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کــه از  کــه آن را نمی بینیــم.« نوزدهــم فروردین مــاه، حمیدرضــا بانــی، یکــی از عکاســان اصفهــان، عکســی را  شــاید بزرگ تریــن درد سی وســه پل این باشــد: »چنــان بــه مــا نزدیــک اســت 
گذاشــت و پــای آن نوشــت: ک  کــرده بــود، در فضــای مجــازی بــه اشــترا تخریــب غیرمجــاز ورودی یــک راهــرو در دل سی وســه پل ثبــت 

»امــروز بعــد از مدتــی مســیرم بــه زیــر سی وســه پل افتــاد. خدایــا، چشــمتان روز بــد نبینــد. انــگار وارد دنیــای دیگــری شــده ای. بــرای ورود بــه هــر دهانــه پــل بایــد یــک یــا اهلل 
کنین از ورودت مطلــع شــوند. یــک چــراغ در کــف پــل نمانــده، یــک متــر ســیم بــرق باقــی نگذاشــته اند، همــه و همــه دود شــده  بلنــد بگویــی تــا ســا
رفتــه هــوا، در و دیــوار پــر از دیــوار نوشــته...اما داســتان این عکــس؛ در بعضــی دهانه هــا مســیر عبــوری بــاز شــده. بــه کجــا؟ 
ــان  ــغول اند. مزاحمش ــرًا مش ــد. ظاه ــوش می رس گ ــه  ــی درون آن ب ــدای آدم های ــم و ص نمی دان
نمی شــوم. وظیفــه مــن نبــوده و نیســت. فقــط اطالع رســانی می کنــم 
پابرجاســت،  دهانــه  سی وســه  تــا  کــه 

کنیــد.« فکــری 

۴

حقابهکشاورزاناصفهان؛ازوعدهتاعمل

گرچــه  ا گفــت:  اصفهــان  اصنــاف  اتــاق  رئیــس 
یــک  گــروه  مشــاغل  کرونایــی،  قرمــز  شــرایط  در 
بــاز هســتند، امــا بــه دلیــل بســته بــودن اصنــاف 
گروه هــای شــغلی ۲ و ۳ و ۴، ایــن  زیرمجموعــه در 
گــروه یــک نیــز  وضعیــت بــر میــزان فــروش مشــاغل 

گذاشــته اســت. تاثیــر 
ــا اشــاره  ــو با ایســنا، ب گفت وگ رســول جهانگیــری در 
گــروه ۲، ۳ و ۴ از ادامــه  بــه نگرانــی اصنــاف مشــاغل 
کرونــا در  تعطیلی هــا بــا توجــه بــه وضعیــت بحرانــی 
کــرد: متاســفانه در دوران پیــک  اصفهــان، اظهــار 
کرونا  کرونا و در تصمیمات مختلف ستاد مقابله با 
اصنــاف بــا توجــه به اینکــه در دیــد و ویتریــن شــهری 
هســتند، بــرای هشــدار و اعــالم خطــر بــه مــردم 
تعطیــل می شــوند و بــه نوعــی آنهــا بابــت پیک های 

کرونــا جریمــه می شــوند.
گروه  که مشــاغل  وی با بیان اینکه برخی معتقدند 
یک در تمام شــرایط باز هســتند و از این تعطیلی ها 
کــرد: بــا توجــه به اینکــه  آســیب ندیده انــد، تصریــح 
زنجیــره ارتبــاط اصنــاف بــه یکدیگــر مرتبــط اســت، 
گــروه دیگــر حتــی چرخــه  بــا تعطیلــی مشــاغل ســه 
ــار  ــز دچ ــک نی ــروه ی گ ــاغل  ــروش مش ــادی و ف اقتص

اشــکال شــده اســت.
گرچــه  رئیــس اتــاق اصنــاف اصفهــان توضیــح داد: ا
یــک  گــروه  مشــاغل  کرونایــی،  قرمــز  شــرایط  در 
بــاز هســتند، امــا بــه دلیــل بســته بــودن اصنــاف 
گروه هــای شــغلی ۲ و ۳ و ۴، ایــن  زیرمجموعــه در 
گــروه یــک نیــز  وضعیــت  بــر میــزان فــروش مشــاغل 

ــت. ــته اس گذاش ــر  تاثی
ــا  کرون ــی از  ــارت ناش ــیب و خس ــرد: آس ک ــد  کی وی تا
بــه حــوزه اصنــاف بســیار بــاال اســت، امــا در مجمــوع 
گــروه ۳ و ۴ قــرار دارنــد، بیشــترین  کــه در  مشــاغلی 

ــروه  گ ــت  ــغلی ۲ و در نهای ــروه ش گ ــپس  ــیب و س آس
کرونــا و تــداوم آن خســارت باالیــی  شــغلی یــک از 

دیده انــد.
کرونــا، در  جهانگیــری بــا بیان اینکــه بــا مــوج چهــارم 
اصــل کســبه اصفهــان و کشــور ماه نخســت امســال 
گفــت:  گذشــته از دســت دادنــد،  را هماننــد ســال 
متاســفانه هنــوز نــه در اســتان اصفهــان و نــه مرکــز 
کشــور، رقــم  آمــار بــه عنــوان مرجــع رســمی آماری 

ــد. ــه نکرده ان ــا را ارائ کرون ــاف از  ــارت اصن خس
رئیــس اتــاق اصنــاف اصفهــان از دولــت و ســتاد 
مقابلــه بــا کرونــا خواســت تــا چــاره ای بــرای مشــاغل 
کــه در بررســی ها میــزان  گــروه ۳ و ۴ بیندیشــند، چــرا 
کرونــا  دخــل و تصــرف اصنــاف در تشــدید و انتقــال 

تنهــا ۱۰ درصــد اســت.
گفت: به اســتاندار اصفهان نیز پیشــنهاد داده  وی 
کرونا شــکل بگیرد،  گر قرار اســت موج جدید  که ا ام 
بــه جــای تعطیلــی اصنــاف بــرای مقابلــه بــا انتقــال 
ویــروس، از تــردد و ســفرها بیــن شــهرهای قرمــز و 

کنــد. نارنجــی جلوگیــری 
گرچــه اصنــاف همچنــان  کــرد: ا کیــد  جهانگیــری تا
تصمیمــات ســتاد مقابلــه بــا کرونــا را اجــرا می کننــد، 
آســیب  آنهــا  بــه  مغازه هــا  بســتن  بــا  نبایــد  امــا 
کــه امــروز اصنــاف تــوان تعطیلی های  برســانیم، چرا
مکــرر و دادن جریمــه بابــت تشــدید کرونــا را ندارنــد.

برداشــت گل محمدی از گلســتان های شهرستان 
کویــری آران و بیــدگل در اســتان اصفهــان آغاز شــد.

کشــاورزی آران و بیــدگل ســطح زیــر   مدیــر جهــاد 
کشت گل محمدی در این شهرستان را ۱۸۰ هکتار 
گفــت: از هــر هکتــار بــه طــور متوســط ۴  کــردو  بیــان 

گل تــر برداشــت می شــود. تــن 
مصطفــی آبانــی افــزود: در ۳۰ مرکــز فــرآوری ســنتی و 

صنعتی ایــن شهرســتان گالب نــاب، اســانس، مربــا 
و گل خشــک تولید می شــود. رئیس اداره تولیدات 
ــتان اران و  ــاورزی شهرس کش ــاد  ــی و دامی جه گیاه
بیــدگل نیــز گفــت: پیــش بینــی می شــود بــا توجه به 
اســتقبال کشــاورزان سطح زیر کشت این محصول 

تــا ســال آینــده بــه ۳۰۰ هکتــار برســد.
هــادی یغماییــان افــزود: بــا توجه به نیــاز آبی پایین 
گل  کاشــت  و همچنیــن مقــرون بــه صرفــه بــودن 
کــه در بیــن کشــاورزان  محمــدی چنــد ســالی اســت 

شهرســتان رواج یافتــه اســت.
آران  روســتایی  تعــاون  رئیــس  مصلحــی  عبــاس 
گل  کشــاورزان  گفــت: بــرای حمایــت از  و بیــدگل 
کاشــت تــا تولیــد  گل از مرحلــه  کار، خریــد توافقــی 
محصــول و فــرآوری آن در ایــن شهرســتان انجــام 

می شــود.

صادرات میلگرد و فرش ماشــین از شهرســتان آران 
کشــور ۲۰۷ میلیــون دالر ارز  وبیــدگل بــه خــارج از 
کــرد. فرمانــدار آران و بیــدگل درجلســه  کشــور  عایــد 
گفــت:  شهرســتان   کارگری ایــن  کمیتــه  کارگــروه 
ــه صــادرات میلگــرد اختصــاص  ۸۰ درصــد درآمــد ب
یافتــه بقیــه آن مربــوط بــه ۶۲ میلیــون مترمربــع 

فرش ماشــینی از این شهرســتان اســت. اســماعیل 
بایبــوردی حمایــت از تولیــد را رمــز عبــور اقتصــاد 
راه انــدازی  افــزود:  و  دانســت  مشــکالت  از  کشــور 
شــهرک صنعتــی- معدنــی نمــک و فرآورده هــای 
معدنــی نمک ایران موســوم به ناحیه صنعتــی آران 
گامی بــرای توســعه پایدار ایــن شهرســتان  و بیــدگل 
بــا  وی  اســت.  بــودن  تک محصولــی  از  رهایــی  و 
اشــاره بــه تقویــت راه انــدازی نهضــت توســعه کشــت 
گلخانه هــا در شهرســتان آران و بیــدگل بــه ویــژه در 
گفــت: مجــوز  دو منطقــه سفیدشــهر و ابوزیدآبــاد 
گلخانــه در شهرســتان آران و  تاســیس ۱۳ هکتــار 
کنــون نیــز حــدود ۱۳  بیــدگل صــادر شــده و هم ا
کشــت  گلخانــه ای فعــال اســت و بــه  کشــت  هکتــار 

می پــردازد. ع  زر و 

اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره بــه آزاد شــدن واردات 
کرونا با نظارت وزارت بهداشــت و درمان  کســن  وا
اقتصــادی  فعــاالن  برخــی  شــدن  عمــل  وارد  و 
پایتخــت در ایــن حــوزه، خواســتار ورود فعــاالن 
اقتصــادی اســتان اصفهــان به ایــن مقولــه شــد و 
کــرد اســتان اصفهــان نبایــد در ایــن مــورد از  کیــد  تا

دیگــر اســتان ها عقــب بمانــد.
گــوی  در یکصــدو یکمیــن جلســه شــورای گفــت و 
دولــت و بخش خصوصی اســتان اصفهــان که به 
صورت فوق العاده برگزار شــد، ســاز و کار رســیدگی 
بــه تــرک فعــل دســتگاه های اجرایــی بــه موجــب 
مــاده ۵۷۶ قانــون مجــازات اســالمی و راهکارهــای 
تســویه دیــون دســتگاه های دولتــی و اجرایــی بــه 
فعــاالن اقتصــادی بخش خصوصی مورد بررســی 
کرونا تشــکیل شــود. کارگروه ویژه پســا قرارگرفت و 
اســتاندار اصفهــان در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه 
کشــور،  در  کرونــا  وضعیــت  بــودن  نامطلــوب 
گفــت: آمــار درگذشــتگان این ویــروس، در اســتان 
اصفهــان نســبت بــه ســایر اســتان ها بــه دلیــل 
کمتــر بــوده، امــا الزم  تمهیدات اندیشــیده شــده 
برگــزاری  از  امــکان  تــا حــد  اســت متذکــر شــوم 
ارگان هــای  و  ادارات  در  حضــوری  جلســات 
مختلف همچنین واحدهای تولیــدی و برگزاری 

کنیــد. خــودداری  دورهمی هــا 
عبــاس رضایــی افــزود: بر اســاس پیش بینی های 
در  اســتان  کرونــای  وضعیــت  گرفتــه  صــورت 
روزهــای آینــده مطلــوب نخواهد بــود و الزم اســت 

کامــال رعایــت شــود. پروتکل هــای بهداشــتی 
کرونــا  کســن  وی بــا اشــاره بــه آزاد شــدن واردات وا
بــا نظــارت وزارت بهداشــت و درمــان و وارد عمــل 
شــدن برخــی فعــاالن اقتصــادی پایتخــت در ایــن 
حــوزه، خواســتار ورود فعــاالن اقتصــادی اســتان 

کــرد اســتان  کیــد  اصفهــان به ایــن مقولــه شــد و تا
اصفهــان نبایــد در ایــن مــورد از دیگــر اســتان ها 

عقــب بمانــد.
گــوی دولــت و بخــش  گفــت و  رئیــس شــورای 
خصوصــی اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه ورود 
انجــام  و  اصفهــان  بــه  کســن  وا دوز  ۱۰۰هــزار 
کسیناســیون طبــق اولویــت بنــدی معاونــت  وا
دلیــل  بــه  کــرد:  کیــد  تا درمــان،  و  بهداشــت 
کســن الزم  نامشــخص بودن مدت ایمنی زایی وا
اســت پروتکل هــای بهداشــتی همچنــان رعایــت 

شــود.
گزارش ایســنا و بــه نقــل از روابــط عمومی اتــاق  بــه 
اســاس  بــر  بیان اینکــه  وی  اصفهــان،  بازرگانــی 
انجــام  بــا  گرفتــه  صــورت  بینی هــای  پیــش 
کسیناســیون پاندمی کرونــا تــا مهرمــاه بــه پایــان  وا
ــروه ویــژه  کارگ خواهــد رســید، خواســتار تشــکیل 
کرونا از ســوی اتــاق بازرگانــی و اندیشــیدن  پســا

تمهیــدات الزم در ایــن زمینــه شــد. 
رضایی همچنین از برگزاری جلســه ای با روســای 
ــری  ــرح و پیگی ــور ط ــه منظ ــتان ب ــای اس بانک ه
مســایل فعــاالن اقتصــادی در حــوزه بانکــی خبــر 
کمیســیون هماهنگــی  دبیــر  از زحمــات  و  داد 
بانک هــای اســتان اصفهــان بــه منظــور تعامــل 
بــرای کمــک بــه رفع مشــکالت فعــاالن اقتصادی 

کــرد. تشــکر 
خبری خوش برای فعاالن اقتصادی

ــی  ــاق بازرگان در ابتدای ایــن جلســه نیــز رئیــس ات
اصفهــان، از ابــالغ بســته سیاســتی برگشــت ارز 
 ۱۴۰۰  -  ۱۳۹۷ ســال های  صــادرات  از  حاصــل 
توســط ســازمان توســعه تجــارت ابــراز خرســندی 

ــرد. ک
گلشــیرازی افــزود: در ایــن دســتورالعمل  مســعود 
ارزی  تعهــدات  درصــدی   ۱۰ کاهــش  بــر  عــالوه 

بــه   ،۱۴۰۰ تــا   ۹۸ ســال های  در  صادرکننــدگان 
کــه در نیمــه نخســت ســال  فعــاالن اقتصــادی 
افغانســتان  کشــورهایی چــون عــراق و  بــه   ۹۷
صــادرات ریالــی داشــته اند، فرصــت داده شــده تــا 
پایــان خردادمــاه بــا وارد کــردن اطالعــات خــود و با 
کــردن تعهــدات ارزی ســال های قبلــی، از  مرتفــع 
معافیت مالیاتی صادرکنندگان بهره مند شوند.

اتــاق  در  فراخوانــی  انتشــار  از  همچنیــن  وی 
اطالعــات  ارایــه  بــر  مبنــی  اصفهــان  بازرگانــی 
طریــق  از  آنهــا  افــزوده  ارزش  کــه  واحدهایــی 
ــود، خبــر  ســازمان مالیاتــی عــودت داده نشــده ب
کــرد بــا پیگیری اســتانداری،  داد و ابــراز امیــدواری 
ســازمان مالیاتی و دادســتانی مطالبات این افراد 

بــه ســرانجام مطلــوب برســد.
بخــش  و  دولــت  گــوی  و  گفــت  شــورای  دبیــر 
خصوصــی اســتان اصفهان همچنین بر ضــرورت 
گذشــته در حــوزه  ادامــه یافتــن اقدامــات ســال 
بســته های حمایــت از فعــاالن اقتصــادی آســیب 
گفــت: در ســتاد ملــی  کــرد و  کیــد  کرونــا تا دیــده از 
ــود. ــادر ش ــوص ص ــن خص ــه ای در ای ــا مصوب کرون

تمکیــن دســتگاه های  عــدم  ادامــه جلســه  در 
اجرایــی نســبت بــه آراء صــادره از شــعب دیــوان 
فعــاالن  مشــکالت  مصادیــق  از  اداری  عدالــت 
مصــوب  و  مطــرح  بانکــی  حــوزه  در  اقتصــادی 
بــه اســتناد تبصــره ذیــل مــاده ۱۱ قانــون  شــد 
تشــکیالت و آیین دادرســی دیــوان عدالــت اداری 
عــالوه بــر فوریــت و قاطعیــت در اعمــال ضمانــت 
بــه  نســبت  قانــون مذکــور،  اجراهــای موضــوع 
پذیــرش و رســیدگی به شــکایات مطروحــه در این 
خصــوص مســتند بــه مــاده ۵۷۶ قانــون مجــازات 
اســالمی )مصوب ســال ۱۳۷۵( و تعقیــب قضایــی 

ــود. ــدام ش ــتنکفین اق مس
همچنیــن در ایــن جلســه عــدم اجــرای تعهــدات 
شــرکت های  اجرایــی،  دســتگاه های  مالــی 
دولتــی و نهادهــای عمومی غیردولتــی نســبت 
ــه فعــاالن اقتصــادی از دیگــر مشــکالت مطــرح  ب
و مقــرر شــد بــه اســتناد بنــد »و« تبصــره ۵ قانــون 
بودجــه ۱۴۰۰ کل کشــور موضــوع تأدیــه مطالبــات 
قطعــی شــده دولــت بــه طلبــکاران دســتگاه های 
اجرایــی از طریــق اســناد خزانــه اســالمی با توجــه 
برنامــه  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس  اعــالم  بــه 
ریــزی اســتان مبنــی بــر حل مشــکالت طلبــکاران 
دســتگاه های اجرایــی از طریــق تســویه اســناد 
گیرد، همچنین مقرر شــد  خزانه اســالمی صورت 
تهاتر تمام یا بخشــی از طلب فعاالن اقتصادی از 
طریــق تامیــن کنندگان مواد اولیه فراهــم و موانع 
آن از ســوی دســتگاه های اجرایــی رفــع شــود و 
در صــورت عــدم حــل مشــکل، موضــوع در ســتاد 
کلــی اقتصــاد مقاومتــی  پیگیــری سیاســت های 

قــوه قضائیــه اســتان مطــرح و بررســی شــود. 

مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری 
اصفهــان از برگــزاری دوره تخصصــی برنامــه ریــزی، 
مدیریــت  در  داوطلبانــه  تســهیلگری  و  آمــوزش 
پســماند در قالــب وبینــار بــا مشــارکت دانشــکده 
نمادیــن  برنامــه  اجــرای  و  اصفهــان  بهداشــت 
جمــع آوری فیلترهــای ســیگار از حاشــیه زاینــده رود 
اصفهــان  طبیعــت  رفتگــران  گــروه  مشــارکت  بــا 
ــو با ایمنــا،  گ گفــت و  خبــر داد. رحیــم محمــدی در 
کــرد: رویکــرد ســازمان مدیریــت پســماند  اظهــار 
توانمندســازی اقشــار مختلف جامعه برای تبدیل 
گر در فرآیندهای  هر فرد به یک آموزشگر و تسهیل 
مدیریــت پســماند اســت و بــر همیــن اســاس در 
کنــار ارائــه محتــوا و تولیــدات آموزشــی، در صــدد آن 
هســتیم تــا نحــوه آمــوزش دادن توســط هــر یــک 
گروه هــای مختلــف اجتماعــی را آمــوزش دهیــم.  از 
ک فرصــت مناســبی  وی ادامــه داد: روز زمیــن پــا
کلیــد بزنیــم و  مهیــا شــد تــا بتوانیم ایــن اقــدام را 
دوره آموزشــی برنامه ریــزی، آمــوزش و تســهیلگری 
داوطلبانــه در مدیریــت پســماند را برگــزار کنیــم و بــه 
همیــن منظور هــم اقدامات الزم از جمله جلســات 
حــوزه،  متخصصان ایــن  و  اســاتید  بــا  همفکــری 
انتشــار پوســتر وبینار و دعوت از اســاتید متخصص 
گرفتــه اســت تــا در ایــن روز  در ایــن حــوزه صــورت 
بتوانیم برنامه آموزشــی مؤثری بــرای جامعه هدف 
مدیریــت  ســازمان  مدیرعامــل  باشــیم.  داشــته 
پســماند شــهرداری اصفهــان در رابطــه بــا جزئیــات 
کرد: ایــن دوره  برگزاری ایــن دوره آموزشــی تصریــح 
در ســه محــور اصلــی شــامل برنامه ریــزی و آمــوزش 
در  داوطلبانــه  تســهیلگری  پســماند،  مدیریــت 
مدیریــت پســماند و آشــنایی بــا فناوری هــای نویــن 
اســاتید  و  می شــود  برگــزار  پســماند  مدیریــت  در 

حاضــر در ایــن ســه حــوزه اطالعــات و محتواهــای 
کننــدگان دوره  علمــی و تجربــی را در اختیــار شــرکت 
را  از دوره مجــازی  قــرار می دهنــد. وی اســتقبال 
چشــمگیر عنــوان کــرد و گفــت: در روزهــای نخســت 
انتشار فراخوان ظرفیت دوره تکمیل شد و با توجه 
بــه تعــداد بــاالی عالقمندان در صدد هســتیم تــا در 
کمتریــن زمــان ممکــن دوره دوم و ســوم را هــم برگزار 
کنیــم تــا دیگــر عالقمنــدان نیــز بتوانند شــرکت کنند 
و از محتوای ایــن دوره بهــره منــد شــوند. محمــدی 
در خصــوص جامعــه هدف ایــن دوره نیــز اظهــار 
در  فعــال  افــراد  دوره  مخاطبان ایــن  عمــده  کــرد: 
دســتگاه های دولتــی و خصوصــی مرتبــط، اســاتید 
نهــاد،  مــردم  ســازمان های  فعــاالن  دانشــگاه ها، 
دانشــجویان رشــته های مرتبــط و عالقمنــدان آزاد 
می باشــند. وی در خصــوص دیگــر برنامه های ایــن 
ک، ادامــه داد:  ســازمان بــه مناســبت روز زمیــن پــا
کســازی  در ایــن روز همچنیــن برنامــه نمادیــن پا
حاشــیه زاینــده رود بــا هــدف فرهنگ ســازی بــرای 
پیشــگیری از انتشــار فیلتــر ســیگار در طبیعــت نیــز 
گــروه رفتگــران طبیعــت اصفهــان برگزار  بــا همــکاری 
می شــود تــا شــهروندان بــا دیگــر ابعــاد مراقبــت از 
زمیــن در برابــر پســماندها آشــنا شــوند و در خــالل 
برنامــه توزیــع محصــوالت آموزشــی و فرهنگــی نیــز 

صــورت می گیــرد.

رئیس اتاق اصناف اصفهان:

کرونا را ندارند اصناف دیگر توان جریمه دادن بابت 

کویر گل هستی در  ۲۰۷ میلیون دالر ارز از صادرات میلگرد آغاز برداشت خوشبوترین 
و فرش ماشینی از آران و بیدگل

استاندار اصفهان:

کرونا عقب نمانند کسن  فعاالن اقتصادی اصفهان از قافله واردات وا
به مناسبت روز زمین پاک صورت می گیرد؛

جمع آوری فیلترهای سیگار از حاشیه زاینده رود
خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخخبرربخ

سی وسه پل از آِن کیست؟

مدال نقره سهراب مرادی 
در وزنه برداری آسیا

۶

قانون » مالیات بر خانه های 
خالی« در کش و قوس اجرا

گام اساسی پاالیشگاه اصفهان 
برای تبدیل شدن به پتروپاالیش

کارفرماها قبول کردند دولت تعلل می کند؛

حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی 
کارتابل  کارگران در 
کم اهمیت دولت

یک کارشناس صنعت خودرو: 

قیمت خودرو در اردیبهشت 
کاهش پیدا نمی کند

کارشناس مسئول مدارس نمونه دولتی 
آموزش وپرورش اصفهان: 

مهلت ثبت نام مدارس نمونه 
دولتی تا فردا تمدید شد

2

2

۴

2

۳

معاون اداره کل راهداری اصفهان:  

۳۹ میلیارد تومان برای آسفالت 
اردستان اختصاص یافت

سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا: 

کرونایی  شیب ابتال و بستری بیماران 
در اصفهان رو به افزایش است
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کشــور  کارگــران  بــازرس مجمــع عالــی نماینــدگان 
ــران  کارگ گفــت: دغدغــه  ــاره حــق مســکن ۱۴۰۰  درب
کــه هــر  بــرای عقــب افتــادن حــق مســکن این اســت 
چقــدر میزان معوقات بیشــتر شــود کارفرما نماهــا از 

کننــد. پرداخــت آن معوقــات شــانه خالــی 
حمیــد رضــا امــام قلــی تبار,بــازرس مجمــع عالــی 
گفت وگــو بــا تســنیم،  کشــور در  کارگــران  نماینــدگان 
گفت: اســفندماه هرســال  درباره حق مســکن 1۴۰۰ 
ماراتــن تعییــن حقــوق و مزایــای کارگــران برای ســال 
جدیــد شــروع شــده و پایان ایــن ماراتــن، بخــش 

کار صــادر میشــود. نامــه شــورای عالــی 
انگیزشــی  مزایــای  اقــام  از  یکــی  داد:  ادامــه  وی 
کــه در بخــش نامــه  کارگــران »حــق مســکن« اســت 
ی فــوق از ۳۰۰هــزار تومــان در ســال 99 بــه ۴۵۰هــزار 
از اینکــه حــق  غ  یافتــه اســت.فار افزایــش  تومــان 
کارگران در شــرایط فعلی و با افزایش افســار  مســکن 
کارگــران، کمتــر از حق  گســیخته هزینه هــای زندگــی 
کســی  شــارژ مســکن اجــاره ای آنــان می باشــد بــر 

پوشــیده نیســت.
 امــام قلــی تبــار اظهــار داشــت:اما اینکه چــرا بعــد 
کار   عالــی  شــورای  در  موضــوع  تصویب ایــن  از 
معمــواًل در همــان ابتــدای ســال بــه مرحلــه اجــرا 
را در ذهــن جامعــه  زیــادی  ابهامــات  نمیایــد  در 

ــه  ــم ب ــا عل ــه چــرا ب ک ــه وجــود آورده اســت  ــری ب کارگ
کارفرمایــان مبنــی بــر  افزایــش حــق مســکن  تاییــد 
پرداخــت  عــدم  در  دولــت  کار،  عالــی  شــورای  در 
پافشــاری دارد؟ چــرا پرداخــت حــق مســکن منــوط 
بــه مصوبــه ی هیــأت وزیــران اســت در حالیکه اصا 

در پرداخــت آن نقشــی ندارنــد.
کــرد: حتــی بــه وظیفــه قانونــی  کارگــری بیــان   فعــال 
خــود و آن هــم براســاس قانــون اساســی و اصــل ۴۳ 
کــه  عمــل نکــرده اســت؟کارگران به ایــن موضــوع 
کارتابل کم اهمیــت دولت  پرونــده حــق مســکن در 
در صــف انتظــار ارائه به جلســه هیأت وزیــران بوده، 
کــه  تصویــب آن حتــی  گاهنــد و اطمینــان دارنــد  آ
بــه چنــد دقیقــه زمــان هــم نیــاز نــدارد. امــا دلخــوری 
کــه شــاید تعلــل  کارگــران در ایــن اســت   جامعــه 
دولتی هــا در عــدم تصویــب حــق مســکن ناچیــز 
دانســتن رقــم حــق مســکن باشــد و آن را بــا حقــوق 

و درآمــد حــدود بیســت میلیونــی خــود مقایســه 
افزایــش در  که ایــن  افــزود: قطعــًا  می کننــد.  وی 
برابــر حقــوق دســت اندرکاران در دولت بســیار ناچیز 
ــا ســیلی  ــه ب ک کارگــری  ــرای جامعــه ی  باشــد، امــا ب
ــواده ی خــود نشســته و از  ــی خان ــر ســر ســفره خال ب
ســر شرمســاری تــا صبــح نمی خوابــد رقــم بســیار بــا 
کــه می توانــد ذره ای هرچند ناچیــز در  ارزشــی اســت 

کارگــر نقــش آفرینــی نمایــد. جبــران هزینــه 
کارگــران  کــرد: البتــه پافشــاری   امــام قلــی تبــار بیــان 
کــه هرچــه  بابت ایــن موضــوع بدیــن خاطــر اســت 
دولــت  هیــأت  در  موضــوع  تصویب ایــن  زمــان 
بــا تأخیــر مواجهــه شــود بــه همان انــدازه برخــی 
ــاال  ــل ب ــه دلی ــتند ب ــم نیس ــم ه ک ــه  ک ــا  کارفرمانماه
رفتــن معوقــه ی ایــن موضــوع از پرداخــت معوقه هــا 
ــه ضــرر  ــه طبــق معمــول ب ک ــی می کننــد  شــانه خال

حقــوق بگیــران می باشــد.
 وی ادامــه داد: لــذا جامعــه ی کارگــران و نمایندگان 
آنــان از دولــت انتظــار دارنــد بــرای تصویــب افزایــش 
حــق مســکن در ســریع تریــن زمــان ممکــن اقــدام 
حداقــل  موضــوع  تکلیف ایــن  نماید.تعییــن 
کــه دولــت می توانــد بــرای ادای احتــرام بــه  کاریســت 
کــه بیــش از  کشــور انجــام دهــد  کارگــری  جامعــه ی 
ــوند. ــامل می ش ــورمان را ش کش ــت  ــی از جمعی نیم

کارفرماهاقبولکردنددولتتعللمیکند؛

کارتابل کم اهمیت دولت کارگران در  حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی  خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

ســازمان امــور مالیاتــی بخشــنامه معافیــت مالیاتــی 
کارکنــان بخش هــای دولتــی و غیــر دولتــی بــه همراه 
ضرایــب آنهــا را بــه ادارات کل امور مالیاتی اســتان ها 

کــرد. ابــاغ 
ســازمان امــور مالیاتــی بخشــنامه معافیــت مالیــات 
حقــوق و همچنیــن نــرخ مالیــات بــر درآمــد حقــوق 
کــرد. ســال ۱۴۰۰ را بــه ادارات کل امــور مالیاتــی ابــاغ 

بــا توجــه بــه مقررات جــز ۴ بند الف تبصــره ۱۲ قانون 
کشــور، ســقف معافیــت  کل  بودجــه ســال ۱۴۰۰ 
قانــون مالیات هــای  مــاده ۸۴  مالیاتــی موضــوع 
مســتقیم در ســال ۱۴۰۰ مبلــغ ۴۸ میلیــون تومــان 

تعییــن می شــود.
غیــر  و  دولتــی  کارکنــان  درآمــد  بــر  مالیــات  نــرخ 
دولتــی اعــم از حقــوق و مزایــا )بــه اســتثنای قضــات 
و مشــموالن تبصره هــای ۱ و ۲ مــاده ۸۷ بــا توجــه 
به اینکــه مــاده ۸۷ فاقــد تبصره هــای ۱ و ۲ اســت بــه 
کــه بــا توجــه بــه قانــون مالیات هــای  نظــر می رســد 
اصــاح  قانــون   ۵۱ مــاده  رعایــت  بــا  و  مســتقیم 
پــاره ای از مقــررات مربــوط بــه پایــه حقــوق اعضــای 
رســمی هیئت علمی آموزشــی و پژوهشــی شــاغل و 
بازنشســته دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی 
مصــوب ۱۶ اســفند ۱۳۶۸ بــا اصاحــات و الحاقــات 

ــد: ــل می باش ــرح ذی ــه ش ــه ب کاران ــدی و  بع
نســبت بــه مــازاد ۴۸ میلیون تا ۹۶ میلیــون تومان، 

۱۰ درصــد
میلیــون  تــا ۱۴۴  میلیــون  مــازاد ۹۶  بــه  نســبت 

درصــد  ۱۵ تومــان، 
تــا ۲۱۶ میلیــون  بــه مــازاد ۱۴۴ میلیــون  نســبت 

درصــد  ۲۰ تومــان، 
نســبت بــه مــازاد ۲۱۶ تــا ۲۸۸ میلیــون تومــان، ۲۵ 

درصــد
نســبت بــه مــازاد ۲۸۸ میلیــون تــا ۳۸۴ میلیــون 

تومــان، ۳۰ درصــد
نسبت به مازاد ۳۸۴ میلیون تومان، ۳۵ درصد

حقــوق اعضــای رســمی هیئت علمی دانشــگاه ها 
بــا رعایــت مــاده ۵ قانــون اصــاح پــاره ای از مقــررات 

رســمی هیئت  اعضــای  حقــوق  پایــه  بــه  مربــوط 
بازنشســته  و  شــاغل  پژوهشــی  و  علمی آموزشــی 
دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی مصــوب ۱۶ 
ــا  ــا اصاحــات و الحاقــات بعــدی، ب اســفند ۱۳۶۸ ب
رعایــت معافیت هــای مقــرر در قانــون مالیات هــای 
مســتقیم، در ســال ۱۴۰۰ مشمول مالیات به نرخ ۱۰ 

درصــد خواهــد بــود.
از  پــاره ای  اصــاح  قانــون   ۵ مــاده  اســاس  بــر 
اعضــای  حقــوق  پایــه  بــه  مربــوط  مقــررات 
رســمی هیئت علمی آموزشــی و پژوهشــی شــاغل 
آمــوزش  مؤسســات  و  دانشــگاه ها  بازنشســته  و 
ــی، از درآمــد مشــمول مالیــات اعضــای هیئــت  عال
بــه  کثــر ۱۰ درصــد  علمی موضوع ایــن قانــون حدا

شــد. خواهــد  کســر  مالیــات  عنــوان 
بــا توجــه به اینکــه در جز ۴ بند الف تبصــره ۱۲ مذکور 
عبارت »کارانه« خارج از موارد اســتثنا شــده مربوط 
بــه حقــوق اعضــای هیئت علمی به کار رفته اســت، 
کارانــه دریافتــی توســط اعضــای هیئــت  بنابرایــن 
علمی مشــمول نــرخ ۱۰ درصــد نبــوده و بــا توجــه 
کــه حقــوق و مزایــای اعضــای هیئــت  بــه میزانــی 
پوشــش  را  مقــرر  پلکانــی  نــرخ  علمی دانشــگاه ها 
می دهــد بــه نــرخ بعــدی مشــمول مالیــات خواهــد 
بــود. احــکام تبصره هــای ۱ و ۲ مــاده ۸۶ قانــون 
ــف  ــد ال ــز ۴ بن ــررات ج ــتقیم از مق ــای مس مالیات ه
تبصره هــای ۱  تمامی احــکام  یادشــده  تبصــره ۱۲ 
و ۲ مــاده واحــده قانــون اصــاح مــاده ۸۶ قانــون 
مالیات هــای مســتقیم مصــوب ۲۷ تیــر مــاه ۱۳۹۶ 
)اعــم از نــرخ و…( مطابــق مقــررات، در ســال ۱۴۰۰ 
کان الزم االجراســت و درآمــد حقــوق قضــات از  کمــا
نرخ هــای مقــرر در جــز ۴ بنــد الــف تبصــره ۱۲ قانــون 
گردیده اســت و  کشــور مســتثنی  بودجه ســال ۱۴۰۰ 
درآمــد حقــوق قضــات در ســال یــاد شــده مشــمول 
مقــررات مــاده ۸۵ قانــون مالیات هــای مســتقیم 
بــوده و پــس از اعمــال معافیت مالیاتی ســال ۱۴۰۰ تا 
۷ برابــر آن )معــادل ۳۳۶ میلیــون تومــان، مشــمول 
مالیــات بــه نــرخ ۱۰ درصــد و نســبت بــه مــازاد آن 
مشــمول مالیــات بــه نــرخ ۲۰ درصــد خواهــد بــود.

کار و  کار وزارت تعــاون،  مدیــرکل هدایــت نیــروی 
رفــاه اجتماعــی گفت: تا کنون ۹ هــزار و ۲۱۲ میلیارد 
کرونــا بــه بنگاه های آســیب دیده  تومــان تســهیات 
که ایــن رقــم معــادل ۶۷ درصــد  پرداخــت شــده 

کارا اســت. درخواســت ثبــت شــده در ســامانه 
کارهــا  کســب و  کرونــا و تعطیلــی  بــا شــیوع بیمــاری 
کســب وکارهــا پرداخــت  دولــت بــرای حمایــت از 
تســهیات بــه واحدهــای آســیب دیــده را در دســتور 
کار قــرار داد و در ایــن راســتا ۱۴ رســته اصلــی و ۸۵۰ 

زیررســته شناســایی شــد.
پرداخــت تســهیات بــه واحدهــای آســیب دیــده 
کــه بــه  اجبــار  متفــاوت بــود و مقــرر شــد واحدهایــی 
تعطیــل شــده اند بــه ازای هــر نیــروی انســانی ۱۶ 
میلیــون تومــان و واحدهــای فعــال امــا متضــرر از 
کرونــا مبلــغ ۱۲ میلیــون تومــان تســهیات دریافــت 
کننــد. نــرخ ســود تســهیات نیــز ۱۲ درصــد اســت.
کار  »حســین محمــودی« مدیــرکل هدایــت نیــروی 
گــو بــا خبرنــگار  گفــت و  وزارت تعــاون روز جمعــه در 
پرداخــت  آمــار  آخریــن  دربــاره  اقتصادی ایرنــا، 
تســهیات کرونا، اظهارداشــت: از زمان شــروع ثبت 
کنون ۵۱۳ هزار  نام )بیســتم اردیبهشــت ماه ۹۹( تا 
کارا بــا اشــتغال  و ۵۴۵ فقــره ثبــت نــام در ســامانه 

۹۵۳ هــزار و ۵۸۱ نفــر انجــام شــده اســت.
وی افــزود: تســهیات درخواســتی ثبــت شــده در 
کارا برابــر ۱۷ هــزار و ۶۷۷ میلیــارد تومــان  ســامانه 
کــه ۹ هــزار و ۲۱۲ میلیــارد تومــان از ایــن مبلــغ  اســت 

پرداخــت شــده اســت.
گفــت:  کار وزارت تعــاون  مدیــرکل هدایــت نیــروی 
کرونایــی مشــاغل  ثبــت نــام و پرداخــت تســهیات 
کرونــا تــا ۱۵ اســفندماه ۹۹ بــود، امــا  آســیب دیــده از 
کرونا مقرر شــد  کارگروه اقتصادی  در آخرین جلســه 
دســتگاه های بخشــی و متولــی حوزه هــا و وزارت 
گــزارش  کننــد و  تعــاون بررســی و آســیب شناســی 

خــود دربــاره ادامــه رونــد پرداخــت تســهیات را ارائه 
کنند.

