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کــه گذشــت بــا اخبــار و رویدادهای مهــم اقتصادی همراه بــود از جمله مهم ترین  هفتــه ای 
آنهــا میتــوان بــه توزیــع ۱۸۰ هــزار تــن روغــن بــرای مصــرف مــاه رمضــان، واریــز یارانه معیشــتی 

ویــژه مــاه رمضــان و توزیــع گوشــت تنظیــم بــازاری برای ایــن مــاه اشــاره کرد.
صدیــف بیــک زاده، مدیــرکل دفتــر امــور بازرگانــی وزارت صمــت در مــورد وضعیــت تنظیــم 
کــرد: دســتورالعمل تنظیــم بــازار مــاه مبــارک رمضــان به اســتانداران  بــازار مــاه رمضــان اظهــار 
کاالهایــی  کشــور بــه عنــوان رؤســای ســتادهای تنظیــم بــازار اســتان ها ابــاغ شــد.  سراســر 
کــه در مــاه رمضــان مــورد مصــرف ویــژه قــرار می گیرنــد مشــخص شــده و ســطح عرضــه آنهــا 
کــرده اســت. ۱۸۰ هــزار تــن روغــن بــرای مصــرف مــاه رمضــان خانوارهــا، اصناف  افزایــش پیــدا 
و صنایــع در نظــر گرفتــه شــده اســت، چــون بــرای تولیــد زولبیــا، بامیــه یــا آش و حلیــم میزان 
کشــور بــوده و بــرش  کل  مصــرف روغــن افزایــش می یابد، ایــن ۱۸۰ هــزار تــن بــرای یــک مــاه 

اســتانی آن هــم مشــخص اســت.

۴

تبعات خشکی زاینده رود و پیشروی بیابان 
در اصفهان

اقدامات دولت برای ماه رمضان؛

از واریز یارانه معیشتی تا توزیع کاالهای اساسی

شب مهاجم شگفت انگیز خوب فوتبال ایران؛ 

سوما خوبه اما مهدی قایدی رو دیدی؟
۶

کارگران  تهدید معیشت 
کرونایی  با مرخصی 

بدون حقوق

با نصب سامانه نظارتی:

محور مواصالتی اصفهان-شیراز از 
قاچاق کاال ایمن می شود

قیمت گذاری دستوری به نفع 
مردم یا انحصار تولیدکننده؟

یک فعال حوزه مشاغل خانگی:

گرو  توسعه مشاغل خانگی در 
ارائه تسهیالت است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

ریزگردها ساالنه ۵۰ میلیارد تومان 
به اصفهان خسارت می زند
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مدیرکل فرودگاه های اصفهان:  

پروازهای بین المللی فرودگاه شهید 
بهشتی اصفهان برقرار است

صنایع دستی اصفهان 
نفس های آخر را می کشد؟

۳

۵

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهردار اصفهــان از صــدور 
گواهــی معاینــه فنــی خودروهــا در ســال  بیــش از ۱۴۲ هــزار 
کــز معاینه فنــی در ســال جاری  گذشــته خبــر داد و گفــت: مرا

کننــده داشــته اند. نیــز حــدود پنــج هــزار مراجعــه 
ــرد: در  ک ــا، اظهــار  ــا  ایمن ــو ب گ گفــت و  مســعود بنده خــدا در 
کــز  گذشــته بیــش از ۱۸۰ هــزار دســتگاه خــودرو بــه مرا ســال 
کــه از ایــن تعــداد ۲۲  کردنــد  معاینــه فنــی اصفهــان مراجعــه 
درصــد از خودروهــا در فراینــد انجــام معاینــه مــردود شــده و 

بیشــترین علــت آن »آالیندگــی« ثبــت شــده اســت.
گواهــی معاینــه  گذشــته بیــش از ۱۴۲ هــزار  وی افــزود: ســال 
کــز معاینــه فنــی در  فنــی در اصفهــان صــادر شــده و مرا
ســال جاری نیــز حــدود پنج هــزار مراجعه کننده داشــته اند.
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهردار اصفهــان تصریــح 
کــرد: از ابتــدای ســال جــاری، تمــام خودروهای تولید داخل 
ســال ۹۵ و ماقبل، خودروهای وارداتی ســال ۲۰۱۶ و ماقبل 
و خودروهــای عمومی تولیــد ســال ۹۸ و ماقبــل بایــد بــه 

کنند. کــز معاینــه فنــی مراجعــه  مرا

ــودرو،  ــی خ ــام معاینــه فن ــای انج ــه هزینه ه ــاره ب ــا اش وی ب
گفــت: هزینــه مراجعــه معاینــه فنــی خودروهــای ســبک 
مبلــغ ۴۷ هــزار تومــان و خودروهــای ســنگین ۷۱ هــزار و ۶۰۰ 

تومــان اســت.
کســی بــا عمــر ۱۰ ســال  کــرد: خودروهــای تا بنده خــدا اظهــار 
کمتــر طبــق قانــون و مصوبــات دولــت بایــد هــر شــش مــاه  و 
کســی بــا عمر باالی ۱۰ ســال هر ســه  یــک بــار و خودروهــای تا
مــاه یــک بار نســبت به دریافــت معاینه فنی خــودروی خود 

کنند. اقــدام 
کــه پذیــرش ســه مرکــز معاینــه فنــی جــی،  وی بــا بیان ایــن 
ارغوانیــه و شــفق در ســامانه fani.hamlebar.com نیــز بــه 
کــز  صــورت نوبت دهی اینترنتــی فعــال اســت، ادامــه داد: مرا
کســیرانی و راهــور در نوبــت صبــح و  معاینــه فنــی جــی، تا
کــز از جملــه شــفق، لطیفــی، ارغوانیــه و آتشــگاه  ســایر مرا
در دو نوبــت صبــح و عصــر از شــنبه تــا چهارشــنبه آمــاده 

اســت. خدمات دهــی 
اصفهــان  شــهردار  ترافیــک  و  نقــل  و  حمــل  معــاون 
کرد: مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین نیز  خاطرنشان 
روزهای شــنبه تا چهارشــنبه در یک نوبت خدمات رســانی 

ــرد. ک ــد  خواه
کــرد: در حــال حاضــر آمــار مراجعــه شــهروندان  وی تصریــح 
ــز پاییــن اســت و شــهروندان در حداقــل زمــان  ک به ایــن مرا

کننــد. ــز اســتفاده  ک ممکــن می تواننــد از خدمات ایــن مرا

در سال گذشته انجام شد؛

گواهی معاینه فنی در اصفهان صدور بیش از ۱۴۲ هزار 
خبرربخ

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضاب استان اصفهان درنظردارد عملیات اجرایی به شرح 
گذار نماید. زیر را ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط وا

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

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

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

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

) داخلی ۳8۴(
نام روزنامه: سیمای شهر

تاریخ انتشار: 1۴۰۰/۰1/28

گهی برگزاری مناقصه عمومی آ
نوبت دوم 

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

اعتبار موضوع مناقصه شماره مناقصه

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

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

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

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

محمد مغزی نجف آبادی - شهردار نجف آباد

گــذاری  شــهرداری نجــف آبــاد درنظــردارد بــه اســتناد مصوبــه شــماره 99/1۶1۰ مــورخ 99/۰۶/۰۵ شــورای محتــرم اسامی شــهر نســبت بــه وا
اجــاره یکســاله دو جایــگاه CNG متعلــق بــه شــهرداری نجــف آبــاد بــه بخــش خصوصی با قیمت پایه جایــگاه واقع در بلوار شــورا با اجــاره بهاء 
کمربنــدی جنــوب شــهر بــا اجــاره بهــاء ماهیانــه بــه مبلــغ 1۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بــه  ماهیانــه بــه مبلــغ 1۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال و قیمــت پایــه جایــگاه 

پیمانــکاران واجد شــرایط اقــدام نماید.
گواهینامه های الزم درخصوص موضوع مزایده از مراجع ذیصاح ب( دفتر  کنندگان باید دارای شــرایط: الف( صاحیت، ســابقه و  شــرکت 
ک اســتان اصفهان باشــند. کار مرکزی شــرکت در محدوده اســتان اصفهان ج( اســناد و مدارک ثبتی شــرکت صادره از اداره ثبت اســناد و اما

کســب اطاعــات بیشــتر و دریافــت اســناد مزایــده تــا پایــان وقــت اداری روز دوشــنبه مــورخ  از افــراد واجــد شــرایط دعــوت می شــود جهــت 
1۴۰۰/۰2/۰۶ بــه امــور قراردادهــای شــهرداری نجــف آبــاد مراجعــه نماینــد.

کننــدگان در مزایــده بایــد ۵% قیمــت پایــه یکســال هــر جایــگاه: 1( جایــگاه CNG واقــع در بلــوار شــورا بــه مبلــغ 9۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال، 2(  شــرکت 
گانه بعنوان ضمانت شــرکت در مزایده بصورت  کمربندی جنوب شــهر به مبلغ 87/۰۰۰/۰۰۰ ریال( را به صورت جدا جایگاه CNG واقع در 
ضمانــت نامــه معتبــر بانکــی و یــا واریــز بــه حســاب شــماره 1۰۴۵۴۴1۵۰۰۰2 ســپرده شــهرداری نــزد بانــک ملی ایــران شــعبه نجــف آبــاد ارائــه 

نمایند.
سایر اطاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.

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

نوبت دوم
گهی مزایده آ
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اظهارنظــر اخیــر دبیــر انجمــن ســازندگان قطعــات و 
مجموعه هــای خودرو مبنی بر اینکه قیمت گــذاری 
عــاوه  اخیــر،  ســال های  طــی  خــودرو  دســتوری 
کــرده  ــر تولیدکننــده، مصرف کننــده را نیــز متضــرر  ب
گویــا بــه مــذاق بســیاری خــوش نیامــده و  اســت، 
کــه بیشــتر از آن بــا  کنش هایــی در پــی داشــته  وا
عنــوان »انحصار بیشــتر مجموعــه صنعت خــودرو« 
کــه دبیــر انجمــن  یــاد شــده؛ این در حالــی اســت 
قطعه ســازان بــر حفــظ قــدرت خریــد و منافــع آن هــا 

کیــد دارد.  تا
گزاش ایســنا، چنــد روز پیــش ویدئویــی از دبیــر  ــه  ب
مجموعه هــای  و  قطعــات  ســازندگان  انجمــن 
که حواشــی به دنبال داشــت.  خودرو، منتشــر شــد 
در ایــن ویدئو ایــن مقام صنعتی، در راســتای تحقق 
بزرگتریــن  مانع زدایی هــا،  و  جــاری  ســال  شــعار 
مانــع صنعــت قطعه ســازی و به تبــع خودروســازی 
آن  و سیســتم دســتوری  قیمت گــذاری  بحــث  را 
اتفــاق  اســت،  دهــه  یــک  از  بیــش  کــه  دانســته 
گذاشــته  می افتــد و دو قشــر بازنــده از خــود به جــای 
اســت؛ قشــر اول تولیدکننــده بخــش خصوصــی 
کــه قطعه ســازان هســتند و قشــر دوم، مــردم  اســت 

و مصرف کننــدگان هســتند.
کــه بــه نظــر می رســد هیــچ  ایــن در حالــی اســت 
ســاختاری  مشــکل  حل ایــن  بــرای  عاقــه ای 
کــه  کــه قریــب بــه ۱۰ ســال اســت  وجــود نــدارد، چرا
نیــز  آن  اثــرات  و  می گیــرد  صــورت  قیمت گــذاری 
مشــهود اســت. در ابتــدا اثــرات آن در خودروســازی 
زیــان  و  بــازار  بــه  ســپس  و  داد  نشــان  را  خــود 
کشــیده شــد و چنــد ســالی هــم  مصرف کننــده نیــز 
کــه صنعــت قطعه ســازان هــم از بابت ایــن  می شــود 

زیــان ده شــده اند. بــه شــدت  موضــوع، 
ایــن اظهارنظــر دبیــر انجمــن ســازندگان قطعــات، 
کنش هایــی را از ســوی فعــاالن صنعــت و بــازار  وا
کــه برخــی اعــام  خــودرو در پــی داشــت؛ بدینگونــه 

کردنــد »دبیــر انجمن مذکور، انحصار در بــازار خودرو 
کافــی ندانســته و قیمت گــذاری شــورای رقابــت را  را 
کــه درهــای بســیاری بســته  مانــع می داننــد و حــال 
تــا  آزاد شــود  هــم  اســت، می خواهنــد قیمت هــا 
دســت برخــی بیشــتر بــاز شــود. ضمن اینکــه منتــی 

ــر ســر مــردم می گذارنــد.« هــم ب
از حفظ قدرت خرید مردم، چه کسانی متضرر 

می شوند؟
انجمــن  دبیــر   - بیگلــو  مازیــار  رابطــه،  در ایــن 
کشــور  ســازندگان قطعــات و مجموعه هــای خــودرو 
کیــد براینکه هدف  - در گفت وگــو با ایســنا، ضمن تا
خریــد  قــدرت  کــه  اســت  ما ایــن  اصلــی  حــرف  و 
کــه  کــرد: در ایــن فریــادی  مــردم حفــظ شــود، اظهــار 
کــه قیمــت خــودرو بایســتی اصــاح شــود،  می زنیــم 
ــی  ــودرو را آخریــن و بدتریــن راه افزایــش قیمــت خ
کنتــرل و مدیریت بــازار  کــه می تــوان برای  می دانیــم 
کــه راه حل هــای  و صنعــت خــودرو، بــه کار بــرد، چرا
کــه بتــوان قیمــت خــودرو را  بســیاری وجــود دارد 
کــرد و بتــوان تــوان خریــد مــردم را حفــظ  مدیریــت 

کنیــم.
برخــی  چــرا  کــه  نیســت  مشــخص  افــزود:  وی 
کــه تــوان خریــد مصرف کننده  مخالف ایــن هســتند 
وارد  کســی  چــه  بــه  آن  آســیب  و  شــود  حفــظ 
از  تولیدکننــده  کــه  هــم  هرچقــدر  می شــود. 
کنــد، تــا زمانیکــه  موفقیت هــای خــود صحبــت 
مــردم آن را حــس نکننــد، فایــده  و ســودی نخواهــد 
داشــت؛ حــس مصرف کننــده نیــز از طریــق قیمــت و 

کیفیــت محصــول حاصــل خواهــد شــد. 
کیــد بر اینکــه ذهــن مصرف کننــده  بیگلــو ضمــن تا
ــا عرضــه درســت  ــر بطــور مثــال قیمــت آهــن ی درگی
کاال نیســت؛ بلکــه مــردم،  مــواد اولیــه در بــورس 
کــه قیمــت آن نیــز متناســب بــا  کیفیــت  خــودرو بــا 
درآمدشــان باشــد، می خواهنــد؛ لــذا بایســتی عاوه  
کیفیــت و قیمــت بایســتی رعایــت  براینکــه تناســب 

شــود، تناســب قیمــت و درآمــد مــردم نیــز هــم بایــد 
گیــرد. مــورد توجــه قــرار 

گر قیمت خودرو دستوری تعیین می شود، چرا  ا
دست تولیدکننده مواد اولیه در قیمت گذاری 

باز است؟  
راه حل ایــن  قطعــات،  ســازندگان  انجمــن  دبیــر 
را مدیریــت قیمــت مواداولیــه مصرفــی  موضــوع 
کان راه حل ایــن  کمــا گفــت:  در خــودرو دانســته و 
اعــام  مواداولیــه  قیمــت  مدیریــت  را  موضــوع 
می کنیــم. البتــه ۲۰ درصــد نــرخ ارز تاثیرگــذار بــوده و 
به ســبب اینکه تابع سیاســت و اقتصاد کان کشــور 
اســت، چنــدان قابــل پیش بینــی و کنتــرل نخواهــد 
کــه متعلــق بــه  بــود؛ امــا حداقــل همــان ۸۰ درصــد 
مواداولیــه داخلــی بــوده و قیمــت آن تحــت اختیــار 
ــاح  ــی اص ــازندگان داخل ــرای س ــوان ب ــت را می ت اس
ــه از ایــن طریــق )عــدم  ک ــرد. در حقیقــت ســودی  ک
کنتــرل قیمــت مواداولیــه( عایــد مــس، پتروشــیمی، 
فــوالد و آلومینیــوم می شــود، بایســتی بــه نحــوی 
کــه ســبب رعایــت تناســب قیمــت  مدیریــت شــود 

خــودرو و درآمــد مــردم شــود.
کــرد: همیــن عــدم مدیریــت ســبب  وی تصریــح 
کــه شــاهدیم یــک شــرکت فوالدســاز ۵۰  می شــود 
هــزار میلیــارد تومــان ســود، در صورت هــای مالــی 
خــود اعــام می کنــد امــا در مقابــل خودروســازان مــا 
۳۰ هــزار میلیــارد تومــان زیــان می کننــد و به همیــن 
کیــد  ترتیــب قطعه ســازان تعطیــل می شــوند؛ لــذا تا
کــه زمانیکــه روش هــای بهتــری  مــا برایــن اســت 
بــرای مدیریــت قیمت هــا به نفــع مــردم وجــود دارد، 
بــه قیمت گــذاری دســتوری اصــرار  کان  کمــا چــرا 
کــه در نتیجــه آن، تولیدکننــده مواداولیــه  می شــود 
داخلــی دارای ســهام دولتــی، ســودده پیــش رونــد و 
همچنیــن میلیاردها تومان ســود به جیــب دالالن 
ســرازیر شــود امــا خودروســاز، قطعه ســاز و مــردم 

همگــی ناراضــی باشــند. 

قیمت گذاری دستوری به نفع مردم یا انحصار تولیدکننده؟

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

اســتان  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  مدیــرکل 
کــه  گفــت: ســهامداران ســهام عدالــت  اصفهــان 
روش غیرمســتقیم را بــرای مدیریــت ســهام خــود 
کرده انــد، بایــد بــرای حفــظ حقــوق خــود  انتخــاب 
اولیــن  در  ســهام  مزایای ایــن  از  منــدی  بهــره  و 
فرصــت نســبت بــه تکمیــل اطالعــات در ســامانه 
کننــد. علــی صبوحــی در خصــوص  ســجام اقــدام 
کشــور  آخریــن وضعیــت مشــموالن ســهام عدالــت 
ــع شــرکت ســرمایه  ــزاری مجم ــان برگ ــتان و زم و اس
گــذاری ســهام عدالــت اســتان اصفهان، اظهــار کرد:  
سهامداران سهام عدالت در کل کشور ۴۹ میلیون 
کــه از ایــن تعــداد ۲  و ۱۵۲ هــزار و ۷۴۱ نفــر هســتند 
میلیــون و ۶۶۱ هــزار و ۸۳۱ نفــر، در اســتان اصفهــان 
هســتند. وی افــزود: از این تعــداد ۳۲ درصد معادل 
و ۶۸  مســتقیم  مدیریــت  نفــر  و ۹۰۳  هــزار   ۸۵۴
درصــد معــادل یــک میلیــون و ۸۰۶ هــزار و ۹۲۸ نفــر 
مدیریــت غیرمســتقیم ســهام عدالــت خــود را بــه 

ارزش ۲۴.۷ هــزار میلیــارد تومــان دارا هســتند.
مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان اصفهــان 
کــه  بــا اشــاره بــه مصوبــه اخیــر شــورای عالــی بــورس، 
مقــرر اســت مجامــع شــرکت های ســرمایه گذاری 
الکترونیکــی  بــه صــورت  اســتانی ســهام عدالــت 
خــرداد  اول  نیمــه  تــا  اردیبهشــت  دوم  نیمــه  از 
گــروه از  کــرد: آن  کیــد  ســال جــاری برگــزار  شــود، تا
کــه روش غیرمســتقیم  ســهامداران ســهام عدالــت 

کرده انــد،  را بــرای مدیریــت ســهام خــود انتخــاب 
بایــد بــرای حفــظ حقــوق خــود و بهــره منــدی از 
مزایای ایــن ســهام از جملــه دریافــت ســود ســهام، 
شــرکت در انتخابــات و مجامــع عمومــی و اعمــال 
رای در انتخــاب هیــأت  مدیــره، در اولیــن فرصــت 
و فوریــت نســبت بــه تکمیــل اطالعــات در ســامانه 

کننــد. ســجام و احــراز هویــت خــود اقــدام 
وی یــادآور شــد: براســاس مصوبــه شــورای عالــی 
مهلــت  آخریــن   ۱۴۰۰ مــاه  فروردیــن   ۲۸ بــورس 
ثبــت نــام متقاضیــان عضویــت در هیــات مدیــره 
اســت،  اســتان  گــذاری  ســرمایه  شــرکت های 
کیفیــت فرآینــد انتخــاب  بنابرایــن بــرای افزایــش 
گــذاری  و تشــکیل هیــات مدیــره شــرکت ســرمایه 
اســتان، افــراد صاحــب صالحیــت فنــی و حرفــه ای 
کــه بــا دانش الزم بتوانند امتیاز دســتورالعمل تایید 
را  صالحیــت حرفــه ای مدیــران نهادهــای مالــی 
ــا روز شــنبه ۲۸  کثــر می تواننــد ت کننــد، حدا کســب 
فروردیــن مــاه ۱۴۰۰ از طریــق ثبــت نــام در ســامانه 
ســتان setan.seo.ir در انتخابــات هیــأت  مدیــره 
کاندیــدا شــده و خــود را در معــرض رأی ســهامداران 
ــداد  ــه تع ــر چ ــرد: ه ک ــد  کی ــی تا ــد. صبوح ــرار دهن ق
کــرده بــرای  کاندیداهــای صالحیــت دار ثبــت نــام 
عضویــت هیات مدیره شــرکت بیشــتر باشــد امکان 
انتخاب شایســته ترین ها توسط ســهامداران برای 
کیفیــت بهتــر و  تشــکیل هیــات مدیــره قــوی و با

مطلــوب فراهــم خواهــد شــد.

در  خانگــی  مشــاغل  فعــال  یــک  اعتقــاد  بــه 
مشــاغل  توســعه  و  حمایــت  بــرای  اصفهــان، 
خانگــی اعطــای تســهیالت در اولویت باالیــی قرار 

دارد. 
مرضیــه زاهــدی اظهــار کــرد: در حــوزه فــرش، تابلو 
فــرش، آمــوزش و خدمات ایــن رشــته در حــوزه 

مشــاغل خانگــی فعالیــت می کنــم.
وی دربــاره تاثیــر قوانیــن و مقــررات موجــود بــر 
ــخصه از  ــه ش ــت: ب گف ــی،  ــاغل خانگ ــعه مش توس
نحــوه اجــرای قوانیــن رضایــت نــدارم، بــه عنــوان 
در  همــواره  خانگــی  مشــاغل  فعــاالن  مثــال 
دریافت تســهیالت بانکی دچار مشــکل هســتند 
ک بین  و به نوعی شــاهد ســنگ اندازی و اصطکا

ارگان هــا و دســتگاه های متولــی هســتند.
ایــن فعــال حــوزه مشــاغل خانگــی در اصفهــان 
افــزود: مطابــق قانــون در ارائــه تســهیالت و وام بــه 
کار، اداره صمــت  فعــاالن مشــاغل خانگــی اداره 
ــادر  ــوز را ص ــی مج ــد از بررس ــد بع ــداری بای و فرمان
کننــد، امــا متاســفانه بین ایــن نهادهــا تعاملــی 

وجــود نــدارد.
وی با بیان اینکه برای حمایت و توسعه مشاغل 
خانگــی اعطــای تســهیالت در اولویت باالیــی قرار 
شــبکه های  ســاخت  کــه  اســت  معتقــد  دارد، 
مجــازی، بازاریابــی و... بــا توجــه بــه علــم روز و 
آموزش می تواند توســط فعاالن مشــاغل خانگی 
مهیــا شــود، امــا اعطــای تســهیالت، از دســت 
شــخص خــارج اســت، بنابراین فعاالن ایــن حوزه 

نیــاز بــه همراهــی و همــکاری بیشــتری دارنــد.
زاهــدی البتــه توضیــح داد: حتــی برای ایجــاد یک 
صفحــه مجــازی بازاریابــی، فعــال حــوزه مشــاغل 

خانگــی نیازمنــد هزینــه و اعتبــار اســت.
و  فرصت هــا  مهمتریــن  همچنیــن  وی 
را  اســتان  در  خانگــی  مشــاغل  ظرفیت هــای 
ســاخت  افــزود:  کــرد،  عنــوان  دســتی  صنایــع 
کاری و...  کاری، قلــم زنــی، قلــم  زیــورآالت، مینــا

زمینه مناســبی برای توســعه مشــاغل خانگی در 
اســت. اصفهــان 

اعتقــاد  بــا  فعــال حــوزه مشــاغل خانگــی  ایــن 
بر اینکه تولیدات مشــاغل خانگی قابلیت فروش 
در خــارج از شــهر، کشــور و حتــی بازارهــای جهانی 
دارد، گفت: بســیاری از تولیدات مشاغل خانگی 
همچون فرش دســتباف قابلیــت صــادرات دارند 
و فــرش بعــد از نفــت قابلیــت ارزآوری باالیــی دارد.

کــه تمایــل  وی بــا اشــاره بــه نقــاط ضعــف افــرادی 
کار  و  کســب  حــوزه  در  فعالیتــی  راه انــدازی  بــه 
مهــارت  و  آمــوزش  گــر  ا گفــت:  دارنــد،  خانگــی 
بــه طــور قطــع  آمــوزی جــدی نگرفتــه نشــود، 
کیفیــت تولیــدات مشــاغل خانگــی بســیار پاییــن 

خواهــد بــود.
زاهــدی همچنیــن تحریم هــا را یکــی از مشــکالت 
خانگــی  مشــاغل  توســعه  روی  پیــش  جــدی 
درصــد  بــا ۱۰۰  گرچــه  ا داد:  توضیــح  و  دانســت 
بــه  را  خــود  هنــر  و  اطالعــات  تمــام  ظرفیــت 
هنرجویانــم آمــوزش می دهــم، امــا آنهــا در مســیر 
ــه مــواد  ــه دلیــل تحریم هــا، دسترســی ب تولیــد، ب
کیفیــت بــرای ارائــه بــه بازارهــای داخلــی و  اولیــه با

بیــن المللــی را ندارنــد.
ادامــه طــرح ملــی مشــاغل خانگــی در  وی در 
گفــت:  ــرد و  ک ــی  ــوب ارزیاب ــی خ ــان را طرح اصفه
گرچــه جهــاد دانشــگاهی بــه عنــوان مجــری،  ا
می کنــد  حمایــت  طــرح  پشــتیبان های این  از 
و آموزش هــای متعــددی را ارائــه می دهــد، امــا 
متاســفانه ارگان های دولتی حمایت مناسبی در 

راســتای پیشــبرد اهداف ایــن طــرح ندارنــد.

طبــق اعــالم بیمــه مرکــزی، تخفیــف عــدم خســارت 
در بیمه شــخص ثالث و حوادث راننده، متعلق به 
مالــک وســیله نقلیه اســت و مالــک می تواند بعــد از 
تغییــر خــودرو، تخفیفــات خــود را بــه وســیله نقلیــه 

دیگــر منتقــل کند.
گــزارش بیمــه مرکــزی، بــر اســاس مصوبــه هیئت  بــه 
وزیــران، مالــکان وســایل نقلیــه موتــوری زمینــی 
می تواننــد ســابقه تخفیــف عــدم خســارت بیمــه 
نامه هــای شــخص ثالــث و حــوادث راننــده را بــه 

وســیله نقلیــه دیگــر از همــان نــوع )مثــاًل ســواری بــه 
کــه متعلــق بــه خــود، همســر، والدیــن یــا  ســواری( 

ــد. ــال دهن ــد، انتق ــا باش ــطه آنه اوالد بالواس

صفــر  جدیــد  خــودروی  از اینکــه  غ  فــار بنابرایــن 
کارکــرده، حــق بیمــه خــودروی  کیلومتــر اســت یــا 
جدیــد مالــک وســیله نقلیــه، مطابــق بنــد ت( ماده 

٨ آئیــن نامــه اجرایــی موضوع تبصره مــاده ٦ قانون 
بیمــه شــخص ثالــث بــا احتســاب تخفیفــات عــدم 

خســارت انتقالــی محاســبه خواهــد شــد.
بــا  همزمــان  مالــک،  تخفیفــات  اســاس،  بر ایــن 
انتقــال مالکیــت یــا هــر زمــان پــس از آن قابــل انتقال 
انتقــال  نبــودن  و در صــورت در دســترس  اســت 
همســر،  مالــک،  نقلیــه  وســیله  از  )اعــم  گیرنــده 
ــا اوالد بالواســطه وی(، ایــن تخفیفــات  والدیــن و ی
گــر مربوطــه  بــرای مــدت نامحــدود در ســوابق بیمــه 

و بیمــه مرکــزی نگهــداری خواهــد شــد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان تاکید کرد؛ 

ضرورت احراز هویت سهامداران عدالت مدیریت 
غیرمستقیم در سامانه سجام

یک فعال حوزه مشاغل خانگی: 

گرو ارائه تسهیالت است توسعه مشاغل خانگی در 

بیمه مرکزی اعالم کرد: 

تخفیف  بیمه شخص ثالث، قابل انتقال به خودروی دیگر است

گزارشربخ

گذشــت بــا اخبــار و رویدادهــای مهــم  کــه  هفتــه ای 
اقتصــادی همــراه بــود از جملــه مهــم تریــن آنهــا 
میتــوان بــه توزیــع ۱۸۰ هــزار تــن روغــن بــرای مصــرف 
مــاه  ویــژه  معیشــتی  یارانــه  واریــز  رمضــان،  مــاه 
ــازاری برای ایــن  گوشــت تنظیــم ب رمضــان و توزیــع 

ــرد. ک ــاره  ــاه اش م
صدیــف بیــک زاده، مدیــرکل دفتــر امــور بازرگانــی 
ــازار مــاه  وزارت صمــت در مــورد وضعیــت تنظیــم ب
کــرد: دســتورالعمل تنظیــم بــازار مــاه  رمضــان اظهــار 
کشــور بــه  مبــارک رمضــان بــه اســتانداران سراســر 
ــازار اســتان ها  عنــوان رؤســای ســتادهای تنظیــم ب
کــه در مــاه رمضــان مــورد  کاالهایــی  ابــاغ شــد. 
و  شــده  مشــخص  می گیرنــد  قــرار  ویــژه  مصــرف 
کــرده اســت. ۱۸۰  ســطح عرضــه آنهــا افزایــش پیــدا 
هــزار تــن روغــن بــرای مصرف مــاه رمضــان خانوارها، 
اصنــاف و صنایــع در نظــر گرفتــه شــده اســت، چون 
بــرای تولیــد زولبیــا، بامیــه یــا آش و حلیــم میــزان 
ــن  مصــرف روغــن افزایــش می یابد، ایــن ۱۸۰ هــزار ت
کشــور بــوده و بــرش اســتانی آن  کل  بــرای یــک مــاه 

هــم مشــخص اســت.
کل امــور بازرگانــی وزارت صمــت در ادامــه  مدیــر 
میــان  روغــن  توزیــع  میــزان  کــرد:  خاطرنشــان 
میــزان  جمعیــت،  ضریــب  اســاس  بــر  اســتان ها 
نیــاز تقســیم بندی شــده و در اختیــار  مصــرف و 
گرفتــه اســت و  ــازار اســتان ها قــرار  کارگــروه تنظیــم ب
آنها ایــن موضــوع را مدیریــت می کننــد. برخــی از این 
برنامه ریزی هــا بــرای قبــل از مــاه مبــارک و برخــی 
که برخــی از اقام  بــرای طــول مــاه رمضان اســت چرا
بایــد قبــل از مــاه رمضــان بایــد در دســت اصنــاف 
باشــد. برخــی از ایــن برنامه هــا هــم در دســت انجــام 

اســت.
گفــت: در مــورد شــکر،  وی بــا اشــاره بــه دیگــر اقــام 
گوشــت، گوشــت منجمــد، برنــج برنامه ریزی هایــی 
قــرارگاه  بــه  هــم  غ  مــر موضــوع  اســت.  شــده 
کشــاورزی  غ در وزارت جهــاد  ســاماندهی بــازار مــر
ســپرده شــده و ســطح عرضــه آن حتمــًا افزایــش 
می یابــد. قیمــت مصوب بــرای زولبیا و بامیــه، آش، 
کمیســیون های نظــارت  حلیــم و غیــره از طریــق 
اســتان ها معیــن می شــود تــا هــر اســتانی متناســب 

کنــد. بــا شــرایط خــود قیمت گــذاری 
بسته معیشتی رمضان به چه کسانی تعلق 

گرفت؟
چنــدی پیــش و در آســتانه مــاه مبــارک رمضــان در 

ــه بســته حمایتــی  ــا پیشــنهاد ارائ کرون ســتاد ملــی 
ویــژه مــاه رمضــان مطــرح و تصویــب شــد و در ادامــه 

گرفــت. کار قــرار  بــا تصویــب در دولــت در دســتور 
بر ایــن اســاس، ۶۰ میلیــون نفــر مشــمول بســته 
کــه همــان افــراد  معیشــتی مــاه رمضــان می شــوند 
کننــده یارانــه معیشــتی هســتند؛ یارانــه  دریافــت 
کــه از  کمــک نقــدی ماهانــه ای اســت  معیشــتی 
زمــان افزایــش قیمــت بنزیــن در آبــان مــاه ۱۳۹۸ هــر 

مــاه پرداخــت می شــود.
مشــموالن یارانــه معیشــتی حــدود ۶۰ میلیــون نفــر 
گزینــش شــده  کــه از بیــن یارانــه بگیــران  هســتند 
کنــون مشــمول دریافــت بســته حمایتــی  بودنــد و ا
مــاه رمضان شــده اند. بســته معیشــتی مــاه رمضان 
ســاعت ۲۴ چهارشــنبه واریــز شــد و فقــط همــان 
معیشــتی  یارانــه  کــه  نفــری  میلیــون  حــدود ۶۰ 
دریافــت می کردنــد مشــمول دریافت ایــن بســته 

شــدند.
توزیع گوشت تنظیم بازار برای ماه رمضان

مدیر شبکه توزیع »شبکه هوشمند هست اینجا« 
وابســته بــه ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام 
گوشــت قرمــز بــه قیمــت تمــام  گفــت: توزیــع  )ره( 
شــده و بــه منظــور تنظیــم بــازار بــا همــکاری شــرکت 
ــاه  ــاز م ــبت آغ ــه مناس ــور ب کش ــور دام  ــتیبانی ام پش

مبــارک رمضــان آغــاز شــد.
مبــارک  مــاه  در  کــرد:  اظهــار  زادگان  امیــر  ســجاد 

رمضــان امســال شــبکه هوشــمند »هســت اینجا« 
وابســته بــه ســتاد اجرایــی فرمــان امــام )ره( در همــه 
گوشــت و برنج به قیمت تمام شــده و به  اســتان ها 
منظــور عمــل بــه مســئولیت های اجتماعــی عرضــه 
می کنــد. مدیــر شــبکه توزیــع »شــبکه هوشــمند 
بــا  محصــوالت  کرد: ایــن  کیــد  تا هســت اینجا« 
همــکاری ســتاد اجــرای فرمــان امــام )ره( بــا شــرکت 
ــرای  پشــتیبانی امــور دام انجــام می شــود و مــردم ب
تهیه آن می توانند به ســامانه هســت اینجا مراجعه 
کننــد و بعــد از ثبــت نــام و خریــداری محصــول خود، 
ســامانه  در  شــده  معرفــی  فروشــگاه های  از  را  آن 

کننــد. دریافــت 
امــکان  نفــر  هــر  بــرای  اســاس  بر ایــن  افــزود:  وی 
خریــداری ۳۰ کیلوگــرم برنــج و ســه کیلوگــرم گوشــت 
گوســاله بــه قیمت هــای یــاد شــده فراهــم شــده 
اســت. این محصــوالت بــه قیمــت تمــام شــده و 
ــی و  ــئولیت های اجتماع ــه مس ــل ب ــور عم ــه منظ ب

تنظیــم بــازار بــه فــروش می رســد.
غ در آستانه ماه مبارک رمضان اشباع بازار از مر

سرپرســت دفتــر خدمــات بازرگانــی وزارت جهــاد 
اشــباع  حالــت  بــه  غ  مــر بــازار  گفــت:  کشــاورزی 
رســیده، امــا در یکــی دو روز آتــی بــه خاطــر اســتقبال 
از مــاه مبــارک رمضــان، تولیــد بیشــتر از قبــل ادامــه 

خواهــد داشــت.
غ بــرای هــر  وی افــزود: بــا توجــه به اینکــه ســرانه مــر

ــاز  ــه نی ــت، هم ــرم اس کیلوگ ــال ۲۸  ــول س ــر در ط نف
کشــور بیشــتر از ۲ میلیــون و ۲۰۰ هــزار تــن نیســت 
و وقتــی در یــک روز هفــت هــزار و ۳۰۰ تــن بــه بــازار 
عرضــه می کنیــم، یعنــی بیــش از نیــاز عرضــه داریــم. 
غ بــه صــورت قطعه بنــدی بــه صــورت  عرضــه مــر
مقطعــی ممنــوع اســت و در ادامــه با اشــباع بازار این 

ممنوعیــت برداشــته می شــود.
قیمت مصوب محصوالت لبنی در ماه رمضان 

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

اســت، افزایــش قیمــت نخواهــد داشــت.
دامــداران  گاه  هــر  کــرد:  اظهــار  امیــری  هومــان 
کــه بیــن ۵۰ تــا ۷۰ درصــد بــر  قیمــت شــیر خــام را 
قیمــت محصــوالت لبنــی تأثیرگــذار اســت افزایــش 
دهــد، قیمــت لبنیــات نیــز افزایــش خواهــد یافــت. 
کنونــی قیمــت شــیر خامی کــه دامــداران  در شــرایط 
ارائــه می دهنــد بیــن ۲۰۰ تــا ۳۰۰ تومــان بــا قیمــت 
کــه تأثیــر چندانــی در  مصــوب دارای اختــاف اســت 

افزایــش قیمــت محصــوالت لبنــی نــدارد.

