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گفــت: بــا  معــاون خدمــات شــهری شــهرداری اصفهــان 
تــاش شــبانه روزی بخش هــای مختلــف شــهرداری پــروژه 
بــزرگ پل هــای ســردار شــهید ســلیمانی در زمانــی ســریع تر 
از برنامــه زمان بنــدی شــده بــه پایــان رســید و در دســترس 
شــهروندان قــرار گرفــت و بــا مســاعد شــدن شــرایط کرونایــی 

ــرداری خواهــد رســید. ــه طــور رســمی به بهره ب ب
کیــد مجدد  گــو با ایمنــا، ضمــن تا حســین امیــری در گفــت و 
در خصــوص اهمیــت پــروژه مجموعــه پل هــا و تقاطــع غیــر 
همســطح سردار شــهید ســلیمانی، اظهار کرد: احداث این 
کــه می توانــد نقش بســیار  پــروژه حرکــت بســیار خوبــی بــوده 
مناسبی در توسعه و عمران منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان 
و همچنیــن شــهر اصفهــان داشــته باشــد و با توجه بــه تردد 
کشــور و شــرق اســتان و همچنیــن  ــاد آن از شــرق  بســیار زی
نقــش ترانزیتــی آن بــه عنــوان یکــی از مبــادی مهــم ورودی 

شــهر اصفهــان بســیار حائــز اهمیت اســت.
وی بــه احــداث فضــای ســبز مجموعــه پل هــای شــهید 
کــرد و ادامــه داد: هــدف  ســپهبد قاســم ســلیمانی اشــاره 
فضــای  خصــوص  در  اصفهــان  شــهرداری  فعالیت هــای 
ســبز حفــظ ســرانه فضــای ســبز متناســب بــا رشــد جمعیــت 
می باشــد در همیــن ارتبــاط در طــی ســه ســال گذشــته بالــغ 
بــر ۳۰۰ هکتــار توســط مدیریــت شــهری به فضای ســبز شــهر 

اصفهــان اضافــه شــده اســت.
ــرد:  ک ــح  ــان تصری ــهردار اصفه ــهری ش ــات ش ــاون خدم مع
ک ریــزی جهــت احــداث فضــای  کبــرداری و خا عملیــات خا
کشــی، تســطیح و آمــاده ســازی بســتر  ســبز در قالــب نخالــه 
کاشــت و توســعه فضــای ســبز و بــا هــدف زیبایــی چهــره 
شــهر و بــه همــت ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری 

اصفهــان اجرایــی شــد.
وی افــزود: بــا توجــه بــه وســعت اراضــی محــدوده پل هــای 

شــهید ســلیمانی بــه منظور ایجــاد فضــای ســبز مناســب 
کبــرداری و همچنین بیش  بیــش از ده هــزار متــر مکعــب خا
گرفتــه اســت. ک ریــزی صــورت  از ۱۲۰ هــزار متــر مکعــب خا

امیــری بــا اشــاره بــه توســعه ســطحی در ایــن مجموعــه، 
گفــت: ۶۰ هــزار متــر مربــع توســعه ســطحی صــورت پذیرفتــه 
ــزار و ۸۰۰  ــج ه ــت پن کاش ــدن  ــی ش ــن اجرای ــت، همچنی اس
اصلــه درخــت و درختچــه و کاشــت بیــش از ۵۵۰۰ متــر مربــع 
گل هــای دائمــی از دیگــر اقدامــات اجرایــی شــده  باغچــه 

در ایــن پــروژه عظیــم اســت.
وی در خصــوص چگونگــی تأمیــن آب مــورد نیــاز فضــای 
کــرد: در جهــت تأمیــن منابــع آب بــا توجــه بــه  ســبز، تصریــح 
اقلیــم شــهر اصفهــان و شــرایط خشکســالی و فصلــی بــودن 
رودخانــه زاینــده رود حرکت هــای بســیار خوبــی صــورت 

گرفتــه اســت.
معاون خدمات شــهری شــهردار اصفهان خاطرنشان کرد: 
در دو ســال گذشــته بالغ بر یکصد میلیارد تومان ســاالنه در 
کســتری بــه  جهــت تأمیــن منابــع آب و تبدیــل آب هــای خا
آب تصفیــه شــده مناســب فضــای ســبز شــهرداری اصفهان 

هزینه شــده اســت.
کمتــر شــهرداری توانســته اســت  کشــور  کــرد: در  کیــد  وی تا
ــع آبــی فضــای ســبز  از ظرفیــت پســاب جهــت تأمیــن مناب
کیلومتر خط انتقال  اســتفاده نماید و در حال حاضر از ۸۵ 
و کلکتور طراحی شــده ۷۰ کیلومتر آن اجرایی شــده اســت.

امیــری بــه نحــوه آبیاری فضای ســبز پروژه ســردار ســلیمانی 
گفــت: برای ایــن پــروژه دو هــزار و ۵۰۰ متــر طــول  کــرد و  اشــاره 
لولــه کشــی شــبکه توزیــع صــورت گرفته اســت و بیــش از ۳۵ 
کشــی تحــت فشــار )قطــره ای( اجرایــی  هــزار متــر مربــع لولــه 

شــده اســت.

ــتان  ــافرتی اس ــات مس ــر خدم ــی دفات ــن صنف ــس انجم رئی
گفــت: آمــار ســفر در ایــام نــوروز تقریبــًا بــه ۳۰ الــی  اصفهــان، 
۴۰ درصــد رســید، امــا از اواخــر تعطیــات نــوروزی و بــا اعــام 
کرونایــی در اســتان اصفهــان، تقاضــا بــرای  وضعیــت قرمــز 
کاهشــی ۷۰ درصــدی مواجــه شــد. ســفر به ایــن اســتان بــا 
محســن روناســی بــا اشــاره بــه آمــار ســفر بــه اســتان اصفهــان 
گفــت: تــردد و ســفرهای زمینــی و هوایــی  در روزهــای اخیــر، 
کــه در آن هــا پروتکل هــای  هیــچ محدودیتــی نــدارد چــرا 
کامــل رعایــت می شــود امــا بــا وجــود  بهداشــتی بــه صــورت 
کثری ایــن پروتکل هــا، تقاضــا بــرای ســفر بــه  رعایــت حدا
کاهــش آمــار  حداقــل رســیده اســت. وی ادامــه داد: ایــن 
کــه در شــهرهای اســتان  بــه دلیــل وضعیــت قرمــزی اســت 
بــه وجــود آمــده اســت. آمــار ســفر در ایــام نــوروز تقریبــًا بــه ۳۰ 
الــی ۴۰ درصــد رســید و ایــن امــر تــا حــدودی باعــث رضایــت 
گردشــگری شــد، امــا از اواخــر تعطیــات نــوروزی  فعــاالن 
کرونایــی در اســتان اصفهــان،  و بــا اعــام وضعیــت قرمــز 
کاهــش ۷۰ درصــدی  تقاضــا بــرای ســفر به ایــن اســتان بــا 

مواجــه شــد. رئیــس انجمــن صنفــی دفاتــر خدماتی اســتان 
کامــل پروتکل هــا و  اصفهــان، افــزود: بــا توجــه بــه رعایــت 
نظارت هــای پــی در پــی در زمینــه رعایت نکات بهداشــتی، 
نمی تــوان ســفر را تنهــا عامل شــیوع ویــروس کرونا دانســت. 
بــرای نمونــه می تــوان نگاهــی بــه اســتان خوزســتان پیــش 
کــه هیــچ ســفری بــه آنجــا انجــام نشــد،  از ایــام نوروز انداخــت 
کرونایــی آن قرمــز بــود. در مقابــل، عواملــی  امــا وضعیــت 

پروتکل هــای  و  فیزیکــی  فاصلــه  نکــردن  رعایــت  چــون 
کرونــا  گرفتــن شــیوع  بهداشــتی در ایــام نــوروز، منجــر بــه اوج 
که »نبود برنامه  کشــور شــد. روناســی با بیان این  در شــمال 
در زمینــه ســفر، باعــث آســیب بــه ســفرهای برنامه ریــزی 
کــرد: مشــخص اســت  شــده و ایمــن شــده اســت«، تصریــح 
کــه عوامــل دیگری نیز در شــیوع ویروس کرونا دخیل اســت 

کــه دولتمــردان بایــد بــه آنهــا نیــز توجــه داشــته باشــند.

مدیــرکل گمــرکات اصفهــان گفــت: ۶ میلیــون و ۱۹۰هــزار تن 
کاال ســال گذشــته از گمرکات ایــن اســتان بــه خــارج از کشــور 

صــادر شــد.
گــو با ایرنــا افزود: ایــن  گفــت و  کوهســتانی پــزوه  در  رســول 
گمــرکات  کاالهــا بــه ارزش ۲ میلیــارد و ۷۲ میلیــون دالر از 
اســتان اصفهان به مقصد ۹۴ کشــور جهان از جمله عراق، 

چیــن، امــارات متحــده عربــی، افغانســتان و اندونــزی صــادر 
شــده  اســت.

ــان   ــتان اصفه ــرکات اس گم کاال از  ــادرات  ــه داد: ص وی ادام
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته از نظــر وزنــی بدلیــل 
کاهــش یافتــه  امــا نســبت بــه ســال  کرونــا ۱۶ درصــد  شــیوع 

۹۷، ۲۳ درصــد رشــد را داشــته اســت.
کــرد: آهن و فــوالد،  مدیــرکل گمــرکات اصفهان خاطرنشــان 

محصــوالت پتروشــیمی، فــرش و محصــوالت شــیمی آلی 
ــه  ــتان ب ــن اس گمرکات ای ــده از  ــادر ش ــای ص کااله ــه  از جمل

کشــور بوده اســت. خــارج از 
کــرد: ســربازان خــط مقــدم تولیــد و صــادرات  وی اضافــه 
بــا  مبــارزه  راســتای  در  گذشــته  ســال  اصفهــان  اســتان 
تحریم هــای ظالمانــه  بــه طــور متوســط روزانــه ۱۷ هــزار تــن 
انــواع محصــوالت را بــه مقاصــد مختلــف دنیــا صــادر کردند.
آن  مصنوعــات  و  فــوالد  و  گفت:آهــن  پــزوه  کوهســتانی 
بــه ارزش یــک میلیــارد و ۶۷ میلیــون دالر و  بــا ســهم ۵۱ 
درصــدی، محصــوالت پتروشــیمی  بــه ارزش ۳۲۵ میلیــون 
دالر بــا ســهم  ۱۶ درصــدی، فــرش بــه ارزش ۸۴ میلیــون 
دالر بــا ســهم چهــار درصــدی و محصــوالت شــیمیایی آلــی  
بــه ارزش ۶۱ میلیــون دالر  بــا ســهم  ســه درصــدی  از جملــه 
گمرکات ایــن اســتان بــه خــارج از  کاالهــای صــادر شــده از 

ــوده  اســت. کشــور ب
بــه  اصفهــان  اســتان  صــادرات    : کــرد  خاطرنشــان  وی 
کشــور عــراق ۵۴۳ میلیــون دالر، چیــن ۳۰۰ میلیــون دالر، 
امــارات ۲۷۶ میلیــون دالر، افغانســتان  ۲۳۱ میلیــون دالر، 

واندونــزی  ۱۰۰ میلیــون دالر بــوده اســت.
کــرد: صــادرات ســال  بیــان  گمــرکات اصفهــان  مدیــرکل 
گذشــته از ایــن اســتان بــه عــراق ۵۲ درصــد، امــارات ۲۸ 
درصد، اندونــزی ۱۱ درصــد رشــد داشــته و صــادرات بــه چین 
کاهــش داشــته اســت. ۵۲ درصــد و افغانســتان ۱۸ درصــد 

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان خبر داد :

کاشت بیش از ۵ هزار درخت و درختچه در پروژه سردار شهید سلیمانی

پس از اعالم وضعیت قرمز کرونایی؛

کاهش ۷۰ درصدی تقاضا برای سفر به استان اصفهان

سال گذشته؛

کشور صادر شد کاال از اصفهان به خارج از  ۶ میلیون و ۱۹۰هزار تن 
خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

اســتاندار اصفهــان گفــت: رویکــرد دولــت در خصــوص آزادراه شــرق اصفهــان تکمیل ۸ کیلومتر 
باقیمانــده قطعــه دوم و تســریع قابــل توجــه در رونــد اجرایــی قطعــه ســوم این آزادراه اســت. 

عبــاس رضایــی در جلســه بازدیــد از رونــد اجرایــی قطعــه دوم و ســوم آزادراه شــرق اصفهــان در 
کــرد: فعالیــت در حــوزه  خصــوص رونــد اجرایــی قطعــات دو و ســه آزادراه شــرق اصفهــان اظهــار 
کار بســیار ســختی اســت و تاش بســیاری انجام شــده تا این پروژه به نتیجه برســد.  راهســازی 
از ســوی دیگــر بایــد در مجموعــه پیمانــکاران، مشــاوران، ناظــران و ســایر دوســتان نیــز به ایــن 

که ایــن پــروژه بایــد بــا ســرعت بیشــتری انجــام شــود.   دیــدگاه برســیم 
ــزود:  ــت، اف ــاد اس ــیار زی ــواره بس ــا هم ــرای پروژه ه ــتای اج ــکات در راس ــه مش ــا بیان اینک وی ب

دیــدگاه ما ایــن اســت...

۳

  معضل گرانی 
  به سفره افطار اصفهانی ها هم رسید 

استاندار اصفهان:

بخش باقیمانده قطعه دوم آزادراه شرق اصفهان 
به زودی افتتاح می شود

وزنه بردار فوق سنگین ایران: 

کار می کنم در قهرمانی آسیا با احتیاط 
۶

ثابت راسخ - شهردار

شــهرداری چرمهین براســاس مصوبه شــماره ۵/۳۶7/ش مورخ 1۳99/12/2۴ شــورای محترم اسامی شــهر 
گــذاری مرکــز معاینــه فنــی  و بــه موجــب مــاده 1۳ آییــن نامــه مالــی شــهرداری ها درنظــردارد نســبت بــه وا
کارگاهــی و خدماتــی پیامبــر اعظــم )ص( بــه صــورت اســتیجاری و  خودروهــای ســبک خــود واقــع در مجموعــه 

کارشناســی )کارشــناس رسمی دادگســتری( ماهیانــه بــه مبلــغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال  براســاس قیمــت پایــه 
گهــی انعقاد  )ســیصد میلیــون ریــال( بــه اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی واجد شــرایط ازطریــق مزایده با شــرایط آ
ــا روز چهارشــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰8  گهــی ت ــذا متقاضیــان می تواننــد از تاریــخ انتشــار این آ ــد. ل ــرارداد نمای  ق
به واحد درآمد شهرداری مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت و قیمت پیشنهادی خود را تا پایان وقت 
اداری روز پنج شــنبه مورخ 1۴۰۰/۰2/۰9 به دبیرخانه محرمانه )حراســت( شــهرداری ارائه نمایند. الزم به ذکر 
کنندگان جهت کسب اطاعات بیشتر به  گهی به عهده برنده مزایده خواهد بود. شرکت  است هزینه درج آ
 ســایت شــهرداری چرمهیــن بــه آدرس: www.chermahin.ir مراجعــه فرمایند و یا بــا شــماره ۵2۵۵2۴۴۴، ۰۳1 

112۳۴8۵ / م الفتماس حاصل نمایند.

نوبت چاپ اول
گهی مزایده نوبت دوم آ

راهکار نجات اقتصاد ایران 
از تورم چیست؟

نوبرانه های ۱۰۰ هزار تومانی 
در اصفهان

دو روی یک سکه؛ 

صنعت برگ برنده اشتغال 
و عامل افزایش بیکاری

رئیس اداره امور عشایر:

نگاه ویژه دولت زندگی عشایری 
در فریدونشهر را رونق بخشید

مدیر بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان:  

۹۰ درصد واحدهای صنفی 
اصفهان محدودیت های 
کرونایی را رعایت می کنند

2

۳

۴

2

۳

دفاع فوالدگر از پروژه های انتقال آب به اصفهان؛  

گاوخونی  کانون مخرب   باتالق 
محیط زیست شده است

دانشیار دانشگاه بولنت اجویت ترکیه: 

ترین  کرونای ایرانی مطابق باال کسن  وا
استانداردهای جهانی است

۳

۴
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خبر

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه درحالــی بانــک 
کــرده  مرکــزی را بزرگتریــن بدهــکار دولــت عنــوان 
کــه رئیــس کل ایــن بانــک در خصــوص چــاپ  اســت 
پــول از محــل تســعیر ارزهــای صنــدوق توســعه ملی 
کل بانــک مرکــزی  کــرده بــود. همتــی رئیــس  گالیــه 
گذشــته بــه نوعــی دلیــل افزایــش تــورم را  در ســال 
بــه چــاپ پــول از محــل ارز صنــدوق توســعه ملــی 
مرتبــط دانســته بــود. وی گفتــه بــود، خرید بخشــی 
از منابع صندوق توسعه ملی جهت تامین کسری 
بودجــه توســط بانــک مرکــزی کــه در بودجه تکلیف 
کســری از محــل پایــه  شــده بــود، بــه نوعــی تامیــن 
کوتــاه مــدت بــه معنــی  که ایــن روش در  پولــی بــوده 
درحالــی  اســت. این  مرکــزی  بانــک  از  اســتقراض 
کــه نیمــه آذر مــاه رئیــس ســازمان برنامــه و  اســت 
ــه  ک ــد  ــی ش ــود مدع بودجــه در نشســت خبــری خ
ــاورده  ــزی نی ــک مرک ــر بان ــاری ب ــه فش ــری بودج کس
کل بانــک مرکــزی نیــز از او  اســت و حتــی رئیــس 
کرده اســت، اما آیا این ادعا ریشــه در واقعیت  تشــکر 
دارد؟ در همیــن راســتا نیــز نوبخــت در مجلــس 
کیــد و گفته اســت،  شــورای اســالمی بر این موضــع تا
کســری بودجــه بــه خاطــر ســریع نبــودن  بخشــی از 
تبدیــل منابــع ارزی بــه ریالــی اســت، همچنیــن 
ــر  ــار تاخی ــال دچ ــه ری ــل ارز ب ــزی در تبدی ــک مرک بان
اســت و بــه همیــن دلیــل در حــال حاضر، ایــن بانک 
بزرگ تریــن بدهــکار دولــت اســت. رئیــس ســازمان 
کشــور در پاســخ بــه ســوال یکــی از  برنامــه بودجــه 
نماینــدگان مبنــی بــر اســتقراض دولــت از بانــک 
مرکــزی، خاطرنشــان کــرد: بنابر گــزارش وزیر محترم 
نفــت پــول حاصــل از صــادرات نفــت بــه حســاب 
بانــک مرکــزی واریــز شــده اما ایــن بانــک در تبدیــل 
ــه همیــن دلیــل  ــال دچــار تاخیــر اســت و ب ــه ری ارز ب
در حــال حاضــر بانــک مرکــزی بزرگتریــن بدهــکار 
دولــت اســت. در شــرایطی کــه دولت اندوختــه مالی 
دربانــک مرکــزی دارد چــه نیــاز به چاپ پول اســت؟ 
کل بانــک مرکــزی چنــدی  گفتنــی اســت، رئیــس 
گفتــه بــود، تمــام مشــکالت تورمی موجــود  قبــل 
محدود به عملکرد بانک مرکزی نیســت و قضاوت 
در خصــوص عملکرد ایــن بانــک بایــد در چارچــوب 
محیط اقتصاد کالن و شــوک های وارده به اقتصاد 
و همچنیــن بــر مبنــای ابزارهــا و اختیــارات و درجــه 

اســتقراض بانــک مرکــزی باشــد.

دعوای نوبخت و همتی در خصوص 
کسری بودجه دوباره باال گرفت؛

 آیا بانک مرکزی بزرگترین 
بدهکار دولت است؟

خبرربخ

کــی از فــوت حــدود ســه میلیون  درحالــی آمارهــا حا
اســت  قــرار  کــه  اســت  عدالــت  ســهام  مشــمول 
گــذاری  مجامــع الکترونیکــی شــرکت های ســرمایه 
ســهام عدالــت حــدود یــک مــاه دیگــر برگــزار شــود و 
هــر یــک رای ســهام داران می توانــد نقش مهمی در 

انتخــاب اعضــای هیــات مدیــره داشــته باشــد.
گــذاری  مجامــع الکترونیکــی شــرکت های ســرمایه 
ســهام عدالــت حــدود یک مــاه آینــده برگــزار خواهد 
که روش غیرمستقیم را انتخاب  شد و مشموالنی 
بــا رای  بــا حضــور در ایــن مجامــع  کــرده بودنــد، 
کاندیداهــا، اعضــای هیــات مدیــره را  خــود از میــان 

کــرد. انتخــاب خواهنــد 
کــه طــی ۱۰  در ایــن میــان، مشــموالنی هســتند 
کثــرا تکلیف ســهام  ســال گذشــته فــوت شــده اند و ا

ــت. ــده اس ــخص نش ــا مش ــت آن ه عدال
در واقــع آمارهــا از فــوت بیــش از دو میلیــون و ۵۰۰ 
گذشــته  هــزار دارنــده ســهام عدالــت طــی ۱۰ ســال 
خبــر می دهــد و ورثه ایــن افــراد بایــد اقداماتــی را 
انجــام دهنــد تــا فراینــد انتقــال ســهام فــرد متوفــی 
طــی و ســهام منتقــل شــود. وراث ایــن افــراد بایــد در 

گواهــی  گرفتــن  قــدم اول بــه مراجــع قضایــی بــرای 
ــار،  ــن آم ــق آخری ــد. طب کنن ــه  ــت مراجع ــر وراث حص
کــه  از حــدود ســه میلیــون نفــر ســهامدار عدالــت 
کرده انــد فقــط وراث ۱۲۰ هــزار نفــر بــرای اخــذ  فــوت 
کــه فقــط  کرده انــد و بدیهــی اســت  گواهــی مراجعــه 
افــرادی که ایــن موضــوع را تعییــن تکلیــف کرده انــد 

کننــد. می تواننــد در انتخابــات شــرکت 
برای تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان چه 

باید کرد؟
جهــت  می تواننــد  قانونــی  وراث  ابتــدا  در 
بــه  اطــالع از وضعیــت ســهام عدالــت متوفیــان 
بــا ورود  نشــانی اینترنتی samanese.ir مراجعــه و 
اطالعــات هویتــی متوفــی از مشــمول بــودن وی 

کــرده و صــورت وضعیــت دارایــی  کســب اطــالع 
کننــد. پــس  ســهام عدالــت مربــوط را مشــاهده 
از انجــام امــور مربــوط بــه انحصــار وراثــت، وراث 
گــذاری مرکــزی  بایــد بــه ســامانه شــرکت ســپرده 
مراجعــه و خدمــات انتقال ســهام را انتخاب کنند.

در ایــن قســمت مــدارک الزم بــرای انتقــال ســهام 
گواهــی  گواهــی نامــه واریــز مالیاتــی،  کــه شــامل 
ــنامه  ــل شناس ــوت، اص ــی ف گواه ــت،  ــار وراث انحص
کارت ملــی متوفــی و ورثــه می شــود ذکــر شــده  و 
اســت.  پــس از تهیــه مــدارک مذکــور، یکــی از ورثه به 
عنــوان نماینــده بــه یکــی از دفاتــر پیشــخوان دولت 
ــور را تحویــل میدهــد  ــر مذک ک ــرده و مدا ک مراجعــه 
و ایــن دفاتــر فرمی که توســط نماینده تکمیل شــده 
گذاری مرکزی ارســال  اســت را برای شــرکت ســپرده 
گــذاری مرکــزی پــس از  می کنــد. شــرکت ســپرده 
بررســی مــدارک مذکــور، طــی پیامکــی نتیجــه را بــه 
گــر مــدارک  نماینــده وراث اعــالم می کنــد. در واقــع ا
انجــام  انتقــال  مراتــب  باشــد،  نداشــته  نقصــی 
می شــود، در غیر ایــن صــورت بــه نماینــده اطــالع 
داده و نماینــده بایــد نقــص مــدرک را برطــرف کنــد.

تکلیف سهام عدالت متوفیان چه می شود؟
خبرربخ

خبرربخ

کل تعــاون،  کارآفرینــی و اشــتغال اداره  سرپرســت 
گفــت: وجــود  کار و رفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان 
شــهرک های صنعتــی در اصفهــان باعــث جــذب 
مهاجــران به ایــن اســتان و افزایــش آمــار بیــکاری 

شــده اســت.
بیــکاری از ناخوشــایندترین پدیده هــای اجتماعــی 
گریبانگیــر  کــه پیامد هــای آن  و اقتصــادی اســت 

بخش هــای مختلــف جامعــه می شــود.
ــا شــغل ها بشــدت  کرون ــا شــیوع  در ســال ۹۹، امــا ب
گرفت و بیکاری در اســتان اصفهان  تحت تاثیر قرار 
گــر حــل نشــود باعــث بــه  کــه ا گرفــت. مشــکلی  اوج 
جامعــه  در  مختلفــی  مشــکالت  آمــدن  وجــود 
ســاده  چنــدان  آن هــا  رفــع  شــاید  کــه  می شــود 
نباشــد. در ایــن بیــن شــناخت علــل بــروز و افزایــش 
بیــکاری و راهکار هــای بــرون رفــت از آن بــه متولیــان 
ــی  ــه خوب ــل ب ــن معض ــد با ای ــک می کن کم ــاد  اقتص

کننــد. مقابلــه 
جذابیت کار در واحد های صنعتی و خدماتی 

اصفهان برای مهاجران
کارآفرینی و اشــتغال اداره  حســین باقری سرپرست 
کار ورفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان  کل تعــاون، 
گفتگــو بــا خبرنــگار مــا دربــاره دلیــل افزایــش آمــار  در 
گفــت: رقــم بیــکاری در اســتان  بیــکاری در اســتان 
گذشــته بیشــتر از میانگیــن  اصفهــان در ســال های 

کشــوری بــوده اســت.
او ادامــه داد: همجــواری اصفهــان بــا اســتان هایی 
بیــکاری در آن هــا باالســت و مهاجــرت  رقــم  کــه 
یافتــن  بــرای  اصفهــان  بــه  آن هــا  شــهروندان 
فرصت هــای شــغلی از دالیــل افزایــش آمــار بیــکاری 

در اســتان اصفهــان اســت.
سرپرســت کارآفرینی و اشــتغال اداره کل تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان افــزود: همچنین 
گفــت تعــدد واحد هــای صنعتــی در اســتان  بایــد 
که  کرده و باعث شــده اســت  اصفهان جاذبه ایجاد 
افــراد زیــادی وارد شهرســتان های صنعتــی شــوند و 
یــا در بخــش خدمات شــهر اصفهان فعالیت کنند.

باقــری بــا اشــاره بــه شــمار زیــاد شــاغالن بخــش 
خدمــات افــزود: ۴۴ درصــد از جمعیــت شــاغالن 
اصفهــان در بخــش خدمــات هســتند و همیــن 
کــه مهاجــران ســرریزی اســتان های  ســبب شــده 
دیگــر جــذب حــوزه خدمــات در اســتان اصفهــان 

شــوند.
کــرد: البتــه نــرخ بیــکاری در پاییــز و نســبت  او اظهــار 
ــش  کاه ــل،  ــال قب ــابه س ــل مش ــتان و فص ــه تابس ب
بیــکاری فصلــی در اصفهــان  نــرخ  یافتــه اســت. 
۱۱.۹ در تابســتان ۱۱.۶ و در پاییــز ۱۰.۴ بــوده و نــرخ 
ــرخ در بهــار  کمتــر شــده اســت. این ن مشــارکت نیــز 
۴۱.۲ در تابســتان ۴۲.۳ ودر پاییز ۴۰.۹ بوده اســت.

کرونا عامل خروج نیروی کار از عرصه اشتغال
کار و رفــاه  کل تعــاون،  کارآفرینــی و اداره  سرپرســت 
اجتماعــی اســتان اصفهــان بــه پیامد هــای شــیوع 
ــه  گفــت: یک ســری از افــراد ب ــا هــم پرداخــت و  کرون
کرونــا در ســال ۹۹ از چرخــه جمعیــت  دلیــل شــیوع 
فعــال خــارج شــدند. بــه طــور مثــال بانــوان شــاغلی 
کرونــا و شــرایط خــاص ســال ۹۹ خانــه  کــه بــا شــیوع 
داری را ترجیــح داده انــد. افــراد دیگــری نیــز ســایر 
درآمد هــا را جایگزیــن درآمــد اشــتغال کردنــد، مانند 

گــذاری. ورود بــه بــازار ســرمایه و ســپرده 
گفتــه باقــری، در حــال حاضــر تعــداد بیــکاران  بــه 

یــک  و شــاغالن  نفــر  هــزار  اصفهــان ۱۹۶  اســتان 
میلیــون و ۶۵۰ هــزار نفــر اســت.

او ادامــه داد: در اســتان اصفهــان ســهم شــاغالن 
کشــور بیشــتر اســت  بخــش خصوصــی نســبت بــه 
افــراد در بخــش  کشــور ۸۵.۴  کــه در  بــه طــوری 
خصوصــی فعــال هســتند، اما ایــن رقــم در اســتان 
اصفهــان ۸۹ درصــد اســت و ۱۱ درصــد در بخــش 

هســتند. کار  عمومی مشــغول 
کار و رفــاه  کل تعــاون،  کارآفرینــی و اداره  سرپرســت 
اجتماعــی اســتان اصفهــان افــزود: ســهم اشــتغال 
در اســتان اصفهــان به ایــن ترتیــب اســت: ۴۳.۶ 
دربخــش صنعــت، ۴۴.۲ درصــد در بخش خدمات 

کشــاورزی. و ۱۲.۲ در بخــش 
کاریابی هــای  ــه  گفــت: از میــان مراجعــان ب باقــری 
گذشــت، ۱۶ هــزار و  کــه  اســتان اصفهــان در ســالی 
کــه حــدود ۴۰ هــزار  کار شــدند  ۵۰۰ نفــر مشــغول بــه 
فرصــت شــغلی به ایــن افــراد پیشــنهاد شــده و هنــوز 
در  امــا  دارد،  وجــود  زیــادی  شــغلی  فرصت هــای 
که ایــن  بعضــی مشــاغل ممکــن اســت تلقــی شــود 
شــغل ســخت اســت. در بعضی مشــاغل نیز بحث، 

کار ماهــر اســت. نبــود نیــروی 
بی انگیزگی برای سرمایه گذاری در اصفهان

اقتصــادی  مســائل  ابراهیمی کارشــناس  بهنــام 
گفــت: در اســتان اصفهــان رغبــت بــرای ســرمایه 
گــذاری وجــود نــدارد و یکــی از مهم ترین مولفه های 
افزایــش بیــکاری اصلی نبود ســرمایه گذاری اســت.

 او افــزود: در ســال ۹۸ و اوایــل ســال ۹۹ آمــار اشــتغال  
زمــان  آن  در  نهاد هــا  بیشــتر  و  یافــت  بهبــود 
کردنــد و شــرایط خوبــی فراهــم شــد، امــا  تــالش 
تغییــرات  دســتخوش  رونــد  کرونا ایــن  شــیوع   بــا 

منفی شد.
تاییــد  بــا  اقتصــادی  مســائل  کارشــناس  ایــن 
بســیاری  گفــت:  اصفهــان  بــودن  مهاجرپذیــر 
کشــور ها در تــالش هســتند تــا جــذب مهاجــر  از 
گفــت مهاجــرت بــه نوبــه  داشــته باشــند و بایــد 
خــود بــد نیســت و فــرد بــا مهاجــرت می توانــد هنــر 
کنــد، امــا  و مهــارت خــود را در محــل جدیــد عرضــه 
تبعاتــی هــم داشــته  اســت  مهاجرت هــا ممکــن 

باشــد.
ابراهیمی گفــت: بخــش صنعــت بایــد توســعه پیــدا 
کنــد، دوران شــیوع بیمــاری کرونا و تحریم ها نشــان 
کشــاورزی و صنعــت وارد  کمتریــن آســیب بــه  داده 
شــده اســت. بــه طــور مثــال یکــی از فعالیت هایــی 
گلخانــه ای در  کشــت  کــرد  کــه بایــد بــه آن توجــه 
اســتان اصفهــان اســت و بــه نظــر می رســد حــل 
مشــکالت صنعتــی از جملــه تامیــن نیــاز آبــی بــه 
مراتــب نســبت بــه انتقــال فنــاوری در اصفهــان بهتر 

جــواب می دهــد.
کــه اصفهــان  او ادامــه داد: بــا توجــه بــه اهمیتــی 
کشــور دارد باید از پایلوت شــدن برای  برای اقتصاد 
کســب و  کــه باعــث لطمــه خــوردن بــه  طرح هایــی 
کــرد. طرح هــای یارانــه ای  کار می شــود خــودداری 
و وام هــای بــا بهــره پاییــن در مکان هــای دیگــر اجــرا 
ک و مخرب بیشــتر  می شــود، امــا طرح هــای خطرنا
کــه بایــد از آن هــا  در اســتان اصفهــان اجــرا می شــود 

کــرد. حــذر 
مشکالت صنعت در اصفهان چیست؟

ایــرج موفــق رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و 
تجــارت اســتان اصفهــان دربــاره اهــم مشــکالت 
گفــت:  صنعــت  بخــش  در  اســتان  تنگنا هــای  و 
کــم آب  مــواردی، چــون تنــش آبــی شــدید و ســرانه 
تجدیــد پذیــر در برخــی شهرســتان ها و مناطــق 
کار  مهــم صنعتی ســبب شــده راه انــدازی و اســتمرار 

ــود. ــه ش ــکل مواج ــا مش ــع ب صنای
کالن  موانــع  از  نبایــد  حــال  عیــن  در  افــزود:  او 
کنترل تــورم، بی  اقتصــادی ناشــی از سیاســت های 
ــرخ ارز و نبــود تســهیالت و نقدینگــی ویــژه  ــی ن ثبات

کــرد. واحد هــای تولیــدی نیــز غفلــت 
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
خریــد  در  هــم  تحریم هــا  کــرد:  اضافــه  اصفهــان 
ماشــین آالت و مــواد اولیــه مــورد نیــاز واحد هــای 
بــه  عوامــل  مجموع ایــن  و  بــوده  موثــر  صنعتــی 
موانعــی بــرای اشــتغالزایی و حتــی تثبیــت اشــتغال 

در بخــش صنعــت تبدیــل شــده اســت.
گذشــت بــا مانــع بزرگــی بــرای اشــتغال  کــه  در ســالی 
کــه  کرونــا مواجــه بودیــم؛ در ســال جدیــد  بــا عنــوان 
بــا عنــوان تولیــد، پشــتیبانی ها و مانــع زدایی هــا 
ــه  ــد ب گرفتــه همــت مــردم و مســئوالن می توان ــام  ن
از جملــه در حــوزه  گره هــای اقتصــادی  بازکــردن 

اشــتغال بیانجامــد.

ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای 
ــالح  ــرای اص ــی ب ــیر قانون ــه مس ــالمی با بیان اینک اس
گر دولــت الیحه ای  بودجه مســدود نیســت گفــت: ا

بدهــد، امــکان تغییــر آن وجــود دارد.
کمیســیون اقتصادی  مهــدی طغیانی ســخنگوی 
گفتگــو بــا تســنیم در  مجلــس شــورای اســالمی در 
پاســخ بــه ســوالی در خصــوص عــدم محاســبه نــرخ 
گمــرک براســاس نــرخ ای تــی اس و ادامــه  ورودی 
گفــت: در حــال  رونــد محاســبه برمبنــای ارز ۴2۰۰ 
ــا شــیوه نامه ای از ســوی دولــت  حاضــر آیین نامــه ی
بــه گمــرک بــرای اجــرای بودجــه ابــالغ نشــده اســت.
گفــت:  گمــرک  وی در خصــوص اقدامــات فعلــی 
کاالهــا علــی الحســاب در حــال ترخیــص هســتند و 
گــر نــرخ ارز پایــه ورودی تغییــری  اعــالم می کننــد کــه ا
بایــد محاســبه شــود و مبالــغ  فــرض  با ایــن  کــرد 

بیشــتری را پرداخــت کننــد امــا هنــوز چنیــن اتفاقی 
کــه  رخ نــداده اســت. در واقــع بخشــنامه بودجــه 
بایــد در ایــن مــورد وجــود داشــته باشــد، ابالغ نشــده 
گفــت: مــا  اســت. نماینــده مــردم اصفهــان در ادامــه 
در حال پیگیری موضوع هســتیم. قانون باید اجرا 
شــود و بعــدا نیــز دیــوان محاســبات به ایــن مســئله 
رســیدگی خواهــد کرد. ایــن گونــه نیســت کــه قانــون 
بودجــه یــک چیــز باشــد و در عمــل بــه گونــه دیگری 
رفتــار شــود و مــا نیــز موضــوع را دنبــال می کنیــم 

تا ایــن موضــوع طبــق قانــون اجرایــی شــود.
مسیر قانونی برای اصالح بودجه باز است

طغیانــی در پاســخ بــه ســوالی در خصــوص امــکان 
گفــت: مســیر قانونــی مســدود  اصــالح بودجــه 1۴۰۰ 
آیین نامــه داخلــی  و  قانونــی  از جهــت  و  نیســت 
کــرد  مجلــس می تــوان به ایــن مســئله رســیدگی 
باشــد  کار  دســتور  در  حاضــر  حــال  در  ولی اینکــه 

بنــده  باشــد،  مطــرح  کمیســیون ها  در  یا اینکــه 
نشــنیده ام و بعیــد می دانــم چنیــن چیــزی وجــود 
کرده و در  که دولت پیشــنهادی ارائه  داشــته باشــد 
حال بررســی باشــد. وی افزود، در خصوص حقوق 
ورودی چنیــن چیــزی وجــود نــدارد و در خصــوص 
گــر دولــت  بــورس نیــز مســیر قانونــی آن بــاز اســت و ا
الیحــه ای بدهــد و درخواســتی کند امکان تغییر آن 
کــه چنــدی پیــش  وجــود دارد. ایــن در حالــی اســت 
وزارت اقتصــاد در پیشــنهادی بــه دولــت خواســتار 
عــدم اجــرای مصوبــه مجلــس در خصــوص وصــول 
حقــوق ورودی بــر مبنــای ارز بــه نــرخ ســامانه ای 
تــی اس ) حــذف ارز ۴2۰۰ تومانــی از محاســباتی 
گمرکــی( شــده بــود. الزم بــه ذکــر اســت، معــاون فنی 
گمرک ایــران نیــز با رد شــایعاتی مبنی بــر اخذ حقوق 
گمــرک  کاال توســط  ورودی چنــد برابــر از صاحبــان 
کاال  از ابتــدای ســال و عــدم تمکــن مالــی صاحبــان 
کــه  کــرد  کیــد  جهــت پرداخت ایــن حقــوق ورودی تا
گمــرک در ســال  هیــچ افزایشــی در حقــوق ورودی 

جــاری اعمــال و اجــرا نشــده اســت.
گمــرک بــا  گفــت: بــه نظــر می رســد،  در آخــر بایــد 
وصــول  بــرای  واردکننــدگان  از  تعهدنامــه  گرفتــن 
مابه التفــاوت حقــوق ورودی در انتظــار بخش نامــه 
بــه  باتوجــه  دیــد  بایــد  و  اســت  دولــت  ســوی  از 
پیشــنهاد وزارت اقتصــاد آیا ایــن بخش نامــه صــادر 
خواهــد شــد یــا پیشــنهاد اصــالح آن بــه مجلــس 

مــی رود؟

دو روی یک سکه؛ 

صنعت برگ برنده اشتغال و عامل افزایش بیکاری

امکان اصالح بودجه ۱۴۰۰؛ 
 دولت برای تغییر نرخ ارز پایه حقوق گمرکی می تواند الیحه بدهد

گزارشربخ

کاهــش  بــه نظــر می رســد راهکارهــای متــداول 
ویــژه  شــرایط  دلیــل  بــه  دنیــا  در  تــورم  پایــدار 
اقتصاد ایــران و نبــود اطمینــان از ســرمایه گذاری 
پاســخگو نبــوده و حتــی در مــواردی منجــر بــه 
شــرایطی  چنیــن  در  شــود،  نامطلوبــی  نتایــج 
نیازمنــد دیــدگاه جدیــدی از مدیریــت در ســطوح 

کشــور هســتیم. مختلــف اقتصــادی 
بــر اســاس داده هــای بانــک مرکزی ایــران بیــن 
در  میانگیــن  تــورم  تــا ۱۳۹۵،  ســال های ۱۳۵۷ 
قــرار داشــته اســت این در  محــدوده ۱۹ درصــد 
ــدوق  ــای صن ــاس داده ه ــر اس ــه ب ک ــت  ــی اس حال
بین المللــی پــول از ســال ۱۹۹۷ میانگیــن تــورم 
ثبــت  درصــد   ۶  /۵ از  کمتــر  همــواره  دنیــا  در 
کشــورهای جهــان  شــده اســت بنابرایــن بیشــتر 
امــا در  کننــد  کنتــرل  را  تــورم  نــرخ  توانســته اند 
بــا  دوبــاره  مزمــن  درد  اخیر ایــن  ســال های 
ــای  ــه رقم ه ــورم ب ــده و ت ــن ش ــران عجی اقتصاد ای

بیــش از ۳۰ درصــد نیــز رســیده اســت.
کاهــش  بــرای  اقتصــادی  کارشناســان  برخــی 
پایــدار میــزان تــورم در ایــران راهکارهایــی از جملــه 
اســتفاده بهینــه از ابــزار نــرخ بهــره و عملیــات بــازار 
بــاز، تعمیــق بــازار بدهــی دولــت )به عنــوان یکــی از 
الزامــات پایدارســازی بدهی هــای دولت( و کنترل 
میــزان رشــد و بهبــود وضعیــت ترازنامــه شــبکه 
کوتاه مــدت و میــان  بانکــی از طریــق اصالحــات 

مــدت را ارائــه می دهنــد.
در همیــن رابطــه و بــه منظور آشــنایی بــا ابزارهای 
کاهــش پایــدار میــزان  کاربردهــای آن در  مالــی و 
تــورم در اقتصاد ایــران بــا امیــر هرتمنــی، اســتاد 
ــه  ک ــته ایم  ــی داش گوی ــت و  گف ــگاه  ــاد دانش اقتص

شــرح آن را در زیــر می خوانیــد:
*   ابزارهای مالی چگونه به بهبود تورم کمک 

می کند؟
ــی، ابزارهایــی  ایــن ابزارهــا همچــون انقبــاض مال
گســترش رونــق تولیــد و  کنتــرل نقدینگــی،  بــرای 
جهــت دهــی نقدینگــی به ســمت تولیــد از طریق 
بازارهــای مالــی هســتند امــا بــه نتیجــه رســیدن و 
نتیجــه بخــش بــودن آن هــا چیــزی فراتــر از خــود 

ابزارهــا اســت.
از ابزارهــای زیــادی می تــوان جهــت تحقــق رونــق 
کــرد اما ایــن موضــوع  و ثبــات اقتصــادی اســتفاده 
کاربرد ایــن ابزارهــا در نهایــت بــه هــدف خــود  کــه 
برســد موضــوع متفاوتــی اســت به کارگیــری ابزارها 
کنــون در  لزومــًا بــه نتیجــه دلخــواه نمی رســد. ا

کــه  اقتصاد ایــران با ایــن موضــع مواجــه هســتیم 
گــر ابــزار بــه خدمــت بگیرنــد یــا از  فکــر می کننــد ا
کننــد نتیجــه مطلــوب نیــز  ابــزار خوبــی اســتفاده 

حاصــل می شــود.
رفتــار  بــا  اقتصــادی  مباحــث  و  موضوعــات  در 
قابــل  کــه  افــرادی  داریــم  کار  و  ســر  آدم هــا 
کــه فکــر می کننــد  پیش بینــی نیســتند افــرادی 
کــه بــرای آنهــا برنامه ریــزی  و ماشــین نیســتند 
کار  کارکــرد ابزارهــای بــه  کنیــم. بنابرایــن می توانــد 
کنــد.  گرفتــه شــده را بــا نتایــج نامطلــوب رو بــه رو 
ــران در ایــن شــرایط اســت یعنــی مــردم  اقتصاد ای
در زندگــی روزمــره و رفتــار اقتصــادی خــود یــک 
گام از دولــت جلو هســتند بنابرایــن دولت هرگونه 
ابــزاری هــر چنــد خــوب بــرای بهبــود وضعیــت 
گرفــت. کنــد نتیجــه نامطلــوب خواهــد  انتخــاب 

*   با وجود این چه ابزارهایی می تواند 
اقتصاد ایران و تورم آن را بهبود ببخشد؟

ــای  ــًا ابزاره ــه صرف ک ــم  ــاز داری ــی نی ــه ابزارهای ــا ب م
ابزارها ایجــاد  از ایــن  یکــی  نیســتند،  اقتصــادی 
گــذاری و آینده نگــری  احســاس امنیــت ســرمایه 
اقتصــادی  کــه تصمیم گیــری  اســت  مشــخص 
ــا بتــوان بــر مبنــای آن  کنــد ت افــراد را جهت دهــی 

کــرد. برنامه ریــزی 
بــه عنــوان نمونــه در اقتصادهــای بــا ثبــات دنیــا، 
مصــرف  میــزان  اقتصــادی  ثبــات  اصلــی  لنگــر 
کــه  داخلــی اســت و ایــن میــزان مصــرف اســت 

رونــد تولیــد را جهــت می دهــد و در زمان هایــی 
کــه تولیــد بــا چالــش رو بــه رو اســت می توانیــم 
فرآینــد مصــرف را تحریــک کنیــم و بــه عنــوان لنگــر 
ثبــات اقتصــادی بکار برده و ثبات اقتصــادی را به 
سیســتم بازگردانیــم. اقتصادهــای غربی تقریبًا بر 

مبنای ایــن شــیوه پایه گــذاری شــده اند.
امــا در اقتصاد ایــران به دلیل آینده نامعلوم عنصر 
مصــرف و لنگــر آن تحــت تأثیــر آینــده نگــری دائمــًا 
در حــال نوســان بــوده و منجــر بــه بــروز بــی ثباتــی 
اقتصاد ایــران  از  نمی تــوان  بنابرایــن  می شــود 

انتظــار رفتــار یــک اقتصــاد نرمــال را داشــت.
*   چرا مردم نسبت به شرایط 

کنش های اینچنین نشان می دهند و  وا
برنامه ریزی اقتصادی به سمت پس انداز 

کردن و افزایش سرمایه و نه مصرف است؟
گــر  گفتــه شــد ا کــه  در اقتصاد ایــران بــه دالیلــی 
حتــی ســطح تولیــد را هم گســترش دهیم بــازاری 
کــه  ــا زمانــی  بــرای عرضــه آن در اختیــار نداریــم. ت
آینــده،  بــرای  و  آینده انــد  وضــع  نگــران  مــردم 
میــزان  از  می کننــد  پس انــداز  چند انــدک  هــر 
کــم می کننــد و فرآینــد مصــرف ثبــات  مصرفشــان 
نداشــته و نمی تــوان در آن بــه اهــداف دلخــواه 

رســید.
کــه ســرمایه های مــردم در عرصــه تولیــد  زمانــی 
دولــت  بــرای  نیــز  مالیاتــی  درآمــد  نشــود  وارد 
گیــر می کنــد  نخواهــد داشــت پــس از آن دولــت 

و مجبــور بــه چــاپ پــول یــا اســتقراض می شــود 
کــه همیــن موضــوع نیــز موجــب تــورم می شــود و 
گــر رفتــار اقتصــادی افــراد در یــک جامعــه نرمــال  ا
نباشــد تبعــات مختلفــی را بــر ســایر قســمت های 
کــه باعــث از  سیســتم اقتصــادی خواهــد داشــت 
ــد. ــد ش ــتم خواه ــدن آن سیس ــارج ش ــرل خ کنت

*   اقتصاد ایران بیشتر تحت تأثیر چیست؟
ناشــی  مــردم  رفتــار  تأثیــر  تحــت  اقتصاد ایــران 
از  اســت منظــور  امنیــت  نداشــتن احســاس  از 
امنیــت، اعتمــاد نســبت بــه وضــع آینــده و آینــده 
مــا  کشــور  کنــون در  ا کــه  اســت  نگــری روشــن 
اقتصــادی  رفتارهــای  در  افــراد  نــدارد،  وجــود 
خــود احســاس ناامنــی می کننــد و دنبــال یافتــن 
کــردن  کــه آن را در پس انــداز  تکیه گاهــی هســتند 

یافته انــد. و خریــد دارایــی 
*   بانک مرکزی برای بهبود وضعیت تورم در 

اقتصاد ایران چه اقداماتی می تواند انجام 
دهد؟

آن  از  می توانــد  مرکــزی  بانــک  کــه  ابزارهایــی 
کنــد در ایــن شــرایط بــه نتیجه مطلوبی  اســتفاده 
نخواهــد رســید زیــرا بــه نتیجــه رســیدن ابزارهــای 
کــه بانــک مرکــزی در اختیــار دارد مبتنــی بــر  مالــی 
ــی  ــن در حال ــت و ای ــردم اس ــال م ــار نرم ــود رفت وج
کــه رفتــار مــردم نســبت بــه سیاســت های  اســت 

بانــک مرکــزی غیــر نرمــال اســت.
ایــن موضــوع باعــث می شــود مشــکالت دیگــری 

نیــز بــر مشــکالت موجــود اضافــه شــود. بــه عنــوان 
گــر خلق پــول را بــرای کنترل تــورم کاهش  نمونــه ا
کاهــش حجــم پــول  کنتــرل نقدینگــی و  دهیــم 
ــش  کاه ــد و در  ــد ش ــد خواه ــود تولی ــه رک ــر ب منج
حتــی  داشــت.  نخواهــد  چندانــی  تأثیــر  تــورم 
کاهــش یابــد بــاز هــم رفتــار  کــه حجــم پــول  زمانــی 
پس انــدازی مــردم باقــی اســت زیــرا حــس ناامنــی 

همچنــان در اذهــان مــردم وجــود دارد.
کنــون به مســائل سیاســی گره  اقتصــاد کشــور مــا ا
خــورده اســت بنابرایــن سیاســتمداران مــا بایــد 
کــه چشــم انداز یــک آینــده  به ایــن نتیجــه برســند 
روشــن را بتواننــد رقــم بزننــد و سیاســت بــا ثبــات 
روشــنی را پیــش بگیرنــد تا ایــن اطمینــان  خاطــر 
در مردم ایجاد شــود و بدانند در آینده چه اتفاقی 
بــرای آن برنامه ریــزی  خواهــد افتــاد و بتواننــد 

کنند.
*   بازار سرمایه چه ارتباطی با تورم دارد؟

مــردم وقتــی پس انــداز می کننــد بــه دنبــال حفظ 
ارزش یــا افزایــش ارزش آن هســتند در ایــن راه بــه 
ســراغ بازارهایــی همچــون طــال، دالر، بــورس و.. 
کــه میعــان  می رونــد. خاصیــت بورس ایــن اســت 
ــر از ســایر بازارهــای مــوازی  دارد و بســیار راحت ت
می تــوان بــه آن وارد شــد. افــراد هجــوم آوردنــد 
به ایــن  را  خــود  پس انــدازی  دارایی هــای  تــا 
کــرده و آن را افزایــش دهنــد بنابرایــن  بــازار وارد 
ورود نقدینگــی زیــاد منجــر بــه افزایــش شــاخص 
کــه  بــورس شــد البته ایــن شمشــیر دو لبــه اســت 
کوتــاه مــدت  می توانــد منجــر بــه رشــد بــورس در 
ــروز رکــود و نا به ســامانی مالــی در بلنــد مــدت  و ب

شــود. 
کــه بــه بــورس وارد شــده از عــده ای بــه عده  پولــی 
ــی  ــورم منته ــه ت ــًا ب ــده این لزوم ــل ش ــر منتق دیگ
را  خــود  پول هــای  کــه  کســانی  امــا  نمی شــود 
می کننــد  ســرمایه گذاری  مــوازی  بازارهــای  در 
در ایــن بازارهــا موضــوع تــورم انتقالــی و یا بخشــی 
کــه قیمــت یــک بخــش  عنــوان می شــود، زمانــی 
بــه  یابــد خــود  افزایــش  بــازار ســهام  همچــون 
خــود بــر بازارهــای مــوازی همچــون ســاختمان و 
ملــک نیــز تأثیــر می گــذارد، حرکت ایــن بخش هــا 
بــوده اســت. مقــداری  همــواره در یــک راســتا 
از تورمی کــه ناشــی از رشــد بــورس بــوده اســت 
کــه در بازارهــای  بــه دلیــل تــورم بخشــی اســت 
کــه بــازار  موازی ایجــاد شــده اســت البتــه پولــی 
ســرمایه وارد شــد را نیــز نتوانســتیم بــه ســمت 

کنیــم. تولیــد جهــت دهــی 

ــرمایه گذاری  ــرای س ــیل الزم ب ــا پتانس ــاد م اقتص
و رشــد اقتصــادی را دارد امــا امنیــت آن وجــود 
گــر  کنــد ا کار بــورس نیــز بایــد تغییــر  نــدارد. ســاز و 
کشــوری بخواهــد نقدینگــی خــود را بــه بــورس 
ــا بــورس آن را بــه تولیــد و چرخــه  کنــد ت هدایــت 
ســازگاری  چنیــن  بــا  کنــد  منتقــل  اقتصــادی 
کنــون بــورس را مدیریــت  موفــق نخواهــد شــد. ا
کار بــورس در  می کننــد زیــرا نمی داننــد ســاز و 
می توانــد  چگونــه  نرمــال  اقتصــادی  شــرایط 

باشــد.
نرمــال  اقتصــادی  شــرایط  کــه  کشــورهایی  در 
کشــور مــا بــدون  دارنــد، همیــن قوانیــن بــورس 

می شــود. اجــرا  نوســان  دامنــه  داشــتن 
ایــن قوانیــن در کشــور مــا بــا اقتصــاد بــی ثباتــی که 
کنــد  کار اســتفاده  دارد نمی توانــد از ایــن ســاز و 
و ایــن قوانیــن در ایــران جوابگــو نیســت. در برخــی 
کــه افــراد بعضــی ابزارهــای بورســی  کشــورها زمانــی 
را خریــد می کننــد تــا یــک ســال حــق فــروش آن را 
ندارنــد. بورس ایــران نیــز بایــد طبقه بنــدی شــده 
مالــی  ابزارهــای  طبقه بنــدی  اســاس این  بــر  و 
یــک روز تــا یــک ســال در آن تعریــف شــود. ثبــات 
اقتصــادی، توانمندســازی بــورس و اســتفاده از 
گیر انداختــن نقدینگــی در آن  بــرای  ابزارهایــی 
اســت عــالوه بر ایــن بایــد بــا ابــزار افزایــش ســرمایه 
از محــل آورده ایــن نقدینگــی در بــورس نمانــده و 
بــه چرخــه تولیــد بازگــردد، گشــایش اقتصــادی در 

ــت. کار اس ــن  ــز الزمه ای ــور نی کش ــارج از  خ
*   راهکار خروج از این شرایط چیست؟

گــذاران در ایــن  بایــد مشــخص باشــد سیاســت 
شــرایط می خواهنــد چــه تصمیمی بــرای اقتصــاد 
اقتصاد ایــران  کنونــی  شــرایط  بگیرنــد.  کشــور 
شــرایط احتضــار اســت و درمان های موقــت برای 
بهبــود آن جوابگــو نیســت دولــت بعــد باید ایــن 
موضــوع را بدانــد چنیــن شــرایطی به ایــن معنــا 
کــه در آینــده نــه چنــدان دور نتایج ایــن  اســت 
بــزرگ  رکــود  و  گســترده  فقــر  شــامل  احتضــار 
کــه جامعه ایــران را  اقتصــادی را خواهیــم دیــد 

کــرد. متالشــی خواهــد 
ــق  ــی عمی ــه جراح ــرایط ب ــن ش ــه با ای ــرای مقابل ب
اقتصــادی و تغییــر ســالیق در مدیــران نیــاز اســت 
ــا بکارگیــری نیروهــای جــوان  لزوماً ایــن مســئله ب
ــه  گون ــه  ــد ب ــد بای ــران جدی حــل نمی شــود و مدی
دیگــری بــه دنیــا نــگاه کننــد. منافع مشــترک ما با 
دنیــا بایــد در نظــر گرفته شــود. نیازمند مدیــران با 

تجربــه بــا نگــرش جدیــد هســتیم.

راهکار نجات اقتصاد ایران از تورم چیست؟
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در  دولــت  رویکــرد  گفــت:  اصفهــان  اســتاندار 
 ۸ تکمیــل  اصفهــان  شــرق  آزادراه  خصــوص 
کیلومتــر باقیمانــده قطعــه دوم و تســریع قابــل 
توجــه در رونــد اجرایــی قطعــه ســوم این آزادراه 

اســت. 
عبــاس رضایــی در جلســه بازدیــد از رونــد اجرایــی 
در  اصفهــان  شــرق  آزادراه  ســوم  و  دوم  قطعــه 
ســه  و  دو  قطعــات  اجرایــی  رونــد  خصــوص 
کــرد: فعالیــت در  آزادراه شــرق اصفهــان اظهــار 
و  اســت  ســختی  بســیار  کار  راهســازی  حــوزه 
بــه  پــروژه  تا ایــن  انجــام شــده  تــاش بســیاری 
ــد در مجموعــه  نتیجــه برســد. از ســوی دیگــر بای
پیمانــکاران، مشــاوران، ناظــران و ســایر دوســتان 
که ایــن پــروژه بایــد بــا  نیــز به ایــن دیــدگاه برســیم 

ســرعت بیشــتری انجــام شــود.  
ــا بیان اینکــه مشــکات در راســتای اجــرای  وی ب
پروژه هــا همــواره بســیار زیاد اســت، افــزود: دیدگاه 
کــه در  کــه بــا پیمانــکاران بزرگــی  ما ایــن اســت 
اجــرای قطعــه دوم و ســوم آزادراه شــرق اصفهــان 
حضــور دارنــد، می تــوان به تکمیل هرچه ســریعتر 

پــروژه امیــدوار بــود.

نــگاه  بیان اینکــه دولــت  بــا  اســتاندار اصفهــان 
کــرد: رویکــرد  مثبتــی به ایــن پــروژه دارد، تصریــح 
دولــت در خصوص آزادراه شــرق اصفهان تکمیل 
کیلومتــر باقیمانــده قطعــه دوم و تســریع قابــل   ۸
توجــه در رونــد اجرایــی قطعــه ســوم این آزادراه 

اســت.
رضایــی بــا اشــاره بــه ضــرورت اســتفاده از ظرفیــت 
آب و هوای شــش ماه نخســت امسال در تکمیل 
دو  گفــت:  آزادراهــی  پروژه هــای  بهره بــرداری  و 
فصــل نخســت ســال، ظرفیــت قابــل توجهــی بــه 
منظــور اجــرای پروژه هــای آزادراهــی وجــود دارد 
و بایــد از فرصــت ۶ مــاه ابتدایــی ســال بــرای بــه 
کارگاه های  کافی را برد و  کار بهره  نتیجه رساندن 

پــروژه بایــد بــا ســرعت بیشــتری فعــال شــود.
وی بــا بیان اینکــه در حــال حاضــر ظرفیــت قابــل 
توجهــی در ایــن زمینــه وجــود دارد، افزود: ایــن 
ــرای تکمیــل  ــد ب ــوده و بای ــت ب ــروی دول ــروژه، آب پ

ــرد.   ک هرچــه ســریعتر آن اقــدام 
تسریع در روند اجرایی قطعه سوم آزادراه 

شرق اصفهان
در ادامــه حجــت اهلل غامــی، معــاون هماهنگــی 
ــی اســتانداری اصفهــان در خصــوص  امــور عمران

آزادراه  پــروژه  باقی مانــده  اجرایــی بخــش  رونــد 
گفــت: پــروژه قطعــه ســوم آزادراه  شــرق اصفهــان، 
شــرق اصفهــان در زمانبنــدی مــورد نظر بایــد اجرا 
کارگاه هــای مختلــف در پــروژه نیز  شــود و فعالیــت 

بایــد انجــام شــود.  
وی افــزود: ۴ پیمانــکار بســیار قدرتمنــد در قطعــه 
ســوم آزادراه شــرق اصفهــان حدفاصــل پــل نائین 
تــا بهارســتان حضــور دارنــد و تــاش ما آن اســت تا 
بــا بهبــود شــرایط پرداختــی در ســازمان همیــاری 
کار  شــهرداری ها بــه عنــوان ســرمایه گذار، شــرایط 

و تســریع در آن را ســرعت بخشــیم.  
اهتمام جدی وزارت راه وشهرسازی 

درخصوص رفع موانع پروژه آزادراه شرق
علیرضا صلواتی، مجری کل طرح های زیربنایی 
اســتان اصفهــان نیــز در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه 
رونــد اجرایــی پــروژه آزادراه شــرق اصفهــان اظهــار 
ــرای قطعــات یــک و دو،  گذشــته ب ــرد: در ســال  ک
ــرای تکمیــل  ۵۰۰ میلیــارد تومــان هزینــه شــد و ب
دو قطعــه باقی مانــده مبلغــی بالــغ بــر ۳۰۰ میلیارد 

تومــان دیگــر نیــاز اســت.  
وی افــزود: قطعــه ســوم نیــز از بهمــن ۹۸ آغــاز 
شــده و تاش هــای قابــل توجهــی ســختی در ایــن 

زمینه انجام شــد که خوشــبختانه در حال حاضر 
ــر ســر راه پــروژه رفــع  ــع موجــود ب مشــکات و موان

شــده اســت.  
صلواتــی بــا بیان آنکه در ســال جــاری تاش هایی 
تکمیــل  بــرای  بودجــه  تخصیــص  راســتای  در 
کــرد: بایــد بــرای رفــع  پــروژه انجــام شــده، اضافــه 
جــدی  اقــدام  پــروژه  موانع ایــن  و  مشــکات 
کار عملیاتــی  تــا هرچــه ســریعتر  گیــرد  صــورت 
شــود، همچنیــن مجــوزات و امتیــازات الزم بــرای 
گرفتــه شــده اســت و  عملیاتــی شــدن این پــروژه 

کنــون در مرحلــه بســیار خوبــی هســتیم.   ا
آینــده  مــاه   ۶ در  بایــد  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
تاش هــای قابــل توجهــی بــرای آنکه قطعه ســوم 
آزادراه شــرق اصفهــان زیــر بــار ترافیکــی رود، انجام 

ــود.   ش
تسریع در روند تزریق مالی به پروژه آزادراه 

شرق اصفهان
همیــاری  ســازمان  مدیرعامــل  نفــری،  ناصــر 
در ایــن  نیــز  اصفهــان  اســتان  شــهرداری های 
جلســه بــا بیان اینکــه پــروژه آزادراه شــرق اصفهان 
از یــک ســال و ۳ مــاه پیــش، شــروع شــده، ادامــه 
داد: بــا توجــه به برنامه زمانبندی پــروژه، نیازمند 
کــه پــروژه شــرایط بهتــری داشــته  آن هســتیم 
نبایــد مانــع  باشــد و مشــکات و موانــع اجــرا، 

تکمیــل هرچــه ســریعتر آن شــود.
ــازی  ــات آزادس ــه قطع ک ــرورت دارد  ــزود: ض وی اف
هرچــه ســریعتر برطــرف شــود و ایــن موضوع بــرای 
کــه  مــا حائــز اهمیــت بــوده و تــاش ما ایــن اســت 

پــروژه هرچــه ســریعتر تکمیــل شــود.  
مدیرعامــل ســازمان همیــاری شــهرداری های 
راســتای  در  آنکــه  بیــان  بــا  اصفهــان  اســتان 
تکمیل ایــن پــروژه برنامــه ای جــدی طراحــی و 
خوشــبختانه  کــرد:  اظهــار  شــده،  برنامه ریــزی 
رونــد تزریــق مالــی بــه پــروژه ســرعت قابــل توجهی 
گرفتــه و رویکــرد مــا در ایــن پــروژه نیــز تکمیــل 
نشــان  خاطــر  وی  اســت.  آن  ســریعتر  هرچــه 
کــرد: همچنیــن دیگــر رویکــرد مــا در خصــوص 
تکمیل ایــن پــروژه تأمیــن نقدینگــی و رفــع موانــع 
آن بوده و در همین راســتا فعالیت جدی صورت 
گرفتــه کــه طــی هفته هــای آینــده تأثیــر آن بــر رونــد 

اجــرای پــروژه مشــهود خواهــد بــود.

استاندار اصفهان:

بخش باقیمانده قطعه دوم آزادراه شرق اصفهان 
به زودی افتتاح می شود

خبرربخ

خبر

خبر

بــه  آبرســانی  ســوم  مرحلــه  اجــرای  عملیــات 
مجتمــع ۴1 روســتایی شهرســتان تیــران و کرون 

کیلومتــر خــط انتقــال آغــاز شــد.  بــا اجــرای 7 
بیان اینکــه  بــا  کــرون  و  تیــران  آبفــای  مدیــر 
ســال  روزهــای  واپســین  در  طــرح  اجرای ایــن 
1۳99آغــاز شــد، اظهــار داشــت: از دهــم اســفند 
ماه ســال گذشــته عملیات آبرســانی به روستای 
کــه بخشــی از مجتمــع ۴1 روســتایی  قلعــه ناظــر 
کــرون اســت، آغــاز شــده و  شهرســتان تیــران و 
کنــون بیــش از ۳۵۰۰ متــر از خطــوط انتقــال بــه  تا

اجــرا درآمــده اســت. 
طــرح  اجرای ایــن  از  هــدف  عابدینــی  ســعید 
کنان  کیفــی  آب شــرب ســا کمــی و  ارتقــای  را 
روســتای قلعــه ناظــر برشــمرد و اظهــار داشــت: 
کنــون آب شــرب این روســتا از طریــق منابع  هــم ا
کــه با بهــره بــرداری از این  محلــی تامین می شــود 
کنان این روســتا  طرح آب شــرب 227۵ نفر از ســا
از ســامانه آبرســانی اصفهان بزرگ تامین خواهد 
کیــد بــر  کــرون بــا تا شــد.  مدیــر آبفــای تیــران و 
لزوم تامین پایدار آب شــرب روســتای قلعه ناظر 
اظهــار داشــت: پیــش بینــی می شــود این طــرح 

در خــرداد مــاه ســال جــاری بــه بهــره بــرداری 
برســد.  عابدینــی بــا بیان اینکــه از ســال 1۳8۴ 
کرون  آبرســانی به  مجتمع ۴1 روســتایی تیران و 
گرفــت خاطــر نشــان ســاخت:  کار قــرار  در دســتور 
گذشــته   ۳۴ روســتا  از آن زمــان تــا پایــان ســال 
ــت  ــرون تح ک ــران و  ــتایی تی ــع ۴1 روس در مجتم
پوشــش ســامانه آبرســانی اصفهــان بــزرگ قــرار 

گرفته انــد. 
کیلومتــر خــط  وی بــا بیان اینکــه بــا اجــرای 8 
انتقــال دیگــر، تمــام ۴1 روســتاهای این مجتمــع 
از آب طــرح اصفهــان بــزرگ بهــره مند می شــوند، 
تصریــح کرد: با اجرای این عملیات، روســتاهای 
گــن  کــرد ســفلی، دولــت آبــاد، دره بیــد،  کردعلیــا، 
هــران و تقــی آبــاد در مجتمــع ۴1 روســتایی تیران 
بــزرگ  اصفهــان  آبرســانی  ســامانه  از  کــرون  و 

برخــوردار می شــوند.
کــرون بــا بیان اینکــه مرحلــه  مدیرآبفــای تیــران و 
ســوم طــرح آبرســانی بــه مجتمــع ۴1 روســتایی، 
ناظــر  قلعــه  روســتای  دهیــاری  مشــارکت  بــا 
کــرد بــا  اجرایــی شــده اســت، ابــراز امیــدواری 
تامیــن اعتبــارات الزم،  مرحلــه بعدی ایــن طــرح 
کــه آبرســانی بــه ۶ روســتای باقــی مانــده در ایــن 

مجتمــع اســت نیــز آغــاز شــود.

کرون آبرسانی به مجتمع ۴1 روستایی تیران و 
خبرربخ

اســتان  فروشــان  حلیــم  و  آش  اتحادیــه  رئیــس 
گفت:افزایــش قیمــت آش و حلیــم بــه  اصفهــان 
گوشــت و  دلیــل نوســان قیمــت مــواد اولیــه ماننــد 

روغــن و حبوبــات اســت. 
گفتگــو بــا تســنیم  بــا اشــاره بــه  علــی میزبانــی در 
قیمــت مصــوب آش قلمــکار و حلیــم بادمجــان در 
کیلــو آش  مــاه رمضــان اظهــار داشــت: قیمــت هــر 
ــو  کیل ــا 2۳هــزار تومــان و قیمــت هــر  قلمــکار از 18ت

ــت. ــان اس ــزار توم ــا ۳۰ه ــان 2۵ت ــم بادمج حلی
وی بــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت اقــام و مــواد اولیــه 
گوشــت و روغــن افــزود: صاحبــان صنــف  ماننــد 
کیفیــت بــاال مجبورنــد  بــرای ارائــه آش و حلیــم بــا 
کننــد و در  مــواد اولیــه بــر قیمــت بــاال خریــداری 
ــد. نتیجــه قیمــت تمــام شــده نیــز افزایــش می یاب

اســتان  فروشــان  حلیــم  و  آش  اتحادیــه  رئیــس 
اصفهــان بــا اشــاره به افزایش چنــد برابری حبوبات 
کــرد: افزایــش قیمــت آش  گوشــت و روغــن بیــان  و 
اولیــه  مــواد  قیمــت  نوســان  دلیــل  بــه  حلیــم  و 
اســت؛ قول هایــی بــرای دریافــت روغــن بــه صــورت 
کــه هنــوز عملــی  کوپنــی داده شــد  ســهمیه ای و 

نشــده اســت.
دســتورالعمل های  رعایــت  بیان اینکــه  بــا  وی 
ــز از تجمــع درب مغازه های ایــن  بهداشــتی و پرهی
کلیــه واحدهــای صنفــی آش و حلیــم  صنــف در 
کــرد: فــروش آش  فروشــی ضــروری اســت، تصریــح 
و حلیــم از ســاعت1۴ آغــاز می شــود و بــه صنــوف بــا 
مشــتری بیشــتر توصیه شــده فاصلــه اجتماعــی در 
فضــای بــاز تعییــن شــود تــا از تجمــع درب مغــازه 

جلوگیــری شــود.
کــرد: در صــورت  میزبانــی در پایــان خاطرنشــان 
ماننــد  اولیــه  مــواد  قیمــت  احتمالــی  افزایــش 
حبوبــات و گوشــت و... قیمــت تعییــن شــده بــرای 

افزایــش می یابــد. آش و حلیــم طبیعتــًا 

گفــت:  فریدونشــهر  عشــایر  امــور  اداره  رئیــس 
گذشــته بــا نــگاه ویــژه بــه  دولــت در هشــت ســال 
زیرســاخت های مناطق عشــایری این شهرســتان، 

زندگــی اهالــی را رونــق و قــوت بخشــیده اســت.
بــا  افــزود:  با ایرنــا  گــو  گفــت و  اصغــر دویســتی در 
اختصــاص اعتبــارات از محــل صنــدوق حمایــت 
ــه بخــش  ــزوده ب ــی و محــل درآمدهــای ارزش اف مل
بخــش  به ایــن  خوبــی  و  پایــدار  درآمــد  عشــایر، 
پــروژه تامیــن آب،  کــه اجــرای  یافتــه  اختصــاص 
اشــتغال زایی، احــداث مخــزن آب، ایجــاد جــاده و 

تامیــن نیازهــای زندگــی از جملــه آنهاســت.
گاوخفــت بــا هزینــه ای  وی احــداث ســد مخــزن آب 
تامیــن آب  پــروژه  و  ریــال  بــر ۱۵۰ میلیــارد  افــزون 
آشــامیدنی بــا هزینــه ای بالــغ بــر ۱۷ میلیــارد ریــال 
کیلومتــر و ســرمایه  ــه طــول ۱۸  و جــاده عشــایری ب
گــذاری هفــت میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون ریالــی را از 
گذشــته  در ایــن  مهمتریــن اقدامــات هشــت ســال 

ــمرد. ــه برش منطق
رئیــس اداره امــور عشــایر فریدونشــهر اضافــه  کــرد: 
بــرای توســعه  گاوخفــت زمینــه  بــا احــداث ســد 
کشــاورزی و ایجــاد اشــتغال بــرای عشــایر در منطقــه 
که ایــن  گذشــته فراهــم شــد  فریدونشــهر بیــش از 
موضــوع در افزایــش تولید ملــی و رونق زندگی اهالی 

ــوده اســت. ــر ب موث
وی بــه احــداث ســه پــل بــزرگ و ۲۸ پــل فلــزی 
ــی،   ــی و دایم ــای فصل ــر روی رودخانه ه ــه ای ب دهن
در  تــردد  مســیر  پرحادثــه  نقطــه   ۵۴ اصــاح 
کانال  جاده های ایل رو پشــتکوه، ســاخت اســتخر، 
کــرد: بــی توجهــی  و مرمــت قنــوات اشــاره و اضافــه 
به ایــن نیازهــا در گذشــته باعــث ســختی زندگی این 
قشــر و همچنیــن رونــد دایمی ســکونت در شــهرها 
کشــور اثــر  کــه بــر حــوزه تولیــد  و روســتاها شــده بــود 
می گذاشــت. دویســتی تســهیل شــرایط تــردد را در 
زندگــی عشــایر موثــر دانســت و یــادآور شــد: هــر ســاله 
کیومتــر از جاده هــای تــردد عشــایر در مناطــق   ۴۰۰

فریدونشــهر تیــغ زنــی می شــود تــا رفــت و آمــد بــرای 
ــرده اســت. ک ــان آســان  آن

وی بــا بیان اینکــه بــه صــورت محدود ســیلندرهای 
گاز و پنــل خورشــیدی در مناطــق عشــایری توزیــع 
کــرد: فرمانــداری از محــل  شــده اســت، خاطرنشــان  
اعتبــارات تملــک و دارایــی بــرای نخســتین بار ایــن 
کــه مانــع از  اقــدام را در ســال های اخیــر رقــم زده 

آتــش زدن درختــان عرصه هــا شــده اســت.
رئیــس اداره امــور عشــایر فریدونشــهر بــا اشــاره بــه 
کیلومتــر  کیلومتــر مســیر فرعــی و ۸۰  وجــود ۳۷۰ 
تصریــح   شهرســتان  در ایــن  راه  اصلی ایــل  جــاده 
کرد: ایــن مســیرهای مواصاتــی و تــرددی نیــاز بــه 

و بهســازی دارد. زیرســازی  اصــاح، 
کیــد وی وضعیــت نامناســب این راه هــا بــه  بــه تا

رســیدگی و توجــه بیشــتر مســئوالن نیــاز دارد.
ســال های  در  قشــر  به ایــن  تســهیات  ارائــه  وی 
گوشــت  گذشــته را موجــب جهــش تولیــد در حــوزه 
کاهــش  کنــون بــه خاطــر  قرمــز برشــمرد و افــزود: ا
بارندگــی و فقیــر شــدن مراتــع و هزینه های ســنگین 
دامپزشــکی و خســارت های اجتماعــی نیــاز اســت 
ــود. ــه ش ــان ارای ــه آن ــاص ب ــی خ ــته های حمایت بس

۲ هــزار و ۸۰۰ خانــوار بــه صــورت رســمی و بــر اســاس 
ــایری  ــوار عش ــزار و ۲۵۰ خان ــج ه ــهام پن ــه س دفترچ

در ایــن منطقــه ســکونت دارنــد.
هــزار  را ۲۴۵  منطقــه  دامی عشــایر این  جمعیــت 

راس دام در ۱۸۰ هــزار هکتــار اســت.
ــر اســاس  شــاخص های توســعه عشــایر اصفهــان ب
کــه قبــل از انقــاب اســامی کمتر از پنج  آمــار موجــود 
تــا ۱۰ درصــد بود ایــن رقــم بعــد از انقــاب اســامی به 
کــه نشــان از  حــدود ۵۰ تــا ۶۰ درصــد افزایــش یافــت 
ــن  ــاختی در ای ــر زیرس ــای موث ــات و فعالیت ه اقدام

بخــش اقتصــادی دارد.
کشــور بــه یــک میلیــون و  کنــون جمعیــت عشــایر  ا
کــرد و در بعــد خانــواری  ۲۵۰ هــزار نفــر افزایــش پیــدا 
از ۲۱۳ هــزار خانــوار بــه ۲۳۴ هــزار خانــوار افزایــش 

یافــت .

