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کــه  گنــدم معتــرض و معتقدنــد  کارشناســان بــه قیمــت ۵۰۰۰ تومانــی خریــد تضمینــی  کــه  در حالــی 
گــذاری محصــوالت اســتراتژیک را دور زده، مجلــس در برابــر ایــن اقــدام  دولــت، قانــون و شــورای قیمــت 
کارشناســان بــه قیمــت ۵۰۰۰ تومانــی خریــد  کــه  گــزارش مهــر؛در حالــی  کــرده اســت. بــه  دولــت ســکوت 
گذاری محصوالت  که دولت در این زمینه قانون و شورای قیمت  گندم معترض و معتقدند  تضمینی 
اســتراتژیک را دور زده، مجلــس بویــژه اعضــای کمیســیون کشــاورزی، در برابــر ایــن اقــدام دولــت ســکوت 
ــد. تخلفــات دولــت طــی ســال های اخیــر در اجــرای  ــه نشــان نداده ان کنشــی ب کنــون هیــچ وا کــرده و تا
کشــاورزی منجــر بــه ورود مجلــس بــه ایــن مســاله و اصــاح قانــون  قانــون خریــد تضمینــی محصــوالت 
کــه روی قانــون انجــام شــد، بــه جــای  خریــد تضمینــی محصــوالت اســتراتژیک شــد؛ بــر اســاس اصاحــی 
گــذاری متشــکل از نماینــدگان بخــش دولتــی و بخــش خصوصــی  شــورای اقتصــاد، شــورای قیمــت 

مســئول تعییــن قیمت خریــد تضمینــی محصــوالت اســتراتژیک شــد.

عزم آهنین در مانع زدایی از تولید در گروه فوالد مبارکه:۳

رکورد تولید ماهانه گندله 
در شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان

پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری  مدیرعامــل ســازمان 
گانــه شــهر  گفــت: در بودجــه ۱۴۰۰ مناطــق ۱۵  اصفهــان 
ک کوبــی ۲۰ درصد درختان پیش بینی  اعتبــار الزم بــرای پا
گــو بــا ایمنــا، اظهــار  گفــت و  شــد. فــروغ مرتضایی نــژاد در 
کــه قطعــًا بایــد  کــرد: درختــان موجــودات زنــده ای هســتند 
گســترش،  قانــون حفــظ و  باشــند.  شناســنامه داشــته 
کمیســیون مــاده هفــت یکــی از شــرح وظایــف ســازمان 
کــرده اســت مبنــی بــر  پارک هــا در مــورد درختــان را تعییــن 
که ۲۰ درصد درختان هر ســال باید شناســنامه جدید  این 
ک کوبی  دریافــت کننــد بــدان معنا که بار دیگر بازبینــی و پا

شــوند، امــا ایــن اقــدام از ۲۰ ســال پیــش رهــا شــده بــود.
گذشــته ســازمان پارک هــا و فضــای  از ســال  افــزود:  وی 
ــا دعــوت از شــرکت های متعــدد فرصتــی  ســبز شــهرداری ب
ایــن  و  کــرد  ارائــه  الکترونیکــی  ک هــای  بــرای معرفــی پا
پــارک شــهید  روی درختــان  پایلــوت  بــه صــورت  اقــدام 
رجایــی انجــام شــد. مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و فضــای 
کــه در بودجــه ۱۴۰۰  ســبز شــهرداری اصفهــان بــا بیــان ایــن 
ک کوبی  مناطــق پانــزده گانه شــهرداری اعتبار الزم بــرای پا
گفــت: یکــی از  ۲۰ درصــد درختــان پیش بینــی شــده اســت، 
ک کوبــی  شــرح وظایــف ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز پا
ــی  ــای الکترونیک ک ه ــد پا ــن مت ــه آخری ک ــت  ــان اس درخت
نیــم  ابعــاد  بــا  کوچــک  چیپس هــای  انــدازه  بــه  اســت 
ســانتی متر در دو ســانتی متر در ارتفــاع باالتــر از دو متــر مربــع 
در قســمت پوســت چوب پنبه بیرونی درخت نصب شــده 

ــد. ــه درخــت نمی زن و هیــچ آســیبی ب
بافــت  بــه  توجــه  بــا  چهاربــاغ  در  گفــت:  مرتضایی نــژاد 
ک  ک کوبــی درختــان بــه صــورت پــا تاریخــی محــدوده، پا
ک کوبــی  فلــزی انجــام شــده اســت، امــا در حــال حاضــر پا
درختــان شــهرهای بــزرگ دنیــا بــه صــورت الکترونیکــی 
کــه روی آن تمــام مشــخصات درخــت قــرار  انجــام می شــود 

می گیــرد.
ک الکترونیکــی روی درخــت  کــرد: وقتــی پــا کیــد  وی تا
نصــب می شــود، اطاعــات درخــت روی ســامانه هوشــمند 
تمــام  و  می گیــرد  قــرار  پارک هــا  ســازمان  همــراه  نظــارت 

اطاعــات در اختیــار مــا قــرار دارد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان خبر داد:

پیش بینی اعتبار برای 
ک کوبی ۲۰ درصد  پال

درختان شهر
خبرربخ

کننــدگان و فروشــندگان قنــد،  رئیــس اتحادیــه تولیــد 
کرونــا  کــه شــیوع  پولکــی و نبــات اصفهــان بــا بیــان ایــن 
کاهــش ۳۰ درصــدی ظرفیــت تولیــد قنــد و  منجــر بــه 
کارگاه هــای اصفهــان شــده اســت، گفت: پس  پولــک در 
از مــاه مبــارک رمضــان قیمت هــا مجــدد افزایــش خواهد 

یافــت.
گــو بــا ایمنــا، بــا بیــان ایــن  گفــت و  علیرضــا شــیروانی در 
کاهــش ۳۰ درصــدی ظرفیــت  کرونــا منجــر بــه  کــه شــیوع 
شــده  اصفهــان  کارگاه هــای  در  پولــک  و  قنــد  تولیــد 
کاهــش ۳۰ درصــدی  کــرد: بــا توجــه بــه  اســت، اظهــار 
ــل  ــا تعدی ــت ام ــش یاف کاه ــز  ــد نی ــت تولی ــا، ظرفی تقاض

نداشــته ایم. نیــرو 
وی افــزود: از طرفــی مــواد اولیــه تولیــد پولــک و نبــات در 
ســال جدیــد چندیــن برابــر افزایش قیمت داشــته اســت 
کیلــو جعبــه در اســفند  بــه عنــوان نمونــه قیمــت هــر 
کنــون بــه هــر  گذشــته ۸ هــزار و ۵۰۰ تومــان بــوده و ا مــاه 
ــت  ــیده اس ــان رس ــزار توم ــا ۲۳ ه ــان ی ــزار توم ــو ۱۸ ه کیل
و نمی تــوان اعتراضــی نیــز بــه ایــن افزایــش قیمت هــا 

داشــت.
کننــدگان و فروشــندگان قنــد،  رئیــس اتحادیــه تولیــد 
پولــک و نبــات اصفهــان گفت: با وجود نامگذاری ســال 
بــه جهــش و حمایــت از تولیــد در عمــل شــاهد هیــچ 
کنندگان  کنون تولید  گونــه حمایــت از تولید نیســتیم و ا
بســیار تحت فشــار هســتند. افزایش قیمت های اعمال 
شــده در محصــوالت مــا تناســبی بــا افزایش قیمــت مواد 
کــه واحدهــای صنفــی بــه ایــن  اولیــه نــدارد بــه طــوری 
صرفــه  آنهــا  بــرای  تولیــد  زیــرا  معترض انــد  قیمت هــا 

اقتصــادی نــدارد.
کــه در ســال  شــیروانی ادامــه داد: بــه همــان نســبتی 
کارگــران اعمــال شــد، قیمت هــا  جــاری افزایــش حقــوق 
مقــداری افزایــش یافــت امــا پــس از مــاه مبــارک رمضــان 
مجــددا افزایــش قیمــت خواهیــم داشــت. قیمت هــا 

بــه صــورت جزئــی افزایــش یافتــه اســت امــا ایــن افزایــش 
تناســبی بــا افزایــش قیمــت مــواد اولیــه نــدارد.

کــرد: فعــاالن ایــن صنــف از نحــوه توزیــع  وی تصریــح 
شــکر ناراضی انــد زیــرا ســه نرخــی بــودن قیمــت شــکر 
کننــدگان  تولیــد  کننــد  فکــر  مــردم  شــده  موجــب 
گرانفروشــی می کننــد. دولــت شــکر را بــرای خانــوار بــه 
نــرخ ۶ هــزار و ۳۰۰ تومــان، و ۸ هــزار و ۷۰۰ تومــان شــکر 
عرضــه می کنــد و بــه صنــف و صنعــت نیــز ۱۱ هــزار و ۵۰۰ 
کارگاه هــا برســد  کــه تــا بــه مغازه هــا و  تومــان ارائــه می کنــد 

کیلــو ۱۲ هــزار تومــان می رســد. بــه هــر 
کننــدگان و فروشــندگان قنــد،  رئیــس اتحادیــه تولیــد 
کــه  کننــده  کــرد: مصــرف  کیــد  پولــک و نبــات اصفهــان تا
کــرده، از  کیلــو ۸ هــزار و ۷۰۰ تومــان دریافــت  شــکر را هــر 
کننــده پولــک و نبــات قیمــت ۱۲ هــزار تومانــی آن  تولیــد 

را نمی پذیــرد.
کــرد: بــرای حمایــت از تولیــد الزم  شــیروانی خاطرنشــان 
کننــدگان امتیازاتــی  اســت در پرداخــت بیمــه بــه تولیــد 
ــک و نبــات ۳۰  کننــدگان پول کنــون تولیــد  داده شــود، ا
درصــد حــق بیمــه پرداخــت می کننــد، ایــن در حالــی 
کار نیــز  کــه فعــاالن ایــن صنــف شــامل ســختی  اســت 
کوره هــا بــا دمــای بــاال  کــه در برابــر  کســانی  هســتند زیــرا 
کار می کننــد پــس از مدتــی بخشــی از بینایــی خــود را 
کار را بــرای آنهــا  از دســت می دهنــد امــا بیمــه ســختی 
اعمــال نمی کننــد همچنین اســتادکارهای ما بایــد امروز 
ماهانــه ۱۵ میلیــون تومــان حقــوق بگیرنــد امــا توانایــی 

پرداخــت آن را نداریــم.
کــه تخفیــف بیمــه و ارائــه وام هــای بــا  وی بــا بیــان ایــن 
کننــدگان می توانــد حمایتــی بــرای  کــم بــه تولیــد  بهــره 
ــرد: حداقــل هزینــه تبدیــل یــک  ک آنهــا باشــد، تصریــح 
کیلــو پولــک، ۱۳ هــزار تومــان اســت  کیلــو شــکر بــه یــک 
کننــده دریافــت  کنــون فقــط ۸ هــزار تومــان از مصــرف  و ا
کارگــران اعمــال  می کنیــم و البتــه هنــوز افزایــش حقــوق 

نشــده اســت.

رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان قند و پولکی اصفهان:

کاهش ۳۰ درصدی تولید پولکی در اصفهان
خبرربخ

محمدرضا احتشام زاده - شهردار خورزوق

خ 1399/11/18 )مصوبــه شــماره 193( شــورای محتــرم اســامی شــهر خــورزوق،  شــهرداری خــورزوق درنظــردارد بــه اســتناد مجــوز شــماره 99/255/ش/5 مــور
نســبت بــه اجــرای روشــنایی بلــوار آزادگان حــد فاصــل میــدان امــام خمینــی )ره( تــا روبــروی پمــپ بنزیــن خــورزوق بــا اعتبــاری بــه مبلــغ -/4/150/000/000 ریــال از 
محــل اعتبــارات بودجــه ســال 1400 شــهرداری خــورزوق مطابــق ارقــام پیوســت )ارقــام مــورد تائیــد اداره بــرق شهرســتان برخــوار - دولــت آبــاد( ازطریــق انجــام مناقصه 
عمومــی اقــدام نماید.شــرکت هــای واجــد صاحیــت مــی تواننــد تــا پایــان مهلــت اعتبــار ذکــر شــده شــرکت نماینــد. شایســته اســت بارعایت صرفــه و صاح شــهرداری، 

مناســب تریــن و آخریــن قیمــت پیشــنهادی خــود را بــدون درنظرگرفتــن ارزش افــزوده اعــام نمائیــد.

گهــی و دســتور تحویــل و همچنیــن ســایر شــرایط قــرارداد و تاییــد مهنــدس ناظــر پــروژه  هــرگاه اقــام خریــداری شــده دارای شــرایط اســتاندارد و مطابــق بــا شــرایط آ
مطابــق صورتجلســه تحویــل باشــد وجــه آن قابــل پرداخــت مــی باشــد. درغیراینصــورت مــورد تاییــد نبــوده و ضــرر و زیــان ناشــی از آن برعهــده فروشــنده مــی باشــد.
کتهــا ازطریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت  گــران و بازگشــایی پا کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه   )1
گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصه محقق  گــران مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت  )ســتاد( انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه 

گــران محتــرم مــی تواننــد ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت نســبت بــه خریــد اســناد مناقصــه اقــدام نمایند. ســازند. مناقصــه 
2( شرایط عمومی پیمان جزء الینفک قرارداد محسوب می شود.

گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده پرداخت خواهد شد. کل محاسبه نگردد، درصورت شمولیت بعد از ارائه  3( مالیات بر ارزش افزوده در جمع 
کارکنــان دولــت در معامــات دولتــی مصــوب 22 دیمــاه 1337 حــق مشــارکت در ایــن اســتعام  کلیــه اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی مشــمول قانــون منــع مداخلــه   )4

گردیــد. رانداشــته و درصــورت احــراز شــمولیت، در هــر مرحلــه از اســتعام یــا در زمــان عقــد قــرارداد مطابــق قوانیــن و مقــررات بــا وی رفتــار خواهــد 
کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 5( شهرداری در رد یا قبول یک یا 

6( نظارت بر حسن اجرای عملیات بعهده مسئول واحد عمران شهرداری خورزوق می باشد.
کــه پیشــنهادات دهنــده مــی بایســت در  خ 1400/02/18 تحویــل پیشــنهادات تــا پایــان وقــت اداری 1400/02/28 مــی باشــد  7( مهلــت دریافــت پیشــنهادات تــا مــور
مهلــت تعییــن شــده پیشــنهادات خــود محتــوی ضمانتنامــه بانکــی و یــا فیــش واریــزی نقــدی معــادل -/207/500/000 ریال واریــز بشــماره حســاب 3100000819003 
کــه بایــد  نــزد بانــک ملــی بنــام شــهرداری خــورزوق بابــت 5% ســپرده شــرکت در مناقصــه، مــدارک و اســناد ثبتــی شــرکت و آخریــن تغییــرات آن و بــرگ پیشــنهاد قیمــت 

بــه عــدد و حــروف نوشــته شــود.
8( درصورت ناقص بودن مدارک درخواستی دربسته الف، بسته ب باز نمی شود و نام شرکت از مناقصه حذف خواهد شد.

گــردد و صورتجلســه تهیــه شــود )تســویه حســاب بــا برنــده مناقصــه منــوط بــه ارائــه صورتجلســه  کلیــه اجنــاس برکنــار شــده مــی بایســت تحویــل انبــار شــهرداری   )9
تحویــل اجنــاس برکنــار شــده بــه انبــار شــهرداری مــی باشــد(.

کننــدگان مــی بایســت جــزو لیســت پیمانــکاران مــورد تائیــد شــرکت توزیــع برق اســتان اصفهــان بود و از آن شــرکت تائیدیــه اخذ و تحویل شــهرداری نماید  10( شــرکت 
درغیراینصــورت ضمانتنامــه شــرکت به نفع شــهرداری ضبط خواهد شــد.

کلیه اجناس مصرفی می بایست مورد تائید شرکت توزیع برق استان اصفهان باشد.  )11
12( به پیشنهادات مبهم و مخدوش و مشروط ترتیب اثر نخواهد شد.

کسورات قانونی )مطابق قوانین شهرداری( بعهده برنده استعام می باشد. کلیه  گیرد و  13( هیچگونه مبلغی بابت تعدیل و مابه التفاوت تعلق نمی 
14( شهرداری هیچگونه تعهدی درقبال پیش پرداخت نخواهد داشت.

کمیســیون بــا تکمیــل اســناد قــرارداد و مهــر و امضــاء قــرارداد و تســلیم ضمانــت نامــه حســن  کثــر تــا 7 روز از تاریــخ ابــاغ نظــر  15( برنــده مناقصــه مــی بایســت حدا
کار نســبت بــه تنظیــم و مبادلــه قــرارداد اقــدام نمایــد. درغیراینصــورت ســپرده شــرکت در مناقصــه بــه نفــع شــهرداری ضبــط و بــا برنــده دوم و یــا ســوم قــرارداد  انجــام 

گــردد. تنظیــم مــی 
کار خــود بایــد بــه میــزان 10% از مبلــغ بــرآوردی قــرارداد را بصــورت ســپرده وجــه نقــد واریــزی بــه  16( هنــگام امضــاء قــرارداد طــرف قــرارداد بــرای تضمیــن حســن انجــام 

کارفرمــا ارائــه نمایــد. حســاب شــماره 3100000819003 نــزد بانــک ملــی بــا عنــوان حســاب ســپرده شــهرداری یــا ضمانــت نامــه مــورد قبــول 
گــردد  کــه در محــل شــهرداری خــورزوق تشــکیل مــی  کمیســیون عالــی معامــات شــهرداری  خ 1400/02/28 در  17( پیشــنهادات رســیده در ســاعت 15 روز شــنبه مــور
کمیســیون بــا درنظرگرفتــن رعایــت صرفــه و صــاح شــهرداری و همچنیــن رعایــت  گــردد. ضمنــا برنــده مناقصــه پــس از بررســی هــای الزم و تشــخیص  بــاز و قرائــت مــی 

گــردد. ضوابــط تعییــن و اعــام مــی 
18( ارائه پیشنهادات پس از مهلت تعیین شده فاقد اعتبار بوده و به پیشهادات مبهم، مخدوش، مشروط و فاقد امضاء و سپرده ترتیب اثر نخواهد شد.

19( ســپرده نفــرات اول و دوم و ســوم تــا انعقــاد قــرارداد بــا نفــر اول در شــهرداری باقــی خواهــد مانــد. چنانچــه برنــده اول مناقصــه از انعقــاد قــرارداد تــا پایــان مهلــت 
گردیــد و درصورتیکــه برنــدگان دوم و ســوم نیــز ظــرف مهلــت  قانونــی، خــودداری نمایــد ســپرده او بــه نفــع شــهرداری ضبــط و قــرارداد بــا برنــده بعــدی منعقــد خواهــد 

هفــت روز پــس از زمــان قانونــی حاضــر بــه عقــد قــرارداد نشــوند ســپرده آنــان بــه نفــع شــهرداری ضبــط خواهــد شــد.

گهی مناقصه آ
نوبت اول

1128264 / م الف

ضریب پیشنهادی کل برآورد جمع  برآورد هزینه دستمزد و حمل جمع برآورد  مصالح

کل پیشنهادی مبلغ 

سکوت مجلس در برابر اقدام غیرقانونی دولت 
در تعیین نرخ گندم

کیانوش و علی هاشمی؛ شانس دوم برای سهراب، 

 علی داودی اولین المپیکی وزنه برداری ایران
۶

۵ هزار طرح صنعتی در استان 
اصفهان در حال اجراست

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان:

اصفهانی ها صرفه جویی نکنند، 
خاموشی برق صددرصد است

ک تهران:  رئیس اتحادیه امال

قیمت مسکن 
کاهش یابد باید ۲۵ درصد 

یک کارشناس صنعت خودرو: 

وزارت صمت قدرت راهبری 
شرکت های خودروسازی را ندارد

رییس اداره راه و شهرسازی کاشان: 

آغاز ساخت مسکن ملی در 
کاشان منتظر صدور پروانه است

2

2

3

2

۳

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان: 

جمع آوری ۴۰ خودروی فرسوده رها 
شده در شهر اصفهان

دادستان اصفهان:   
کشاورزان اصفهانی  حقوق قانونی 
در تامین حقابه پیگیری می شود

3

4
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خبر

بــرای  عدالــت  ســهام  وام  دریافــت  امــکان 
گذشــته  ســال  زمســتان  اواســط  از  مشــموالن 
فراهــم شــده اســت و ســهام داران مــی تواننــد 
کــه فیزیکــی و  بــا مراجعــه بــه دو بانــک ایــن وام را 
ــر طــی یــک  گ کننــد و ا نقــدی نیســت را دریافــت 
ماه مبلغ توســط فرد بازگردانده نشــد، در اقســاط 

۳۶ ماهــه بایــد تســویه شــود.
آزادســازی ســهام عدالــت درحالــی بــه ســالگرد 
کــه مشــموالن، چــه  مــی شــود  نزدیــک  خــود 
بــرای مدیریــت  را  کــه روش مســتقیم  افــرادی 
کــه  افــرادی  کــرده بودنــد، چــه  خــود انتخــاب 
روش غیرمســتقیم را بــرای مدیریــت ســهام خــود 
انتخــاب کــرده بودنــد، امــکان فــروش ســهام خود 
کوتاهــی  را ندارنــد. البتــه ایــن امــکان بــرای مــدت 
بــه مشــموالن مســتقیم داده و پــس از مدتــی بــه 
ــازار، منتفــی شــد. در ایــن راســتا،  دلیــل ریــزش ب
گرفتنــد بــه مشــموالن ســهام  مســئوالن تصمیــم 
عدالــت )هــر دو روش مســتقیم و غیرمســتقیم( 
کارت اعتبــاری اعطــا کننــد تــا افراد بتواننــد به این 

نحــو از دارایــی خــود بهــره منــد شــود.
چه کسانی نمی توانند کارت اعتباری دریافت 

کنند؟
گــر مشــموالن مســتقیم حتــی یــک ســهم  البتــه ا
از پرتفــوی خــود را فروختــه باشــند، نمی تواننــد 
گر یک  کارت اعتبــاری را دریــاف کنند. همچنین ا
ــه  ــذاری نام گ ــپرده  ــرکت س ــه ش ــی ب ــع قانون مرج
کــه بــر اســاس آن ســهام فــرد توقیــف  داده باشــد 
کارت اعتبــاری  شــده باشــد، آن فــرد نمی توانــد 
کنــد. همچنیــن چنانچــه فــرد ســجامی  دریافــت 
و  اســت  نشــده  هویــت  احــراز  باشــد،  نشــده 
بنابرایــن امــکان دریافــت کارت اعتبــاری را نــدارد.

کــرات بــا  گفتــه مســئوالن، مذا بــا وجــود آنکــه بــه 

۱۰ بانــک بــرای ارائــه خدمــت مذکــور ادامــه دارد 
کنــون فقــط دو بانــک ملــی و تجــارت بــرای  امــا تــا 
کــرده انــد.  کارت اعتبــاری اعــام آمادگــی  اعطــای 
کارت اعتباری  بنابراین مشــموالن برای دریافــت 
ــه  ــور مراجع ــک مذک ــی از دو بان ــه یک ــد ب ــط بای فق
کننــد. البته نیــازی به مراجعه حضوری نیســت و 
خدمــات بــه صــورت غیر حضــوری ارائه می شــود.

بایــد در  مشــموالن در مرحلــه نخســت حتمــا 
ســامانه ســجام بــه نشــانی www.sejam.ir ثبــت 
نــام کــرده باشــند تــا اطاعــات هویتــی آن هــا ثبــت 

شــده باشــد.
کارت اعتبــاری از بانــک  پــس از آن بــرای دریافــت 
ملــی، مشــموالن مســتقیم بایــد بانــک ملــی را بــه 
کنند)می تواننــد  کارگــزار خــود انتخــاب  عنــوان 
کار را انجــام  کارگــزار ناظــر ایــن  از طریــق تغییــر 
کــه بانــک ملــی ایــران  دهنــد( ســپس مشــتریانی 
کارگــزار ســهام عدالتشــان انتخــاب  را بــه عنــوان 
روز  ارزش  درصــد  تــا ۵۰  تواننــد  مــی  انــد  کــرده 
کارت اعتبــاری  ســهام عدالــت خــود را تســهیات 
)دو میلیــون تومــان تــا ســقف ۱۰ میلیــون تومــان( 

کننــد. درخواســت 
کــه ذکر شــد تمامی مراحل درخواســت  همانطــور 
کارت اعتبــاری از محــل ســهام عدالــت  و دریافــت 
غیــر حضــوری بــوده و نیــازی به مراجعــه حضوری 

به شــعب نیســت.
بــر ایــن اســاس، فــرد متقاضــی بایــد بــه یکــی از 
اپلیکیشــن هــای ایــوا، بلــه یــا شــصت بانــک ملــی 
گزینــه نشــان  کــرده و پــس از آن  ایــران مراجعــه 
کــدام از اپلیکیشــن هــا را انتخــاب  بانــک در هــر 
گزینــه هویــت ســنجی را انتخــاب  کنــد. بعــد از آن 
و مراحــل مربوطــه را انجــام دهــد و ســپس بایــد 
درخواســت  و  شــده  وارد  اعتبــاری  نشــان  بــه 

کنــد. تســهیات 
کارت اعتبــاری را  چنانچــه متقاضــی مایــل باشــد 
کنــد، بایــد درخواســت  از بانــک تجــارت دریافــت 
خــود را در اپلیکیشــن زمــرد بانــک تجــارت ثبــت 
کنــد و پــس از آن، بانــک نســبت بــه اســتعام 
تعــداد ســهام عدالــت و توثیــق آن بــرای پرداخــت 
گذرانــدن ســایر  کــرده و پــس از  تســهیات اقــدام 
اســتعام ها، مبلــغ تســهیات، ســود تســهیات، 
مبلــغ اقســاط و ... را تعییــن و بــه مشــتری اعــام 
و وجــه تســهیات را بــه شــماره حســاب متقاضــی 

ــد. ــز می کن ــهیات واری تس
شرایط بازپرداخت وام

ســهام  اعتبــاری  کارت  تســهیات  بازپرداخــت 
عدالــت در اقســاط ۳۶ ماهــه و بــا نــرخ ۱۸ درصــد 
کل مبلــغ  کــه  البتــه در صورتــی  بــود،  خواهــد 
بــه  آن  دریافــت  از  پــس  روز   ۳۶ تــا  تســهیات 
صــورت یکجــا بازگردانــده شــود، ســودی بــه آن 

گرفــت. تعلــق نخواهــد 
نکات مهم دریافت کارت اعتباری

مهــم تریــن نکتــه در دریافــت وام ســهام عدالــت 
کارت اعتبــاری فیزیکــی نیســت  کــه  ایــن اســت 
خریــد  بــرای  جــز  و  اســت  بانــک  نشــان  بلکــه 
کاالهــای داخــل فروشــگاه طــرف قــرارداد بــا بانــک 
اســتفاده دیگــری نــدارد و نمیتــوان آن را بــه پــول 
کــرد. بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه شــود  نقــد تبدیــل 
کــه افــرادی که ســهام یک میلیون تومانــی دارند، 
کــه ســهام ۵۰۰  وام ۱۴ میلیــون تومانــی و افــرادی 
ــی  ــد، وام هفــت میلیــون تومان ــی دارن هــزار تومان
کــرد. همچنیــن متقاضیــان  دریافــت خواهنــد 
حتمــا بایــد در یکــی از بانــک هــای ملــی و تجــارت 
میدهنــد،  اعتبــاری  کارت  حاضــر  درحــال  کــه 

حســاب داشــته باشــند.