اقدامات دولت برای ماه رمضان؛

از واریز یارانه معیشتی تا توزیع کاالهای اساسی کارگــران قــراردادی و پیمانی گفت:  رئیــس اتحادیه 
در برخــی از واحدهــا برای مقابله با کرونا، کارگران را 
بــه مرخصی هــای اجباری می فرســتند بــدون آنکه 
حقوق این ایــام بــه آنهــا داده شــود از ایــن رو بــا توجه 
کار و درآمــد  کارگــران وابســته بــه  بــه آنکــه معیشــت 
کرونــا بگیرنــد ولــی  آنهــا اســت ترجیــح می دهنــد 

کارشــان را از دســت ندهنــد.
ــران  کارگ ــاره ضــرورت دورکاری  ــه بیــات، درب فتــح ال
کــرد: متأســفانه  کرونایــی اظهــار  در شــرایط حاضــر 
طــی روزهــای اخیــر شــاهد حــوادث تلخی در کشــور 
بودیــم و بیمــاری منحوس کرونــا با بی رحمی جان 
هموطنــان عزیزمــان را می گیــرد و خانواده هــای 
آنهــا را داغــدار می کنــد. وی افزود: ایــن امــر بــه نــوع 
خصــوص  در ایــن  برنامه ریزی هــا  و  نظارت هــا 
و  مــورد  بــی  ترددهــای  از  بایــد  کــه  می گــردد  بــر 
کار در  زائــد جلوگیــری شــود و تعطیلــی نیروهــای 
کار  گیــرد امــا بحــث اصلــی، بخــش  کار قــرار  دســتور 
و تولیــد اســت؛ بســیاری از نیروهــای کار در بدتریــن 
کرونایــی هــم حاضــر بــه از دســت دادن  شــرایط 
کشــور  شــغل نیســتند و علیرغــم آنکــه اعــام شــده 
گرفــت بــاز هــم  در وضعیــت ســیاه قــرار خواهــد 
کار خــود در مجموعه هــای اقتصــادی ادامــه  بــه 
کــه ممکــن اســت آمــار تلفــات  می دهنــد در حالــی 
کارگــران  اتحادیــه  رئیــس  بــرود.  بــاال  بیمــاران  و 
کار را در ورود  قــراردادی و پیمانــی، نقــش ادارات 
گفــت: آن  به ایــن مســاله حائــز اهمیــت دانســت و 

کننــد عمدتــًا  کــه می تواننــد دورکاری  بخش هایــی 
کــه مصوبــه  کارمنــدی هســتند  نیروهــای اداری و 
دورکاری بــه آنهــا ابــاغ شــده اســت منتهــا در بخش 
کارگــران امــکان دورکاری ندارنــد و بایــد  کارگــری، 
ســاعت های طوالنــی در واحدهــای تولید یا مونتاژ 
که طبعًا مورد خطر  حضور فیزیکی داشــته باشــند 
و آســیب قــرار می گیرنــد و ممکــن اســت بیمــاری بــه 
کند لذا  ســراغ آنها بیاید و خانواده هایشــان را درگیر 
کارگــران را تــا حــد امــکان از حضــور  کارفرمایــان بایــد 
در محیط هــای کار منــع کننــد. بیــات خاطرنشــان 
کرد: وقتی مصوبه یا دســتورالعملی از ســوی ســتاد 
کرونــا صــادر می شــود همگــی وظیفــه  مقابلــه بــا 
کارفرمــا  کارگــر و  کنیــم و فرقــی بیــن  داریــم تبعیــت 
یــا دکتــر و مهنــدس وجــود نــدارد چــون هرگونــه 
کوتاهــی در قبــال آن می توانــد  ســهل انــگاری یــا 
کیــد  بــه بیمــاری و حادثــه کار منجــر شــود. وی بــا تا
حمایت هــای  از  کارگــران  برخــورداری  لــزوم  بــر 
کــرد: عملکــرد  کرونــا اظهــار  اجتماعــی در دوران 
گونــه ای باشــد  کرونــا بایــد بــه  مــا در قبــال بیمــاری 
از  بتوانــد  کرونــا مبتــا شــد  بــه  کارگــری  گــر  ا کــه 
پوشــش های اجتماعــی بهــره منــد شــود. ممکــن 
کار ماســک و دســتکش  کارفرمــا در محیــط  اســت 
کارگــر گذاشــته باشــد  و مــواد ضدعفونــی در اختیــار 
کارگــران در  کــه  کار بــه منزلــه آن نیســت  ولی ایــن 
معــرض کرونــا نیســتند چــون مــا از وضعیت ایــاب و 

کارگــری اطــاع نداریــم. ذهــاب مجموعه هــای 

کارگــران  کثــر  کارگــری افــزود: ا ایــن مقــام مســئول 
خــودروی شــخصی ندارنــد و بــا وســایل حمــل و 
کارخانــه  یــا ســرویس های  متــرو  نقــل عمومــی، 
کــه همیــن امــر می توانــد  کار حاضــر می شــوند  ســر 
احتمــال آلودگــی یــا بیمــاری را افزایــش دهــد و بــا 
آلودگــی یــک نفــر کل مجموعــه دچــار مشــکل شــود 
کیــد بــر اجــرای  لــذا به ایــن دلیــل حساســیت و تا
کارگرانــی  کرونــا داریــم تــا  مصوبــات ســتاد مقابلــه بــا 
کننــد  کــه می تواننــد از امــکان دورکاری اســتفاده 
ــر نمی تواننــد مرخصــی  گ کار حاضــر نشــوند و ا ســر 

اســتحقاقی بگیرنــد.
کــرد: متأســفانه در برخــی از واحدهــا  بیــات تصریــح 
کارگــران بــه مرخصی هــای  ــا،  کرون ــا  ــرای مقابلــه ب ب
اجبــاری می رونــد بــدون آنکــه حقوق این ایــام بــه 
کارگــران  آنهــا داده شــود از طرفــی بخــش اعظمــی از 
کوتــاه مــدت هســتند و نگراننــد بــا  دارای قــرارداد 
کار بخورند، از این رو ترجیح  گرفتن مرخصی اتمام 
کار خــود را از دســت  ــی  ــد ول ــا بگیرن کرون می دهنــد 

ندهنــد.
کارگــران قــراردادی و  گفتــه وی رئیــس اتحادیــه  بــه 
کارمنــدان دولــت نیســتند  کارگــران مثــل  پیمانــی، 
کــه حقــوق ســر بــرج داشــته و از مزایــای دولتــی 
کار و  ــه  برخــوردار باشــند؛ معیشــت آنهــا وابســته ب
درآمــد آنهــا اســت و ترجیــح می دهنــد حتــی در 
کار ادامه  شــرایط بــد کرونایــی تعطیــل نشــوند و بــه 

بدهنــد.

تهدید معیشت کارگران با مرخصی کرونایی بدون حقوق
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بــا  بــزودی  شــیراز  اصفهــان-  مواصالتــی  محــور 
ــی غیرمانع)ایکــس  کنترل نصــب ســامانه نظارتــی و 
شــهید  بازرســی  در ایســتگاه  کامیونــی(  ری 
می شــود.  کاال ایمــن  قاچــاق  از  امامی شــهرضا، 
کاال و ارز  جانشــین دبیــر ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق 
اســتان اصفهــان، در حاشــیه یکصــد و بیســت و 
کمیســیون  اصلــی  اعضــای  نشســت  ششــمین 
کــه بــا حضــور  کاال و ارز اســتان  مبــارزه بــا قاچــاق 
ســایر  انتظامــی و  قضایــی،  مســووالن  اســتاندار، 
گفت  اعضای ستاد در استانداری تشکیل شد، در 
گــو بــا  خبرنگار ایرنــا اظهــار داشــت: بهره بــرداری  و 
کنترلــی غیرمانع)ایکــس ری  از ســامانه نظارتــی و 
کامیونــی( در محــور مواصالتــی شــیراز_ اصفهــان، 
یکــی از مهمتریــن موضوعــات مطــرح شــده در ایــن 
کل  نشســت بــود و مقــرر شــد بــا محوریــت اداره 
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای، بســتر مناســب 
تــا  ســامانه  از ایــن  بهره بــرداری  و  اســتقرار  بــرای 
پایــان ازدیبهشــت فراهــم و افتتــاح شــود. مجیــد 
ــگیری  ــت پیش ــامانه در جه ــن س ــمی افزود:  ای قاس
ــا رعایــت مالحظــات مربــوط  ــا قاچــاق  ب و مقابلــه ب
بــه رفــع موانــع تجــارت و بازرگانــی قانونــی راه انــدازی 

خواهــد شــد.
کاال و ارز  جانشــین دبیــر ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق 
کــرد: در  زمــان حاضــر  اســتان اصفهــان تصریــح 
کــه دو  کشــور ســه ســامانه فعــال شــده  در ســطح 
ســامانه آن در اســتان اصفهان، یکی در محور یزد_ 
ناییــن _ تهــران و دیگــری در محــور شــیراز _ اصفهــان 
کــه  اســت  انتظار ایــن  داد:  قاســمی ادامه  اســت. 
کامل ایــن ســامانه، حجــم قاچــاق  بــا فعــال شــدن 
ورودی به اســتان کاهش و موفقیت دســتگاه های 
کنــد. وی  افزایــش پیــدا  مســوول در ایــن زمینــه 
ــی  ــت و بازرس ــاماندهی و ایجاد ایستگاه های ایس س
اســتان در جهــت رفــع موانــع تولیــد و قاچــاق لــوازم 
آرایشــی و بهداشــتی را از دیگــر مــوارد دســتور جلســه 

کــرد. امــروز عنــوان 
*   دستگاه های اجرایی به وظایف محوله خود 

عمل کنند
اســتاندار اصفهان نیز در این جلســه اظهار داشــت: 
بایــد فضــای قاچاق کاال در جامعه ناامــن و راه های 
کاالهــا مشــخص و تدابیــر خــاص  ورود و خــروج 
کاال در اســتان مشــخص شــود. شناســایی قاچــاق 

عبــاس رضایــی افزود: یکــی از مهمترین محل های 
گلوگاه هــای محــور شــرقی و جنوبــی  ورود قاچــاق، 

نظــارت  بــا  مــی رود  انتظــار  کــه  اســت  اســتان 
کنتــرل شــود. بیشــتری، این مســیرها 

معبــر  به اینکــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  اســتاندار 
ــاز  ــهرضا نی ــهید امامی ش ــی ش ــت بازرس ورودی ایس
کنــون انجــام نشــده  کــه تا بــه زیرســاخت هایی دارد 
کمیســیون  عضــو  دســتگاه های  گفــت:  اســت، 
کاال بایــد وظیفــه محولــه خــود  مبــارزه بــا قاچــاق 
ــا مشــکالت  را در زمینــه رفــع موانــع انجــام دهنــد ت
حــوزه قاچــاق کاال از طریق معابــر ورودی و خروجی 
کنــد. همچنیــن محمدرضــا  کاهــش پیــدا  اســتان 
حبیبی رییس کل دادگســتری اســتان اصفهان نیز 
در ایــن جلســه از مســووالن ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق 
کاال و ارز خواســت تا دســتگاه های اجرایی ُمتخلف 
کــه بــه وظایــف  کاال را  دخیــل در مبــارزه بــا قاچــاق 
کار اجرایــی را بــه تعویــق  خــود عمــل نمی کننــد و 

کننــد. ــه دســتگاه قضایــی معرفــی  ــد، ب می اندازن
در ایــن  نیــز  اصفهــان  انتظامی اســتان  فرمانــده 
نشســت اظهــار داشــت: بایــد در جهــت تقویــت 
که به منظور تقویت   ایستگاه های ایست و بازرسی 
امنیــت پایــدار، مقابلــه با ناامنــی، قاچــاق کاال، مواد 
انجــام اســت،  مخــدر و قاچــاق انســان در حــال 
بیشــتر پرداختــه شــود. محمدرضــا میرحیــدری 
در  و  اســتان  ضرورت هــای  بــه  توجــه  بــا  افــزود: 
راســتای عمــل بــه فرمایــش رهبــری بــرای مقابلــه بــا 
قاچاق، ایستگاه های ایســت و بازرســی پنجگانــه در 
اســتان فعالنــد اما بایــد امکانات مالی و زیرســاختی 

عمرانــی آن بــرای نیــرو انتظامی فراهــم باشــد.
اتــاق  اصنــاف،  اتــاق  در ایــن نشســت، همــکاری 
بازرگانــی و معاونــت غــدا و دارو، ایجــاد شــهرک های 
و  اســتان  در  آرایشــی  لــوازم  تولیــد  تخصصــی 
کمــک دانشــگاه  تمهیدآفرینــی فنــی و اجرایــی بــا 
علــوم پزشــکی و ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی 
بــاره  در  تصمیم گیــری  و  تصویــب  شــد.  مطــرح 
اقداماتــی نظیــر تامیــن اعتبار، ایجــاد زیرســاخت 
توســط  بازرســی  و  عمرانی، ایستگاه های ایســت 
دســتگاه های مســوول و ســتاد مبــازره بــا قاچــاق 
در ایــن  قضایــی  مقامــات  همــکاری  و  ارز  و  کاال 
زمینــه، از دیگــر مســائل مطــرح شــده در جلســه 
امــروز نشســت اعضــای اصلــی کمیســیون مبــارزه بــا 

کاال و ارز اســتان بــود. قاچــاق 
ــکالت  ــاره ای از مش ــه پ ــه ب ــن جلس ــن در ای همچنی
کاال در راه هــای  موجــود بــر ســر راه مبــارزه بــا قاچــاق 
جاده ها، ایجــاد  روشــنایی  همچــون  اســتان 
کنتــرل  بــرای  شــبانه  نیــروی  اســتقرار  فضــای 
خودروهــای ورودی، تجهیــز بــه دســتگاه)ایکس 
ری( اســکن خودروهــای ســنگین باربری، ایجــاد 
خــط مخصــوص پیشــگیری از ترافیــک جــاده ای 
حین ایســت و بازرســی، نصــب عالئــم راهنمایــی و 
کنتــرل خروجی هــا، استانداردســازی و  رانندگــی، 
رفــع خطــر در ایســتگاه های بازرســی و اســتفاده از 
بودجــه و ردیــف دولتی نیز پرداخته شــد. از آنجایی 
کشــور  کــه اصفهــان یکــی از چهاراه هــای مواصالتــی 

محســوب می شــود، بــرای پیشــگیری از قاچــاق 
کنتــرل مبــادی ورودی و  کاال یکــی از مــوارد مهــم 

کشــور اســت. خروجــی اســتان بــه چهــار طــرف 
کامیــون و  عبــور و مــرور روزانــه تعــداد قابــل توجهــی 
ــه  ــی و ترانزیتــی اســتان ب ــی از راه هــای مواصالت تریل
کشــور و اتصــال  ــران و حتــی خــارج از  دیگــر نقاط ای
وجــود  اهمیــت  اصفهــان،  بــه  کویــری  مرزهــای 
ــتان  ــن اس ــی در ای ــارت و بازرس ــاخت های نظ زیرس

کشــور را دوچنــدان می کنــد. کلیــدی  پهنــاور و 
حمــل  بــرای  مختلــف  ترفندهــای  تشــخیص 
کاالهــای قاچــاق و مواد مخدر در پوشــش کاالهای 
دیگــر، اقدامی ســخت اســت لــذا ماننــد بســیاری 
ــتگاهی  ــه دس ک ــد  ــرفته می طلب ــور های پیش کش از 
کــه بــدون دخالــت دســت و  وجــود داشــته باشــد 
از طریــق اشــعه  و بــا اســکن خــودرو، محتویــات بــار 

حمــل شــده، بررســی و تشــخیص داده شــود.
کنــون در ایــن زمینــه پیشــتاز  اســتان اصفهــان تا
بــوده و تواســته اســت دســتگاه)ایکس ری(اســکن 
خودرو را توســط متخصصان داخلی بومی ســازی و 
کنــد امــا همــه ماجــرا نصب ایــن دســتگاه  راه انــدازی 
کــه هزینــه ســاخت هر یــک از آنهــا بالغ بر  گرانقیمــت 
۵۰ میلیــارد تومــان بــرآورد شــده اســت، نیســت؛ زیــرا 
بــرای نصــب و تجهیــز سایر ایســتگاه های پلیــس 
کــه هنــوز  بــه زیرســاخت هایی دارد  اســتان نیــاز 
بســیاری از آنهــا بــا وجــود نامه نگاری هــای فــراوان، 

انجــام نشــده اســت.

با نصب سامانه نظارتی:

محورمواصالتیاصفهان-شیرازازقاچاقکاالایمنمیشود
خبرربخ

خبر

مدیــرکل دفتــر صنایــع معدنــی وزارت صمــت بــا 
گــرم ۲ فــوالد مبارکــه  کیــد بر اینکــه پــروژه نــورد  تا
مشــکل تامیــن مــواد اولیــه بســیاری از صنایــع را 
گفــت: تــالش وزارت صمــت  کــرد،  حــل خواهــد 

راه انــدازی هرچــه ســریعتر این پــروژه اســت.
ســیف اهلل امیری در خصوص نقش شــرکت فوالد 
مبارکه در توســعه صنعت فوالد کشــور، اظهار کرد: 
فوالدمبارکــه یــک شــرکت فــوالدی بســیار عظیــم و 
تولیدکننــده ورق بــرای تمــام مصارف کشــور اســت 
کامــال  کــه میــزان تولیــد، مصــرف و صــادرات آن نیــز 

مشــخص است.
گــر در شــرایط فعلــی شــرکت فــوالد  وی افــزود: ا
تعطیــل  مــا  واحدهــای  تمــام  نباشــد،  مبارکــه 
از  یکــی  شــرکت  واقع ایــن  در  شــد،  خواهنــد 
فــوالدی  شــرکت های  بزرگتریــن  و  قدیمی تریــن 
اســت. بــوده و چشــم و چراغ ایــن ملــت  کشــور 

در  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  نقــش  دربــاره  وی 
گفــت: نقــش  کشــور،  طرح هــای توســعه ای فــوالد 
اهــداف  بــه  رســیدن  در  مبارکــه  فــوالد  شــرکت 
کشــور در افــق  ــرای صنعــت فــوالد  تعریــف شــده ب
۱۴۰۴ مثبــت بــوده و ایــن شــرکت اهــداف خــود در 
ــه  ــرده اســت، ب ک طرح هــای توســعه ای را محقــق 
ویــژه بــا پــروژه جدید ایــن شــرکت یعنــی واحــد نــورد 
کــه برنامه ریــزی و تــالش بــرای راه انــدازی  گــرم ۲ 
از  عمــده ای  بخــش  می توانــد  داده،  انجــام  آن 
مشــکالت کشــور را بــرای تامیــن مــواد اولیــه و انــواع 

کنــد. ورق را رفــع 
صمــت  وزارت  معدنــی  صنایــع  دفتــر  مدیــرکل 
ــروژه  ــدازی پ ــه از راه ان ــن وزارتخان ــاره حمایت ای درب
گفــت:  کــرد:  کیــد  گــرم ۲ فــوالد مبارکــه، تا نــورد 
کار بســیار بزرگــی  گــرم ۲ فــوالد مبارکــه  پــروژه نــورد 
گذشــته انجــام  کلنــگ زنــی آن در ســال  کــه  اســت 

راه انــدازی  بــه  مربــوط  جلســات  کنــون  ا و  شــد 
البتــه  اســت.  برگــزاری  حــال  در  در ایمیــدرو  آن 
کــه بایــد  مشــکالتی بــرای راه انــدازی آن وجــود دارد 
هرچــه زودتــر حــل شــود. هرچنــد خوشــبختانه 
تــالش مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه بر ایــن 
که ایــن پــروژه ســریعتر انجــام شــود. البتــه  اســت 
بــرای راه انــدازی تمــام پروژه هــای تعریــف شــده 
بــرای صنعــت فــوالد مشــکالتی در مســیر راه وجــود 

کــه بایــد مرتفــع شــوند. دارد 
بر ایــن  امیــری، همــت وزارت صمــت  گفتــه  بــه 
گــرم ۲ شــرکت  کــه هرچــه زودتــر پــروژه نــورد  اســت 
فــوالد مبارکــه راه انــدازی شــود، زیــرا با اضافه شــدن 
محصــوالت تولیدی ایــن واحــد، مشــکالت ورق 
کشــور حــل خواهــد شــد و دیگــر دغدغه هــای  گــرم 
بــازار همچــون قیمت هــا وجــود نخواهــد داشــت.
گــرم ۲ شــرکت فــوالد مبارکــه در  کلنــگ پــروژه نــورد 
گذشــته توســط سرپرســت وزارت صمــت  ســال 
بــه زمیــن زده شــده و طبــق پیــش بینی هــای 
انجــام شــده، بــا راه انــدازی و بهــره بــرداری از ایــن 
کشــور  پــروژه اســتراتژیک، میــزان تولیــد ورق در 
بــه بــاالی هفــت میلیــون تــن خواهــد رســید و 
گاز، لوله ســازی،  صنایعــی از جملــه صنایــع نفــت و 
ــرای همیشــه  کشتی ســازی و... ب خودروســازی و 
دوبــاره  جانــی  و  شــده  نیــاز  بــی  ورق  واردات  از 

می گیرنــد.
ــه  ــوالدی ب ــن ورق ف ــون ت ــاالنه دو میلی ــون س کن  ا
کــه بــا اجرای ایــن پــروژه نــه  کشــور وارد می شــود 
گرفتــه می شــود،  تنهــا جلوی ایــن حجــم از واردات 
بلکــه توانایــی صــادرات نیــز بــه وجــود می آیــد. در 
واقــع عــالوه بر اینکــه از خــروج ســاالنه ۹۰۰ میلیــون 
بــا  بلکــه  کشــور جلوگیــری می شــود،  از  ارز  یــورو 
ارز  از  صــادرات محصوالت ایــن بخــش، بخشــی 

کشــور نیــز تامیــن می شــود. مــورد نیــاز 

رییــس هیــات عالــی نظــارت بــر انتخابــات شــورای 
فرمانداری هــا  گفــت:  اصفهــان  اسالمی اســتان 
اوایــل اردیبهشــت، نتایــج ثبت نــام را بــه داوطلبان 

شــورا ها اعــالم می کننــد.
عالــی  هیــات  رییــس  نقدعلــی  االســالم  حجــت 
بــر انتخابــات شــورای اسالمی اســتان بــا  نظــارت 
بیان اینکــه فرمانداری هــا اوایل اردیبهشــت، نتایج 

ــه داوطلبــان شــورا ها اعــالم می کننــد  ــام را ب ثبــت ن
باشــند،  نتایــج معتــرض  بــه  کــه  کســانی  گفــت: 
می تواننــد هفتــم تا ۱۰ اردیبهشــت، اعتراض خــود را 
بــه دفتــر نظارت بر انتخابات شــوراها در اســتانداری 

کننــد. اعــالم 
اردیبهشــت   ۲۰ تــا   ۱۰ از  اعتراض هــا  افــزود:  وی 
بررســی شــده و نتایج نهایی، ۲۲ اردیبهشــت اعالم 

می شــود.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت: 

تالش وزارت صمت راه اندازی 
گرم ۲ است هرچه سریعتر پروژه نورد 

نتایج نهایی، ۲۲ اردیبهشت اعالم می شود : 

اعالم نتایج صالحیت داوطلبان شوراها 
در اوایل اردیبهشت 

خبرربخخبرربخ

زیســت  محیــط  بــه  منــد  عالقــه  کوهنــوردان  
شــرکت آبفــا اســتان اصفهــان ارتفاعات هاردنــگ 

کردنــد.  کســازی  لنجــان را از وجــود زبالــه پا
اســتان  آبفــای  کوهنــوردی  گــروه  سرپرســت 
اصفهــان  اظهــار داشــت:  بــر اســاس مســئولیت 
کــه همــه افــراد بــه ویــژه آبفــای اســتان  اجتماعــی 
اصفهــان بــر عهــده دارد، در مســیر کوهســتان بــه 
کــودکان و نوجوانــان  گردهــا و بــه ویــژه  طبیعــت 
که بخشــی از آب شــرب کشــور  آموزش می دهیم 
از مناطق کوهســتانی تامین می شــود، بنابراین 
را  کشــور  آبــی،  کــم  بــا توجــه به اینکــه بحــران 
ــی  امــری  ــع آب ــد می کنــد، حفاظــت از مناب تهدی

مهــم و اجتنــاب ناپذیــر اســت.
بایــد  گردشــگران  گفــت:  نصیــری   فــرود 
ضامــن جمــع آوری زباله هــای تولیــدی خــود 
باشــند، زیــرا حجــم زیــاد زبالــه در محیط هــای 
گونه هــای جانــوری را  کوهســتانی، منابــع آب و 
تهدیــد می کنــد. زباله هــای خشــک  به خصوص 
حجــم  بیشــترین  پالســتیکی،  بطری هــای 
میدهنــد.  تشــکیل  را  کوهســتان   زباله هــای 

مسئولســیت  اســاس  بــر  کــرد:  تصریــح  وی  
جــاری  مــاه  فروردیــن  در  شــرکت،  اجتماعــی 
کوهنــوردی دوســت دار طبیعــت  گــروه 1۰ نفــری  
آبفــا اســتان اصفهــان، از مســیر 3 هــزار متــری 
کیلوگــرم زبالــه را  ارتفاعات هاردنــگ، بیــش از 1۰ 

کردنــد.  آوری  جمــع 
اســتان  آبفــای  کوهنــوردی  گــروه  سرپرســت 
صعــود  گــروه  اعضــای  کــرد:   اعــالم  اصفهــان 
کننــده بــه ارتفاعات هاردنــگ را رضــا احســن فــر، 
امیــن غالمــی، مهردادجانبانــی، ســعیدکاظمی، 
حســین  ناصرصالحــی،  محمدرضاچوپانــی، 
و  نصیــری  فــرود  ســعیدحاجیلو،  صبــوری، 

دادنــد.  تشــکیل  جعفــری  غالمعلــی 

کسازی ارتفاعات هاردنگ از زباله توسط  پا
گروه کوهنوردی شرکت آبفا استان اصفهان

اشــاره  بــا  اصفهــان  فرودگاه هــای  مدیــرکل 
به تشــدید اقدامــات پیشــگیرانه درمــوج چهــارم 
کنــون دســتورالعملی دربــاره لغــو  گفت:تا کرونــا 
و ابطــال پروازهــای بین المللــی فــرودگاه شــهید 

بهشــتی اصفهــان ابــالغ نشــده اســت.
گفت وگــو بــا مهــر بــا اشــاره بــه  حســن امجــدی در 
تشــدید اقدامــات پیشــگیرانه در راســتای مقابلــه 
کرونــا، اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه  بــا ویــروس 
کرونــا و اعــالم وضعیــت قرمــز  شــروع مــوج چهــارم 
بهداشــتی  دســتورالعمل های  اصفهــان،  شــهر 
ــا  ابالغــی از ســوی ســتاد ملــی و اســتانی مبــارزه ب
کرونــا و نظــارت بــر رعایــت هــر چــه بهتــر آنهــا بــه 
کارکنــان بــا  منظــور حفــظ ســالمت مســافران و 
شــدت بیشــتری در ایــن فــرودگاه در حــال انجــام 

اســت.
کرونــا  شــیوع  ابتــدای  از  بیان اینکــه  بــا  وی 
حــوزه  در  بهداشــتی  تمامی شــیوه نامه های 
هوایــی و خدمــات فرودگاهــی اعمــال شــده اند، 
مراجعــه  و  مســافران  ورود  از  جلوگیــری  افــزود: 
کننــدگان فاقد ماســک به ترمینال های پــروازی و 
کــن فرودگاهــی و غربالگــری حرارتــی در مبادی  اما
بــا  فرودگاهــی  کــن  اما و  ترمینال هــا  بــه  ورودی 

شــدت و دقــت بیشــتری انجــام می شــود.
اصفهــان  اســتان  فرودگاه هــای  مدیــرکل 
همچنیــن بــه تشــدید نظــارت مراقبیــن ســالمت 
کــن فرودگاهــی اشــاره  در ترمینال هــا و ســایر اما
رعایــت  ماســک،  از  اســتفاده  گفــت:  و  کــرد 
گــذاری  فاصلــه  و  بهداشــتی  شــیوه نامه های 
کننــدگان،  اجتماعــی توســط مســافران، مراجعــه 
مراقبیــن  توســط  فرودگاهــی  بــرداران  بهــره 

ســالمت رصــد می شــود؛ همچنیــن ترمینال هــا 
کــن عملیاتــی، اداری و تجهیــزات فرودگاهــی  و اما
بــه صــورت مســتمر در فــرودگاه شــهید بهشــتی 

می شــود. زدایــی  میکــروب  و  ضدعفونــی 
ســوابق  کنتــرل  کــرد:  خاطرنشــان  امجــدی 
از  قبــل  کرونــا  ویــروس  بــه  مســافران  ابتــالی 
کارکنان شــرکت های  کارت پــرواز توســط  دریافــت 
کنتــرل ســوابق ابتــالی  هواپیمایــی و همچنیــن 
کننــدگان به ایــن بیمــاری قبــل از ورود  مراجعــه 
بــه ســاختمان مرکــزی اداره کل بــا اســتفاده از نــرم 
کــه توســط مراقبیــن ســالمت انجام  افــزار ماســک 
می شــود از جملــه اقدامــات مهم ایــن فــرودگاه در 
کوویــد- ۱۹  راســتای جلوگیــری از انتشــار ویــروس 

اســت.
رعایت ظرفیت مجاز پذیرش ۶۰ درصدی 

مسافر در هواپیما
وی گفــت: اداره کل فرودگاه هــای اصفهان حفظ 
کار را از ابتــدا در دســتور  ســالمت و ایمنــی محیــط 
کار خــود قــرار داده اســت و بــا نصــب پمپ هــای 
در  دســت  کننــده  ضدعفونــی  اتوماتیــک 
کانترهای  کن فرودگاهی، تجهیز  ترمینال هــا و اما
ــه های  ــه شیش ــت ب ــراز هوی ــافر و اح ــرش مس پذی
محافــظ و توزیــع رایــگان وســایل حفاظــت فردی 
نظیــر ماســک، دســتکش، محلــول ضدعفونــی 
نظامــی و  ارگان هــای  و  پرســنل  بــرای  کننــده 
انتظامی مســتقر در فــرودگاه توانســته نقــش بــه 
ســزایی در جهــت جلوگیــری از انتشــار ویــروس 
کرونــا و حفــظ ســالمت کارکنان ایــن مجموعه ایفــا 

