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مدیــر منطقــه ۱۵ شــهرداری اصفهــان گفــت: با بهره بــرداری 
کامــل از مجموعــه پل هــای شــهید ســلیمانی بــه عنــوان 
بخشی از رینگ چهارم حلقه حفاظتی کالنشهر اصفهان، 
مشــکل تردد خودرو های ســنگین به داخل شــهر از ســمت 
ــا  ــو ب گفت وگ شــرق حــل خواهــد شــد. مســعود قاســمی در 
ــهید  ــای ش ــروژه پل ه ــرداری از پ ــان بهره ب ــاره زم ــارس درب ف
انتهــای  پــروژه در  از ایــن  کــرد: بخشــی  ســلیمانی اظهــار 
ــار ترافیــک رفتــه  ــر ب ســال قبــل شــامل پــل شــماره یــک زی
وعملیــات احــداث مابقــی پل ها نیز تقریبا به اتمام رســیده 
کــه پــس از رفــع نواقــص و عالمت گــذاری بــه زودی بــه طــور 
ــر  ــرداری خواهــد شــد. مدی ــزرگ بهره ب ــروژه ب کامــل از ایــن پ
منطقــه ۱۵ شــهرداری اصفهان درباره مشــخصات فنی این 
کــه  کرد: ایــن طــرح شــامل ۵ پــل اســت  پــروژه، تصریــح 
ــه طــول ۴۹۳ متــر، در  طوالنی تریــن آن، پــل شــماره یــک ب
مســیر شــرق بــه جنــوب )یــزد بــه شــیراز(، در ارتفــاع ۱۴ متــر 
ــول ۱۲۵ در  ــه ط ــج ب ــماره پن ــل ش ــن آن، پ کوتاه تری ــت و  اس
که در مســیر شــمال به  عمق ۷ متری از ســطح زمین اســت 
شــرق )تهــران بــه یزد(قــرار دارد. وی گفــت: پل هــای شــماره 
ــول ۲۰۰ و ۱۷۷  ــه ط ــی ب ــمالی - جنوب ــیر ش ــه در مس دو و س
متــر و پــل شــماره چهــار شــامل لوپ هــای جنــوب بــه غــرب 
ــه شــمال در ارتفــاع  ۷ متــری، دیگــر پل های ایــن  و غــرب ب

مجموعــه عظیــم هســتند. 
ــروژه  ــن پ ــت: اجرای ای گف ــرح  ــن ط ــمی درباره مزایای ای قاس

کــه هــدف آن توســعه  در راســتای برنامــه اصفهــان ۱۴۰۰ 
کار مدیریــت شــهری قــرار  متــوازن شــهری اســت در دســتور 
کامــل از ایــن پــروژه خودروهــای  گرفــت و بــا بهره بــرداری 
ــد و از طریــق  ــهر ندارن ــه ش ــه ورود ب ــازی ب ــنگین دیگــر نی س
حلقــه حفاظتی مســیر خــود را طــی خواهند کــرد که این امر 
موجــب کاهــش ترافیــک در شــرق اصفهان و آرامش بیشــتر 

کنین شــهر به ویــژه منطقــه ۱۵ خواهــد شــد. ســا
ــه  ــوص ادام ــان در خص ــهرداری اصفه ــه ۱۵ ش ــر منطق مدی
ــاب  ــا احتس ــزود: ب ــه ۱۵ اف ــارم در منطق ــگ چه ــداث رین اح
۴۰۰ متر از پروژه شــهید ســلیمانی حدود ۷ کیلومتر از مســیر 
حلقــه حفاظتــی شــهر در ایــن منطقــه حدفاصــل پل هــای 
کــه در ســه فاز در  شــهید ســلیمانی و تقاطــع آفتاب قــرار دارد 

حــال احــداث اســت.
کیلومتــر چهارتــا  وی بیــان داشــت: فــاز اول ایــن پــروژه از 
کــه  هفــت نیــاز بــه ۱۷۰ هــزار مترمربــع آزادســازی داشــته 
کنــون ۹۵درصــد از آن انجــام شــده و در اختیــار پیمانــکار  تا

بــه زودی  نیــز  باقیمانــده  درصــد  و ۵  اســت  گرفتــه  قــرار 
شــد. خواهــد  آزادســازی 

کیلومتــر دو تــا چهــار، ۸۰ هــزار  قاســمی گفت: فــاز دوم از 
کنون ۵۰ درصد  که تا مترمربع آزادســازی نیاز داشــته اســت 
آن انجــام شــده اســت و بــه زودی عملیــات عمرانــی آن آغــاز 
کیلومتــر صفــر تــا دو می باشــد  خواهــد شــد و فــاز ســوم نیــز از 
کــه از کیلومتــر صفــر تــا یــک آن تــا پایــان اردیبهشــت مهیــای 
شــروع عملیــات احــداث مســیر خواهــد شــد و آزادســازی 

کیلومتــر یــک تــا دو نیــز در حــال انجــام اســت.
مدیــر منطقــه ۱۵ شــهرداری اصفهــان بــا بیان اینکــه توافــق 
بــا مالــکان بــرای آزادســازی ۳۵۰ هــزار مترمربــع موردنیاز ایــن 
کنــد شــدن رونــد احــداث آن شــده اســت،  پــروژه باعــث 
گفــت: علی رغم ایــن مشــکل تــالش می کنیــم تــا پایان مــرداد 
ــه ۱۵ را در  ــرح در منطق ــن ط کیلومتر ای ــر از ۷  کیلومت ــاه ۵  م

اختیــار مــردم قــرار دهیــم. 
از  یکــی  عنــوان  بــه  خوراســگان  شــمال  ازکمربنــدی  وی 
مهم تریــن پروژه های ایــن منطقــه در ســال ۱۴۰۰ نــام بــرد 
گفــت: امســال اعتبــار ۴۰ میلیــارد تومانــی بــرای ادامه ایــن  و 
طــرح و ۲۰ میلیــارد تومــان بــرای آزادســازی های مــورد نیاز ۶ 

گرفتــه شــده اســت. خیابــان منتهــی بــه آن در نظــر 
کــه فــاز اول ایــن طــرح  کــرد  قاســمی در پایــان ابــراز امیــدواری 
کنــگاز بــه بهــره بــرداری برســد و بتوانــد  امســال تــا خیابــان 
کاهــش داده و ۶  ترافیــک خیابــان جــی را تــا حــد زیــادی 

کنــد. خیابــان منتهــی بــه آن را از بــن بســت خــارج 

گفــت: هفــت هــزار و  معــاون سیاســی اســتاندار اصفهــان 
۱۴۱ نفــر در اصفهــان بــرای انتخابــات شــوراهای روســتایی و 

ــد. کردن ــام  ــایری ثبت ن عش
گفت وگــو بــا مهــر بــا اشــاره بــه آمــار  حیدرعلــی قاســمی در 
کاندیداهــای شــورای روســتایی و عشــایری در  ثبت نــام 
اســتان اصفهــان بــرای حضــور در انتخابــات خــرداد مــاه 
اظهــار داشــت: هفــت هــزار و ۱۴۱ داوطلــب بــرای حضــور 
کرده انــد. در ایــن انتخابــات در اســتان اصفهــان ثبت نــام 
کننــدگان ۵۷۹ نفــر زن و ۶  وی بــا بیان اینکــه از بیــن شــرکت 
هــزار و ۵۶۲ نفــر مــرد بوده انــد، ابراز داشــت: تعداد داوطلبان 
عضویــت در انتخابــات شــوراهای روســتا و عشــایر اســتان 
اصفهــان بــرای دوره ششــم نســبت بــه دوره پنجــم ۹ درصــد 

افزایــش داشــته اســت.
۳۵ تا ۶۰ ساله ها بیشترین متقاضیان حضور در شوراهای 

روستایی
معــاون سیاســی اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره به اینکــه یــک 
کنــدگان انتخابــات شــوراهای  هــزار و ۸۷۵ نفــر از ثبت نــام 
روســتا و عشــایر در اســتان اصفهــان ســابقه عضویــت در 
شــوراها را دارنــد، گفــت: بیشــترین رده ســنی شــرکت کننده 

ــوده اســت. ــا ۶۰ ســال ب ــات از ۳۵ ت در ایــن انتخاب
وی بــا بیان اینکــه یــک هزار و ۷۲۹ نفر از شــرکت کنندگان در 

انتخابــات دارای مــدرک دیپلم هســتند، ابــراز داشــت: برای 
کمتــر از یــک هــزار و ۵۰۰ نفــر مــدرک تحصیلــی  روســتاهای 

زیردیپلــم نیــز قابــل قبول اســت.
قاســمی با بیان اینکــه ۶۷ نفــر از متقاضیــان ثبــت نــام در 
انتخابــات شــوراهای روســتا و عشــایری اســتان اصفهــان 
کــرد : ۲۱۶ نفــر دارای  تحصیــالت حــوزوی دارنــد، تصریــح 

مــدرک فــوق لیســانس و دکتــری و یــک هــزار و ۱۲۹ نفــر 
لیســانس و ۴۲۱ نفــر فــوق دیپلــم هســتند.

وی در ادامــه بــا بیان اینکــه رونــد رســیدگی بــه صالحیــت 
داوطلبان شــوراهای روســتا و تیره های عشــایری در مرحله 
نهایــی قــرار دارد، افــزود: پــس از تأیید ایــن افــراد در هیئــت 

اجرایــی بــه هیئــت نظــارت ارجــاع داده می شــوند.

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان:

مشکل تردد خودروهای سنگین در شرق اصفهان حل شد

معاون سیاسی استاندار اصفهان خبر داد؛

ثبت نام ۷۱۴۱ نفر در اصفهان برای انتخابات شوراهای روستایی و عشایری

خبرربخ

خبرربخ

کــه  کالنشــهر اصفهــان نشــان می دهــد  نگاهــی بــه وضعیــت و تحــوالت بــازار معامــالت مســکن در 
صــدور پروانه هــای ســاختمانی از ســال ۹۸ افزایــش یافتــه اســت، بیشــترین پروانــه ســاختمانی 
صادر شــده و معامالت مســکن در منطقه هشــت و بیشــترین میانگین قیمت خانه مربوط 

بــه منطقــه ۶ اســت و حــدود ۱۰۰ هــزار خانــه خالــی دارد. 
کیلومتــر مربــع و بــا  کالنشــهر اصفهــان بــه عنــوان مرکــز اســتان اصفهــان بــه وســعت ۵۵۰ 
کشــور قــرار دارد و  ۲ میلیــون نفــر جمعیــت بعنــوان ســومین شــهر پــر جمعیت ایــران در مرکــز 
یکــی از شــهرهای تاریخــی و گردشــگری و قطــب سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگی و 
گرچــه قیمــت مســکن در هــر شــهر در مناطق مختلف متفاوت اســت  علمی بشــمار می آیــد. ا
گفتــه  گران تریــن شــهر اســت و بــه  گــزارش مرکــز آمار ایــران، اصفهــان پــس از تهــران  امــا طبــق 
گردشــگری و همچنیــن  کارشناســان از جملــه دالیــل آن می تــوان بــه میــزان اشــتغال ناشــی از 

کــرد.  ســطح رفــاه شــهری مطلــوب آن اشــاره 

۴

کسی صدای آژیر قرمز را نمی شنود؟

بازار مسکن اصفهان از افزایش ساخت  و سازها 
تا ۱۰۰هزار خانه خالی

»کیانوش رستمی« 
کرد راز تغییر دسته خود را فاش 

۶

چالش جدید کارگران؛

حذف دفترچه بیمه و افزایش 
هزینه های درمان در سال ۱۴۰۰

سخنگوی ستاد استانی کرونا در اصفهان:

تسهیالت بانکی اصناف
 تمدید شد

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان:

نظام مالی مبتنی بر شریعت منجر 
به ثبات و پایداری مالی می شود

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن تا نیمه نخست امسال 
درگیر بحران آب است

استاد دانشگاه اصفهان: 

کشور با توجه به فناوری های نوین 
به توسعه پایدار دست می یابد
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رئیس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان:  

حدود ۱۰۰ درصد پارچه های بیمارستانی 
کشور در اصفهان تهیه می شود

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان مطرح کرد؛ 

فرونشست خطرساز 
در دشت های اصفهان

۳

۴

روابط عمومی شرکت برق منطقه اصفهان

شرکت مناقصه گذار:شرکت برق منطقه ای اصفهان

شــبا  شــماره  بــه  نقــد  وجــه  واریــز  فیــش  یــا  معتبــر  ضمانتنامــه  مناقصــه:  در  شــرکت  تضمیــن  نــوع 
ــه ای  ــرق منطق ــرکت ب ــام ش ــه ن ــوق ب ــدول ف ــق ج ــزی مطاب ــک مرک ــزد بان IR ۳۳۰1۰۰۰۰۴1۰11۰1۴۳۰2۳۰298 ن

اصفهــان
نحــوه دریافــت و تحویــل اســناد: کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافت و تحویل اســناد تا مبادله قــرارداد، 
بــا مراجعــه بــه »ســامانه تدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  امکان پذیر خواهد 

بــود. تمــاس بــا کارفرمــا، در صــورت لــزوم در ســاعات اداری روزهــای کاری بــا شــماره ۳۶27۰82۰، ۰۳1(
مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 1۴:۰۰ روز پنج شنبه مورخ 1۴۰۰/۰2/۰9

کثـــر تا ســاعت  کات:  نســخه الکترونیکــی کلیــه مــدارک و مســتندات؛ بایســتی حدا مهلــت و محــل تحویــل پــا
1۴:۰۰ روز دوشــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰2/2۰ در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بارگــذاری و نســخه 
کــت الــف( آن نیــز در موعــد مذکــور بــه آدرس: اصفهان، خیابــان چهارباغ باال، دبیرخانه شــرکت برق  فیزیکــی )پا

گــردد. منطقــه ای اصفهــان تحویــل 
کات مناقصــه: ســاعت 1۰:۰۰ صبــح روز ســه شــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰2/21 ســالن  ــا زمــان و محــل بازگشــایی پ

کمیســیون معامــالت ســاختمان معاونــت مالــی و پشــتیبانی شــرکت بــرق منطقــه ای اصفهــان
شرایط مناقصه:  

1( سایر شرایط و اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
کــه فاقــد تضمیــن یــا امضاء، مشــروط و مخدوش بــوده و یا پــس از انقضاء مدت مقــرر در  2( بــه پیشــنهادهایی 

گهــی واصــل شــود ترتیب اثــر داده نخواهد شــد. آ
گهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید ضمنًا می توانید این آ

http://iets.mporg.ir          www.tavanir.org.ir          www.erec.co.ir          www.setadiran.ir

گهی تمدید مناقصه عمومی با ارزیابی فشرده شماره 99۰/1۰18  آ
)شماره  2۰99۰۰1188۰۰۰۰7۰ و 2۰99۰۰1188۰۰۰۰71 در سامانه ستاد(
نوبت دوم  

11227۳۶ / م الف

شرط ورود مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال( موضوع مناقصه شماره مناقصه

 داشتن
 حداقل

 رتبه ۵ نیرو
 از سازمان
 مدیریت و

 برنامه ریزی
کشور

۴.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰

 نگهداری و تعمیرات پست های انتقال و فوق توزیع
 نیروی برق تحت بهره برداری شرکت برق منطقه ای

  اصفهان در سال 1۴۰1 -  1۴۰۰
)گروه 1 - حوزه انتقال نیرو مرکز اصفهان(

گروه یک

99۰/1۰18

۶.۴89.۰۰۰.۰۰۰

نگهداری و تعمیرات پست های انتقال و فوق توزیع 
نیروی برق تحت بهره برداری شرکت برق منطقه ای 

 اصفهان در سال 1۴۰1 -  1۴۰۰ 
)گروه 2 - سه حوزه انتقال نیرو شمال اصفهان، غرب 

اصفهان و چهارمحال و بختیاری(

گروه دو



سال پنجم - شماره  1111
یکشنبه  29  فروردین  1۴۰۰ -  ۵ رمضان  1۴۴2

اقتصاد18  آوریل    2۰21 2

خبر

عضــو هیئت علمی دانشــگاه اصفهــان بــا بیان این 
کــه در نظــام مالــی مبتنــی بــر شــریعت رضایــت در 
چارچــوب رعایــت حقانیت هــا معنــا می دهــد و 
کارگیــری  گفــت: بــه  بایــد ابــزار مالــی معیــن باشــد، 
چنیــن نظــام مالــی آثــار مثبتــی همچــون ثبــات و 

ــی خواهــد داشــت. ــداری مال پای
ــرد:  ک ــار  ــا اظه ــو با ایمن گ گفــت و  ــد واعــظ در  محم
نظــام مالــی مجموعــه متشــکلی از نهادهــای مالی 
و ابزارهــای مالــی اســت نهادهــای مالــی در یــک 
بــه دو دســته نهادهــای  تقســیم بنــدی ســاده 
دارای مــازاد پس انــداز مثبــت و منفــی تقســیم 
می شــود. نظام هــای مالــی منابــع خــود را از طریــق 
مجموعــه ای از محصــوالت و یــا ابزارهــای مالــی در 
کــه نهادهــای  اختیــار قــرار می دهنــد به ایــن معنــا 
خرید ایــن  بــا  مثبــت  پس انــداز  مــازاد  دارای 
محصــوالت یــا ابزارهــای مالــی منابــع خــود را در 
اختیــار نهادهــای برخــوردار از کمبود پس انــداز قرار 

می دهنــد.

ــرای  ــتری ب ــی بس ــام مال ــه نظ ک ــا  ــزود: از آنج وی اف
کســب ثــروت آن هــم بــه صورت مقایســه ای ســریع 
و گســترده اســت، در دنیای خارج با ســاخت های 
تعبیــر دیگــر  بــه  یــا  مالــی  نظــام  بــرای  مختلــف 
نظام هــای مالــی متفاوتــی رو بــه رو هســتیم البتــه 
تفــاوت نظام هــای مالــی در عرصــه نظریــه ممکــن 
اســت بیشــتر از عرصه عمل باشــد اما در هر صورت 

بــا نظام هــای مالــی متنوعــی رو بــه رو هســتیم.
گفــت: هــر  عضــو هیئــت علمی دانشــگاه اصفهــان 
کارایــی تخصیصــی، بــه  نظــام مالــی بایــد از ســه 
از دارنــدگان  معنــای تخصیــص منابــع حاصــل 
مــازاد پس انــداز را بــه ســودآورترین فعالیت هــای 
که ایــن  آن  معنــای  بــه  اطالعاتــی  اقتصــادی، 
تخصیــص بــا شــفافیت اطالعاتــی انجــام شــود و 
کــم  کارایــی عملیاتــی بــه معنــای انجــام بــا هزینــه 
کــه نظام هــای  برخــوردار باشــد. واعــظ بــا بیان ایــن 
مالــی را می تــوان بــه دو دســته نظام هــای مالــی 
صرفــًا منفعت گــرا و مبتنــی بــر اخــالق بــر ارزش های 

کــرد، افــزود: در نظام هــای  انســانی تقســیم بندی 
مالــی صرفــًا منفعت گــرا محصــوالت مالــی مبتنــی 
بــر رضایــت طرفین ایجــاد می شــود. در اینجــا تــا 
ــک  ــوص ی ــی در خص ــراض اجتماع ــه اعت ک ــی  زمان
محصــول مالــی وجــود نداشــته باشــد هــر ابــداع 
ابزارهــای مالــی  گیــرد و  مالــی می توانــد صــورت 

ــود. ــی ش ــد معرف جدی
وی ادامــه داد: ابــزار مالــی می توانــد ماهیــت ربــوی 
ــه دلیــل جهــل غیــر متعارفــش  ــا ب داشــته باشــد ی

زمینه ســاز خدعــه و نیرنــگ شــود.
گفــت: در  عضــو هیئــت علمی دانشــگاه اصفهــان 
کــه در  مقابــل، نظــام مالــی اخالق گــرا وجــود دارد 
آن رضایــت در چارچــوب رعایــت حقانیت هــا معنــا 
کننــده و  می دهــد و صــرف قبــول طرفیــن عرضــه 
کننــده یــک محصــول دلیل ایجــاد و رواج  تقاضــا 
آن محصــول مالــی نبــوده و بایــد ابــزار مالــی معیــن 
باشــد و ویژگی هــای ذاتــی آن آشــکار شــده باشــد، 
ــا ارزش  بــه دور از نــزاع باشــد و ارزش ذاتــی آن نیــز ب

بــازاری آن متناســب باشــد.
و شــفاف  تصریــح  بــرای  افــزود: شــریعت  واعــظ 
اســت  شــده  نــازل  اخالقــی  ارزش هــای  کــردن 
بنابرایــن نظــام مالــی دوم را می تــوان نظــام مالــی 

مبتنــی بــر شــریعت نیــز نامیــد.
کــرد: منابــع مالــی زیــاد دیگــری نیــز  وی تصریــح 
و  بــودن  اخالقــی  دوم  تعریــف  در  دارد.  وجــود 
رعایــت حقــوق از ویژگی هــای یــک نظــام مالی باید 
باشــد. بدیهــی اســت آثــار مثبتی همچون ثبــات و 
پایــداری مالــی نتیجــه وجــود نظــام مالــی اخالقــی 
کــه در تجربــه بحــران  ــا مشــروع اســت همانطــور  ی
خــارج بــه دنبــال بحــران مالــی ۲۰۰۸ ایــن مطلــب 

آشــکار شــد.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان:

نظاممالیمبتنیبرشریعتمنجربهثباتوپایداریمالیمیشود خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

کارشــکنی برخــی از نهادهــا  وزیــر راه و شهرســازی از 
و شــهرداری ها در اجــرای طــرح اقــدام ملــی مســکن 
کــه با توجه  کــرد  در کشــور خبــر داد و ابــراز امیــدواری 
بــه شــعار ســاِل ابالغی از ســوی مقام معظــم رهبری 
پروژه ها ایجــاد  برای ایــن  مزاحمتــی  کســی  دیگــر 
نکنــد. بــه نقــل از وزارت راه و شهرســازی، محمــد 
اســالمی، اظهــار کــرد: در برخی شــهرهای کشــور، به 
کــه شــهرداری ها و ســایر نهادهــای  خاطــر شــرایطی 
در  مســکن  پروژه هــای  آورده انــد  پیــش  مرتبــط 

مراحلــی متوقــف شــدند.
اســالمی با یــادآوری شــعار ســال ابالغــی از ســوی 
مقــام معظــم رهبری مبنی بر »تولید؛ پشــتیبانی ها 
ــح  ــه آن تصری ــل ب ــرورت عم ــا« و ض ــع زدایی ه و مان
کــرد: امیدواریــم از ایــن به بعد دیگر کســی مزاحمتی 

ســاخت  و  نکنــد  پروژه ها ایجــاد  برای این گونــه 
کننــد. وزیــر راه و  و تکمیــل پروژه هــا ادامــه پیــدا 
متوقــف  پروژه هــای  میــزان  دربــاره  شهرســازی 
کشــور  شــده طــرح اقــدام ملــی مســکن در ســطح 
گفت: این گونــه پروژه هــای متوقــف مانده در ســطح 
کــم هســتند. شــهریور ســال ٩٨ طــرح اقــدام  کشــور 
کلنــگ  ــا حضــور رئیــس جمهــوری  ملــی مســکن ب

زنــی شــد.

کشــور  کارگــران  بــازرس مجمــع عالــی نماینــدگان 
کارگــران حــذف  بــا اشــاره به اینکــه چالــش جدیــد 
درمانــی  هزینه هــای  افزایــش  و  بیمــه  دفترچــه 
کنــار عــدم امنیــت  گفت: ایــن مشــکل در  اســت 
شــغلی،عقب ماندگــی مــزدی و افزایــش فقــر بــه 

اســت. شــده  اضافــه  کارگــران  مشــکالت 
حمیدرضــا امــام قلــی تبار،بــازرس مجمــع عالــی 
گفت وگــو بــا تســنیم،  کشــور در  کارگــران  نماینــدگان 
گفــت: در یکــی دو دهــه  ــران  کارگ ــاره مشــکالت  درب
کشــورمان به دالیل مختلف،  کارگری  اخیر جامعه 
کــرده اســت.با  مشــکالت بــی شــماری را تجربــه 
توجــه به اینکه ایــن قشــر بــه همــراه افــراد تحــت 
کشــورمان  تکفــل خــود بیــش از نیمــی از جمعیــت 
حــل  و  بررســی  بنابرایــن  میشــوند،  شــامل  را 
کاهــش دغدغه هــای  چالش های ایــن قشــر یعنــی 
کنــون  امــر تا کــه متأســفانه این  کثریــت جامعــه  ا
وجــود  داد:  ادامــه  وی  اســت.  نگردیــده  محقــق 
کــه عــدم امنیــت  مشــکالت باالدســتی این قشــر 
شــغلی،عقب ماندگــی مزدی،افزایــش فقــر از جمله 
ی آن اســت و  نیازمنــد اراده دولــت ومجلــس بــوده  
و مســتزلزم اصــالح و یا ایجــاد زیرســاخت های مــورد 
پاییــن دســتی جامعــه  نیــاز میباشــد مشــکالت 
کارگــری هــم بــه وفــور در زندگــی روزمــره ی ایــن قشــر 
کــه صرفــًا بــا نظــارت دســتگاههای  مشــهود اســت 
که در بخش بهداشــت و  زیربط به حداقل میرســد 

درمــان بــه مــواردی از آن اشــاره میگــردد.
کشــور  کارگــران  بــازرس مجمــع عالــی نماینــدگان 
کــز  افــزود: بــا اجــرای طــرح حــذف دفترچه هــا در مرا
کــه در  گرچــه  درمانی،آزمایشــگاهها و داروخانه هــا ا
ظاهر میبایســتی انتظــار داشــت که فرآینــد دریافت 
ــدگان بهتــر شــود امــا  گیرن ــرای خدمــت  خدمــات ب
متاســفانه برخی خبرها نشــان از خروجی معکوس 
کارگــر دارد. عــدم  کننــدگان  بــرای بعضــی مراجعــه 
کز خصوصی به ســامانه اســتعالم  اســتقرار برخی مرا
اعتبــار بیمــه تامیــن اجتماعــی از روی عمــد. در 
ــه قطــع  ــه بهان مــواردی باوجــود اســتقرار ســامانه ب
بــودن ارتباط سیســتم با ســرور تامیــن اجتماعی باز 
هــم از روی عمــد و یــا ســهوی باعث پرداخت هزینه 

مضاعــف بــه صــورت تعرفــه ی آزاد بــرای مراجعــه 
کــه از هنــگام  کارگــر شــده اســت  ــًا  کننــدگان عمددت
اجــرای طــرح یــاد شــده انتقاداتــی از ســوی این قشــر 
ــت. ــته اس ــال داش ــور را بدنب کش ــف  ــق مختل مناط
کــز  مجبــور شــدن این افــراد بــرای اســتفاده از مرا
درمانــی و آزمایشــگاهی و داروخانه هــای خصوصــی 
و پرداخــت هزینه هــای یــاد شــده بــه نــرخ آزاد در 
کــز دولتــی بــا ســیل  کــه مرا کرونــا  شــرائط بحرانــی 
ــه  ــت مواجه ــدگان و محدودی کنن ــه  ــم مراجع عظی

کــرده اســت. میباشــند را اجتنــاب ناپذیــر 
کرد:مشــکل دیگــر جامعــه  امــام قلــی تبــار بیــان 
کارگــری در بحــث درمــان خریــد برخــی اقــالم دارویی 
بــرای  کــه  اســت  بیمارســتانی  صرفــًا  تشــخیصی 
کارگــران و افــراد تحــت تکفــل  تشــخیص بیمــاری 
آنــان بــرای فرآینــد ام آر آی، ســی تــی اســکن و غیــره 
کــه میبایســتی همــراه بــا تزریــق انجــام  میباشــد 
و  بیمارســتانها  در  داروهــا  متأســفانه این  گــردد. 
کــز درمانــی در دســترس نبــوده و آنــان را مجبــور  مرا
میکنــد، بواســطه ی نیــاز خــود بــا ده هــا برابــر قیمت 
نــرخ بیمارســتانی از فروشــگاه های خصوصــی لــوازم 

پزشــکی و داروخانه هــا تهیــه نماینــد.
وی ادامــه داد: اینکــه چــرا یــک داروی بیمارســتانی 
کــز  نبــوده ولــی در مرا کــز مربوطــه موجــود  در مرا
گــزاف بــه راحتــی در دســترس  خصوصــی بــا قیمتــی 
گیرنــدگان از آن  کــه خدمــت  اســت چالشــی اســت 
بــه عنــوان مشــکلی اساســی بــرای درمــان بیمــاری 
گرچــه بــا  خــود از آن یــاد می کننــد.در هرصــورت ا
کرونــا در خانواده هــا  علــی الخصــوص  ورود بیمــاری 
هزینه هــای  افزایــش  بــا  را  کارگــری  ی  جامعــه 
امــا  اســت،  نمــوده  و درمانــی مواجــه  بهداشــتی 
موضــوع حــذف دفترچه هــای تامیــن اجتماعــی 
و عــدم دسترســی داروهــای مــورد نیــاز تشــخیصی 
بیمارســتانی هزینــه ی مضاعفــی در کنار مشــکالت 
کــه در ســایه عــدم  کرونــا برآنــان تحمیــل میکنــد 
نظارت ارگان های نظارتی بوجود آمده اســت.امید 
ــا نظــارت  ــاد شــده فــوق بــه راحتــی ب اســت مــوارد ی
مســئولین مربوطــه حتــی در ســطوح اســتانی و 
شهرســتانی بــه راحتــی قابــل حــل و فصــل خواهــد 

کنــون میســر نشــده اســت. کــه متاســفانه تا ــود  ب

اســتان  شیرینی فروشــان  و  گــز  اتحادیــه  رئیــس 
اصفهــان از افزایــش ۵۰درصــدی قیمــت مــواد اولیــه 
گذشــته خبــر داد. زولبیــا و بامیــه نســبت بــه ســال 
گفت وگــو بــا تســنیم  بــا اشــاره بــه  حســن شــریفی در 
قیمت زولبیا و بامیه اظهار داشــت: قیمت زولبیا و 
بامیــه درجــه1 هــر کیلــو ۳٨هــزار تومــان، درجــه2  هر 

کیلــو ۳۶ هــزار تومــان بــه فــروش می رســد.
وی افــزود: قیمــت مــواد اولیــه ماننــد آرد و روغــن 
طــور  و...بــه  ماســت  و  نشاســته  غ،  مــر تخــم  و 
۵۰درصــد  گذشــته  ســال  بــه  نســبت  میانگیــن 
و  گــز  اتحادیــه  رئیــس  اســت.  داشــته  افزایــش 
بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  اســتان  شیرینی فروشــان 
ــرد:  ک ــان  ــه بی ــواد اولی ــک از م ــر ی ــت ه ــش قیم افزای

افزایــش  بــا  گذشــته روغــن  بــا ســال  در مقایســه 
21۰درصــدی، شــکر با افزایــش 1۰۰درصدی،ماســت 
افزایــش  بــا  نشاســته  و  افزایــش 1۶۰درصــدی  بــا 
11۵درصــدی همــراه بــوده اســت. شــریفی تصریــح 

کــرد: صحبت هایــی در خصــوص ارائــه روغــن ســرخ 
ــه و توزیــع در  ــه اتحادی ــر ب ــا قیمــت پایین ت ــی ب کردن
کــه امیدواریــم در  گرفتــه  واحد هــای صنفــی صــورت 

روزهــای آینــده عملــی شــود.

کننــدگان معتقدنــد در  کــه برخــی از تولیــد  در حالــی 
ســایه نبــود نظــارت، بخــش زیــادی از جوجه هــای 
کشــور خــارج  از  بــه صــورت غیرقانونــی  تولیــدی 
می شــود و همیــن عامــل باعــث افزایــش قیمــت 
انجمــن  دبیــر  اســت،  شــده  یکــروزه  جوجــه 
ممکــن  می گویــد  یکــروزه  جوجــه  تولیدکننــدگان 
اســت. محمدرضــا صدیــق پــور در پاســخ بــه چرایی 
افزایــش قیمــت جوجــه یــک روزه، گفت: همانگونه 
غ بــاال رفتــه، جوجــه یــک  کــه هزینه هــای تولیــد مــر
گزنــد افزایــش هزینه هــای تولیــد در امــان  روزه نیــز از 
کــه در  نبــوده اســت. وی ادامــه داد: در جلســاتی 
حضــور  بــا  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  بــازار  تنظیــم 
گوشــتی داشــتیم  غ  کننــده مــر تشــکل های تولیــد 
کــه قیمــت مصــوب ۴,۲۰۰ تومــان  کردیــم  اعــالم 
بــرای جوجــه یــک روزه قیمــت ســال گذشــته اســت 
و بایســتی این نــرخ در ســال جدیــد اصــالح شــود. در 
حقیقــت قیمت پیشــنهادی مــا ۵,۲۰۰ تومــان بود. 
غ تنهــا قیمت  امــا بــه دلیل ایجــاد آرامــش در بــازار مــر
ــالح  ــد اص ــرار ش ــد و ق ــش دادن غ را افزای ــر ــوب م مص
قیمــت مصــوب جوجــه یــک روزه بــه زمــان دیگــری 

ــول شــود. موک
روزه  یــک  جوجــه  تولیدکننــدگان  انجمــن  دبیــر 
غ را  بــا اشــاره به اینکــه وقتــی قیمــت مصــوب مــر
افزایــش دادنــد افزایــش قیمــت جوجــه یــک روزه 

کــرد:  غ لحــاظ شــد، اضافــه  هــم در آنالیــز قیمــت مــر
در حــال حاضــر واحدهــای تولیــدی و فارم هــای 
گوشــتی جوجــه یــک روزه را بــه طــور متوســط ۵۲۰۰ 
تــا ۵,۳۰۰ تومــان خریــداری می کننــد و قیمــت تمــام 
کمتر از ۵,۰۰۰  شــده جوجه یک روزه در ســال جاری 

تومــان نیســت.
صدیــق پور با اشــاره به اینکه تولیدکنندگان جوجه 
گذشــته بــا ۱,۵۰۰  یــک روزه در ۸ مــاه ابتدایــی ســال 
کمتــر از قیمــت مصــوب جوجــه خــود را بــه  تومــان 
فــروش رســاندند و ضــرر و زیــان ۱۴۰۰ میلیارد تومانی 
گفــت: بارهــا در  کننــدگان تحمیــل شــد،  بــه تولیــد 
کارگــروه تنظیــم بــازار تأمین ایــن ضــرر و زیان در ســال 
گرفــت ولــی متأســفانه  گذشــته مــورد تصویــب قــرار 
کنــون علیرغــم پیگیــری و مکاتبــات هیــچ اقــدام  تــا 
مؤثــری صــورت نگرفتــه و تعــدادی از تولیدکنندگان 
بــه صحنــه  با ایــن ضــرر و زیــان امــکان بازگشــت 
تولیــد را ندارنــد و این تولیدکنندگان از صحنه تولید 
خــارج شــدند و خــروج آنهــا نیــز تولیــد جوجــه را 

ــت. ــرار داده اس ــعاع ق تحت الش
کــرد: انجمــن جوجــه یــک روزه بــا  وی خاطــر نشــان 
وجــود مشــکالت امــا همــواره تــالش بر ایــن داشــته 

کنــد. کشــور را تأمیــن  کــه جوجــه مــورد نیــاز 
دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان جوجــه یــک روزه در 
گفتــه می شــود یکــی از  کــه  پاســخ به ایــن ســوال 
دالیــل افزایــش قیمــت جوجــه یــک روزه قاچــاق آن 
بــه خــارج از کشــور اســت و آیــا امکان قاچــاق جوجه 
گفــت: ممکــن اســت  یــک روزه وجــود دارد یــا خیــر؟ 
بــه دلیــل تفــاوت نــرخ ارز در آن طــرف مــرز تعــداد 
کمی قاچــاق هــم شــده باشــد و همیــن افــراد بــا 
گــزاف باعــث التهــاب  فــروش جوجــه بــا قیمت هــای 
بــازار شــده باشــند امــا دلیــل اصلــی افزایــش قیمــت 

ــاال رفتــن هزینه هــای تولیــد اســت. جوجــه ب

وزیر راه و شهرسازی خبر داد: 
کارشکنی برخی نهادها در اجرای طرح اقدام ملی مسکن

چالش جدید کارگران؛
حذف دفترچه بیمه و افزایش هزینه های درمان 

در سال ۱۴۰۰

رئیس اتحادیه گز و شیرینی فروشان استان اصفهان: 
گرانی زولبیا و بامیه شد افزایش ۵۰درصدی قیمت مواد اولیه سبب 

گرانی جوجه یک روزه چیست؟ دالیل 

گزارشربخ

بــازار معامــالت  بــه وضعیــت و تحــوالت  نگاهــی 
کــه  کالنشــهر اصفهــان نشــان می دهــد  مســکن در 
صــدور پروانه هــای ســاختمانی از ســال ۹۸ افزایــش 
یافتــه اســت، بیشــترین پروانــه ســاختمانی صــادر 
و  شــده و معامــالت مســکن در منطقــه هشــت 
بیشترین میانگین قیمت خانه مربوط به منطقه 

۶ اســت و حــدود ۱۰۰ هــزار خانــه خالــی دارد.
کالنشــهر اصفهــان بــه عنــوان مرکــز اســتان اصفهــان 
کیلومتــر مربــع و بــا ۲ میلیــون نفــر  بــه وســعت ۵۵۰ 
جمعیــت بعنــوان ســومین شــهر پــر جمعیت ایــران 
در مرکــز کشــور قــرار دارد و یکــی از شــهرهای تاریخــی 
اقتصــادی،  سیاســی،  قطــب  و  گردشــگری  و 

اجتماعــی، فرهنگــی و علمی بشــمار می آیــد.
گرچــه قیمــت مســکن در هــر شــهر در مناطــق  ا
گــزارش مرکــز  مختلــف متفــاوت اســت امــا طبــق 
گران تریــن شــهر  آمار ایــران، اصفهــان پــس از تهــران 
کارشناســان از جملــه دالیــل آن  گفتــه  اســت و بــه 
گردشــگری و  می تــوان بــه میــزان اشــتغال ناشــی از 
همچنیــن ســطح رفــاه شــهری مطلــوب آن اشــاره 
نتایــج سرشــماری عمومی نفــوس و  کــرد. طبــق 
کالنشــهر اصفهــان  مســکن ســال ۱۳۹۵، جمعیــت 
هــزار  و ۶۱۹  نفــر  و۲۶۰  هــزار  و ۹۶۱  میلیــون  یــک 
کــه در ۶۰۷ هــزار و ۷۶۵ واحــد  بــود  و ۹۱ خانــوار 
مســکونی معمولــی ســکونت داشــتند؛ همچنیــن 
کــه ۹۹ هــزار و  آمــار سرشــماری ســال ۹۵ نشــان داد 
۳۹۴ واحد مســکونی خالی در شــهر اصفهان وجود 
کــه نشــان دهنــده وجود مازاد واحد مســکونی  دارد 

اســت.
بــر اســاس نتایج سرشــماری ســال ۱۳۹۵ بیشــترین 
کالنشــهر  گانــه  کن در مناطــق پانــزده  خانــوار ســا
اصفهان به ترتیب در مناطق هشــت، ۱۰ و هفت با 
کــم جمعیــت  ۷۵ هــزار، ۶۵ هــزار و ۵۲ هــزار خانــوار و 
ترین منطقه ۱۱ با ۱۸ هزار خانوار ثبت شــده اســت.