شرایط بازپرداخت وام سهام عدالت

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

گفــت:  خــودرو  صنعــت  کارشــناس  یــک 
کــه قــدرت راهبــری  کــرده  وزارت صمــت ثابــت 
کــه تأثیــر بســزایی در  شــرکت های خودروســازی 

نــدارد. را  دارنــد  پیشــران  صنعــت  ایــن  رشــد 
گفتگــو بــا  ایمنــا، بــا بیــان اینکــه  لطیــف یــاری در 
ــازار ســرمایه بــه عنــوان یــک نمــاد مالــی شــفاف  ب
کننــده، دســت شــرکت های خودروســازی داخلی 
کــرد: در  در ادعاهــای واهــی را رو می کنــد، اظهــار 
کشــور  کــه دو شــرکت خودروســازی بــزرگ  حالــی 
ادعــا داشــتند در ســال گذشــته جهــش تولیــد را بــا 
رشــد تولیــد بیــش از ۲۰ درصــدی محصوالتشــان 
کرده انــد، انتشــار صورت هــای مالــی آنهــا  محقــق 
گذشــته تنهــا  در بــازار ســرمایه نشــان داد در ســال 
ــت  ــواری و وان ــودرو س ــتگاه خ ۹۰۰ هــزار و ۷۱۴ دس

تولیــد شــده اســت.
تولیــد  آمــار  بــا  آمــار  ایــن  مقایســه  افــزود:  وی 
نشــان  ســال ۹۸  در  خودروســازان  محصــوالت 
کــه رشــد ۲۰ درصــدی تولیــد محصوالت  می دهــد 
در ایــن دو شــرکت خودروســازی محقــق نشــده و 
افزایــش میــزان تولیــدات ایــن دو شــرکت شــاخص 
کمتــر از ۴ درصــد بــوده اســت بــر این اســاس برنامه 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت مبنــی بــر تولیــد 
بیــش از یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار خــودرو در ســال 
گذشــته محقــق نشــده و علــت اصلــی محقــق 
نشــدن ایــن برنامــه نیــز بی توجهــی خودروســازان 

کشــور اســت. بــه وضعیــت بــازار اتومبیــل 
کارشــناس صنعــت خــودرو بــا بیــان اینکــه  ایــن 

دســتگاه  عنــوان  بــه  صمــت  وزارت  متأســفانه 
خودروســازی،  شــرکت های  بــر  ناظــر  دولتــی 
رابطــه  در  را  کشــور  اقتصــادی  کالن  سیاســت 
کــرد:  بــا ایــن شــرکت ها اجــرا نمی کنــد، تصریــح 
کــه قــدرت راهبــری  کــرده  وزارت صمــت ثابــت 
کــه تأثیــر بســزایی در  شــرکت های خودروســازی 
رشــد ایــن صنعــت پیشــران دارنــد را نــدارد. یــاری 
کــه از برنامــه  افــزود: خودروســازان، سال هاســت 
پیشــنهادی وزارت صمــت بــرای تولیــد اتومبیل و 
عرضــه آن در بــازار عقــب می ماننــد و هیــچ یــک از 
دســتگاه های اقتصــادی دولــت، قــدرت راهبــری 
وزارت  پیشــنهادی  برنامــه  اجــرای  بــرای  آنهــا 

صمــت را نــدارد.
وی یــادآور شــد: بی توجهــی بــه بــازار و ســالیق 
مشــتری ایرانــی باعــث شــده تــا خودروســازان تنها 
در تولیــد موفــق باشــند و راهبــرد تجــاری خاصــی 
بــرای عرضــه اتومبیــل نداشــته باشــند بــه همیــن 
ــازار عقــب هســتند و مشــتریان  دلیــل همــواره از ب
ایرانــی صنعــت خودروســازی رضایــت چندانــی از 

رونــد عرضــه اتومبیــل در بــازار ندارنــد.
خاطرنشــان  خــودرو  صنعــت  کارشــناس  ایــن 
کــرد: صنعــت خودروســازی ایــران بــه دلیــل دور 
بــودن از فضــای رقابتــی بــازار و صنعــت، دچــار 
ــن  ــران ای ــل جب ــا راه ح ــده و تنه ــی ش عقب ماندگ
عقب ماندگــی بــزرگ در صنعــت و زنجیــره ارزش 
خارجــی  رقبــای  حضــور  ایــران،  خودروســازی 
صنایــع خودروســازی در شــرایط یکســان در ایران 

بــرای رقابــت بــا شــرکت های داخلــی اســت.

کــرد: ایــن بانــک  کل بانــک مرکــزی اعــالم  رئیــس 
بــرای اصــالح نــرخ تســعیر دارایــی ارزی بانــک هــا 
بــه شــرط اعطــای معافیــت مالیات ســود ناشــی از 

تســعیر، آمادگــی دارد.
عبدالناصــر همتــی، در صفحــه شــخصی خــود در 
فضــای مجــازی نوشــت: در خصوص درخواســت 
ــعیر  ــرخ تس ــالح ن ــرای اص ــرمایه ب ــازار س ــن ب فعالی
دارایی هــای ارزی بانک هــا، بایــد در نظــر داشــت 
کــه دارای یهــای ارزی بانک هــا، عمدتــًا مطالبــات 
از بنگاههــا هســتند و بخشــی از آن هــم بــه دلیــل 

تحریــم مســدودند.
وی افــزود: وصــول مطالبــات ارزی بعضــًا معــوق، 
در نرخ هــای فعلــی ارز در بــازار، مشــکالت خودش 

را دارد.
گفــت: تســعیر مطالبــات ارزی بانک هــا  همتــی 
درنــرخ باالتــر، شناســایی درآمــد موهومــی بیشــتر 
وســود بــی کیفیــت ولــذا، ارائــه عملکــرد غیرواقعی 

و پرداخــت مالیــات نقــدی اســت.
ــالح  ــاده اص ــزی آم ــک مرک ــت: بان ــار داش وی اظه
بانک هــا،  ارزی  دارایی هــای  تســعیر  نــرخ 
متناســب بــا نــرخ تســعیر متناســب بــا شــرایط 

اســت. غیرتحریمــی 
گفــت: بانــک مرکــزی بــرای مؤثــر واقــع  همتــی 
شــدن اصــالح نــرخ تســعیر ارز در قیمــت ســهام 
بانک هــا معتقــد اســت اعطــای معافیــت مالیــات 
ــا زمــان نقــد شــدن آنهــا  ســود ناشــی از تســعیر، ت

ضــروری اســت.

ک بــا بیــان اینکــه  رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــال
ک منجــر به ایجاد مشــکالتی  تعطیلــی دفاتــر امــال
برای خریداران و فروشــندگان شــده و درخواســت 
بازگشــایی دفاتــر بــا رعایــت پروتکلهای بهداشــتی 
گفــت: بــرای اینکــه مــردم مقــداری تــوان  را داریــم 
کنند باید قیمت مســکن حداقل ۲۵  خرید پیدا 

درصــد کاهــش پیــدا کنــد.
کــرد: از روز ۲۱  مصطفــی قلــی خســروی اظهــار 
ک تعطیــل شــده اند  کــه دفاتــر امــال فروردیــن مــاه 
مشــکالتی بــرای طرفین معاملــه ایجاد شــده و به 
همیــن دلیــل تقاضــا داریم در دســته بنــدی کرونا 
گــروه شــغلی ۱ محســوب شــویم تــا بتوانیــم  جــز 

کنیــم و بــه مــردم خدمــات بدهیــم. فعالیــت 
کــه بــه فصــل جابه جایــی مســتأجران  بخصــوص 
بــه  تــا نســبت  نزدیــک می شــویم و الزم اســت 

انجــام معامــالت چــاره اندیشــی شــود.
ک، بیشــتر از طریق  وی افــزود: فعالیــت دفاتــر امال
کــه متعاملیــن  تلفــن انجــام می شــود. زمانــی هــم 
در اتــاق قرارداد حضور می یابند فاصله اجتماعی 

و پروتکل هــای بهداشــتی رعایــت می شــود.
مــا از ابتــدای ســال دائمــًا تعطیــل بوده ایــم؛ در 
کنیم. کار مردم رســیدگی  که الزم اســت به  حالی 
ک بــا بیــان اینکــه  رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــال
ــه  ــه جــا ب کنــون بســیاری از مــردم مجبــور ب هــم ا
گفــت: عــده ای خانــه خــود را  جایــی هســتند 
کــه حکــم  فروخته انــد یــا مســتاجرانی هســتند 
کــه  تخلیــه برایشــان صــادر شــده اســت؛ در حالــی 

مــا نمی توانیــم ســرویس بدهیــم.
گفــت:  خســروی دربــاره وضعیــت بــازار مســکن 
در شــرایط فعلــی معاملــه ای انجــام نمی شــود 
امــا قبــل از عیــد قیمت هــا ۱۰ تــا ۱۵ درصــد پاییــن 

ــود.  ــده ب آم
بعــد از ایــن هــم بایــد قیمت هــا بیــش از ۲۵ درصد 
کاهــش یابــد تــا مــردم مقــداری تــوان خریــد پیــدا 

کنند. 
کرده ایــم ســتاد تنظیــم بــازار بــرای  بارهــا اعــالم 
مســکن ایجــاد شــود و پلیــس امنیــت بــه عنــوان 

کنــد.  ــازار نظــارت  ــر ب عضــو ایــن ســتاد ب
قیمت هــا  می کنیــم  اعــالم  مــا  مثــال  طــور  بــه 
کــرده، بعــد عــده ای بخــر و بفــروش  کاهــش پیــدا 
کاهــش نیافتــه اســت.  کــه  مصاحبــه می کننــد 
گران بــه دلیــل منافــع خــود مخالــف پاییــن  ســودا

ــت  ــر فعالی ــد ب ــذا بای ــتند. ل ــا هس ــدن قیمت ه آم
ایــن افــراد نظــارت شــود.

ثبــت اطالعــات ملکــی  تأثیــر  وی در خصــوص 
گفــت:  خانوارهــا در ســاماندهی بــه بــازار مســکن 
شناســایی  بــرای  اســکان  و  ک  امــال ســامانه 
وضعیت ســکونتی افراد طراحی شــده اســت. اواًل 
ایجــاد چنیــن ســامانه ای نشــان می دهــد دولــت 
کنــون هیــچ نــوع آمــاری از بخــش مســکن  تــا 

نداشــته اســت.
ــی  ــر خانه هــای خال ســال ۱۳۹۴ قانــون مالیــات ب
گذشــت شــش ســال  تصویــب شــد امــا بعــد از 

کننــد.  می خواهنــد آن را عملیاتــی 
دو مــاه هــم بــرای ثبــت اطالعــات فرصــت داده اند 

کــه عمــر ایــن دولــت بــه پایــان می رســد.
ک گفــت: در تمــام  رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــال
کشــورها ۸ تــا ۱۰ درصــد خانه هــا را بــرای جــا بــه 

ــد.  ــی نگــه می دارن ــی، خال جای
کــه خانــه خــود را فروختــه، در  کســی  نمی شــود 
خیابــان بمانــد. به اعتقاد من آمــاری از خانه های 

خالــی وجــود نــدارد. 
داده هــای بانــک مرکــزی و مرکــز آمــار در خصــوص 
بخش مســکن اشــتباه اســت و متأســفانه همین 
داده هــا مبنایــی برای تصمیم گیری شــده اســت.

ک و اســکان  امیــدوارم همــه مــردم بــا ســامانه امال
کننــد تــا از ایــن بــه بعــد آمــار  همــکاری و همیــاری 

دقیقــی از بخــش مســکن داشــته باشــیم.
و  ملکــی  اطالعــات  ثبــت  گــزارش،  بنابرایــن 
ک و اســکان  ســکونتی خانوارهــا در ســامانه امــال
بــه نشــانی amlak.mrud.ir از روز پنجشــنبه )۱۹ 

فروردیــن( آغــاز شــده اســت. 
و  شــهری  از  اعــم  خانــوار  سرپرســتان  کلیــه 
روســتایی، مالــک و مســتأجر و تمامــی مالکیــن 
کــه  هســتند  مکلــف  مســکونی  واحدهــای 
ک  اطالعــات محــل ســکونت )اقامتــگاه( و امــال
ــا مالکیت هــای رســمی،  تحــت مالکیــت خــود )ب
وکالتــی، تعاونــی شــهری و روســتایی( را ظــرف 
در   ۱۴۰۰ فروردیــن   ۱۹ تاریــخ  از  مــاه  دو  مــدت 

کننــد. درج  اســکان  و  ک  امــال ســامانه 
در مرحلــه اول زمــان بنــدی مراجعــه بــه ســامانه 
کــد  ک و اســکان بــر اســاس آخریــن رقــم  ملــی امــال
ملی سرپرســت خانوار اســت اما از ۱۰ اردیبهشــت 
کدهــای ملــی قابلیــت ثبــت  تــا ۱۹ خــرداد تمامــی 

نــام دارد.
کــه  از روز ۱۹ فروردیــن تــا ۹ اردیبهشــت افــرادی 
کــد ملــی آنهــا بــه ترتیــب ۹، ۸، ۷، ۶،  آخریــن رقــم 
۵، ۴، ۳، ۲، ۱ و صفــر اســت بــه ترتیــب هرکــدام دو 

روز فرصــت نــام نویســی دارنــد.
 ۱۰ روز  از  شــد  گفتــه  کــه  همانطــور  ســپس 
افــراد  تمامــی  خردادمــاه   ۱۹ تــا  اردیبهشــت 
کننــد. می تواننــد اطالعــات ملکــی خــود را ثبــت 

یک کارشناس صنعت خودرو: 

وزارت صمت قدرت راهبری شرکت های 
خودروسازی را ندارد

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد؛ 

آمادگی بانک مرکزی 
برای اصالح نرخ تسعیر دارایی های ارزی

ک تهران:  رئیس اتحادیه امال

کاهش یابد قیمت مسکن باید ۲۵ درصد 

گزارشربخ

کــه کارشناســان به قیمــت ۵۰۰۰ تومانی  در حالــی 
معتقدنــد  و  معتــرض  گنــدم  تضمینــی  خریــد 
گــذاری  قیمــت  شــورای  و  قانــون  دولــت،  کــه 
محصــوالت اســتراتژیک را دور زده، مجلــس در 

کــرده اســت. برابــر ایــن اقــدام دولــت ســکوت 
کارشناســان بــه  کــه  گــزارش مهــر؛در حالــی  بــه 
گنــدم  تضمینــی  خریــد  تومانــی   ۵۰۰۰ قیمــت 
کــه دولــت در ایــن زمینــه  معتــرض و معتقدنــد 
محصــوالت  گــذاری  قیمــت  شــورای  و  قانــون 
اســتراتژیک را دور زده، مجلــس بویــژه اعضــای 
کشــاورزی، در برابــر ایــن اقــدام دولــت  کمیســیون 
کنشــی به نشــان  کنــون هیــچ وا کــرده و تا ســکوت 

نداده انــد.
تخلفــات دولــت طــی ســال های اخیــر در اجــرای 
کشــاورزی  قانــون خریــد تضمینــی محصــوالت 
منجــر بــه ورود مجلــس بــه ایــن مســاله و اصــاح 
قانــون خریــد تضمینــی محصــوالت اســتراتژیک 
کــه روی قانــون انجــام  شــد؛ بــر اســاس اصاحــی 
شــد، بــه جــای شــورای اقتصــاد، شــورای قیمــت 
گــذاری متشــکل از نماینــدگان بخــش دولتــی و 
بخــش خصوصــی مســئول تعییــن قیمت خریــد 

تضمینــی محصــوالت اســتراتژیک شــد.
در همین راســتا نیز شــورای مذکور به درخواســت 
کشــاورزی، نــرخ خریــد تضمینــی  تشــکل های 
چغندرقنــد، دانه هــای روغنــی و چــای را اصــاح 
کــرد )افزایــش داد(. بــه ادغــان دســت اندرکاران، 
افزایــش نــرخ دانه های روغنی دیرهنــگام و پس از 
پایــان یافتــن فصــل کشــت بــود و به همیــن دلیل 
در ســطح زیرکشــت ایــن اقــام تأثیــر نداشــت امــا 
اقــدام بــه موقــع در افزایــش نــرخ خریــد تضمینــی 
چغندرقنــد توانســت کشــاورزان را بــه کشــت ایــن 
که این مســاله  کند  محصول اســتراتژیک ترغیب 
ــه واردات طــی ســال جــاری و  کشــور ب وابســتگی 

کاهــش خواهــد داد. آینــده را 
دولت چگونه شورای قیمت گذاری 

محصوالت استراتژیک را دور زد؟
ــی شــورای  ــه عنــوان متول ــت ب ــا ایــن وجــود دول ب
گــذاری محصــوالت اســتراتژیک ماه هــای  قیمــت 
متعــدد  درخواســت های  برابــر  در  متمــادی 
گنــدم  کشــاورزی بــرای اصــاح نــرخ  تشــکل های 
کــه برداشــت  کــرد و ســرانجام در حالــی  مقاومــت 
ــود،  ــده ب ــاز ش ــور آغ کش ــق  ــی مناط ــدم در برخ گن
کار شــورا  گنــدم در دســتور  ــرخ  موضــوع اصــاح ن

گرفــت. ــرار  ق

تشــکل های  کــه  بــود  آن  از  کــی  حا شــنیده ها 
کشــاورزی و وزارت جهاد کشــاورزی پس از بررسی 
ــرخ ۵,۵۰۰ تومــان توافــق  ــر روی ن آنالیــز قیمــت، ب
کرده انــد و بــر ایــن اســاس انتظــار می رفــت شــورای 
گــذاری محصــوالت اســتراتژیک بــه رویــه  قیمــت 
کــه جلســاتش دوشــنبه برگــزار می شــد،  گذشــته 
دربــاره نــرخ توافــق شــده تصمیــم گیــری کنــد. امــا 
کــه وزیــر جهــاد کشــاورزی  گاه خبــر دادنــد  منابــع آ
ــاره ایــن نــرخ، نظــر موافــق رئیــس  قــرار اســت درب

کنــد. جمهــور را اخــذ 
کــه طبــق قانــون بایــد نــرخ  ایــن در حالــی بــود 
قیمــت  شــورای  جلســه  کار  دســتور  در  مذکــور 
گــذاری محصــوالت اســتراتژیک قــرار می گرفــت 
کــه در شــورا دارد  و دولــت از طریــق نمایندگانــی 
و  اقتصــاد  وزیــر  کشــاورزی،  جهــاد  وزیــر  یعنــی 
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه مواضــع خــود 
دربــاره نــرخ مذکــور را اعــام و بــه نتیجــه رأی گیــری 

ــد. کن ــن  تمکی
گنــدم در ســتاد هماهنگــی  بــا ایــن وجــود قیمــت 
کــه بــه ریاســت رئیــس جمهــور  اقتصــادی دولــت 
گرفــت و در  تشــکیل شــده بــود، مــورد بررســی قــرار 
نهایــت یک هزار تومــان به عنوان »جایزه ســرعت 

کــرد. گنــدم اضافــه  در تحویــل« بــه نــرخ قبلــی 
گســترده ای را بــه  کنش هــای  ایــن اقــدام دولــت وا
دنبــال داشــت، در همیــن زمینــه محمدشــفیع 
کشــاورزی و  ملــک زاده، رئیــس نظــام صنفــی 
گفــت: ایــن نــرخ منطقــی  کشــور   منابــع طبیعــی 

کمتر از ۵۵٠٠ تومان  گندم نباید  نیســت و قیمت 
کاهــش عملکــرد  کــه بــا توجــه بــه  باشــد هرچنــد 
گنــدم بــه دلیــل خشکســالی و افزایــش سرســام آور 
هزینه هــای مســتقیم و جانبــی تولیــد، قیمــت 
گنــدم در ســال جــاری  کیلوگــرم  تمــام شــده هــر 

ــت. ــده اس ــرآورد ش ــان ب ــتر از ۸,۰۰۰ توم بیش
کــرد: در هــر صــورت شــورای  کیــد  ملــک زاده تا
ــر  ــد ب ــذاری محصــوالت اســتراتژیک بای گ قیمــت 
اســاس وظایــف و اختیــارات قانونــی طــی روزهای 
آتــی تشــکیل جلســه داده و طبــق قانون، نســبت 
بــه تعییــن و اعــام نــرخ خریــد تضمینــی محصول 
گنــدم و ســایر محصــوالت اقــدام مقتضــی انجــام 

دهــد. )جزئیــات بیشــتر را اینجــا بخوانیــد(
همچنیــن، ســید جعفــر حســینی، مشــاور عالــی 
بــا  طبیعــی  منابــع  و  کشــاورزی  صنفــی  نظــام 
گــذاری  اشــاره بــه قانــون مجلــس بــرای قیمــت 
محصــوالت اســتراتژیک گفــت: بــر اســاس قانونــی 
کــه مجلس به تصویب رســاند مســئولیت قیمت 
گــذاری محصــوالت اســتراتژیک بــر عهــده شــورای 
گــذاری اســت و اینکــه دیــروز در جلســه  قیمــت 
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، قیمت گندم 
کــرده مــورد قبــول نیســت و مجلــس بایــد  را اعــام 

کنــد. بــه ایــن مســأله ورود 
تبانی دولت با تشکل های شبه دولتی برای 

تعیین قیمت گندم!
کاظــم خــاوازی، وزیــر جهــاد  در همیــن راســتا 
کشــاورزی در نشســتی بــا خبرنــگاران در پاســخ 

بــه پرســش مبنــی بــر اینکــه تعییــن قیمــت ۵ هــزار 
ــورد  ــدم م گن ــی  ــد تضمین ــرخ خری ــرای ن ــان ب توم
ــان  کننــدگان نبــوده و آن رضایــت خیلــی از تولیــد 
کــه قیمــت بایــد حداقــل ۵ هــزار  معتقــد هســتند 
گنــدم آنالیــز  گفــت: قیمــت  و ۵۰۰ تومــان باشــد، 
دارد و بــر اســاس آن آنالیــز نــرخ تمــام شــده تولیــد 

می شــود. مشــخص 
کــه  کــرد: قیمتــی  کشــاورزی تصریــح  وزیــر جهــاد 
ــی  ــاد مل ــه بنی ک ــود  ــددی ب ــید ع ــب رس ــه تصوی ب
کــه ایــن بنیــاد  کــرده بــود  گندمــکاران آن را اعــام 
کشــاورزان اســت و مــا بــه احتــرام آنــان  متشــکل از 
همیــن قیمــت را در ســتاد هماهنگــی اقتصــادی 
رئیــس  بــا حمایــت  کــه  کردیــم  دولــت مطــرح 
جمهــور و رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــه 

ــید.  ــب رس تصوی
کشــاورزی نیــز  البتــه ایــن اظهــارات وزیــر جهــاد 
ــه  گرفت ــرار  ــان ق کارشناس ــده ای از  ــاد ع ــورد انتق م
کــه آنان معتقدند بنیاد ملی گندمــکاران که  چــرا 
ــرده،  ک کشــاورزی آن را ایجــاد  خــود وزارت جهــاد 
بیشــتر نماینده دولت اســت یا کشــاورز و به نوعی 
ــت و تشــکل های شــبه دولتــی  ــی میــان دول تبان
باعــث اخــذ چنیــن تصمیمــی شــده اســت. در 
کمیســیون  ایــن زمینــه ارســان قاســمی، رئیــس 
بــه  کنــش  وا در  ایــران  تعــاون  اتــاق  کشــاورزی 
گنــدم  تعییــن هــزار تومــان جایــزه بــرای تحویــل 
کــه در  کشــاورزان اظهــار داشــت: نکتــه مهمــی  از 
ایــن زمینــه بایــد مورد توجــه قرار بگیرد این اســت 