وی اظهارداشــت: در فــاز دوم حمایــت از مشــاغل 
گرفــت از ســه  کرونــا، دولــت تصمیــم  آســیب دیــده از 
گــروه؛ رســته فعالیــت مربــوط بــه ورزش و جوانــان، 
صــورت  بــه  گردشــگری  و  هنــر  و  فرهنــگ  حــوزه 
بنــگاه محــور حمایــت کنــد و ثبت نــام تــا ۲۰ دی ماه 
ســال گذشــته ادامــه داشــت و در جلســات اخیــر نیز 
ــا حمایت هــا ادامــه  در ایــن خصــوص رایزنــی شــد ت
یابــد و پیــش بینــی می کنــم بــا توجــه بــه شــرایط 

ــد. ــه یاب ــد ادام ــن رون موجود ای
نیــز  خوزســتان  اســتان  بــرای  گفــت:  محمــودی 
دســتورالعمل   ۹۹ اســفند  پایانــی  روزهــای  در 
ــان  ــا پای ویــژه ای پیش بینــی شــد و برایــن اســاس ت
اســتان ها  در  مشــموالن  تمــام  مــاه  اردیبهشــت 
ثبــت  ســامانه  در  را  خــود  درخواســت  می تواننــد 

کننــد.
کــرد: ۲۰ هــزار میلیــارد  ایــن مقــام مســوول بیــان 
تومــان اعتبــار برای پرداخت تســهیات به مشــاغل 
کــه ۴۶ درصــد  آســیب دیــده پیــش بینــی شــده بــود 
آن )معــادل ۹ هــزار و ۲۱۲ میلیــارد تومــان( پرداخــت 

شــده اســت.
کرونــا  وی افــزود: ۶۷ درصــد تســهیات درخواســتی 

مشــاغل آســیب دیــده پرداخــت شــده اســت.
کار وزارت تعــاون دربــاره  مدیــرکل هدایــت نیــروی 
زمــان بازپرداخــت تســهیات، گفــت: طبــق آخریــن 
کســب و  کرونــا، بــرای  کارگــروه اقتصــادی  مصوبــه 
گردشــگری، فرهنگ و هنر و ورزش از  کارهای حوزه 
کارگروه پیشــنهاد  اردیبهشــت امســال بــود البتــه در 

کــه ۶ مــاه دیگــر اســتمهال شــود. شــده 
مشــاغل  نخســت  فــاز  در  داد:  ادامــه  وی 
مشــاغل  و   ۱۳۹۹ مهرمــاه  از  رســمی بازپرداخت 
کنــون  رســمی از آبــان مــاه ۹۹ تعییــن شــد و هــم ا

می شــود. انجــام 

گفــت: بــا توجــه  کارشــناس صنعــت خــودرو  یــک 
بــه افزایــش تقاضــا بــرای خریــد خــودرو از ابتــدای 
بــه نظــر نمی رســد قیمــت خــودرو در  تابســتان، 
کنــد. یــاور رضایــی در  کاهــش پیــدا  اردیبهشــت 
گــو با ایمنــا، بــا اشــاره بــه وعــده وزیــر صنعت،  گفــت و 
ــش  کاه ــودن  ــی ب ــر قطع ــی ب ــارت مبن ــدن و تج مع
تــا اردیبهشــت ماه ۱۴۰۰،  بــازار  قیمــت خــودرو در 
ــی وعــده  ــرد: علیرضــا رزم حســینی در حال ک اظهــار 
قطعــی بــودن کاهش قیمــت خودرو تا اردیبهشــت 
کــرد کــه در روزهــای اخیــر قیمــت  مــاه ۱۴۰۰ را مطــرح 
خودروهــای ســاخت شــرکت های داخلــی افزایــش 
کــرده و بــه نظــر نمی رســد  نامحسوســی را تجربــه 
واقعــی  نیــاز  افــزود:  وی  شــود.  کاهشــی  قیمــت 
موجــود در بــازار خودروهــای ســاخت داخــل بــه 
هیــچ وجــه اشــباع نشــده و بــه رغــم تــاش وزارت 
صنعــت بــرای برجســته نمایی تــوان شــرکت های 
بــازار بایــد بگوییــم  خودروســازی در تأمیــن نیــاز 
خودروهــای  تأمیــن  بــه  قــادر  شــرکت ها  که ایــن 
سیاســت  گویــا  و  نیســتند  بازار ایــران  نیــاز  مــورد 
عرضــه قطره چکانــی خــودرو بــه یــک اولویــت مهم و 
راهبــردی بــرای آنهــا در نظام عرضــه و تقاضا تبدیل 

شــده اســت. این کارشناس صنعت خودرو با اشاره 
بــه تعمیــق نشــدن ســاخت داخــل در شــرکت های 
متأســفانه  کــرد:  تصریــح  داخلــی،  خودروســازی 
نیــاز شــرکت های شــاخص خودروســازی ایران بــه 
واردات برخــی قطعــات اتومبیل بــرای نهایی کردن 
کشــور، بخــش قابــل توجهــی  تولیــد آن در داخــل 
را  کشــور  خودروســازی  صنعــت  ارزش  زنجیــره  از 
تحــت تأثیــر قــرار داده و بــا توجــه بــه تحریم هــای 
گاه  هیــچ  متحــده،  مســتمر ایاالت  اقتصــادی 
و  عــادی  وارداتــی،  قطعــات  تامین ایــن  جریــان 
کــرد: بــی  معمولــی نخواهــد شــد. رضایــی اضافــه 
کاهــش  توجهــی بــه تحقیــق و توســعه و تمرکــز بــر 
قیمــت تمــام شــده اتومبیل هــای ســاخت داخــل 
از ســوی شــرکت های خودروســازی باعــث شــده 

که در چند ســال گذشــته شــاهد رشــد چشــمگیری 
در این صنعت پیشران نباشیم و متأسفانه از ارزش 
زنجیــره تأمین صنعــت خودروســازی در یک کشــور 
که منابع طبیعی  صنعتی شــاخص همچون ایران 
کرده ایــم و بــه  قابــل توجهــی دارد، چشم پوشــی 
همیــن دلیــل صنعــت خودروســازی بــه خــارج از 
مرزهای کشــور وابســته شــده اســت. وی ادامه داد: 
ــی در تولیــد و اجــرای سیاســت عرضــه قطــره  ناتوان
چکانــی خــودرو در بازار ایــران باعــث شــده تــا اغلــب 
متقاضیــان اســتفاده از خودروهای ایرانــی نســبت 
بــه رونــد فعالیت نظــام عرضه و تقاضا گایه داشــته 
ــد  ــرای خری ــا ب ــش تقاض ــه افزای ــه ب ــا توج ــند و ب باش
نمی رســد  نظــر  بــه  تابســتان،  ابتــدای  از  خــودرو 
کنــد. کاهــش پیــدا  قیمــت خــودرو در اردیبهشــت 

معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی 
ابالغ شد

مدیرکل هدایت نیروی کار خبر داد: 

پرداخت بیش از ۹هزار میلیارد تومان تسهیالت 
کرونا به بنگاه های آسیب دیده

یک کارشناس صنعت خودرو: 
قیمت خودرو در اردیبهشت کاهش پیدا نمی کند

گزارشربخ

قانــون » مالیــات بــر خانه هــای خالــی « در حالی به 
مرحلــه ابــاغ رســیده اســت که از هنگام پیشــنهاد 
تا تصویب در چند ســال اخیر موافقان و مخالفان 
کنــون در اولیــن  زیــادی  بــه همــراه داشــته اســت و ا
اســتان های  ســایر  و  دراصفهــان  اجــرا  گام هــای 

گرفتــه اســت. کشــور قــرار 
بحــث  و   ۱۳۶۶ ســال  بــه  قانــون  پیشــینه این 
مالیــات بــر خانه هــای خالــی برمی گــردد ولــی بــه 
خاطر اینکــه پروســه شناســایی خانه های خالــی از 
نظــر اجتماعــی بســیار هزینه بــر بــود، ســازمان امــور 
مالیاتی عطای آن را به لقایش بخشــید و از قانون 

مالیات هــا حــذف شــد.
 ســال ۸۶ بودکه مجدد برخی نمایندگان مجلس 
کاهــش قیمــت مســکن و اجاره بهــا،  بــا هــدف 
وضــع  و  زمیــن  گــذاری  »وا عنــوان  بــا  را  طرحــی 
مالیــات برخانه هــای خالــی« بــا قیــد یــک فوریــت 
کردنــد امــا در آن  و در ســه مــاده تقدیــم مجلــس 
زمان ایــن طــرح بــا مخالفــت شــدید نماینــدگان 
مواجــه شــد و هیــچ گاه از ســد تصویــب مجلــس 

عبــور نکــرد.
گذشــت؛ تــا در دوره قبلــی مجلــس  ایــن طــرح 
شــورای اســامی، زهــرا ســعیدی نماینــده مــردم 
مبارکــه و عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلس این 
قانــون را احیــا و باردیگــر در صحــن علنــی مجلــس 
ــر عایــدی مســکن  ــه طــرح مالیــات ب کردک مطــرح 
بــه معنــی مالیــات بــر خانه هــای اضافــه اســت و 
بایــد اجــرا شــود. در نهایت ایــن طــرح در کمســیون 
تصویب ایــن  عمــر  امــا  تصویب شــد؛  اقتصــادی 

ــداد. ــد ن ــس ق ــم مجل ــه دوره ده ــرح ب ط
اســامی نیز  شــورای  مجلــس  یازدهــم  دوره 
سیداحســان خانــدوزی نماینــده مــردم تهــران 
کلیــد خــوردن طــرح اخــذ مالیــات بــر  مجــدد از 
عایــدی مســکن و خــودرو در ایــن دوره از مجلــس 
ســالها  از  پــس  باخــره  نماینــدگان  و  داد  خبــر 

دادنــد. رای  آن  تصویــب  بــه  مخالفــت 
ایــن طــرح ۳۳ ســاله بــا کــش و قوس های فــراوان از 
انــواع مخالفت هــا و موافقت ها و بایدها و نبایدها، 
نماینــدگان  از  َتــن  چنــد  پافشــاری های  از  پــس 
مجلــس واصــاح برخــی بندهــای قانــون آن طــی 
یــک ماراتــن ۵ ماهه به دو فوریتی کشــید و ســپس 
بــه تاییــد شــورای نگهبــان در نهایــت بــه دفتــر 
ریاســت جمهــوری رســید و خروجــی آن یعنــی الزم 
االجــرا شــدن  قانــون اخــذ مالیــات از خانه هــای 
خالــی از ســوی رییس جمهــوری بــه وزیــر اقتصــاد 

ابــاغ شــد.
محمــود محمــودزاده معــاون وزیر راه و شهرســازی 
کشــور در ۲.۵  می گویــد، ســرمایه های هنگفتــی از 
میلیــون واحــد خالــی از ســکنه حبس شــده اســت 
برابــر  گفت ایــران ۱۰  بــرآوردی می تــوان  کــه طــی 

کشــور انگلیــس خانــه خالــی دارد.
کمیــت  ــی بماننــد حا ــر خانه هــا خال گ وی افــزود: ا
بایــد شــهرها را توســعه دهــد و محــل جدیــد بــرای 
کــه  کنــد  ســاخت و ســاز نیازهــای جدید ایجــاد 
عمومی می طلبــد.  منابــع  از  مضاعفــی  هزینــه 
قانــون   ۵۴ مــاده  اصاحیــه  منطــق  بنابرایــن 
کــه واحدهــای  مالیات هــای مســتقیم این اســت 
کــه  کســانی  تــا  مســکونی را خالــی نگــه نداریــم 
کنند. متقاضی مسکن هستند بتوانند استفاده 
هــر چنــد مطابــق قانــون مزبــور »واحــد مســکونی 
نفــر  هــزار   ۱۰۰ بــاالی  شــهرهای  کلیــه  در  واقــع 
ک و  ــا ــی ام ــامانه مل ــتناد س ــه اس ــه ب ک ــت  جمعی
ــوع  ــی در مجم ــال مالیات ــر س ــور، در ه کش ــکان  اس
کاربــر نداشــته باشــد،  کن یــا  بیــش از ۱۲۰ روز ســا
بــه  بــه عنــوان خانــه خالــی شناســایی شــده و 
ازای هــر مــاه بیــش از زمــان مذکــور، بــدون لحــاظ 
ماهانــه  قانــون،  در ایــن  منــدرج  معافیت هــای 
مشــمول مالیاتــی بــر مبنــای مالیــات بــر درآمــد 
اجــاره بــه شــرح ضرایــب ســال اول معــادل ۶ برابــر 
مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات 
متعلقــه و ســال ســوم بــه بعــد معــادل ۱۸ برابــر 
ــاز  ــای نوس ــا واحده ــود و ی ــه می ش ــات متعلق مالی
ــس  ــازی پ ــوه س ــای انب ــاه و در طرح ه ــس از ۱۲ م پ
گواهــی اتمــام عملیــات  از ۱۸ مــاه از زمــان صــدور 
ســاختمانی، مشــمول مالیــات مذکــور می شــوند. 
»امــا اجرای ایــن قانــون هنــوز بــا وجــود  ابــاغ بــه 

زعــم برخــی ابهامــات بســیاری دارد.
تشــخیص  نحــوه  قانــون  ابهامات ایــن  از  یکــی 
خانه هــای خالــی و بخصــوص نحــوه اجــرای آن 
کــه بــا نواقــص  در اصفهــان و ســایر استانهاســت 

فراوانــی همــراه اســت.
آنچــه مســلم اســت هنــوز در بســیاری از اســتان ها 
ســامانه جامــع و کاملــی از خانه هــا و مالکیت هــای 
آنهــا وجــود نــدارد چــه برســد به اینکــه خالــی بــودن 
یــا نبــودن آن را بتــوان تشــخیص داد. ضمن اینکــه 
اجرای ایــن قانــون بــر عهــده وزارت راه و شهرســازی 
شهرســازی  و  راه  کل  ادارات  عمــل  در  و  اســت 
از چنــد وچــون آن بــی اطاعنــد؛ از طرفــی زد و 
بندهــای معاماتــی و خریــد و فــروش و اجاره هــا در 

ــرد. ــورت می گی ــی ص ــای معامات بنگاه ه

با ایــن حــال ثبــت اطاعــات ملکــی و ســکونتی 
ک و اســکان بــه نشــانی  خانوارهــا در ســامانه امــا
فروردیــن(   ۱۹( پنجشــنبه  روز  از   amlak.mrud.ir
خانــوار  سرپرســتان  کلیــه  و  اســت  شــده  آغــاز 
و مســتاجر  مالــک  روســتایی،  و  از شــهری  اعــم 
مکلــف  مســکونی  واحدهــای  تمامی مالکیــن  و 
کــه اطاعــات محــل ســکونت )اقامتــگاه(  هســتند 
ــا مالکیت هــای  ک تحــت مالکیــت خــود )ب و امــا
رســمی، وکالتــی، تعاونــی شــهری و روســتایی( را 
ظــرف مــدت دو مــاه از تاریــخ ۱۹ فروردیــن ۱۴۰۰ در 

کننــد. ک و اســکان درج  ســامانه امــا
ــامانه  ــه س ــه ب ــدی مراجع ــان بن ــه اول زم در مرحل
کــد  ک و اســکان بــر اســاس آخریــن رقــم  ملــی امــا
ملــی سرپرســت خانــوار اســت امــا از ۱۰ اردیبهشــت 
تــا ۱۹ خــرداد تمامی کدهــای ملــی قابلیــت ثبــت 

نــام دارد.
اثبات خانه های خالی سخت است

محسن فشارکی یکی از صاحبان بنگاه معاماتی 
منطقــه جنــوب اصفهــان اســت؛ وی به ایرنــا گفت 
کــه  بعضــی از مــردم خانــه ۲ طبقــه و یــک واحــد 
خالــی دارنــد امــا یک طبقــه آن را بــرای مهمانداری 
خالــی  واحــد  کــه  گذاشــتند  خالــی  پذیرایــی  و 
کن  محســوب می شــود امــا در ظاهــر دارای ســا
اســت وبــه لحــاظ قانونــی نیــز آبونمــان بــرای آن 
کــه آیــا  صــادر و پرداخــت می شــود؛ معلــوم نیســت 
عایــدی بــر مســکن چنیــن مــواردی را هــم در بــر 
کــه واحدهــای همکــف  می گیــرد یانــه؟ و یــا برخــی 
و  منهــای  ۶۰ مســکونی خالــی دارنــد و جایــی ثبت 
نشــده ولــی قابــل ســکونت اســت، چطــور در ایــن 

ــوند؟ ــع می ش ــت واق ــمول عدال ــون مش قان
کــه  اســت  مهــدی مظاهــری دیگــر شــهروندی 
کــه دوتای  می گویــد مــن مالک چهار خانه هســتم 
که به پســرانم داده  آن واحدهای مســکونی اســت 
کن و یــک خانــه  ام و یــک خانــه هــم خــودم ســا
قدیمی هــم داریــم که ارثیــه پدری و قدیمی اســت.
اختافــات  دلیــل  بــه  متاســفانه  افــزود:  وی 
خانوادگــی نمی توانم ایــن خانــه را نــه اجــاره دهیــم 
کــه ســاخت و  و نــه بضاعــت مالی ایجــاب می کنــد 
ســاز کنیــم امــا مالــک خانــه مســکونی هســتیم کــه 

کن نــدارد. ســا
گفــت:  محمــد بــزاز مالــک خانــه ۲ طبقــه اســت و 
مــن حاضــر بــه دادن مالیــات بــرای خانــه خالــی 
خــود نیســتم و الزم باشــد چــراغ خانــه ام را روشــن 
کار کند و وانمود شــود که خانه  می گــذارم تــا کنتور 

دارای ســکنه اســت.

چنیــن وصــف حالــی نــه تنهــا در اســتان اصفهــان 
کان شــهرها و شهرســتان ها  کــه در بســیاری از 
کــه نــه آمار دقیقــی از خانه هــای خالی  برقــرار اســت 
ــای  ــی خانه ه ــوان برخ ــه می ت در دســت اســت و ن

کــرد. کــرد و مالیــات صــادر  خالــی را ثابــت 
از  قانونــی  کارهــای  راه  نمانــد؛  گفتــه  نا البتــه 
ســامانه   ۱۳۹۸ مــاه  بهمــن  در۲۹  جمله اینکــه 
کــه یکی  ک و اســکان را راه انــدازی شــده اســت  امــا
کارکردهــای آن دریافــت مالیــات از خانه هــای  از 
کــه دســتگاه های دیگــر به  خالــی اســت بــه شــرطی 
کننــد تــا عملیاتی شــود؛ بــه عنوان  آن اتصــال پیــدا 
مثــال ســازمان امــور مالیاتــی و ثبــت اســناد نیز باید 
کنــد امــا  ــر خــط پیــدا  به ایــن ســامانه دسترســی ب

هنوز ایــن امــکان فراهــم نشــده اســت.
آخرین آمار مسکن خالی اصفهان از 

سرشماری سال ۹۵ است
شهرســازی  و  راه  مدیــرکل  قاری قــرآن  علیرضــا   
و  خالــی  خانه هــای  بــاره  در  اصفهــان  اســتان 
کــرد: بــر اســاس آمــار  تصویب ایــن قانــون اظهــار 
در  خالــی  خانــه  میلیــون  از ۲  بیــش  مرکز ایــران 
سرشــماری  آخریــن  طبــق  و  دارد  وجــود  کشــور 
هــزار واحــد مســکونی خالــی در  ســال ۹۵، ۲۲۰ 
کــه بــه لحــاظ نــرخ  ســطح اســتان اصفهــان اســت 
واقعــی، خانه هــای خالــی اســتان ۶/۱۴ درصــد 

اســت. بــوده 
وی در خصــوص اخــذ مالیــات بــر مســکن های 
ک در  ــا ــکان و ام ــامانه اس ــرد: س ک ــح  ــی تصری خال
گرفتــه اســت و  اختیــار ســازمان امــور مالیاتــی قــرار 

ــی تکمیــل آن اســت. وزارت راه و شهرســازی متول
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان تصریح 
کــه  کشــوری اســت  کرد: ایــن موضــوع یــک مبحــث 
به صــورت متمرکــز در وزارت خانــه انجــام می پذیرد 
و در اختیــار اســتان ها قــرار نگرفتــه اســت. به ایــن 
ترتیــب هــر آنچــه وزارتخانــه تصمیــم بگیــرد، انجــام 

می شــود.
وی بیــان داشــت: بــرای وزارت راه و شهرســازی 
ــکان و یا اینکه ایــن واحدهــا  تعــداد واحدهــای مال
ــدارد.  در مالکیــت چــه فــردی هســت، اهمیتــی ن
بلکــه موضوع حائــز اهمیت خالی نبــودن واحدها 
کــه می بایســت هــر چــه ســریعتر این واحدها  اســت 

بــه چرخــه بــازار مســکن وارد شــود.
قــاری قــرآن افــزود: طــرح مالیــات از خانه هــای 
خالــی قصــد دارد واحدهــای فاقــد ســکنه و خالــی 
کنــد تــا در نهایــت  را بــه چرخــه اجــاره یــا خریــد وارد 

بــازار مســکن بــه ثبــات برســد.
وی در پاســخ به ایــن ســووال کــه طبــق گفتــه وزیــر، 
پیامــک بــه صاحبــان خانه هــای خالــی سراســر 
بــرای صاحبــان  آیــا  ارســال شــده اســت،  کشــور 
مســکن در اصفهــان ارســال شــده و نتیجــه چــه 
بــوده اســت، پاســخ داد: موضــوع خانه هــای خالی 
و پیامــک و مالیــات بــرای آنهــا بــه صــورت متمرکــز 
امــور  وزارت  و  شهرســازی  و  راه  وزارت  ســوی  از 
اقتصــادی دارایــی انجــام می شــود و بــه اســتان ها 

ــت. ــده اس ــوص نش ــن خص ــی در ای تفیض
کید  مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان با تا
خصــوص  در ایــن  اســتانی  کل  ادارات  به اینکــه 

که مطلع هســتیم  گفت:تا آنجایی  آماری ندارند، 
ودیدیــم پیامــک بــرای مالــکان خانه هــای خالــی 
ارســال شــده وصحیــح هــم هســت ولــی اقــدام 
کننــده ومتولــی امــر خــود وزارت راه وشهرســازی 

اســت.
اقتصاد  بر اساس عرضه و تقاضاست

امــا رســول جهانگیری رییــس اتاق اصناف اســتان 
ک  اصفهان و رییس اتحادیه صنف مشاوران اما
شهرســتان اصفهــان باوجــود  به تصویب رســیدن 
و دســتور اجرای ایــن قانــون  نظــری متفــاوت دارد 
و معتقــد اســت طرح این قانــون بدون زیرســاخت 

کامل نیســت.
ــرده  ک ــع  ــی را وض ــون خوب ــس قان ــت: مجل گف وی 
ــه  ــود؛ چ ــی ش ــخصی متول ــه ش ــه چ ــت اما اینک اس
کل  کنــد و در  شــخصی خانه هــای خالــی را پیــدا 
کــه بتوانــد خانه هــای خالــی را از  زیــر ســاخت هایی 
خانه های قابل اســتفاده تفکیک کند، مشــخص 

نیســت.
کــرد: بایــد بــرای تحقق ایــن  جهانگیــری تصریــح 
امــر، یــک شــخص، یــک اداره، یــک ســازمان و یــک 
وزارت خانــه متولــی باشــد و نیروی کامــل و بودجه 
کامــل تخصیــص یابــد تــا  قانــون قابلیــت اجرایــی 

داشــته باشــد.
وی بــا بیان اینکه ایــن قانــون  بــه نفــع مــردم اســت 
ــاری  ــاظ آم ــا از لح ــزود: م ــدارد، اف کاری ن ــازو  ــا س ام
تمرکــز اطاعاتــی نداریــم و زیــر ســاخت ها  فراهــم 
نیســت و در حــد اعــداد و ارقــام و بــرد رســانه ای 

ــل طــرح اســت. قاب
کــرد:  کیــد  رییــس اتــاق اصنــاف اســتان اصفهــان تا
ــن  که ای ــد از روزی  ــزارش دهن گ ــر  ــان ام ــد متولی بای
قانــون تصویــب شــده اســت؛ چقــدر قیمــت خانــه 
ــش  ــری در بخ ــه اث ک ــی  ــرده در حال ک ــدا  ــش پی کاه

مســکن نداشــته اســت.
وی معتقــد اســت؛ بایــد زیــر ســاخت تولیــد خانــه را 
افزایــش داد تــا مــردم بیشــتر خانــه دار شــوند و بعــد 
دیــد آیــا بــاز هم کســی تمایلی به نگه داشــتن خانه 

خالــی دارد یــا خیر؟
کیــد به اینکــه بایــد  بــازار مســکن  جهانگیــری بــا تا
را کنتــرل کنیــم، ادامــه داد:کنتــرل بــازار مســکن امر 
کنیــم مالیــات  کــه قانــون وضــع  دســتوری نیســت 

بگیریــم و بعــدا قابــل اجــرا نباشــد.
ک  امــا مشــاوران  صنــف  اتحادیــه  رییــس 
کــه در شــرایط  شهرســتان اصفهــان معتقــد اســت 
ــازار  کان اقتصــادی بایــد ب کنونــی سیاســتمداران 
کننــد تــا رونــق  مســکن وســاخت و ســاز را حمایــت 

بگیــرد.
بیشــتر  ســاز  و  ســاخت  وقتــی  داد:  ادامــه  وی   
ازتقاضــای مســکن باشــد بعیــد بــه نظــر می رســد 
مالــک ۱۰ واحــد آپارتمــان ســاخته شــده را نگــه دارد 
کــه  ســال  ــا ارزش افــزوده آن زیــاد شــود در حالــی  ت
کاهــش پیــدا  گــذر زمــان قیمــت مســکن  آینــده بــا 

می کنــد.
آمار از خانه های خالی در اصفهان نداریم

ک  امــا مشــاوران  صنــف  اتحادیــه  رییــس 
کــرد: هم اینــک تعــداد  شهرســتان اصفهــان بیــان 
خانه هــای خالــی در اصفهــان قابــل تشــخیص 
نیســت و بــه صــورت مــوردی ممکــن اســت ۱۲ 
واحــد خالــی موجــود باشــد امــا بــرای بســیاری از 
واحدهــا و خانه هــا، خالــی بــودن قابــل تشــخیص 

نیســت.
کاهــش  وی بــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت مســکن و 
بخــش  را  اقتصــاد  کــرد:   کیــد  تا خریــد  توانایــی 
گــر چــرخ  ا خصوصــی خــراب نکــرده اســت زیــرا 
اقتصــاد بچرخــد آنها هــم درآمــد دارند؛ پس بخش 

ــت. ــی نیس گران ــه  ــر ب ــی حاض خصوص
کــرد: امــا شــاهد خریــد و فــروش بــی  وی اضافــه 
گرانــی بــازار مســکن هســتیم، چنانکــه  بنــد و بــار و 
معامات مســکن شــاهد کاهش ۲۰- ۳۰ درصدی 
کار  کســب و  کــه در عمــل  بــه نفــع  بــوده اســت 

نیســت.
 ۵۴ مــاده  )اصاحیــه  قانونــی  الــزام  اســاس  بــر   
مکــرر قانــون مالیات هــای مســتقیم مصــوب دی 
ــوار اعــم از شــهری  ۱۳۹۹(، تمامی سرپرســتان خان
و روســتایی، مالــک و مســتاجر مکلــف هســتند 
ک تحت مالکیت  اطاعــات محــل ســکونت و امــا
خــود را بــا مالکیت هــای رســمی، وکالتــی، تعاونــی 
ک و  امــا ملــی  و روســتایی در ســامانه  شــهری 
  https://amlak.mrud.ir اسکان کشــور به نشــانی
کننــد. مــدت خوداظهــاری و درج اطاعــات  ثبــت 
ســکونتی و ملکــی تــا ۱۹ خــرداد ۱۴۰۰ ادامــه دارد.

شهرســازی،  و  راه  وزارت  تمهیــدات  اســاس  بــر 
آغــاز  فروردیــن ۱۴۰۰  از ۱۹  کــه  طــرح  ابتــدای  در 
ــا ۹  ــد ت شــد، سرپرســتان خانوار ایــن امــکان را دارن
کــد ملــی خــود  اردیبهشــت بــر اســاس آخریــن رقــم 
)سرپرســت خانــوار( نســبت بــه ثبــت اطاعــات 
ک و  ملکــی و ســکونتی خــود در  ســامانه ملــی امــا
اســکان کشــور، اقــدام کننــد و پــس از آن بــرای افراد 
جامانــده از ثبت نــام،  از تاریــخ ۱۰ اردیبهشــت تــا ۱۹ 
خــرداد امــکان درج اطاعــات ملکی و ســکونتی در 
ک و اســکان فراهم شــده اســت. ســامانه ملــی امــا

قانون » مالیات بر خانه های خالی« در کش و قوس اجرا
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احــداث، توســعه و افزایــش ظرفیــت نیروگاه هــای 
مــگاوات   ۲۹ حــدود  بــه  اصفهــان  تجدیدپذیــر 
در هشــت ســال اخیــر نمــاد خودبــاوری و تــاش 
کــه ضریــب  متخصصــان و مهندســان ایرانی اســت 
اطمینــان تامیــن انــرژی بــرق پایــدار را در اســتان 

اســت. داده  افزایــش 
بــرق زیربنــای توســعه و پیشــرفت  انــرژی  تولیــد 
دیگــر  و  کشــاورزی  شهرنشــینی،  صنایــع،  در 
کــه افزایــش  کشــور بــه شــمار مــی رود  بخش هــای 
روز افــزون تولیــد آن می توانــد بــه تکاپــوی بیشــتر 
کشــاورزی و بهبــود و رفــاه مــردم  صنعــت، رونــق 

منجــر شــود.
توســعه  زمینــه  در  دوازدهــم  و  یازدهــم  دولــت 
زیرســاخت های مرتبط با صنعت برق و توســعه روز 
افــزون نیروگاه هــا تــاش کــرد و در یکی از بخش های 
مهــم، توســعه نیروگاه هــای تجدیدپذیــر و اســتفاده 

ک را مدنظــر قــرار داد. از انرژی هــای پــا
افزایــش بهــره وری فعالیت نیروگاه های مختلف در 
کــه وزارت نیــرو بیــش از  کشــور از جملــه مــواردی بــود 
کوشــش مضاعــف در ایــن  ــا  ــه آن بهــا داد و ب قبــل ب

گذاشــت. زمینــه دســتاوردهایی بــه جــا 
جملــه  از  صنعــت  زمیــن  در  اصفهــان  اســتان 
در  و  می شــود  محســوب  کشــور  پیشــتازان 
صنعــت تولیــد بــرق توانســته در ابعــاد مختلــف بــه 
ماحظــه ای  قابــل  پیشــرفت های  و  دســتاوردها 

کنــد. پیــدا  دســت 
در زمــان حاضــر ظرفیــت عملــی تولیــد بــرق نیــروگاه 
شــامل  مــگاوات   ۸۲۰ اصفهــان  دولتــی  بخــاری 
گازی دولتــی اصفهــان  نیــروگاه اصفهــان، نیــروگاه 
نیروگاه هــای  هســا،  نیــروگاه  شــامل  مــگاوات   ۴۰
گــذار شــده و خصوصــی اصفهــان یــک  بخــاری وا
هــزار و ۹۶۱ مــگاوات شــامل نیروگاه هــای شــهید 
منتظــری، فــوالد مبارکــه و ذوب آهــن، نیروگاه هــای 
بهره بــرداری  )ســاخت،   BOT و  خصوصــی  گازی 
مــگاوات  و ۳۴  هــزار  یــک  اصفهــان  گــذاری(  وا و 
کاشــان،  شــامل نیــروگاه جنــوب اصفهــان و نیــروگاه 
ــان  ــی اصفه ــی خصوص ــیکل ترکیب ــای س نیروگاه ه
نیروگاه هــای  زواره،  نیــروگاه  شــامل  مــگاوات   ۴۱۰
آبــی دولتــی اصفهــان یکهــزار و ۹۵ مــگاوات شــامل 

نیروگاه هــای ســد زاینــده رود اســت.
پنــج  اســتان اصفهــان  تولیــدی  بــرق  کل  جمــع 
بــدون  و  آل  حالت ایــده  در  مــگاوات  و ۳۶۰  هــزار 
محدودیت های ورودی مانند تامین آب، سوخت 
به دلیــل  فعلــی  تــوان  و  اســت  یدکــی  قطعــات  و 
کمتــر از این مقدار اســت. محدودیت هــای موجــود 

اصفهان تامین کننده ۹ درصد برق ایران
اســتان اصفهــان تامین کننــده حــدود ۹ درصــد برق 
کشــور و نیروگاه هــای آن دارای  شــبکه سراســری 
اهمیــت بســیاری در تامیــن بــرق مطمئــن و پایــدار 
مــورد نیــاز شــبکه سراســری بــرق اســت بنابرایــن 
ــات و  ــد قطع ــرای تولی ــی ب ــش فن ــه دان ــتیابی ب دس
تعمیــرات  و  نیروگاه هــا  نیاز ایــن  مــورد  تجهیــزات 
اساســی آنهــا جایــگاه ارزشــمندی در صنعــت بــرق 

کشــور دارد.
افزایــش تولیــد انــرژی بــرق یکــی از دســتاوردهای 
و  یازدهــم  دولــت  فعالیــت  طــول  در  اصفهــان 
دوازدهــم بــا وجــود محدودیت هایی مانند مصرف 
گاز و آب اســت بــرای مثــال بطوریکــه تولیــد  انــرژی 
بــرق در نیروگاه هــای اســتان در ســه مــاه نخســت 
ســال گذشــته نســبت به مدت مشــابه قبل از آن با 
افزایــش ۱۵ درصــد بــه ۶ هزار و ۴۰۰ گیگاوات ســاعت 

انــرژی الکتریکــی رســید.
افزایش تولید برق اصفهان نماد تالش و پشتکار

کاشــان و زواره در  نیروگاه هــای شــهید منتظــری، 
گذشــته بــه ترتیــب ۲ هــزار و ۸۹۵، ۷۳۰  فصــل بهــار 
گیــگاوات ســاعت تولیــد بــرق داشــتند، و بــر  و ۶۳۷ 
اســاس محاســبات انجــام شــده این نیروگاه هــا بــا 
ــان  ــن زم ــدی در ای ــد ۱۰، ۵۶ و ۲۰ درص ــش تولی افزای
نســبت بــه مــدت مشــابه قبــل از آن مواجــه بودنــد.

بــر اســاس آمــار و اطاعــات اخــذ شــده از شــرکت 
بــرق منطقــه ای اصفهــان، توســعه زیرســاخت ها و 
طرح هــای زیربنایــی صنعــت بــرق در ســال های 
بطــور  دوازدهــم  و  یازدهــم  دولــت  در  اخیــر 
چشــمگیری رشــد یافتــه اســت و ایــن رونــد تــا پایــان 
دولــت فعلــی و پایــان امســال ادامــه خواهد داشــت.

۲۸.۹۴ مگاوات تولید برق از نیروگاه های 
تجدیدپذیر اصفهان

بنــا به اظهــارات مدیرعامل شــرکت بــرق منطقه ای 
کنــون ظرفیــت نیروگاه هــای تجدیدپذیر  اصفهــان ا
احــداث شــده در اســتان اصفهــان ۲۸.۹۴ مــگاوات 
که ایــن نیروگاه هــا ۱۴.۴۵ مــگاوات نیــروگاه  اســت 
آبــی،  بــرق  نیــروگاه  مــگاوات   ۲.۸ خورشــیدی، 
مــگاوات   ۱۱.۰۳ و  بــادی  نیــروگاه  مــگاوات   ۰.۶۶
ظرفیــت  بــه  محــدود  خورشــیدی  ســامانه  های 

انشــعاب مشــترکان را شــامل می شــود.
با ایرنــا  گــو  و  گفــت  در  رضایــی  موســی  رســول   
نیروگاه هــای  تعــداد  کنــون  ا کــرد:  خاطرنشــان 
خورشــیدی پشــت- بامی )کوچک مقیــاس( نصــب 
شــده در اســتان اصفهــان ۵۷۹ ســامانه اســت و 
پیــش  بینــی می شــود  ایــن عــدد تــا پایــان ســال بــه 

۷۰۰ ســامانه برســد.