بیشترین خانه ها در منطقه هشت اصفهان
همچنیــن بیشــترین واحدهــای مســکونی ثبــت 
شــده در ایــن شــهر نیــز به ترتیب در مناطق هشــت، 
ــه و  ــزار خان ــزار و ۵۲ ه ــزار، ۶۵ ه ــا ۷۴ ه ــت ب ۱۰ و هف
کمتریــن در منطقــه ۱۱ بــا ۱۷ هــزار خانــه و بیشــترین 
واحدهــای مســکونی خالــی بــه ترتیــب در مناطــق 
هشــت، ۱۰ و هفــت بــا ۱۲ هــزار، ۹ هــزار و هشــت هــزار 
واحــد و کمتریــن در منطقــه ۱۱ بــا ۲ هــزار واحــد ثبت 

شــده اســت.
مناطــق هفــت، هشــت و ۱۰ شــهرداری اصفهــان بــر 
ــب  ــه ترتی ــهر ب ــیم بندی این ش ــه تقس ــاس نقش اس

در شــمال، شــمال غربــی و شــرق این خطــه و در 
محــور شــمالی رودخانــه زاینــده رود مســتقر اســت و 
گذشــته بــا تبدیــل زمین هــای زراعــی  در ســال های 
گرفتــن در  بــه مســکونی و تاثیــر عواملــی ماننــد قــرار 
مســیرهای بزرگراهــی بــا رشــد ســاخت و ســاز و ایجاد 

مجتمع هــای مســکونی بــزرگ مواجــه شــد.
جمعیــت شــهر اصفهــان در ســال ۱۳۹۹ بــا توجــه به 
ــزار  ــون و ۵۲ ه ــادل ۲ میلی ــت مع ــد جمعی ــرخ رش ن
نفــر و ۶۴۸ هــزار خانــوار بــرآورد می شــود بدین معنی 
کــه ســاالنه حــدود ۲۵ هــزار نفــر و هفــت هــزار و ۲۰۰ 
خانــوار بــه جمعیت ایــن شــهر اضافــه شــد کــه بدون 

شــک آنهــا نیازمنــد مســکن مناســب بودند.
کالنشــهر  وضعیــت مســکن و ســاخت و ســاز در 
اصفهــان در ســال های اخیــر دســتخوش تحــوالت 
گــروه  گــزارش  بســیاری شــد بطوریکــه بــر اســاس 
ــزی  ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــی س ــای ثبت آماره
ــاختمانی  ــای س ــار پروانه ه ــر آم ــد تغیی ــتان، رون اس
کاهشــی آن از ســال ۹۲ تــا  گویــای رونــد  صــادر شــده 

۹۷ و ســپس صعــود آن از ســال ۹۸ اســت.
افزایش ساخت و سازها در اصفهان از سال ۹۸

از  شــده  صــادر  ســاختمانی  پروانه هــای  تعــداد 
حــدود ۹ هــزار فقــره در ســال ۹۲ بــه حــدود ســه هــزار 
در ســال ۹۷ رســید و ســپس از ســال ۹۸ مجدد رشد 
کــرد و بــه نزدیــک پنــج هــزار فقــره و ســپس ســه  پیــدا 

هــزار فقــره در نیمــه نخســت ســال ۹۹ رســید.
بــر اســاس این آمــار از ســال ۹۲ تــا نیمــه نخســت 
۹۹ بیشــترین تعــداد پروانه هــا در شــهر اصفهــان در 
ســال ۱۳۹۲ بــا ۹ هــزار و ۳۸۹ فقــره و کمتریــن تعــداد 
در ســال ۱۳۹۷ بــا ســه هــزار و ۳۶۶ فقــره صــادر شــده 
در  زیربنــا  مســاحت  میانگیــن  باالتریــن  و  اســت 
ــن  ــع و پایین تری ــر مرب ــادل ۲۳۶ مت ــال ۱۳۹۳ مع س

میانگیــن آن ۱۷۸ مترمربــع در ســال ۱۳۹۵ بــود.
پروانــه   ۶۵۶ و  هــزار  چهــار  معــادل   ۱۳۹۸ ســال 
احــداث ســاختمان توســط شــهرداری اصفهــان 
کــه نســبت بــه ســال قبــل آن ۳۸.۳  صــادر شــد 
افزایــش داشــت اما میانگین مســاحت زیربنــا ۱۳.۸ 
کاهــش یافــت؛ همچنیــن در ۶ ماه نخســت  درصــد 
بــا  ســاختمانی  پروانه هــای  تعــداد    ۱۳۹۹ ســال 
ــه مــدت مشــابه  افزایــش ۱۴.۸ درصــدی نســبت ب
ســال قبل آن به ۲ هزار و ۹۵۲ پروانه رســید و تعداد 
واحدهــای مســکونی و میانگیــن مســاحت زیــر بنــا 
بــه ترتیــب ۲۷.۳ و ۲۲.۹ درصــد رشــد یافــت و بــه ۱۲ 

هــزار و ۹۴۴ واحــد و ۲۴۰ متــر مربــع رســید.
در  شــده  ســاخته  مســکونی  واحدهــای  تعــداد 
کــه معــادل ۳۸  کالنشــهر اصفهــان نیــز از ســال ۹۲ 

کاهــش  هــزار واحــد بــود در ســال های پــس از آن 
یافــت و بــه ۱۳ هــزار واحــد در ســال ۹۶ رســید امــا از 
ســال ۹۷ مقــداری افزایــش یافــت تا اینکــه در ســال 
۹۸ بــه ۱۸ هــزار و ۵۸۲ واحــد و در نیمــه نخســت 

ســال ۹۹ بــه نزدیــک ۱۳ هــزار واحــد رســید.
نشــان   ۱۳۹۸ ســال  آمــار  بــه  نگاهــی  همچنیــن 
کــه بیشــترین ســهم از تعــداد پروانه هــای  می دهــد 
بــه  ترتیــب مربــوط  بــه  ســاختمانی صــادر شــده 
مناطــق هشــت، هفــت و ۱۰، بیشــترین ســهم در 
مســاحت زیربنــای پروانه هــای ســاختمانی صــادر 
شــده بــه ترتیــب مربــوط بــه مناطــق پنــج، هفــت و 
هشــت و بیشــترین ســهم از تعــداد واحــد مســکونی 
بــه ترتیــب مربــوط بــه مناطــق هشــت، هفــت و 
گــروه آمارهــای ثبتــی ســازمان  ۱۰ اســت. رییــس 
گفــت  مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان اصفهــان در 
ــا اظهــار داشــت: صــدور پروانــه  ــا خبرنگار ایرن گــو ب و 
ســاختمانی در فصــل زمســتان نســبت بــه فصــول 
دیگــر ســال بیشــتر اســت بهمیــن دلیــل پیش بینی 
پروانه هــای  صــدور  آمــار  مجمــوع  کــه  می شــود 
ساختمانی و ساخت و ساز در سال ۹۹ در کالنشهر 
اصفهــان نســبت بــه ســال ۹۸ افزایــش یافته باشــد.
ســیدعلی قرشــی بــا بیان اینکه هنــوز آمار نیمــه دوم 
ســال ۹۹ در ایــن زمینــه اســتخراج نشــده اســت، 
افــزود: رونــد صــدور پروانه هــای ســاختمانی، تعــداد 
واحدهــای مســکونی و مســاحت زیــر بنــا از ســال 
ــا توجــه به اینکــه  کاهشــی بــود بهمیــن دلیــل ب  ۹۲
بخــش عمــده ای از درآمدهــای شــهرداری از محــل 

صــدور پروانه هــای ســاختمانی تامین می شــود این 
امــر تاثیــر زیــادی بــر تامین اعتبــارات عمرانی داشــته 

اســت.
ایــن کارشــناس بــا اشــاره به تحــوالت بــازار معامالت 
گفــت:  مســکن شــهر اصفهــان در بهــار ســال ۱۳۹۹ 
ــر اســاس آمارهــای خــام ســامانه ثبــت معامــالت  ب
کشــور در ایــن فصــل میــزان  ک و مســتغالت  امــال
اصفهــان  شــهر  مســکونی  واحدهــای  معامــالت 
نســبت به فصل قبل و فصل مشــابه ســال قبل به 

کاهــش داشــت. ترتیــب ۳۴.۹ و ۴۹.۵ درصــد 
افزایش ۱۰۲ درصدی قیمت خانه در اصفهان

میانگیــن  بهــار ۹۹  فصــل  در  بیان اینکــه  بــا  وی 
قیمــت خریــد و فــروش یــک متــر مربــع زیــر بنــای 
واحــد مســکونی معاملــه شــده از طریــق بنگاه هــای 
معامــالت ملکــی شــهر اصفهــان، هفــت میلیــون 
و ۲۰۰ هــزار ریــال بــود، افزود: ایــن رقــم نســبت بــه 
فصــل قبــل و فصــل مشــابه ســال ۹۸ بــه ترتیــب 
۶.۲ و ۱۰۲.۲ درصــد افزایــش دارد. قرشــی همچنین 
بــا اشــاره به اینکــه معامــالت مســکن در فصــل بهــار 
۱۳۹۹ نســبت به فصل مشــابه ســال قبل آن به غیر 
از منطقــه هفــت در دیگــر مناطــق شــهری اصفهــان 
کرد: بیشــترین  کاهشــی داشــت، خاطرنشــان  روند 
حجــم معامــالت در ایــن فصــل مربــوط بــه مناطــق 

ــوده اســت. هشــت، پنــج، یــک و ۱۳ ب
وی بــا بیان اینکــه در بهــار ۱۳۹۹ بیشــترین قیمــت 
یــک مترمربــع زیربنــای مســکونی معاملــه شــده در 
کالنشــهر اصفهــان ۱۸ میلیــون و ۴۴۷ هــزار تومــان 

کمتریــن ۲ میلیــون و ۷۶۰ هــزار  در منطقــه ۶ و 
کــرد: در یــک  تومــان در منطقــه ۱۱ بــود، تصریــح 
گذشــته قیمت هــای مســکن در اصفهــان  ســال 
بــاز هــم افزایــش یافتــه امــا هنــوز آمــار آن بطــور دقیق 

اســتخراج نشــده اســت.
کارشــناس آمــار، بیشــترین رشــد قیمــت واحــد  ایــن 
کالنشــهر اصفهــان در بهــار ۱۳۹۹ را  مســکونی در 
کمتریــن  مربــوط بــه منطقــه ۱۴ بــا ۳۰۵.۹ درصــد و 
را مربــوط بــه منطقــه یــک بــا ۳۷.۶ درصــد اعــالم و 
کل شــهر اصفهــان  کرد: ایــن شــاخص در  اضافــه 

۱۰۲.۲ درصــد افزایــش داشــت.
خانه های خالی محصول نگاه غیر مصرفی 

است
رییس ســازمان نظام مهندســی ساختمان استان 
گــو بــا خبرنگار ایرنــا، حــدود ۱۰۰  گفــت و  اصفهــان در 
هــزار واحــد مســکونی خالی برای کالنشــهر اصفهان 
را عــدد باالیــی دانســت و اظهــار داشــت: هنــوز نــگاه 
عــده ای به مســکن بعنــوان کاالی اقتصادی اســت 
گــذاری  کــه ســرمایه  و نــه مصرفــی زیــرا اعتقــاد دارنــد 
در بخــش مســکن بــا توجــه بــه نــرخ تورمی کــه دارد، 

کار مناســبی است.
گــذاری  غالمحســین عســکری افــزود: نــگاه ســرمایه 
مســکن  پدیــده  باعث ایجــاد  بیشــتر  ســود  بــرای 
بــه  واحدهــا  جای اینکه ایــن  بــه  و  شــده  خالــی 
کننــده واقعــی برســد، خالــی مانــده  دســت مصــرف 
اســت و شــاید بتوان ایــن کار را نوعــی احتــکار خوانــد 
کــه تــورم زاســت. وی بــا بیان اینکــه حجــم معامالت 

مســکن در اصفهــان در اوائــل ســال ۹۹ بــرای مدتــی 
رشــد یافــت امــا از مهــر بــه بعــد دچــار رکــود شــد، 
کــرد: تجربه ســال های گذشــته نشــان  خاطرنشــان 
می دهــد هــرگاه تغییــر دولــت اتفــاق می افتــد بــا 
رشــد و رونقــی در بــازار مســکن مواجــه می شــویم 
امــا هرچــه بــه ســال های پایــان دولت هــا نزدیــک 

شــدیم این بــازار افــت پیــدا می کنــد.
تجربــه  به ایــن  توجــه  بــا  افــزود:  کارشــناس  ایــن 
بــه نظــر می آید ایــن روزهــا زمــان مناســبی بــرای 
ســازندگان مســکن و خانــه ســازی اســت و از طرفــی 
رشــد قیمــت زیادی بــرای آن وجود دارد. عســکری، 
کالنشــهر اصفهــان در  قیمــت مســکن در شــمال 
زمــان حاضــر را بــه طــور میانگین ۱۵ میلیــون تومان 
ــرای  ــا ۱۰۰ میلیــون تومــان ب و در جنوب ایــن شــهر ت
کــرد: قیمــت مســکن  هــر متــر مربــع اعــالم و تصریــح 
در هــر یــک از محله هــا بــا توجــه بــه ویژگی هــا و بــاال و 

پاییــن شــهر بــودن آن متفــاوت اســت.
گذشــته  وی بــا بیان اینکــه نگاهــی بــه آمــار ســال 
مســکن  قیمــت  بیشــترین  کــه  می دهــد  نشــان 
کالنشــهر اصفهــان مربــوط بــه منطقــه ۶ ماننــد  در 
کمتریــن  خیابان هــای بــه مرداویــچ و مالصــدرا و 
کــرد: در بهــار  مربــوط بــه منطقــه ۱۱ اســت، تصریــح 
۹۹ قیمــت اجــاره بهــای مســکن نیــز افزایــش یافت.

رییس نظام مهندســی ســاختمان اصفهان اضافه 
کالنشــهر اصفهــان  کــرد: زمین هــای داخــل شــهر 
محــدود اســت بهمیــن دلیل ایــن آفــت بــه جــان 
ــه  ــه خانه هــای قدیمــی را خــراب و ب ک شــهر افتــاده 
جــای آنهــا بــرج مســکونی و خانه هــای چنــد طبقــه 
کار ســود بیشــتری در مناطــق  که ایــن  می ســازند 
کــم  ترا بــه  از طرفــی منجــر  امــا  بــاالی شــهر دارد 
جمعیــت در برخــی از مناطــق شــهری می شــود.

اصفهــان  کالنشــهر  هشــت  منطقــه  دربــاره  وی 
کنــون محله هــا  کــه ا کرد: ایــن منطقــه  خاطرنشــان 
و  ربــاط  اصفهــان،  ماننــد خانــه  و خیابان هایــی 
جابــر انصــاری در شــمال این شــهر را در بــر می گیــرد 
گذشــته ارزان قیمــت بــود و در آن  در ســال های 
مســکونی  بــه  کشــاورزی  زمین هــای  از  بســیاری 

تبدیــل شــده اســت.
منطقــه ۱۰  زمین هــای  قیمــت  رشــد  دربــاره  وی 
گفــت: در ایــن منطقــه ماننــد محله هــای  اصفهــان 
ــه در اطــراف  ک ۲۴ متــری و اطشــاران، زمین هایــی 
حلقه ترافیکی اصفهان و بزرگراه های شــهید صیاد 
شــیرازی و شــهید آقــا بابایی قــرار گرفتند آزاد شــدند 
کردنــد و همیــن امــر منجــر بــه  و رشــد قیمــت پیــدا 
توســعه مســکن ســازی و انبــوه ســازی در آنجــا شــد. 

عســکری افــزود: منطقــه ۱۵ نیــز شــامل خوراســگان 
کــه پــس از  و خیابان هایــی ماننــد ارغوانیــه اســت 
پیوســتن بــه مناطــق شــهرداری اصفهــان بــرای 
ــه بیشــتری پیــدا و چهــره آن  مســکن ســازی جاذب

کــرد. تغییــر 
لزوم تخصیص وام های با بهره پایین برای 

خرید خانه 
رییــس نظــام مهندســی ســاختمان اصفهــان بــا 
کارآمــد جهــت  کیــد بــر لــزوم اجــرای طرح هــای  تا
تامین مســکن مســتضعفان، گفت: امروزه برخی از 
جوانان بدلیل نداشــتن مســکن نمی توانند ازدواج 
کننــد و همیــن امــر در دراز مــدت بــه توقــف رشــد 

کشــور منجــر خواهــد شــد. جمعیــت و پیــر شــدن 
بــا بیان اینکــه قیمــت واحدهــای مســکونی  وی 
طــرح اقــدام ملــی بــرای دهک هــای پاییــن جامعــه 
از  برخــی  در  افــزود:  نیســت،  مناســب  چنــدان 
کشــورهای پیشــرفته بــرای درصــد باالیــی از قیمــت 
مســکن وام بانکی با بهره پایین پرداخت می شــود 
کشــورمان مــردم ناچــار بــه اخــذ وام بانکــی بــا  امــا در 

بهره هــای بــاال هســتند.
کیــد بر اینکــه فراهــم نشــدن مســکن  عســکری بــا تا
بــا قیمــت مناســب بــرای دهک هــای پاییــن بــه 
نشــینی  حاشــیه  ماننــد  پدیده هایــی  گســترش 
کــرد: دولــت بایــد  نیــز منجــر خواهــد شــد، تصریــح 
زمینــه الزم بــرای پرداخــت وام هــای ارزان قیمــت بــا 
کنــد و بهتــر اســت این وام بــه  بهــره پاییــن را فراهــم 
شــرکت های انبــوه ســاز پرداخــت شــود. بــر اســاس 
نتایــج سرشــماری ۹۵، اســتان اصفهــان دارای یک 
میلیــون و ۶۰۸ خانــوار بــا جمعیــت پنج میلیون نفر 
کــه از ایــن تعــداد یــک میلیــون و ۴۱۲ هــزار  اســت 
خانــوار شــهری و ۱۹۶ هــزار خانــوار روســتایی اســت.
کالنشــهر اصفهــان حــدود ۲ میلیــون نفر جمعیت و 
۶۲۰ هــزار خانــوار دارد و مرکــز اســتان و پــر جمعیــت 

تریــن شــهر آن اســت.
ســهم اســتان اصفهان در طرح اقدام ملی مســکن 
که از این میزان  ســاخت ۷۰ هزار و ۷۸۰ واحد اســت 
۴۱ هزار و ۵۰۰ واحد در ســه شــهر جدید بهارســتان، 
فوالدشــهر و مجلســی و ۲۹ هــزارو ۲۸۰ واحــد در 
کنــون  دیگــر شــهرهای اســتان احــداث می شــود. تا
۴۲ هــزار نفــر از متقاضیــان طــی ســه مرحلــه ثبــت 
نــام طــرح اقــدام ملــی مســکن در ایــن اســتان حائــز 
گفتــه مســووالن  شــرایط شــناخته شــده اند و بــه 
واحدهــای  اصفهــان  شهرســازی  و  راه  کل  اداره 
احــداث شــده  بخــش خصوصــی در بعضــی شــهرها 

گــذاری اســت. تکمیــل شــد و آمــاده وا

بازار مسکن اصفهان از افزایش ساخت  و سازها تا ۱۰۰هزار خانه خالی
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ســخنگوی ستاد اســتانی کرونا در اصفهان با اشاره 
ــدود  ــت: ح گف ــودرو  ــزار خ ــدود ۳۹ ه ــه ح ــه جریم ب
۴۴۰ دوربیــن نظــارت تصویــری در ســطح اســتان 
کــز  کــه تصاویر ایــن دوربین هــا بــه مرا فعــال اســت 
کنتــرل ترافیــک ارســال شــده و نیروهــای شــهرداری 
کنتــرل ترافیــک  ــا نیروهــای راهــور ناجــا در محــل  ب

جریمه هــا را اعمــال می کننــد.
حجــت اهلل غالمــی در گفت وگــو بــا  ایمنــا، اظهــار کرد: 
گذشــته بــا توجــه بــه شــدت نظارت هــا  در هفتــه 
دســتگاه های مختلــف موظــف شــدند تیم هــای 
نظارتــی خــود را افزایــش دهنــد و ادارات بهداشــت، 
اتــاق اصنــاف و صنعــت و معــدن تیم هــای خــود را 
بــرای تذکــر و نظــارت در ســطح شــهرهای اســتان 
گشــت های  هــم  شــهرداری ها  و  کردنــد  فعــال 
کردنــد و اواخــر هفتــه  نظــارت شــهری خــود را فعــال 
ــدا  ــه پی ــدای هفت ــه ابت ــبت ب ــری نس ــت بهت وضعی

ــم. کردی
از ۱۲  بهداشــت  اداره  نظارت هــای  در  افــزود:  وی 
هــزار و ۱۰۰ واحــد صنفــی بازدیــد شــد کــه از این تعداد 
۲۰۱ واحــد پلمــب شــده و ۱۵۲ واحــد بــه مراجــع 
قضائــی معرفــی شــده و ۳۳۵ مورد هم اخطار کتبی 

کردنــد. دریافــت 
کرونا در اصفهان تصریح  ســخنگوی ستاد اســتانی 
شــفاهی  اخطــار  هــم  مــورد   ۱۳۴۱ حــدود  کــرد: 
کــه بــا اخطــار شــفاهی تخلفات این  کردنــد  دریافــت 

واحدهــای صنفــی برطــرف شــده اســت.
راســتا  در ایــن  نیــز  صمــت  اداره  افــزود:  وی 
کــه ۲۰ هــزار و ۱۵۰ واحــد  بازرســی هایی را انجــام داده 
کــه از ایــن تعــداد،  گرفــت  صنفــی مــورد بازرســی قــرار 

۱۲۰ واحــد پلمــپ شــده و بــه مابقــی هــم تذکــر کتبی 
و شــفاهی ارائــه شــده اســت.

غالمی افــزود: شــهرداری ها هــم نظــارت فعالــی در 
کــه اقدامــات آنهــا نیــز  پارک هــا و بوســتان ها داشــته 
در جهــت تخلیــه پارک ها، بوســتان ها و تفرجگاه ها 
کــرده  کــن اطــراق  کــه در ایــن اما بــوده و بــه افــرادی 

بودنــد تذکــر دادنــد.
۳۸ هزار و ۷۵۰ خودرو جریمه شدند

نظارت هــای  مــورد  در  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
کــه از روز  کل، دوربین هایــی  الکترونیــک هــم در 
چهارشــنبه در سطح استان فعال شــد ۳۳ دوربین 
کــه هــم مــوارد تخلــف  ثبــت دائــم تخلفــات را داریــم 
ورود بــه محــدوده زوج و فــرد و هــم تخلفــات تــردد 

شــبانه را ثبــت می کننــد.
اصفهــان  در  کرونــا  اســتانی  ســتاد  ســخنگوی 
کــرد: حــدود ۴۴۰ دوربین نظــارت تصویری  تصریــح 
تصاویر ایــن  کــه  اســت  فعــال  اســتان  ســطح  در 
و  ارســال  ترافیــک  کنتــرل  کــز  مرا بــه  دوربین هــا 
بــا توجــه بــه هماهنگــی بــه عمــل آمــده، عوامــل 
شــهرداری بــا نیروهــای راهــور ناجــا در محــل کنتــرل 
کردنــد و بــا مشــاهده تصاویــر  ترافیــک حضــور پیــدا 
ک خودروها،  ارســالی از ایــن دوربین هــا و شــماره پــال
حســب مــورد جریمه هــای مربوطــه را لحــاظ و ثبــت 

ــرد. ک ــد  خواهن
گذشــته ۳۱ هــزار مــورد جریمــه  وی افــزود: در هفتــه 
۲۰۰ هــزار تومانــی، ۷ هــزار و ۷۵۰ مــورد جریمــه ۵۰۰ 
هــزار تومانــی و یــک میلیونــی و ۷۹ مــورد هم توقیف 

گردیــده اســت. خــودرو ثبــت 
بــا  الزم  هماهنگی هــای  کــرد:  غالمی اظهــار 
دســتگاه های مختلــف شــده و شــماره تماس هــای 

و  رســانه ها  طریــق  از  و  ابــالغ  هــم  دســتگاه  هــر 
زیرنویــس صداوســیما، اطــالع رســانی شــده اســت. 
ــن  ــت ۱۲۴ و تلف ــاس اداره صم ــماره تم ــه ش از جمل
ثابــت ۱۳- ۳۲۳۵۲۰۱۲، شــماره اداره بهداشــت و 
درمــان هــم بــا شــماره ۳۱۱۳ و ۱۹۰، شــهرداری ها هم 
بــا شــماره ۱۳۷، بازرســی اســتانداری هــم که نظارت 
دوره ای را بــر عهــده دارد بــا شــماره تمــاس ۱۱۱ در 
خدمــت همشــهریان اســت و همشــهریان در هــر 
بخــش تخلفــی را مشــاهده کردنــد می تواننــد با ایــن 

ــود. ــیدگی ش ــا رس ــد ت ــاس بگیرن شــماره ها تم
تصویب دو مصوبه برای اصناف

کــه آیــا  وی در پاســخ بــه پرسشــی مبنــی بر ایــن 
کنــون مصوبــه ای هــم در مــورد امهــال تســهیالت  تا
کرونــا  دریافتــی از ســوی واحدهــای آســیب دیــده از 
و چک هــای صــادره از ســوی این قبیــل واحدهــا 
کــرد: دو مصوبــه در ایــن  صــادر شــده یــا خیــر؟ اظهــار 
کــه یــک مــورد آن مصوبــه ســتاد  زمینــه داشــته ایم 
ملــی بــرای واحدهــای صنفــی آســیب پذیر بــوده 
کننــده  کــه واحدهــای دریافــت  اســت از ایــن قــرار 
کــه سررســید آنها فرا رســیده،  تســهیالت از بانک هــا 
شــش ماه و تا آخر شــهریورماه این موعد تســهیالت 

تمدیــد شــد.
کرونــا در اصفهــان در  ســخنگوی ســتاد اســتانی 
خصــوص دیگــر مصوبه ایــن ســتاد افــزود: مصوبــه 
اصنــاف  چک هــای  برگشــت  مــورد  در  دیگــر 
کــه مقــرر شــد بانک هــا بــا دو هفتــه تأخیــر  اســت 
کــه اواًل  کننــد  نســبت بــه برگشــت زدن آنهــا اقــدام 
چک هــا برگشــت نخورنــد و ثانیــًا رفــع ســو اثــر از 
کــه ســابقه منفــی  صاحبــان چــک انجــام شــود 
بــرای آنهــا ثبــت نشــود. وی در پاســخ بــه ســوالی 
هفتــه ای  دو  محدودیت هــای  تمدیــد  مــورد  در 
کــه  زمانــی  تــا  محدودیت هــا  گفــت:  اســتان  در 
خواهــد  ادامــه  یابــد  بهبــود  اســتان  وضعیــت 
اعــالم  کــه  از محدودیــت دو هفتــه ای  داشــت و 
کــه رنگ بنــدی تعــدادی  شــده انتظار ایــن اســت 
از شــهرهای قرمــز مــا بــه نارنجــی تغییــر یابــد تــا بعــد 
از آن، تغییــر محدودیت هــا را شــاهد باشــیم نــه 
گــر برخــی شــهرهای  حــذف محدودیت هــا، یعنــی ا
مــا بــه رنــگ نارنجــی تغییــر یافــت، محدودیت های 
پیش بینــی و مصــوب شــده مربــوط بــه شــهرهای 
گــر تعــدادی  نارنجــی در آنهــا اعمــال خواهــد شــد و ا
از شــهرهای نارنجــی مــا بــه رنــگ زرد تغییــر یافــت، 
محدودیت هــای مربــوط بــه شــهرهای زرد در آنهــا 

اعمــال خواهــد شــد.

سخنگوی ستاد استانی کرونا در اصفهان:

تسهیالت بانکی اصناف تمدید شد
خبرربخ

خبرربخ

خبر

خبر

برخــالف   : اتمی گفــت  انــرژی  ســازمان  رئیــس 
ادعــای رســانه های بیگانــه، هیــچ آلودگــی در مرکــز 
غنــی  ســازی احمــدی روشــن نطنز وجــود نــدارد و 

غنــی ســازی ادامــه دارد.
ــا اشــاره با اینکــه در  ــرژی اتمی ب رئیــس ســازمان ان
قانــون، غنــی  ســازی ۶۰ درصــدی گنجانــده شــده 
کــرده بودند  اســت گفــت: دوســتان بــه مــا توصیــه 
اختاللی ایجــاد  کــرات  مذا رونــد  در  برای اینکــه 
کــه  نشــود بــا احتیــاط جلــو برویــم، ولــی بــا اتفاقــی 
در مرکــز غنــی  ســازی احمــدی روشــن نطنــز افتــاد 
کــه غنــی  ســازی را بــه ســطح ۶۰  دســتور داریــم 

درصــد برســانیم.
کــرد: در مرکز غنی  ســازی  کید  کبــر صالحی تا علی ا
احمــدی روشــن نطنــز تنهــا یــک ســالن غنــی  
ــتقر  ــانتریفیوژ های IR-۱ در آن مس ــه س ک ــازی  س

کار افتــاده اســت و در دیگــر ســالن ها  بودنــد، از 
ــه دارد. ــوت ادام ــا ق ــازی ب ــی  س غن

صالحی: غنی سازی ۶۰ درصدی محقق شد
 رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی در ارتبــاط تلفنــی بــا 
بخــش خبــری 1۴ گفــت: غنی ســازی ۶۰ درصدی 
شــهید  هســته ای  تاسیســات  در  کنــون  ا هــم 
و همزمــان  اســت  در جریــان  روشــن  احمــدی 
اورانیــوم بــا غنــای 2۰ و ۶۰ درصــد تولیــد می شــود.

رئیــس پلیــس راهور اســتان اصفهــان گفت: همه 
مجوزهــای تــردد بایــد بــه ثبــت و تائیــد پلیــس 

ــار اســت. ــد اعتب برســد و در غیر ایــن صــورت فاق
گفت وگــو بــا  ســرهنگ محمدرضــا محمــدی در 
مهــر بــا بیان اینکــه مرجــع اعمــال قانــون رانندگــی 
هیــچ  داشــت:  اظهــار  انتظامی اســت،  نیــروی 
نهــادی حــق ندارد لیســت مجــاز بــرای دوربین ها 

کنــد.  تعریــف 
در  صرفــًا  قانــون  اعمــال  بیان اینکــه  بــا  وی 
ــراز داشــت:  ــون و مقــررات اســت، اب چارچــوب قان
در صــورت تأییــد نهایــی پلیــس، دوربیــن ثبــت 
قانــون می شــود.  اعمــال  و  وارد چرخــه  تخلــف 
کــرد:  کیــد  رئیــس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان تا
همــه مجوزهــای تــردد باید بــه ثبت و تائید پلیس 
برســد و در غیر ایــن صــورت فاقــد اعتبــار اســت.

گفــت: بــا توجــه بــه تشــدید  شــهردار اصفهــان 
شــهرداری  اصفهــان،  در  کرونایــی  شــرایط 
بــا دانشــگاه  را  کــرده نهایــت همــکاری  تــالش 
راســتا  در ایــن  و  باشــد  داشــته  پزشــکی  علــوم 
درصــدد هســتیم یکصــد تخــت بیمارســتانی بــه 
کنیــم. اهــدا  اصفهــان  بیمارســتان های شــهر 

قــدرت الــه نــوروزی، بــا بیان اینکــه متاســفانه 
ــا در اصفهــان تشــدید  کرون گیــری  شــرایط همــه 
کــرده  شــده و بــه همیــن دلیــل شــهرداری تــالش 
علــوم  دانشــگاه  بــا  را  همــکاری  نهایــت  اســت 
کــرد:  پزشــکی اصفهــان داشــته باشــد، اظهــار 
در ایــن شــرایط درصــدد هســتیم یکصــد تخــت 
بیمارســتانی را تهیــه و بــه بیمارســتان های شــهر 
کنیــم تــا ظرفیــت پذیــرش بیمــار در ایــن  اهــدا 

کنــد. روزهــای ســخت افزایــش پیــدا 
کارکنــان  وضعیــت  در ایــن  کــرد:  تصریــح  وی 
خدمــت  حــال  در  هــم  اصفهــان  شــهرداری 
رســانی بــه مردم هســتند ازجملــه راهــوران مترو، 
کارکنان پســماند،  نیروهــای انتظامــات شــهری، 

بــاغ رضــوان، آتــش نشــانان، نیروهــای خدمــات 
و  مهندســان  همــه  ترافیــک  کنتــرل  شــهری، 
کــه بــه همه خســته نباشــید می گویم. مشــاوران 

گذشــته شــهرداری  نوروزی با بیان اینکه از ســال 
کــرد امــا بــا توجــه  افتتاحیه هــای هفتگــی را آغــاز 
کرونــا نمی توانیــم ســبک معمولــی  بــه شــرایط 
کــرد: با ایــن  افتتاحیه هــا را ادامــه دهیــم، اظهــار 
رســانه ای  قالب هــای  در  افتتاحیه هــا  وجــود 
توســعه  ســامانه  راســتا  در ایــن  و  دارد  ادامــه 
هوشــمند نــاوگان اتوبوســرانی و ارتقای سیســتم 

پرداخــت الکترونیکــی افتتــاح خواهــد شــد.
روش  بــه  و  مشــارکتی  پــروژه  افزود: ایــن  وی 
»B. O. T« انجــام شــده اســت و قابلیت هــای 
ارزشــمندی در مدیریــت خطــوط اتوبوســرانی 
و خدمــات هوشــمند بــه مــردم ارائــه می کنــد؛ 
ریــزی  برنامــه  می تواننــد  مــردم  اقــدام  با ایــن 
اصفهــان  باشــند،  داشــته  ســفر  بــرای  آنالیــن 
کارت را آنالیــن شــارژ و حســاب شــهروندی بــرای 

کننــد. شــهری ایجاد  پرداخت هــای 
کل هزینــه پــروژه در  گفــت:  شــهردار اصفهــان 
کردیــم  شــروع  را  طــرح  ما ایــن  کــه  مقطعــی 
ارزش  کنــون  ا امــا  بــود،  تومــان  میلیــارد   ۸۹
باالیــی دارد و دارای پشــتوانه پنــج ســاله اســت. 
امیدواریــم با ایــن طــرح، ســفر آرام در اصفهــان از 
طریــق نــاوگان حمــل و نقــل عمومی بــرای مــردم 

رقــم بخــورد.
کرونایــی  گــذر از شــرایط  وی افــزود: امیــدوارم بــا 
ماننــد  بهداشــتی،  پروتکل هــای  رعایــت  بــا  و 
گذشــته اتوبوس هــای شــهری اصفهــان بتواننــد 

کننــد. ــه بیــش از ۵۶۰ هــزار نفــر را جابجــا  روزان

وضع مرکز غنی  سازی احمدی روشن از زبان رئیس سازمان انرژی اتمی:

در نطنز هیچ نوع آلودگی وجود ندارد

رئیس پلیس راهور استان اصفهان:

مجوزهای تردد باید با تائید پلیس صادر شود

شهردار اصفهان خبر داد؛

اهدای یکصد تخت به بیمارستان های اصفهان

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

کشــاورزی  جهــاد  نباتــات  حفــظ  کارشــناس 
ــال  ــدای س ــت: از ابت گف ــهر  ــی ش ــتان خمین شهرس
ع جو و گندم  کنــون ۲۱۱ هکتــار از ۶۷۵ هکتار مــزار تا

شهرســتان آفــت زدایــی شــده اســت.
گو با ایســنا، از آغاز ســم  زهرا محســنی فرد در گفت و 
ع غــالت خمینــی شــهر خبــر داد و اظهــار  پاشــی مــزار
کــرد: آفــت ســن غــالت یکی از مهمترین آفاتی اســت 
کشــور را درگیــر می کنــد.  ع غــالت  کــه هــر ســال مــزار
مهمتریــن مرحلــه مبــارزه، مرحلــه مــادری اســت 
کــه ســن غــالت از مرحلــه زمســتان  یعنــی زمانــی 
ــه  ک ــد  ع می آی ــزار ــمت م ــه س ــوه ب ک ــود از  ــی خ گذران
بیشــتر ســال ها بــا اوایــل فروردیــن مــاه همزمــان 

می شــود.  
وی بــا اشــاره بــه تاثیــر شــرایط جــوی در رشــد آفــات، 
عــدم  جــوی،  شــرایط  خاطــر  بــه  امســال  گفــت: 
بارندگــی و ســرمای زمســتان، زودتــر از ســال های 
گذشــته در ســطح شهرســتان این آفــت را مشــاهده 
کارشــناس حفــظ نباتــات جهــاد کشــاورزی  کردیــم. 
کــرد: ۷ فروردیــن  شهرســتان خمینــی شــهر اضافــه 
گنــدم و جــوی  ع  اولیــن ریــزش ســن غــالت در مــزار
پایــش  بخــش  و  کردیــم  مشــاهده  را  شهرســتان 
کارشناســان حفــظ نباتــات  شــبکه بــا اســتفاده از 
ع را پایــش  از فروردیــن مــاه یــک روز در میــان مــزار

ــد. کردن
محســنی فــرد افــزود: مبــارزه بــا آفــت بایــد زمانــی 
گنــدم و جــو  ع  کــه تمــام ســطح مــزار انجــام شــود 
آلــوده بــه آفــت باشــد. همچنین تعــداد ُنــرم مبــارزه، 
ســه عــدد در یــک متــر مربــع اســت و بایــد ســن مــادر 
باشــد. زیــرا ابتــدا ســن های نــر و بعــد ســن مــادر بــه 

ــد.  ــه می کنن ع حمل ــزار م
ــق  ــاورزان از طری کش ــه  ــانی ب ــالع رس ــالم اط ــا اع ی ب
شهرســتان  کــرد:  خاطرنشــان  صنفــی،  نظــام 
گنــدم و ۱۷۰ هکتــار جــو  خمینــی شــهر ۵۰۵ هکتــار 
کارشــناس حفــظ نباتــات  کشــت دارد.  ســطح زیــر 
جهــاد کشــاورزی شهرســتان خمینی شــهر بــا اعالم 
گفــت: بیشــترین ســطح مبــارزه  تــداوم ســم پاشــی 
کشــاورزان  در شــهر درچــه بــه خاطــر یکپارچگــی 
بــوده اســت. در قســمت های دســتگرد، اصغرآبــاد و 
کــه ســریع تــر ســم پاشــی  هرســتان تــالش می شــود 

بــه اتمــام برســد.