کنــد.
مدیــرکل فرودگاه هــای اصفهــان، افزایش دفعات 

اطــالع رســانی درخصــوص اســتفاده از ماســک و 
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در ترمینال هــای 
واحــد  توســط  فرودگاهــی  کــن  اما و  پــروازی 
اطالعــات پــرواز و تشــدید نظــارت برضــد عفونــی 
هواپیماهــا و تجهیــزات مســتقر در رمــپ پــروازی 
کرونــا برشــمرد و  را از دیگــر اقدامــات دوران شــیوع 
کثــر ظرفیت  ابــراز داشــت: اســتفاده نکــردن از حدا
رعایــت  مســافران،  حامــل  اتوبوس هــای  در 
ظرفیــت مجــاز پذیــرش ۶۰ درصــدی مســافر در 
هواپیما توسط شرکت های هواپیمایی از جمله 
ــرودگاه شــهید بهشــتی  ــه در ف ک ــی اســت  اقدامات

اصفهــان رعایــت می شــود.
انجام تست PCR و غربالگری حرارتی 

مسافران ورودی از پروازهای بین المللی
امجــدی دربــاره لغــو و یــا ابطــال پروازهــای بیــن 
المللی فرودگاه شــهید بهشــتی در شــرایط کنونی 
خصــوص  در  گیــری  تصمیــم  داشــت:  اظهــار 
بــه  المللــی  بیــن  پروازهــای  لغــو  یــا  و  ابطــال 
در  کرونــا  ویــروس  شــیوع  از  پیشــگیری  دلیــل 
کشــور بــر عهــده ســتاد ملــی مقابلــه  فرودگاه هــای 
کرونــا و بــه تبــع آن اعــالم ســازمان هواپیمایــی  بــا 
امــروز هیــچ دســتورالعملی  تــا  بــوده و  کشــوری 
ــده و  ــالغ نش ــان اب ــرودگاه اصفه ــه ف ــاره ب ــن ب در ای
گردشــگری بــه مقصــد ترکیــه بنــا بــر  تنهــا تورهــای 
آخریــن تصمیمــات اتخــاذ شــده در ســتاد ملــی 

کرونــا لغــو شــده اســت. مبــارزه بــا 
وی افزود: ایــن اطمینــان را بــه هــم اســتانی ها و 
کــه همــه شــیوه نامه های  مســافران می دهیــم 
بهداشــتی در ترمینــال پروازهــای بین المللی این 
فــرودگاه نیــز بــا جدیت و شــدت بیشــتری در حال 
کــه مســافران ورودی  انجــام اســت بــه طــوری 
از پروازهــای بیــن المللــی نــه تنهــا بایــد قبــل از 
ورود نســبت بــه ارائــه تســت منفــی PCR خــود 
بلکــه در  کننــد  اقــدام  )بــا مهلــت ۹۶ ســاعت( 
هنــگام ورود بــه ترمینــال مــورد غربالگــری حرارتــی 
گرفتــه و ســپس فرم هــای  کســیژن ســنجی قــرار  و ا
و  بررســی  مــورد  آنــان  شــده  تکمیــل  ســالمت 

ارزیابــی قــرار می گیــرد.
ورود مسافران از کشورهای دارای ویروس 

انگلیسی تا اطالع بعدی ممنوع است
از  مســافران  ورود  کــرد:  خاطرنشــان  امجــدی 
کشــورهای ویــژه )دارای ویــروس انگلیســی( بــه 
طــور مســتقیم و یــا غیــر مســتقیم تــا اطــالع ثانوی 
ممنــوع بــوده و تنهــا بــا تأییــد وزارت خارجــه و بــا 
کامــل پروتکل هــای بهداشــتی امــکان  رعایــت 
کشــورهای  پذیــر اســت و از مســافران ورودی از 
بیمــاری(  بــاالی  بــروز  بــا  )کشــورهایی  پرخطــر 
توســط پرســنل مرکــز بهداشــت مــرزی در فــرودگاه 

گرفتــه می شــود.  PCR مجــدد تســت

مدیرکل فرودگاه های اصفهان:

پروازهای بین المللی فرودگاه شهید بهشتی اصفهان برقرار است

خبر

معــاون امــور بازرگانــی ســازمان صنعــت، معــدن 
ســازمان  گفت: ایــن  اصفهــان  اســتان  تجــارت  و 
به صــورت شــبانه روزی در تــالش اســت تــا فرآینــد 
کاالهــای اساســی در ایــن مــاه مبــارک بــه  توزیــع 
نحــو احســن انجــام شــود و به ایــن منظور در اســتان 
کشــور  اصفهــان به عنــوان تنهــا اســتان در ســطح 
آغــاز  اساســی  کاالهــای  توزیــع هوشــمند  فرآینــد 
شــده و تــا پایان هفته آینــده در مورد تمــام کاالهای 
اساســی توزیــع بــه طــور هوشــمند صــورت خواهــد 

ــت. گرف
اســماعیل نــادری در گفت وگــو با فــارس درخصوص 
رفــع  بــرای  اســتان  برنامه هــای ســازمان صمــت 
رمضــان  مــاه  در  بــازار  تنظیــم  و  مــردم  دغدغــه 
امســال اظهــار داشــت: نظارت هــا بــر روی عرضــه 
و قیمــت مایحتــاج مــردم بــا اســتفاده از ظرفیــت 
نیروهــای حــوزه بازرســی ســازمان صمــت، بازرســی 
اتــاق اصنــاف و بازرســی بســیج اصنــاف در ایــن مــاه 

تشــدید خواهــد شــد.
معــاون امــور بازرگانــی ســازمان صنعــت، معــدن 
اســاس  بــر  افــزود:  اصفهــان  اســتان  تجــارت  و 
برنامه های ایــن ســازمان جهــت تنظیــم بــازار در 
مــاه رمضــان، با تشــدید نظارت هــا و توزیع کاالهای 
اساســی ماننــد شــکر و روغــن بــا قیمــت مصــوب 
تــالش می کنیــم مــردم مشــکلی برای این ایــام در 

زمینــه تامیــن مایحتــاج نداشــته باشــند.
تعیین قیمت برای کاالهای پرمصرف در این ماه، 

دیگر برنامه سازمان صمت
وی تعییــن قیمــت بــرای کاالهای پرمصــرف در این 
گفــت:  کــرد و  مــاه را دیگــر برنامه ایــن ســازمان اعــالم 
بــرای زولبیــا و بامیــه، حلیــم و آش قیمت هــای 
مصــوب اعــالم می شــود؛ همچنین بــرای جلوگیری 
کاالهــای  از بــر هــم خــوردن تعــادل عرضــه و تقاضــا 
کیلــو 87۰۰  اساســی، شــکر بــا قیمــت مصــوب هــر 
کیلویــی، قنــد  تومــان دربســته های یــک و ســه 
1۰۵۰۰ تومــان و برنــج تقریبــًا هــر کیلــو 18 هــزار تومــان 
در فروشــگاه های بــزرگ، اصنــاف و تعاونی ها عرضه 
کــه تأثیــر آن از هفتــه آینــده در بــازار  خواهــد شــد 

نمایــان می شــود.
نــادری افــزود: ۵ هــزار تــن شــکر و 2۵۰۰ تــن روغــن 
جهــت تأمیــن نیــاز واحدهــای تولیــدی اســتان بــه 
کــه  طــور مســتقیم تخصیــص داده تــا روغن هایــی 
ــوار در فروشــگاه ها عرضــه  ــازار خان ــم ب جهــت تنظی

شــده جذب ایــن واحدهــا نشــوند.
معــاون امــور بازرگانــی ســازمان صنعــت، معــدن و 

تجــارت اســتان اصفهــان در مــورد وضعیــت عرضــه 
روغــن در واحدهــای خــرد در ســطح اســتان اعــالم 
کــرد: بــه دلیــل امــکان نظــارت بیشــتر، توزیــع روغــن 
گســترده تر  در فروشــگاه های زنجیره ای و تعاونی ها 
طریــق  از  نیــز  خرده فروشــی ها  در  ولــی  اســت 
شــرکت ها پخــش و اتحادیــه توزیــع روغــن انجــام 
می شــود و 2۵۰۰ تــن روغــن در ســطح اســتان عرضــه 
کــه از ایــن نظــر جــای نگرانــی وجــود نــدارد. می شــود 
غ در کالن شهر اصفهان در حال  التهاب بازار مر

برطرف شدن است
بــا  غ توضیــح داد:  مــر بــازار  وی دربــاره وضعیــت 
غ زنــده، عرضه از ســوی  افزایــش قیمــت مصــوب مــر
ــور  ــه وف غ ب ــر ــته و م ــش داش ــد افزای ــای تولی واحد ه
در تمامی شهرســتان های اســتان توزیــع می شــود؛ 
همچنیــن بــا تغییــر فرآینــد توزیــع در واحدهــای 
خــرد و افزایــش نظــارت، تقاضــا نیــز مدیریــت شــده 
کــه در بــازار در کالن شــهر اصفهــان وجــود  و التهابــی 

داشــت در حــال برطــرف شــدن اســت.
غ  مــر قطعه بنــدی  ممنوعیــت  پیرامــون  نــادری 
کــه  اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه نیــاز واحدهایــی 
می کننــد  اســتفاده  قطعه بنــدی  محصــوالت  از 
کــه  کارخانه هایــی  ماننــد صنایــع و رســتوران ها و 
محصــوالت قطعه بنــدی مــاده اولیــه تولیــد آن هــا 
کشــاورزی،  ــه وزارت جهــاد  اســت،بر اســاس مصوب
غ تولیــدی عــالوه بــر  از ایــن هفتــه 1۰ درصــد از مــر
میزانــی کــه بــه دلیل مشــکالتی مانند خــون مردگی 

نیــاز بــه قطعه بنــدی داشــت، بــه طــور مســتقیم 
بــه واحدهــای قطعه بنــدی  بــر اســاس ظرفیــت 
تخصیــص داده خواهــد شــد تــا مجبــور نباشــند نیاز 
کننــد  خــود را از فروشــگاه های ســطح شــهر تأمیــن 
و مشــکلی برای ایــن صنعــت اشــتغال زا بــه وجــود 

نیایــد.
معــاون امــور بازرگانــی ســازمان صنعــت، معــدن و 
تجــارت اســتان اصفهــان ادامــه داد: محصوالتــی 
کــه واحدهــای قطعه بنــدی ماننــد کتــف، ران و بال 
غ عرضــه می کننــد بایــد بــر اســاس قیمت هــای  مــر
ســازمان حمایت عرضه و در فروشــگاه ها به دســت 

مــردم برســد.
گوشــت قرمــز را تابــع عرضــه و تقاضــا  وی قیمــت 
کــرد: با این وجــود جهــت  در بــازار دانســت و اعــالم 
منجمــد  گوســاله  گوشــت  میزانــی  بــازار  تنظیــم 
کــه الزم باشــد و در خیریه هــا و  بــرای واحدهایــی 
کمــک مؤمنانــه توزیــع خواهــد شــد. طرح هــای 

کرد: ایــن ســازمان به صــورت  نــادری خاطرنشــان 
توزیــع  فرآینــد  تــا  اســت  تــالش  در  شــبانه روزی 
نحــو  بــه  مبــارک  مــاه  در ایــن  اساســی  کاالهــای 
احســن انجــام شــود و به ایــن منظــور در اســتان 
کشــور  اصفهــان به عنــوان تنهــا اســتان در ســطح 
کاالهای اساسی آغاز شده  فرآیند توزیع هوشــمند 
کاالهــای  و تــا پایــان هفتــه آینــده در مــورد تمــام 
اساســی توزیــع بــه طــور هوشــمند صــورت خواهــد 

گرفــت.

آغاز فرآیند توزیع هوشمند کاالهای اساسی در استان اصفهان؛

 تشدید نظارت ها بر عرضه و قیمت برای تنظیم بازار در ماه رمضان
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خبر درخواست پایگاه انتقال خون اصفهان برای اهدای خون؛ 
 افزایشی در اهدای پالسما وجود نداشته است

نائب رئیس ستاد دیه استان اصفهان: 
۸۵۹ زندانی اصفهانی در انتظار برگشت به آغوش خانواده هستند

رئیس پلیس فتای استان اصفهان 
خبر داد؛

کالهبرداری با ترفند 
کارت اعتباری  ثبت نام 

سهام عدالت

افزون بر ۱۳۰۰ نفر در آران و بیدگل آموزش فنی و حرفه ای دیدند

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

رئیــس روابط عمومی ســازمان انتقال خون اســتان با 
بیان اینکه افزایشــی در اهدای پالســما وجود نداشته 
کــه نیــاز بــه خــون و فراورده هــای آن  گفــت: از آنجایــی 
روزانــه اســت و بیمــاران بســیاری بــه خــون نیــاز دارنــد 
بنابرایــن توصیــه می شــود اهــدای خــون بــه صــورت 
گفت وگــو بــا  مســتمر باشــد. لطفعلــی جعفــری در 
تســنیم، بــا اشــاره بــه آمادگــی ســازمان انتقــال خــون 
هــر  داشــت:  اظهــار  رمضــان،  مبــارک  مــاه  در ایــام 
ســاله بــا آغــاز مــاه مبــارک رمضــان بــرای رفــاه حــال 
اهــدا کننــدگان یــک شــیفت شــب بــه شــیفت های 
روزانــه افــزوده می شــد. وی افــزود: ولــی امســال بــا 
توجــه بــه وضعیــت قرمــز کرونــا و قــرار داشــتن در مــوج 
چهــارم کرونــا و همچنیــن طــرح ممنوعیــت تــردد تــا 
ســاعت 22، این شــیفت شــبانه فعال نخواهد نشــد. 

رئیــس روابــط عمومی ســازمان انتقــال خــون اســتان 
ــا بیان اینکــه ســازمان بــه صــورت یکســره  اصفهــان ب
کننــدگان اســت، گفــت: مرکــز جامــع  در خدمــت اهدا
ــا پایــان مــاه  کننــدگان واقــع در میــدان خواجــو ت اهدا
مبــارک رمضــان از ســاعت 8 صبــح تــا ســاعت 22 بــه 
کننــدگان  صــورت یکســره آمــاده خونگیــری از اهدا
اســت. وی ادامــه داد: از مــردم درخواســت می شــود 
کــه در گذشــته ســازمان انتقــال خــون و  همانگونــه 

بیمــاران را یــاری می کردنــد در مــاه مبــارک رمضــان هم 
کــز مــا را در کمــک بــه بیمــاران نیازمند  بــا حضــور در مرا
خــون همراهی کنند. جعفــری تصریــح کــرد: در حال 
ــود  ــکلی وج ــون مش ــره خ ــزان ذخی ــر می ــر از نظ حاض
نــدارد و در وضعیــت مطلــوب قــرار داریــم و جوابگــوی 
ــتیم  ــی هس ــز درمان ک ــتان ها و مرا ــی بیمارس ــاز فعل نی
کــه نیــاز بــه خــون و فراورده هــای آن  ولــی از آنجایــی 
روزانــه اســت و بیمــاران بســیاری بــه خــون نیــاز دارنــد 
بنابرایــن توصیــه می شــود اهــدای خــون بــه صــورت 
مســتمر وجــود داشــته باشــد. وی بــا اشــاره بــه ذخیــره 
کنــون باوجــود افزایــش  پالســما، اظهــار داشــت: تا
تصاعدی تعداد بیماران کرونایی افزایشی در اهدای 
پالســما وجــود نداشــته با این حــال در صــورت اعــالم 
نیاز بیمارســتان ها و پزشــکان بــرای درمان بیمــاران از 

ذخیــره پالســما اســتفاده خواهــد شــد.

گفــت: در  نائــب رئیــس ســتاد دیــه اســتان اصفهــان 
ــی  ســال جــاری ۸۵۹ زندانــی جرائــم غیرعمــد و مال
ــغ بــر ۷۰۰ میلیــارد تومــان  کــه بدهــی آنهــا بال داریــم 
اســت. آزادی زندانیــان جرائــم مالــی غیر عمــد یکــی 
از برنامه هــای خداپســندانه در مــاه ضیافــت الهــی 
اســت. اقدامی کــه بــه همــت ســتاد دیــه اســتان و 
کمــک خیــران تحقــق پیــدا می کند.برایــن اســاس 
کــردن مراســم عــزا  برخــی از افــراد بــه جــای برگــزار 
گــروه  بــرای عزیــزان خــود خــرج مراســم ها را به ایــن 
اختصــاص داده و ترجیــح می دهنــد افــرادی را از 
کننــد. نائــب رئیــس ســتاد دیــه اســتان  زنــدان آزاد 
اصفهــان در ایــن خصــوص اظهــار داشــت: در ســال 
جــاری 8۵9 زندانــی جرائــم غیرعمــد و مالــی داریــم 
کــه بدهــی آنهــا بالــغ بــر 7۰۰ میلیــارد تومــان اســت و 

آنهــا منتظر این هســتند که مردم عزیــز در این مــاه و 
کمک  در مناســبت های مختلــف همــت کننــد تا با
خیــران بــه آغــوش زندگــی بازگردنــد. محمد ضیایی 
بــا بیان اینکــه بخشــی از ایــن بدهــی معموال توســط 
ســال  در  افــزود:   می شــود،  بخشــیده  کی ها  شــا
کــه  گذشــته توســط ســتاد دیــه اســتان اصفهــان 
کشــور مقــام اول را اورده 73۰  چنــد ســال پیاپــی در 
ــی آزاد شــدند. از  218 میلیــارد تومــان بدهــی  زندان

آنهــا 1۵2 میلیــارد تومــان توســط شــکات بخشــیده 
شــد.

 27۰۰ نفر تحت حمایت انجمن حمایت از 
زندانیان اصفهان 

در ایــن میــان انجمن حمایــت از زندانیــان اصفهان 
کار آمــده و خانواده هــای بی بضاعــت را  هــم پــای 
تحت پوشــش قرار داده اســت. مدیرعامل انجمن 
از زندانیــان اصفهــان در ایــن خصــوص  حمایــت 
از  نفــر  حــدود 27۰۰  انجمــن  داشــت: این  اظهــار 
خانــواده زندانیــان بی بضاعــت را تحــت پوشــش 
انجمــن  کرد: ایــن  بیــان  دایــی  مســعود  دارد. 
اقداماتــی بــرای هزینه هــای تحصیلــی، مســتمری، 
هزینه هــای پزشــکی و بســته های معیشــتی نیــز 
کمک هــای  خیــران را  آمــاده و  انجــام می دهــد و 

می دهــد. تحویــل  خانواده هــا  به ایــن 

گفــت:  رئیــس پلیــس فتــای اســتان اصفهــان 
ارســال پیامــک و تبلیغــات در فضــای مجــازی 
کارت اعتبــاری ســهام عدالــت  باعنــوان ثبت نــام 
می توانــد بــه ســرقت اطالعــات هویتــی و برداشــت 

غیرمجــاز از حســاب بانکــی منجــر شــود
اظهــار  مرتضــوی  مصطفــی  ســید  ســرهنگ 
کرونــا و بــروز  داشــت: بــه دلیــل شــیوع ویــروس 
کســب وکار و بعــد  مشــکالت اقتصــادی در حــوزه 
کارت اعتبــاری  ــر اعطــای  از اعــالم دولــت مبنــی ب
ســهام عدالــت، برخــی از افــراد ســودجو بــا طراحی 
ســایت ها و درگاه هــای جعلــی، ســعی دارنــد بــا 
شــیوه های مختلــف و بهــره بــردن از مهندســی 
کالهبــرداری از شــهروندان  اجتماعــی اقــدام بــه 

کننــد.
وی افــزود: در ایــن شــیوه از کالهبرداری، مجرمان 
پیامک، ایمیــل،  طریــق  از  پیــام  ارســال  بــا 
تحــت  اجتماعــی  شــبکه های  و  پیام رســان ها 
کارت اعتبــاری ســهام عدالــت«  عنــوان »ثبت نــام 
ظرفیــت  تکمیــل  از  و  داده  فریــب  را  کاربــران 

می دهنــد. خبــر  وام  درخواســت این 
پیام هــا حــاوی  انتظامی گفت: ایــن  مقــام  ایــن 
ســهام  وام  »ثبت نــام  عنــوان  بــا  لینک هایــی 
بــا  تــا  کاربــران می خواهنــد  از  و  بــوده  عدالــت« 
کلیــک و ورود بــه صفحــه یــا ســایت موردنظــر، 
اطالعــات هویتــی و بانکی خــود را به صورت کامل 

ــد. کنن ثبــت 
کــرد:  ســرهنگ مرتضــوی بــه شــهروندان توصیــه 
برابــر  وام  دریافت ایــن  و  نــام  ثبــت  فرآینــد  در 
گونــه نیــازی  گرفتــه هیــچ  اطــالع رســانی صــورت 
بــه مراجعــه بــه بانــک یــا ســازمان های دولتــی 
طریق اینترنــت  از  اســت  الزم  فقــط  نیســت، 
بانــک و زیــر ســامانه طراحــی شــده درخواســت 
کــه از طــرف  خــود را در یکــی از بانک هــای عامــل 
نهادهــای دولتــی معرفــی و تأییــد شــده اند بــه 

ثبــت برســانند. 
نشــان  خاطــر  اصفهــان  فتــای  پلیــس  رئیــس 
ــه  ــا هرگون ــه ب ــورت مواجه ــهروندان در ص ــرد: ش ک
ارســالی  لینــک  یــا  پیامــک  تلفنــی،  تمــاس 
ــت  ــهام عدال ــاری س کارت اعتب ــام  ــت ن ــت ثب جه
 موضــوع را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه آدرس

 www.Cyberpolice.ir بخــش مرکــز فوریت هــای 
ــا  گزارش هــای مردمی ب ســایبری، قســمت ثبــت 
مــا در میــان بگذارنــد تــا با ایــن دســت اعمــال 

مجرمانــه برخــورد قانونــی شــود.

رییــس مرکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای آران و بیــدگل 
گفــت: ۱۶۹ هــزار و ۹۵۰ نفــر ســاعت دوره آموزشــی 
بــرای یکهــزار و ۳۲۴ مهارت آمــوز از ســوی بخــش 
دولتی ایــن شهرســتان در ســال ۱۳۹۹ ارایــه شــد.

گفت وگــو با ایرنــا افــزود:  حبیــب اهلل پورابراهیمــی در 
در مرکــز ثابــت فنــی و حرفــه ای نزدیــک به ۶۳ هــزار و 
۵۰۵ نفــر ســاعت بــرای ۳۴۰ مهــارت آمــوز، مرکزهــای 
ســیار شــهری ۷۲ هــزار و ۱۸۵ نفــر ســاعت بــرای ۷۰۸ 
نفــر و در روســتاها، پــادگان و محیــط کار واقعی برای 

۲۷۶ نفــر آمــوزش فنــی و حرفــه ای انجــام شــد.
وی ادامــه داد: مرکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای آران 
بــرق  شــامل  ثابــت  کارگاه  پنــج  دارای  بیــدگل  و 

صنعتــی، ســاختمان، بــرق خــودرو، تعمیــر وســایل 
گازســوز و پکیــج و تعمیر لــوازم خانگی برای مــردان و 
چهــار کارگاه ثابــت شــامل طراحــی دوخــت، صنایع 
چــوب، صنایــع چــرم، فنــاوری اطالعــات و صنایــع 

دســتی هنــری بــرای زنــان اســت. 
گفته وی، ۳۴ آموزشــگاه آزاد فنی و حرفه ای زیر  به 
نظــر مرکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای آران و بیــدگل نیــز 
در ســال گذشــته ۸۴ هزار و ۷۰۷ نفر ســاعت آموزش 
ــز آمــوزش  ــد. رییــس مرک کردن ــه  ــرای ۳۸۵ نفــر ارای ب
داشــت:  اظهــار  بیــدگل  و  آران  حرفــه ای  و  فنــی 
آموزشــگاه های آزاد فنــی و حرفه ای ایــن شهرســتان 
در رشــته های فنــاوری اطالعــات، طراحــی دوخت، 
مراقبــت و زیبایــی، امورمالــی وبازرگانــی، صنعــت 

ورزش، صنایــع غذایــی، صنایــع دســتی هنــری، 
مدیریت صنایع، جواهرسازی و هنرهای نمایشی 

درحــال فعالیــت هســتند.
کــرد: طــی رهگیری هــای  پورابراهیمی خاطــر نشــان 
شــغلی انجــام شــده در ســال ۹۹ از آموزشــهای فنــی 
وحرفــه ای، در شهرســتان آران وبیــدگل بــرای ۴۰۰ 
نفــر زمینــه اشــتغال ایجاد شــده اســت.  وی افــزود: 
گذشــته ۹۰۸ نفــر در آزمون هــای الکترونیــک  ســال 
و  ســاختمان  صنعــت  آزمون هــای  در  نفــر  و ۱۱۲ 
قالیبافی مرکز آموزش فنی و حرفه ای آران و بیدگل 
کردنــد. شهرســتان ۱۰۳ هــزار نفــری آران و  شــرکت 
بیــدگل در فاصلــه نزدیک به ۶ کیلومتری کاشــان و 

کیلومتــری شــمال اصفهــان واقــع اســت.  ۲۱۵

گزارشربخ

منابــع  کل  اداره  زدایــی  بیابــان  اداره  رئیــس 
گالیــه  طبیعــی وآبخیــزداری اســتان اصفهــان بــا 
از اعتبارات انــدک بــرای مقابلــه بــا بیابــان زایــی، 
اتفــاق می افتــد  زایــی پهنــه ای  بیابــان  گفــت: 
انجــام  نقطــه ای  صــورت  بــه  زدایــی  بیابــان  و 
می شــود، در ایــن شــرایط بیابــان زایــی بــا شــیب 

تنــدی در حــال پیشــروی اســت. 
ــه پدیــده غالــب  ــا اشــاره ب حســینعلی نریمانــی ب
گــرد و غبــار  خشکســالی در اصفهــان و تشــدید 
کــه  کــرد: امســال اثبــات شــد  و ریزگردهــا، اظهــار 
دنیــا  کل  در  و  اســت  اقلیمی واقعــی  تغییــرات 
ــال ۹۸  ــا در س ــه بارش ه ــد؛ مقایس ــاق می افت اتف
و بعــد از ســال ۹۹ بــا ســال های ۹۶ و ۹۷ و ۱۴۰۰ 
ــی  ــرات اقلیمی واقع ــد، تغیی ــات می کن ــا اثب ــه م ب
تطبیــق  شــرایط  با ایــن  را  خــود  بایــد   اســت 

دهیم.
گــر بــه صــورت غیــر اصولــی  وی توضیــح داد: ا
کشــاورزی می کنیــم بایــد به ســمت افزایــش بهره 
گــر در مناطــق  کنیــم، همچنیــن ا وری حرکــت 
بــرداری  بهــره  ســطحی  معــادن  از  خشــک 

کنیــم. کنتــرل  را  کار  باید ایــن  می کنیــم 
منابــع  کل  اداره  فنــی  معاونــت  سرپرســت 
در  کــرد:  تصریــح  اصفهــان  اســتان  طبیعــی 
کــه  مجمــوع تغییــرات اقلیمی بــه مــا می گویــد 
کنیــم  ــار دیگــر فعالیت هــای خــود را مــرور  یــک ب
کــه موجــب تشــدید بیابــان زایــی  و اقداماتــی 

کنیــم. اصــالح  یــا  متوقــف  را،  می شــود 
تغییرات اقلیمی فرامرزی است

ــرای  گرفتــه ب ــه اقدامــات صــورت  ــا اشــاره ب وی ب
گفــت: در  بیابــان زدایــی در اســتان اصفهــان، 
ــکاری، ۲۱۰۰  ــار نهال ــته ۹۰۰ هــزار هکت گذش ــال  س
هکتــار آبیــاری مراقــب، ۱۷۵۰ هکتــار مدیریــت 
و  زنــده  غیــر  بادشــکن  کیلومتــر   ۵۰ آب،  روان 
جنگل هــای  مدیریــت  عملیــات  همچنیــن 
کاشــت در ســطح ۳ هــزار هکتــار انجــام  دســت 
شــده اســت؛ شــاید مجموعه ایــن اقدامــات ۱۰ 
ــه  ک ــت  ــه داش ــد توج ــا بای ــد، ام ــار باش ــزار هکت ه
موجــب  بارش هــا  کاهــش  اقلیمــی و  تغییــرات 
اثــرات بیابــان زایــی در ســطح میلیــون هکتــار 

شــده اســت.
گرچــه اقدامــات بیابــان  کــرد: ا کیــد  نریمانــی تا
زدایــی در اســتان انجــام می شــود، امــا تغییــرات 
ورود  بــر  عــالوه  و  اســت  اقلیمی فرامــرزی 
کشــور، در  ریزگردهــای بــرون مــرزی بــه داخــل 

و...  قــم  یــزد،  ســمنان،  مرزهــای  نیــز  داخــل 
آســیب پذیــر هســتند و بــا توجــه به اینکــه در ایــن 
مرزهــا ســکونت افــراد بســیار اندک اســت، تمرکــز 
کمتــری بــرای رفــع اثــرات بیابــان زایــی آن انجــام 

می شــود.
کاهــش بارندگــی، رطوبــت  وی توضیــح داد: بــا 
شــرایط  در ایــن  می یابــد  کاهــش  ک  خــا
کمتــر می شــود  ک  چســبندگی بیــن ذرات خــا
گــرد و  کمتریــن ســرعت بــاد شــاهد طوفــان  کــه بــا 
کشــور و اســتان  غبــار هماننــد ابتــدای امســال در 

می شــویم.
یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار کانون بحران 

ک در اصفهان گرد و خا
کل منابع طبیعی  سرپرست معاونت فنی اداره 
گفــت: متاســفانه درحالیکــه  اســتان اصفهــان 
ــان  ــان زایــی پهنــه ای اتفــاق می افتــد و بیاب بیاب
زدایــی بــه صــورت نقطــه ای انجــام می شــود، 
در ایــن شــرایط بیابــان زایــی بــا شــیب تنــدی 
ــدی  کن ــیب  ــا ش ــی ب ــان زدای ــا بیاب ــروی، ام پیش

می شــود. انجــام 
وی بــا بیان اینکــه ســاالنه یــک درصــد مســاحت 
کشــور تبدیــل بــه بیابــان می شــود، این عــدد در 

اصفهــان نیــم درصــد اســت، توضیــح داد: طــی 
یــک بررســی از ســال ۸۱ تا ۹۸، حــدود نیم درصد 
بــه مســاحت بیابان هــای اســتان )مناطق تحت 

تاثیــر فرمایــش بــادی( اضافــه می شــود.
نریمانــی بــا بیان اینکــه ۱۰ درصــد اراضــی خشــک 
کشــور ۲۰  که ایــن عــدد در  دنیــا بیابانــی اســت 
ــت،  ــد اس ــان ۳۰ درص ــتان اصفه ــد و در اس درص
توضیــح داد: در حــال حاضــر ۳ میلیــون و ۲۰۰ 
ــی  ــان بیابان ــتان اصفه ــی اس ــار از اراض ــزار هکت ه
کــه از ایــن میــزان یــک میلیــون و ۵۰۰ هــزار  اســت 
کــه  کانــون بحــران اســت؛ به ایــن معنــا  هکتــار آن 
کانون هــا رخ دهــد بــه  گــرد و غبــار در ایــن  گــر  ا
طــور قطــع شــاهد خســارت ســنگینی بــه منابــع 

ــود. زیســتی و اقتصــادی خواهیــم ب
بیابان زدایی اولویت مهم استان شود

گذشــته  وی بــا اشــاره به اینکــه طــی نیــم قــرن 
کانون هــای بحــران اســتان را  ۳۰۸ هــزار هکتــار از 
ــه  کنــون ب کانون هــا ا گفت: ایــن  ــم،  کرده ای احیــا 
کاشــت تبدیــل شــده و در پنــاه  جنــگل دســت 
آن صنعــت رونــق و مناطــق مســکونی شــکل 
حفــظ  کشــاوزی  اراضــی  و  جاده هــا  و   گرفتــه 

شده است. 