رئیــس اتحادیــه صنــف میــوه و ســبزی فــروش 
شهرســتان اصفهــان بــا انتقــاد از نحــوه نادرســت 
گــذاری میوه هــای نوبرانــه در اصفهــان،  قیمــت 
گفــت: قیمــت آلوچــه در بــازار اصفهــان بیــن ۵۰ تا 

۱۰۰ هــزار تومــان اســت. 
نوبرانه هــا  ورود  دربــاره  اســماعیلی  نوروزعلــی 
کنــون قیمــت  کــرد: متاســفانه ا ــازار، اظهــار  ــه ب ب
کرایه  کرایه هــا سرســام آور اســت؛ بــه عنوان مثــال 
بــار هندوانــه از چابهــار بــه اصفهــان حــدود ۱۰ 

میلیــون تومــان اســت.
گفت:  وی در خصــوص نوســانات قیمــت میــوه، 
کــه مــردم  میــوه بایــد بــه نحــوی تنظیــم شــود 
ــع  ــور قط ــه ط ــند و ب ــته باش ــاه داش ــد، رف در خری
نرخ هــای غیرکارشناســی بــازار میــوه را بــر هــم 

می ریــزد.
بــه اعتقــاد رئیــس اتحادیــه صنــف میوه و ســبزی 
فــروش شهرســتان اصفهــان، میوه هــای نوبرانــه 
گــذاری نــدارد و قیمــت آن  در بــازار نیــاز بــه نــرخ 

بایــد براســاس عرضــه و تقاضــا مشــخص شــود.
کــرد: متاســفانه بــرای میوه هــای  وی تصریــح 
اســت،  درخــت  روی  بــر  هنــوز  کــه  نوبرانــه ای 
حالیکه ایــن  در  می شــود،  قیمــت  تعییــن 

اســت. اشــتباه  سیســتم 
اســماعیلی بــا اشــاره بــه قیمــت آلوچــه )گوجــه 
ــه  ــوه نوبران ــن می ــت: قیمت ای گف ــازار،  ــبز( در ب س
در میــدان میــوه و تــره اصفهــان بیــن ۴۰ تــا ۸۰ 
هــزار تومــان و در ســطح عرضــه بیــن ۵۰ تــا ۱۰۰ 
گلخانه ای  هــزار تومــان و قیمــت تــوت اصفهانــی 
قیمــت  همچنیــن  اســت،  تومــان  هــزار   ۶۰
هندوانــه چابهــار در میــدان میــوه و تــره بــار ۴ 
 هــزار تومــان و در ســطح عرضــه ۵ هــزار تومــان 

است. 
متاســفانه  گفــت:  مرکبــات،  بــازار  دربــاره  وی 
ــرا  ــی ب ــال تمایل ــع از س ــون مــردم در ایــن موق کن ا
حالیکــه  در  ندارنــد،  مرکبــات  و  ســیب  خریــد 

یافــت می شــود. بــازار  وفــور در  بــه  مرکبــات 
رئیــس اتحادیــه صنــف میــوه و ســبزی فــروش 
حاضــر  حــال  در  افــزود:  اصفهــان  شهرســتان 
قیمــت پرتقــال بیــن ۱۰ تــا ۱۶ هــزار تومان و ســیب 

بیــن ۸ تــا ۱۵ هــزار تومــان اســت.   
مــاه  آســتانه  در  کــرد:  اضافــه  همچنیــن  وی 
رمضــان قیمــت خرمــا بیــن ۱۵ تــا ۲۵ هــزار تومــان 
کــه پیــش از ایــام مــاه رمضــان  اســت، در حالــی 
کمبــود تقاضــا قیمت ایــن محصــول  بــه دلیــل 

حــدود ۱۰ هــزار تومــان بــود.

رئیس اداره امور عشایر:معضل گرانی به سفره افطار اصفهانی ها هم رسید 

نگاه ویژه دولت زندگی عشایری 
در فریدونشهر را رونق بخشید

نوبرانه های ۱۰۰ هزار تومانی در اصفهان

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

از پروژه هــای  بــا دفــاع  نماینــده ادوار مجلــس 
گفــت:  اصفهــان  اســتان  بــه  آب  انتقــال 
بیشــترین  می شــود،  قطــع  آب  جریــان  وقتــی 
وارد  زیســت  محیــط  بــه  اتفــاق  تخریب ایــن 

. د می شــو
 ، تســنیم  بــا  گفت وگــو  در  فوالدگــر  حمیدرضــا 
بااشــاره به اقدام زهرا شــیخی، نماینده اصفهان 
کســیون مجلــس از  بــرای بازدیــد رئیــس دو فرا
منطقــه شــرق اصفهــان اظهــار داشــت: در بحــث 
آب جــا دارد از ابتــکار خــوب خانــم شــیخی تشــکر 
زیســت  کســیون محیــط  فرا رئیــس  کــه  کنیــم 
و زنــان مجلــس را بــه منطقــه شــرق اصفهــان 
کــرده و باحضــور مســئوالن اســتانی از  دعــوت 
ــد داشــتند. از نظــر من ایــن  ــه بازدی منطقــه ورزن
نــوع اقدامــات می توانــد مســئوالن و نماینــدگان 
ــا واقعیت هــای بی آبــی در اصفهــان  مجلــس را ب
کــه مــردم اصفهــان بــه ویــژه مــردم  و مشــکاتی 
کرده انــد،  شــرق به واســطه مشــکل بی آبــی پیــدا 
کنــد و نماینــدگان دوره یازدهــم  از نزدیــک آشــنا 
مجلــس تاش هــای نماینــدگان در دوره هــای 

کیفیــت بهتــری ادامــه دهنــد. قبــل را بــا 
کســیون محیــط زیســت یکــی  وی ادامــه داد: فرا
کســیون های مهــم مجلــس بــوده و خــوب  از فرا
کســیون از نزدیــک ببیننــد  اســت اعضای ایــن فرا
بیشــترین  می شــود،  قطــع  آب  جریــان  وقتــی 
وارد  زیســت  محیــط  بــه  اتفــاق  تخریب ایــن 

می شــود. 
گاوخونــی  کــه خشــک شــدن باتــاق  همان گونــه 
بــرای همیــن  و  بــوده  زیســت  مخــرب محیــط 
انتقــال آب به نوعــی احیای محیط زیســت اســت 

البتــه نحــوه انتقــال آب هم باید به گونه ای باشــد 
که مســائل زیســت محیطی رعایت شــود، حضور 
کســیون محیــط زیســت یــا زنــان در  رئیــس فرا
کشــاورزی و ایجــاد  کــه روزی مهــد  منطقــه ورزنــه 
اشــتغال بوده اســت، ابتــکار خیلــی خوبــی اســت 
و بــه خاطر ایــن اقــدام از خانــم شــیخی تشــکر 

می کنیــم.
نماینــده ادوار مجلــس بــا اشــاره بــه حضــور قابــل 
قبــول نماینــدگان اصفهانــی در مجلــس یازدهــم 
شهرســتان  و  اســتان  نماینــدگان  کــرد:  بیــان 
اصفهــان مجموعــا در مقایســه بــا نماینــدگان 
کشــور در مجلس یازدهم درســطح متوســط  کل 
دو  کمیســیون،  رئیــس  دو  هســتند،  روبه بــاال 
ســخنگوی  تعــدادی  رئیســه،  هیئــت  عضــو 
و  اصفهــان  اســتان  نماینــدگان  از  کمیســیون 
نیــز  اصفهــان  شهرســتان  نماینــدگان  ازبیــن 
کمیســیون  رئیس، نایب رئیس و دو ســخنگوی 
در مجلــس داریــم و این هــا نشــان دهنده ســطح 
در  اصفهــان  اســتان  بــاالی  بــه  رو  متوســط 
مجلس اســت و نمایندگان اســتان و شهرســتان 
اصفهــان مجموعــا فعالیــت قابــل قبولــی دارنــد 

البتــه طبیعتــا انتظــار بیــش از ایــن اســت.
کــه رهبــر معظــم انقــاب  وی افــزود: همانطــور 
فرمودنــد، مجلــس یازدهــم یــک مجلــس امیــد و 
انتظــار بــود یعنــی مــردم توقــع بیشــتری داشــتند 
کــه نماینــدگان دوره یازدهــم بــا انگیزه هــای  چرا
خدمــت  و  کار  بــرای  برنامه هایــی  و  انقابــی 
بیشــتر و روحیــه جدیــد و جوان تــر بــه میــدان 
نماینــدگان  فعالیــت  طبعــا  بنابرایــن  آمدنــد 
کیفــی  کمــی و  اســتان و شهرســتان بایــد ازنظــر 

ــه مــردم  ــزارش عملکــرد خــود را ب گ بهتــر شــده و 
ارائــه داده و حضورشــان را دربیــن مــردم بیشــتر 

کننــد.
فوالدگــر مجلــس یازدهــم را یکــی از انقابی تریــن 
دوره هــای مجلــس بــه تعبیر مقام معظــم رهبری 
دانست و گفت: مجلس یازدهم به تعبیر رهبری 
یکــی از انقابی تریــن و قوی تریــن مجلس هــای 
بیشــتری  تــاش  بایــد  و  بــوده  انقــاب  از  پــس 
کارشناســانه تر و بــا  داشــته باشــند و بــا بررســی 
کشــور  تامــل بیشــتر بــه حــل مســائل و مشــکات 
کمــک کننــد، توصیــه مــن از ابتــدای دوره یازدهم 
کــه در ایــن دوره  بــوده اســت  بــه دوســتان این 
بیشــتر روی نظارت متمرکز شــده و از ابزار نظارتی 
ــه  کــه نیــاز ب کننــد و هرجایــی  مجلــس اســتفاده 
کننــد  اصــاح قانــون بــود، قانــون را هــم اصــاح 
کــه مشــکات و مســائل فقــط با قانون گــذاری  چرا
حل نشــده و ابتدا باید بااســتفاده از ابزار نظارتی، 
قانون گــذاری  ســپس  کــرده  پیــدا  را  مشــکات 

به دنبــال حــل مشــکات انجــام شــود.
وی ادامــه داد: در چنــد مــاه باقی مانده از فعالیت 
دولــت کنونــی بایــد نظــارت صــورت گرفتــه و بــرای 
کــه از شــهریور مســتقر می شــوند،  دولــت بعــدی 
مجلــس یازدهــم بایــد برنامــه نظارتــی بهتــری 

داشــته باشــد.
بــر اســتفاده  کیــد  بــا تا نماینــده ادوار مجلــس 
بیشــتر از ظرفیت هــای اســتان اصفهــان بیــان 
نیــز  گــر نماینــدگان در اســتان اصفهــان  ا کــرد: 
کننــد،  اســتفاده  نظارتــی مجلــس  از ظرفیــت 
خیلــی بهتــر می تــوان از ظرفیت هــای اســتان 
نظــارت  کــه  نیســت  نیــازی  و  کــرد  اســتفاده 
ــا همــان  ــا دعــوا و درگیــری باشــد بلکــه ب حتمــا ب
را  نظارتــی  ابــزار  می تــوان  قانونــی  شــیوه های 
بــه کار بــرد، مجمــع نماینــدگان اســتان اصفهــان 
خوشــبختانه جلســات منظــم و ماهیانــه دارنــد 
ولــی بایــد بیشــتر از ظرفیــت اســتان اســتفاده 

کننــد.
وی افــزود: مــا در بنیــاد نصــف جهــان مرتــب 
بــا همــکاران ارتبــاط داریــم و از نماینــدگان در 
کــرده و از نظــرات  کارگروه هــا دعــوت  جلســات 
ــا ازطریــق نماینــدگان  آنــان اســتفاده می کنیــم ی
کمــک می کنیــم  کارهــای اســتان  بــه پیش بــرد 
ــدگان  ــع نماین ــی رود مجم ــار م ــم انتظ ــی بازه ول
حــل  بــرای  اســتان  ظرفیــت  از  از ایــن  بیــش 

کننــد. مســائل اســتان اســتفاده 

دفاع فوالدگر از پروژه های انتقال آب به اصفهان؛

گاوخونی  کانون مخرب محیط زیست شده است  باتالق 

معــاون عمــران روســتایی بنیــاد مســکن انقــاب 
کنــون  کــه تــا  اسامی اســتان اصفهــان بــا بیان ایــن 
فــاز  یــک  بــرای ۷۲۱ روســتا در ســطح اســتان در 
عملیــات اجــرای طرح هــادی اجــرا شــده اســت، 
تهیــه  بــرای  اعتبــار  تومــان  میلیــارد   ۱۵ گفــت: 
طرح هــادی در ســال ۹۹، بــه اصفهــان تخصیــص 
تعــداد  کــرد:  کریمی اظهــار  علــی  اســت.  یافتــه 
اصفهــان  اســتان  خانــوار   ۲۰ بــاالی  روســتاهای 
کــه از ایــن تعــداد ۹۱۹ روســتا  ۹۳۵ روســتا اســت 
دارای  روســتا   ۵۲۰ مصــوب،  طرح هــادی  دارای 
طرح هــادی بازنگــری بــوده و طرح هادی ۷۱ روســتا 
گذشــت ۲۰ ســال از زمــان تدویــن  نیــز بــه دلیــل 

اســت. شــده  بازنگــری  اولیــه  طرح هــادی 
وی افزود: برای ۱۲ روستا در سطح استان اصفهان 
طــرح بافــت بــا ارزش روســتایی تهیــه شــده اســت، 
از ایــن تعــداد طــرح بافــت بــا ارزش شــامل عملیــات 
کــف فــرش معابــر، پیــاده رو ســازی و جــداره ســازی 
در ســه روســتا اجرایــی شــده اســت، ســعی شــده 
کــه مرکــز محلــه در ایــن روســتاها احیــا شــود تــا مــردم 
کننــد.  گردشــگران بتواننــد از آن اســتفاده  و حتــی 
معــاون عمــران روســتایی بنیــاد مســکن انقــاب 
گفــت: در ســطح اســتان  اسامی اســتان اصفهــان 

هــدف  روســتای  عنــوان  بــه  روســتا   ۸ اصفهــان 
گردشــگری در ســطح ملــی طــرح مصــوب داشــته 
 ۵ بــرای  گردشــگری  هــدف  طرح هــادی  اســت. 
روســتا تهیــه شــده و در دو روســتا اجــرا شــده اســت.

ــف  ــر وظای ــادی از دیگ ــرای طرح ه ــزود: اج کریمی اف
کــه در ۷۲۱  بنیــاد مســکن انقــاب اسامی اســت 
در  اصفهــان  اســتان  خانــوار  بــاالی ۲۰  روســتای 
کار شــامل جــدول  ــاز اجــرا شــده اســت. این  یــک ف
و  پیاده روســازی  آســفالت،  زیرســازی،  گــذاری، 
احــداث پــل و ابنیــه فنــی در برخــی روســتاها اســت.

طرح هــادی،  اجــرای  بــر  عــاوه  داد:  ادامــه  وی 
حــدود ۱۵ میلیــارد تومــان اعتبــار بازســازی بــرای 
روســتاهای آســیب دیــده از ســیل ســال های ۹۸ و 
ــه در ۴۱  ک گرفــت  ــرار  ــاد مســکن ق ــار بنی ۹۹ در اختی

روســتا و در قالــب عملیــات دیــوار ســاحلی، احــداث 
کریــز، ســیل بنــد و اجــرای جــوی و جــدول  پــل، خا

ــرای دفــع آب هــای ســطحی هزینــه شــد. ب
معــاون عمــران روســتایی بنیــاد مســکن انقــاب 
بــرای  کنــون  تــا  گفــت:  اسامی اســتان اصفهــان 
۷۲۱ روســتا در ســطح اســتان یــک فــاز عملیــات 
تهیــه  بــرای  اســت،  شــده  اجــرا  طرح هــادی 
تومــان  میلیــارد  قبــل، ۱۵  ســال  در  طرح هــادی 
اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده اســت که تا پایــان تیرماه 
ســال ۱۴۰۰ نیــز بایــد از همیــن اعتبــارات اســتفاده 
شــود. کریمی افــزود: در تهیــه طرح هــادی، بازنگری 
وضعیت ۷۹ روســتا در دســتور کار قرار گرفته اســت، 
 ۴۰۱ نیــز   ۹۹ ســال  در  طرح هــادی  اجــرای  بــرای 
کــه بایــد در  گرفتــه شــد  میلیــارد ریــال اعتبــار در نظــر 
کنــون ۲۷۷  ۲۳۰ روســتا هزینــه شــود، از ایــن مبلغ تا 

ــال تخصیــص یافتــه اســت. میلیــارد ری
وی ادامــه داد: عــاوه بــر اعتبــارت ســال ۹۹ اجــرای 
طرح هــادی، ۳ هــزار و ۱۷۵ میلیــارد ریــال اعتبــار قیــر 
بــرای اجــرای عملیــات آســفالت به اســتان اصفهان 
کــه تــا پایــان تیرمــاه ۱۴۰۰ در  تخصیــص داده شــد 
و شــوراهای  بــا مشــارکت دهیاری هــا  روســتا   ۹۵

اسامی روســتاها هزینــه می شــود.

معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان:

طرح هادی ۷۲۱ روستا در استان اصفهان اجرا شده است
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خبر دانشیار دانشگاه بولنت اجویت ترکیه:

ترین  کرونای ایرانی مطابق باال کسن  وا
استانداردهای جهانی است

معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان خبر داد:

کودک  فرزندخواندگی ۱۱۱ 
در سال ۹۹

خبرربخ خبرربخ

گفــت:  دانشــیار دانشــگاه بولنــت اجویــت ترکیــه 
باالتریــن  بــر  مطابــق  کرونای ایرانــی  کســن  وا

اســتانداردهای جهانــی اســت.
مصطفی نوری زاده در گفت و گو با مهر، با اشاره 
ــه  اینکــه متأســفانه برخــی از ســوءمدیریت هــا  ب
در  متفاوتــی  ســوزی های  فرصــت  باعــث   
کســن  وا تولیــد  و  تحقیقاتــی  فعالیت هــای 
کرونــای  ایرانــی شــد، اظهــار داشــت: عــدم بــاور 
کارایــی محققــان و پژوهشــگران  بــر توانایــی و 
نشــده ای  اثبــات  نظــرات  بــر  اعتقــاد   ایرانــی، 
از  برخــی  بــه  اســتناد  و  گلــه ای  مثل ایمنــی 
کســن  وا چون ایــدز  مثــًا  کــه  واهــی  ادعاهــای 
کســن نــدارد، باعــث شــد  کرونــا هــم وا نــدارد پــس 
کرونــا  کســن  کــه مقــداری از دنیــا در ســاخت وا

بمانیــم. عقــب 
کــه فعالیت هــای  وی بــا بیان اینکــه در صورتــی 
بــه  کرونای ایرانــی  کســن  تحقیقاتــی دربــاره وا
ســوم  فــاز  در  بایــد  حــال  می شــد  آغــاز  موقــع 
تســت بالینــی و حتــی پایــان آن بودیــم، ابــراز 
وجود ایــن  بــا  نمانــد  گفتــه  نا البتــه  داشــت: 
ســوءمدیریت هــا بــا اعتقــاد و بــاور بــر توانایــی 
در  حــال  پژوهشــگران ایرانی  و  دانشــمندان 
کرونــای  کســن  کــه چهــار وا مرحلــه ای هســتیم 
دیگــر  بــا  مشــارکت  یــا  شــده  تولیــد   ایرانــی 
بالینــی  تســت  مختلــف  فازهــای  در   کشــورها 

است.
بــا  ترکیــه  اجویــت  بولنــت  دانشــگاه  دانشــیار 
تولیــد  کرونای ایرانــی  کســن  وا به اینکــه  اشــاره 
الزم  زیرســاخت های  برکــت  بنیــاد  در  شــده 
ــرای تولیــد صنعتــی آن نیــز آمــاده شــده اســت،  ب
در  کرونای ایرانــی  کســن های  وا کــرد:  تصریــح 
باالتریــن اســتانداردهای جهانــی قــرار داشــته و 
فعالیت های تحقیقاتی و تست های بالینی  این 
کســن ها تحت شــدیدترین دســتورالعمل های  وا

اجرایــی ســازمان غــذا و داروی  ایــران اســت.
کســن می توانــد  وی بــا بیان اینکــه اســتفاده از وا
کرونــا  نقــش مهمــی در جلوگیــری از مــرگ بــر اثــر 
ــن  ــر م ــه نظ ــرد: ب ک ــان  ــد، خاطرنش ــته باش داش
کــه بــر روی هــزاران نفــر تســت و  کســنی  هــر وا

گرفتــن  مفیــد واقــع شــده باشــد بــدون در نظــر 
مــارک و برنــد قابــل اســتفاده اســت.

کســن های ایرانی  گــر وا کــرد: ا کیــد  نــوری زاده تا
از جملــه آنچــه در بنیــاد برکــت ســاخته شــده 
را  خــود  بالینــی  تســت  تمامی مراحــل  اســت 
بــا موفقیــت بــه پایــان برســاند و مــورد تأییــد 
ســازمان غــذا و داروی ایــران قــرار بگیــرد مــن 
کــه  خــودم اســتفاده آن را بــرای والدیــن خــودم 
اتفاقــًا جــز اقشــار پرریســک هســتند، پیشــنهاد 

می دهــم.
وی بــا اشــاره بــه توانمنــدی متخصصین ایرانــی 
توانایــی  داشــت:  ابــراز  بیوتکنولــوژی  علــم  در 
دانشــمندان ایرانی در علــم بیوتکنولــوژی جــز 

برترین هــای جهــان اســت.
کسن کرونای ایرانی بر ویروس  اثرپذیری وا

جهش یافته کرونای انگلیسی
دانشــیار بیوتکنولــوژی دارویی دانشــگاه بولنت 
کســن  اجویــت ترکیــه بــا بیان اینکــه اثرپذیــری وا
افــزود:  اســت،  شــده  اثبــات  کرونای ایرانــی 
ــر  کســن تولیــد شــده ب ــرای مثــال اثربخشــی وا ب
کرونــای انگلیســی اثبات  ویــروس جهــش یافتــه 
خوبــی  خبــر  بســیار  موضــوع  که ایــن  شــده 

اســت.
ــد توانایــی دانشــمندان  ــان ا ینکــه بای ــا بی وی ب
گفــت: در ابتــدای شــیوع  کنیــم،  ــاور   ایرانــی را ب
کرونــا داروی رمدیســیور بســیار نایــاب  ویــروس 
کــه بــا تــاش  بــود و ایــن موضــوع باعــث شــد 
کشــور  داخــل  در  دارو  محققان ایرانی ایــن 
کشــور بــا قیمــت  تولیــد شــود و حال ایــن دارو در 
۶۵۰ هــزار تومــان بــه فــروش می رســد در حالــی 
کــه همیــن دارو را ترکیــه وارد می کنــد و بــا قیمــت 
دو هــزار دالر یعنــی حــدود ۵۰ میلیــون تومــان 

ــود. ــه می ش ــا فروخت ــردم آنج ــه م ب
اســت  حالــی  در  کرد: ایــن  کیــد  تا زاده  نــوری 
کتمــرا،  ا هماننــد  دیگــری  داروهــای  کــه 
داخــل  در  هــم  فاویپیراویــر  و  بتا اینترفــرون 
کشــور بــه همت دانشــمندان و محققــان داخل 
کرونایــی ســاخته  کشــور بــرای درمــان بیمــاران 

. د می شــو
وی بــا بیــان  اینکــه فعالیت و تاش دانشــمندان 
کســن ســتودنی  و پژوهشــگران  ایرانی در تولید وا
از  بســیاری  کــه  شــرایطی  در  افــزود:  اســت، 
مختلــف  حوزه هــای  در  کــه  دنیــا  کشــورهای 
کشــورهای  کشــاورزی جــز  صنعتــی، اقتصــادی و 
ــوزه  ــن ح ــتند در ای ــتند نتوانس ــا هس ــرآمد دنی س
کننــد محققان ایرانــی بــا اتــکا و  حتــی ورود پیــدا 
کرونا  کســن  بــاور بــر دانــش و توانایی هــای خود وا

را ســاختند.

کل بهزیســتی اســتان  معــاون اجتماعــی اداره 
کــودک  گفــت: در ســال ۹۹ تعــداد ۱۱۱  اصفهــان 
بــه خانواده هــای فرزندپذیــر تحویــل داده  شــد و 
کــودک را  کنــون ۸  در ابتــدای ســال جدیــد هــم تا

ــم. ــل داده ای ــا تحوی ــه خانواده ه گون ــن  به ای
بــا  ایمنــا،  گفت وگــو  در  اســماعیلی  عبدالرضــا 
فرزندخواندگــی،  متقاضیــان  خصــوص  در 
ــه در انتظــار و نوبــت  ک ــی  ــرد: متقاضیان ک اظهــار 
تحویــل فرزندخواندگــی هســتند در حــال حاضــر 
که ایــن  هســتند  نفــر  و ۱۴۰  هــزار  یــک  حــدود 
افــراد بایــد اقدامــات الزم بــرای ثبــت تقاضــای 

دهنــد. انجــام  را  خــود  فرزندخواندگــی 
بــرای  افــراد  ثبت نــام  نحــوه  خصــوص  در  وی 
وارد  و  ثبــت  حــال  در  افــزود:  فرزندخواندگــی، 
کــردن نــام متقاضیــان فرزندخواندگــی اســتان 
آدرس  بــه  الکترونیکــی  ســامانه  در  اصفهــان 
بــرای  افــراد  و  هســتیم   adoption.behzisti.net
انجــام ثبــت و راهنمایــی جهــت تکمیــل فرآینــد 
کــه  و تقاضــای فرزندخواندگــی در ایــن ســامانه 
اســت  شــده  راه انــدازی   ۹۹ ســال  ابتــدای  از 

می شــوند. ثبت نــام 
کل بهزیســتی اســتان  معــاون اجتماعــی اداره 
فرآینــد  و  شــرایط  خصــوص  در  اصفهــان 
بــه   ۹۹ ســال  ابتــدای  از  کــه  فرزندخواندگــی 
گفــت: زوجیــن بــه ســامانه  ثبــت رســیده اســت، 
پایــان  کارت  چــون  مدارکــی  و  شــده  معرفــی 
کارت ملــی  خدمــت، شناســنامه های زوجیــن، 
آن هــا و ســند ازدواج، مــدرک تحصیلــی، نامــه 
تاییــد نابــاروری از پزشــک مربوطه، ســند شــغلی 
و ســند ملکــی برای ایــن اقــدام مــورد نیــاز اســت و 
ســن متقاضیــان تحویــل فرزندخوانــده بایــد زیــر 

۴۰ ســال باشــد.

میانگین سنی متقاضیان فرزندخواندگی زیر 
۴۰ سال است

کــه نــوزادان تــا دو ســال بــه  کیــد بر ایــن  ــا تا وی ب
متقاضــی  خانواده هــای  بــه  مهمــان  صــورت 
ــه  ــوند، ادام ــل داده می ش ــی تحوی فرزندخواندگ
داد: پــس از دو ســال و اجــرای تعهــد مالی انتقال 
زمیــن،  یــا  منــزل  از  امــوال  ســوم  رســمی یک 
تحویــل رســمی فرزندخوانده انجــام می شــود.
ســنی  میانگیــن  کــه  بیان ایــن  بــا  اســماعیلی 
انجــام  آن هــا  بــرای  تحویــل  کــه  متقاضیانــی 
کثــر  شــده بیــن ۳۲ تــا ۴۴ ســال بــوده اســت و ا
کــرد:  متقاضیــان زیــر ۴۰ ســال بوده انــد، اضافــه 
پــس از انجــام فرآینــد بررســی و تأییــد توســط 
کاربــر شهرســتان در ســال ۹۹ تعــداد  کارشــناس و 
کــودک بــه خانواده هــای فرزندپذیــر تحویــل   ۱۱۱
داده شــدند همچنیــن در ابتــدای ســال ۱۴۰۰ 
کــودک بــه خانواده هــای فرزندپذیــر  نیــز تعــداد ۸ 

تحویــل داده شــدند.
۱۱۳ متقاضی فرزندخواندگی دارای فرزند 

هستند
متقاضیــان  از  تعــدادی  کــه  بیان ایــن  بــا  وی 
فرزندخواندگــی، دارای فرزنــد هســتند، افــزود: 
دارای  کــه  فرزندخواندگــی  متقاضیــان  تعــداد 
فرزنــد هســتند ۱۱۳ مــورد اســت و اســامی آن ها 
وارد ســامانه جدیــد شــده و ایــن دســته بعــد از 
افــراد بــدون فرزنــد در اولویــت فرزندخواندگــی 
کل بهزیســتی  قرار دارند. معاون اجتماعی اداره 
حــال  در  کــرد:  خاطرنشــان  اصفهــان  اســتان 
فرزنــدان شــیرخوارگاه اصفهــان  تعــداد  حاضــر 
کــم شــدن  و علت ایــن  اســت  نفــر  حــدود ۲۵ 
تعــداد، اســتفاده از طــرح »مشــک« یــا همــان 
کــه در شــرایط عــادی تعــداد  میهمــان اســت چــرا 

کــودکان شــیرخوارگاه بیــش از ۷۰ نفــر اســت.

گزارشربخ

اســتان  کرونــای  بــا  مقابلــه  ســتاد  ســخنگوی 
گفــت: بیمارســتان های اصفهــان ســرریز  اصفهــان 
بیماران مبتا به کرونا شــده و چندین بیمارســتان 
صحرایــی در بیمارســتان الزهرا ایجــاد شــده اســت.