کارشناس حفظ نباتات جهاد 
کشاورزی شهرستان خبر داد؛

مبارزه با سن غالت 
ع  در ۲۱۱ هکتار مزار

خمینی شهر
بــا  اصفهــان  آهــن  ذوب  بــرداری  بهــره  معــاون 
کمبود آب از ابتدای فروردین  بیان اینکه به دلیل 
ماه دو نیروگاه ذوب آهن اصفهان متوقف و تولید 
برق ایــن مجموعــه به شــدت کاهش یافته اســت، 
کــم آبــی اختالالتــی در اســتفاده از  گفــت: در پــی 
کوره ها ایجــاد شــده اســت و پیــش بینــی می شــود 
ذوب آهن اصفهان تا نیمه نخســت امســال درگیر 

بحــران آب باشــد.
مهــرداد توالئیــان در گفت وگو با ایســنا در خصوص 
نامگــذاری شــعار امســال مقــام معظــم رهبــری بــا 
مانع زدایی هــا«،  پشــتیبانی ها،  »تولیــد؛  عنــوان 
ــه در  ــواد اولی ــن م ــش تامی ــث چال ــرد: بح ک ــار  اظه
کان پابرجاســت و انتظــار داریــم  کمــا ذوب آهــن 
مصوبــه دولــت در مــورد اختصــاص ســهمیه مــواد 
اولیــه بــه ذوب آهــن عملــی شــود و از ســوی دیگــر 
مجلــس حمایت هــای الزم را انجــام دهــد تــا ذوب 
آهــن از ایــن طریــق بتوانــد حــدود ۳۰ درصد ســنگ 

کنــد. آهــن مــورد نیــاز خــود را تامیــن 
کــوره  وی بــا بیان اینکــه امســال ذوب آهــن بــا ســه 
نیازهای ایــن  تبــع  بــه  و  می کنــد  فعالیــت  بلنــد 
مجموعــه صنعتــی بیشــتر از ســال گذشــته اســت، 
گفــت: امیدواریــم بــا تامیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز 
خــود و مطابــق بــا شــعار ســال، رکــورد برنامــه ریــزی 
کنیــم و الزم اســت در ایــن  شــده خــود را محقــق 
آهــن صــورت  از ذوب  بحــث حمایت هــای الزم 

گیــرد.
اصفهــان  آهــن  ذوب  بــرداری  بهــره  معــاون 
کشــور را چالــش  کرونــا در  همچنیــن تــداوم شــیوع 
کــرد و افــزود: پیــش بینــی  دیگــر ذوب آهــن عنــوان 
گذشــته، تــا دو مــاه آینــده  می شــود هماننــد ســال 
وضعیــت کرونــا اختالالتــی را در روند تولید و تامین 
کنــد. مــواد اولیــه از معــادن بــرای ذوب آهن ایجــاد 

بــا  کرونــا  شــیوع  بــا  گذشــته  ســال  گفــت:  وی 
ــادن  ــی مع ــتان ها برخ ــی اس ــتورالعمل مقطع دس
تعطیــل شــدند و ذوب آهــن در تامیــن مــواد اولیــه 
خــود دچــار مشــکل شــد و در مــاه نخســت ســال 
۹۹ حــدود ۵۰ هــزار تــن از میــزان تولیــد پیــش بینــی 
شــده خــود عقــب مانــد، البتــه در روزهــای آخــر 
ــورت میلیمتــری  ــه ص ــتیم ب ــته توانس گذش ــال  س

رکــورد ســال ۹۸ خــود را بهبــود دهیــم.
کــرد حواشــی کرونــا بــه  وی همچنیــن پیــش بینــی 
کارخانه و چه  لحاظ نیروی انســانی چه در داخل 
بــرای صنایــع دیگــری، معــادن و شــرکای تجــاری 

ذوب آهــن اختالالتــی را ایجــاد می کنــد.
کمیتــه ریســک  گفتــه توالئیــان، ذوب آهــن در  بــه 
خــود بــه دنبــال افزایــش ذخایــر و موجــودی مــواد 
ــا در صــورت برخــی  اولیــه مــورد نیــاز خــود اســت ت

نوســانات، دچــار مشــکل نشــود.
در  آب  بحــران  بــه  اشــاره  بــا  بیان اینکــه  بــا  وی 
گریبــان صنعــت نیــز شــده  کــه  اســتان اصفهــان 
ــی  ــفانه شــرایط بارندگ ــرد: متاس ک ــح  اســت، تصری
کــه  در اســتان مناســب نبــود و ایــن انتقــاد را داریــم 
مدیریــت آب اســتان در ســال ۹۹ در جــاری ســازی 
رودخانــه زاینــده رود بــه درســتی عمــل نکــرد و 
کشــاورزان منفعتــی  در ایــن بازگشــایی ها نــه تنهــا 
نبردنــد، بلکــه ذخایــر پشــت ســد خالــی شــد و 
متاســفانه از روزهای نخســت امســال درگیر تامین 

آب هســتیم.
بــا  اصفهــان  آهــن  ذوب  بــرداری  بهــره  معــاون 
کمبود آب از ابتدای فروردین  بیان اینکه به دلیل 
ماه دو نیروگاه ذوب آهن اصفهان متوقف و تولید 
برق ایــن مجموعــه به شــدت کاهش یافته اســت، 
کــم آبــی اختالالتــی در اســتفاده از  افــزود: در پــی 
کوره ها ایجــاد شــده اســت و پیــش بینــی می شــود 

ذوب آهن اصفهان تا نیمه نخســت امســال درگیر 
بحــران آب باشــد.

ــا  کیــد بر اینکــه در ســال۱۴۰۰ ذوب آهــن ب ــا تا وی ب
کــوره بلنــد اهــداف تولیــدی باالتــری نســبت  ســه 
بــه ســال های گذشــته دارد، تصریــح کــرد: بهتریــن 
کــوره بلنــد ۲ میلیــون و  رکــورد ذوب آهــن بــا ســه 
ــوره بلنــد  ک ــا دو  ــورد ب ــن اســت و ایــن رک ۷۰۰ هــزار ت
۲ میلیــون و ۵۳۰ هــزار تــن بــود، امــا در ســال ۱۴۰۰، 
کــوره بلنــد برنامــه  ــا ســه  تولیــد ۳ میلیــون تــن را ب
ریــزی کرده ایــم کــه بــا توجــه به ایــن هــدف باید این 

موانــع برطــرف شــود.
بــا  کــرد: مطابق ایــن اهــداف و  کیــد  توالئیــان تا
بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری در  توجــه 
زدایی هــا،  مانــع  و  پشــتیبانی ها  تولیــد،  بحــث 

شــود. عملیاتــی  اتفــاق  امیدواریم ایــن 
وی بــا اشــاره بــه بزرگتریــن هــدف ذوب آهــن در 
تولیــد ۳  بــه  رســیدن  توضیــح داد:  ســال ۱۴۰۰، 
میلیــون تــن یکــی از اهــداف ســازمانی ذوب آهــن 
اســت، از ســوی دیگــر صــادرات ســاالنه ۴۰ تــا ۵۰ 
ریــزی شــده  برنامــه  کارخانــه  تولید ایــن  درصــد 
گونــه اختــالل در مباحــث صادراتــی،  کــه هــر  اســت 
کــه بــازار  سیســتم ذوب آهــن را برهــم می ریــزد، چرا
کشــش محصــوالت ذوب آهــن را نــدارد. داخلــی 
گفــت:  معــاون بهــره بــرداری ذوب آهــن اصفهــان 
ذوب آهــن اصفهــان طــی هشــت ســال گذشــته بــر 
کرده اســت  روی بازارهــای صادراتی منطقه تالش 
و قطــع هــر یــک از ایــن بازارهــا، موجــب ســپردن آن 

بــه ســایر رقبــا می شــود.
وی بــا اشــاره بــه برنامــه ریــزی ذوب آهــن بــرای 
گفــت:  تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده بــاال، 
تولیــد ریــل ذوب آهن طی ســال گذشــته از ۲۰ هزار 
تــن در ۹۸ بــا افزایــش ۳ برابــر بــه ۶۰ هزار تن در ســال 
کشــور را  ۹۹ رســید و ذوب آهــن در بحــث ریــل نیــاز 

کــرد. کامــل مرتفــع  بــه صــورت 
توالئیان همچنین ادامه داد: ذوب آهن در تولید 
کالف،  ــا ارزش افــزوده همــون  ســایر محصــوالت ب
آرک هــای معــدن و... عــددی حــدود ۲۸۰ درصــد 
دوبرابری ایــن  افزایــش  و  داشــت  تنــاژ  افزایــش 
محصــوالت را بــرای ســال ۱۴۰۰ در برنامــه دارد. وی 
بــا بیان اینکــه در ســال ۱۴۰۰ زیــاد بــه پشــتیبانی ها 
کــرد: بــه طــور قطــع در  خــوش بیــن نیســتم، اظهــار 
ســال جــاری همیــن موانــع را خواهیــم داشــت، امــا 
بــا تمــام دردســرها، بــا عبــور از ایــن مانع هــا به تولید 

پایــدار و روبــه جلــو خواهیــم رســید.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن تا نیمه نخست امسال درگیر بحران آب است

اخبار کوتاه آبفا 

بیش از7۰ مترعملیات اصالح شبکه آب توسط 
واحــد توســعه و بهــره بــرداری آب، منطقــه انجام 
ــول7۳  ــه ط ــبکه آب ب ــالح ش ــات اص ــد. عملی ش
متــراز جنــس لوله پلی اتیلــن به قطر 11۰ میلیمتر 
و بــه عمــق 1.2 متــر واقــع در خیابــان نیکبخــت 
و خیابــان امینــی نــزاد توســط واحــد توســعه و 
ــرداری آب، آبفــا منطقــه دو انجــام شــده  بهــره ب
اســت. عملیــات اصــالح شــبکه آب بــه منظــور 
آبرســانی ســریعتر بــه مشــترکین وکاهــش پــرت و 

گرفــت. هزینه هــای منطقــه صــورت 

بیــش از ۳2۰ متــر عملیات توســعه شــبکه آب در 
ســال 1۳99 در ســطح آبفــا منطقــه دو اصفهــان 

انجــام شــد.
گــذاری از جنــس لولــه پلــی اتیلــن  ایــن لولــه 
ــرداری و  ــره ب ــد به ــط واح ــر توس ــق 1.2 مت درعم
توسعه آب صورت پذیرفت و هدف از آن تامین 
و توزیع عادالنه آب شــرب در پاســخ به تقاضای 

مشــترکین بــود.

حــدود هــزار مــورد هــم ســطح ســازی و مرئــی 
ســازی دریچــه والوهــای قطــع و وصــل شــبکه 
توزیــع آب در محــدوده منطقــه دو، طــی 12 مــاه 

ــد. ــام ش ــال 99 انج س
از ایــن اقــدام مدیریــت بهتــر و توزیــع  هــدف 
ناهمــواری  رفــع  و  بــرداری شــبکه آب  بهــره  و 

اســت بــوده  آب  دریچه هــای 

 عملیات همسطح سازی دریچه های فاضالب 
آبفــا منطقــه دو، بــه همــت اداره توســعه و بهــره 
بــرداری شــبکه فاضــالب منطقــه در حــال اجــرا 

اســت.
ایــن عملیــات بــا هــدف رســیدگی ســریع بــه 
حــوادث و پیشــگیری از بــه وجــود آمدن اختالل 
مانــدن  مدفــون  و  نقلیــه  وســایل  تــردد  در 

گیــرد. مــی  صــورت  دریچه هــا 

بیش از 7۰ مترعملیات اصالح شبکه آب 
در آبفا منطقه دو

درسال 1۳99 صورت پذیرفت؛

 ۳2۰ متر عملیات توسعه شبکه آب 
در سطح آبفا منطقه 2

در سال 1۳99 صورت پذیرفت؛ 

مرئی سازی 1۰۰۰ والو آب در سطح آبفا منطقه 2

در سال 99 انجام گرفت؛ 

بیش از ۳1۰۰ مورد همسطح سازی دریچه 
فاضالب در آبفا منطقه ۲

گفــت:  رئیــس اتحادیــه پارچــه فروشــان اصفهــان 
بیمارســتانی  پارچه هــای  درصــد   ۱۰۰ حــدود 
تأمیــن  اصفهــان  اســتان  در  کشــور  نیــاز  مــورد 
گــر خللــی از تولیــد تــا توزیع ایــن  می شــود بنابرایــن ا
سیســتم ایجاد شــود بــر کل کشــور تأثیرگــذار خواهد 
بــود بنابرایــن بهتــر اســت توجــه بیشــتری به ایــن 

صنــف شــود.
گــو با ایمنــا بــا بیان ایــن  گفــت و  حســن تقــی زاده در 
کرونــا تأثیــر زیــادی بــر همــه  کــه شــیوع ویــروس 
کــرد: افــراد صنــف مــا  مشــاغل داشــته اســت، اظهــار 
زمان هــا را حســاب می کننــد و بــر اســاس آن چک ها 
ــاس  ــر اس ــد و ب ــیط می کنن ــان را تقس و بدهی هایش
کارشــان  کســب و  کــه  آن چــک می دهنــد، زمانــی 
بــه صــورت غیرمترقبــه تعطیــل می شــود تأثیــر بدی 
پاســخگویی  چک هــا  شــدن  پــاس  در  و  داشــته 
کار خــود داشــته اند  کــه نســبت بــه  بــرای تعهداتــی 
را ناممکــن می کنــد. وی افــزود: بیمــاری کرونا منجر 
کنش هــا و داد و ســتد مالــی اعضــای  کاهــش ترا بــه 
صنــف پارچــه شــده اســت و حتــی در زمان هایــی 
کــه رســمًا تعطیــل نبــوده بــه حالــت نیمــه تعطیــل 
اســت بنابراین ایــن صنــف در طــول ســال ۹۹ یــا 
تعطیــل یــا نیمــه تعطیــل بــوده اســت بنابرایــن 
الزم اســت مقامــات دولتــی امتیازاتــی را برای ایــن 
صنــف قائــل شــوند اما ایــن اتفــاق نیفتــاده و هیــچ 
کمــک و حرکتــی را شــاهد نبودیــم نــه تســهیالتی در 
گرفتــه و نــه امتیــازی بــرای پرداخــت  اختیــار مــا قــرار 
مالیاتــی  دارایی هــا  و  مالــی  صورتحســاب های 
حتــی بســیاری از افــراد صنــف بــا چندیــن برابــر 
شــدن مالیــات خــود رو بــه رو شــده اند و بــه مرحلــه 

کمیســیون ۳۰ رســیدگی مالیاتــی رســیده اند.
گفــت:  رئیــس اتحادیــه پارچــه فروشــان اصفهــان 
اصنــاف از طــرف خودشــان تأمیــن مالــی می شــوند 
نبــوده و  تأمیــن اصنــاف ســازمان دولتــی  منبــع 
نبایــد آنهــا را همچــون ادارت در قانون گــذاری در 
کــه  گرفــت. متأســفانه تشــخیص می دهنــد  نظــر 
ــا فقــط داخــل مغازه هــا وجــود دارد امــا داخــل  کرون
کــه به ایــن میــزان شــلوغی داشــته و رفت و  بانک هــا 

ــدارد. ــیوع ن ــا ش کرون ــود دارد  ــز وج ــادی نی ــد زی آم
ــر قــرار اســت اصنــاف را تعطیــل  گ تقــی زاده افــزود: ا
و  اســت  مــا  صنــف  افــراد  صحبــت  کنند ایــن 
گرفتــه می شــود و  کــه بــا مــا  تماس هــای زیــادی 
گــر قــرار اســت ما تعطیل باشــیم بانک ها  می گوینــد ا
نیز باید تعطیل شــود زیرا رابطه مســتقیمی با داد و 
ســتدهای اقتصــادی و وضعیــت بــازار دارد تــا مــا نیــز 
کنیــم تــا شــیوع بیمــاری  بتوانیــم راحــت تــر تعطیــل 

کنتــرل شــود.
رونــد  بــر  کــه  اســت  نیــاز  کــه  بیان ایــن  بــا  وی 
تعطیلی هــای شــهر تجدیــد نظــر شــود، ادامــه داد: 
کرونــا  اصنــاف همیشــه و همــواره بــا ســتاد ملــی 
همــراه بوده انــد بــه خاطــر ســالمتی مــردم تعطیــل 
اصنــاف  گذشــتند.  خودشــان  ســود  از  و  کردنــد 
کننــد حقــوق دارنــد  کار  گــر  حقــوق بگیــر نیســتند و ا
کار اصنــاف تعطیــل  کســب و  کــه  در ایــن شــرایط 
شــده اســت، توانایــی تأمیــن هزینه هــای زندگــی و 
ــه پیــش از این ایجــاد شــده اســت را  ک بدهی هایــی 

ندارنــد.

گفــت:  رئیــس اتحادیــه پارچــه فروشــان اصفهــان 
بســیاری از واحدهــای صنفــی در ایــن یــک ســال 
گذشــته تعــداد  تعطیــل شــده اســت، در ده ســال 
گذشــته برابــری  تعطیلی هــا بــا یــک ســال و نیــم 
می کنــد. تغییــر شــغل و تعطیلــی فعالیــت داشــتیم 
بخشــی از آن بــه دلیــل باال بــودن اجاره هــا و کاهش 
ــد مــردم اســت متأســفانه اخیــرًا مــردم  قــدرت خری
مایحتــاج اولیــه را تأمیــن می کننــد و بــرای لبــاس 
کننــد. کفــش و پارچــه نمی تواننــد هزینــه  کیــف و  و 
کشــور  تقــی زاده افــزود: ۴۰ درصــد صنعــت نســاجی 
در اصفهــان اســت، صنــف مــا در تهیــه و تأمیــن 
بیمارســتانی  لباس هــای  و  ماســک  پارچه هــای 
در  اســت  داشــته  توجهــی  قابــل  فعالیت هــای 
بخــش پارچه هــای بیمارســتانی حــدود ۱۰۰ درصــد 
کشــور در اســتان اصفهــان  پارچه هــای مــورد نیــاز 
گــر خللــی از تولیــد تــا  تأمیــن می شــود بنابرایــن ا
کشــور  کل  بــر  شــود  سیســتم ایجاد  توزیع ایــن 
ــود بنابرایــن بهتــر اســت توجــه  ــذار خواهــد ب تأثیرگ

بیشــتری بــه وضعیت ایــن صنــف بشــود.

رئیس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان:

حدود ۱۰۰ درصد پارچه های بیمارستانی کشور در اصفهان تهیه می شود
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خبر استاد دانشگاه اصفهان:

کشور با توجه به فناوری های نوین 
به توسعه پایدار دست می یابد

مدیرعامل خیریه بیماران دیابت اصفهان:

رتبه دوم اصفهان در تعداد بیماران دیابتی

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان:

کاشف طی  کشف ۱۴ پراید مسروقه در اجرای طرح 
گذشته ۴۸ ساعت 

افزایش ۶۵ درصدی تخت های بیمارستان صحرایی آیت اهلل صدوقی اصفهان

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

عضــو هیــات علمی دانشــگاه اصفهان گفت: کشــور 
بــا رفــع موانــع فــراروی عرصــه  فناوری هــای نویــن 
و حمایــت از تولیــدات دانــش بنیــان از وابســتگی 
اقتصــاد نفتــی رهایــی یافتــه و در مســیر پیشــرفت 

ــرد. ــرار می گی ــدار ق پای
کائــدی در حاشــیه آییــن مجــازی و برخــط  مرجــان 
›نبــرد  ملــی  مســابقه  دوره  ســومین  اختتامیــه 
کســب  گــو با ایرنــا افــزود:  گفــت و  اپلیکیشــن ها‹، در 
جایــگاه برتــر در عرصــه  فناوری هــای برتــر، ماننــد 
ــرم افــزار، علــوم داده ورزی)انفورماتیــک( و هــوش  ن
مصنوعــی نیــاز بــه حمایــت از تولیــد دانــش بنیــان 
بــا  مرتبــط  درحوزه هــای  رو  پیــش  موانــع  رفــع  و 

تولیــدات نــرم افــزاری دارد.
ــای  ــعه فناوری ه ــه توس ــه ب ــا توج ــرد: ب ک ــان  وی بی
جدیــد در حــوزه تولیــد اپلیکیشــن ها و جایگاه ایــن 
کارهــای  و  کســب  دنیــا،  روز  اقتصــاد  در  ابزارهــا 
الکترونیکــی مبتنــی بر ایــن فنــاوری بایــد بیــش از 

گیــرد. پیــش مــورد توجــه برنامــه ریــزان قــرار 
کاربــردی  وی آشــنایی دانشــجویان بــا عرصه هــای 
فناوری هــای نویــن را عامــل اساســی در پیشــرفت 
گفــت: توجــه  کشــور برشــمرد و  آینــده  و توســعه 
بــه جایــگاه ویــژه دانشــگاه در ایــن مســیر، عامــل 
و  رشــد  کــردن،  پرشــتاب   و  همــوار  مهمی بــرای 

اسالمی اســت. ترقی ایــران 
دبیــر اجرایــی ســومین دوره مســابقه ملــی ›نبــرد 
گفــت: فرآینــد توســعه و پیشــرفت  اپلیکیشــن ها‹ 
کشــور، بــدون توجــه بــه فناوری هــای برتــر امــکان 
پذیــر نیســت و فنــاوری اطالعــات فرصــت خوبــی 
ــات و نیــروی  کمتریــن امکان ــا  ــدار ب ــرای درآمــد پای ب
کارآمــد  انســانی اســت و در رفــع نیازهــای اجتماعــی 
ــی  ــابقه مل ــومین دوره مس گفتــه وی س ــه  اســت. ب
دانــش  ارتقــای  هــدف  بــا  اپلیکیشــن ها‹  ›نبــرد 
اســتفاده از فناوری هــای نویــن در حــوزه طراحــی 
گروه هــای  همــکاری  بــا  اپلیکیشــن ها  تولیــد  و 
مهندســی نرم افــزار و مهندســی فنــاوری اطالعــات 
کــز آمــوزش عالــی کشــور پنجشــنبه  دانشــگاه ها و مرا

و جمعــه بصــورت مجــازی برگــزار شــد.
گفــت:  ایــن عضــو هیــات علمی دانشــگاه اصفهــان 
سراســر  دانشــگاه های  از  متعــددی  طرح هــای 
دبیرخانــه  بــه  مســابقات  از  دوره  در ایــن  کشــور 
کــه  مســابقه ملــی ›نبــرد اپلیکیشــن ها‹ ارســال شــد 
کارگروه داوران، ۲۶ تیم  پس از ارزیابی اولیه توســط 
از سراســر کشــور در ســه بخش به رقابت پرداختند.

ــوآوری در ایــده،  وی ادامــه داد: میــزان خالقیــت و ن
امکانــات اپلیکیشــن، مزایــای رقابتــی طــرح، روش 
کامــل شــدن طرح،کیفیــت  کســب درآمــد، میــزان 
کیفیــت ارائــه از عوامــل تاثیرگــذار در  پیاده ســازی، و 

انتخــاب برگزیده های ایــن رویــداد بودنــد.
مســابقات،  از ایــن  هــدف  داد:  ادامــه  کائــدی 
کننــدگان  شــرکت  توانایــی  کشــیدن  به چالــش 
کارآفرینــی، شناســایی نیازهــا، تعریــف مســاله  در 
کمــک توســعه  اپلیکیشــن ها اســت  و حــل آن بــه 
شــرکت کنندگان  اســت  الزم  ترتیــب  به ایــن  و 
ســپس ایده های  و  کــرده  ابتدا ایده پــردازی 
خــود را در قالــب اپلیکیشــن های موبایــل یــا وب 

نماینــد. پیاده ســازی 
شــده،  ارســال   اپلیکیشــن های  کــرد:  کیــد  تا وی 
کمیتــه علمی ارزیابــی شــد و تیم هــای برتــر  توســط 
برای ارائه در مســابقه دعوت شــدند و به تشــخیص 
کمیتــه ی علمی و نماینــدگان حامیــان رویداد، ســه 
تیــم برگزیــده انتخــاب  و مــورد تقدیــر و حمایــت 

گرفتنــد. حامیــان مســابقه قــرار 
ــوع ۲۶  ــرح از مجم ــش ط ــرد: ش ک ــان  وی خاطرنش
طرح ارســالی، به انتخاب داوران برگزیده شــد و این 
طرح هــا عــالوه بــر دریافــت جوایــز، از ســوی حامیان 

رویــداد نیــز مــورد حمایــت قــرار خواهنــد گرفــت.
اولیــن دوره از مســابقات ملــی نبــرد اپلیکیشــن ها 
در آبــان ۱۳۹۳ و دومیــن دوره ی آن در آبــان  ۱۳۹۸ 
گردیــد و امســال بــه  در دانشــگاه اصفهــان برگــزار 
کرونــا، بــه  گیــری ویــروس  خاطــر شــرایط خــاص فرا
صــورت مجــازی برگــزار شــد و دانشــکده مهندســی 
کامپیوتــر دانشــگاه اصفهــان،در ۲۶ و ۲۷ فروردیــن  
۱۴۰۰ میزبــان برگــزاری ســومین دوره ایــن مســابقات 

ملــی بــود.
کامپیوتــر دانشــگاه اصفهــان بــا ۳۲ ســال  دانشــکده 
کنــون ۲ هــزار و ۷۰۰ دانــش آموختــه دارد  ســابقه تا
کــه بیــش از ۲ هــزار نفــر از آنهــا در مقطع کارشناســی، 
کارشناســی ارشــد و ۸۵ نفــر در مقطــع  ۵۵۰ نفــر در 
هیــات  عضــو   ۳۰ دانشــکده  هســتند. این  دکتــرا 
افــزار،  نــرم  افــزار،  ســخت  گــروه  چهــار  علمــی در 
فنــاوری اطالعــات و هــوش مصنوعی دارد و خوشــه 
پردازش ســیگنال و اینترنت اشــیا  )SPIOT.IR( این 
دانشــکده بــا بیــش از ۶۰ عضــو از خوشــه های فعــال 

دانشــگاه اصفهــان اســت.
دانشــگاه اصفهان به عنوان دانشــگاه جامع و مادر 
اســتان اصفهــان دارای حــدود ۱۵ هــزار دانشــجو و 
۶۵۰ عضــو هیــات علمــی و یکی از دانشــگاه های برتر 

کشــور است.

مدیرعامــل خیریه بیمــاران دیابت اصفهــان گفت: 
کشــور را از نظر  اســتان اصفهان بعد از یزد رتبه دوم 

شــمار مبتالیان بــه دیابــت را دارد.
نیلفروشــان مدیــر عامــل خیریــه بیمــاران دیابــت در 
ــا بیان اینکــه ۱۲ درصــد مــردم اصفهــان  اصفهــان ب
گفــت: دیابــت  ــه بیمــاری دیابــت هســتند  مبتــال ب
یک بیماری شــایع مزمن و سیســتماتیک اســت و 

آمــار ابتــال در جوامــع شــهری بیشــتر اســت.
دیابتــی  بیمــاران  آمــار  به اینکــه  اشــاره  بــا  او 
ــا ۱۵  ــا ۱۰ ت کرون ــه، در دوران  ــه خیری مراجعه کننــده ب
درصد افزایش یافته اســت، ادامه داد: علت شــیوع 
کــم تحرکــی، مصــرف غذا هــای آمــاده و  دیابــت، 
فســت فودها، اســترس و چاقی و تغذیه نامناســب 
کرونــا هــم بــه آن دامــن زده  اســت و اضطــراب دوران 

اســت.
مدیــر عامــل خیریــه بیمــاران دیابــت در اصفهــان 

افزود:بیماری هــای زمینــه ای مثــل دیابــت، بیمــار 
ــرار می دهــد و  ــا ق کرون ــه  را بیشــتر در معــرض ابتــال ب
از ایــن جهــت بــه دنبــال شــیوع کرونا شــاهد افزایش 

جمعیــت بیمــاران بودیــم.
کــرد: بیمــاران دیابتــی بیشــتر در  نیلفروشــان اظهــار 
معــرض ابتــال به افســردگی هســتند و از این منظــر، از 
گرفته ایم  تخصص مشــاوران و روانشناســان کمک 
رابــط ســالمت، متخصصــان  تــوان  از  همچنیــن 
کارشــناس تربیــت بدنــی و... اســتفاده  تغذیــه و 

می کنیــم.

گفــت:  اصفهــان  انتظامی شهرســتان  فرمانــده 
کــه توســط مامــوران  کاشــف  در اجــرای طــرح 
اصفهــان در دو شــب متوالــی ادامــه داشــت هــر 
کشــف شــد،  شــب ۷ دســتگاه پرایــد مســروقه 
در مجمــوع ۱۴ دســتگاه فاقــد تجهیزات ایمنــی 
کــه پــس از طــی مراحــل قانونــی بــه  کشــف شــد 

می شــوند. بازگردانــده  مالــکان 
اجــرای  در  اظهــار داشــت:  کبــری  ا حمیدرضــا 
اصفهــان  مامــوران  توســط  کــه  کاشــف  طــرح 
در دو شــب متوالــی ادامــه داشــت هــر شــب ۷ 
دســتگاه پراید مســروقه کشــف شــد، در مجموع 
کشــف شــد  ۱۴ دســتگاه فاقــد تجهیزات ایمنــی 
مالــکان  بــه  قانونــی  مراحــل  طــی  از  پــس  کــه 

می شــوند. بازگردانــده 

افــزود:  اصفهــان  انتظامی شهرســتان  فرمانــده 
و  اصول ایمنــی  رعایــت  شــهروندان  از  برخــی 
انجــام  خــود  خودروهــای  بــرای  را  بازدارنــده 
ــد باعــث می شــود ســارقان  نمی دهنــد و ایــن رون
کننــد. راحــت و بــدون زحمــت آنــان را ســرقت 
کــه ســوار بــر  وی بــا اشــاره بــه دســتگیری ســارقانی 
خودروهــای ســرقتی در اجرای ایــن طــرح بودنــد، 
بیــان داشــت: اســتعالم بــه موقــع، تیزهوشــی، 
رمــز  ســرعت عمــل، دقــت و چابکــی مأمــوران 

موفقیــت عملیات هــا اســت.
کرد: با دســتور مقام  کبری در پایان خاطر نشــان  ا
قضایی ۱۴ دســتگاه خودرو پراید به مالباختگان 
اســترداد و مراتــب رعایت نکات ایمنــی و بازدارنده 
به آنان گوشــزد و ســارقان هم جهت ســیر مراحل 

قانونی روانه مراجع قضائی شــدند.

بــا افزایــش تعــداد بســتری های کرونایی در اســتان، 
تخت هــای بیمارســتان صحرایی آیــت اهلل صدوقی 

اصفهــان از ۶۰ بــه ۱۰۰ تخــت افزایــش یافت.
رضــا مرتضویــان رئیس بیمارســتان شــهید آیــت اهلل 
صدوقــی اصفهــان گفت: با افزایش تعداد مبتالیان 
ک نگه داشــتن بیمارســتان  بــه کرونــا و بــه منظــور پا
بیمــاران  گرفتیــم  تصمیــم  اصفهــان  صدوقــی 
مبتــالی جدیــد را در بیمارســتان صحرایی بســتری 

کار بیمارســتان بــه وجــود نیایــد. او بــا اشــاره به اینکــه بیمارســتان صحرایــی آیــت اهلل کنیــم تــا خللــی در 
کــه بــا ظرفیــت ۶۰ تخــت  صدوقــی ۹ مــاه اســت 
کار اســت افــزود: بــا افزایــش بیمــاران  مشــغول بــه 
را ۶۵ درصــد  تعــداد تخت هــا  کرونایــی بســتری، 

افزایــش دادیــم.
اهلل  آیــت  شــهید  بیمارســتان  رئیــس  گفتــه  بــه 
بیمــار در  صدوقــی اصفهــان در حــال حاضــر ۴۰ 
بیمارســتان صحرایــی آیــت اهلل صدوقــی بســتری 

هســتند.

گزارشربخ

کــه می رســد اصفهانــی جماعــت در خانــه  بهــار 
گــذار بهــاری جزئــی از فرهنــگ  گشــت و  نمی مانــد، 
کــه تــا چندســال قبل اطــراف  مــردم اصفهــان اســت 
رودخانــه زاینــده رود پاتــوق اصلــی آنهــا بــود، امــا 
حــاال در نبــود غــم انگیــز جریــان زاینــده رود، محــور 
گردشــگری چهارباغ هنوز مایه دلخوشــی آنهاست.