گــذاری  کــه تشــکل های عضــو شــورای قیمــت 
محصــوالت اســتراتژیک بیشــتر از آنکــه نماینــده 
ــورا  ــن ش ــت در ای ــده دول ــند نماین ــاورزان باش کش

هســتند.
ساختار شورای قیمت گذاری محصوالت 

استراتژیک باید تغییر کند
گندمــکاران ایــران،  کــرد: بنیــاد ملــی  وی اضافــه 
کشــاورزی آن را  کــه وزارت جهــاد  تشــکلی اســت 
کــرده و دفتــر ایــن تشــکل در ســاختمان  ایجــاد 
کشــاورزی و در طبقــه معاونــت  وزارت جهــاد 
زراعــت اســت همچنیــن مدیرعامــل اتحادیــه 
ایــران  کشــاورزی  و  روســتایی  تعــاون  مرکــزی 
روســتایی  تعــاون  مرکــزی  ســازمان  توســط 
صنفــی  نظــام  دفتــر  و  می شــود  تعییــن 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی نیــز در ســاختمان 

ایــن ســازمان اســت.
ــرد: مــا در زمــان تشــکیل شــورا  ک کیــد  قاســمی تا
ــفانه  ــا متأس ــم ام ــدارها را داده بودی ــن هش ــز ای نی
ــرار نگرفــت و االن نتیجــه  ــورد توجــه ق ــدان م چن
کــه بخــش خصوصــی واقعــی نقشــی  ایــن شــده 
گــذاری نــدارد و تشــکل هایی در آن  در قیمــت 
کنتــرل دولــت هســتند و  کــه یــا تحــت  دخیل انــد 

ــت. ــود آورده اس ــه وج ــا را ب ــت آنه ــا دول ی
کــه مجلس باید ترکیــب اعضای  کــرد  وی تصریــح 
گــذاری محصــوالت اســتراتژیک  شــورای قیمــت 
کنــد و بخــش  را مــورد بررســی قــرار دهــد و اصــاح 
خصوصــی واقعــی در ایــن شــورا حضــور یابــد؛ چــرا 
که اعضای فعلی شــبه دولتی هســتند و بیشــتر از 
آنکــه نماینــده کشــاورز باشــند، نماینــدگان وزارت 

جهــاد کشــاورزی هســتند. (
نکتــه عجیــب در ایــن میــان، ســکوت مجلــس و 
ــه ایــن اقــدام دولــت  کنــش نماینــدگان ب عــدم وا
گفتگــو  اســت و پیگیری هــای متعــدد  مهــر بــرای 
کشــاورزی  کمیســیون  عضــو  نماینــدگان  بــا 
مجلــس بــی نتیجــه مانــده اســت. ایــن در حالــی 
کارشناســان و تشــکل های  کــه بــه اذعــان  اســت 
واقعی کشــاورزی، چنانچه نرخ عادالنــه ای برای 
کشــاورزان غیــر از تحویــل  گنــدم تعییــن نشــود، 
گنــدم بــه دولــت، راه هــای دیگــری پیــش رو دارنــد 
کشــور بــه واردات را تشــدید  کــه می توانــد نیــاز 
کنــد. بــر ایــن اســاس الزم اســت دســتگاه های 
نظارتــی نســبت بــه ایــن اقــدام غیرقانونــی دولــت 
کنــش نشــان داده و از زیــان گندمــکاران کشــور،  وا
کشــور بــه واردات و قاچــاق خروجــی  افزایــش نیــاز 

کننــد. جلوگیــری 

سکوت مجلس در برابر اقدام غیرقانونی دولت در تعیین نرخ گندم
خبر

رییس ســازمان صنعــت، معدن و تجــارت اصفهان 
گفــت: بیــش از پنــج هــزار طرح صنعتی در حــال اجرا 
با پیشــرفت فیزیکی باالی ۶۰ درصد در این اســتان 

وجود دارد. 
ایــرج موفــق در مراســم افتتــاح »افزایــش بهــره وری 
خط لندفیل پســماندهای صنعتی و ویژه« شرکت 
»ره پویــان صالــح« در اصفهــان افزود: پســماندهای 
صنعتــی و ویــژه یکــی از چالش هــای محیــط زیســت 
کشــور محســوب می شــود و ایجاد  زیرســاخت ها در 

ایــن زمینــه از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت.
ــا   ــاخت ها و امح ــاد زیرس ــا ایج ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
پســماندها، تهدیــد پســماند بــه فرصــت تبدیــل 
ــرد: ســازمان صنعــت، معــدن  ک می شــود، تصریــح 
کننــده مجــوز صــادر  ــوده  ــرای صنایــع آل و تجــارت ب
نمی کنــد و اســتعام از محیــط زیســت در تاســیس 

کاری ماســت. کارخانــه جدیــدی، از الزامــات  هــر 
رییس ســازمان صنعــت، معدن و تجــارت اصفهان 
بــا اعــام آغــاز بهــره بــرداری از لندفیــل پســماندهای 
صنعتــی و ویــژه شــرکت ره پویــان صالــح بــا ســرمایه 
کــرد: ایــن مجموعــه از  کیــد  ۴۰۰ میلیــارد ریــال تا
ــتای  ــور در راس کش ــی  ــای صنعت ــن واحده مهمتری

حفــظ محیــط زیســت اســت.
وجــود  بــا   شــرکت  ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  موفــق 
تحریم هــا، بــا ســرمایه بخش خصوصــی و با فنــاوری 
ــرد: برغــم  ک روز دنیــا ســاخته شــده اســت، تصریــح 
ایــن  هــای  ظرفیــت  همــه  از  اســتفاده  ضــرورت 
بــا وجــود پســماندهای مختلــف در  مجموعــه و 
کنــون تنهــا بــا ۲۱ درصــد از  کشــور، شــرکت مزبــور هــم ا

کار اســت. ظرفیــت خــود در حــال 
و  متولــی  هــای  دســتگاه  همــه  کــرد:  بیــان  وی 
دوســتدار محیــط زیســت بایــد بکوشــند تــا ایــن 
کنــد. فعالیــت  کامــل خــود  بــا ظرفیــت  شــرکت 

موفــق، فعالیــت این واحد یــاد شــده را روزنه امیدی 
کاهــش آلودگــی صنعتــی، ویــژه و پزشــکی در  ــرای  ب

کــرد. اســتان اصفهــان توصیف 
رییــس ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت اصفهــان 
گفــت: تــا زمانی که واحدهای تولیدی نتوانند همه 
ضایعــات و باطله هــا خــود را امحا کنند، برای حفظ 
محیط زیســت باید پســماندهای خود را به شــرکت 

ره پویــان صالــح انتقال دهند.
کــه بــا  گفــت: از مســوالن امــر تقاضــا داریــم  وی 
کنــار  توجــه بــه اســتقرار شــرکت ره پویــان صالــح 
نقــل  و  حمــل  ســهولت  بــرای  و  آهــن  راه  خــط 

پســماند بــه ایــن واحــد، ایســتگاه اختصاصــی راه 
گــزارش  آهــن در ایــن منطقــه ایجــاد شــود. بــه 
پســماندهای  لندفیــل  افتتــاح  مراســم   ایرنــا، 
صنعتــی و ویــژه شــرکت ره پویــان صالــح، امــروز بــه 
مناســبت روز جهانــی زمین با شــعار ملــی »احیای 
زمیــن _افزایــش بهــره وری بــرای توســعه پایــدار » بــا 
حضور مقامات کشــوری و اســتانی بصــورت ویدئو 

ــد. ــزار ش کنفرانــس برگ
شــرکت ره پویــان صالــح  بــا نــام تجــاری »مپصــا« 
بــه  ســال ۱۳۸۴  در  صنایــع(  پســماند  )مدیریــت 
منظور مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه کشور 
در جــاده کوهپایــه - هرنــد واقــع در اســتان اصفهــان 

تاســیس شــد.
این شــرکت، عملیات اجرایی و احداث تاسیســات 
پسماندســوز خود را در زمینی به مســاحت ۱۵۰ هزار 
مترمربــع با ســرمایه اولیــه ۲ هزار و ۴۷۰ میلیــارد ریال 
آغاز و نخســتین سایت پسماندسوزهای صنعتی و 

کرد. کشــور در ســال ۱۳۹۲ تاســیس  ویژه را در 
کشــور  شــرکت مــورد نظــر بــا توجــه بــه نیــاز مبــرم 
کــه  بــه مدیریــت پســماندهای صنعتــی و ویــژه ای 
بــه روش زبالــه ســوز وجــود  امــکان امحــای آنهــا 
کنــون نیــز مدیریــت خاصــی بــرای  آنهــا  نــدارد و تا
ــل  ــداث لندفی ــه اح ــدام ب ــده، اق ــه نش گرفت ــر  در نظ
پســماندهای صنعتــی و ویــژه  بــا ظرفیــت ۲۶۴ هــزار 

کــرده اســت. تــن 
کوچــک  اصفهــان بــا بیــش از ۹ هــزار واحــد تولیــدی 
و بــزرگ بــا ســرمایه ۲۲۱ هــزار میلیــارد ریــال، اشــتغال 
۲۶۳ هــزار نفــر،۸۴۰ معــدن در حــال بهره بــرداری 
بــا ســرمایه گذاری بیــش از ۱۰ هــزار میلیــارد ریــال و 
حــدود ۲۰۰ هــزار واحد صنفی، صنعتی ترین اســتان 

کشــور بشــمار مــی رود.
کشــور ۱۱ درصــد،  ســهم ایــن اســتان در صنعــت 
 ۸ صنعتــی  اشــتغال  درصــد،   ۱۰ ســرمایه گذاری 
درصــد و ُرتبــه آن در طرح هــای نیمه تمــام صنعتــی 
و معــادن، اول و از نظــر ذخایــر معدنــی، دوم اســت.

۵ هزار طرح صنعتی در استان اصفهان 
در حال اجراست
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خبر

خبر خبر

صفــی«  »شــاه  تاریخــی  حمــام  تجهیــز  و  مرمــت 
مبارکــه پایــان یافــت. رئیــس اداره میراث فرهنگــی، 
مبارکــه  شهرســتان  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
ــام  ــز حم ــل و تجهی ــت، تکمی ــات مرم ــت: عملی گف
یــک  از  بیــش  بــا  مبارکــه  تاریخــی »شــاه صفــی« 
میلیــارد و ۳۰۰ میلیــون ریــال و از محــل اعتبــارات 

عمرانــی اســتان بــه پایــان رســید.
ولــی اهلل  رهبــری افــزود: ایــن عملیــات مرمتــی و 
ــام، نصــب  تجهیــز شــامل: اجــرای ایــزوگام پشــت ب
در هــای ســنتی، اجــرای سیســتم ســرمایش، نصب 

ــود. کمــد و تجهیــزات ب
وی گفــت: بــا تکمیــل عملیات مرمــت و تجهیز این 
گردشــگری  بنــای تاریخــی، اداره میراث فرهنگــی، 

و صنایع دســتی شهرســتان در ایــن محــل مســتقر 
گردشــگری و  شــد. رئیــس اداره میراث فرهنگــی، 
صنایع دســتی شهرســتان مبارکــه افــزود: مرمــت 
ایــن حمــام تاریخــی از ســال ۱۳۹۷ آغــاز و فقــط بــرای 
مرمــت ایــن بنــای تاریخــی بیــش از ۵ میلیــارد ریــال 

هزینــه شــد.

کل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان  مدیــر 
گفــت: قیــر رایــگان اختصــاص یافتــه بــرای  اصفهــان 
ــردن طــرح هــادی در روســتاهای اســتان  ک اجرایــی 
اصفهــان در ســال ۱۳۹۹ بــه مبلــغ ۱۸۰ میلیــارد ریــال 
ــازار در خصــوص  ــی  ب ــوده اســت. غامحســین خان ب
جزئیــات طــرح هــادی بــرای بازســازی خانه هــای 
روســتایی اظهــار داشــت: اســتان اصفهــان بــر اســاس 
آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ دارای ۳ 
هزار و۴۹۷ روستا است که در سه منطقه جغرافیایی 
کویــری، دشــتی و کوهســتانی اســتقراریافته اســت. 
وی افــزود: از ایــن تعــداد ۹۳۵ روســتا دارای جمعیــت 
بــاالی ۲۰ خانــوار اســت و از ابتــدای شــروع فعالیــت 
بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان اصفهــان در 
تعــداد ۱۵۸۴ روســتا عملیــات نقشــه بــرداری و تهیــه 
کــه از ایــن میــان ۹۱۹ روســتا طــرح  طــرح ایجــاد شــده 

هــادی بــرای آنهــا تهیــه شــده اســت.
اتمام طرح هادی روستاها تا پایان سال ۹۶

کل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان  مدیــر 

اصفهــان بیــان داشــت: بــا تأمیــن اعتبــارات اســتانی 
و ملــی در پایــان ســال ۱۳۹۶ تمــام روســتاهای بــاالی 
کنــون  تا ۲۰ خانــوار اســتان طــرح هــادی دارتــد و 
ــوار هــم طــرح  ــر ۲۰ خان ــرای حــدود ۱۲۰ روســتای زی ب
تعییــن محــدوده تهیــه شــده اســت. وی بــا بیــان 
کنــون در ۷۳۴ روســتا )۸۰۰  اینکــه از بــدو فعالیــت تا
گفــت:  پــروژه( طــرح هــادی اجرایــی شــده اســت، 
موضــوع اختصــاص قیــر رایــگان بــرای بهســازی معابر 
روســتاهای سطح اســتان در راستای اجرای بند »ه« 
تبصــره یــک قانــون بودجــه ســال های ۱۳۹۴ لغایــت 
۱۳۹۸ مطــرح شــد و در ســال ۱۳۹۹ بــه مبلــغ ۱۸۰ 

میلیــارد ریــال برای قیر روســتاهای هــدف اختصاص 
داده شــد.

میزان اختصاص قیر رایگان در طرح هادی
کــرد: از ســال ۱۳۸۸ تــا پایــان  خانــی خاطــر نشــان 
ســال ۱۳۹۷ مقــدار حــدود ۷۸ هــزار تــن قیــر رایــگان 
کــه در ۲۴  بــه اســتان اصفهــان اختصــاص یافــت 
روســتا   ۷۶۵ تعــداد  بــرای  اســتان،  شهرســتان 
بافــت  داخــل  معابــر  آســفالت  اجــرای  عملیــات 
ــه مســاحت هفــت میلیــون و ۴۹۰ هــزار  روســتاها ب
مترمربــع انجــام پذیرفتــه اســت. وی ادامــه داد: در 
کنــار ســهمیه قیــر رایگان مبالغــی در قالــب همیاری 
کمــک مالــی  مــردم و شــوراهای اســامی روســتاها و 
از محــل اعتبــارات دهیــاری بــرای اجــرای آســفالت 
کل بنیــاد  در روســتاها هزینــه شــده اســت. مدیــر 
مســکن انقــاب اســامی اســتان اصفهــان بیــان 
ــه صــورت  ــگان ب ــر رای ــرای ســال ۱۳۹۸ قی داشــت: ب
ریالــی معــادل ۲۶۴ میلیــارد ریــال مصــوب شــده بود 
کنون ۱۲۸ میلیــارد ریال اعتبار برای ۱۱۱ روســتا  کــه تا

تأمیــن شــده اســت.

شــهری  تخلفــات  رفــع  و  پیشــگیری  مدیــرکل 
گفــت: در راســتای جمــع آوری  شــهرداری اصفهــان 
خودروهــای فرســوده رهــا شــده در معابــر شــهر در 
و ۴۰  صــادر  اخطاریــه  امســال ۷۲  مــاه  فروردیــن 
رهــا شــده جمــع آوری شــده  فرســوده  خــودروی 
گــو بــا   گفــت و  اســت. حســن محمدحســینی در 
گزارشی از عملکرد اداره کل پیشگیری  ایمنا با ارائه 
و رفــع تخلفــات شــهری شــهرداری در فروردیــن مــاه 
ــرای رفــع  کــرد: در ایــن مــدت ب ســال جاری، اظهــار 
و پیشــگیری از تخلــف ســد معبــر دو هــزار و ۵۹۷ 
تذکــر داده شــده، ۵۴۹ اخطاریــه صــادر شــده و رفــع 
تخلــف دو هــزار و ۱۹۸ متصــدی صنــف انجــام شــده 

اســت.
نصــب  از  جلوگیــری  بخــش  در  داد:  ادامــه  وی 
تابلوهــای غیرمجــاز تعــداد ۳۶۴ اخطاریــه صــادر 
رفــع  تابلــوی غیرمجــاز  شــده و ۲۱۰ مــورد نصــب 

اســت. شــده  تخلــف 
شــهری  تخلفــات  رفــع  و  پیشــگیری  کل  مدیــر 
کــه در راســتای  شــهرداری اصفهــان بــا بیــان ایــن 
جمــع آوری خودروهای فرســوده رها شــده در معابر 

ــه صــادر  شــهر در فروردیــن مــاه امســال ۷۲ اخطاری
شــده و ۴۰ خــودروی فرســوده رهــا شــده جمــع آوری 
گفــت: در ایــن مــدت همچنیــن ۱۳۰  شــده اســت، 
جمــع آوری  متکــدی  نفــر  و ۲۹  دســتفروش  نفــر 
ــال ۱۴۰۰  ــاه س ــتین م ــزود: در نخس ــده اند. وی اف ش
در بخــش کنتــرل ســاختمان در راســتای جلوگیری 
از ادامــه فعالیــت و تعطیلی کارگاه های ســاختمانی 
متخلــف یا بدون مجــوز و پروانه، از افزایش طبقات 
۸۰ ســاختمان، از تعمیــرات داخلــی غیرمجــاز ۳۷۸ 
ســاختمان، از تبدیــل وضعیــت ۱۲۳ ســاختمان و 
فعالیت یک هزار و ۲۵۵ کارگاه ساختمانی متخلف 

جلوگیــری شــده اســت.
محمدحســینی بــا اشــاره بــه اقدامــات این حــوزه در 
کنتــرل ضایعــات ســطح شــهر )پیشــگیری و  بخــش 
کننــده بــا مصالــح و  کارگاه هــای ســد معبــر  تعطیلــی 
کــرد: در ایــن راســتا یــک هــزار و ۳۱۵  ــه( اظهــار  نخال
مــورد اخطاریــه صادر شــده و ۲۰۰ کارگاه ســاختمانی 

متخلــف تعطیــل شــده اســت.
وی ادامــه داد: در ایــن مــدت در راســتای اجــرای 
بنــد ۲۰ قانــون شــهرداری ها مبنــی بــر رفــع مزاحمت 
اجــرای  طریــق  از  مزاحــم  صنفــی  کارگاه هــای 
تمهیــدات و تعطیلــی، ۲۴ رأی اجــرا شــد و۳۶ رأی 
نیــز بــر اســاس بنــد ۱۴ قانــون شــهرداری ها مبنــی 
ــا و  ــن، چاله ه ــه آفری ــای حادث ــر از بناه ــع خط ــر رف ب

ــر عمومــی اجــرا شــد. ــر معاب اشــیای مشــرف ب
شــهری  تخلفــات  رفــع  و  پیشــگیری  کل  مدیــر 
کــرد: در فروردیــن مــاه  شــهرداری اصفهــان تصریــح 
ســال جــاری در راســتای اجــرای مــاده ۱۱۰ قانــون 

اســت. اجــرا شــده  رأی  شــهرداری ها ۱۱۶ 

پایان عملیات مرمت حمام تاریخی »شاه صفی« 
مبارکه 

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان مطرح کرد؛

اختصاص ۱۸۰ میلیارد ریال قیر رایگان برای طرح هادی روستاهای اصفهان

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان:

جمع آوری ۴۰ خودروی فرسوده رها شده 
در شهر اصفهان

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

گــروه فــوالد  مدیرعامــل فــوالد ســنگان وابســته بــه 
گــروه فوالد  مبارکــه گفــت: ایــن شــرکت زیرمجموعــه 
مبارکــه توانســت در فروردیــن مــاه گذشــته بــا تولیــد 

گندلــه رکــورد بزنــد. ۴۲۲ هــزار و ۶۶۹ تــن 
علــی امرایــی افــزود: شــرکت صنایــع معدنــی فــوالد 
گــروه فــوالد مبارکه  ســنگان بــه عنــوان زیرمجموعــه 
موفــق شــد پــس از رکورد هــای پــی در پــی در ســال 
وجــود  بــا  امســال  فروردیــن  در  تولیــد،  جهــش 
کرونــا بــه  تعطیلــی در ایــام نــوروز و مــوج چهــارم 
گندلــه دســت یابــد  بیشــترین رکــورد ماهانــه تولیــد 
تــا نشــان دهــد عــزم خــود را در عمــل بــه شــعار ســال 
ــزم  ــا ج ــع زدایی ه ــتیبانی ومان ــد، پش ــوان تولی باعن

کــرده اســت.
مدیرعامــل فــوالد ســنگان ، ایــن شــرکت را در ســال 
گذشــته بــا تولیــد ســه میلیــون و ۳۰۴ هــزار و ۱۲۴ تــن 
گندلــه موفــق در ثبــت رکــورد تولیــد ســالیانه ارزیابــی 
کــرد و افــزود: باوجــود تمــام موانــع موجــود ازجملــه 
گاز  و  بــرق  محدودیت هــای  و  کنســانتره  کمبــود 
گندلــه  بــه رشــد قابــل توجــه ۱۳۰ درصــدی تولیــد 
بــا  یافــت و درمقایســه  گذشــته دســت  در ســال 
ســال قبــل از آن ســهم مهمــی در رشــد شــش ونیــم 
ــه عنــوان دومیــن قطــب  ــه ب گندل درصــدی تولیــد 

کــرد. کشــور ایفــا  گندلــه در شــرق  تولیــد 
گندلــه بــه عنــوان مــاده اولیــه  وی ارســال روزانــه 
پایــدار بــه شــرکت فــوالد مبارکــه را بیــش از ۱۰ هــزار 
گفــت: برنامــه ریــزی منســجم و  کــرد و  تــن بیــان 
ضابطه منــد در شــرکت فــوالد ســنگان موجــب شــد 
گندلــه مــورد نیــاز فــوالد مبارکــه  تــا تامیــن بخشــی از 
کــه محــور  تامیــن و در رســیدن بــه اهــداف تولیــدی 
گذشــته  ســال های  در  ســال  شــعار های  اصلــی 

اســت محقــق شــود.
کیــد بر کیفیــت مطلــوب تولیدات  علــی امرایــی بــا تا
ســازی  بهینــه  بــا  افــزود:  ســنگان  فــوالد  گندلــه 
خطــوط تولیــد و بومــی ســازی قطعــات و تجهیــزات 
عــاوه بــر رشــد کمــی، کیفیــت محصــوالت تولیــدی 
ایــن شــرکت متناســب بــا اســتاندارد های شــرکت 

ــه اســت. فــوالد مبارک
کنســانتره ســازی  کارخانه  وی با اشــاره به تاســیس 
بــا ظرفیــت ۵ میلیــون تــن در خــرداد مــاه ســال 
گفــت: در زمینــه جلوگیــری از خــام فروشــی  گذشــته 
و جایگزینــی معــدن به جای نفت هماهنگ با گام 
کامــل شــرکت  دوم انقــاب ایــن شــرکت بــا حمایــت 
کننــده  تولیــد  کارخانــه  بزرگتریــن  مبارکــه  فــوالد 

ــرد. ک کشــور احــداث  کنســانتره را در شــرق 
مدیرعامــل فــوالد ســنگان بــه اهتمام شــرکت فوالد 
ســنگان در ایفــای مســئولیت های اجتماعــی در 
کــرد و گفت:  اســتان خراســان رضــوی هــم اشــاره ای 
ایــن شــرکت در ســال گذشــته رتبــه برتــر بهــره وری را 
در میــان صد شــرکت صنعتی کشــور بــه دســت آورد 
و بــرای حفــظ محیــط زیســت و تامیــن آب پایــدار 
از پســاب فاضــاب شــهر های  تــا  درصــدد اســت 

کنــد. اطــراف خــواف اســتفاده 
شــرکت صنایــع معدنــی فــوالد ســنگان بــا هــدف 
گندلــه مــورد نیــاز شــرکت  تولیــد پایداربخشــی از 
کنــون  فــوالد مبارکــه ســال ۱۳۹۴ تاســیس شــد و ا
واحــد گندلــه ســازی ایــن شــرکت بــا ظرفیت اســمی 
کارخانــه  ۵ میلیــون تــن و همچنیــن بــا راه انــدازی 
گندلــه  کنســانتره ســازی بــا ظرفیــت مشــابه واحــد 
ایــن  تولیــدی  اهــداف  تحقــق  درصــدد  ســازی 

مجتمــع فــوالدی در مبارکــه اســت.