حجــت اهلل غامی شــامگاه ســه شــنبه در نشســت 
گــزارش هفتــاد و نهمیــن مصوبــات  خبــری ارائــه 
کرونــا در اســتان اصفهــان  ســتاد اســتانی مقابلــه بــا 
گــزارش دانشــگاه های  بــا بیان اینکــه بــا توجــه بــه 
کاشــان در حــال حاضــر  علــوم پزشــکی اصفهــان و 
کرونــا قــرار دارد،  اســتان اصفهــان در فــاز چهــارم 
اظهــار داشــت: علت ایــن امــر ورود ویــروس جهــش 
کرونــا بــه اســتان وعــدم رعایــت پروتکل هــای  یافتــه 
بهداشــتی در نوروز و برگزاری مراســم عقد و عروســی 

اســت.
واحدهای صنفی گروه یک از ساعت ۲۱:۳۰ 

تعطیل شوند
ادامــه جلســه شــب  امــروز در  بیان اینکــه  بــا  وی 
گذشــته شــورای تأمیــن اســتان، وضعیــت در زمینه 
کرونــا بررســی شــد، ابــراز داشــت: بــر اســاس  شــیوع 
یــک  گــروه  مصوبات ایــن جلســه همــه مشــاغل 
کــز درمانــی و  از ســاعت ۲۱ و ۳۰ دقیقــه بــه جــز مرا
داروخانه هــا تعطیــل می شــوند و ایــن طــرح تــا ۱۰ روز 

ادامــه دارد.
اســتان  کرونــای  بــا  مقابلــه  ســتاد  ســخنگوی 
اســتان  پارک هــای  در  بیان اینکــه  بــا  اصفهــان 
روشــنایی بــه یــک ســوم کاهش یافتــه اســت، ادامه 
داد: تــردد خودروهــای غیــر بومی در اســتان با توجه 
کمیتــه حمــل و نقــل عمومــی در ســتاد  بــه تشــکیل 
کنتــرل خواهــد شــد و  کرونــا جــدی تــر  مقابلــه بــا 
بر ایــن اســاس همــه نهادهــای مربــوط در این زمینه 
ماننــد هــال احمــر، نیروی انتظامی، بســیج و … به 

صــورت ۲۴ ســاعته فعالیــت خواهنــد داشــت.
شــهر  ســطح  در  دوربیــن  بیان اینکــه ۳۳  بــا  وی 
تخلفات زوج وفرد و تردد شــبانه را بررســی می کند، 
کنتــرل ســرعت نیــز از امــروز  ادامــه داد: ۴۴۰ دوربیــن 

به ایــن سیســتم اضافــه شــد.
نیــز  اســتان  جاده هــای  در  بیان اینکــه  غامی بــا 
ــت: این  ــراز داش ــت، اب ــده اس ــال ش ــن فع ۱۳۰ دوربی
تــردد  زمینــه  در  را  تخلفــات  ثبــت  دوربین هــا 

کــرد. خواهنــد  غیربومی ثبــت  خودروهــای 
صنفــی  واحــد   ۱۰۰ و  هــزار   ۱۲ بیان اینکــه  بــا  وی 
کنــون بازدیــد  گذشــته تا از روز ســه شــنبه هفتــه 
شــده اســت، ادامــه داد: از ایــن تعــداد ۲۰۱ مــورد 

پلمــب،۱۵۲ واحــد معرفــی بــه مراجع قضائــی، ۳۳۵ 
کتبــی و یــک هــزار و ۳۰۰ مــورد هــم  مــورد اخطــار 

کردنــد. اخطــار شــفاهی دریافــت 
جریمه ۳۱ هزار خودرو در ممنوعیت تردد شبانه

اســتان  کرونــای  بــا  مقابلــه  ســتاد  ســخنگوی 
اصفهــان بــا بیان اینکــه در ایــن بــازه زمانــی ۳۱ هــزار 
وســیله نقلیــه در تــردد شــبانه مشــمول جریمــه ۲۰۰ 
ابــراز داشــت: همچنیــن  تومانــی شــده اند،  هــزار 
هفــت هــزار و ۷۵۰ خــودرو در جاده هــای اســتان 
جرایــم ۵۰۰ هــزار تومانــی و یــک میلیــون تومانــی 

شــده و ۷۵ خــودرو نیــز توقیــف شــده اســت.
ــا بیان اینکــه شــرایط اســتان بحرانــی اســت و  وی ب
همــه دســتگاه های اجرایــی و فرمانداری هــا بایــد 
اختیــار  در  را  شهرســتان  توانمندی هــای  همــه 
بــکار  کرونــا  مهــار  بــرای  ربــط  ذی  دســتگاه های 
کــرد: چنانچــه شــهروندان و مــردم  گیرنــد، اضافــه 
کنتــرل  همــکاری نداشــته باشــند شــرایط غیرقابــل 

خواهــد شــد.
اســتانی  مصوبــه  بیان اینکــه  بــا  ادامــه  غامــی در 
اصفهــان مهلــت دو هفته ای به چک هــای اصناف 
کــه به ایــن مصوبه  اســت، ابــراز داشــت: بانک هایــی 
توجــه نداشــته و چــک اصنــاف را برگشــت بزننــد 

موظــف بــه رفــع اثــر هســتند.
ــده  ــذ ش ــای اخ ــت وام ه ــرد: بازپرداخ ک ــه  وی اضاف
توســط واحدهــای صنفــی آســیب دیــده از کرونــا نیز 
کرونا به مدت ۶  بر اســاس مصوبات ســتاد اســتانی 

مــاه تمدیــد شــد.
بیمارستان  های اصفهان سرریز مبتالیان کرونا 

شد

اســتان  کرونــای  بــا  مقابلــه  ســتاد  ســخنگوی 
ــا بیان اینکــه ظرفیــت بیمارســتان های  اصفهــان ب
اســتان اصفهــان تکمیــل و ســرریز شــده اســت، ابــراز 
داشــت: در حــال حاضــر بیمارســتان های بخــش 
کمــک دانشــگاه علــوم  خصوصــی و خیریه هــا بــه 

آمده انــد. پزشــکی 
ــی  ــتان صحرای ــدازی بیمارس ــه راه ان ــاره ب ــا اش وی ب
چندیــن  گفــت:  الزهــرا  بیمارســتان  حیــاط  در 
بیمارســتان در ایــن مرکــز راه انــدازی شــده اســت.
اســتانداری  بازرســی  اداره  بیان اینکــه  غامی بــا 
موظــف بــه نظــارت رعایــت پروتکل های بهداشــتی 
کارمنــدان  در ادارات و رعایــت ظرفیــت یــک ســوم 
کرد: ایــن نظارت هــا از شــنبه هفتــه  اســت، اضافــه 
کــرد:  اضافــه  وی  اســت.  شــده  تشــدید  جــاری 
گرفتــه شــماره  بنــدی صــورت  بــر اســاس جمــع 
تلفن هــای ۳۱۱۳ و ۱۹۰ بهداشــت و درمــان، ۱۲۴ 
صمــت، ۱۳۷ شــهرداری اصفهــان، ۱۱۱ اســتانداری 
جوانــان،  و  ورزش   ۳۶۳۰۷۹۷۷ اصفهــان، 
 ۳۲۳۵۲۰۱۲ و ۳-  پــرورش  و  آمــوزش   ۳۷۱۰۸۷۱۵
ــات  ــزارش تخلف گ ــت  ــاده دریاف ــاف آم ــی اصن بازرس
اســت. ســخنگوی ســتاد مقابلــه بــا کرونــای اســتان 
اصفهــان در پاســخ بــه ســوال  در خصــوص رونــد 
برنامه ریــزی بــرای ورود عشــایر بــه اســتان اصفهــان 
گفــت: برای ایــن امــر رایزنــی بــا اســتان های مبــدا 
بــه  بــرای ورود  تأخیــر دو هفتــه ای  بــرای  عشــایر 
گــر همکاری صــورت نگیرد  اســتان انجــام شــده امــا ا
نیــز تمهیــدات الزم بــا همــکاری مرکــز بهداشــت و 
کنتــرل ورود افــراد بــه اســتان  نیــروی انتظامی بــرای 

انجــام شــده اســت.

سخنگوی ستاد مقابله با کرونای استان اصفهان:

 تعطیلی مشاغل گروه یک از ساعت ۲۱:۳۰

اولیــن گرمخانــه مردمی ایــران و اصفهــان در ۶ ســال 
فعالیــت خــود بیــش از ســه هــزار نفــر از افــراد بــی 

ســرپناه را زیرپوشــش خــود قــرار داده اســت.
کــه  کارتــن خــواب هــا، همــان آدم هایــی هســتند 
ــه شــب و  کوچه هــای شــهر، روز را ب کوچــه پــس  در 
شــب را بــا هــزار تــرس و نگرانــی به صبح می رســانند. 
گروهــی از ســر ناچــاری و بــی پناهــی به گرمخانه پناه 
می آورنــد و گروهــی بــه اجبــار. امــا مهم این اســت که 
گرمخانــه احســاس غربــت نمی کنــد،  کــس در  هیــچ 
ــد  ــم دارن ــم تفاه ــا ه ــئله ب ــک مس ــه در ی ــون هم چ

همــه بــی خانمــان هســتند.
نخستین گرمخانه مردمی کشور میزبان بی 

خانمان ها در سرما و گرما
کارتــن  پایــان  گرمخانــه  مدیــر  انصــاری  محســن 
گفتگــو بــا خبرنــگار مــا  خوابــی امیــد اصفهــان در 
کــه  مردمی اســت  گرمخانــه  اولیــن  گفــت:  ایــن  
گذشــته  کشــور راه انــدازی شــده و در ۶ ســال  در 
کنــون بــه بیــش از ۳ هزار مددجو شــامل معتادان  تا
بــی ســرپناه و بیمــاران رهاشــده  افــراد  متجاهــر، 

کــرده اســت. خدمــات رســانی 
و  روزی  شــبانه  دریافــت  بــا  افــراد  افــزود:  ایــن  او 
رایــگان خدمــات اســکان، اطعــام، درمــان، آمــوزش 
بــاز  جامعــه  بــه  ســامت  بــه  توانمندســازی  و 

می گردنــد.
مدیــر گرمخانــه پایــان کارتــن خوابــی امیــد اصفهان 
گفــت: افــراد بــدو ورود از نظــر ابتــا بــه بیماری هایــی 
همچــون هپاتیــت و آنفلوآنــزا آزمایــش و در صــورت 

تاییــد ابتــا ۱۵ تــا ۲۰ روز قرنطینــه می شــوند.
گرمخانه ای که کرونا به آن راه نیافت

کرونــا بــه  انصــاری بــا اشــاره بــه اضافــه شــدن تســت 
 ۹۸ بهمــن  از  ورودی  مددجویــان  آزمایش هــای 
ســال گفــت: خوشــبختانه هیــچ یــک از مددجویان 

کرونــا مبتــا نشــده اند و  گرمخانــه بــه  مســتقر در 
کشــور منحصــر  گرمخانه هــای  از ایــن نظــر در میــان 

بفــرد هســتیم.
را  کرونــا  ویــروس  برابــر  در  معتــادان  مصونیــت  او 
گفت:  باوری غلط و ناشــی از بی اطاعی دانســت و 
خــارج از محیط گرمخانه معتــادان متجاهری براثر 

کرونــا جــان خــود را از دســت داده انــد.
کــرد: پیــش از ایــن خدمــات  گرمخانــه اظهــار  مدیــر 
ــی  ــواب و حت ــن خ کارت ــرپناه،  ــی س ــراد ب ــژه اف ــا وی م
گرمخانــه  کــه حضورشــان در  کارگــران فصلــی بــود 
محــدود بــه ســاعات شــب بــود و صبح هــا از مرکــز 
کنــون افــراد بــدون شــغل  خــارج می شــدند، امــا ا
نیــز می تواننــد در ایــن مرکــز حضــور یابنــد. انصــاری 
بــه اســتاندارد نبــودن ســاختمان قدیمــی ۴۰۰ ســاله 
گــر مســئوالن یــا  گفــت: ا کــرد و  گرمخانــه هــم اشــاره 
خیــران همــت کننــد و زمینــی در اختیــار خیریــه قرار 
دهنــد می توانیم گرمخانه ای اســتاندارد با ظرفیت 

کنیــم. ۵۰۰ تــا هــزار مددجــو دایــر 
جمع آوری و شناسایی بیش از هزار و ۳۸۱ معتاد 

متجاهر
کل  اداره  پیشــگیری  کریمــی  معــاون  ســمیه 
ــگار  ــا خبرن گفتگــو ب بهزیســتی اســتان اصفهــان در 
از  جــوان  خبرنــگاران  باشــگاه  اســتان های  گــروه 
بــا  گذشــته  ســال های  در  کــرد:  اظهــار  اصفهــان 
همــکاری نیــروی انتظامــی و پلیــس مبــارزه بــا مــواد 
مخــدر بــه صــورت مــداوم بــه معتــادان متجاهــر 
کرونــا  خدمــات رســانی می شــد، امــا پــس از شــیوع 
کمیتــه  در  امــا  متوقــف،  مدتــی  طرح هــا  برخــی 
طرح هــا  شــد  مصــوب  اصفهــان  اســتان  درمــان 
شــیوه  رعایــت  و  اجتماعــی  گــذاری  فاصلــه  بــا 
بیشــتر  زمانــی  فاصلــه  بــا  بهداشــتی  نامه هــای 
ادامــه یابــد. معــاون پیشــگیری اداره کل بهزیســتی 

اســتان اصفهــان ادامــه داد: ســه مــاه اول امســال 
اقامتگاه هــا تعطیــل بــود، امــا پــس از آن حــدود 
کارتــن خواب هــا جمــع آوری و بــا حکــم  ۱۳۸۱ نفــر از 

کــز منتقــل شــدند. قضایــی به ایــن مرا
بــرای  اقامتــگاه   ۸۳ وجــود  بــه  اشــاره  کریمی بــا 
گفــت: ســه  پذیــرش افــراد بــی ســرپناه در اســتان 
واحــد مخصــوص پذیــرش زنان معتاد و بی ســرپناه 
ــا  کرون ــا  ــه ب ــتاد مقابل ــتور س ــا دس ــه ب ــه البت ک ــت  اس
کــز بــا یــک ســوم یــا یــک دوم ظرفیــت خــود  تمــام مرا

مددجویــان را پذیــرش می کننــد.
میزبانی از کودکان و نوجوانان بی خانمان در 

خانه های کودک و نوجوان
کل  اداره  اجتماعــی  معــاون  ناجــی  مجتبــی 
ــگار  ــا خبرن گفتگــو ب بهزیســتی اســتان اصفهــان در 
کــه خانواده هــا  کــودک و نوجوانــی  گفــت: ۴۸۰  مــا 
یــا بســتگانش شــرایط پذیــرش آن هــا را ندارنــد بــرای 
آنکــه در خیابان ها رها نشــوند در ۳۹ خانــه کودک و 

نوجــوان زیرپوشــش بهزیســتی قرارگرفته انــد.
ــز ماننــد  ک ــان در ایــن مرا کــودکان و نوجوان او افــزود: 
اعضــای یــک خانــواده هســتند و همــه نیاز هــای 
آموزشــی، تربیتــی، بهداشــتی، اجتماعــی، تفریحــی 

و درمانــی آن هــا تامیــن می شــود.
اســتان  بهزیســتی  کل  اداره  اجتماعــی  معــاون 
گفــت: دختر هــا تــا زمــان ازدواج در ایــن  اصفهــان 
کــز می ماننــد، امــا پســر ها پــس از ۱۸ســالگی وارد  مرا
مرکــزی بــه نــام خانــه آمــاده ســازی بــرای ورود بــه 

می شــوند. اجتمــاع 
کارتن  کارشناســان امور اجتماعی معتقدند پدیــده 
همیشــگی  معضــل  یــک  کلــی  طــور  بــه  خوابــی 
مناســب  باراهکار هــای  می تــوان  بلکــه  نیســت 
همچــون حرفــه آمــوزی، ارائــه تســهیات و فرهنــگ 

ســازی این افــراد را بــه جامعــه بازگردانــد.

گرمخانه ای که کرونا به آن راه نیافت؛ 

سرپناهی برای بی خانمان ها

خبرخبر

ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: 
تعــداد بیمــار بدحــال نیــاز بــه بســتری در ســطح 
ــرده اســت و همیــن  ک اســتان بســیار افزایــش پیــدا 
کثــر بیمارســتان ها تقریبــا بــه مــرز  امــر ســبب شــده ا

تکمیــل برســند. 
آرش نجیمــی  بــا اشــاره بــه وضعیــت کرونــا در اســتان 
گذشــتیم و  اظهــار داشــت: از مــرز ۲ هــزار بســتری 
روزانــه بیــش از ۳۸۰ نفــر بســتری می شــوند و وضــع 

روز بــه روز بدتــر می شــود.
اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ســخنگوی 
و  بدحــال  بســتری،  مــوارد  تعــداد  بیان اینکــه  بــا 
افــزود:  اســت،  افزایــش  حــال  در  روزانــه  فوتی هــا 
شاهین شــهر،  داران،  شهرســتان های  وضعیــت 
لنجــان و مبارکــه و نجف آبــاد از نظــر تعــداد بیمــاران 
بــر اســاس آخریــن  در وضعیــت بحرانــی اســت و 
رنگ بنــدی هیــچ شهرســتان زردی نداریــم و تقریبــًا 
تمــام شهرســتان ها قرمــز و ۲ شهرســتان نارنجــی 
مــوارد بســتری  تعــداد  بیان اینکــه  بــا  اســت. وی 
ــاد بیمــاران  گفــت: تعــداد زی خــارج از تصــور اســت، 
شناســایی شــده و تعــداد بیمــار بدحــال نیــاز بــه 
کرده  بســتری در ســطح اســتان بســیار افزایش پیدا 
کثر بیمارســتان ها  اســت و همیــن امــر ســبب شــده ا
تقریبــا بــه مــرز تکمیــل برســند، بیمارســتان تأمیــن 
تکمیــل  آن  وضعیــت  تقریبــَا  غرضــی  اجتماعــی 
شــدن  تکمیــل  آســتانه  در  الزهــرا  و  اســت  شــده 
افزایــش تخت هــای  بــه  اســت. نجیمی بــا اشــاره 
روزانــه  حاضــر  حــال  در  کــرد:  بیــان  بیمارســتانی 
حــدود ۴۰۰ نفــر نیــاز به بســتری دارند و با ایــن آمار هر 
بیمارســتانی تکمیــل می شــود و مجبــور بــه افزایــش 
تخت هــای بیمارســتانی هســتیم تا بیمــاران بــدون 

ــد. تخــت نمانن

بــا  به اینکــه بیمارســتان صحرایــی  اشــاره  بــا  وی 
ظرفیــت ۶۰ تخــت در ضلــع جنوبــی سپاهان شــهر 
بــا تمــام امکانات مشــغول ارائه خدمت به بیمارانی 
کــرد: فــاز دوم طــرح شــهید  کرونایــی اســت، بیــان 
ســلیمانی در اصفهــان در حــال انجــام اســت تــا 

دوبــاره غربالگــری آغــاز شــود.
نجیمــی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود بــا 
اشــاره بــه تعطیلــی دو هفتــه ای مشــاغل در ســطح 
کــرد: بــا وجــود نظارت هــای بســیاری  اســتان عنــوان 
کامــل در  کــه دانشــگاه انجــام می دهــد، تعطیلــی 
ــزم  ــود ع ــل نب ــه دلی ــت، ب ــاده اس ــاق نیفت ــل اتف عم
ــی مقابلــه  ــه در شــرایط بحران ک کل جامعــه  جــدی 
کنیــم با ایــن وضعیت، ایــن عــزم هنــوز در بیــن مــردم 

و مســؤوالن دیــده نمی شــود.
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــا 
انتقــاد از اینکــه بــا تعطیلی هــای نیم بنــد نمی تــوان 
گفت: ایــن موجــی  انتظــار تغییــر داشــته باشــیم، 
کرونــا را با ایــن تعطیــات نیم بنــد نمی تــوان جلــوی 
گیر و پایبندی به  آن ایستاد، باید یک تعطیات فرا
تمــام محدودیت هــا و به همراه مســئوولیت پذیری 
ــاید در ۱۰  ــم ش ــا بتوانی ــد ت ــته باش ــود داش ــردم وج م
روز آینــده تغییــری در رونــد بیمــاران بســتری داشــته 
باشــیم در غیر ایــن صــورت با ایــن شــتاب بــه زودی 
کــه خــارج از تــوان تیــم  بــه مرحلــه ای می رســیم 

ــت. ــت اس ــان و بهداش درم
کــه در اســتان در  کرونایــی  وی بــا اشــاره به اینکــه 
کرونــای جهــش یافتــه  حــال انتشــار اســت بی شــک 
ــت  ــؤوالن درخواس ــرد: از مس ک ــان  ــت، خاطرنش اس
داریــم بــر اســاس قانــون هوشــمند کرونــا عمل کنند 
کــه مــردم در رفتــار خــود تغییــر بدهنــد،  و نیــاز اســت 
کرونــا وجــود نــدارد. با ایــن شــرایط امــکان مقابلــه بــا 

بهداشــتی  معاونــت  محیــط  بهداشــت  مدیــر 
گفــت: حــدود  دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
گــروه  ۹۰ درصــد از واحدهــای صنفــی مشــاغل 
اســتان  قرمــز  شــهرهای  در  چهــار  و  ســه   ،۲
کرونایــی را رعایــت می کننــد. محدودیت هــای 
گــو  و  گفــت  در  میرجهانیــان  مهــدی  ســید 
کــه  گذشــته  هفتــه  سه شــنبه  افــزود:  با ایرنــا 
شــدن  قرمــز  بــا  کرونایــی  محدودیت هــای 
شــد  آغــاز  اصفهــان  در  کرونــا  شــیوع  وضعیــت 
کمــی از واحدهــای صنفــی آنهــا را رعایــت  درصــد 
گــروه ۲، ســه  کردنــد و حــدود ۸۰ درصــد از صنــوف 

و جهــار دایــر بودنــد.
ــاع  ــده و اط ــای داده ش ــا تذکره ــه داد: ب وی ادام
گرفته ایــن میــزان بــه ۴۰ درصــد  رســانی صــورت 
در روز چهارشــنبه نوزدهم فروردین جاری رســید 
یــک هفتــه ۹۰ درصــد صنــوف  از  پــس  امــروز  و 

محدودیــت هــا را رعایــت می کننــد.
کیــد بر اینکــه در شــهرهای قرمز  میرجهانیــان بــا تا
گــروه یــک می تواننــد  فقــط مشــاغل ضــروری و 
فعالیــت داشــته باشــند، اظهــار داشــت: در زمــان 
حاضــر وضعیــت نســبتا خوبــی در زمینــه رعایــت 
ــتان  ــهرهای اس ــی در ش کرونای ــای  محدودیت ه

داریــم.
وی، بیشــترین تخلــف هــا و مشــکات را در هفته 
ک و  ک، پوشــا گذشــته مربوط به رســته های اما
کرد: با اباغ  کفش دانســت و خاطرنشــان  کیف و 
مجــدد مصوبــه هــا بــه اصنــاف و بازرســی های 
گرفتــه توســط بخش هــای مختلــف از  صــورت 
جملــه بهداشــت محیــط، اتحادیه هــا، صنعــت، 
کن نیــروی انتظامی رعایت  معــدن و تجــارت و اما
کرونایــی در بین ایــن رســته هــا  محدودیت هــای 

نیــز بهبــود یافتــه اســت.
گــروه بهداشــت محیــط دانشــگاه علــوم  مدیــر 
پزشــکی اصفهــان بــا بیان اینکــه میــزان رعایــت 
نســبت  اســتان  در  بهداشــتی  شــیوه نامه های 
گذشــته بــه شــدت پاییــن آمــده  بــه بهمــن ســال 
ــه شــامل مــواردی  ک اســت، افزود: ایــن شــاخص 
ماننــد ماســک زدن، رعایــت فاصلــه اجتماعــی و 
عــدم ازدحــام اســت در بیــن مــردم بــه ۵۰ تــا ۵۵ 
و در بیــن واحدهــای صنفــی بــه ۶۰ تــا ۶۵ درصــد 

رســیده اســت.
واحدهــای  از  برخــی  فعالیــت  دربــاره  وی 

تلفــن  فروشــگاه های  داد:  توضیــح  صنفــی 
گــروه یــک نیســتند مگــر  همــراه جــزو مشــاغل 
فروشــگاه  امــا  باشــند  داشــته  تعمیــرات  آنکــه 
گــروه یــک  هــا و خدمــات رایانــه جــزو مشــاغل 
ازدحــام  دربــاره  می آید.میرجهانیــان  بشــمار 
گفــت:  ــاغ،  مــردم در خیابان هایــی ماننــد چهارب
گــر رســتوران هــا و واحدهــای اغذیــه فروشــی  ا
بــه پذیرایــی و چیــدن  در ایــن مکان هــا اقــدام 
کننــد،  میــز و صندلــی حتــی در بیــرون از مغــازه 
اما اینکــه خــود مــردم  تخلــف و ممنــوع اســت 
ــای  ــتن روی نیمکت ه ــع و نشس ــه تجم ــدام ب اق
دارد. آنهــا  رفتــار  بــه  بســتگی  عمومی می کننــد 

بــه گفتــه وی، بازرســان بهداشــت محیــط در ایــن 
ــا  ــد و از مــردم خواســتند ت کردن زمینــه ورود پیــدا 
کننــد امــا  از ازدحــام در ایــن مــکان هــا خــودداری 

کار نیــز بــه شــهرداری برمی گــردد. بخشــی از 
همه گیــری  رنگ بنــدی  آخریــن  اســاس  بــر 
کوویــد ۱۹ همــه شهرســتان های اســتان  بیمــاری 
اصفهــان در وضعیــت قرمــز و نارنجــی قــرار دارنــد 
بطوریکه ۲۰ شهرســتان در وضعیت قرمز و بســیار 
پــر خطــر و چهار شهرســتان در وضعیت نارنجی و 

پــر خطــر اســت.
گــزارش دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان،  طبــق 
در  کرونــا  عائــم  دارای  بیمــار  هــزار   ۲ از  بیــش 
هســتند  بســتری  اســتان  بیمارســتان های 
بخــش  در  و  بــوده  بدحــال  آنهــا  نفــر  کــه ۲۸۸ 
دارنــد. قــرار  درمــان  تحــت  ویــژه  مراقبت هــای 
گفتــه مســووالن وزارت بهداشــت، ســرعت  بــه 
افزایــش بســتری در خیــز جدیــد حدود چهــار برابر 
کروناســت بهمیــن  موج هــای دوم و ســوم شــیوع 

دلیــل ســرعت تغییــر رنــگ هــا باالســت.
اســتان اصفهــان پنــج میلیــون نفر جمعیــت و ۲۴ 

شهرستان دارد.

۵ شهرستان با وضعیت بسیار بحرانی:

بیمارستان های استان به مرز تکمیل رسیدند
مدیر بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: 

۹۰ درصد واحدهای صنفی اصفهان 
کرونایی را رعایت می کنند محدودیت های 
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گزارشربخ

کنیــم نویســندۀ »اصفهــان، نصــف جهــان«  فــرض 
بــه  ســفر  قصــد  آینــده،  در  و  اســت  زنــده  هنــوز 
اصفهــان را دارد؛ بــه شــهری که بی اعتنــا به اعتراض 
کــوه  دو  بیــن  آن،  فرهنگــی  میــراث  دوســتداران 
کرده انــد و  آتشــگاه و قائمیــه اتصــال فضایــی برقــرار 
کــردن  ســازه هایی بــرای فــروش بلیــت و پــر و خالــی 
مــردم روی الیه هــای تاریخی آتشــگاه احداث شــده 
ــدام  ک ــا  ــفرنامه اش را ب ــورت، او س ــن ص ــت؛ در ای اس

کــوه تمــام می کنــد؟ جملــه دربارۀ ایــن 
صــادق هدایــت، در چهارمیــن صفحــه از ســفرنامۀ 
اصفهــان  دربــارۀ  را  آن  کــه  خــود  صفحــه ای   ۵۱
نوشــته و ســال ۱۳۱۱ در چاپخانــه »فردیــن و بــرادر« 
از  »پــس  می نویســد:  رســانده،  چــاپ  بــه  تهــران 
یــک ســال زندگــی یکنواخــت، چهــار روز تعطیــل 
ــان  ــه اصفه ــم ب گرفت ــم  ــمرده، تصمی ــت ش را غنیم
که ایــن چهــار روز تغییــر و  ــم رســید  ــه خیال ــروم و ب ب
تنــوع غیرمعمولــی را یادداشــت بکنــم. چــرا تصمیم 
کــه بــروم بــه اصفهــان؟ آن را هــم نمی دانــم،  گرفتــم 
ــان  ــس از اصفه ــه عک ــه آنچ ک ــود  ــی ب ــر زمان ــی دی ول
ــا خوانــده  کــه از آن شــنیده ی دیــده بــودم و وصفــی 
بودم، ایــن شــهر را بــه طــرز افســانه آمیــزی بــه نظــرم 
جلــوه داده بــود؛ ماننــد حکایت هــای هــزار و یــک 
کوشــک ها، مناره هــا،   شــب، بــا مســجدها، پل هــا، 
باالخــره  و  نقاشــی ها  قلمکارهــا،  کاشــی کاری ها، 
گذشــته  شــهر پراســتعداد هنرمنــدان،  کــه هنــوز 
تاریخــی شــکوه و عظمــت دیریــن خــود را از دســت 
کــه اصفهــان  کافــی بــود  نــداده اســت. همۀ این هــا 
ــه  ک ــرار بکنــم  ــد اق مــرا به ســوی خــود بکشــاند و بای

پشــیمان هــم نشــدم.«
او پــس از بیــان حاالت همســفران، جزئیــات جاده، 
ســواد  عابرانــش،  و  راه  بیــن  کوچــک  شــهرهای 
اصفهــان را چنیــن وصــف می کنــد: »همین طــور که 
کم کــم شــهر اصفهــان نمایــان  نزدیــک می شــدیم، 
کشــتزار، بــرج  می شــد؛ ســبزه ها، درخت هــا، بــاغ، 
کــرت بنــدی، آبیاری زمین ماســه دور شــده،  کبوتــر، 
کــه زیــر آفتــاب پهلــوی یکدیگر ایســتاده  کشــاورزانی 
وهلــه  اولیــن  در  می کردنــد.  رو  و  زیــر  را  زمیــن  و 
اصفهــان شــهر فالحتــی درجــه اول بــه نظــر می آیــد 
انجــام  کامــل  دقــت  علمــی و  قاعــده  روی  از  کــه 
کــه در شــهرهای فالحتــی  می گیــرد. همان طــور 
اروپــا دیــده می شــود. شــاید اصفهــان نمونــه ای از 
آبادی هــای دوره ساســانیان را نشــان می دهــد و 
چنان کــه در ایــران باســتان معمــول بــوده، رعیــت 

کشــاورزی را وظیفــه مقــدس خــودش  اصفهــان 
کنــار ســبزی کاری ها، درخت هــا،  می دانــد. مدتــی از 
گنبدهــای خــراب  دیوارهــای بلنــد قلعــه ماننــد و 

ــیدیم.« ــهر رس ــت ش ــه دروازه دول ــا ب ــتیم ت گذش
هدایت، پس از اقامت در مهمانخانه آمریک)هتل 
جهــان( و تالفــی کــردن بی خوابــی شــبانه، اصفهان 
مدرســه  و  چهاربــاغ  می کنــد؛  آغــاز  را  گــردی اش 
منحصربه فردش، زاینده رودی را که شــهر اصفهان 
از دولــت ســر آن ایجــاد شــده، پــل سی وســه چشــمه 
و هنرمندانی که مشــغول شســتن قلمکارهایشــان 
بــه  مربــوط  آنچــه  و  می بینــد  را  بوده انــد  آب  در 
مردم شناســی اصفهانیــان اســت، از زبــان مــردی به 
نــام »رضــوی« روایــت می کنــد که این بیــت، خالصۀ 
آن اســت: »بهشــت روی زمیــن خطــۀ صفاهــان 
ــد در دوزخ!« ــش دهن ــه تکان ــرط آن  ک ــت، به ش اس

امــا قضــاوت خــود او از مــردم اصفهان چنین اســت: 
گــرم و خوش اخــالق  »اصفهانی هــا ظاهــرًا خــون 
درد  بــه  روز  چهــار  ســه  تجربــه  البتــه  هســتند. 
بــا  کنــون  تا مــردم نمی خــورد و چــون  شــناختن 
به طــور  اصفهانــی معاملــه نداشــته ام نمی توانــم 
کــه در  ــم  کنــم. همین قــدر می دان صریــح قضــاوت 
مقابل ایــن حدیــث و تهمت هــای هجوآمیــز یــک 
گــر اصفهانــی نبــود/  شــعر دیگــر هســت: جهــان را ا

جهان آفریــن را جهانــی نبــود.«
این نویســنده، در طول ســفر خود از چهل ستون، 
میــدان  ذبیــح،  بافندگــی  و  رنگــرزی  کارخانــه 
نقش جهــان، پــل خواجــو، مســجد جامــع عتیــق، 
مدرســه هارونیه، مســجد و منــاره علــی، امامــزاده 
و  مــوزه  و  جلفــا  محلــه  دارالبطیــخ،  اســماعیل، 
کلیســا و قبرســتان ارامنــه هــم بازدیــد می کنــد و 
ــا منارجنبــان می نویســد:  پــس از پایــان مالقــات ب
کــوه  به جــز  دیگــری  تماشــایی  چیــز  »در اینجــا 
ــان  ــهر اصفه ــنگی ش ــه در دو فرس ک ــود  ــگاه نب آتش
واقع  شــده و تا اینجا، نیم فرســنگ فاصله داشت. 
راهنمــا گفــت بنایــی اســت روی کــوه کــه با خشــت 
کــدام از آن خشــت ها هفــت  خــام ســاخته اند و هــر 
کــه بــرای ظهــر بــه ما جا  مــن وزن دارد و حاضــر شــد 
ک بدهــد. مــا هــم به قصــد تماشــا رهســپار  و خــورا

شــدیم.
از درشــکه پیــاده  کشــت زار،  کنــار  کــوه،  نزدیــک 
کوتــاه و مخروطــی شــکل بــود  کــوه نســبتًا  شــدیم. 
ــی راه  ــه نظــر نمی آمــد ول ــاال رفتــن از آن دشــوار ب و ب
معیــن هــم نداشــت. از پایین دیــواره ای شکســته 
خیلــی  ســاختمان  محــل  بــود.  پیــدا  کــوه  روی 

کــه  کــوه چیــزی  باســلیقه انتخاب شــده بــود. روی 
کــه  گــرد اســت  هنــوز برپاســت یــک هشــت دری 
طاقــش ریختــه و پایه هایــش کنــده  شــده و چندین 
ــده  ــوه دی ک ــار بنایی هــای دیگــر در اطــراف  جــرز و آث

می شــود.
کلفت از گل  ساختمان از خشت های خیلی بزرگ 
ماســه می باشــد  و البه الی آن بوریا گذاشــته  شــده. 
کــه خــراب نکرده انــد هنــوز محکــم و  جاهایــی را 
تمیــز بــر جــا مانــده، خشــت ها نیــز خیلــی محکــم و 
گر این  کــه دیــروز قالــب زده باشــند. ا مثل ایــن اســت 
بنــا بــه دســت آدم هــا خــراب نشــده بــود شــاید صــد 

ســال دیگــر هــم خــم بــه ابرویــش نمی آمــد.
دور نمــای شــهر اصفهــان بی انــدازه قشــنگ و ســبز 
و خــرم از آن بــاال پیداســت. رودخانــه مثــل نــوار 
ســیمین میــان ســبزه و کشــت زارهــای رنگ به رنگ 
کشــت زارهــا مثــل پارچــه  مارپیــچ می خورد. ایــن 
کــه هــر تکــه آن یــک رنــگ ســبز  چهل تکــه می باشــد 

دارد.
کــوه  هشــت دری، بلندتــر از ســایر بناهــا و میــان 
و  یک جــور  درگاه  هشــت  دارای  و  واقع شــده 
یک انــدازه اســت. بــاالی درگاه هــا هاللــی شــکلی 
ــز اســت و  گ ــدام قریــب یــک  ک ــه دهنــه هــر  ک اســت 

کوتــاه می باشــد،  از درون، بــاالی هــر دری یــک رف 
ماننــد رف خانه هــای قدیمی کــه باالیــش بــه شــکل 

قــوس شکســته اســت.
هشت دری آتشگاه

پــی هشــت دری از ســنگ اســت و خــود بنــا از 
کــه رویش  همــان خشــت های بزرگ ساخته شــده 
گــچ ســفید شــده. در میــان  هشــت  کاه گل و بــا 
دری محرابــی اســت بــه شــکل مربــع  مســتطیل 
کــه دور آن از ســنگ  ماننــد محــراب مســجدها 
اســت و درون آن پــر شــده. شــاید در همان جــا 
بنــای  کــوه  دیگــر  طــرف  می افروخته انــد.  آتــش 
کــه از آن چیــزی باقــی نمانــده و  مفصل تــری بــوده 
تشــکیل تــل بزرگــی می دهــد. به روایتی شــهر پهله 
کــوه بــوده اســت. آنچــه که  در قدیــم پاییــن همیــن 
شــهرت دارد و از اســم کوه هم پیداســت، در سابق 
ــوده و  ــکده ب ــانیان اینجا آتش ــان ساس ــاید در زم ش
گبرهــا  هنــوز هــم اهــل ده می گویند اینجــا آتشــکده 

آتش پرست هاســت. و 
مــن یک تکــه  رفــت.  کــوه  از طــرف دیگــر  رفیقــم 
روزنامــه از جیبــم درآوردم و در محــراب آتشــکده 
کســتر شــد.  کشــید و زود خا کــه شــعله  آتــش زدم 
بعــد از بیراهــه به دشــواری پاییــن آمــدم. وقتی کــه 

پاییــن کوه رســیدیم چهــار نفر بچه کوچــک دهاتی 
گــرم اســت  گفــت هــوا  کــوه بــاال می رفتنــد. رفیقــم  از 
برگردیــد. یکــی از آن هــا جــواب داد: رعیــت بایــد 

ــد. کن ــادت  ــا ع ــورد ت ــی بخ گ گرما
مخصوصــی  شــکوه  آبــادی اش  روز  آتشــگاه  کــوه 
دیــوار  دورش  پرستشــگاه  اســت. این  داشــته 
نداشــته و چیــزی را از کســی نمی پوشــانیده. ماننــد 
کیــزه بــوده. همــان آتــش جــاودان  آتــش ســاده و پا
کــه به ســوی آســمان  کیزگــی و زیبایــی  نماینــده پا
زبانــه می کشــیده و در شــب های تــار از دور دل هــای 
ــا پیچ وخــم  افســرده را قــوت مــی داده و از نزدیــک ب

گفتگــو می کــرده. دلربــا بــا روان انســان 
کنــار  گــرم بــود و مــا خســته رفتیــم پــای درخــت  هــوا 
کرت هــا  ــه  ک ــوه  ک ــای  نهــر آب نشســتیم. دهقــان پ
را آبیــاری می کــرد بــا ریــش جوگندمــی و قبــای قــدک 

آبــی آمــد پهلــوی مــا چمباتمــه زد.
کــه ســرخی  پرســید  و  نشــان داد  را  کــوه  رفقیــم 
گفــت چشــمه منظــر اســت  میــان آن چیســت؟ او 
گوســفند  ــه شــاخ  ــر ب گ ــه ا ک گل ســرخی آنجــا دارد  و 
ــه درخــت میــوه بمالنــد  بمالنــد چــاق می شــود و ب
کــه آبــش  بــارش زیــاد می شــود. چــاه آبــی هــم دارد 

گواراســت. خیلــی 

کــه بــرای هــر  کتاب هــای قدیمی افتــادم  مــن یــاد 
کوچــک و بی معنــی هــزار خاصیــت موهــوم  چیــز 
می تراشــند. این فکــر شــاید از آنجــا آمده کــه در همه 
کارهــای خــدا مصلحتــی اســت و چیــزی بی فایــده 

آفریــده نشــده.
گفت: اول اصفهان دریا بوده  از آتشــگاه پرســیدیم، 
کــوه از آب بیــرون بــوده. مردمــان پیشــین  و ایــن 
کــوه ســاختند و  آمدند ایــن هشــت دری را بــاالی 