ایــن روزهــا و در محدودیت هــای کرونایــی وضعیت 
چهاربــاغ بــه ویــژه در ســاعات بعــد از ظهــر و غــروب، 
تابلــوی عجیــب و بــارو نکردنــی از رفــت و آمــد و 
ــی  ــان ب ــرس برایش ــا ت گوی ــه  ک ــت  ــع مردمی اس تجم
معنــا و بیمــاری و مــرگ و میــر عــادی شــده اســت. 
گردشــگران این روزهــای چهاربــاغ از همــه قشــری 
نشســته،  نیمکــت  روی  ســالمندانی  هســتند؛ 
میانســاالنی مشــغول قــدم زدن، والدیــن و کــودکان 
گــپ و  ــه نشــینی، جوانانــی در حــال  خســته از خان
گفــت بــا دوســتان و نوجوانانــی درحــال تــک چــرخ 

زدن و هیاهــو و...
کرونایــی  از اعمــال محدودیت هــای  یــک هفتــه 
در اصفهــان می گــذرد و حــاال بــرای اطــالع از تاثیــر 
محدودیت هــای اعمــال شــده بــر وضعیــت همــه 
بهداشــتی  معــاون  بــا  اصفهــان  در  کرونــا  گیــری 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان تماس می گیریم. 
کــه دیگــر هشــدار و خواهــش روی  کیــد می کنــد  او تا
بــه  و می گویــد: چــرا ســری  نــدارد  تاثیــری  مــردم 
ســطح شــهر و چهاربــاغ نمی زنیــد!؟ ببینیــد مــردم 
چطــور بــه فکــر ســالمت خــود و همشهریانشــان 

نیســتند!
در یــک بعــد از ظهــر بهــاری راهــی یکــی از محورهــای 
کــه از میــدان شــهدا  اصلــی شــهر می شــوم؛ محــوری 
امــام  میــدان  پاییــن،  بــاغ  چهــار  و  شــده  شــروع 
حســین)ع(، میــدان نقــش جهــان، ســی و ســه پل، 
چهاربــاغ بــاال و میــدان آزادی را دربرمی گیرد. ایــن 
محــور نــه فقــط بــه عنــوان محــور اصلــی تاریخــی 
و فرهنگــی اصفهــان شــناخته می شــود، بلکــه در 
ــوان  ــه آن می ت ــل ب ــریان های متص ــود و ش ــب خ قل
قطــب  و  فرهنگــی  تجــاری،  اداری،  کــز  مرا تمرکــز 
کمــی آن طــرف  اصلــی پزشــکی اصفهــان را دیــد. 
ــر و در مجــاورت همیــن محــور تاریخــی، چندیــن  ت
کــه خبــر تکمیــل  بیمارســتان اصفهــان مســتقرند 
شــدن ظرفیــت آن هــا یکــی پــس از دیگری بــه گوش 

می رســد.
اســتان  گرچــه پیشــنهاد تعطیلــی دو هفتــه ای  ا
ــب  ــا تصوی کرون ــا  ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــان در س اصفه
ــا  نشــد، امــا مصــوب شــد طــرح جامــع هوشــمند ب

محوریــت محدودیت هــای تعریــف شــده پنجگانــه 
در اصفهــان اعمــال شــود. بــه همیــن خاطر ایــن 
بــه جــز  اتفــاق مشــاغل  بــه  روزهــا بیشــتر قریــب 
کرکــره  گــروه ۱ در اصفهــان تعطیل انــد و  مشــاغل 

بیشــتر مغازه هــا در چهاربــاغ پاییــن اســت.
همه جا باز است به جز مغازه ها!

امــا، وســایل حمــل و نقــل عمومی همچنان شــلوغ 
و پرجمعیــت اســت، شــهرداری، بانک هــا، ادارات 
و شــرکت های خصوصــی بــاز اســت و مغازه هــای 
ــتریان  ــرب مش ــد از اذان مغ ــم بع ــی ه ــه فروش اغذی
گفــت  پــر و پــا قــرص خودشــان را دارنــد؛ می تــوان 
همــه جــا بــاز اســت بــه جــز برخــی مغازه هــا! قــرار بــود 
روشــنایی پارک هــا هــم بــه کمتر از یک ســوم برســد، 
کار باعــث شــده مرکــز شــهر  گویــا تبعات ایــن  امــا 

اصفهــان همچنــان روشــن بمانــد.
برخــی ترددهــا در ایــن محــور معــروف اصفهــان بــه 
یــا بــدون  بــا محدودیــت  کــه  افــرادی برمی گــردد 
شــوند؛  حاضــر  خــود  کار  ســر  بایــد  محدودیــت 
کــه در طــول یــک  بیشترشــان جوانانــی هســتند 
ســال گذشــته هیچ وقــت رنگ تعطیلــی را به خاطر 
کارمندانــی  گــروه دیگــر  وضعیــت قرمــز ندیدنــد. 
و  بوده انــد  بهــره  بــی  دورکاری  از  کــه  هســتند 
کار بــه  بعــد از ظهرهــا درحــال بازگشــت از محــل 
کنار اینهــا بایــد بــه رفــت و آمــد  خانــه هســتند. در 
کــه نیــاز بــه خدمــات  کــرد  بیمــاران بســیاری اشــاره 
بیمارســتان ها، مجتمع هــای پزشــکی، داروخانــه، 
شــمس  و  آمــادگاه  محــدوده  در  و...  آزمایشــگاه 
می گوینــد  بپرســی  کــه  هرکــدام  از  دارنــد.  آبــادی 
ناچاریــم! مگــر مــا از در خانه مانــدن بدمان می آید؟ 
مگــر از جــان خودمــان و عزیزانمــان ســیر شــده ایم؟ 
ــه بمانیــم امــا نمی توانیــم! مــا می خواهیــم در خان

کــه در ســطح شــهر می بینیــم  امــا رفــت و آمدهایــی 
گروه هــا نمی شــود، در واقــع  فقــط محــدود به ایــن 
بیشــتر افــراد به قصد گردش و تفریــح از خانه بیرون 
آمده انــد! جواب هــا هــم ســاده و تکــرار اســت: از 
خانه نشــینی خســته شــده ایم، حواســمان هســت 
کرونــا  گرفته ایــم،  کرونــا  و ماســک داریــم، شــاید قبــال 

شانســی اســت و اصــال به ایــن چیزهــا نیســت...
ما هم خسته شده ایم

کمــال حیــدری، معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی اصفهــان و رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان 
گــو با ایســنا، دربــاره شــلوغی ســطح شــهر  گفــت و  در 
می گویــد: بــه نظــرم علــت شــلوغی شــهر را بایــد از 
کنیــد چــه  دســتگاه های مربوطــه پرســید، بررســی 
کاهش ترددها و تجمعات در ســطح  تدبیری برای 

کرده انــد؟ و چــرا باوجــود همــه هشــدارها،  شــهر 
ــردد در ســطح شــهر هســتیم. شــاهد این حجــم ت

کنتــرل  بــه  امیــدی  وضعیــت،  با ایــن  می گویــم 
گفــت،  بایــد  چــه  می گویــد:  هســت؟  بیمــاری 
ولــی  می شــود  داده  هشــدار  همــه  وقتی ایــن 
کنیــد مــا هــم خســته  ــاور  کســی توجــه نمی کنــد، ب
بــه خاطــر فشــارهای  مــردم  از  شــده ایم. بعضــی 
اقتصادی بیرون می آیند و دنبال کســب و کارشــان 
بمانیــد  بگوییــم در خانــه  هســتند. نمی توانیــم 
چــون می گوینــد پــس چک هــا و قســط هایمان را 
کید  چــه کســی بدهــد!؟ درحالی کــه آن زمانی که تا
می شــد ســفر غیــر ضــروری نرویــد، عــده ای فکر ایــن 
کســب و  روزهــا را نکردنــد و حــاال خســارتش را بایــد 
کارهــای مــردم ببینند. درســت مثل مســأله آلودگی 
کــه وقتــی می گوینــد در  هــوا و بســتن مــدارس اســت 
تــردد بــا وســایل شــخصی و مصرف ســوخت رعایت 
گــوش نمی کنــد و بعد مــدارس تعطیل  کنیــد کســی 

می شــود!
نمی دانیم کجای کار را بگیریم!؟

معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان 
ــا  ادامــه می دهــد: بایــد شــرایط مدیریــت می شــد ت
مــردم بتواننــد زندگــی عــادی خــود را داشــته باشــند 
و دچار ایــن تبعــات نشــوند، امــا متاســفانه رعایــت 
نشــد و حــاال مــردم می گوینــد چــک داریــم و قســط 
کــه  ــه بمانیم؟! ایــن حرف هــا  داریــم چطــور در خان
می گویــم خــالف نظراتــم اســت، ولــی می خواهــم 

کار را بگیریــم!؟ از یــک  کجــای  بگویــم نمی دانیــم 
طــرف بــی برنامگــی و از طــرف دیگــر بــی مســئولیتی 
بــه وجــود  افــراد باعــث شــده این شــرایط  برخــی 

آیــد...
گــر زیــادی حرف گلیشــه ای  حیــدری بــا بیان اینکــه ا
می شــوند،  خســته  هــم  مــا  از  مــردم  بزنیــم 
همــه  کــه  اســت  درحالــی  می دهد: ایــن  ادامــه 
کــرده  کــه وزارت بهداشــت تعریــف  پروتکل هایــی 
کننــد و ســالم  کــه مــردم زندگــی  در ایــن راســتا اســت 
بماننــد، ولــی متاســفانه برخی همچنــان پایبند به 
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی نیســتند. از ســاده 
کارهــا مثــل ماســک زدن تــا حفــظ فاصلــه  تریــن 
گر همه دســت  اجتماعــی همــه مباحثی اســت که ا
بــه دســت هــم دهنــد آن وقــت زندگــی عــادی هــم 

ادامــه پیــدا می کنــد.
یــادآور  اصفهــان  اســتان  بهداشــتی  مرکــز  رئیــس 
می شــود: وقتــی وزیــر بهداشــت قســم می خــورد 
گفتــه می شــد  مســافرت نرویــد، ولــی از آن طــرف 
بهداشــتی  پروتکل هــای  ولــی  برویــد  مســافرت 
کنیــد، مســلما دوگانگــی بــه وجــود می آیــد  رعایــت 
کــه نتیجــه اش همیــن می شــود، در ایــن شــرایط 
کــه  مدیریــت بیمــاری ســخت می شــود، درحالــی 
ســال قبــل همیــن موقــع مــردم در خانه هــا بودنــد و 

بیشــتر رعایــت می کردنــد.
کیــد براینکــه وقتــی یکســری مــوارد دســت بــه  او بــا تا
کــردن اوضــاع ســخت  دســت هــم می دهــد درســت 

می شــود، می افزایــد: بــا وجــود همه اینهــا معتقــدم 
بهبــود  بــه  صــد  در  صــد  و  قطعــا  محدودیت هــا 
ــه در  ک ــور  ــد، همانط ــک می کن کم ــی  ــت فعل وضعی
همــه جــای دنیــا محدودیت هــا اعمــال شــده و 
موثــر بــوده اســت، امــا محدودیت هــا بایــد با جدیت 

بیشــتری اعمــال شــود.
در حــال حاضــر برخــی ترددهــا بعــد از ســاعت ۱۰ 
کرکــره را پاییــن  شــب ادامــه دارد، برخــی مغازه هــا 
کار هســتند،  می کشــند، ولــی همچنــان مشــغول 
کســی اســتفاده  مــواد ضدعفونــی وجــود دارد، ولــی 
نمی کند، در ورودی ها نوشــته شــده بدون ماســک 
ــه افــراد بــدون ماســک تذکــری  ــی ب وارد نشــوید، ول
گرفتــن  داده نمی شــود و... این هــا یعنــی نادیــده 
ــا  ــد و ب ــزارش می دهن گ ــردم  ــود م ــی خ گاه ــون!  قان
متخلفان برخورد می شــود، اما تا وقتی مســئولیت 
پذیــری نباشــد و مــردم بــه همدیگــر تذکــر ندهند به 

جایــی نمی رســیم!
گذشــت یــک  حیــدری بــا اعتقــاد براینکــه بعــد از 
ســال و دو مــاه مــردم باید برای ســالمتی خــود ارزش 
گــر مــردم بیــش از  قائــل باشــند، ادامــه می دهــد: ا
پیــش رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی را جــدی 
بگیرنــد بحــران فروکــش می کنــد و همــه بــه زندگــی 
کــه چنــد مــاه قبل همه  شــان می رســند. همانطــور 
کشــورهای  کــه  زندگــی راحتــی داشــتیم، درحالــی 

ــد. اروپایــی در بحــران بودن
عزم همگانی برای خروج از وضعیت قرمز

کیــد براینکــه خــروج از وضعیــت قرمــز عــزم  ــا تا او ب
می کنــد:  خاطرنشــان  می خواهــد،  همگانــی 
شــعار امســال ســازمان جهانــی بهداشــت حمایت 
مگــر  اســت،  ســالمت  مدافعــان  از  همگانــی 
مدافعــان ســالمت چــه حمایتــی می خواهنــد؟ 
رعایــت  یعنــی  شــرایط  در ایــن  آنهــا  از  حمایــت 
پروتکل هــای بهداشــتی بــرای حفــظ جــان خــود و 

وطنانشــان. هــم 
رســول جهانگیــری، رئیــس اتــاق اصنــاف اصفهــان 
کــز  نیــز بــا اشــاره به اینکــه بانک هــا، شــهرداری ها، مرا
حمــل و نقل عمومی، دفاتر پیشــخوان دولتــی و... 
گســترش  کــز تجمعــی بــزرگ و عامــل  بــه عنــوان مرا
کرونــا بــاز هســتند، به ایســنا می گویــد: بــازار اصفهــان 
گــروه  و تمــام پاســاژها و بــاالی ۹۰ درصــد مشــاغل 
۲، ۳ و ۴ تعطیــل هســتند، البتــه در هــر صنــف و 
ــا  ــه ب ک ــد  ــود دارن ــزی وج گری ــون  ــراد قان ــته ای اف رس

آنهــا برخــورد می شــود.
تعطیلی سراسری به جای محدودیت اصناف

گیــری  کــه معتقــد اســت مهمتریــن دلیــل اوج  وی 
ارتباطــات  و  نــوروزی  ســفرهای  کرونــا  ویــروس 
می گویــد:  اســت،  خانوادگــی  دورهمی هــای  و 
کرونا  براســاس اعالم وزارت بهداشــت میزان انتقال 
از طریــق اصنــاف ۱۰ درصــد اســت و ۹۰ درصــد عامــل 
انتقــال ویــروس، بخش هــای دیگــر اســت، درحالــی 
کــه امــروز اصنــاف را بــه عنوان تابلــو اعالم خطر، بلند 
می کننــد و معتقدنــد اصناف ویترین شــهر هســتند 
که ایــن ویتریــن بســته باشــد، مــردم بابــت  و زمانــی 
شــیوع کرونــا احســاس خطــر می کننــد، اما بهتــر بود 

دولــت تعطیلــی سراســری اعــالم می کــرد.
اســتانی  ســتاد  ســخنگوی  غالمــی،  اهلل  حجــت 
مقابلــه بــا کرونــا در اصفهــان امــا در پاســخ بــه نگرانی 
کســب و کارهــا از تبعــات محدودیت های ایــن روزها 
کــه دو  می گویــد: مصوبــه ســتاد اســتانی این اســت 
هفتــه مهلــت بــه چک هــای اصنــاف داده شــود 
صــادر  را  برگشــتی  چک هــای  کــه  بانک هایــی  و 
ــر را از صاحبــان حســاب انجــام  ــد رد اث می کننــد بای
دهنــد. واحدهــای صنفــی نیــز ۶ مــاه دیگــر فرصــت 
دارنــد قســط های وام دریافتــی خــود را پرداخــت 

کننــد.
اجرای نصفه نیمه محدودیت های کرونایی

آرش نجیمــی، ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
مــورد وضعیــت  پیــش در  نیــز چنــدی  اصفهــان 
اصفهــان  در  بهداشــتی  پروتکل هــای  رعایــت 
گذشــته  هفتــه  دو  بــه  نســبت  گفــت:  به ایســنا 
وضعیــت رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی از ســوی 

مــردم بهتــر شــده، ولــی هنــوز بــه حــد قابــل قبولــی 
که بتواند جلوی این تعداد بیمار و شــیوع  نرســیده 

بیمــاری را بگیــرد.
کرونایی  کیــد براینکه محدودیت هــای  نجیمی با تا
کــرد: بــرای  نبایــد نصفــه نیمــه اجــرا شــود، تصریــح 
بــه رعایــت صــد در  بلنــد  از ایــن مــوج  جلوگیــری 
کامــل  صــدی پروتکل هــای بهداشــتی و پایبنــدی 
مــردم بــه محدودیت هــای وضــع شــده نیــاز داریــم.
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــا 
بیان اینکــه بــا تعطیلــی نصفــه نیمــه و تعارفات ایــن 
ــرد: نیــاز  ک کیــد  مــوج ســرکش فروکــش نمی کنــد، تا
کامــل و جــدی حداقــل بــه مــدت ۱۰  داریــم بــه طــور 
کنیــم، در غیر ایــن  تــا ۱۴ روز محدودیت هــا را حفــظ 
ــد بســتری و  صــورت بعیــد اســت به ایــن زودی رون

کاهــش دهیــم. فــوت بیمــاران را 
سخنی با مردم

کلیــدری، معــاون درمــان دانشــگاه علــوم  بهــروز 
کــه  پزشــکی اصفهــان هــم بــا قبول ایــن موضــوع 
ــه می شــد از بیمــاری  ک منطقــی نبــود در شــرایطی 
کنیــم، بــار دیگــر بــا مــوج ســنگین تولیــد  پیشــگیری 
با ایــن  می کنــد:  کیــد  تا شــویم،  مواجــه  بیمــاری 
وضعیــت  چــه  امــروز  بداننــد  بایــد  مــردم  وجــود 
کــم شــده  ســختی در حــوزه درمــان در اســتان حا
گــر همــکاری نکننــد حتمــا بــا روزهــای ســخت  و ا
کــه ممکــن اســت هــم بیمار  تــری مواجــه می شــویم 
کوویــد اورژانســی در صــف انتظــار  کوویــد و هــم غیــر 

ــد. گیرن ــرار  ق
وی ابــراز امیــدواری می کنــد بــا محدودیت هایــی 
بتوانیــم  مــردم  همــکاری  و  شــده  اعمــال  کــه 
البتــه همــه  کنیــم،  از ایــن شــرایط ســخت عبــور 
منتقدیم ایــن دســتورالعمل ها بــا قــوت و جدیــت 
اعمــال نشــده و ترددهــا بیــن شــهرها ادامــه دارد. 
حتــی تعطیلــی مشــاغل و نظــارت بــر ترددهــا بایــد 
بــا جدیــت بیشــتری دنبــال شــود تــا تولیــد بیمــار 

کمتــری در اســتان داشــته باشــیم.
کــه معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی  آنگونــه 
اصفهــان پیــش بینــی می کنــد بــه احتمــال زیاد تــا ۶ 
هفتــه آینده ایــن موج کرونا را پشــت ســر می گذاریم، 
امــا معلــوم نیســت تــا آن زمــان چــه عزیزانــی راهــی 
ــا حتــی  کــز درمانــی می شــوند ی بیمارســتان ها و مرا
ممکــن اســت در صــف انتظــار بیمارســتان بماننــد! 
چــه عزیزانــی را از دســت می دهیــم و چــه داغ هــای 
ســنگینی بــر دل هایمــان می مانــد، بهای ســنگینی 
کــه حــال و هــوای بهاری اصفهــان را به کاممان تلخ 

و غــم انگیــز می کنــد.

کسیصدایآژیرقرمزرانمیشنود؟

مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان نرخ 
فرونشســت زمیــن در برخــی دشــت های اســتان را 
در طــول یــک ســال، بیــن ۱۵ تــا ۱۸ ســانتیمتر اعــالم 
کــرد و از ســازمان محیــط زیســت خواســت طرحــی 
کنــد؛ پیــش  ــی تهیــه  گاوخون ــاالب  ــرای احیــای ت ب
ــرد  گ ــزرگ  ــون ب کان ــه  ــاالب، تبدیــل ب که ایــن ت از آن 
کنــد.  کشــور را درگیــر  و غبــار شــود و پنــج اســتان 
گــو با ایســنا، یکــی  منصــور شیشــه فــروش در گفــت و 
از اثرات خشکســالی در اســتان را فرونشســت زمین 
کــرد: در چندســال اخیــر دشــت های  اعــالم و اظهــار 
کاشان،  گلپایگان، دامنه_داران،  برخوار_اصفهان، 
ــده فرونشســت  ــا پدی اردســتان، مهیــار و شــهرضا ب
زمیــن مواجــه شــده اند. وی بــا اشــاره بــه مطالعاتــی 
گذشــته شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان  کــه ســال 
گفــت:  بــر روی چاه هــای پیزومتــری انجــام داد، 
براســاس این مطالعــه بیــن یــک و نیــم تــا دو متــر 
آبخوان هــا  ســطح  در  زیرزمینــی  آب هــای  افــت 
کــه  افتــاده  اتفــاق  گذشــته  یــک ســال  در طــول 
بحــران  مدیریــت  مدیــرکل  اســت.  باالیــی  رقــم 
اســتانداری اصفهــان، همچنیــن از پیگیــری بــرای 
نصــب ۳۰ ایســتگاه جــی پــی اس از ســوی ســازمان 
زمیــن شناســی کشــور در اســتان خبــر داد و تصریــح 
کــه  کــرد: ســازمان زمیــن شناســی در بررســی هایی 
انجــام داد نــرخ فرونشســت زمیــن در طــول یــک 
ســال را در برخــی دشــت های اســتان اصفهــان بیــن 
۱۵ تــا ۱۸ ســانتیمتر گــزارش کــرد کــه می توانــد بســیار 

خطرســاز باشــد.
کاهش ۳۰ درصدی بارش ها

اول  از  اســتان  ســطح  در  را  بارش هــا  میــزان  وی 
کــرد و  کنــون،  ۱۱۶ میلی متــر اعــالم  ســال زراعــی تا
توضیــح داد: ایــن میــزان، ۳۰ درصــد نســبت بــه آمــار 
بلندمدت کاهش داشــته اســت و بررســی فنی طی 
۱۰ ســال گذشــته نیــز نشــان می دهــد کــه ۷۵ درصــد 
مساحت استان متأثر از خشکسالی است. شیشه 
فروش یادآور شــد که حداقل یک ماه اســت بارشــی 
در اصفهــان رخ نــداده و افــزود: بیشــتر چشــمه ها، 
کــم آب و خشــک شــده  چاه هــا و قنــوات در اســتان 

گاوخونــی  و مســیر رودخانــه زاینــده رود تــا تــاالب 
گاوخونــی نیــز فقــط ۴ درصد  خشــک اســت. تــاالب 
آب دارد. وی از پیــش بینــی بارش هــای رگبــاری 
بــرای اســتان در اردیبهشــت مــاه خبــر داد و خاطــر 
کــرد: اثــرات خشکســالی مســتمر در اســتان،  نشــان 
گــرد و غبــار، برداشــت های زیــاد  تقویــت کانون هــای 
آب، نبود نم و رطوبت و وزش باد شــدید اســت، به 
کــه بادهــای فروردین امســال تا ســرعت ۱۲۰  طــوری 

کیلومتــر در ســاعت هــم رســید.
۱۲ روز هوای ناسالم از ۲۲ روز فروردین

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان بــا 
کانــون فرســایش بــادی،  بیان اینکــه بــه غیــر از ۱۶ 
کانون هــای فرســایش محلــی و نقطــه ای هــم در 
گفــت: در طــول ۲۲ روز از ســال  اســتان ایجاد شــده، 
جاری، هوای اصفهان ۱۲ روز ناســالم و ۱۰ روز ســالم 
بــود.  در ایــن بــازه زمانــی، اســتمرار خشکســالی و 
گــرد و غبــار علــت اصلــی هــوای  کانون هــای  افزایــش 
گذشــته  کــه ســال  ناســالم اصفهــان بــود، درحالــی 
علــت آلودگــی هــوا بیشــتر اســتقرار تــوده هــوای ســرد 
بــه  کــه باعث ایجاد اینــورژن شــد  بــود  و ســنگین 
کــه در آذر و دی مــاه بیشــترین روزهــای  طــوری 
آالینــده را تجربــه کردیم. شیشــه فــروش یادآور شــد: 
ک، ۲۰ روز  در ســال ۹۹ در اســتان ۴ روز هــوای پــا
هــوای ســالم و ۱۲۷ روز هــوای ناســالم ثبــت شــد. 
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
گــرد و غبــار در  خســارت ناشــی از وزش تندبــاد و 
کــرد  فروردیــن امســال را ۲۱۸ میلیــارد تومــان اعــالم 

ــر  و افــزود: بــرای حفاظــت شــهرهای اســتان در براب
گــرد و غبــار و جلوگیــری از خســارت های ناشــی از 
کشــور هســتیم.  آن نیازمنــد توجــه ویــژه مســئوالن 
وی خواســتار احیــای رودخانــه زاینــده رود و تــاالب 
گفــت: حوضــه  گاوخونــی از ســوی وزارت نیــرو شــد و 
زاینــده رود هــم بایــد مثل دریاچه ارومیه احیا شــود 
و در مســیر این رودخانــه آب جریــان داشــته باشــد. 
کشــور نیــز درخواســت  از ســازمان محیــط زیســت 
گاوخونــی تعریــف  می شــود طــرح احیــا بــرای تــاالب 
که ایــن تــاالب درحــال تبدیــل شــدن بــه  کنــد، چرا
ــد  ــه می توان ک ــزرگ اســت  ــار ب ــرد و غب گ ــون  کان یــک 
کند. همچنین از ســازمان  کشــور را درگیر  ۵ اســتان 
اجــرای  کشــور،  آبخیــزداری  و  مراتــع  و  جنگل هــا 
طرح هــای آبخیــزداری بــا هــدف تقویت ســفره های 
فصلــی،  ســیالب های  از  پیشــگیری  زیرزمینــی، 
گــرد و غبــار و  اجــرای طرح هــای  کانون هــای  کنتــرل 
نهــال کاری بــا تخصیص اعتبــارات الزم به اســتان را 
ــت بحــران  کل مدیری ــر  ــم. مدی درخواســت می کنی
بینــی  پیــش  خواســتار  اصفهــان،  اســتانداری 
کشــاورزی  اعتبــارات الزم از ســوی ســازمان جهــاد 
بــرای ارائــه تســهیالت بــه منظــور اجــرای طرح هــای 
بــه  گلخانــه ای  کشــت  توســعه  و  آبیــاری  نویــن 
کنــون بیــش از ۲  کــرد: تا کشــاورزان شــد و تصریــح 
ــه و ۱۲۴ هــزار هکتــار طرح هــای  گلخان هــزار هکتــار 
نویــن آبیــاری در اســتان اجــرا شــده و برنامه هــای 
گرفتــه ولــی نیــاز بــه  کار قــرار  متعــددی در دســتور 

تقویــت اعتبــارات دارد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان مطرح کرد؛

فرونشست خطرساز در دشت های اصفهان
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گهی مزایده آ
دادگســتری  مدنــی  احــکام  اجــرای   ،1۴۰۰/۰1/18 تاریــخ:  اجــرا،   99۰۳۰9۰ شــماره: 
کالســه 99۰۳۰9۰  لــه آقــای مجیــد یــاوری بــه  شهرســتان خمینــی شــهر در پرونــده 
طرفیــت آقــای مرتضــی یــاوری، محبوبــه یــاوری، فاطمــه ســلطان امینــی بــه خواســته 
ثبتــی 72/1979  ک  پــال از  افــراز قســمتی  ملــک مشــاعی غیرقابــل  فــروش  مطالبــه 
)باقــی مانــده( بخــش 1۴ اصفهــان بــه نشــانی خمینــی شــهر امــام جنوبــی روبــروی 
کــه بصــورت یــک بــاب منــزل مســکونی دارای  کوچــه 9  ک 9۰ نبــش  آتــش نشــانی پــال
ح تعریــض  کــه براســاس طــر مســاحت تقریبــی 1۵8/۶2 مترمربــع عرصــه می باشــد 
ــر از  ــخاصی غی ــا اش ــخص ی ــد و ش ــکنه می باش ــی از س ــک خال ــینی دارد و مل ــب نش عق
کارشــناس رسمی دادگســتری ارزش آن را  کــه  مالکیــن حقوقــی نســبت بــه آن ندارنــد 
معــادل 28/۵۵1/۶۰۰/۰۰۰ ریــال ارزیابــی نمــوده را ازطریــق مزایــده بفــروش برســاند. 
لــذا جلســه مزایــده 1۴۰۰/۰2/18 ســاعت 1۰:۰۰ صبــح در محــل اجــرای احــکام مدنــی 
دادگســتری شهرســتان خمینــی شــهر برگــزار می گــردد. طالبیــن می تواننــد ۵ روز قبــل 
ــانی  ــش نش ــروی آت ــی روب ــام جنوب ــان ام ــهر خیاب ــی ش ــانی خمین ــه نش ــده ب از روز مزای
ک9۰  مراجعــه و مــورد مزایــده را از نزدیــک بازدیــد نماینــد. خریــدار  کوچــه 9 پــال نبــش 
کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد. خریــدار می بایســتی ده درصــد  کســی اســت 
ــه  ــده ب قیمــت پیشــنهادی را فــی المجلــس و مابقــی را ظــرف یــک مــاه از تاریــخ مزای
کســر  حســاب ســپرده دادگســتری واریــز نمایــد درغیراینصــورت ده درصــد اولیــه پــس از 
هزینه هــای مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد. شــایان ذکــر اســت اجــرای 
احــکام مدنــی تکلیفــی در تحویــل مــال بــه خریــدار نــدارد. تذکــر: متقاضیــان شــرکت 
در مزایــده می بایســت 1۰ درصــد بهــای مــال را طــی فیــش چهــار نســخه ای بــه حســاب 
گرفتــن شناســه  بانــک ملــی واریــز )جهــت  نــزد  ســپرده دادگســتری خمینــی شــهر 
ــا در دســت داشــتن اصــل فیــش و  ــه اجــرای احــکام مراجعــه نماییــد( و ب پرداخــت ب
کارت ملــی نیــم ســاعت قبــل از شــروع مزایــده بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه  اصــل 
کارت ملــی و اصــل فیــش  کپــی  و درخواســت شــرکت در مزایــده را تکمیــل و بــه همــراه 
دادگســتری  مدنــی  احــکام  اجــرای  دادورز  و  مدیــر  نماینــد.  اجــرا  تحویــل  ســپرده 

شهرســتان خمینــی شــهر علــی حســن زاده - 112۳۴۳۴ / م الــف
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

شــماره: 2۰27۰۰1۶8۵، تاریــخ: 1۴۰۰/1/2۳، چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب 
ک 11۵1۶/1۶۶2 واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان  ســاختمان مخروجــه شــماره پــال
کبــری پنارتــی فرزنــد اســماعیل درجریــان ثبــت  کــه طبــق پرونــده ثبتــی بنــام مهــدی ا
خ 99/1۰/2۰ هیــات حــل اختــالف  اســت و رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰27۰17۵۶1 مــور
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
ک منطقــه شــرق اصفهــان نســبت بــه ملــک  رسمی مســتقر در ثبــت اســناد و امــال
گردیــده اســت و باتوجــه به اینکــه ســابقه ای از تحدیــد حــدود اولیــه  مرقــوم صــادر 
ک 11۵1۶ اصلــی مشــاهده نگردیــد لــذا بــه اســتناد مــاده 1۳ آییــن نامــه قانــون مزبور  پــال
تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در تاریــخ 1۴۰۰/۰۳/۰1 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع 
کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار  ــه  گهــی ب ــذا بموجب ایــن آ و بعمــل خواهــد آمــد. ل
کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد. اعتراضــات مجاوریــن و  میگــردد 
ک مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد  صاحبــان امــال
حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق مــاده 8۶ آئیــن نامــه قانــون ثبــت 
معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره بــا تقدیــم 
ح دعــوی خــود را به ایــن  گواهــی طــر دادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی اقــدام و 
ــی وی  ــا نماینــده قانون ــد درغیراینصــورت متقاضــی ثبــت و ی ــه نمای منطقــه ثبتــی ارائ
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را اخــذ و  میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و 
به ایــن منطقــه تســلیم نمایــد. ســپس اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات 
ثبتــی را بارعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. تاریــخ انتشــار: 1۴۰۰/۰1/29 - مهــدی 

ک منطقــه شــرق اصفهــان - 1122982 / م الــف شــبان رییــس ثبــت اســناد و امــال

گهی آ

گزارشربخ

کاشــی های منحصر به فرد حمام  پوســته شــدن 
صفــوی علــی قلــی آقــا بــر اثر رطوبــت، آثار شــاخص 
کاشــیکاری این بنــای تاریخــی را با آســیب رو بــه رو 
کارشناســان رســیدگی  کیــد  کــه بــه تا کــرده اســت 
به ایــن اثــر ثبــت شــده در فهرســت آثــار تاریخــی 

ضــروری اســت.
گرمابــه علــی قلــی آقــا یکــی از حمام هــای تاریخــی 
اصفهــان و از آثــار ثبــت ملی ایــن شــهر  اســت، 
صفــوی  زیبــای  نقاشــی های  و  کاشــیکاری ها 
و قاجاری ایــن بنــا حــاال در اثــر نــم و رطوبــت و 
بــی  نبــود رســیدگی های عاجــل در  همچنیــن 
خبــری نهادهــای متولی در حال آســیب و تهدید 

روزافــزون هســتند.
کل اوقــاف و در اجــاره   ایــن بنــا در تملــک اداره 
کاربــری  کنــون بــا  شــهرداری اصفهــان اســت و ا
کــه بــه دلیــل  مــوزه مــردم شناســی فعالیــت دارد 
بهره بــرداران،  و   ناظــر  نهادهــای  بی توجهــی 
کاشــیکاری های یگانه ایــن اثــر تاریخــی در حــال 

ریــزش و آســیب جــدی هســتند.
بــا  بایــد  دســتگاه ها  تملــک  در  تاریخــی  آثــار 
میــراث  نظــارت  بــا  و  نهادهــا  بودجه های ایــن 
شــرایط  شــوند،  حفاظــت  و  مرمــت  فرهنگــی 
کاشــیکاری ها، َتَرک هــای ســقف ها و  نامطلــوب 
تاق هــای برخــی قســمت های حمــام علــی قلــی 
کــه رونــد رســیدگی به ایــن  آقــا در حالــی اســت 
آســیب ها بــه دلیــل اختصــاص نگرفتــن بودجــه از  
ســوی شــهرداری مختــل شــده و در نبــود نظــارت 
آثــار شــاخص  کافــی از ســوی میــراث فرهنگــی 
خصــوص  بــه  و  حمــام  کاشــیکاری های این 
ــا  ــا ب کاشــیکاری منتســب بــه چهــره علــی قلــی آق
ــه حــال خــود رهــا شــده اند. شــرایط نامطلــوب ب

حمــام علــی قلــی آغــا یک بنــای صفوی ارزشــمند 
در محلــه بیدآبــاد از محله هــای قدیمی اصفهــان 
گرمابــه  کاربــری  ــا اوایــل دهــه هفتــاد  کــه ت اســت 
داشــت امــا بــا شــرایط نــا بــه ســامان تعطیل شــد و 

اوقــاف آن را بــه شــهرداری  اجــاره داد.
ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری اصفهان 
از ســال ۸۳ ایــن بنــا را مرمــت و بــه مــوزه مــردم 
کــرد و حــاال بــا گذشــت ۱۷ ســال  شناســی تبدیــل 
کــه در طی ایــن ســال ها  بــه دلیــل نــم و رطوبتــی 
بــه دلیــل نبود نظــارت و پایش کافی افزوده شــده 
کاشــیکاری های شــاخص این بنا در حال  اســت، 

پوســته شــدن و تهدیــد هســتند.
که مدیریت شــهرداری  همه اینها در حالی اســت 

اســت و در  پایــان  بــه  رو  اصفهــان در ایــن دوره 
ــرای  گذشــته، نامــه نگاری هــا ب طــول یــک ســال 
اختصــاص بودجــه بــرای رســیدگی بــه شــرایط 
رطوبــت زدگــی و آســیب های ناشــی از شــوره بــر 
کاشــیکاری  کاشــی ها و بــه خصــوص در تابلــوی 
منتســب بــه علــی قلــی آقــا بی نتیجــه بــوده اســت 
کل اوقــاف و امــور خیریــه بــه  و در ایــن میــان اداره 
که ایــن حمــام را در تملــک دارد  عنــوان نهــادی 
از  می  شــود   نهــاد  خزانه ایــن  وارد  آن  درآمــد  و 
ــر تاریخــی بی خبــر اســت و از طــرف  شــرایط این اث
دیگــر اداره کل میــراث فرهنگی نیز به عنوان نهاد 
ناظــر آثــار تاریخــی از ایــن ماجــرا ابــراز بــی اطالعــی 

می کنــد.
تزئینات منحصر بفرد

کوشــنده  کارشــناس مرمــت و  محمــد آقاجانــی، 
میــراث فرهنگــی اصفهــان در رابطــه بــا شــرایط 
حمــام تاریخــی علــی قلــی آقــا بــه  خبرنگار ایرنــا 
گفــت:  تزئینــات  ارزشــمند و نفیــس حمــام علــی 
ــرده اســت. ک ــه فــرد  قلــی آقا ایــن بنــا را منحصــر ب

بنــای  کاشــیکاری های این  در  داد:  ادامــه  وی 
کــه چهــره بانی ایــن  صفــوی تابلویــی وجــود دارد 
کــه در دوره  بنــا را  نمایــش می دهــد امــا اتفاقــی 
مدیریت های پیشــین حمــام رخ داد ایــن بود که 

کشــیدند. کاشــی ها را شیشــه  روی  
ــت  ــت دارد و رطوب ــا رطوب ــن بن ــزود: ذات ای وی اف
کــه  هــم از داخــل بــه  ســاختار بنــا آســیب می زنــد 
بایــد تهویــه و ســیرکوله)چرخش( هوایــی بشــود. 
حفاظــت  بــرای  کــه  ســکوریتی  شیشــه های 
گرچــه نــه  گذاشــته شــد ا کاشــیکاری  روی ایــن اثــر 
کــه قســمی از این  بــه عنــوان عامــل صددرصــد 
دلیــل بــود کــه اجــازه ندهد این رطوبــت به راحتی 
کنــد و پشــت این شیشــه بمانــد و بــه  چرخــش 

شــوره و آســیب منجــر شــود.
 عضــو انجمــن دوســتداران اصفهــان افــزود: بــا 
کــه  کــه داشــتم شــاهد این بــودم  بازدیدهایــی 
کاشــیکاری بــه خاطر شــوره ای  لعاب ایــن تابلــوی 
کــه لعاب هــا را  کــه از پشــت مــی زد  و رطوبتــی 
می ترکانــد، پوســته می شــد و می ریخــت، تذکــر مــا  

هــم در ایــن رابطــه فایــده ای نداشــت.
کار حفاظــت  آقاجانــی بــا اشــاره بــه حساســیت 
گفت: ایــن  کاشــی های حمــام علــی قلــی آقــا  از 
ک  اثــر یــک بنــای تاریخــی و قدیمی اســت، خــا
اصفهــان بــه همــراه خــود رطوبــت دارد و بایــد 
کــه در  همیشــه فکــری بــه خاطر ایــن رطوبتــی 
ذات اصلــی  بناهــا وجــود دارد بشــود اما نمی توان 

کــه چون ایــن حمــام در دوره ای  مرمــت  گفــت 
ــدارد. ــه مرمــت ن ــاز ب ــده  دیگــر نی ش

کاشیکاری چهره علی قلی آقا نفیس ترین 
تابلوی کاشی ایران 

و  نفیس تریــن  از  را  آقــا  قلــی  علــی  حمــام  وی 
باارزش تریــن بناهــای تحــت مدیریــت شــهرداری 
اصفهــان خوانــد و افــزود:  هــر بنایــی می توانــد بــه 
خاطــر رطوبــت و  بــه خاطــر نشســت ســفره های 
آب زیــر زمینــی آســیب ببینــد اما اینکــه رهــا شــود 
و فکــری برایــش نشــود می توانــد مشــکل ســاز 
کاشــیکاری چهــره علــی قلــی آقــا یکــی از  باشــد. 
کــه  کاشــی ایران اســت  نفیس تریــن تابلوهــای 
جــا  دنیــا  موزه هــای  بهتریــن  در  می توانســت 
کنــون در اینجــا مورد  داشــته باشــد اما متاســفانه ا

اســت. بی مهــری 
ســازمان  هنــری  اداره  رئیــس  عطریــان  علــی   
فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری اصفهــان 
ــا،  ــاره آنچــه در خصــوص حمــام علــی قلــی آق درب
دوســتداران میــراث فرهنگــی را نگران کرده اســت 
گفــت: نــم گرفتگــی در بعضــی جداره ها، تعــدادی  
پوســته  همچنیــن  و  طاق هــا  بعضــی  در  َتــرک 
بــه چهــره  کاشــیکاری چهــره منســوب  شــدن 
علــی قلــی آقــا بــه واســطه نــم و رطوبــت از جملــه  
آســیب های آثــار بنــای تاریخــی حمــام علــی قلــی 

ــا اســت. آق
وی یــادآور شــد: در ایــن رابطــه از دانشــگاه هنــر 
کــه بــه مــا بــرای فهــم مســاله  کردیــم  اســتعالم 
کمــک  شــناخت مرمــت حمــام علــی قلــی آقــا  
بدهنــد، چنــد پیشــنهاد بــه مــا ارائه شــده اســت و 

اقدامــات عاجلــی را هــم بــرای ما تعریف کردند که 
بحث هــای رطوبــت را بــه حداقــل برســانیم.