کــرد: کاهــش آلودگــی هــوا از اصلــی تریــن  وی اضافــه 
مزایــای اســتفاده از انرژی هــای تجدیــد پذیــر اســت 
گلخانــه ای  گازهــای  کاهــش تولیــد  و ایــن امــر باعــث 

کــه تاثیــرات ملــی و جهانــی دارد.
افتتاح ۲ نیروگاه خورشیدی و ۲ پست انتقال 

برق اصفهان در یک روز
کــه از جملــه اقدامــات  ذکر ایــن نکتــه ضــروری اســت 
موثــر وزارت نیــرو بــرای توســعه صنایع مرتبــط با این 
وزارتخانــه از جملــه برق، ایجــاد پویــش #هرهفتــه_

الف_ب_ایــران بــود و در قالب ایــن پویــش شــمار 
کنــون بطــور فزاینده ای پیش  طرح هــا از ســال ۹۸ تا
ــر  ــات در ایــن پویــش ب رفــت و در جدیدتریــن اقدام
همیــن بهــره بــرداری از ۲ نیــروگاه خورشــیدی و ۲ 
پســت انتقــال بــرق اصفهــان هفتــه قبــل در قالــب 
هفتــه ســوم »طرح ملی پویش الــف- ب- ایــران« با 
اعتبــاری بالــغ بــر ۵۵ میلیــارد تومان با حضــور ویدئو 

کنفرانســی وزیــر نیــرو آغــاز شــد.
نیــروگاه خورشــیدی یک مگاواتی طالخونچــه واقع 
در شهرســتان مبارکــه بــا هزینــه ای بالــغ بــر هشــت 
میلیــارد تومــان بــا ســرمایه گذاری بخــش خصوصی 
بــا هــدف تولیــد تجمعــی یــک میلیــون و ۷۵۲ هــزار 
کیلــو وات ســاعت انــرژی الکتریکــی احــداث و بــه 

مرحلــه بهــره بــرداری رســید.
صرفــه جویــی در مصــرف ۵۰۰ هــزار متــر مکعــب 
لیتــر صــرف  گاز طبیعــی ســوخت، ۳۸۵میلیــون 
جویــی در مصــرف آب و انتشــار نیافتــن ۲ هــزار و 
گلخانــه ای در ســال، اشــتغال زایی  گازهــای  ۱۰۰ تــن 
ــه  ــتقیم از جمل ــر مس ــتقیم و ۳۰ نفــر غی ۱۲ نفــر مس

مزایای ایــن پــروژه بــه شــمار مــی رود.
ایــن نیــروگاه در زمینــی بــه مســاحت ۲ هکتــار بــا  ۳ 
هــزار و ۱۱۴ صفحــه )َپِنــل( خورشــیدی ۳۲۵ واتــی بــا 
برنــد TRUNSUN TSP-۷۲ و مــدل پلــی کریســتال 
و۱۳ عدد اینورتــر مــدل SMA SHP-۷۵ بــه ظرفیــت 

کیلــووات احــداث شــده اســت.  ۷۵
مصرف بهینه انرژی رویکرد طرح های برق 

اصفهان
ــیدی  ــروگاه خورش ــان نی ــور همزم ــه ط همچنیــن ب
کــرون بــا هــدف  یــک مگاواتــی زاد افشــار در تیــران و 
تولیــد تجمعــی یــک میلیــون و ۷۵۲ هزارکیلــووات 
گــذاری بالــغ بــر  ســاعت انــرژی الکتریکــی بــا ســرمایه 
هشــت میلیــارد تومــان توســط بخــش خصوصــی 

وارد مــدار تولیــد شــد.
گاز  صرفــه جویــی در مصــرف ۵۰۰ هــزار متــر مکعــب 
طبیعــی ســوخت، ۳۸۵میلیــون لیتر صــرف جویی 
در مصــرف آب، انتشــار نیافتــن ۲ هــزار و ۱۰۰ تــن 
گازهای گلخانه ای و اشــتغال زایی ۱۲ نفر مســتقیم 

و ۳۰ نفــر غیــر مســتقیم از مزایای ایــن پــروژه اســت.
نیــروگاه یــاد شــده  در ۲ هکتــار زمین ایجــاد شــده  و  
دارای  ۴۶۸ پنــل خورشــیدی ۳۲۵  و ۳۳۵ واتــی بــا 
-Risen۳۳۵- Znshine۳۲۵ نشــان )برنــد( و مــدل

Csun و ۳ عدد اینورتــر مــدل Huawei بــه ظرفیــت 
کیلــووات اســت.  ۱۴۰

تداوم گسترش پست های برق استان 
کیلوولــت منشــعب از پســت  خــط چهــار مــداره ۶۳ 
کیلومتر  کیلوولت َهسنیجه به طول ۲۰  ۴۰۰ به ۶۳ 
ــرق  ــا هــدف تامیــن ب مــدار و تعــداد ۳۰ عــدد دکل ب
پایــدار و مطمئــن بــرای مشــترکان صنعتــی و تغذیــه 
کیلوولت شهرک صنعتی علویجه،  پســت های ۶۳ 
ســیمان ســاروج، هســنیجه بــا هزینــه ای معــادل 
۱۵میلیارد تومان ســومین طــرح از پروژه هــای مورد 

اشــاره اســت.
کیلوولــت هســنیجه بــا اعتبــاری  پســت ۴۰۰ بــه ۶۳ 
معــادل ۳۲۰ میلیــارد تومــان در زمینی به مســاحت 
کیلوولــت در  بــا دو قســمت ۴۰۰ و ۶۳  ۱۹ هکتــار 
مجــاورت شــهرک بــزرگ صنعتــی اصفهان،یکــی 
از پروژه هــای مهــم و زیربنایــی صنعــت برق ایــن 
گذشــته بــه بهــره  کــه دی  ســال  منطقــه  اســت 

بــرداری رســید.
کیلوولت منشعب از پست ۴۰۰  خط ۴ مداره ۶۳ 
کیلومتــر  کیلوولــت ســپاهان بــه طــول ۲۰  بــه ۶۳ 
مــدار و ۳۰ عــدد دکل بــا هــدف تامیــن بــرق پایــدار 
بــرای مشــترکان صنعتــی و تغذیــه  و مطمئــن 
کیلوولــت جــاده ناییــن و اللــه  پســت های ۶۳ 
هســنیجه بــا هزینــه ای معــادل ۱۵میلیــارد تومان 
کــه در همیــن بــاب افتتــاح  طــرح دیگــری اســت 

شــد.
کیلوولــت ســپاهان  پســت ۴۰۰ بــه ۲۳۰ و ۴۰۰ بــه ۶۳ 
فــرودگاه در شــمال شــرق اصفهــان  در مجــاورت 
در زمینــی بــه مســاحت ۱۵  هکتــار احــداث شــده 
و بــا ظرفیــت  ۸۰۰  مگاولــت آمپــر در ســه ســطح 
کیلوولــت بــه عنــوان یکــی از  ولتــاژ  ۴۰۰، ۲۳۰  و ۶۳  
کیلوولــت منطقــه  بزرگترین ایســتگاه های بــرق ۴۰۰  
و از پروژه هــای راهبــردی و ملــی صنعــت بــرق کشــور 

محســوب می شــود.
همچنیــن احــداث ۲ بی)اصطاحــی در عملیــات 
کیلوولــت در پســت ۶۳  توزیــع و تامیــن بــرق( ۶۳ 
کیلوولــت شهرســتان فارســان در اســتان  بــه ۲۰ 
چهارمحال و بختیاری جهت  تغذیه پســت ۶۳ به 
۲۰ کیلوولــت دشــتک و بــا هــدف تامیــن بــرق پایــدار 
بــرای مشــترکان صنعتــی و تجــاری و تغذیــه پســت 
دشــتک بــا هزینــه ای معــادل ۹ میلیــارد تومــان بــه 
تــاش شــرکت برق منطقــه ای اصفهان انجام شــد.
در ایــن پیونــد مدیرعامــل بــرق منطقــه ای اصفهان 
اظهارداشــت: این روزهــا صرفــه جویــی در مصــرف 
محســوب  اساســی  و  مهــم  مباحــث  از  انــرژی 
می شــود و از ســوی دیگــر تامیــن پایدار انــرژی جدی 

اســت.
موســی رضایــی اضافه کرد: طرح هایــی که در قالب 
خصوصیــات  از  #هرهفته_الف_ب_ایــران  پویــش 
مــورد اشــاره برخــوردار اســت و بویــژه ســعی شــده بــه 

مناطــق روســتایی و صنعتــی بیشــتر توجــه شــود.
وی ادامــه داد: اجــرای دیگــر طرح هــای زیربنایــی 
ــاری  ــال ج ــرکت در س ــن ش ــه اولویت های ای از جمل

خواهــد بــود.

عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون  همچنیــن 
گفت: ایــن  ارتبــاط  در ایــن  اصفهــان  اســتانداری 
گام مثبتــی بــرای اجــرا و افتتــاح طرح هــای  پویــش 

زایــی اســت. اشــتغال  افزایــش  و  مختلــف 
حجــت اهلل غامی افزود: اینگونــه پویش هــا رقابتــی 
همچنیــن  و  اجرایــی  دســتگاه های  بیــن  ســالم 
الگــوی  بــه وجــود مــی آورد و می توانــد  اســتان ها 

کشــور باشــد. مناســبی بــرای ســایر نهادهــای 
در  انــرژی  تامیــن  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کرد: ایجــاد نیــروگاه  اســتان اصفهــان خاطرنشــان 
اصفهــان،  شــرق  در  َهَرنــد  منطقــه  خورشــیدی 
توســعه نیــروگاه شــهید محمــد منتظــری و توســعه 
دیگــر زیرســاخت ها از جملــه دیگــر مــواردی اســت 

دارد. اهمیــت  منطقــه  برای ایــن  کــه 
 ۲۶ از  پویــش  همیــن  قالــب  در  دیگــر  ســوی  از 
کار  کــه زمســتان ســال قبــل در دســتور  پــروژه ای 
بــه  پــروژه   ۹ گرفــت،  قــرار  الف_ب_ایــران  پویــش 
اصفهــان اختصــاص داشــت، اعتبار ایــن طرح هــا 
حــدود ٨٠٠ میلیــارد تومــان اعــام شــده و پروژه هــا 
شامل ایســتگاه های توزیــع، اتصــاالت فــوق توزیــع، 
ــک  کوچ ــاس  ــروگاه مقی ــک نی ــال و ی ــاالت انتق اتص

بــود.
تامین برق صنایع  اصفهان با هدف بهبود 

کسب و کار
هســنیجه)از  کیلوولــت   ۶۳ بــه   ۴۰۰ ایســتگاه 
توابــع مهردشــت شــهر علویجــه در شــمال غربــی 
استان(، ایســتگاه ۲۳۰ بــه ۶۳ کیلوولــت شهرســتان 
شــهر  کیلوولــت   ۶۳ ســیار  لنجان، ایســتگاه 
کیلوولــت شــهرک صنعتــی  گز، ایســتگاه ســیار ۶۳ 
بــزرگ اصفهــان از جمله ایــن طرح هــا  بــود، بخشــی 
کهنــدژ، اتصــاالت  از اتصــاالت فــوق توزیــع پســت 
انتقال پســت هســنیجه، اتصاالت انتقال لنجان و 
بخشــی از اتصــاالت فــوق توزیع پســت لنجــان دیگر 

طرح هــا را شــامل شــد.
کیلوولــت هســنیجه بــا اعتبــاری  پســت ۴٠٠ بــه ۶۳ 
معــادل ۳۲۰ میلیــارد تومــان در زمینی به مســاحت 
در  کیلوولــت  و ۶٣  قســمت ۴٠٠  بــا ۲  هکتــار   ١٩
ــزرگ صنعتــی اصفهــان یکــی از  مجــاورت شــهرک ب

ــود. ــرق ب ــت ب ــی صنع ــم و زیربنای ــای مه پروژه ه
کــه بــا اعتبــار  ایــن پســت یکــی از پنــج پســتی اســت 
بانــک توســعه اســامی و بــا هــدف افزایــش پایــداری 
مصــارف  ولتــاژ  افــت  کاهــش  سراســری،  شــبکه 
ــی  ــرق( مصرف ــای ب ــن دیماند)تقاض ــی، تامی صنعت
متقاضیــان و مشــترکان منطقــه شــمال اصفهــان و 
افزایش قابلیت اطمینان برق رســانی به مشــترکان 

بــه بهــره بــرداری رســید.

ظرفیــت پســت لنجــان ۳۲۰ مگاولــت آمپــر اســت 
کــه در مســاحتی بالــغ بــر ۶.۲۵ هکتــار  در ایــن پــروژه 
ــی  ــهرک صنعت ــاورت ش ــان و در مج در غــرب اصفه
فــوالد احــداث شــده ۲۸۰ میلیــارد تومــان هزینــه 

شــد.
ایــن پســت بــا هــدف افزایــش پایــداری شــبکه و 
تامیــن دیمانــد مصــرف متقاضیــان و مشــترکان 
منطقــه مرکــزی اصفهــان و تغذیــه پســت های ۶۳ 
فــوالد آلیــاژی، نویــد منگنــز، فــوالد ســپهر، شــهرک 
کاغــذ اتــرک، آجــر نســوز آذر و زریــن  فــوالد، خمیــر و 
بــرق  اطمینــان  قابلیــت  و  شــد  احــداث  خــودرو 
رســانی و تامیــن بــرق شــهرک های صنعتــی مجــاور 

دارد. را 
ــز  گ ــهر  ــهر ش ــیار ش ــت س ــرداری از پس ــره ب ــار به اعتب
در شــمال اصفهــان ۱۰ میلیــارد تومــان اعــام شــده 
و قابلیــت تامین برق مشــترکان صنعتی کشــاورزی 

تجــاری و خانگــی را دارا اســت.
بــا توجــه بــه نیــاز روز افــزون اســتفاده از انــرژی بــرق 
و شــهرک های  بخــش صنعــت  در  بــه خصــوص 
صنعتــی، تقاضــای افزایــش خریــد بــار مصرفــی در 
بــزرگ صنعتــی اصفهــان وجــود داشــت  شــهرک 
صنعتــی  بــزرگ  شــهرک  پســت  از  بهره بــرداری  و 
کــه بــرای آن ۱۰ میلیــارد تومــان هزینه شــد  اصفهــان 
کنــد. کنــون قــادر اســت نیاز ایــن بخــش را مرتفــع  ا
بــا  توزیــع  فــوق  اتصــاالت  پروژه هــای  همچنیــن 
هــدف تامیــن بــرق و قابلیت مانور و پایداری شــبکه 

ــرق احــداث شــد. ب
بهره برداری از نیروگاه کوچک با ظرفیتی قابل 

توجه
بــر  بالــغ  نیــروگاه ۱۰ مگاواتــی  هزینــه ســاخت این 
بخــش  ســرمایه گذاری  بــا  و  تومــان  میلیــارد   ۱۱۲

شــد. اعــام  خصوصــی 
عملیــات ســاختمانی نیــروگاه مذکــور از ســال ۹۰ و 
در حوالــی شــهرک امیرکبیــر آغــاز شــد و در ســال ۹۳ 
ــاد  ــرح ی ــاختمان ط ــام س ــا اتم ــید و  ب ــام رس ــه اتم ب
ــرارداد  ــا عقــد ق ــد ماشــین آالت نیــروگاه ب شــده خری
بــا بانــک مربوطــه جهــت تأمیــن منابــع مالــی انجام 
کیلومتــر و  گازرســانی بــه طــول ســه  و اجــرای شــبکه 
گاز پنج هزار متر مکعبی آغاز شــد. احداث ایســتگاه 

ــا ۲۴ شهرســتان و بیــش از پنــج  اســتان اصفهــان ب
میلیــون نفــر جمعیــت نزدیــک بــه ســه میلیــون 
تولیــدی  واحــد  هــزار  از ۹  بیــش  بــرق،  مشــترک 
کوچــک و بــزرگ بــا ســرمایه ۲۲۱ هــزار میلیــارد ریــال و 
اشــتغال ۲۶۳ هــزار نفر، حــدود ۸۴۰ معــدن در حال 
گــذاری بیــش از ۱۰ هــزار  بهــره بــرداری بــا ســرمایه 
میلیــارد ریــال و حــدود ۱۸۰ هــزار واحــد صنفــی دارد.

توسعه ۲۹ مگاواتی نیروگاه های تجدیدپذیر اصفهان نماد خودباوری
خبرربخ

خبر

معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل 
گفــت: با پیگیری هــای به عمل  جــاده ای اصفهــان 
آمــده ۳۹ میلیــارد تومــان اعتبــار ملــی برای آســفالت 

محورهای اردســتان اختصــاص یافت.
افزود: ایــن  با ایرنــا  گــو  گفــت و  فــرزاد دادخــواه در 
میــزان اعتبــار بــرای روکــش آســفالت محورهــای 
شهرستان به ویژه ۲۲ کیلومتر کمربندی اردستان 
اختصــاص داده شــده و از محــل اعتبارهــای ملــی 

می شــود. پرداخــت 
کــرد: محــور اردســتان بــه ناییــن   وی خاطــر نشــان 
درحــال اجــرای عملیــات روکــش آســفالت اســت و 
ــان یافتن ایــن قطعــه طــرح  روکــش آســفالت  ــا پای ب

کمربنــدی اردســتان آغــاز می شــود.
معــاون اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
اصفهــان درخصوص اجــرای طرح روشــنایی جاده 
روشــنایی  داشــت:  اظهــار  اردســتان  کمربنــدی 
کمربنــدی اردســتان از دانشــگاه  قطعــه نخســت 
کــه در  پیــام نــور تــا پمــپ بنزیــن در حــال اجراســت 
ــان  ــا پای ــرق ت ــاعدت و همــکاری اداره ب ــورت مس ص

هفته آینــده بــه بهره بــرداری می رســد.
دادخــواه بــا بیان اینکــه  مناقصــه قطعــه دوم ایــن 
طــرح بــا اعتبــار یــک میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون تومــان 
در حــال انجــام اســت، افــزود: تــاش می شــود بــا 
پایــان یافتــن مناقصــه و همزمــان بــا بهره بــرداری 

از قطعــه اول، عملیــات روشــنایی قطعــه دوم نیــز 
شــروع شــود.

گفــت: بــا پیگیــری ســه روز قبــل در تهــران،  وی 
مشــکل تامیــن  قیر آســفالت کمربنــدی اردســتان از 
طریــق شــرکت نفــت جــی رفــع شــده و هفتــه آینــده 

حوالــه قیــر مــورد نیاز ایــن طــرح صــادر می شــود.
گــر اتفــاق خاصــی رخ ندهــد تــا کمتــر  بــه گفتــه وی، ا
بــه  از یــک مــاه دیگــر بانــد دوم محــور اردســتان 

ــار ترافیــک خواهــد رفــت. ــر ب ــز زی اصفهــان نی
کیلومتــر  اســتان اصفهــان در مجمــوع ۱۱ هــزار و ۵۰۰ 
و  یک هــزار  آزادراه،  کیلومتــر   ۳۹۹ شــامل  راه 
کیلومتــر راه  کیلومتــر بزرگــراه و ۲ هــزار و ۷۹۱   ۶۵۹
همســنگ دارد. شهرســتان ۴۲ هــزار نفــر اردســتان 
کیلومتــر راه همســنگ،  بــا برخــورداری از ۲ هــزار 
کیلومتــر جــاده ترانزیــت در  کیلومتــر آزادراه و ۱۰۰   ۱۴۱
کیلومتــری شــمال شــرقی  ــه ۱۱۸  ــه نزدیــک ب فاصل

اصفهــان واقــع شــده اســت.

اســتانداری  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
گفــت: بــا توجــه بــه پیــک چهــارم شــیوع  اصفهــان 
کرونــا و اعمــال محدودیت هــای جدیــد در حــال 
حاضــر فقــط خدمــات ضــروری در بانک هــا ارائــه 
معــاون  عســگر  قاضــی  سیدحســن  می شــود. 
هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری اصفهــان 
بیان اینکــه  جوان،بــا  هخبرنــگاران  بــا  گفتگــو  در 
بــا  بانک هــا  بــا  هماهنگــی  کمیســیون  جلســه 
در ایــن  گفــت:  شــد،  تشــکیل  اســتاندار  حضــور 
کــه اقســاط ماه هــای اســفند  جلســه مصــوب شــد 
تســهیات   ۱۴۰۰ اردیبهشــت  و  فروردیــن   ،۹۹
دوره  پایــان  بــه  دیــده،  آســیب  تشــکل های 

تســهیات آن هــا منتقــل شــود. او افــزود: همچنین 
وصــول چک هــا از طریــق ســامانه چــکاوک انجــام 
کســری وجــه تــا پایــان هفتــه  می شــود و در صــورت 
بــا  آینــده برگشــت زده نمی شــود. قاضــی عســگر 
جملــه  از  بانک هــا  ضــروری  خدمــات  بــه  اشــاره 
از  کــه  حســاب ها  مســدودی  رفــع  و  مســدودی 
جانــب قــوه قضائیــه ابــاغ می شــود، تزریــق وجــه 
بــرای  اعتبــاری  و ضمانت هــای  بــه خودپرداز هــا 
کــرد: تمامی ایــن خدمات  فعــاالن اقتصــادی، بیان 
ارائــه  نیــز  کرونایــی  محدودیت هــای  شــرایط  در 
اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون  می شــود. 
ــا ۱۵ اردیبهشــت ماه  گفــت: ت اســتانداری اصفهــان 
خدمــات غیــر ضــروری از جملــه افتتــاح حســاب، 

دریافــت و پرداخــت وجــه نقــد، دریافــت تســهیات 
جدیــد و... ارائــه نمی شــود. او در پایان، ســاعات کار 
بانک هــا را ماننــد قبــل، یعنــی ۸صبــح الــی ۱۳ اعــام 
کــرد: مدیریــت امــور شــعب بــا یــک ســوم  و بیــان 
کارکنــان، امــا دربــاره بقیــه آن هــا، نیمــی از  ظرفیــت 

تعــداد شــعب فعالیــت می کننــد.

گلپایــگان  شــهرک صنعتــی جدیــد در شهرســتان 
می شــود. راه انــدازی 

در  اســتان  صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیــر 
ــار  گفــت:۷۵ هکت ــذاری  گ جلســه شــورای ســرمایه 
زمیــن برای توســعه شــهرک صنعتــی در شهرســتان 
کــه تــا ســه مــاه  گلپایــگان در نظــر گرفتــه شــده اســت 

آینــده عملیــات اجرایــی آن آغــاز می شــود.
محمــد جــواد بگی افــزود: ۵۰ هکتــار از ایــن اراضی در 
کــه رضایــت معــدن دار  محــدوده معــدن قــرار دارد 
دریافت شــده اســت و صنایع تا درجه ســه صنعتی 

می تواننــد در ایــن طــرح توســعه ای فعــال شــوند.
ــال اعتبــار  ــا بیان اینکــه مبلــغ ۴۵۰ میلیــارد ری وی ب
گلپایــگان  بــرای زیــر ســاخت های شــهرک صنعتــی 
در نظــر گرفته شــده اســت گفــت: ۳۵۰ میلیــارد ریال 

از ایــن اعتبــار بــرای راه اندازی ایجــاد شــبکه جمــع 
آوری پســاب و تصفیــه خانــه تخصصــی فاضــاب 
انســانی و صنعتــی شــهرک و باهــدف بازچرخانــی 
آب و ایجــاد فضــای ســبز غیــر مثمــر و حفــظ محیــط 
زیســت و ایجاد زیرســاخت های الزم جهت ســرمایه 

ــذاری هزینــه می شــود. گ
مدیــر شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان؛ بــه 

خلــع یــد ۷۰ هکتــار از اراضــی شــهرک های صنعتــی 
گذشــته  گفت: از ســه ســال  کرد و  اســتان نیز اشــاره 
اســتفاده  بــدون  زمین هــای  یــد  خلــع  طــرح 
کار قــرار  شــهرک های صنعتــی اســتان در دســتور 
در حــد  کــه  گذارشــده ای  وا زمین هــای  و  گرفــت 
کشــی و فنداســیون اســت و برنامــه ای بــرای  دیــوار 
ــاه،  ــک م ــدت ی ــرف م ــند، ظ ــته باش ــعه نداش توس
مراحــل خلــع یــد آن انجــام و بــه دیگــر متقاضیــان 

می شــود. گــذار  وا
هــم  گلپایــگان  فرمانــدار  یارمحمدیــان؛  حســین 
گفــت: ۲۰ هکتــار زمیــن برای ایجــاد  در ایــن جلســه 
گلپایــگان  شهرســتان  در  فنــاوری  و  علــم  پــارک 
اختصــاص یافتــه اســت و از همــه فعــاالن عرصــه 
دانــش بنیــان بــرای حضــور و فعالیــت در ایــن پــارک 

می شــود. دعــوت 

 ۲۰۰۰ تختــال  تولیدکننــده  تنهــا  مبارکــه  فــوالد 
شــمال  و  )خاورمیانــه   MENA در  میلی متــری 
هــزار  دو  تختــال  پیشــتر  البتــه  اســت،  آفریقــا( 
بــا دو ضخامــت ۲۰۰ و ۲۵۰ در شــرکت  میلی متــر 
فــوالد هرمــزگان تولیــد شــده بــود امــا آنچــه تختــال 
تولیــدی شــرکت فــوالد مبارکــه را متمایــز می کنــد، 

اســت. تختــال  گرید ایــن  نــوع 
مبارکــه  عمومی فــوالد  روابــط  اعــام  اســاس  بــر 
اصفهــان، فــوالد مبارکــه تنهــا تولیدکننــده تختــال 
و  )خاورمیانــه   MENA در   میلی متــری   ۲۰۰۰

شــمال آفریقــا( اســت، البتــه پیشــتر تختــال دو هــزار 
بــا دو ضخامــت ۲۰۰ و ۲۵۰ در شــرکت  میلی متــر 
فــوالد هرمــزگان تولیــد شــده بــود امــا آنچــه تختــال 
تولیــدی شــرکت فــوالد مبارکــه را متمایــز می کنــد، 
گرید ایــن تختــال اســت؛ بــه بیــان دیگر ایــن  نــوع 
عبــور  هیدروژن زدایــی  و   RH ســیکل  از  تختــال 
کشــور محســوب  کــرده و عریض تریــن تختــال ویــژه 

می شــود.
فــوالد  کــه  اســت  میان ایــن  در ایــن  مهــم  نکتــه 
مبارکــه می تواند ایــن تختــال ویــژه را تــا ۷۰۰ هــزار تــن 
در ســال تولیــد و عــاوه بر تأمیــن کامل نیاز داخلی، 
بخشــی از نیازهای دیگر کشــورها را نیز تأمین کند.

صادراتــی  کامــًا  تولیدشــده  ویــژه  تختــال  ایــن 
اســت و بــه عنــوان نخســتین مقصــد بــه اروپــا صــادر 

می شــود.
گرچــه برخــی شــرکت های فوالدســازی در ســطح  ا
جهــان قــادر بــه تولید ایــن نــوع تختــال هســتند امــا 
در منطقــه MENA )خاورمیانــه و شــمال آفریقــا( 

بــرای نخســتین بــار تولیــد می شــود.

معاون اداره کل راهداری اصفهان:
۳۹ میلیارد تومان 

برای آسفالت اردستان اختصاص یافت

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:

بانک ها تا ۱۵ اردیبهشت خدمات غیرضروری ارائه نمی دهند

گلپایگان راه اندازی شهرک صنعتی جدید در شهرستان 

فوالدساز اصفهانی تنها تولیدکننده تختال ۲۰۰۰ 
میلی متری در خاورمیانه و شمال آفریقا

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

اخبار کوتاه آبفا 

شــبکه توزیع آب روســتای بیجگرد فریدونشــهر 
ــال آب دهیــاری روســتا  کان ــا اجــرای  همزمــان ب

بصــورت بیــن بخشــی در منطقــه اصــاح شــد.
ایــن عملیــات بــا توجــه بــه فرســوده بــودن و 
ــه  ــت آب ب ــدر رف ــع و ه ــبکه توزی ــاالی ش ــرت ب پ
متــراژ ١۰۰ متر توســط پرســنل امــور آبفا منطقه با 
همکاری دهیاری شهرســتان و روســتا در مدت 

زمــان یــک روز اصــاح و بازســازی شــد. 

)ره( شهرســتان فریدونشــهر توســط نیروهــای حادثــه شــبکه توزیــع آب خیابــان امــام خمینــی 
فریدونشــهر  فاضــاب منطقــه  و  حــوادث آب 
ــوادث  ــای ح ــریع نیروه ــدام س ــا اق ــد. ب ــار ش مه
آبفــا منطقــه بــه منظــور رفع ایــن حادثــه از ورود 
آلودگی هــا به شــبکه توزیــع آب، پــرت آب و قطع 

آب در محــل جلوگیــری بــه عمــل آمــد.
بــا رفع ایــن حادثــه از هــدر رفــت ۵ لیتــر آب در 

ــد. ــل آم ــه عم ــری ب ــه جلوگی ثانی

مدیــر امــور آبفــا فریدونشــهر بــرای حفاظــت از فرمانــده پلیــس پیشــگیری ناجــا در دیــدار بــا 
کــرد. تاسیســات آبفــا اعــام آمادگــی 

کــه در راســتای پیشــگیری از وقــوع  ــدار  ایــن دی
برگــزار شــد، مدیــر  آبفــا  تاسیســات  از  ســرقت 
امــور آبفــا منطقــه فریدونشــهر توضیحاتــی در 
خصــوص نقــاط و محل هــای حســاس و مــورد 
فرمانــده  و  کــرد  ارائــه  احتمالــی  ســرقت های 
ــت از  ــتای حفاظ ــز در راس ــتان نی ــس شهرس پلی

کــرد. تاسیســات آبفــا اعــام آمادگــی 

توحیــد  کوچــه  آب  توزیــع  شــبکه  حادثــه 
واحــد  توســط  فریدونشــهر  شهرســتان 

شــد. مهــار  امــور  حوادث ایــن 
توحیــد  کوچــه  آب  توزیــع  شــبکه  حادثــه 
واحــد  توســط  فریدونشــهر  شهرســتان 

شــد. مهــار  امــور  حوادث ایــن 
ســریع  اقــدام  بــا  اســت،  توضیــح  بــه  الزم 
نیروهــای حــوادث آبفا فریدونشــهر در راســتای 
رفع ایــن حادثــه از ورود آلودگی هــا بــه شــبکه 
محــل  در  آب  قطــع  و  آب  پــرت  آب،  توزیــع 

ــه  ــن حادث ــا رفع ای ــد. ب ــل آم ــه عم ــری ب جلوگی
از هــدر رفــت ۵ لیتــر آب در ثانیــه جلوگیــری بــه 

عمــل آمــد.

اصالح شبکه توزیع آب روستای بیجگرد فریدونشهر

رفع حادثه شبکه توزیع آب خیابان امام خمینی 
)ره(منطقه فریدونشهر

فرمانده پلیس پیشگیری ناجا فریدونشهر 
در حفاظت از تاسیسات آبفا اعالم آمادگی کرد

کوچه توحید  رفع حادثه شبکه توزیع آب 
شهرستان فریدونشهر

عضــو هیئت مدیره شــرکت پاالیــش نفت اصفهان 
شــرکت  گفــت:  پتروشــیمی اصفهان  شــرکت  و 
پاالیــش نفــت اصفهــان بــا خریــد حــدود ۴۲ درصد 
بــرای  گام اساســی  پتروشــیمی اصفهان،  ســهام 

تبدیل شــدن بــه پتروپاالیــش را برداشــت.
مهــدی صرامی بــا بیان اینکــه پاالیشــگاه اصفهــان 
ک پتروشیمی اســتان را تأمیــن  ۱۰۰ درصــد خــورا
کــرد: بــا تبدیــل  شــرکت پاالیــش  می کنــد، اظهــار 
ــه پتــرو پاالیــش و ســرمایه گذاری  نفــت اصفهــان ب
کــه به پاالیشــگاه وابســته  در صنایــع پایین دســتی 
ک خــود را از ایــن مجتمــع عظیــم  هســتند و خــورا
صنعتــی دریافــت می کننــد، نیــاز ســایر صنایــع نیــز 

تأمیــن می شــود.
کشــورهای  امــروزه  حرکــت  بیان اینکــه  بــا  وی 
واحدهــای  ســمت ایجاد  بــه  دنیــا  پیشــرفته 

پتــرو پاالیشــی )تجمیــع واحدهــای پتروشــیمی و 
پاالیشــگاهی( اســت و ایــن رونــد اهمیــت ویــژه 
کــرد:  کیــد  تا می دهــد،  نشــان  را  موضــوع 
کاهــش  نفــت،  ســودآوری  حاشــیه  افزایــش 
و  ک  خــورا تأمیــن  هزینــه  کاهــش  آلودگــی، 
مدیریــت یکپارچــه از مزایــای پتروپاالیــش شــدن 
روابــط  از  نقــل  بــه  و  گــزارش  ایســنا  بــه  اســت. 

عمومی پاالیشــگاه اصفهــان، مدیرعامــل شــرکت 
پتروشــیمی اصفهان نیــز بــا بیان اینکه بــا حمایت 
مدیــران شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان، پیونــد 
محکم تــر  اصفهــان،  پاالیشــگاه  پتروشــیمی و 
از  بهره گیــری  بــا  گفــت:  شــد،  خواهــد  قبــل  از 
تجربیــات و تعامــات دوســویه و هم افزایــی دو 
شــرکت می تــوان ارزش هــای افــزوده جدیــد بــرای 
کــرد. ســیدمصطفی  پتروشــیمی اصفهان ایجاد 
الهی، تکالیف مجمع عمومی شرکت پتروشیمی 
کــرد و   اصفهــان را نقشــه راه ایــن شــرکت عنــوان 
انجــام آن را ضــروری دانســت و افــزود: اجرایــی 
شــدن پروژه هــا و طرح هــای جامــع بهینه ســازی 
گام هــای پیــش رو و اقدامــات مؤثر ایــن  شــرکت از 
و  آغــاز  بایــد هرچــه ســریع تر  کــه  بــوده  شــرکت 

پیگیــری شــود.

گام اساسی پاالیشگاه اصفهان برای تبدیل شدن به پتروپاالیش
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خبر سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا :

کرونایی  شیب ابتال و بستری بیماران 
در اصفهان رو به افزایش است

رئیس دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی استان 
اصفهان اعالم کرد؛

گسل ها عامل اصلی فرونشست زمین  فعالیت 
گلپایگان در دشت 

خبرربخ

در خبرربخ کرونــا  بــا  مقابلــه  اســتانی  ســتاد  ســخنگوی 
گفــت: شــیب ابتــا و بســتری بیمــاران  اصفهــان 
کرونایــی در ایــن اســتان همچنــان رو بــه باالســت به 
کــه آمارهای ایــن بخــش پنــج تــا هفــت برابــر  طــوری 

نســبت بــه مــاه اســفند افزایــش یافتــه اســت.
حجــت اهلل غامــی  در گفــت و گو با ایرنــا در خصوص 
افــزود  اســتان  در  قــدر  شــبهای  آییــن  برگــزاری 
:چگونگــی برگــزاری آییــن شــبهای قــدر و اســتفاده از 
ــا در  کرون ــه آخریــن وضعیــت  ــا توجــه ب ــاز ب فضــای ب

حــال بررســی اســت و بــه زودی اعــام می شــود.
کــرد:  احتمــال برگزاری ایــن آییــن  وی خاطرنشــان 
معنــوی در فضــای بــاز وجود دارد ولی باید در ســتاد 

اســتان مصــوب و ســپس اعــام شــود.
بــه  کرونــا  بــا  مقابلــه  اســتانی  ســتاد  ســخنگوی 
از امــروز اشــاره و  بــه آرامســتانها  ممنوعیــت ورود 
ــا در  کرون ــیوع  ــرعت ش ــه س ــه ب ــا توج ــرد: ب ک ــه  اضاف
ــزان مراجعــه  ــا می ــان و افزایــش مــرگ  و میره اصفه
ــه  ــن ورود ب ــه، بنابرای ــش یافت ــتان ها افزای ــه آرامس ب
آرامســتان ها ممنــوع اســت و افــراد فقــط بــرای دفن 
امــوات بــا تعــداد محــدود می تواننــد به ایــن مکانهــا 

ــد. کنن مراجعــه 
هــدف  بــا  متــرو  فعالیــت  ســاعت  کاهــش  وی، 
کرونــا را از دیگــر مصوبــات  کنتــرل شــیوع ویــروس 
گفــت: ســاعت فعالیــت متــرو تــا ۱۰  ســتاد برشــمرد و 
اردیبهشــت از ۶ صبــح تــا ســاعت ۱۸ خواهــد بــود 
ــم از حمــل  ک ــرد بمنظــور اســتفاده  و طــرح زوج و ف
و نقــل عمومــی، در ایــن مــدت بــه حالــت تعلیــق 

درآمــده اســت.
گفــت:  بوســتان ها  تعطیلــی  بــر  کیــد  تا غامی بــا 
فعالیــت در پارک هــا تحــت هــر عنوانــی ممنــوع و 
ــز متخلــف  ک ــه تعطیلــی مرا شــهرداری ها موظــف ب

هســتند.
و  کارکنــان  ســوم  یــک  بــا  ادارات  فعالیــت  وی 
دورکارشــدن ســایر نیروهــا و ادامــه داشــتن منــع 
ترددهــای شــبانه را از دیگــر تصمیمــات ســتاد کرونــا 

کــرد. تــا ۱۰ اردیبهشــت ذکــر 
دبیــر قــرارگاه فرهنگــی جهاد کبیر اصفهــان در گفت 
گــو با ایرنــا برگــزاری شــبهای قــدر در مــاه مبــارک  و 

کامــل پروتکل هــای بهداشــتی و  رمضــان بــا رعایــت 
کــم و در فضــای بــاز و یــا خودرویــی  بــا حضــور تعــداد 
بــه عنــوان یــک نیــاز معنــوی مــردم را ضــروری و از 
ارائــه آن بــه عنــوان یــک یشــنهاد بــه ســتاد ملــی 

کرونــا خبــر داد. مقابلــه بــا 
حجت االســام والمســلمین حســن بابایــی افــزود: 
کرونــا و  بــا توجــه بــه ادامــه دار شــدن شــیوع ویــروس 
کنــار مســائل معیشــتی،  مشــکات مرتبــط بــا آن در 
بــا  و  بــاز  نیایــش در محیط هــای  و  برگــزاری دعــا 
ُقــرص  بهداشــتی،  پروتکل هــای  کامــل  رعایــت 

ُمســکنی بــرای مــردم اســت.
کــرد: ضــرورت دارد تــا برای اینکــه مــردم  وی اضافــه 
کنــار  از نعمــت شــبهای قــدر محــروم نشــوند در 
افزایــش ســخت گیری ها، شــرایط بــرای برپایی ایــن 
مراســم در مکانهــای متعــدد و بــا تعــداد افراد انــدک 
ــا شــود. در تمامی شــهرها و روســتاهای اســتان برپ

تشــکل های  و  مذهبــی  هیات هــای  مســوول 
دینــی اداره کل تبلیغــات اســامی اصفهان افــزود: 
کــه خانواده هــا می تواننــد  حتــی پیشــنهاد شــده 
در خودورهــای خــود مســتقر شــوند و در فضــای 
کــه در  بــاز قــرار بگیرنــد و از طریــق بلندگوهایــی 
مکان هــای بــاز تعریــف شــده دایــر می شــود از دعاهــا 
و نیایش هــای خاص ایــن شــبها بهره منــد شــوند.
کــرد: بــرای نمــاز جماعت مســاجد  وی خاطرنشــان 
گر امکان دارد کارشناســان  هم پیشــنهاد شــده که ا
تخصصــی در ارتبــاط با ایــن مهم با روشــهای خاص 

خود تصمیم بگیرند.
گــر قــرار اســت مســاجد، هیات هــا  کــرد: ا کیــد  وی تا
ــری  ــد یکس ــود بای ــی ش ــی تعطیل ــات مذهب و جلس
کننــد بــه  شــیوه ها و برنامه هــا را بــرای آن جایگزیــن 
عنــوان نمونــه صــدا و ســیما برنامه هــای مربوطــه 
کنــد و  در این ایــام را بصــورت پخــش زنــده بیشــتر 
طــوری نباشــد کــه بگوییــم همــه برنامه هــا بصــورت 

صفــر تــا صــد تعطیــل باشــد.
کــرد: در مجمــوع تمامی نهادهــای  بابایــی تصریــح 
مذهبی، محدودیت ها و تصمیمات ســتاد مقابله 
کرونــا را قبــول دارنــد و اجــرا می کننــد ولــی بــه  بــا 
عنــوان یــک مطالبــه عمومی هرگونــه تصمیمــی را 
نیازمنــد نظــرات کارشناســان تخصصــی می داننــد.