ــد. ــاال بردن ــز آن ب ــا ب گلــش را ب خشــت و 
کردنــد  گــر آب بــود چــرا بــز را انتخــاب  مــن پرســیدم: ا
کــه در آب غــرق می شــد؟ مگــر حیــوان بلندتــری 
نبــوده؟ اقــرار کرد که این طــور معروف اســت... ایران 
چقــدر بــزرگ قدیمــی و اســرارآمیز اســت. یــک نفــر 
دهاتــی آمریکایــی یــا فرانســوی نمی تواند این همــه 

یادبــود و فکــر و افســانه داشــته باشــد.«
کــوه آتشــگاه  ایــن تصویــر، شــهریور مــاه ۱۳۹۸ از فــراز 

ثبــت شــده اســت.
هدایــت، عصــر همــان روز به مهمانخانــه برمی گردد 
و بعــد بــه تهــران، امــا بخشــی از وجــود خــود را بــرای 
ــذارد. او در صفحــات  همیشــه در آتشــگاه جــا می گ
پایانــی ســفرنامه خــود نوشــته اســت: »مــن صفحــه 
گذاشــتم. زیروبم آن در هوای مالیم  گیتار هاوایی را 
شــب آغشته می شــد. هیکل کوه آتشــگاه آنجا، دور 

و مرمــوز در روشــنایی مهتــاب پیــدا بــود.
آبــادی  روز  یــاد  بــه  مــرا  ســاز  چرا ایــن  نمی دانــم 
آتشــگاه انداخت... آیــا روح پیشــینیان، صنعتگران 
و روح پادشــاهان، آن بــاال روی خرابه هــای آتشــگاه 
پــرواز نمی کنــد؟ در ایــن ســاعت همــه خســتگی ها، 
اتومبیــل  و  جــواز  بــرای  مســافرت  دوندگی هــای 
کــه آنچــه دنبالــش  از یــادم رفــت و مثل ایــن بــود 

می گشــتم بــه مــن داده بودنــد.
آیا برای شناختن اصفهان سه چهار روز کافی 

است؟
آیا می توانم راجع به آن اظهار عقیده بکنم؟

کــه در زمان صفویه نصف جهان   برای ایــن شــهری 
کــه از همه جــا  لقــب داشــته؛ شــهر یکتــای دنیــا 
بــه دیــدن آن می آمدنــد. شــهر صنعــت، شــکوه، 
شــراب، نقاشی، کاشی کاری، معماری، کشــاورزی، 
کــه  کاشــی های الجــوردی  گنبدهــا، مناره هــا،  بــا 
می خواســته به پــای تیســفون پایتخــت باشــکوه 
کشــش  ساســانی برســد و هنــوز هــم زیــر عظمــت و 

صنعــت خــودش انســان را خــرد می کنــد.
کاشــی  ــه چشــمم را می بنــدم یــک دســته  ک حــاال 
در  خیره کننــده  بارنگ هــای  خوش نقش ونــگار 

مهتــاب،  می شــود.  مجســم  چشــمم  جلــوی 
گنبدهــا، طاق هــا، شبســتان ها،  شــبح مناره هــا، 
گل هــای  ســبز،  کشــتزارهای  پهــن،  دشــت های 
ســفید، خشــخاش، آب زاینــده رود کــه روی ریگ ها 
غلــت می زنــد، همــه ماننــد پــرده ســینما یکــی از پی 

دیگــری از جلــوی چشــمم می گــذرد.
گیتار هاوایی آهســته می چرخد و ناله های  صفحه 
ســیم در هــوا مــوج می زنــد و می لــرزد. نمی دانــم چــرا 
کــه پیش تــر، خیلی  یــاد آتشــگاه می افتــم و ســرودی 

پیش تــر در آنجــا مترنــم بوده بــه یاد مــی آورم.
از  تنهــا  افســون،  کــه ماننــد  کوتــاه  پیــر  کــوه  آن 
آتشــگاه  رویــش  برای اینکــه  درآورده  ســر  زمیــن 
بســازند. دور از شــهر، دور از هیاهو، دور از دســترس 
غ  مــردم، آن هشــت دری ســفید مثــل تخم مــر
کــه بــا خشــت های وزیــن ساخته شــده، جلــوی 
میــان  در  شــب ها  می درخشــیده،  خورشــید 
خاموشــی و آرامــش طبیعــت از میــان آن آتــش 
جاودانــی زبانــه می کشــیده و قلب های ســرد را گرم 
می کــرده، فکرهــا را از زندگــی مــادی بــاال می بــرده و 
کــه  کمــال می رســانیده. همان طــوری  بــه ســرحد 
همه چیــز در آتــش اســتحاله می شــود و بی آالیــش 

می گــردد.
 مثل  اینکه  این ناله های گیتار وابستگی مستقیمی  
بــا  ایــن آتشــکده دارد و بــا سرنوشــت آن می نالــد. 
بایــد رفت. ایــن لغــت رفتــن چقــدر ســخت اســت. 
گفتــه آهنــگ ســفر یک جــور  یکــی از نویســندگان 
تــرک  را  شــهری  انســان  وقتی کــه  اســت.  مــردن 
کمــی از  کنــد مقــداری از یــادگار احساســات و  کــی 
هســتی خــودش را در آن جــا می گــذارد و مقــداری از 
یادبودهــا و تأثیــر آن شــهر را با خودش می بــرد. خود 
کــه می خواهــم برگــردم، مثل این اســت  کنــون  مــن ا
کاســته شــده  گم کــرده باشــم یــا از مــن  کــه چیــزی را 
باشــد و آن چیــز نمی دانــم چیســت. شــاید یــک 
خرده از هســتی من آنجا در آتشــگاه مانده باشــد.«

کنیــم صــادق هدایــت هنــوز زنــده اســت  فــرض 
و در آینــده، قصــد ســفر بــه اصفهــان را دارد؛ بــه 
کــه شــهرداری آن، بی اعتنــا بــه اعتــراض  شــهری 
کــوه آتشــگاه  دوســتداران میــراث فرهنگــی، بیــن دو 
را  برقــرار و ســازه هایی  اتصــال فضایــی  قائمیــه  و 
کــردن مــردم روی  بــرای فــروش بلیــت و پــر و خالــی 
کــرده اســت؛  الیه هــای تاریخــی آتشــگاه احــداث 
در ایــن صــورت، او بــاز هــم ســفرنامۀ اصفهــان نصف 
کــه ۲۸  جهانــش را بــا همــان جمله ای تمام می کند 

اردیبهشــِت ســال ۱۳۱۱ نوشــته بــود؟

برای آتشگاه؛

این کوه با شکوه دور از دست...

گهی فقدان سند مالکیت آ
شــماره نامــه: 1۳998۵۶۰2۰۰۶۰12۵29، تاریــخ ارســال نامــه: 1۴۰۰/۰1/2۳، زهــرا عســگرانی 
کدملــی 11۴۰۵۰۶277 خمینــی شــهر متولــد  خوزانــی فرزنــد محمدعلــی بــه ش ش 1۳۰1۰ و 
گواهــی شــده  کــه هویــت و امضــا شــهود رســمًا  1۳۴۶ بــه اســتناد یــک بــرگ استشــهادیه محلــی 
ــازده چهاردهــم ســهم مشــاع از دو ســهم و دو هفتــم ســهم مشــاع  ــه ســند ی ک مدعــی اســت 
ــع در  ــی واق ــی از 11۳ اصل ــماره ۴۴۵ فرع ک ش ــال ــکونی پ ــزل مس ــدانگ من ــهم شش ــل س از چه
ک ۳28 صفحــه 2۴8 بــه نام ایشــان  کــه در دفتــر امــال خمینــی شــهر بخــش 1۴ ثبــت اصفهــان 
گردیــده و دراثــر جابــه جایــی مفقود شــده اســت و معاملــه دیگری  ثبــت و ســند صــادر و تســلیم 
نیــز انجــام نگردیــده اســت. چــون درخواســت صــدور المثنــی ســند مالکیــت نامبــرده را نمــوده 
کــه  گهــی میشــود  طبــق تبصــره یــک اصالحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا وجــود  هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ
گهــی تــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه  ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
ــا  ــد ت ــلیم نمای ــه تس ــند معامل ــت و س ــند مالکی ــل س ــه اص ــن ارائ ــًا ضم کتب ــود را  ــراض خ و اعت
گــر ظــرف مهلــت مقــرر  گــردد. ا کننــده مســترد  ــا ارائــه  مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند ب
اعتراضــی نرســد یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم 
ک خمینــی شــهر  صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــال

ــه یزدانــی - 1122۵1۳ / م الــف نبــی ال
گهی فقدان سند مالکیت آ

نظربه اینکــه   ،1۴۰۰/۰1/2۳ نامــه:  ارســال  تاریــخ   ،1۴۰۰8۵۶۰2۰۳2۰۰۰1۵۶ نامــه:  شــماره 
ک ثبتــی شــماره ۰ فرعــی از ۶7  ســند مالکیــت 8۰۰ ســهم مشــاع از 12۰۰ ســهم ششــدانگ پــال
ک  اصلــی واقــع در بخــش 17 اصفهــان ذیــل ثبــت 2۶8۶۰ در صفحــه ۴9۶ دفتــر ۳۰۴ امــال
گردیــده اســت، ســپس نامبــرده باارائــه  بــه نــام احمــد نــوروزی حســن آبــادی صــادر و تســلیم 
کتبــی بــه شــماره وارده ۳2۰۰۰۳۰7، 1۴۰۰/1/2۳ بــه انضمــام دو بــرگ استشــهادیه  درخواســت 
گواهــی دفترخانــه ۵1  کــه امضــاء شــهود آن ذیــل شــماره 2۰78۰، 1۴۰۰/1/2۳ بــه  محلــی 
کــه ســند مالکیــت آن بــه علــت جابجایــی مفقــود  اردســتان رســیده اســت مدعــی اســت 
گردیــده اســت و درخواســت صــدور المثنــی ســند مالکیــت ملــک فــوق را نموده انــد لــذا مراتــب 
گهــی  بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آ
کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند  می شــود. چنانچــه 
گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را  مالکیــت نــزد خــود می باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماید 
گــردد. بدیهــی  کننــده ســند مســترد  تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه 
گــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا  اســت ا
ســند معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد. 

ک شهرســتان اردســتان - 11228۳۵ / م الــف اداره ثبــت اســناد و امــال
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

ــد  ــگانی فرزن ــی خوراس ــی عبداله ــه عل ــخ: 1۴۰۰/1/21، نظربه اینک ــماره: 2۰27۰۰1۳9۵، تاری ش
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  قدیرعلــی دراجــرای مقــررات قان
فاقــد ســند رســمی تقاضای صــدور ســند مالکیــت نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ک 2 فرعــی از 881۶ اصلــی مجــزی شــده از یــک فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در  شــماره پــال
خ 1۳97/12/12  بخــش ۵ ثبــت اصفهــان را نمــوده و رای شــماره 1۳97۶۰۳۰2۰27۰1219۰ مــور
ک  هیــات حــل اختــالف موضــوع قانــون مذکــور نســبت بــه آن صــادر شــده و تحدیــد حــدود پــال
ــد حــدود  ــر تحدی ــون فــوق الذک ــذا طبــق تبصــره مــاده 1۳ قان کنــون بعمــل نیامــده، ل اولیــه تا
ک شــماره 2 فرعــی از 881۶ اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بــه نــام نامبــرده نســبت  پــال
بــه ششــدانگ در روز دوشــنبه 1۴۰۰/۰2/27 از ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بعمــل 
ــه در  ک ــردد  کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار می گ ــه  گهــی ب ــذا بموجب ایــن آ خواهــد آمــد. ل
گهــی در محــل حضــور یابنــد. اعتراضــات مالکیــن مجــاور مطابــق  روز و ســاعت مقــرر در ایــن آ
مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی تــا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شــد. 
اعتــراض بــه تقاضــای تحدیــد حــدود بایســتی توســط معتــرض ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی بــا تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضائــی صــورت 
پذیــرد. تاریــخ انتشــار: پنجشــنبه 1۴۰۰/۰1/2۶ - مهــدی شــبان رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و 

ــف ک شــرق اصفهــان - 1122۶۳۳ / م ال امــال

گهی آ میزبانی مجازی اصفهان از برنامه های هفته فرهنگی
خبرربخ

بــا  بهــار،  مــاِه  کــه دومیــن  چندیــن ســال اســت 
ــی  ــه فرهنگ ــت هفت ــز و درش ــای ری ــی برنامه ه برپای
گفتــه  کــه بــه  گره خــورده؛ برنامه هایــی  اصفهــان 
اجتماعــی  فرهنگــی،  ســازمان  فرهنگــی  معــاون 
و ورزشــی شــهرداری اصفهــان، در ســایه شــیوع 
کرونــا، امســال از ســوم تــا نهــم  گســترده ویــروس 
اردیبهشــت ماه، در بســتر مجــازی اجــرا می شــوند.
بــرای  آنچــه  می گویــد:  به ایســنا  تمیــزی  مهــدی 
اجرایــی شــدن در هفتــه فرهنگــی اصفهــان مــد 
عرصــه  برنامه هــای  از  ترکیبــی  داشــتیم،  نظــر 
ــا رعایــت تمــام شــیوه نامه های بهداشــتی  محــور ب
امــا  بــود  مجــازی  فضــای  در  برنامه هایــی  و 
کرونــا  متأســفانه شــیوع افسارگســیخته ویــروس 
دیگــر،  جــای  هــر  از  بیــش  و  دامن گیر ایــران  کــه 
اصفهــان شــد، بخــش قابل توجهــی از برنامه هــای 
عرصــه محــور مــا را بــه حاشــیه رانــد. او لغــو اجــرای 
کنســرت های  تئاترهــای صحنــه ای و خیابانــی و 
زنــده فیزیکــی را پیــرو همیــن مســئله می دانــد و 
برنامه هــای  اســاس،  بر ایــن  می دهــد:  توضیــح 
هفتــه فرهنگــی اصفهــان در حوزه هــای فرهنگــی، 
فضــای  در  تفریحــی صرفــًا  و  ورزشــی  اجتماعــی، 
خواهــد  شــهروندان  نظــر  و  ســمع  بــه  مجــازی 
فرهنگــی،  ســازمان  فرهنگــی  معــاون  رســید. 
ــا اشــاره  اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهــان ب
به اینکــه جزئیات ایــن برنامه هــا هفتــه آینــده اعــالم 
خواهــد شــد، بخشــی از مهم تریــن رویدادهــای آن 
را این گونــه معرفــی می کنــد: راه انــدازی تــور مجــازی 
از مــوزه هنرهــای معاصــر و حمــام  بازدیــد  بــرای 
گــروه موســیقی  علــی قلــی آقــا، اجــرای زنــده هفــت 
کــه بــرای نمونــه ســه شــب آن توســط هنرمنــدان 
کــودک اجــرا و به ایــن  معلــول و جانبــاز و ســالمند و 
کــدام بــا در  ســه قشــر جامعــه تقدیــم می شــود و هــر 
نظــر داشــتن جایــگاه ملــی و بین المللــی اصفهــان 
در ایــن ســه زمینــه برنامه ریزی شــده اســت، برپایــی 
و  اصفهــان  بیــن  مجــازی  شــطرنج  رقابت هــای 
ســن پطرزبــورگ و رقابت هــای بســکتبال بــا ویلچــر 
معلــوالن بیــن فرایبورگ و اصفهان که هــر دوی این 
شــهرها خواهرخوانــده اصفهــان هســتند، برپایــی 
اختتامیــه دومیــن دوره مســابقه ملــی نقاشــی و 
ــنواره  ــتین جش ــک« و نخس ــازی »کمان مجسمه س
ملــی »کارآوا«  همزمــان بــا انتشــار سلســله پادکســت 
سلســله  انتشــار  همچنیــن،  کار«،  آوای  »رادیــو 
ویدئوهــای نوجوانــان بــا نــام »همــودو«، انتشــار 
ویژه نامــه »اصفهــان در اشــعار شــاعران معاصــر«، 
اجتماعــی  آمایــش  اطلــس  نمایشــگاه  برپایــی 
اصفهــان و آییــن بارگــذاری محتــوای الکترونکــی 
جملــه  از  شــاد،  ملــی  کانــال  در  شــهر«  »کالس 
ــی و  ــی، اجتماع ــازمان فرهنگ ــم س ــای مه برنامه ه
ورزشــی شــهرداری اصفهــان در ایــام هفتــه فرهنگــی 
کــه در  اصفهــان اســت. تمیــزی، برنامه هایــی را نیــز 

قالــب »رونمایــی« برگــزار می شــود، اینگونه شــرح 
می دهــد: رونمایــی از تازه هــای نشــر دفتر تخصصی 
ســینما، رونمایــی از پایــگاه اطالع رســانی اصفهــان 
شناســی و تازه هــای نشــر مرکــز اصفهــان شناســی، 
شــهرداری  کتابخانه هــای  پورتــال  از  رونمایــی 
پادکســت هایی در  انتشــار  و  رونمایــی  اصفهــان، 
و هنرهــای تجســمی،  ادبیــات، معمــاری  حــوزه 
حــاج  زنده یــاد  مداحی هــای  آلبــوم  از  رونمایــی 
احمــد معظــم، رونمایــی از مســتند دکتــر فضــل اهلل 
کــودک،  صلواتــی، رونمایــی از تازه هــای نشــر خانــه 
رونمایی از ســه مســتند در حوزه فرهنگی با عنوان 
اصلــی »احــوال شــهر«، رونمایــی و انتشــار مجموعه 
والدیــن  بــرای  آموزشــی  کــه بســته ای  پــا«  »پابــه 
دارای فرزنــد نــوزاد تــا ۴ ســال اســت، رونمایــی و 
کــز  انتشــار »کــودک اصفهــان« بــا هــدف معرفــی مرا
کــودکان و  کــه  فرهنگــی هنــری شــهرداری اصفهــان 
نوجوانــان مجری ایــن ویدئوهــا هســتند، رونمایــی 
و انتشــار موزیــک ویدئوهایــی بــرای پیشــگیری از 
کــودکان و نوجوانان به نــام »صورت  کرونــا بــا اجــرای 
و دســت و فاصلــه«، رونمایــی و انتشــار مســتند 
»خانــه جــوان« بــه همــراه بســته های آموزشــی این 
خانــه، رونمایــی و انتشــار بســته های آموزشــی در 
ــوزه  ــر در ح ــای نش ــی از تازه ه ــانه، رونمای ــوزه رس ح
عنــوان   ۷۰ شــامل  کــه  شــهروندی  و  اجتماعــی 
کتــاب طالیــی  کــودک و نوجــوان و ۱۰ عنــوان  کتــاب 
اســت، همچنیــن رونمایــی از پوســتر ســومین دوره 
از جشــنواره ملــی »شــهر مــن«. او یــادآور می شــود 
کــه بــه دلیــل تقــارن هفتــه فرهنگــی اصفهــان بــا 
مــاه مبــارک رمضــان، ســازمان فرهنگــی اجتماعی و 
ورزشــی شــهرداری اصفهــان بخشــی از برنامه هــای 
خــود در فضــای مجــازی و همچنیــن تبلیغــات 
شــهری را به ایــن مــاه مبــارک اختصــاص خواهــد 
داد. معــاون ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی 
کــه بــا  شــهرداری اصفهــان، ابــراز امیــدواری می کنــد 
اجــرای برنامه هــای فرهنگــی در ایــن هفتــه، مــردم 
گاهی  نســبت بــه وضعیت حــاد گســترش ویــروس آ
بیشــتری پیدا کنند و به تبع آن پایبندی بیشــتری 

بــه رعایــت شــیوه نامه ها داشــته باشــند.

خبر

ویــژه برنامه هــای افطــار رمضان امســال با مضامین 
گذشــته روی آنتــن  و ســاختاری مشــابه ســال های 
گفــت و  مــی رود. اغلب ایــن برنامه هــا از ســاختاری 
گــو محــور برخــوردار بــوده و هــر بــار بــا محوریــت یــک 

شــخصیت، پخــش می شــود.
در ادامــه ویــژه برنامه هــای افطــار تلویزیــون معرفــی 

می شــود:
شبکه یک: »دعوت« با اجرای حجت االسالم 

برمایی
برنامــه تلویزیونــی »دعــوت« امســال نیــز بــه عنــوان 
ویژه برنامــه افطــار مــاه مبــارک رمضــان روی آنتــن 

شــبکه یــک ســیما مــی رود.
حضــور  بــا  و   ۱۴۰۰ رمضــان  آغــاز  بــا  برنامــه  ایــن 
کارشــناس  حجت االســالم محمد برمایی به عنوان 

مــی رود. آنتــن  روی  خانــواده 
بخشــایش  محمــد  ســردبیر،  اســناوندی  محیــا 
آقایی فــرد  محمــد  و  ســوژه یابی  گــروه  سرپرســت 

هســتند. »دعــوت«  هنــری  مدیــر 
و  حفــظ  محوریــت  بــا  گذشــته  ســال  »دعــوت« 
تحکیــم بنیــان خانــواده پخــش شــد و امســال بــا 
بــه  یعنــی پرداختــن  حفــظ رســالت ذاتــی خــود 
مبحــث مهــم خانــواده، نــگاه ویــژه ای بــه خانــدان 
و بــزرگ خاندان ایرانــی خواهــد داشــت. این برنامــه 
هــر روز حوالــی ســاعت ۱۹:۱۵ روانــه آنتــن شــبکه یک 

ــد. ــد ش ــیما خواه س
مجتبــی  را  »دعــوت«  کارگردانــی  و  تهیه کنندگــی 
کشــاورز در گــروه اجتماعــی شــبکه یک ســیما عهده 

دار اســت.
شبکه دو: »آدم های خوب شهر« با کاظم 

احمدزاده
ویژه برنامــه افطــار »آدم هــای خوب شــهر« بــا اجرای 
کاظــم احمــدزاده از شــبکه دو ســیما روی آنتــن 
خواهــد رفت. ایــن برنامــه بــرای چهارمیــن ســال 

کــه پخــش می شــود. متوالــی اســت 
بــا  می کنــد  تــالش  شــهر«  خــوب  »آدم هــای 
به ایجــاد  افــراد  زندگــی  از  متفــاوت  روایت هایــی 

گســترش حــاِل خــوب در جامعــه بپردازد. ایــن  و 
برنامــه بــه شــرح حــال افــرادی می پــردازد که نگاهی 
متفــاوت بــه زندگــی داشــته و کوشــیده اند در مســیر 
کننــد. زندگــی دیگــران نقشــی مثبــت و مؤثر ایفــا 

گفتگــو با ایــن  در فصــل جدیــد، عــالوه بــر میزبانــی و 
تأثیرگذاری ایــن  از  مســتند  گزارش هایــی  افــراد 
کــه از مســیر آموزش، اشــتغال زایی، شــرکت  خیریــن 
در امــور خیــر و … می گــذرد، پخــش خواهــد شــد. 
ــف  ــاغل مختل ــی از مش ــن میان برنامه های همچنی

در لحظــه افطــار،
کــه در حال حاضر  پرداختــن بــه انســان های خوبی 
در قیــد حیــات نیســتند به همــراه روایت قصــه آنها، 
معرفــی آدم هــای خــوب شــهر از منظــر بیننــدگان، 
دعــا و مناجــات و… از دیگــر بخش های ایــن برنامــه 
و  زنــان بدسرپرســت  ورزشــکاران موفــق،  اســت. 
کارآفرینــان برتــر هســتند،  کــه جــزو  بی سرپرســتی 
خــاص،  سرگذشــت هایی  علمی بــا  نخبــگان 
برنامــه  مهمانان ایــن  جملــه  از   … و  درمــان   کادر 

هستند.
ایــن برنامــه کاری اســت از گــروه خانــواده با همراهی 
پویش ایــران  و  )ره(  امــام خمینــی  امــداد  کمیتــه 
کریمی کــه در ایام  کبــر  همــدل به تهیه کنندگــی علی ا
مــاه مبــارک رمضــان هــر روز ســاعت ۱۹:۲۰ روانه آنتن 

می شــود.
شبکه سه: »مثل ماه« با اجرای رسالت بوذری

فصــل دوم برنامــه، »مثــل مــاه« بــا اجــرای رســالت 
بــوذری حوالــی ســاعت ۱۹، ویــژه افطــار، روی آنتــن 
ســال  رمضــان  مــاه  رفــت.  خواهــد  ســه  شــبکه 
گذشــته، شــبکه ســه ســیما بعــد از بســته شــدن 
پرونــده »مــاه عســل«، برنامــه ای جایگزیــن را بــا 
نــام »مثــل مــاه« روی آنتــن بــرد. امســال فصــل 
بــوذری،  رســالت  اجــرای  بــا  برنامــه،  جدید ایــن 
هــر شــب حوالــی ســاعت ۱۹ پخــش خواهــد شــد. 
به تهیه کنندگی هــادی  مــاه«  »مثــل  ویژه برنامــه 
آشــتیانی همچــون ســاِل قبــل، از همــان شــب اول 
ــید.  ــد رس ــن خواه ــه آنت ــار ب ــژه افط ــان وی ــاه رمض م

رســالت بــوذری، پیــش از ایــن مجــری برنامه هایــی 
چــون »شــب های روشــن« و »مخاطــب خــاص« 

بــوده اســت.
این برنامه همچون ســال گذشــته، قهرمانانی دارد 

کــه از میــان مــردم انتخاب شــده اند.
شبکه چهار: »زندگی پس از زندگی«

شــبکه چهــار ســیما بــرای لحظــات عرفانــی افطــار، 
روز  هــر  را  زندگــی«  از  پــس  »زندگــی  برنامــه  ویــژه 

می بــرد. آنتــن  روی  ســاعت ۱۸ 
ــه  ک ــرادی اســت  ــی پــس از زندگــی« روایــت اف »زندگ
کالبــد جســم خــارج  در تجربــه ی مــرگ تقریبــی، از 

ــد و بازگشــتند. کردن ــرزخ را درک  ــم ب شــدند و عال
در ایــن برنامــه بــا ســفر بــه نقــاط مختلف ایــران و 
روایت هــای  مهمــان  برنامــه  مخاطبــان  جهــان، 
ــم  ــی از عال ــران مــرگ تقریب گ ــه  ــز تجرب شــگفت انگی

می شــوند. غیــب 
ایــن برنامــه در ۳۳ قســمت ۹۰ دقیقــه ای بــه تهیــه 
گــروه ادب و هنر  کنندگــی و اجــرای عباس موزون در 

شــبکه چهــار ســیما تولیــد می شــود.
»زندگــی پــس از زندگــی« در ایــام رمضــان از شــنبه تــا 
جمعــه ســاعت ۱۸ پخــش و ســاعت یــک بامــداد و 

۱۱:۳۰ ظهــر روز بعــد بازپخــش می شــود.
شبکه پنج: »شهر زیبا«

برنامه »شــهر زیبا« به تهیه کنندگی ســید مصطفی 
فاطمــی، ویژه برنامــه افطــار شــبکه پنــج سیماســت 
مصطفــی  اجــرای  بــا  رمضــان،  مــاه  آغــاز  بــا  کــه 

امامــی روی آنتــن مــی رود.
ایــن برنامــه بــا حضــور مهمانــان بــه موضوعــات 
از   ۱۹:۴۵ ســاعت  حوالــی  و  می پــردازد  مختلفــی 

شــبکه پنــج پخــش خواهــد شــد.
شبکه نسیم: »کتاب باز« سروش صحت

همزمــان بــا آغــاز مــاه مبــارک رمضان، شــبکه نســیم 
پخــش  افطــار  آســتانه  در  را  بــاز«  »کتــاب  برنامــه 
می کنــد. »کتــاب بــاز« بــا اجــرای ســروش صحــت 
در ایام رمضان هر روز ســاعت ۱۸:۳۰ از شــبکه نسیم 

پخــش خواهــد شــد.

ویژه برنامه های افطار تلویزیون را بشناسید 
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گفــت: شــروع اردوهــا  ســرمربی تیــم ملــی تنیــس 
ــا ســتاد  منــوط بــه هماهنگی هــای فدراســیون ب

کرونــا اســت. مقابلــه بــا 
کبــر طاهــری درخصــوص مســابقات انتخابــی  ا
گفــت: در دور  بــه   تســنیم  تنیــس  تیــم ملــی 
 22 ملــی  تیــم  انتخابــی  مســابقات  مقدماتــی 
ــروه  گ ــه  ــر ب ــه هشــت نفــر برت ک ــد  کردن نفــر رقابــت 
ــود  ــرار ب ــه ق ــن مرحل ــد. در ای کردن ــدا  ــی راه پی اصل
کــه بــه دلیــل عــدم آمادگــی  کننــد  ۵۰ نفــر شــرکت 
ــدگان  کنن ــرکت  ــداد ش ــی تع ــیب دیدگی برخ و آس
گــروه چهــار نفــره  کــرد و در قالــب 12  کاهــش پیــدا 
بــا یکدیگــر بــه صــورت دوره ای مســابقه دادنــد که 
پــس از ایــن اردو نفــرات برتــر بــه صــورت مســتقیم 
بــه اردوی انتخابــی راه پیــدا می کننــد و نفــرات 
گروه هــای ســخت تــر  کــه در  دوم و چهــار نفــری 
کــه بــا توجه  قــرار داشــتند و یــا جوانــان مســتعدی 
بــه شــرایط بــازی ســخت نتوانســتند پیــروز شــوند 

یعنــی 2۰ نفــر بــه مرحلــه دوم راه می یابنــد.
وی دربــاره حضــور حاشــیه ای بازیگــر ســینما و 
انصرافــش از مســابقات انتخابــی اظهــار داشــت: 
کــردم در  مــن از بازیگــر معــروف ســینما خواهــش 
کنــد. وی دو ســه روز  مســابقه انتخابــی شــرکت 
کــرد امــا قبــل از رقابت هــای انتخابــی  هــم تمریــن 
جــام  مســابقات  در  کــه  بــود  کــرده  اعــام  هــم 
حذفــی از ناحیــه دســت دچــار آســیب دیدگــی 
کــردن برایــش ســخت اســت، لــذا  شــده و بــازی 
بعــد از مشــاوره بــا پزشــک معالجــش تصمیــم 
گرفــت مســابقه ندهــد و جایــش را بــه ســیاوش 
شــیردل، جــوان دیگــری داد. از طرفــی جدیــدی 
قبــل از اینکــه بازیگــر حرفه ای شــود بازیکن تنیس 

کــرده اســت و  بــوده و مســابقات مختلفــی را بــازی 
کــه در ایــن رشــته فعالیــت می کنــد. سال هاســت 
ــر برنامه هــای  ــی تنیــس از تغیی ســرمربی تیــم مل
کرونا  کادر فنــی تیــم ملی به دلیل شــیوع ویــروس 
کرد: متاســفانه تشــدید ویروس  خبر داد و اضافه 
کرونــا برنامه هایمــان را تحــت الشــعاع قــرار داد و ما 
تســت های آمادگــی جســمانی و ورودی تیــم ملی 
کوتــاه انجام می دهیم، اما شــروع  را در ایــن مــدت 
اردوهــا منــوط بــه هماهنگی هــای فدراســیون 
کرونــا اســت. مــا قــرار بــود بعــد  بــا ســتاد مقابلــه بــا 
از ایــن انتخابــی اردوی آمادگــی تیــم ملــی را آغــاز 
کنیــم و با ایــن شــرایط فکــر می کنــم بــا تاخیــر یــک 
کنیــم و امیــدوارم بازیکنــان  هفتــه ای اردو را آغــاز 
در ایــن اردو توانایی هــای خــود را نشــان دهنــد و 
کاپ  تمرینــات خوبــی بــرای مســابقات دیویــس 

داشــته باشــیم.  
اردویــی  آمادگــی  برنامه هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
گفــت: قبــل از مســابقات بیــن المللــی  تیــم ملــی 
جوانــان اردو برگــزار می شــود ســپس مســابقات 
جایــزه بــزرگ و لیــگ برتر را در پیــش داریم و قبل از 
اعــزام بــه مســابقات دیویس کاپ که شــهریورماه 

اســت حتما مســابقات تدارکاتی خواهیم داشــت 
و بــا توجــه به اینکــه زمیــن مســابقات هاردکورت 
اســت ســعی می کنیــم اردو و مســابقه تدارکاتــی را 
کــه نزدیــک بــه محــل برگــزاری  در همیــن شــرایط 

کنیــم. مســابقات باشــد، برگــزار 
برنامه هــای  کــه  بــا بیان ایــن مطلــب  طاهــری 
گرایــی و فشــار  تیــم ملــی بــه دلیــل دیــدگاه نتیجــه 
کرد:  رســانه ای مقطعی بوده اســت، خاطرنشــان 
فشــار رســانه ها و سیســتم روی نتیجه مسابقات 
کاپ اســت و ایــن امــر در طــول ســال ها  دیویــس 
کار  باعــث شــده عوامــل  فدراســیون و ســرمربیان 
کــردن در تنیــس و تیــم ملــی را خیلــی مقطعــی 
کــه  اســت  من ایــن  درحالیکه ایــده  ببیننــد. 
خیلــی بازتــر ببینیــم و نــوع برگــزاری انتخابــی هــم 
کــی از ایــن امــر اســت. مــا خیلــی از جوانترهــا را  حا
کــرده و بــه آنهــا فرصــت می دهیــم تــا در  دعــوت 
کننــد و ســعی  کنــار باتجربه هــای تیــم ملــی رشــد 
گــروه چهــار  کــرده و از  کســب  می کنیــم نتیجــه 
کنیــم، مــا بــا بهتریــن افــراد و  گــروه ســه صعــود  بــه 
پتانســیل بــه زمیــن مســابقه می رویــم و امیــدوارم 
کنیــم. وی در پایــان پنــج  کســب  نتیجــه خوبــی 
کاپ را بــرای  مــاه زمــان تــا مســابقات دیویــس 
آمادگــی تیــم ملــی زمان مناســبی دانســت و ادامه 
کاپ زمــان  ــا مســابقات دیویــس  داد: پنــج مــاه ت
کمی نیســت، امــا زمــان زیــادی  کــه مــدت  داریــم 
بــرای پــرورش و ســاختن بازیکنــان نیســت. مــا 
برای اینکه بازیکنان را به ســطح بهتری برســانیم 
و  شــرایط  بایــد  و  داریــم  خوبــی  نســبتا  زمــان 
کار  کنیــم و امیــدوارم بتوانیــم  امکانــات را ارزیابــی 

خوبــی انجــام دهیــم.