منابــع  کل  اداره  زدایــی  بیابــان  اداره  رئیــس 
کیــد  طبیعــی و آبخیــزداری اســتان اصفهــان بــا تا
ــان  ــد بیاب ــا شــرایط اقلیمی موجــود بای بر اینکــه ب
گیــرد، تصریــح  زدایــی اولویــت مهــم اســتان قــرار 
کــرد: در بحــث بیابــان زدایــی اعتبــارات ملــی در 
مقابــل اعتبــارات اســتانی بســیار بیشــتر اســت و 
گــر بخواهیــم بــا همیــن شــرایط اعتبــارات پیــش  ا
رویــم، شــاهد افزایــش بیابــان زایــی در اســتان 

ــود. خواهیــم ب
شــرایط  بــا  بایــد  گرچــه  ا بیان اینکــه  بــا  وی 
اقلیمی موجــود ســازگاز شــویم، امــا بایــد فشــار 
کنیــم، توضیــح داد: بــه  کمتــر  خــود را از طبیعــت 
ک  عنــوان مثــال معــادن ســطحی همچــون خــا
حــذف  اســتان  از  بایــد  و...  گــچ  و  شــن  رس، 
شــود، همچنیــن در بحــث آب، بــا جریــان زاینده 
ــاورزی  کش ــی  ــار اراض ــزار هکت ــش از ۱۰۰ ه رود، بی
کشــاورزان داده  گــر حقابــه  کشــت مــی رود و ا زیــر 
کمتــر خواهــد  گــرد و غبارهــا  شــود، بــه طــور قطــع 

شــد.
خشکی زاینده رود و طوفان های گرد و غبار 

در مناطق مسکونی
ــا اشــاره بــه تبعــات خشــکی  نریمانــی در ادامــه ب

زاینــده رود و تاثیــر آن بــر بحــران بیابــان زایــی در 
کــرد: خشــکی زاینــده  اســتان اصفهــان، تصریــح 
گــرد و غبــاری بــه  رود بــه حرکــت طوفان هــای 
گــر  کمــک می کنــد )ا ســمت مناطــق مســکونی 
بــه ســمت  ک  و خــا گــرد  باشــد،  از شــرق  بــاد 
گــر جهــت بــاد، غــرب باشــد،  اصفهــان می آیــد و ا
ک بــه ســمت ورزنــه و جــاده ترانزیتــی و  گــرد و خــا

راه آهــن مــی رود(.
کشــاورزی  اراضــی  چــه  هــر  کــرد:  کیــد  تا وی 
زیــر  گیاهــی و  کمتــر تحــت پوشــش  اصفهــان 
ک می شــود. کشــت رود، مســتعد فرســایش خــا
منابــع  کل  اداره  زدایــی  بیابــان  اداره  رئیــس 
کیــد  طبیعــی و آبخیــزداری اســتان اصفهــان بــا تا
کنتــرل برداشــت از چاه هــای آب،  بــر ضــرورت 
چاه هــا  دبی ایــن  بــر  مــازاد  نبایــد  کــرد:  اظهــار 
کار توســط  کــه خوشــبختانه این  برداشــت شــود 

آب منطقــه ای در حــال انجــام اســت.
وی بــا اشــاره بــه پســاب و آب هــای نامتعــارف 
گفــت: مدیریــت اســتان  در اســتان اصفهــان، 
ــان زدایــی  ــه بیاب ــد بخشــی از ایــن پســاب را ب بای
حاشــیه  در  آب  با ایــن  تــا  دهــد  تخصیــص 
در ایــن  کنیــم،  ســبز ایجاد  کمربنــد  جاده هــا 
را  جاده هــا  در  غبــار  و  گــرد  تبعــات  شــرایط 

برســانیم. حداقــل  بــه  می تــوان 
بار بیابان زدایی تنها بر دوش یک وزارتخانه

کیــد بر ضــرورت همگرایی  نریمانــی در ادامــه بــا تا
کرد:  ادارات بــرای مقابلــه با بیابان زایی، تصریح 
گــر تنهــا یــک اداره  بــا اعتبــارات ناچیــز اســت و ا
بخواهــد بیابــان زدایــی کند، شــاهد دســتاوردی 
حالیکــه  در  بــود،  خواهیــم  امــروز  هماننــد 
مختلــف  دســتگاه های  تعامــل  شــاهد   بایــد 

باشیم.
کل  گفتــه رئیــس اداره بیابــان زدایــی اداره  بــه 
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان اصفهــان، 
در قانونــی بــا عنــوان »اقــدام ملــی بیابــان زدایی« 
حــدود ۱۲ وزارتخانــه عضــو هســتند، در حالیکــه 
کنــون بــار بیابــان زدایــی تنهــا بــر دوش وزارت  ا
کشــاورزی و ســازمان جنگل هــا، مراتــع و  جهــاد 

آبخیــزداری اســت.
کــرد: با ایــن وجــود دورنمــای بیابــان  کیــد  وی تا
و  اســت  مثبــت  اصفهــان  اســتان  در  زدایــی 
امــا  کشــور داریــم،  بــه  شــرایط خوبــی نســبت 
و  مختلــف  دســتگاه های  کمــک  نیازمنــد 
اعتبــارات مناســب بــرای مقابلــه بــا بیابــان زایــی 

. هســتیم

تبعات خشکی زاینده رود و پیشروی بیابان در اصفهان

بــه فکــر مقصــر  آنکــه  از  درحــال حاضــر بیشــتر 
ــت  ــر روی رعای ــد ب ــیم بای ــا باش کرون ــارم  ــوج چه م
فاصله گــذاری  و  بهداشــتی  دســتورالعمل های 
کنیــم تــا در هفته هــای آینــده  اجتماعــی تمرکــز 

کاهــش آن باشــیم. شــاهد 
بــه فکــر مقصــر  آنکــه  از  درحــال حاضــر بیشــتر 
ــت  ــر روی رعای ــد ب ــیم بای ــا باش کرون ــارم  ــوج چه م
فاصله گــذاری  و  بهداشــتی  دســتورالعمل های 
کنیــم تــا در هفته هــای آینــده  اجتماعــی تمرکــز 

کاهــش آن باشــیم. شــاهد 
کرونــا منتظــر مقصــر و چرایــی شــروع  در ایــن بیــن 
مــوج چهــارم نمانده و همچنــان قربانی می گیرد.
کــه در بدترین شــرایط و روند  آمــار نشــان می دهد 
گــر مــردم دســتورالعمل ها را  ابتــال قــرار داریــم و ا
رعایــت نکننــد و تصمیم گیــران جدیــت بیشــتری 
کنتــرل شــرایط موجــود نداشــته باشــند  بــرای 
روزهــای آینــده شــرایط بــاز هم ســخت تر و ســیاه تر 

از امــروز می شــود.
 افزایش ۶ برابری مبتالیان 

کرونــا در  ســخنگوی ســتاد اســتانی مقابلــه بــا 
اســتان اصفهــان در ایــن خصــوص اظهار داشــت: 
ــا  ــات ســتاد ملــی مقابلــه ب گرفتــن مصوب ــده  نادی
کرونــا ســبب افزایــش ۶ برابــری مبتالیــان نســبت 

ــد. ــن ش ــی فروردی ــای ابندای ــه روزه ب
گــروه 2،  حجــت اهلل غالمی ادامــه داد: مشــاغل 
3 و ۴ در ســطح اســتان ممنــوع اســت و مشــاغل 
گــروه یــک نیــز بــه اســتثنای خدمــات وابســته بــه 
بهداشــت و درمــان بــه مــدت 1۰ روز از ســاعت 

21:3۰ تعطیــل اســت.
محدودیت هــا  شــدت  کــه  بــوده  ذکــر  بــه  الزم 
در پارک هــا نیــز افزایــش یافتــه و بــه دنبــال آن 
روشــنایی شــب در بوســتان ها و پارک هــا بــه کمتــر 
ــی ها،  ــه فروش ــه و اغذی ــش یافت کاه ــوم  ــک س از ی
در  نیــز  اســباب بازی ها  و  فروشــی ها  آبمیــوه 

ندارنــد. فعالیــت  اجــازه  پارک هــا 
افــزود: طــی بازدیــد از 12 هــزار و 1۰۰ واحــد  وی 
صنفــی، 2۰1 واحــد پلمــپ و 1۵2 واحــد معرفــی بــه 
مراجــع قضایــی و 33۵ واحــد بــا دریافــت اخطــار 
کــه  جــدی مواجــه شــدند، این در حالــی بــوده 
گذشــته 79 خــودرو توقیــف، حــدود  طــی هفتــه 
31 هــزار خــودرو مشــمول جریمــه 2۰۰ هزار تومانی 
خــودرو   7۵۰ و  هــزار   7 حــدود  و  شــبانه  تــردد 
غیربومی نیــز مشــمول جریمــه ۵۰۰ هــزار تومانــی و 

یــک میلیــون تومانــی شــدند.
کرونــا در  ســخنگوی ســتاد اســتانی مقابلــه بــا 
کــرد: بانک هــا بایــد بــه  اســتان اصفهــان بیــان 
بــرای  هفتــه ای   2 مهلــت  اصنــاف  چک هــای 
ــدت  ــن م ــه در ای ک ــه ای  گون ــه  ــد، ب ــت بدهن پراخ
نباید چک ها برگشــت شــود و در صورت برگشــت 

رفــع ســو شــود، همچنیــن مهلــت بازپرداخــت 
وام هــای دریافت شــده توســط واحدهای صنفی 
کــه زمــان پرداخــت اقســاط  کرونــا  آســیب دیــده از 
آن هــا سررســیده اســت تــا شــش مــاه تمدید شــد.
وی دربــاره احــداث بیمارســتان های صحرایــی 
کــرد: ظرفیــت بیمارســتان ها بــا ســرعت  تصریــح 
کــه  گونــه ای  زیــادی در حــال افزایــش اســت بــه 
بیمارســتان های بخــش خصوصــی و خیریه هــا 
ــانی  کمک رس ــی  کرونای ــاران  ــرش بیم ــز در پذی نی
بیمارســتان های  راســتا  در ایــن  و  می کننــد 
فارابــی  و  الزهــرا  بیمارســتان های  در  صحرایــی 
کــه عــده ای از  گفتنــی اســت  برپایــی می شــود. 
بیمــاران تحت نظــارت خاص بهداشــت و درمان 

بــه صــورت خانگــی تحــت درمــان هســتند.
بــه صــورت  اســتانداری  بازرســان  غالمی گفــت: 
دوره ای در حال بازرســی از دســتگاه های اجرایی 
هســتند، میــزان رعایــت نکات بهداشــتی توســط 
کــه بــا  مــردم بــه طــور کلــی حــدود ۵۶ درصــد بــوده 
شــدت  نظارت هــا وضعیت رعایــت از ســوی مردم 
کنــون  کــه تا بیشــتر شــده و الزم بــه ذکــر اســت 
هیــچ دســتورالعملی خاصی بــرای ماه رمضــان در 

شــهرهای قرمــز و نارنجــی ابــالغ نشــده اســت.
می تواننــد  همشــهریان  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
بــه  را  بهداشــتی  پروتکل هــای  تخلفــات 
شــماره های 3113 و 19۰ مرکــز بهداشــت و درمــان، 
تجــارت،  و  معــدن  و  صنعــت  ســازمان   12۴
اســتانداری،   111 اصفهــان،  شــهرداری   137
3۶3۰7977 اداره کل ورزش و جوانان، 371۰81۰، 
11۰ نیروی انتظامی و 323۵2۰12 بازرســی اصناف 

دهنــد. اطــالع 
 ظرفیت بیمارستان غرضی پر شده است 

رئیــس بیمارســتان غرضــی اصفهــان نیــز در ایــن 
بــاره اظهــار داشــت: تعــداد بیماران بســتری شــده 
در ایــن بیمارســتان از روز 13 فروردیــن در مــدت 

کمتــر از 1۰ روز بــه 8 برابــر رســیده اســت.
ظرفیــت  پرشــدن  بــه  اشــاره  بــا  علیــزاده  آرش 
قســمت های  تمــام  عمــال  افــزود:  بیمارســتان 
خدمات رســانی ماننــد اعمــال جراحــی خدمــات 
اطفــال، گروه هــای قلب، جراحی مغــز و اعصاب و 
گــوش و حلــق تمامی بــرای رســاندن خدمــات بــه 
بیمــاران کرونایــی تعطیــل شــده تا بتوانیــم تعداد 

ــاد بیمــارن را پوشــش بدهیــم. زی
 9ورودی استان کامال مسدود است  

انتظامی اســتان  فرماندهــی  راه  پلیــس  رئیــس 
بــه محدودیت هــا در مــوج  اشــاره  بــا  اصفهــان 
کرونــا در اصفهــان اظهــار داشــت: تمــام  چهــارم 
بــرای  نظــارت جــاده ای  و  پایــش  دوربین هــای 
غیربومی بــه  ک  پــال بــا  خودروهــا  تخلــف  ثبــت 
اســتان تجهیز شــدند همچنین 9 ورودی استان 
ع با بیان  کامال مســدود اســت. ســرهنگ اصغر زار
ــر بومــی در اصفهــان  ک هــای فی ــردد پال شــرایط ت
ک هــای غیربومی تحــت هیــچ  کــرد: پال تصریــح 
شــرایطی اجــازه تــردد در راه های اســتان را ندارند.
ک هــای داخــل اســتان هــم بــه  گفــت: پال وی 
کــه دارنــد  ــا مجــوزی  ــر ب همیــن شــکل یعنــی براب
اجــازه تــردد در راه هــا را دارنــد و غیــر از ایــن توســط 
اعمــال  دوربین هــا  همچنیــن  و  مــا  مامــوران 

می شــوند. مقــررات 

وضعیت این روزهای کرونا در اصفهان؛

 افزایش ۶برابری آمار مبتالیان سبب تکمیل ظرفیت بیمارستان ها شد
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مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
گفــت: خســارات ناشــی از پدیــده مخــرب ریزگــرد 
در ایــن اســتان ســاالنه ۴۰ تــا ۵۰ میلیــارد تومــان 

تخمیــن زده می شــود.
منصــور شیشــه فروش در گفــت و گو با ایرنــا افزود: 
ــاورزی،  کش ــای  ــه زمین ه ــارات ب ــتر این خس بیش
زیرســاخت های حمــل و نقــل، محیــط زیســت و 

ــود. ــن وارد می ش ــا و راه آه فرودگاه ه
وی بــا بیان اینکــه آثــار مخــرب ریزگردهــا ســال بــه 
ــه  ــرد: توج ک ــان  ــد خاطرنش ــش می یاب ــال افزای س
هرچــه بیشــتر بــه طرح هــای بیابان زدایــی در ایــن 
کاهــش رونــد بیابــان زایــی بــا اجــرای  اســتان و 
حل ایــن  راه  و  چــاره  تنهــا  مرتبــط  پروژه هــای 

موضــوع اســت.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهان با 
اشــاره به اینکــه ریزگردهــا از ســوی دیگــر ســالمت 
کنان مناطــق مختلــف اســتان را بــه خطــر  ســا
کــرد: یکــی از دالیــل افزایــش  می انــدازد تصریــح 
بیماری هــای قلبــی عروقــی و تنفســی همیــن 
ــیاری از  ــه در بس ک ــت  ــا اس ــوا و ریزگرده ــی ه آلودگ
روزهای ســال بخصوص در پاییز بیشــتر می شــود 
کــز دولتــی را در  و حتــی تعطیلــی مــدارس و یــا مرا

پــی دارد.
شیشــه فــروش با اشــاره به وجــود ۱۶ کانون اصلی 
کرد: تخصیص  انتشــار ریزگردها در اســتان اضافه 
بــرای اجــرای طرح هــای مرتبــط  کافــی  اعتبــار 

بــا بیابان زدایــی رونــد رو بــه رشــد این معضــل را 
کاهــش خواهــد داد.

گــرد و غبــار اســتان را  کانون هــای  وی مســاحت 
گفــت:  کــرد و  یــک میلیــون و ۹۰ هــزار هکتــار اعــالم 
گیاهــی  گونه هــای  ــکاری  اجــرای طرح هــای نهال
مقــاوم بــه مناطــق خشــک و بیابانــی ماننــد تــاغ 
مناســب  راهــکاری  مناطــق  در ایــن  داغ  قــره  و 
بــرای جلوگیــری از انتشــار هرچــه بیشــتر ریزگردهــا 
کــه البتــه بــا تــالش متولیــان  محســوب می شــود 
و شــمال  بیابان هــای شــرق  از  بخشــی  در  امــر 

گرفتــه اســت. اســتان انجــام 
اقلیــم  کشــور  مرکــز  در  واقــع  اصفهــان  اســتان 
خشــک و نیمــه خشــک دارد و از ایــن پهنــه ۳.۲ 
میلیــون هکتــار معــادل ۳۲ درصــد ســطح اســتان 
کــه بطــور  را اراضــی بیابانــی و شــنزار تشــکیل داده 
آن  شــرقی  و  شــمالی  بخش هــای  در  عمــده 

کنــده اســت. پرا
بیابان زایــی در اســتان به ویــژه در شــرق اصفهان، 
کنــار بــه خطر انداختــن ســالمت مــردم  ســاالنه در 
و تخریب محیط زیســت، به امکانات زیربنایی و 
منابع طبیعی این اســتان خســارت وارد می کند، 
عمــده خســارت ها بــه پایگاه هــای نظامی اطــراف 
همچون پایگاه هوایی هشــتم شــکاری، فرودگاه 
کشــاورزی،  اراضــی  اصفهــان،  بهشــتی  شــهید 
محورهــای مواصالتــی و شــهرک های صنعتــی، 

راه آهــن و شــهرهای پیرامــون وارد می شــود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

ریزگردها ساالنه ۵۰ میلیارد تومان 
به اصفهان خسارت می زند
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گزارشربخ

ــا بیان اینکــه  مدیــر نخســتین انتشــارات شــهرضا ب
کتــاب ندارنــد،  مســئوالن توجهــی بــه حــوزه نشــر 
گفت:وعده هــای مســئوالن بــرای حمایــت از چــاپ 
کتــاب بــا  دانشــنامه شــهرضا عملیاتــی نشــد و ایــن 
گذشــته، ســال  کاغــذ آزاد بــه چــاپ رســید. ســال 
خوبــی بــرای نشــر نبــود چــرا کــه بــا شــروع تحریم ها و 
کتــاب نیــز بــاال  کاغــذ وارداتــی، قیمــت چــاپ  کمبــود 
کــه ســرانه مطالعــه  رفــت و همیــن امــر باعــث شــد 
ــر پیکــر  ــی ســرد ب ــر شــود و آب کمت ــز  حتــی از قبــل نی
گرانــی  کتــاب ریختــه شــود؛  بــی جــان حــوزه نشــر 
که ایــن روزهــا دامنگیــر حــوزه  کاغــذ معضلــی اســت 
نشــر شــده اســت و هــم نفــس ناشــران و هــم رمــق 
گرفته  کاغــذی را  دســت اندرکاران حــوزه مطبوعــات 

و برخــی از آنهــا را بــه آخــر خــط رســانده اســت.
وجــود  دلیــل  بــه  دیربــاز  از  شــهرضا  شهرســتان 
حکیمــان و دانشــمند زیــاد در ایــن شــهر بــه عنــوان 
کوچک( ایــران شــناخته می شــد  یونانچــه )یونــان 
نویســندگان و حکمــای  تاریــخ  کــه در طــول  چرا
کــه آثــار ارزشــمندی  دســت بــه قلمی داشــته اســت 
گذاشــتند، نشــر این آثــار بیشــتر  را از خــود بــه یــادگار 
کــه خــارج از ایــن  توســط ناشــرانی انجــام می شــده 
بــا تأســیس  شــهر و خاصــه اصفهــان بودنــد امــا 
بــرای  نیــز  شــهرضا  مانــدگار«،  »کتیبــه  انتشــارات 

نخســتین بــار دارای انتشــاراتی مســتقل شــد.
کتیبــه مانــدگار از شــروع فعالیــت خــود  انتشــارات 
کتــاب از نویســندگان  توانســته بــا چــاپ ۲۵ عنــوان 
شــهرضایی فرهنــگ، تاریــخ و تمــدن شــهر را بــه 
کنــد. بــا محمــد حیــدری مدیــر  خوبــی معرفــی 
کتیبــه مانــدگار در مــورد دغدغه هــای  انتشــارات 
یک ناشــر، تقویم و دانشــنامه شــهرضا گفت وگویی 
کــه در ادامــه از نظــر خوانندگان  صمیمانــه داشــتیم 

می گــذرد.
آقای حیدری! چرا تصمیم گرفتید که انتشاراتی 

در شهرضا تأسیس کنید؟
کــه هنــر حــرف اول  مــن در خانــواده ای بــزرگ شــدم 
کــه خواهرانــم در رشــته های هنرهــای  را مــی زد چــرا 
تجسمی و برادرانم در رشته ی موسیقی و هنرهای 
آوایــی تحصیل می کردند. همین زمینــه خانوادگی 
باعــث عالقــه مــن بــه رشــته های هنــر شــد و پــس از 
گذرانــدن دوره راهنمایــی در نظــام آموزشــی قدیــم 

گرافیــک شــدم. وارد رشــته 
رشــته  از  ارشــد  کارشناســی  مــدرک  دارای  مــن 
گذشــته به عنوان  صنایع دســتی هســتم و تا ســال 

سرپرســت هنرســتان پســرانه هنرهای زیبا شهرضا 
ســال ۱۳۸۵  از  حتــی  و  بــودم  فعالیــت  مشــغول 
کتــاب و صفحــه آرایــی را بــه صــورت  کار طراحــی 
گــذر زمــان  تخصصــی انجــام مــی دادم تا اینکــه بــا 
ــتقل  ــارات مس ــک انتش ــود ی ــه وج ــاز ب ــاس نی احس
کــه در شــهرضا  کــردم چــرا  در شــهرمان را احســاس 
کــه  داریــم  کتــاب  دارای  نویســنده  از ۳۰۰  بیــش 
کتاب هــای خــود بــه اصفهــان یــا  کثــرًا بــرای چــاپ  ا

شــهرهای دیگــر مراجعــه می کردنــد.
کتیبــه مانــدگار بــه شــکل  بــا تأســیس انتشــارات 
رسمی ناشــر شهرضا شناخته شدم، این انتشــارات 
بــا مجــوز رســمی فعالیت خــود را  در ســال ۱۳۹۶ 
کتــاب  کنــون ۲۵ عنــوان  کــه از آن زمــان تــا  کــرد  آغــاز 
انجــام  بــا  را  نویســندگان مختلــف شــهرضایی  از 
تمامی مراحــل از طراحــی تا مرحله اخذ »شــابک« و 

ــه چــاپ رســاندیم. »فیپــا« در ایــن انتشــارات ب
»دانشــنامه شــهرضا« قــرار اســت توســط انتشــارات 
کتیبــه مانــدگار بــه چــاپ برســد، در ایــن ارتبــاط هــم 
توضیحاتــی ارائه بفرمائید. این مجموعه به جرئت 
ــر  ــن اث کامل تری ــن و  ــه جامع تری ک ــم  ــم بگوی می توان
مکتــوب در حوزه تاریخ، فرهنگ، جغرافیا شــهرضا 
و حاصــل ۱۰ ســال تــالش و زحمــت پژوهشــگران 
شــهرضایی در ۶ جلــد اســت و بــه واقــع ســند افتخار 

قــرن حاضــر از شــهرضا محســوب می شــود.
جلد اول دانشــنامه در مورد تاریخ شــهرضا از پیش 
از اسالم تا زمان معاصر است، جلد دوم جغرافیای 
را  شــهرضا  مراتــع  و  منابــع  اقتصــادی،  طبیعــی، 
معرفــی می کنــد، جلــد ســوم جمعیــت شناســی، 
مهاجرت هــا و درصــد پیــری و جوانــی را در شــهرضا 
برســی می کند، جلد چهارم به شــخصیت و زندگی 

نامــه علمــا، شــعرا، نویســندگان، شــخصیت های 
علمی شــهرضا ماننــد ابوبکــر قومســی )قمشــه ای( از 
کــه منزلتی  فیلســوفان قــرن ســوم هجــری شمســی 
رفیــع در علــم و دانــش داشــته اســت، می پــردازد، 
کاشــی  در جلــد پنجــم بــه فرهنــگ و هنــر، ســفال و 
ســازی شــهرضا به صورت علمی برســی شــده اســت 
و جلد ششــم که آخرین جلد از دانشــنامه اســت به 

فرهنــگ عامــه، آداب و رســوم می پــردازد.
ــا بیســتم فروردیــن مــاه  پیــش فــروش دانشــنامه ت
ادامــه دارد و زمــان تحویــل آن بهــار امســال اســت. 
کتــاب  هــر شــهرضایی برازنــده یــک جلــد از ایــن 
ــه خــود اســت زیرا ایــن مجموعــه آنقــدر  کتابخان در 
کــه چــه تاریــخ،  کــه مــا بــه خــود می بالیــم  ارزش دارد 
ــم. ــی در ایــن شــهر داشــتیم و داری فرهنــگ و تمدن

بــه قیــد تســهیالت بانکــی  چاپ ایــن دانشــنامه 
کنــون دارد اتفــاق می افتــد و ایــن جــای تأســف  ا
کــه ۱۰  کــه هیئــت تحریریــه مــا کســانی هســتند  دارد 
ســال زندگــی خــود را جهــت تکمیل ایــن دانشــنامه 
گذاشــتند امــا بایــد بــا اســتفاده از وام بانکــی بــه 
ســمت چاپ ایــن دانشــنامه برونــد؛ بعــد از چــاپ ما 

تنهــا و تنهــا نیازمنــد حمایــت مــردم هســتیم.
در این میان وظیفه مسئوالن چیست تا در آینده 

بازهم شاهد چاپ چنین سندهای ماندگاری از 
شهرضا باشیم؟

کتــاب  دغدغــه فرهنگــی مســئوالن مــا بــرای حــوزه 
کارهــای  کــم رنــگ اســت؛ امــروزه  و پژوهــش بســیار 
ــود  ــام می ش ــهر انج ــی ش ــوزه فرهنگ ــیاری در ح بس
کوچکــی از حمایت هــا بــه ســمت  گــر بخــش  کــه ا
کتاب  انتشــارات بیایــد قطعــًا می توانیــم بحث نشــر 

کنیــم. گذشــته تقویــت  را بیــش از 

داریــم  ادارات  و  مســئولین  از  کــه  انتظــاری  تنهــا 
بــه زیــر  کــه  بحــث شــناخت اســت بدیــن معنــا 
کننــد؛ بــرای  مجموعه هــای خــود آثــار مــا را معرفــی 
کتاب هایــی از نویســندگان شــهرضایی  مثــال مــا 
ــه آداب و معامــالت ســاختمانی و قوانیــن  ک ــم  داری
بــا  ادارات  کــه  می دهــد  آمــوزش  را  شهرســازی 
کتــاب می تواننــد اول در بحــث هدایــت  معرفی ایــن 
و آمــوزش زیرمجموعه هــای خــود و دوم حمایــت 

مالــی از انتشــارات ســهیم باشــند.
در  کــه  مــی رود  انتظــار  هــم  شــهرضا  شــهردار  از 
کتــاب  چنــد  از  حداقــل  شــهر،  ســیار  کتابخانــه 
کنــد تــا مــردم  نویســندگان شــهرضایی نیــز حمایــت 
بهتــر بداننــد چــه هنرمندانــی در ایــن شــهر مشــغول 

بــه فعالیــت هســتند.
چه برنامه هایی برای آینده در انتشارات کتیبه 

ماندگار دارید؟
هنــوز برنامه هــای زیــادی بــرای خــود و انتشــارات 
کــه  دارم امــا در وهلــه نخســت بســیار دوســت داریــم 
لغت نامه شــهرضا را منتشــر کنیم، فایل این کتاب 
آمــاده چــاپ اســت امــا بــا مشــکالتی روبــرو شــدیم؛ 
کتــاب فــوت شــدند و دوم در  اول اینکــه نویســنده 
کــه  کار بایــد تغیراتــی انجــام شــود چــرا  مجموعــه 
گویــش نیــاز بــه »فونتیــک« دارد تــا عامــه مــردم هــم 
کننــد. شــاید این لغتنامــه را  بتواننــد از آن اســتفاده 
بــه عنــوان جلــد هفتــم دانشــنامه یــا در قالــب یــک 

کنیــم. مجموعــه جــدا منتشــر 
در مــورد هیــأت مذهبــی شــهرضا هــم چندین جلد 
کــه هنــوز در مرحلــه  کتــاب خاصــه هیئت هــا داریــم 
کــه طــی یــک  کار اســت و امیدواریــم  دریافــت مجــوز 

الــی دو مــاه آینــده در بــازار ارائــه شــود.

گفت و گوبا نخستین ناشر شهرضایی؛

مسئوالن توجهی به حوزه کتاب و پژوهش ندارند

گهی تحدید حدود عمومی سال 1۴۰۰ آ
شــهر  ک  امــال از  قســمتی  حــدود  تحدیــد  نوبتی اینــک  گهــی  آ پیــرو 
علویجــه 1 اصلــی واقــع در بخــش 1۵ ثبــت اصفهــان بــه موجــب مــاده 1۴ 

گهــی می شــود. ح زیــر آ قانــون ثبــت بــه شــر
بخش 1۵ ثبت اصفهان

علویجه یک اصلی و شماره های فرعی
ک 1۴2۴( آقــای حســین شــفیعی علویجــه فرزنــد حاجــی آقــا وغیــره  پــال
ــه مســاحت 1239/8۶  ــاغ مشــجر و محصــور ب ششــدانگ یــک قطعــه ب

مترمربــع.
ک 1۴8۵( مجیــد دوهنــدو فرزنــد حســین ششــدانگ یکــدرب بــاغ بــه  پــال

مســاحت 9۰۶/۰3 مترمربع.
ک ۴93۵( حمیدرضــا احمــدی قوهکــی فرزنــد قنبرعلــی ششــدانگ  پــال

یکبــاب مغــازه بــه مســاحت ۴۴/۵۰ مترمربــع.
تاریخ تحدید حدود پنج شنبه 1۴۰۰/۰2/3۰

کهــای مذکــور در تاریــخ 1۴۰۰/۰2/3۰ بــه ترتیــب از  تحدیــد حــدود پال
ســاعت 8 صبــح بــه بعــد در محــل شــروع و انجــام خواهــد  شــد. لــذا بــه 
ــالم  ــن اع ک و مجاوری ــال ــان ام ــه صاحب ــت ب ــون ثب ــاده 1۴ قان ــب م موج
کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور بــه هــم رســانند.  می شــود 
آنهــا  قانونــی  نماینــده  یــا  و  ک  امــال از صاحبــان  هریــک  کــه  چنانچــه 
درموقــع تحدیــد حــدود حاضــر نباشــند مطابــق مــاده 1۵ قانــون مزبــور، 
ملــک آنهــا بــا حــدود اظهــار شــده ازطــرف مجاوریــن تحدیــد خواهــد 
کــه در موعــد مقــرر حاضــر  ک  شــد. اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــال
نبودنــد مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس 
ــا 3۰ روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق تبصــره 2  تحدیــد حــدود فقــط ت
مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف پرونده هــای معترضــی ظــرف یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره بایــد بــا تقدیــم دادخواســت 
گواهــی تقدیــم را اخــذ و به ایــن اداره  بــه مرجــع ذی صــالح قضایــی 

ــد. ــلیم نماین تس
تاریخ انتشار: شنبه 1۴۰۰/۰1/28

محمدعلی ناظمی
ک مهردشت سرپرست اداره ثبت اسناد و امال
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گهی تحدید حدود اختصاصی آ
شــماره: 1۴۰۰/2۰27۰۰1۴۴۵تاریــخ: 1۴۰۰/1/22، چــون تحدیــد حــدود 
ک 7897/3۵۶7 واقع در بخش ۵  ششــدانگ یکبــاب خانــه شــماره پــال
کــه طبــق پرونــده ثبتــی بنــام محمــود ترابــی پــوده فرزنــد  ثبــت اصفهــان 
ــان ثبــت اســت و رای شــماره 1399۶۰3۰2۰27۰1۶9۶9  ابراهیــم درجری
خ 99/1۰/۰7 هیــات حــل اختــالف موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف  مــور
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در 
ک منطقــه شــرق اصفهــان نســبت بــه ملــک مرقــوم  ثبــت اســناد و امــال
گردیــده اســت و باتوجــه به اینکــه ســابقه ای از تحدیــد حــدود  صــادر 
مــاده  اســتناد  بــه  لــذا  نگردیــد  مشــاهده  اصلــی   7897 ک  پــال اولیــه 
تاریــخ  قانــون مزبــور تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در  نامــه  آییــن   13
1۴۰۰/۰2/2۵ ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. 
کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد  ــه  گهــی ب ــذا بموجب ایــن آ ل

کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد. اعتراضــات مجاوریــن 
تنظیــم  تاریــخ  از  ثبــت  قانــون   2۰ مــاده  مطابــق  ک  امــال صاحبــان  و 
صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق 
یــک  مــدت  بایــد ظــرف  ثبــت معتــرض  قانــون  نامــه  آئیــن  مــاده 8۶ 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره بــا تقدیــم دادخواســت بــه 
ح دعــوی خــود را به ایــن  گواهــی طــر مراجــع ذیصــالح قضایــی اقــدام و 
منطقــه ثبتــی ارائــه نمایــد درغیراینصــورت متقاضــی ثبــت و یــا نماینــده 
گواهــی عــدم تقدیــم  قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و 
دادخواســت را اخــذ و به ایــن منطقــه تســلیم نمایــد. ســپس اداره ثبــت 
بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بارعایــت مقــررات ادامــه 
خواهــد داد. تاریــخ انتشــار: 1۴۰۰/۰1/28 - مهــدی شــبان رئیــس ثبــت 

ک منطقــه شــرق اصفهــان - 1121811 / م الــف اســناد و امــال
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

حــدود  تحدیــد  چــون   ،1۴۰۰/1/23 تاریــخ:   ،2۰27۰۰1۶۰1 شــماره: 
ک 39/22۴ واقع در بخش 18 ثبت  ششــدانگ یکباب خانه شــماره پال
کــه طبــق پرونــده ثبتــی بنــام زهــرا آقاجانــی زردنجانــی فرزنــد  اصفهــان 
محمــد درجریــان ثبــت اســت و رای شــماره 1399۶۰3۰2۰27۰1۶22۵ 
خ 99/۰9/23 هیــات حــل اختــالف موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف  مــور
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در 
ک منطقــه شــرق اصفهــان نســبت بــه ملــک مرقــوم  ثبــت اســناد و امــال
گردیــده اســت و باتوجــه به اینکــه ســابقه ای از تحدیــد حــدود  صــادر 
ک 39 اصلــی مشــاهده نگردیــد لــذا بــه اســتناد مــاده 13 آییــن  اولیــه پــال
نامــه قانــون مزبــور تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در تاریــخ 1۴۰۰/۰2/27 
ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. لــذا بموجب ایــن 
کــه در روز و ســاعت  کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد  گهــی بــه  آ
ک  مقــرر در محــل حضــور یابنــد. اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــال
مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد 
ــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق مــاده 8۶ آئیــن نامــه  حــدود ت
تســلیم  تاریــخ  از  مــاه  یــک  مــدت  بایــد ظــرف  ثبــت معتــرض  قانــون 
ذیصــالح  مراجــع  بــه  دادخواســت  تقدیــم  بــا  اداره  به ایــن  اعتــراض 
ح دعــوی خــود را به ایــن منطقــه ثبتــی ارائــه  گواهــی طــر قضایــی اقــدام و 
نمایــد درغیراینصــورت متقاضــی ثبــت و یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد 
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را اخــذ  بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و 
و به ایــن منطقــه تســلیم نمایــد. ســپس اداره ثبــت بــدون توجــه بــه 
اعتــراض عملیــات ثبتــی را بارعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. تاریــخ 
ک  انتشــار: 1۴۰۰/۰1/28 - مهــدی شــبان رئیــس ثبــت اســناد و امــال

ــف ــان - 1122۶11 / م ال ــرق اصفه ــه ش منطق
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

حــدود  تحدیــد  چــون   ،1۴۰۰/1/23 تاریــخ:   ،2۰27۰۰1۶79 شــماره: 
ششــدانگ یکــدرب بــاغ 1۶۶3 فرعــی از 11۵1۶ اصلــی واقــع در بخــش 
خ 1399/۰9/12  کــه طبــق رای شــماره 1۵878 مــور ۵ ثبــت اصفهــان 
صــادره از هیــات حــل اختــالف موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبــت  در  رسمی مســتقر  ســند  فاقــد  ســاختمان های  و  اراضــی  ثبتــی 
امینــی خوراســگانی  احمــد  ک منطقــه شــرق اصفهــان  امــال و  اســناد 
ــد  ــه تحدی ــه به اینک ــده و باتوج گردی ــادر  ــدانگ ص ــی شش ــد قدیرعل فرزن
ثبــت اصفهــان  بخــش ۵  واقــع در  اصلــی  ک 11۵1۶  پــال اولیــه  حــدود 
قانونــی نبــوده اســت اینک بنابــه دســتور قســمت اخیــر از مــاده 1۵ قانــون 
ثبــت و برطبــق تقاضــای نامبــرده متقاضــی تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم 
تاریــخ 1۴۰۰/۰2/29 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد 