هر اثر تاریخی نیاز به مراقبت دائم دارد
اتفاقــات  و  شــدن  پوســته  مســاله  افــزود:  وی 
ــه  ــد ب ــی را بای ــر تاریخ ــر اث ــت، ه ــی اس ــر طبیع دیگ
ــم نیــاز  کــه دائ کنیــم  ــگاه  کهنســال ن شــکل یــک 
بــه مراقبــت دارد، ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 
کاربری ایــن مــکان را در اختیــار دارد  شــهرداری 
و بحث هــای مرمــت مکان هــای تاریخــی تحــت 
مدیریــت شــهرداری بــر عهــده شــهرداری منطقــه 
یــک و  ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری 

اســت.
کرد: در خصوص شــرایط حمام علی  وی تصریح 
قلــی آقــا بحــث تامیــن بودجــه و هــم بحث هــای 
گــر نیاز  نهایــی کارشناســی مرمــت مطــرح اســت، ا
بــه یــک مرمــت اساســی وجــود داشــته باشــد بــه 
احتمــال قــوی یــک یــا ۲ ســال مــوزه بایــد تعطیــل 
شــود بــه عالوه اینکــه بودجه ایــن طــرح را هــم 
شــهرداری منطقــه یــک نتوانســته بــا توجــه بــه 

کنــد. کــه داشــته تامیــن  درآمدهایــی 
ــان ســازمان فرهنگــی اجتماعــی  گفتــه عطری ــه  ب
ورزشــی شــهرداری اصفهــان  پیگیر ایــن ماجــرا 
کــه  هســت اما ایــن موضــوع منــوط بر ایــن اســت 
طــرح مرمتــی جامــع توســط ســازمان نوســازی و 
بهســازی تدویــن شــود و مهــم تــر از آن بودجه این 

ــود. ــن ش ــهرداری تامی کار در ش
بنا در اجاره شهرداری است پیگیری می کنیم

امــور  و  اوقــاف  اداره  رئیــس  بیــدرام  اهلل  روح 
گــو با ایرنــا  گفــت و  خیریــه ناحیــه ۲ اصفهــان در 

از شــرایط رطوبــت و آســیب های ناشــی از آن در 
کاشــیکاری و نقاشــی های حمــام علــی قلــی  آثــار 
گفت: ایــن مــکان در  کــرد و  آقــا اظهــار بی اطالعــی 
اجــاره شــهرداری اســت اما ایــن مــورد را پیگیــری 
گــزارش  و  بررســی  همــکاران  تــا  کــرد  خواهیــم 

دهنــد.
در همیــن پیونــد، ناصــر طاهــری معاونــت میراث 
گردشــگری و  کل میــراث فرهنگــی  فرهنگــی اداره 
گفــت: برنامــه  صنایــع دســتی اصفهــان به ایرنــا 
ششــم توســعه دســتگاه های دولتــی را مکلــف 
کــرده اســت از محــل اعتبــارات همــان  و موظــف 
کــه در اختیــار یــا  دســتگاه، بناهــای تاریخــی ای را 

کننــد. در تملــک دارنــد مرمــت و حفاظــت 
وی افــزود: بارهــا در ایــن رابطــه بــا دســتگاه هایی 
مکاتبــه  دارنــد  اختیــار  در  تاریخــی  بنــای  کــه 
کنیــد. حمــام  کــه مکلفــت بــه مرمــت  کرده ایــم 
بــرداری  بهــره  مــوزه  عنــوان  بــه  آغــا  قلــی  علــی 
کــه  می شــود و خوشــبختانه مکان هــای تاریخــی 
اســتفاده می شــوند نگهــداری هــم می شــوند، 
مثــل  قدرتمنــد  نهــاد  یــک  خصــوص  در ایــن 
شــهرداری متولــی آن اســت و  مــا هــم بــه عنــوان 
نهــاد ناظــر بایــد روی رونــد مرمت ها نظارت کنیم 
ــم. ــر بدهی ــد تذک ــود دارد بای ــاله ای وج ــر مس گ و  ا

شهرداری موظف است
طاهــری یــادآور شــد: در رابطــه بــا مشــکل حمــام 
کــرد،  علــی قلــی آقــا مکاتبــه و بازدیــد خواهیــم 
اداری  فرآینــد  در  ماجــرا   اســت این  ممکــن 
شــهرداری مانــده باشــد و بــه هــر دلیلــی تامیــن 
کــه  اعتبــار نشــده ولــی  شــهرداری موظــف اســت 
کار ســرعت  کار را بکنــد و مــا  هــم بایــد به ایــن   ایــن 

بدهیــم.
حمــام علــی قلــی آقــا یکــی از بناهــای تاریخــی 
ســال  از ۳۰۰  بیــش  کــه  اســت  اصفهــان  شــهر 
نــام  بــه  قدمــت دارد. بانی ایــن حمــام فــردی 
کــه  گان دربــار صفــوی بــوده  علیقلــی از خواجــه 
عــالوه بــر حمــام اقــدام بــه ســاخت یــک مســجد، 
ســرا و چهــار ســوق نیزکــرده و همگــی بــه همیــن 

نــام شــهرت دارنــد.
اســتان اصفهــان بــا بیــش از ۲۲ هــزار اثــر تاریخــی 
کــه یکهــزار و ۸۵۰ مــورد آن بــه  شناســایی شــده 
ثبــت ملــی و هفــت اثــر آن بــه نام هــای میــدان 
نقــش جهــان، کاخ چهلســتون، باغ فین کاشــان 
و مســجد جامــع و ســه قنــات ›وزوان‹،‹مزدآبــاد‹ 
کانــون توجــه  و ›مــون‹ بــه ثبــت جهانــی رســید، 

گردشــگران داخلــی و خارجــی اســت.

بی توجهی بالی جان کاشیکاری یک اثر تاریخی در اصفهان

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

طرح ضیافت الهی 
در ۴۹ بقعه شاخص اصفهان برگزار می شود

خبرربخ

معــاون فرهنگــی و اجتماعــی اداره کل اوقــاف و امور 
خیریــه اســتان اصفهــان از برگــزاری غیــر حضــوری 
طرح »ضیافت الهی« در ۴۹ بقعه شــاخص اســتان 

اصفهــان خبــر داد.
کل اوقــاف و امــور  گــزارش روابــط عمومــی اداره  بــه 
خیریــه اســتان اصفهــان، ولــی اهلل روان بــا اشــاره 
ــتان  ــی« در اس ــت اله ــرح ضیاف ــای »ط ــه برنامه ه ب
اصفهــان ضمــن تبریــک حلــول مــاه مبــارک رمضان 
اظهــار داشــت: در ایــن زمینــه بایــد توجه داشــت که 
کرونــا بــرای اجــرای امــور الــزام  مصوبــات ســتاد ملــی 

کالن اســت. آور و فصــل الخطــاب تصمیمــات 
ــژه مــوج  ــه شــرایط وی ــا توجــه ب ــا بیان اینکــه ب وی ب
کرونــا و تغییــرات رنــگ بنــدی وضعیــت  چهــارم 
کرونــا جدولــی طراحــی شــده و بر اســاس آن فعالیت 
ابــراز  اســت،  شــده  مشــخص  شهرســتان های 
داشــت: چنانچــه وضعیــت رنــگ بنــدی شــهرها 
کنــد همــه فعالیت هــا بــر اســاس جــدول  نیــز تغییــر 

تعریــف شــده خواهــد بــود.
بازگشایی درب امامزادگان تابع مصوبات است

معــاون فرهنگــی و اجتماعــی اداره کل اوقــاف و امور 
گفــت: برگــزاری مراســم  خیریــه اســتان اصفهــان 
مذهبــی در شــهرهای نارنجــی و قرمــز ممنوع اســت 
و بازگشــایی درب امامــزادگان نیــز تابــع مصوبــات 
اســت. حجــت االســالم روان بــا بیان اینکــه زمــان 
ــا ۲۴  اجــرای طــرح ضیافــت الهــی از ۲۵ فروردیــن ت
افــزود:  اردیبهشــت مــاه مشــخص شــده اســت، 
کار داریــم. فضاســازی و نظافــت بقــاع را در دســتور 
و  اذان  قــرآن،  تــالوت  پخــش  بیان اینکــه  بــا  وی 
مناجــات بــا رعایــت حــال همســایگان در طــرح 
گرفتــه اســت،  کار قــرار  ضیافــت الهــی در دســتور 
تصریــح کــرد: همچنین برای پخــش در برنامه های 
و  زنــده  صــورت  بــه  برنامه هــا  نیــز  ســیما  و  صــدا 

را خواهیــم داشــت. تولیــدی 
کل اوقــاف و  معــاون فرهنگــی و اجتماعــی اداره 
در  بیان اینکــه  بــا  اصفهــان  اســتان  خیریــه  امــور 
کانــال »شــمیم افــق« جــذب  فضــای مجــازی و در 

کثــری مخاطبــان را در این ایــام داریــم، تصریــح  حدا
کــرد: تولیــد محتــوا بــرای انتشــار در ایــن فضــا نیــز در 

کار اســت. دســتور 
پیــش  قرآنــی  برنامه هــای  بیان اینکــه  بــا  وی 
بینــی شــده در این ایــام بیشــتر در زمینــه پخــش 
کــرد:  از شــبکه های صــدا و ســیما اســت، اضافــه 
بر ایــن اســاس ترتیــل خوانــی و جــز خوانی در دســتور 
کــه از امامــزاده نرمــی و امامــزاده هــالل  کار اســت 
ابــن علــی آران و بیــدگل اجــرا و امامــزاده ابوالعبــاس 
خوراســگان اصفهــان تولیــد و پخــش خواهــد شــد.
برگــزاری  بیان اینکــه  بــا  روان  االســالم  حجــت 
کرونــا اســت، ادامــه  جلســات تفســیر، تابــع شــرایط 
داد: بــر اســاس این شــرایط روند برگزاری این مراســم 

بــه شهرســتان ها ابــالغ خواهــد شــد.
پخش زنده اذان در بقاع متبرکه اصفهان

وی با بیان اینکه پخش اذان در امامزادگان اســتان 
اصفهــان در ایــام مــاه مبــارک رمضــان بــا اســتفاده 
از ظرفیــت قاریــان قــرآن و مداحــان انجــام شــود، 
اضافــه کرد: ســعی داریم مناســبت های مــاه مبارک 
ــا دســتورات  گرامی داریــم و مطابــق ب رمضــان را نیــز 

کنیــم. کرونــا برنامه ریــزی  ســتاد ملــی 
کل اوقــاف و  معــاون فرهنگــی و اجتماعــی اداره 
ــا بیان اینکــه طــرح  ــه اســتان اصفهــان ب امــور خیری
را در مــاه مبــارک  بــر  بیــرون  ســفره های افطــاری 

کــرد. رمضــان در امامــزادگان اجرایــی خواهیــم 
بــر  نیــز  قــدر  شــب های  بــرای  بیان اینکــه  بــا  وی 
کــم بــر اســتان عمــل خواهیــم  اســاس شــرایط حا
گفــت: برگــزاری نمــاز ســعید عیــد فطــر نیــز در  کــرد، 
امامــزادگان بــر اســاس شــرایط کرونایــی برنامه ریزی 

خواهــد شــد.
حجــت االســالم روان بــا بیان اینکــه در ۴۹ بقعــه 
برگــزار  الهــی  ضیافــت  برنامــه  برگــزاری  شــاخص 
کنونــی همــه  کــه بــا توجــه بــه وضعیــت  می شــود 
برنامه هــا بــه صــورت غیرحضــوری خواهــد بــود.

وی بــا اشــاره بــه بســته های معیشــتی در قالــب 
بیــدگل  و  آران  شهرســتان  در  گفــت:  نیــز  افطــار 
برای ایــن امــر یــک هزار بســته را در دســتور کار دارند.

خبر

مدیــرکل ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری 
گفــت: برنامه هــای مــاه مبــارک رمضــان  اصفهــان 
کالنشــهر بــه دلیــل شــرایط  گانه ایــن  در مناطــق ۱۵ 

کرونایــی مجــازی برگــزار می شــود.
ایمــان حجتــی به ایرنا گفــت: شــهروندان می توانند 
از طریــق فضــای مجــازی از ایــن برنامه هــا اســتفاده 
برنامه هــا  همه ایــن  از  اطــالع  بــرای  کــه  کننــد 
در  فرهنــگ  اصفهــان  صفحــه  بــه  می تواننــد 

کننــد. مراجعــه  اجتماعــی  شــبکه های 
درمــاه  اصفهــان  شــهرداری  بیان اینکــه  بــا  وی   
گذشــته  مبارک رمضان امســال همانند ســال های 
در مناطــق برنامه هــای مختلفــی را در دســت اقدام 
معنوی این ایــام  فضاســازی  کــرد:  تصریــح  دارد، 
در ســطح شــهر در چنــد دســته برنامــه ریــزی شــد، 
در ســری اول، طرح هــا بــه تبییــن حــال و هــوای 
کــه در ایــن زمینــه ۳۳  مــاه مبــارک اختصــاص دارد 
مجموعــه طــرح فضــای معنــوی مــاه رمضــان را 

نشــان می دهــد.
مدیــرکل ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری 
و  بــا جمــالت  داد: ایــن طرح هــا  ادامــه  اصفهــان 
کــی،  مفاهیمــی از جملــه رمضــان مــاه تزکیــه، مــاه پا
مــاه محبــت و مــاه نیکــوکاری در بیــش از یکصــد 

نقطــه شــهر نصــب شــده اســت.
گفــت: مجموعــه بعــدی طرح هــا بــه مناســبت  وی 
میــالد امــام حســن مجتبــی )ع( و پــس از آن به ایــام 
کــه در این  شــب های قــدر اختصــاص خواهــد یافت 
زمینــه نیــز ۶ مجموعه طــرح، طراحی و پیش بینی 

شــده اســت.
حجتــی بیــان کــرد: در لیالــی قــدر طرح هــای مربوط 
بــه ضربــت خــوردن و شــهادت مــوالی متقیــان 
حضــرت علــی)ع( در نقــاط مختلــف شــهر نصــب 
ــه در ایــن زمینــه نیــز ۶ مجموعــه طــرح  ک می شــود 
طراحی شــده اســت. وی اظهار داشــت: در رمضان 
امســال حــوزه اجتماعــی و شــهروندی از ظرفیــت 

گالری هــای تبلیغــات شــهری  تبلیغــات شــهری و 
اســتفاده کــرده و در گالــری شــهری بــا موضوع اســما 
الهــی، ظرفیــت ۳۰۰ تابلو شــهروندی بــه درج ۳۰ نام 
مبــارک و اســم اعظــم خداونــد و ۳۰ صفــت مقــدس 
کنــار آن اشــعاری  پــروردگار متعــال مزیــن شــده و در 
گذشــته تــا امــروز بــه عنــوان  از شــاعران فارســی از 
پیام ایــن طرح هــا در تابلوهــا نقــش بســته اســت.

مدیــرکل ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری 
اصفهــان بــا بیان اینکــه بــه همــت حــوزه اجتماعــی 
ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی شــهرداری اصفهــان 
مــاه رمضــان امســال مســابقه »بهــار در بهــار« اجــرا 
ــرآن و بهــار طبیعــت اشــاره  ــه بهــار ق ــه ب ک می شــود 
کران شــده  دارد، افزود: ایــن مســابقه بــه طرح های ا
در شــهر اختصــاص دارد و شــهروندان می تواننــد 
هرشــب از طریــق صفحــه  »اصفهــان فرهنــگ« 
کــرده و بــا  در فضــای مجــازی در مســابقه شــرکت 
ــه قیــد  ع درســت ب تکمیــل اشــعار و انتخــاب مصــر
ــن  ــده برای ای ــه ش گرفت ــر  ــز در نظ ــده جوای ــه برن قرع

مســابقه باشــند.
مختلــف  میادیــن  و  محــالت  در  داد:  ادامــه  وی 
نیزالمان هــای  اصفهــان  شــهر  گانــه  مناطــق ۱۵ 
مربــوط به ایــن مــاه با محتوای معنوی نصب شــده 
و همچنیــن طــرح دیــواره پازلــی ارگ جهــان نمــا بــه 

مــاه مبــارک رمضــان اختصــاص یافتــه اســت.
کــرد: همچنیــن برنامــه »بشــارت  حجتــی اضافــه 
نیــز  اســت  قرآنــی  مســابقات  شــامل  کــه  بهــار« 
و  گرفتــه  قــرار  مختلــف  مناطــق  کار  دســتور  در 
همچنیــن مســابقات سراســری قرائــت و ترتیــل از 
برنامه هــای مخصــوص مــاه مبــارک رمضــان اســت 
کــه بــا حضورشــهروندان از طریــق مجــازی بــه اجــرا 

می آیــد. در 
کــرد: در برخــی مناطــق بــا هــدف حمایت  وی بیــان 
ــده از شــرایط  از خانواده هــای نیازمنــد و آســیب دی
کرامــت  حفــظ  بــا  ارزاق  بن هــای  توزیــع  کرونــا 

کرامــت«  انســانی این افــراد تحــت عنــوان »ســفره 
برنامــه ریــزی شــده اســت.

مدیــرکل ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری 
اصفهــان بــا بیان اینکــه شــهرداری مناطــق بــرای 
نیــز  رمضــان  مــاه  در  مختلــف  مناســبت های 
گرفتــه  اســت، افــزود:  برنامه هــای ویــژه ای را در نظــر 
از جمله ایــن برنامه هــا برگــزاری برنامــه شــب های 
گردهمایی  قدر و مراســم احیا در فضای باز، برنامه 
حضــرت  وفــات  مناســبت  بــه  امــت«  »مــادر 
مناســبت  بــه  قدســیان  جشــن  و  خدیجــه)س( 
کــدام در تاریخ  والدت امــام حســن )ع( اســت که هر 

برگــزار می شــود. مربــوط مناســبت ها 
وی تصریح کرد: مسابقه کتابخوانی فیض بندگی، 
کاروان همدلــی  برنامــه »مهمانــی بــا صفــا« شــامل 
ــامل  ــه ش ک ــان  ــالت و مســابقات جــام رمض در مح
مســابقات ورزشــی بانــوان و آقایــان در رشــته های 
کامپیوتــری اســت،  مختلــف، بازی هــای فکــری و 
برنامــه »بــاران رحمــت« مخصــوص عیــد ســعید 
بــا  همــراه  خــدا  مــاه  عکاســی  مســابقه  فطــر، 
جوایــز نفیــس در فضــای مجــازی و مســابقات در 
ــز توســط معاونــت  رشــته های مختلــف ورزشــی نی
ورزشــی و تفریحــی ســازمان فرهنگــی شــهرداری 
اصفهــان بــرای گروه های ســنی مختلــف در این ماه 

برگــزار می شــود.
حجتــی بــا بیان اینکــه مجموعــه فرهنگــی مذهبــی 
بــه برگــزاری  تخــت فــوالد نیــز در ایــن مــاه اقــدام 
گفــت: آییــن  کــرده اســت،  برنامه هــای متفاوتــی 
کالم بــزرگان و مشــاهیر بــا  ســحری خوانــی، پخــش 
صــدای بــه جــا مانــده از برخــی مشــاهیر مدفــون 
در تخــت فــوالد و ویــژه برنامــه »بهشــت اجابــت« 
ــث  ــان و مباح ــات رمض ــهدای عملی ــی ش ــه معرف ک
معرفتــی را شــامل می شــود و ســحرگاه های مــاه 
مبــارک رمضــان از شــبکه اصفهــان پخــش می شــود 

از جمله ایــن برنامه هــا اســت.
کــرد: همچنیــن ویــژه برنامــه »فرمــول  کیــد  وی تا
جاذبــه« تخــت فــوالد از شــبکه ۲ ســیما بــه معرفــی 
کــه ســبک زندگــی آنهــا فرمولــی  علمــا و مشــاهیری 
بــرای زندگــی موفــق و ســعادتمند اســت، می پــردازد 
و ایــن مشــاهیر و علمــا در طــول مــاه مبــارک رمضــان 

از ایــن شــبکه معرفــی می شــوند. 
مدیــرکل ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری 
اصفهــان ادامــه داد: مجموعــه تلویزیونــی »شــهر 
کارگــردان  کارگردانــی مجیــد صدیقــی  قشــنگ« بــه 
اصفهانــی بــا هنرمنــدی جمعــی از مفاخــر هنــری 
اصفهان نیز تا ۹ اردیبهشــت ماه از شــبکه اصفهان 
ســوی  از  مجموعــه  شــد، این  خواهــد  پخــش 
معاونــت فرهنگــی شــهرداری اصفهــان بــا همکاری 
صــدا و ســیما تولیــد شــده و از ۲۹ فروردیــن تــا ۹ 
اردیبهشــت مــاه حــدود ســاعت ۱۲ ظهــر از شــبکه 

اصفهــان پخــش می شــود.

برنامه های ماه مبارک رمضان در اصفهان مجازی برگزار می شود

مذهبــی  و  فرهنگــی  تاریخــی،  مجموعــه  مدیــر 
تخــت فــوالد، گفــت: ویژه برنامه ســحرگاهی شــبکه 
اصفهــان بــا آیتم هــای متنــوع پخــش می شــود. 
مخاطــب  جــذب  و  مــردم  بهتــر  گاهــی  آ بــرای 
مســابقه ای تحــت عنوان »بهشــت اجابت« تــدارک 
گفتــه شــده در برنامــه ســوالی  کــه از مطالــب  دیدیــم 
طــرح می شــود و بیننــدگان بــرای پاســخ تــا زمــان 

افطــار فرصــت دارنــد.
کــرد:  گــو با ایمنــا، اظهــار  علــی معــرک نــژاد در گفــت و 
کــه ویــژه برنامــه ســحرگاهی مــاه  ســال ســوم اســت 
مبــارک رمضــان در اســتان اصفهــان بــا مشــارکت 
کل صــدا و ســیمای مرکــز اســتان  شــهرداری و اداره 
ویــژه  نیز ایــن  امســال  می شــود.  برگــزار  اصفهــان 
برنامــه بــا محوریــت معرفــی مشــاهیر آرمیــده در 

تخــت فــوالد و شــهدا خواهــد بــود.
وی افزود: ایــن ویــژه برنامــه در ۳۰ ســحر بــا آیتم های 
متنــوع از قبیــل حکایــات، صــدا و داســتان های 
ــا وصیــت  ــا ت اخالقــی مشــاهیر از علمــا، فقهــا و عرف
ــا، پخــش  ــی آنه ــبک زندگ ــی س ــهدا و معرف نامــه ش

می شــود.
مدیــر مجموعــه تاریخی، فرهنگــی و مذهبی تخت 
گلســتان  کــه » دکــور برنامــه در  فــوالد بــا بیان ایــن 
شــهدا تــدارک دیــده شــده اســت«، ادامه داد: ســعی 
کردیــم از دو جهــت مســتقیمًا بــه موضــوع شــهدا 
گلســتان  کــه یــک مــورد ســالن  کنیــم  ورود پیــدا 
شــهدا اســت زیــرا احداث ایــن ســالن اتفــاق خــاص 

ــود. ــژه ای ب و وی
کردیــم  کــرد: از طرفــی تــالش  معــرک نــژاد تصریــح 
کم تــر بــه نــام و زندگی نامــه آنهــا  کــه  شــهدایی را 
اشــاره شــده، معرفــی کنیــم بــه همین دلیــل بــا اداره 
کــز دیگــر  کل بنیــاد شــهید اســتان اصفهــان و مرا
هماهنگــی شــد تــا وصیت نامــه و زندگی نامه هــای 

آمــاده و در قالب هــای مختلــف صوتــی و  را  آنهــا 
تصویــری در اختیــار بیننــدگان شــبکه اصفهــان قرار 

ــم. دهی
کــرد: ویــژه برنامــه ســحر شــبکه اصفهان  وی اضافــه 
در ۱۰ شــب اول مــاه مبــارک رمضــان عــالوه بــر شــبکه 
اســتانی از طریق شــبکه شــما نیز پخش می شــود تا 
بیننــدگان در ســطح ملــی نیــز بتواننــد از ایــن برنامــه 

اســتفاده کنند.
مدیــر مجموعــه تاریخی، فرهنگــی و مذهبی تخت 
اجابــت«  »بهشــت  مســابقه  بــه  اشــاره  بــا  فــوالد 
گاهــی بهتــر مــردم و جــذب مخاطــب  گفــت: بــرای آ
مســابقه ای تحــت عنوان »بهشــت اجابت« تــدارک 
ســحر  هــر  شــد  گفتــه  کــه  همانگونــه  دیده ایــم 
کــه حکایــات خــاص اخالقــی مشــاهیر  آیتمی داریــم 
آرمیــده در تخــت فــوالد در آن مطــرح می شــود و 
ــبک  ــرآن و س ــت ق ــا محوری ــژه ب ــور وی ــه ط ــال ب امس
زندگــی قرآنــی خواهد بود همچنین کارشناســی نیز 
بــه صــورت زنــده و مســتقیم در برنامــه حضــور دارد. 
گفتــه شــده در  معــرک نــژاد ادامــه داد: از مطالــب 
برنامــه ســوالی طــرح می شــود و بیننــدگان تــا زمــان 
کــه پاســخ های خــود را از دو  افطــار فرصــت دارنــد 

کننــد.  ــرای مــا ارســال  طریــق ب
یکی از طریق ســامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۳۳ و دیگری 
کــردن پاســخ زیــر پســت ســوال مســابقه در  کامنــت 
که به آدرس گرام مجموعه تخت فوالد   پیج اینستا

 takhtefoulad_ir@ است.
مذهبــی  و  فرهنگــی  تاریخــی،  مجموعــه  مدیــر 
کشــی  تخــت فــوالد افــزود: در پایــان هــر افطــار قرعــه 
کــه بــه ســوال  می کنیــم و بــه چهــار نفــر از افــرادی 
طــرح شــده پاســخ صحیــح داده باشــند، ۲۰۰ هــزار 
تومــان جایــزه نقــدی تعلــق می گیــرد، همچنیــن 

اســامی برندگان نیــز در برنامــه اعــالم می شــود.

کنید در مسابقه »بهشت اجابت« شرکت 
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اســتان  بســکتبال  هیئــت  انتخاباتــی  مجمــع 
اصفهــان بــا انتخاب مجــدد جــواد داوری بــه عنوان 

رئیــس جدیــد هیئــت، بــه پایــان رســید.
اســتان  بســکتبال  هیئــت  انتخاباتــی  مجمــع 
کوثــر  بــرداری ورزشــگاه  اصفهــان در ســالن وزنــه 
اصفهــان بــا حضــور رئیــس فدراســیون بســکتبال، 
مدیــر تیم هــای ملــی و مســئول امــور اســتانهای 
اســتان  جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل  فدراســیون، 
اصفهــان و معاونیــن وی، اعضــا مجمــع و رســانه ها 
گزارش ایســنا، ســینا امانــی، جــواد  برگــزار شــد. بــه 

ســعید  داوری،  جــواد  محمدپورمقــدم،  و داوری،  کالنتــر  امیرحســین  ظفریــان،  کتایــون  داوری، 
کاندیــدا احــراز پســت  امیرمســعود لوافــان، هفــت 
کــه  بودنــد  اســتان  بســکتبال  هیئــت  ریاســت 
غیبــت امانــی، پورمقــدم، ظفریــان، کالنتــر و لوافــان 
بــه منزلــه انصــراف آنهــا تلقــی شــده و بــا انصــراف 
کاندیدای ایــن  ســعید داوری، جــواد داوری تنهــا 
گیــری از  ــان فراینــد رای  ــد. در پای مجمــع باقــی مان
کســب  ــا  مجمــوع  ۱۶ رای ماخــوذه، جــواد داوری ب
۱۶ رای برای ۴ ســال دیگر در پســت ریاســت هیئت 

ــد. ــی مان ــکتبال باق بس

در پایان مجمع انتخاباتی هیئت بسکتبال استان اصفهان مشخص شد؛

تمدید ریاست داوری در هیئت بسکتبال استان اصفهان

ــرد  ک ــالم  ــان اع ــال جوان ــی والیب ــم مل ــرمربی تی س
چهــارم  از  گردانش  شــا نخســت  گــروه  اردوی 

اردیبهشــت مــاه آغــاز خواهــد شــد.
تیــم ملی والیبال جوانان ایــران، از ۳۱ شــهریورماه 
امســال مســابقات قهرمانــی جوانــان زیــر ۲۱ ســال 
جهــان را پیــش رو دارد. بــا اعــالم بهــروز عطایــی، 
چهــارم  از  ملی پوشــان  نخســت  گــروه  اردوی 

اردیبهشــت مــاه آغــاز خواهــد شــد.
گفتــه ســرمربی تیــم ملــی جوانــان، لیســت  بــه 
اســامی کادر فنــی و سرپرســتی تیــم ملی بــه همراه 
تــا قبــل از شــروع  لیســت نهایــی اردونشــینان 
رســمی اردوها طــی هفتــه جــاری اعــالم می شــود.

کیــد بر اینکــه  ســرمربی تیــم ملــی جوانــان بــا تا
نفــرات  تعــداد  بــا  جــوان  ملی پوشــان  اردوی 
محدودتــری در مقایســه بــا تیــم ملــی نوجوانــان 
 ۴۵ حــدود  گفــت:  خــورد،  خواهــد  اســتارت 
گذشــته بــه تیــم ملــی  کــه در  الــی ۵۰ بازیکنــی 
نوجوانــان دعــوت شــده و برای ایــن تیــم بــازی 
کــرده بودنــد بــه همــراه بازیکنانــی که ســابقه بازی 
کشــور و لیــگ  در رقابت هــای قهرمانــی جوانــان 
برتــر را دارنــد بــه اردوی تیــم ملــی جوانــان دعــوت 

می شــوند.
گفتــه عطایــی مشــکلی هــم بــر ســر راه تیــم  بــه 
ــزرگ ما ایــن  ــود دارد: مشــکل ب ــان وج ــی جوان مل
کــه مســابقات جوانــان آســیا را نداشــتیم  اســت 
و بــه همیــن دلیــل یــک مرحلــه عقــب هســتیم. 
تمــام  از  بتوانیــم  برای اینکــه  و  حســاب  با ایــن 
کنیــم،  اســتفاده  والیبال ایــران  ظرفیت هــای 
درگیــر  اردوهای مــان،  از  مرحلــه  دو  یکــی، 
شناســایی بازیکنانــی خواهد شــد که کمتــر دیده 

شــده اند.
ســرمربی تیــم ملــی جوانــان قصــد دارد اردوهــای 
گــروه برگزار کند: بازیکنان دعوت  تیــم ملــی را در ۲ 
گــروه تقســیم می کنیــم.  شــده بــه اردو را بــه ۲ 
گــروه  اردوی  و  از چهــارم  گــروه نخســت  اردوی 
دوم از هفدهــم اردیبهشــت مــاه آغــاز می شــود. 

کــه تقریبــًا روزهــای پایانــی  در پایــان اردوی دوم 
اردیبهشــت خواهــد بــود، بــه جمــع ۲۰ الــی ۲۲ 
ــای  ــی اردوه کار اصل ــیم و  ــی می رس ــن نهای بازیک
تیــم ملــی بــا بازیکنــان نهایــی شــروع می شــود. 
ــاس  ــر اس ــا را ب ــه اردوه ــرد برنام ک ــم  ــعی خواهی س
کــه قــرار اســت بــه مســابقات جهانــی  ۱۲ بازیکنــی 

کنیــم. اعــزام شــوند، تنظیــم 
داخلــی  اردوهــای  تعــداد  درخصــوص  عطایــی 
گفــت: حــدود ۱۲ اردو  و محــل برگــزاری اردو نیــز 
بــرای تیــم ملــی جوانــان در نظــر داریــم. محــل 
امــا  اســت.  تهــران  در  اردوهــا  برگــزاری  اصلــی 
کــه  ممکــن اســت برخــی اســتان ها و یــا باشــگاه ها 
کیفیــت زمیــن و رفــاه  شــرایط مناســبی بــه لحــاظ 
ــینان از  ــی از اردونش ــرای میزبان ــد ب ــان دارن بازیکن
مــا دعــوت بــه عمــل آورند. ایــن احتمــال وجــود 
کــه برخــی اردوهــا را در شــهرهای دیگــری  دارد 
کنیــم. برگــزاری ۵ الــی ۱۰ بازی  بــه جــز تهــران برگــزار 
تدارکاتــی بــا تیم هــای خارجی از دیگــر برنامه های 
ســرمربی تیــم ملــی جوانــان اســت: قبــل از حضــور 
در مســابقات قهرمانــی جوانــان زیــر ۲۱ جهــان، 
کشــور خواهیــم  چنــد اردوی تدارکاتــی خــارج از 

داشــت.
اردوهــای  برگــزاری  مــکان  نــه  حاضــر  حــال  در 
کــه قــرار  خارجــی مشــخص اســت و نــه تیم هایــی 
اســت بــا آن هــا بــازی تدارکاتــی داشــته باشــیم. امــا 
در برنامه ریزی هایــم بــرای تیــم ملــی جوانــان، 
کشــورهای  در  تدارکاتــی  بــازی  تــا ۱۰  حــدود ۵ 
گرفته ام. ایــن احتمــال وجــود  اروپایــی در نظــر 
کــه بعــد از رایزنــی بــا چنــد تیــم حاضــر در  دارد 
مســابقات جهانی، در یک کشور مشــترک اردوی 
کنیــم تا نقاط ضعف و قــوت خود  تدارکاتــی برگــزار 

کنیــم. و حریفان مــان را ارزیابــی 
مســابقات قهرمانــی جوانــان زیــر ۲۱ ســال جهــان 
از ۳۱ شــهریور تــا ۱۱ مهرمــاه بــه میزبانــی مشــترک 
بلغارســتان و ایتالیــا بــه صــورت مشــترک برگــزار 
می شــود. مرحلــه نهایــی مســابقات نیــز در ایتالیــا 

برگــزار خواهــد شــد.