تیم ملی تنیس:

کنیم گروه چهار آسیا صعود  سعی می کنیم از 
گفــت: امســال  گیتی پســند  ســرمربی تیــم فوتســال 
ــر فوتســال چــه قهرمــان بشــویم و چــه  در لیــگ برت
نشــویم، خالصانــه از تک تــک بازیکنــان تیــم تشــکر 
ــد. کردن که ایــن شــرایط ســخت را تحمــل  می کنــم 

ــاره  ــا درب ــو با ایرن گ ــت و  گف ــایی«   در  ــد شمس »وحی
گیتی پســند در مرحلــه  مشــکات و ســختی های 
ــر فوتســال، اظهــار داشــت: ســال ۷۸  دوم لیــگ برت
از طریــق »امیــر شمســایی« بــه فوتســال آمــدم و 
کــه در ایــن رشــته  در حــال حاضــر ۲۲ ســال اســت 
فعالیــت می کنــم. دو یــا ســه ســال بیــرون از لیــگ 
بــودم و یــا نخواســتم تیــم داشــته باشــم اما ۱۷ ســال 

ــتم.   ــور داش ــگ حض ــداوم در لی م
در  زیــادی  بی پولی هــای  و  ســختی   افــزود:  وی 
فوتســال دیــدم و مســیر پــر فــراز و نشــیبی را طــی 
کــردم امــا امســال شــرایط واقعــا بــرای مــن متفــاوت 
بــود. ۱۶ بازیکــن در ابتــدای فصــل گرفتیــم و مــن بــه 
»محمد هاشــم زاده« و »مجیــد رییســی« می گفتــم 
یــک مجموعــه  کــه  را دوســت دارد  مــا  کــه خــدا 

ــم. کیفیــت داری ــا  ــان ب ــا بازیکن ــه ای ب حرف
کــرد: در ابتدا انتخــاب ۱۲ نفــر برای  شمســایی بیــان 
کــه  بــازی ســخت بــود امــا حــاال بــه جایــی رســیدیم 
بــا ۹ بازیکــن بــه مصــاف فــرش آرا رفتیــم. خــودم، 
تیمــم را چشــم زدم. در حــال حاضــر نفــرات بســیار 
کــه  کــردن داریــم امــا خوشــحالم  کمی بــرای بــازی 
امســال این ســختی های عجیــب و غریــب را تجربــه 
کــردم. مــا در ایــن فصــل قلــب درد داشــتیم. دو، 
کردنــد. مــا در ایــن فصــل  ســه بازیکــن ربــاط پــاره 
بی انضباطی داشــتیم.  کرونایی های زیاد داشــتیم 
که در ابتدای فصل پنج نفر و در اواســط  به شــکلی 

کرونایــی شــدند.   هفــت نفــر 
داد:  ادامــه  گیتی پســند  فوتســال  تیــم  ســرمربی 
می کنــم  شــکر  را  خــدا  ســختی  همــه  با ایــن  امــا 
کــه مردهــای جنگــی داریــم. بــه یقیــن می گویــم 
کــه االن در اختیــار دارم، باغیرت تریــن  بازیکنانــی 
زندگــی  کــه در  نفراتــی هســتند  بامعرفت تریــن  و 
ورزشــی ام دیــدم زیــرا در حــال حاضــر شــرایط بســیار 
نفراتــی  و  بازیکــن داریــم  کمبــود  نظــر  از  ســختی 
همچــون »اصغــر حســن زاده«، »ســپهر محمــدی«، 

وفایــی«،  »علــی  سنگ ســفیدی«،  »محمدرضــا 
»ســعید احمــد عباســی« و »فرهــاد توکلــی« واقعــا 
ســنگ تمام گذاشــتند.   وی تصریح کرد: بازیکنان 
کنــار بازیکنــان جــوان تیــم بــا تمــام  بــا تجربــه مــا در 
گذاشــتند تا ایــن نتایــج را بگیریــم.  وجــود معرفــت 
کنید در تمرینات هم نمی توانیم پازل تمرینی  باور 
را بــه درســتی بچینیــم چــرا کــه نفراتمــان کم اســت. 
کــه چــه قهرمــان  جــا دارد همینجــا هــم بگویــم 
بشویم و چه نشویم، خالصانه از تک تک بازیکنان 
که این شــرایط ســخت را تحمل  تیم تشــکر می کنم 

ــد.   کردن
کاپیتــان اســبق تیــم ملــی فوتســال در خصــوص 
صحبــت بــا »ســید شــهاب الدین عزیــزی خــادم« 
رییــس جدیــد فدراســیون فوتبال پیرامون مســائل 
کــرد: همــه مــن را می شناســند  فوتســالی عنــوان 
کــه نــه اهــل چاپلوســی هســتم و نــه دنبــال پســت 
مقامــم. مــن همــه پســتی و بلندی هــای ورزش 
را دیــدم. بلــه بــا او صحبــت داشــتم و قــرار شــد در 
در  کنیــم.  صحبــت  مفصل تــر  نزدیــک  آینــده ای 
حــال حاضــر شــرایط ســخت و شــلوغ فدراســیون را 
کار  کــه رییــس جدیــد چــه  درک می کنــم و می دانــم 

ســختی در پیــش دارد.  
او افــزود: مــا باید ایــن شــروع جدیــد فدراســیون را بــه 
فــال نیــک بگیریــم. مــن معتقــدم کــه عزیزی خــادم 
شــروع خوبــی داشــته و در حــال اقدام هــای مثبتــی 
کــه بعــد از آمــدن او خبــر حضــور تیــم  اســت. همیــن 
ملــی فوتســال در تورنمنت هــای تدارکاتــی به گوش  
می رســد، نشــانه خوبــی اســت. یا اینکــه می بینیــم 
قــرارداد  یــک شــرکت هواپیمایــی  بــا  فدراســیون 
بســته و تیم هــای ملــی می تواننــد از ایــن بــه بعــد 
راحــت پــرواز داشــته باشــند، خبــر خوبــی اســت. 
معتقــدم ضمن تشــکر از مدیران قبلــی، باید به این 
فدراســیون زمــان بدهیــم تا بتواننــد کارها را بــه مرور 
جلــو ببرنــد. شمســایی در پایــان گفــت: فدراســیون 
فوتبــال در حــال حاضــر دســت عزیــزی خــادم اســت 
گــر  کنیــم و ا و مــا بایــد فوتبالــی به ایــن موضــوع نــگاه 
می توانیــم بــه او در ایــن راه کمــک کنیم. به نظر من 
کــه نمی تواند کمــک کند، حداقــل خلل هم  کســی 

وارد نکنــد.

نفــرات برتــر در مســابقه انتخابــی تیــم ملــی تنیــس 
کــه اســامی ۴ تنیســور اصفهانــی  مشــخص شــدند 

نیــز در جمع ایــن نفــرات بــه چشــم می خــورد.
دیدار هــای روز پایانــی مســابقات انتخابــی تیــم 
معرفــی  برتــر  نفــرات  و  شــد  برگــزار  تنیــس  ملــی 
شــدند؛ این مســابقات بــه مــدت ۶ روز در مرحلــه 

گروهــی برگــزار شــد. مقدماتــی و 
بــر همیــن اســاس مهرشــاد قفقــازی، علــی یزدانی، 
کیــارش رســام نژاد از اصفهــان  معیــن محمــدی و 
بــه تیــم ملی تنیــس راه پیــدا کردند و در نخســتین 
مرحلــه اردوی آماده ســازی حضــور پیــدا می کننــد.
 ۲۱ الــی   ۱۵ از  کاپ  دیویــس  تنیــس  مســابقات 
شــهریور مــاه ســال جــاری بــه میزبانی ترکمنســتان 
کبر طاهری هدایت تنیســورهای  برگــزار می شــود؛ ا
کاپ را بــر عهــده  کشــورمان در مســابقات دیویــس 

خواهــد داشــت.
برتــر  نفــرات  اســامی کامل  فــارس،  گــزارش  بــه 
انتخابــی تیــم ملــی تنیــس بــه شــرح زیــر اســت:
ــی،  ــینا مقیم ــزدی، س ــام ی ــاهقلی، حس ــا ش انوش
محمــد مهبــد، مهــدی ســوری،  مجتبــی صــدری، 
ســامیار الیاســی، امیرعلــی قــوام، علیرضــا بهزاد پــور 

و معیــن محمــدی از  تهــران، امیــر اصان منتخــب 
و محمــد کتیبــه از فــارس، مهرشــاد قفقــازی، علــی 
کیــارش رســام نژاد از  یزدانــی، معیــن محمــدی و 
اصفهــان، حامــد نواختــی و ســیاوش شــیردل از 
خراســان رضــوی، ســید محمد ایمــان حســینی 

البــرز و محمــد علــی ممقانی نیــا از البــرز.

کوری  گره  مشــکل جدید حضور مترجم روســی به 
کــه بــه نظــر فقــط بــا دســتان آلکنــو باز  تبدیــل شــده 

خواهد شــد.
بــار دیگــر  آلکنــو ســرمربی جدید ایــران  والدیمیــر 
ــه  ــی ب ــم روس ــک مترج ــه ی ــاز ب ــه نی ک ــرده  ک ــد  کی تا
کــه خــود مســلط بــه انگلیســی  فارســی دارد. آلکنــو 
از  کــه  دارد  تصمیــم  ارتبــاط  برای ایجــاد  نیســت 
اســتفاده  فارســی  بــه  روســی  مســتقیم  مترجــم 
کــه محمــد رضــا داورزنــی  کند. ایــن درحالــی اســت 
رئیــس فدراســیون والیبــال حضــور یــک فــرد دیگــر 

صرفــا بــرای ترجمــه را نپذیرفتــه اســت.
رســمی والیبال  به اینکــه در مســابقات  توجــه  بــا 
کنــار زمیــن  تعــداد محــدودی از افــراد می تواننــد 
حضــور داشــته باشــند، وجــود یــک مترجــم باعــث 
مربیان ایرانــی  کمــک  از  یکــی  کــه  شــد  خواهــد 
شــانس حضــور در نیمکــت تیــم ملــی والیبــال در 

آوردگاه المپیــک را از دســت دهــد.
بــه  توجــه  بــا  هــم  والیبــال  فدراســیون  رئیــس 
بازی هــای  در  نشــینان  نیمکــت  محدودیــت 
کــه خــود فدراســیون، در  المپیــک و برنامــه خاصــی 
چیدمــان دســتیاران ایرانی آلکنــو خواهــد داشــت، 
کــه پیــش  با ایــن درخواســت موافقــت نکــرد چــرا 
گرفتــه میــان آلکنــو و  تــر و در صحبت هــای صــورت 
فدراســیون والیبــال، فقــط روی همراهــی توتولــو در 

کنــار مربیان ایرانــی توافــق شــده بــود.
پیــش از این قرار بود توتولو، دســتیار ســرمربی ایران 
کار ترجمــه را برعهــده داشــته باشــد و صحبت های 
کرده و برخی  ســرمربی ایران را به انگلیســی ترجمه 
از لژیونر هــای والیبال ایران، ســخنان ســرمربی را به 

فارسی برگردانند. 
کــه بــرای   ایــن موضــوع معظــل جدیــدی اســت 
آن  بــا  کنــون  ا و  والیبال ایجــاد شــده  فدراســیون 
گره کوری شــده  دســت و پنجــه نرم می کنــد وگویی 

ــاز می شــود. ــا دســتان آلکنــو ب کــه فقــط ب
برای ایــران  اتفــاق  مشــابه این  ریــو  المپیــک  در 
افتــاد و یــک ســهمیه مربی ایرانــی بــه یــک مترجــم 
از  بســیاری  زعــم  بــه  کــه  شــد  داده  اختصــاص 

کارشناســان اشــتباه بزرگــی بــود. بــا توجــه به اینکــه 
قوانیــن جهانــی اجــازه خواهــد داد مترجــم پشــت 
صحبت هــا  و  باشــد  داشــته  حضــور  نیمکــت 
کــه فدراســیون چــه  بایــد دیــد  کنــد،  را ترجمــه 
تصمیمــی در خصوص ایــن خواســته آلکنــو خواهد 
تمــام  بایــد  کنــون  ا آلکنــو  هرحــال  بــه  داشــت. 
کــه رخ دهــد  تصمیمــات را بگیــرد و هــر اتفاقــی 

باشــد. پاســخگو  مربــی  باید ایــن 
باتوجه به تجربه فدراســیون نشــین ها در المپیک 
کــه آیا دوبــاره یــک مربی ایرانــی فدای  ریــو بایــد دیــد 
مترجــم خواهــد شــد یــا خیــر؟ همچنیــن باتوجــه 
بگیــرد،  را  نهایــی  تصمیــم  آلکنــو  بایــد  به اینکــه 
بایــد منتظــر مانــد تا ایــن ســرمربی به ایــران آمــده 
و جلســاتی را بــا فدراســیون داشــته باشــد تــا آخــر 
معلوم شود زور آلکنو خواهد چربید یا فدراسیون. 
قرارداد ایــن  در  موجــود  بند هــای  از  نبایــد  البتــه 
ســرمربی روس با ایــران غافــل بــود. برخــی مشــکل 
پیــش آمــده را قابــل پیــش بینــی عنــوان می کننــد 
و معتقدنــد احتمــاال عــدم شــفافیت در بند هــای 
آلکنــو باعث ایجــاد حواشــی  قــرار داد  موجــود در 

ــاره شــده اســت. در ایــن ب
ــرای  ــران خــود را ب ــه رقبای ای ک ــی  متأســفانه درحال
ــد،  ــاده می کنن ــک آم ــر در المپی ــه بهت ــور هرچ حض
قــرار  نامشــخصی  وضعیــت  در  ملی ایــران  تیــم 
کــه حتــی مشــخص نیســت وضعیــت  دارد چــرا 
نیمکت ایــران در بازی هــای رســمی چگونه خواهد 
شــد. البته ایــن موضــوع بحــث جدیــدی نیســت و 
در چنــد مــاه گذشــته در خبرگزاری ایســنا، پیگیری 
شــده امــا همچنــان تصمیــم قاطعــی دربــاره آن 

اتخــاذ نشــده اســت.
البتــه پیــش از ایــن امیــر خوشــخبر سرپرســت تیــم  
کــه در ایــن  گفتــه بــود  ملــی والیبال ایــران به ایســنا 
بــاره قطعــا مشــکلی بــه وجــود نخواهــد آمــد و بــا 
جلســات بیــن مربیان ایــن مشــکل حــل خواهــد 
شــد. حــاال طبــق آخریــن اخبــار بــه دســت آمــده 
بــا فدراســیون  رایزنــی  فدراســیون ایران در حــال 
جهانــی اســت تــا بتواند ایــن مشــکل را بــه طریقــی 

کنــد. حــل 
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رئیــس هیــأت پزشــکی ورزشــی اســتان اصفهــان 
گفــت: ورزش همیشــه مفیــد بــوده و در مــاه رمضان 
هــم آثــار خــودش را دارد؛ توصیــه می کنــم روزه داران 
در ایــن مــاه مبــارک برنامه های تمرینی خودشــان را 
کثر اســتفاده  کــه بتواننــد حدا کنند  طــوری تنظیــم 

را از ورزش ببرنــد.
در  فــارس،  بــا  گفت وگــو  در  باقری مقــدم  احمــد 
خصــوص جنبه هــای مختلــف پزشــکی و ورزشــی 
اظهــار داشــت: ورزش همیشــه مفیــد  روزه داری 
بــوده و در مــاه رمضــان هــم آثــار خــودش را دارد؛ 
مبــارک  مــاه  در ایــن  روزه داران  می کنــم  توصیــه 
برنامه هــای تمرینــی خودشــان را طــوری تنظیــم 
کثر استفاده را از ورزش ببرند. کنند که بتوانند حدا

رئیــس هیــأت پزشــکی ورزشــی اســتان اصفهــان 
افــزود: ورزش بــا افزایــش ســطح ســامتی بــدن و 
کمــک می کنــد از فوایــد  بهبــود ســطح متابولیســم 

کنیــم. روزه داری اســتفاده 
ــه قصــد  ک ــی  ــه روزه داران وی در خصــوص توصیــه ب
ادامــه تمرینــات ورزشــی خــود را دارنــد بیان داشــت: 
کــه  کننــد  برنامه هــای تمرینــی را به گونــه ای تنظیــم 
بیشــتر در فواصــل افطــار تــا ســحر باشــد، یــک تــا 
۲ ســاعت پــس از افطــار می تواننــد چــه تمرینــات 
هــوازی و چــه تمرینــات قدرتــی را انجــام دهنــد، 
هم چنیــن شــدت تمرینــات خــود را در ایــن مــدت 
بیشــتر  را  تمریــن  زمــان  مــدت  و  دهنــد  کاهــش 

گــر مایــل هســتند در  بکننــد. باقری مقــدم افــزود: ا
کننــد حتمــًا در فاصلــه افطــار تــا  طــول روز ورزش 
کربوهیدرات هــای ســاده  کافــی و  ســحر مایعــات 
کارونــی اســتفاده  و پیچیــده مثــل نــان، برنــج و ما
کننــد تــا ذخیــره خوبــی بــرای فعالیت هــای ورزشــی 
در طــول روز باشــد. رئیــس هیــأت پزشــکی ورزشــی 
اســتان اصفهــان ادامــه داد: وعــده ســحری بایــد 
کافــی بــرای تامیــن  متعــادل و حــاوی مــواد غذایــی 
انــرژی مــورد نیــاز روزانه باشــد تا ورزشــکاران در طول 
روز دچــار ضعــف نشــوند؛ از طــرف دیگــر پرخــوری و 
تندخــوری در ســحر می توانــد موجــب بــروز عــوارض 
توصیــه  بنابرایــن  شــود،  روز  طــول  در  گوارشــی 
می شــود ورزشــکاران روزه دار زود بخوابند و یک الی 
۲ ســاعت قبــل از اذان صبــح بیــدار شــوند و غــذای 

متنوعــی بــه آرامی بخورنــد.
کافــی  کــرد: بــدن ورزشــکاران بــه آب  وی تشــریح 
کافــی  آب  ورزشــکاران  بایــد  بر ایــن  بنــا  دارد  نیــاز 
وعــده  در  توصیــه می شــود بخصــوص  بنوشــند؛ 
ســحر بیشــتر میوه هــای آبــدار بخورنــد تــا خــود آب 
چــون مانــدگاری بیشــتری دارد و مــواد الزم دیگــری 
ــد  ــه بــدن می رســاند، هم چنیــن غذاهــا بای راهــم ب
کافــی هــم داشــته باشــند و خــوردن غــذای  نمــک 
بی نمــک یــک بــاور غلــط اســت؛ البتــه غذاهــا نبایــد 
شــور باشــند. باقری مقدم در خصوص ورزش هایی 
کــه بهتــر اســت در ایــن مــاه انجــام شــود تصریــح کرد: 
معمــواًل  عضــات  تقویــت  و  قدرتــی  ورزش هــای 

نســبت  دارد،  کمتــری  مایعــات  بــه  نیــاز  چــون 
ورزش هــای هــوازی قابــل قبول تــر اســت، در طــی 
کــه باعــث تعریــق زیــاد  روز فعالیت هــای هــوازی 
می شــود و نیــاز بیشــتری بــه مصــرف آب دارد در 

ــا ســحر انجــام شــود. زمــان افطــار ت
رئیــس هیــأت پزشــکی ورزشــی اســتان اصفهــان 
بــا توجــه بــه نزدیــک شــدن بــه هفتــه ســامت و 
کرونــا اظهــار  کــردن بــه خصــوص در دوران  ورزش 
داشــت: شــاه کلیــد ســامت چــه در حــوزه قهرمانــی 
چــه همگانــی ورزش بــوده اســت، بــا ورزش و تغدیــه 

ــرد. ک ــن  ــب می تــوان ســامتی را تضمی مناس
وی بیــان داشــت: بــرای حفــظ ســامتی توصیــه 
کیــد مــن بــه همــه مــردم حتــی در شــرایط کرونایــی  ا
ورزش اســت؛ ورزش را بایــد اصولــی انجــام داد و 

ــه طــور صحیــح انجــام شــود. ــا ب ــد ت آمــوزش دی
هــر  بــرای  داشــت:  بیــان  ادامــه  در  باقری مقــدم 
گروه هــا و افــراد خــاص و عمــوم مــردم در  کــدام از 
کــردن شــرایط متفاوتــی وجــود دارد بنابراین  ورزش 
کارشناســان توصیــه می کنــم  بــا اســتفاده از نظــر 
برنامــه ورزشــی روزانــه شــامل تمرینــات پیــاده روی، 
دویــدن آرام، حرکات کششــی برای تقویت مفاصل 
و حــرکات تقویتــی برای تقویت عضــات را حتمًا جز 

برنامــه روزانــه خــود قــرار دهنــد.
رئیــس هیــأت پزشــکی ورزشــی اســتان اصفهــان 
کــرد: تمرینــات پیــاده روی حداقــل نیــم  تصریــح 
ســاعت در روز انجــام شــود و تقویــت عضــات اصلی 
بــدن ماننــد شــانه و ســتون فقــرات را در برنامه خود 
کــرد: ورزش بــا بهبــود  قــرار دهنــد. وی خاطرنشــان 
شــرایط بــدن از بیماری هــای مزمــن قلبــی عروقــی، 
بســیاری  و  کلیــوی، ســرطان ها، چاقــی، دیابــت 
دیگــر از بیماری هــا جلوگیــری می کنــد، هم چنیــن 

کنترل ایــن بیماری هــا موثــر اســت. در 
توجــه  بــا  کــرد:  تشــریح  ادامــه  در  باقری مقــدم 
در  مــا  سیاســت گذاران  تمرکــز  امــروزه  کــه  به ایــن 
موقــت  بحــث  از  عمومی خــارج  ســامت  بحــث 
کرونــا پیشــگیری از بیماری هــای مزمن بــوده ورزش 
عاملــی در بحــث پیشــگیری اســت، از طرفــی هــم بــا 
افزایش نشــاط و بهبود وضعیت روانی و هم چنین 
تــوان عملکــردی در فعالیت هــای روزانــه  بهبــود 
ورزشــکار  افــراد  بــه  را  خوبــی  احســاس  می توانــد 
کنــد، بنابرایــن ورزش بــا حفــظ ســامت  منتقــل 
و ارتقــا ســطح روحــی روانــی محــرک بســیار خوبــی 

بــرای فعالیت هــای اجتماعــی روزانــه اســت.

توصیه های ویژه برای ورزش و روزه داری 
در رمضان کرونایی

خبرربخ

گفــت: بــا توجــه بــه  وزنــه بــردار فــوق ســنگین ایران 
کــه داشــتم نمی خواهــم در قهرمانــی  مصدومیتــی 
آســیا خیلــی پرفشــار کار کنــم چون قبــل از المپیک 

کار نــدارم. اســت و نیــازی هــم بــه انجام ایــن 
گفت وگــو با ایســنا دربــاره وضعیــت  علــی داودی در 
مصدومیــت خــود پیــش از حضــور در مســابقات 
کــه از اردو  کــرد: زمانــی  قهرمانــی آســیا ۲۰۲۱ بیــان 
و مســابقات اهــواز برگشــتم، بافاصلــه تمرینــم را 
کــردم. بعــد از ۱۰ روز احســاس درد در زانــو  شــروع 
کــردم. اردوی تیــم  داشــتم امــا بــه آن بــی توجهــی 
گرفــت  کــه آغــاز شــد، هــر دو زانــوی مــن درد  ملــی 
و مقــداری ملتهــب شــد. بــا انجــام  فیزیوتراپــی 
ــه  وضعیتــم بهتــر شــده اســت امــا شــدت درد آن ب
کــه در هفتــه، دو روز بیشــتر نتوانســتم  گونــه ای بــود 
کنــم و ایــن مســاله باعــث شــد از شــرایط  تمریــن 
کامــل دور شــوم. البتــه تــا مســابقه هنــوز  آمادگــی 
کمی وقــت هســت تــا بتوانــم بــه حــدی از آمادگــی 

کنــم. ــت  ــرای مــدال طــا رقاب ــم ب ــه بتوان ک برســم 
کــه در مســابقه  داودی در پاســخ به ایــن پرســش 
کــرد و  در  اهــواز رکــورد مجمــوع ۴۵۱ کیلوگــرم را ثبــت 
قهرمانــی آســیا هم قــرار اســت این رکــورد را تکرار کند 
یــا خیــر، تصریــح کــرد: فکــر نمی کنــم. البتــه از لحــاظ  
شــرایط قدرتــی و فیزیکــی مشــکلی نــدارم اما قبــل از 
المپیــک اســت و می خواهــم بــا احتیاط جلو بــروم. 
کامــل  گزینشــی المپیــک مــن  از طرفــی مســابقات 
کــه بخواهــم فشــار  شــده اســت و نیــازی هــم نــدارم 

کنــم. زیــادی وارد 
ملــی پــوش فــوق ســنگین ایران در مورد اینکــه قــرار 

اســت تــا المپیــک به چــه رکوردهایی برســد، 
کــه  گفــت: معلــوم نیســت. بــا رونــدی 

تاالخــادزه دارد بایــد مــدال طــا را بــه 
ریــزی  برنامــه  نقــره  بــرای  و  او داد 
دارم. در باد ایــن هــم نمی خوابــم 
کســب مــدال نقــره رکورد هــای  کــه 
گــر خــدا  کمتــری می خواهــد  و ا
خواســت و بــه المپیــک رفتــم، 
کامــل شــرکت  قطعــا بــا آمادگــی 
می کنــم. مــن در تمرینــات ۲۰۷ 
یــک ضــرب و ۲۵۶ در دوضــرب 
زده ام و در مسابقات لیگ هم 
ــه  ک ــتم  ــی نداش ــت آنچنان رقاب
وزنــه بیشــتری بزنــم. بنابرایــن 
بــرای مــدال نقــره المپیــک هــر 

کســی بیایــد فکــر می کنــم بتوانــم 

کنــم و رقیــب دســت و پابســته ای نیســتم. رقابــت 
در  تاالخــادزه  مجــدد  رکوردشــکنی  مــورد  در  او 
قهرمانــی اروپــا و اینکه فکر می کنــد کار وزنــه بردارانی 
بــرای رســیدن به ایــن رکورد هــا ســخت  چــون او 
کــرد: تاالخــادزه  تــر شــده اســت یــا خیــر تصریــح 
وزنه هــای خیلــی خوبــی زد. خیلی ها ایــن مســاله را 
گفته انــد کــه کار بــرای وزنــه برداران بعدی ســخت تر 
می شــود امــا  مــن و تاالخــادزه شــش، هفــت ســال 
فاصلــه ســنی داریــم. مــن تــازه ۲۲ ســاله شــده ام 
و برنامــه ریــزی بلنــد مــدت دارم و بنابرایــن برنامــه 
افزایــش رکــورد را بــرای ســال های آینــده دارم و حتی 

می خواهــم بیشــتر هــم بزنــم.
داودی در پاســخ بــه پرســش دیگــری مبنی بر اینکه 
گرفتــن مــدال المپیــک در ســن  فکــر می کنــد بــا 
۲۲ ســالگی رونــد زندگــی ورزشــی اش تغییــر زیــادی 
کــرد: مــن از رده نوجوانان که  کیــد  داشــته باشــد؟ تا
کــه از مســیرم خــارج  کــردم  گرفتــم مراعــات  مــدال 
کــه  نشــوم. بعــد از المپیــک هــم هدفم ایــن اســت 
کنــم و دنبال ایــن  مســیر زندگــی ام را حرفــه ای تــر 
کــم کاری  کنــم یــا  کــه در تمرینــات کوتاهــی  نیســتم 
داشــته باشــم. بعــد از المپیــک، مســابقات جهانــی  
و بازی هــای آســیایی را پیــش رو دارم و انگیــزه ام 
بیشــتر می شــود تــا  خیلــی 
کارم  جــدی تــر از قبــل بــه 

ادامــه بدهــم.

هفته پنجم از دور نهایی لیگ برتر فوتسال در حالی 
کــه از هفــت شــبکه ممکــن تلویزیونــی،  برگــزار شــد 
پخــش  بــه  نســبت  اســتانی  شــبکه  یــک  تنهــا 
کــرد. لیــگ برتــر فوتســال ایران بــه  مســابقات اقــدام 
هفته هــای حســاس خــود رســیده و رقابــت جــذاب 
کســب  گیــری بیــن تیم هــای مدعــی بــرای  و نفــس 
گذشــته  گرفتــه اســت. روز  عنــوان قهرمانــی شــکل 
هفتــه پنجــم از دور پایانی ایــن رقابت هــا برگــزار شــد 
گیتــی پســند  و ســه تیــم مدعــی مــس ســونگون، 
و ســن ایچ بــه مصــاف حریفــان خــود رفتنــد امــا از 
کــه قابلیــت  هفــت شــبکه ممکــن در صــدا و ســیما 
پخــش مســابقات را داشــتند، تنهــا یــک بــازی و 
آن هــم از شــبکه اســتانی روی آنتــن رفــت. در ایــن 
کــراپ الونــد میزبــان مــس  هفتــه از مســابقات، تیــم 
ســونگون بــود، گیتــی پســند در کرج بــه مصاف تیم 
مقاومــت رفــت و ســن ایچ ســاوه هــم در خانــه خــود 

کــرد. بــا فــرش آرا مشــهد بــازی 
کــه بــه  کــراپ بــا مــس تنهــا مســابقه ای بــود  دیــدار 
صــورت زنــده از شــبکه اســتانی قزویــن پخــش شــد 
و ســایر شــبکه ها حتــی ســهند آذربایجــان شــرقی 
هــم نســبت به ایــن بازی هــای حســاس بــی تفــاوت 
ــت  ــه می توانس ــهند باوجود اینک ــبکه س ــد. ش بودن
هــواداران مــس و فوتســال آذربایجــان شــرقی را بــا 
کند، در همان زمان برنامه  پخش مســابقه ســرگرم 

ــرد. ــان را روی آنتــن ب کــودکان و نوجوان
ظاهــرًا قــرار بود ایــن مســابقه از شــبکه ورزش هــم 
پخــش بشــود امــا مســئوالن شــبکه ورزش اقــدام به 
پخــش برنامــه آرشــیوی »فوتســال ۲۰۲۰« و ســپس 
کشــتی فرنگــی  برنامــه »اینجــا ورزش« و مســابقات 

کردنــد. قهرمانــی آســیا 
ــاس  ــازی حس ــش ب ــرایطی از پخ ــرز در ش ــبکه الب ش
گیتــی پســند خــودداری  نماینده ایــن اســتان بــه 
کــرد کــه شــبکه امیــد )اصفهان( هــم در همــان زمان 
کارتون بــود. البته شــبکه اصفهان  مشــغول پخــش 
گیتی پسند در پخش  نهایت همکاری را با باشگاه 

بازی هــای خانگی ایــن تیــم در طــول فصــل داشــته 
بــه دلیــل  بــازی دیــروز هــم احتمــااًل  اســت و در 
ــازی  ــه نمایــش ب نداشــتن ســیگنال از مبــدا قــادر ب

گیتــی پســند نبــوده اســت. بــرای هــواداران 
ــه  ک ــم  ــزی ه ــتان مرک ــیمای اس ــئوالن صداوس مس
نماینــده شایســته و قابــل احترامــی در لیــگ برتــر 
بــه موفقیت هــا و  بــدون توجــه  فوتســال دارنــد، 
جایگاه ایــن تیــم نســبت بــه پخــش بــازی دیــروز 
کــه حتــی در مقطعــی  کردنــد. ســن ایچ  کــم لطفــی 
گیتــی پســند و مــس،  باوجــود تیم هــای مدعــی 
گذشــته در حالــی  صدرنشــین لیــگ برتــر بــود روز 
کــه در همــان زمــان شــبکه آفتــاب  بــه میــدان رفــت 
کــودک بود! )اســتان مرکــزی( در حال پخش برنامه 

طــرف مقابــل تیــم ســن ایچ، تیــم فــرش آرا مشــهد 
بــود. مســئوالن صداوســیمای اســتان خراســان 
گرفتــه و  رضــوی هــم رونــد مشــابهی را در پیــش 
کــه تیمشــان میهمــان بــود، بــه پخــش  در روزی 

پرداختنــد. اجتماعــی  گزارش هــای 
بــی توجهــی صداوســیما بــه فوتســال مختص ایــن 
کــه  فصــل و یــک یــا دو تیــم نیســت. سالهاســت 
مراحــل  در  حتــی  فوتســال  پخــش  صداوســیما 
کــرده و در  حســاس و پایانــی را از اولویــت خــارج 
صــورت دریافــت مبلغــی از باشــگاه ها بــرای پخــش 
مســابقات، حاضر اســت بازی یک تیم را روی آنتن 
ببــرد. پیگیری هــای  مهــر نشــان می دهــد بعضــی 
مســابقات  پخــش  بــرای  اســتانی  شــبکه های  از 
کــه نماینــده همــان اســتان هســتند و  فوتســال 
می تواننــد بــرای یــک یــا دو ســاعت وقــت فراغــت 
هوادارانشــان را پــر کننــد، مبلغی بیــش از ۶ میلیون 
تومــان طلــب می کننــد. نکتــه عجیب اینجاســت 
ــا و  کرون ــروس  ــیوع وی ــا ش ــی ب ــت حت ــن سیاس که ای
گران بــه ســالن ها تغییــری  ممنوعیــت ورود تماشــا
ــد از ســایت ها،  نکــرده اســت و هــواداران تیم هــا بای
کانال هــای تلگرامــی و خبرگزاری هــا پیگیــر نتایــج و 

اتفاقــات تیم هایشــان باشــند.

وزنه بردار فوق سنگین ایران:

در قهرمانی آسیا با احتیاط کار می کنم
در هفته های حساس صورت می گیرد؛

بی تفاوتی عجیب صداوسیما به لیگ فوتسال
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خبر خبر

توصیه های تغذیه ای روزه داری؛

افطار تا سحر چه غذاهایی بخوریم
که باید جدی  8 عالمت در سرطان خانم ها 

گرفته شود

چند نکته تغذیه ای درباره روزه داری

خبرربخخبرربخ

خبرربخ

ــه شــروع مــاه  ــا توجــه ب ــه ب یــک متخصــص تغذی
بــه اهمیــت تغذیــه ســالم  بــا اشــاره  رمضــان و 
کــه مصــرف آنهــا بــه  بــه معرفــی مــواد غذایــی 
گوارشــی  هنــگام روزه داری ســبب بــروز مشــکالت 

پرداخــت. می شــود، 
از  گفــت: غــذای مناســب  احمدرضــا درســتی، 
ــده و  ــود زن ــر موج ــای ه ــن نیازه ــن و مهم تری اولی
از جملــه تمــام انسان هاســت. گرچــه بــا توجــه بــه 
موقعیــت محیطــی و فرهنــگ هــر جامعــه، نــوع و 
مقــدار غــذای دریافتــی تفاوت هایــی دارد، ولــی 
عمومًا همه انســان ها چندین بار در طی شــبانه 
روز غــذا مصــرف می کننــد تــا بتواننــد ســالم و قوی 
انجــام  را بخوبــی  بــوده و فعالیت هــای روزمــره 

دهنــد.
ایــن کارشــناس تغذیه افــزود: هنگام تغذیه خون 
گــوارش ســرازیر می گــردد  بــه دســتگاه  فراوانــی 
ــوان  ــش ت کاه ــی و  ــی حال ــل ب ــن دلی ــه همی ــه ب ک
فعالیــت فکــری بــه محــض پایــان غــذا خــوردن 
ــه روزه  ک اتفــاق می افتــد بنابرایــن بدیهــی اســت 
ــوارش و  گ ــتگاه  ــه دس ــتراحت دادن ب ــا اس داری ب
فرســتادن خــون کافــی به سراســر بدن بــه ویژه به 
دســتگاه مغزی-عصبی به ســالمت بــدن و ایجاد 
کافــی  کافــی بــرای فعالیــت مناســب و  فرصــت 

کمــک شــایانی می کنــد. فکــری 
ــواد  ــرف م ــوص روش مص ــن در خص وی همچنی
گفــت  ســحر،  و  افطــار  وعده هــای  در  غذایــی 
ــان در آن تیلیــت  ــر غــذا بســیار آبکــی باشــد و ن گ ا
فــراوان در  شــود همچنیــن نوشــیدن مایعــات 
کاهــش دسترســی  طــول غــذا خــوردن موجــب 
کــه منجــر  گوارشــی بــه غذاهــا شــده  آنزیم هــای 
گوارشــی  بــه برخــی بیماری هــا و نارســایی های 
می شــود؛ همچنیــن مصــرف ادویــه فــراوان عــالوه 
گــوارش، به تشــنگی در  بــر ناراحتی هــای دســتگاه 

طــول روز هــم دامــن می زنــد.
کله  درســتی ادامه داد: مصرف غذاهایی از قبیل 
پاچــه، ســیراب و شــیردان هم بــا وارد کردن مقدار 

متنابهــی چربــی و اســیدهای نوکلئیــک بــه بدن، 
ــالمتی و  ــت س ــی و اف گوارش ــکالت  ــه مش ــر ب منج
همچنیــن تشــنگی شــدید در طــول روز می گــردد.

کــرده  کــرد: خــوردن غذاهــای ســرخ  وی عنــوان 
ــت  کتل ــیب زمینی،  ــو س کوک ــبزی،  ــو س کوک ــر  نظی
کبــاب، جوجــه  گوشــت های ســرخ شــده مثــل  و 
کبــاب و ماهــی نیــز می تواننــد ســبب تشــنگی 
افــراد در طــی روز شــده همچنیــن مصــرف ســس 
کالبــاس و نوشــیدن  مایونــز، خامــه، سوســیس، 
ســبب  ســحر  وعــده  در  گازدار  نوشــابه های 
قبیل تــرش  از  گوارشــی ای  ناراحتی هــای  بــروز 
افزایــش احتمــال چاقــی  و   کــردن، ســو تغذیــه 

می شود.
کــم خــوری و ریــزه  درســتی بــا اشــاره به اینکــه 
خــواری در مــدت زمــان افطــار تــا ســحر نیــز ســبب 
کــم خــوری  کــرد:  بــروز مشــکالتی می شــود اظهــار 
در وعده هــای ســحر و یــا افطــار همچنیــن ریــزه 
خــواری در مــدت زمــان افطــار تــا ســحر می توانــد 
تغذیــه،  ســو  ماننــد  مشــکالتی  بــروز  ســبب 
ســرگیجه، ســردرد، اختــالالت عصبــی، الغــری 
کــه بــه  مفــرط، افــت قنــد خــون و غیــره شــود 
ــن  ــد بنابرای کن ــدی وارد  ــه ج ــراد لطم ــالمت اف س
از ایــن رو رعایــت تناســب و تعــادل در وعده هــای 

ســحر و افطــار اهمیــت فراوانــی دارد.
کافــی،  کــرد: عــدم نوشــیدن مایعــات  وی تصریــح 
و  فــراوان  کائــوی  کا و  قهــوه  و  چــای  نوشــیدن 
کافــی میوه ها  غلیــظ، عــدم مصــرف و یــا مصرف نا
و ســبزیجات همگــی ممکــن اســت منجــر بــه 
کــه بــا مصــرف میــوه و ســبزی در  یبوســت شــوند 
حــد مناســب، این مشــکل از بیــن خواهــد رفــت. 
مصــرف روغــن زیتــون بــه همــراه ســاالد نیــز در 

ــت.  ــر اس ــت مؤث ــگیری از یبوس پیش
گوشــت در ســحر  همچنیــن مصــرف زیــاد انــواع 
گوشــت،  ــر  توصیــه نمی شــود. در ضمــن عــالوه ب
مصــرف مقــدار فراوانــی از دیگــر مــواد پروتئینــی )از 
قبیل حبوبات( نیز احتمال تشــنگی در طول روز 

را افزایــش می دهــد.