راه،  تحقیقــات  مرکــز  منطقــه ای  دفتــر  رئیــس 
مســکن و شهرســازی اســتان اصفهــان بــا اشــاره 
ــعاع  ــی در ش ــی و فرع ــل اصل گس ــایی ۲۷  ــه شناس ب
گفــت: فعالیــت گســل ها  گلپایــگان،  کیلومتــری   ۵۰
گلپایگان  عامل اصلی فرونشســت زمین در دشــت 
گفت وگــو با ایســنا، بــا  اســت. حســین حجتــی در 
بیان اینکه ایجاد شکاف در زمین از جمله خطراتی 
کــه مکانیزم هــای مختلفــی در تشــکیل و  اســت 
کــرد: مطالعــات و  توســعه آن موثــر اســت، اظهــار 
کــه  می دهــد  نشــان  شــده  انجــام  بررســی های 
عملکــرد گســل ها در منطقــه و ناهمگنــی آبخــوان و 
گهانــی در ضخامــت الیه هــای تشــکیل  تغییــرات نا
دهنــده آبخــوان دو عامــل موثــر در ایجــاد شــکاف و 

گلپایــگان اســت. فرونشســت در دشــت 
وی بــا اشــاره به اینکــه فرونشســت ســطح زمیــن 
ممکــن اســت در نتیجــه ترکیبــی از عوامل مختلفی 
گســل ها،  چون زلزله، حرکات تکتونیکی و عملکرد 
ریــزش حفــرات زیــر زمینــی و فعالیت هــای بشــری 
اولیــه،  بررســی های  در  گفــت:  گیــرد،  صــورت 
عامــل اصلــی شــکاف های ایجاد شــده در دشــت 
گلپایــگان را برداشــت بــی رویــه آب هــای زیرزمینــی 
که با تحقیقات نهایی و بررســی های  می دانســتند 
ــردن به ایــن موضــوع، رابطــه  ــرای پــی ب ــر ب دقیــق ت
محل هــای  و  زمینــی  زیــر  آب  ســطح  افــت  بیــن 
نتایــج  و  گرفــت  قــرار  بررســی  مــورد  شــکاف ها 
زیرزمینــی  افــت ســطح آب هــای  کــه  نشــان داد 
تنهــا عامل ایجــاد شــکاف و فرونشســت در منطقــه 
کــه توپوگرافــی  نیســت و نتایــج بیانگر ایــن اســت 
ســنگ بســتر در ایجــاد شــکاف و فرونشســت در ایــن 
ــر اســت، امــا ناهمگنــی آبخــوان و  ــی تاثی منطقــه ب
گهانــی در ضخامــت الیه هــای تشــکیل  تغییــرات نا
منطقــه  گســل های  عملکــرد  و  آبخــوان  دهنــده 
بــه عنــوان دو عامــل موثــر در فرونشســت منطقــه 
شناســایی شــده اســت و افــت ســطح آب زیرزمینــی 

کمکــی در ایجــاد شــکاف در  نیــز بــه عنــوان عامــل 
گرفتــه  نظــر  در  مســتعد  و  ضعیــف  مکان هــای 

می شــود.
رئیــس دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات راه، مســکن 
و شهرســازی اســتان اصفهــان بــا بیان اینکــه دشــت 
کیلومتــر مربــع  گلپایــگان بــا وســعت ۷۷۰  آبرفتــی 
یکــی از ۳۵ دشــت اســتان اصفهــان اســت، توضیــح 
داد: ایــن دشــت از جملــه فــرو افتادگی هــای زون 
ــا رونــد  کــه ب ســاختاری ســنندج- ســیرجان اســت 
شــمال شــرقی-جنوب غربــی در بیــن ارتفاعــات 
کشــیده شــده اســت؛ اقلیم ایــن دشــت خشــک و 
نیمه خشــک بوده و میانگین بارش ۳۰ ســاله اخیر 

حوضــه آبریز ایــن دشــت ۲۵۰ میلیمتــر اســت.
گلپایــگان حوضــه  وی بــا اشــاره به اینکــه دشــت 
رود  زاینــده  جلگــه  از  بعــد  کــه  اســت  بســته ای 
از  یکــی  و  اصفهــان  اســتان  دشــت  مهمتریــن 
گفــت:  کشــور اســت،  ــز  دشــت های حاصلخیــز مرک
دشــت  ســفره  شــده  انجــام  مطالعــات  طبــق 
گلپایــگان عمومــًا از نــوع آزاد بــوده، امــا از مناطــق 
ســفره  آســفاجرد  روســتای  حوالــی  تــا  مرکــزی 
اســت.  تشــکیل شــده  تحــت فشــار  و  محبــوس 
جهــت جریــان آب زیــر زمینی در دشــت گلپایــگان از 
دو ســمت جنــوب غربــی بــه غــرب و مرکــز دشــت و از 
ســمت شــرق بــه شــمال شــرقی اســت و میــزان افــت 
ســطح آب زیرزمینــی در طــی یــک دوره ۳۰ ســاله 

حــدود ۴۰ متــر اســت.
رئیــس دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات راه، مســکن 
کــرد: بــرای  کیــد  و شهرســازی اســتان اصفهــان تا
بررســی فرونشســت ناحیه ای دشت گلپایگان الزم 
اســت بــه صــورت دوره ای ســطح زمیــن ترازیابــی 
شــود تــا تغییــر ارتفــاع دشــت در نقــاط مختلــف 
تعییــن شــود و امیدواریــم بــا همــکاری ســازمان 
ــه  ــا ب ــتفاده از GPS ی ــا اس ــور و ب کش ــی  ــن شناس زمی
روش اینترفرومتــری ارزیابــی میــزان دقیــق دشــت 

ــگان امــکان پذیــر شــود. گلپای

گزارشربخ

کاهــش نــزوالت جــوی برداشــت های غیرمجــاز و 
اجرایــی نشــدن مصوبــات شــورای عالــی آب زمینــه 
را  آنهــا  کشــاورزان و معیشــت ســخت  نارضایتــی 
کــه از همــه راه هــای رفتــه  کــرده اســت؛ آنــان  فراهــم 
ناامیــد شــدند بــرای تحقــق مطالبــات خــود اعــام 
دنبــال  بــه  مــاه  اردیبهشــت  ابتــدای  از  کرده انــد 
مســیر رودخانــه حرکــت و از برداشــت های غیرمجــاز 

جلوگیــری می کننــد.
بــه گزارش ایمنا:ســه اســتان اصفهــان، چهــار محال 
بــه  نســبت  کــدام  هــر  خوزســتان  و  بختیــاری  و 
برداشــت آب از زاینــده رود ســهمی را طلــب می کننــد 
در  اســت.  نامتــوازن  آب  توزیــع  کــه  معتقدنــد  و 
منطقــه شــرق اصفهــان حــدود ۴۰۰ تــا ۴۵۰ هــزار نفــر 
کســب درآمــد  کشــاورزی  بــه صــورت مســتقیم از راه 
کــه خواســته آنهــا تأمیــن حقابــه از محــل  می کننــد 

رودخانــه زاینــده رود اســت.
کشــاورزان می گوینــد برداشــت غیرقانونــی از منابــع 
ــه  ــا ب ــود و حقابه ه ــف ش ــد متوق ــده رود بای ــی زاین آب

شــکل عادالنــه ای تخصیــص یابــد.
کــه موضوعاتــی چــون  بیــش از یــک دهــه اســت 
کشــت  کــم بارشــی،  بحــران خشکســالی در نتیجــه 
پمپاژهــای  و  برداشــت ها  بــر،  آب  محصــوالت 
غیرمجــاز، بی برنامگــی برخــی مســئوالن، اتــاف 
وقــت، افزایــش جمعیــت و برداشــت های آب در 
بخــش صنعــت و بــه تبــع آنهــا افزایــش مصــرف آب و 
عــدم اجــرای مصوبــات شــورای عالی آب، معیشــت 

گرفتــه اســت. کشــاورزان را هــدف 
پیگیر عملیاتی شدن مصوبات ۱۰ و ۱۳ شورای 

عالی آب هستیم
حجــت اهلل غامــی، معاون هماهنگی امــور عمرانی 
اســتاندار اصفهــان  در خصــوص اقدامــات انجــام 
کشــاورزان، اظهــار  کاهــش مشــکات  شــده بــرای 
گذشــته جلســات مشــترکی بــا  می کنــد: در دو روز 
صنف کشاورزان، جهاد کشاورزی و آب منطقه ای 
اصفهــان  اســتاندار  حضــور  بــا  هــم  جلســه ای  و 
کــم آبــی  ــا  کارگــروه ســازگاری ب داشــتیم؛ همچنیــن 
برگــزار و مقــرر شــد بــرای رفــع بخشــی از مشــکات 
کــه امــکان رفــع آن وجــود دارد برنامه ریــزی  موجــود 

الزم صــورت بگیــرد.
وی بــا بیان اینکــه جلســه ای هــم بــا حضــور وزیــر 
در  کشــاورزان  نماینــده  و  معاونان ایشــان  نیــرو، 
با ایــن  می کنــد:  خاطرنشــان  شــد،  برگــزار  تهــران 
را  کشــاورزان  خواســته های  از  بخشــی  اقدامــات 
کــه بــه حــق اســت از مســیرهای قانونــی پیگیــری 

می کنیــم و نیــازی بــه اعتصــاب یــا تجمــع و مــواردی 
از ایــن دســت نیســت.

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار اصفهان 
تصریــح می کنــد: بهتریــن راهــکار، اجــرای مصوبــات 
۱۰ و ۱۳ شــورای عالــی آب و مصوبــات چهارمیــن 
پیگیــر  کــه  اســت  هماهنگــی  شــورای  جلســه 

عملیاتــی شــدن آن هســتیم.
غامی بــا اشــاره بــه رأی قضائــی مبنــی بــر توقــف 
راهکارهــای  می دهــد:  ادامــه  بروجــن  بــن  پــروژه 
غیرقانونــی  اقدامــات  از  جلوگیــری  بــرای  قانونــی 
پیگیــری موضــوع از مســیرهای خــاص خــودش 
کردیــم و نتیجــه آن صــدور  کار را  کــه همیــن  اســت 
رأی قضائــی بــر روی پــروژه بــن بروجــن بــوده اســت.

مشکالت آبی در مقیاس کالن پیگیری شوند
وی تصریــح می کنــد: جلســات مشــترکی بــا حضــور 
ــزار شــده اســت؛  مســئوالن اســتان های مجــاور برگ
نیــرو و در  نیــز جلســاتی توســط وزارت  در تهــران 
هفتــه گذشــته جلســات شــورای عالــی آب با حضور 
اســتانداران اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری 
برگــزار شــد، اما معتقدیم که این موضوعــات باید در 

کان پیگیــری شــود. مقیــاس 
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار اصفهان 
ــا  خاطرنشــان می کنــد: جلســه شــورای ســازگاری ب
کــه در آن  کردیــم  گذشــته برگــزار  کــم آبــی را هفتــه 
کشــاورزی و آب منطقــه ای موظــف  جلســه جهــاد 
ــه  ــاز باغــات ب ــورد نی ــن آب م ــه بــرای تأمی ک ــدند  ش

برنامه ریــزی  اســتان  و شــرق  غــرب  در  خصــوص 
کننــد و میــزان آورد رودخانــه، آب شــرب و آب مــورد 
کاهــش بارش هــا در اســتان  نیــاز بــرای صنعــت را بــا 
مشخص و لحاظ کنند؛ همچنین برای باقیمانده 
کننــد تــا رهــا ســازی  آب در مخــزن ســد برنامه ریــزی 
در مقاطــع خاصــی بــرای نجــات باغــات اســتان 

انجــام شــود.
برداشت ها و پمپاژهای غیرمجاز آب شروع 

شده است
کشــاورزی  اســفندیار امینــی، دبیــر اجرایــی صنــف 
اصفهــان  اظهــار می کنــد: معــاون عمرانــی اســتاندار 
کشــاورزان قــول داد تــا در اردیبهشــت  اصفهــان بــه 
مــاه آب رهاســازی شــود، البتــه معــاون اســتاندار 
ــم  ک ــا  ــروه ســازگاری ب کارگ ــات  ــر اســاس مصوب هــم ب

کشــاورزان داده بــود. آبی ایــن قــول را بــه 
کشــاورزان، ادامــه  وی بــا اشــاره بــه فراخــوان تجمــع 
کــه خروجــی  کشــاورزان خبــردار شــدند  می دهــد: 
ــه در  ــش یافت ــر افزای ــدود ۵ مت ــا ح ــده رود ت ــد زاین س
کشــاورزان اختصــاص نیافتــه  ــه  ــی ب ــه آب ک ــی  صورت
اســت؛ وقتــی از آب منطقــه ای پیگیــر شــدیم در 
که ایــن افزایــش خروجــی بــه دلیــل  پاســخ شــنیدیم 
کفــاف نــدادن مقــدار رهاســازی قبلی بــرای مصارف 
شــرب، صنعــت و اختصــاص بــه اســتان یــزد بــوده 

ــت. اس
کشــاورزی اصفهــان تصریــح  دبیــر اجرایــی صنــف 
اســت  معنای ایــن  بــه  موضــوع  می کند: ایــن 

در  جملــه  از  مســیر  بیــن  در  برداشــت هایی  کــه 
ــتان  ــده رود در اس ــد زاین ــا س ــمان ت ــم آس ــه چ فاصل
که ایــن امــر  چهارمحــال و اصفهــان شــروع شــده 
ســوال  اســت؛  شــده  کشــاورزان  ناراحتــی  ســبب 
کــه چــرا مناطــق  کشــاورزان از مســئوالن این اســت 
کــه هــر زمانــی  باالدســت بایــد تا ایــن حــد آزاد باشــند 
کــه مایــل هســتند برداشــت آب داشــته باشــند؟

بــه  آبــی  اردیبهشــت،  در  بیان اینکــه  بــا  امینــی 
می کنــد:  خاطرنشــان  نمی رســد،  کشــاورزان 
دســتگاه های  مســاعدت  بــه  امیــدی  کشــاورزان 
مختلــف ندارنــد، بــه دلیل اینکــه مصوبــات شــورای 
بابــت  هــم  نیــرو  وزارت  و  نشــد  اجــرا  آب  عالــی 
طرح هــای  بایــد  حقابه هــا  از  برداشــت هایش 
تأمیــن آب را اجــرا و آب را تحویــل مــی داده، اما ایــن 
کشــاورزان  کار را نکــرده اســت؛ بــه همیــن ســبب 
اردیبهشــت  از  تــا خودشــان  کردنــد  برنامه ریــزی 
مانــع  و  کننــد  حرکــت  رودخانــه  دنبــال  بــه  مــاه 

شــوند. آب  غیرمجــاز  برداشــت های 
وی تصریــح می کنــد: در مــورد خســارت نکاشــت 
کشــاورزان غــرب اصفهــان  قــرار شــد مبالغــی را بــه 
پرداخــت کننــد کــه البتــه آن هــم به خاطر خســارت 
نکاشــت امســال نیســت و بــه دلیــل بدهــکار بــودن 
آنهــا در ســال ۹۶ و ۹۷ اســت؛ امســال هــم هنــوز 
برنامــه ای بــرای جبران خســارات کشــاورزان تعیین 

نشــده اســت.
۶ شهرستان حقابه دار حوضه زاینده رود

در  اصفهــان  کشــاورزی  صنــف  اجرایــی  دبیــر 
کــه دچــار مشــکات  خصــوص شهرســتان هایی 
کــرد: حقابــه داران  حادتــر بی آبــی هســتند، تصریــح 
حوضــه زاینــده رود شــامل شهرســتان های لنجان، 
کــه  مبارکــه، فاورجــان، نجف آبــاد و اصفهــان اســت 
از پایین ترین نقطه رودخانه بیشــترین خســارت را 
ــای  ــتان ها حقابه ه ــن شهرس کل ای ــا در  ــد؛ ام دیدن
کامــل نگرفتنــد و طبیعــت همــه  خــود را بــه طــور 
پاییــن  بــه  کــه هرچــه  رودخانه ها اینگونــه اســت 
بیشــتر  خســارت ها  می شــویم  نزدیــک  دســت 

می شــود.
خسارت به پایین دست رودخانه ها بیشتر 

وارد می شود
هــم  باالدســت  کشــاورزان  بیان اینکــه  بــا  امینــی 
حقوقــی دارنــد، ادامــه می دهــد: در مــورد حقابه هــا 
موضوعــی بــه نــام حــوزه طومــاری مطــرح اســت؛ 
نــام  بــه  در چهــار محــال و بختیــاری، روســتایی 
چم طــاق شــروع حــوزه تقســیمات طومــاری اســت 
وقتــی  گاوخونــی منتهــی می شــود؛  تــاالب  بــه  و 
کــه  صحبــت از حقابــه می شــود همــه روســتاهایی 
مــادی، نهــر ســنتی، قنــات قدیمــی و رودخانــه و 
چشــمه ای داشــته باشــد طبق ماده ۴۴ قانون آب 

مشــمول جبــران خســارت می شــود.
وی بــا بیان اینکــه خســارت ها بــه مناطــق پاییــن 
می شــود،  وارد  بیشــتر  رودخانه هــا  همــه  دســت 
اظهــار می کنــد: شــش شهرســتان حقابــه طومــاری 
دارنــد، امــا شهرســتان ها و مناطــق باالدســت طبق 
کــه  قانــون حقابــه دار هســتند و هــر جایــی هــم 
ــه دار  ــا چشــمه ای داشــته طبــق قانــون حقاب نهــر ی
محســوب می شــود. دبیــر اجرایی صنف کشــاورزی 
اصفهــان تصریــح می کنــد: مســئوالن اســتان های 
چهــار محــال و یــزد بیشــتر به دنبــال اصــاح مصوبه 
کــه اصــل مســئله  هســتند تــا اجــرای آن در صورتــی 
ــات حــل می شــود، امــا در اســتان  ــا اجــرای مصوب ب
خودمــان بــرای اجــرای مصوبــات و قانــون ضعیــف 
کــه  عمــل شــده؛ وزارت نیــرو هــم بــه رســالت خــود 
در قانــون آمــده عمــل نکــرده اســت. در چهارمحــال 
ــد اجــرا می شــد نشــده  ــه بای ک ــی  ــزد نیــز مصوبات و ی
از  ناامیــد  کشــاورزان  دلیــل  همیــن  بــه  اســت، 
مســئوالن، می خواهنــد مانــع از برداشــت حقابه هــا 
شــوند. امینــی اظهــار خاطرنشــان می کنــد: کســانی 
کشــاورزان در بخش هــای مختلــف  کــه از حقابــه 
ــا در اســتان چهارمحــال  چــه در اســتان اصفهــان ی
از طریــق پمپــاژ آب اســتفاده می کننــد هــر چــه زودتر 

کننــد. مشــکات را حــل 

حقابه کشاورزان اصفهان؛ از وعده تا عمل

گیــردار مرکــز بهداشــت  مســئول بیماری هــای وا
اســتان اصفهــان، گفــت: بــا توجــه بــه اپیدمی کرونا 
به ایــن  ابتــا  خطــر  از  مانــدن  مصــون  بــرای 
ویــروس امــکان برگــزاری آموزش هــای حضــوری 
مراقبت هــای بهداشــتی بــرای مــردم وجود نــدارد، 
بایــد از راه شــبکه های اجتماعــی و رســانه ها تاش 
گاهی هــای بهداشــتی و خودمراقبتــی  شــود تــا آ

ــود. ــت نش ــار اف ــردم دچ م
گفت وگــو بــا  ایمنــا، در خصــوص  رضــا فدایــی در 
هفته ســامت امســال با شــعار »ســاخت جهانی 
عادالنه تــر و ســالم تر« و اهمیــت مراقبت هــای 
روز  چهارمیــن  کــرد:  اظهــار  اولیــه،  بهداشــتی 
ارتقــای  »اهمیــت  عنــوان  بــا  ســامت  هفتــه 
نظــام شــبکه بهداشــتی درمانــی و مراقبت هــای 
بهداشــتی اولیــه« نامگــذاری شــده اســت و بایــد 
بدانیــم در گذشــته پوشــش خدمــات بهداشــتی 
آن  بــه  دسترســی  کــه  دورافتــاده  مناطــق  در 
ســخت بــود بــه شــکل ســیار وجــود داشــت، امــا 
ــت  ــای بهداش ــود خانه ه ــا وج ــر ب ــال حاض در ح
در روســتاها و پایگاه هــای بهداشــتی در شــهرها 
همــه افــراد جامعــه بــه خدمــات ثابت دسترســی 

ــد. دارن
زمــان  مــرور  بــه  انســان  نیازهــای  افــزود:  وی 
بــا  و  حاضــر  حــال  در  اســت،  شــده  متفــاوت 
کرونــا و وضعیــت  توجــه بــه همه گیــری ویــروس 
بــه  ابتــا  خطــر  از  انســان  اســت  اپیدمی واضــح 
و  اســت  نشــده  رهــا  گیــردار  وا بیماری هــای 
گیردار  گیــردار و غیــر وا پرداختــن بــه بیماری های وا
بــرای ارتقــای خدمات بهداشــتی بــه طور همزمان 
و بــه شــکل تفکیــک شــده الزم اســت، در غیر ایــن 

می خورنــد. لطمــه  جامعــه  افــراد  صــورت 

ایــن متخصــص بیماری هــای عفونــی، تصریــح 
گونــه ای  کــرد: از یــک ســو شــیوه زندگــی افــراد بــه 
کــه کم تحرکــی، اســترس و تغذیه ناســالم در  اســت 
بیــن مــردم شــایع اســت و وجود ایــن نــوع ســبک 
گیــر  زندگــی زمینه ســاز ابتــا بــه بیماری هــای غیــر وا
اســت، از ســوی دیگــر عوامــل افزایش بیماری های 
و  می دهنــد  ادامــه  خــود  کار  بــه  هــم  گیــردار  وا
با ایــن  مقابلــه  در  بشــر  کــه  می شــود  مشــاهده 

بیماری هــا بســیار ضعیــف اســت.
ــرای ارتقــای خدمــات  ــرد: بنابرایــن ب ک کیــد  وی تا
نظــام شــبکه بهداشــتی و درمانــی و مراقبت هــای 
کــه همه این جنبه ها  بهداشــتی اولیــه، الزم اســت 
کــدام غافــل نشــویم.  بــا هــم دیــده شــود و از هیــچ 
گیــردار بــا ســرعت زیــاد بــه انســان  بیماری هــای وا
گیــردار هــم  لطمــه می زنــد و بیماری هــای غیــر وا
در طــول ســال ها ســامتی افــراد را تهدیــد می کنــد، 
الزم اســت بــه هــر دو موضــوع بــا همدیگــر توجــه 

شــود.
مراقبت های بهداشتی اصولی و خدمات 

حضوری و غیرحضوری
گیــردار مرکــز بهداشــت  مســئول بیماری هــای وا
گفــت: در حــال حاضــر بــا توجــه  اســتان اصفهــان، 
ــم،  ــرار داری ــا ق کرون ــه در وضعیــت شــیوع  ک به ایــن 
ــه خدمــات  ــی و ارائ مراقبت هــای بهداشــتی اصول
انجــام  غیرحضــوری  و  حضــوری  شــیوه  دو  بــه 
می شــود؛ مراقبــان ســامت تــاش می کننــد تا حد 
امــکان بــرای امــوری که نیازمنــد مراجعه حضوری 
ــا بیمــاران  افــراد نیســت از طریــق تمــاس تلفنــی ب
کــرده و بــه آنهــا خدمــات بهداشــتی  ارتبــاط برقــرار 

ــه دهنــد. را ارائ
که نمی توان  کرد: در مواقعی  فدایی، خاطرنشان 

ــه  ــه بیمــار خدمــات بهداشــتی غیرحضــوری ارائ ب
داد نیز ســعی شــده اســت تا بیمار حداقل مراجعه 
کــز بهداشــتی و درمانــی را داشــته باشــد و بــه  بــه مرا
کــف  کسیناســیون، نمونه گیــری  مــواردی ماننــد وا
کتفــا  ا بــاردار  مــادر  نــوزادان، مراقبت هــای  پــای 
شــده اســت و تنهــا در ایــن مــوارد ارائــه خدمــات 

حضــوری انجــام می شــود.
 ایــن متخصــص بیماری هــای عفونــی، اظهــار کرد: 
کرونــا  بیــش از یــک ســال از همه گیــری ویــروس 
 می گذرد و در وضعیت کرونایی و برنامه ریزی های 
جدیــد ممکــن اســت ارائــه برخــی مراقبت هــای 
بایــد  باشــد،  ســخت تر  افــراد  بــرای  بهداشــتی 
شــرایط جدید خدمات غیرحضوری را شهروندان 

بپذیرنــد.
وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه فوریــت اپیدمی کرونا 
چــاره ای نداریــم و بــرای مصــون مانــدن از خطــر 
ابتــا به ایــن ویــروس امــکان برگــزاری آموزش هــای 
مــردم  بــرای  بهداشــتی   حضــوری مراقبت هــای 
وجود ندارد، بنابراین بهتر اســت از راه شــبکه های 
گاهی هــای  اجتماعــی و رســانه ها تــاش شــود تــا آ
مــردم افــت پیدا نکند و همچنان روی جنبه های 

مختلــف ســامت بدن خود حســاس باشــند.
گیــردار مرکــز بهداشــت  مســئول بیماری هــای وا
کــرد: شــهروندان بــرای  اســتان اصفهــان، اظهــار 
دریافت آموزش های غیرحضوری در پاندمی کرونا 
تــا  می تواننــد  هــم  مجــازی  فضــای  طریــق  از 
کننــد و  کســب  را  حــدود زیادی ایــن آموزش هــا 
خودمراقبتی هــای الزم را انجــام دهنــد، سیســتم 
کــرده  شــبکه بهداشــتی هــم ماننــد مــدارس ســعی 
از طریــق  را  آموزش هــای غیرحضــوری  ارائــه  کــه 

فضــای مجــازی داشــته باشــد.

گیردار مرکز بهداشت استان اصفهان: مسئول بیماری های وا

کز بهداشت را بشناسیم خدمات غیرحضوری مرا

خبر

دولتــی  نمونــه  مــدارس  مســئول  کارشــناس 
اصفهــان،  پــرورش  و  آمــوزش  شــبانه روزی  و 
بــرای  نمونــه دولتــی  مــدارس  ثبت نــام  گفــت: 
ســال تحصیلــی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ همزمــان در سراســر 
کشــور از تاریــخ ۲۱ فروردیــن مــاه امســال شــروع 
و تــا ۳۱ فروردیــن مــاه انجــام شــد امــا مهلــت 
 ۵ تــا  یکــم  تاریــخ  از  مــدارس  ثبت نام ایــن 

اســت. شــده  تمدیــد  مــاه  اردیبهشــت 
در  با ایمنــا،  گفت وگــو  در  یوســفیان  فاطمــه 
خصــوص ثبت نــام مــدارس نمونــه دولتــی بــرای 
کــرد:  اظهــار  اصفهــان،  اســتان  دانش آمــوزان 
ســال  بــرای  دولتــی  نمونــه  مــدارس  ثبت نــام 
کشــور  تحصیلــی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ همزمــان در سراســر 
تــا ۳۱  و  شــروع  امســال  فروردیــن  تاریــخ ۲۱  از 
فروردیــن مــاه انجــام شــد اما مهلــت ثبت نام این 
مــدارس از تاریــخ یکــم تــا ۵ اردیبهشــت )فــردا( 
تمدیــد شــده اســت و همزمــان بــا تمدیــد مهلــت 
در  داوطلبــان  اطاعاتــی  ویرایــش  ثبت نــام، 
ســایت آمــوزش و پــرورش اســتان محــل زندگــی 
آنهــا امکانپذیــر اســت و داوطلبــان می تواننــد 

کننــد. مراحــل ثبت نــام خــود را تکمیــل 
وی بــا بیــان تمدیــد مهلــت ثبت نــام داوطلبــان 
داوطلبانــی  افــزود:  دولتــی،  نمونــه  مــدارس 
کردنــد و متقاضــی اصــاح و  کــه قبــًا ثبت نــام 
ویرایــش اطاعــات مدرســه مــورد تقاضــا، رشــته 
مهلــت  در  هســتند  دیگــر  مــوارد  و  تحصیلــی 
ثبت نــام تمدیــد شــده همزمــان از تاریــخ اول 
کــه از قبــل اعــام شــده  تــا ۵ اردیبهشــت مــاه 
اســت می تواننــد اطاعــات مــورد نظــر خــود را در 

کننــد. ســامانه ویرایــش 
و  دولتــی  نمونــه  مــدارس  مســئول  کارشــناس 
شــبانه روزی آموزش و پــرورش اصفهان، تصریح 
می توانســتند  ثبت نــام  بــرای  داوطلبــان  کــرد: 
کننــد امــا  یــک اولویــت و یــک رشــته را انتخــاب 
داوطلبــان نواحــی شــهر اصفهــان مجــاز هســتند 
کــه هــر یــک از دبیرســتان های نمونــه دولتــی 
گانــه شــهر اصفهان  کــه در نواحــی ۶  مــورد تقاضــا 
در ایــن  محدودیتــی  و  کننــد  انتخــاب  اســت 

زمینــه وجــود نــدارد.
فعالیت ۳۰ مدرسه نمونه دولتی متوسطه در 

استان اصفهان
کــرد:  کیــد  یوســفیان دربــاره برگــزاری آزمون هــا، تا

آزمــون ورودی پایــه دهــم مــدارس نمونــه دولتــی 
ــه صــورت  و دبیرســتان های فرهنــگ هــر ســال ب
گذشــته و امســال  ــزار شــدند، امــا ســال  مجــزا برگ
کرونــا و ضــرورت  بــه شــیوع ویــروس  بــا توجــه 
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی آزمون ثبت نــام و 
برگــزاری آزمــون مــدارس نمونــه دولتــی و فرهنــگ 
بــا هــم در یــک زمــان تعییــن شــده انجــام خواهــد 
کــرد: آزمــون امســال جمعــه _۱۸  شــد. وی اضافــه 
تیرماه_ ســاعت ۹ صبح در سراســر کشور همزمان 
برگــزار می شــود و ســواالت آزمــون دبیرســتان های 
فرهنــگ و نمونــه دولتــی مشــترک و بــا ضرایــب 
متفــاوت اســت و نتیجــه نهایی ایــن آزمون هــا در 

زمــان تعییــن شــده مشــخص می شــود.
و  دولتــی  نمونــه  مــدارس  مســئول  کارشــناس 
گفــت:  شــبانه روزی آمــوزش و پــرورش اصفهــان، 
نمونــه  مدرســه   ۳۰ اصفهــان  اســتان  کل  در 
از ایــن  دارد،  وجــود  در دوره متوســطه  دولتــی 
تعــداد قریــب بــه ۱۳ مدرســه در نواحــی شــهر 
اصفهــان و مابقــی در مناطــق آمــوزش و پــرورش 
بــرای  و دانش آمــوزان  اســت  اســتان اصفهــان 
تــا  کرده انــد و  اقــدام  ثبت نــام در ایــن مــدارس 
تاریــخ تعییــن شــده می تواننــد ویرایــش نهایــی 

را داشــته باشــند.
کــرد: والدیــن  یوســفیان بــه خانواده هــا، توصیــه 
گاهــی و مطالعــه بــرای ثبت نــام دانش آموزان  بــا آ
مهلــت  کــه  به ایــن  توجــه  بــا  و  کننــد  اقــدام 
ثبت نــام تمدیــد شــده و ویرایــش اطاعــات هــم 
کــه  امکان پذیــر اســت، حتمــًا قانــون ثبت نــام را 
ــا  کننــد و ب در ســایت بارگــذاری شــده را مطالعــه 
کافــی انتخــاب خــود را انجــام دهنــد، بــه  اطــاع 
کــه بعــد از پذیــرش دانش آمــوز و قبــول  دلیل ایــن 
شــدن او در مــدارس نمونــه دولتــی و فرهنگــی 
اصفهــان  شــهر  نواحــی  در  جابجایــی  امــکان 

وجــود نــدارد.

کارشناس مسئول مدارس نمونه دولتی آموزش وپرورش اصفهان:   

مهلت ثبت نام مدارس نمونه دولتی 
تا فردا تمدید شد
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باشــد:  سی وســه پل این  درد  بزرگ تریــن  شــاید 
کــه آن را نمی بینیــم.« »چنــان بــه مــا نزدیــک اســت 

یکــی  بانــی،  حمیدرضــا  فروردین مــاه،  نوزدهــم 
تخریــب  از  کــه  را  عکســی  اصفهــان،  عکاســان  از 
غیرمجــاز ورودی یــک راهــرو در دل سی وســه پل 
ک  کــرده بــود، در فضــای مجــازی بــه اشــترا ثبــت 

پــای آن نوشــت: گذاشــت و 
ــه پل  ــر سی وس ــه زی ــیرم ب ــی مس ــد از مدت ــروز بع »ام
افتــاد. خدایــا، چشــمتان روز بــد نبینــد. انــگار وارد 
دنیــای دیگــری شــده ای. بــرای ورود بــه هــر دهانــه 
کنین از  پــل بایــد یــک یــا اهلل بلنــد بگویــی تــا ســا
پــل  کــف  در  چــراغ  یــک  شــوند.  مطلــع  ورودت 
ــرق باقــی نگذاشــته اند،  ــده، یــک متــر ســیم ب نمان
همــه و همــه دود شــده رفتــه هــوا، در و دیــوار پــر 
در  عکــس؛  داســتان این  نوشــته...اما  دیــوار  از 
بــه  شــده.  بــاز  عبــوری  مســیر  دهانه هــا  بعضــی 
کجــا؟ نمی دانــم و صــدای آدم هایــی درون آن بــه 
گــوش می رســد. ظاهــرًا مشــغول اند. مزاحمشــان 
نمی شــوم. وظیفــه مــن نبــوده و نیســت. فقــط 
دهانــه  سی وســه  تــا  کــه  می کنــم  اطالع رســانی 

کنیــد.« پابرجاســت، فکــری 
کــردم تــا سی وســه پل  گــز  یــک روز بعــد، چهاربــاغ را 
ــود.  و آن دهانــۀ تخریب شــده را ببینــم. ســر ظهــر ب
دسته دســته جــوان، بــا زیرانــداز و قلیــان بــه ســمت 
پــل روانــه می شــدند و زیــر دهانه هــا بــه جــای آب، از 
کرونایــی هــم هســت. آدم پــر می شــد؛ انگارنه انــگار 

درســت  دیــدم.  را  دهانــه  آن  پــل،  میانه هــای 
ــل،  ــود. مح ــده ب ــس ثبت ش ــه در عک ک ــور  همان ط
کــه ترســیدم جلوتــر بــروم. از یکــی  آن قــدر ناامــن بــود 
کار را  کردم ایــن  بــر خواهــش  از جوان هــای دور و 
کــه ته ایــن راه پلــه  انجــام بدهــد و بــه مــن بگویــد 
ــچ  ــر هی ــن آخ ــت: »ای گف ــت و  ــد. رف ــا می رس کج ــه  ب
چــی نیــس آبجــی. فقــط یــک اتاقکــه بــا یــه زیرانــداز 
و پتــو!«  البــد او هــم ترســید مســتأجر اتاقــک ســر 
کــه موهــا و شــلوارش را تکانــد و قبــل از آنکــه  برســد 
ســؤال های بیشــتری بپرســم از روی ســکو پریــد 

پاییــن و دور شــد.
کمی فاصلــه، به ایــن   چنــد دقیقه ای ایســتادم و بــا 
کــردم؛ حتــی همیــن ســاعت  دهــان بــاز ســیاه نــگاه 
روز، بســتر مناســبی بــرای انجــام انــواع جرم هــا بــود، 

کــه هــوا تاریک تــر می شــد. چــه رســد بــه وقتــی 
کــردم، از امــکان   بــا ۱۱۰ تمــاس گرفتــم و شــرح واقعــه 
گفتــم و اپراتــور جــواب داد: »زنــگ بزنیــد بــه  بــزه 
۱۳۷. بــا شــهرداری. بررســی می کنــه و نیــاز باشــه بــا 

مــا هماهنــگ می کنــه.«
کــردم،  بــه ۱۳۷ زنــگ زدم و همــان نگرانی هــا را تکــرار 
مــردی آن ســوی خــط پرســید: »االن شــخصی 
گفتــم: نــه. امــا هــر لحظــه  داخل ایــن راهــرو بــود؟« 
پــل؟  ســمت  »کــدوم  گفــت:  باشــد.  می توانــد 
کــه اصــاًل نبایــد با ایــن وضعیــت برند.«  سی وســه پل 
گفتــم: بــاز اســت و همه هم هســتند. گفــت: »اینجا 
ــه  کســی نمی تون ــه ســانتش رو هــم  ــه، ی مــال میراث
در  کنین. ایــن  اعــالم  میراثــم  بــه  کنــه.  تخریــب 
حیطــه وظایــف مــا نیســت. مــا بــه یک ســانت اینجا 

نمی تونیــم دســت بزنیــم.«
حفاظــت  یــگان  ســاعتۀ   ۲۴ پاســخگوی  تلفــن 
داخلــی ۱۱  گرفتــم؛  را  اصفهــان  فرهنگــی  میــراث 
کــه  شــمارۀ ۳۲۲۴۱۱۶۰ و بــرای اپراتــور توضیــح دادم 
ــه تخریبــی  گ ــود: »ا چــه خبــر شــده. جوابش ایــن ب
ــه میــراث فرهنگــی مربوطــه. االن  گرفتــه ب صــورت 
گــزارش شــما را ثبــت می کنــم تــا بچه هــا بــرن بازدیــد 
کــردن و خالفــی شــده بــه ۱۱۰  گــه جــا درســت  کنــن. ا
کــه بــرن بازرســی  مربوطــه، بهشــون اطــالع بدیــد 
گشــتم  کنــن.« برگشــتم خانــه و دنبــال فیلم هایــی 
کــه چنــدی پیــش، روی همیــن پــل از مرتضــی 
حفاظــت  و  مرمــت  پیشکســوت  نــژاد،  فرشــته 
گرفته بودم. فرشــته نژاد  بناهــای تاریخی اصفهــان 
کــرده بــود و بــر  ســال ۱۳۷۹ سی وســه پل را مرمــت 

همــۀ مصائــب آن اشــراف داشــت.
ــه، هــر روز  ــاده روی روزان ــه به واســطه پی ک می گفــت 
کــه  از ایــن مســیر عبــور می کنــد و بــه نظــرش رســیده 
پــل، بــه کل رهــا شــده اســت. مهم تریــن نگرانی اش 
ــه مــا  ک ــی  ــم شــرح داد: »زمان ــه برای را ابتــدا و این گون
پــل را مرمــت می کردیــم، یــک آب شرشــره درســت 
کــه آب به صــورت پلــه ای از روی آن رد شــود  کردیــم 
و بــه بســتر رودخانــه بریــزد امــا چنــد وقــت اســت 
ــل  ــت پ ــپ و راس ــوی چ ــنگ های آن از دو س ــه س ک
کــه احســاس  از بیــن رفتــه و می بینــم جوان هایــی 
پهلوانــی می کننــد، آن هــا را برمی دارنــد، می کوبنــد 
تــوی ســر هــم و می شــکنند، شــهرداری هــم بــا بیــل 
می بــرد  و  برمــی دارد  را  خرده ســنگ ها  مکانیکــی 
کــه بیاید ایــن ســنگ ها  کســی نیســت  آن طرف تــر. 
را دوبــاره ســر جــای خودشــان بگــذارد و آن هایی که 
ــا از بدنــه پــل  کنــد ت مالتشــان از بیــن رفتــه مرمــت 
جــدا نشــوند. عاقبت ایــن بی توجهــی همــان بالیی 
ــه چنــد ســال پیــش  ک را ســر سی وســه پل مــی آورد 

ســر پــل مارنــان آمــد.
کــرد:  ماجــرای پــل مارنــان را پرســیدم و تعریــف 
»مارنــان دچــار آب شســتگی شــد. آب چرخــش 