گفــت:  فرمانــدار ســمیرم از توابــع اســتان اصفهــان 
۲۰ هــزار و ۵۰۰ متــر مربــع گلخانــه در ســه ســال اخیــر 
در چهــار بخــش ایــن شهرســتان احــداث شــده 

اســت.
کارگــروه توســعه  محمدرضــا عســگریان در جلســه 
کشــاورزی در فرمانــداری ایــن شهرســتان،  بخــش 
اظهــار داشــت: تولیــد ایــن گلخانه هــا در زمینه گل 
و گیــاه، گیاهــان دارویــی، ســبزی و صیفــی اســت و 
بخشــی از محصــول آنهــا بــه ســایر اســتان ها صــادر 

می شــود.
بــه گفتــه وی، ترویــج کســب و کار احــداث گلخانــه 
کی به عنوان کشــت جایگزین  هیدروپونیــک و خا
کار مدیریــت  کــه در دســتور  چنــد ســالی اســت 
کشــاورزی قــرار دارد و تســهیات خوبــی نیــز  جهــاد 

گرفتــه شــده اســت. بــرای متقاضیــان در نظــر 
ــا بیــان اینکــه شــرایط احــداث  فرمانــدار ســمیرم ب
گلخانــه در ســمیرم مناســب اســت، ادامــه داد:  
موقعیت جغرافیایی این شهرستان بویژه بخش 
پادنــا می توانــد زمینــه ســرمایه گذاری ســودآوری را 

کنــد. گلخانــه ای فراهــم  کشــت  بــرای 
کــرد: طــرح  عســگریان در همیــن رابطــه تصریــح 
ُکمــه مرکز  بهــره بــرداری از شــهرک گلخانــه ای شــهر 
بخــش پادنــا در زمینــی بــه مســاحت ۱۰۰ هکتــار 
ــر در دســت  ــه مارب ــا تخصیــص آب الزم از رودخان ب

کارشناســی و بررســی نهایــی اســت. مطالعــه 
گلخانــه در ایــن شهرســتان را ۱۵۰ تــا  وی تولیــدات 
۲۵۰ تــن در هکتــار در دوره هــای مختلــف بــرآورد 
کــرد و گفت: کارشناســان معتقدنــد با کمترین آب 
در دســترس می تــوان بیشــترین ســطح بهــره وری 
گلخانــه ای  کشــت  و تولیــد محصــول مرغــوب را در 

به دســت آورد.
گفــت:  کشــاورزی ســمیرم در ادامــه  مدیــر جهــاد 
در  بخــش  ایــن  فعــال  کارشناســان  و  اداره  ایــن 
متقاضیــان  از  اســتانی  و  شهرســتانی  مدیریــت 

می کننــد. حمایــت  گلخانــه ای  طرح هــای 
افــراد  گــر  ا افــزود:  رحیمــی  رضایــی  اشــکبوس   
گلخانــه را داشــته باشــند  متقاضــی شــرایط ایجــاد 
پنــج  گلخانــه  مربــع  متــر  یک هــزار  هــر  ازای  بــه 
میلیــارد ریال تســهیات بانکــی دریافــت می کنند.
وی بــه شــرایط نامطلــوب آبــی موجــود بــا توجــه به 
کــرد و افــزود: ســازگاری بــا  کاهــش بارندگی هــا اشــاره 
کــم  کشــت های دارویــی، جایگزیــن و  ــا  ــی ب ــم آب ک
گلخانــه تنهــا راهــکار موثــری اســت  آب ه و احــداث 

کــم آب جــواب می دهــد. کــه در ایــن ســال های 
مدیــر جهــاد کشــاورزی ســمیرم خاطــر نشــان کرد: 
کــه در ایــن  ســیب درختــی محصولــی آب بــر اســت 
ســال های خشــک دچــار تنــش شــده اســت امــا 
کنیــم آســیب  گلخانــه ای را جایگزیــن  کشــت  ــر  گ ا

کمتــری خواهیــم دیــد.
محــدوده  چهــار  بــا  ســمیرم  شهرســتان 
کیخــا، ســمیرم، وردشــت  مطالعاتی)دشــت( قبــر 
کارون بــزرگ محســوب  کمــه جــزو حوضــه آبریــز  و 

. د می شــو
ایــن خطــه قطــب مرغوب تریــن ســیب درختــی 
کشــور، بــا متوســط تولیــد ســاالنه ۲۰۰ هزار تــن بوده 
ــاغ ۱۷ هــزار هکتــار زمیــن  و دارای ۱۸ هــزار هکتــار ب

زراعــی اســت.
شهرســتان ســمیرم بــا افــزون بــر ۹۰ هــزار جمعیــت 
جنــوب  کیلومتــری   ۱۶۰ در  ثابــت،  و  عشــایری 

اصفهــان واقــع شــده اســت.

عزم آهنین در مانع زدایی از تولید در گروه فوالد مبارکه :

گندله  رکورد تولید ماهانه 
در شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان

در سه سال اخیر؛

گلخانه  بیش از ۲۰ هزار متر مربع 
در شهرستان سمیرم احداث شد

اخبار کوتاه آبفا 

هــای  منهــول  ســازی  همســطح  و  اصــاح 
فاضاب در ســطح شــهر بهارســتان انجام شــد. 
گفتــه رئیــس بهــره بــرداری بخــش فاضــاب  بــه 
ــا و  ــه ه ــتگی طوق ــه شکس ــه ب ــا توج ــه ، ب منطق
همچنیــن ســرقت دریچــه منهــول هــا در ســطح 
کیــپ مربوطــه اقــدام بــه تعویــض تنــوره  شــهر ،ا
از  جلوگیــری  منظــور  بــه  همچنیــن  و  نمــوده 
ســرقت، دریچــه هــای موجــود بــا دریچــه هــای 

لوالیــی تعویــض شــد.

توســعه شــبکه آب بــه قطــر 110 میلــی متــر و بــه 
طــول 200متــر واقــع در جــاده اصفهــان شــیراز 
کلیــه اصــول اجرایــی،  )باســتان آبــاد( بــا رعایــت 
بــا نظــارت قســمت فنــی مهندســی در کمتریــن 
زمــان قطعــی آب درمــدت زمــان 1 روز انجــام 
شــد. همچنیــن در اقدامــی دیگر، توســعه بیش 
از 150 متــر شــبکه آب بــه قطــر 90 میلــی متــر بــه 

منــازل مســکونی صــورت پذیرفــت.

حادثــه شــبکه آب به قطر63 میلــی مترواقع در 
گردید. روســتای قلعه شــور برطرف 

واحــد122  اعــام  از  پــس  حــوادث  کیــپ  ا
مشــاهده  از  پــس  و  شــده  اعــزام  محــل  بــه 

کامــل مــوارد  شکســتگی و نشــت آب بــا رعایــت 
کمتریــن  ایمنــی اقــدام بــه حفــاری نمــوده و در 
زمــان ممکن از لحاظ قطعــی آب حادثه مذکور 

گردیــد. برطــرف 

عملیات توســعه 200 متر شــبکه آب به قطر 110 
میلیمتــر، در جــاده اصفهــان شــیراز )باســتان 

آبــاد( انجــام شــد.
ایــن عملیــات بــا رعایــت اصــول اجرایــی بــا 
کمتریــن  نظــارت قســمت فنــی ،مهندســی در 
زمــان قطعــی آب درمــدت زمــان 1 روز صــورت 

پذیرفــت.

اصالح و همسطح سازی دریچه های منهول 
فاضالب محور میانی شهربهارستان

توسعه شبکه آب شهر بهارستان

رفع حادثه شبکه آب روستای قلعه شور شهر بهارستان

200 متر توسعه شبکه آب جاده شیراز- اصفهان

گفــت:  کاشــان  شهرســازی  و  راه  اداره  رییــس 
آغــاز ســاخت مســکن طــرح اقــدام ملــی در ایــن 
شهرستان با تکمیل تمامی فعالیت های زیربنایی 
و دســتگاه های خدماتــی، در انتظــار صــدور پروانــه از 
ســوی شــهرداری است. مجتبی آراسته روز دوشنبه 
در بازدیــد از نمایندگی خبرگزاری جمهوری اســامی 
کاشــان بــا بیــان اینکــه تمامــی امــور زیــر بنایــی از  در 
گــذاری زمیــن رایگان از بنیاد مســکن و ارایه  جملــه وا
خدمــات رایــگان آب، بــرق، گاز و تلفــن برای ســاخت 
واحدهای طرح اقدام ملی مســکن این شهرســتان 
انجــام شــده اســت، افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه هزینــه 
نــرخ ســال ۱۳۹۹  پایــه  بــر  پروانــه واحدهــا  صــدور 
برداشــت شــده اســت، انتظــار مــی رود شــهرداری نیــز 
بــر همیــن مبنــا محاســبه و هــر چــه ســریعتر نســبت 
کنــد. وی بــا یــادآوری تاییــد  بــه صــدور پروانــه اقــدام 
ثبت نــام قطعــی و واریــز آورده یک هــزار و ۵۰۰ نفــر در 
کــرد:  کیــد  کاشــان تا طــرح اقــدام ملــی مســکن در 
تمامــی خدمــات دولــت از جملــه جدول گــذاری، 
گــذاری زمیــن از بنیــاد مســکن  آســفالت معابــر و وا
به صــورت رایــگان انجــام شــده  اســت و آغــاز ســاخت 
در  شــهرداری  ویــژه  همــکاری  انتظــار   در  فقــط 
صــدور پروانــه بــا همــان نــرخ تفاهم شــده در ســال 
یــادآوری ســهم  بــا  ایــن مســوول  گذشــته اســت. 
کاشــان در ســاخت واحدهــای طــرح  ۵۰۰ واحــدی 
کــه بــه دلیــل  اقــدام ملــی مســکن در ســال گذشــته 

مغفــول  شهرســتان  در  زمیــن  نکــردن  جانمایــی 
مانــد، اظهــار داشــت: باتوجــه بــه دســتور وزیــر و 
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان مبنــی بــر 
سرعت بخشــیدن بــه ســاخت واحدهــا، ســهمیه 
کاشــان بــه ۶ هــزار واحد افزایش یافت. به گفتــه وی، 
بــا وجود پیش بینی یک هــزار و ۵۰۰ واحــدی در طرح 
کاشــان، در صــورت ثبت نــام  ملــی اقــدام مســکن در 
تــا ۶ هــزار واحــد نیــز در شــهرک خاتــم االنبیــاء بــا چهار 
هزار ۵۴۵ واحد مســکن مهر در برهه کنونی قابلیت 
افزایــش دارد. رییــس اداره راه و شهرســازی کاشــان با 
اشــاره بــه ثبت نــام ۶ هــزار و ۱۴۰ متقاضــی واحدهــای 
کاشــان،  طــرح اقــدام ملــی مســکن در هشــت شــهر 
کامــو، مشــکات و  قمصــر، بــرزک، نیاســر،چوگان و 
جوشــقان قالی و جانمایی زمین ها به تعداد نفرات 
گفــت: قمصــر ۱۲۵ واحــد، شــهرهای  در ایــن شــهرها 
برزک، مشــکات و جوشــقان قالی هرکدام ۶۰ واحد و 
بــا توجــه بــه نیــاز کمتــر و کمبــود منابــع در شــهرهای 

کوچــک از جملــه نیاســر ۳۰ واحــد بارگــذاری شــد.
آراســته بــا یــادآوری آورده ۴۰ میلیــون تومانــی هــر 
کان  متقاضــی و اعطــای وام مناســب دولــت در 
شــهرها و در شــهرها بــرای ســاخت واحدهــای طــرح 
گفــت: زمیــن از ســوی بنیــاد  اقــدام ملــی مســکن، 
ــر بنایــی  ــور زی ــی ام ــود و تمام مســکن تامیــن می ش
گاز و تلفــن نیــز بــه   از جملــه خدمــات آب، بــرق، 
صــورت رایــگان در اختیــار متقاضیــان قــرار می گیــرد. 

ــا  ــی مســکن ب ــدام مل ــدف از اجــرای طــرح اق وی، ه
تمرکــز در مکان هــای قابــل دســترس ارایــه خدمــات 
گســترش  شــهرداری و امــور زیربنایــی را جلوگیــری از 
نامتعــارف شــهرها دانســت و گفــت: واحدهــای ایــن 
کاشــان و مجــاورت  طــرح در شــهرک خاتم االنبیــاء 
مسکن مهر هر واحد ۸۰ تا ۹۰ متر مربعی در ۶ طبقه 
و پنج مکان جانمایی شــده اســت. رییس اداره راه و 
شهرســازی کاشــان بــا اشــاره بــه پیگیری هــای انجام 
شــده برای صدور ســند مالکیت کاداستر )تک برگ( 
زمین هــای ملــی و دولتــی ایــن شهرســتان اظهــار 
داشــت: ۹ هــزار و ۵۰۰ هکتــار از ســندهای مالکیــت 
کاشــان در ۶ مــاه اخیــر بــا تاش ویژه اداره ثبت اســناد 
ک شهرســتان تک بــرگ شــد. وی، اجــرای ۷۰  و امــا
حکــم آزادســازی اراضــی به ارزش ۳۰۰ میلیــارد تومان 
گذشــته در شــهرهای هفت گانــه قمصــر،  در ســال 
نیاســر، بــرزک، مشــکات، کامــو و چــوگان و جوشــقان 
کنــون ۳۲۰ میلیــارد  کــرد و افــزود: تا ــادآوری  ــی را ی قال
کمــک خیــران و شــهرداری ها  تومــان آزادســازی بــا 
محقق شــده اســت. آراسته از مســاعدت و همکاری 
دســتگاه ها و مســووالن مرتبط در حوزه ســاماندهی 
اراضــی  لتحــر، کــوی حکمت هــا و مفتــح و کمــک بــه 
کــرد. شهرســتان افــزون  بازآفرینــی شــهری قدردانــی 
کاشــان بــا مســاحت چهــار هــزار  بــر ۳۶۴ هــزار نفــری 
ــه ۲۰۰  ــه نزدیــک ب ــع، در فاصل کیلومترمترمرب و ۳۹۲ 

کیلومتــری شــمال اصفهــان واقــع شــده اســت.

رییس اداره راه و شهرسازی کاشان:

کاشان منتظر صدور پروانه است آغاز ساخت مسکن ملی در 

ــرق  ــر دفتــر مدیریــت مصــرف شــرکت توزیــع ب مدی
دلیــل  بــه  اینکــه  بیــان  بــا  اصفهــان  شهرســتان 
ایــام  در  سرمایشــی  هــای  سیســتم  از  اســتفاده 
پیــک تابســتان حــدود ۴۰ تــا ۵۰ درصــد مصــرف 
گــر اصفهانــی هــا  گفــت: ا بــرق افزایــش مــی یابــد، 
در مصــرف بــرق صرفــه جویــی نکننــد، تابســتان 
امســال، خاموشــی بــرق صــد درصــد خواهــد بــود.

مرســل صالحــی در گفــت  وگــو بــا ایســنا، بــا اشــاره بــه 
کــرد: بــه ازای هــر یــک  افزایــش دمــای هــوا، اظهــار 
درجــه افزایــش دمــا، بــه طــور متوســط ۵ درصــد 
مصــرف بــرق بــه دلیــل اســتفاده از سیســتم هــای 

سرمایشــی افزایــش مــی یابــد.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر شــاهد افزایــش 
۱۷ درصــدی مصــرف برق نســبت به ســال گذشــته 
هســتیم، گفــت: ایــن اتفــاق دالیــل متعــددی دارد 
ــداوم شــیوع ویــروس  ــه ت ــوط ب ــه یکــی از آنهــا مرب ک
کرونــا و سیســتم آمــوزش مجــازی در منــازل اســت، 
همچنیــن بــا توجــه بــه کاهــش بــارش ها، بــه دلیل 
کــم آبــی چــاه هــای کشــاورزی زودتــر وارد مدار شــده 
ــام  ــرق در ای ــن ب ــش تامی ــب چال ــن موج ــه ای ک ــد  ان

پیــک خواهــد شــد.
ــرق  ــر دفتــر مدیریــت مصــرف شــرکت توزیــع ب مدی
شهرســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه پیــک مصــرف 
گفــت: در ایــن  از ۱۵ خــرداد تــا ۱۵ شــهریور اســت، 
بــازه زمانــی بــه دلیــل اســتفاده از سیســتم هــای 
سرمایشــی حــدود ۴۰ تــا ۵۰ درصــد مصــرف بــرق 

ــد. افزایــش مــی یاب
وی بــا اشــاره بــه ضــرورت مدیریــت مصــرف بــرق 
کاهــش خاموشــی هــا در تابســتان، اظهــار  بــرای 
کــرد: در ایــن خصــوص همانند ســال های گذشــته 
و  صنعتــی  مشــترکان  بــا  را  هایــی  نامــه  تفاهــم 
کــرده ایــم و تــا امــروز حــدود ۶  دیمانــدی منعقــد 
کــه در مجمــوع بایــد ۱۱۸  تفاهــم نامــه امضــا شــده 
مــگاوات در ســاعات پیک مصــرف )۱۲ تا ۱۷ هــر روز(  

ــار داشــته باشــند. مدیریــت ب
از مجمــوع  گذشــته  یــادآور شــد: ســال  صالحــی 
۸۷۰۰ تفاهــم نامه صنعتــی و دیماندی حــدود ۱۳۰ 
کاهش مصرف برق داشــتیم  مگاوات همکاری در 
و حدود ۹ میلیارد تومان به این مشــترکان پاداش 

دادیــم.

کیــد کــرد: امســال بخــش صنعــت  وی همچنیــن تا
مصــرف ۷۰  جویــی  صرفــه  و  کمــک  بــه  مکلــف 
کشــاورزی ۲۵ مــگاوات  ــرق، چــاه هــای  مــگاوات ب
ــرق، بخــش تجــاری ۳ مــگاوات و بخــش اداری و  ب
ســی ان جــی  ۱۰ مــگاوات بــرق اســت، همچنیــن ۵ 
کنتــرل  مــگاوات بــرق نیــز بــا نصــب سیســتم هــای 
سرمایشــی ادارات از راه دور صرفــه جویــی خواهیــم 

داشــت.
ــرق  ــر دفتــر مدیریــت مصــرف شــرکت توزیــع ب مدی
ــه ضــرورت صرفــه  ــا اشــاره ب شهرســتان اصفهــان ب
جویــی مصــرف بــرق در بخــش خانگــی، اظهــار 
کــرد: ۳۵ درصــد مشــترکین بــرق اصفهــان در بخش 
ــر ایــن بخــش در مدیریــت  گ ــد و ا ــرار دارن خانگــی ق
مصــرف همــکاری نداشــته باشــند، قطعــی بــرق 

خواهیــم داشــت.
کــرد: خانــواده هــا بایــد مدیریــت مصرف  کیــد  وی تا
بــرق داشــته باشــند و در ســاعات پیــک از اســتفاده 
ــر  کولرهــا را ب کننــد و  وســایل پرمصــرف جلوگیــری 
کــم و دمــای کولرهــای گازی را بــر روی ۲۴ تا ۲۶  دور 

درجــه قــرار دهنــد.
صالحــی بــا بیان اینکه ســال گذشــته پیک مصرف 
بــرق در اســتان ۱۲۳۳ مــگاوات بود، گفت: ظرفیت 
شــبکه تولیــد بــرق مشــخص اســت و پیــش از ایــن 
گــر مــردم  اجــازه مصــرف نداریــم و بــه طــور قطــع ا
مدیریــت مصــرف نداشــته باشــند و بیــش از عــدد 
کننــد، شــبکه دیگــر ظرفیــت  تعییــن شــده مصــرف 
بــرق  قطعــی  و  داشــت  نخواهــد  پاســخگویی 

ــت. ــم داش خواهی

ســوی  از  بــرق  قطعــی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــا قطعــی  دیســپاچینگ مرکــزی اتفــاق مــی افتــد ت
ــح داد: هــر  ــیم، توضی ــته باش ــرق نداش سراســری ب
کشــور  ســال ســهمیه هــای بــرق مناطــق مختلــف 
گر شــهرها از این  در ایایــم پیــک تعریــف می شــود و ا
کننــد در اولویــت قطعــی بــرق قــرار  ســهمیه تجــاوز 

گیرنــد. مــی 
ــرق  ــر دفتــر مدیریــت مصــرف شــرکت توزیــع ب مدی
گــر در ایــام پیــک ۲۰۰  گفــت: ا شهرســتان اصفهــان 
کــم نشــود ایــن  مــگاوات از مصــرف بــرق اصفهــان 
گیرد  شهرســتان نیز در اولویت قطعی برق قرار می 
گــر مــردم در مصــرف بــرق  کنیــم ا و پیــش بینــی مــی 
صرفــه جویــی نکننــد تابســتان امســال، خاموشــی 
کــه بــه دلیــل  بــرق صــد درصــد خواهــد بــود، چرا
کــم آبــی، شــرایط امســال  وضعیــت بــارش هــا و 

گذشــته اســت. ســخت تــر از ســال 
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه حــدود ۳۸ درصــد 
مشــترکین برق اصفهان پرمصرف هستند، گفت: 
کیلــووات  ایــن مشــترکین بایــد هــر مــاه زیــر ۳۰۰ 
ســاعت مصــرف داشــته باشــند و بــاالی ایــن عــدد 
گیرنــد، امــا  در ردیــف مشــترکین پرمصــرف قــرار مــی 
کیلــووات ســاعت مصــرف  گــر مشــترکین زیــر ۱۰۰  ا
مشــمول  گــرم  هــای  مــاه  در  بانشســد  داشــته 

تخفیــف ۱۰۰ درصــدی مصــرف مــی شــوند.
درصــد  حاضــر ۱۲  حــال  در  صالحــی،  گفتــه  بــه 
کــم  مشــترکین  جــزو  اصفهــان  بــرق  مشــترکین 
مصــرف هســتند و بــرق آنهــا ۱۰۰ درصــد رایــگان 

اســت.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:

اصفهانی ها صرفه جویی نکنند، 
خاموشی برق صددرصد است

خبرربخ
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خبر معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

اضافه شدن ۱۰۰ تخت بستری 
با برپایی بیمارستان صحرایی ارتش

با حضور وزیر بهداشت؛

کوبا در اصفهان  کسن مشترک ایران و  آغاز تزریق وا

دادستان اصفهان:   

کشاورزان اصفهانی  حقوق قانونی 
در تامین حقابه پیگیری می شود

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان خبر داد؛

کار در اصفهان مرگ ۱۱۰ نفر بر اثر حوادث ناشی از 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
گفــت: بــا راه انــدازی بیمارســتان صحرایــی ارتــش 
ــه تخت هــای بســتری  حداقــل حــدود ۱۰۰ تخــت ب
ــا بتــوان بــه  در ســطح اســتان اضافــه شــده اســت ت
کــز  کرونــا ویــروس در ایــن مــرا  بیمــاران مبتــا بــه 

شــود. خدمت رســانی 
گفت وگــو بــا ایمنــا، در خصــوص  کلیــدری در  بهــروز 
ارتــش جمهــوری  بیمارســتان صحرایــی  برپایــی 
کرد: با راه اندازی بیمارســتان  اســامی ایران، اظهار 
بــه  تخــت   ۱۰۰ حــدود  حداقــل  ارتــش  صحرایــی 
تخت هــای بســتری در ســطح اســتان اضافــه شــده 
کرونــا ویــروس  اســت تــا بتــوان بــه بیمــاران مبتــا بــه 

کــز خدمت رســانی شــود. در ایــن مرا
ــر اینکــه حــدود دو هــزار و ۵۰۰ بیمــار  کیــد ب ــا تا وی ب
پوشــش  تحــت  بیمارســتان های  در  بســتری 
دارد،  وجــود  اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
افــزود: حــدود ســه هــزار تخــت بــرای خدمت رســانی 
کرونــا اختصــاص یافتــه اســت  بــه بیمــاران مبتــا بــه 
تعــداد  جدیــد  ظرفیت هــای  شــدن  اضافــه  بــا  و 
تخت هــای بســتری در ســطح اســتان اصفهــان بــه 

بیــش از ســه هــزار تخــت رســیده اســت.