اســتان اصفهــان  کارگــری  رئیــس هیئــت ورزش 
گفــت: بــا توجــه بــه صنایــع و جمعیــت زیــاد کارگری 
کــه در اســتان اصفهــان وجــود دارد قطــب ورزش 

کشــور هســتیم.  کارگــری 
کــرد: باتوجــه بــه صنایــع  قاســم ســتاری اظهــار 
دارد،  وجــود  اصفهــان  اســتان  در  عظیمی کــه 
ورزش  عرصــه  در  زیــادی  بســیار  ظرفیــت 
کارگری ایجــاد شــده و ایــن اســتان بــه عنــوان قطــب 

اســت. شــده  معرفــی  کشــور  کارگــری  ورزش 
وی افــزود: در حــال حاضــر ۴۰ رشــته ورزشــی در 
کارگــری اســتان اصفهــان فعــال  هیئــت ورزشــی 
کــه بالــغ بــر ۱۰ هــزار ورزشــکار ســازمان یافتــه  اســت 
را پوشــش می دهــد، عملکــرد خــوب ورزشــکاران 
کــه داشــتیم موجــب شــده تــا بــرای  و برنامه هایــی 
کشــور را در بیــن  کل  ۶ ســال متمــادی رتبــه برتــر 
ــر  ــه خــود اختصــاص دهیــم و عــالوه ب ۳۱ اســتان ب
آن در بیــن رشــته های تحــت پوشــش هیئــت، 
کشــور  ورزشــکاران اصفهانی در ۱۰ رشــته ورزشــی در 

کردنــد. کســب  رتبه هــای برتــر را 
گیــری ویــروس  کــه همــه  وی بــا اشــاره بــه شــرایطی 
کردیــم  گفــت: ســعی  کــرد،  کرونــا در ســال ۹۹ ایجــاد 
کرونــا در هــر خانــه  گیــری  بــا توجــه بــه شــرایط همــه 
کارگــری را بــه  کنیــم و ورزش  یــک باشــگاه ایجاد 

کارگــران ببریــم. داخــل خانــه 
اســتان اصفهــان  کارگــری  رئیــس هیئــت ورزش 
تهدیداتــی  نیــز  آمــوزش  حــوزه  در  کــرد:  تصریــح 
کــرده و  کــرد را بــه فرصــت تبدیــل  کرونا ایجــاد  کــه 
کارگــران،  برنامه هــای آموزشــی بســیار خوبــی بــرای 
کــز  مرا کمــک  بــا  ورزشــکاران  و  داوران  مربیــان، 
کــه بــه طــور قطع ایــن برنامه هــا  آموزشــی اجــرا شــد 

در ســال جــاری ادامــه خواهــد داشــت.
کــرد: همچنیــن المپیــاد ورزشــی  وی خاطرنشــان 
ورزشــکاران  خوشــبختانه  و  شــد  برگــزار  بانــوان 
اصفهانــی رتبه هــای بســیار خوبــی را بــه دســت 
آوردنــد. بــه دلیــل محدودیت هایــی کــه در برگــزاری 
رشــته های  کردیــم  ســعی  داشــتیم،  مســابقات 
بــرده و در  بــه ســمت مجــازی شــدن  را  ورزشــی 

کردیــم  کــه منتشــر  کلیپ هایــی  فضــای مجــازی بــا 
کــه از رشــته های مختلــف ورزشــی  و فیلم هایــی 

کنیــم. داشــتیم، مســابقاتی را برگــزار 
ورزش  »دوشــنبه  خوانــدن  اهمیــت  بــا  ســتاری 
را  ورزشــی  دوشــنبه های  کیدکــرد:  تا کارگــری« 
می کنیــم،  دنبــال  کارخانجــات  در  جدیــت  بــا 
در  زیــادی  صنعتــی  شــهرک های  و  کارخانجــات 
اصفهــان وجــود دارد کــه بــا رواج و توســعه این طرح 
کمــک می شــود و موضوعــی  ــران  کارگ ــه ســالمت  ب
کــه بــرای مــا بســیار اهمیــت دارد بــه دنبــال تحقــق 
ــعار  ــتای ش ــری در راس ــم رهب ــام معظ ــش مق فرمای

ســال هســتیم.
وی در خصــوص مســابقات بــرون مــرزی ورزش 
مســابقات  جــاری  ســال  در  اظهارکــرد:  کارگــری 
کــه مســابقات  جهانــی یونــان را در پیــش داریــم 
تجــاری  المللــی  بیــن  شــرکت های  و  کمپانی هــا 
عــازم  نیــز  اســتان اصفهــان  از  تیم هایــی  اســت، 
گر شــرایط کرونــا اجازه  مســابقات می شــوند، البتــه ا
برگزاری ایــن مســابقات را بدهــد. رئیــس هیئــت 
کــرد: همچنیــن مســابقات  کارگــری اضافــه  ورزش 
کــه قــرار بــود تیرمــاه برگــزار  کارگری ایتالیــا  جهانــی 

شــود بــه مهرمــاه موکــول شــده اســت.
بــه  نزدیــک  حاضــر  حــال  در  بیان اینکــه  بــا  وی 
کارگــران  را  اصفهــان  اســتان  جمعیــت  ســوم  دو 
می دهنــد،  تشــکیل  آنهــا  خانواده هــای  و 
کارگــران و  اظهارکــرد: بــرای ارائــه خدمــات بهتــر بــه 
ــا  ــادی را ب خانواده هــای آنهــا، تفاهــم نامه هــای زی
کــز تفریحــی منعقد کردیــم، با جدیت  ارگان هــا و مرا
خانواده هــای  و  کارگــران  رفاهــی  مســائل  پیگیــر 
آن هــا در ایــن شــرایط بوده ایــم، بــا توجــه به ایــن 
کرونــا  گیــری  کارفرمــا در شــرایط همــه  کارگــر و  کــه 
آســیب دیده انــد تــالش می کنیــم بــا انجــام چنیــن 
برنامه هایــی بتوانیــم موجبــات نشــاط و ســالمتی 
آنهــا را فراهــم کنیــم. ســتاری گفــت: بــا هیئت هــای 
کردیــم  ورزشــی اســتان تعامــل بســیار خوبی ایجــاد 
کــه بــا روســای هیئت هــا  و طــی تفاهــم نامه هایــی 
مشــترک  برنامه هــای  می کنیــم  تــالش  داشــتیم 

کنیــم. خوبــی را اجــرا 

گفــت:  ریــو   ۲۰۱۶ المپیــک  طــال  مــدال  دارنــده 
ــی  گزینش ــازات  ــران امتی ــرای جب ــم ب ــردن وزن ک ــم  ک
المپیــک بــود و در آینــده مشــکلی بــرای بازگشــت 
کیلوگــرم نــدارم. اعضــای تیــم ملــی  بــه دســته ۹۶ 
وزنه بــرداری مردان ایــران صبــح روز دوشــنبه ایران 
را به مقصد مســابقات قهرمانی آســیا در ازبکســتان 
از  یکــی  مســابقات  کرد. ایــن  خواهنــد  تــرک 

گزینشــی های المپیــک بــا درجــه طالیــی بــه 
شــمار مــی رود و ســه وزنه بردار ایرانــی بــرای 
کــرد.    کســب امتیــازات آن  رقابــت خواهنــد 

یکــی از ایــن ورزشــکاران »کیانــوش رســتمی« 
کیلوگــرم  کــه تصمیــم دارد در دســته ۸۹ 

در ایــن مســابقات حاضــر شــود. 
بنــا به اعالم مســووالن برگــزاری 

ــورد  مســابقات، رســتمی با رک
 ۳۶۵ مجمــوع   ورودی 

کیلوگــرم بــه مصــاف رقبــا 
 ۸۹ دســته  در  مــی رود. 
کــره ای  کیلوگــرم وزنه بــردار 

کیلوگــرم در جایــگاه نخســت و  بــا مجمــوع ۳۹۰ 
رســتمی به همــراه وزنه بــردار ازبــک در رده دوم قــرار 
دارنــد. میــری هــم ســوم اســت.   دارنــده مــدال طــال 
ــرداری المپیــک ریــو روز شــنبه در  مســابقات وزنه ب
گفــت وگــو بــا خبرنگار ایرنــا بــا بیان اینکــه مســابقات 
قهرمانی آسیا یکی از تورنمنت های معتبر در سال 
۲۰۲۱ اســت اظهــار داشــت: این مســابقات از ســوی 
عنــوان  بــه  وزنه بــرداری  بین المللــی  فدراســیون 
گزینشــی المپیــک بــا درجــه طالیــی معرفــی 
شــده و مــن نیــز بــه ماننــد ســایر وزنه بــرداران 
کامــل  کســب امتیــاز  المپیکــی  بــه دنبــال 
آن هســتم. البتــه یــک دســته پایین تــر 
بتوانــم  تــا  زد  خواهــم  وزنــه 
رفتــه  دســت  از  امتیــازات 
در گزینشــی های دیگــر را 
جبران کنم.   کیانوش 
داد:  رســتمی ادامه 
تمــام تــالش خــود را 
خواهــم کــرد تــا بهترین 
کســب  را  ممکــن  نتیجــه 

نماینده ایــران  امــکان  صــورت  در  بتوانــم  و  کنــم 
وزن  کاهــش  بــا  رســتمی که  باشــم.  توکیــو  در 
بــه   ۸۹ دســته  در  بایــد  کنــون  کیلوگرمی ا هفــت 
بــرای جبــران امتیــازات  افــزود:  بــرود  روی تختــه 
ــر  گ ــدم و ا ــرم آم کیلوگ ــته ۸۹  ــه دس ــه ب ــته رفت از دس
کنــم  کســب  را  توکیــو  المپیــک  ســهمیه  بتوانــم 
کــردن وزن نخواهــم داشــت  مشــکلی بــرای اضافــه 
کیانــوش  و بــه راحتــی بــه وزن ایــده آل می رســم. 
کنــون بــا ۲ هــزار ۸۵۲ امتیــاز در رده  رســتمی هم ا
کیلوگــرم قــرار  ۳۲ وزنه بــرداران المپیکــی دســته ۹۶ 
کســب امتیــازات  ــا  ــا ب دارد. او بــه دنبــال آن اســت ت
گامی بلنــدی برای  کامــل مســابقات قهرمانــی آســیا 
رسیدن به المپیک توکیو بردارد. یکی از مهمترین 
بهتریــن  عنــوان  رستمی کســب  برنامه هــای 
ــا با ایــن عنــوان، جــواز  ــاره آســیا اســت ت ــردار ق وزنه ب

حضــور در توکیــو را بــه دســت آورد. 
گزینشــی المپیــک  بنــا بــه فرمــول جدیــد مســابقات 
همــراه  بــه  دســته  هــر  برتــر  بــردار  وزنــه  هشــت 
برترین هــای قاره هــا، جــواز حضور در توکیو را کســب 

کــرد. خواهنــد 

در بازگشــت تیــم ملــی کشــتی از آلماتــی قزاقســتان، 
ــاره  ــرای از ســرگیری دوب ــه ب آزادکاران در چنــد مرحل

گشــت. کشــتی بازخواهنــد  تمرینــات بــه خانــه 
کشــتی آزاد قهرمانــی آســیا طــی امــروز و  مســابقات 
فــردا )28 و 29 فروردیــن( در آلماتــی قزاقســتان برگزار 
گردان غالمرضــا محمــدی  می شــود و پــس از آن شــا

بــه کشــور بازخواهنــد گشــت.
کــه 22 فروردیــن نیز مســابقات  ایــن در حالــی اســت 
ــزار  کشــور برگ گزینشــی المپیــک در ایــن  کشــتی آزاد 
کســب  بــرای  کــه  نماینده ایــران  ســه  هــر  و  شــد 
ســهمیه المپیــک به قزاقســتان رفته بودنــد، موفق 

کســب مجوز حضور در المپیک شــدند تا خیال  به 
تیــم ملــی آزاد از ایــن بابــت راحــت شــود.

اینطــور که پیداســت تیــم آزاد ایــران تنها تیم مدعی 
کامــل  آزادش  کــه ســهمیه های  اســت  المپیــک 
گزینشــی قــاره ای  شــده و حــاال در پایــان مســابقات 

ــز خــودش را روی برنامه هــای  ــد تمــام تمرک می توان
المپیکی بگذارد و دیگر دغدغه ای از بابت سهمیه 
کــه مــاه  گزینشــی جهانــی  و حضــور در مســابقات 

ــزار می شــود، نــدارد. آینــده در صوفیــه برگ
در همیــن راســتا بعــد از بازگشــت تیــم از آلماتــی، قرار 
اســت احتمــاال از ســوم اردیبهشــت اردوی جدیــد 
گزینشــی )امیــر محمــد  آغــاز شــود. ابتــدا مســافران 
یزدانــی، یونس امامی و محمدحســین ابراهیمی(، 
کننــده در جــام  گیــران شــرکت  کشــتی  بــه همــراه 
کــه  کشــتی بیاینــد و بچه هایــی  دانکلــوف بــه خانــه 
گرفته انــد بــا چنــد روز  کشــتی  در قهرمانــی آســیا 

گشــت. اســتراحت بیشــتر، بــه اردو برخواهنــد 

استارت تیم والیبال جوانان با عطایی 
از چهارم اردیبهشت

رئیس هیئت ورزش کارگری استان:

کارگری کشور است اصفهان قطب ورزش 

»کیانوش رستمی« راز تغییر دسته خود را فاش کرد

خیاِل راحت کشتی آزاد ایران در میان مدعیان المپیک؛

گشت آزادکاران به اردو در دو مرحله  باز

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

گفــت: امیــدوارم  رکــورددار پــرش طــول بانــوان 
فدراســیون شــرایطی را در نظر بگیرد که بتوانم در 
کنــم و خــود را  چنــد مســابقه بین المللــی شــرکت 

در چالــش قــرار بدهــم.
در  بــا  ایمنــا،  گــو  و  گفــت  در  مبینــی  ریحانــه 
خصــوص رقابت هــای بیــن المللــی جــام امــام 
کــرد: برنامه هــای تمرینــی مــن بــه  رضــا )ع( اظهــار 
کــه نقطــه اوج در ایــن مســابقات رخ  گونــه ای بــود 
دهــد و خوشــبختانه این اتفــاق هــم افتــاد. همــه 
که توســط مربی  گذشــته  برنامه ریزی های ۶ ماه 
ــود، اجرایــی شــد و ایــن  مــن برنامه ریــزی شــده ب
کــه در  کــه بــه مربــی خــودم و مســیری  باعــث شــد 
کنــم و  حــال عبــور از آن هســتم اعتمــاد بیشــتری 
کــه می تــوان بــا اصولــی تمرین  به ایــن درک برســم 

کــرد. کــردن بــه راحتــی پیشــرفت 
وی ادامــه داد: برگزاری ایــن دوره از مســابقات بــه 
کاســتی  کــم و  میزبانــی مشــهد از نظــر مــن بــدون 
ــی  ــتی و فن ــرایط بهداش ــکان، ش ــر اس ــود و از نظ ب

مســابقات خــوب بــود. 
مســابقه مــن نیــز ســر ســاعت در پیســت امــام رضا 
کــه یکــی از بهتریــن پیســت های ایران اســت،  )ع( 
آغــاز شــد و بــه لطــف خــدا توانســتم بــه نتیجــه ای 
عالــی دســت پیــدا کنــم. از آســتان قــدس رضوی، 
کــه  شــهرداری مشــهد و فدراســیون سپاســگزارم 
توانســتند  کرونایــی،  حســاس  شــرایط  در ایــن 
کامــل شــرایط برگــزاری مســابقه را بــرای  با ایمنــی 
کننــد تــا بتوانیــم رکــورد خــود را ارتقــا  مــا فراهــم 

بدهیــم.
مبینــی ادامــه داد: از نظر میزان آمادگی جســمی و 
ذهنــی در اوج خــودم بــودم و خوشــحال هســتم 
در مســیر صعــود بــه ســمت پیشــرفت قــرار دارم 
کــه به ایــن مســیر ادامــه بدهــم و بــا  و امیــدوارم 
رکوردشــکنی های مجــدد، یکــی از برترین هــای 

آســیا بشــوم.
ــزود:  ــود اف ــکنی های خ ــا رکوردش ــاط ب وی در ارتب
نتیجــه  مــن  موفقیت هــای  و  رکوردشــکنی ها 
گروهــی بــزرگ اســت و مــن بــه تنهایــی  کار  یــک 
شــوم. این  موفــق  نمی توانســتم  وقــت  هیــچ 
تیــم شــامل خانــواده، فدراســیون دو و میدانــی، 
شــرکت پلیمــر و مربــی مــن اســت کــه واقعًا بــا جان 
ــق  ــد و در راه تحق ــت می گذارن ــن وق ــرای م و دل ب
کــه مــن  کمــک می کننــد  اهــداف ورزشــی بــه مــن 
صمیمانــه از تــک تک ایــن عزیزان تشــکر می کنم.

 رکورددار پرش طول بانوان: 
رکوردشکنی هایم نتیجه 

یک کار گروهی بزرگ است

گفــت: امیــدوارم  کمیتــه ملــی المپیــک  رئیــس 
دبیــر، وقتــی بــا خزانــه دار خــودش بگــذارد تا ایــن 
خزانــه دار، مســائل مربــوط بــه بودجــه و امــور مالــی 

را بــه او آمــوزش دهــد.
ســیدرضا صالحــی امیری دربــاره وضعیت برگــزاری 
مســابقات المپیــک توکیــو اظهــار داشــت: مــردم 
کــه حضــور 11 هــزار ورزشــکار و  ژاپــن نگــران هســتند 
گســترش  کادر سرپرســتی، بــه  حــدود شــش هــزار 
کرونــا منجــر شــود، امــا دولــت ژاپــن سیاســتی در 
کــه تمــام 17 هــزار نفــر در دهکــده  گرفتــه  پیــش 
باشــند؛ یعنــی آنهــا یــک هفتــه قبــل از اول مــرداد تا 
17 مــرداد از دهکــده خــارج نخواهند شــد و  رویداد 
گذشــته  کامــل برگــزار می شــود. روز  در قرنطینــه 
)جمعــه( آخریــن موضع گیــری رســمی از ســوی باخ 
گفــت المپیــک تحــت هــر شــرایطی برگــزار  کــه  بــود 

می شــود.
المپیکــی  تیم هــای  تمــام  بیان اینکــه  بــا  وی 
کــرد: وزنه بــرداران مــا  درگیــر اردو هســتند، تصریــح 
فــردا عــازم ازبکســتان خواهنــد بــود. ورزشــکاران 
کســب  بوکــس نیــز اعــزام شــدند و بقیــه در مســیر 
ســهمیه بــوده و در مجموعــه ای خــود یــا مجموعه 

کادمی ملــی المپیــک در اردو هســتند. آ
کمیتــه ملــی المپیــک در مــورد پیش بینــی  رئیــس 
کــرد:  کاروان ایــران بیــان  خــود از جایــگاه مدالــی 
هنــوز ســهمیه ها قطعــی نشــده اســت. مــا ۵8 
کشــتی  ســهمیه های  بــا  کــه  داریــم  ســهمیه 
بــه جلــو برداشــتیم و پیش بینــی  قدمی جــدی 
باشــیم.  داشــته  ســهمیه   ۶۵ تــا   ۶۰ می کنیــم 
کســب  کنــون ۴۳ درصــد ســهمیه ها  همچنیــن تا
نشــده و نمی توانیــم قضــاوت روشــنی درخصــوص 
رقبــا و تعــداد مدال هــای خودمان داشــته باشــیم.
بــا برنامــه »تهــران ورزشــی«  کــه  صالحی امیــری 
گفت وگــو می کــرد، در پاســخ به ایــن  رادیــو تهــران 
المپین هــا  بــه  کســن  وا تزریــق  آیــا  کــه  پرســش 
کمیتــه  گفــت: از نظــر  اجبــاری اســت یــا اختیــاری، 
کســن  بین المللــی المپیــک، هیچ اجبــاری برای وا
کســن بزنیــد.  وجــود نــدارد و تنهــا توصیــه کردنــد وا
کســن  کاروان وا گفتنــد حاضریــم دو برابــر  حتــی 

ــم. ــگان بدهی رای
کــه بــا  وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: در مکاتباتــی 
گفتنــد مشــکلی  وزارت بهداشــت داشــتیم، بــه مــا 
کاروان  کل  و  نداریــم  ســهمیه  تعــداد  برای ایــن 
شــدند.  معرفــی  بدنســازان  و  مربیــان  جملــه  از 

گرفتنــد و  کســن  گذشــته حــدود 2۰۰ نفــر وا هفتــه 
گرفــت  کســن خواهنــد  ــا فــردا وا بقیــه طــی امــروز ی
کامــل و بــدون دغدغــه  کاروان مــا بــا ســالمت  تــا 
کســن بــرای قهرمانــان، امنیــت  بــه توکیــو بــرود. وا
ذهنی ایجــاد می کنــد و ژاپــن هــم پروتکل هــای 

بهداشــتی خــود را اعمــال می کنــد.
کمیتــه ملــی المپیــک در پاســخ به ایــن  رئیــس 
کاروان المپیکــی  کســی از  کنــون  کــه آیــا تا پرســش 
کســن نمی خواهــم، اظهار   ایــران بــوده که بگوید وا
کــه بــرای آنهــا قبــل از  داشــت: در حــد یکــی دو نفــر 

اعــزام اقــدام می شــود.
کاروان ایران گفت:  صالحی امیــری در مــورد لبــاس 
کار  کــه مــا بــه  کار دادنــد  هــزار و 2۰۰ نفــر نمونــه 
کــرد. ســپس  ورود نکردیــم و وزارت ارشــاد داوری 
نمونه هــا بــه 21۳ نفــر، ســپس بــه 1۰ نمونــه و حــاال 
ــای  ــی روزه ــت. ط ــده اس ــم ش ــه خت ــه نمون ــه س ب
آینــده یــک نمونه بــرای المپیک، یک نمونــه برای 
ــد  ــداد تایلن ــه روی ــم ب ــی ه ــن و یک ــای چی رویداده
تعلــق می گیــرد. مــا در ســال 1۴۰۰ شــش رویــداد 
ــداد در چیــن اســت.  کــه ســه روی ــم  المپیکــی داری
رویداد اســالمی قونیه را خواهیم داشــت که بســیار 
باشــکوه اســت و مســابقات داخل سالن تایلند نیز 

در برنامــه امســال اســت.
گالیه هــای علیرضــا دبیــر و تمایــل  وی در مــورد 
او بــرای دریافــت بودجــه بیشــتر بــرای فدراســیون 
کشــتی تشــکر  کــرد: از فدراســیون  کشــتی بیــان 

کــه تــالش می کنند و ایــن تالش هــا، نتایج  می کنــم 
خیلــی خوبــی بــه همــراه دارد. بایــد اجــازه بدهیــم 
کشــتی بــا شــرایط باثبات به ســمت المپیک بــرود. 
امیــدوارم دبیــر، وقتــی با خزانــه دار خودش بگــذارد 
تا ایــن خزانــه دار، مســائل مربــوط بــه بودجــه و امــور 
مالــی را بــه او آمــوزش دهــد. دبیر با مســائل بودجه 
و مالــی آشــنا نیســت و مــا 8.۵  میلیــارد تومــان 
ــه  ک ــم  کردی ــز  ــتی واری کش ــیون  ــاب فدراس ــه حس ب

ــه دار را هــم داریــم. امضــای خزان
ــا انتقــاد از رئیــس  کمیتــه ملــی المپیــک ب رئیــس 
کــرد: تقاضــای دبیــر  کشــتی تصریــح  فدراســیون 
کل بودجــه مــا بــرای ۵2  کــه  ۵۵ میلیــارد اســت 
 8۰ مــا  اســت.  تومــان  میلیــارد   ۵۰ فدراســیون، 
میلیــارد تومان بودجه بــرای برگزاری شــش رویداد 
داریم که یعنی کل بودجه ما برای ســال گذشــته، 
1۳۰ میلیــارد تومــان بــوده اســت. بودجــه مــا بــرای 
ســال 1۴۰۰ مبلــغ 1۶۶ میلیــارد اســت. نمی توانیــم 
کل ۵۰ میلیارد تومان را به یک فدراسیون بدهیم 
کنیــم. بــا هیــچ  و ســایر فدراســیون ها را تعطیــل 
مدیری بر ســر بودجه، نظام چانه زنی نداشــتیم و 
بودجه هــا بــر مبنــای شــاخصه ها توزیــع می شــود.
کنــون  تا کشــتی  بیان اینکــه  بــا  صالحی امیــری 
کرده اســت، خاطرنشــان  کســب  باالترین امتیاز را 
کــه معــادل چهــار  گرفــت  کشــتی هــزار امتیــاز  کــرد: 
کــه بــا  کســی  میلیــارد تومــان اســت. عقــل ســلیم و 
حداقــل برنامه ریــزی مالــی آشــنا باشــد، می توانــد 

یــک  بــه  را  فدراســیون ها  بودجــه  میلیــارد   ۵۰
فدراســیون بدهــد؟ وظیفه کمیتــه ملی المپیک، 
برگــزاری  بــرای  ریالــی الزم  و  ارزی  تأمیــن منابــع 
که معادل 8۰ میلیارد  رویدادهای المپیکی اســت 
تومــان بــرای همــه فدراســیون ها، از جمله کشــتی 

هزینــه می کنیــم.
وی با بیان اینکه کمیته ملی المپیک کمک های 
مالی برای فدراســیون ها برای توســعه ورزش های 
کــرد: کمک های  قهرمانــی خواهد داشــت، عنوان 
جدی به کشتی داشتیم و سال گذشته باالترین 
کمیتــه در برگــزاری  دریافتــی ســال های اخیــر از 
اردوهــا و کمک هــای ویــژه به ایــن فدراســیون بوده 
اســت. همــه فدراســیون ها بــرای تأمیــن نیازهــای 
خــود بــه ســمت اسپانســرها می رونــد و ایــن اتفــاق 
موضــوع  اســت. این  افتــاده  هــم  کشــتی  بــرای 
بایــد تقویــت شــود و همــه بــرای برطــرف شــدن 

کنیــم. کمــک  کشــتی بایــد  مشــکالت 
اظهــار  پایــان  در  المپیــک  ملــی  کمیتــه  رئیــس 
کشــتی  عملکــرد  از  گزارشــی  امــروز  تــا  داشــت: 

نکــردم.  دریافــت 
کــردم  کشــتی مکاتبــه و تفاضــا  مــن بــا فدراســیون 
منابع دریافتی فدراسیون از کمیته ملی المپیک، 
خــود  ســایت  در  را  منابــع  ســایر  و  ورزش  وزارت 
منتشــر کنند تا شــفاف شــود و همه از نحوه هزینه 
گــزارش  مطلــع باشــند. با ایــن حــال فدراســیون 

مســتندی ارائــه نکــرده اســت.

رئیس کمیته ملی المپیک:

 نمی توانیم پول کل فدراسیون ها را به یک فدراسیون بدهیم
گزارشربخ ــت: در  گف ــان  ــتان اصفه ــنای اس ــت ش ــس هیئ رئی

گر اصفهانی  صــورت جابه جایــی رکورد هــا، ســه شــنا
می تواننــد در رقابت هــای ورودی ســهمیه المپیک 
هیئــت  گرامی رئیــس  پیمــان  کننــد.  شــرکت 
گــو بــا  باشــگاه  گفــت و  شــنای اســتان اصفهــان در 
انتخاب شــدن  درخصــوص  جــوان،  خبرنــگاران 
شــنای ایران  ملــی  پایــگاه  به عنــوان  اصفهــان 
فدراســیون  از  نامــه ای  طــی  فروردیــن  گفــت: ۱۶ 
شــنا، اصفهــان به عنــوان یکــی از ۳ پایــگاه ملــی 
شــنای ایران انتخــاب شــد. او افــزود: انتخاب شــدن 
اصفهــان به عنــوان پایــگاه ملــی شــنا باعــث توجــه 
و در ایــن صــورت  به ایــن رشــته می شــود  بیشــتر 
ــرار می گیــرد. ــی پیــش روی مــا ق آینــده خیلــی خوب

ریئــس هیئــت شــنای اســتان اصفهــان بــا اشــاره 
کشــوری در دوران  بــه برگــزاری مســابقات اســتانی و 
کــه در  کــرد: اصفهــان تنهــا اســتانی بــود  کرونــا بیــان 
را  شــنا  مســابقات  توانســت  یک ســال  طول ایــن 
کنــد، چــون اولیــن مســابقه  به صــورت رســمی برگزار 
داشــت؛  وجــود  نیــز  ســختی  شــرایط  بــود  کشــور 
ــه  ــردی ب ــچ ف ــابقات هی ــد از مس ــه بع ــا دوهفت ــا ت ام
کرونــا مبتــال نشــد. در اســفندماه نیــز همزمــان بــا 
کشــوری  اســتان های خراســان و تهــران مســابقات 

ــم. کردی ــزار  ــلیمانی را برگ ــردار س ــهید س ــام ش ج
وضعیــت  در  کــه  ســوال  به ایــن  پاســخ  گرامــی در 
محدودیت هــا اســتخر ها فعالیــت دارنــد یــا خیــر 
کســانی که در ســطوح آموزشــی و  اظهــار داشــت: 
مقدماتــی هســتند تمریناتشــان تعطیــل شــده، 
گر شــانس  فقــط پایــگاه ملــی بــا حضــور ســه شــنا

می شــود. انجــام  ســهمیه 
حرفــه ای  گر  شــنا ســه  کــرد:  بیــان  ادامــه  در  او 
آمادگــی،  از  نشــدن  و دور  تمرینــات  انجــام  بــرای 

کمتر از ۶۰ روز دیگر به مسابقات ورودی  درحالیکه 
المپیــک فاصلــه دارنــد درحــال تمریــن در دوران 
گر در ایــران به  محدودیت ها هســتند، این ســه شــنا

شــده اند. نزدیــک  بســیار  ورودی  رکورد هــای 
ســهمیه  شــانس  گر  شــنا ســه  حضــور  گرامــی از 
گفــت: علیرضــا  ورودی المپیــک توکیــو اطــالع داد و 
گذشــته  کــه ســال  کــرال ســینه  یــاوری در ۲۰۰متــر 
کــرده تنهــا امیــد  رکورد ایــن رشــته را هــم جابه جــا 
مــا بــرای المپیــک بــود؛ اما متین ســهران و مهرشــاد 
ــی  ــته اند و درپ ــی داش ــای خوب ــم رکورد ه ــری ه افق
اردیبهشــت  در  فدراســیون  طــرف  از  اعالمیــه ای 
گــر بتواننــد  ا یــک مســابقه برگــزار خواهــد شــد و 
کســب  عملکردشــان را بهبــود ببخشــند شــانس 

ســهمیه ورودی المپیــک خواهنــد بــود.
کــرد:  اذعــان  اســتان  شــنای  هیئــت  ریئــس 
را  المپیــک  ورودی  گران  شــنا کــه  امیدواریــم 
گرانمان بســیار خــوب  کننــد، وضعیــت شــنا کســب 
ــا ۲۱ ســال اســت  ــج سنی شــان بیــن ۱۹ ت اســت، رن
و می تواننــد در المپیک هــای بعــدی نیــز حضــور 
پیــدا کننــد. او ادامــه داد: ۴۸۷ روز دیگــر مســابقات 
گر ایــن ورزشــکاران  آســیایی هانگژو در راه اســت و ا
ــا  حمایــت شــوند در مســابقات آینــده می تواننــد ب

کننــد. قــدرت شــرکت 
کمک کننــده  گرامــی در پایــان بــا تشــکر از ارگان هــای 
گران اصفهانــی اظهــار داشــت:  به ایــن رشــته و شــنا
فدراســیون شــنا، اداره کل ورزش و جوانان اســتان، 
آمــوزش و پــرورش اســتان و شــبکه بهداشــت خیلی 
کردنــد، در ایــن  کمــک  در طول ایــن مــدت بــه مــا 
گران شــانس ورودی  شــرایط بســیار ســخت به شــنا
امیدوارم ایــن  و  دادنــد  تمریــن  مجــوز  المپیــک 

حمایت هــا ادامــه داشــته باشــد.

گر اصفهانی،  ۲+۱ شنا
شانس های کسب سهمیه المپیک توکیو
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کبــد و افزایــش ســطح انــرژی  بــرای بهبــود عملکــرد 
کبــد  ســمزدایی  روش هــای  از  اســتفاده  بــدن، 
اســت  از آن، حتــی ممکــن  پــس  اهمیــت دارد. 
تمایــل بیشــتری بــه انجــام فعالیــت بدنــی، زودتــر 
کــردن  کار  ســخت تر  و  خــواب،  از  شــدن  بیــدار 
کبــد یکــی از روش هایــی  کســازی  داشــته باشید.پا
کــه می توانیــد برای مراقبــت از ســامت خود  اســت 
و تقویــت کاهــش وزن مــد نظــر قرار دهید. ســامت 
کلــی و توانایــی  ــه بهبــود ســامت  ــد ب کبــد می توان
کبــد  کنــد زیــرا عملکــرد اصلــی  کمــک  کاهــش وزن 
ــر  ــز غی ــر چی ــدن از ه ــاص ش ــدن در خ ــه ب ــک ب کم

ضــروری اســت.
دالیــل اصلــی اضافــه وزن یا چاقی شــامل پرخوری 
که موجب می شــود  کم می شــوند  و فعالیت بدنی 

بــدن ذخیــره غــذا به شــکل چربــی را آغاز کند.
گــزارش »اســتپ تو هلث«زمانی که کبد آســیب  بــه 
دیــده باشــد، فــرد ممکــن اســت بــه دلیــل انباشــت 
مــواد ســمی در بــدن بــا دشــواری در جــذب مــواد 
گوارشــی  مشــکات  و  مثانــه،  انســداد  مغــذی، 
کبــد، پــردازش مــواد  کســازی  مواجــه شــود. امــا بــا پا
ســمی به درســتی صــورت می گیــرد و همچنیــن 
شــرایط متابولیســم بــدن بهبــود می یابــد. هرچــه 
کارآمدتــر باشــد،  متابولیســم بــدن شــما ســریع تر و 

ــود. ــتر می ش ــز بیش ــش وزن نی کاه ــال  احتم
کاهــش  ــر بــرای  کبــد روشــی موث کســازی  گرچــه پا ا
کار را بــه صــورت نادرســت  وزن اســت امــا نباید ایــن 
انجــام دهیــد.  کاهــش وزن  دلیــل  بــه  فقــط  یــا 
کار بهتــر اســت بــا پزشــک خــود  پیــش از انجام ایــن 
ــه می توانیــد  ک ــاره چیزهایــی  ــرده و درب ک مشــورت 

کنیــد، اطاعــات بیشــتری  و نمی توانیــد مصــرف 
کنیــد. کســب 

کبــد  کســازی  پا کــه  باشــید  داشــته  خاطــر  بــه 
کبــدی را  نمی توانــد بیماری هــا یــا عــوارض جــدی 

کنــد. درمــان 
کبــد بایــد  کســازی  بیــن هــر بــار اســتفاده از روش پا

گرفتــه شــود. یــک بــازه زمانــی معقــول در نظــر 
کــه  دارنــد  وجــود  مختلفــی  دســتورالعمل های 
خــود  کبــد  کســازی  پا بــرای  آنهــا  از  می توانیــد 
افزایــش حــرکات روده  بــه  آنهــا  کنیــد.  اســتفاده 
کمــک می کننــد، از ایــن رو، روده و همچنیــن مثانــه 
کــه غیــر ضــروری هســتند را از بــدن دفــع  هــر آنچــه 

می کننــد.
ــی  کبــد، انجــام فعالیــت بدن کســازی  ــد پا طــی رون
کار بــا وزنــه توصیــه نمی شــود. بافاصلــه  زیــاد یــا 
کشــید زیــرا ممکــن  پــس از غــذا خــوردن نبایــد دراز 
اســت موجــب احســاس ســرگیجه، حالــت تهــوع یــا 

اســتفراغ شــود.
کسازی کبد ضروری است؟ چرا پا

اساســا، ســبک زندگــی شــما، رژیــم غذایــی ناســالم 
کمبــود فعالیــت بدنــی از  کــه دنبــال می کنیــد، و 

کبــد هســتند. کســازی  ــه پا دالیــل اصلــی نیــاز ب
کبــد و افزایــش ســطح انــرژی  بــرای بهبــود عملکــرد 
کبــد  ســمزدایی  روش هــای  از  اســتفاده  بــدن، 
اســت  از آن، حتــی ممکــن  پــس  اهمیــت دارد. 
تمایــل بیشــتری بــه انجــام فعالیــت بدنــی، زودتــر 
کــردن  کار  ســخت تر  و  خــواب،  از  شــدن  بیــدار 

داشــته باشــید.
کلــی، شــما از بســیاری جهــات احســاس  بــه طــور 
به ایــن  افــراد  برخــی  داشــت.  خواهیــد  بهتــری 

کــه شــرایط پوســت آنهــا پــس از  نکتــه اشــاره دارنــد 
ــال،  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــر می کن ــد تغیی کب ــازی  کس پا
کنــه در آنهــا متوقف می شــود. بیشــتر افــرادی  بــروز آ
کبــد را انجــام می دهنــد، متوجــه  کــه ســمزدایی 

نتایــج ســامت مثبــت آن می شــوند.
کسازی کنید چگونه می توانید کبد خود را پا

کبــد روزانــه بــا ســموم  کــه  بــه یــاد داشــته باشــید 
مختلــف در تمــاس اســت و بــر همیــن اســاس، 
کســازی مــواد باقیمانده ایــده خوبی اســت. برای  پا
کبــد خــود بــه صــورت موثــر می توانیــد  کســازی  پا

ــرار دهیــد: ــر را مــد نظــر ق مــوارد زی
نوشیدنی گریپ فروت، سیر و زنجبیل

اســتفاده  هفته هــا  آخــر  می توانیــد  روش  از ایــن 
کنید. ایــن ترکیب به تقویت دســتگاه لنفــاوی بدن 

کمــک می کنــد. انســان نیــز 
گریــپ فــروت، چهــار لیمــو تــرش، دو  شــما بــه دو 
حبــه ســیر، یــک بــرش ریشــه زنجبیــل، ۳۰۰ میلــی 
زیتــون  روغــن  قاشــق غذاخــوری  و دو  لیتــر آب، 
گریــپ فــروت و لیموهــا را بگیریــد،  نیــاز داریــد. آب 
کنیــد، و حبه هــای ســیر را خــرد  زنجبیــل را رنــده 
کــن  کنیــد. تمــام مــواد را در یــک دســتگاه مخلــوط 

کنیــد. بریزیــد و بــه خوبــی ترکیــب 
این نوشیدنی را پیش از خواب مصرف کنید.