کــرد و از دو طــرف رفــت زیــر پــی، هــر چــه  پیــدا 
ک اســت کســی گــوش نکــرد، دســت  گفتیــم خطرنــا
آخــر هــم پنــج دهانــه اش ریخــت و خودمــان رفتیــم 
ســر  بــال  نمی خواهم ایــن  کردیــم.  مرمــت  را  آن 
سی وســه پل هــم بیاید. ایــن پــل شــاهکار معمــاری 
پــل ســازی در دنیاســت. االن ســنگ ها فقــط از 
کناره هــا جــدا شــده و قابــل مرمــت اســت، نبایــد 
ــا  ــرود ت ــن ب ــنگ ها از بی ــن س ــد  تمام ای ــازه بدهن اج

بعــد دســت به کار شــوند.«
گــزارش  پرســیدم بــه اداره کل میراث ایــن مشــکل را 
بــه خودشــان  کرده ایــد؟ و جــواب داد: »بلــه اول 
آمده انــد  کارشــناس هایمان  گفتنــد  گفتــم. 
گشــته اند و چیــزی پیــدا نکرده انــد.  سی وســه پل را 
کارشــناس.« گفتــم پــس همه چیــز هســتند، جــز 

میــراث  کل  اداره  فنــی  شــورای  پیشــین  عضــو 
کــه بنــا هــم  فرهنگــی اســتان اصفهــان، یــادآور شــد 
مثــل انســان نیــاز بــه رســیدگی مــداوم و نظافــت 
ــا  ــدارد، م ــان ن ــا و ده ــت و پ ــون دس ــا چ دارد، منته
کنیــم: »در علــم مرمــت  بایــد نیازهایــش را برطــرف 
تاریخــی  بنــای  هــر  می گویــد  کــه  هســت  اصلــی 
به صــورت مرتــب و مــداوم نیــاز بــه مرمــت دارد. 
گــر انســان هفته به هفتــه حمــام  کــه ا همان طــور 
گــر مرمت  نــرود شــپش و بیمــاری می گیــرد، بنــا هــم ا

کوتــاه می شــود.« نشــود عمــرش 
کــرد  فرشــته نــژاد، بــه یــک نمونــه از مــواردی اشــاره 
کــه غفلــت از آن، خســرانی جبران ناپذیــر داشــت: 
گذشــته  »نمی دانــم خاطرتــان هســت یــا نــه، ســال 
یــک کــودک روی همیــن پل بر اثر برق گرفتگی افتاد 
تــوی آب و مــرد. حــاال سی وســه پل مقصــر اســت یــا 

که به مشــکالت  کســانی مقصرند  برق؟ هیچ کدام. 
کــه می تواننــد بــه  پــل توجــه نمی کننــد؛ نهادهایــی 
میــراث فرهنگــی بــا آن اعتبــارات محــدودش کمک 
کــه فــالن اثــر میراثــی  گفتن ایــن جملــه  کننــد، امــا بــا 

کنــار می کشــند. اســت، خودشــان را 
شــد.  انجــام  پــل  زیــر  نورپــردازی   ۱۳۷۹ ســال 
گل میخ هــای پــل، پایه هایــی  کار مشــابه  برای ایــن 
کردیم و داخل آن پروژکتورهایی گذاشــتیم  را ایجاد 
کــه بــه همــت آقــای فروتــن شــهردار شــریف منطقــه 
یــک اصفهــان از امــارات و قطــر خریداری شــده بــود. 
کارخانه المپ ال. ای. دی نداشــت.  آن زمان ایران 
روی ایــن پروژکتورهــا را هــم دریچــه ای بــا شیشــه 
بســیار محکــم قــرار دادیم و بعــد از مدتی عــده ای راه 

گرفتنــد. دزدیدنشــان را یــاد 
آقــای ملــک  شــهردار شــریف اصفهــان آن زمــان 
کــه  کــدام را  گفــت هــر  کــرد؟  مدنــی بــود. او چــه 
کار  دزدیدنــد بایــد ســریع جایگزیــن شــود و همیــن 
کــه مــا  کار بــه دزدهــا پیــام مــی داد  کردند. ایــن  را 
مواظــب پــل هســتیم امــا حــاال چــه؟ آب نیســت و 
تمــام ســیمان هایی کــه مــا بــرای اســتتار کابل هــای 
کشــیده بودیــم شکســته و هیچ کــس  کــف پــل  بــرق 
هــم بــه دادش نرســیده، در خبرهــا هــم نوشــته اند 
گرفتــه اســت.  کــودک را  کــه سی وســه پل جــان یــک 
شــنیدم بچــه دچــار برق گرفتگــی شــده و بعــد، پــرت 

ــوی آب. تمــام شــد و رفــت.« شــده ت
گــر  کــرد: »ا ایــن مرمتگــر باســابقه اصفهــان تصریــح 
کــرده باشــید، البــه الی ســنگ و آجرهــای  دقــت 
گیــاه ســبز شــده اســت. فکــر نمی کنــم  سی وســه پل 
گیاه هــا  کــه به صــورت مداوم ایــن  کار ســختی باشــد 

ــه  ــودش دان ــا خ ــال آب ب ــند. به هرح ــرون بکش را بی
گیــر  را مــی آورد و ایــن دانه هــا الی منفذهــا  گیــاه 
می افتنــد و ســبز می شــوند امــا مــا تــا زنــده هســتیم 
و سی وســه پل را ســرمایه ملــی می دانیــم، نبایــد 
ــد  ــب رش ــای نامناس ــاه در ج گی ــن  ــازه بدهیم ای اج
کنــد، چــون ریشــه آن به مــرور باعــث تجزیــه و خــرد 

می شــود.« سی وســه پل  ســنگ های  شــدن 
کــه  او توضیــح داد: »بایــد تــوی رودخانــه آب باشــد 
ســطح آب هــای تحت االرضــی اصفهان پاییــن نرود 
و فرونشســت آثــار تاریخــی ارزشــمند آن را تهدیــد 
کرده انــد، الاقــل  کــه آب را از پــل دریــغ  نکنــد. حــاال 
اجــازه ندهنــد مــردم آزادانــه بــه دهانه هــای زیریــن 
کــه آثــارش  کارهایــی را بکننــد  پــل وارد شــوند و 

مشــهود اســت.«
گفتن ایــن حرف هــا، تــا دهانــۀ میانــی پــل  بعــد از 
کــرد و دود  رفتیــم. فرشــته نــژاد، دســتش را دراز 
آتــش و خــط و خــش یادگارهایــی که غفلت، مثل 
یــک نگهبــان وفــادار از آن محافظــت می کــرد، بــه 
گفــت: »آتــش باعــث می شــود  مــن نشــان داد و 
کــه جنــس آن از آهــک اســت، از  ســنگ های پــل 
بیــن بــرود. چــرا برخی این قــدر احســاس امنیــت 
روشــن  آتــش  پــل  زیــر  تلــه  بــه  ُتلــه  کــه  دارنــد 
می کننــد؟ نهادهــای مرتبــط باید ایــن امنیــت را 
از این بزهکاران بگیرند، چون کارشان غیرقانونی 
اســت و باعث تخریب تدریجی یک ســرمایه ملی 

می شــود.
ک کردیم  ســال ۱۳۷۹ مــا تمــام دیــوار نوشــته ها را پــا
کــه دوبــاره تمــام آجرهــا  امــا حــاال چنــد ســال اســت 
و ســنگ ها پــر شــده از نوشــته. وقتــی یــک نفــر 

می آیــد می بینــد بقیــه نوشــته اند و هنــوز اثرشــان 
کــه بنویســد.  پابرجاســت، او هــم ترغیــب می شــود 
کــه نیســت، پــس بــا  نگهبــان و ناظــر و مجازاتــی هــم 

کارش را انجــام می دهــد. خیــال راحــت 
صداوســیما و رســانه های مختلــف بایــد بــه اشــکال 
که ایــن  کننــد  گوشــزد  گــون و به کــّرات بــه مــردم  گونا
اســت.  گنــاه  اســت،  اشــتباه  اســت،  جــرم  کار 
یــاد  بــه بچه هــا  کودکــی  از  بایــد  آموزش وپــرورش 
که ایــن بناهــای تاریخــی بــا ارزش انــد و بایــد  بدهــد 

مواظبشــان بــود.
میــراث فرهنگــی هــم نبایــد بیایــد و فقــط یــک رنگ 
نوشــته اند  که اینجــا  درشــتی  فحش هــای  روی 
بکشــد و بــرود. مرمــت، روش هــای مختلفــی دارد 
و اســتفاده از ایــن روش هــای میانبــر بــرای چنیــن 

مــکان مهمی درســت نیســت.«
کــه مرحــوم حســین آقاجانــی   یــاد خاطــره ای افتــاد 
از ســفر بــه شــهر ممنوعــه چیــن برایش تعریــف کرده 
کارشناســان خــوب  بــود: »آقــای آقاجانــی یکــی از 
کــه متأســفانه در اثــر تصــادف  میــراث فرهنگــی بــود 
از دیــدن  بــرای مــن می گفــت آدم  از دنیــا رفــت. 
کاخ هــای امپراطــوران چیــن در شــهر ممنوعــه حــظ 
کــه می گفــت خــودش آن قــدر از  می کند. این طــور 
کاخ هــا حیــرت زده بــوده  دیــدن ســقف یکــی از ایــن 
کــه دســتش را بــه دیــوار تکیــه داده و همــان دم 
کــه  دو مأمــور ســراغش آمده انــد و تذکــر داده انــد 
نــدارم، قصــد  کاری  گفتــه مــن  بــردار.  را  دســتت 
گفته انــد عــرق دســتت  نــدارم.  آســیب رســاندن 
کــم هــم باشــد بــرای دیــوار ضــرر  گــر مقــدارش  حتــی ا
دارد! خــب آن چیــن اســت، این هــم سی وســه پل 
ــوق معتادهــا و خالف کارهــا شــده و  ــه پات ک ماســت 
کاش ایــن چیزهــا را از  گرفتــه.  دورتــادورش را دوده 

چیــن یــاد بگیریــم.«
ایــن پیشکســوت باســابقه مرمت، ضــرورت تثبیت 
کــردن  بندهــا، رفــع علــت شــوره زدن مصالــح، پــر 
مــداوم الیه بنــدی ســنگ ها و آجرهــا و همچنیــن 
یــادآور  نیــز  را  سی وســه پل  ناودان هــای  بررســی 
بایــد  اصفهــان  نهادهــای  »همــه  گفــت:  و  شــد 
گنجینه هــای  از  و  بدهنــد  هــم  دست به دســت 
که نگهداری  کنند  کنند. نباید فکر  شــهر حفاظت 
فقــط وظیفــه اداره میــراث اســت و بروند روی بحث 
گردشــگر  کــه  کننــد. بایــد بداننــد  گردشــگری تمرکــز 
تمــام  گاز  و  نفــت  و  ببینــد  را  میــراث  می آید ایــن 
می شــود اما ایــن ســرمایه ها هســتند و می توانیــم 
که ایتالیــا و ســایر  از آن هــا دالر دربیاوریــم؛ چنــان 

کار را می کننــد. کشــورهای خارجی ایــن 

ــی،  ــای تاریخ ــار پل ه کن ــازی  ــل آتش ب کارهایــی مث
کوپتــر بــر فــراز آن هــا و انجــام حــرکات  پــرواز هلــی 
تــن  چــون  شــود  ممنــوع  بایــد  آســیب زا  ورزشــی 
در  اثراتــش  و  می لرزانــد  را  بناهــا  بدن ایــن  و 

می شــود.« مشــخص  طوالنی مــدت 
بیــان  را  توصیه هــا  نژاد ایــن  فرشــته  کــه  زمانــی 
دهانــۀ  آن  از  آجــر  چهــار  ســه  فقــط  می کــرد، 
ــر چــه ۲۱  گ ــود و ا ــم شــده ب ک خبرســاز سی وســه پل 
ــی اداره  ــروه امان گ ــت  ــه هم ــال، ب ــاه امس فروردین م
کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهان ایــن دهانــه 
گذشــته تیغــه شــد،  ــار در ســه مــاه  ــرای دومیــن ب ب
امــا پرونــدۀ سی وســه پل و نیازهایــش هنــوز هــم 
بــاز اســت. علی محمــد فصیحــی نائینــی، مســئول 
پایــش پل هــای تاریخــی اصفهــان در پاســخ به ایــن 
کــه »بــرای نجــات سی وســه پل چــه بایــد  ســؤال 
کــرد؟« به ایســنا می گویــد: سیســتم مــا به عنــوان 
دیگــری  نهــاد  هــر  یــا  خصوصــی  بخــش  دولــت، 
کل دنیــا و ایــران،  کــه در  بایــد به ایــن نتیجــه برســد 
اصفهــان اســت و پنــج پــل شــگرفش تــا بــا علــم 
اولویت بنــدی درســت تری  بتوانــد  به ایــن مهــم، 

بــرای فعالیت هــای خــود داشــته باشــد.
در  اتفاقــی  اســت  قــرار  گــر  ا بر اینکــه  کیــد  تأ بــا  او 
سی وســه پل بیفتــد، امکان پذیــر نیســت مگــر بــا 
ــی، ادامــه می دهــد: سی وســه پل  اجماعــی همگان
ــاده راه اصفهــان اســت و  ــی از شــریان پی ــم بخش ه
کــه بــه مقولــه پیــاده راه می شــود  بخشــی از توجهــی 

بایــد معطــوف به ایــن پــل باشــد.
کــه میــراث فرهنگــی،  فصیحــی، تصریــح می کنــد 
ــد،  ــیدگی می کن ــمند رس ــار ارزش ــه آث ــوان ب ــد ت در ح
کالبــدی  امــا معضــالت سی وســه پل بیــش از آنکــه 
باشــد، فرهنگــی اســت و تمــام نهادهــای مرتبــط 
از جملــه شــهرداری، بهزیســتی و... نیــز بایــد بــرای 
رفــع آن بســیج شــوند. مســئول پایــش پل هــای 
تاریخــی اصفهــان خبــر می دهــد: مــا نســبت بــه 
کارگــروه مشــارکتی بین ایــن نهادهــا  برگــزاری یــک 
ــا و  ــی آن ه ــت جمع ــد هم ــم و نیازمن ــدام می کنی اق
صــد البتــه نیازمنــد مشــارکت مردمی هــم هســتیم 
ــه  ــا بتوانیم ایــن میــراث ملــی را صحیــح و ســالم ب ت
دســت آینــدگان برســیم. حــاال سی وســه چشــم 
کارگــروه، بــرای  و هــزاران دل، منتظــر تشــکیل این 
رســیدن بــه اجماعــی بیــن نهادهــا و رفــع مشــکالت 
ریــز و درشــت چشــم وچراغ اصفهان انــد؛ منتظــر 
کــه اپراتورهــا هــم به ایــن بــاور رســیده باشــند  روزی 
ــه  ک ــانی اســت  کس ــل، از آِن همــۀ  ــی و ســه پ ــه س ک

دوســتش دارنــد، نــه فقــط ادارۀ میــراث.

سی وسه پل از آِن کیست؟

گهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان
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ک  آراء هیــأت حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــال مفــاد 
گردیــده  کــه دراجــرای مــاده 1 قانــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر  دهاقــان 
اســت و دراجــرای مــاده ۳ قانــون در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز ازطریــق 
گهــی می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی  کثیراالنتشــار و محلــی آ روزنامــه 
گهــی  کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض داشــته باشــند در شــهر از تاریــخ انتشــار آ
گهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را  و در روســتاها از تاریــخ الصــاق آ
بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمایــد و معتــرض 
بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت محــل مبــادرت 
ــم  گواهــی تقدی ــد و  ــه دادگاه عمومی محــل نمای ــم دادخواســت ب ــه تقدی ب
ــه نماینــد. بدیهــی اســت دراینصــورت  ــه ثبــت محــل ارائ دادخواســت را ب
بــود.  خواهــد  دادگاه  قطعــی  حکــم  ارائــه  بــه  منــوط  ثبــت  اقدامــات 
گواهــی  کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نشــود یــا معتــرض  درصورتــی 
تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت 
بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. صــدور ســند مالکیــت مانــع از 

ــود. ــه دادگاه نخواهــد ب مراجعــه متضــرر ب
ســعید  آقــای   ،1۳99/11/21  ،1۳99۶۰۳۰2۰19۰۰۰782 شــماره  رای   )1
ششــدانگ  از  مشــاع  دانــگ  ســه  تمامــت  جمشــید  فرزنــد  احمدیــان 
ک شــماره ۶2۳ فرعــی از 127 اصلــی واقــع در بخــش  یــک درب بــاغ پــال
خلــف دزجــا دهاقــان بــه مســاحت 11۳۰/1۳ مترمربــع انتقــال عــادی مــع 
اســماعیل  مرحــوم  پســر  آقابابائــی  صــادق  مشــهدی  ازطــرف  الواســطه 

رســمی( )مالــک 
فرشــته  خانــم   ،1۳99/11/21  ،1۳99۶۰۳۰2۰19۰۰۰78۳ شــماره  رای   )2
از  مشــاع  دانــگ  ســه  تمامــت  اســماعیل  فرزنــد  خادمی عطاآبــادی 
ــع  ــی واق ــی از 127 اصل ــماره ۶2۳ فرع ک ش ــال ــاغ پ ــک درب ب ــدانگ ی شش
ــادی  ــال ع ــع انتق ــاحت 11۳۰/1۳ مترمرب ــه مس ــان ب ــا دهاق ــف دزج در خل
مــع الواســطه ازطــرف مشــهدی صــادق آقابابائــی پســر مرحــوم اســماعیل 

)مالــک رســمی(
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1۴۰۰/۰1/21

تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 1۴۰۰/۰2/۰۵
ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و امال

111912۳ / م الف

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
حــدود  تحدیــد  چــون   ،1۴۰۰/1/29 تاریــخ:   ،2۰27۰۰2۴9۶ شــماره: 
از  بهــاء ثمنیــه اعیانــی ۴۶2 فرعــی  ششــدانگ یکبــاب خانــه باســتثناء 
کــه طبــق رای شــماره  79۴9 اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 
موضــوع  اختــالف  حــل  هیــات  از  صــادره   1۳99/۰8/11 خ  مــور  1۴8۳9
فاقــد  و ســاختمان های  اراضــی  ثبتــی  تکلیــف وضعیــت  تعییــن  قانــون 
ک منطقــه شــرق اصفهــان  امــال و  اســناد  ثبــت  ســند رسمی مســتقر در 
گردیــده و  فاطمــه قائدامینی هارونــی فرزنــد رجبعلــی ششــدانگ صــادر 
ک 79۴9 اصلــی واقــع در بخــش  باتوجــه به اینکــه تحدیــد حــدود اولیــه پــال
ــه دســتور قســمت اخیــر  ــی نبــوده اســت اینک بناب ۵ ثبــت اصفهــان قانون

از مــاده 1۵ قانــون ثبــت و برطبــق تقاضــای نامبــرده متقاضــی تحدیــد 
حــدود ملــک مرقــوم در روز دوشــنبه تاریــخ 1۴۰۰/۰۳/۰۳ ســاعت 9 صبــح 
کلیــه  ــه  گهــی ب ــذا بموجب ایــن آ در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. ل
ــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل  ک مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد 
ک مطابــق مــاده 2۰  حضــور یابنــد. اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــال
قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا ســی روز 
پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق مــاده 8۶ آییــن نامــه قانــون ثبــت معتــرض 
بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره بــا تقدیم 
ــوی  ح دع ــر ــی ط گواه ــدام و  ــی اق ــالح قضای ــع ذیص ــه مراج ــت ب دادخواس
خــود را به ایــن منطقــه ثبتــی ارائــه نمایــد درغیراینصــورت متقاضــی ثبــت 
ــی  گواه ــه و  ــه مراجع ــه دادگاه مربوط ــد ب ــی وی میتوان ــده قانون ــا نماین و ی
عــدم تقدیــم دادخواســت را اخــذ و به ایــن منطقــه تســلیم نمایــد. ســپس 
ــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بارعایــت مقــررات  ــدون توجــه ب اداره ثبــت ب
گهــی: 1۴۰۰/۰2/۰۵ - شــبان رئیــس  ادامــه خواهــد داد. تاریــخ انتشــار آ

ثبــت منطقــه شــرق اصفهــان - 112۶۵۶۰ / م الــف
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  حــدود  تحدیــد  چــون   ،1۴۰۰/2/1 تاریــخ: 
کــه طبــق  ک 7897/۳۵۶8 واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان  شــماره پــال
کــرم یزدانــی خوراســگانی فرزنــد حســن و علیرضــا  پرونــده ثبتــی بنــام ا
معتمــدی منــش فرزنــد حیدرعلــی درجریــان ثبــت اســت و آرای شــماره 
خ 99/۰9/17  1۳99۶۰۳۰2۰27۰1۵9۳1 و 1۳99۶۰۳۰2۰27۰1۵929 مــور
ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  اختــالف  حــل  هیــات 
و  اســناد  ثبــت  در  رسمی مســتقر  ســند  فاقــد  ســاختمانهای  و  اراضــی 
گردیــده  ک منطقــه شــرق اصفهــان نســبت بــه ملــک مرقــوم صــادر  امــال
ک 7897  اســت و باتوجــه به اینکــه ســابقه ای از تحدیــد حــدود اولیــه پــال
قانــون  نامــه  آییــن   1۳ مــاده  اســتناد  بــه  لــذا  نگردیــد  مشــاهده  اصلــی 
 9 ســاعت   1۴۰۰/۰۳/۰1 تاریــخ  در  مرقــوم  ملــک  حــدود  تحدیــد  مزبــور 
گهــی بــه  صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. لــذا بموجب ایــن آ
کــه در روز و ســاعت مقــرر در  کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد 
ک مطابــق  محــل حضــور یابنــد. اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــال
مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا 
ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق مــاده 8۶ آئیــن نامــه قانــون ثبــت 
معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به ایــن 
گواهــی  اداره بــا تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی اقــدام و 
ح دعــوی خــود را به ایــن منطقــه ثبتــی ارائــه نمایــد درغیراینصــورت  طــر
بــه دادگاه مربوطــه  قانونــی وی میتوانــد  یــا نماینــده  و  ثبــت  متقاضــی 
به ایــن منطقــه  و  اخــذ  را  تقدیــم دادخواســت  عــدم  گواهــی  و  مراجعــه 
بــه اعتــراض عملیــات  بــدون توجــه  ثبــت  تســلیم نمایــد. ســپس اداره 
ثبتــی را بارعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. تاریــخ انتشــار: 1۴۰۰/۰2/۰۵ 
ک منطقــه شــرق اصفهــان   - مهــدی شــبان رییــس ثبــت اســناد و امــال

 112۶۴7۶ / م الف
گهی فقدان سند مالکیت آ

مشــایخی  نفیســه  خانــم   ،1۴۰۰/1/۳1 تاریــخ:   ،2۰27۰۰19۵۵ شــماره: 
ــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد محلــی مدعــی میباشــد  پــور فرزنــد مرتضــی ب
ک  کــه ســند مالکیــت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه و اعیــان پــال
ثبتــی 28۴۰7 فرعــی مجــزی شــده از 1۵19۰ اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت 
کــه ذیــل شــماره ۵9۵2۳ شــماره  کــه در صفحــه ۳77 دفتــر ۳11  اصفهــان 
چاپــی 2۰9717 بنــام نامبــرده ثبــت و ســند صــادر شــده اســت و بعلــت 
ســهل انــگاری مفقــود شــده و درخواســت صــدور ســند المثنــی نمــوده 

گهی  طبــق تبصــره یــک اصالحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانون ثبــت مراتب آ
گهــی ذکــر  کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ می شــود 
ــد از  ــود باش ــزد خ ــور ن ــت مزب ــناد مالکی ــود اس ــا وج ــه آن ی ــبت ب ــده( نس ش
ــود  ــراض خ ــه و اعت ــن اداره مراجع ــا ده روز به ای ــی ت گه ــار این آ ــخ انتش تاری
ــد  ــه اصــل اســناد مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمای کتبــًا ضمــن ارائ را 
ــردد.  گ ــترد  کننــده مس ــه  ــه ارائ ــند ب ــل س ــورت مجلــس و اص ــب ص ــا مرات ت
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند  ا
ارائــه نگــردد المثنــی اســناد مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم 
ع وقــت - مهــدی شــبان رییــس  گهــی: دراســر خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار آ

منطقــه ثبــت اســناد شــرق اصفهــان - 112۵۶۳9 / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

شــماره: 2۰27۰۰19۵۵، تاریــخ: 1۴۰۰/1/۳1، آقــای مهــدی نعمــان فرزنــد 
کــه ســند  حســن بــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد محلــی مدعــی میباشــد 
ک ثبتــی  مالکیــت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه و اعیــان پــال
ثبــت   ۵ بخــش  در  واقــع  اصلــی   1۵19۰ از  شــده  مجــزی  فرعــی   28۴۰7
کــه ذیــل شــماره ۵9۵21 شــماره  کــه در صفحــه ۳7۴ دفتــر ۳11  اصفهــان 
چاپــی 2۰971۶ بنــام نامبــرده ثبــت و ســند صــادر شــده اســت و بعلــت 
ســهل انــگاری مفقــود شــده و درخواســت صــدور ســند المثنــی نمــوده 
طبــق تبصــره یــک اصالحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب 
کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن  گهــی می شــود  آ
نــزد  یــا وجــود اســناد مالکیــت مزبــور  بــه آن  گهــی ذکــر شــده( نســبت  آ
گهــی تــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه و  خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل اســناد مالکیــت و ســند معاملــه  اعتــراض خــود را 
کننــده  تســلیم نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه 
درصــورت  یــا  نرســد  اعتراضــی  مقــرر  مهلــت  ظــرف  گــر  ا گــردد.  مســترد 
ــادر  ــوم ص ــت مرق ــناد مالکی ــی اس ــردد المثن ــه نگ ــند ارائ ــل س ــراض اص اعت
ع  دراســر گهــی:  آ انتشــار  تاریــخ  شــد.  خواهــد  تســلیم  متقاضــی  بــه  و 
اصفهــان  شــرق  اســناد  ثبــت  منطقــه  رییــس  شــبان  مهــدی   -  وقــت 

- 112۵۶۴۰ / م الف
گهی فقدان سند مالکیت آ

مریــم   ،1۴۰۰/۰1/2۴ تاریــخ:   ،1۴۰۰8۵۶۰2۰۰۶۰۰۰۴87 نامــه:  شــماره 
کدملــی  و   ۴۵2 ش  ش  بــه  قدمعلــی  فرزنــد  حاج هاشمی ورنوســفادرانی 
11۴1۰۶۰۵۰7 خمینــی شــهر متولــد 1۳۴۶ بــه اســتناد یــک بــرگ استشــهادیه 
که ســند  گواهــی شــده مدعــی اســت  کــه هویــت و امضــا شــهود رســما  محلــی 
ک شــماره )2۵7(  ده ســهم مشــاع از 27 ســهم ششــدانگ قطعــه ملــک پــال
کــه  فرعــی از )117( اصلــی واقــع در خمینــی شــهر بخــش 1۴ ثبــت اصفهــان  
ک 198 صفحــه ۳۵ بــه نام ایشــان ثبــت و ســند المثنــی صــادر  در دفتــر امــال
گردیــده و دراثــر جابجایــی مفقــود شــده اســت و معاملــه دیگــری  و تســلیم 
نیــز انجــام نگردیــده اســت چــون درخواســت صــدور المثنــی ســند مالکیــت 
نامبــرده را نمــوده طبــق تبصــره یــک اصالحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون 
کــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از  کــه هــر  گهــی می شــود  ثبــت مراتــب آ
ــور  ــا وجــود ســند مالکیــت مذب ــه آن ی ــر شــده( نســبت ب گهــی ذک آنچــه در آ
ــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه  گهــی ت ــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ ن
ــه  ــند معامل ــت و س ــند مالکی ــل س ــه اص ــن ارائ ــا ضم کتب ــود را  ــراض خ و اعت
کننــده  تســلیم نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــا ارائــه 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا درصــورت اعتراض  گــردد. ا مســترد 
اصــل ســند ارائــه نشــود امثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی 
ک خمینــی شــهرـ  نبــی  تســلیم خواهــد شــد. رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــال

الــه یزدانــی - 112۵۶2۴ / م الــف

گهی آ

گهی تغییرات  آ
شــرکت طلــوع ارتباطــات اســپادانا شــرکت ســهامی خاص بــه شــماره ثبــت ۴1289 و 
شناســه ملــی 1۰2۶۰۵8999۳ بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده 
مــورخ 1۳99/11/۰1 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: مرکــز اصلی شــرکت در واحد ثبتی 
اصفهــان بــه نشــانی اســتان اصفهــان، شهرســتان اصفهــان، بخــش مرکــزی، شــهر 
ک  کوچــه قــوام ]17[، خیابــان هشــت بهشــت غربــی، پــال اصفهــان، محلــه ملــک، 
کدپســتی 81۵۴7۵۵۳۴7  2۴۶، ســاختمان امیــن 1، طبقــه دوم، واحــد غربــی 
ک  گردید اداره کل ثبت اســناد و امال تغییر یافت و ماده مربوطه اساســنامه اصالح 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری اصفهان )112۶7۴8(

گهی تغییرات  آ
کاران صنعــت فالورجــان شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره  شــرکت پویــش 
مجمــع  صورتجلســه  اســتناد  بــه  ملــی 1۰2۶۰1۴۳۵2۳  شناســه  و  ثبــت 8۳۴ 
اتخــاذ شــد: محــل  مــورخ 1۴۰۰/۰1/1۵ تصمیمــات ذیــل  العــاده  عمومی فــوق 
شــرکت به شهرســتان فالورجان، بخش مرکزی، شــهر فالورجان، محله شــریعتی، 
کدپســتی  ک ۴2۴، طبقــه اول  خیابــان عمــار یاســر، خیابــان امــام خمینــی، پــال
8۴۵1۶۵۳۵87 انتقــال یافــت و درنتیجــه مــاده 2 اساســنامه بشــرح فــوق اصــالح 
ک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت ها و  کل ثبــت اســناد و امــال ــد. اداره  گردی

موسســات غیرتجــاری فالورجــان )112۶7۵1(

گهی تغییرات  آ
شــرکت تــرام چــاپ ســپاهان شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت 1982 و 
شناســه ملــی 1۰2۶۰۵2۰98۳ بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده 
کل فرهنــگ  مــورخ 1۳99/12/2۵ و نامــه شــماره 1۳/۰۰/۵91 مــورخ 1۴۰۰/۰1/2۴ اداره 
و ارشــاد اســالمی اصفهان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: نــوع شــرکت از بــا مســئولیت 
گردیــد. اساســنامه جدیــد مشــتمل بــر۶۳ مــاده  محــدود بــه ســهامی خاص تبدیــل 
11 تبصــره بــه تصویــب رســید و جایگزیــن اساســنامه قبلــی شد.ســرمایه شــرکت مبلــغ 
۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳ ریــال نقــدی اســت و منقســم بــه تعــداد ۳۰۰۰۰۰۰ ســهم 1۰۰۰۰۰۰ ریالــی بــا 
کاغــذ،  کــه تمامــًا پرداخــت شــده اســت. موضــوع شــرکت: دفترســازی، بــرش  نــام عــادی 
بــرش دفتــر، چــاپ جعبــه و کارتــن صحافــی، بســته بنــدی، کارتن ســازی، فــروش کاغذ و 
مقــوا، صــادرات و واردات کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی، شــرکت در مناقصــات و مزایدات 
دولتــی و خصوصــی جهــت تحقــق اهــداف شــرکت، انعقــاد قــرارداد بــا شــرکت ها ادارات 
ارگانهــا و اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ثبت موضــوع فعالیت به منزله اخــذ و صدور مجوز 
کســب مجوزهــای الزم. مرکــز اصلــی شــرکت  فعالیــت نمیباشــد و درصــورت لــزوم پــس از 
اســتان اصفهان، شهرســتان شــهرضا، بخش مرکزی، دهســتان دشــت، روســتا شــهرک 
ک ۰  صنایع شــیمیائی ر، محله شــهرک صنعتی رازی، بلوار توســعه، بلوار پیشــتازان، پال
ک اســتان  طبقه همکف کدپســتی 8۶۳911۵۶۳۰ میباشــد. اداره کل ثبت اســناد و امال

اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری شــهرضا )112۶7۴9(

گهی تغییرات  آ
شــرکت آرمیــن نویــد مانــدگار بــا مســئولیت محــدود به شــماره ثبت 
ــه  ــتناد صورتجلس ــه اس ــی 1۴۰۰۶12۶727 ب ــه مل ۵۶۶۵7 و شناس
تصمیمــات   1۴۰۰/۰1/2۰ مــورخ  العــاده  عمومی فــوق  مجمــع 
ملــی  شــماره  بــه  فــرد  شــهپری  حمیدرضــا  شــد:  اتخــاذ  ذیــل 
128721۳782 بــا پرداخــت مبلــغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال بــه صنــدوق 
شــرکت ســهم الشــرکه خــود را بــه میــزان ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال افزایــش 
داد و حســن شــفیعی زادگان اصفهانــی 12881۴8۴۰2 بــا پرداخــت 
مبلــغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال بــه صنــدوق شــرکت ســهم الشــرکه خــود را 
بــه میــزان ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال افزایــش داد. درنتیجه ســرمایه شــرکت 
از مبلــغ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال بــه مبلــغ 9۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال افزایــش یافــت 
کل ثبــت اســناد  و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــالح شــد. اداره 
موسســات  و  شــرکت ها  ثبــت  اداره  اصفهــان  اســتان  ک  امــال و 

غیرتجــاری اصفهــان )112۶7۵۰(
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خبر

خبرخبر

پــاروزن تیــم ملــی قایقرانی ایــران پــس از اعــزام بــه 
تایلنــد  المپیــک  انتخابــی  قایقرانــی  رقابت هــای 
گفت: کســب ســهمیه المپیک دور از ذهن نیست.
کشــورمان  آرام  آب هــای  قایقرانــی  ملــی  تیــم 
چهارشــنبه شــب تهــران را بــه مقصــد تایلنــد تــرک 
کــرد تــا در رقابت هــای انتخابــی المپیــک شــرکت 
کنــد. قــرار اســت در ایــن رویــداد که از ۱۳ اردیبهشــت 
مــاه در پاتایــای تایلنــد شــروع می شــود ۱۰ ســهمیه 
کاظمی پــاروزن  گــردد. هدیــه  زنــان و مــردان توزیــع 
کشــورمان پــس از اعــزام به ایــن  تیــم ملــی قایقرانــی 
گفــت: تمرینــات بســیار  گفتگــو بــا مهــر  رویــداد در 
کردیــم. در چنــد  خوبــی را در ایــن مــدت دنبــال 
ــه  ــتیم البت ــز داش ــار اردوی متمرک ــته چه گذش ــاه  م
قبــل از آن هــم در هنــگام قرنطینــه ماننــد همــه 

کردیم. وی  ورزشــکاران در خانه و شــهرمان تمرین 
کامــل  در خصوص اینکــه از شــرایط خــود رضایــت 
گفــت: در اردوهــای آخــر رکوردهــای خوبــی را  دارد 
کــردم و تمرینــات ســنگین تر شــد. قــرار اســت  ثبــت 
در این مســابقات هم براســاس شــرایط و رکوردها در 

کاظمی خاطرنشــان  کنــم.  ک ۵۰۰ متــر رقابــت  کایــا
کــرد: در ایــن مــدت مســابقه ای نرفته ایــم و هیــچ 
شــناختی از رقبــا نداریــم. بعضــی نفــرات را از طریــق 
صفحــات مجــازی شــأن دیده ایــم امــا از تمرینــات، 
ــم و  ــی نداری ــاع دقیق ــا اط ــرایط تیم ه ــا و ش رکورده
کنیــم. پــاروزن  نمی توانیــم آنهــا را بــه درســتی آنالیــز 
کشــورمان در خصــوص شــانس تیــم قایقرانی ایــران 
در کســب ســهمیه المپیک هم گفت: واقعًا کســب 
ســهمیه دور از ذهــن نیســت. بــا توجــه به اینکــه 
همــه قایقرانــان کشــورها در این مدت کرونا شــرایط 
کســب ســهمیه دور از انتظــار  یکســانی داشــته اند 
نخواهــد بــود. وی ادامــه داد: امیــدوارم بــا توجــه بــه 
کــه االن داریــم نتیجــه خوبــی را بدســت  تایم هایــی 

بیاوریــم و بــا همــه تیــم خوشــحال برگردیــم.

پاروزنتیمملیقایقرانیایران:

کسب سهمیه المپیک قایقرانی دور از ذهن نیست

نفــرات دعوت شــده بــه اردوی تیــم ملــی بســکتبال 
جوانــان مشــخص شــدند.

اردوی آماده ســازی تیــم ملــی بســکتبال جوانــان 
کشــورمان جهــت حضــور در رقابت هــای جهانی زیر 
۱۹ ســال پســران، زیــر نظــر رضــا نــوری از تاریــخ ۳ الــی 
۱۰ اردیبهشــت مــاه بــه میزبانــی بابــل برگــزار خواهــد 
شــد. ۵ بازیکــن بــه تیــم  ملــی منتخــب جوانــان 
کشــور اضافه و در مجموع ۲۰ بازیکن به این مرحله 
اردو دعــوت شــدند. بــر همیــن اســاس امیرمحمــد 
پرویــزی، عمــران طالــب زاده، معیــن خورســندی 
کرمــی از اصفهــان به ایــن مرحلــه از اردوی  و شــادفر 

کردنــد. آماده ســازی تیــم ملــی جوانــان راه پیــدا 

مســابقات جهانــی بســکتبال جوانــان زیــر ۱۹ ســال 
در ســال آینــده بــه میزبانــی لتونی و با حضــور ۱۶ تیم 

برگــزار خواهــد شــد.
گــزارش فــارس اســامی کامل نفــرات دعوت شــده  بــه 

بــه اولیــن مرحلــه از اردو بــه شــرح زیر اســت:
 محمدهادی لکزایی فرد، محمدمهدی لکزایی فرد، 
ــان،  گیرگوری ــو، پیتــر  ــو، امیرحســین یازرل صــرت یازرل
علــی شــهریاری، رضــا حمیدی نیــا، پارســا فــاح، 
رضــا  رحیمــی،  محمدمهــدی  علیــزاده،  ســورنا 
محمدجــواد  علی جمعــه زاده،  بهنــام  نظری کیــا، 
ملکی، علیرضا نقدی پور، محمدامین دهقان زاده، 
کرمــی، عمران طالــب زاده،  علیرضا جعفــری، شــادفر 

امیــر پرویــزی و معیــن خورســندی.

در هفتــه هفتــم از دور نهایــی لیــگ برتــر فوتســال 
ســه تیــم مدعــی مــس، گیتی پســند و ســن ایچ برابر 
حریفانشــان بــه پیــروزی رســیدند و صدرنشــینی 

ســن ایچ ادامــه یافــت.
ــال روز  ــر فوتس ــگ برت ــی لی ــم از دور نهای ــه هفت هفت
ــزار  ــا انجــام ســه مســابقه از ســاعت ۲۲ برگ جمعــه ب
کــه هــر ســه تیــم مدعــی ســن ایچ، مــس و  شــد 
گیتــی پســند بــه برتــری رســیدند و ایــن رقابت هــا بــا 

صدرنشــینی ســن ایچ ادامــه یافــت.