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــا 
اشــاره بــه افزایــش آمارهای ابتاء و بســتری بیماران 
کــرد: در روزهــای اخیــر  کرونــا، خاطرنشــان  مبتــا بــه 
می کننــد،  مراجعــه  بیمارســتان ها  کــه  بیمارانــی 
بســیار بدحــال هســتند و افــراد در صــورت ابتــاء بــه 
کــز درمانــی  ع وقــت بــه مرا کرونــا ویــروس بایــد در اســر
مراجعــه کننــد تــا کادر درمــان نیــز بتواننــد اقدامــات 
ــرد:  ک ــه  ــد. وی اضاف ــام دهن ــا انج ــرای آن ه الزم را ب
افــراد عامــت دار بایــد در روزهــای اول ابتــاء به کرونا 
کــز درمانــی  ویــروس و قبــل از بــد حــال شــدن بــه مرا
کــه افزایــش مبتایــان بــد حــال  کننــد، چــرا  مراجعــه 
شــد،  خواهــد  آن هــا  مرگ ومیــر  افزایــش  باعــث 
ــا بــا شــرایط وخیــم  زیــرا بــرای بیمــاران بــد حــال و ی

ــام داد. ــری را انج ــات مؤث ــوان اقدام نمی ت

کوبــا و ایــران  کســن مشــترک  کارآزمایــی بالینــی وا
بــا حضــور وزیــر بهداشــت بــه صــورت رســمی در 

اصفهــان آغــاز شــد. 
بــا  کرونــا  کســن  وا ســوم  فــاز  بالینــی  کارآزمایــی 
دیــروز  کوبــا  و  ایــران  پاســتور  انســتیتو  همــکاری 
ــا حضــور وزیــر بهداشــت  دوشــنبه_۶ اردیبهشــت ب
در دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان آغــاز شــد. ایــن 
کــه از مراحــل قبلــی بــا موفقیــت بیــرون  کســن  وا
کارآزمایــی بالینــی  آمــده، در حــال تکمیــل مراحــل 

اســت.
کســن مشــترک کوبــا و  کارآزمایــی بالینــی فــاز ســوم وا
ــر روی ۲۰ هــزار داوطلــب در هشــت اســتان  ــران ب ای
که ســهم شــهر اصفهان، ســه هزار  انجام می شــود، 

داوطلــب اســت.
در بیســت و ســومین آییــن پویــش ره ســامت، فــاز 

کرونــا، انســتیتو  کســن  کارآزمایــی بالینــی وا ســوم 
کوبــا در اصفهــان  پاســتور ایران_انســتیتو فینــای 
آغــاز شــد. ثبــت نــام بــرای احــراز داوطلبــی تزریــق 
گذشــته شــروع شــد  کســن از روز پنــج شــنبه  ایــن وا
و بــر اســاس اعــام معــاون بهداشــتی دانشــگاه علوم 
گذشــته، ۸۵۰ داوطلــب  پزشــکی اصفهــان در روز 
کارآزمایــی بالینــی فــاز  اصفهانــی بــرای شــرکت در 

کــرده انــد. ــام  کونژوگــه ثبــت ن کســن  ســوم وا

دادســتان عمومــی و انقــاب اصفهــان گفت: پیگیر 
اجــرای مصوبــات شــورای عالــی آب و حــق و حقــوق 
کشاورزان اصفهانی در زمینه تأمین حقابه  قانونی 

هستیم. 
کل اصفهان،  گزارش روابط عمومی دادگستری  به 
کشــاورزان روز  علــی اصفهانــی افــزود: تعــدادی از 
ــرای پیگیــری درخواســت ها و مطالبــات  گذشــته ب
ــا آنهــا  کــه جلســه ای ب کردنــد  قانونــی خــود تجمــع 

برگــزار شــد.
و  آب  عالــی  شــورای  مصوبــات  داد:  ادامــه  وی 
کــه در قانــون توزیــع عادالنــه آب در بــاره  مــواردی 
حــق آبــه آنهــا مطــرح شــده مهمتریــن مطالبــات 

اســت. اصفهانــی  کشــاورزان 
اظهــار  اصفهــان  انقــاب  و  عمومــی  دادســتان 
اصفهانــی  کشــاورزان  بــه  را  قــول  ایــن  داشــت: 
کــه بــر اســاس مصوبــات شــورای عالــی  می دهیــم 
کــه در توزیــع عادالنــه آب و  آب و حــق و حقوقــی 
ــدام  ــده اق ــی ش ــش بین ــی پی ــات قانون ــایر مصوب س
ــق و  ــرد: ح ک ــه  ــرد. وی اضاف ک ــم  ــری خواهی و پیگی
ــب  ــاورزان را در قال کش ــق  ــر ح ــات ب ــوق و مطالب حق

کــرد. قانــون پیگیــری و اجــرا خواهیــم 
کــرد: آب بــه عنــوان اصلی تریــن  اصفهانــی بیــان 
دغدغــه اســتان اســت و تمــام مجمومــه مدیریتــی 
کشــاورزان بــرای  اســتان بــه دنبــال تحقــق مطالبــه 
اجــرای مصوبــات دهــم و ســیزدهم جلســه چهــارم 
چهــارم  و  بیســت  جلســه  هماهنگــی،  شــورای 
شــورای عالــی آب و قانــون توزیع عادالنه آب اســت.

وی از کشــاورزان خواســت با وجود اینکه مشــکات 
کــه دارنــد، صبــر و تحمــل داشــته باشــند تــا  زیــادی 
خســارت هــای آنهــا از راه قانونــی و از محــل مصوبــه 
کم آبــی و اعتبــارات ایــن بخــش  کارگــروه مبــارزه بــا 

پرداخــت شــود.
کشــاورزان و باغــداران مناطــق شــرق اصفهــان از 
کــرارج، بــراآن شــمالی و  جملــه زیــار، ورزنــه، اژیــه، 
بــراآن جنوبــی و خوراســگان با جمعیتی بالغ بــر ۳۰۰ 
هــزار نفر و شهرســتان های غربی شــامل نجــف آباد، 
فاورجــان، خمینــی شــهر، لنجــان و مبارکــه پیــش 
تــر در چنــد ســال اخیــر در چنــد نوبــت بــا حضــور 
در نقــاط مختلــف اســتان، رســیدگی بــه وضعیــت 
حقابه خود از زاینده رود، حل مشــکات معیشــتی 
و جــاری ســازی ایــن رودخانــه را خواهــان شــده 
کارشناســان امــور آب نگاهــی  بودنــد. بــه اذعــان 
کاهــش  زاینــده رود،  دوره ای  خشــکی های  بــه 
زمیــن،  فرونشســت  کشــاورزی،  آب  تخصیــص 
محیطــی  زیســت  عدیــده  مشــکات  ریزگردهــا، 
گاوخونــی  المللــی  بیــن  تــاالب  بــرای  بخصــوص 
و آمــار و ارقــام مربــوط بــه بارندگی هــا در حوضــه 
آبریــز زاینــده رود بعنــوان یکــی از اصلی تریــن منابــع 
کاهــش چشــمگیر  آب مرکــزی ایــران از یــک ســو و 
کــم شــدن میــزان ذخیره ســد زاینــده رود  بارش هــا و 
ســریع تر  هرچــه  اجــرای  لــزوم  دیگــر  ســوی  از 
گوشــزد می کنــد. پروژه هــای آبــی در ایــن خطــه را 
ــرای  ــون ب کن ــاری تا ــال ج ــاز س ــاورزان از آغ کش ــن  ای
تحقــق اهــداف مــورد نظر چندین مرتبه در مناطق 

مختلــف اســتان تجمــع کردنــد.

از  اصفهــان  اســتان  قانونــی  پزشــکی  مدیــرکل 
گذشــته بــر اثــر  مــرگ ۱۱۰ نفــر در اصفهــان در ســال 
کار خبــر داد. علــی ســلیمانی پور  حــوادث ناشــی از 
در گفت وگــو بــا  مهــر بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته 
۱۱۶ هــزار ۲۵۳ نفــر در حــوزه معاینــات ســرپایی در 
کــز تابعــه  کل پزشــکی قانونــی اســتان و مرا اداره 
گرفته انــد، اظهــار داشــت: از ایــن  مــورد معاینــه قــرار 
تعــداد ۳۵ هــزار و ۸۲۹ نفــر زن و ۸۰ هــزار و ۴۲۴ نفــر 
مــرد بودنــد. وی افــزود: نــزاع بــا ۳۸ هــزار و ۵۹۵ نفــر 
ــر  ــزار و ۱۳۲ نف ــا ۲۱ ه ــات ب ــده و تصادف کنن ــه  مراجع
کننــده در صــدر مراجعات پزشــکی قانونی  مراجعــه 

اســتان اصفهــان قــرار دارد.
مدیــرکل پزشــکی قانونــی اســتان اصفهــان در ادامه 

بــا بیــان اینکــه همچنین در ســال گذشــته ســه هزار 
و ۴۷۹ جســد شــامل ۶۶۴ زن و دو هــزار و ۸۱۳ مــرد 
کــز پزشــکی قانونــی اصفهــان معاینــه شــده  در مرا
کــرد: ایــن آمــار نســبت بــه ســال  اســت، تصریــح 
کاهــش  کــه ســه هــزار و ۶۱۶ جســد بــوده،  گذشــته 

داشــته اســت.
۱۰ نفر بر اثر مصرف قرص برنج جان باختند

وی همچنیــن بــه مــرگ و میر ۱۱۰ نفر که همگی مرد 
گذشــته در اســتان  کار ســال  بوده انــد در حــوادث 
گفــت: بیشــترین علــل فــوت  کــرد و  اصفهــان اشــاره 
کار مربــوط بــه برخــورد جســم ســخت و  در حــوادث 

ســقوط از بلنــدی بــوده اســت.
از  ناشــی  ســلیمانی پور در خصــوص مصدومیــن 
گذشــته نیــز  کار اســتان اصفهــان در ســال  حــوادث 
ابــراز داشــت: در ایــن بــازه زمانــی دو هــزار و ۴۹۳ نفــر 
کار  شــامل ۱۳۲ زن و دو هــزار و ۳۶۱ مــرد در محــل 

آســیب دیدنــد.
ــرد  ــامل ۶ م ــر ش ــر ۱۰ نف ــرگ و می ــن از م وی همچنی
و چهــار زن بــر اثــر مصــرف قــرص برنــج در اســتان 
اصفهــان خبــر داد و گفــت: این آمار نســبت به فوت 
۱۹ نفــر شــامل پنــج زن و ۱۴ مــرد در ســال گذشــته بــر 

کاهــش داشــته اســت. اثــر ایــن عارضــه 

گزارشربخ

گفــت:  وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
کســن  ایــران آنقــدر ســرافراز اســت که نباید برای وا

کرونــا دســت بــه ســوی دیگــری دراز کنــد.
سعید نمکی در بیست و سومین آئین پویش ره 
ســامت و مراســم آغــاز فــاز ســوم کارآزمایی بالینی 
کرونای انستیتوپاســتور ایران و انســتیتو  کســن  وا
کرونــا  کوبــا بــا بیــان اینکــه در مدیریــت  فینــای 
مدیــون افراد بســیاری هســتم، اظهــار داشــت: در 
ــودم،  ــادی را شــاهد ب ایــن بحــران تلخی هــای زی
کردنــد و از آن  کمــک  خیلی هــا در ایــن زمینــه 

جملــه رئیــس انستیتوپاســتور ایــران بــود.
کشــور  وی بــا بیــان اینکــه مــا بــه عنــوان اولیــن 
۳۶ معبــر ورودی را مــورد بازرســی قــرار دادیــم، 
مــا  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  داشــت:  ابــراز 
کیت هــای  بــا  را  خــود  کار  و  نداشــتیم  کیــت 
کار خــود را  کشــور  کــه بــا چمــدان وارد   تشــخیصی 

آغاز کردیم.
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی با بیان 
اینکــه پــس از ورود ایــن کیت هــا تولیــد انبوه کیت 
توســط انستیتوپاســتور ایــران آغــاز شــد، افــزود: 
ــه  ک ــت  ــیده اس ــدازه ای رس ــه ان ــا ب ــدرت م ــروز ق ام
تولیــد  را  کرونــا  کســن های  وا بهتریــن  از  یکــی 

کرده ایــم.
۵۶ روز طول کشید تا به تولید مواد ضدعفونی 

کننده برسیم
کشــید تــا از وارد  وی بــا بیــان اینکــه ۵۶ روز طــول 
کننــده مــواد بهداشــتی و تجهیــزات پزشــکی بــه 
کننــده ایــن محصــوالت  کننــده و صــادر  تولیــد 
برســیم، ادامــه داد: ایــن امــر ممکــن نبــود جــز 
خیلی هــا  کــه  بــود  حالــی  در  ایــن  و  عشــق  بــا 
می خواســتند مــا زمیــن بخوریم و این طور نشــد و 

کردیــم تــا موفــق شــدیم. کار  مــا جهادگرانــه 
نمکــی بــا بیــان اینکــه قــرار بود ســازمان بهداشــت 
کســن دهــد  کشــور هشــت میلیــون وا جهانــی بــه 
و بــا چانــه زنــی بــه ۱۶ میلیــون ُدز رســاندیم، ابــراز 
داشــت: چهــار مــاه بــرای انتقــال پــول مــا را اذیــت 
کشــورهای دیگر  کردند، با هند، چین و روســیه و 
کردیــم و تنهــا ســه هــزار و ۱۲۰ صفحــه  کــره  مذا

مکاتبــه در ایــن زمینــه دارم.
ــه  ــن ب کس ــروش وا ــرای ف ــی دالالن ب ــاس تلفن تم

ــران ای
نمکــی بــا بیــان اینکــه پــس از اینکــه بــه تولیــد 
کســن ورود کردیــم و موفــق شــدیم تماس هــای  وا

کشــور داشــتیم،  کســن بــه  زیــادی بــرای واردات وا
کــه متوجــه  ابــراز داشــت: در یــک مــوارد دالالن 
تــا  را داشــتند  ضــرر خــود شــدند تماس هایــی 
گــزاف بــه مــا  کســن های خــود را بــا قیمت هــای  وا

بفروشــند.
کسن کرونا توسط ۷ کشور  ۸۵ درصد وا

مصرف می شود
کســن بــه صــورت  وی بــا بیــان اینکــه واردات وا
اســت،  شــده  انجــام  کشــور  در  چکانــی  قطــره 
ــط  ــا توس ــن دنی کس ــد از وا ــت: ۸۵ درص ــراز داش اب
کشــور دنیــا مصــرف می شــود و هــر چــه  هفــت 
غ و خروس هــای خــود  ــه مــر ــد آن را ب ــه بیای اضاف

می دهنــد.
بــا  آمــوزش پزشــکی  و  وزیــر بهداشــت، درمــان 
کــه  کیــد بــر اینکــه ایــران ســرافرازتر از آن اســت  تا
کســن  بــرای دریافــت وا کشــورها  جلــوی دیگــر 
می دانســتم  داشــت:  ابــراز  کنــد،  دراز  دســت 
کشــور را درگیــر  کوویــد ۱۹ حداقــل ســه ســال  کــه 
کســن تزریــق کنیــم و از  می کنــد و بایــد هــر ۶ مــاه وا
کشــور به تولید می رســیدیم و باید  این رو باید در 

کنیــم. زیرســاخت آن را فراهــم 
کار تولیــد  وی بــا بیــان اینکــه خیلی هــا در آغــاز بــه 
ــه مــا نیشــخند زدنــد، ادامــه  کســن خیلی هــا ب وا
داد: امــروز نــه بــه عنــوان وزیــر بهداشــت بلکــه بــه 

عنــوان شــهروند ایــن ســرزمین بــه شــما می گویــم 
کشــور در عرصــه تولیــد  کــه ایــران درخشــان ترین 

کرونــا در منطقــه اســت. کســن  وا
کسن در کشور به راه افتاد قطار تولید وا

نمکــی بــا بیــان اینکــه ژنرال هــای عرصــه تولیــد 
کرونــا کار خــود را کرده انــد، گفــت: آنها نه با توییت 
و نــه بــا نیشــخند متوقــف نخواهنــد شــد و قطــار 

کشــور راه افتــاده اســت. تولیــد در 
کرونــا در ۶  کســن  وی بــا بیــان اینکــه تولیــد وا
کــرد: همــه  پلتفــرم در حــال انجــام اســت، اضافــه 
اقدامــات بــه صــورت هماهنــگ و نــه جزیــره ای 
اســت و بــه زودی از تولیــدات جدیــد رونمایــی 

کــرد. خواهیــم 
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی ادامــه 
ــاز دو و ســه را شــروع  کســن برکــت نیــز در ف داد: وا

کــرده و بــه زودی نتایــج آن را خواهیــم دیــد.
کسن  مردمم را عامل آزمایشگاهی تولید وا

دیگر کشورها نکردم
وی بــا بیــان اینکــه برخــی نســبت بــه چرایــی 
بالینــی  کارآزمایــی  فــاز ســوم  از  عــدم اســتفاده 
کشــورها  کســن های تولیــد شــده در دیگــر  دیگــر وا
انتقــاد داشــتند، ادامــه داد: درایــن زمینــه اعــام 
کــه مــن مردمــم را عامــل آزمایشــگاهی  می کنــم 
دیگــر کشــورها قــرار نخواهــم داد مگــر کــه در تولیــد 

کســن ۵۰ درصــد ســهم داشــته باشــیم. وا
کسن تولید مشترک ایران و کوبا خردادماه  وا

به تولید انبوه می رسد
رئیــس انستیتوپاســتور ایــران علیرضــا بیگلــری بــا 
بیــان اینکــه انستیتوپاســتور ایــران نــام آشــنای 
همــه مــردم ایــران اســت، اظهــار داشــت: ایــن 
مؤسســه همــواره در بحران هــای ســامت همــراه 

مــردم بــوده اســت.
کرونــا  شــیوع  آغــاز  بــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
آغــاز  را  تشــخیص  کار  ایــران  انستیتوپاســتور 
کــرد، ابــراز داشــت: امــروز در رونــد تشــخیص در 
کــه  دورتریــن نقــاط بیــش از ۴۰۰ آزمایشــگاه داریــم 
می دهنــد. انجــام  را  آزمایش هــا  ســخت ترین 

ارائه ۶ طرح ویژه به معاونت علمی و فناوری 
کسن کرونا رئیس جمهور برای تولید وا

رئیــس انستیتوپاســتور ایــران با بیــان اینکه تولید 
قــرار دادیــم  کار  را در دســتور  بومــی  کیت هــای 
و پــس از رســیدن بــه تولیــد انبــوه در راســتای 
صــادرات کیــت نیز اقــدام کردیم، ادامــه داد: همه 
کشــورها بــه توانایــی انستیتوپاســتور ایــران اذعان 
داشــتند و ایــن حرکــت جهادی منجر بــه طراحی 
کســن کرونــا و ارائــه آن  ۶ طــرح ویــژه بــرای تولیــد وا
ــه معاونــت فنــاوری و علمــی رئیــس جمهــوری  ب

شــد.

وی با بیان اینکه تابســتان ســال گذشــته شــرکت 
در همکاری مشترک با متخصصان خارجی را در 
دســتور کار قــرار دادیــم، ادامه داد: همه شــرکت ها 
کوبــا را بــرای ایــن امــر  را مــورد بررســی قــرار دادیــم و 

کردیم. انتخاب 
استفاده از قطعات مختلف ویروس کرونا در 

کسن تولید مشترک کوبا و ایران وا
کســن قطعــات  بیگلــری بــا بیــان اینکــه ایــن وا
ــا  کرون کســن  ــر روی وا ــا را ب کرون مختلــف ویــروس 
کســن می توانــد  ســوار کرده ایــم، ادامــه داد: ایــن وا

کنــد. بــا چنــد ویــروس جهــش یافتــه مقابلــه 
ایــن  و  دارد  »یــادآور«  کســن  وا ایــن  گفــت:  وی 
کســن تولیــد مشــترک  ویژگــی منحصــر بــه فــرد وا

کوبــا اســت. ایــران و 
رئیــس انستیتوپاســتور ایــران بــا بیــان اینکــه تــک 
کــه قبــًا  کســن می توانــد بــرای افــرادی  ُدز ایــن وا
کافــی باشــد، ابــراز داشــت: ایــن  گرفته انــد  کرونــا 
ــادآور  کــه مکمــل ی کســنی اســت  کســن تنهــا وا وا
داشــته و حتــی فایــرز اخیــرًا بــه فکــر تولیــد یــادآور 

ــت. ــاده اس افت
کــه  کســن ســمی دارد  ــا بیــان اینکــه ایــن وا وی ب
آنتــی ژن هــا را بــه پروتئیــن حامــل وصــل می کنــد 
کســن اســت. و ایــن امــر نیــز ویژگــی خــاص ایــن وا
بیگلــری بــا بیــان اینکــه انستیتوپاســتور ایــران 
کرونــا را  کســن  ســعی دارد بــا پیشــینه ۱۰۰ ســاله وا
بــه تولیــد انبــوه برســاند، ادامــه داد: فازهــای یــک 
کســن عــوارض  کــه ایــن وا کوبــا نشــان داد  و دودر 

کمــی دارد. بســیار 
کسینه می شوند ۲۴ هزار نفر در فاز سوم وا

کشــور ۲۴ هــزار نفــر در فــاز  کل  کــرد: در  وی اضافــه 
کســینه می شــوند و ســهم  کســن وا ســوم با این وا

کســن اســت. اســتان اصفهــان ســه هــزار ُدز وا
رئیس انستیتوپاســتور ایران با بیان اینکه خرداد 
مــاه تولیــد انبــوه را انجــام می دهیــم، ادامــه داد: 
کســن بــا دســتور وزارت بهداشــت وارد بــازار  ایــن وا

خواهــد شــد.
کســن  وی بــا بیــان اینکــه کرونا نشــان داد تولید وا
کمیتــی اســت، ابــراز داشــت: نــگاه بــه  وظیفــه حا
خــارج از مرزهــا در ایــن زمینــه اشــتباهی محــض 

اســت.
ــا بیــان اینکــه طــی یــک ســال اخیــر در  بیگلــری ب
کســن ۲۰ ســال پیشرفت داشتیم،  زمینه تولید وا
کــرد تــا پیشــرفت  گفــت: ایــن بحــران مــا را تحریــک 

کنیــم. کنیــم و ایــن تهدیــد را بــه فرصــت تبدیــل 

وزیر بهداشت:

کسن کرونا دست به سوی دیگری دراز کند ایران سرافزار نباید برای وا

ــه  ــی عملکــرد و پاســخگویی ب رئیــس اداره ارزیاب
اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  کل  اداره  شــکایات 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه اولویــت ثبــت نــام دانش 
آمــوزان در مــدارس محــدوده محــل ســکونت 
گفــت: والدیــن دانــش آمــوزان پایــه  آنهــا اســت، 
ــت  ــه دریاف ــبت ب ــون نس کن ــم ا ــم از ه اول و هفت
کــد پســتی صحیــح محــل ســکونت خــود اقــدام 

کننــد.
ــا  ــنا، ب ــا ایس ــو ب گ ــت و  گف ــودی در  ــا محم علیرض
ــرای ســال  ــام مــدارس ب ــه اینکــه ثبــت ن اشــاره ب
تحصیلــی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ هنــوز شــروع نشــده، اظهار 
ــه اول ابتدایــی از  ــرای پای ــام ب ــرد: زمــان ثبــت ن ک
اول خردادمــاه و متوســطه اول و دوم نیــز پــس از 
امتحانــات پایانــی و اعــام نتایــج در اوایل تیرماه 
کــه زمــان دقیــق آن را اطــاع رســانی  خواهــد بــود 

کــرد. خواهیــم 
ــای  ــام ورودی ه ــت ن ــه ثب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
پایــه اول و هفتــم در ۶ ناحیــه شــهر اصفهــان از 
کــرد: بــرای  طریــق ســامانه خواهــد بــود، تصریــح 
ثبــت نــام در ایــن پایــه هــای تحصیلــی والدیــن و 
کــه  دانــش آمــوزان وارد ســامانه ای مــی شــوند 
آدرس دقیــق آن را در زمــان ثبــت نــام اعــام مــی 
کــد  کنیــم و احــراز محــل ســکونت آنهــا از طریــق 
کــد پســتی  پســتی انجــام مــی شــود. بعــد از ثبــت 
ــکونت  ــل س ــدوده مح ــامانه، مح ــح در س صحی
در جنســیت و مقطــع تحصیلــی بــرای دانــش 
آمــوز نمایــش داده مــی شــود و والدیــن و دانــش 
آمــوزان بــا انتخــاب مدرســه، وارد درگاه پســت 
مــی شــوند، پســت محــل ســکونت را بررســی و 
کنــد و اطــاع رســانی از طریق پیامک  تاییــد مــی 

انجــام مــی شــود. ثبــت نــام در ســامانه بــه مدیــر 
ــام تکمیــل مــی  مدرســه ارجــاع و فراینــد ثبــت ن

شــود.
ــه  ــی عملکــرد و پاســخگویی ب رئیــس اداره ارزیاب
ــا  کل آمــوزش و پــرورش اســتان ب شــکایات اداره 
کیــد بــر اینکــه نیــازی بــه مراجعــه حضــوری بــه  تا
مــدارس بــرای ثبــت نــام در پایــه اول و هفتــم 
در  نــام  ثبــت  مراحــل  تمــام  گفــت:  نیســت، 
ایــن دو مقطــع بــه صــورت الکترونیــک انجــام و 
توســط مدرســه به اطــاع والدیــن دانش آمــوزان 
رســانده مــی شــود، فقــط تحویــل مــدارک دانش 
کنــد  کــه مدرســه اعــام مــی  آمــوزان در روزی 

ــد. ــد ش ــام خواه انج
کــرد: والدیــن دانــش آموزانــی  وی خاطرنشــان 
ثبــت  ابتدایــی  اول و هفتــم  پایــه  بایــد در  کــه 
ــبت  ــد نس ــت دارن ــون فرص کن ــم ا ــد از ه کنن ــام  ن
کــد پســتی صحیــح محــل ســکونت  بــه دریافــت 
کننــد، چــون ثبــت نــام در مــدارس با  خــود اقــدام 
اولویــت ســکونت در محــدوده مــدارس خواهــد 

بــود.
محمــودی بــا بیــان اینکــه دانــش آمــوزاِن میــان 
ــه  ــه پای ــه ب ک ــه اول  ــه مثــل دانــش آمــوزان پای پای
دوم مــی رونــد اصــا نیــازی بــه ثبــت نــام ندارنــد، 
صــورت  بــه  آمــوزان  دانــش  ایــن  داد:  توضیــح 
اتوماتیــک توســط مدیــران مــدارس ثبــت نــام  
گــر مــردود نشــده باشــند در پایــه  مــی شــوند؛ ا
گــر مــردود شــده باشــند مجــددا در پایه  بعــدی و ا
قبلــی ثبــت نــام مــی شــوند، ولــی هیــچ نیــازی بــه 
حضــور اولیــا دانــش آمــوزان در مدرســه نیســت.