نوشیدنی پرتقال، سیر و روغن زیتون
مــوارد مــورد نیــاز شــامل یــک چهــارم فنجــان روغن 
زیتــون، یــک چهارم فنجان آب پرتقــال تازه، نصف 
قاشــق غذاخــوری زنجبیــل رنــده شــده، و نصــف 

قاشــق غذاخــوری ســیر می شــوند.
کــن ریختــه  تمــام مــواد را در یــک دســتگاه مخلــوط 
و بــه خوبــی بــا هــم ترکیــب کنیــد و ایــن نوشــیدنی را 

کنیــد. پیــش از خــواب مصــرف 
روی پهلوی راست خود بخوابید.

کار را بــرای ســه شــب پشــت ســر هــم تکــرار  ایــن 
کنیــد.

کسازی کبد کمک می کنند غذاهایی که به پا
کــه در بــاال بــه آنهــا  افــزون بــر دســتورالعمل هایی 
اشــاره شــد، شــما می توانیــد بــدن خــود را بــرای آغــاز 
کنیــد.  ــد آمــاده  مســیر ســمزدایی و حفظ ایــن رون
برای ایــن کار می توانیــد مصــرف غذاهــای زیــر را مــد 

نظــر قــرار دهیــد:
کامل: ایــن مــواد غذایــی حــاوی ویتامیــن  غــات 
B هســتند و تجزیه چربی ها را بهبود می بخشــند.
چــای ســبز: این نوشــیدنی سرشــار از مــواد آنتــی 
بــرای  کــه  کاتچین هــا اســت  کســیدانی، ماننــد  ا

کبــد مفیــد هســتند. کمــک بــه 
کســیدان های  انگــور: انگورهــا قند طبیعــی و آنتی ا
کــه  می دهنــد  قــرار  بــدن  اختیــار  در  را  مختلــف 
کبــد و تولیــد صفــرا را نیــز فعــال  کســازی  عملکــرد پا

می کنــد.
ســیب: ســیب حــاوی مقادیــر زیــاد فیبــر پکتیــن 
کــه بــه بــدن در  و ترکیبــات شــیمیایی دیگــر اســت 
گــوارش کمک می کنند. حــذف ســموم از دســتگاه 

هویــج و چغندر: ایــن دو مــاده غذایــی سرشــار از 
کــه بــه بهبــود  کاروتــن هســتند  فاونوئیدهــا و بتا

کمــک می کننــد. کبــد  عملکــرد 
محتــوای  دلیــل  بــه  برگدار: اینهــا  ســبزیجات 
کســازی  کلروفیــل خــود متحــدان خوبــی بــرای پا
کبــد هســتند.  این مــاده به جذب ســموم از جریان 
ــامت  ــت از س ــه محافظ ــه ب ک ــرده  ک ــک  کم ــون  خ

کمــک می کنــد. کبــد 
متعــادل  میــزان  بــه  کــه  زمانــی  زیتــون:  روغــن 
مصــرف شــود می توانــد بــرای ســمزدایی بــدن و 

کبــد مفیــد باشــد.
کاســنی فرنگــی: هــر دو دارای مــاده ای  اســکارول و 
بــا عطــر و طعــم تلــخ هســتند کــه بــه تخلیه طبیعی 

کمــک می کنــد. مثانــه 
کبــد در برابــر ســموم اضافــه محافظــت  آووکادو: از 

کســازی را افزایــش می دهــد. می کنــد و قــدرت پا
چنــد نکتــه پایانی- انــدازه هــر وعــده غذایــی خــود را 

کاهــش دهید.
- از الکل پرهیز کنید.

و  لبنــی،  محصــوالت  قرمــز،  گوشــت  مصــرف   -
کنیــد. محــدود  را  شــده  پاالیــش  کی هــای  خورا

- به میزان زیاد آب بنوشید.
- به میزان متوسط ورزش کنید.

کسازی کبد برای کمک به کاهش وزن پا
گفــت: دیابــت بیشــترین خبرربخ یــک متخصــص چشــم 

اصلــی  الیــه  کــه  در شــبکیه چشــم  را  تغییــرات 
می کنــد. اســت، ایجاد  چشــم  بینایــی 

و  چشــم  متخصــص  زاده،  مــدرس  مهــدی 
فــوق تخصــص شــبکیه و عضــو دانشــگاه علــوم 
کــرد: بیمــاری دیابــت در دنیــا  پزشــکی ایران اظهــار 
و بــه ویــژه در بین ایرانیــان در حــال افزایــش اســت. 
کانــون توجهــات بــود  قبــا دیابــت خیلــی زیــاد در 
ــا، اهمیتــش  کرون ــه دلیــل شــیوع  اما ایــن مــدت ب

کمرنگ تــر شــده اســت.
حــدود  مــا  کشــور  در  حاضــر  حــال  در  افــزود:  او 
۱۰ درصــد مــردم، معــادل ۸ و نیــم میلیــون نفــر 
ــز  ــه دیابــت مبتــا هســتند و در حــال افزایــش نی ب
هســت، در برخــی از کشــور ها این درصــد کــم و زیــاد 

می شــود.
مــدرس زاده ادامــه داد: دیابــت، سیســتم دفاعــی 
بــدن را ضعیــف می کنــد و به همین دلیل احتمال 
ابتــا بــه کرونــا در بین ایــن افــراد بســیار زیاد و شــایع 
کرونــا مبتــا می شــوند،  اســت و وقتی ایــن افــراد بــه 

احتمــال فــوت آنها بــاال مــی رود.
کــرد: شــایع ترین  ایــن متخصــص چشــم تصریــح 
یعنــی  کاری  ســنین  در  بیمــاری  کاهــش  علــت 
ســنین ۲۰ تــا ۶۴ ســال، بیمــاری چشــمی مربوط 
بــه دیابــت اســت. دیابــت بیشــترین تغییــرات را 
کــه الیــه اصلــی بینایــی چشــم  در شــبکیه چشــم 

می کنــد. اســت، ایجاد 
عضــو دانشــگاه علوم پزشــکی ایران گفــت: بیماری 
قنــد، عــروق ریــز بــدن را مبتــا می کنــد بنابرایــن هــر 
کــه عروق بیشــتر و گردش خون بیشــتری  عضــوی 
داشــته باشــد، بیشــتر مبتــا می شــود. شــبکیه 

کلیــه و سیســتم اعصــاب از اصلی تریــن  چشــم، 
را  عــروق  بیشــترین  کــه  بــدن هســتند  اعضــای 

ــد. دارن
کــه مــدت زیــادی  کــرد: افــرادی  مــدرس زاده بیــان 
دیابــت دارنــد و بــاالی ۴۰ ســال ســن دارنــد بیشــتر 
کــه  اســت  تغییرات ایــن  اولیــن  درگیــر هســتند. 
وقتــی ســال ها قنــد خــون در ایــن افــراد بــاال باشــد، 
عروق بدن و عروق قرنیه شــبکیه آســیب می بیند 
کــه  که ایــن آســیب، باعــث می شــود چیز هایــی 
نبایــد از عــروق خــارج شــود، از بیــن بــرود و خــارج 
شــود. او افــزود: بعضــی از مویرگ هــا در اثــر آســیب 
ــاره می شــوند و خونریــزی می کنند، ایــن  عروقــی پ
رونــد باعــث بــروز لکه هــای ریــز خــون در شــبکیه 
می شــود. در ایــن حالــت مولکول هــای چربــی و 
پروتئیــن خــارج می شــوند و در شــبکیه رســوب 
کشــیده  عــروق  از  آب  ترتیــب  به ایــن  می کننــد، 
شــبکیه  در  مزمــن  ورم  دچــار  فــرد  و  می شــود 
بــه  ابتــا  دلیــل  مهمتریــن  ورم  می شــود، این 

نابینایــی ناشــی از دیابــت اســت.
کــرد:  عضــو دانشــگاه علــوم پزشــکی ایران تصریــح 
کاری به ایــن ورم مبتــا  متاســفانه افــراد در ســنین 
کارشــان  می شــوند و بــه تدریــج در نظــم روزمــره و 
خلل ایجــاد می شــود، بــرای مثــال بــرای رانندگــی، 
کار بــا رایانــه و حتــی خوانــدن  تماشــای تلویزیــون، 

و نوشــتن دچــار مشــکل می شــوند.
ایــن متخصــص چشــم گفــت: وقتــی دیابــت ادامه 
کنترل نشــود، باعث بســته شــدن  داشــته باشــد و 
مویرگ هــای پــرده شــبکیه می شــود. این پروســه 
در طــی ســالیان، اتفــاق می افتــد و ماننــد دیابــت 
ــد و  کــه همــواره همــراه فــرد اســت، تغییــرات جدی

مشــکاتی را بــه مــرور بــرای فرد ایجــاد می کنــد.
مویرگ هــای  از  زیــادی  تعــداد  وقتــی  افــزود:  او 
شــبکیه بســته شــوند، دیگــر بــه شــبکیه خــون 
نمی رســد و بــه جــای مویرگ هــا و عروقی که بســته 
شــده، مویرگ های زائد در چشــم ظاهر می شــوند 
و ایــن عــروق غیرعــادی، دچــار خونریــزی شــدید 
می شــوند و داخــل چشــم را پــر از خــون می کننــد. 
دیگر اینکــه بافت هایــی را روی پــرده شــبکیه ایجاد 
که ایــن بافتهــا، پــرده شــبکیه را تحــت  می کنــد 
کشــش قــرار می دهــد و از جایــش جــدا می کنــد 
کــوری می شــود و برای  در ایــن صــورت باعث ایجــاد 
کــه بایــد  درمانــش بــه عمــل جراحــی نیــاز اســت 
بافت هــای غیرعــادی از جایشــان برداشــته شــوند 

کمــی از بینایــی شــخص برگــردد. تــا مقــدار 
کــرد: یک نوع بیمــاری دیابت  مــدرس زاده مطــرح 
کــودکان بــا ســنین  کــه روی چشــم در  هــم هســت 
دو تــا ســه ســال اتفــاق می افتــد و عائــم مشــخصی 
ماننــد پرخــوری، پرنوشــی، پــر ادراری و... را دارد 
و  تشــخیص  تــا  می کنــد  کمــک  عائــم  که ایــن 

درمــان بــه موقــع انجــام شــود.
کــه افــراد بــاالی ۴۰ ســال به  او گفــت: دیابــت نــوع ۲ 
آن مبتــا می شــوند، نشــانه های مشــخصی نــدارد 
و شــخص ممکــن اســت ســال ها بــه دیابــت مبتــا 
باشــد، امــا خــودش در جریــان نباشــد و بــه مــرور 

بینایــی اش را از دســت بدهــد.
کــرد: ســبک زندگــی درســت و  کیــد  مــدرس زاده تا
رعایــت رژیــم غذایــی اصولــی و پرهیز از مــواد قندی 
و چربــی، ورزش و فعالیــت بدنــی و چکاپ هــای 
ســاالنه، نقــش بســزایی در پیشــگیری از ابتــا بــه 

قنــد دارد.

کهبیشترینتغییراترادرشبکیهچشمایجادمیکند عارضهای

کنیم؟ گرسنگیزیاددرماهرمضانجلوگیری چگونهاز کرونارا عالئمخفیف
خبرربخجدیبگیرید

خبرربخ

طــوری  بایــد  رمضــان  مــاه  در  غذایــی  برنامــه 
کــه بر روی وزن طبیعی تاثیــر زیادی  تنظیم شــود 
گــر وزن شــما در حــال افزایــش یــا  نداشــته باشــد و ا
کــه رژیــم غذایــی  کاهــش بــود به ایــن معنــا اســت 

درســتی انتخــاب نکرده ایــد.
کــه  مــاه رمضــان شــروع شــده اســت در روزهایــی 
کرونــا هنــوز یکــی از مشــکات اساســی اســت و 
فصــل بهار که روزهای طوالنــی دارد. از فواید روزه 
کنــون  گرفتــن بســیار شــنیده و خوانده ایــم و بایــد ا
در شــرایط حــال حاضــر شــیوه ای را روش هایــی 
کــه بتوانیــم ســامت خــود را نیــز  را پیــش بگیریــم 
کنیــم و در پایــان مــاه رمضــان از آن چــه  تضمیــن 
کــه فوایــد روزه اســت بهــره بــرده باشــیم. امــا در 
کمتــر  کــه  زمــان ســحری چــه غذاهایــی بخوریــم 

گرســنه شــویم؟
کنید وزن طبیعی را حفظ 

کــه  متخصصیــن و پزشــکان بر ایــن بــاور هســتند 
ــد  برنامــه غذایــی مــا در مــاه مبــارک رمضــان نبای
نســبت بــه قبــل خیلــی تغییــر آن چنانــی داشــته 
باشــد.  برنامــه غــذای بایــد طــوری تنظیــم شــود 
کــه بــر روی وزن طبیعــی تأثیــر زیــادی نداشــته 
کاهــش  گــر وزن شــما در حــال افزایــش یــا  باشــد و ا
کــه رژیــم غذایــی درســتی  بــود به ایــن معنــا اســت 

انتخــاب نکرده ایــد.
مــاه رمضــان در روزهــای طوالنی بهــار قــرار دارد. با 
گرســنگی در روز، بایــد  توجــه بــه ســاعات طوالنــی 
کنــدی و دیــر  ــه  ــه ب ک کنیــم  غذاهایــی را مصــرف 
هضــم می شــوند تــا انــرژی الزم برای شــما را حفظ 
کنیــد. مثــل  گرســنگی  کمتــر احســاس  کننــد و 

غذاهــای حــاوی فیبر زیــاد. غذاهای دیرهضم به 
غذاهایی گفته می شــود که معموال 8 ســاعت در 
گــوارش می ماننــد و غذاهــای زود هضــم  دســتگاه 
فقــط ۳ تــا ۴ ســاعت در معــده باقــی می ماننــد 
گرســنگی  و بعــد از ایــن ســاعات شــما احســاس 

خواهیــد داشــت.
کی هایی به رژیم غذایی اضافه  چه خورا

کنیم؟
گرســنه  کی هــا باعــث می شــوند دیرتــر  کــدام خورا
گنــدم، جــو  شــوید؟ حبوبــات و غــات مثــل جــو، 
دوســر، لوبیــا، عــدس، آرد ســبوس دار،  برنــج بــا 
پوســت در دســته غذاهای دیر هضم و غذاهایی 
کــه حــاوی قنــد، آرد ســفید هســتند، زود هضــم 

شــمرده می شــوند.
کــه بــرای رژیــم الغــری در  کی هایــی  از طرفــی خورا
کمــک شــما  گرفتــه می شــوند می تواننــد بــه  نظــر 
کی هــا بــرای کســانی  بیاینــد چــرا که ایــن نــوع خورا
کــه قصــد دارنــد وزن خــود را  توصیــه می شــود 
کــی بخورنــد و  کمتــری خورا کننــد و میــزان  کــم 
کمتــری داشــته  گرســنگی  هــم زمــان احســاس 

کدام انــد؟ کی هــا  خورا باشــند. این 
بروکلی

کاهــش وزن،  کــه بروکلــی بــرای  همــه می داننــد 
فنجــان  یــک  اســت.  مناســب  بســیار  غذایــی 
گــرم  گــرم فیبــر و ۲٫۵  کالــری، ۲٫۴  بروکلــی، ۳۱ 
پروتئین دارد. می توانید از بروکلی در ســوپ های 
ــت  ــذی آن را دریاف ــواد مغ ــتفاده و م ــف اس مختل

کنیــد
گل کلم

کیــد داشــت که باید فیبر را بــه رژیم غذایی  بایــد تا

گزینــه بــرای  کنیــد در ایــن حالــت بهتریــن  اضافــه 
گل کلــم اســت. یــک فنجــان از ایــن ســبزی  شــما 
ــا  ــد ی ــام بخوری ــد خ ــر دارد. می توانی ــرم فیب گ  ۲٫۵
ــار  می توانیــد ماننــد پــوره ی ســیب زمینی، ایــن ب

کنیــد. گل کلــم تهیــه  پــوره ی 
اسفناج

اســفناج مــواد مغــذی بســیار زیــادی دارد. یــک 
گــرم  و ۵٫۳  فیبــر  گــرم  اســفناج، ۴٫۳  فنجــان 
پروتئین دارد. بهترین راه استفاده از اسفناج این 
کــه آن را بــه ســاالد و ســاندویچ های خــود  اســت 
کنیــد. می توانیــد از آن در تهیــه ی املــت  اضافــه 

کنیــد. هــم اســتفاده 
لوبیاسفید

لوبیاهــا منبــع سرشــاری از فیبــر هســتند. یــک 
گرم فیبر دارد. لوبیا ســفید فیبر بســیار  فنجان 12 
کــه جــز کلیدی برای ســامت معده  باالیــی دارد، 
و روده اســت. فیبــر قــادر اســت مدفــوع را روان 
کرده و از عائم یبوســت و اســهال جلوگیری کند. 
عــاوه بر ایــن، فیبــر، حــرکات روده را تحریــک و 
نرمــال می کنــد. یــک رژیــم بــا فیبــر خــوب، روده هــا 
گوارشــی جــدی  را تمیــز می کنــد و از بیماری هــای 

ماننــد زخــم معــده جلوگیــری می کنــد.
نخود

ــه  ک ــن دارد  ــر و پروتئی ــادی از فیب ــدار زی ــود مق نخ
بــه ســیری کمــک می کند.بــه عبــارت دیگــر، دیرتر 
احســاس گرســنگی می کنیــد. همچنیــن نخــوداز 
منابع سرشار اسید آمینه، تریپتوفان و سرتونین 
بــه شــمار مــی رود و نقــش مهمی درتنظیــم خلــق 
و خــو و خــواب دارد. مصــرف تریپتوفــان در شــب، 

ســبب ایجاد آرامــش در فــرد می شــود.

کرونــا مبتــا شــدید، رونــد تحــت نظــر  گــر بــه  ا
شــروع  عامت هــا  اولیــن  از  را  درمــان  و  بــودن 
کنیــد، در ایــن صــورت احتمــال شــدت بیمــاری 
کــم می شــود. عائــم خفیــف را جــدی  خیلــی 
ــه  ــا ب ــرد حتم ک ــدا  ــه پی ــر دو روز ادام گ ــد و ا بگیری

کنیــد. مرکــز درمانــی مراجعــه 
ــای  کرون ــی جــواب تســت  ــد ول ــه عامــت داری گ ا
کــه بــه  شــما منفــی اســت، بنــا را بر ایــن بگذاریــد 

ــده اید. ــا ش ــا مبت کرون
کرونــا در  کــه بــا عائــم  کســانی  کنــون تعــداد  ا
نتیجــه  امــا  شــده اند،  بســتری  بیمارســتان ها 
تست شــان منفی اســت، بیشــتر از کســانی است 
کــه تســت آنــان مثبــت اســت، زیــرا روزهــای اول 
کار آن هــا  کرونــا ندارنــد امــا حــاال  فکــر می کردنــد 
کشــیده شــده اســت. پزشــکان  بــه بیمارســتان 
شــروع  بــرای  بداننــد  و  کننــد  دقــت  بایــد  نیــز 
درمــان اولویــت عامــت بیمــار اســت، نــه نتیجــه 

ــت. تس
ــد از داروهــای شــخص  ــر مبتــا شــده اید، نبای گ ا
دیگــری حتــی بســتگان نزدیکتــان را اســتفاده 
کنیــد، زیــرا هــر دارو بــرای یــک مرحلــه از بیمــاری 
اســت، همچنیــن اطاعــات در مــورد بیمــاری در 
حــال افزایــش اســت و داروهــا هــم هرچنــد وقــت 

یــک بــار تغییــر می کننــد.
ــه  ک ــوری  ــه ط ــی ن ــت ول گرف ــدی  ــد ج ــا را بای کرون
گــه  ا شــود  مختــل  کا  زندگیتــان  آن  تــرس  از 
مبتــا شــدید، رونــد تحــت نظــر بــودن و درمــان 
در ایــن  کنیــد،  شــروع  عامت هــا  اولیــن  از  را 
کــم  بیمــاری خیلــی   صــورت احتمــال شــدت 

می شود. 
گــر دو روز  عائــم خفیــف رو جــدی بگیریــد و ا
کــرد حتمــا بــه مرکــز درمانــی مراجعــه  ادامــه پیــدا 

کنیــد. 
کــه می گوینــد یــک بــاره حالشــان وخیــم  کســانی 
شــده احتمــاال عائــم خفیف را جــدی نگرفتند.

کنــون امــکان ابتــای مجــدد بیشــتر از قبــل  ا
گــر قبــًا مبتــا شــدید، خصوصــا  شــده اســت، ا
را ایمــن  گذشــته، خــود  آن  از  مــاه  از ۶  بیشــتر 
گــر  ا حتــی  نکنیــد  فرامــوش  نگیریــد،  نظــر  در 
 خودتان ایمــن باشــید بــاز ممکــن اســت ناقــل 

باشید.

خبر

گهانــی زمانــی اتفــاق می افتــد  افــت قنــد خــون نا
کافــی انــرژی بــرای انجــام  کــه بــدن شــما به انــدازه 

فعالیت هــای مختلــف را نــدارد.
ایــن عارضــه اغلــب بیمــاران مبتــا بــه دیابــت را 
کــه  درگیــر می کنــد و عمدتــا زمانــی رخ می دهــد 
فــرد مبتــا بــه دیابت بیــش از حد انســولین تزریق 
کنــد، یــک وعــده غذایــی را از دســت بدهــد و یــا 

ورزش هــای خیلــی ســخت انجــام دهــد.
ــه  ک ــردی  ــود دارد ف ــوارد نادر ایــن امــکان وج در م
گهانی قند  مبتــا به دیابت نیســت، دچــار افت نا
خــون شــود. با ایــن حــال غیر منتظــره ترین عائم 
گهانــی قنــد خــون از ایــن قرارند: مرتبــط بــا افــت نا

از دســت دادن تمرکــز: مغــز بــه طــور ویــژه نســبت 
گلوکــز حســاس اســت و ممکــن  بــه افــت ســطوح 
ــک  ــز روی ی ــظ تمرک ــرایط در حف ــن ش ــت در ای اس
ــه  ک ــا درک صحبت هــای فــردی دیگــر  موضــوع ی
موضوعــی را بــرای شــما توضیــح می دهــد، دچــار 
ممکــن  تمرکــز  در  ناتوانــی  شــوید. این  مشــکل 
اســت از خســتگی بیــش از انــدازه ناشــی شــود، 
امــا بیشــتر مواقــع می تــوان بــا دریافــت قنــد آن 
از  کــه  کی هایــی  خورا مصــرف  کــرد.  اصــاح  را 
ــود  ــا س ــا و چربی ه ــادل پروتئین ه ــوای متع محت
کلوچــه یــا شــکات  می برنــد بــه جــای مصــرف 

می شــود. توصیــه 
پرش هــای عضانــی: پــرش عضانــی می توانــد 
یکــی از نشــانه های افــت قنــد خون خفیف باشــد 
کــه قنــد خــون بــه زیــر ۴۰  - زمانــی شــکل می گیــرد 
گــرم در هــر دســی لیتــر برســد. پرش هــای  میلــی 
کامــا غیــر ارادی هســتند و از ایــن رو  عضانــی 
کــردن آنهــا وجــود نــدارد. جــدا از  امــکان متوقــف 

قنــد خون پاییــن، پرش های عضانــی می توانند 
کافئین باشــند  نشــانه ای از مصرف بیش از اندازه 
کاهــش مصــرف  و بــر همیــن اســاس شــاید بــه 
کربوهیدارت هــای  مصــرف  بــر  تمرکــز  و  قهــوه 

پیچیــده نیــاز باشــد.
از دســت دادن هوشــیاری: افرادی که هوشــیاری 
خــود را از دســت می دهنــد، متوجه ایــن نشــانه 
نمی شــوند، از ایــن رو نشــانه های هشــدار دهنــده 
گــر بــه دیابت مبتا هســتید، نباید  دیگــر بــه ویــژه ا
هیپوگلیســمی دیابتی  شــوند.  گرفتــه  نادیــده 
کــه نــه تنهــا  می توانــد بــه تشــنج نیــز منجــر شــود 
کل افــراد درگیــر  بــرای خــود بیمــار بلکــه بــرای 
ک باشــد. در مــوارد  می توانــد وضعیتــی وحشــتنا
نــادر، هیپوگلســمی دیابتی می توانــد مرگبــار نیــز 
گلوکــز بــه عنــوان یــک راه  باشــد. مصــرف قــرص 
حــل کوتــاه مــدت برای بیمــاران دیابتــی می تواند 

کنــد. کمــک  بــه تنظیــم قنــد خــون 
تحریــک پذیــری: نوســانات خلقــی و همچنیــن 
گریه هــای هیســتریک یــا خشــم های غیــر قابــل 
کنتــرل در برخــی از افــراد نشــانه افــت قنــد خــون 
اســت. معموال ایــن حــاالت احساســی بــا مصــرف 
منابــع ســالم غذایــی ماننــد مــوز و یــا دیگــر منابــع 

ســالم قنــد برطــرف می شــود.
گــر شــما حتــی در درجــه حــرارت  کــردن: ا عــرق 
نشــان  می شــوید، این  تعریــق  دچــار  متوســط 
دهنده افت قند خون اســت. تعریق دائمی یکی 
از نشــانه های افــت خــون اســت یعنــی قنــد خــون 
گــرم در هــر دســی لیتر. ایــن نــوع  کمتــر از ۷۰ میلــی 
گــردن و یــا خــط مــو  کــه بیشــتر در پشــت  تعریــق 
اتفــاق می افتــد، شــب هنــگام نیــز رخ می دهد که 

ــه آن هیپوگلیسمی شــبانه می گوینــد. ب
حرکــت و لــرزش: عــدم تعــادل قند خــون می تواند 
تاثیــر  تحــت  نیــز  را  مرکــزی  عصبــی  سیســتم 
بــدن شــما ســعی می کنــد هنــگام  قــرار دهــد. 
کاتکــول آمینهــا  کــردن  افــت قنــد خــون، بــا آزاد 
)هورمون هایــی ماننــد دوپامیــن و آدرنالین(، ایــن 
گلوکــز  کــه بــه معنــای تحریــک تولیــد  وضعیــت را 
اســت و می توانــد بــه لــرزش دســت ها منجر شــود. 
بــه طــور معمــول، دوپامیــن بیشــتر در بــدن چیــز 
ــده  ــا دهن ــک ارتق ــوان ی ــه عن ــرا ب ــت زی ــی اس خوب
گــر  خلــق و خــو و مســکن عمــل می کنــد. امــا ا
فعالیــت ورزشــی یــا تجربــه ای لــذت بخــش ماننــد 
خــوردن شــکات نداشــته اید بایــد مراقب ایــن 

لرزش هــا و تکان هــا باشــید.
افــت قنــد خــون،  ســرگیجه: ســرگیجه هنــگام 
گــر مبتــا بــه دیابــت باشــید، عجیــب  بــه ویــژه ا
نیســت. بیمــاران مبتــا بــه دیابــت ممکــن اســت 
ــد  ــه می توان ک ــد  کنن ــه  ــی را تجرب گهان ــرگیجه نا س
گهانــی دمــای بــدن همــراه باشــد  بــا افزایــش نا
و می توانــد شــرایطی هشــدار دهنــده باشــد. در 
زمــان وقــوع چنیــن حالتــی، فــرد بایــد بــه دیگــران 
کــه بــه بیمــاری دیابــت مبتــا اســت  اطــاع دهــد 
کــرده و در بهتریــن حالــت یــک  تــا کمــک دریافــت 
گلوکــز  کــی بــه شــما داده شــود تــا ســطوح  خورا

خــون افزایــش یابــد. 
می توانــد  پاییــن  خــون  قنــد  کــه  شــرایطی  در 
موجب احســاس ســرگیجه شــود، دالیــل دیگری 
کــه  نیــز می تواننــد در ایــن زمینــه موثــر باشــند 
یــا  آبــی بــدن،  کــم  بــاال،  دمــای بیــش از انــدازه 

کنــش بــه دارو از آن جملــه هســتند. وا

چطورمتوجهافتقندخونشویم؟
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 DJI 2 جدیدتریــن پهپــاد ســایز متوســطS Air
ارائــه  را   ۵.۴K فیلم بــرداری  امــکان  کــه  اســت 
می دهــد، تصاویــر ۲۰ مگاپیکســلی می گیــرد و در 
بخــش جلویــی دارای دو دوربیــن تشــخیص مانــع 

اضافــی اســت. 
ــه DJI پهپــاد جدیــدی  تقریبــا یــک مــاه از زمانی ک
شــرکت  و ایــن  می گــذرد  زمــان  کــرد  رونمایــی  را 
گذاشــته  نمایــش  بــه  را  دیگــری  پهپــاد  اخیــرا 
کــه   DJI اســت. جدیدتریــن مــدل از پهپادهــای
در دســته ی پهپادهای دوربین دار ســایز متوســط 
 )2S DJI Air( قــرار می گیــرد، دی جــی آی ایــر ۲ اس

نــام دارد.
نکتــه ی جالــب توجــه، نبــود عبــارت Mavic در 
نــام پهپــاد جدیــد DJI اســت. این اقــدام احتمــاال 
کــه  گســترده تر در سراســر محصوالتــی  به صــورت 
گاه  DJI تولیــد می کنــد انجــام می شــود. اپــل هــر 
کنــد، محصــول جدیــدی را  از پســوند S اســتفاده 
کــه نســخه ی ارتقاءیافتــه ی  بــه نمایــش می گــذارد 
محصــول پیشــین اســت؛ نمی دانیــم DJI نیــز بــا 
همیــن هــدف از پســوند S در نــام پهپــاد جدیــد 

کــرده اســت یــا خیــر. اســتفاده 
از روی ظاهــر محصول می توانیم این نتیجه گیری 

ــه DJI تغییــری به نســبت اندک  ک را انجــام دهیــم 
ــرده  ک ــال  ــین اعم ــدل پیش ــی ظاهــری م در طراح
و آن را در قالــب محصولــی جدیــد در دســترس 
قــرار داده اســت. طراحــی ظاهــری دو پهپــاد مــورد 
کامــا مشــابه هــم اســت، بااین حــال  اشــاره تقریبــا 
مــدل 2S Air برخــی تغییــرات نظیــر اضافــه شــدن 
یــک  جفــت دوربیــن )بــرای جلوگیــری از برخــورد به 

کــرده اســت.  مانــع( در بخــش جلویــی تجربــه 
 DJI به نظــر می رســد مهم تریــن نکتــه  دررابطه بــا
کار  کــه در ایــن پهپــاد بــه  2S Air، دوربینــی اســت 
رفتــه. پهپــاد 2S Air حســگر بزرگ تــری بــا ابعــاد 
کثــر ۲۰  کــه می توانــد تصاویــر حدا یک اینــچ دارد 
مگاپیکســلی یــا ویدئوهــای ۵.۴K را بــا نــرخ ۳۰ 
فریم برثانیــه ضبط کنــد. دوربین پهپاد همچنین 
ویدئــوی ۴K بــا نــرخ ۶۰ فریم برثانیــه و نــرخ انتقــال 
می کنــد.  ضبــط  مگابیت برثانیــه   ۱۵۰ داده ی 
مناســبی  بهبودهــای  مشــخصه ها  تمامی ایــن 
می شــوند؛  محســوب  قبــل  نســل  درمقایســه با 
کــه امــکان ثبــت تصاویــر ۱۲ مگاپیکســلی  جایــی 
فیلم بــرداری  حالــت  بهتریــن  و  داشــت  وجــود 
پهپــاد، ویدئــوی ۴K را بــا نــرخ ۶۰ فریم برثانیــه و 
نــرخ انتقــال داده ی ۱۲۰ مگابیت برثانیــه ضبــط 

می کــرد.

پهپــاد  دوربیــن  مهــم  مشــخصه های  دیگــر 
برابــری  چهــار  بزرگ نمایــی  شــامل   2S  DJI Air
دیجیتالــی در حالــت ۳۰fps/۴K می شــود، یعنــی 
 Mavic پهپــاد  بزرگ نمایــی  از  بیشــتر  برابــر  دو 
 .۳۰fps/۴K ویدئــوی  ضبــط  به هنــگام   2  Air
 ۶۰fps/1۰8۰p 2.7 یــاK پهپــاد جدیــد در حالــت
ــد.  ــری دســت یاب ــه بزرگ نمایــی ۶ براب ــد ب می توان
گــر بــه فیلم بــرداری بــا وضــوح 1۰8۰p و نــرخ ۳۰  ا
فریم برثانیــه تمایــل داریــد،  می توانیــد از قابلیــت 
بزرگ نمایــی هشــت برابــری بهــره بگیریــد. بــرای 
ویدئوگرافرهــا، پهپــاد 2S Air از ســه پروفایــل رنگی 
شــامل Normal )هشــت بیت(، D-Log )ده بیت( 

و HLG )ده بیــت( پشــتیبانی می کنــد. 
 ۳۰fps/۴K 2 در فیلم برداریS DJI Air پهپاد

بزرگ نمایی چهار برابری دیجیتالی ارائه 
می دهد

گرم اندکــی   ۵۹۵ وزن  بــا   2S  DJI Air پهپــاد 
ســنگین تر از پهپــاد ۵۷۰ گرمــی Mavic Air 2 اســت 
کثر  که حدا و احتماال همین موضوع باعث شــده 
زمــان پــرواز پهپــاد جدیــد DJI از ۳۳ دقیقــه در 
نســل قبــل بــه ۳۱ دقیقــه کاهش پیدا کنــد. پهپاد 
2S DJI Air یک ســری ارتقــاء دیگــر نیــز تجربه کرده 
کــه باالتــر به یکــی از آن هــا اشــاره کردیم: یک   اســت 

جفــت دوربیــن اضافــی بــرای تشــخیص موانــع.  
DJI ادعــا می کنــد هر چهار حســگر تشــخیص مانع 
دوربیــن  دو  و  شــده اند  به روزرســانی   2S  Air در 
شــرکت  که ایــن  را  آنچــه  بــه  دســتیابی  جدیــد 
ممکــن  می خوانــد  دوچشــمی«  »بزرگ نمایــی 
دوربین هــای  به لطــف  می گویــد   DJI می کننــد. 
جدیــد، پهپــاد می توانــد موانــع دورتــر را شناســایی 
کنــد و به طــور کلی ایــن فراینــد را بــا ســرعت باالتری 

انجــام دهــد.
ویدئــوی  انتقــال  )فنــاوری   OcuSync از   DJI
اختصاصــی خــودش( در پهپــاد 2S Air بــا عبــارت 
O۳ یــاد می کنــد. به لطــف سیســتم O۳ می توانیــد 
کثــر ۱۲  پهپــاد جدیــد DJI را از لحــاظ تئــوری تــا حدا
کیلومتــر  کیلومتــر بــه پــرواز دربیاوریــد )حــدودا ۱.۵ 
بیشــتر از نســل قبــل(. در عمــل، سیســتم جدیــد 
باعــث می شــود اتصــال ویدئویی در دامنــه ی مورد 

ــر باشــد. اشــاره، باثبات ت
برخــی   DJI داشــتیم،  انتظــار  کــه  همان طــور 
پــرواز  هوشــمند  حالت هــای  روی  تغییــرات 
 2.۰  Spotlight شــامل  کــه  اســت  کــرده  اعمــال 
 ۳.۰  Point of Interest و   ۴.۰  ActiveTrack و 
می شــوند و تمامی آن هــا در تاشــند بــه تصاویــری 
کــه ثبــت می کنیــد حالــت ســینمایی تری بدهنــد.