تیــم ســن ایچ این هفتــه در خانــه خــود میزبــان 
مقاومــت البــرز بــود و موفــق شــد بــا نتیجــه ۴ بــر ۲ به 
پیــروزی برســد. با ایــن بــرد، ســن ایچ ۱۶ امتیــازی 

ــد. شــد و در صــدر جــدول باقــی مان
در دیگــر بــازی امــروز، مــس ســونگون در مشــهد 
ثانیه هــای  تــا  بــازی  آرا بود. ایــن  فــرش  میهمــان 
می شــد  دنبــال  تســاوی ۲-۲  نتیجــه  بــا  پایانــی 
گلزنــی فرهــاد فخیــم، تیــم مــس بــه یــک  امــا بــا 
ــرد ۱۵  ــن ب ــس با ای ــت. م ــت یاف ــک دس ــرد دراماتی ب
امتیــازی شــد. گیتــی پســند و کــراپ الونــد هــم برگزار 
کننــده دیگــر بــازی حســاس این هفتــه از مســابقات 
لیــگ برتــر فوتســال بودند. این بــازی جــذاب و پرگل 
بــا نتیجــه ۴ بــر ۳ بــه ســود گیتــی پســند تمــام شــد تا 
گیتــی ۱۴ امتیــازی  گردان وحیــد شمســایی در  شــا

ــی باقــی بماننــد. کــورس قهرمان شــوند و در 
ــراپ، مقاومــت و  ک گیتــی پســند، تیم هــای  بعــد از 
ــا ۷، ۴ و ۴ امتیــاز در رده هــای  ــه ترتیــب ب فــرش آرا ب

چهــارم تــا ششــم هســتند.

کشــتی فرنگــی جهــان و  دارنــده ۷ مــدال طــای 
کــه در آلماتــی بــرای  المپیــک بــا اشــاره بــه آنچــه 
بــرای  کــه  کــرد  کیــد  عبــاس جدیــدی رخ داد، تا
کرســی در UWW بــه حمایتــی فراتــر از حــوزه  کســب 

ورزش نیــاز اســت.
در  تســنیم  بــا  گفت وگــو  در  ســوریان  حمیــد 
 ۶ فرنگــی  کشــتی  ملــی  تیــم  آیــا  مورد اینکــه 
کامــل  را  المپیــک  در  حضــور  بــرای  ســهمیه اش 
کــرد؟، اظهار داشــت: امیدوارم که ســهمیه  خواهــد 
کشــتی در  کــه  کامــل شــود. جــای خوشــحالی دارد 
آلماتــی توانســت ۵ ســهمیه دیگــر بگیــرد، کاش ۶ تا 
کار در صوفیــه بــه مراتب ســخت تــر از  می شــد چــون 
گزینشــی  آلماتی اســت. امکان دریافت ســهمیه در 

گزینشــی جهانــی اســت. آســیایی راحت تــر از 
کیلوگرم ایــران در  مــورد نماینــده وزن 87  وی در 
کــه  کــرد: هنــوز  کیــد  گزینشــی صوفیــه تا مســابقات 
کادرفنــی فــرد منتخــب را بــه فدراســیون معرفــی 
کــه معرفــی  کســی  کــه هــر  نکــرده، امیــدوار هســتیم 
گزینشــی بــود،  شــد و نماینده ایــران در مســابقات 

بتوانــد ســهمیه بگیــرد.
کشــتی در پاســخ به ایــن  نایــب رئیــس فدراســیون 
کامی عبــاس جدیــدی در راهیابــی  کــه آیــا نا ســوال 
کشــتی آســیا می توانــد بــرای انتخابــات  بــه شــورای 
کــه  پیــش روی هیئــت رئیســه اتحادیــه جهانــی 
ســوریان نیــز نماینده ایــران در این انتخابات اســت، 
کــرد: متاســفانه  ناامیدکننــده باشــد؟، خاطرنشــان 
کــه مــا رصــد  عبــاس جدیــدی رای نیــاورد، چیــزی 
کــه آنجــا حضــور داشــتند  کردیــم، نقــش دوســتانی 
در ایــن اتفــاق مشــهود بــود. شــیطنتی اتفــاق افتــاد 
مطــرح  را  مباحثــی  انتخابــات  از  قبــل  شــب  کــه 
کردنــد و متاســفانه طرح ایــن موضــوع موجــب شــد 
که ایــن موقعیــت کــه جــزو منافــع ملــی ما محســوب 
می شــد، بــه خطــر بیفتــد و در انتخابــات موفــق 
که انتخابات هیئت رئیســه اتحادیه  نشــویم. حاال 
کــه بــا  جهانــی در پیــش اســت، مــا موظــف هســتیم 
کنیــم  کرســی تــاش  کســب  تمــام وجودمــان بــرای 
کــرد. بایــد دیــد تــا روز  کار فروگــذار نخواهیــم  و از ایــن 

مجمــع انتخاباتــی هیئــت رئیســه اتحادیــه جهانــی 
ــی رخ خواهــد داد. چــه اتفاقات

کار ســختی در پیــش داریــم و  ســوریان ادامــه داد: 
غ  در این مسیر به حمایت همه جانبه ای حتی فار
کــه البتــه در ایــن زمینــه  از حــوزه ورزش نیازمندیــم 
ــا محوریــت  کارگروهــی ب ــه مــا محبــت داشــته اند.  ب
ــم  ــه ه ــد جلس ــده و چن ــکیل ش ــژاد تش ــر علی ن دکت
وزارت ورزش  و  المپیــک  ملــی  کمیتــه  داشــتیم. 
امــا واقعیت ایــن  کمــک می کننــد  در ایــن زمینــه 
کشــور،  کــه بــه حمایــت فضــای دیپلماســی  اســت 

ــم. حمایــت ســفرا و... نیــز نیــاز داری
قهرمان المپیک 2۰12 لندن با اشــاره به این جمله 
کــه »کشــتی را بایــد ویژه تــر از هــر رشــته دیگــری دیــد« 
کشــتی  کــه بیــن فدراســیون  در خصــوص چالشــی 
مباحــث  خصــوص  در  المپیــک  ملــی  کمیتــه  و 
کشــتی  ــرد:  ک ــود، تصریــح  بودجه ای ایجــاد شــده ب
هــم در بحــث کســب ســهمیه المپیــک و هــم مدال 
آوری شــرایط ویــژه تــری نســبت بــه ســایر رشــته ها 
دارد و در همه ادوار المپیک، همیشــه از این رشــته 
انتظــار مــدال بــوده اســت. بــه هرشــکل برگــزاری 
اردوهــا با ایــن نفراتــی کــه باید در تمرینــات به عنوان 
کننــد، فضــای  نفــر اصلــی و حریــف تمرینــی شــرکت 
هزینه هایش ایجــاد  و  کشــتی  بــرای  را  متفاوتــی 
ســال  طــول  در  کشــتی  ضمن اینکــه  می کنــد. 
تورنمنت هــای  همچنیــن  رســمی و  مســابقات 
کــه نیــاز بــه حضــور در آنهــا  بیــن المللــی زیــادی دارد 
کــه اعــام شــد فقــط  احســاس می شــود. همانطــور 
پــول بلیــت برای یک اعــزام دو میلیارد تومان شــده 
کلیه رده های ســنی باید فعالیت بین  اســت، ما در 
المللی داشــته باشــیم و در اصل هم دو فدراســیون 
آزاد و فرنگــی هســتیم، چــون هــر اردو و اعزامی باشــد 

بایــد ضربــدر دو شــود.
بــرای  آیــا  خصوص اینکــه  در  پایــان  در  ســوریان 
گیــری  کشــتی  کســب ســهمیه ۵  ــاداش  دریافــت پ
که در آلماتی به مجوز حضور در المپیک رســیدند، 
ــه  ــان نام ــت: در جری گف ــت،  ــده اس ــگاری ش ــه ن نام
نــگاری نیســتم، امــا وقتــی مصــوب شــده، حتمــا 

پرداخــت خواهــد شــد.

ســهراب مرادی موفق شــد در وزنه برداری قهرمانی 
آســیا در مجمــوع بــه مدال نقره دســت پیدا کند.

مســابقات وزنه بــرداری قهرمانــی آســیا بــه میزبانــی 
کــرد و ســهراب مــردای  ازبکســتان امــروز ادامــه پیــدا 
 ۹۶ دســته  در  کشــورمان  اصفهانــی  وزنه بــردار 

کیلوگــرم روی تختــه رفــت.
وزنــه  نخســت  حرکــت  در  یک ضــرب  در  مــرادی 
کیلوگرمــی را بــاالی ســر بــرد امــا در حرکــت دوم   ۱۷۰
نتوانســت وزنــه ۱۷۴ کیلوگرمــی را مهــار کند؛ مــرادی 
کیلوگرمــی را  در حرکــت ســوم موفــق شــد وزنــه ۱۷۴ 

کنــد و بــه مــدال برنــز رســید. مهــار 
کیلوگــرم  کره جنوبــی بــا ثبــت وزنــه ۱۷۴  یانــگ از 
کــرد، چون ایــن وزنه بــردار  نشــان نقــره را از آن خــود 
زودتــر از ســهراب به ایــن وزنه رســید، در جایــگاه دوم 
گرفــت؛ تیــان تائــو از چیــن بــا هــم بــا ثبــت ۱۷۵  قــرار 

کیلوگــرم بــه مــدال طــا رســید.

در حرکــت دوضــرب در اولیــن حرکــت وزنــه ۲۱۰ 
کیلوگرمــی را بــاالی ســر بــود امــا در حرکــت دوم و 

کیلوگرمــی را مهار کند  ســوم نشــد وزنــه ۲۱۰ 
و به ایــن ترتیــب بــه مــدال نقــره حرکــت 
در  مــرادی  کــرد؛  پیــدا  دســت  دوضــرب 

در  کیلوگــرم   ۳۸۴ بــا  نیــز  مجمــوع 
جایــگاه دوم ایســتاد و مــدال نقــره 

گرفــت.
قــرار  وجــود  بــا  مــرادی  ســهراب 
آســیایی  ســکوی  روی  گرفتــن 
ــر  ــای مدنظ ــه رکورده ــت ب نتوانس
المپیــک  ســهمیه  کســب  بــرای 
کنــون  هم ا کنــد؛  پیــدا  دســت 

وزنه بردار قرقیزســتان ۳۲۱۸ و چین 
تایپه ۳۰۶۶ امتیاز المپیکی دارند 

بــا  مــرادی  ســهراب  از  باالتــر  و 
هســتند. امتیــاز   ۳۰۸۹

کــه از آســیا فقــط یــک نفــر می توانــد  در شــرایطی 
کند،  کســب  کیلوگــرم را  ســهمیه دســته ۹۶ 
دســت ایرانی ها  در  ســهمیه  فعا ایــن 
نخواهــد بــود و ســهراب مــرادی یــک 
ــی  گزینش ــور در  ــا حض ــا ب ــت دارد ت فرص
کســب  را  الزم  امتیــازات  کلمبیــا 

کنــد.
ســهراب  فــارس،  گــزارش  بــه 
مــرادی ســابقه حضــور در المیپــک 
و  لنــدن   ۲۰۱۲
دارد  را  ریــو   ۲۰۱۶
کــه در المپیــک ریــو 
کســب عنــوان  ــه  موفــق ب
مــرادی  شــد؛  طــا  مــدال  و  قهرمانــی 
چنــدی پیــش در مســابقات قهرمانــی 
غــرب آســیا موفــق بــه کســب ۳ مــدال طا 

بــود. شــده 

مدیر رســانه ای باشــگاه پرسپولیس درباره احتمال 
جریمــه ۲۰ هــزار دالری ایــن تیــم بــه علــت حاضــر 
نشــدن مغانلــو در نشســت خبــری دیــدار مقابــل 
کــه یکــی  کــرد. در حالــی  گــوا توضیحاتــی را بیــان 
از رســانه ها مدعــی شــده بودکــه  طبــق قانــون  ای 
فوتبــال  تیــم  مهاجــم  مغانلــو  شــهریار  ســی،  اف 
پرســپولیس بهتریــن بازیکــن بازی ایــن تیــم مقابــل 
گــوای هنــد  بــه علــت شــرکت نکــردن در نشســت 
جریمــه  دالر  هــزار  بــازی  ۲۰  از ایــن  بعــد  خبــری 
می شــود، این موضــوع تکذیــب شــد.   اشــرف مدیــر 
رســانه ای باشــگاه پرســپولیس ضمــن تکذیب ایــن 

کــرد: از  گــو بــا خبرنــگار مــا اظهــار  گفــت و  مطلــب در 
ابتــدای مســابقات لیــگ قهرمانــان آســیا، بهتریــن 
بازیکــن  بعــد از هــر بــازی انتخــاب می شــود، امــا بــه 
ــه  ک هیــچ وجــه الزامــی از ســوی AFC نبــوده اســت 
ــد.  بهتریــن بازیکــن در نشســت خبــری حضــور یاب
کــه  حضــور  مــن  از مســئوالن ای اف ســی پرســیدم 

ــا  ــه آن ه ک ــت  ــری الزامی اس ــت خب ــو در نشس مغانل
گفتنــد در نشســت  کــه خیــر. آن هــا  کردنــد  بیــان 
گفــت:  خبــری بایــد ســرمربی تیــم  حضــور یابــد.   او 
کــرده را می گوییــم.  کــه خــود AFC اعــام  مــا بحثــی 
امید عالیشــاه هم شــب گذشته در نشست خبری 
کنــار زمیــن و در میکســدزون بــا  شــرکت نکــرد. او در 
دوربیــن AFC حــرف زد. بــا توجــه به اینکــه شــهریار 
مغانلــو زودتــر تعویــض شــده بود مســئوالن تصمیم 
کــه از بازیکنــان داخل زمین یک نفــر را برای  گرفتنــد 
کننــد و عالیشــاه  کنــار زمیــن انتخــاب  مصاحبــه در 
هــم بــه نشســت خبری نرفت. هیچ گونه تخلفــی از 

باشــگاه پرســپولیس صــورت نگرفتــه اســت.

۴ اصفهانی به اردوی تیم ملی بسکتبال جوانان راه 
پیدا کردند

هفتههفتملیگبرترفوتسال؛

برد دراماتیک مس و شکست کراپ مقابل گیتی پسند

نایبرئیسفدراسیونکشتی:

برای کسب کرسی در اتحادیه جهانی 
به حمایتی فراتر از حوزه ورزش نیاز داریم

مدال نقره سهراب مرادی در وزنه برداری آسیا

ماجرای جریمه ۲۰ هزار دالری باشگاه پرسپولیس

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

کمیته فنی فدراســیون والیبــال دو ماموریــت بزرگ 
ــر عهــده بهــروز عطایــی و همکارانــش  ــی ب را در حال
کــه گزینه هــای دیگــری نیــز وجود داشــتند  قــرار داد 
امــا ظاهــرا بــا فدراســیون اختــاف نظرهایــی دارند.

کمیتــه فنــی  گــزارش مهــر، جلســه مشــورتی  بــه 
فدراســیون والیبــال پیرامون معرفــی نماینده ایران 
در قهرمانــی آســیا و تشــریح برنامه هــای تیــم ملــی 
ــزار شــد. ــان، اول اردیبهشــت مــاه جــاری برگ جوان

اعضــا،  نظــرات  شــنیدن  و  جلســه  پایــان  در 
محمدرضــا داورزنــی پــس از بررســی درخصــوص 
پیشــنهادات مطــرح شــده بــه جمع بنــدی رســید 
گفــت: تیمی متشــکل از جوانــان و بزرگســاالن  و 
کــرد.  در مســابقات قهرمانــی آســیا شــرکت خواهــد 
وظیفــه هدایت ایــن تیــم نیز برعهده بهــروز عطایی 
کادرفنــی جوانــان خواهــد بــود. و همکارانــش در 

رقابت هــای قهرمانــی آســیا از ۲۱ تــا ۲۸ شــهریور مــاه 
بــه میزبانــی ژاپــن برگــزار خواهــد شــد. رقابت هــای 
ســه  فاصلــه  بــه  نیــز  جهــان  جوانــان  قهرمانــی 
روز و در تاریــخ ۳۱ شــهریور مــاه تــا ۱۱ مهــر مــاه بــه 
و  می شــود  انجــام  بلغارســتان  و  میزبانی ایتالیــا 
هدایــت دو تیــم قهرمانــی آســیا و جوانــان جهــان بــر 

ــود. ــد ب ــی خواه ــروز عطای ــده به عه
کســب ســهمیه   رقابت هــای قهرمانــی آســیا بــرای 
ــال  ــرای والیب ــیار ب ــان بس ــی جه ــابقات قهرمان مس
 ایــران حائــز اهمیــت اســت و مســابقات جوانــان 
جهــان نیــز بــرای دفــاع از عنــوان قهرمانــی مهــم 

می باشــد. فدراســیون والیبــال بــرای هــر دو رویــداد 
کــرده اســت تا عطایی  مهــم بهــروز عطایــی را مامــور 

ــد. گیرن ــرار  ــزرگ ق و همکارانــش در چالشــی ب
کمیتــه فنــی  انتخــاب بهــروز عطایــی در جلســه 
ســواالتی را پیــش آورد. اینکــه یــک مربــی چطــور 
کننــد و بــه نتیجــه  کنتــرل  دو تیــم را بایــد هدایــت و 
دلخــواه نیــز دســت یابــد. ســوال دیگر ایــن اســت که 
کــه دو  گزینــه دیگــری بــرای یکــی از رده هــا نبــود  آیــا 

ماموریــت مهــم را بــه یــک مربــی نســپاریم؟
محمود افشاردوســت عضو هیات رئیسه و کمیته 
گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر پاســخ برخــی از  فنــی در 

ــر داد. ــرح زی ــه ش ــواالت را ب س
تمام نظرات چکش کاری شد

عضــو کمیتــه فنــی در گفتگو با خبرنــگار مهــر درباره 
کمیتــه فنــی  گرفتــه شــده در جلســات  تصمیــات 
کــه فدراســیون  گفت: ایــن موضــوع چالشــی بــود 
کــرد تــا  کمیتــه فنــی را دعــوت  بــا آن مواجــه شــد و 
ــود. چالش هــا  ــه نتیجــه برســد. جلســه خوبــی ب ب
کــه تمــام  مطــرح شــد و جــز معــدود جلســاتی بــود 

ــد. کاری ش ــش  ــه و چک ــرات ارئ نظ
هدف کسب سهمیه جهانی

وی ادامــه داد: در نهایــت بــا وجــود نظــرات موافــق 
و مخالــف بــه جمــع بنــدی رســیدیم. رقابت هــای 
قهرمانی آســیا پس از المپیک توکیو برگزار می شــود 
ــای  ــم در رقابت ه ــود. تی ــا ب ــی از چالش ه ــن یک و ای
جهانــی  رقابت هــای  بــرای  بایــد  آســیا  قهرمانــی 
گــر تیــم بــه فینــال نــرود  کنــد و ا کســب ســهمیه 

ســهمیه جهانــی را از دســت خواهیــم داد. پــس 
کــه از اعتبــار  تیمی بایــد راهــی قهرمانــی آســیا شــود 
والیبال ایران دفاع کند و ســهمیه جهانی را کســب 

کنــد.
کــرد: زمانیکــه توضیحــات  کیــد  افشــار دوســت تا
داورزنــی بــرای اعضای گروه مشــخص شــد تصمیم 
گرفته شــد تا تیمی عازم قهرمانی آســیا شــود  بر این 

تــا توانایــی کســب ســهمیه داشــته باشــد.
بررسی پیشنهادات مختلف

ــه اتمــام  ــا توجــه ب کمیتــه فنــی ادامــه داد: ب عضــو 
که هدایت  المپیک حتی این موضوع مطرح شــد 
تیــم شــرکت کننــده در قهرمانــی آســیا را نیز به الکنو 
کــه او نپذیــرد. پیشــنهاد  بســپاریم امــا ممکــن بــود 
دیگر ایــن بــود تــا تیــم جوانــان راهــی قهرمانــی آســیا 
کــه هــم دیــدار تدارکاتــی لحاظ شــود و ســپس  شــود 
راهــی جوانــان جهــان شــود امــا ممکــن بود ایــن 
تیــم بــه فینــال نرســد و ســهمیه جهانــی را از دســت 
تــا  نهایــت تصمیــم جمع ایــن شــد  بدهیــم. در 
ترکیبــی از جوانــان و بزرگســاالن بــا هدایــت عطایــی 

راهــی شــود.
وی در پاســخ به ایــن ســوال کــه فقــط ســه روز میــان 
مســابقات قهرمانــی آســیا و جوانــان جهــان فاصلــه 
کار بســیار  گفــت:  اســت آیــا تیــم آســیب نمی بینــد؟ 
ســخت اســت. نزدیکــی مســابقات بســیار مــورد 
چالــش قــرار گرفت. اینکــه تمرینات جوانان آســیب 
کنتــرل  کــه عطایــی بایــد هــر دو تیــم را  نبینــد  چــرا 
ــوع آمادگــی  کنــد. اردو آســیب نبینــد و ن و هدایــت 
تحــت تاثیــر قــرار نگیــرد. تمــام مــوارد بررســی شــد.

گزینه دیگری تایید نشد
کــه آیــا گزینه  افشــار دوســت در پاســخ به ایــن ســوال 
دیگــر وجــود نداشــت تــا هدایــت تیم قهرمانی آســیا 
گزینه هــای دیگــری نیــز  گفــت:  گیــرد؟  را برعهــده 
مطــرح شــد امــا در نهایــت تاییــد نشــد. برخــی از 
مربیــان پــس از المپیــک بایــد در جــام باشــگاه ها 
حاضــر شــوند. در نهایــت جمــع بندی ایــن بــود 
هدایــت دو تیــم برعهــده بهــروز عطایــی باشــد چــرا 

ــه بازیکنــان مشــترک دارد. ک
کبــری و رحمــان محمــدی راد از جملــه  پیمــان ا
در  کــه  هســتند  والیبال ایــران  مطــرح  مربیــان 
کمیتــه فنــی مــورد تاییــد قــرار نگرفته انــد.  جلســه 
محمدرضــا تنــدروان نیــز به دلیــل همراهی تیمش 
در جــام باشــگاه ها مــورد تاییــد قــرار نگرفــت. در 
گرفــت دو ماموریــت  کمیتــه فنــی تصمیــم  نهایــت 

ــذارد. ــی بگ ــروز عطای ــده به ــر عه ــم را ب مه

یک مربی برای دو تیم!

انتخاب »مبهم« کمیته فنی فدراسیون والیبال؟
گزارشربخ شــک  گفــت:  بوکس ایــران  المپیکــی  ملی پــوش 

را در  ازبکســتان  بــا  تاثیــر اردوی مشــترک  نکنیــد 
اردو  و ایــن  دیــد  خواهیــم  هنــد  آســیا  قهرمانــی 

بیانــدازد. را جلــو  مــا  می توانــد چنــد ســال 
در  تســنیم،  بــا  گفت وگــو  در  موســوی  شــاهین 
در  حضــور  بــرای  ملی پوشــان  شــرایط  خصــوص 
اردوی مشــترک با ازبکســتان و مســابقات قهرمانی 
آســیایی اظهار داشــت: خدا را شــکر تمرینات بسیار 
خــوب اســت و همــه بچه هــا بــه خوبــی تحــت نظــر 
کادرفنــی در حــال آماده ســازی هســتند، فقــط بعــد 
ــا دچــار ضعــف  کرون کســن  از تزریــق دور نخســت وا
البتــه  می شــویم.  خســته  زود  و  شــدیم  بدنــی 
نمی دانم ایــن موضــوع بــه خاطــر فشــار تمرینــات 
کســن. این موضــوع نیــز مســئله  ــا تزریــق وا اســت ی
ــه زودی برطــرف خواهــد شــد. خاصــی نیســت و ب

ملــی  تیــم  تمرینــات  پیگیــری  خصــوص  در  وی 
بوکــس در طــول دوران کرونــا گفــت: مــا فقط تمرین 
کردیم و مســابقه ای نداشــتیم. فقط تمرین و عدم 
حضــور در مســابقات فایــده ای نــدارد و مــا در ایــن 
کــه زیــاد هــم  کردیــم  مــدت فقــط و فقــط تمریــن 
خــوب نیســت. قطعــًا حضــور در اردوهــا و تمرینــات 
کادرفنــی بهتــر از تمرینــات انفــرادی اســت،  زیــر نظــر 
گــر مســابقه ای وجــود نداشــته باشــد ورزشــکار  امــا ا
تمریــن زده خواهــد شــد و بایــد از تمرینــات بازدهــی 

داشــته باشــد.
ملی پــوش المپیکــی بوکس ایــران در خصــوص تاثیر 
برگــزاری اردوی مشــترک بــا تیــم ســوریه در ســال 
گذشــته عنــوان کــرد: اردوی مشــترک بــا تیــم ســوریه 
بــد نبــود، امــا اردویــی که قرار اســت از 11 اردیبهشــت 
کنیــم  خیلــی بهتــر از اردو بــا  مــاه بــا ازبکســتان برگــزار 
ســوریه اســت. ازبکســتان بهتریــن تیــم حــال حاضر 
دنیــا در بوکــس اســت و قطعــًا تمریــن بــا نفرات ایــن 

تیــم دو برابــر بهتــر از تمریــن بــا ســوریه خواهــد بــود.

نماینــده  مقابــل  برتــری  خصــوص  در  موســوی 
گفــت:  کســب ســهمیه  ازبکســتان در مســابقات 
بوکســورهای ازبکســتان و قزاقســتان نیز قابل بردن 
هســتند و فقــط بایــد خــودم آدم بخواهــد و تــاش 
کشــور نیــز ماننــد مــا تمریــن  کنــد. بوکســورهای این 
می کننــد و فقــط از لحــاظ تجربــه و بازی هــای ملــی 
کــه  ــر هســتند و ایــن باعــث شــده اســت  از مــا جلوت
گــر مــا  بتواننــد بهتریــن تیــم دنیــا باشــند. مطمئنــًا ا
کــورس رقابــت و مســابقات متعــدد باشــیم  هــم در 

خیلــی بهتــر خواهیــم شــد.   
کیــد بــر تاثیــر اردوی مشــترک بــا ازبکســتان  وی بــا تا
در عملکــرد ملی پوشــان در مســابقات قهرمانــی 
کــرد: شــک نکنیــد تاثیر ایــن اردوی  کیــد  آســیا تا
مشــترک را در قهرمانــی آســیا هنــد خواهیــم دیــد 
و ایــن اردو می توانــد چنــد ســال مــا را جلــو بیانــدازد. 
البته شــنیدیم قرار اســت بعد از مسابقات قهرمانی 
که ایــن  کوبــا داشــته باشــیم  آســیا نیــز اردوی بــا تیــم 

اردو نیــز خیلــی می توانــد اتفــاق خوبــی باشــد.
خصــوص  در  آســیا  قهرمانــی  برنــز  مــدال  دارنــده 
گفــت:  اهــداف خــود از حضــور در ایــن مســابقات 
مــدال برنز ایــن مســابقات را دارم و امیدوارم ایــن 
بــار بتوانــم فینالیســت شــوم و بــه مــدال طا برســم. 
انجــام  مهــم  برای ایــن  نیــز  را  تــاش خــود  تمــام 
خواهــم داد. البتــه اوج آمادگــی مــا در مســابقات 

المپیــک خواهــد بــود.
کادرفنــی تیــم ملــی بوکــس  موســوی بــا حمایــت از 
افــزود: کادرفنــی تیــم ملی خوب اســت و با برنامه ها 
در حــال آماده ســازی بچه هــا اســت، امــا متاســفانه 
کادرفنــی برآورده نمی شــود. مــا برای  خواســته های 
ــترک و  ــای مش ــزاری اردوه ــه برگ ــاز ب ــدن نی ــر ش بهت
حضــور در مســابقات داریــم و تنهــا اردو مشــترک مــا 
کــه با قاطعیت  در ســال گذشــته بــا تیــم ســوریه بــود 

می گویــم از آنهــا بهتــر هســتیم.

ســرمربی تیــم فوتســال بانــوان نامی نــو اصفهــان 
دربــاره برنامــه اش برای ایــن تیــم در فصــل آینــده 
باشــگاه  اســتراتژی  ببینیــم  بایــد  ابتــدا  گفــت: 

چیســت و قصــد تیــم داری دارنــد یــا خیــر.
مهنــاز آشــتیانی دربــاره پیــروزی ۵ بــر ۳ تیمش برابر 
شــهروند ســاری در آخریــن هفتــه مرحلــه نخســت 
لیــگ برتــر فوتســال بانــوان اظهــار داشــت: بــازی 
زیبایــی بــود و بــار فنــی باالیــی داشــت و چــون تیــم 
شــهروند ســاری برای ســقوط نکــردن می جنگید، 
حساســیت این دیــدار بســیار بــاال رفتــه و جذابیــت 

بــازی زیــاد شــده بــود.
تصمیمــات  بــه  تیــم   2 اعتراضــات  دربــاره  وی 
دربــاره  بدهیــد  اجــازه  افــزود:  مســابقه  داور ایــن 
داوری صحبت نکنم و اظهارنظر در این خصوص 

کارشناســان داوری بســپارم. بــه  را 
دربــاره  نامی نــو  بانــوان  فوتســال  تیــم  ســرمربی 
ــت:  گف ــده  ــل آین ــم در فص ــن تی ــه اش برای ای برنام
ابتــدا بایــد ببینیــم اســتراتژی باشــگاه چیســت 
مســئولیت  خیــر.  یــا  دارنــد  تیــم داری  قصــد  و 
مــن در ایــن تیــم مربــوط بــه لیــگ امســال بــود. 
نمی گویــم وظیفــه ســرمربیگری را بــه نحــو احســن 
ــه  ــه آن چ ک ــم  ــکر می کن ــدا را ش ــا خ ــام دادم ام انج
کــه در توانــم بــود را بــرای کمک بــه بازیکنان بومی و 
جــوان اصفهــان انجــام دادم و شــاید در ایــن راه 
تمــام تــاش خــود را بــه کار گرفتــم و وجدانــم از ایــن 
بابــت راضی اســت که مســئولیتی که بــر عهده من 

ــردم. ک ــا تمــام وجــود اجــرا  ــود را ب ب
لیــگ  گردانش در  آشــتیانی دربــاره عملکــرد شــا
نامی نــو  کــه  نظــر  از ایــن  داد:  ادامــه  امســال 
بومی گرایــی و جوانگرایــی داشــت فصــل خوبــی 
بــود و از تــک تــک بازیکنانــم راضــی هســتم. در 

ــی  گلزن ــی بازیکنــان بومی تیمــم  ــازی متوال چنــد ب
کــه مقابــل شــهروند  کردنــد ماننــد نازنیــن اســتکی 
دوبــاره موفــق بــه گلزنــی شــد، فرزانه اســماعیلی باز 
کــرد و حتــی مهشــید محجــوب  هــم خــوب بــازی 
که با این  بازیکن 17 ساله را روی نیمکت داشتیم 
کــردن در لیــگ برتــر  کــم، قطعــًا توانایــی بــازی  ســن 

در فصل هــای آینــده را خواهــد داشــت.
وی درباره اینکــه چــرا بــا پیشــنهاد نامی نــو بــرای 
صعــود ۳ تیــم از مرحله نخســت به مرحلــه پلی آف 
کرد:  لیگ برتر فوتسال بانوان مخالفت شد، بیان 
ماننــد ســایر تیم ها ایــن پیشــنهاد را ارائــه دادیــم 
امــا فکــر می کنــم چــون برنامه ریــزی مســئوالن از 
ابتــدای فصــل صعــود 2 تیــم بــود، امکان ایــن امــر 
بــا وجــود فشــار تیم هــا فراهــم نشــد. فدراســیون 
کرد ایــن  فوتبال ایــن موضــوع را پیگیــری و تــاش 
برنامه ریزی هــای  مبنــای  امــا  شــود  انجــام  کار 

ابتــدای فصــل، صعــود 2 تیــم بــود.
گزارش تســنیم، دور نخســت لیگ برتر فوتسال  به 
بــه  گذشــته  شــب  کشــور  باشــگاه های  بانــوان 
پایــان رســید و تیم هــای ســایپا تهــران و شــرکت 
ــروه یــک و هیئــت فوتبــال  گ ملــی حفاری ایــران از 
گــروه دو بــه  خراســان و پاالیــش نفــت آبــادان از 
ــو اصفهــان  ــد. نامی ن کردن مرحلــه پلــی آف صعــود 
گــروه یک ایســتاد و از صعــود  نیــز در جایــگاه ســوم 

ــد. ــاز مان ــه مرحلــه دوم ب ب
فوتبــال  هیئــت  و  ســاری  شــهروند  تیم هــای 
کردنــد.  اصفهــان نیــز بــه لیــگ دســته اول ســقوط 
تیــم هیئــت فوتبــال اصفهــان در هفتــه پایانی ایــن 
مــس  مغلــوب  صفــر  بــر  نتیجــه 8  بــا  رقابت هــا 
رفســنجان شــد و تنهــا تیــم بــدون امتیــاز لیــگ 

امســال بــود.

ملیپوشالمپیکیبوکسایران:

اردوی مشترک با ازبکستان چند سال ما را جلو می اندازد
سرمربیتیمفوتسالبانواننامینواصفهان:

برنامه ام برای فصل آینده بستگی به 
تیمداری نامی نو دارد
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خبر

در  ســال  فصــول  تمــام  در  ســیب  خوشــبختانه، 
کشــورمان موجــود اســت و سرشــار از ویتامین هــا، 
کســیدان ها  ا آنتــی  و  فیبــر  معدنــی،  مــواد 
کــه  می باشــد. این ها همــه مــواد مغــذی هســتند 
کــردن ویروس هــا و ســایر عفونت هــا  بــدن بــرای دور 

دارد. نیــاز  بیماری هــا  و 
ــذی  ــت و مغ ــای راح ــان وعده ه ــرف از می ــی ح وقت
نادیــده  را  ســیب  نمی توانیــد  می آیــد،  میــان  بــه 
بگیرید. ایــن میــوه یــک میان وعــده ی ســیرکننده 
ــه بــه ســر  کــه می توانیــد وقتــی بیــرون از خان اســت 
ــان هســتید  کارت ــه در محــل  ک ــی  ــا زمان ــد و ی می بری
از آن لــذت ببریــد. خوشــبختانه، ســیب در تمــام 
فصول ســال در کشــورمان موجود اســت و سرشار از 
کســیدان ها  ویتامین هــا، مواد معدنی، فیبر و آنتی ا
کــه  می باشــد. این ها همــه مــواد مغــذی هســتند 
کــردن ویروس هــا و ســایر عفونت هــا  بــدن بــرای دور 

و بیماری هــا نیــاز دارد.
بنابرایــن، آیــا واقعــًا مصــرف روزانــه یــک ســیب شــما 
را از پزشــک بی نیــاز می کنــد؟ متخصصــان هنــوز 
در این بــاره مطمئــن نیســتند، امــا تحقیقــات ســال 
بخشــی  می رســد  نظــر  بــه  کــه  داد  نشــان   2۰1۵
زندگــی  ســالم  عــادت  با ایــن  کــه  بزرگســاالنی  از 
می کننــد، بــه داروهــای تجویــزی کمتــری نیــاز پیــدا 

می کننــد.
چــه ترجیــح دهید ایــن میــوه را بــه طــور کامــل نوش 
کــره بادام زمینــی  کنیــد و یــا تکه هــای آن را بــا  جــان 
ــا همــراه ســاالد خــود میــل نماییــد، الزم اســت  و ی
ــع  ــتم ایمنی تان مطل ــر سیس ــرات آن ب ــی از اث از برخ

شــوید:

1. کوئرِستین آن به کنترل التهاب کمک 
می کند

ســیب منبــع غنــی از مواد شــیمیایی گیاهی اســت؛ 
کســیدانی و  کــه بــه اثــرات آنتی ا کوئرســتین،  ماننــد 
کــه بــه تنظیــم پاســخ های ایمنی بــدن  ضدالتهابــی 

کمــک می کنــد، شــناخته شــده اســت.
آمــده  آن  عملکــرد  چگونگــی  خالصــه  در اینجــا 
اســت: رادیکال هــای آزاد نــه تنهــا بــه ســلول های 
کــه  را  بلکــه ژن هایــی  شــما آســیب می رســانند، 
موجــب افزایــش پاســخ التهابــی می شــوند را نیــز 
از  بســیاری  بــا  مزمــن  التهــاب  می کننــد.  فعــال 
بیماری هــای جــدی و مشــکالت ســالمتی مرتبــط 
اســت؛ امــا خوشــبختانه، مطالعــات نشــان داده اند 
التهــاب  نشــانگرهای  می توانــد  کوئرســتین  کــه 
کــه بــه ویــژه  کاهــش دهــد. بــه نظــر می رســد  را 
ســیب های قرمــز سرشــار از ایــن فالوونوئیــد باشــند. 
کــه پوســت ســیب را جــدا  بــه یــاد داشــته باشــید 
نکنیــد در غیر ایــن صورت ایــن فوایــد را از دســت 
بــه طــور ویــژه در  کوئرســتین  زیــرا  خواهیــد داد، 

یافــت می شــود. پوســت ســیب 
2. فالوونوئیدهای آن به تنظیم 

سیستم ایمنی بدن کمک می کنند
در  کــه  نیســت  کســیدانی  آنتی ا تنهــا  کوئرســتین 
دارای  همچنیــن  میــوه  دارد. ایــن  وجــود  ســیب 
کاِتچیــن،  شــماری از فالوونوئیدهــای دیگــر ماننــد 
اپی کاتچیــن، پروســیانیدین، فلوریدزیــن، اســید 
گالیــک اســت  کلروژنیــک و اســید  کوماریــک، اســید 
کــه بــرای سیســتم ایمنی و التهابــی فوایــدی دارنــد. 
در حقیقــت، وقتــی ســیب ها بــا ســایر میوه هــای 
رتبــه  دومیــن  می شــوند،  مقایســه  محبــوب 

کســیدانی و باالتریــن مقدار  باالتریــن فعالیــت آنتی ا
دارنــد. را  آزاد  فنولیک هــای 

که ایــن نــوع مــواد  تحقیقــات نشــان داده اســت 
گیاهی هم پاســخ های التهابــی و ایمنی  شــیمیایی 
برابــر اســترس  بــدن در  از  کــرده و هــم  را تنظیــم 

کســیداتیو محافظــت می کننــد. ا
کــه  باشــید  داشــته  خاطــر  بــه  بایــد  گرچــه  ا
فالوونوئیدهــای موجــود در ســیب تــا حد زیــادی در 
پوســت آن متمرکــز شــده و معمــواًل در انــواع دارای 

یافــت می شــوند. رنــگ قرمــز تیره تــر، بیشــتر 
۳. پکتین آن از سالمت روده هایتان حمایت 

می کند
آیــا می دانیــد بخــش بزرگــی از سیســتم ایمنی بــدن 
گوارشــتان نهفتــه اســت؟ این بــدان  در دســتگاه 
کــه ســالم و متعــادل نگــه داشــتن  معنــی اســت 
میکروبیــوم، کلیدی برای اطمینــان از آمادگی بدن 
بــرای مبــارزه بــا عفونت هــا اســت. ســیب می توانــد 
کنــد زیــرا نــوع  کمــک  بــه حمایــت از ســالمت روده 
خاصــی از فیبــر محلــول بــه نــام پکتیــن را فراهــم 
کــه  می نمایــد. مطالعــه ای در ســال 2۰1۰ نشــان داد 
وقتــی زنــان در روز دو عــدد ســیب مصــرف می کنند، 
کتری های خــوب روده خود  تنهــا بعــد از دو هفته با

را افزایــش می دهنــد.
طبــق پژوهشــی در ســال 2۰19، یــک ســیب حــاوی 
کتری اســت. توجه  نزدیک به 1۰۰ میلیون ســلول با
که این مطالعه همچنین نشان داد  داشته باشید 
ــه نظــر می رســد ســیب های ارگانیــک نســبت  ــه ب ک
بیشــتری  مزیــت  بــه ســیب های مرســوم، دارای 
کتــری را در خــود  ــواع متنوعــی از با ــرا ان هســتند، زی

جــای داده انــد.