ــه  ــی عملکــرد و پاســخگویی ب رئیــس اداره ارزیاب

کل آمــوزش و پــرورش اســتان در  شــکایات اداره 
کاس دهــم بــا  مــورد ثبــت نــام دانــش آمــوزان 
توجــه بــه تنــوع و تعــدد رشــته هــای تحصیلــی، 
گفــت: ایــن دانــش آمــوزان بایــد در زمــان ثبــت 
کننــد و اولویت  نــام بــه صورت حضــوری مراجعه 
ثبــت نــام آنهــا نیــز در مــدارس محدوده ســکونت 

اســت.
کــه در محــدوده  افــرادی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کــد  و  دارنــد  ســکونت  مدرســه  شــده  تعریــف 
پســتی آنهــا وارد ســامانه شــده، در اولویــت ثبــت 
ــر مدرســه  ــزود: مدی ــتند، اف ــام در مدرســه هس ن
بعــد از ثبــت نــام الکترونیــک و داخــل محــدوده، 
کاســی باقــی مانــد مــی  گــر ظرفیــت خالــی در  ا
توانــد دانــش آمــوزان خــارج از محــدوده مدرســه 

کنــد. ــام  را نیــز ثبــت ن
ــر اینکــه بهتریــن مدرســه  کیــد ب ــا تا محمــودی ب
گفــت: امیدواریــم  نزدیــک تریــن مدرســه اســت، 
کنتــرل شــود و  ــا  کرون گیــری  ــر همــه  هرچــه زودت
مــدارس بــه صــورت حضــوری فعالیــت خــود را 
گــر شــرایط آمــوزش حضــوری  از ســر بگیرنــد، امــا ا
مهیــا شــد، قطعــا بهتریــن مدرســه بــرای دانــش 

آمــوز نزدیــک تریــن مدرســه بــه خانــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی والدیــن، مدرســه 
فرزندانشــان مدنظــر  نــام  ثبــت  بــرای  خاصــی 
درجــه  نظــر  از  مــدارس  داد:  توضیــح  دارنــد، 
علمــی تفاوتــی بــا یکدیگــر ندارنــد و اینکــه برخــی 
گیرنــد بــه  مــدارس مــورد توجــه بیشــتر قــرار مــی 
دلیــل حساســیت والدیــن بــوده و از نظــر آمــوزش 
مــدارس وجــود  بیــن  تفاوتــی  پــرورش هیــچ  و 

نــدارد.

رئیس اداره ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان:

اولویت ثبت نام دانش آموزان در مدارس محدوده سکونت است

خبر

کل جهــاد  معــاون مدیریــت حفــظ نباتــات اداره 
کنترل زود هنگام  گفت:  کشاورزی استان اصفهان 
و بــه موقــع ملخ هــا در مراتــع می توانــد از حملــه 
کشــاورزی و خســارات ناشــی از آن  بــه زمین هــای 

کنــد.  جلوگیــری 
تقــی شــیخ علــی  بــا اشــاره بــه آســیب ملخ هــا بــه 
کلــی دو  کشــاورزی اظهــار داشــت: بــه طــور  ع  مــزار
کشــور و حاشــیه   کــه از جنــوب  نــوع ملــخ مهاجــر 
کــه  خلیج فــارس و شــبه جزیره  عربســتان می آینــد 

ــتند. ــده هس ــیب زنن ــی آس ــخ بوم مل
وی بــا بیــان اینکــه تولید و رشــد این ملخ ها وابســته 
ک  بــه بــارش بــاران اســت، افــزود: تخم ملخ هــا در خا
نهفتــه اســت و بــا بــارش بــاران مراحل پــوره و تبدیل 
ــه  ــد و حمل ــی می کنن ــل را ط کام ــره   ــه حش ــدن ب ش
بارندگی هــا  دلیــل  بــه  گذشــته  ســال  و  می کننــد 

احتمــال حملــه بیشــتر از امســال بــود.
کل جهــاد  معــاون مدیریــت حفــظ نباتــات اداره 
کشــاورزی اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه امسال 
کمتــر احتمــال تبدیــل پــوره بــه  بــه دلیــل بارندگــی 
کــرد: ســه  کــم اســت، بیــان  کامــل بســیار  حشــره 
کانــون  کــرون، لنجــان و مبارکــه  شهرســتان تیــران و 
تولیــد ملــخ بومــی هســتند کــه به دلیــل بــارش های 
کنون ایــن ملخ ها عامل طغیانی پیدا  کــم امســال تا

نکردنــد.
گفــت:  شــیخ علــی در خصــوص تغذیــه  ایــن ملخ هــا 
ملخ هــای بومــی و مهاجــر در مراتــع وجــود دارنــد 
کــه مراتــع تغذیــه مناســبی نداشــته  و در صورتــی 

کشــاورزی حملــه  می کننــد. ع  باشــند،به مــزار
کوتاهــی  گلــه از نهادهــای محیــط زیســتی در  وی بــا 
کــرد:  تصریــح  مراتــع  در  ملخ هــا  کنتــرل  کــردن 
متاســفانه ایــن نهــاد اجــازه  مبــارزه  جهــاد کشــاورزی 
را نیــز بــه بهانــه ی آلودگــی محیط زیســت نمی دهد.

کل جهــاد  معــاون مدیریــت حفــظ نباتــات اداره 
کشــاورزی اســتان اصفهــان ادامــه داد: در صورتــی 
ــد  ع برس ــزار ــه م ــود و ب ــرل نش کنت ــع  ــخ از مرات ــه مل ک
ع گنــدم، جو، یونجــه، حبوبــات و انواع  تمامــی مــزار
درختــان را از بیــن می برنــد و سم پاشــی در مزرعــه 
کنتــرل زود هنــگام  ــه دنبــال دارد.  نیــز خطراتــی را ب
و بــه موقــع ملخ هــا در مراتــع می توانــد از حملــه 
کشــاورزی و خســارات ناشــی از آن  بــه زمین هــای 

کنــد. جلوگیــری 
وی بــا بیــان اینکــه سم پاشــی در مراتــع خطرپذیــری  
ملخ هــا  حملــه   بــا  داشــت:  اظهــار  دارد،  کمتــری 
کشــاورزان مجبــور بــه اســتفاده از ســم  ع،  بــه مــزار
جــذب  اســت  ممکــن  ســم  ایــن  کــه  هســتند 

شــود. کشــاورزی  محصــوالت 
شــیخ علــی در خصــوص مبــارزه  بــا ملخ هــای مهاجر 
و بومــی در ســال گذشــته اضافــه کــرد: قبــل از حملــه 
ملخ هــا 15 هــزار هکتــار از مراتــع مبــارزه صورت گرفت 

و بــه زمین های کشــاورزی آســیب نرســید.
کل جهــاد  معــاون مدیریــت حفــظ نباتــات اداره 
کشــاورزی اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه در هــر 
کــه ملــخ وجــود دارد بایــد در دســتور کار  شهرســتانی 
کــرد:  گیــرد، بیــان  کمیتــه  بحــران آن شهرســتان قــرار 
کنتــرل ملــخ مشــکل اســت و بایــد فرمانداری هــا و 
نهاد هــای دولتی در هر شهرســتان که احتمــال بروز 

کمــک بیاینــد. ایــن مشــکل اســت،به 
ــورت  ــاورزان در ص کش ــه  ــه ب ــوص توصی وی در خص
حمله به زمین های کشاورزی خاطر نشــان کرد: در 
کشاورزی،کشــاورزان  صــورت حملــه بــه زمین هــای 
مدیریــت  یــا  خدمــات  مرکــز  نزدیک تریــن  بــه 
بــا  هم چنیــن  و  بدهنــد  اطــاع  جهادکشــاورزی 
کــم خطــر سم پاشــی را انجــام  اســتفاده از ســموم 

دهنــد.

بارندگی احتمال حمله ملخ ها را بیشتر می کند : 

ع اصفهان  علت حمله ملخ ها به مزار
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گزارشربخ

ورزشــی  اجتماعــی  فرهنگــی  ســازمان  رئیــس 
شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه تشــکیل ســتاد 
بزرگداشــت هفتــه فرهنگــی اصفهــان بالفاصله بعد 
ــا  گفــت: ب از هفتــه نکوداشــت اصفهــان در آذرمــاه، 
وجــود برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده ۴۰ درصــد 
از برنامــه هــای هفتــه فرهنگــی اصفهــان بــه دلیــل 
کرونــا لغــو شــد. محمــد عیــدی  بــا اشــاره بــه  شــیوع 
اینکــه بــا ابتــکار ایــن دوره شــورای شــهر اصفهــان 
دو نقطــه عطــف در تقویــم شــهری اصفهــان داریــم، 
ــرد: هفتــه نکوداشــت اصفهــان در آذرمــاه  ک اظهــار 
مــاه  اردیبهشــت  در  اصفهــان  فرهنگــی  و هفتــه 
کــه مــی توانیــم در هــر دو  دو نقطــه عطفــی اســت 
مناســبت بــه بازنمایــی جلــوه هــای زیبــا و هویتــی 
شــهر اصفهان اهتمام داشــته باشــیم. وی با اشــاره 
به اینکه ســتاد بزرگداشــت هفته فرهنگی اصفهان 
از هفتــه نکوداشــت اصفهــان در  بعــد  بالفاصلــه 
آذرمــاه بــه دســتور شــهردار اصفهــان تشــکیل شــد، 
افــزود: در ایــن هفتــه بایــد آئیــن هویتــی مــاه رمضان 
گرفتیــم، ضمــن اینکــه شــاهد اوج  را نیــز درنظــر مــی 
گرچه کرونا  گیــری دوبــاره همه گیری کرونا بودیــم، ا
کــه بــرای اولین بار در کشــور  ایــن امــکان را بــه مــا داد 
اولیــن فرهنگســرای مجــازی را در شــهر اصفهــان 
کنیــم و بــا برنامــه ریــزی در فضــای مجــای  افتتــاح 
حتــی مخاطبانــی فراســوی مرزهــای جغرافیــای 

کنیــم.  اصفهــان و ایــران پیــدا 
ورزشــی  اجتماعــی  فرهنگــی  ســازمان  رئیــس 
عنــوان  اینکــه ۹۵  بیــان  بــا  اصفهــان  شــهرداری 
برنامــه در هفتــه فرهنگــی اصفهــان در ســطح ایــن 
ســازمان و ۱۵ منطقــه شــهرداری پیــش بینــی شــد، 
گفــت: ۴۰ درصــد از برنامــه هــا بــه دلیــل شــیوع کرونــا 
کــه برنامــه هــای عرصــه محــوری بودنــد و  لغــو شــد 
ــده  ــم آنهــا را نادی در وضعیــت موجــود مجبــور بودی
بگیریــم و ســالمت شــهروندان را ارجــح بدانیــم. وی 
در ادامــه بــه تشــریح برنامــه هــای هفتــه فرهنگــی 
گفــت: یکــی از برنامــه هــای  اصفهــان پرداخــت و 
اجابــت«  »بهشــت  برنامــه  هفتــه  ایــن  شــاخص 
کــه بــه مــدت ۳۰ شــب هــر  در تخــت فــوالد اســت 
ســحرگاه پخــش مــی شــود، از دو روز دیگــر نیــز برنامه 
»فرمــول جاذبــه« بــه معرفــی ۱۳ شــخصیت تخــت 

فــوالد مــی پــردازد.
عیــدی بــا بیــان اینکــه هــر ســال در ایــام مــاه مبــارک 
رمضــان مســابقات جــام مــوالی عرشــیان برگــزار می 
کــرد: امســال نمــی توانیــم جــام  شــد، خاطرنشــان 

کنیــم،  ــزار  مــوالی عرشــیان را بــه روال هــر ســال برگ
ولــی بــا اصرار شــهردار اصفهان بخشــی از مســابقات 
امــکان دارد مثــل  از طریــق فضــای مجــازی  کــه 

مســابقات شــطرنج برگــزار مــی شــود. 
کیــد براینکــه تولیــدات ســازمان فرهنگــی  ــا تا وی ب
شــهرداری اصفهــان در فضــای مجــازی بــه حــدی از 
که صدا و ســیما حاضر به پخش  مرغوبیت رســیده 
کند، ادامه داد:  آنها اســت و از ســازمان مطالبه می 
اصفهــان شــهر دوســتدار ســالمند و شــهر دوســتدار 
کــودک اســت و برهمیــن اســاس برنامــه هایــی ویــژه 
کــودکان و ســالمندان در هفتــه فرهنگــی اصفهــان 
پیــش بینــی شــده اســت. ســینماتوگراف نیز یکــی از 
کــه خانــه ســینما  کارهــای ویــژه ایــن ســازمان اســت 
هــر بــار درخواســت رونمایــی از آن را در تهــران دارد.

فرهنگــی  ســازمان  رئیــس  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــه برنامــه  اجتماعــی ورزشــی شــهرداری اصفهــان ب
کــرد: ایــن برنامــه  »آداب مهــرازی« اشــاره و تصریــح 
کــه بهترین  در قالــب پادکســت ۳۰ دقیقــه ای اســت 
معمــاران ایــران دربــاره ویژگــی هــای معمــاری شــهر 
اصفهــان صحبت می کنند. رونمایی از نــوای اذان 
مرحــوم معظــم بــا عنــوان نــوای معظــم، رونمایــی 
و انتشــار دو انیمیشــن بــا هــدف ترویــج فرهنــگ 
مطالعه، رونمایی از بخش جدید و قدیم نشــریات 

کتابخانــه مرکــزی، رونمایــی از  شــهر اصفهــان در 
کــودکان،  کارت هایــی بــا موضــوع  کتــاب و فلــش 
بــا موضــوع  احــوال شــهر  از ۳ مســتند  رونمایــی 
رونمایــی  اتوبوســرانان،  و  کســیرانان  تا کبانــان،  پا
ــا  ــوزاد ت ــدان از ن ــن فرزن ــرای والدی ــی ب ــک آموزش از پ
ــا از دیگــر برنامــه هــای  ــه پ ــا ب ــا عنــوان پ ۴ ســالگی ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــان اس ــی اصفه ــه فرهنگ هفت
کید شــهردار اصفهــان بر این موضــوع که کودکان  تا
کارگــزاران توســعه پایــدار هســتند و بایــد بــر روی 
مهــارت هــا و فنــون ارتباطــی آنهــا کار کنیــم، تصریح 
کــرد: رونمایــی از پــک هــای آموزشــی کارآفرینی برای 
کارآفرینی در شــهر، رونمایی از ۴  کوسیســتم  ایجاد ا
پــک آموزشــی در حــوزه ســواد رســانه ای و اختتامیه 
کارهــای بــی بدیــل در  کــه از  کارآوا  جشــنواره ملــی 
شــهر اصفهــان و در راســتای تبدیــل اصفهــان بــه 
کانــون میان فرهنگــی در جغرافیای فرهنگــی ایران 
اســالمی اســت از دیگــر برنامــه هــای هفتــه اصفهــان 
اســت. عیــدی بــه رونمایــی از مجموعــه اطلــس 
هــای آمایــش وضعیــت اجتماعــی و ســالمت شــهر 
کــودک در  کتــاب  اصفهــان و رونمایــی از ۷۰ عنــوان 
کرد: پیش از تدوین این  این جلســه اشــاره و اظهار 
اطلــس هــا هیــچ گونــه تحلیل واقعــی از مشــکالت و 
مســائل شــهری نداشــتیم و عمدتــا در برنامــه ریزی 

هــا بــا ســالیق مدیریتــی روبــرو بودیــم، براین اســاس 
گرفــت، درحالی  کار قــرار  تهیــه اطلــس ها در دســتور 
هایــی  اطلــس  چنیــن  کالنشــهری  هیــچ  در  کــه 
کــه بازنمایــی دقیــق از وضعیــت و فضــای  نداریــم 
شــهری داشــته باشــد و بتوانــد مبنایی بــرای برنامه 

ریــزی هــای فرهنگــی و توســعه عمرانــی باشــد.
ــل  ــان مح ــای اصفه ــس ه ــه اطل ــان اینک ــا بی وی ب
مراجعــه ســایر شــهرها و الگوگیــری از اصفهان شــده 
اطلــس هــای  از  امــروز  کــرد:  اســت، خاطرنشــان 
کنیــم؛  مختلــف در مناطــق شــهر رونمایــی مــی 
ــس  ــان، اطل ــهر اصفه ــالمت ش ــس س ــه اطل ازجمل
وضعیــت زنــان، اطلــس پدافنــد غیرعامــل و امنیــت 
شــهری، اطلس فرهنگ شــهروندی و اطلس نهاد 
کــه از طریــق ایــن اطلــس هــا مــی تــوان  خانــواده 
وضعیــت ۲۰۰ محلــه شــهر را بــه خوبــی رصــد و بــرای 
کــرد.  قــدرت اهلل نــوروزی، شــهردار  آن برنامــه ریــزی 
ــا همــه  ــرد: ب ک ــار  ــن جلســه اظه ــز در ای ــان نی اصفه
کــه عرصه بــرای اقدامات  گیــری کرونــا و در شــرایطی 
بــود ســازمان فرهنگــی  فرهنگــی مســدود شــده 
شــهرداری اصفهــان خالقیــت و نــوآوری بــه خــرج 
کــه مــی توانســت همــه فعالیــت  داد و تهدیــد بزرگــی 
کــرد، بــه ویــژه  هــا را تعطیــل کنــد بــه فرصــت تبدیــل 
کــه برنامه های متنوعی اجــرا و  در برخــی بخــش هــا 
توجــه بســیاری از شــهرها را هم به خــود جلب کرده 
اســت. وی بــا اشــاره بــه تدویــن چندیــن اطلــس 
گفــت: بــا تدویــن ایــن  در حــوزه فرهنگــی اصفهــان، 
کســی برای فعالیت فرهنگی در شــهر  اطلس ها هر 
گر  مــی توانــد از آنها اســتفاده کنــد، در عین حال که ا
ایــن اطلــس هــا دارای نواقصــی اســت و نیــاز دارد بــر 
روی آن کار و هزینــه صــرف شــود بایــد به عنوان یک 
کید  امــر ضــروری بــه آن پرداختــه شــود. نــوروزی با تا
براینکــه حــوزه فرهنگــی شــهرداری اصفهــان ملــزم 
گفــت:  بــه تعامــل بــا رســانه هــای مختلــف اســت، 
فعالیــت هــای ایــن ســازمان مــی توانــد بــرای رســانه 
ملــی و فضــای مجــازی ســالم هم مفید باشــد و این 
خالقیــت هــا و نــوآوری هــا و دســتاوردهای ناشــی 
ــا و محرومیــت از فضــای حقیقــی در اختیــار  کرون از 
کننــد تــا در  گیــرد و از آنهــا اســتفاده  دیگــران نیــز قــرار 
ــه  ــت آن ب ــه و هدای ــش جامع ــاء دان ــه ارتق ــت ب نهای
جایگاه شایسته خود منجر شود.شهردار اصفهان 
کــه بــه دور از هرگونــه  کــرد  ــزار امیــدواری  در پایــان اب
حاشــیه بــه خدمــت ادامــه داده و بتوانند سیاســت 
بــی اعتنایــی نســبت بــه حاشــیه ســازان را بــرای 
کار قــرار دهنــد. خدمــت بیشــتر بــه مــردم ســرلوحه 

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان اعالم کرد

لغو ۴۰ درصد از برنامه های هفته فرهنگی اصفهان به دلیل شیوع کرونا

طرح»سالممسجد«دراصفهاناجرامیشودفراخوانیبرایعروسکسازی
خبرربخخبرربخ

رویــداد ملــی »مــد پایــدار بــا رویکــرد صنایع دســتی« 
می کوشــد مــردم را بــه تبدیــل پارچه هــای دورریــز به 
عروســک و پوشــاندن لباس هــای محلــی بــه آن هــا 
ترغیــب کنــد تــا از این طریق، هم فرهنگ حفاظت 
از محیط زیســت و هــم اهمیت میراث ناملمــوس را 

به آنــان بیامــوزد.
آفــاق امیریــان، مدیــر رویــداد »مــد پایــدار بــا رویکــرد 
ایــن  شــکل گیری  ایــده  دربــاره  صنایع دســتی«، 
مــا  همــه  خانــه  در  می گویــد:  ایســنا  بــه  رویــداد 
کــه روانــه ســطل زبالــه  بطری هایــی وجــود دارد 
می ¬شــود،  بازیافــت  حالــت  بهتریــن  در  یــا  و 
کــه  لباس هــای قدیمــی و بی اســتفاده ای هســت 
ک می خــورد و تکه پارچه های  در  کمدهایمــان خــا
کــه می شــود آن هــا را بــه  دم قیچــی و دور ریــزی 
چرخــه اســتفاده بازگردانــد و یــا بــا کمــی خالقیــت به 

کــرد. عروســک تبدیلشــان 
کــه هــر منطقــه از  او تصریــح می کنــد: همان گونــه 
ایــران، لبــاس قومــی ملیتــی اصیــل خــود را دارد، بــا 
عروســک ¬های  می تــوان  کمرنگ¬ تــری  نشــان 
بومــی آن منطقــه را نیز یافت. ارتبــاط دادن دوخت 
کوچــک بــا اســتفاده از  لبــاس هــر منطقــه در انــدازه 
ارتبــاط  و  دم¬ قیچی¬ هــا  و  دورریــز  پارچه ¬هــای 
بــا عروســک های بومــی و دست¬ ســاختۀ  دادن 
محیــط  دوســتداری  رویکــرد  بــا  دیــار  همــان 
کــردن  زیســت)مد پایــدار( و بــه شــرط تحقــق و زنــده 
لبــاس اقــوام از گذشــته تــا حــال، می توانــد به خوبی 
نســل جدیــد را بــه ایــن وجــه از فرهنــگ ایــران واقف 

کنــد.
صنایــع  رویکــرد  بــا  پایــدار  »مدیــر  رویــداد  مدیــر 
گاهــی از ایــن  دســتی« ادامــه می دهــد: در واقــع آ
»مــد  رویــداد  شــکل گیری  زمینه ســاز  ظرفیــت، 
پایــدار بــا رویکــرد صنایع دســتی« شــد؛ رویــدادی 
ــا مــردم را تشــویق   ــه در دو بخــش طراحی شــده ت ک
کنــد بــا همــان ابزارهــای بی اســتفاده و دور ریــز، بــه 
ســاخت عروســک های بومــی و ســنتی پــارچ ه¬ای 
بــا تــن پــوش قومیتــی از زمــان هخامنشــیان تــا 
بــه حــال و یــا ســاخت عروســک خالقانــه بــا مــواد 
دلخــواه )کاموایــی، پارچ ه¬ای، کنفی، چوبــی و ...( 

همچنین با طراحی لباس آزاد با اســتفاده از اضافه 
بپردازنــد. پارچه ¬هــا 

توضیــح  صنایع دســتی  حــوزه  هنرمنــد  ایــن 
می دهــد: پیــرو ایــن نــگاه، فراخــوان رویــداد »مــد 
رویکــرد صنایع دســتی« منتشرشــده و  بــا  پایــدار 
عالقه منــدان در همــه رده هــای ســنی از سراســر 
ــا تاریــخ  ۱۵ اردیبهشــت ماه فرصــت دارنــد  ایــران، ت

کننــد. در آن شــرکت 
کــه در مرحلــه نخســت،  امیریــان یــادآور می شــود 
متقاضیــان شــرکت در رویــداد، بایــد تصویــری از 
modyafta@ کــه ســاخته اند را بــه نشــانی عروســکی 
بــه شــماره  واتــس اپ  از طریــق  یــا  و   gmail.com
۰۹۱۳۴۴۳۸۶۸۸ ارســال کننــد و در مرحلــه بعــدی، 
ــه  ک ــود  ــالم می ش ــراد اع ــه اف ــار ب ــه آث ــش اولی گزین ــا  ب
اصــل آثــار ر بــه همــراه شناســنامه، بــه دبیرخانــه 

ــتند. ــداد بفرس روی
کننــده رویــداد »مــد پایــدار بــا رویکــرد  مدیــر و برگــزار 
صنایع دســتی«، بــا اشــاره بــه اینکــه تــا ایــن لحظــه، 
۶۵۰ اثــر بــه دبیرخانــه ایــن رویــداد ارســال شــده، 
انــدازه  می گویــد:  کننــدگان  شــرکت  بــه  خطــاب 
عروســک های ارســالی باید بین ۱۰ تا ۴۰ ســانتی متر 
و تــن پــوش آن هــا می توانــد از لباس هــای ملــل و یــا 
ســنتی ماننــد لباس هــای محلــی و یــا لباس ¬هــای 

مــد روز باشــد.
ــه نفــرات برگزیــده اول  کــه ب ــان خبــر می دهــد  امیری
تــا ســوم ایــن رویــداد، هدایایــی بــه ترتیــب از ســه تــا 
یک میلیــون تومــان بــه عــالوۀ تندیــس طالیــی و 
لــوح تقدیــر اهــدا خواهــد شــد، به تمــام افراد شــرکت 
کســانی  ــا ۱۴ ســاله نیــز لــوح تقدیــر و بــه   کننــده ۷ ت
کننــد،  کــه عروســک های بومــی خــود را  ارســال 

گرفــت. هدایایــی دیگــر تعلــق خواهــد 

جانشــین مجمــع رهــروان امر بــه معروف و نهــی از 
منکر اســتان اصفهان گفت: طرح ســالم مســجد 
کــه بــه مرحلــه اجرایی  بــرای دومیــن ســالی اســت 
ــا توجــه بــه محدودیــت  حضــور در  کــه ب می رســد 
برنامه هــا از زمــان شــیوع ویروس منحــوس کرونا، 