اخطــار  و مجاوریــن  مالکیــن  کلیــه  بــه  گهــی  آ لــذا بموجب ایــن  آمــد. 
ــات  ــد. اعتراض ــور یابن ــل حض ــاعت مقــرر در مح ــه در روز و س ک میگــردد 
ک مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ  مجاوریــن و صاحبــان امــال
تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و 
طبــق مــاده 8۶ آییــن نامــه قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره بــا تقدیــم دادخواســت بــه 
ح دعــوی خــود را به ایــن  گواهــی طــر مراجــع ذیصــالح قضایــی اقــدام و 
منطقــه ثبتــی ارائــه نمایــد درغیراینصــورت متقاضــی ثبــت و یــا نماینــده 
گواهــی عــدم تقدیــم  قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و 
دادخواســت را اخــذ و به ایــن منطقــه ثبتــی ارائــه نمایــد. ســپس اداره 
مقــررات  بارعایــت  را  ثبتــی  اعتــراض عملیــات  بــه  توجــه  بــدون  ثبــت 
گهــی: 1۴۰۰/۰1/28 - شــبان رئیــس  ادامــه خواهــد داد. تاریــخ انتشــار آ

ثبــت منطقــه شــرق اصفهــان - 112298۰ / م الــف
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

نامــه:  ارســال  تاریــخ   ،1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰۰7۵ نامــه:  شــماره 
قطعــه  یــک  ششــدانگ  حــدود  تحدیــد  نظربه اینکــه   ،1۴۰۰/۰1/2۴
ک - فرعــی واقــع  ک شــماره 189 فرعــی مجــزی شــده از پــال ملــک پــال
در اراضــی خیرآبــاد دهاقــان 12۶ اصلــی طبــق پرونــده ثبتــی بنــام آقــای 
فتــح الــه محســنی فرزنــد خــداداد درجریــان ثبــت میباشــد و تحدیــد 
از  اخیــر  قســمت  بنابدســتور  اســت اینک  نیامــده  بعمــل  آن  حــدود 
مــاده 1۵ قانــون ثبــت و برطبــق درخواســت متقاضــی تحدیــد حــدود 
ملــک مرقــوم مورخــه 1۴۰۰/۰2/2۵ از ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع 
و  مالکیــن  کلیــه  بــه  گهــی  آ بموجب ایــن  لــذا  آمــد.  خواهــد  بعمــل  و 
کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور  مجاوریــن اخطــار میگــردد 
ک مطابــق مــاده 2۰ قانــون  یابنــد. اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــال
ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی بمــدت 3۰ روز پذیرفتــه 
تکلیــف  تعییــن  قانــون  واحــده  مــاده  تبصــره 2  و طبــق  خواهــد شــد 
پرونده هــای معترضــی ثبــت معتــرض ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض به ایــن واحــد می بایســتی بــا تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و به ایــن واحــد  ذیصــالح قضائــی 
کفیــل واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک  تســلیم نمایــد. داود جعفــری 

الــف دهاقــان - 1123۵28 / م 
گهی فقدان سند مالکیت آ

نامــه:  ارســال  تاریــخ   ،1۴۰۰8۵۶۰2۰1۶۰۰۰1۴7 نامــه:  شــماره 
علــی  فرزنــد  تهرانــی  امینــی  عصمــت  خانــم  وراث   ،1۴۰۰/۰1/23
شــهود  امضــاء  و  هویــت  کــه  محلــی  استشــهاد  یکبــرگ  اســتناد  بــه 
خ  گواهــی حصــر وراثــت شــماره 99۰۰1۵۶ مــور گواهــی شــده و  رســمًا 
ــی  ــران مدع ــعبه اول تی ــالف ش ــل اخت ــورای ح ــی ش 1399/۰۴/3۰ قاض
کــه ســند مالکیــت یــک و یــک دوم دانــگ مشــاع از ششــدانگ  هســتند 
بخــش  تیــران  در  واقــع  اصلــی   1 از  فرعــی  ثبتــی شــماره 3۴۰8  ک  پــال
ک ذیــل شــماره  کــه در صفحــه ۵11 دفتــر ۴7 امــال دوازده ثبــت اصفهــان 
ثبــت ۶111 بنــام خانــم عصمــت امینــی تهرانــی ثبــت و ســند مالکیــت بــه 
گردیــده و معاملــه دیگــری  شــماره ســریال ۶32۵33 صــادر و تســلیم 
گــم شــدن یــا ازبیــن رفتــن دراثــر ســهل  هــم انجــام نشــده اســت. نحــوه 
المثنــی ســند  انــگاری مفقــود شــده اســت چــون درخواســت صــدور 
مالکیــت نامبــرده را نمــوده طبــق تبصــره یــک اصالحــی مــاده 12۰ آییــن 
انجــام  کــه هرکــس مدعــی  گهــی میشــود  آ ثبــت مراتــب  قانــون  نامــه 
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا وجــود  معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ
ــا ده  گهــی ت ــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ ــور ن ســند مالکیــت مزب

کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل  )1۰( روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را 
ــس  ــب صورتمجل ــا مرات ــد ت ــلیم نمای ــه تس ــند معامل ــت و س ــند مالکی س
گــر ظــرف مهلــت مقــرر  گــردد. ا کننــده مســترد  و اصــل ســند بــه ارائــه 
ــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی  اعتراضــی نرســد ی
شــد.  خواهــد  تســلیم  متقاضــی  بــه  و  صــادر  مرقــوم  مالکیــت  ســند 
ملــک  ثبــت  ثبتــی حــوزه  واحــد  سیدمحمدحســن مصطفــوی مدیــر 

الــف تیــران - 11229۵2 / م 
گهی فقدان سند مالکیت آ

آقــای  تاریــخ: 1۴۰۰/1/2۴، نظربه اینکــه  شــماره: 99/2۰27۰۴337۰، 
کریمی فــروز فرزنــد حســنعلی بــا  مســعود رئیــس زاده وکالتــًا از محمــود 
تســلیم دو بــرگ استشــهاد شــهود از دفترخانــه اســناد رسمی شــماره 
خ  مــور  2۰27۰۰999 شــماره  درخواســت  بــه  منظــم  اصفهــان   2۵۴
مربــوط  مالکیــت  ســند  جلــد  یــک  شــدن  مفقــود  مدعــی   99/۰1/18
بــا  ثبــت اصفهــان  ک 12281/1 واقــع در بخــش ۵  پــال بــه ششــدانگ 
دفترخانــه   1399/۰9/27 تاریــخ   ۴9۴12 مالکیــت  مســتند  شــماره 
اســناد رسمی شــماره 1۰۶ اصفهــان موضــوع ســند مالکیــت اصلــی بــه 
شــماره چاپــی 13۴۵۰7 ســری و ســال 98 و شــماره دفتــر الکترونیکــی 
کــه ســند  13992۰3۰2۰27۰22۶23 ســابقه ثبــت و ســند داشــته اســت 
گردیــده و تقاضــای صدور ســند مالکیــت المثنی  مالکیــت مرقــوم مفقــود 
ــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل مــاده  نمــوده اســت ل
گهــی می شــود. چنانچــه  12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آ
کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند 
گهــی ظــرف ده روز  مالکیــت نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار این آ
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه  اعتــراض خــود را 
و  مراتــب صورتمجلــس  تــا  نمایــد  اخــذ  رســید  و  تســلیم  اداره  به ایــن 
گــر  گــردد. بدیهــی اســت ا کننــده مســترد  اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه 
ــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند  ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید ی
ــه صــدور ســند مالکیــت  ــه نشــود اقــدام ب ــه ارائ ــا ســند معامل مالکیــت ی
المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد. مهــدی شــبان رییــس ثبــت اســناد 

ک منطقــه شــرق اصفهــان - 1123۵۰۴ / م الــف و امــال
گهی فقدان سند مالکیت آ

نامــه:  ارســال  تاریــخ   ،1۴۰۰8۵۶۰2۰۰۶۰۰۰۴13 نامــه:  شــماره 
1۴۰۰/۰1/23، خانــم ســرور رهنمایــی ورنوســفادرانی فرزند هاشــم بــه 
کــه هویــت وامضــا شــهود رســمًا  اســتناد یــک بــرگ استشــهادیه محلــی 
ک شــماره 7۶۴۰ فرعــی از 17۰  گواهــی شــده مدعــی اســت ششــدانگ پــال
کــه در دفتــر ۴۰9  اصلــی واقــع در خمینــی شــهر بخــش 1۴ ثبــت اصفهــان 
کــه دراثــر جابــه جایــی  صفحــه 193 مســبوق بــه ثبــت و ســند می باشــد 
مفقــود شــده اســت و چــون درخواســت صــدور المثنــی ســند مالکیــت 
نامبــرده را نمــوده طبــق تبصــره یــک اصالحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه 
ــه  ــام معامل ــی انج ــس مدع ــه هرک ک ــود  ــی میش گه ــب آ ــت مرات ــون ثب قان
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا وجــود ســند  )غیــر از آنچــه در ایــن آ
گهــی تــا ده روز  مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند  به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را 
مجلــس  صــورت  مراتــب  تــا  نمایــد  تســلیم  معاملــه  ســند  و  مالکیــت 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر  گــردد. ا کننــده مســترد  و اصــل ســند بــا ارائــه 
اعتراضــی نرســد یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی 

ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد.
ک خمینــی شــهر نبــی الــه یزدانــی –  رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــال

الــف م   /  1122923

گهی آ

کــه بــا شــهرتی جهانــی  صنایــع دســتی اصفهــان 
مزیــن  و  رنگیــن  را  خانه هــا  از  بســیاری  ســاالنه 
می کرد، ایــن روزهــا حــال خوشــی نــدارد و رنــگ از 

اســت. پریــده  اش  رخســاره 
کــه در یــک ســال  در میــان هیاهــو و بحران هایــی 
اخیــر دســتگاه ها، صنایــع و اصنــاف مختلــف بــا 
آن رو بــه رو بوده انــد، صنایــع دســتی نیــز از آســیب 
در امــان نمانــده اســت. فعاالن ایــن حــوزه از بــی 
شــکایت  خالی شــان  دخل هــای  و  بــازار  رونقــی 

می کننــد. 
کــه علــی رغــم حضــور  آنهــا از روزهایــی می گوینــد 
مــردم در بازارهــای هنــری هیچ فروشــی نداشــته اند 
گفته ایــن  و ســودی نصیبشــان نشــده اســت. بــه 
کــه بــه صنایــع دســتی وارد شــده  فعــاالن زیانــی 
جبــران ناپذیــر اســت و بــه همین دلیل ســرپا شــدن 
کــه بخشــی از هویــت  دوباره ایــن هنرهــای دســتی 
گنبدهــای فیــروزه ای محســوب می شــود،  شــهر 

ســال ها زمــان می بــرد.
کمی بــه  گردشــگران  دیگــر  روزهــا  طرفی ایــن  از 
از دســتان جادویــی  تــا  اصفهــان ســفر می کننــد 
و  کوچــک  مغازه هــای  صنعتگــرش،  هنرمنــدان 
بــزرگ میــدان نقــش جهــان، صــدای قلــم زنی هــا 
مســافران  تعــداد  بگوینــد.  آن  رنگــی  ظــروف  و 
نــوروزی  تعطیــالت  در  شــهر  گردشــگران این  و 
کمتــر از پیــش بینی هــا بــوده  ســال جدیــد، بســیار 
از  مســافران  اغلــب  فعــاالن،  همیــن  گفتــه  بــه  و 
اســتان های مجــاور همچــون تهــران، یــزد و شــیراز 
کــه بیشــتر  بــه اصفهــان آمــده بودنــد؛ مســافرانی 
ــازار  ــه ب گــردش و تغییــر حــال و هــوای خــود ب ــرای  ب
ســر می زدنــد و قصــدی بــرای خریــد صنایــع دســتی 

نداشــتند.
بــه میــدان نقــش جهــان اصفهــان آمده ایــم؛ جایــی 
کــه تاریــخ، فرهنــگ و اصالــت در آن بــه هــم پیونــد 
کــه  خــورده اســت. صنایــع دســتی نصــف جهــان 
همــواره نماینــده هنــر اصیل ایرانــی بــوده، در ایــن 
گزیــده اســت. ذوق، هنــر، پشــتکار و  میــدان خانــه 
خالقیــت فعــاالن صنایــع دســتی همــان خصلتــی 
کــرده  جهانیــان  شــهره  را  میــدان  که ایــن  اســت 

اســت.
یکــی از فروشــندگان صنایــع دســتی در این میــدان، 
می گویــد: »فــروش محصــوالت صنایــع دســتی در 
نــوروز امســال صفر نبــود، اما انتظــارات را نیز بــرآورده 
نکــرده اســت. بــا توجــه بــه افزایــش قیمت هــا، مــواد 
یــا ۶۰۰  بــا قیمــت ۴۰۰  کــه در ســال ۹۸  اولیــه ای 
ــک  ــا ی ــید، این روزه ــروش می رس ــه ف ــان ب ــزار توم ه

گــذاری شــده اســت. این  میلیــون و نیــم قیمــت 
افزایــش تقریبــًا ســه برابــری قیمت هــا و از طرفــی 
کــه  کاهــش یافتــن قــدرت خریــد مــردم باعــث شــد 
ــه  ــبت ب ــتی نس ــع دس ــروف صنای ــروش ظ ــداد ف تع
گذشــته بــه یــک ســوم یــا حتــی یــک  ســال های 

ــد.« ــارم برس چه
گــر حــال  کــه ا کــه پیــش می آید، ایــن اســت  ســوالی 
و روز صنایــع دســتی اصفهان اینگونــه پیــش بــرود، 
گــر صبــح فروشــندگان این صنایــع بــدون درآمــد  ا
گــر جیب هــای مــردم هــر روز خالی تــر از  شــب شــود و ا
روز قبــل شــود، تکلیف ایــن صنعــت چــه می شــود؟ 
را  آخــر  نفس هــای  اصفهــان  دســتی  صنایــع  آیــا 
کثــر فعاالن ایــن  می کشــد؟ پاســخ این ســواالت را ا
گــر  حــوزه، در یــک جملــه خالصــه می کردنــد: » ا
بــرود، صنایــع  پیــش  بــا همیــن شــرایط  اوضــاع 
کثــر تــا یــک ســال دیگــر دوام  دســتی اصفهــان حدا

مــی آورد«.
حــوزه  فروشــندگان  از  بســیاری  وضعیــت،  ایــن 
صنایــع دســتی را بــه ورشکســتگی رســانده اســت. 
بســیاری از مغازه هــای کوچــک و بزرگ ایــن میدان، 
گشــته اســت. آنهــا قربانــی  دیگــر خالــی و بــی نــور 
ســردی و تنهایــی شــده اند و شــمع وجــودی شــأن 
ــت. ــی اس ــه خاموش ــا رو ب ــاد بحران ه ــد ب ــن تن در ای
کــه مغــازه ای در بــازار خلــوت و ســوت  فروشــنده ای 
کور ایــن روزهــای میــدان امــام اصفهــان دارد، بــه  و 
همیــن نکتــه اشــاره می کنــد و می گویــد: » خیلــی از 
فروشــندگان صنایــع دســتی ورشکســت شــدند؛ در 
واقــع بــه امیــد فــروش شــب عیــد جنــس خریدنــد 

گذشــت. بــه  و شــب عیــد هــم برایشــان خلــوت 
همیــن دلیــل اجنــاس هنــری دو میلیــون تومانــی 
کــردن چک هــا و پرداخــت اجــاره بهــا  را بــرای پــاس 
ــه قیمــت ۵۰۰ هــزار تومــان فروختنــد. بســیاری از  ب
مغازه ها نیز مجبور به تعلیق پرســنل خود شــدند. 
چگونــه  خســارت ها  که ایــن  نیســت  مشــخص 
جبران می شــود و چه کســی دســت صنایع دســتی 

گرفــت؟« را خواهــد 
کــه از میــان همیــن فروشــندگان،  گفتــه نمانــد  نا
کــم امســال  کــه فــروش هــر چنــد  کســانی نیــز بودنــد 
گذشــته غنیمــت  را نســبت بــه خــأ و پوچــی ســال 
کســب  کــه  می شــمردند. آنهــا از بابــت درآمــدی 
کــرده بودنــد، احســاس رضایــت داشــتند و ســایر 
کی از ایــن وضعیــت را، »ناشــکر«  فروشــندگان شــا
»ناشــکر«  واقعــًا  کی ها  شــا آیــا  امــا  می خواندنــد. 

هســتند یــا راضی هــا بیــش از حــد خــوش بیــن؟
کی ها »ناشــکر« هســتند، پــس مغازه هــای  گــر شــا ا
خالی و فروشــندگان ورشکســت شــده را چه چیزی 
خاموشــی  بــه  رو  چراغ هــای  از  می کنــد؟  توجیــه 
کــه تــک بــه تــک در حــال مــرگ  خانه هــا و صنایعــی 
اســت، چگونــه می تــوان چشــم پوشــید؟ معلــوم 
که ایــن صنایــع چــه زمانــی و چگونــه احیــا  نیســت 

ــا احیــا می شــود؟ خواهــد شــد. اصــاًل آی
کــه راه پیــش روی فعــاالن  واقعیــت تلخ ایــن اســت 
حــوزه صنایــع دســتی و یــا هــر صنعــت دیگری، ایــن 
روزهــا بایــد از میــان بــد و بدتــر انتخــاب شــود. امیــد 
اســت که ایــن راه هــر چــه زودتــر دوباره منور و روشــن 

گــردد.

صنایعدستیاصفهاننفسهایآخررامیکشد؟
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جهانــی  جــام  مســابقات  در  ملــی  تیــم  شــصت 
کــرد، امــا  FIFAe در ســال 2۰21 شــرکت خواهنــد 
تیمی از ایــران در ایــن مســابقات حضــور نخواهــد 

داشــت.
ــزارش »ورزش ســه«، بهتریــن تیم هــای ملــی  گ ــه  ب
در بــازی کامپیوتــری FIFA 21 در تاریــخ 2۰-22 مــاه 
 FIFAe اوت )29-3۰ مــرداد مــاه( در جــام جهانــی
گ دانمــارک بــا یکدیگر بــه رقابت خواهند  در کپنهــا

پرداخــت.
کــه هــر  در مرحلــه نهایی ایــن رقابت هــا 2۴ تیــم، 
تیــم شــامل ســه بازیکــن می شــود، بــا یکدیگــر در 
 FIFA کامپیوتــری  بازی هــای  رقابــت  بزرگتریــن 
مســابقه خواهنــد داد. در رقابت هــای جــام جهانی 
کشــور بــرای بــه دســت  FIFAe در مجمــوع شــصت 
بــا  تورنمنــت  دالری ایــن  هــزار  جایــزه ۵۰۰  آوردن 

ــرد. ک یکدیگــر رقابــت خواهنــد 
برای بسیاری از بهترین بازیکنان جهان نمایندگی 
کســب باالتریــن حــد  کشورشــان و رقابــت بــرای 
افتخــار و شــکوه در دومیــن دوره مســابقات جــام 
ــر  ــادام العم ــی م ــا و چالش ــک روی ــی FIFAe، ی جهان

ــت. اس
ــیت  ــی و حساس ــن نزدیک ــز به ای ــا هرگ ــن رقابت ه ای
آن الیــن  مقدماتــی  مســابقه  پنــج  نبوده انــد؛ 
از  کننــده  شــرکت  کشــورهای  بیــن  منطقــه ای 
سراســر جهــان در تاریــخ 22 آوریــل تــا 23 مــه )دوم 
اردیبهشــت تــا دوم خــرداد( برگــزار خواهــد شــد.
کننــدگان در ایــن رقابت هــا نــه تنهــا بــرای  شــرکت 
رســیدن بــه یکــی از 23 ســه جایــگاه باقیمانــده 
ــه  ــه ب ــد، بلک ــازی می کنن ــی FIFAe ب ــام جهان در ج
دنبــال کســب شــهرت در عرصه هــای بیــن المللی و 

افتخــار ملــی نیــز هســتند.
بازی هــای  و   eFootball فولــک، مدیــر کریســتین 
گفــت: »هیجــان پیــش از اغاز ایــن  ویدیویــی فیفــا 
کنــار  از سراســر جهــان در  را  مــردم  کــه  رقابت هــا 
اســت.  عظیــم  بســیار  کــرد،  خواهــد  جمــع  هــم 
جایگاهــی در کتاب هــای تاریخ تنها چیزی نیســت 

بلکــه  اســت،  رقابت هــا  برنده ایــن  انتظــار  در  کــه 
همچنیــن شــهرت و شــناخته شــدن توســط رقبــا 
نیــز نصیــب برنــدگان خواهــد شــد. مــا بــی صبرانــه 
 EA منتظــر همــکاری با اتحادیه فوتبــال دانمــارک و

SPORTS در جــام جهانــی FIFAe هســتیم.«
نخســتین  رقابت هــا،  میزبان ایــن  دانمــارک، 
کــه جایگاهــی بــرای خــود در مرحلــه  کشــوری اســت 
کــرد. در  نهایــی جــام جهانــی FIFAe دســت و پــا 
اولیــن ســری این مســابقات در ســال 2۰19 بــا حضــور 
2۰ تیــم ملــی در لنــدن، فرانســه در فینــال آرژانتیــن 
ــی  ــن قهرمان ــار اولی ــوان و افتخ ــت داد و عن را شکس

در ایــن نبــرد بیــن ملت هــا را بــه دســت آورد. 
کــوب ینســن، رییــس اتحادیــه فوتبــال دانمــارک،  یا
کــه  مفتخریــم  و  خوشــحال  بســیار  »مــا  گفــت: 
رد  را   FIFAe جهانــی  جــام  از  میزبانــی  گ  کپنهــا
ســال 2۰21 بــر عهــده دارد. بــی صبرانــه منتظریــم 
 FIFAe تــا میزبــان یکــی از بزرگتریــن تورنمنت هــای
کــه بازیکنانــی  در سراســر جهــان باشــیم. جایــی 
کالس جهانــی، از جملــه بازیکنــان دانمارکــی  در 
بــه خلــق حماســه و ماجــرا و  خودمــان، دســت 
هیجــان خواهنــد زد. Esport در دانمــارک و در بقیــه 
کشــورها بســیار محبــوب اســت و همچنــان به رشــد 
و پیشــرفت خــود ادامــه می دهــد. بــدون شــک این 
گ برگــزار  کپنهــا کــه در  رویــدادی بســیار بــزرگ اســت 

خواهــد شــد.«
هیئــت  عضــو  و  گــروه  مدیــر  کونینــگ،  برنــت 
ــت:  گف ــز  ــا نی ــی EA SPORTS فیف ــای رقابت بازی ه
» مســابقات بیــن المللــی از توانایــی منحصــر بــه 
فــردی برخــوردار اســت تــا طرفــداران را مجــذوب 
کســب غــرور و افتخــار بــرای وطــن  کنــد زیــرا  خــود 
بــرای تماشــای این رقابت هــا  کافــی  شــما دلیــل 
اســت. FIFA esports همچنــان بــه رشــد عالقــه 
 FIFAe به ایــن ورزش کمــک می کنــد و جام جهانــی
کننــده بیــن المللــی در  با ایــن رقابت هــای ســرگرم 

بــود.« ادامه ایــن هــدف خواهــد 
جهانــی FIFAe در ســال 2۰21 بــا حضــور 2۴ تیــم 
کــه هــر تیم ســه  ملــی برتــر جهــان برگــزار خواهــد شــد 
بازیکــن دارد و هــر تیــم می توانــد در دیدارهــای دو 
کتیکــی زده و یــک بازیکــن  بــه دو دســت بــه تغییــر تا
کنــد. در مجمــوع ۵۰۰ هــزار دالر در  خــود را تعویــض 
کــه  طول ایــن مســابقات جایــزه داده خواهــد شــد 
تنهــا چهارصــد هــزار دالر آن بیــن دو فینالیســت 
تقســیم می شــود. از آســیا و اقیانوســیه 1۰ تیــم از 
ســنگاپور،  مالــزی،  چین، اندونــزی،  کشــورهای 
کــره جنوبی، نیوزلند  کنــگ، ژاپن،  اســترالیا، هنگ 
خواهنــد  حضــور  رقابت هــا  درایــن  فیلیپیــن  و 
میــان  در  کشــورمان  نامــی از  متاســفانه  و  یافــت 
نماینده های ایــن دو قــاره بــه چشــم نمی خــورد.

با وجود حضور 1۰ تیم از آسیا و اقیانوسیه؛

FIFAe غیبت پرسش برانگیز ایران در جام جهانی
مــورد  در  بســکتبال ایران  فدراســیون  رییــس 
حواشــی اخیــر لیــگ برتــر و خبــر لغــو شــدن اردوی 

کــرد. تیــم ملــی در ژاپــن صحبــت 
طباطبایــی  رامیــن  ســه«  گــزارش«ورزش  بــه 
و  اردو  لغــو  خبــر  دربــاره  با ایســنا،  درگفت وگــو 
ملــی  تیــم  تدارکاتــی  چهارجانبــه  تورنمنــت 
بســکتبال ایران در ژاپــن، توضیــح داد: واقعــا هنوز 
چیــزی مشــخص نیســت و ایــن اردو را نمی تــوان 

لغــو شــده دانســت.
کــرده  کرونا ایجــاد  کــه  با ایــن  محدودیت هایــی 
اســت فعــال چیــزی مشــخص و ایــن تورنمنــت لغــو 
نیســت، اما فعال تاریخ دقیق اعالم نشــده اســت. 
او ادامــه داد: اآلن شــاید مــا بتوانیــم در تورنمنــت 
بــا حضــور لهســتان و ســوریه  چهــار جانبــه ای 
کنیــم و مســابقات اردن را هــم پیــش  شــرکت 
همزمــان  تاریخشــان  همگــی  کــه  داریــم   رو 

است. 
مــا اردوی ژاپــن را لغــو نکرده ایــم، امــا چــون تاریــخ 
ــان مــد نظــر ســرمربی تیــم  اعالمــی از ســوی میزب
گــر امکانش  ملــی نبــود به کشــور ژاپــن گفتیم که ا
وجــود دارد ایــن تاریــخ را تغییــر دهــد. البتــه فعــال 

کشــوری اقــدام خاصــی نکــرده اســت.  هیــچ 
کرونــا همــه چیــز را بــاال و پاییــن  می کنــد و  مــوج 
کشــوری تاریــخ قطعــی اعــالم نمی کنــد. بــه  هیــچ 
ــی  ــال اردوی ــود دارد و فع ــرایط وج ــن ش ــر حال ای ه

لغــو نشــده اســت.
رئیــس فدراســیون بســکتبال ایران ادامــه داد: مــا 
می خواســتیم یــک هفتــه زودتــر از المپیــک عــازم 
کشــور  ژاپــن شــویم تــا ملی پوشــان هــم بــا شــرایط 
میزبــان هماهنــگ شــوند و هــم در یک تورنمنت 

کنند. چهارجانبــه خــوب شــرکت 
بــه هــر حــال برنامه ریــزی خیلــی خوبــی بــود و 
کــه از ایــن تورنمنــت اســتفاده  خیلــی خــوب بــود 

کنیــم. مــا چنین نظــری داریم و بــه ژاپن گفته ایم 
کنیــد تاریــخ را تغییــر  گــر می خواهیــد برگــزار  کــه ا

دهیــد.
دنبــال رایزنــی هســتیم تــا تاریــخ عــوض شــود امــا 

فعــال تاریخــی قطعــی نشــده اســت. 
او دربــاره تورنمنــت لهســتان نیــز گفــت:  مــا پنجــره 
ــه  ک ــم  کاپ آســیا را در پیــش داری ــی  ســوم انتخاب
تورنمنت لهســتان هم همزمان با این مسابقات 
لهســتان  بــا  رایزنــی  حــال  در  اآلن  اســت.  مــا 
هســتیم تــا در صــورت امــکان تاریــخ دیگــری را 
کنیــم.  کــه بتوانیــم در آن شــرکت  کنــد  مشــخص 
فعــال در حــال رایزنــی هســتیم تــا بهترین برنامــه را 

بــرای تیــم ملــی در نظــر بگیریــم. 
بــازی تیم هــای  مــورد حواشــی  طباطبایــی در 
نفــت و مهــرام بخاطــر شــرایط داوری هــا نیز گفت: 
کــه در فدراســیون  کرده ایــم  مــا همــواره ســعی 
ســعی  باشــیم.  بی طــرف  کامــال  بســکتبال 
ــند  ــات عدالــت محــور باش ــم همــه اقدام می کنی
ــا هــر تیمی کــه بهتــر و خــوب اســت برنــده بــازی  ت

شــود.
او ادامــه داد: در ورزش حواشــی همیشــه وجــود 
گفــت در بســکتبال حواشــی  دارد و نمی تــوان 
کمیتــه  نامــه  آییــن  مطابــق  مــا  امــا  نیســت، 
انضباطی، مسابقات و داوران با مسائل مختلف 
برخــورد می کنیــم و همه مســائل مطرح می شــود 

کنیــم. تــا بــه آن هــا رســیدگی 

گفــت:  ســپاهان  فوتبــال  تیــم  پرتغالــی  مربــی 
گل  فیلــم  از  پــر  در ایــران  اجتماعــی  شــبکه های 

اســت. چلســی  طارمی بــه  مهــدی 
»میگوئــل تکســیرا« مربــی پرتغالــی تیــم فوتبــال 
گلزنــی  گفتگــو بــا روزنامــه »ابــوال« دربــاره  ســپاهان در 
مهــدی طارمی مهاجم ایرانــی تیــم فوتبــال پورتــو بــه 

کــرد. چلســی اظهارنظــر 
تکســیرا گفــت: هیچ چیز دیگــری برای گفتــن وجود 
گل  نــدارد. شــبکه های اجتماعــی پــر اســت از فیلــم 
گل  مهــدی طارمــی. روزنامــه و تلویزیــون دربــاره 
بــدون شــک -گلزنــی  طارمی صحبــت می کننــد. 

ــه چلســی- لحظــه بســیار الهــام بخشــی  مهــدی ب
کــه در مرحلــه یــک  بــود. او اولیــن بازیکن ایرانــی بــود 

گلزنــی می کند. چهــارم نهایــی لیــگ قهرمانــان اروپا 
وی ادامــه داد: مردم ایــران امیــدوار بودنــد طارمــی و 

»اولیویــرا« در ترکیــب اصلــی حضــور داشــته باشــند. 
کــه آنهــا در بــازی نخســت بــا چلســی حضــور  از آنجــا 
کننده هــای عالــی  نداشــتند، می توانســتند تقویــت 

برای ایــن بــازی باشــند.
مربــی پرتغالــی ســپاهان بــا اشــاره بــه دوران حضــور 
ــرد: او  ک کیــد  ــران تا طارمــی در پرســپولیس و لیگ ای
یکــی از بهتریــن مهاجمان ایــران بــود چون اغلــب در 
پرســپولیس گلزنــی می کرد امــا آن زمان کاماًل ســتاره 
نبــود. تکســیرا اظهــار کرد: انتقال بــه پورتو و عملکرد 
در لیــگ قهرمانــان اروپــا پوشــش رســانه ای نســبت 
بــه طارمــی را تغییــر داد و او بیــش از ســردار آزمــون 

مهاجــم تیــم زنیــت ســتاره اســت.