۴. ویتامین C آن به فرآیندهایی که از 
شما در برابر عفونت ها محافظت می کنند، 

سوخت رسانی می کند
کــه ویتامیــن C یکــی  کســی پوشــیده نیســت  بــر 
رفــع  زمــان  در  بــدن  دفاعــی  مــوارد  بهتریــن  از 
ســرماخوردگی آزاردهنــده و ســایر بیماری هاســت. 
با ایــن وجــود آنچــه ممکــن اســت ندانید ایــن اســت 
که ایــن ویتامیــن نقش هــای مختلفــی در تقویــت 

می کنــد. بدنتان ایفــا  سیســتم ایمنی 
کــه بــا مصــرف ویتامیــن  مطالعــات نشــان داده انــد 
کســیدان های  C بیشــتر، می توانیــد ســطح آنتی ا
افزایــش   %۳۰ توجــه  قابــل  میــزان  بــه  را  خــون 
که ایــن خــود می توانــد بــه سیســتم دفاعــی  دهیــد 
ــر التهــاب  ــا از شــما در براب کنــد ت کمــک  بــدن شــما 

کنــد. محافظــت 
کــه ویتامیــن  یــک بررســی در ســال 2۰17 نشــان داد 
عوامــل  برابــر  در  را  اپیتلیــال  ســد  همچنیــن   C
برابــر  را در  بیمــاری زا تقویــت و ســلول های شــما 

می کنــد. حفــظ  محیطــی  کســیداتیو  ا اســترس 
یــک ســیب بــزرگ حــاوی حــدود ۳/1۰ میلی گــرم 
ــه نظــر  ــاد ب ــه ممکــن اســت زی ک ویتامیــن C اســت 
تأمیــن  را  روزانــه شــما  نیــاز  از  امــا %۴/11  نرســد، 
می کنــد. عــالوه بر ایــن، همچنین تحقیقات نشــان 
کســیدانی در یــک وعــده  کــه فعالیــت آنتی ا داده انــد 
 C گــرم( معــادل 1۵۰۰ میلی گــرم ویتامیــن ســیب )1۰۰ 

اســت.
حقیقــت جالــب: یــک ســیب خــام بــا پوســت تــا 
11۵% ویتامیــن C بیشــتر از یــک عــدد ســیب بــدون 

پوســت دارد.
۵. فیبر محلول آن سلول های ایمنی را 

ضدالتهاب می کند
کــه ســیب داراســت، فیبــر  ارزشــمندترین مــاده ای 
گرم فیبر  گرم از 2۵  است. یک سیب متوسط ۴/۴ 
مــورد نیــاز روزانــه شــما را فراهــم می کنــد. خب، ایــن 
چــه ارتباطــی با سیســتم ایمنی بــدن شــما دارد؟ در 
کــه فیبــر محلــول  ســال 2۰1۰ مطالعــه ای نشــان داد 
موجــود در ســیب »هویــت« ســلول های ایمنی را 
از پیش التهــاب بــه ضدالتهــاب تغییــر می دهــد. 
در حقیقــت، پــس از آنکــه دانشــمندان در همــه 
نیمــی از  فقــط  کردنــد  بیماری ایجــاد  موش هــا 
کــه از فیبــر محلــول تغذیــه می کردنــد،  موش هایــی 
گــروه دیگــر، بیمــار شــدند، و %۵۰  در مقایســه بــا 
زودتــر بهبــود یافتند. نویســندگان این مطالعــه ادعا 
کــه فیبــر محلــول  می کننــد دلیل ایــن اثر ایــن اســت 
بــه  ضدالتهابــی  پروتئیــن  تولیــد  افزایــش  باعــث 

نام اینترلوکیــن ۴ می شــود.

اثراتشگفتانگیزسیببرسیستمایمنی
خبرربخ

برخــی افــراد بنــا بــه دالیل مختلــف از جمله کاهش 
ــان  ــم ش ــل از رژی کام ــور  ــه ط ــدرات را ب کربوهی وزن، 
ــانند. این  ــل می رس ــه حداق ــا ب ــد و ی ــذف می کنن ح
کربوهیدرات هــا را تحــت  کــه برخــی  در حالــی اســت 

کــرد. هیــچ شــرایطی نبایــد از رژیــم حــذف 
برخــی افــراد بنــا بــه دالیل مختلــف از جمله کاهش 
ــان  ــم ش ــل از رژی کام ــور  ــه ط ــدرات را ب کربوهی وزن، 
ــانند. این  ــل می رس ــه حداق ــا ب ــد و ی ــذف می کنن ح
کربوهیدرات هــا را تحــت  کــه برخــی  در حالــی اســت 

کــرد. هیــچ شــرایطی نبایــد از رژیــم حــذف 
گیاهــی  کربوهیــدرات را از طریــق منابــع  کــه  زمانــی 
گــروه مهمــی از انــواع مــواد  وارد بــدن می کنیــم، از 
مغــذی و ارزشــمند بهــره منــد می شــویم. میوه هــا 
کربوهیــدرات محســوب  کــه منبــع  و ســبزیجاتی 
کلیــدی  فیتونوترینت هــای  حــاوی  می شــوند، 
کاروتــن و لیکوپن هســتند که نمی توانید  ماننــد بتا
کربوهیــدرات ماننــد  آنهــا را از طریــق منابــع دیگــر 

ــد. ــت بیاوری ــه دس ــات ب ــا لبنی ــالت ی غ
کلیــدی در افزایــش قــدرت  فیتونوترینت هــا نقــش 
دفاعــی بــدن و مبــارزه بــا التهــاب دارنــد و قنــد خــون 

کاهــش می دهنــد: را نیــز 
کــه بــه هیــچ  کربوهیــدرات  در اینجــا بهتریــن منابــع 
کنیــد، معرفــی  تــان حــذف  رژیــم  از  نبایــد  وجــه 

شــده اند:
ســیب زمینــی شــیرین: یک ســیب  زمینی شــیرین 
کمتــر از ســیب  کبابــی شــده ۳۰ درصــد  کــه در اجــاق 
 زمینــی معمولــی قنــد خــون را افزایــش می  دهــد زیــرا 
کــه ۴۰  حــاوی فیبــر بــاال و ریزمغذی  هایــی اســت 
ــش  کاه ــبب  ــوده و س ــالل ب ــوع ح ــا از ن ــد آن ه درص
کلســترول و کنــدی هضــم غــذا می  شــوند. در ضمن 

کاروتنوئیــد و رنــگ   ســیب  زمینــی شــیرین غنــی از 
ــه ارگانیســم  ها  ــه ب ک دانه هــای زرد و نارنجــی اســت 
اجــازه عکــس  العمــل در برابــر انســولین را می دهــد. 
ســیب  زمینــی شــیرین همچنیــن سرشــار از اســید 
طبیعــی  گیاهــی  ترکیــب  اســت. این  کتوژنیــک 
کاهــش مقاومــت در برابــر انســولین  می  توانــد بــه 

کنــد. کمــک 
لوبیــا: مصــرف لوبیــا خطــر ابتــال بــه بیماری هــای 
ــده  کاهن ــه  ک ــن  ــد ضمن ای ــش می ده کاه ــی را  قلب
ــوب  ــترول خ کلس ــده  ــش دهن ــد و افزای ــترول ب کلس
اســت  آلفاآمیــالز  ترکیبــات  حــاوی  لوبیــا  اســت. 
کــه باعــث جلوگیــری از جــذب و تجزیــه نشاســته 
کاهــش وزن را بــه همــراه دارد. هــر ۱۸۴  می شــود و 

کربوهیــدرات دارد. گــرم  گــرم لوبیــا، ۱۱۳ 
گــرم   ۵۱ حــاوی  مــوز  از  گــرم   ۲۲۵ هــر  مــوز: 
کربوهیــدرات اســت. مــوز یــک منبــع فــوق العــاده 
ــرژی محســوب می شــود و اســتفاده از آن قبــل از  ان
تمرینــات ورزشــی ســبب تقویــت عضــالت خواهــد 
شــد. مــوز غنــی از پتاســیم اســت و مصــرف آن بــرای 

حفــظ ســالمت قلــب ضــروری اســت.
گــرم   ۲۱ میــوه  از ایــن  گــرم   ۱۸۰ هــر  پرتقــال: 
کربوهیــدرات دارد. پرتقــال منبــع عالــی ویتامیــن 
ســی اســت و ۱۳۰ درصــد از نیــاز روزانــه شــما به ایــن 
پرتقــال  مصــرف  می کنــد.  تامیــن  را  ویتامیــن 
افزایــش  و  اســت  ســرطان  از  کننــده  پیشــگیری 
ســالمت قلــب را بــه دنبــال دارد. بهبــود ســالمت 
پوســت از نتایــج مصــرف منظم ایــن میــوه اســت.
گریــپ فــروت: در هــر ۲۳۰ گرم، ۱۹ گرم کربوهیدرات 
دارد. گریــپ فــروت کم کالری بوده و ارزش ویتامین 
گریــپ فــروت  ســی آن بســیار بــاال اســت. مصــرف 

باعــث بهبــود سیســتم ایمنی بــدن شــده و فیبــر 
کمــک می کند. ایــن  کاهــش وزن  موجــود در آن بــه 
میــوه مانــع مقاومــت بــه انســولین شــده و از ابتــال به 
گریپ فروت همچنین  دیابت پیشــگیری می کند. 
کــه می توانــد بــه  حــاوی اســید ســیتریک اســت 

کنــد. کمــک  کلیــه  جلوگیــری از ســنگ 
کربوهیــدرات دارد  گــرم  گــرم، ۱۷  ســیب: در هــر ۱۲۵ 
کســیدان ها و فیبــر اســت. مصــرف  و غنــی از انتــی ا
ــد  ــت می کن ــز محافظ ــالمت مغ ــیب از س ــم س منظ
و مانــع ابتــال بــه بیماری هــای جــدی مغــزی ماننــد 
زوال عقل و ســکته مغزی می شــود. مصرف ســیب 
کننــده از ســرطان ســینه را دارد. نقــش پیشــگیری 

گــرم، ۱۳ گرم کربوهیدرات  چغنــدر قنــد: در هــر ۱۳۶ 
دارد و حــاوی نیتــرات اســت و مصــرف آن منجــر بــه 
قــدرت عضالنــی می شــود؛ بخصــوص در  بهبــود 
ــن  ــرات همچنی ــی. نیت ــایی قلب ــه نارس ــان ب مبتالی
عملکــرد ورزشــی را افزایــش می دهــد و می توانــد از 

کنــد. ابتــال بــه زوال عقــل جلوگیــری 
گــرم، ۱۲ گرم کربوهیــدارت دارد.  هویــج: در هــر ۱۲۸ 
کاروتن  کســیدان ها به ویــژه بتا هویــج غنــی از آنتــی ا
کمــک  اســت و بــه جلوگیــری از انــواع ســرطان ها 
می کنــد. مصــرف هویــج خــام یــا بخــار پــز بیشــترین 

مزایــای تغذیــه ای را دارد.
ســالم  منبــع  یــک  نیــز  میــوه  اخته: ایــن  زغــال 
آثــار  دارای  زغــال  اختــه  اســت.  کربوهیــدارت 
بــوده اســت و می  توانــد ســبب  هیپوگلیســمیک 
بهبــود تغییــرات بافتی پانکــراس در جریــان بیماری 
کــه شــاید این اثــرات بــه خاطــر وجــود  گــردد  دیابــت 
کســیدانی  آنتوســیانین ها و ســایر ترکیبــات آنتــی  ا

موجــود در میــوه باشــد.

کربوهیدارت را هیچگاه از رژیم تان حذف نکنید! ۹ نوع 

تاثیر اسیدفولیک و مکمل های امگا۳ ۷ دلیل احتمالی ایجاد لکه های تیره بر روی زبان
در بهبود سالمت قلب و طول عمر

خبرربخ

خبرربخ کــه برخــی  زبــان یکــی از اعضــای مهــم بــدن اســت 
از تغییرات ایجــاد شــده بــر روی آن می توانــد خبــر 
ک از جملــه ســرطان  از بــروز یــک بیمــاری خطرنــا
گــزارش ســالمت نیــوز بــه نقــل از باشــگاه  دهــد. بــه 
خبرنــگاران جــوان، زبان می تواند یکــی از اندام های 
حیاتــی بــرای گفتگو و چشــیدن غذا بــوده و در عین 
حــال یــک شــاخص مهــم بــرای ارزیابــی ســالمت 
ــی  ــوال صورت ــالم معم ــان س ــک زب ــد. ی ــا باش ــی م کل
گــر بــدن با مشــکل دیگــری در ارتباط  رنــگ اســت و ا
بــا ســالمتی روبــه رو باشــد، ممکــن اســت زبان تغییر 
رنــگ دهــد. بــه عنــوان مثــال، یــک تــب خفیــف 
ممکــن اســت باعــث شــود کــه زبان ســایه ای ســفید 

و روشــن داشــته باشــد.
در مــوارد دیگــر رنــگ زبــان مــا نیــز می توانــد ســیاه 
افــراد  روزمــره  عادت هــای  بــه  کامــال  شــود. این 
ــم  ــد یکــی از عالئ بســتگی دارد و همچنیــن می توان

ســرطان دهــان باشــد.
در ادامه به این عالئم اشاره شده است؛

۱. زبان مودار سیاه
گفتــه می شــود  شــرایطی  بــه  ســیاه  مــودار  زبــان 
کســتری روی  کــه لکه هــای قهــوه ای، ســیاه یــا خا
کــه بــه نظــر می رســد  پوســت مشــاهده می شــود 
مو هایــی روی زبــان رشــد می کنند. ایــن معمــوال 
کــه از  بــه دلیــل ســلول های پوســتی مــرده اســت 
بیــن نمی رونــد. عادت هــای بــد دهانــی، دارو هــا 
امــر  دلیل ایــن  می توانــد  دخانیــات  مصــرف  و 
کــه در مــردان بیشــتر از زنــان  باشــد. این بیمــاری 
دیــده می شــود، بــا افزایــش ســن ارتبــاط نزدیکــی 

دارد.
ک  از مســوا اســتفاده  بــا  اوقــات می تــوان  بیشــتر 
مــودار  زبــان  از  بــه طــور مرتــب  و خــراش دنــدان 
ــر آن هــم بی نتیجــه باشــد،  گ ســیاه خــالص شــد. ا
دندانپزشــکان یــا پزشــکان از ابــزار خاصــی بــرای 

اســتفاده می کننــد. زبــان شــما  خراشــیدن 
۲. زبان جغرافیایی

زبــان جغرافیایــی بــه زبانــی گفته می شــود کــه در آن 
کنــار یــا بــاالی زبان ایجــاد  لکه هــای قرمــز صــاف در 
ناشــناخته  لکه هایــی  شــود. علت ایجــاد چنیــن 
ــه  اســت. آن هــا بی ضــرر هســتند و معمــوال خــود ب
خــود از بیــن می رونــد، با ایــن حــال ممکــن اســت 
باعــث احساســات خاصــی در هنــگام خــوردن مــواد 

گــرم یــا ســرد شــوند. غذایــی تنــد، شــور، 
کی ۳. لوکوپال

به ایجــاد  منجــر  کــه  اســت  وضعیتــی  کــی  لوکوپال
لکه هــای ســفید روی زبــان می شــود. آن هــا معموال 
بــه دلیــل اســتعمال دخانیــات، الــکل و ضربه هــای 
ــاد  ــای دندانی ایج ــل پروتز ه ــه دلی ــان ب ــه زب ــرر ب مک
کثــرا  ا وضعیــت  که ایــن  حالــی  در  می شــوند. 
بی خطــر اســت، ممکن اســت بعضی اوقــات حاوی 
رو مشــاوره  از ایــن  و  باشــد  ســلول های ســرطانی 
کــی توصیــه خوبــی اســت. پزشــکی در مــورد لوکوپال

۴. وجود برجستگی روی زبان
کــه باعث ایجــاد لکه هــای  ایــن وضعیتــی اســت 
ــان  ــز ســفید و قرمــز شــده و باعــث برجســتگی زب ری
می شــود. علت ایجــاد آن هــا نیــز ناشــناخته اســت و 
معمــوال در مــدت زمــان مشــخصی به خــودی خود 

ــد. ــود می یابن بهب
۵. سوراخ کردن زبان

کــه ســوراخ زبــان دارنــد نیــز مســتعد ابتــال بــه  افــرادی 
لکه هــای ســیاه روی زبــان هســتند. این عارضــه بــه 
دلیــل از بیــن رفتــن رنگدانه هایــی کــه بــه زبــان رنگ 
طبیعــی می بخشــد، رخ می دهنــد. زبــان بایــد در 
گر ایــن  طــی یــک دوره زمانــی رنگدانه هــا را بازیابــد و ا
کمــک پزشــکی  کار انجــام نشــود، ممکــن اســت بــه 

نیاز داشــته باشــید.
۶. سرطان زبان

کارســینوم  زبــان،  ســرطان  شــکل  شــایع ترین 
ســلول سنگفرشــی اســت. معمــوال ماننــد زخــم یــا 
که بهبــود نمی یابد. این  پوســته ای ظاهــر می شــود 
می توانــد در هــر قســمت از زبان ایجــاد شــود و در 
کنــد.  صــورت لمــس آن ممکــن اســت خونریــزی 
گــر فــردی در بلــع دچــار  درد در زبــان یــا گوش هــا، یــا ا
گلــو توده ای ایجــاد  یــا  گــردن  مشــکل شــود و در 

شــود، از عالئــم رایج ایــن ســرطان اســت.
۷. سبک زندگی بی تحرک

کــه قبــال ذکــر شــد، داشــتن یــک ســبک  همانطــور 
زندگــی بی تحــرک و انجــام اقداماتــی از قبیــل ســیگار 
کــم یــا عــدم  کشــیدن و نوشــیدن الــکل، یــا مصــرف 
مصــرف غذا هــای ســالم، می توانــد دلیلــی بــرای 
ــره  ــای تی ــود لکه ه ــان خ ــه روی زب ک ــد  ــرادی باش اف
کافــی از  دارنــد. مصــرف انــواع میــوه و نوشــیدن آب 
دیگــر مــوارد مهــم بــرای ســالمت دهــان و جلوگیــری 

از ســرطان اســت.

مکمل هــای  مصــرف  کــه  معتقدنــد  محققــان 
تنهــا  اســیدفولیک  و   ۳ امــگا  چــرب  اســیدهای 
دو مکمــل مرتبــط بــا زندگــی طوالنی تــر و بهبــود 
ســالمت قلب هســتند. طبق تجزیه و تحلیل 2۰19 
 ،Annals of Internal Medicine در منتشــر شــده 
کــه 277 آزمایــش بالینــی را بــا 2۴ مداخلــه مختلــف 
کــرده اســت، بیشــتر مکمل ها هیــچ تأثیری  بررســی 

کثــر افــراد ندارنــد. در بهبــود ســالمت در ا
کــه  ایــن تجزیــه و تحلیــل “یــک پیــام ســاده دارد 
کــه چنــد  گرچــه برخــی شــواهد نشــان می دهــد  ا
مداخلــه در مــورد مرگ و ســالمت قلب و عروق تأثیر 
کثریــت قریــب بــه اتفــاق مولتــی ویتامین هــا،  دارد، ا
هیــچ  رژیم هــا  مختلــف  انــواع  و  معدنــی  مــواد 
کاهــش خطــر  ــا  ــر بقــا ی گیــری ب تأثیــری قابل انــدازه 

بیماری هــای قلبــی عروقــی نــدارد. ”
بــا  فولیــک می توانــد  اســید  محققــان می گوینــد 
کاهــش  موفقیــت ۲۰ درصــد خطــر ســکته مغــزی را 

دهــد.
محققــان داده هــای ۲۵ مطالعــه را بــر روی ۲۵۵۸۰ 
کردنــد و متوجــه  انســان ســالم تجزیــه و تحلیــل 
کــه مکمل هــای اســید فولیــک بــه ۲۰ درصد  شــدند 

کاهــش ســکته مغــزی مرتبــط هســتند.
فولیــک اســید - یــک ترکیــب مصنوعــی از فــوالت، 
گلبول هــای  معــروف بــه ویتامیــن B9 - در تولیــد 
کســیژن به بــدن،  کــه به انتقــال ا قرمــز خــون جدیــد 
کمــک می کنــد. طبــق فرم هــاروارد T.H، فــوالت 
دار،  غــالت ســبوس  در  در شــکل طبیعــی خــود 
ســبزیجات بــرگ تیره، بادام زمینــی و لوبیا نیز یافت 

می شــود.
مکمل هــای امــگا ۳ می تواننــد خطــر حمله قلبــی را 

کاهش دهند. تقریبــًا ۱۰ درصــد 
احتمالــی  تأثیــر  تحلیل هــا،  و  تجزیــه  طبــق 
مکمل هــای امــگا ۳، نوعــی اســید چــرب اشــباع 

کــه  گرفــت  نشــده، در ۴۱ مطالعــه مــورد بررســی قــرار 
در مجمــوع ۱۳۴،۰۳۲ شــرکت کننــده بــود. یافته هــا 
بــا  اســید چــرب  کــه مکمــل  اســت  از آن  کــی  حا
کاهــش هشــت درصــدی خطــر حمله قلبــی مرتبط 
کاهــش در  بــوده اســت. همچنیــن هفــت درصــد 

کرونــر قلــب مشــاهده شــد. بیمــاری 
کــه اســیدهای چــرب امــگا  مشــخص شــده اســت 
کاهــش التهــاب در بــدن می شــود و خطــر  ۳ باعــث 
کاهــش می دهــد.  بیماری هــای قلبــی و ســکته را 
ــه اســید چــرب  ک ــو توضیــح می دهــد  کلینیــک مای
کاهــش فشــار خــون،  امــگا ۳ همچنیــن توانایــی 
کاهش تــری گلیســیرید، کاهــش لخته شــدن خون 

و منظم تــر شــدن ضربان هــای قلــب را دارد.
کــه مولتــی  کــی از آنســت  تجزیــه و تحلیل هــا حا
 ،B۶ ویتامیــن ،A ویتامین هــا، ســلنیوم، ویتامیــن
ویتامیــن C، ویتامیــن E، ویتامیــن D بــه تنهایــی، 
کلســیم بــه تنهایــی و آهــن هیــچ ارتباطی بــا افزایش 
کاهــش خطــر مــرگ یــا ســالمت قلــب نشــان  یــا 

ندادنــد.
کــه مصــرف همزمــان  در حقیقــت، آنالیــز نشــان داد 
کلســیم و ویتامیــن D خطــر ســکته مغــزی را در افراد 

17 درصــد افزایــش می دهــد.
کــه بهتــر اســت مــواد  ایــن تحقیــق ثابــت می کنــد 
غذاهــا  از  مکمل هــا  جــای  بــه  را  اصلــی  مغــذی 

کنیــد. دریافــت 
ــد  ــادآوری می کنن ــردم ی ــه م ــان ب ــت، محقق در نهای
گــوش فــرا دهنــد  کــه بــه توصیه هــای پزشــک خــود 
کننــد مــواد مغــذی را از منابــع طبیعــی  و ســعی 
کــه مــردم در  دریافــت کننــد. دارو یــا گلولــه جادویــی 
مکمل هــای غذایــی بــه دنبــال آن می گردنــد وجــود 
ــود  ــذی خ ــواد مغ ــت م ــر دریاف ــد ب ــردم بای ــدارد. م ن
کننــد، زیــرا  از رژیــم غذایــی ســالم بــرای قلــب تمرکــز 
کثــر  کــه ا داده هــا بــه طــور فزاینــده نشــان می دهــد 
بزرگســاالن ســالم نیــازی به مصــرف مکمــل ندارند.

خبر

اســت  معــروف  آلرژی هــا  فصــل  بــه  بهــار  فصــل 
و اینکــه در بهــار، بیماری هــای آلرژیــک بســیار شــایع 
می شــود. امــا، حــاال با وجــود ویروس کرونا، شــرایط 
کوویــد ۱۹، قــدری ســخت  تشــخیص آلرژی هــا از 

ــت. ــده اس ش
کرونــا، عطســه و  ایــن روزهــا یکــی از عالئــم شــایع 
کــه همیــن عالئــم در ســرماخوردگی  آبریــزش اســت 
هــم دیــده می شــود. در عیــن حــال، بهــار، فصــل 
شــیوع بیماری هــای آلرژیــک اســت. از همیــن رو، 
کــه عــده ای بــا هــر  گونــه ای شــده اســت  شــرایط بــه 
کرونــا  کــه  عطســه و آبریــزش از بینــی، فکــر می کننــد 
گرفته انــد و در مقابــل، یــک عــده هــم بــی تفــاوت بــه 
شــرایط کرونایــی کشــور، هــر طــور می خواهنــد رفتــار 
می کننــد و بــدون توجــه بــه خطــر انتقــال بیمــاری 

ــا، آزادانــه در ســطح جامعــه تــردد می کننــد. کرون
هر عالمتی ممکن است کرونا باشد

ایرج خســرو نیا رئیس جامعه پزشــکان متخصص 
ــا اشــاره  ــا خبرنــگار مهــر ب گفتگــو ب داخلی ایــران، در 
به اینکــه در اوایــل فصل بهــار عالئم آلــرژی و آنفلوانزا 
کرونــا هــر  گفــت: بــا توجــه بــه شــیوع  وجــود دارد، 
کــه عالئــم ســرماخوردگی و آلــرژی و آنفلوانــزا  فــردی 
کــه  کرونــا داشــته باشــد چــرا  دارد، ممکــن اســت 
برخــی عالئــم مشــترک وجــود دارد بــه همیــن دلیــل 

کنــد. بایــد خــود را قرنطینــه 
وی افــزود: ممکــن اســت از هــر ۱۰۰ نفر بیمار با عالئم 
کرونــا مبتــال باشــد امــا  ســرماخوردگی، یــک نفــر بــه 
گــر همیــن یــک نفــر در جامعــه رهــا شــود می توانــد  ا
تعــداد زیــادی از افــراد را مبتــال می کنــد بنابرایــن هــر 
فــردی کــه عالئــم را در خودش دید باید در قرنطینه 

بماند.
ــران  رئیــس جامعــه پزشــکان متخصــص داخلی ای
کرد: با توجه به اینکه بســیاری از تســت های  کید  تا

بــه  باشــد،  داشــته  خطــا  اســت  ممکــن  کرونــا 
همیــن دلیــل پزشــک در صــورت مشــاهده عالئــم 
ســرماخوردگی ماننــد تــب شــدید، ســرفه، عالئــم 
کــه خــود  گوارشــی شــدید و…، بایــد بــه بیمــار بگویــد 
کاماًل رعایت  را قرنطینه و پروتکل های بهداشتی را 

کنــد.
نگرانی از شباهت عالئم بیماری

رینیــت آلرژیــک یک بیمــاری التهابی شــایع مخاط 
کــه بــا توجــه بــه شــباهت عالئــم آن بــا  بینــی اســت 
کوویــد ۱۹ باعــث نگرانــی برخــی از مبتالیــان شــده 

اســت.
اغلــب از رینیــت آلرژیــک بــه عنــوان یــک مشــکل 
فصلــی یــا آلــرژی بهــاره نــام بــرده می شــود اما ایــن 
بیمــاری می توانــد بــا التهــاب پایــدار مخــاط بینــی و 
التهــاب عفونــی نظیــر ســرماخوردگی یــا ســینوزیت 
همــراه شــود. بنابرایــن افــراد دارای آلــرژی بینــی 
ویروســی  ســرماخوردگی  بــا  بیشــتری  مشــکالت 

دارنــد.
گــرده چمن هــا در  گــرده درختــان در فصــل بهــار، 
گــرده علف هــای هــرز در انتهــای  ابتــدای تابســتان، 
تابســتان و اوایــل پاییــز بــه عنــوان آلرژن هــای خــارج 
از محیــط منــزل مســئول ایجاد عالئــم آلــرژی در ایــن 

بیماران هســتند.
ســید علیرضــا مهدویانــی فــوق تخصــص آســم و 
کلینیکی ایــن بیمــاری  آلــرژی، در مــورد تظاهــرات 
به شــکایاتی نظیر احتقــان بینی، خارش، عطســه، 
گاهــی بــا خــارش و  کــه  کــرد  آبریــزش از بینــی اشــاره 
اشــک ریــزش چشــم همــراه می شــود و هنگامی کــه 
گیرد، ایــن  فــرد در معــرض آلرژن هــای مســئول قــرار 

ــد. ــش می یاب ــکایات افزای ش
افتراق عالئم آلرژی بینی با کرونا

عضــو هیئــت علمی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید 

کرونــا عــالوه  کــرد: در بیمــاری  بهشــتی خاطرنشــان 
بــر تــب، ســرفه، بــدن درد و ضعــف عمومــی، شــاهد 
بــروز عالئمی نظیــر آبریــزش بینــی، گرفتــی و احتقان 
گلــو درد در بیمــار هســتیم. بنابرایــن بــا  بینــی و 
کرونــا و مالحظات  توجــه بــه پاندمی فعلــی بیمــاری 
اپیدمیولوژیــک، وجود این عالئــم در حال حاضر در 

کرونــا تلقــی می شــود. هــر فــردی بیمــاری 
مورد ایــن  در  کار  حداقــل  مهدویانــی،  گفتــه  بــه 
بیمــاران )البتــه در مــوارد خفیــف( رعایــت مــوارد 
توصیــه شــده نظیــر درمــان عالمتــی، اســتراحت، 
ــل  ــت اص ــات و رعای ــرف مایع ــب، مص ــه مناس تغذی
جداســازی حداقــل بــه مــدت دو هفتــه اســت.

وی سابقه وجود آلرژی بهاره در فرد مبتال را یکی از 
کرونا برشــمرد و افزود: در آلرژی  عوامل افتراق آن از 
بهــاره یــا رینیــت آلرژیــک نیز عالئــم آبریــزش از بینی، 
گاهــًا ســرفه و ســردرد وجــود دارد.  احتقــان بینــی و 
افــراد مبتــال بــه آلــرژی بهاره اغلــب دارای ســابقه این 
گذشــته یــا حداقــل ماه هــای  عالئــم در ســال های 
کــه در بیمــاری کرونا این  گذشــته بوده انــد در حالــی 
گهانــی اتفــاق می افتــد و دارای  عالئــم بــه صــورت نا

ســابقه این عالئــم در ســال های قبــل نبوده انــد.
کــرد: عــالوه بر ایــن در آلــرژی  مهدویانــی خاطرنشــان 
ــدن درد،  ــب، ب ــواًل ت ــک معم ــت آلرژی ــا رینی ــاره ی به
ــه  ک ــی  ــدارد در حال ضعــف و بــی اشــتهایی وجــود ن
ــا  ــا اغلــب همــراه با ایــن عالئــم و بعضــًا همــراه ب کرون

ــا فقــدان حــس بویایــی اســت. کاهــش ی
ایــن فــوق تخصــص آســم و آلــرژی، وجــود درگیــری 
چشــمی به صــورت خــارش، اشــک ریــزش و قرمــزی 
کــه  ملتحمــه را ویــژه بیمــاری آلــرژی بهــاره دانســت 
کمتــر دیــده می شــود. کرونا ایــن مــوارد  در بیمــاری 

کــرد: وجــود تــب و ســرفه  مهدویانــی خاطرنشــان 
کرونــا اســت  جــزو شــایع ترین شــکایات در بیمــاری 
کمتــر وجــود  کــه در آلــرژی فصلــی وجــود نداشــته یــا 
کــه خــارش بینی و چشــم از شــکایات  دارد در حالــی 
کلیــدی برای تشــخیص رینیــت آلرژیک و افتــراق آن 

کرونــا اســت. از بیمــاری 
با مشاهده عالئم به قرنطینه بروید

فــوق  صالحــی  محمدرضــا  حــال،  همیــن  در 
کــه االن  تخصــص عفونــی، بــا عنوان ایــن مطلــب 
ســرماخوردگی نداریــم و هــر عالمــت بیمــاری مثــل 
کرونا اســت،  تب، آبریزش، عطســه و ســرفه عالمت 
گفــت: افــراد بــا مشــاهده این عالئــم بایــد خودشــان 
کننــد و در صــورت بدتــر شــدن عالئــم بــه  را ایزولــه 
کننــد. وی از مردم خواســت  کــز درمانــی مراجعه  مرا
کــه در صــورت مشــاهده کمترین عالمت بیمــاری از 
کننــد و پروتکل هــا را اعــم  بیــرون آمــدن خــودداری 
ــات و  ــز از تجمع ــی، پرهی ــذاری اجتماع گ ــه  از فاصل
دورهمی هــا و زدن ماســک و شستشــوی دســت ها 

کننــد. بیشــتر رعایــت 

عطسه های کرونایی را جدی بگیرید؛

کنید  به عالئم سرماخوردگی شک 
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جدیــد  نســل  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
از   ۴K تــی وی اپــل  بــرای  ریموت کنتــرل ســیری 
فرمان هــای حرکتــی پشــتیبانی نمی کنــد و امــکان 
اجــرای برخــی از بازی هــای اپــل تــی وی از طریــق 

نــدارد. وجــود  آن 
 ۴K وی  تــی  اپــل  جدیــد  نســل  ریموت کنتــرل 
ــا ژیروســکوپ نیســت  دارای حســگر شتاب ســنج ی
از  نتــوان  کــه  باعــث می شــود  و همیــن موضــوع 
ریموت کنتــرل مــورد اشــاره به عنــوان کنترلــر حرکتــی 
کــرد.  بــرای شــماری از بازی هــای اپــل TV اســتفاده 
ــذف حســگر  ــد، ح ــزارش می ده گ ــه ورج  ک ــور  آن ط

ســیری  ریمــوت  از  ژیروســکوپ  و  شتاب ســنج 
نخســتین بــار توســط دیجیتــال ترنــدز رؤیــت شــد و 
در صفحــه ی رســمی این محصــول در وب ســایت 

اپــل قابل مشــاهده اســت.
در بخــش مشــخصات فنــی مــدل قدیمی ریمــوت 
ســیری عبارت هــای »شتاب ســنج« و »ژیروســکوپ 
عبــارات  اما ایــن  می شــود،  دیــده  محــوره«  ســه 
چشــم  بــه  جدیــد  محصــول  صفحــه ی  در 
اســت  معنــی  بدیــن  تغییــر  نمی خورند. ایــن 
از  بــا شــماری  ریمــوت ســیری  نســل جدیــد  کــه 
گیمــر بــرای تجربــه ی آن هــا  کــه   TV بازی هــای اپــل
کار نمی کنــد. کنتــرل حرکتــی متکــی شــود  بایــد بــه 
بــرای  تــاش   1۴.۵  tvOS در  موجــود  کــد  طبــق 
اجــرای بازی هــای ناســازگار بــا مــدل جدیــد ریمــوت 
ظاهــر  صفحــه  روی  را  متنــی  چنیــن  ســیری، 
اپــل  روی  بــازی  اجرای ایــن  »به منظــور  می کنــد: 
TV، بایــد اپــل TV ریمــوت )نســل اول( یــا یکــی از 
کــس  کنترلرهــای ســازگار پلــی استیشــن، ایکس با
گــر مــدل  کنیــد«. بدیــن ترتیــب ا و MFi را متصــل 
قدیمی ریمــوت ســیری را داریــد پیشــنهاد می کنیــم 

بــرای اجــرای برخــی بازی هــا آن را نگــه داریــد. 

کنترل حرکتی در نســل جدید ریموت ســیری  نبود 
در نــگاه اول تعجب برانگیــز اســت، زیــرا از چنــد مــاه 
کس  پیــش انتظــار می رفــت مــدل جدیــد ســتاپ با
اپــل TV تمرکــز بیشــتری روی حوزه ی بازی داشــته 
ــد در  ــل جدی ــی وی ۴K نس ــل ت ــی اپ ــد. از طرف باش
کــه ســرویس اپــل آرکیــد  دورانــی عرضــه می شــود 
بازی هــای  از  و  رســیده  خوبــی  بســیار  رشــد  بــه 

پرتعــدادی میزبانــی می کنــد.
بــه  بیشــتری  توجــه  اپــل  اخیــر  ســال های  طــی 
کمتــر ســمت  کنترلرهــای ســنتی تر نشــان داده و 
ســال ۲۰۱۶  در  اســت.  رفتــه  حرکتــی  کنترلرهــای 
کنترل های حرکتی  پیش نیاز پشــتیبانی بازی هــا از 
ریمــوت ســیری حــذف شــد، دقیقــا چنــد مــاه پــس 
از رونمایــی رســمی این ریموت کنتــرل به همــراه اپل 

تــی وی ۲۰۱۵.
کــرد اپــل تــی وی نســل  در ســال ۲۰۱۹ اپــل اعــام 
کــس وان و پلــی استیشــن  جدیــد بــا کنترلر ایکــس با
مــی رود  انتظــار  همچنیــن  دارد.  ســازگاری   ۴
به لطــف سیســتم عامل tvOS 1۴.۵ پشــتیبانی از 
کــس  با کــس ســری ایکس، ایکس  با کنترلر ایکــس 
ســری اس و پلــی استیشــن ۵ بــه اپل تــی وی بیاید. 