ایــن تهدیــد بــه یــک فرصــت تبدیل شــد.
حمیدرضــا  المســلمین  و  حجت االســالم 
اشــاره  بــا  تســنیم   بــا  گفت وگــو  در  صــادق زاده 
بــه طــرح ســالم مســجد اظهــار داشــت: طــرح 
کــه  ســالم مســجد بــرای دومیــن ســالی اســت 
کــه بــا توجــه بــه  بــه مرحلــه اجرایــی می رســد 
ــیوع  ــان ش ــا از زم ــور در برنامه ه ــت  حض محدودی
کرونــا، ایــن تهدیــد بــه یــک  ویــروس منحــوس 
فرصــت تبدیــل شــد و هماهنگی هــای الزم بــا 
امــور مســاجد اســتان اصفهــان و ســایر اســتان ها 
کشــور  ــرارگاه مهــر و امیــد مســاجد  و همچنیــن ق
وابســته به مجمــع رهــروان امر به معــروف صورت 

گرفــت.
وی ادامــه داد: اقــدام ســالم مســجد در چارچــوب 
و  شناســایی  محوریــت  بــا  و  مجــازی  فضــای 
کــه دارای امــکان برگــزاری در  شــور برنامه هایــی 
کــه در  فضــای مجــازی بــوده، صــورت می گیــرد 
کــه آمادگــی شــرکت  قــدم نخســت مســاجدی 
و  شــده  شناســایی  داشــتند،  را  طــرح  ایــن  در 
گــروه در فضــای مجــازی،  ضمــن تشــکیل یــک 
امیدآفرینــی،  بــرای  الزم  برنامه ریزی هــای 
شناســایی و رســیدگی بــه امــور فقــرا، مباحــث 
ــه  ــر ب ــی و ام ــیب های اجتماع ــی، آس ــبک زندگ س

معــروف و نهــی از منکــر صــورت می گیــرد.
جانشــین مجمــع رهــروان امــر بــه معــروف و نهــی 
کنــون  تا کــرد:  بیــان  اصفهــان  اســتان  منکــر  از 
حــدود 800  مجــازی  شــبکه های  احتســاب  بــا 
کردنــد،  کشــور در ایــن طــرح شــرکت  مســجد از 
کــه در زمینــه  الزم بــه ذکــر اســت بــه 30 مســجدی 
نیــز  می کننــد  فعالیــت  فقــرا  بــه  کمک رســانی 
کمک هــای مومنانــه بــرای  تعــدادی بســته اقــالم 
توزیــع در اســتان اهــدا می شــود. هــدف مــا ایــن 
ــا مســجد حفــظ  کــه مــردم انــس خــود را ب اســت 

کاهــش نگرانی هــا از زمــان شــیوع  کننــد و ضمــن 
کرونا، شــور، نشــاط و امیدآفرینی افزایش  ویروس 

ــد. ــرده باش ک ــود را ادا  ــهم خ ــجد س ــد و مس یاب
وی پیرامــون نحــوه اجــرای طــرح ســالم مســجد 
ــه  ــد ب ــدا بای ــات در ابت ــه جماع ــرد: ائم ک ــح  تصری
کانــال در پیام رســان ایتــا اقــدام  تشــکیل یــک 
کننــد و فعالیت هــای مســجد خود را نظیر پاســخ 
ــروف و  ــه مع ــر ب ــرعی، ام ــکام ش ــبهات، اح ــه ش ب
نهــی از منکــر، ســیری در نهج البالغــه، جــوان و 
نوجــوان، بصیرت افزایــی و مطالب سیاســی روز، 
ــژه  ــی وی ــای فرهنگ ــاف، فعالیت ه ــاب و عف حج
توزیــع ویژه نامــه ســالم مســجد  و  ماه رمضــان 
بــه صــورت روزانــه و بــا نــام مســجد خــود را در آن 

ــد. درج نماین
حجت االســالم صــادق زاده افــزود: ایــن در حالــی 
ــا موضوعــات  ــه فعالیت هــای مســاجد ب ک اســت 
مشــاوره  مومنانــه،  کمک هــای  و  فقرزدایــی 
زندگــی  ســبک  مجــازی،  فضــای  و  خانــواده 
بــه ازدواج و رشــد موالیــد و  اســالمی و ترغیــب 
مبــارزه بــا اعتیــاد اعــم از تــرک اعتیــاد، تشــویق 
کمپ هــای تــرک اعتیــاد و  بــه ارجــاع و تــرک در 
مــورد  نیــز  معتادیــن  خانواده هــای  از  حمایــت 

می گیــرد. قــرار  بررســی 
امتیــازات  از  کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  وی 
ــه  ــوان ب حضــور در طــرح ســالم مســجد نیــز می ت
تقدیــر از ائمــه جماعــات برتــر در پایــان طــرح، 
ــه برترین هــای طــرح، بهره منــدی  ــز ب اهــدا جوای
از امتیــازات قــرارگاه مهــر و امید مســاجد، حمایت 
در خصــوص کمک هــای مومنانــه بــه 30 مســجد 
برگزیــده و اهــدا جوایــز مســابقات طــرح توســط 

ــرد. ک ــاره  ــاجد اش ــد مس ــرارگاه مهــر و امی ق

نشریه»معرفیمادیهایاصفهان«منتشرمیشود
خبرربخ

و  اصفهــان  هــای  مــادی  معرفــی  نشــریه  انتشــار 
امضــای تفاهــم نامــه بــا اتحادیــه دفاتــر خدمــات 
گردشــگری  گردشــگری از جملــه برنامه هــای اداره 
در هفتــه اصفهــان اســت. علیرضــا مســاح در ایــن 
کــرد: انتشــار نشــریه »معرفــی مــادی  بــاره، اظهــار 
هــای اصفهــان« یکــی از برنامه هــای هفتــه فرهنگی 
کمتــر  کــه یکــی از جاذبه هــای  اصفهــان اســت، چرا
شــناخته شــده در اصفهــان مادی هــا اســت. رئیــس 

اداره گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شــهرداری اصفهــان افــزود: مادی هــا به عنــوان یکی 
از عناصــر تاریخــی و شهرســازی اصفهــان شــناخته 
کــه بــا توجــه بــه ســابقه تاریخــی و عبــور از  می شــوند 
کــز مهــم شــهر اصفهــان می تــوان از ظرفیــت آنهــا  مرا
بــه عنــوان محورهای گردشــگری بهــره بــرداری کرد، 
کوتــاه مادی هــا  لــذا ایــن نشــریه عــالوه بــر معرفــی 
ســعی دارد بــر اهمیــت ایــن موضــوع در اصفهــان 
کنــد. وی بــا اشــاره بــه امضــای  کیــد  شناســی نیــز تا

گردشــگری  تفاهــم نامــه بــا اتحادیــه دفاتــر خدمــات 
در اســتان اصفهان، گفت: اداره گردشــگری وابسته 

بــه ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری 
اصفهــان در هفته فرهنگــی اصفهان درصدد اســت 
تــا بــا امضــای ایــن تفاهــم نامــه بــا همیــاری و تهیــه 
گردشــگری  نقشــه راه، مســیر همــکاری در صنعــت 
گردشــگری را  و همــکاری بیشــتر بــا فعــاالن حــوزه 
کــرد: شــهرداری  فراهــم ســازد. مســاح خاطرنشــان 
گردشــگری و بخــش  بــه عنــوان تســهیلگر مســیر 
کار ســعی در توســعه  خصوصی نیز به عنوان متولی 

گردشــگری دارد. صنعــت 
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و  ســخنرانی ها  آســمانی«  »گفتارهــای  کتــاب 
گفته هــای ســردار شــهید حســین خــرازی فرمانــده 
لشــکر امــام حســین)ع (در دوران جنگ تحمیلــی را 

کــرده اســت. منتشــر 
ــن  ــده مت گردآورن ــنده و  ــدی« نویس ــراد احم »جانم
ایــن مجموعــه دفــاع مقدســی اســت و در جــای 
کــی بــودن حــاج  جــای نوشــته ها، خدایــی و خا
کشــیده  حســین خنــدان جبهه هــا را بــه تصویــر 

اســت.
از  یکــی  خــرازی  حســین  حــاج  شــهید  ســردار 
ــزرگ اصفهانــی دوران دفــاع مقــدس  فرماندهــان ب
کــه بــا عشــق بــه اهــل بیــت)ع( و فرهنــگ دینــی  بــود 
تربیــت و پــرورش یافــت و در دوران انقــالب اســالمی 

ــی رســید. ــه رشــد و بالندگ ب
ثامــن  همچــون  مختلفــی  عملیات هــای  در  او 
در  و  درخشــید  خــوش  طریق القــدس  و  االئمــه 
کســازی مناطــق اشــغالی از وجــود دشــمن بعثــی  پا
ایــران در دوران دفــاع  رزمنــدگان  پیروزی هــای  و 

فــراوان داشــت. مقــدس تاثیــر 
یکــی  در  خورشــیدی  در ۱۳۳۶  خــرازی  حســین 
از محله هــای قدیمــی شــهر اصفهــان چشــم بــه 
گشــود و ســال ۱۳۵۷ خورشــیدی پــس از  جهــان 
صــدور فرمــان امــام راحــل )ره(  مبنی بر فرار ســربازان 
کــرد و به صفوف انقالبیون  از پادگان هــا وی نیــز فــرار 

ملحــق شــد.
سرشــاری  هــوش  و  اســتعداد  بــا  خــرازی  شــهید 
کتیک هــا، فنــون نظامــی و شــیوه  کــه داشــت، تا
گونــه ای  گرفــت بــه  فرماندهــی را خیلــی ســریع فــرا 
گــردان ضربــت ســپاه ســنندج  کــه بــه فرماندهــی 

منصــوب شــد.
بخشی از سخنان شهید

که به این مســائل غنائم  ...حتمًا بهشــان بگوییم 
کار خودشــان را  و اینهــا هیــچ توجهی بهش نکنند، 
گــر مــا توجــه کردیم به این مســئله  انجــام بدهنــد و ا
غنائــم، ایــن هــا مــا را از هــدف دور می کند، می دانید 
کــه فطــرت انســان فرامــوش کار اســت، ما یــک مقدار 
کنیــم بــه ایــن مســائل حیــن عملیــات، مــا را  توجــه 
چــه کار مــی کنــد! مــا را از هــدف اصلــی و از عملیــات 

دور می کنــد!
ــرادرا توکلشــان بــه خــدا باشــد، بــه خــدای منــان   ب
کــه نــه خــواب  می گیــردش نــه چــرت مــی  خدایــی 
کــرد، بر این  زنــد. خدایــی کــه مــا را در عملیات پیروز 
کاری جــز تــوکل  کــه مــا  خــدا تــوکل بکننــد و بداننــد 
نداریــم. یکــی از بــرگ های زرین کارنامه این شــهید 
واالمقــام عملیــات غرورآفرین کربالی ســه بــود. این 
عملیــات به قصد تصرف اســکله نفتی ااُلمیــه عراق 
بــرای ضربــه زدن بــه صــدور نفــت عــراق و اثبــات 

گرفــت. کمیــت ایــران بــر خلیــج فــارس صــورت  حا
 ســال ۱۳۶۵ ایــن عملیــات آبــی بــه وســیله یــک 
گــردان ســوار  گــردان غــواص آمــوزش دیــده و یــک 
شــناور تحــت امــر شــهید خــرازی در شــب و بــا وجــود 
امــواج ســهمگین و جــزر و مــد شــدید آب انجام شــد 
و رزمنــدگان لشــکر مقــدس امــام حســین)ع( پــس از 
ســه روز حضــور در اســکله بــا انهــدام آن بــه ســواحل 

ایــران بازگشــتند.
گزارشی برای قیامت

فرمانــده دل هــا در یــک ســخنرانی حماســی همــان 
گر چه  زمــان گفــت: »مــا آمدیم از اســالم دفاع کنیم ا

همــه مــا شــهید شــویم، مــا نیامدیــم پیــروز بشــویم، 
مــا آمده ایــم بــه تکلیــف عمــل کنیم مــا همین امــروز 

آمــاده ایــم.«
نامــه اش  وصیــت  از  بخشــی  در  خــرازی  شــهید 
گــر بــرای خــدا جنــگ می کنیــد احتیاج  می نویســد: ا
نــدارد بــه مــن و دیگــری گزارش کنید. گــزارش را نگه 
گفتنش  کار برای خداســت  گر  دارید برای قیامت. ا

بــرای چــه؟
گویــد: »شــخصی  همچنیــن در فــراز دیگــری مــی 
هســتم معتقــد بــه انقــالب اســالمی و رهبــری و 
امــام  غیبــت  عصــر  در  خمینــی)ره(  امــام  والیــت 
زمــان )عــج( از مــردم می خواهــم پشــتیبان والیــت 
فقیــه باشــند. راه شــهیدان مــا راه حــق اســت. اول 
کــه شــهیدان مــرا بخشــیده و مــرا در روز  می خواهــم 
کــه ادامــه  کننــد و از خــدا می خواهــم  جــزا شــفاعت 
کــه بــا بودنشــان و  دهنــده راه آنــان باشــم. آنانــی 
زندگی شــان درس مقاومــت و بــا رفتــن شــان درس 

عشــق بــه مــا آموختنــد.«
کتــاب »گفتارهــای  از جملــه ویژگی هــای خــوب  
کتــاب  آســمانی« ارایــه صوتــی ســخنرانی ها همــراه 
کــه امــکان بهــره بــرداری بیشــتری از ایــن اثــر  اســت 
را فراهــم می کنــد، نحــوه شــکل گیری لشــکر ۱۴ امــام 
حســین )ع(، بررســی پیروزی هــا و عملیات هایــی 
کربــالی ســه،  ماننــد فتح المبیــن، بیت المقــدس، 
والفجــر ۲،  چهــار،  هشــت از جملــه موضوعــات 

کتــاب هســتند. ســخنرانی ها در 
ــای  ــاب »گفتاره کت ــان  ــتارگان درخش ــارات س انتش
آســمانی« را  در ۲۷۲ صفحــه چــاپ و روانــه بــازار 

کــرده اســت. کتــاب و مطالعــه 

کتاب»گفتارهایآسمانی«خاطراتیازشهیدسردارخرازی
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ســیلک  حریــم  در  غیرقانونــی  ســاز  و  ســاخت 
کــه تمــدن هفــت هــزار ســاله  دغدغــه ای اســت 

می کنــد. تهدیــد  را  کاشــان 
و  اســت  هــزار ســاله  تمــدن هفــت  کاشــان شــهر 
کهــن اســت؛  تپه هــای ســیلک نمــاد ایــن تمــدن 
تپه هــای ســیلک نمــاد زندگی یک جا نشــینی بشــر 
ــار  ــار در دی ــرای نخســتین ب ــه ب ک ــوده اســت  اولیــه ب
نخســتین ها بــه وقــوع پیوســته اســت و بــه نمــادی 

ــت. ــده اس ــل ش ــان تبدی کاش از 
هرســاله گردشــگران زیــادی از داخــل و خارج کشــور 
بــه شــهر دیــار نخســتین ها قــدم می نهند و بــا هدف 
کــن و خانه هــای تاریخــی کاشــان نظیــر  بازدیــد از اما
تپه هــای ســیلک از ایــن شهرســتان بازدید به عمل 
کاشــان آشــنا  می آورنــد و بــا تمــدن بلنــدآوازه خطــه 
می شــوند و ایــن موضــوع موجب افتخــار و مباهات 
کــن تاریخــی  دارد. ایــن موضــوع بیانگــر اهمیــت اما
کــه  کاشــان نظیــر تپه هــای ســیلک اســت در حالــی 
بنــای ارزشــمند تاریخــی مدتــی اســت بــا مشــکالتی 

دســت و پنجــه نــرم می کنــد.
پایــگاه پژوهشــی  جــواد حســین زاده، سرپرســت 
کاشــان نیــز از برخــی مشــکالت  تپه هــای ســیلک 

کــرده اســت. ابــراز نگرانــی 
ســیلک  تپه هــای  اهمیــت  بــه  اشــاره  ضمــن  او 
کاشــان  کاشــان اظهــار داشــت: تپه هــای ســیلک 
آســیا  غــرب  از محوطه هــای مهــم جنــوب  یکــی 
کــه  کمتــر جایــی در یــک نقطــه وجــود دارد  اســت و 
ــداوم هشــت هــزار ســال حیــات بشــر در یــک جــا  ت

وجــود داشــته باشــد.
حسین زاده با بیان اینکه بسیاری از دستاورد های 
بشــر در ســیلک پایه ریــزی شــده اســت، افــزود: خط 

و نوشــتار، شهرنشــینی، برخــی از صنایــع دســتی 
گــری و ... از ایــن محوطــه برخاســته  نظیــر ســفال 
اســت و بــر همیــن اســاس ایــن محوطــه از اهمیــت 

بســیار زیــادی بــرای باستان شناســان دارنــد.
او بــا بیــان اینکــه وجــود چنیــن محوطــه در یــک 
منطقــه بــه انــدازه وجــود شــخصیتی نظیــر حافــظ 
و یــا ســعدی از اهمیــت بســیار زیــادی برخــوردار 
فرهنگــی  ثــروت  و  ســرمایه  داشــت:  ابــراز  اســت، 
گرچه  قابل توجهی در ســیلک نهفته شــده اســت ا
زیبایــی بصــری بــرای برخــی افــراد نــدارد، امــا غنــای 
ک نهفتــه اســت. فرهنگــی بســیار زیــادی در دل خــا

ســیلک  تپه هــای  پژوهشــی  پایــگاه  سرپرســت 
کاشــان گفــت: برخــی از مســئوالن بــا وجــود ســیلک 
از لحــاظ فرهنگــی بــه غنــای قابــل توجهــی رســیده 
کردنــد غنــای فرهنگــی ســیلک را  اســت و ســعی 
کمتر شــهری و یا مســئولی به یک  گســترش دهند؛ 
محوطــه ای نظیــر ســیلک اهمیــت می دهنــد و در 
برهــه فعلــی یکــی از درخشــان ترین دوره هــا اســت.
کاشــان بــرای  او بــا بیــان اینکــه وجــود ســیلک در 
برخــی افــراد محدودیت هایــی نظیرســاخت و ســاز 
کــرد:  کــرده اســت، تصریــح  کاربــری زمیــن ایجــاد  و 
مــا بایــد ایــن محدودیت هــا را پذیــرا باشــیم و میراث 
کردیــم تــا اســتفاده حداقلــی  فرهنگــی نیــز تــالش 
از اراضــی توســط شــهروندان در محــدوده ســیلک 

داشــته باشــند.
ــاری  ــه ۴۰ هکت ــه عرص ــاره ب ــن اش ــین زاده ضم حس
اســاس  بــر  کاشــان  شهرســتان  در  ســیلک 
کــرد: ۳۰ هکتــار از ایــن ۴۰ هکتار  کیــد  گمانه زنی هــا تأ
آن ۱۰ هکتــار  و  اســت  ویــژه ســیلک  دارای ســند 
اســناد  دارای  کاشــانی  شــهروندان  مانــده  باقــی 

کــه بایــد ایــن اراضــی از  بــرای اراضــی خــود هســتند 
شــود. خریــداری  شــهروندان 

او ضمــن اشــاره بــه مصوبــه ســال ۸۸ در راســتای 
تأمیــن منابــع آزادســازی حریــم ســیلک و مکلــف 
کشــاورزی  کــردن وزارت راه و شهرســازی و جهــاد 
محــدوده  آزادســازی  اعتبــار  تأمیــن  بــه  نســبت 
باســتانی ســیلک افــزود: مســئله دوم حریــم درجــه 
کــه مهمتریــن موضــوع محدودیــت  ســیلک اســت 

در ســاخت و ســاز اســت.
ســیلک  تپه هــای  پژوهشــی  پایــگاه  سرپرســت 
کاشــان بــا بیــان اینکــه در ایــن محــدوده نزدیــک بــه 
۸۰ درصــد زمین هــا اراضــی کشــاورزی هســتند، ابــراز 
داشــت: برخــی افــراد دارای زمیــن در حریــم درجــه 
کــه  کاربــری مســکونی را دارنــد در حالــی  یــک انتظــار 
ــت در  ــت و الزم اس ــر نیس ــری امکان پذی کارب ــر  تغیی

ایــن زمینــه بــه قانــون تمکیــن شــود.
در  ضوابــط  تدویــن  از  امیــدواری  ابــراز  ضمــن  او 
ــی از اراضــی در محــدوده  راســتای اســتفاده حداقل
ســاز  و  ســاخت  هرگونــه  گفــت:  کاشــان  ســیلک 
در حریــم ســیلک جــرم اســت و بــر اســاس حکــم 
ــا فــرد خاطــی مطابــق قانــون برخــورد  دادســتانی ب
می شــود و متخلفــان امــکان بازداشــت آنــان بــه 
عنــوان مخــرب اثــر باســتانی امکان پذیــر اســت.

پــروژه  اجــرای  بــه  اشــاره  ضمــن  حســین زاده 
کاشــان تصریح  ســاماندهی ســیلک در شهرســتان 
کــه باعــث آســیب بــه تپه  کــرد: مهمتریــن موضوعــی 
می شــود جریانــات ســطحی و بارش هــای بهــاری 
کــه هرســاله مبلغــی را بــرای ترمیــم و ســاخت  اســت 
راه آب هــا اختصــاص داده می شــود تــا خســارت بــه 

کنــد. کاهــش پیــدا  حداقــل 

ساخت و ساز غیرقانونی در حریم سیلک؛

کاشانراتهدیدمیکند کهتمدن۷۰۰۰ساله خطری
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خبر

ســرمربی تیــم والیبــال بزرگســاالن در رقابت هــای 
کــه ســرمربی تیــم جوانــان نیــز  قهرمانــی آســیا 
گفــت: صبــر و حوصلــه فدراســیون باعــث  هســت 
شــد والســکو تفکراتــش را پیــش ببــرد بــه مربــی 
ــای  ــود. رقابت ه ــت داده ش ــد فرص ــز بای ــی نی ایران
قهرمانــی والیبــال آســیا از ۲۱ تــا ۲۸ شــهریور مــاه 
بــه میزبانــی ژاپــن برگــزار خواهــد شــد. رقابت هــای 
قهرمانــی جوانــان جهــان نیــز بــه فاصلــه ســه روز و 
در تاریــخ ۳۱ شــهریور مــاه تــا ۱۱ مهــر ماه به میزبانی 
ایتالیــا و بلغارســتان انجــام می شــود و هدایــت دو 
تیــم قهرمانــی آســیا و جوانــان جهــان بــر عهــده 
بهــروز عطایــی خواهــد بــود. رقابت هــای قهرمانــی 
ــی  کســب ســهمیه مســابقات قهرمان ــرای  آســیا ب
جهــان بســیار بــرای والیبــال ایــران حائــز اهمیــت 
اســت و مســابقات جوانــان جهــان نیــز بــرای دفــاع 
از عنــوان قهرمانــی مهــم می باشــد. فدراســیون 
والیبــال بــرای هــر دو رویــداد مهــم بهــروز عطایــی 
ــا عطایــی و همکارانــش در  کــرده اســت ت را مامــور 

گیرنــد. چالشــی بــزرگ قــرار 
رای کمیته فنی ابهام نداشت

گفتگــو بــا مهــر دربــاره انتخابــش  بهــروز عطایــی در 
گفــت:  بزرگســاالن  تیــم  ســرمربی  عنــوان  بــه 
گیرنــده  تصمیــم  خــودش  والیبــال  فدراســیون 
اســت و از دیگــران نیــز در تصمیمــات مشــورت 
کــم بــود.  کمیتــه فنــی حا می گیــرد. چنــد تفکــر در 
کوتــاه مســابقات قهرمانــی آســیا  بــه دلیــل فاصلــه 
و قهرمانــی جوانــان جهــان چندیــن دیــدگاه بیــان 
گرفــت.  گیــری صــورت  شــد و در نهایــت تصمیــم 
شــاید ایراداتــی وجــود داشــت امــا رأی کمیته فنی 

ــت. ــام نداش ابه
باید فضا برای سرمربی ایرانی فراهم شود

کــه بــا توجــه بــه مهــم  وی در پاســخ بــه ایــن ســوال 
بــودن دو رویــداد پیــش رو در صورت کســب نتایج 

ایرانــی ممکــن اســت مــورد  ضعیــف، ســرمربی 
گیرد و در واقع ســرمایه ســوزی شــود؟  هجمه قرار 
کامــا موافقــم. ایــن موضوعــات همیشــه  گفــت: 
وجــود داشــته اســت امــا یــک زمانــی بایــد فضــا را 
کــرد. مربیــان ایرانــی  بــرای ســرمربی ایرانــی فراهــم 
توانمنــد هســتند و در تمــام بخش هــای والیبــال 
گــر فرصتــی بــه آنهــا داده شــده بــه بهتریــن نحــو  ا

کرده انــد. اســتفاده 
مربیان ایرانی توانمد هستند

عطایــی ادامــه داد: در رده نوجوانــان حــدود ۶ 
ســال اســت که دیگر با صغرســن مواجه نیســتیم. 
در فدراسیون گذشته این اتفاقات رخ می داد اما 
در فدراســیون جدید به حداقل رســید و خروجی 
ــان  ــان و جوان آن نیــز درخشــش بازیکنــان نوجوان
بــود. مربیــان ایرانــی نتایــج خوبــی در دو رده در 
کردنــد و ایــن نشــان از توانمنــدی  کســب  جهــان 
آنهاســت. بایــد بــه مربیــان ایرانــی فرصــت داده 
بایــد  رســانه ها  حتــی  و  بخش هــا  تمــام  شــود. 
توجــه ویــژه ای بــه مربیــان ایرانــی داشــته باشــند. 
کشــور  گــر رزومــه ای از مربیــان ایرانــی بــه خــارج از  ا
ارســال کنیــم قطعا مــورد توجه قــرار خواهد گرفت 
کــه بــا چنیــن رزومــه ای  امــا سوالشــان ایــن اســت 

چــرا در رأس تیــم ملــی قــرار ندارنــد.
صبر و حوصله فدراسیون باعث شد 

والسکو تفکرش را پیش ببرد
عطایــی افــزود: پــس از رفتــن ایــوان بوگانیکــف 
کوویــچ، والیبــال بــا مربیــان ایرانــی بــه  و ســت 
حرکتــش ادامــه داد. بــه فرصــت نیــاز داریــم. حتــی 
ــه ایــران آمــد عملکــرد قابــل  ــه ب ک والســکو زمانــی 
قبولــی داشــت امــا موفقیتــی در آن نبــود. والســکو 
ــی دو  ــی لیــگ جهان در دور اول مســابقات انتخاب
ــرد و نتوانســتیم  ک ــذار  گ ــه چیــن نتیجــه را وا ــار ب ب
حوصلــه  و  صبــر  کنیــم.  صعــود  گروهمــان  از 

فدراســیون باعــث شــد والســکو تفکــرش را پیــش 
ببــرد، پــس بــه مربــی ایرانــی نیــز بایــد فرصــت داده 

شــود.
ــم  ــه تی ــاره برنام ــران درب ــان ای ــم جوان ــرمربی تی س
هــای جوانــان و تیــم بزرگســاالن در قهرمانــی آســیا 
گفــت: اردوهــای جوانــان را از ۱۸ اردیبهشــت مــاه 
کــرد. تیــم بزرگســال نیــز تــا پایــان  آغــاز خواهیــم 
المپیک در اختیار الکنو هســتند، پس از آن از ۲۵ 
مــرداد ملــی پوشــان بزرگســال اضافــه و تیــم بــرای 
قهرمانــی در آســیا مهیــا می شــود. تمــام برنامــه 
گرفتــه اســت. امیدواریــم نتایــج  ریزی هــا صــورت 
قابــل قبولــی بــه دســت آوریــم. همــه مــا ســرباز 
والیبــال هســتیم و امیــدوارم بــه اهدافمان دســت 

یابیــم.
همه بازیکنان بزرگسال در اختیار تیم ملی 

هستند
کــه آیــا بازیکنانــی  وی در پاســخ بــه ایــن ســوال 
ــز در  ــوی نی ــد موس ــعید معــروف و محم ــد س مانن
تیــم قهرمانــی آســیا حضــور خواهنــد داشــت یــا 
گفــت: تیــم اعزامــی بــه قهرمانــی آســیا، تیــم  خیــر، 
بزرگســال اســت. بحث افراد مطرح نیســت و همه 

در اختیــار تیــم ملــی خواهنــد بــود.
کــه بــا توجــه بــه  عطایــی در پاســخ بــه ایــن ســوال 
زمــان انــدک میــان دو رویــداد قهرمانــی آســیا و 
جوانــان جهــان، بازیکنــان جــوان چطــور بــرای 
از  بخشــی  گفــت:  شــوند،  مــی  آمــاده  مســابقه 
بــه  هســتند،  تهــران  اردوی  در  کــه  جوانانــی 
ســمت اروپــا )ایتالیــا و بلغارســتان( خواهنــد رفــت 
و بازیکنــان آســیایی نیــز پــس از پایــان بــازی آخــر، 
همــان شــب پــرواز خواهنــد داشــت و ظهــر ۲۹ 
کشــور میزبــان مســتقر خواهنــد شــد.  شــهریور در 
حــدود ســه روز ریــکاوری انجــام خواهــد شــد و 

ســپس آمــاده رویــداد خواهیــم شــد.