والیبــال  تیــم  ملی پــوش  میرزاجانپــور  مجتبــی 
ســپاهان قــرارداد خــود را بــا طالیی پوشــان تمدیــد 
گــزارش »ورزش ســه«، مجتبی میرزاجانپور  کــرد. بــه 
ملی پــوش تیــم والیبال فــوالد مبارکه ســپاهان پس 
کت مدیرعامل ایــن  بــا محمدرضــا ســا از جلســه 

کــرد. ــا ســپاهان را تمدیــد  باشــگاه قــرارداد خــود ب
جمــع  بــه  گذشــته  فصــل  کــه  میرزاجانپــور 
ــازی  ــان ب ــود در جری ــده ب ــه ش ــان اضاف طالیی پوش
تیم های ســپاهان اصفهان و شــهداب یزد از هفته 

ــای چــپ  ــر والیبــال، از ناحیــه مــچ پ نهــم لیــگ برت
ــا  شــدیدًا مصــدوم شــده و نتوانســت تیــم خــود را ت

کنــد.  همراهــی  رقابت هــا  پایان ایــن 
در حــال حاضــر میرزاجانپــور از بنــد مصدومیــت رهــا 
شــده، امــا بــه دلیــل غیبــت طوالنــی مــدت در لیــگ 
ــت داده  ــی را از دس ــم مل ــال تی ــای امس ــر بازی ه برت
کــه در  کننــده قدرتــی  اســت.  ایــن بازیکــن دریافــت 
ســال های اخیــر در ترکیــب تیم ملی حضور داشــته، 
حــاال بایــد خــودش را بــرای فصــل جدیــد لیــگ برتــر 

کنــد. آمــاده 
ــر غفــور، پشــت خــط زن تیــم  ــرارداد امی ســپاهان ق

ــود. ــرده ب ک ملــی را نهایــی 

تیــم ملی کشــتی آزاد ایــران در حالی راهی رقابتهای 
که ایــن تیــم در  قهرمانــی آســیا در قزاقســتان شــد 
واپســین ســاعات این ســفر بــا یــک تغییــر ناخواســته 

همــراه بــود.
کشــتی آزاد بــرای  کــه ترکیــب تیــم ملــی  در حالــی 
حضــور در رقابتهــای قهرمانــی آســیا از مدتهــا پیــش 
کرونــای ملــی  مشــخص شــده بــود، تســت مثبــت 
پــوش ســنگین وزن کشــورمان باعــث یک تغییــر در 

ترکیــب تیــم اعزامی شــد.
کشــتی  کادر فنــی تیــم ملــی  گذشــته  اواخــر هفتــه 
کرونــای  کــرد پــس از مثبــت شــدن تســت  آزاد اعــالم 
کیلوگــرم  پــوش وزن ۱۲۵  ع ملــی  زار امیرحســین 
در  وی  جایگزیــن  طاهــری  امیــن  آزاد،  کشــتی 

رقابت هــای قهرمانــی آســیا شــده اســت.
بدیــن ترتیــب امیــر طاهــری در واپســین ســاعات 
اعــزام بــه جمــع مســافران قزاقســتان پیوســت تــا 
کیلوگــرم بــه میــدان بــرود. امــا  بتوانــد در وزن ۱۲۵ 
طاهــری در شــرایطی در ترکیب تیم ملــی قرار گرفت 
بــه تازگــی از تورنمنــت دانکلــوف بلغارســتان  کــه 
ــه همیــن دلیل ایــن ابهــام بوجــود  ــود. ب بازگشــته ب
کــه بــه تازگــی در ایــن تورنمنــت  کــه آیــا آزادکاری  آمــد 
کــرده و بــه میــدان رفتــه و البتــه در نهایــت  کــم  وزن 
بــا مــدال طــال به ایــران بازگشــته، می توانــد در فاصله 
کوتاهــی دوبــاره بــه رقابتهــای قهرمانــی آســیا  زمــان 

اعــزام شــود؟
در همیــن راســتا ابراهیــم مهربــان مربــی تیــم ملــی 
کــه صبــح روز چهارشــنبه  کشــورمان  کشــتی آزاد 
همــراه بــا ملــی پوشــان راهــی قزاقســتان شــد در 
کنش به این موضوع گفت: »تســت امیر حســین  وا
کــه بــه اردو وارد شــد منفــی بــود، امــا  ع از زمانــی  زار
کــه بــرای اعــزام بــه قزاقســتان  هنــگام تســت مجــدد 
مواجــه  او  تســت  مثبــت  نتیجــه  بــا  شــد  انجــام 
شــدیم. بــه همیــن دلیــل به ناچــار امیــن طاهــری را 

کردیــم.« جایگزیــن او 
بــه گفتــه مربی تیم ملــی کشــتی آزاد، امین طاهری 
کــه بــه تازگــی از جــام دانکلوف بازگشــته بود، شــرایط 
ویــژه ای دارد و بایــد روز ۲۹ فروردیــن بــه میــدان 
کــم  بــرود. البتــه بــا توجــه به اینکــه او نبایــد وزن 
کادر فنــی هــم امیــدوار اســت طاهــری بتوانــد  کنــد، 
در  خوبــی  عملکــرد  و  برســد  آل  شــرایط ایده  بــه 
قهرمانی آســیا داشــته باشد. البته او همچنان باید 
تــا روز مســابقه بــه شــرایط مــورد نظــر برســد و بتوانــد 

بهتریــن عملکــرد را داشــته باشــد.
کشــورمان بــرای حضــور در  کشــتی آزاد  تیــم ملــی 
کــه روزهــای ۲۸ و ۲۹  رقابت هــای قهرمانــی آســیا 
برگــزار  قزاقســتان  آلماتــی  مــاه در شــهر  فروردیــن 
کشــور شــدند. راهی ایــن  امــروز  می شــود، صبــح 

ترکیــب تیم ایــران در ایــن مســابقات بــه شــرح زیــر 
اســت:

۵۷ کیلوگرم: علیرضا سرلک
۶۱ کیلوگرم: مجید داستان

۶۵ کیلوگرم: مرتضی قیاسی
۷۰ کیلوگرم: امیرحسین حسینی

۷۴ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی
۷۹ کیلوگرم: علی سوادکوهی

۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی
۹۲ کیلوگرم: کامران قاسم پور

۹۷ کیلوگرم: علی شعبانی
۱۲۵ کیلوگرم: امین طاهری

رییس فدراسیون بسکتبال ایران:

 در حال رایزنی با ژاپن هستیم

مربی پرتغالی سپاهان:

طارمی در پرسپولیس کامال ستاره نبود 
میرزاجانپور با سپاهان تمدید کرد

کشتی قهرمانی آسیا - قزاقستان؛

اظهار امیدواری کادر فنی به یک تغییر در ترکیب آزادکاران
گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

تیــم ملــی تیروکمان ایــران در بخش ریکرو با هشــت 
کمانــدار در مرحلــه دوم رقابت هــای جــام جهانــی 

کــرد. شــرکت خواهــد 
فدراســیون جهانــی تیروکمــان برگزاری مرحلــه دوم 
جام جهانی به میزبانی ســوئیس را در تقویم ۲۰۲۱ 
خــود قــرار داده اســت. بــر همیــن اســاس قــرار اســت 
ملــی پوشــان ایران در بخــش ریکــرو هــم در ایــن 

رقابت هــا شــرکت داشــته باشــند.
ــا هشــت  ــی ســوئیس ب ــران در جــام جهان حضور ای
کمانــدار انجــام می شــود. میــالد وزیــری، صــادق 
اشــرفی، امیــن پیرعلــی، رضا شــبانی، زهــرا نعمتی، 
مهتــا  و  رحمانــی  ســوگند  مهــر،  شــجاع  شــیوا 
کــه ترکیــب تیــم  کماندارانــی هســتند  عبدالهــی 
ملــی ریکــرو بــرای اعــزام بــه ســوئیس را تشــکیل 
کمانــداران ۲۵ اردیبهشــت عــازم  می دهند. ایــن 
لــوزان می شــوند و پــس از یــک هفتــه رقابــت بــا 
بــاز  تهــران  بــه  خردادمــاه  ســوم  حریفان شــان 
بــرای شــرکت در  را  تــا تمرینــات خــود  می گردنــد 
گزینشــی المپیــک بــه  آخریــن مرحلــه رقابت هــای 

کننــد. میزبانــی فرانســه پیگیــری 
گفتــه امیــد نجــاری مدیــر تیم هــای ملــی  البتــه بــه 
تیروکمــان، ترکیــب تیــم ملــی ریکرو ایــران در هــر 
یــک از بخش هــای مــردان و بانــوان رقابت هــای 
گفتگــو  بــود. وی در  نفــره خواهــد  فرانســه ســه 
کــه بــر اســاس عملکــرد  گفــت  بــا خبرنــگار مهــر 
کمانــداران در لــوزان، ترکیــب تیــم اعزامی به فرانســه 
مشــخص می شــود. این اعــزام ۲۷ خردادماه انجام 

می شــود.
بــرای حضــور در مســابقات ســوئیس و فرانســه، 
ــنبه  ــرو از روز ش ــی ریک ــم مل ــازی تی ــاده س اردوی آم
ــرار اســت  ــه ق ک ــی  کمانداران آغــاز می شــود. هشــت 
در جــام جهانــی ســوئیس شــرکت داشــته باشــند تا 
۱۳ اردیبهشــت ماه تمریناتشان را در ســایت آزادی 

دنبــال می کننــد.

حضور هشت 
کماندار ایرانی در جام 

جهانی سوئیس
رییــس فدراســیون بولینــگ و بیلیــارد و اســنوکر 
کنــون ۹۷  تا فدراســیون  ورزشــکاران این  گفــت: 
کرســی های  همچنیــن  و  کــرده  کســب  مــدال 

گرفته ایــم. بین المللــی   ســطح  در  مهمــی را 
فدراســیون   رییــس   یکــی  اســکندری«  »هاشــم 
ــان  ــر زب ــی را ب ــای جالب ــارد حرف ه ــگ و بیلی بولین
از حضورتــان خواهــد  زیــر  آن در  متــن  کــه  آورد 

گذشــت.
در ابتدا در خصوص سال ۹۹ برای بولینگ و 

بیلیارد صحبت کنید؟
ســال تلخــی را در فدراســیون بولینــگ و بیلیــارد 
کرونــا  گــر بخواهیــم ویــروس  گذاشــتم، ا پشــت ســر 
مــن  بــه  زیــادی  بی مهرهــای  بگذاریــم،  کنــار  را 
گرفت. ایــن بــی  مهری هــا ناراحتی هــا و  صــورت 
تلخی هــای زیــادی را بــرای مــن بــه همــراه داشــت.

از مدیریت خودتان راضی هستید؟
مــن ۲۵ ســال اســت مدیــر ارشــد ورزش هســتم و 
کامــال مشــخص اســت، روشــن اســت  رزومــه مــن 
کــرده ام، خوشــبختانه بــه  چــه مســیری را طــی 
و  فدراســیون  در  دوســتانم  همــکاری  و  لطــف 
هیات هــای ورزشــی  بولینــگ و بیلیــارد و حتــی 
بازیکنــان توانســتیم افتخــارات زیــادی بــه دســت 
کــه حتــی در جهــان مثال زدنــی اســت. ۹۷  آوریــم 
کرســی های مهمــی را در  کردیــم و  کســب  مــدال 

گرفته ایــم. ســطح بین المللــی  
در اسنوکر رنکینگ های بسیار خوبی را داریم.

بیلیــاردی  رشــته های  ســرآمد  کــه  اســنوکر  در 
رنکینــگ   در  کــه  افتاده ایــم  جــا  اســت اینقدر 
جهانــی در بخــش مــردان مقــام دوم را بــه دســت 
بــه  هســتیم،  نهــم  زنــان  بخــش  در  و  آوردیــم 
کاری  دیگــر  رشــته های  در  دنبال ایــن هســتیم 
ــوص بولینــگ و پتانــک،  ــه خص ــم.  ب ــام دهی انج
آســیایی  مســابقات  در  سال هاســت  بولینــگ 
حضــوری ثابــت دارد و مدیــران جهانی ایــن رشــته 
که ایــن رشــته جــذاب  خیــز بزرگــی برداشــته اند 
کننــد و تــالش می کننــد  ورزشــی را وارد المپیــک  
آن را بــه المپیــک فرانســه برســانند. شــاید برایتــان 

جالــب باشــد یــک چیــزی را بدانیــد.
چه چیزی؟

کــه  ایــران اولیــن فدراســیونی در قــاره آسیاســت 
کــرده اســت، دومیــن  را راه انــدازی  پــارا بیلیــارد 
گذشــته  دوره ایــن رقابت هــا در اســفندماه ســال 
بــه پایــان رســید. در حــال نوشــتن تفاهم نامــه ای 

بــا فدراســیون جانبــازان و معلــوالن هســتیم و 
در ایــن بــاره نشســت های خوبــی را داشــتیم تــا 
بتوانیــم بــه جامعه عزیــز و دوست داشــتنی جانباز 

کنیــم. و معلول ایــران خدمــت 
این خدمت به چه شکلی است؟

کار را انجام  گروه مختلف این  می خواهیم در پنج 
کنیم. اعتقاد دارم رشته های  داده و آنها را جذب 
ورزشــی که در فدراســیون بولینگ و بیلیارد وجود 
کــرده و  کمــک  دارد بــه تمــدد اعصاب ایــن عزیــزان 
کنش هــای مثبــت روحــی و انگیزشــی بــه همراه  وا

دارد.
برای پتانک برنامه ریزی ویژه ای دارید؟

مــا  بــرای  پتانــک  رشــته  در  گســترده  فعالیــت 
در ایــن  اســت  ســال  دو  دارد،  فراوانــی  اهمیــت 
رشــته بــه صــورت جــدی فعالیــت می کنیــم و در 
گســترش و  ۲۳ اســتان پایــگاه قهرمانــی داریــم. 
کردن ایــن رشــته اولویــت مهــم ماســت،  همگانــی 
خانواده هــا می تواننــد در هــر موقعیتی ایــن رشــته 
را انجــام دهنــد. ده هــا پــارک به ایــن رشــته تجهیــز 
شــده اند و بســتر مناســبی را در آینــده ای نزدیــک 

ــرد. ک فراهــم خواهیــم 
رشــته های ورزشــی شــما جــذاب و تفریحــی اســت 
جامعــه  عالقه منــدی  افزایــش  بــه  می توانــد  و 
کند، ایــن یــک پوئــن بــزرگ بــرای  کمــک زیــادی 

شماســت.
خوشــبختانه رشــته های فدراســیون بولینــگ و 
بیلیــارد جنبــه تفریحــی و ورزشــی داشــته و مــردم 
کــه  کننــد  دوســت دارنــد ورزش هایــی را دنبــال 
ــد.  ــته باش ــان داش ــی و ف ــه تفریح ــا جنب ــرای آنه ب

مــن دوبــاره از پتانــک حــرف می زنــم و می خواهیم 
حتــی در روســتاها نیز ایــن رشــته را جــا بیندازیــم. 
مــا  عشــایری  کمیتــه  نماینــده  پیــش  چنــدی 
گزارشــی از فعالیت هــای خــود را ارائــه کرد و متوجه 
انجــام  راه  در ایــن  را  خوبــی  توفیقــات  شــدیم 

داده ایــم.
مسابقات تا ماه های آینده همچنان تعطیل 

است؟
متاســفانه تــا ســال ۲۰۲۱ مســابقات بین المللــی 
تعطیــل اســت ولــی برای اینکــه آمادگــی بازیکنــان 
چنــد  الزم  مجوزهــای  کســب  بــا  شــود  حفــظ 
کــه اتفاقــات  مســابقه داخلــی را تــدارک دیدیــم 

خوبــی برایمــان بــه همــراه داشــت.
در پایه سازی چه اقداماتی از سوی فدراسیون 

بیلیارد صورت گرفته است، اینکه گفته می شود 
در بیلیارد فقط حسین وفایی را داریم درست 

است؟
کــه  نه اینطــور نیســت، ملی پوشــان زیــادی داریــم 
امیــر ســرخوش،  گرفته انــد،  زیــادی  مدال هــای 
گوزلــو، ســیاوش مزینــی و خیلی هــای  علــی قــره 
می گویــم  اطمینــان  بــا  مــن  هســتند،  دیگــر 
هســتند.   راه  در  بازیکنــان  از  جدیــدی  نســل 
بــه  می تواننــد  کــه  داریــم  را  اســتعدادهایی 
ســتاره های بزرگــی تبدیــل شــوند. در سیســتان و 
بلوچســتان اســتعداد ۱۲ ســاله و یــا در خوزســتان 
کــه بــه طــور حتــم  اســتعداد ۱۱ ســاله ای هســتند 

آینــده از آن آنهاســت.
در بخش مربیان چه کارهایی صورت گرفته 

است؟

کامــران شــهال تنهــا مربــی حرفــه ای در آسیاســت 
کنــار وی  کــه بــه دســت آورده ایــم در  کــه ۹۷ مدالــی 
بــوده اســت، خیلی هــا انتقــاد می کننــد چــرا فقــط 
آقــای شــهال و پاســخ مــن بــه همــه آنها ایــن اســت 
گــر  کــه برویــد و بــه میــزان علــم و دانــش او برســید. ا
کســی بهتــر از او باشــد حتمــا اســتفاده خواهیــم 
کارنامــه وی درخشــان اســت. کــرد. خوشــبختانه 

علل موفقیت شما در فدراسیون چیست؟  
کــه به ایــن فدراســیون آمدم مطالعه  در ۶ مــاه اول 
جامع و کاملی را داشتم، تصمیم گرفتیم مربیان 
بــزرگ و مطــرح را به ایــران دعــوت کنیــم، دیویــد رو 
ــر در بیــن حرفه ای هــا اســت  ــی برت ــه جــزو ۱۰ مرب ک
کــه هــم در اســتعدادیابی و هــم  کردیــم  را دعــوت 
کــه  گذاشــت  در مربیگــری، پایــه ای را بــرای مــا 
کالس  و  وفایی هــا  حســین  می شــود  ثمــره اش 
را  پــری  مارتیــن  دکتــر  کــرد.  تغییــر  ورزش ایــران 
گران تریــن مشــاوران  کردیــم. او یکــی از  دعــوت 
کنــار  همیشــه  کــه  اســت  دنیــا  در  روانشناســی 
تیم هــای مطــرح جهــان اســت. او تنهــا فــردی 
کــه فــوق تخصــص بــرد در ورزش را دارد. بــا  اســت 
کــه اثــرات  گذاشــتیم  تــالش زیــاد وی،  بنیانــی را 
ــر  ــی یــک دفت ــی  حت ــر هیات کمت ــی را داشــت.  بزرگ
چند متری  داشــت اما در حال حاضر ۲۳ اســتان 
پایگاه قهرمانی دارند. اینها ســخت و طاقت فرســا 

گرفــت. ــا تــالش شــبانه روزی صــورت  ــود امــا ب ب
باشگاه ها در قبال فدراسیون پاسخگو نیستند 

برای حل این مشکل چه باید کرد؟
تصمیم گیرنــده در ایــن رابطــه نیســتیم و مجــوز 
کل صــادر می شــود. باشــگاه ها از ســوی ادارات 

این کار درست است یا غلط؟
فدراســیون ها متولــی اصلــی ورزش خــود هســتند 
باعــث  کار  هســتند، این  درگیــر  باشــگاه ها  بــا  و 
برای اینکــه  باشــیم.  دور  باشــگاه ها  از  می شــود 
کنیــم در طراحی ســال ۱۴۰۰  چنیــن کمبودی را پر 
کشــور را  برنامه هایــی داریــم. جــام باشــگاه های 
تــدارک دیده ایــم و اعتقــاد دارم ایــن اتفــاق باعــث 
خواهــد شــد رابطــه فدراســیون و باشــگاه ها بهتــر 

شــود.
افق دید شما برای این رشته ها چیست؟

در تــالش هســتیم پایگاهــی  را در ورزشــگاه آزادی 
ورود ایــن  ســال  یکصدمیــن  و  کــرده  احــداث 
گرفتــه و تعــداد  رشــته ورزشــی به ایــران را جشــن 
مدال های ایــران را ســه رقمی کنیــم و بــه عــدد ۱۰۰ 

ــانیم. برس

رییس فدراسیون بولینگ: 

کنونبدستآوردهایم ۹۷مدالتا
گزارشربخ نبــرد اســتقالل و االهلــی عربســتان در جــده درشــب 

گل بــه نفــع اســتقالل  دبــل مهــدی قایــدی بــا پنــج 
پایــان یافــت.

گــزارش »ورزش ســه »،چنــد روز مانــده بــه ســفر  بــه 
اســتقالل بــه عربســتان معــدود خبرنــگاران مســتقر 
در باشــگاه اســتقالل بعــد از مراجعــه قایــدی بــه 
چنــد  قایــدی  از  خروجــش  زمــان  در  و  باشــگاه 
کلمــه شــنیدند.قایدی گفــت »فوتبال متفاوتــی در 
عربســتان ارائــه خواهــد داد«.شــماره 1۰اســتقالل بــا 
21ســال ســن و در اوج جوانی، شــب گذشــته نشان 
داد بــه پختگــی الزم رســیده اســت  و در اولیــن بــازی 
ــواداران  ــه ه ــه ب ک ــی  ــه قول ــل ب ــتقالل جامــه عم اس

ــود پوشــاند. داده ب
گل  کــه بــا زدن دو   بــازی بــی نقــص و قابــل احتــرام 
و نمایــش دلپذیــر از مهــدی قایــدی در برابــر االهلــی 
ــر االهلــی  ــا اســتقالل براب همــراه بــود و باعــث شــد ت
گل بــه برتــری برســند. عربســتان و در جــده بــا پنــج 

ــی پوشــان در طــول 9۰ دقیقــه  ســتاره بوشــهری آب
حضــور خــود، توانســت نمایــش فــوق العــاده ای 
داشــته باشــد و بــا تکنیــک نــاب و ســرعت مثــال 
زدنــی اش بارهــا  خــط دفاع نماینده عربســتان را آزار 
گلهایــی اســت  بدهــد.اوج هنــر او بــه ثمــر رســاندن 
ویــژه  برنمی آیــد و غریــزه ای  پــس هرکســی  از  کــه 

پشــت آن اســت.
تمــام نگاه هــا قبــل از بــازی بــه عمــر ســوما 
بــود. عربســتان  گلــزن  و  ســوری  مهاجــم 

خبرهــا از آمــاده شــدن او برای ایــن بــازی در 
راس اخبار ایــن بــازی بود.کنفدراســیون فوتبــال 

آســیا یــک روز قبــل از بــازی بــا انتشــار عکــس 
ــازی حساســیت ها را  ســوما و قایــدی در پوســتر ب
ــر دو  کرد.ه ــتر  ــم بیش ــتاره دو تی ــن دوس ــر روی ای ب
کردند،ســوما دو  ــی را ســپری  بازیکــن شــب خوب

گل  گلهــاش دیــده نشــد. دو  گل زد ولــی اصــال 
گلهای قایــدی و نمایــش آبی ها گم  ســوما برابــر 
ــروه  گ ــزرگ هفتــه اول  ــا اســتقالل نبــرد ب شــد ت

ــدار ببــرد. ــا اقت ــرگ ب م
کــه چنــد بــار تــا محوطــه   مهــدی قایــدی 
و در  بــود  آمــده  عقــب  بــه  جریمــه خــودی 
کــرده بــود  جنــگ تــن بــه تــن بــا ســوما شــرکت 
گل اســتثنایی بــه نماینــده عربســتان زد. دو 

گل اول او بــا پــای غیــر تخصصــی و از زاویــه 
بســته و بــا دقــت و ظرافــت خاصــی منجــر بــه 

ــد. ــتقالل ش ــوم اس گل س
ــم  ــر تی کم ــایی  ــوتی تماش ــا ش گل دوم او  ب

ــا تیــر خالصــی باشــد  ســوما و یارانــش را شکســت ت
بــر پیکــر نیمــه جــان االهلــی در عربســتان.در حالــی 
کــه چنــد دقیقــه ای از گل دوم ســوما گذشــته بــود و 
کشــیدن  امیــد بــه اردوی االهلــی بــرای بــه تســاوی 
بــازی برگشــته بود،حرکــت پابــه تــوپ قایــدی در 
عمــق زمیــن االهلــی و شــوت ســرضرب و در حــال 
کنــج دروازه  حرکــت او از فاصلــه ســی متــری بــه ســه 
گل چهــارم را بــرای اســتقالل بــه ارمغــان آورد تــا 
نماینده عربستان قبل از پایان بازی و خوردن گل 

پنجــم دســتها را بــه نشــانه تســلیم بــاال ببــرد.
گل هــای قایــدی   نکتــه قابــل توجــه در شــادی 
بود. ایــن ســتاره بوشــهری عــالوه بــر بوســه هایی 
کــرد،  ارســال  تلویزیونــی  دوربین هــای  بــرای  کــه 
گذاشــت. از  یــک شــادی جالــب را هــم بــه نمایــش 
گل هایــش  مدت هــا قبــل ارســالن مطهــری بعــد از 
گیتــار دســت می گیــرد و اینطــور شــادی می کنــد. 
بــه  نی انبــان  گلزنــی  بعــداز  هــم  قایــدی  امشــب 
گرفــت تــا ارکســتر ســازهای  دســت 

کامــل شــود. اســتقالل 
قایدی  که در پایان مســابقه    

بــه عنــوان بهتریــن بازیکــن 
معرفــی  و  انتخــاب  زمیــن 
گــروه هم  شــد بهتریــن گلــزن 
و هدفــش  هســت 
کفــش  اولیــن 
طــالی لیــگ 
قهرمانــان.

شب مهاجم شگفت انگیز خوب فوتبال ایران؛

سوما خوبه اما مهدی قایدی رو دیدی؟
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علت تنگی نفس و تپش 
قلب با هم

خبرربخ

بــه  عالیمی دیگــر  بــا  هنگامی کــه  قلــب  تپــش 
دالیــل  باشــد  همــراه  نفــس  تنگــی  خصــوص 

دارد.  مختلفــی 
از جملــه دالیــل آن می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره 

کــرد:
نارسایی قلبی

روزنامــه  از  نقــل  بــه  نیــوز  ســالمت  گــزارش  بــه 
کار  بــه درســتی  خراســان،در این شــرایط قلــب 
کمی پمپــاژ  نمی کنــد و خــون بــا ســرعت بســیار 
مــواد  و  کســیژن  ا کافــی  به انــدازه  و  می شــود 
ــید. این  ــد رس ــدن نخواه ــای ب ــذی به اندام ه مغ
کــه در پاســخ بــه حملــه  بیمــاری ممکــن اســت 
ــا فشــار خــون  کلیــوی، دیابــت ی قلبــی، بیمــاری 

گیــرد. بــاال صــورت 
بارداری و یائسگی

در ایــن دوران هورمون هــا دچــار نوســان خواهنــد 
شــد و تپــش قلــب را بــه دنبــال خواهــد داشــت که 
ــا متعــادل شــدن هورمون هــا از  زودگــذر اســت و ب

بیــن خواهــد رفــت.
بیماری عروق کرونری

کی  زمانــی کــه در رگ هــای تغذیــه کننــده قلــب پال
ــه قلــب محــدود  ــان خــون ب تشــکیل شــود، جری
کمتــری  کســیژن و مــواد مغــذی  خواهــد شــد و ا
دریافــت می کنــد و در نتیجه ایــن بیمــاری شــکل 

می گیــرد.
مشکل دریچه قلب

یکــی از مهــم تریــن وظایــف دریچه هــای قلــب، 
از  جلوگیــری  و  خــون  جریــان  درســت  هدایــت 
بازگشــت آن اســت و در صــورت نداشــتن عملکــرد 
صحیــح، فشــار زیــادی بــه عضــالت قلــب خواهــد 
پیشــرفت  جلــوی  و  نشــود  درمــان  گــر  ا و  آمــد 
قلــب  نارســایی  بــه  منجــر  نگیرنــد،  را  بیمــاری 

خواهــد شــد.
مصرف برخی داروها

کــه تنگــی نفــس و تپــش قلــب از  ممکــن اســت 
عــوارض مصــرف برخــی داروهــا ماننــد داروهــای 

ــد. ــم باش ــد و آس تیروئی
بیماری ادم ریوی

در ایــن بیمــاری مایــع اضافــی درون ریــه جمــع 
کــرد  می شــود و نفــس کشــیدن را ســخت خواهــد 
کــه  کــه معمــوال بــه دلیــل مشــکالت قلبــی اســت 
کافــی را از ریه هــا دریافــت  قلــب نمی توانــد خــون 

کنــد و بــه قلــب فشــار وارد می شــود.

برخــی متخصصــان طــب ســنتی نیــز می گوینــد 
گالب بعــد  کرونــا، نوشــیدن یکــی دو قاشــق  در ایــام 
از هــر غــذا بــه سیســتم ایمنی بــدن کمــک می کنــد و 

ــا حــدی می کاهــد. احتمــال ابتــال را ت
گل  گلبرگ هــای  کــه از تقطیــر  گالب مایعــی اســت 
ــار  ــل به ــد. فص ــت می آی ــه دس ــار ب ــا بخ ــدی ب محم
گل محمــدی و تهیــه  بهتریــن زمــان بــرای چیــدن 

گالب اســت.
گالب یکــی از پــر مصــرف ترین عرقیات می باشــد که 
گــرم و معتــدل دارد گالب عــالوه بر مصرف  طبیعــت 
ــد بســیاری نیــز در درمــان  کــی، خــواص و فوای خورا
بســیاری از بیماری هــا دارد و بــه طــور چشــمگیری 
کاره اســت و بــه دلیــل خــواص و طبیعــت  همــه 
کــه دارد می تــوان آن را معجــزه طبیعــت  ویــژه ای 
گالب  نامیــد. در ایــن بخــش قصــد داریــم شــما را بــا 
گالب بــرای درمــان  و تمامی خــواص شــگفت انگیــز 

بیماری هــا آشــنا می کنیــم.
ترکیبات و ارزش غذایی فوق العاده گالب

در گالب مواد مفید و مغذی زیر یافت می شود :
تانن

پکتین
سیترنلول

گرانتول
استاروپنین
فنیل اتانول

آنتوسیانین ها
گلیکوزیدها

فالوونوئیدها
و...

بــه  گالب  بطــری  یــک  غذایــی  ارزش  همچنیــن 
می باشــد: زیــر  صــورت 

کالری :8۰
کربوهیدرات :21 گرم

شکر :2۰ گرم
نحوه تشخیص گالب اصل از تقلبی :

هنــگام خریــد گالب، بایــد مطمئن شــوید که گالب 
کرده ایــد، یعنــی آب  1۰۰٪ خالــص و اصــل خریــداری 
مقطــر گل بــدون مــواد شــیمیایی. اما متاســفانه در 
گالب تقلبــی رواج زیــادی  ســال های اخیــر تولیــد 
گالب  کــرده اســت بنابرایــن نحــوه تشــخیص  پیــدا 
کــه بایــد بــه  اصــل از تقلبــی از موضوع هایــی اســت 

کنیــم. آن توجــه 
گل محمــدی  کیفیــت عطــر مالیــم  گالب اصــل و با
گــر گالبــی کــه خریده ایــد عطــر تنــدی  دارد بنابرایــن ا
کیفیــت بــودن آن نیســت بلکه ایــن  دارد نشــان از با

عطــر تنــد می توانــد ناشــی از اســانس های تقلبــی 
گالب  گالب باشــد. همچنیــن مــزه  اضافه شــده بــه 
اصــل تلــخ و گــس اســت اما ایــن تلخــی اذیت کننده 
گالبــی  گــر  نیســت و ســریع از بیــن مــی رود بنابرایــن ا
مــزه تنــدی داشــته و ســر زبــان را بســوزاند تقلبی بود 
گالب اصــل شفاف،روشــن،  آن را نشــان می دهــد. 
ــدون رســوب و ذره هــای معلــق اســت  ــی رنــگ، ب ب
گالب دیدید ایــن  گــر ذرات معلقــی درون  بنابرایــن ا

گالب اصــل نیســت.
و یکــی از روش هــای تــازه نیــز بــرای تشــخیص گالب 
اصــل از تقلبــی، اضافــه کردن مقــداری روغن زیتون 
گــر  کــه طی ایــن مرحلــه ا گالب اســت  یــا بــادام بــه 
گالب تقلبــی باشــد بــوی خــود را از دســت می دهــد.

خواص شگفت انگیز گالب برای درمان 
بیماری ها، زیبایی و سالمت

گالب از رایحــه خوشــی برخــوردار اســت و از آن در 
کــه عــالوه بــر  صنعــت عطرســازی اســتفاده می شــود 
آن از ایــن معجون شــگفت انگیز در صنعــت دارویی 

و درمانــی نیــز اســتفاده می شــود.
1. موثــر در تقویــت مغــز و پیشــگیری از ابتــال بــه 

آلزایمــر
روی  کــه  می باشــد  مــاده ای  آمیلوئیــد  پروتئیــن 
گذاشــته و باعــث از بیــن  عملکــرد مغــز تاثیــر منفــی 
کاهــش حافظــه شــده  بــردن ســلول های مغــزی و 
بــا  گالب  می شــود.  باعــث  را  آلزایمــر  بیمــاری  و 
کــردن فعالیت ایــن پروتئیــن باعــث تقویــت  مهــار 
گالب  مغــز می شــود. بنابرایــن بــا مصــرف و بخــور 
می توانیــد از ابتــال بــه زوال عقــل و آلزایمر پیشــگیری 

کنیــد.
2. درمان سردرد

کــه دارد  گالب بــه دلیــل تقویــت سیســتم عصبــی 
بــرای درمــان ســردرد و میگــرن موثــر می باشــد شــما 

ــر  کــرده و ب گالب آغشــته  ــه  می توانیــد پارچــه ای را ب
روی پیشــانی خــود قــرار دهیــد تــا در کمتریــن زمــان 

کنیــد. ســردردهای خــود را درمــان 
3. بهبود بیماری های چشمی

گالب دارای خواص ضد عفونی کننده قدرتمندی 
کنــد  کــه می توانــد از بــروز عفونــت جلوگیــری  اســت 
گالب ســبب پیشــگیری از ابتــال  بــه همیــن دلیــل 
بــه بیماری هــای چشــمی مختلف ماننــد خشــکی 
کــوال می شــود  چشــم، آب مرواریــد و دژنراســیون ما
و حتــی از گالب در قطره هــای چشــمی برای درمــان 

مــوارد ورم ملتحمــه اســتفاده می شــود.
همچنیــن خاصیت ضد التهابــی و خنک کنندگی 
که ایــن مایــع شــگفت انگیــز دارد بــرای درمــان پــف 

زیــر چشــم نیــز مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.
۴. برای درمان بیماری های پوستی

و  اســت   A,C,E,B ویتامین هــای  دارای  گالب 
گالب ســبب قــوی و نــرم  کســیدانی  ترکیبــات آنتــی ا
ســالم  درخششــی  و  پوســت  ســلول های  شــدن 
کــردن PH پوســت  گالب باعــث متعــادل  می شــود. 
کاهــش چیــن و چــروک  شــده و همچنیــن باعــث 
گالب بــه صــورت موضعــی بــرای  می شــود. مصــرف 
کنــه، بریدگی هــا،  گزمــا، التهــاب پوســتی و آ درمــان ا

ــت. ــد اس ــوختگی مفی ــاب س ــا و آفت زخم ه
۵. فواید گالب برای تقویت مو

گــردش خــون، رشــد و ســالمت مــو را  گالب بــا بهبــود 
کنتــرل  کــردن مــو،  کــرده همچنیــن بــه نــرم  تقویــت 

کمــک می کنــد. شــوره و التهــاب 
همچنیــن خاصیــت ضــد التهابــی و ضــد عفونــی 
کننــده گالب می توانــد در درمــان درماتیــت پوســت 

کمــک شــایانی داشــته باشــد. ســر 
۶. درمان مشکالت دستگاه گوارش

گالب  مصــرف  می دهــد  نشــان  مطالعــات 

جریــان صفــراوی را افزایــش داده و باعــث بهبــود 
گــوارش نظیر هضم معدی،  بیماری های دســتگاه 
نفــخ، دردهــای شــکمی،معد درد،زخــم  کاهــش 

می شــود. یبوســت  و  معــده 
7. مبارزه با افسردگی

گالب خــواص ضــد افســردگی و ضــد اســترس قــوی 
دارد بــوی گالب بــرای قلــب و مغــز مفیــد آرام  بخــش 
و تســکین دهنده اســت بــه همیــن دلیل در مراســم 

گالب اســتفاده می شــود. ســوگواری و عــزاداری از 
می توانــد  گالب  بوییــدن  و  خــوردن  بنابرایــن 
کاهــش داده و باعــث بهبــود  افســردگی و اســترس را 
در خلــق و خــو شــود و ناراحتی هــای عصبــی و بــی 

کاهــش دهــد. خوابــی را 
8. بهبود گلودرد

گالب بــه عنــوان یــک آنتــی بیوتیــک طبیعــی عمــل 
می کنــد و خــواص ضد عفونی کننده و ضد التهابی 
ــردن  ک ــا استنشــاق  ــردن و ی ک دارد بنابرایــن غرغــره 
بــرای  می توانــد  گالب  بینــی(  طریــق  از  )مکــش 
گلــو و ســبب  گلــودرد، آرام ســازی عضــالت  تســکین 
کام و  کاهــش التهابــات و ســرخی حلــق، لوزه هــا، 

حنجــره شــود.
9. درمان بیماری های دهانی

آن  کــردن  غرغــره  و  دهــان  در  گالب  نگه داشــتن 
ــت  ــک و آف ــان برف ــه درم ــه ب ــتحکام لث ــر اس ــالوه ب ع
رفتــن  بیــن  از  و ســرعت  کمــک می کنــد  دهانــی 
کــرده و  کتری هــا را در دهــان بیشــتر  آلودگی هــا و با

باعــث از بیــن رفتــن بــوی بــد دهــان می شــود.
1۰. سبب رفع خستگی

یکــی از روش هــای طبیعــی و موثــر بــرای افزایــش 
کاهــش خســتگی بــدن، تقویــت قــوای  نشــاط و 
گالب  مصــرف  انــرژی  تجدیــد  و  عمومی بــدن 

می باشــد.
11. خواص گالب در مجاری تنفسی

گالب بــرای مجــاری هوایــی و ریه هــا مفیــد بــوده 
گلــو و حلــق  و ســبب نــرم شــدگی مجــاری هوایــی، 
کــه در شغلشــان زیــاد از  می شــود بنابرایــن افــرادی 
حنجــره خــود اســتفاده می کننــد نظیــر مداحــان و 
خواننــدگان، آمــوزگاران، قاریان و امثالهم می توانند 

گالب اســتفاده نماینــد. از خاصیــت بــاالی 
برخــی متخصصــان طــب ســنتی نیــز می گوینــد 
گالب بعــد  کرونــا، نوشــیدن یکــی دو قاشــق  در ایــام 
از هــر غــذا بــه سیســتم ایمنی بــدن کمــک می کنــد و 

ــا حــدی می کاهــد. احتمــال ابتــال را ت
معجــون  تمامی خواص ایــن  از  پــس  نهایــت  در 
گالب را بــه شــما توصیــه  شــگفت انگیــز مصــرف 

. می کنیــم

گالب و این همه خاصیت!
خبرربخ

خبر

یــک متخصــص تغذیــه از تاثیــر مصــرف ســیر بــر رفــع 
تشــنگی روزه داران توضیحاتــی داد.