نســخه ی  از  خــود  ردیت ایــده ی  در  کاربــری 
قالــب  در  را  وینــدوز  کســپلورر  ا فایــل  جدیــد 
طــرح  اســت. این  داده  مفهومی ارائــه  طرحــی 
مفهومی زیباترین طرحی اســت که برای نســخه ی 
کســپلورر مشــاهده کرده ایــم. از زمــان  جدیــد فایــل ا
 Microsoft File( کســپلورر انتشــار ویندوز 9۵، فایل ا
Explorer( بخشــی جدانشــدنی از سیســتم عامل 
وینــدوز ۱۰ هــم حضــور  و در  اســت  بــوده  وینــدوز 
بــا  اخبــاری  بارهــا  کنــون،  تا زمــان  آن  از  دارد. 
کســپلورر منتشــر شــده،   محوریــت بازطراحی فایل ا
امــا مایکروســافت هرگــز تغییــری چشــم گیر در آن 
اعمــال نکــرده اســت. در همیــن راســتا طراحــان 
نیــز دســت به کار شــده اند تا ایــده ی خــود را بــرای 
ک  اشــترا بــه  بقیــه  بــا  کســپلورر  ا فایــل  آینــده ی 
در  می دهــد،  گــزارش  ورج  کــه  آن طــور  بگذارنــد. 
سال های اخیر چند نمونه ی مفهومی از نسخه ی 
کســپلورر توســط مــردم طراحــی شــده  مــدرن فایــل ا
کاربــری در ردیــت بــا  اســت و در جدیدتریــن اقــدام، 

نــام Alur2۰2۰ ســراغ طراحــی نســخه ی جدیــدی 
کــه بســیار جذاب تــر از بقیــه  کســپلورر رفتــه  از فایــل ا
می گوید ایــن  ورج  کارشــناس  می رســد.  نظــر  بــه 
کنون  کــه تا کســپلورر اســت  بهتریــن طراحــی فایــل ا
کــه  مفهومی جدیــد  طراحــی  کــرده.   مشــاهده 
نخســتین بار توســط Neowin رؤیت شــد، به خاطر 
کاربردی بــودن جلــب توجــه می کنــد.  ســادگی و 
کســپلورر شــامل فضایــی  صفحــه ی اصلــی فایــل ا
کــه می توانیــد آیتم هــای پین شــده، درایورها  اســت 
کرده ایــد  اســتفاده  اخیــرا  کــه  را  فایل هایــی  و 
کســپلورر  کنیــد. صفحــه ی اصلــی فایــل ا مشــاهده 
کــه نیــاز داریــد  در عیــن ســاده بــودن، هرآنچــه را 
جلوی چشــم شــما قــرار می دهــد.  Alur2۰2۰ ســراغ 
اســتفاده از آیکون هــای سیســتمِی جدیــد وینــدوز 
کــد  گروه هــای فایل هــا و درایوهــا را بــا  ۱۰ نیــز رفتــه و 
کرده اســت تا ظاهری شــبیه به  رنگی دســته بندی 
کســپلورر ببخشــد. به غیر  فایندر مک OS به فایل ا
کانســپت نشــان می دهــد  از طراحــی ظاهری، ایــن 
کســپلورر ممکــن  تب هــای نســخه ی مــدرن فایــل ا

اســت چگونــه بــه نظــر برســند. این تب هــا شــباهت 
زیــادی بــه تب هــای مرورگــر مایکروســافت اج دارنــد 
کســپلورر امکان می دهند چند فولــدر را  و بــه فایــل ا
در قالــب یــک پنجره باز کنند. مایکروســافت مدتی 
پیــش روی قابلیــت Sets بــرای وینــدوز ۱۰ کار می کرد 
کســپلورر مــی آورد، بااین حال  کــه تب هــا را بــه فایــل ا
گرفــت رونــد توســعه ی  چنــد ســال پیــش تصمیــم 
کنــد. در حــال حاضــر نمی دانیــم  Sets را متوقــف 
کســپلورر میزبــان تــب  کــه نســخه ی بعــدی فایــل ا
کســپلورر  می شــود یــا خیــر.  کانســپت جدیــد فایــل ا
همچنیــن از طریــق نــوار ابــزار در بخــش باالیــی، 
داخــل  در  تصاویــر  بــا  کار  بــرای  بهتــری  راهــکار 
کنــاری صفحــه ی  فولدرهــا ارائــه می دهــد. در پنــل 
ــو نیــز به چشــم  کســپلورر، پوشــه های تودرت فایــل ا
کاربــران وینــدوز بتواننــد ســریعا در  می خورنــد تــا 
کــه درون فولدرهــای دیگــر جــای  بیــن فولدرهایــی 
باالیــی  بخــش  نــوار  شــوند.  جابه جــا  گرفته انــد 
کــه عملکــرد خوبــی  کســپلورر ســال ها اســت  فایــل ا
بیشــتری  راه هــای  کنــاری  فولدرهــای  امــا  دارد، 

سیســتم عامل  محیــط  در  جابه جایــی  بــرای 
کانســپت طراحی شــده توســط  ارائــه می دهنــد.  
Alur2۰2۰ در ردیــت بســیار محبــوب شــده اســت 
و صدهــا نفــر در ســتایش این طراحــی نظــر خــود 
ــد. همچنیــن هــزاران رأی مثبــت  کرده ان را منتشــر 
اســت. این  شــده  داده   Alur2۰2۰ کانســپت  بــه 
کــه  طراحــی مفهومــی در حالــی منتشــر می شــود 
مایکروســافت چند هفته پیش آیکون های جدید 
بــود. شــرکت  کــرده  رونمایــی  را  کســپلورر  ا فایــل 
ردمونــدی  قصــد دارد ظاهــر وینــدوز ۱۰ را بــه شــکل 

ــد. کن ــی  ــی بازطراح اساس
مایکروســافت در ســال جــاری میــادی آیکون هــای 
سیســتمِی جدیــدی را نیــز بــرای وینــدوز ۱۰ طراحــی 
کــه در به روزرســانی Sun Valley در دســترس  کــرد 
گفتــه می شــود مایکروســافت در  قــرار می گیرنــد. 
کنفرانســی مطبوعاتــی  ــا برگــزاری  ماه هــای آینــده ب
کاربــری  رابــط  دربــاره ی  بیشــتری  اطاعــات 
انتظار ایــن  در  کــه  آینــده ای  و  وینــدوز ۱۰  جدیــد 

سیســتم عامل اســت منتشــر می کنــد.

روی  کار  حــال  در  سامســونگ  می شــود  گفتــه 
تبلتی تاشــدنی اســت که ســه بخش تاشــو خواهد 
گلکســی زد فولــد تــب معرفــی  داشــت و بــا نــام 
خواهــد شــد. ظاهرا ایــن تبلــت قــرار اســت ســال 

۲۰۲۲ عرضــه شــود.
 Dual گوشــی  اولیــن  اولیــه،  گزارش هــای  طبــق 
تاشــو( سامســونگ  Foldable )دارای دو بخــش 
در ســال جــاری میــادی بــه بــازار عرضــه می شــود؛ 
گــزارش می دهــد،   GSMArena کــه امــا آن طــور 
تکذیب ایــن  ضمــن   Yogesh نــام بــا  گری  افشــا
کــره ای تغییراتــی در  ادعــا اعــام می کنــد شــرکت 

اســت. کــرده  برنامه اش ایجــاد 
گفته می شــود دســتگاه یادشــده قرار اســت »اولین 
گلکســی زد  تبلــت تاشــدنی سامســونگ« باشــد و 
فولــد تــب نام بگیرد. دســتگاه هایی مثل گلکســی 
زد فولــد 2 بــا صفحه نمایــش ۷.۶ اینــچ در حــال 
حاضــر مــرز بیــن گوشــی  هوشــمند و تبلت  را بســیار 
کمرنــگ کرده انــد؛ اما به  نظر می رســد سامســونگ 
قصــد دارد در مجموعــه ی جدیــدی از دســتگاه ها 
ــد تــب، صفحه نمایــش  گلکســی زد فول ــا عنــوان  ب

بزرگ تــری را مــورد اســتفاده قــرار بدهــد.
باشــید  داشــته  انتظــار  کــه  اســت  منطقــی 

بخــش  ســه  )دارای   Triple Foldable دســتگاه 
گیــرد  تاشــو( سامســونگ در دســته ی تبلــت  قــرار 
گوشــی  هوشــمند. مدل هــای فعلــی حتــی  نــه 
در حالــت بســته صفحه نمایــش بزرگــی دارنــد و 
گســترش صفحه نمایــش داخلــی از طریــق اضافــه 
امکان پذیــر  دیگــر  تاشــوی  بخــش  یــک  کــردن 
می شــود. آیــا بــا صفحه نمایشــی داخلــی طــرف 
کتــور دقیــق  خواهیــم بــود؟ فعــا جزئیاتــی از فرم فا

نمی دانیــم. دســتگاه 
تــا ســه ماهه ی نخســت ســال آینــده ی میــادی 
کــه  زمــان زیــادی باقــی مانــده اســت. رویــدادی 
یــا  مــرداد(  و  )تیــر  جــوالی  مــاه  در  سامســونگ 
گوســت )مــرداد و شــهریور( برگــزار می کنــد، قطعــا  آ
حــاوی اخبــار مهمی دربــاره ی تاشــدنی ها خواهــد 

گلکســی زد  بــود. بــر اســاس شــایعه های اولیــه، 
گلکســی زد فلیپ ۳ در آن رویداد معرفی  فولد ۳ و 

می شــوند.
سامســونگ قطعــا می توانــد از تجربــه ی عرضــه ی 
گلکســی  کــردن  گلکســی زد فولــد ۳ بــرای بهینــه 
می شــود  گفتــه  کنــد.  اســتفاده  تــب  فولــد  زد 
گلکســی زد فولد ۳ قرار اســت دارای »قلم ترکیبی« 
گلکســی زد فولــد تــب هــم  کــه در  باشــد؛ این قلــم 
حضــور پیــدا می کنــد، فعــا بــرای  مــا ناآشــنا اســت 
 S Pen و نمی دانیــم چــه چیــزی باعــث می شــود
جدیــد، ترکیبــی باشــد. انتظــار می رود ایــن قلــم 
گانــه عرضــه  دارای بلوتــوث باشــد و به صــورت جدا

شــود. 
گلکســی زد فولــد ۳ سامســونگ همچنیــن قــرار 
اســت دارای نســخه ی بهبودیافتــه ی شیشــه ی 
در  شیشــه  باشــد. این   )UTG( باریــک  فــوق 
کره ای هــا ضخیم تــر و بادوام تــر  تاشــدنی جدیــد 
 UTG شیشــه ی و  جدیــد   S Pen .بــود خواهــد 
تــب  فولــد  زد  گلکســی  تبلــت  در  بهبودیافتــه 
اســت  ممکــن  داشــت.  خواهنــد  حضــور  هــم 
گلکسی زد  سامسونگ بر اساس آنچه از عرضه ی 
فولــد ۳ می آمــوزد، برنامه هایــش را بــرای عرضــه ی 

کنــد.  گلکســی زد فولــد تــب متحــول 

که نســخه ی   Air Link کرده اســت کیولس اعام  آ
می شــود،  محســوب   Link قابلیــت  بی ســیم 
کیولس  بــه زودی به هدســت کوئســت 2 می آیــد. آ
کوئست 2 همچنین به پشتیبانی از نرخ نوسازی 

۱۲۰ هرتــز مجهــز می شــود.
 )2 Oculus Quest( ۲ کوئســت کیولــس  کاربــران آ
بــه زودی خواهنــد توانســت بازی هــای واقعیــت 
مجازی کامپیوترهای شخصی را از طریق قابلیت 
نرم افــزاری  به روزرســانی  به همــراه  کــه   Air Link
نســخه ی ۲۸ در دســترس قــرار می گیــرد به شــکل 
از   Link ســنتی  قابلیــت  کننــد.  اجــرا  بی ســیم 
طریــق کابــل USB-C همچنــان تجربــه ای بهینــه 
وای  شــبکه ی  گــر  ا بااین حــال  می دهــد.  ارائــه 
کافــی در داخــل خانــه  فــای پرســرعت و فضــای 
 Air ،در فاصلــه ی تقریبــا ۶ متــری از روتــر داریــد
Link جایگزیــن مناســبی بــرای شــما محســوب 

می شــود.
کیولــس  گــزارش می دهــد، آ  Wccftech کــه آن طــور 

کاربرانــش پیشــنهاد می کنــد در صورتــی ســراغ  بــه 
کــه بــه شــبکه ی وای  ــد  اســتفاده از Air Link برون
فــای مــورد اعتمــادی دسترســی داشــته باشــند. 
پنــج  بانــد  از  اســت  بهتــر  کاربــران  همچنیــن 
گیگاهرتــزی روی روتــر AC یا AX که از طریق کابل 
کامپیوتــر متصــل شــده اســت اســتفاده  اترنــت بــه 
شــوند  مطمئــن  بایــد  کاربــران  به عــاوه  کننــد. 
 Air Link کامپیوترشــان از پیش نیازهای ســرویس

برخــوردار اســت. 
بایــد   Air Link قابلیــت  فعال ســازی  به منظــور 
ابتــدا اپلیکیشــن Oculus PC را دانلــود و نصــب 

کنید. ســپس در منوی تنظیمات این اپلیکیشــن 
را   Air Link گزینــه ی وارد بخــش Beta شــوید و 
ــت 2 را روی  کوئس ــت  ــپس هدس ــد. س کنی ــال  فع
وارد  تنظیمــات  منــوی  در  دهیــد،  قــرار  چشــم 
بخــش Experimental شــوید و Air Link را فعــال 
کنیــد. به منظــور غیرفعال ســازی Air Link ســراغ 
گزینه ی  کابل USB-C بروید و  استفاده از Link با 
 Experimental پنــل  در  را   Air Link بــه مربــوط 

کنیــد.  غیرفعــال 
کــه هدســت  گفتــه اســت  کیولــس همچنیــن  آ
کوئســت 2 بــه زودی توانایــی  واقعیــت مجــازی 
پیــدا  را  باالتــر  نوســازی  نــرخ  از  پشــتیبانی 
کثر  می کند. ایــن هدســت واقعیــت مجازی بــا حدا
ــی بعــد  ــز عرضــه شــد و مدت ــرخ نوســازی ۷۲ هرت ن
شــاهد ارتقــاء آن بــه نــرخ نوســازی ۹۰ هرتــز بودیــم. 
نــرخ نوســازی ۱۲۰  کــرده اســت  اعــام  کیولــس  آ
کوئســت 2 مــی آورد، البتــه هیچ یــک  هرتــز را بــه 
از اپلیکیشــن ها در حــال حاضــر به صــورت نیتیــو 

از ایــن نــرخ نوســازی پشــتیبانی نمی کننــد. 

پهپاد 2S DJI Air با دوربین ۲۰ مگاپیکسلی و قیمت ۹۹۹ دالر معرفی شد

کسپلورر مدرن ویندوز ۱۰ آشنا شوید با جذاب ترین طرح مفهومی فایل ا

سامسونگ احتماال اوایل ۲۰۲۲ تبلت تاشدنی عرضه می کند

کیولس کوئست 2 را ممکن می کند Air Link اجرای بی سیم بازی های پی سی روی آ
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لباس هــای  تنهــا  کــه  باورنــد  بر ایــن  زنــان  اغلــب 
گــران قیمــت رمــز شــیک پوشــی و جــذاب بــودن 
می باشــد، اما اینگونــه نیســت و برای تبدیل شــدن 
بــه یــک خانــم شــیک پــوش و جــذاب بایــد برخــی 

ــرد. ک ــی رعایــت  ــه خوب ــکات را ب ن
لباس پوشیدن متناسب با اندام:

یکــی از مهــم تریــن رمــوز شــیک پوشــی خانم ها این 
لبــاس  خــود  با انــدام  متناســب  آنهــا  کــه  اســت 
گابــی  می پوشــند. برخــی از لباس هــا برای انــدام 
شــکل و برخــی دیگــر برای اندام هــای ســیبی شــکل 
کوتــاه قــد  مناســبند. لبــاس انتخابــی خانم هــای 
کشــیده تــر نشــان دهــد و  بایــد آنهــا را بلنــد تــر و 
لبــاس  طــوری  نبایــد  پــر  تــو  و  چــاق  خانم هــای 
بپوشــند که اندامشــان از آنچــه کــه هســت، چــاق تــر 

دیــده شــود.
حفظ تناسب اندام :

را  خــود  تناســب اندام  پــوش  شــیک  خانم هــای 
حفــظ می کننــد و بــه آن اهمیــت می دهنــد زیــرا 
گر اندام متناســبی نداشــته باشــند حتی  می دانند ا
گــر لباس هــای برنــد و شــیک نیــز بپوشــند چنــدان  ا

تاثیــری در زیبایــی آنهــا نخواهــد داشــت.
رعایت ساده پوشی:

یکــی از مهــم تریــن رمــوز خانم هــای شــیک پــوش 
لباس هــای ســاده  انتخــاب  لبــاس پوشــیدن  در 
ماننــد  می کننــد  ســعی  خانم هــا  اســت. این 

کننــد و در  ســلبریتی ها لباس هــای ســاده انتخــاب 
عیــن حــال شــیک بــه نظــر برســند.

توجه نکردن به مد از هر رنگ و شکلی :
خانم هــای شــیک پــوش بنــده مــد نیســتند و هــر 
کــه مــد می شــود را نمی پوشــند  لبــاس عجیبــی را 
یــا  وسواســی  مســخره،  صــورت،  در ایــن  چــون 
گــر خریدن  ســطحی بــه نظــر خواهید رســید. حتی ا
ــان جــذاب اســت  ــرای ت لباس هایــی مطابــق مــد ب
ــا  ــان نیســت ی ــه مناســب اندام ت ک ــد لباســی  از خری

کنیــد. ــه شــما نمی آینــد صــرف نظــر  کــه ب رنگــی 
توجه خانم های شیک پوش به رنگ لباس :

گــر می خواهیــد خانــم شــیک پوشــی باشــید بــه  ا
رنــگ لبــاس توجــه نماییــد و لباس هایــی را بخریــد 
ــد و طبــق آن رنــگ  ــه رنــگ پوســت شــما بیای ــه ب ک

کنیــد. لباس هایتــان را انتخــاب 
توجه به سایز لباس برای جذاب بودن :

خانم هــای شــیک پــوش همیشــه لباس هایــی را 
کــه کاما انــدازه آنها اســت و از پوشــیدن  می پوشــند 
گشــاد امتنــاع  لباس هــای بســیار تنــگ و یــا خیلــی 
می کننــد. پوشــیدن لباس هــای آزاد حــس خوبــی 
دارد امــا بــا پوشــیدن این لباس هــا شــلخته بــه نظــر 
می رســید. لباس باید درســت ســایز بدنتان باشــد.

توجه خانم های شیک پوش به موقعیت :
خانم هــای شــیک پــوش هنــگام لبــاس پوشــیدن 
کــه می خواهنــد برونــد توجــه می کننــد  بــه مکانــی 
و مطابــق موقعیت هایشــان لباس می پوشــند مثا 

گاه در موقعیت هــای رســمی لباس های غیــر  هیــچ 
رسمی نمی پوشــند.

رضایت از لباس و باال بردن اعتماد به نفس:
لباس هایــی  همیشــه  پــوش  شــیک  خانم هــای 
از  گــر  ا زیــرا  راضــی هســتند  آن  از  کــه  می پوشــند 
لباس هایــی که پوشــیده اند راضی نباشــند، حالت 
می کننــدو  قــراری  بــی  ناآرامــی و  احســاس  دائمــا 
کــه فکــر آنهــا را مشــغول می کنــد و  ضعــف ظاهــری 
اعتماد بنفسشــان را پایین می آورد پس حتما باید 
کــه از آن لــذت ببرید و  ســعی کنیــد لباســی بپوشــید 

آن را دوســت داشــته باشــید.
توجه خانم های شیک پوش به نحوه ست 

کردن رنگ ها :
خانم هــای شــیک پوش نحوه ســت کــردن رنگ هــا را 

بلدند و می دانند چه رنگهایی را باهم ِست کنند.
بی توجهی به لباس پوشیدن دیگران :

خانم هــای شــیک پــوش بــرای انتخــاب لبــاس بــه 
لبــاس پوشــیدن دیگــران توجــه می کننــد و بــرای 
کارمشــابه بــا پوشــش مدیــر و همــکاران  محیــط 

شــان لباس هــای خــود را انتخــاب می کننــد.
پوشیدن لباسهای متناسب با آب و هوا :

خانم هــای شــیک پــوش پیــش از بیــرون رفتــن از 
ــق فصــل  ــه آب و هــوا را چــک می کننــد و مطاب خان
لبــاس می پوشــند زیــرا پوشــیدن صنــدل در هــوای 
برفی و یا پوشــیدن شــلوارهای دم پا گشــاد در گل و 

الی روز بارانــی عاقانــه نیســت.

چطور یه خانم شیک پوش واقعی باشیم؟

کردن آب و نوشــیدنی ها  یخ ها صرفا برای خنک 
کاربردهــای بســیار جالــب دیگــری  نیســت بلکــه 

کــه شــما از آن هــا بــی خبریــد. هــم دارد 
کــه  ــه ای، یــخ پیــدا می شــود  معمــوال در هــر خان
کاربــرد معمــول آن آشــنا هســتیم و از  همــه مــا بــا 
کــردن آب و نوشــیدنی های دیگر  آن بــرای خنــک 
گر فصل تابســتان  اســتفاده می کنیــم مخصوصــا ا
کاربــرد خنک کنندگی خــود گرمای  باشــد، یــخ با 

تابســتان را تحمــل پذیــر تــر می کنــد.
کاربردهای جالب یخ که نمی دانستید

کــه شــاید برایتــان  کاربردهــای غیرمعمولــی یــخ 
کاربرد هــای جالــب یــخ بــه جــز  جالــب باشــد. 

مــوارد رایــج:
1. باز کردن سینک ظرفشویی از کاربرد های 

جالب یخ
گــر ســینک ظرفشــویی شــما بــه علــت تجمــع  ا
گرفتــه اســت می توانیــد با انداختــن چنــد  چربــی 
یــخ داخل ســینک، چربی هــا را جمــع آوری کنید 
)زیــرا چربی هــا بــه قالب هــای یــخ می چســبند ( و 

گرفتگــی ســینک را برطــرف ســازید. بــه راحتــی 
2. برطرف کردن چروک لباس با قالب های یخ

حــد  از  بیــش  لباس هــای  کــردن  صــاف  بــرای 
کــردن  کافــی اســت قبــل از اتــو  چــروک شــده فقــط 
تکــه ای یــخ را در پارچــه ای بپیچیــد و بــر روی 

لبــاس بکشــید.
۳. از یخ برای از بین بردن جای میز و صندلی 

از روی فرش استفاده کنید
گــر جــای مبلمــان بــر روی فرشــتان باقــی مانــده  ا
کافیســت یــک تکــه یــخ را در محــل مــورد  اســت 
ک پرزهــا را بــه  نظــر قــرار دهیــد و بــا یــک مســوا

جــای خــود برگردانیــد.
۴. استفاده از یخ برای گرم کردن برنج

کــردن برنــج، یــک تکــه یــخ را روی آن  گــرم  ــرای  ب
کروفربگذاریــد تــا  قــرار دهیــد و ســپس داخــل ما

ــر خشــک نشــود. کروف ــج شــما داخــل ما برن
۵. یخ از چسبندگی بتونه به دست جلوگیری 

می کند
کــه بــر اثر  شــاید بــرای شــما هــم پیــش آمــده باشــد 
کاری دســت هایتان  بــی تجربگی،هنــگام بتونــه 
ــب  ــک قال ــا ی ــد ب ــما می توانی گردد.ش ک  ــبنا چس
کــه  کنیــد به ایــن صــورت  یخ ایــن مشــکل را حــل 
یــخ را روی خــط بتونــه بکشــید و آن را بــه صــورت 

یکنواخــت درآوریــد تــا بــه دســتتان نچســبد.
۶. جلوگیری از تاول زدن با تکه های یخ

بعد از ســوختگی، ری قســمت ســوخته یک تکه 
یــخ بگذاریــد تــا از تــاول زدن جلوگیــری کند.

7. از یخ برای آبیاری گیاهان آویز استفاده کنید
گلــدان آویــز خــود بــرای آبیــاری  گــر دســتتان بــه  ا
آن نمی رســد چنــد تکــه یــخ در گلــدان بیندازید تا 
با ایــن کار، آب مــورد نیاز گیــاه را بدون چکه کردن 

ــرده باشــید.می توانید  ک گلــدان تامیــن  ــه  آب از ت
کــه  کریســمس  از ایــن روش بــرای آبیــاری درخــت 

کنیــد. آبیــاری آن ســخت اســت نیــز اســتفاده 
8. از بین بردن مزه دارو یکی از کاربردهای 

جالب یخ
کــودکان معمــوال بــه علــت طعــم  دارو دادن بــه 
تلخشــان مشــکل اســت امــا می توانیــد قبــل از 
کودکتــان غــدد چشــایی او را بــه  دادن دارو بــه 
صــورت موقــت بی حس کنید و ســپس بــه او دارو 

ــا طعــم تلــخ دارو را حــس نکنــد. دهیــد ت
9. استفاده از یخ برای کندن آدامس از روی 

لباس
گــر آدامــس بــه لباســتان چســبید کافیســت یــک  ا
تکــه یخ روی آن بمالید وســپس آدامــس را با یک 

کنید. قاشــق از لباســتان جدا 
1۰. کاربرد یخ در آشپزی و گرفتن روغن اضافی 

غذا
می توانیــد  بــود  زیــاد  خورشــتتان  چربــی  گــر  ا
تکــه ای یــخ را داخــل ماقــه بگذاریــد و تــه آن را 
روی خورشــت یــا ســوپ قــرار دهید، بدین ترتیب 
بــه ماقــه می چســبند. چربی هــای خورشــت 

11. خنک کردن آب برای حیوانات خانگی 
با یخ

بــرای خنــک شــدن ظــرف آب حیوانــات خانگــی 
کنیــد. خــود از چنــد قطعــه یــخ اســتفاده 

12. استفاده از یخ برای در آوردن ذرات از 
دست کودکان

گــر خــار، تراشــه چــوب یــا چنیــن چیــزی وارد  ا
از  قبــل  می توانیــد  شــد،  شــما  کــودک  دســت 
ــرای درآوردن ذرات  اســتفاده از ســوزن اســتریل ب
فــرو رفتــه، یــک قطعــه یــخ روی محــل مــورد نظــر 
کار در آوردن ذره بــدون درد و ســریع  بگذاریــد تــا 

گــردد. انجــام 
1۳. جلوگیری از بریدن سس با یک قالب یخ

کــردن ســس مایونــز ســس  گــر هنــگام درســت  ا
کــرد، می توانیــد یــک  حالــت بریــده بریــده پیــدا 
تکــه یــخ داخــل مــواد بیاندازیــد تــا ســس روان 

گــردد.
1۴. استفاده از یخ برای یکدست شدن سس

بــرای یکدســت شــدن ســس،تمام محتویــات 
ســس را بــا یــک تکــه یــخ داخــل شیشــه دردار 
بریزیــد و تــکان دهیــد و ســپس یــخ را در آوریــد، 

ســس یکدســت شــما آمــاده اســت.

گــر ســنتان بــاال رفته اســت و حس می کنیــد هوش  ا
و ذهنتــان آن بازدهــی قبلــی را نــدارد بــه ســراغ یــک 
موسســه آموزشــی مخصــوص بزرگســاالن برویــد و بــا 
یادگیــری زبــان یا موســیقی جدید مغزتــان را تقویت 

کنید.
1- برای تقویت هوش در بزرگسالی نوازندگی 

کنید: 
بلــه درســت متوجــه شــدید، نواخــت یکــی از آالت 
موســیقی روشــی اســت بــرای تقویــت یادگیــری. 
به ایــن  دانشــمندان  کــه  بدانیــد  اســت  جالــب 
واقعیــت دســت یافته انــد که نواخــت یکــی از ادوات 
موســیقی توانایــی مغــز را در یادگیــری ریاضیــات، 
زبــان جدیــد، قــدرت تحلیــل و... افزایــش می دهد. 
نیمــه  تقویــت  واســطه  بــه  نوازندگــی  طرفــی  از 
یادگیــری مغــز قــدرت خاقیــت را در فــرد چنــد برابــر 

می ســازد.
2- مطالعه کنید هر چه که باشد تا هوشتان در 

بزرگسالی تقویت شود!
فوایــد مطالعــه در ذهــن شــما بــا لذت تماشــای یک 
فیلــم هیجــان انگیــز برابــر اســت. در حقیقــت گاهی 
کــه چــه چیــزی را می خوانیــد چــرا  مهــم نیســت 
ــه واســطه مطالعــه ذهــن شــما اســترس های  ــه ب ک

بیرونــی را بــه حالتــی لغــو می کنــد.
کتــاب و...  مطالعــه و خوانــدن روزنامــه، مجلــه، 
عــاوه بــر افزایــش میزان معلومات موجب می شــود 
کــه ذهــن شــما در تشــخیص الگو هــا و درک فرآینــد 
کنــد همیــن نیــروی  بــا دقــت تفســیر باالتــری عمــل 
کاهــش و مقابلــه بــا اســترس را در ذهــن شــما چنــد 

ــازد. ــر می س براب
۳- راه تقویت هوش بزرگساالن با ورزش کردن 

آن هم از جنس مداوم: 
گزینه هــای توصیــه شــده  مثــل همیشــه یکــی از 
کــردن  بــرای رســیدن بــه موفقیــت و آرامــش ورزش 
اســت. انجــام حرکات ورزشــی به طور مــداوم و البته 
ــی  ــرکات ورزش ــام ح ــر از انج ــیار مفیدت ــاوب بس متن

ــاه اســت. کوت ــی  ســخت در دوره زمان
از  سرشــار  ســلول ها  می کنیــد  ورزش  کــه  زمانــی 
می شــوند.  اســت  پروتئیــن  نوعــی  کــه   BDNF
ســلول های مغــز بعــد از ایــن تغییــرات با قــدرت فوق 
العــاده در حافظــه، یادگیــری، تمرکــز و درک مطالــب 

می شــوند.  روبــرو 
کــه نشســتن طوالنــی  دانشــمندان هشــدار دادنــد 
مــدت و بــی تحرکــی نوعی مــرگ آرام برای مغز اســت 
بــه همیــن دلیــل اهمیــت ورزش را نبایــد نادیــده 

گرفــت.
۴- تقویت هوش بزرگسال با یادگیری زبان 

جدید: 
کــردن پازل هــای مختلــف را بــرای تقویــت  حــل 
ــه ســراغ  کنیــد و ب هــوش و حافظــه خــود فرامــوش 
یادگیــری زبــان جدیــد برویــد تــا عــاوه بــر بهــره گیری 

از مزیت هــای یادگیــری یــک زبان جدید مغز خــود را 
هماننــد یــک منبــع یادگیــری محیــا ســازید.

کــه افــراد چنــد زبانــه  دانشــمندان بر ایــن باورنــد 
و  ســخت  مســائل  حــل  در  بیشــتری  قــدرت 
زبــان  یــک  یادگیــری  دارنــد.  دشــوار  پازل هــای 
ــه در  ک ــه مغــز شــما می دهــد  جدید ایــن امــکان را ب
تحلیــل مســائل قــدرت باالتــری داشــته باشــد و 
کارهــای بهتــری  بــرای حــل مشــکات و مســائل راه 
کــردن بــه دو زبان  کنــد. عــاوه بــر آن صحبــت  خلــق 
می توانــد اعتمــاد بــه نفــس و تســلط بــر محیــط را در 

شــما افزایــش دهــد.
۵- برای تقویت هوش بزرگساالن انباشته 

یادگیری های خود را تست کنید:
بســیاری از دانــش آمــوزان دبیرســتان و دانشــگاه 
کلــی میــزان  در یــک ســری از امتحانــات بــه طــور 
که ایــن روشــی  یادگیری هــای خــود را می آزماینــد 
کــه  اســت عالــی بــرای تقویــت هــوش و یادگیــری 
گرفتــن در چنیــن شــرایطی بــه حرکــت در  بــا قــرار 

می آیــد.
گرفتــن در چنیــن  نیــاز بــه یادگیــری تجمعــی و قــرار 
گیــری و تقویــت هوش محیا  شــرایطی مــا را بــرای فرا
کــه امکان داشــت خــود را  می ســازد پــس در صورتــی 

کنیــد. در تســت های مجموعــه ای تســت 
کــه بــر  شــرکت در مســابقات تلویزیونــی و رادیویــی 
ــه  ــاز ب ــود نی ــام می ش ــات عمومی انج ــاس اطاع اس
کــه ذهــن را بــه ســمت این فرآینــد  یکپارچگــی دارد 
کلمــه  هدایــت می کنــد. تمام ایــن اوصــاف در یــک 

منجــر بــه افزایــش هــوش می شــوند.
۶- مغزتان را وادار به کار کنید!

کــه فعالیــت فیزیکــی بــرای مغــز  نــه به ایــن معنــا 
یعنــی  مغــز  از  کشــیدن  کار  بلکــه  ســازید  فراهــم 
تحریــک و بــه چالــش کشــیدن آن. ســودوکو، پــازل، 
کارت هــای  گروهــی، بــازی بــا  چیســتان، بازی هــای 
عظیمــی در  طیــف  بازیهــا  تمام ایــن  و.  مختلــف 
کــه  مســیرهای عصبــی و ســیناپس ایجاد می کنــد 

اساســا قدمی بــرای تقویــت هــوش می باشــد.
زمانــی ســلول های عصبــی در شــرایط جدیــد پاســخ 
می دهنــد کــه توانایــی بیشــتری داشــته باشــند و ما 
بــا انجام ایــن بازی هــای ذهنــی و فکری این شــرایط 
کرده ایــم و بــه مــرور زمــان  را از پیــش بــرای مغز ایجــاد 

افزایــش هــوش را در خودمــان خواهیــم دید.
7- مدیتیشن، تفکرعمیق از راه های تقویت 

هوش بزرگساالن:
در ســال 1992 »داالی الما » » ریجارد دیویدســون« 
کــرد تــا در یــک ســری مطالعــات دقیــق  را دعــوت 
روی  بــر  تمرکــز  و  تفکــر  زمــان  در  را  مغــزی  امــواج 
کامل ایــن  نتایــج  بســنجد.  خــاص  موضوعــی 
تحقیقــات در ســال 2۰۰۴ در مجلــه وال اســتریت 
کــی از تاثیــر مثبــت تفکــر و تمرکــز  کــه حا منتشــر شــد 

بــر روی افزایــش هــوش داشــت.

یخ به جز خوردن 1۴ کاربرد جالب دارد! پله پله تا تقویت هوش در بزرگسالی

خانه داریموفقیت

مناســب  نوشــیذنی های  از  کشــیر  خا شــربت 
بــرای جلوگیــری  کــه  گرمــا می باشــد  در فصــل 
شــربت  اســت این  مناســب  بســار  گرمازدگــی  از 
خوشــمزه در مــاه رمضــان نیــز تهیــه می شــود.

کشیر :  مواد الزم شربت خا
• شکر :1 لیوان

• آب خنک :۶ لیوان
کشیر : نصف لیوان • خا

• گاب :2 قاشق غذاخوری
کشیر:  طرز تهیه شربت خا

بــا  ابتــدا  بایــد  کشــیر  خا شــربت  تهیــه  بــرای 
کــه  چرا باشــید،  گاه  ا کامــا  آن  شســتن  نحــوه 
که داخل آن وجود  کشــیر،بدلیل ریگ زیادی  خا
کمی شســتن آن دشــوار اســت و احتیــاج بــه  دارد 
زمــان و حوصلــه بیشــتر دارد.بــه همیــن دلیــل 
کشــیر،  کنیــد در هــر ســری از شســتن خا ســعی 
میــزان بیشــتری را بشــویید تا هــر روز زمــان زیادی 

کــردن آن صــرف نکنیــد.  را بــرای تمیــز 
گــود  ظــرف  دو  کشــیر  خا شســتن  بــرای  حــال 
کشــیر را داخــل یکــی  شــفاف برداریــد، ســپس خا
از ظرف هــا بریزیــد و روی آن آب ســرد بریزید.بعــد 
کشــیر را خالــی  از چنــد ثانیــه آب داخــل ظــزف خا

کشــیر را بــه آرامی داخــل ظــرف دیگــر  کنیــد و خا
کنیــد انتهــای آن را دور بریزیــد.  بریزیــد و ســعی 

کشــیر آب ســرد بریزید و کمی هم  مجددا روی خا
شــد،  نشــین  تــه  کامــا  کشــیر  خا بزنید.وقتــی 
کشــیر را بــه  کنیــد و خا دوبــاره آب آن را خالــی 
آرامــی در ظــرف دیگــر بریزیــد و انتهای آن که قطعا 
بــا ریــگ و شــن مخلــوط اســت دور بریزید.ایــن کار 
را چندیــن بــار تکــرار کنید تــا هــم روی آب و هم ته 
کامــا شــفاف و زالل شــود وجــز دانه هــای  ظــرف 

کشــیر چیــز دیگــری در ظــرف نمانــد.  خا
کشــیرآماده ی مصــرف  در ایــن حالــت یعنــی خا

کشــیر را داخــل پــارچ آبــی بریزیــد و به آن  است.خا
کنید و خوب هم بزنید تا شــکر  شــکر و آب اضافه 

کامــا حــل شــود.
در صــورت تمایــل میتوانیــد شــکر و آب را از قبــل 
گرمــا شــکر زودتــر  روی حــرارت قــرار دهیــد تــا در اثــر 
و راحــت تــر حــل شــود و بعــد از خنــک شــدن بــه 

کنیــد.  کشــیر اضافــه  خا
گاب و آب  کشــیر مقــداری  بعــد بــه شــربت خا
لیمــو اضافــه کنیــد تا طعم دلچســب تــری بگیرد. 
کــردن چنــد تکــه یــخ خــرد  ــا اضافــه  همچنیــن ب

کنیــد. شــده میتوانیــد شــربتتان را تگــری تــر 

کشیر ساده طرز تهیه شربت خا
دستپختربخ

دنیای مدربخ
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