برخــی از مشــکالت ســالمتی و بیماری هــا بیــن زنان 
و مــردان مشــترک هســتند امــا از ســوی دیگــر زنــان 
مشــکالت ســالمتی مخصــوص بــه خــود را دارنــد که 
بــه موجــب آ ن هــا نیازمنــد مراقبت هــای ویــژه ای 

هــم هســتند.
خون ریزی بعد از یائسگی

روزنامــه  از  نقــل  بــه  نیــوز  ســالمت  گــزارش  بــه 
خراســان،هر نــوع خــون ریــزی پــس از یائســگی بایــد 
توســط پزشــک ارزیابــی شــود. این ممکــن اســت 
چیــز مهمی نباشــد امــا می توانــد نشــانه هشــدار 

دهنــده اولیــه ســرطان رحــم باشــد.
نفخ شکم

تقریبــًا هــر خانمی نفــخ شــکم بــه خصــوص در زمان 
گــر بعــد از اتمــام چرخــه مشــاهده  قاعدگــی دارد امــا ا
ــه طــور مــداوم یبوســت  ــا ب ــه هنــوز نفــخ ی ک ــد  کردی
دارید، ایــن می توانــد نشــانه ای از ســرطان تخمدان 
ــر چنــد هفتــه بگــذرد و  گ ــا ســرطان رحــم باشــد. ا ی
بهتــر نشــوید، این یــک تغییــر اســت. از یــک دکتــر 

کنــد. کــه از نزدیــک بررســی  بخواهیــد 
احســاس ســیری بــا وجــود اشــتهای کم، یکــی دیگر 

از عالیــم رایــج ســرطان تخمدان اســت.
دوره های غیرطبیعی یا درد لگن

عــادت ماهانــه نامنظــم بــرای خانم هــا غیرمعمــول 
ــاه  ــه م ــاه ب ــان م گه ــان شــما نا ــر جری گ ــا ا نیســت ام
بیشــتر می شــودیا بیــن دوره هــای قاعدگــی خــون 
ریــزی یــا درد لگــن داریــد، ممکــن اســت پزشــک 
بخواهــد ســونوگرافی از طریــق واژینــال بــرای بررســی 

ســرطان های رحــم یــا تخمــدان انجــام دهــد.
درد معده یا حالت تهوع

بــه  نــدرت  بــه  و  شــایع  بســیار  معــده  ناراحتــی 
گهانــی  گــر درد مــداوم یــا نا معنــای ســرطان اســت. ا
معــده و همچنیــن دایــم حالــت تهــوع داریــد و بهتــر 
بــه نظــر  کنیــد.  بــه پزشــک مراجعــه  نمی شــود، 
کس معده، ورم  می رســد این مســئله بیماری ریفال
معــده یــا زخــم باشــد و همچنیــن می توانــد یکــی از 

ــا معــده باشــد. ــم ســرطان لوزالمعــده ی عالی
مشکل در بلعیدن

کنــد،  ک  ــا ــا دردن ــع را ســخت ی ــد بل ــودرد می توان گل

گــر متوجه شــدید چند هفتــه ادامــه دارد و بدتر  امــا ا
کنید. ایــن مشــکل  می شــود، بــه پزشــک مراجعــه 
ــه  ــه ب ک ــع  ــه بل ــری )لول ــرطان م ــانه س ــد نش می توان
گلــو باشــد. مشــکل در بلــع  معــده مــی رود( معــده یــا 
که هرگز نباید آن  یکی از ۵9 عالمت ســالمتی اســت 

را نادیــده بگیریــد.
کاهش وزن بدون دلیل

کاهــش وزن بــرای بســیاری چیــز خوبــی اســت و 
گــر اشــتهای خوبــی  بســیاری رژیــم می گیرنــد، امــا ا
کــم  کــم می کنیــد یــا اشــتهایتان  داریــد ولــی وزن 

کنیــد. شــده، آن را بررســی 
اشــتها  در  غیرمعمــول  تغییــرات  یــا  وزن  کاهــش 
باشــد،  ســرطان ها  از  بســیاری  نشــانه  می توانــد 
کبــد و روده بــزرگ اما ایــن  ماننــد مــری، لوزالمعــده، 
یــک عالمــت بــه خصــوص شــایع لوســمی یا لنفــوم 

اســت.
خستگی مداوم

کــم انــرژی اســت امــا  کــه  کــس روزهایــی دارد  هــر 
شــما بایــد بعــد از یکــی دو خــواب خــوب احســاس 
گر متوجه شــدید بیش از یک ماه  کنید. ا ســرحالی 
هــر روز خســته هســتید، بــه پزشــک مراجعــه کنید. 
بیشــتر اوقــات ســرطان نخواهــد بــود امــا بررســی 
ــود. ســرطان  ــوان مطمئــن ب ــز نمی ت کنیــد زیــرا هرگ
خــون و لنفــوم معمــواًل باعــث خســتگی مــداوم 
ســرطان های  از  برخــی  بر ایــن،  می شــوند.عالوه 
روده بــزرگ یــا معــده ممکــن اســت باعــث از دســت 
ــم  ک ــی از  ــتگی ناش ــه خس ــه ب ک ــوند  ــون ش دادن خ

خونــی منجــر شــود.
گودی پستان، تغییر رنگ یا دیگر تغییرات

ســرطان  آشــکار  نشــانه  غیرمعمــول  تــوده  یــک 
کــه بــه زنــان گفته می شــود بــه دنبال  پســتان اســت 
آن بگردنــد امــا دیگــر تغییــرات پســتان هــم می تواند 

نشــانه ســرطان باشــد.
گــود  کــه پوســت پســتان شــما  کنیــد  گــر مشــاهده  ا
می شــود، تــورم، حساســیت بــه لمــس یــا تغییــر 
رنــگ جزئــی پوســت بــه قرمــز یــا صورتــی عمیــق تــر 
اســت، این عالیــم لزومــًا بــه معنای ســرطان نیســت 
امــا بهتــر اســت بــرای بررســی دقیــق تــر بــه پزشــک 

کنیــد. مراجعــه 

همزمــان بــا نزدیــک شــدن بــه آغــاز مــاه مبــارک 
اهمیــت  مناســب،  تغذیــه  موضــوع  رمضــان، 
بیشــتری پیــدا می کنــد و توجــه بــه نــکات تغذیــه ای 

کنــد. کمــک  روزه داری  بــه  می توانــد  زیــر 
انجــام  لــزوم  کنــار  ســاعات طوالنــی روزه داری در 
مســئولیت های روزمــره می تواند وضعیت ســالمت 
و انــرژی بــدن در طــول روز را تحــت تاثیــر قــرار دهــد 
کمــک  امــا رعایــت چنــد توصیــه و راهــکار، می توانــد 

کننــده باشــد.
مــاه  نکنیــددر  حــذف  را  ســحری  غذایــی  وعــده 
رمضــان تنهــا دو وعــده غذایــی ســحری و افطــار 
آســان  وعــده غذایــی ســحر  وجــود دارد. حــذف 
اســت زیــرا افــراد در ایــن ســاعت از شــبانه روز معمــوال 

گفتــه  میــل بــه خــوردن غــذا ندارنــد. هرچنــد بــه 
که نباید  کارشناســان این نکته حائز اهمیت اســت 
وعــده غذایــی ســحری حــذف شــود. نــوع مــاده 
ــزان  ــر می ــی ب ــده غذای ــن وع ــی در ای ــی مصرف ک خورا
انــرژی فــرد در طــول روز تاثیــر می گــذارد. بســیاری از 
اوقــات افــراد بــرای وعده هــای صبحگاهــی و وعــده 
کربوهیدرات های ســاده  ســحری در ماه رمضان به 
کربوهیــدرات ســاده انــرژی بــدن را  رو می آورنــد. امــا 
کارشناســان  بــرای طوالنــی مــدت تامیــن نمی کند. 
توصیــه می کننــد برای وعــده غذایی ســحری غالت 
کامــل همــراه بــا چربی هــا و پروتئین هــای ســالم و 

همچنیــن میوه هــا و ســبزیجات مصــرف شــود.
کافــی حائــز  تامیــن آب مــورد نیــاز بدنمصــرف آب 
اهمیت اســت و فوائد بســیاری برای سالمتی دارد. 

ــد خلــق و خــوی  کافــی می توان عــدم نوشــیدن آب 
فــرد را تحــت تاثیــر قــرار داده و احســاس خســتگی را 
کــه در نتیجــه بــر ســطح انــرژی و  کنــد  در او تشــدید 

حافظــه تاثیــر می گــذارد.
کنتــرل  ــه  ــد ب کافــی می توان همچنیــن مصــرف آب 
کنــد و در پیشــگیری و  کمــک  بیماری هــای مزمــن 
درمان ســردرد، میگرن، ســنگ کلیه، یبوســت و در 
حفظ فشــار خون نقش دارد. همچنین شــواهدی 
کــه نشــان می دهــد تامین آب مــورد نیار  وجــود دارد 

کاهــش می دهــد. بــدن میــزان اشــتها را 
ــول روز آب  ــوان در ط ــه نمی ت ک ــان  ــاه رمض ــا در م ام
را  بــدن  نیــاز  نوشــید چگونــه می تــوان آب مــورد 
تامین کرد؟کارشناســان تغذیه توصیه می کنند که 
فاصلــه زمانــی افطــار تــا ســحر را بــه تامیــن آب مــورد 

نیــاز بــدن اختصــاص دهیــد.
در  مصرفــی  کــی  خورا نــوع  بــه  توجــه  همچنیــن 
کمــک  دو وعــده غذایــی ســحری و افطــاری هــم 
کننــده اســت. درحالیکــه در مــاه رمضــان میــل بــه 
خــوردن شــیرینی جــات بیشــتر اســت بهتــر اســت 
کی هــای حــاوی میــزان آب بیشــتر را جایگزین  خورا

ــرد. ک
گــزارش هلــث الیــن، بــه گفتــه کارشناســان بهتــر  بــه 
اســت میوه هــا و ســبزیجات حــاوی آب همچــون 
کــدو ســبز،  تــوت فرنگــی، هندوانــه، طالبــی، خیــار، 
گوجــه فرنگــی در فاصلــه افطــار تــا  فلفــل دلمــه ای و 

ســحر مصــرف شــود.

خبر

همیشــه گفتــه می شــود ســبزی ها را خــام بخوریــد 
تــا مــواد مغــذی بیشــتری بــه بدنتان برســد. شــاید 
درباره بیشــتر ســبزی ها این موضوع درســت باشــد 
کــه پختــن آن،  امــا ســبزی هایی هــم وجــود دارد 

باعــث افزایــش ارزش غذایــی آن می شــود.
کثــر ســبزیجات، توصیه هــا بر ایــن  بــرای پخــت ا
ــا چربی هایــی ماننــد  ــا ب کــه آنهــا را بخارپــز ی اســت 
روغــن کتــان، روغن زیتــون و... طبخ کنید. اضافه 
ســبزیجات،  به ایــن  ســالم  چربی هــای  کــردن 
جــذب ویتامین هــا و مــواد معدنــی موجــود در آنهــا 

را در بــدن چنــد برابــر می کنــد:
کــه مصــرف  ثابــت شــده  ســیب زمینی: اینطــور 
ســیب زمینــی پختــه و یــا آب پــز شــده قنــد خــون 
کــه  کنتــرل می کنــد. در حالــی  را بــه طــور موثــری 
کامال اثر معکوس روی قند  کرده آن  مصرف ســرخ 
خــون داشــته و بــه هیــچ وجــه توصیــه نمی شــود.
گــر می خواهید از خــواص لیکوپن  گوجــه فرنگــی: ا
کســیدان  کــه یــک آنتــی ا موجــود در گوجــه فرنگــی 
بــا خــواص ضــد التهابــی اســت، بهــره ببریــد، آن 
گوجــه فرنگــی  را بپزیــد. شــما در هنــگام مصــرف 

بــه صــورت خــام فقــط ۴ درصــد از لیکوپــن آن را 
گوجــه  ــه بــدن می رســانید. لیکوپــن موجــود در  ب
ــه راحتــی جــذب بــدن می شــود. فرنگــی پختــه ب

آنتــی  نوعــی  کــه  کاروتــن  بتا ســطوح  هویــج: 
کســیدان بــوده و در بــدن تبدیــل بــه ویتامیــن آ  ا
می شــود، در هویــج پختــه شــده چند برابــر افزایش 

می یابــد.
کاهــش  اســفناج: حجــم اســفناج بــا پختــه شــدن 
از  بیشــتری  مقــدار  می توانیــد  شــما  و  می یابــد 
آن را بخوریــد. اســفناج همچنیــن دارای اســید 
کــه بــه تقویــت سیســتم عصبــی  فولیــک اســت 
کمــک می کنــد. ســطح اســید فولیــک اســفناج بــا 

بیشــتر حفــظ می شــود. پختن ایــن ســبزی 
گــر می خواهید فیبر بیشــتری از طریق  مارچوبــه: ا
مصرف ایــن ســبزی بــه بــدن برســانید، آن را طبــخ 
کنید. تقریبا ماننــد گوجه فرنگی، مارچوبــه دارای 
کــه بایــد بــه  دیواره هــای ضخیــم ســلولی اســت 
گرمــا تجزیــه شــود. در ایــن صــورت تمــام  وســیله 

مــواد مغــذی ســالم آن جــذب بــدن می شــوند.
و  کســیدان ها  ا آنتــی  جــذب  حلوایــی:  کــدو 
کاروتــن موجــود در کدو حلوایی با پخته شــدن  بتا

می شــود. بیشــتر  آن 
و  کلم هاســت  خانــواده   جــزو  بروکلــی  بروکلــی: 
کســیدانی آن بســیار معروف اســت.  خــواص آنتــی ا
همچنیــن بروکلــی منبــع غنی لوتئیــن و توکوفــرول 
کاهش التهاب  اســت. این ترکیبات شــیمیایی، با 
در رگ هــای خونــی بــدن، خطــر ســرطان را کاهــش 
کلــم بروکلی،  می دهــد. بهتریــن شــیوه برای پخت 
کــه با ایــن شــیوه  کــردن آن اســت  آب پــز و بخارپــز 
کاروتنوئیــد، لوتئیــن و فیتوئن هــای آن  خــواص 

تقویــت می شــود.

کدام سبزیجات را به صورت پخته مصرف کنیم؟

که بعد از پخته شدن ارزش غذایی آنها بیشتر می شود سبزیجاتی 

مطالعــات جدیــد محققــان نشــان می دهــد رژیــم 
غذایــی حــاوی مقادیــر بــاالی ویتامیــن ســی، 
کاهــش می دهــد. خطــر ابتــال بــه آب مرواریــد را 

پروتئین هــای  تجمــع  از  معمــوال  مرواریــد  آب 
تشــکیل دهنده عدســی چشــم ایجاد می شــود.

نشــان  انگلیســی  محققــان  جدیــد  مطالعــات 
می دهــد رژیــم غذایــی و عوامــل محیطــی در بــروز 
آب مرواریــد نقــش دارنــد. بــر اســاس این مطالعــه 
عوامــل ژنتیکــی ۳۵ درصــد در بــروز و پیشــرفت 
آب مرواریــد نقــش دارنــد و ســهم عوامل محیطی 
بروز ایــن عارضــه ۶۵ درصــد  رژیــم غذایــی در  و 

اســت.
گــزارش پایــگاه خبــری هلث،ایــن مطالعــه بــا  بــه 
بررســی وضعیــت بینایــی و تغذیــه ۳۲۴ بیمــاری 
نشــان می دهــد ویتامیــن ســی نقــش مهمــی در 
ــم  ــا تبعیــت از رژی ــد دارد و ب ــروز آب مروای کاهــش ب
تــا حــد  غذایــی حاوی ایــن ویتامیــن می تــوان 
ــرد. ک ــاری پیشــگیری  ــال به ایــن بیم ــادی از ابت زی

ویتامین C یا اسیداســکوربیک یک ماده مغذی 
کســیدانی  آنتی ا خاصیــت  بــا  آب  در  محلــول 
اســت. این ویتامین برای تقویت سیســتم ایمنی 
بــدن و محافظــت از پوســت و مــو ضــروری اســت. 
کــدو حلوایــی، انــواع  گوجــه فرنگــی،  مرکبــات، 
کلــم، اســفناج، خربــزه و طالبــی، شــلغم، فلفــل 

دلمــه ای، آنانــاس، نخــود فرنگــی و کیــوی سرشــار 
از ویتامیــن ســی هســتند. ویتامیــن C در تقویــت 
سیســتم ایمنی موثــر اســت. عــالوه بر ایــن، برخــی 
از مهمتریــن عملکردهــای ویتامین ســی در بدن 

عبارتنــد از:
کسیدان قوی برای تولید کالژن یک آنتی ا

کــه  کالژن پروتئیــن اصلــی بــدن انســان اســت 
ســایر  و  تاندون هــا  پوســت،  اســتخوان ها،  در 
بافت هــای پیونــدی بــدن یافــت می شــود. تــا 
کالژن در بدن انســان شناســایی  کنون ۲۸ نوع از 
کــه انــواع I، II و III بیشــترین فراوانــی  شــده اســت 
کالژن بــدن را  را داشــته و ۸۰ تــا ۹۰ درصــد از تمــام 

تشــکیل می دهنــد. 
اســتخوان ها  و  و III عمدتــا در پوســت   I انــواع
مفاصــل  در  نــوع II عمدتــا  و  یافــت می شــوند 

دارد. وجــود 
ــود  ــد می ش ــدن تولی ــی در ب ــور طبیع ــه ط کالژن ب
و بــا افزایــش ســن میزان ایــن پروتئیــن بــه میــزان 
 C ویتامیــن  می یابــد.  کاهــش  توجهــی  قابــل 
کالژن ســازی بــدن دارد.وجــود  نقــش موثــری در 
ویتامیــن C عــالوه بر ایــن بــرای رشــد و محافظــت 
نیــز  غضروف هــا  و  بــدن  بافت هــای  عــروق،  از 

ضــروری اســت.
کاهش استرس و مقابله با فشار خون باال

اســترس می توانــد تولیــد هورمون هــا و چرخــه 

قاعدگــی، بــاروری و عملکرد ایمنــی را تحــت تاثیــر 
ویتامین هــای  از  یکــی   C ویتامیــن قــرار دهــد. 
کاهــش اســترس اســت.مطالعات  ضــروری بــرای 
کلینیــک مایــو نشــان می دهــد  جدیــد محققــان 
ویتامین C در کاهش فشــار خون نیز موثر اســت.

ضــرورت مصرف ایــن ویتامیــن در دوران بــارداری 
و شــیردهی مطالعــات نشــان می دهــد میــزان 
ویتامیــن C مــورد نیــاز بــدن در دوران بــارداری 
کاهــش می یابــد. مصــرف ویتامیــن C در دوران 
ــد و  ــش می ده کاه ــارداری را  ــوارض ب ــارداری، ع ب

ــر اســت. در رشــد جنیــن موث
ویتامین سی در بهبود جذب آهن موثر است

ویتامیــن C منجــر بــه بهبــود جــذب آهــن شــده و 
کم خونــی مبــارزه می کند.خطــر  ــا  از ایــن طریــق ب
بیماری هــای قلبــی را کاهش می دهد.به تنظیم 

کمــک می کنــد. چرخــه قاعدگــی 
کاهــش  ویتامیــن C بــا افزایــش ســطح اســتروژن و 
ســطح پروژســترون، در تنظیــم چرخــه قاعدگــی 

موثــر اســت.
میزان ویتامین C مورد نیاز در روز چقدر است؟

بــه ســن مصــرف  بســته  اســاس مطالعــات  بــر 
تــا ۱۱۵ میلی گــرم ویتامیــن C در روز  روزانــه ۶۵ 
ــا ۱۵ ســال حــدود ۶۶  کافــی اســت. دختــران ۱۳ ت
ــا ۱۸ ســال حــدود  میلی گــرم در روز، دختــران ۱۶ ت
۶۸ میلی گــرم در روز، زنــان حــدود ۶۵ میلی گــرم 
در روز، زنــان بــاردار حــدود ۸۰ میلی گــرم در روز 
و زنــان شــیرده حــدود ۱۱۵ میلی گــرم در روز بــه 
ویتامیــن C نیــاز دارند. مصــرف بیــش از اندازه این 

ویتامیــن مضــر اســت.
گــزارش ســازمان جهانــی بهداشــت،  بــر اســاس 
جهــان  نابیناییــدر  اصلــی  عامــل  مروایــد  آب 
اســت و ســاالنه حــدود ۲۰ میلیــون نفــر به ایــن 
عارضــه مبتــال می شــوند. مصــرف طوالنــی مــدت 
داروی هــای اســتروییدی، دیابــت، ضربــه شــدید 
بــه چشــم، قــرار گرفتــن طوالنــی مــدت در معــرض 
نور خورشــید بدون عینک و ســابقه خانوادگی، از 
مهمترین علل آب مروارید محســوب می شــوند.

حساســیت بــه نور، تــاری بــدون درد، کاهش دید 
در شــب، بــاال رفتــن مکــرر نمــره چشــم و دو بینــی 
در یــک چشــم، از شــایع ترین عالیــم آب مرواریــد 

ــوند. ــوب می ش محس
 Ophthalmology نتایج ایــن مطالعــه در نشــریه

منتشــر شــده اســت.

ویتامین سی خطر بروز آب مروارید را 
کــه همــه مــا می دانیــم مهم تریــن به میزان قابل توجهی کاهش می دهد همــان طــور 

کرونــا قطــرات عطســه و ســرفه  راه انتقــال ویــروس 
اســت و بــه همیــن دلیــل از زمــان آغــاز شــیوع این 
از  را  خــودش  اهمیــت  ماســک  زدن  بیمــاری 
دســت نــداده بلکــه بیشــتر هــم شــده اســت و حــاال 
توصیــه بــه زدن همزمــان دو ماســک هم می شــود 
امــا ممکــن اســت ضــرورت اســتفاده صحیــح از 
کمتــر مــورد توجــه قــرار بگیــرد و بســیاری از مــا  آن 
نکات ایمنــی اســتفاده از آن را بــه خوبــی رعایــت 
نکنیم.بــه همیــن دلیــل در ادامــه بــه اشــتباهاتی 
کــه ممکــن اســت داشــته باشــیم اشــاره می کنیــم:

نگذاشتن هر ۲ بند پشت گوش
روزنامــه  از  نقــل  بــه  نیــوز  ســالمت  گــزارش  بــه 
خراســان، صــرف نظــر از ایــن که از چه نوع ماســکی 
گذاشــتن آن روی  ــه هنــگام  اســتفاده می کنیــد؛ ب
کامــال روی  صــورت بایــد هــر دو طــرف ماســک، 
صــورت را بپوشــاند و یــک بنــد آن رهــا نباشــد. 

کناره هــای ماســک هــم نبایــد بــاز باشــد.
استفاده از ماسک خیس

ممکــن اســت بــه هــر علتــی ماننــد بارندگــی بهــاری 
کــردن، ماســک روی صورت خیس شــود.  یــا عــرق 
همیشــه یک ماســک اضافه همراه داشــته باشید 
تــا در ایــن مواقــع آن را بــا ماســک خیــس شــده 

کنیــد. جایگزیــن 
گرفتن ماسک از روی سطح بیرون

یبارهــا در ایــن صفحــه شــیوه صحیــح برداشــتن و 
گذاشــتن ماســک را آمــوزش داده ایــم و ایــن که باید 
ماســک را از قســمت بنــد آن بگذاریــد و برداریــد. 
پالســتیک  در  را  آن  ماســک،  برداشــتن  از  بعــد 

بگذاریــد و در آن را ببندیــد و در ســطل زبالــه در 
گذاشــتن و  دار بیندازیــد و همیشــه قبــل و بعــد از 
برداشــتن ماســک دســت خــود را بــا آب و صابــون 

کامــال بشــویید.
نشستن ماسک پارچه ای

ــا  ــاال ب ــای ب ــا دم ــا آب ب ــد ب ــه ای را بای ــک پارچ ماس
صابــون شســت و شــو دهیــد و بعــد از ایــن کــه کامال 
خشــک شــد، از آن اســتفاده کنیــد. ضمن ایــن کــه 
ماســک پارچــه ای مکمــل ماســک ســه الیــه اســت 
کارایــی چندانــی بــرای پیشــگیری از  و بــه تنهایــی 

ورود ویــروس بــه دهــان و بینــی نــدارد.
استفاده از ماسک با لوگوی حرارتی بزرگ

بــزرگ  حرارتــی  لوگوهــای  از  کــه  ماســک هایی 
اســتفاده کرده اند عمال ســه الیه حفاظتی ماسک 
ازبیــن رفتــه اســت و امــکان نفــوذ ویــروس بــه آن 
کنیــد  ــد ماســک دقــت  بیشــتر اســت.هنگام خری
گــر لوگویــی روی آن درج شــده، لوگــو به صورت  کــه ا
الیه هــای  کــه  حرارتــی  لوگــوی  و  باشــد  چاپــی 

ماســک را از بیــن می بــرد، نداشــته باشــد.
گذاشتن ماسک روی سطح آلوده

کــه نیــاز اســت بــرای مدتــی ماســک خود  در زمانــی 
کنیــد یــا  را برداریــد، نبایــد آن را از جایــی آویــزان 
ــا صــورت شماســت  ــه در تمــاس ب ک ــه داخلــی  روی
بــا ســطحی تمــاس داشــته باشــد و از آلــوده نبــودن 
ــر  گ ــوید. ا گرفتــن ماســک مطمئــن ش ــرار  ــل ق مح
بــرای صــرف چــای و... نیــاز بــه برداشــتن ماســک 
اســت بهتــر اســت ماســک را روی ســطوح و چانــه 
قــرار ندهیــد و یــک بنــد را بــا احتیــاط برداریــد و 

ــد. ــوش بگذاری گ ــت  ــاره پش دوب

گرفتــن بــرای مبتالیــان بــه فشــار خــون بــاال  روزه 
دشــوار اســت، زیــرا تغییــرات چشــمگیر در نحــوه 
غــذا خــوردن می توانــد باعــث نوســان فشــار خــون 

ــود. ش
فشــار خــون بــاال حداقــل از هــر ۳ نفــر، ۱ نفــر را در 
ــت  ــد و عل ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــان تح ــطح جه س
سراســر  در  ســاالنه  مرگ هــای  از  میلیــون   ۹.۴

جهــان اســت.
گزارش ســایت انگلیش العربیه،فشــار خون باال  به 
همچنیــن بــه عنــوان »قاتــل خامــوش« شــناخته 
ســال ها  اســت  ممکــن  افــراد  زیــرا  می شــود، 
ــه  ک ــی  ــا زمان ــراد ت ــوند. اف ــاری نش ــن بیم متوجه ای
عالئمی ماننــد ســردرد مــداوم و خســتگی را تجربــه 

ــی اطــالع هســتند. نکننــد، از ایــن وضعیــت ب
گرفتــن در مــاه مبــارک رمضــان یــک عمــل  روزه 
ــه  ک ــردی  ــرای ف ــت آن ب ــه مدیری ک ــت  ــوی اس معن
دچــار فشــار خــون اســت دشــوار خواهــد بــود. افــراد 
در طول روز روزه می گیرند و تغییرات چشــمگیر در 
نحــوه غــذا خــوردن، می توانــد باعــث نوســان فشــار 

خــون شــود.
باور هــای غلــط زیــادی دربــاره فشــار خــون بــاال 
و روزه داری در مــاه رمضــان وجــود دارد. بیشــتر 
کــی  مطالعــات انجــام شــده در زمان هــای اخیــر حا
کــه افــراد مبتــال بــه پرفشــاری خــون  از آن اســت 
کــه بــه طــور موثــر بــا ســبک  خفیــف تــا متوســط 
کنتــرل می شــود می تواننــد  زندگــی ســالم و دارو هــا 
بــا موفقیــت روزه بگیرنــد؛ بدون اینکــه بــه ســالمتی 

آن هــا آســیب برســاند.
با ایــن حــال، افــراد مبتــال بــه فشــارخون بــاالی 
داری  روزه  از  بایــد  دارو،  چنــد  و  نشــده  کنتــرل 
کننــد. همیشــه خطــر فشــار خــون بــاال  خــودداری 
در مــاه رمضــان وجــود دارد. دکتــر سرینیواســان 

راویندرانــات متخصص قلب و عــروق، گفت: برای 
روزه داری توصیــه می شــود بــا یــک متخصــص 
کــه بایــد طــی  کــرده و در مــورد دارو هایــی  مشــورت 

کنیــد. گیــری  یــک مــاه مصــرف شــود تصمیــم 
هیــچ درمــان دائمی بــرای فشــار خــون بــاال وجــود 
کنتــرل و از  نــدارد، با ایــن حــال می تــوان عالئــم را 
وخیــم شــدن آن جلوگیــری کرد. بیمــاران مبتال به 
کــه  کننــد  فشــار خــون بــاال بایــد اطمینــان حاصــل 
مایعــات زیادی می نوشــند، از مصرف آبمیوه های 
و  کافئیــن  و مصــرف  کننــد  شــیرین خــودداری 
کاهــش دهنــد و در  کافئیــن دار را  نوشــیدنی های 
وعده هــای افطــار و ســحر میوه ها و ســبزیجات تازه 

کننــد. مصــرف 
پرهیــز از غذا هــای پرچــرب فشــار خــون را تنظیــم 
می کنــد. افــراد مبتــال بــه فشــار خــون بــاال بایــد 
همیشــه در مــورد ســالمتی خــود محتاط باشــند و 
عالئمی مانند ســردرد و ســرگیجه را جدی بگیرند. 
کاهــش داده و آن  همچنیــن ورزش فشــار خــون را 

کنتــرل می کنــد. را 
کشــیدن یــک عامل ایجادکننــده بیمــاری  ســیگار 
کــه مــاه رمضــان فرصتــی  فشــارخون بــاال اســت 
زیــرا  می شــود،  محســوب  آن  تــرک  بــرای  عالــی 
بــه  ابتــال  خطــر  سیســتولیک،  فشــار  افزایــش 
بیماری هــای قلبــی و ســکته را افزایــش می دهــد.
اتخاذ یک ســبک زندگی ســالم به مقابله با شــروع 
کمــک می کنــد.  فشــار خــون بــاال و عــوارض آن 
همیشــه بهتــر اســت معاینــه منظــم انجــام شــود 
کــه فشــار خــون بــاال  تــا اطمینــان حاصــل شــود 
بــه موقــع تشــخیص داده می شــود و می تــوان از 
کــرد. ســبک زندگــی  عــوارض بعــدی آن جلوگیــری 
کاهش  ســالم شــامل کاهش وزن، ورزش منظم و 

مصــرف نمــک اســت.

که ماسک را آسیب پذیر می کند اشتباهاتی  کنترل فشار خون باال  ترفند هایی برای 
در ایام روزه داری

خبرربخ
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 TV بلومبــرگ مدعــی اســت نســل بعــدی اپــل
بــه اســپیکر و وبکــم مجهــز می شــود تــا برقــراری 
ــد.  کن ــن  ــران ممک کارب ــرای  ــی را ب ــاس ویدئوی تم
احتمــاال تمــاس ویدئویی ایــن پلتفــرم در انحصــار 

فیس تایــم خواهــد بــود.
باشــد،  درســت  بلومبــرگ  جدیــد  گــزارش  گــر  ا
مــدل بعــدی اپــل تــی وی )Apple TV( احتمــاال 
فعلــی  نســل های  بــا  محسوســی  تفاوت هــای 
خواهــد داشــت. به نوشــته ی دیجیتــال ترنــدز، 
کار روی محصــول جدیــدی اســت  اپــل مشــغول 
کــه توانایی هــای دســتگاه های اســتریم محتــوای 
چندرســانه ای را با یک اســپیکر هوشــمند ترکیب 
اســت این  شــده  گفتــه  افزون برایــن،  می کنــد. 
ــم دارد. بلومبــرگ مشــخصا  محصــول اپــل وب ک

ادعــا می کنــد:
نخواســته اند  کــه  مطلــع  افــرادی  به گفتــه ی 
کار  نامشــان فــاش شــود، این شــرکت در حــال 
 TV کس اپــل کــه ســتاپ با روی محصولــی اســت 
را بــا اســپیکر هوم پــاد ترکیــب می کنــد و دوربینــی 
ــا بتوانیــد از طریــق تلویزیــون متصل شــده  دارد ت
کارهای  کنیــد و  بــه آن، جلســه ی ویدئویــی برگزار 

ــد.  ــام دهی ــمند انج ــه ی هوش ــری در خان دیگ
دســتگاه مذکــور اپــل نخســتین دســتگاه دنیــا 
کس  بــا توانایــی ارائــه ی قابلیت هــای ســتاپ با
 Fire زیــرا  بــود؛  نخواهــد  هوشــمند  اســپیکر  و 
چنیــن  شــده،  عرضــه  بــازار  در  کــه   TV Cube
کاربــران  بــه  و  می دهــد  ارائــه  قابلیت هایــی 
ســینمای  سیســتم  تمــام  می کنــد  کمــک 
کننــد.  کنتــرل  خانگی شــان را بــا فرمــان صوتــی 
کنــون هیــچ  شــرکتی از وب کــم در  بااین همــه، تا
محصوالت این چنینــی اســتفاده نکــرده اســت.