جدیدترین پتنت سامسونگ دستگاهی تاشدنی 
کــه ســه صفحه نمایــش دارد  را به تصویــر می کشــد 
و از قلــم لمســی S Pen آهنربایــی بــا پشــتیبانی از 
شــارژ ســریع اســتفاده می کنــد. به نظــر می رســد 
ــتگاه های  ــواع دس کار روی ان ــال  ــونگ در ح سامس
اســت.  مختلــف  کتورهــای  فا فــرم  بــا  تاشــدنی 
شــرکت  کــرد  اعــام  گزارشــی  گذشــته  هفتــه ی 
کــه  می کنــد  کار  تاشــدنی  تبلتــی  روی  کــره ای 
به تازگــی  راســتا  تــا می شــود. در همیــن  بــار  ســه 
کــه بــه  دســتگاه منحصربه فــرد تاشــدنی دیگــری 
پتنــت رؤیــت شــده  ارتبــاط دارد در  سامســونگ 
گــزارش   Android Authority کــه  آن طــور  اســت. 
می دهــد، سامســونگ اخیــرا ســند ۵۲ صفحــه ای 
جدیــدی را بــا نــام »دســتگاه الکترونیکــی تاشــدنی 
اســت.  کــرده  ثبــت  الکترونیکــی«  قلــم  شــامل 
کــه توســط طراحــان  پتنــت جدیــد سامســونگ 
ــده،  ــیده ش کش ــر  ــه تصوی ــایت LetsGoDigital ب س
دســتگاهی تاشــدنی بــا ســه صفحه نمایــش نشــان 
توضیحــات  بخــش  در  سامســونگ  می دهــد. 
 Multi-Foldable Device پتنــت، از آن بــا عبــارت

کــه چنــد بــار تــا می شــود(  )به معنــی دســتگاهی 
ــه صفحه نمایــش راســت  ــرده اســت. زمانی ک ک ــاد  ی
گوشــی تــا شــوند، در بــاالی صفحه نمایــش  و چــپ 
مرکــزی قــرار می گیرند تا بتوانید به ســادگی دســتگاه 
کنید. به نظر می رســد سامســونگ در  را باز و بســته 
حــال بررســی هــر دو نــوع مکانیســم تاشــدنی یعنــی 
تاشــدن به ســمت بیرون و تاشــدن به سمت درون 
اســت. هــر دو مــدل در تصویــر بــاال دیــده می شــوند. 
 S Pen ــی ــم لمس ــت قل ــن پتن ــونگ همچین سامس
آهنربایی را برای گوشــی تاشــدنی جدید ثبت کرده 
اســت. ظاهــرا قلــم لمســی قــرار اســت در فرورفتگــی 
کنــاری  کوچــک بیــن دو صفحه نمایــش تاشــدنی 
گرفتــن  قــرار بگیــرد. پتنــت می گویــد بــه محــض قــرار 

ــت شــارژ ســریع  ــگاه مخصــوص، حال S Pen در جای
فعــال می شــود تــا قلــم لمســی در زمانی ســریع شــارژ 
 S کامــا تاشــده نیســت امــا گوشــی  شــود. زمانی کــه 
Pen همچنــان در داخــل دســتگاه قــرار دارد، حالــت 
ــی  گوش ــوان  ــود. می ت ــال می ش ــتاندارد فع ــارژ اس ش
 ،S Pen ــه ــد ب ــش از ح ــار بی ــردن فش ک ــدون وارد  را ب

ــرد.  ک ــا  کامــل ت به طــور 
تاشــدنی  گوشــی  پتنــت  توضیحــات  بخــش  در 
سامســونگ بــه دو دوربیــن ســلفی اشــاره شــده 
قــرار  بیضی شــکل  بریدگــی  درون  کــه  اســت 
کــه گوشــی  گرفته انــد. همچنیــن گفتــه شــده اســت 
بــه  را  انگشــت  اثــر  تاشــدنی سامســونگ حســگر 
زیــر صفحه نمایــش منتقــل می  کنــد. سامســونگ 
کــه در زیــر  در پتنــت بــه اســپیکری پیزوالکتریــک 
گرفتــه اســت اشــاره  صفحه نمایــش منعطــف قــرار 
می کنــد. پنــل پشــتی دســتگاه ظاهــرا قــرار اســت 

میزبــان دوربیــن دوگانــه باشــد.
صرفــا  گفتیــم  هرآنچــه  باشــید  داشــته  نظــر  در 
براســاس پتنــت بــه دســت آمــده و هیــچ تضمینــی 
چنیــن  بخواهــد  سامســونگ  کــه  نــدارد  وجــود 

کنــد.  تولیــد  دســتگاهی 

شــیائومی که   QLED تلویزیــون  جدیدتریــن 
صفحه نمایشــی ۷۵ اینــچ دارد در هنــد رونمایــی 
شــد. تلویزیــون TV 7۵ Mi QLED دارای وضــوح 
 HDR اســتاندارد نــرخ نوســازی ۱۲۰ هرتــز و   ،۴K
عرضــه ی  از  پیــش،  شیائومی ســاعاتی  اســت. 
تلویزیون هــای جدیــد ســری Mi QLED TV بــرای 
بــازار هنــد خبــر داد. بهتریــن مــدل از تلویزیون های 
 ۴K وضــوح  و  ۷۵ اینــچ  شــیائومی ابعاد  جدیــد 
ــی  ــی محل ــا نورده ــوم دات ب کوانت ــاوری  دارد و از فن
اشــاره ی  مــورد  تلویزیــون  می کنــد.  پشــتیبانی 
و  )تخمیــن   MEMC فنــاوری  از  چینــی  شــرکت 
جبــران حرکــت( پشــتیبانی می کنــد، نــرخ نوســازی 
 HDR کدک هــای ۱۲۰ هرتــز دارد و بــه شــماری از 

نظیــر دالبــی ویــژن مجهــز اســت.
تلویزیــون  وات   ۳۰ ۶تایــی  مجموعه اســپیکر 
مناســبی  قــدرت  و  کیفیــت  بــا  را  شــیائومی صدا 
پخــش می کنــد و به لطــف پشــتیبانی تلویزیــون از 
ــد ســراغ اســتفاده از ســاندبار  ــر می توان کارب  ،eARC

هــم بــرود. 
ــزارش می دهــد،  گ  Android Authority ــه ک آن طــور 
خریــداران تلویزیــون شیائومی یک ســری قابلیــت 
پردازنــده ی  از  نشــئت گرفته  کــه  هوشــمند 
و   Arm Cortex-A۵۵ هســته ای  چهــار  مرکــزی 
گرافیکــی MP2 Mali G۵2 هســتند  پردازنــده ی 
دریافــت می کننــد. تلویزیــون ۷۵ اینــچ شــیائومی دو 
گیگابایــت حافظــه ی رم و ۳۲ گیگابایــت حافظه ی 

دارد. ذخیره ســازی 
دارای   Mi QLED TV نرم افــزار،  دررابطه بــا 
پایــه ی  بــر   PatchWall سیســتم عامل 
کــه  اســت   1۰ وی  تــی  سیســتم عامل اندروید 
کســت پشــتیبانی  کــروم  به صــورت پیش فــرض از 
می کنــد. تلویزیــون شــیائومی میکروفونی دوربــرد 
ــوگل اسیســتنت دارد.  گ ــی  ــرای فرمان هــای صوت ب
شــده  تلویزیــون  وارد  مســتقیما  میکروفــون 
مجبــور  جدیــد  نســل  در  بنابرایــن  و  اســت 
از  را  اسیســتنت  گــوگل  فرمان هــای  نیســتید 
کنیــد.  بیــان  ریموت کنتــرل  میکروفــون  طریــق 
شــیائومی می گوید تلویزیــون جدیــدش در آینــده 
بــا دریافــت به روزرســانی نر م افــزاری بــه پشــتیبانی از 

می شــود.  مجهــز  هــم  الکســا  آمــازون 

کروم اندرویــد به صــورت  گــوگل  نســخه ی جدیــد 
شــده  قیمــت  پایــش  قابلیــت  میزبــان  محــدود 
کــروم بــا فعــال بودن ایــن قابلیــت می توانــد  اســت. 
قیمــت محصــوالت را در تب هــای بــاز به صــورت 
نســخه ی  جدیدتریــن  کنــد.  رهگیــری  مــداوم 
 )Google Chrome( کــروم  اپلیکیشــن اندروید 
به تازگــی میزبــان قابلیــت پایش قیمت شــده اســت 
تــا در صــورت افــت قیمــت محصــوالت، بــه شــما 
اطــاع بدهــد. آن طــور که ورج می نویســد، شــماری 
قابلیــت  کــروم 9۰ اندرویــد  به تازگــی در  کاربــران  از 
کــه ظاهــرا به صــورت  کرده انــد  جدیــد را دریافــت 

عمومــی در دســترس قــرار نگرفتــه اســت. 
کــروم بــرای پیــدا  گــوگل  کــردن قابلیــت،  بــا فعــال 
ــاز شــما  ــر تب هــای ب ــوع افــت قیمــت ب ــردن هــر ن ک
کــرد،  کــه قیمــت افــت  نظــارت می کنــد و در صورتــی 

ــد.  ــان می ده ــنی نش نوتیفیکیش
قابلیــت پایــش قیمــت می توانــد بــرای شــماری از 
کاربران اندرویــد ســودمند باشــد. نســخه ی اندروید 
کارکــرد  کــه   Keepa کــروم بــا افزونه هایــی نظیــر گــوگل 
کــروم دارنــد ســازگار  کاینــت دســکتاپ  مشــابهی در 

نیست. 
پیش نیــاز اصلــی قابلیــت جدید کروم یعنــی باز نگه 
کاربــران  داشــتن تب هــا شــاید بــه مــذاق همــه ی 
گــوگل پیــش از انتشــار  خــوش نیایــد. امیدواریــم 
عمومی پایــش قیمــت،  راهــکار بهتــری برای ایــن 

کنــد.  قابلیــت پیــدا 
دریافــت  را  جدیــد  قابلیــت  کروم اندرویــد  در  گــر  ا
کرده ایــد، می توانیــد بــا مراجعــه به منوی ســه نقطه 
و  تب هــا  انتخــاب  صفحــه ی  باالیــی  بخــش  در 
گزینــه ی Track Prices، آن  ســپس ضربــه زدن روی 

کنیــد.  را فعــال 
که قابلیت برای  اندروید پلیس می گوید در صورتی 
شــما فعــال نشــده اســت، می توانیــد از طریــق فلگ 
 chrome://flags/#enable-tab-grid-layout 
کردن ایــن فلــگ در نــوار  کنیــد. پــس از وارد  اقــدام 
نهایــت  در  و  شــوید  کشــویی  منــوی  وارد  آدرس 
گزینــه ی Enabled Price Notifications را انتخــاب 
گزینــه، مرورگــر را ببندیــد  کنیــد. پــس از انتخاب ایــن 
و دوبــاره بــاز کنید. ظاهرا این تکنیــک برای همه ی 

کار نمی کنــد.  کاربــران 
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بررســی ها نشــان می دهــد آیپــد پــرو 12.9 اینــچ 
افزایــش ۰.۵ میلی متــری  دلیــل  بــه   اپــل   2۰21
مجیــک  کیــس  پیشــین  مــدل  بــا  ضخامــت، 
کیبــورد جدیــد  کیبــورد ســازگاری نــدارد. مجیــک 

بــا قیمــت ۳۴۹ دالر عرضــه می شــود. اپــل 
آیپــد  جدیــد  نســل  مهمی دربــاره ی  نکتــه ی 
پیش تــر  کــه  دارد  وجــود  اپــل  12.9 اینــچ  پــرو 
شــده  مشــخص  بــود.  نشــده  اشــاره  آن  بــه 
کیــس  کــه تبلــت پرچــم دار ۲۰۲۱ اپــل بــا  اســت 
قدیمی مجیک کیبــورد که برای مدل هــای ۲۰۱۸ 
 و ۲۰۲۰ از ایــن تبلــت عرضــه شــده بــود ســازگاری 
گــر قصــد داریــد از مــدل  گــزارش ورج، ا نــدارد. بــه 
۱۲.۹ اینــچ آیپــد پــرو 2۰18 یــا آیپــد پــرو 2۰2۰ ســراغ 
 ،Mini LED صفحه نمایــش  )بــا   ۲۰۲۱ مــدل 
پردازنــده ی قدرتمنــد M1 و دوربیــن بهبودیافته( 
برویــد، در صــورت تمایــل بــه اســتفاده از مجیــک 
کنیــد؛  کیبــورد بایــد ۳۴۹ دالر اضافــه پرداخــت 
ــداری  کیبــورد را خری ــر مجیــک  ــر پیش ت گ حتــی ا

کــرده باشــید.

آیپــد پــرو 12.9 اینــچ 2۰21 اپل اندکــی ضخیم تــر از 
مــدل ۲۰۲۰ اســت. مــدل جدیــد ۶.۴ میلی متــر 
مــدل  ضخامــت  درحالی کــه  دارد؛  ضخامــت 
)تفــاوت  می رســد  میلی متــر   ۵.۹ بــه   ۲۰۲۰
افزایــش  مــی رود  احتمــال  میلی متــری(.   ۰.۵
ضخامــت آیپــد پــرو 12.9 اینــچ 2۰21 بــه  دلیــل 
 Mini صفحه نمایــش  از  تبلــت  اســتفاده ی این 
کــه فنــاوری پیچیده تــری  LED رخ داده باشــد 

دارد.
داشــتن  دلیــل  بــه    2۰21 11 اینــچ  پــرو  آیپــد 
صفحه نمایش قدیمی و تغییر نکردن ضخامت، 
کیبــورد ســازگار  همچنــان بــا نســل قبــل مجیــک 
مــدل ۲۰۲۱  کــه  اســت  اســت. خبــر خوب ایــن 
کیبــورد بــا مدل هــای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ آیپــد  مجیــک 

پــرو اپــل ســازگاری دارد.
در هــر صــورت ســازگار نبــودن نســل جدیــد آیپــد 
کیبــورد قدیمی اتفــاق  پــرو 12.9 اینــچ بــا مجیــک 
ناامیدکننده ای برای کســانی محســوب می شود 
کــه کاربــر مدل هــای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ تبلــت رده بــاالی 

اپل هســتند. 

نرم افــزاری  به روزرســانی  اخیــرا  سامســونگ 
 2۰18 واچ  گلکســی  ســاعت  بــرای  را  جدیــدی 
اســت. این  کــرده  منتشــر   ۳ واچ  گلکســی  و 
را  دســتگاه  سیســتم عامل  ثبــات  به روزرســانی 

می دهــد. بهبــود 
سامســونگ انتشــار به روزرســانی جدیــد بــرای دو 
گجت هــای پوشــیدنی خــود یعنــی  دســتگاه از 
کــرده  گلکســی واچ ۳ را آغــاز  گلکســی واچ 2۰18 و 
اســت. دیدن انتشــار به روزرسانی برای نســل اول 
گلکســی واچ به صــورت هم زمــان بــا نســل جدیــد، 
اتفاق بســیار خوبی اســت و تعهد سامســونگ به 

پشــتیبانی نرم افــزاری را نشــان می دهــد.
که GSMArena می نویســد، به روزرســانی  آن طور 
بــه  را  واچ  گلکســی  فــرم ور  نســخه ی  جدیــد 
گلکســی  R8۰xXXU1FUD1 و نســخه ی فــرم ور 
واچ ۳ را بــه R8۴xXXU1BUD1 ارتقــاء می دهــد. 
در هــر دو عبــارت، حــرف x کوچک بســته به مدل 

کــه در آن حضور دارید تغییر  ســاعت و منطقــه ای 
می کنــد. 

گلکســی واچ 2۰18 سامســونگ صرفــا در  ســاعت 
کــره ی جنوبــی به روزرســانی جدیــد را دریافــت 
کاربــران  کــه  اســت  حالــی  در  اســت؛ این  کــرده 
کانــادا، هنــد و  گلکســی واچ ۳ در ایــاالت متحــده، 
کــره از دریافــت به روزرســانی جدیــد خبــر داده انــد. 
روی  هم زمــان  به صــورت  جدیــد  به روزرســانی  
امــا قطعــا  تمــام ســاعت ها منتشــر نمی شــود، 
فراینــد انتشــار زیــاد بــه طــول نمی انجامــد. بــا 
 Galaxy Wearable اپلیکیشــن  بــه  مراجعــه 
کنیــد.  می توانیــد دریافــت به روزرســانی را بررســی 
جدیــد  به روزرســانی  تغییــرات  فهرســت 
سامســونگ بــرای هــر دو ســاعت، مشــابه اســت. 
اپلیکیشــن  ثبــات  توضیحــات،  براســاس این 
Messaging، وای فای و کل سیستم بهبود پیدا 
می کنــد. به روزرســانی های جدیــد حجــم زیــادی 

ندارنــد. 
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ــود  ــالم می ش ــن س ــت از ناخ ــی صحب ــه وقت همیش
همــه فکــر می کننــد بایــد ناخن هــای مانیکــور شــده 
گــر بــه صــورت  کــه ا را نشــان بدهنــد؛ در صورتــی 
کنیــم نیــازی  مــداوم و روزانــه بــه ناخن هــا رســیدگی 
بــه مانیکــور یــا روش هــای پرخــرج دیگــر نیســت.
در ادامــه 1۰ راهــکار بــرای داشــتن ناخــن ســالم را بــه 

ــم. کرده ای ــی  ــما معرف ش
1. ناخن ها را بیش از حد در معرض آب قرار 

ندهید
روزنامــه  از  نقــل  بــه  نیــوز  ســامت  گــزارش  بــه 
گرفتن بیش  خراسان،خیس شدن ناخن ها و قرار 
از حدشــان در آب، باعث ضعیف و شــکننده شدن 
آن می شــود. پــس حتمــا در زمــان شست وشــوی 

کنیــد . ظرف هــا از دســتکش اســتفاده 
2. آب بنوشید

ســامتی  بــرای  کافــی،  میــزان  بــه  آب  نوشــیدن 
ضــروری اســت و ایــن موضــوع شــامل ناخن هــای 
دریافــت  بــدون  ناخن هــا،  می شــود.  هــم  شــما 
کافی از بدن، شــکننده و به راحتی پوســته  رطوبت 
یــا می شــکنند. نوشــیدن آب  پوســته می شــوند 
کمــک  کافــی، بــه حفــظ رطوبــت ناخــن  بــه میــزان 

می کنــد و بــه آن هــا اســتحکام می بخشــد.
۳. به رژیم غذایی خود توجه کنید

کــه رژیــم غذایــی ســالم و متنوعــی  مطمئــن شــوید 
ــک  ــه از ی ک ــت  ــده اس ــه ش ــن توصی ــد؛ همچنی داری
ــا مــواد معدنــی  مولتــی ویتامیــن مناســب همــراه ب
کنید.یــک رژیــم غذایــی بــدون وجــود  اســتفاده 
ویتامین هــا و مــواد معدنــی الزم می توانــد ســامت 
دهد. ایــن  قــرار  تأثیــر  تحــت  را  شــما  بــدن  کلــی 

موضــوع شــامل ناخن هــا هــم می شــود.
۴. به محصوالت آرایشی  که مصرف می کنید، 

دقت کنید
ک هــای ناخــن یــا مــواد درمانــی آن  بســیاری از ال
حاوی مواد شیمیایی قوی هستند که به ناخن ها 
را ضعیــف می کننــد. آن هــا  و  آســیب می رســانند 
ک کن هایی  ک پا همچنین بهتــر اســت از مصــرف ال
ــرا  کنیــد، زی ــه حــاوی اســتون هســتند خــودداری  ک

ــد. ــه ناخــن آســیب می زن اســتون ب
۵. ناخن های خود را ژلیش نکنید

ــرادی  ــرای اف گزینــه مناســب ب ژلیــش ناخــن، یــک 
کــه رشــد ناخــن آن هــا مشــکل دارد و شــکل  اســت 
ک ژلیــش مایــع رقیقــی  ظاهــری زیبایــی نــدارد.ال
که دیر خشــک می شــود اما اســتفاده مکرر از  اســت 
کنــد یا حتی باعث  آن می توانــد ناخن هــا را ضعیــف 
ــر  گ ــم ا ــنهاد می کنی ــود. پیش ــا ش ــدن آن ه ــده ش کن
مجبــور هســتید از ژلیــش ناخن اســتفاده کنیــد، به 

صــورت مکــرر از آن اســتفاده نکنیــد.
قــرار گرفتــن ناخــن در معــرض اشــعه  مــاوراء بنفــش، 
کی  که بخشی از مراحل ژلیش است، عامل خطرنا

اســت و باعــث ابتــا بــه ســرطان می شــود.
ک نزنید ۶. همیشه ناخن های خود را ال

گــر فاقــد مــواد  ک، حتــی ا امــا اســتفاده مــداوم از ال

شــیمیایی قــوی باشــد، می توانــد ناخن هــای شــما 
کنــد. ناخن هــا نیــاز بــه تنفــس دارنــد. را ضعیــف 

7. ناخن های تان را زیاد بلند نکنید
بلند بودن ناخن یکی از دالیل شکســتن و شــکاف 
را  تــا حــد ممکــن ناخن هــا  برداشــتِن آن اســت. 
کنید.با ایــن  کمی بلنــد  کوتــاه یــا به انــدازه خیلــی 
کار از آســیب دیــدِن احتمالــی ناخن هــا جلوگیــری 

کرده ایــد و ظاهــری زیبــا بــه آن هــا داده ایــد.
8. از ناخن های خود به عنوان ابزار استفاده 

نکنید!
یــا برداشــتن چیــزی  کــردن در قوطــی  بــاز  بــرای 
اســتفاده  ناخن های تــان  از  کوچــک،  فضایــی  از 
کار هــا می توانیــد از پنجــه  خــود  نکنیــد. برای ایــن 
کمــک بگیریــد یــا بــا کمک یــک گیــره کاغذ، وســایل 
ابــزار،  بــه جــای  از ناخــن  ریــز را بردارید.اســتفاده 
باعــث شکســتگی و خــرد شــدن آن می شــود و در 

می کنــد. ضعیــف  را  ناخن های تــان  نتیجــه 
9. از لوسیون ناخن استفاده کنید

کردیــد  احســاس  ک  ال کــردن  ک  پــا از  بعــد  گــر  ا
کــرم مرطــوب  ناخن تــان خشــک اســت، می توانیــد 
همچنیــن  بزنیــد.  آن  روی  لوســیون  یــا  کننــده 
شست وشــوی  بــار  هــر  از  پــس  کــه  اســت  الزم 

کنیــد. تکــرار  را  کار  دســت ها، این 
1۰. ناخن های تان را خشک نکنید

گــر از محصــوالت ضدعفونــی کننــده زیــاد اســتفاده  ا
کــه مــدت زمــان طوالنــی  می کنیــد، اجــازه ندهیــد 
روی ناخن های تــان باقــی بمانــد. اســتفاده  مــداوم 
کننــده می توانــد ناخن هــا را  از مــواد ضدعفونــی 
کنــد.در تهیه ایــن مطلــب از  خشــک و شــکننده 

ــت. ــده اس ــه ش گرفت ــک  ــا «کم ــایت» برترین ه س
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کــردن هــر لکــه ای روی لبــاس بــه جنــس  ک  پــا
پارچــه و نــوع لکــه بســتگی دارد. برخــی از لکه هــا را 
گــرم از  می تــوان بــا آب ســرد و برخــی دیگــر را بــا آب 

بیــن بــرد.
کــه  ــا بــه حــال برایتــان پیــش آمــده باشــد  شــاید ت
بــرای یــک قــرار یــا یــک مهمانــی بســیار مهــم آمــاده 
شــده باشــید و در لحظه آخر چیزی روی لباســتان 
بریــزد و روی آن لکه هایــی را بــه جــای بگــذارد. 
قطعــًا در ایــن زمــان به ذهنتان فشــار وارد می کنید 
کودکــی و جوانــی چــه چیزهایــی یــاد  کــه در دوران 
گرفتــه بودیــد تــا بتوانیــد لکــه خــاص را بــه طــور موثر 

و هــر چــه ســریع تــر از بیــن ببریــد.
کــه می دانیــد بــرای بعضــی از لکه هــا از  همــان طــور 
گــرم و بــرای بعضــی دیگــر از آب ســرد اســتفاده  آب 
می کننــد. بعضی هــا نیــز از مــواد دیگــر مثــل ســرکه 
که ایــن بیــن وجــود  اســتفاده می کننــد امــا ســوالی 
گــرم و  کــه چــرا بعضی لکه هــا با آب  دارد، ایــن اســت 

ک می شــوند. بعضی هــا بــا آب ســرد پــا
لکه هــا عمومــا بــه دو دســته تقســیم می شــوند: 
کــه  لکه هــای بــر پایــه روغــن و لکه هــای بــر پایــه آب 
که ممکن اســت آب  همان نوشــیدنی ها هســتند 
میــوه را نیــز شــامل شــوند و لکه هــای پایــه چربــی 
کمی حالــت چربــی روی خــود دارنــد و غلظــت  کــه 

کــم اســت. آب در آن هــا 
ک  مثــًا لکــه جوهــر، شــکات، رژلــب یا رنــگ، که پا
کــردن لکه هــای پایــه چربــی نیــز ســخت تر اســت در 
ــواع  ــی ان کنندگ ک  ــا نتیجــه دمــای آب هــم روی پ
لکه هــا موثــر اســت و بــرای آن هــا متفــاوت عمــل 

کــرد. خواهــد 
آب گرم برای لکه ها

ــا رنــگ روشــن روی لبــاس  ــر یــک چیــز ســفید ی گ ا
گــرم موثــر خواهــد بــود.  شــما لک انداخــت، آب 
کــودکان  مثــًا لکه هــای موجــود روی لبــاس زیــر 
ــی  ــاز باالی ــوند و نی ــز می ش ــا آب داغ تمی ــوال ب معم
کــه آب داغ ایــن  کنندگــی دارنــد  بــه ضدعفونــی 
ضدعفونــی را انجــام می دهــد زیــرا مــواد شــوینده را 

فعــال می کنــد و در ایــن مــورد بهتــر از آب ســرد عمل 
ــرد. ک خواهــد 

بــرای لکه هــای پایــه چربــی هــم بهتریــن راه ایــن 
کنیــد  کــه از شــوینده های خشــک اســتفاده  اســت 
ــد از آب داغ  ــر خواســتید آن را آب بزنیــد، بای گ امــا ا
اســتفاده کنیــد. آب داغ لکه های رنــگ داری مثل 

شــکات را بهتــر از آب ســرد از بیــن می بــرد.
کــه رنــگ لبــاس  گاهــی اوقــات ممکــن اســت  البتــه 
کامــا تغییــر دهــد و از بیــن ببــرد همچنیــن  را نیــز 
گــر از یــک  آن را بیشــتر چــروک می کنــد؛ مخصوصــا ا
کــرده  پارچــه پشــمی یا یــک پارچــه نــازک اســتفاده 
ــی  ــا دمــای 9۰ ال ــرم ب گ باشــید امــا در هــر حــال آب 
11۰ درجــه فارنهایــت به انــدازه آب داغ به انــدازه 1۳۰ 

درجــه ســانتیگراد ضــد عفونــی نمی کنــد.
استفاده از آب سرد برای لکه ها

آب ســرد می توانــد بــرای هــر لکــه ای اســتفاده شــود 
ــد آن هــا  کــه فقــط بای ــوازم هســتند  امــا بعضــی از ل
گونــه پارچــه نــازک و  را بــا آب ســرد از بیــن بــرد. هــر 
ــا هــر  ظریفــی مثــل پارچه هــای ابریشــم و ســاتن ی
ــد  ــا دســت شســته شــود، بای ــد ب ــه بای ک پارچــه ای 
کــم تــر بــرای آن  از آب ســرد 9۰ درجــه فارنهایــت یــا 

کــرد. اســتفاده 
کــه پیــش از ایــن هــم در  عــاوه بــر آن همانطــور 
ک خواندید لکه هایی  مطالب ســبک زندگی نمنا
کــه بــر پایــه پروتئیــن هســتند، مثــل خــون، تخــم 
و  دئودورانــت  لبنــی،  محصــوالت  و  شــیر  غ،  مــر
چســب نیــز حتمــًا بایــد بــا آب ســرد شســته شــوند. 
کنید، قطعًا پروتئین پخته  گر از آب داغ استفاده  ا
کامــل بــه  کــه بــه طــور  می شــود و باعــث می شــود 
پارچــه بچســبد و در نتیجه دیگر نمی توانیــد آن ها 

را از بیــن ببریــد.
لکه هایــی مثــل ســس، ســویا، چــای، قهــوه، ژلــه، 
کــودک و رنــگ نیــز حتمــا بایــد بــا آب  ادرار، غــذای 
گر مطمئن نیســتید، اول آب  ســرد شســته شــود. ا
کــم  کنیــد زیــرا آســیب دیدگــی آن  ســرد را امتحــان 

تــر خواهــد بــود.

گرفتــن خــود  بــرای ســامت روان خــود از نادیــده 
کنیــد و بــا خــود مهربــان باشــید. بــا پیــروی  پرهیــز 
بــا خودتــان  از روش شــفقت درمانــی می توانیــد 

ــید. ــر باش ــان ت مهرب
حــل  بــه  پرداختــن  و  زندگــی  مشــغله های 
مشــکات خانــواده و عزیزانمــان ســبب می شــود 
بــا  و  بگیریــم  نادیــده  را  مــا خودمــان  از  بســیاری 
خــود نامهربــان باشــیم. مهربــان بــودن بــا خــود، 
بــه معنــای پذیرفتــن خــود بــا تمــام محدودیت هــا 
نگاهــی غیــر قضاوتــی  و نقص هایتــان و داشــتن 

اســت. خودمــان  بــه  نســبت 
خودتان را بهتر بشناسید

دیگــران  دســتاوردهای  زود  خیلــی  افــراد  غالبــًا، 
موفقیت هــای  بــه  نســبت  امــا  می پذیرنــد،  را 
هرچــه  بایــد  حالیکــه  در  نیســتند  خود اینگونــه 
گذاشــته و از توانایی هــای  کنــار  زودتر ایــن نگــرش را 
گاه شــوند و خــود را بشناســند و تاییــد کنند.  خــود آ
کاری انجــام می دهیــد بــه آن افتخــار و  پــس وقتــی 
ــذت  ــتاوردها ل ــد و از دس کنی ــز  ــتر تمرک روی آن بیش

ــد. ببری
خودتان را ببخشید

ــه آن  ــه ب ک ــد  کاری انجــام داده ای گذشــته  شــاید در 
افتخــار نکنیــد و فرصت هــا را ازدســت داده باشــید 
گــر از خــود عصبانــی هســتید بایــد بــا مهربانــی،  امــا ا
بعــد  بــه  از ایــن  بگذاریــد.  کنــار  را  خــود  ســرزنش 
کنیــد و خــود را  کــه بهتــر عمــل  تصمیــم بگیریــد 

ببخشــید.
به خوبی از خودتان مراقبت کنید

یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای ابــراز مهربانــی، مراقبــت 
ــا و  ــد میوه ه ــی بخوابی کاف ــدازه  ــت. به ان ــود اس از خ
کنید.  سبزیجات تازه بخورید و بطور منظم ورزش 
عــاوه بر ایــن، راهــی بــرای از بیــن بــردن اســترس، 

کنیــد. آراســتگی و مراقبــت از ظاهــر خــود انتخــاب 
به خودتان احترام بگذارید

احتــرام بــه خود یعنــی برای آنچه که هســتید ارزش 
قائل شــوید و اجازه ندهید دیگران ارزش را به شــما 
القــا کننــد. بــه خودتــان اعتمــاد و بــرای خــود زندگی 
و تصمیــم  را شــکل دهیــد  نظــرات خــود  کنیــد، 

بگیریــد و از مقایســه خــود بــا دیگــران بپرهیزیــد.
گی های خوبتان را به خود یادآوری کنید ویژ

هــر فــردی ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد خــود را دارد 
پــس بــه نقــاط قــوت خــود بیاندیشــید. مثــا شــاید 
یــک فرد انــدام خوبــی نداشــته باشــد امــا حتمــا 
موهــای زیبــا یــا چشــم های دلربــا دارد و یا اینکــه 
کارهــای  در  عــوض  در  نباشــد  خوبــی  ورزشــکار 
علمی بدرخشــد پــس همیشــه خصوصیــات خوب 

ــد. کنی ــادآوری  ــود ی ــه خ ــود را ب خ
خودتان را حمایت کنید

اشــتباهی  کار  یــا  و  می خوریــد  شکســت  وقتــی 
ــا  ــد، می توانیــد ب انجــام می دهیــد دو انتخــاب داری

عصبانیت بیشــتر خــود را بــه ورطه نابودی بکشــید 
کــه بــا خــود  کنیــد. افــرادی  یــا از خــود حمایــت 
مهربــان هســتند مــورد دوم را انتخــاب می کننــد.

کــه ســرانجام خــوب خواهد شــد و  بــه خــود بگوییــد 
بــا یــادآوری موفقیت هــای گذشــته بــه خــود روحیــه 
بخشــید. ســپس، بــرای مقابلــه بــا آنچــه اتفــاق 

افتــاده، طرحــی ارائــه دهیــد و وارد عمــل شــوید.
جمالت روحیه بخش به خودتان بگویید

فکــر  به ایــن  را  زمان هایــی  زندگــی  در  مــا  همــه 
کــه به انــدازه کافــی خــوب، باهــوش یا قوی  کرده ایــم 
نیســتیم تا بتوانیم به آنچه که می خواهیم برســیم 
امــا بایــد مــوارد زیــر را جایگزیــن افــکارات منفــی خود 

کنیم.
• من لیاقت موفقیت را دارم

• من لیاقت شاد بودن را دارم
ــم  ــه می خواه ــر آنچ ــه ه ک ــن را دارم  ــن لیاقت ای • م

داشــته باشــم
به رویاهایتان احترام بگذارید

ــان  ــد و مهرب ــه خــود احتــرام می گذارن ــه ب ک ــرادی  اف
هســتند، رویاهــای خــود را ارج می نهنــد یعنــی آنهــا 
با برچســب زدن به خیاالت احمقانه، رویاهایشان 
کمرنــگ نمی کننــد، در عــوض آنهــا بــا تبدیــل  را 
رویاهــا بــه اهــداف و ایجاد برنامه ای برای دســتیابی 
به ایــن اهــداف، رویاهــای خــود را جــدی می گیرنــد.

تالش برای بیش از حد کامل بودن را متوقف 
کنید

گــرا بیشــتر در معــرض شکســت قــرار  کمــال  افــراد 
کمــال مطلــق غیرقابــل  گذشــته  می گیرنــد و از ایــن 

تحقــق اســت و تــاش فــرد را ضایــع می کنــد.
خودتان را بپذیرید

که هســتید بپذیرید هر فردی  خودتان را همانطور 
گاهــی  نقــاط قــوت و ضعفــی دارد بــه همیــن خاطــر 
گاهــی شکســت می خوریــد،  و  موفــق می شــوید 
کــه  کامــا همــان چیــزی  بــه خودتــان اجــازه دهیــد 

هســتید باشید.
به قول خود وفادار باشید

صــادق باشــید و فقــط منظور خــود را بگویید و هرگز 
ــدرت  ــد و از ق ــت نکنی ــد صحب ــران ب ــا دیگ ــود ی از خ
مهربانــی  و  حقیقــت  بــه  خدمــت  در  خــود  کام 

کنیــد. اســتفاده 
خودتان را باور داشته باشید

بخشــی از خــود مهربانــی خواســتن بهتریــن چیزهــا 
ــه دســت آوردن  ــرای ب ــان اســت پــس ب ــرای خودت ب
عقیــده  و  توانایی هــا  خــود،  بــه  بایــد  بهترین هــا 

خود ایمــان و اعتقــاد داشــته باشــید.
رشد خودتان را جشن بگیرید

کــه پیشــرفتتان  بعضــی اوقــات فرامــوش می کنیــد 
را جشــن بگیریــد. رشــد ذهنــی، عاطفــی و معنــوی 
بــه طــور خــودکار اتفــاق نمی افتــد و نیــاز بــه تــاش و 

پشــتکار دارد.

لکههایآبگرموآبسرد؛تفاوتدرچیست؟ اینگونهباخودمهربانترباشید

خانه داریروانشناسی

کــه بــا  آش جــو یکــی از آن غذاهــای جــذاب اســت 
رعایــت فــوت و فن هایــش می توانیــد یــک آش لذیــذ 

کنیــد و از آن لــذت ببریــد. را درســت 
مواد الزم برای تهیه آش جو:

• جو پوست کنده: ۱ پیمانه
• بلغور گندم یا گندم پوست کنده: ۴/۱ پیمانه

• پیاز بزرگ: ۱ عدد
• عدس: ۲/۱ پیمانه
• نخود: ۲/۱ پیمانه

• لوبیا چیتی: ۲/۱ پیمانه
• نعنا: ۳ قاشق غذاخوری

ک گوشت: به مقدار نیاز • آب قلم یا استا
• سبزی آش: ۵۰۰ گرم

• پیاز داغ، سیر داغ و کشک: به میزان الزم
• نمک، فلفل و زردچوبه: به میزان الزم
• روغن برای سرخ کردن: به میزان الزم

طرز تهیه و دستور پخت آش جو:
کنیــد و  ۱. حبوبــات را از ۲۴ ســاعت قبــل خیــس 

چنــد بــار آب آن را عــوض کنیــد. جــو را هــم بــه همراه 
کنیــد. گنــدم خیــس 

ــپس  ــد و س کنی ــی خــرد  ــورت نگین ــه ص ــاز را ب ۲. پی
تفــت دهیــد تــا طایــی رنــگ شــود. بعــد نمــک، 
کنیــد و ســپس آب قلــم  فلفــل و زردچوبــه را اضافــه 

کنیــد. ــه مخلــوط اضافــه  را ب
۳. اجــازه بدهیــد تــا آب بــه جــوش بیایــد و بعــد جو و 

گنــدم پوســت کنــده را اضافه کنید.
گذشــت،  ــه از پخــت جــو  ک ۴. بعــد از یــک ســاعتی 
گــر عــدس را جــدا پختــه  عــدس را اضافــه کنیــد ولــی ا
بودیــد، بایــد بعــد از پخــت کامــل جــو آن را به قابلمه 
اضافــه کنید. در قابلمــه را به صورتی که کامًا کیپ 

نباشــد قــرار دهیــد تــا جــو همــراه بــا عــدس بپــزد.
۵. وقتــی عــدس پخــت، نخــود و لوبیــا را بعــد از 
کــردن به آش اضافه کنید. )از قبل حبوبات  آبکــش 

را بپزیــد(
کنیــد. آش را چنــد  ۶ . ســپس ســبزی آش را اضافــه 
بــار بــه هــم بزنیــد تــا همــه مــواد درون آش بــه صورت 

یکنواخــت پختــه شــوند و در ضمــن آش تــه نگیرد.
قاشــق   ۶ داغ،  نعنــا  کــردن  درســت  بــرای   .۷
غذاخــوری روغــن را داخــل تابــه بریزید و بعد از اینکه 
روغــن کمــی داغ شــد، ۳ قاشــق پودر نعنا خشــکی را 

کنیــد. کــه داشــتیم بــه روغــن اضافــه 
کمتــر از ۱ دقیقــه نعنــا خشــک را بــا روغــن  ۸. بــرای 
تفــت دهیــد و بافاصلــه از روی حــرارت برداریــد؛ 
چــون حــرارت بیــش از حــد خیلــی ســریع باعــث 
ســوختن و تیــره رنــگ شــدن نعنــا داغ می شــود و 

طعــم خیلــی تلخــی هــم پیــدا می کنــد.
۹. ســپس نعنــا داغ را بــه آش جــو اضافــه کنید و بعد 
اجــازه دهیــد تــا آش جــا بیفتــد. در ایــن مــدت هــم 

چندیــن بــار آش را هــم بزنیــد تــا تــه نگیــرد.

کنید باایندستورپختلذیذترینآشجورادرست
دستپختربخ
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