نرگــس جوزدانــی متخصــص تغذیــه و رژیــم درمانی، 
کــرد: ۸۶ درصــد  دربــاره فوایــد مصــرف ســیب اظهــار 
یــک عــدد ســیب حــاوی مقــدار زیــادی آب و بخــش 
عمــده ای از آن فیبــر اســت. او افــزود: درصــد زیــادی 
از ســیب را آب و فیبــر تشــکیل می دهــد و نگهــداری 
آب داخــل بافــت میــوه یــا ســبزیجات بــرای بــدن 
کــه در مــاه رمضــان روزه  راحت تــر اســت و افــرادی 
ــک  ــوان ی ــه عن ــیب را ب ــه س ک ــی  ــد در صورت می گیرن
کننــد  میــوه بــرای مصــرف همــراه پوســت انتخــاب 

کمتــر احســاس تشــنگی خواهنــد داشــت.
کــه از  کــرد: طبــق مطالعــه ای  جوزدانــی تصریــح 
گــر ســیب بــه صورت ناشــتا  یــک تحقیــق داشــته ام ا
گرســنگی روزانــه بــه علــت  کنتــرل  مصــرف شــود در 
فیبــر بــاال تاثیرگــذار خواهــد بــود و همیــن عامــل 
کمتــری بــه خــوردن  باعــث می شــود تــا فــرد تمایــل 
کــرد: طبــق  غذا هــای دیگــر داشــته باشــد. او اضافــه 
کــه از افــراد مختلــف بیــن مصــرف  یــک مطالعــه ای 
بیســکوییت و ســیب در اوایــل صبــح مــورد بررســی 
کــه  ــود به ایــن نتیجــه دســت یافتیــم  گرفتــه ب قــرار 
مصرف بیسکوییت در ۱۲ هفته باعث کاهش وزن 

بیشــتری بــه نســبت مصــرف ســیب می شــود.
گفــت:  درمانــی  رژیــم  و  تغذیــه  متخصــص  ایــن 
طبــق یــک مقالــه منتشــر شــده در انگلیس افــرادی 
کــه صبح هــا بــه صــورت ناشــتا مصــرف ســیب را 
ــرژی بیشــتری را دریافــت  کننــد ان جایگزیــن قهــوه 
کــه میوه ها بــه علــت آب فــراوان و  کــرد چــرا  خواهنــد 
ویتامین C باعث شــادابی و نشــاط افراد می شوند.
ــر مصــرف  جوزدانــی ادامــه داد: تحقیــق معتبــری ب
ســیب در اوایــل صبــح منتشــر نشــده، امــا اســتفاده 
گرســنگی، افزایش شــادی و نشــاط  از آن باعث رفع 

می شــود.
کــه فیبــر باالیــی ماننــد ســیب  او افــزود: میوه هایــی 
کاهــش وزن افــراد تاثیرگــذار خواهنــد بــود  دارنــد در 

کاهــش می دهنــد  کــه رونــد هضــم و جــذب را  چــرا 
و باعــث تنظیــم قنــد خــون می شــوند و در طوالنــی 
مــدت اضافــه وزن بــه خصــوص چاقــی شــکمی را 

کنتــرل می کننــد.
کرد:  ایــن متخصــص تغذیــه و رژیــم درمانی تصریــح 
گــر افــراد در طوالنــی مــدت  طبــق یــک مطالعــه ا
مصــرف ســیب را جایگیزیــن بیســکوییت های جــو 
کــرد،  کــم خواهنــد  رژیمی کننــد وزن بیشــتری را 
همچنیــن ۵۰ درصــد فیبــر موجــود در ســیب در 
کــه یــک غــذای مناســب  پوســت آن وجــود دارد 
کتری هــای مفیــد روده و بهبود متابولیســم  بــرای با
بــدن باشــد. جوزدانــی گفــت: در یــک مطالعــه دیگر 
گــر افــراد ســیب را قبــل از وعــده  کــه ا نشــان داده بــود 
کنترل  کاهش اشــتها و  کنند باعث  غذایی مصرف 
مصــرف غــذا می شــوند، همچنین مصرف ســیب با 
پوســت در یــک مطالعــه دیگــر در زمــان بعــد از ظهــر 
کــه فیبــر موجــود در آن باعــث نفــخ  نشــان داده بــود 

معــده و در نهایــت مشــکالت دیگــر خواهــد شــد.
کنیــداو افــزود:  یبوســت را بــا مصــرف ســیب درمــان 
ــی  ــم غذای ــب در رژی ــر ش ــا اواخ ــح ی ــه صب ک ــرادی  اف
خــود ســیب بــا پوســت مصــرف می کننــد یبوســت 
کننــد، ســیب حــاوی پتاســیم  را می تواننــد درمــان 
 ،K ویتامیــن  کننــده  تامیــن  بــاال،   C ویتامیــن  و 

ویتامیــن B۶، منیزیــم و مــس اســت.
موجــود  محلــول  فیبــر  کــرد:  تصریــح  جوزدانــی 
بــرای بهبــود  در ســیب بســیار شــاخص اســت و 
گوارشــی تاثیر دارد. همچنین از آن جایی  دســتگاه 
مصــرف  زیــاد  در ایــران  فکســوفنادین  داروی  کــه 
گــر بــه صــورت همزمان با ســیب  می شــود بنابرایــن ا

مصــرف شــود تاثیــر خــود را از دســت می دهــد.
کــرد:  کیــد  ایــن متخصــص تغذیــه و رژیــم درمانــی تا
کــه برخــی مدعــی هســتند مصــرف  از آن جایــی 
دانه هــای ســیب حــاوی ســیانید اســت بنابرایــن 
ــا فــرد مبتــال بــه  بایــد ۱۵۰ دانــه از آن مصــرف شــود ت

مســومیت ســیانید شــود.

تاثیر مصرف سیب بر رفع تشنگی روزه داران

ک زدن دالیل بوی بد دهان حتی پس از مسوا
خبرربخ

دهــان  بــد  بــوی  موجــب  کــه  کتری هایــی  با
شــده  حفره های ایجــاد  در  می تواننــد  می شــوند 
روی دندان هــا پنهــان شــوند. این شــرایط خــالص 
ک زدن را دشــوار  کتری هــا هنــگام مســوا شــدن از با
می کنــد زیــرا آنهــا در مکان هایــی پنهــان می شــوند 
کــه نمی تــوان بــه آنهــا دسترســی داشــت.تقریبا هــر 
فــردی در مقطعــی از زندگــی خــود بــا بــوی بــد دهان 
مواجــه می شــود. و در برخــی مــوارد، حتــی بــه رغــم 
رعایــت بهداشــت دهــان و دنــدان، بــوی بــد دهــان 

ــد. ــدار باقــی می مان همچنــان پای
بــوی بــد دهــان دالیــل بالقــوه بســیاری دارد. در 
ــل زمینــه ای از  ــوارد، دلی ــد م ــا 8۵ درص ــدود 8۰ ت ح

دهــان سرچشــمه می گیــرد.
ک  دالیل بوی بد پایدار دهان حتی پس از مسوا

زدن
ــا روی ذرات در  کتری ه ــت با ک زدن از انباش ــوا مس
کــه بیــن دندان هــا یــا لثه هــا گرفتــار  حــال فســاد غــذا 
کتری هــا  با می کند. ایــن  پیشــگیری  شــده اند، 
کــه می توانــد بــه  گوگــردی تولیــد می کننــد  ترکیبــات 
ک  گر با مســوا بــوی بــد دهــان منجــر شــود، به ویــژه ا

ک نشــده باشــند. پــا
ــد دهــان  ــوی ب ک زدن همــواره درمــان ب امــا مســوا
گــر دلیــل زمینــه ای در دهــان شــما قــرار  نیســت. ا
گــر بــا خشــکی دهــان مرتبــط  نداشــته باشــد یــا ا
کمــک  ک زدن نیــز بــه بهبــود شــرایط  باشــد، مســوا

نمی کنــد.
پوسیدگی دندان و بیماری لثه

دهــان  بــد  بــوی  موجــب  کــه  کتری هایــی  با
شــده  حفره های ایجــاد  در  می تواننــد  می شــوند 
روی دندان هــا پنهــان شــوند. این شــرایط خــالص 
ک زدن را دشــوار  کتری هــا هنــگام مســوا شــدن از با
می کنــد زیــرا آنهــا در مکان هایــی پنهــان می شــوند 

کــه نمی تــوان بــه آنهــا دسترســی داشــت.
کتری هــا می تواننــد در  بــه همیــن ترتیب، ایــن با
فضاهای عمیقی که به واســطه بیماری لثه شــکل 

گرفته انــد نیــز پنهــان شــوند.
خشکی دهان

بــزاق وظایــف مختلفــی را بــر عهــده دارد. ایــن مایــع 
بــه تجزیــه غــذا در دهــان و همچنیــن بــه جویــدن، 

کمــک می کنــد. کــردن  بلعیــدن و صحبــت 
کتری هــای موجــود در  افــزون بر ایــن، بــزاق میــزان با
کنتــرل حفــظ می کنــد،  دهــان را در ســطحی قابــل 
را  دهــان  و  می کنــد  ک  پــا دهــان  از  را  غــذا  ذرات 

ــه نگــه مــی دارد. هیدرات
کافــی بــزاق تولیــد  کــه غــدد بزاقــی بــه میــزان  زمانــی 
نمی کننــد،  ایــن شــرایط می توانــد موجــب خشــکی 
دهــان شــود. خشــکی دهــان می توانــد بــه انباشــت 

کتری هــا در دهــان منجــر شــود.  بیشــتر با
بــد دهــان شــده و  بــوی  ایــن می توانــد موجــب 
همچنیــن خطــر پوســیدگی دنــدان و بیماری لثــه را 

افزایــش دهــد.
کــو،  تنبا از  اســتفاده  داروهــا،  از  برخــی  مصــرف 
کــه  مــواردی هســتند  از جملــه  الــکل  و مصــرف 
می تواننــد در خشــکی دهــان نقش داشــته باشــند.
مریبیمــاری  بــه  معــده  اســید  بازگشــت  بیمــاری 
کــس اســید  بازگشــت اســید معــده بــه مــری یــا رفال
کــه موجــب  گوارشــی اســت  مزمــن یــک اختــالل 

می شــود محتــوای معــده بــه مــری بازگــردد.
ــه  ــوارش نشــده و اســید معــده ب گ بازگشــت غــذای 
شــود.  دهــان  بــد  بــوی  موجــب  می توانــد  مــری 
بیمــاری بازگشــت اســید معــده بــه مــری موجــب 
ســوزش ســردل و احســاس طعمی تــرش یــا تلــخ در 

دهــان نیــز می شــود.
شرایط سالمت زمینه ای

برخــی شــرایط ســالمت زمینــه ای می تواننــد بــه 
بــوی بــد دهــان منجــر شــوند. دلیل ایــن شــرایط 
تغییــرات شــیمیایی در جریــان خون یا تغییــرات در 

کتری هــا در بــدن اســت. ســطوح با
کــه می تواننــد موجــب  از جملــه شــرایط ســالمت 
بــوی بــد دهــان شــوند می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره 

کــرد:
- دیابت

-نارسایی کلیوی
- نارسایی کبدی

- زخم معده
-انسداد روده

غذاهای خاص
بــوی برخــی مــواد غذایــی ماننــد پیــاز و ســیر ممکــن 
ک زدن نیز در نفس شــما  اســت حتی پس از مســوا

باقــی بماند.
بــه عنــوان مثــال، ممکــن اســت یــک روز یــا بیشــتر 
طــول بکشــد تــا بــوی بــد ســیر در دهــان شــما از بیــن 
کــه ســیر بــه معــده می رســد، ترکیباتــی  بــرود. زمانــی 
وارد جریــان خــون شــده و بــه ریه هــا و نفــس انســان 

راه می یابنــد.
کــه ســیب  مطالعــه ای در ســال 2۰1۶ نشــان داد 
کاهــوی خــام، و برگ هــای نعنــاع می تواننــد  خــام، 
ــد دهــان ناشــی از مصــرف ســیر  کاهــش بــوی ب ــه  ب

کننــد. کمــک 
ترشح پشت حلق

کــه از پشــت بینــی  ترشــح پشــت حلــق )مخاطــی 
گلــو می شــود( ممکــن اســت بــه بــوی بــد  راهــی 
کتری هــا را  دهــان منجــر شــود. مخــاط می توانــد با
کــه بــه نوبه خــود ممکن اســت موجب  جــذب کنــد 

بــوی بــد دهــان شــود.
آنفلوآنــزا  عفونت هــای ســینوس، ســرماخوردگی، 
ــی برخــی از دالیــل ترشــح پشــت  گلــودرد میکروب و 

حلــق محســوب می شــوند.
سیگار کشیدن

کشــیدن می توانــد موجــب بــوی بــد دهــان  ســیگار 
شــود. این عــادت مضــر می توانــد موجــب خشــکی 
دهــان و افزایــش خطــر ابتــال بــه بیمــاری لثــه شــود. 
خشــکی دهــان و بیمــاری لثــه هــر دو می تواننــد بــه 

بــوی بــد دهــان منجــر شــوند.
درمان های خانگی برای بوی بد دهان حتی 

ک زدن پس از مسوا
بیشــتر مواقــع، شــما می توانیــد بــا بهبــود شــرایط 
بهداشــت دهــان و دنــدان خــود بــوی بــد دهــان را از 
بین ببرید. انجمن دندانپزشــکی آمریکا موارد زیر را 

کــرده اســت: توصیــه 
ک زدن دندان ها دو بار در روز با  - مسوا

خمیردندانی حاوی فلوراید
کسازی روزانه بین دندان ها با نخ دندان - پا

- مصــرف یــک رژیــم غذایــی ســالم و محــدود کــردن 
نوشــیدنی ها و تنقالت شــیرین

- مراجعــه منظــم بــه دندانپزشــکی بــرای بررســی 
شــرایط دهــان و دندان هــا و دریافــت درمــان

ک زدن زبان - مسوا
دنــدان،  و  دهــان  بهداشــت  رعایــت  بــر  افــزون 
کــه  دارنــد  وجــود  دیگــری  خانگــی  درمان هــای 
کمــک  ممکــن اســت بــه بهبــود بــوی بــد دهــان 

کننــد.
شستشو با جوش شیرین

مطالعه ای در سال 2۰17 نشان داد که شستشوی 
دهــان بــا جــوش شــیرین جایگزینــی ارزان بــرای 

کلرهگزیدیــن و الکلــی اســت. دهانشــویه های 

چایخــوری  قاشــق  دو  می توانیــد  کار  برای ایــن 
گــرم ترکیــب  جــوش شــیرین را در یــک فنجــان آب 
کنید. ایــن ترکیــب را بــرای 3۰ ثانیــه در دهــان خــود 

کنیــد. بچرخانیــد و ســپس آن را بــه بیــرون تــف 
نوشیدن آب بیشتر

گــر دلیــل زمینــه ای بــوی بــد دهــان شــما خشــکی  ا
کــه در طــول روز  دهــان اســت، افزایــش مقــدار آبــی 
می نوشــید، ممکــن اســت بــه بهبود ایــن شــرایط 

کنــد. کمــک 
همچنیــن، شــما می توانید جویــدن آدامــس بدون 

قنــد بــرای ترشــح بــزاق بیشــتر را امتحان کنید.
آب آناناس

نوشــیدن  کــه  هســتند  مدعــی  بســیاری  افــراد 
کمــک  آب آنانــاس بــه مدیریــت بــوی بــد دهــان 
می کنــد. شــما می توانیــد نوشــیدن یــک لیــوان آب 
آنانــاس 1۰۰ درصــد یــا جویــدن یــک بــرش آنانــاس را 

ــد. کنی ــان  امتح
دانه های رازیانه

ــود  ــرای بهب ــه ب ک ــت  ــر زمانیس ــه دی ــای رازیان دانه ه
بــوی دهــان اســتفاده می شــود. شــما می توانیــد 
یــک قاشــق چایخــوری دانه هــای رازیانــه را پــس 
از یــک وعــده غذایــی بجویــد تــا بــه تــازه شــدن بــو و 

ــد. کن ــک  کم ــان  ــای ده فض
چه زمانی کمک پزشکی دریافت کنیم

گــر بــوی بــد دهــان شــما بــه رغــم رعایــت بهداشــت  ا
بــه  مراجعــه  اســت،  پایــدار  دنــدان  و  دهــان 
دندانپزشــک  اســت.  خوبــی  دندانپزشــک ایده 
می توانــد بــه تشــخیص نشــانه های بیمــاری لثــه یــا 
کــه ممکــن اســت در بــوی بــد دهــان  خشــکی هان 

کنــد. کمــک  نقــش داشــته باشــند، 
گزینــه درمــان بــه دلیــل زمینــه ای بــوی بــد  بهتریــن 
دهــان بســتگی خواهــد داشــت. بــه عنــوان مثــال، 
گــر بــه بیمــاری لثــه مبتــال هســتید، دندانپزشــک  ا
کســازی عمیــق دنــدان را مــد نظــر قــرار  می توانــد پا
گــر بیمــاری بازگشــت اســید معــده بــه مــری  دهــد. ا
ــم غذایــی  ــی در رژی دلیــل زمینــه ای باشــد، تغییرات
و مصــرف داروهــای بــدون نســخه ممکــن اســت 

کننــد. کمــک 

خبر

ــه  ــر منطقــه مدیتران دکتــر »احمــد المنظــری« مدی
ــی بهداشــت، در بیانیــه ای،  شــرقی ســازمان جهان
بــه روزه داران در مــاه رمضــان ۶ توصیــه ارائــه کرد. به 
گــزارش ســالمت نیــوز بــه نقــل از وبــدا، توصیه هــای 

المنظــری بــه روزه داران بــه شــرح زیــر اســت:
اول: در صــورت برگــزاری مراســم دســته جمعی، از 

فضــای بــاز اســتفاده شــود.
دوم: حتمــا در مراســم ها از ماســک های پزشــکی 

اســتفاده شــود.
مغــذی  کی هــای  خورا از  افطــار  وعــده  در  ســوم: 
ــا جــای ممکــن آب نوشــیده و از  اســتفاده شــود و ت

اســتعمال دخانیــات پرهیــز شــود.
ــه  ک ــود  ــت ش ــت برداش ــن اس ــه ممک گرچ ــارم: ا چه
قصــد تغییــر رســومات این مــاه را داریــم، بهتر ایــن 
بــا  اجتماعــی  شــبکه های  و  خانــه  در  کــه  اســت 

کنیــم. یکدیگــر ارتبــاط برقــرار 
غذاهــای  از  دادن  نــذری  بــرای  می تــوان  پنجــم: 

کــرد. کنســرو شــده بــه جــای غذاهــای بــاز اســتفاده 
کــه نشــانه بندگــی  ششــم: می تــوان در ایــن مــاه 
کســن  وا ضعیــف  قشــر  بــرای  اســت  عبودیــت  و 
کشــورهای  کــرد. در برخــی  رایــگان خریــد و توزیــع 
اســالمی مانند مصــر، لبنــان، یمــن، تونــس و اهــل 

ســنت عــراق امــروز )سه شــنبه( شــروع مــاه مبــارک 
رمضان اعالم شــده اســت به همین دلیل ســازمان 
بــرای  گذشــته  ســال  ماننــد  جهانــی  بهداشــت 
گرامی داشــتن این مــاه در زمــان همه گیــری کرونــا به 

کــرد. روزه داران توصیه هــای خــود را ارائــه 

۶ توصیه سازمان جهانی بهداشت به روزه داران

خبرربخ

کــه بــه دلیــل  کســانی هســتید  ــر شــما هــم جــزو  گ ا
کوویــد-۱۹ ناچاریــد از خانــه،  گیــری بیمــاری  همــه 
وظایف شــغلی خود را انجام دهید پس الزم اســت 
نســبت بــه حفــظ ســامت چشــمهایتان دقــت 

کافــی را داشــته باشــید.
کادمی چشــم پزشــکی آمریــکا« در همیــن رابطــه  »آ
کــردن مــداوم و طوالنــی  کــرده اســت: نــگاه  یــادآوری 
مــدت بــه نمایشــگر لپ تــاپ، تبلت و گوشــی همراه 
موجــب وارد شــدن فشــار مضاعــف بــه چشــم ها 
کــه با عائمی از جمله تــاری دید، ســردرد،  می شــود 

خســتگی و نیــز خشــکی چشــم ها همــراه اســت.
کــه هنــگام خیره  ایــن عائــم از آنجــا ناشــی می شــود 
کمتــر پلــک می زنیــم.  شــدن بــه صفحــه نمایــش، 
پلــک زدن ســطح چشــم را مرطــوب نگــه مــی دارد. 
مطالعــه و نوشــتن طوالنــی مــدت نیــز می توانــد 

چشــم ها را تحــت فشــار قــرار دهــد.

می گوینــد:  بــاره  در ایــن  آمریکایــی  متخصصــان 
کــردن  کــه نــگاه  با ایــن حــال خبــر خوب ایــن اســت 
گوشــی همــراه  تــاپ، تبلــت و  لــپ  بــه نمایشــگر 
گــر بــه موقــع مــورد توجــه  بــرای طوالنــی مــدت ا
 قــرار بگیــرد، موجــب آســیب »دائمــی« چشــم ها 

نمی شود. 
کــه همــه مــا تجربــه کرده ایــم، نــگاه کردن  همانطــور 
طوالنــی بــه صفحــه نمایــش موجــب بــروز عائــم 
آزاردهنده ای می شــود اما خوشــبختانه با تغییرات 
عائــم  و  عــوارض  شــر این  از  می تــوان  ســاده ای 

آزاردهنــده خــاص شــد.
پزشــکی  چشــم  متخصصــان  منظــور  برای ایــن 
رعایــت قانــون ۲۰-۲۰-۲۰ را توصیــه می کننــد به این 
کــه هــر ۲۰ دقیقــه بــرای مــدت ۲۰ ثانیــه بــه  مفهــوم 
فاصلــه ۲۰ قدمی خــود نــگاه کنیــد یــا بــرای مــدت ۲۰ 

ثانیــه چشــم های خــود را بســته نگــه داریــد.
تجهیــزات  بــا  کار  هنــگام  اســت  الزم  همچنیــن 

کــه حــدودا به انــدازه  الکترونیکــی فاصله ایمــن را 
طــول بــازو اســت حفــظ کنید. همچنین میــزان نور 
و »کنتراســت« نمایشــگر را طــوری تنظیــم کنیــد کــه 

ــود. ــانتر ش ــردن آس ک کار 
کــه در نواحــی ســرد زندگــی  بعــاوه بــرای افــرادی 
لــوازم  از  مــداوم  اســتفاده  بــه  ناچــار  و  می کننــد 
گرمایشــی هســتند، مرطــوب نگــه داشــتن محیــط 
گرمایشــی  کــه وســائل  خانــه امــری ضروریســت چــرا 
موجــب خشــکی هــوای اتــاق می شــوند و همیــن 
امر روی تشــدید خشــکی چشــم ها تاثیرگذار اســت.
عــاوه بر ایــن اســتفاده از قطــره اشــک مصنوعــی 
کــردن  کــه بــه حفــظ رطوبــت چشــم ها و برطــرف 
توصیــه  نیــز  می کنــد  کمــک  چشــم  خشــکی 
گــزارش هلــث دی نیــوز، در صورتــی  می شــود. بــه 
بینایــی  در  هــم  هنــوز  نــکات  رعایت ایــن  بــا  کــه 
خــود مشــکلی احســاس می کنیــد حتمــا از یــک 

بگیریــد. مشــاوره  و  کمــک  متخصــص 

نکاتی برای مراقبت از چشم ها در مواقع دورکاری
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ــا  گلــدان مارشــمالو ی کــه داشــتن یــک  می دانیــم 
ــرای  ــد ب ــاق می توان ــه ای از ات گوش گل داوودی در 

جســم و روح مفیــد باشــد.
کسازی هوا 1- پا

زمینــه  در  ناســا  دانشــمندان   1989 درســال 
گیاهــان  کمــک  کســازی هــوای داخــل منــزل با پا
روزه  هــر  بدانیــد  بهتراســت  کرده انــد،  تحقیــق 
درمعــرض بســیاری از آلودگی هاهســتیم و بایــد 
بــرای جلوگیــری از ابتــا بــه بیماری هــای تنفســی 
گیاهــان خانگی ایجــاد  جایــی در منزلمــان بــرای 

کنیــم.
گیاهانی مناســب فضای  کســازی هوا چه  برای پا

داخل خانه هســتند؟
ازایــن درخــت آســان  : مراقبــت  بامبــو  درخــت 
کاهــش میدهــد. اســت و ســطح فرمالدئیــد را 
درخــت فوفــل : ایــن درخــت بــرای منــزل و ادرات 
کــه بــه آرامی رشــد می کنــد  مناســب اســت،گیاهی 
و بــه آب زیــادی نیــاز نــدارد همچنیــن برگهــای آن 

کســازی می کنــد. هــوا را پا
کســازی هوا  فیکــوس بنجامیــن : این گیاه برای پا
مناســب اســت و بــه عقیــده بســیاری یک تصفیه 
کننــده مناســب بــرای هــوای داخل خانه اســت. 

2- ایجاد احساس شادی و خوشحالی
کمــک  شــادی  بــه  منــزل  در  گیــاه  داشــتن 
گیاهــان  می کند،بســیاری ازمــردم ادعــا می کننــد 
ــد  ــادی دارن ــادی در ش ــذاری زی گ ــری  ــدرت تاثی ق
گیاهــان برایتــان  گــر فــرد حساســی هســتید  پــس ا
مفید هســتند ؛ برای رفع اســترس و فضار عصبی 

ــد. ــان موثرن گیاه ــی  برخ

گــر ســتیز و ناســازگاری درمنــزل داریــد  بنفشــه : ا
بنفشــه به کاهش اســترس و حفظ آرمش کمک 

می کنــد.
گیــاه برایتان  پیچــک : بــاور داشــته باشــید که این 

شــادی و احســاس خوبی ایجــاد خواهــد کــرد.
گیــاه مــردان  ــه عنــوان  گیــاه ب گیــاه : ایــن  درفــش 
می شناســند و بــاروری میــل جنســی درمــردان را 

بــاال میبــرد.
3- برای ذهن مفید هستند

گیاهــان ذهــن را شــفاف می کنــد و  مراقبــت از 
اســترس  درمــان  بــه  و  عشــق ایجاد  و  مهربانــی 
می توانیــد  گــر  ا می کنــد،  کمــک  عصبانیــت  و 
ک فعالیت هایی  باغچــه ای درســت کنید و بــا خا
کالری بســوزانید وخاقیــت را باال  انجــام دهیــد تــا 

ببریــد.
۴- کاهش سطح صداهای اضافه

هــوا  و  میدهنــد  کاهــش  را ســروصدا  گیاهــان 
وقتــی  خاطــر  همیــن  بــه  می کنــد  کســازی  راپا
گل وگیاه می بینیم احساس  ساختمانهایی را با 

کمتــر ســروصدا دارنــد. می کنیــم 
۵- ایجاد حس آرامش

گیاهــان می توانیــد بــرای درمــان  از طبیعــت و 

عصبانیــت بهــره ببریــد.
گیــاه حــاوی هیپریــن  کوهــی: چون ایــن  چــای 
اســت بــرای درمــان افســردگی،عصبانیت، بــی 

خوابــی و یائســگی پیشــنهاد میشــود.
گیــاه تاثیــر آرام بخشــی دارد و بــه  گل ســاعتی: این 

کمــک می کنــد. درمــان عصبانیــت 
گیــاه در درمــان اســترس،بی  ســنبل الطیب: ایــن 

خوابــی و تنظیــم قلــب عالــی عمــل می کنــد.
 ۶- افزایش تمرکز

کاهــش  را  اســترس  گیاهــان  کــه  طــور  همیــن 
میدهــد تمرکــز را نیــز بــاال می برد، گیاهانــی که این 

خاصیــت را دارنــد شــامل :
گانــه ای دارد و  رزمــاری : رزمــاری خــواص چنــد 
ــت. ــد اس ــه مفی ــت حافظ ــامتی و.تقوی ــرای س ب

لیمــو : محــرک حافظــه و بــه درمــان ناراحتــی و بی 
خوابــی کمــک می کنــد.

گیــاه زیبــا در آرام بخشــی  گیــاه مارشــمالو :ایــن 
کــه حافظــه  اهمیــت دارد و حــاوی مــوادی اســت 

را بــه شــکل خــوب حفــظ می کنــد.
7- منبع انرژی های مثبت هستند

بعضــی ازگیاهــان منبــع انــرژی هســتند بنابرایــن 
گیاهــان پرکنیــد منــزل را با ایــن 

کــه بــی خوابــی دارنــد  اســطوخودوس: افــرادی 
اســطوخودوس برایشــان ایده ال اســت و انــرژی 

آن هــا رامتعــادل می کنــد.
ســرخس: عــزت نفــس رابــاال میبــرد ؛ چینی هــای 
آســتانه  در  گــر  ا را  گیــاه  معتقدند ایــن  باســتان 

جدایــی هســتید درمنــزل نگهداریــد.
گیــاه حــس خوبــی رادر منــزل  گل داوودی: ایــن 

پخــش می کنــد.