ــی  گجت ــن  کار روی چنی ــغول  ــا مش ــل واقع ــر اپ گ ا
فیســبوک  بــه  شــبیه  چیــزی  احتمــاال  باشــد، 
می کند. ایــن  تولیــد   Mecool Now یــا  پورتــال 
کــه  شــده اند  طراحــی  به گونــه ای  دســتگاه ها 
کــه  جایــی  بگیرنــد؛  قــرار  تلویزیــون  بــاالی  در 
وب کمشــان بهتریــن میــدان دید را بــه اتــاق دارد. 
ــا توانایی هــا و قــدرت پردازشــی  تولیــد اپــل TV ب
محســوب  منطقــی  اقدامی کامــا  بیشــتر، 
پیــش  مدتــی  کوپرتینویــی  شــرکت  می شــود. 
کــرد  تولیــد اســپیکر هوشــمند هوم پــاد را متوقــف 
تــا تمــام تمرکــزش در حــوزه ی اســپیکر هوشــمند 

را معطــوف اســپیکر ارزان تــر هوم پــاد مینــی بکنــد. 
به ادعــای بلومبــرگ، اپــل در ســال ۲۰۲۰ تصمیــم 
گرفــت تیم هــای مهندســی هوم پــاد و اپــل TV را 
کــه روی ایــن  کنــد  ترکیــب و نرم افــزاری را یکپارچــه 

اجــرا می شــوند. دســتگاه ها 
هوم پــاد مینــی را می تــوان به نوعــی جایگزینــی 
کــرد؛ چــون می تــوان  بــرای ســاندبار محســوب 
بــه  را  اســپیکر  از ایــن  بیشــتری  تعــداد  یــا  یــک 
کــرد. بــا درنظرگرفتــن افزایــش  اپــل TV متصــل 
درخورتوجــه محبوبیــت ســرویس های تمــاس 
ویدئویــی )حتــی فیس تایــم اپــل(، دســتگاهی 
کــه بتوانــد تمامی ایــن قابلیت هــا را یک جــا ارائــه 
پیــدا  را  خــود  خــاص  مخاطبــاِن  قطعــا  دهــد، 

کــرد.  خواهــد 
راضــی  اپــل  اســت:  اصلی ایــن  ســؤال  حــال 
ویدئویــی  تمــاس  ســرویس های  می شــود 
گــوگل دوئــو و اســکایپ روی پلتفــرم  نظیــر زوم و 
جدیــدش اجــرا شــوند یا ایــن پلتفــرم را در انحصــار 
کاربــران فیس تایــم را  فیــس تایــم نگــه مــی دارد تــا 

کنــد؟ بیشــتر 
قیمــت قطعــا بــرای موفقیــت مــدل جدیــد اپــل 
مــدل فعلــی  TV عاملــی تعیین کننــده اســت. 
دالر   ۲۰۰ یــا   ۱۸۰ قیمــت  بــا   ۴K تــی وی  اپــل 
گران قیمت تریــن  کانفیــگ، در بیــن  بســته  بــه 
قــرار  بــازار  محتــوای  اســتریم  دســتگاه های 
کثــر رقبــا نظیــر  کــه ا می گیرد. ایــن در حالــی اســت 
گــوگل TV درحــدود ۵۰ دالر  کروم کســت مجهــز بــه 
قیمــت دارنــد و مجموعــه ی بســیار مشــابهی از 
گــر اپــل نســل بعــد  قابلیت هــا را ارائــه می دهنــد. ا
کنــد،  اپــل TV را بــه اســپیکر و هوم پــاد مجهــز 
کمتــر از ۱۸۰ دالر را  ســخت اســت بتوانیــم قیمــت 

کنیــم. برایــش پیش بینــی 
کنفرانــس  دور  نه چنــدان  آینــده ای  در  اپــل 
WWDC 2۰21 را برگــزار می کنــد و شــاید در آن، 
ــد اپــل TV را شــاهد باشــیم.  معرفــی نســل جدی

را   A۳۰ و   A1۰ گرافیکــی  پردازنــده ی  دو  انویدیــا 
کرد. ایــن پردازنده هــای  بــرای دیتاســنترها معرفــی 
 PCIe Gen رابــط  و  امپــر  معمــاری  از  گرافیکــی 
شــب  قدرتمندنــد.  بســیار  و  می برنــد  بهــره   ۴
کاس   2۰21  GTC مراســم  در  انویدیــا  گذشــته، 
رونمایــی  را  ســخت افزاری  قطعــات  از  جدیــدی 
مصنوعــی  هــوش  خــودش،  به گفتــه ی  تــا  کــرد 
کــه  بــر  گیــرد  قــرار  ســازمان هایی  در دســترس 
تیــم  اســتاندارد  ســازمانی  دیتاســنتر  زیرســاخت 
 ،VideoCardz ســبز متکــی هســتند. به نوشــته ی
گرافیکــی  پردازنده هــای  انویدیــا  محصــوالت 
در ســرورهای  کــه  را شــامل می شــوند  جدیــدی 
ــا  ــزرگ حضــور پیــدا می کننــد. انویدی شــرکت های ب
جدیــدش  گرافیکــی  پردازنده هــای  می گویــد 
 AI مجموعه نرم افــزار  اجــرای  بــرای  را  الزم  مجــوز 
کــه  کرده انــد  دریافــت  شــرکت  Enterprise ایــن 
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دارد.  قــرار  مجازی ســازی،  پلتفــرم  پرکاربرد تریــن 
گرافیکــی  سیســتم های جدیــد انویدیــا تراشــه ی 
هــوش  مین اســتریم  پردازش هــای  بــرای   A۳۰
بــرای   A1۰ و  داده  تجزیه و تحلیــل  و  مصنوعــی 
گرافیکــی متکی بــر هــوش مصنوعــی  پردازش هــای 
پردازش هــای  و  مجــازی  ورکستیشــن های  و 
می گیرنــد.  دربــر  را  گرافیکــی  و  عــادی  ترکیبــِی 
منیوویــر داس، رئیــس بخــش رایانــش ســازمانی در 
انویدیــا، می گویــد هــوش مصنوعــی به ســرعت در 
حــال تبدیــل بــه فنــاوری ای مین اســتریم اســت 
و  زیرســاخت ها  بــرای  تقاضــا  موضــوع  همیــن  و 
نرم افزارهــای مرتبــط را افزایــش می دهــد . به لطــف 
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روی سیســتم های تأییدشــده ی انویدیا مشــتریان 
مصنوعــی  هــوش  اپلیکیشــن های  می تواننــد 
مجازی سازی شــده را روی ســرورهای اســتاندارد 
ــا صدهاهــزار شــرکت بتواننــد  کننــد ت صنعــت اجــرا 
ســرویس های هــوش مصنوعــی جدیــدی را روی 
دل،   ،Atos کننــد.  میزبانــی   VMware پلتفــرم 
گیگابایت، H۳C ،Inspur، لنوو، QCT و سوپرمیکرو 
ــه می خواهنــد  ک نخســتین شــرکت هایی هســتند 
ســرورهای مین اســتریمی با پشــتیبانی از پلتفــرم 
به لطــف  می گویــد  انویدیــا  دهنــد.  ارائــه   EGX
پلتفــرم EGX ســازمان ها نخســتین بار می تواننــد 
همــان  روی  را  مصنوعــی  هــوش  پردازش هــای 

پردازش هــای  بــرای  کــه  کننــد  اجــرا  زیرســاختی 
نخســتین  بیــن  از  می شــود.  اســتفاده  مرســوم 
کــه می  خواهند سیســتم های جدید  شــرکت هایی 
کننــد، می  توانیــم  را در دیتاسنترهایشــان اســتفاده 
کهیــد مارتیــن و Mass General Brigham نیــز  بــه ال
 VMware کنیــم. همــکاری بیــن انویدیــا و اشــاره 
بــه هــوش مصنوعــی را  پلتفــرم ســازمانی مجهــز 
هــوش  پردازش هــای  بــه  شــتاب دهی  به منظــور 
ــور  کانتینر مح ــازمانی  ــای س ــی و پردازش ه مصنوع
و مرســوم دردســترس ســازمان ها قــرار می دهــد. 
کریــش پراســاد، قائم مقــام ارشــد و مدیــرکل واحــد 
می گویــد   ،VMware در  ابــری  پلتفــرم  تجــاری 
مشــتریان ســیلوی هــوش مصنوعــی نمی خواهند؛ 
بلکــه بــرای مدیریــت ســاده تر و افزایــش امنیــت، 
به دنبــال اجــرای پردازش هــای هــوش مصنوعــی 
گفتنی اســت  روی زیرســاخت  خودشــان هســتند. 
امــکان   VMware و  انویدیــا  همــکاری  به لطــف 
فراهــم  ســازمانی  فعلــی  زیرســاخت های  تکامــل 
کاس ســازمانی  گرافیکــی  می شــود.  پردازنــده ی 
امپــر  گرافیکــی  معمــاری  بر پایــه ی  انویدیــا   A۳۰
طراحــی شــده اســت و به ادعــای انویدیــا، می توانــد 
قیمــت  در  همــه کاره  و  تطبیق پذیــر  عملکــردی 
 A۳۰ تراشــه های از  یــک  هــر  ارائــه دهــد.  بهینــه 
 HBM2 گرافیکــی  حافظــه ی  گیگابایــت   ۲۴ بــه 
و رابــط ســریع PCIe Gen ۴ مجهزنــد و به لطــف 
 ۶ از اینســتنس های   ،Multi-Instance فنــاوری 
 A۳۰ .در ســرور پشــتیبانی می کنند GPU گیگابایتی
پردازش هــای هوش مصنوعی و ســازمانی متنوعی 
را پوشــش می دهــد و مزایایــی در حــوزه ی بینایــی 

دارد.  رایانــه ای 
هســته های نســل ســوم تنســور تراشــه ی A۳۰ از 
محاســبات FP۳2 و حالــت نوآورانــه ی جدیــدی 
که TensorFloat-۳2 نام دارد. پشــتیبانی می کنند 

قــدرت   ۳2-TensorFloat می گویــد  انویدیــا 
پردازشــی تراشــه را درمقایســه با نســل قبــل، یعنــی 
T۴، حــدودا ۲۰ برابــر ارتقــا می دهــد. پردازنــده ی 
کاس ســازمانی A1۰  قــدرت پردازشــی  گرافیکــی 
موردنیــاز بــرای پردازش هــای گرافیکــی، رندرگیــری، 
در  را  عــادی  پردازش هــای  و  مصنوعــی  هــوش 
سیســتم های مین اســتریم تأییدشــده ی انویدیــا 
ــا  ــر انویدی ــاری امپ ــن، معم ــد. همچنی ــه می ده ارائ
گیگابایــت حافظــه را فراهــم  امــکان اســتفاده از ۲۴ 

می کنــد. 

 Mini بلومبــرگ از مشــکاتی در خــط تولیــد پنــل
کــه در یکــی از مدل هــای آیپــد پــرو 2۰21 بــه    LED
کار مــی رود خبــر می دهد. ایــن مشــکات احتمــاال 
بــه عرضــه ی محــدود آیپــد پــرو 2۰21 در هفته های 

آغازیــن منتهــی می شــود. 
بعــدی  نســل  احتمــاال  ســی نت،  گــزارش  بــه 
تبلت هــای ســری آیپــد بــا برخــی مشــکات در 
زنجیــره ی تأمیــن مواجــه شــده اســت. طبق ایــن 

جدیــد  فنــاوری   بــه  تولیــد  مشــکات  گــزارش، 
 Apple iPad Pro( ۲۰۲۱ صفحه نمایــش آیپــد پــرو
کــرده اســت. بلومبــرگ می گوید این  2۰21( ســرایت 
مشــکات می تواننــد بــه کمبــود آیپــد پــرو 2۰21 بــه 

هنــگام عرضــه در بــازار منتهــی شــوند.
روز  آخریــن  در  کــرد  اعــام  گذشــته  شــب  اپــل 
را   Spring Loaded مراســم امســال  فروردین مــاه 
برگــزار می کنــد و طبــق شــایعه ها، نســل بعــدی 

رونمایــی می شــود. پــرو در ایــن مراســم  آیپــد 

کــه   2۰21 پــرو  آیپــد  بزرگ تــر  مــدل  ظاهــرا 
 Mini پنــل  بــه  دارد،  صفحه نمایــش ۱۲٫۹ اینــچ 
LED مجهــز می شــود؛  امــا ضعیــف بــودن بــازده  
گذاشــته  اثــر  پنــل   نــوع  تولیــد، روی تأمین ایــن 
ــد یکــی از تولیدکننــدگان  اســت. بلومبــرگ می گوی
پنــل Mini LED اپــل مجبــور شــده تولیــد را به طــور 
کنــد. اپــل فعــا بــه درخواســت  کامــل متوقــف 
کنــش نشــان  رســانه ها بــرای ارائــه ی توضیــح وا

اســت.  نــداده 
 Mini LED فنــاوری  گزارش هــا،  اســاس  بــر 
روشــنایی و نســبت کنتراســت را بهبــود می دهــد و 
در انحصــار مــدل ۱۲٫۹ اینــچ آیپــد پــرو 2۰21 خواهــد 
کــه صفحه نمایــش ۱۱ اینــچ  کوچک تــر  بــود. مــدل 
دارد، دارای پنــل Mini LED نخواهــد بــود و بــه 
 همیــن دلیــل پیش بینــی می شــود در آغــاز عرضــه 
در تعــداد بیشــتری روانــه ی بــازار شــود. حتی ایــن 
کــه مــدل ۱۱ اینــچ آیپــد  امــکان مطــرح شــده اســت 
پــرو 2۰21 زودتــر از مــدل ۱۲٫۹ اینــچ در دســترس قرار 
گفتــه  شــده اســت اپــل می خواهــد مــدل  بگیــرد. 
بعــدی آیپــد مینــی را بــا صفحه نمایــش بزرگ تــر از 

کنــد.  نســل قبــل معرفــی 

پــس  بریتانیــا  در  تبلیغــات  اســتاندارد  اداره ی 
عبــارت  کــرد  درخواســت  اپــل  از  تحقیقاتــی  از 
 Pro را از صفحــه ی مانیتــور »HDR بســیار فراتــر از«
Display XDR در شــعبه ی بریتانیــای وب ســایت 

کنــد. رســمی اش حــذف 
اداره ی  گســترده ی  تحقیقــات  به دنبــال  اپــل 
در  تغییراتــی  بریتانیــا،  در  تبلیغــات  اســتاندارد 
 Apple Pro Display بازاریابــی اش بــرای مانیتــور
به گــزارش  کــرد.  اعمــال  کشــور  در ایــن   XDR
کــه  گذشــته پرونــده ای  انگجــت، اپــل هفتــه ی 
بــا اداره ی اســتاندارد تبلیغــات بریتانیــا در جریــان 
اســت.  کــرده  غیررســمی حل و فصل  بــوده، 
9to۵Mac ادعــا می کند ایــن پرونــده بــه مانیتــور 
ــت. ــته اس ــاط داش ــل ارتب ــای ۶K اپ ــچ رتین ۳۲ این
اپــل  جدیــد،  پرونــده ی  نتیجــه ی  به عنــوان 
ــرای  ــر از HDR« ب از این پــس از عبــارت »بســیار فرات
بازاریابــی مانیتــور Pro Display XDR در صفحه ی 
بریتانیــای  شــعبه ی  در  محصــول  رســمی این 

ــود  ــه می ش گفت ــد.  ــتفاده نمی کن ــایتش اس وب س
بــا  گزارش هایــی  تبلیغــات  اســتاندارد  اداره ی 
و  دریافــت  تبلیغاتــی  جملــه ی  محوریت ایــن 
درنتیجه ی ایــن  و  اســت  کــرده  آغــاز  تحقیقاتــی 
تحقیقــات، از اپــل خواســته شــد جملــه ی مذکــور 
کنــد. اپــل مدعــی شــده بــود مانیتــور  را حــذف 
داینامیکــی  )گســتره ی   XDR بــا  ۳۲ اینچــی اش 
ــنایی  ــه اش، روش ــور پس زمین ــاوری ن ــدید( و فن ش
جدیــدی  ســطح  وارد  را  رنــگ  و  کنتراســت  و 
کــه بســیار فراتــر از HDR اســت.  صفحــه ی  می کنــد 
اپــل  وب ســایت  در   Pro Display XDR رســمی

کــه اعــام  بریتانیــا شــامل متــن جدیــدی اســت 
می کند ایــن مانیتــور از ۹۹ درصــد فضــای رنگــی 
وســیع P۳ پشــتیبانی می کند و مقدار پوشش این 
درصــد   ۱۰۰ بــه  اپــل  مانیتــور  در  رنگــی  فضــای 

نمی رســد.
ــات  ــتاندارد تبلیغ ــات اداره ی اس ــه تحقیق ک ازآنجا
اپــل  وب ســایت  بریتانیــای  شــعبه ی  بــه  صرفــا 
 Pro ارتبــاط داشــت، هیــچ تغییــری در صفحــه ی
Display XDR در دیگــر شــعبه های وب ســایت 
اپــل اعمــال نشــده اســت. افزون برایــن، اداره ی 
اســتاندارد تبلیغــات بریتانیا ســؤال هایی دربــاره ی 
ادعــای اپــل مبنی بر اســتفاده از نســبت کنتراســت 
کــرد.  مطــرح   Pro Display XDR در   ۱.۰۰۰.۰۰۰:۱
انجــام  9to۵Mac می گوید ایــن شــرکت در حــال 
درســتی این  تــا  اســت  مســتقل  آزمایش هایــی 
موضــوع را بســنجد؛ امــا حیــن انجــام آزمایش، ایــن 
ادعــا روی وب ســایت اپــل باقــی می مانــد. انگجــت 
می نویســد اپــل فعــا بــه درخواســت این رســانه 

ــداده اســت.  ــه ی توضیــح پاســخ ن ــرای ارائ ب

اپل احتماال روی Apple TV مجهز به اسپیکر و وبکم 
کار می کند

انویدیا پردازنده های گرافیکی A1۰ و A۳۰ را برای 
دیتاسنتر رونمایی کرد

اپل احتماال برای تأمین نمایشگر آیپد پرو 2۰21 با مشکل روبه رو است

اپل یک جمله تبلیغاتی Pro Display XDR را 
در شعبه بریتانیای سایت خود حذف کرد
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خانم هــا معمــوال در انتخــاب لبــاس بــرای محیــط 
کار مشــکل دارنــد و نمیداننــد چــه لباســی مناســب 
کار چگونــه  کار اســت, لبــاس مناســب محــل  محــل 
بــرای  لبــاس  انتخــاب  در  خانم هــا  باشــد؟  بایــد 
کمی وســواس بــه خــرج دهنــد و  کار بایــد  محیــط 
لباســی انتخــاب کننــد کــه مناســب محل کار باشــد 

ــه  ک ــی  ــد. لباس ــیک باش ــمی بودن ش ــن رس و در عی
کار انتخــاب میکنیــد بایــد بــا لباســی  بــرای محیــط 
که در موقعیت های دیگر میپوشــید تفاوت داشــته 

باشــد.
شلوار رسمی را جایگزین شلوار جین کنید

کار,  ــرای محــل  ــه ب شــلوار جیــن خــوب اســت امــا ن
گر اهل پوشــیدن شــلوار جین هســتید  بهتر اســت ا

کنیــد. شــلوارهای  شــلوار رســمی را جایگزیــن آن 
پارچــه ای تیــره رنــگ و خــوش دوخــت مناســب 

کار هســتند. محیــط 
لباس های ساده ولی شیک

لبــاس محیــط کار نبایــد کار شــده و طــرح دار باشــد, 
کــه شــیک و خــوش دوخــت  لباس هــای ســاده 
هســتند را انتخــاب کنیــد. رنگ لباس تــان خنثی و 

تیــره باشــد بهتــر اســت تــا صورتــی و قرمــز و...
ست مانتو شلوار رسمی

کار  محیــط  رســمی مخصوص  شــلوارهای  مانتــو 
شــما  بــه  برازنــده  و  شــیک  اســتایلی  و  هســتند 
گزینــه  میدهنــد. ســت مانتــو شــلوار رســمی بهترین 

کار اســت. بــرای خانم هــا در محــل 
تمیز و مرتب باشید

کثیــف و شــلخته مناســب  پوشــیدن لباس هــای 
کارمنــد نیســت, لباس هــای  شــخصیت یــک خانــم 
کــش شــده را ابتــدا تمیــز و ترمیــم  ــخ  لــک شــده و ن
کنیــد ســپس اســتفاده کنیــد. ســعی کنید همیشــه 

کشــیده باشــد. لباس هایتــان اتــو 

خانم ها در محیط کار چگونه لباس بپوشند؟

کــه  کننده هایــی اســت  مایــع ظرفشــویی از تمیــز 
بــه واســطه شســتن ظرفهــا  در همــه خانه هــا 
وجــود دارد، امــا عــاوه بــر ظــرف شســتن مایــع 
کاربردهــای  ظرفشــویی اســتفاده های جالــب و 

دیگــری هــم دارد.
که مایع ظرفشــویی یکی از مهم  آیا می دانســتید 

تریــن لــوازم موجود در منزل اســت ؟
اما بهتر اســت که مایع ظرفشــویی انتخابی شما 
کمی مایــم  بیــش از حــد خشــن نباشــد و بتوانــد 

کند. تــر عمــل 
تمیز کردن مبلمان مخصوص بیرون از منزل

ــطوح  ــام س ــرای تم ــد ب ــویی می توان ــع ظرفش مای
کاربــرد داشــته باشــد.  پاســتیکی یــا شیشــه ای 
کمی از ایــن مایــع را داخــل بطــری اســپری  بایــد 
کــه بــه طــور طبیعــی بــه  بریزیــد و اجــازه دهیــد 

داخــل مبلمــان جــذب شــوند.
کــه در داخــل تــراس یــا پاســیو  معمــوال مبلمانــی 
هســتند ، با ایــن روش می تواننــد بســیار عالــی 
تمیــز شــوند ، بدون اینکــه نیاز بــه پرداخت هزینه 
باالیــی داشــته باشــید. مایــع ظرفشــویی چربی و 
آلودگی هــای چســبنده روی پارچــه را بــه خوبــی از 

بیــن خواهــد بــرد.
از بین بردن چربی لوازم آشپرخانه

لوازمی کــه در آشــپزخانه هســتند ، بیش از هــر لوازم 
دیگــری در داخــل منــزل ، چربــی و روغــن را بــه 
ــه دلیــل آن هــم آشــپزی  ک خــود جــذب می کننــد 
میکســر،  توســتر،  گاز،  اجــاق  مثــا  می باشــد. 
یخچال و هر وســیله ای در آشــپزخانه بعد از مدتی 
کننده هــای مخصــوص  ک  کامــا چــرب اســت. پــا
کردن ایــن  لــوازم اســتیل ضــد زنــگ نیــز بــرای تمیــز 
نتیجــه  در  هســتند.  گرانقیمــت  بســیار  لــوازم 
گــرم  کمی مایــع ظرفشــویی را بــا آب  می توانیــد 
کنیــد و روی قســمت چربی هــا و لکه هــا  مخلــوط 
ــا پارچــه تمیــز روی آن بکشــید. کنیــد و ب اســپری 

از بین بردن لکه های چربی از روی لباس
بــرای از بیــن بردن ایــن نــوع لکــه، مقــداری مایــع 
ظرفشــویی را روی لباســتان بریزیــد و بعــد بــا آب 
شستشــو دهید. ایــن روش بــرای از بیــن بــردن 
لکــه از روی هــر نــوع پارچــه ای موثــر اســت. بــرای 
رفــع لکه هــای قدیمی کــه روی یقــه پیراهن مانده 

باشــند نیــز عالــی خواهــد بــود.
لکه بر قوی

لکه هــا مخصوصــا لکه هــای چربی بســیار ســخت 
آن هــا  کــردن  ک  پــا طرفــی  از  می شــوند.  ک  پــا
بــا اســتفاده از مــواد شــیمیایی ســخت و قــوی 
کــه رنــگ لــوازم مــورد نظــر بــه طــور  باعــث می شــود 
کــه از مایــع  کامــل از بیــن بــرود. پــس چــه بهتــر 
ک  کننــده بــرای پــا ک  ظرفشــویی بــه عنــوان پــا
کــردن لکه هــای چربــی و یــا غیــر چربــی اســتفاده 
کنیــد و خیالتــان راحــت باشــد کــه به لوازم آســیب 

نمی رســد.
جــا  بــه  لکه هــای  می توانــد  ظرفشــویی  مایــع 
کنــد.  ک  مانــده از لــوازم را نیــز بــه طــور عالــی پــا
مایــع ظرفشــویی همچنیــن مایم عمــل می کند 
و بــه پارچــه، فلــز، پاســتیک و غیــره آســیبی وارد 
ــر  ــپزخانه و ه ــل آش ــوازم داخ ــر ل گ ــرد. ا ک ــد  نخواه
ــک شــد ، یــک  وســیله دیگــری در منــزل دچــار ل
ــی  ــا دو ال قاشــق غذاخــوری مایــع ظرفشــویی را ب
کنیــد و آن را روی  ســه فنجــان آب ولــرم مخلــوط 
کنیــد و ســپس بــا  محیــط مــورد نظــر اســپری 
کامــل  دســتمال روی آن بکشــید تــا لکه هــا بطــور 

ــد. از بیــن برون
ک کردن شانه و برس های مو پا

ظرفشــویی  مایــع  امــا  نشــود  باورتــان  شــاید 
کافــی  کنــد.  می توانــد شــانه ها را بــه خوبــی تمیــز 
گــرم مخلــوط  کــه چنــد قطــره از آن را بــا آب  اســت 
کنیــد. در واقــع می توانیــد از ایــن مایع ظرفشــویی 
کنیــد.  بــه عنــوان شــامپو بــرای شــانه ها اســتفاده 
کثیفــی مــو  هرگونــه چربــی و آلودگــی حاصــل از 
روی شــانه ، توســط این محلــول بــه خوبــی از بین 

مــی رود.
برق انداختن سرویس بهداشتی و حمام

گــرم  آب  بــا  را  ظرفشــویی  مایــع  قطــره  چنــد 
مخلوط کنید و کف حمام و ســرویس بهداشــتی 

بریزیــد و شستشــو دهیــد.
تمیز کردن جواهرات و برق انداختن آنها

جواهــرات نیــز آلودگــی را بــه خــود جــذب می کننــد 
زمانــی  مــدت  از  بعــد  کــه  می شــوند  باعــث  و 
بدهنــد  دســت  از  را  خــود  اصلــی  درخشــندگی 
مایــع  کنیــد.  تمیــز  را  آن هــا  بایــد  نتیجــه  در  و 
ظرفشــویی میزان درخشــندگی همیشــگی آن ها 
ــی 1۰ دقیقــه  کــه ۵ ال کافــی اســت  را برمی گردانــد. 
آن هــا را داخــل ترکیــب آب و مایــع ظرفشــویی 
قــرار دهیــد و همچنیــن می توانیــد بــا یــک بــراش 
تمیز، البای جواهرات را بکشــید و آن را اســکراب 

کنیــد.
تمیز و ضدعفونی کردن میوه ها

میوه هــا بایــد بــه دقــت تمیــز شــوند زیــرا در پروســه 
کشــاورزی ســم پاشــی می شــوند. مواد سمپاشــی 
شــده روی میوه هــا حالــت چســبنده بــه آن هــا 
گاهــی اوقات ایــن چســبندگی بــا آب  می دهــد. 
خالــی از بیــن نمــی رود. در ایــن حالــت بهتــر اســت 
کاســه  کــه ســه قطــره مایــع ظرفشــویی را در یــک 
همــراه بــا ســرکه بریزیــد و کمــی آب آن اضافه کنید 
و ســپس میوه هــا را مدتــی داخــل آن قــرار دهیــد 
پاشــی  از ســم  تــا هرگونــه چســبندگی حاصــل 
کــردن بــا مایــع  روی آن هــا از بیــن بــرود. تمیــز 
کــه از مــات شــدن  ظرفشــویی باعــث می شــود 
آن هــا جلوگیــری شــود. همچنیــن هرگونــه اثــر 

انگشــت یــا ردی روی آن هــا از بیــن می بــرد.

اغلــب افــراد دوســت دارنــد در زندگــی خــود تغییــرات 
کمی بــرای رســیدن  کننــد امــا افــراد  مثبتــی را ایجــاد 
به ایــن مهــم تــاش می کننــد، 8 قــدم برای ایجــاد 

تغییــر در زندگــی وجــود دارد.
1. ذهن خود را برای مثبت شدن برنامه ریزی 

کنید
تاثیــر  احساســاتمان  از  مــا  عملکرد هــای  و  افــکار 
کــه احســاس  می پذیرنــد. بــه همیــن دلیــل زمانــی 
عملکــرد  هیــچ  گاه  ناخــودآ باشــید،  داشــته  غــم 
مثبــت و فکــر مثبتــی در ذهنتــان شــکل نمی گیــرد و 
در نتیجــه منفــی نگــری باعث ایجــاد اتفاقــات بــد در 
زندگــی می شــود. بــه همیــن دلیــل بایــد یــاد بگیریــد 
کــه بــرای ذهنتــان بــر امــه بنویســید و همیشــه آن را 
مثبــت نگــه داریــد. البتــه نمی تــوان مانــع ورود افکار 
منفــی بــه ذهــن شــد امــا فقــط بایــد ذهــن خــود 
ــرای  ــی ب ــر جای کمت ــه  ک ــد  کنی ــر  ــت پ ــکار مثب را از اف
افــکار منفــی باقــی بمانــد. بدیــن منظــور می توانیــد 

راهکارهــای زیــر را بــه انجــام برســانید:
- یک دفتر شکرگزاری تهیه کنید و تمام چیزهایی 
کــه بابــت شــان شــکرگزار هســتید را داخــل آن هــا 
کنیــد تــا بــه جای اینکــه ذهنتــان بــه  یادداشــت 
ســمت کمبودهــای زندگــی بــرود، بتوانید چیزهای 
گر ایــن اقــدام را  کنیــد. ا مثبــت زندگــی خــود را پیــدا 
هــر شــب قبــل از خــواب انجــام دهیــد، شــب ها نیــز 

خــواب راحــت تــری خواهیــد داشــت.
کیــدی مثبــت بــرای خودتــان بســازید  - جمــات تا
بایــد  جمــات  در ایــن  کنیــد.  تکــرار  را  آن هــا  و 
ــده  گنجان ــز  ــما نی ــی ش ــات زندگ ــرفت ها و نعم پیش

کنــد. شــوند و حــس مثبــت را در شــما ایجاد 
کنیــد. بــه  - خودتــان را بــا افــراد مثبــت نگــر احاطــه 
افــکار منفــی خــود دامــن نزنیــد و فعــال باشــید و 
ورزش کنیــد زیــرا ورزش کردن اندورفین آزاد می کند 
کمــک می کنــد امــا یــک جــا  کــه بــه آرامــش ذهنتــان 
نشســتن و تنبلــی، عاملــی برای ایجــاد افــکار منفــی 

اســت.
2. آالرم گوشی خود را نیم ساعت زودتر تنظیم 

کنید
انســان های  از  بســیاری  کــه  رفتارهایــی  از  یکــی 
کــه صبح هــا  موفــق انجــام می دهنــد ، ایــن اســت 
زودتــر از زمــان مــورد نیــاز از خــواب بیــدار می شــوند. 
ــد ســاعت 7  ــر هــر روز صبــح بای گ ــه عنــوان مثــال ا ب
گوشــی خــود را روی  از خــواب بیــدار شــوید، آالرم 
ســاعت شــش و نیــم تنظیــم کنیــد امــا چــرا باید ایــن 

کار را انجــام داد ؟
انجام ایــن کار باعــث می شــود که شــما زمــان اضافه 
تــری هنــگام صبــح داشــته باشــید و در نتیجــه 
چــک  مطالعــه،  مدیتیشــن،  ورزش،  می توانیــد 
کردن ایمیــل، خــوردن صبحانــه، برنامــه ریــزی و 
هــر کار مــورد عاقــه را بــه انجــام برســانید و در نتیجه 
کارهایتــان عجلــه نداریــد و روز  دیگــر بــرای انجــام 

خــود را بــا آرامــش و حــس بهتــری شــروع می کنیــد.
۳. منظم باشید

یــا  و  تخــت خــواب  کــردن  مرتــب  نظــر شــما  بــه 
شســتن ظرف هــای صبحانــه چقــدر زمــان می برد؟ 
کارها به ۵ دقیقه زمان نیاز داشــته  شــاید همه این 
کوچــک را بــه  کارهــای مهــم و  گــر همیــن  باشــد. ا
انجــام برســانید، قطعــًا ذهنتــان را شــلوغ می کنیــد 
کاهــش پیــدا می کنــد  و در نتیجــه تفکــرات مثبــت 
و احســاس اســترس درونــی شــما افزایــش می یابــد. 
کنیــد همیشــه هــر چیــزی را مرتــب و منظــم  ســعی 
ســر جایــش قــرار دهیــد. مثــا بعــد از اینکــه از خــواب 
بیــدار شــدید، ســریع تخــت خــواب خــود را مرتــب 
کنیــد تــا ذهــن شــما از ایــن قضیــه آزاد باشــد و بــرای 
هــر مــورد دیگــری هــم در طــول روز هم ایــن روش را 

در پیــش بگیریــد.
۴. در هیچ کاری زیاده روی نکنید

که برای موفقیت،  شــاید از دیگران شــنیده باشــید 
گفتن ایــن  کــرد.  ــاد ورزش  ــد زی بــه عنــوان مثــال بای
کســی  حــرف بســیار زیبــا و صحیــح اســت امــا بــرای 
کار می کنــد و یــا یــک  کــه 12 ســاعت در طــول روز 
کار راحتــی نیســت. پــس  نــوزاد در خانــه دارد، اصــًا 
کــه بــه یکبــاره وارد یــک دو ماراتــون  قــرار نیســت 
کــه در طــول روز ده  کافــی اســت  ســنگین شــوید. 
دقیقــه ورزش ســبک انجــام دهید اما بــه آن پایبند 
بمانیــد. پایبنــد بــودن و ثبــات داشــتن در انجــام 
کار مفیــد، عاملــی برای موفقیت شــما خواهد  یــک 
گــر ۵ دقیقــه در روز وقــت شــما را بگیرد. بــود ؛ حتــی ا

۵. بیش از حد قابل پیش بینی نباشید
کار یکسان در طول روز، زندگیتان  انجام دادن یک 
کــه  کارهایــی  را یکنواخــت می کنــد. یکــی از بهتریــن 
کــه بیــش از  می توانیــد انجــام دهید، ایــن اســت 
حــد قابــل پیــش بینــی نباشــید. گاهــی اوقــات بایــد 
از حــوزه امــن و راحــت زندگــی خــود بیــرون بیاییــد. 
کار را انجــام دهیــد و بــه  حداقــل یکبــار در هفته ایــن 
کار جدیــد بپردازیــد. مثًا یک رســتوران  انجــام یــک 
کنیــد.  کنیــد، بــه تنهایــی خریــد  جدیــد را امتحــان 
کنیــد، وارد  یــک ورزش و ســرگرمی جدید را امتحــان 
یک فروشــگاه جدید شــوید و بســیاری از کارهای نو 
و تــازه را بــه انجــام برســانید و فرصت هــای مختلــف 
را بشناســید تا پذیرای تغییرات بیشــتری در زندگی 

باشید.

کابردهای متفاوت مایع ظرفشویی که از آن بی خبرید گام طالیی برای ایجاد تغییر در زندگی  ۵

خانه داریدنیای مد  

کتلــت از غذاهایــی اســت دوســت داشــتنی اســت 
که ایــن غــذا بــا روش هــای متفاوتــی در تمــام دنیــا 
ــن  ــمزه ترین ای ــی از خوش ــی یک ــود ول ــه می ش تهی
کــه  روش هــا تهیــه آن بــه ســبک ترکیــه می باشــد 

کتیــر داغ می گوینــد. کتلــت  بــا آن 
مواد الزم برای ۶ نفر

• گوشت گوساله : 8۰۰ گرم
• پیاز : 1 عدد متوسط

• آب :   لیوان
• پودر نان خشک : ۳ قاشق غذاخوری

• آب لیمو ترش :1 قاشق غذاخوری
• جوش شیرین : 1 قاشق چایخوری

• زیره سبز : 2 قاشق چایخوری
• فلفل سیاه : 2 قاشق چایخوری

• پاپریکا :1 قاشق چایخوری
• نمک : 1٫۵ قاشق چایخوری

مواد الزم سس کتلت
• سس فلفل :1 قاشق چایخوری

• گوجه فرنگی : 2 عدد بزرگ
• فلفل سیاه : 1 قاشق چایخوری

• پاپریکا : 1 قاشق چایخوری
دستور پخت کتلت تکیر داغ

گوشــت را  کتلــت تکیــر داغ بایــد ابتــدا  بــرای تهیــه 
کنیــد. چــرخ 

ســپس گوشــت چــرخ شــده را بــا انــواع ادویه هــای 
گفتــه شــده در مــواد اولیــه نظیــر پاپریکا،جــوش 
شــیرین،زیره ســبز ،فلفــل ســیاه و نمــک مخلــوط 
کنیــد. در آخــر به ایــن مــواد آب لیمو اضافه کنید و 

بــه مــدت ۵ دقیقــه ورز دهیــد.

گوشــت آمــاده شــده را بــا ســلفون  ســپس مایــه 
بپوشــانید و بــه مــدت ۴ ســاعت در یخچــال قــرار 

ــد و منســجم شــود. ــا خــودش را بگیری دهیــد ت
گوشــت ، پیــاز و ســیر را  بعــد از اســتراحت مایــه 

کنیــد. پوســت بگیریــد و بــا رنــده ریــز رنــده 
آب پیــاز را بــا فشــار دســت بگیریــد و به همراه ســیر 
گوشــت اضافــه  ،پــودر نــان خشــک و آب بــه مایــه 
کنیــد و مجــددا با دســت حــدودا ۳ تا ۴ دقیقــه ورز 

دهید. 
ســپس از مایــه به انــدازه یــک نارنگــی برداریــد و بــا 

دســت بــه آن حالــت دلخــواه دهیــد.
کتلــت را بپوشــانید  دوبــاره بــا ســلفون روی مایــه 
دیگــر  ســاعت   ۴ تــا  دهیــد  قــرار  یخچــال  در  و 

کننــد. اســتراحت 
بعــد از ســپری شــدن این مراحــل بــرای ســرخ 
کــم قــرار  کتلت هــا ، تابــه ای را روی حــرارت  کــردن 

دهیــد و مقــداری روغــن زیتــون داخــل آن بریزیــد 
کتلت هــا را داخــل تابــه  تــا روغــن داغ شــود و بعــد 
بچینیــد و حــرارت را کمی زیادتــر کنیــد و کتلت هــا 
کنیــد تــا همــه طــرف آن  را داخــل تابــه جابــه جــا 

تغییــر رنــگ بدهــد و تفــت بخــورد.
کنیــد  ســپس در تابــه را ببندیــد و حــرارت را مایــم 

تــا کتلت هــا بپزنــد.
ــد و  ــه را برداری ــار در تاب در حیــن پخــت چندیــن ب

کنیــد. کتلت هــا را جــا بــه جــا 
گوجــه فرنگی هــا را بــا رنــده ریــز رنده کنیــد و داخل 
تابــه ای بریزیــد و داخــل آن ســس فلفــل ، پــودر 
پاپریــکا و فلفــل ســیاه بریزیــد و هــم بزنیــد تــا مــواد 

بــا هــم یکدســت شــوند.
مواد سس را کمی تفت دهید تا غلیظ شوند.

کنــار ســس آمــاده  کتلت هــای ســرخ شــده را در 
کنیــد. شــده ســرو 

کتلت تکیر داغ ترکیه ای
دستپختربخ

دنیای مد ربخ
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