فواید باورنکردنی نگه داری گل و گیاه در خانه

کــه  قــرص آســپرین یــک نــوع مســکن می باشــد 
بــرای جلوگیــری از حمات قلبی اســتفاده می شــود 
کاربردهــای غیــر دارویــی  اما ایــن قــرص پرخاصیــت 

کــه بســیار جالــب اســت. دیگــری هــم دارد 
ک کردن لکه های عرق: پا

روی  از  لکه هــا  حذف ایــن  از  کــه  از ایــن  قبــل 
لباســهای ســفیدتان ناامیــد شــوید،دو عــدد قــرص 
گــرم  کنیــد و بــا نصــف فنجــان آب  آســپرین را لــه 
ترکیــب نماییــد و ســپس بــه مــدت 2 الــی 3 ســاعت 
لباســتان را درون ایــن مخلــوط بگذاریــد.و شــاهد 

ک شــدن آن باشــید. پــا
زنده کردن و شارژ مجدد باتری های ماشین :

گــر شــما در یــک محــل دور افتــاده بودیــد و باتــری  ا
کــس در اطــراف  ماشــین تــان تمــام شــد و هیــچ 
تــان نبود،ممکــن اســت کــه بتوانیــد باتــری ماشــین 
تــان را بــا دو عــدد قــرص آســپرین بــه طــور موقــت 
ــا  ــود در آن،ب ــیلیک موج ــید سالیس کنید.اس ــارژ  ش
و  می شــود  ترکیــب  باتــری  در  ســولفوریک  اســید 
می توانــد یــک شــارژ موقــت بــه باتــری دهــد تــا شــما 
بتوانیــد خودتــان را به نزدیکترین تعمیــرگاه موجود 

برســانید.
نگه داشتن و برگرداندن زیبایی رنگ مو:

شــنا کــردن در یک اســتخری کــه کلــر دارد، می تواند 
اثــر قابــل توجــه و ناخوشــایندی را روی رنــگ مــوی 
شــما داشــته باشــد.اما معمــوال می توانیــد موهــای 
خــود را قبــل از رفتــن بــه اســتخر با ایــن مخلــوط 

بشویید.
گــرم  ۶ تــا 8 عــدد قــرص آســپرین را در یــک لیــوان آب 
ــا 1۵ دقیقــه روی مو هایتــان  بریزیــد و بــه مــدت 1۰ ت

قــرار داده و ســپس بــا آب شستشــو دهیــد.
مورد استفاده در باغ و باغچه:

آســپرین، نــه تنهــا بــرای بــدن شــما ضــروری اســت، 
بلکــه می توانــد بــرای باغچــه شــما نیــز بــه خوبــی 
کند.بعضــی از باغبان هــا از آن بــرای ریشــه  عمــل 
زایی اســتفاده می کنند و یا با آب ترکیب می نمایند 
بــرای رشــد قــارچ از آن اســتفاده می نماینــد امــا بایــد 

ــه هنــگام اســتفاده از آســپرین در  ک مراقــب باشــید 
گیاهــان، بــه میــزان خیلــی زیــاد اســتفاده  اطــراف 
ــا  ــه باعــث ســوختن ی ک ــرا ممکــن اســت  نکنیــد، زی
گیاهــان شــود و هنــگام ترکیــب بــا  آســیب بــه دیگــر 
ک بایــد دوز معمولــی و یــا نصــف قــرص آســپرین  خــا

را در یــک لیتــر آب حــل نماییــد.
قرار دادن آسپیرین در ماشین لباسشویی:

کار، یــک ترفنــد ســاده بــرای تمیــز نگــه داشــتن  ایــن 
لباس هــای ســفید و از بیــن بــردن لکه هــا از روی آنها 
اســتفاده می شــود.و بــرای شســتن لباس هــا بــدون 
قــرص  عــدد  می توانیــد ۵  لباسشــویی،  ماشــین 
گــرم را بــه درون آب داغ بریزید،  آســپرین 32۵ میلی 
ک  در ایــن حالــت بــه آســانی لباس هــای ســفید را پــا

کــرد. خواهــد 
ــدد  ــر، از 8 ع ــره ت ــتری و تی کس ــای خا ــرای لباس ه ب
کنیــد در نهایــت آنهــا را از  قــرص آســپرین اســتفاده 
کنیــد و بــا آب  آب بعــد از یــک الــی دو ســاعت خــارج 
ســرد آبکشــی نماییــد و یــا می توانیــد درون ماشــین 
لباسشــویی بیندازید تا شستشــوی نهایی را انجام 

دهــد.
آســپرین همچنیــن می توانــد لکه هــای خــون را نیــز 
از بیــن ببرد، ایــن قرص هــا را در آب ســرد بــه مــدت 2 
تــا 3 ســاعت بگذاریــد و بعــد می توانید شــاهد از بین 

رفتــن لکه هــای خون از روی لباســهایتان باشــید.
غ از روی  حــذف و از بیــن بــردن لکه هــای تخــم مــر

لباس:
کــه در هنــگام آشــپزی یــا  آیــا تــا بــه حــال شــده اســت 
غ آن را روی لبــاس خــود بریزیــد؟ خــوردن تخــم مــر

ــه می دانیــد، نمی توانیــد لکــه تخــم  ک همــان طــور 
کــه از  کنیــد  غ را از بیــن ببریــد.در ابتــدا ســعی  مــر
گــرم بــه تنهایــی  کنیــد، امــا آب  گــرم اســتفاده  آب 

نمی تواند ایــن لکــه را از بیــن ببــرد.
گــرم اضافــه  آســپرین لــه شــده را بــه مقــداری آب 
کنیــد و یــک مخلــوط خمیــر ماننــد بــه دســت آوریــد 
و لبــاس را بــه مــدت 3۰ دقیقــه درون آن بگذاریــد و 

گــرم شستشــو دهیــد. بعــد درآخــر، بــا آب 

و  اســترس  دلیــل  بــه  اغلــب  بــد  عادت هــای 
می خواهیــد  گــر  ا پــس  می شــود  خســتگی ایجاد 
کنیــد ابتــدا بایــد علــت آن را  عــادات بــد خــود را تــرک 

کنیــد. درمــان 
چگونه می توان یک عادت بد را شکست و ترک 

کرد و آن را با یک گزینه خوب تعویض کرد؟
نگاهــی بــه خودتــان بیاندازید. ببینید چنــد عادت 
ــان برشــمرید؟  ــد را می توانیــد در خصــوص خودت ب
کــه قصــد خواندن ایــن مقالــه را  مطمئنــًا همیــن 
ــد  ــه می خواهی ک ــتند  ــی هس ــی عادات ــد، یعن کرده ای
از شرشــان خــاص شــوید و آن را بــا نمونه هــای 
ــی  ــد، زندگ ــای ب ــد. عادت ه کنی بهتــری جایگزیــن 
شــما را مختــل می کننــد و از رســیدن بــه اهدافتــان 
جلوگیــری می کننــد، آن هــا ســامت شــما را به خطر 
می اندازنــد - هــم ذهنــی و هــم فیزیکــی و زمــان و 

ــد. ــدر می دهن ــما را ه ــرژی ش ان
پــس چــرا مــا هنــوز هــم آن هــا را انجــام می دهیــم؟ و 
مهــم تــر از همه اینکــه آیا کاری هســت که بتوانید در 
مــورد آن انجــام دهیــد؟ چطــور می تــوان رفتارهــای 
کــرد و بــه جــای آنهــا عــادات  بــد خــود را حــذف 
کنیــد؟ چــه چیــزی باعــث عــادات بــد  خــوب پیــدا 

می شــود؟
کثر عادات بد شما توسط دو چیز ایجاد  ا

می شوند:
استرس و بی حوصلگی.

بــا  مقابلــه  راه  تنهــا  بــد،  عــادات  اوقــات،  اغلــب 
گاز  از  اســترس و خســتگی هســتند. همــه چیــز 
کــردن  خــرج  بــرای  شــما  ناخن هــای  گرفتــن 
هزینه هــای خریــد در هــر هفتــه بــرای هــدر دادن 
کنــش ســاده  یــک وا زمــان در اینترنــت می توانــد 
بــه اســترس و مالــت باشــد. امــا نباید ایــن طــور 
باشــد. شــما می توانیــد راه هــای جدیــد و ســالمی را 
بــرای مقابلــه بــا اســترس و خســتگی یــاد بگیریــد 
گاهــی  البتــه  کنیــد.  عــادات بدتــان  و جایگزیــن 
کــه روی ســطح اســت  اوقــات اســترس یــا خســتگی 
در حقیقــت ناشــی از مســائل عمیــق تــر اســت. این 
آن  مــورد  در  و  باشــد  ســخت  می توانــد  مســائل 
گــر در مورد ایجــاد تغییراتــی جــدی  کنیــد، امــا ا فکــر 

هســتید پــس بایــد بــا خودتــان صــادق باشــید.
آیا باورها و دالیل خاصی وجود دارند که در 

پشت عادت های بدتان قرار دارند؟
آیــا چیــزی عمیــق تــر از ایــن وجــود دارد - یــک ترس، 
کــه  کننــده -  یــک رویــداد، یــا یــک عقیــده محــدود 
کــه بــرای شــما بــد اســت  باعــث می شــود بــه چیــزی 

ادامــه دهیــد؟
تشــخیص علــل عادات بد شــما بــرای غلبه بــر آن ها 
مهــم اســت. شــما بایــد یــک عــادت بــد را حــذف 
کنیــد، آن را جایگزیــن کنیــد. تمــام عادت هایــی که 
شــما در حــال حاضــر داریــد - خــوب یــا بــد - بــه یــک 
ــه نوعی، ایــن  دلیلــی در زندگــی شــما وجــود دارد. ب

ــه  ــر ب گ ــی ا ــتند، حت ــد هس ــما مفی ــرای ش ــا ب رفتاره
روش هــای دیگــری بــرای شــما بــد باشــند.

بعضــی اوقات ایــن منفعــت زیســتی اســت ماننــد 
گاهــی اوقــات  یــا مــواد مخــدر.  کشــیدن  ســیگار 
کــه در رابطــه ای  احساســی ماننــد آن زمانــی اســت 
کــه بــرای شــما بــد اســت بمانیــد. و در بســیاری از 
بــرای  بــد شــما یــک روش ســاده  مــوارد، عــادت 

مقابلــه بــا اســترس اســت.
استرس و خستگی علت ایجاد عادت های بد 

گاز بگیرید، موهای  بــرای مثال، ناخن های خــود را 
خــود را بکشــید، بــه پاهــای خــود ضربــه بزنیــد و یــا 
فــک تــان را بــه هــم بزنید. ایــن »مزایــا« و یــا دالیــل 

کوچکــی هســتند. گســترش عــادات بــد 
روی  کــه  محض ایــن  بــه  مثــال،  عنــوان  بــه 
کنید،ممکــن اســت بــه شــما  کلیــک  کامپیوترتــان 
کنــد. همزمــان بــا نــگاه  احســاس متصــل بــودن 
کــردن بــه تمام این ایمیل هــا، بهــره وری شــما را از 
بیــن می بــرد، توجــه شــما را بــه هــم تقســیم می کنــد 

و اســترس شــما را از بیــن می بــرد.
کــه عادت هــای بــد نوعــی از مزایــای زندگــی  از آنجــا 
کــه  شــما را فراهــم می کننــد، بســیار دشــوار اســت 
کــه  کنیــد. )بــه همیــن دلیــل اســت  آن هــا را حــذف 
بــه  کار«  توصیــه ســاده ای ماننــد »توقــف انجــام 
کار می کنــد(. در عــوض، شــما بایــد یــک  نــدرت 
کنیــد  عــادت بــد را بــا یــک عــادت جدیــد جایگزیــن 

کــه مزایــای مشــابهی را دارد.
کــه اســترس داریــد  گــر زمانــی  بــه عنــوان مثــال، ا
کشــیدن«  ســیگار بکشــید، برنامــه »توقــف ســیگار 
ــی  ــه خوب ــد، برنام ــاق می افت ــان اتف ــه برایت ک ــی  وقت
نیســت. در عــوض، شــما بایــد راه دیگــری بــرای 
مقابلــه بــا اســترس و قــرار دادن ایــن رفتــار جدیــد بــه 

کشــیدن داشــته باشــید. جــای ســیگار 
نیازهــای  بــه  بــد  عادت هــای  دیگــر،  عبــارت  بــه 
خاصــی در زندگــی شــما رســیدگی می کننــد. و بــه 
همیــن دلیــل بهتــر اســت عــادات بــد خــود را بــا 
ــاز را  ــان نی ــه هم ک ــد  کنی ــن  ــر جایگزی ــالم ت ــار س رفت
کــه بــه  گــر انتظــار داشــته باشــید  برطــرف می کنــد. ا
کــردن آن هــا  ســادگی عــادات بــد را بــدون جایگزیــن 
کنیــد، پــس شــما بایــد نیازهــای مشــخصی  قطــع 
کــه بــرآورده نشــده و بــه ســختی بــه  داشــته باشــید 
روتیــن خــود پایبنــد باشــید » فقــط بــرای مــدت 
کار را انجــام دهید.چگونــه می تــوان  طوالنی ایــن 

یــک عــادت بــد را شکســت؟

کاربردهای متفاوت آسپرین 
از شارژ باطری ماشین تا باغبانی

کنیم؟ چگونه عادت های بد را به سادگی ترک 

خانه داریموفقیت

کوتا بســیار ســاده و سریع است. معنای  تهیه پانا
کوتــا در زبان ایتالیایــی، خامــه پختــه  لغــوی پانا
کــه در دســته پودینگ هــا  شــده اســت. این دســر 
قــرار دارد، طعم هــا و رنگ هــای متنوعــی دارد. 
کوتــا در کل ثابت اســت.  البتــه که شــیوه تهیه پانا
کــه  امــا افزودنی هــا، میوه هــا و طعم دهنده هایــی 
ــی از  ــای مختلف ــوند، مدل ه ــه می ش ــه آن اضاف ب
کوتــا در طعم هــای  آن را تشــکیل می دهنــد. پانا
قهــوه، وانیــل، شــکات و زعفــران از محبوب ترین  
انواع ایــن دســر هســتند. با ایــن حــال، طــرز تهیــه 

گزینــه بهتــری باشــد. کوتــا وانیلــی می توانــد  پانا
کوتا وانیلی مواد الزم و طرز تهیه پانا

• شیر:  یک پیمانه
• شکر: نصف پیمانه

• خامه صبحانه: ۴۰۰ گرم
• پودر ژالتین: ۳ قاشق چای خوری

• وانیل: نصف قاشق چای خوری
• پودر قند: ۲ قاشق غذاخوری

• میوه: به میزان دلخواه
شــیر را درون یــک قابلمــه ریختــه، روی شــعله 
گــرم شــود. نیــازی بــه جــوش  مایــم قــرار دهیــد تــا 

آمــدن نیســت. 
ســپس، یک ماقه شــیر را درون یک ظرف فلزی 
بریزیــد. پــودر ژالتیــن را بــه آن اضافه کنید و ظرف 
را روی بخــار آب قــرار دهیــد. ترکیــب را در حیــن 
گــرم کــردن بــه شــیوه بن مــاری )گــرم کــردن بــا بخار 

آب( هــم بزنید. 
محلــول،  تــا  دهیــد  انجــام  مــداوم  را  کار  ایــن 
گلوله گلولــه نشــود. ســپس آن را بــه مابقی شــیر در 

کنیــد. قابلمــه اضافــه 
مجــددًا قابلمــه را روی حــرارت مایــم قــرار دهیــد 
خامــه  نیایــد.  جــوش  بــه  ولــی  شــود  گــرم  تــا 
کاســه بریزیــد. بــا  صبحانــه و شــکر را درون یــک 
ــد  ــم بزنی ــب را ه ــدر ترکی ــزن، آن ق ــتفاده از هم اس
تــا فرمی یکنواخــت و یک دســت بــه خــود بگیــرد. 
گاز بیفزاییــد. وانیــل  ســپس آن را بــه قابلمــه روی 
کنیــد. قابلمــه را  کــرده و خــوب مخلــوط  را اضافــه 
از روی حــرارت برداریــد و اجــازه دهیــد تا اندکــی 
خنــک شــود. ســپس آن را در ظرفــی مناســب 
بریزیــد و بــه مــدت ۵ یــا ۶ ســاعت در یخچــال قــرار 

ــا خــودش را بگیــرد. دهیــد ت
کــردن ُســس میــوه به ایــن شــیوه  بــرای آمــاده 
ــا یــخ  کنیــد؛ میوه هــا را در فریــزر بگذاریــد ت عمــل 
بزننــد. ســپس  آن هــا را بــه همــراه پــودر قنــد درون 
میکســر بریزیــد. مخلــوط را آن قــدر هــم بزنیــد 
کــه  را در ظرفــی  کوتــا  پانا تــا یک دســت شــود. 
کنید قرار دهید. ســپس ســس  می خواهیــد ســرو 

کنیــد. میــوه را روی آن ریختــه و ســرو 

کوتا، ایتالیایِی محبوب و خوشمزه پانا
دستپختربخ

گیاهان اپارتمانیربخ

کــرده اســت  اوربانیســتا هدفونــی دورگوشــی معرفــی 
کــه طبــق ادعای ایــن برند تقریبا بی پایان موســیقی 
خورشــیدی این  ســلول های  می کنــد.  پخــش 
ــا انــواع نــور )نــه صرفــا نور خورشــید( شــارژ  هدفــون ب
گم نــام  برنــد   ،)Urbanista( اوربانیســتا  می شــود. 
فعــال در صنعــت محصــوالت صوتــی، قصــد دارد 
بزرگ تریــن مشــکل هدفون هــای بی ســیم مجهــز 
محیــط  ســروصدای  فعــال  حــذف  سیســتم  بــه 
کنــد.  رفــع  هوشــمندانه  راهــکاری  بــا  را   )ANC(
به گــزارش انگجــت، اوربانیســتا ادعــا می کنــد ســلول 
خورشــیدی Powerfoyle استفاده شــده در هدفون 
 Urbanista Los( آنجلــس  لــس  جدیــد  بی ســیم 
Angeles( می توانــد باتــری را بــا هــر نــوع نــور )نــه صرفا 
نورخورشــید( شارژ کند. تولیدکننده ی این هدفون 
ادعــا می کنــد به لطــف تکنیــک مذکــور می توانیــد 
گــوش دهیــد. به گفتــه ی  تقریبــا بی انتهــا آهنــگ 
ــی یــک ســاعت بیــرون از  ــر در هــوای آفتاب گ ــرد، ا وای
خانــه باشــید، فنــاوری ســلول خورشــیدی هدفــون 
می توانــد مــدت پخــش موســیقی را حداقــل ســه 
گــر هــوا ابــری باشــد، بــه زای  ســاعت افزایــش دهــد. ا
ســاعت  دو  خانــه،  از  خــارج  حضــور  ســاعت  هــر 
اضافــه   Urbanista Los Angeles باتــری  عمــر  بــه 
گفتنــی اســت نــور محیطــی نیــز می توانــد  می شــود. 
هدفــون جدیــد اوربانیســتا را شــارژ  کنــد؛ بااین حال، 
گــر هدفــون در معــرض نــور مســتقیم باشــد، زودتــر  ا
گــر هدفــون را در کنــار پنجــره  شــارژ می شــود. حتــی ا
قرار دهید، ســرعت شــارژش درمقایســه با حالتی که 
در معرض نور مســتقیم نیست، بیشــتر خواهد بود. 
در صــورت تمایــل، می توانیــد هدفــون را بــا اســتفاده 

ــد.  کنی ــارژ  ــم ش ــل USB-C ه کاب از 
هدفون Urbanista Los Angeles با هر نوع 

نوری شارژ می شود

Powerfoyle حاصــل تــاش شــرکتی ســوئدی بــه 
گفتــه می شــود می تــوان از ایــن  نــام Exeger اســت. 
کرد. اوربانیســتا  ماده در انواع محصوالت اســتفاده 
فنــاوری  کــه  اســت  نخســتین بار  می گوید ایــن 
Powerfoyle بــه درون هدفون هــا راه پیــدا می کنــد.

ظاهــرا JBL نیــز تــاش کــرده اســت از فنــاوری مذکــور 
ــی  بهــره ببــرد. JBL ســال ۲۰۱۹ پــروژه ی تأمیــن مال
 Reflect ــون ــا در هدف ــرد ت ک ــاز  ــدی آغ ــی جدی جمع
امــکان  بی انتهــا  تقریبــا  مــدت   بــرای   Eternal
ــا حــدی به دلیــل  پخــش موســیقی را ارائــه دهــد. ت
گیــری ویــروس کرونــا در روزهای  کــه دنیا مشــکاتی 
گرفــت  کــرد، JBL تصمیــم  آغازیــن بــرای ســفر ایجاد 
گفــت پــول تمــام   JBL .کنــد تولیــد هدفــون را لغــو 
کــرده  کــه از پــروژه حمایــت  کســانی را برمی گردانــد 

بودنــد. 
 Urbanista Los رســمی،  اطاعــات  براســاس 
و   iOS و  سیســتم عامل های اندروید  بــا   Angeles
کامــا ســازگار اســت و از دســتیارهای صوتــی  وینــدوز 
گــوگل اسیســتنت نیــز پشــتیبانی می کند.  ســیری و 
فقــط بــا فشــردن یــک دکمــه می توانیــد در بیــن 
ــوید.  ــا ش ــی جابه ج ــدای محیط ــت ANC و ص حال
گــوش  کاربــر هدفــون جدیــد اوربانیســتا را از  گــر  ا
و  متوقــف می شــود  پخــش موســیقی  دربیــاورد، 
گــوش، موســیقی  به دنبــال گذاشــتن هدفــون روی 
دوبــاره آغــاز می شــود. این هدفــون دورگوشــی در 
کــه یکــی از آن هــا مشــکی  دو رنــگ عرضــه می شــود 

اســت.
اوربانیســتا دربــاره ی شــارژدهی  اینکــه ادعاهــای 
ــا خیــر، ســؤالی  هدفــون جدیــدش حقیقــت دارد ی
گذشــت زمــان مشــخص  کــه جوابــش بــا  اســت 
 Urbanista Los Angeles هدفــون  می شــود. 
ــد )معــادل ۲۰۰ دالر( قیمــت دارد و  حــدودا ۱۶۹ پون

پیش فروشــش هنــوز آغــاز نشــده اســت. 

کــردن راهــکاری  توســعه دهنده ای موفــق بــه پیــدا 
دی کدهــای  و  انکدهــا  تعــداد  تــا  اســت  شــده 
عــادی  گرافیــک  کارت هــای  در  ویدئــو  هم زمــان 
انویدیــا را افزایــش بدهــد و محدودیتــی که تیم ســبز 
اعمــال کــرده اســت بــردارد.  هفتــه ی گذشــته اعــام 
 )vGPU( گرافیک کارت  شد قابلیت مجازی سازی 
محصــوالت  از  محــدودی  شــمار  روی  صرفــا  کــه 
قــرار  انویدیــا در دســترس  گران قیمــت دیتاســنتر 
گرافیــک عــادی ســری جــی  کارت هــای  دارد، بــرای 
ک شــده  اســت )البتــه صرفــا  کــوادرو آنــا فــورس و 
روی سیســتم عامل لینوکــس(. بــه  نظــر می رســد 
گرافیک  vGPU تنها قابلیت انحصــاری کارت های 
کارت هــای  دســترس  در  کــه  نیســت  دیتاســنتر 
گیت هــاب  گرافیــک عــادی قــرار می گیــرد. فــردی در 
بــه راهــکاری دســت پیــدا کرده اســت که بــه کاربران 
گرافیــک عــادی انویدیــا امــکان می دهد  کارت هــای 
محدودیــت اعمال شــده روی تعــداد انکــد ویدئــوی 

بر دارنــد.  را  هم زمــان 
کارت هــای  می نویســد،  تامز هــاردور  کــه  آ ن طــور 
کــه شــرکت هایی نظیــر AMD، اینتــل و  گرافیکــی 
بــه دیتاســنترها می فروشــند، می تواننــد  انویدیــا 
ــا  ده هــا پخــش ویدئــو را به صــورت هم زمــان انکــد ی
کنند. ایــن قابلیــت شــاید بــرای شــماری از  دی کــد 
کاربــرد خاصــی نداشــته باشــد؛ امــا  ــران عــادی  کارب
وقتــی بحــث بــه پردازش هــای دیتاســنتر می رســد 
اهمیــت زیــادی پیــدا می کنــد. به طــور مشــخص تر، 
ــو،  چنیــن قابلیتــی در ســرویس های اســتریم ویدئ
زیرســاخت های  بــازی،  اســتریم  ســرویس های 

کاربــرد دارد. مجــازی دســکتاپ و... 
کــه از همــان ســیلیکون  کارت هــای گرافیــک عــادی 
قطعــه ی  همــان  )و  دیتاســنتر  کارت هــای 

ســخت افزاری مربــوط بــه انکــد و دی کــد( اســتفاده 
ــا تعــداد  ــد. انویدی می کننــد، چنیــن قابلیتــی ندارن
ــه ســه عــدد  ــوی NVENC هم زمــان را ب انکــد ویدئ
هم زمــان   NVDEC ویدئــوی  دی کــد  تعــداد  و 
عــادی  گرافیــک  کارت هــای  در  عــدد  یــک  بــه  را 
محــدود می کنــد.  بــه  نظــر می رســد محدودیــت 
کــه تحــت پشــتیبانی  تعــداد ویدئوهــای همزمانــی 
کارت هــای  در   NVDEC و   NVENC موتورهــای 
گرافیــک عــادی انویدیــا هســتند، از طریــق یــک 
اســت. این  حــذف  قابــل   ســاده  به روزرســانی 
گیت هــاب منتشــر شــده اســت.  به روزرســانی روی 
و   NVFBC از  پشــتیبانی  دیگــری  به روزرســانی 
کــه بــرای  NVIFR را در ســطح درایــور ارائــه می دهــد 
اســتریم و اســتفاده از خدمــات زیرســاخت مجــازی 
گرافیــک عــادی، مــورد  کارت هــای  دســکتاپ روی 
نیــاز اســت. انویدیا عادت نــدارد توضیحات دقیقی 
دربــاره ی تعــداد انکد هــا و دی کدهــای هم زمــان 
کارت هــای گرافیــک دیتاســنتر ارائــه دهــد؛ امــا چنــد 
کــرد شــماری از  ســال پیــش در اســایدی اعــام 
کارت هــای منتخــب تســا )مبتنــی  بــر تورینــگ( و 
 NVENC کثــر ۱۱ پخــش کــوادرو می تواننــد تــا حدا
کثــر ۱۷ پخــش NVENC کم تأخیــر  کیفیــت و حدا با
پیش بینــی  ترتیــب  بدیــن  کننــد.  پشــتیبانی  را 
 GeForce گرافیــک رده بــاالی کارت هــای  می کنیــم 
RTX 2۰8۰ و Ti 2۰8۰ RTX نیــز توانایــی مشــابهی 
ــردن تعــداد پخش هــای  ک ک  ــا داشــته باشــند.  آن
کســانی  بــرای   NVDEC و   NVENC هم زمــان 
کــه تعــداد زیــادی ویدئــو انکــد می کننــد یــا بایــد 
کار بــا چنــد ویدئــو  به صــورت هم زمــان مشــغول 
کــه تعداد  شــوند، منطقــی اســت. البتــه از آن جایــی 
زیــادی از اپلیکیشــن ها از ایــن قابلیــت پشــتیبانی 
کــردن آن بی فایده باشــد.  ک  نمی کننــد، شــاید آنــا

کراس اورهــای جدیــد آئــودی Q۴، همــراه پیشــرانه 
تمــام  برقــی در نســخه های مختلــف، ۱۷۰ تــا ۳۰۰ 
اســب  بخــار قــدرت دارند. ایــن خودروهــا، آســتانه 
قیمــت ۴۵ هــزار دالر و نهایــت شــعاع حرکتــی ۵۰۰ 

کیلومتــر خواهنــد داشــت.
بــازار  بــرای حضــور قدرتمنــد در  آئــودی  تصمیــم 
بر ایــن  اســت.  جــدی  بســیار  برقــی  خــودروی 
اســاس، احتمــاال مدل هــای لوکــس الکتریکــی در 
گــن، توســط آئــودی و پورشــه تولیــد  گــروه  فولکس وا
می شــوند؛ درحالی کــه محصــوالت اقتصــادی مثــل 
گــن  فولکس وا برنــد  مخصــوص   ،۴.ID و   3.iD
خواهنــد بــود. آئــودی Q۴ ای تــرون و اســپرت بــک، 
بــرای رقابــت بــا تســا مــدل Y و فــورد موســتانگ 

می شــوند. آمــاده  مــک ای 
و  ســاعتی  کیلــووات   ۵۲ باتــری  پایــه،  نســخه 
گشــتاور ۳۱۰  یــک موتــور برقــی ۱۶۸ اســب بخار بــا 
نیوتن متــر خواهــد داشــت تــا ســرعت گیری صفــر تــا 
کند. ایــن  ــر ســاعت ۹ ثانیــه فراهــم  کیلومتــر ب صــد 
شــعاع  و  اســت  عقــب  دیفرانســیل  صرفــا  مــدل 
داشــت.  خواهــد  کیلومتــر  تــا ۳۵۰  حرکتــی ۳۴۰ 

پیشــرانه  و  کیلوواتــی  باتــری ۷۷  قوی تــر،  مــدل 
۲۰۰ اســب بخار دارد تــا ســرعت گیری صفــر تــا صــد 
کیلومتــر بــر ســاعت ۹ ثانیــه و شــعاع حرکتــی ۵۲۰ 
کامــا مشــابه  کیلومتــر داشــته باشــد. این اعــداد، 

اســت.  ۴.ID گــن  وا فولکــس 
گران تریــن نمونــه از Q۴ ای تــرون و  قدرتمندتریــن و 
اســپرت بــک، دارای دو موتــور روی محورهــای جلــو 
و عقــب اســت تــا مجمــوع قــدرت ۲۹۵ اســب بخار بــا 
کند. ایــن محصــول  گشــتاور ۴۶۰ نیوتن متــر فراهــم 
کیلــووات ســاعتی، شــعاع  همــراه باتری هــای ۷۷ 
ــا صــد  ــر و ســرعت گیری صفــر ت کیلومت حرکتــی ۵۰۰ 

کیلومتــر بــر ســاعت ۶٫۲ ثانیــه خواهــد داشــت.
در فضــای داخلــی، نمایشــگر لمســی ۱۰ اینــچ وجــود 

کــه بــرای نســخه سفارشــی، ۱۱٫۶ اینــچ خواهــد  دارد 
نیــز در تمــام مدل هــا،  بــود. پنــل پشــت فرمــان 
در  عقــب  صنــدوق  گنجایــش  اســت.  دیجیتــال 
تــا   ۵۲۰ اســپرت بک،  و  اســتاندارد  مدل هــای 
۵۴۰ لیتــر اســت. خوابانــدن صندلی هــای ردیــف 
ــار فراهــم  ــرای حمــل ب دوم ، فضــای ۱۴۷۰ لیتــری ب
می کنــد. خریــدار می توانــد امکانــات متنوعــی بــرای 

Q۴ ای تــرون و اســپرت بــک ســفارش بدهــد. 
۲۱ اینــچ،  تــا   ۱۹ در اندازه هــای  اســپرت  رینــگ 
ناپــا، دســتیار  چراغ هــای ماتریکــس LED، چــرم 
آئــودی، نمایــش اطاعــات روی شیشــه  صوتــی 
صوتــی ۸۵۰  سیســتم  هولوگرافیــک،  فنــاوری  بــا 
تجهیزات ایمنــی  و   )SONO( ســونو  برنــد  از  وات 
کنتــرل هوشــمند و ترمــز خــودکار  کــروز  ویــژه مثــل 
کراس اورهــای برقــی آئــودی Q۴ قابــل خریــد  بــرای 

هســتند.
از  تولیــدی  مــدل  اولیــن  امســال،  تابســتان 
آلمــان  در  دالر  هــزار   ۴۲ قیمــت  بــا  Q۴ ای تــرون 
فروختــه خواهــد شــد. این محصــول احتمــاال بــا 
ــال ۲۰۲۱ در  ــر س ــزار دالر، اواخ ــدود ۴۵ ه ــی ح قیمت

می شــود. عرضــه  اروپــا  خــارج  کشــورهای 

کــرده  دل به تازگــی چنــد لــپ تــاپ جدیــد معرفــی 
 XPS لپ تــاپ OLED کــه مهم تریــن آن هــا، مــدل
13 اســت. این لــپ تــاپ بــه جــز صفحه نمایــش 
3.۵K، تغییــر دیگــری در مقایســه  بــا مــدل ســال 

۲۰۲۰ تجربــه نکــرده اســت.
دل اخیــرا مــدل جدیــد لــپ تــاپ رده باالی ایکــس 
پــی اس Dell XPS( ۱۳ 13( را بــا صفحه نمایــش 
کــرده  لمســی OLED معرفــی و بــه بــازار عرضــه 

اســت. 
ــی  ــش لمس ــا صفحه نمای ــد ب ــدل جدی ــت م قیم
بــه  مجهــز  مــدل   از  گران تــر  دالر  OLED،ا۳۰۰ 
صفحه نمایــش فــول اچــی دی اســت. در نظــر 
داشــته باشــید XPS 13 2۰21 را نمی توانیــم لــپ 
کنیــم؛ زیــرا عمــا بــا  کامــا جدیــدی خطــاب  تــاپ 
 13 XPS ــاپ ــپ ت نســخه ی OLED مــدل ۹۳۱۰ ل
گذشــته ی میــادی  کــه ســال  مواجــه هســتیم 

ــد.  عرضــه ش
 XPS جدیــد  لپ تاپ هــای  ورج،  گــزارش  بــه 
13 بــا قیمــت پایــه ی ۹۹۹٫۹۹ دالر در دســترس 
مــدل  قوی تریــن  و  می گیرنــد  قــرار  مشــتریان 

آن هــا ۲۱۹۹٫۹۹ دالر قیمــت دارد. در حــال حاضــر 
کانفیگ هــای XPS 13 جدیــد بــا تخفیــف  اغلــب 
ــد. در قوی تریــن مــدل  ــرار می گیرن در دســترس ق
 Intel از پردازنــده ی نســل یازدهمی تایگــر لیــک
Core i7 بــه همــراه ۳۲ گیگابایــت رم و دو ترابایــت 
اســتفاده   PCIe SSD ذخیر ه ســازی  حافظــه ی 

ــت.  ــده اس ش
 Dell XPS جدیــد  مــدل  هــر  معرفــی  بــا  دل 
بهتریــن  از  یکــی  بــه  مــداوم  به طــور  را  آن   ،13
لپ تاپ هــای ۱۳ اینــچ دنیــا تبدیــل می کند. ایــن 
کیفیــت ۱۶:۱۰  با صفحه نمایــش  دل  تــاپ  لــپ 
خوبــی  بســیار  تاچ پــد  و  صفحه کلیــد  از  دارد، 
طوالنی مدتــی  باتــری  عمــر  می کنــد،  اســتفاده 
باعــث  جمع و جــورش  ابعــاد  و  می دهــد  ارائــه 
کــرد.  می شــود به راحتــی بتــوان لــپ تــاپ را حمــل 
همچنیــن XPS 13 در هــر نســل قــدرت پردازشــی 

می دهــد. ارائــه  خوبــی 
 XPS کانفیگ هایــی از در حــال حاضــر می توانیــد 
13 را بــا صفحه نمایــش لمســی ۳۸۴۰ در ۲۴۰۰ 
ــی ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰  ــش لمس ــلی، صفحه نمای پیکس
پیکســلی یــا صفحه نمایــش غیــر لمســی ۱۹۲۰ 

کنیــد. مــدل جدیــد بــا  در ۱۲۰۰ پیکســلی تهیــه 
صفحه نمایــش لمســی OLED، وضــوح ۳۴۵۶ 
می گویــد  دل  دارد.   )3.۵K( پیکســل   ۲۱۶۰ در 
صفحه نمایــش لــپ تــاپ جدیــدش به روشــنایی 
۴۰۰ نیــت دســت پیــدا می کنــد و ۱۰۰ درصــد از 

فضــای رنگــی DCI-P3 را پوشــش می دهــد. 
دل همچنیــن چنــد مــدل لپ تــاپ از خانــواده ی 
قیمــت  کــه  اســت  کــرده  معرفــی   Inspiron

دارنــد.  پایین تــری 
خانــواده  جدید ایــن  لپ تاپ هــای  بیــن  از 
 Inspiron می توانیــم بــه یــک مــدل تبدیل پذیــر
 ،Intel Tiger Lake 1۴ بــا پشــتیبانی از پردازنــده ی
ورکستیشــن  و   ۵۰۰۰ AMD Ryzen پردازنــده ی
 3K مجهــز بــه صفحه نمایــش Plus 1۶ Inspiron

ــم. کنی ــاره  ــر ۱۶:۱۰ اش ــبت تصوی ــا نس ب
لــپ تــاپ تبدیل پذیــر Inpsiron 1۴ روز ۴ مــی ۲۰۲۱ 
پایــه ی ۷۲۹  قیمــت  بــا  اردیبهشــت ۱۴۰۰(   ۱۴(
آمریــکای شــمالی می شــود.  بــازار  روانــه ی  دالر 
 ۱۳( ژوئــن ۲۰۲۱  تاریــخ ۳  در   Plus 1۶  Inspiron
خــرداد ۱۴۰۰( بــا قیمــت پایــه ی ۹۴۹٫۹۹ دالر در 

دســترس مشــتریان قــرار می گیــرد. 

این هدفون »تقریبا بی انتها« موسیقی پخش می کند محدودیت تعداد انکد همزمان ویدیو در GPU-های 
عادی انویدیا برداشته شد

شاسی بلندهای برقی آئودی Q۴ ای ترون معرفی شدند

دل XPS 13 2۰21 و لپ تاپ های جدید خانواده Inspiron را معرفی کرد
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