سرمربی تیم والیبال بزرگساالن اعالم کرد:

دالیل پذیرش سرمربیگری دو تیم ملی

اصفهــان  پســند  گیتــی  فوتســال  تیــم  ســرمربی 
کســب ۷ امتیــاز از ســه بــازی خــارج از  می گوینــد 

اســت. خانــه عملکــرد خوبــی 
فوتســال  تیــم  ســرمربی  شمســایی،  وحیــد 
گیتی پســند اصفهان پس از پیروزی تیمش مقابل 
کــراپ الونــد در لیــگ برتــر فوتســال بــه  تیــم فوتســال 
ایســنا گفــت: مــا ســه هفته پیاپــی در بیــرون از خانه 
ــا مقاومــت در آخریــن  ــازی داشــتیم. در مصــاف ب ب
مــی  کــه  رســیدیم در حالــی  تســاوی  بــه  لحظــه 
توانســتیم برنده باشــیم. ســپس مقابل تیم بســیار 
ــم و  کردی ــزار  ــازی ســنگین را برگ خــوب مــس یــک ب
بــه یــک بــرد شــیرین دســت یافتیــم و ایــن هفتــه در 
خانــه حریــف مقابــل تیم تــازه وارد و قدرتمنــد کراپ 
ــه بازیکنــان و مربیــان  ک ــم  کردی کســب  ــاز  ســه امتی
کســب ۷ امتیــاز از ســه  خوبــی دارد. فکــر می کنــم 
بــازی خــارج از خانــه عملکــرد خوبــی بــرای ماســت.

گل  کــراپ می توانســتیم بیش تــر  او افــزود: مقابــل 
بزنیــم و در برخــی دقایــق هم می توانســتیم بیش تر 

کــراپ فوق العــاده بــود و دقایقــی  گل بخوریــم. تیــم 
گذاشــت. حــق مــا در ایــن  خیلــی مــا را تحــت فشــار 
ــا را  ــن م ــود بازیک کمب ــد  ــر چن ــود ه ــروزی ب ــازی پی ب
اذیــت می کنــد امــا توانســتیم ســه امتیــاز شــیرین 
کردنــش  کنیــم. شمســایی در مــورد بــازی  کســب 
کــرد: با مصدومیــت زانــو روبه رو  کید  کــراپ تا مقابــل 
ــازی  ــم ب ــاد نمی توان کــه اذیــت می کنــد و زی هســتم 
ــه میــدان  گرفتــن بازیکنــان ب ــرای نفــس  کنــم امــا ب
رفتــم. مــا بازیکنــان بــزرگ داریــم و دســت آن هــا را 
می بوســم و ممنونــم. امیــدوارم بــا همیــن رونــد در 

ادامــه مســابقات پیــش برویــم.

بــا توجــه بــه اتفاقات رقــم خورده بــرای وزنه بــرداری 
کشــورمان در مســابقات آســیایی ازبکســتان، علی 
داودی را بایــد اولیــن نماینــده قطعــی ایــران در 

بازی هــای المپیــک توکیــو دانســت.
گزینشــی المپیــک  مســابقات قهرمانــی آســیا - 
تاشــکند  در  مــاه  فروردیــن  پایانــی  روزهــای  در 
اردیبهشــت(   5( گذشــته  روز  و  آغــاز  ازبکســتان 
ازبک هــا  قهرمانــی  نایــب  قزاق هــا،  قهرمانــی  بــا 
و ســومی چینی هــا بــه پایــان رســید. تیــم ملــی 
ایــن  عــازم  وزنه بــردار   9 بــا  کــه  نیــز  کشــورمان 
کارش را بــا عنــوان چهارمــی  رقابت هــا شــده بــود، 

کــرد. تمــام 
جــدا از بحــث قهرمانــی و مــدال، بــرای وزنه بــرداری 
کــردن ســهمیه هــای المپیــک  کشــورمان قطعــی 

داوودی،  علــی  جــز  بــه  کــه  داشــت  اهمیــت 
کــه  گزینه هایــی  از  یــک  هیــچ  متاســفانه 

داشــتند  ســهمیه  کســب  شــانس 
کاری از  نتوانســتند در ایــن رقابت هــا 

پیــش ببرنــد.
کــه بــه دالیــل  علــی هاشــمی 
نامعلوم در مسابقات قهرمانی 
کیانــوش  آســیا شــرکت نکــرد، 

مــرادی  ســهراب  و  رســتمی 
کــه در دســته های 89 و 96  هــم 

کیلوگــرم وزنــه زدنــد نیــز بــه امتیــاز الزم نرســیدند.
حــاال علــی داودی جــوان دســته فــوق ســنگین 
کــه حضــورش را در  اولیــن وزنــه بــردار ایرانــی اســت 

کــرده اســت. المپیــک قطعــی 
گــر از آن وزنــه برداری کشــورمان  ســهمیه دوم هــم ا
کیانوش رســتمی و  شــود، از بین ســهراب مرادی، 

علی هاشــمی خواهــد بود.
کار کسب سهمیه دوم برای وزنه برداری  که  البته 
کلمبیــا  گزینشــی آخــر در  ایــران بــا توجــه بــه اینکــه 
کار ســختی  برگــزار می شــود و حضــور در ایــن کشــور 

گر قرار دارد. است، در اماوا

تیــم  قرنطینــه  بحــث  شــدن  مطــرح  باوجــود 
لیــگ  از  بازگشــت  از  بعــد  فوتبــال پرســپولیس 
قهرمانــان آســیا، دیــدار ایــن تیــم بــا ســپاهان 
در هفتــه بیســت و دوم لیــگ برتــر بــه تعویــق 

فتــد. نمی ا
ــا  کرون ــد شــیوع ویــروس  ــا مــوج جدی همزمــان ب
پرســپولیس  حضــور  و  هندوســتان  کشــور  در 
کشــور بــرای برگــزاری لیــگ قهرمانــان  در ایــن 
آســیا، خبرهایــی از قرنطینــه پرســپولیس بعــد از 

بازگشــت بــه ایــران مطــرح شــده اســت.
چنــد روز پیــش مســعود نمکــی وزیــر بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی در نامــه ای فــوری بــه 
ــر ضــرورت  علیرضــا رئیســی معــاون بهداشــت، ب
کامــل و انجــام تســت های مربوطــه  قرنطینــه 
تیــم فوتبــال پرســپولیس پــس از بازگشــت از هند 

کــرد. کیــد  تا
قرنطینــه پرســپولیس می توانــد بــه معنــای لغــو 
بــازی ایــن تیــم بــا ســپاهان در هفتــه بیســت 
طبــق  تیــم  دو  ایــن  باشــد.  برتــر  لیــگ  دوم  و 

برنامــه ســازمان لیــگ ایــران بایــد روز جمعــه ۱۷ 
اردیبهشــت بــه مصــاف هــم برونــد. حتــی بعضی 
کــی از بــه تعویــق افتــادن  گمانــه زنی هــا حا از 
بــازی پرســپولیس بــا اســتقال در هفتــه بیســت 

ــود. ــگ ب ــوم لی و س
گفتــه  بــه  ظاهــرًا  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
مســئوالن ســازمان لیــگ، بــازی پرســپولیس بــا 

شــد. نخواهــد  لغــو  ســپاهان 
علیرضــا مرزبــان مربی ســپاهان در این خصوص 
بــه مهــر، گفــت: برنامــه تمریــن و آمــاده ســازی مــا 
بــرای بــازی با پرســپولیس طبق روال قبــل ادامه 
دارد. ســامت بازیکنــان و مربیــان پرســپولیس 
بــرای مــا هــم حائــز اهمیــت اســت چــون بعضــی 
از دوســتان مــن در ایــن تیــم هســتند ولــی از 
کــه بــازی مــا بــا  ســازمان لیــگ اعــام شــده اســت 

پرســپولیس برگــزار خواهــد شــد.
گذشــته ایــن موضــوع  مرزبــان بــا بیــان اینکــه روز 
پرســپولیس  کــرد:  کیــد  تا اســت،  شــنیده  را 
کرونــا می دهــد و در  گــوا تســت  دائــم در شــهر 
بازگشــت بــه ایــران هــم مجــددًا از آنهــا تســت 
نگرانــی  دلیــل  همیــن  بــه  می شــود.   گرفتــه 

وجود ندارد.
ــگ  ــم لی ــروه پنج گ ــپولیس در  ــال پرس ــم فوتب تی
گــوا هنــد بــه میــدان  قهرمانــان آســیا در شــهر 
مــی رود. ایــن نماینــده ایــران در پایــان هفتــه 
امتیــاز  و ۱۲  پیــروزی  چهــار  کســب  بــا  چهــارم 
صدرنشــین اســت و الوحــده امــارات بــا ۷ امتیــاز 

دارد. قــرار  دوم  رده  در 

نفــرات اعــام شــده بــه دومیــن مرحلــه اردوی تیــم 
ملــی بســکتبال ۳ نفــره بانــوان مشــخص شــدند .

ملــی  تیــم  آماده ســازی  اردوی  مرحلــه  دومیــن 
کشــور جهــت حضــور در  بســکتبال ۳ نفــره  بانــوان 
مســابقات انتخابی کســب ســهمیه المپیک ۲۰۲۰ 
از تاریــخ ۳۱ فروردیــن مــاه لغایت ۴ اردیبهشــت ماه 
زیــر نظــر نیــکا بیــک لیــک لــی، بــه میزبانــی ســالن 

ــردد. ــزار می گ ــران برگ ــات ته دخانی
مســابقات انتخابی کســب سهمیه المپیک توکیو 
ــی ۳۰ مــاه مــی  ــی اتریــش در تاریــخ ۲۶ ال ــه میزبان ب

ــود.  ــزار می ش برگ
کشــورمان  تیــم ملــی بســکتبال ســه نفــره زنــان 
همچنین مسابقات یونیورسالینی )UOQT( را در 
ــا ۱۶ خردادمــاه( پیــش رو  ــا ۶ ژوئــن )۱۴ ت تاریــخ ۴ ت
خواهنــد داشــت. بازیکنــان ایــران ۵ خــرداد مــاه بــه 

ایــن مســابقات اعــزام خواهنــد شــد.

تنهــا  زاده  اســماعیل  معصومــه  اســاس  ایــن  بــر 
بازیکــن اصفهانــی دعــوت شــده بــه دومیــن اردوی 

تیــم ملــی بانــوان اســت.
نفــرات کامــل دعوت شــده بــه این مرحلــه از اردوی 

تیــم ملــی به شــرح زیر اســت:
کیمیــا یزدانیــان، ســاغر آجیلــی،  دالرام وکیلــی، 
کار،  یاســمن محمدی، نســرین فاح، زهرا عدالت 
ــد و معصومــه  نگیــن رســولی پــور، شــادی عبدالون

اســماعیل زاده.

سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان:

کسب ۷ امتیاز از ۳ بازی خارج   
از خانه عملکرد خوبی است

شانس دوم برای سهراب، کیانوش و علی هاشمی؛

 علی داودی اولین المپیکی وزنه برداری ایران

باوجود بحث قرنطینه؛

بازی پرسپولیس و سپاهان به تعویق نمی افتد

بانوی اصفهانی به اردوی تیم ملی بسکتبال 
کرد ۳ نفره راه پیدا 

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

خبر

کاپیتــان تیــم ملی فوتبال ســاحلی ایران نســبت به 
حواشــی اخیــر فوتبــال ســاحلی ایــران و همچنیــن 
ــی روســیه  ــه جــام جهان حــذف ایــن تیــم از اعــزام ب

کنــش تنــدی نشــان داد. وا
در  تســنیم  بــا  گفت وگــو  در  احمــدزاده  محمــد 
خصــوص حــذف تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی ایــران 
از جــام جهانــی روســیه توســط AFC اظهار داشــت: 
وقتــی ایــن خبــر را شــنیدیم، همــه جامعــه فوتبــال 
ســاحلی و بازیکنــان تیــم ملــی ناراحــت شــدیم، امــا 
کــه مــن اطــاع دارم ایــن موضــوع در حــال  تــا جایــی 
پیگیــری اســت. بــه خصــوص از آقــای تاج بــه عنوان 
کمیتــه فوتســال و فوتبــال ســاحلی آســیا و  رئیــس 
نایــب رئیــس AFC ایــن انتظــار را داریــم حقمــان را 

از AFC بگیرنــد.
ــران در آخریــن دوره  ــر ای گ ــاید ا ــاره اینکــه ش وی درب
کســب مقــام  برگــزار شــده مســابقات قهرمانــی آســیا 
کار بــه اینجــا نمی کشــید و علــت نتیجــه  می کــرد 
ضعیــف ایــران در مســابقات تایلنــد چــه بــود در 
جهانــی  بازی هــای  در  تیــم  همــان  کــه  حالــی 
بیــن  و در جــام  رســید  مقــام ســوم  بــه  ســاحلی 
قــاره ای قهرمــان شــد، گفــت: مهمترین مســئله ای 
کــه باعــث شکســت تیــم شــد، اعــزام تیــم بــدون 
آماده ســازی بــود. قــرار بــود بــرای آمــاده ســازی در 
برزیــل اردو داشــته باشــیم، امــا یــک هفتــه قبــل از 
اعزام به اردو و مســابقات دوســتانه در کشور برزیل، 
از ســوی مدیریــت وقــت  اردو  اعــام شــد  مــا  بــه 
فدراســیون بــه خاطــر اولویت هــای مالــی لغــو شــده 
اســت. لیــگ فوتبــال ســاحلی، زمســتان ها تعطیــل 
کــه  می شــود و مــا نیــاز بــه اردوی برزیــل داشــتیم 
لغــو آن شکســت مــا را بــه همــراه داشــت. وی ادامــه 
ــه  ک ــی  ــی و بازیکن ــم مل ــان تی کاپیت ــوان  ــه عن داد: ب
ســال ها در فوتبــال ســاحلی بــوده تعجــب می کنــم 
کــه چطور بعضــی چشم شــان را روی موفقیت های 
تیــم ملــی بســته اند؛ موفقیت هایــی که شــامل ســه 
قهرمانــی مســابقات بیــن قــاره ای، دو بــار قهرمانــی 
آســیا، دو بار قهرمانی بازی های ســاحلی آســیا و دو 
مقــام ســومی در جــام جهانــی و بازی هــای ســاحلی 
بزرگ تریــن  بــرای  شکســت  می شــود.  جهــان 
کــه  تیم هــای فوتبــال دنیــا هــم بــوده و همــه دیدیــم 
برزیــل در جــام جهانــی فوتبــال بــه عنــوان میزبــان 

گل از آلمــان خــورد. »کارنامــه فوتبــال ســاحلی   7
کــه فوتبــال ســاحلی  در ایــن ســال ها نشــان داده 
کــرده اســت و آن هــم بــه دلیــل  چقــدر خــوب عمــل 
مدیریــت خــوب، کادر فنــی و بازیکنــان خــوب بــوده 
اســت.« احمــدزاده بــا بیــان این جمله خاطرنشــان 
کــرد: تیمی که شــخصیت قهرمانی نداشــته باشــد، 
نمی توانــد مــداوم قهرمانــی بیــاورد و خــدا را شــکر 
که فوتبال ســاحلی 8 ســال افتخار آفرینی  می کنیم 
کــرده و می توانیــم اشــاره  داشــته، دل مــردم را شــاد 
کامــی در آســیا، در  کــه مــا 7 مــاه بعــد از نا کنیــم 
بازی هــای جهانــی ســاحلی بــا حضــور قدرت هــای 
دنیــا ســوم شــدیم و بعــد از آن هــم در جــام بیــن 
کــه تیــم  قــاره ای قهرمــان شــدیم. نشــان دادیــم 
ایــران هنــوز یکــی از قدرت هــای فوتبــال ســاحلی 
دنیاست و نتیجه نگرفتن ما در مسابقات آسیایی 
کنــون از آب گل آلود  کــه ا یــک اتفــاق بــوده و کســانی 
ماهــی می گیرنــد، بــه دنبــال منافــع ملــی نیســتند، 

فقــط منافــع شــخصی خودشــان مطــرح اســت.
کاپیتان تیم ملی فوتبال ساحلی همچنین درباره 
صحبت هایــی کــه بهــزاد داداش زاده مطرح کــرده و 
کــه بازیکنــان تیــم ملــی داللــی می کننــد،  اتهــام زده 
گفــت: بــا احتــرام الزم اســت بــه آقــای داداش زاده 
بگویــم، چگونــه ادعــا می کنیــد ایــن بازیکنــان را 
کســی داشــته باشــد قهرمــان جهــان و آســیا  هــر 
می شــود، در حالــی کــه زمــان ســرمربیگری خودتان 
کســب نکردیــد؟  بــا بازیکنانــی بهتــر، هیــچ عنوانــی 
االن یکســری افــراد معلــوم الحــال تنهــا هدف شــان 

بــر هــم زدن جــو آرام فوتبــال ســاحلی اســت و بایــد 
بــه آنهــا یــادآوری کنیــم کــه االن تیــم ملی در شــرایط 
خوبــی اســت. وی یــادآور شــد: مــردم بهتــر از همــه 
کردیــم  کــه همیشــه ســعی  قضــاوت می کننــد، چــرا 
کســب می کنیــم دل مــردم را  کــه  بــا مقام هایــی 
کنیــم. بارهــا در دبــی در اســتادیوم های پــر  شــاد 
گر ایرانــی قهرمــان شــدیم و همــه مــا را  از تماشــا
فوتبــال  کارشناســان  بــا  قضــاوت  می شناســند. 
کــه فوتبــال ســاحلی را  ســاحلی اســت، امــا آنهایــی 
درک می کننــد و فوتبــال ســاحلی را می فهمنــد نــه 
گل آلــود  کــه آب را  کارشناســان نوظهــوری  امثــال 
کله شــان پیــدا می شــود. حتــی  می کننــد و ســر و 
ــر  ــاحلی ه ــال س ــی فوتب ــام جهان ــه ج ک ــد  نمی دانن
دو ســال یکبــار اســت نــه چهــار ســال یکبــار! اینهــا بــا 
رفتــار هدفمنــد قصــد تشــویش اذهــان عمومــی و بــر 

ــد. هــم زدن جــو فوتبــال ســاحلی را دارن
احمــدزاده همچنیــن بــه دفــاع از پریــا شــهریاری، 
رئیــس دپارتمــان فوتبال ســاحلی پرداخت و گفت: 
کارنامــه خانــم شــهریاری مشــخص اســت، اصــًا او 
نیــاز بــه دفاع هیچ کســی نــدارد. نه من که کاپیتان 
تیــم ملــی هســتم، نــه ســایر بازیکنــان و نــه عمــوم 
کارنامــه خانــم شــهریاری  جامعــه فوتبــال ســاحلی؛ 
کــه هشــت ســال مــدام در مســابقات  تیمــی اســت 
کارنامــه دارد  موفــق بــوده و فقــط یــک شکســت در 
کادر  و مســلمًا ایــن نتایــج بــدون مدیریــت خــوب، 

کســب نمی شــد. فنــی خــوب و بازیکنــان خــوب 
وی ادامــه داد: حضــور بازیکنانــی چــون محمــد 

احمــدزاده، مســلم مســیگر، حســن عبداللهــی و... 
کــه در حــال حاضــر  کنــار تمــام بازیکنــان جوانــی  در 
و  می دهنــد  تشــکیل  را  تیــم  کله  شــا درصــد   70
میانگیــن ســنی آنهــا نهایــت 23 تــا 24 ســال اســت، 
ــه  ــت رفت ــش را درس ــی راه ــم مل ــد تی ــان می ده نش
شــاهمرادی،  چــون  جوانــی  بازیکنــان  اســت. 
پیرامون، درا، شــیرمحمدی، فرهمند، محمدپور، 
کــه آینده  عباســی، میرشــکاری، معصومــی زاده و... 
ــرای تیــم ملــی  فوتبــال ســاحلی هســتند و یعنــی ب

ــت. ــده اس ــم ش ــازی ه ــتوانه س پش
کــرد:  کیــد  کاپیتــان تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی تا
وظیفــه خــود می دانــم از تیــم ملــی و شــرایط بســیار 
کنــم.  کــه در حــال حاضــر داریــم، دفــاع  ایده آلــی 
کنــون هــم  همیشــه بهتریــن شــرایط را داشــتیم، ا
شــرایط خوبــی داریــم و فقــط یکســری مشــکات در 
که این مشــکات  گذشــته پیش آمد و خود آقایانی 

را بــه وجــود آوردنــد، بایــد جوابگــو باشــند.
وی بــا بازگشــت بــه اتهامــات مطــرح شــده از ســوی 
گفــت: مــا از رئیــس فدراســیون فوتبــال  داداش زاده 
پیگیــر  قانونــی  صــورت  بــه  کردیــم،  درخواســت 
کســی بایــد از  کــه بــه مــا زده شــد، باشــند.  تهمتــی 
ک کار  ک صحبــت کنــد که در گذشــته پــا فوتبــال پــا
کی در گذشــته داشــتیم  کــرده اســت، چــه فوتبــال پا
کــه ایــن را عنــوان می کنید؟  در زمــان ســرمربی شــما 
کــه االن می گوییــد آرامــش  چــه آرامشــی داشــتیم 
گفتــه بازیکنان اجــازه مصاحبه  نداریــم؟ چه کســی 
ــدم  ــم مق کری ــای  ــه داد: آق ــدزاده ادام ــد؟ احم ندارن
در خصــوص بازیکــن ســاالری صحبــت کردنــد؛ مــن 
گــر االن بازیکــن ســاالری  بــرای او احتــرام قائلــم، امــا ا
ــد  ــیگر، فری ــلم مس ــش مس ــال پی ــرا 15 س ــت، چ اس
بلوکباشــی، علــی نــادری و خیلــی از بازیکنــان دیگــر 
کــه حق شــان اعــزام بــه مســابقات بــود، خــط  را 
ــاج ســر  کــه اســطوره و ت زدیــد و یکســری بازیکنانــی 
مــن هســتند و برایشــان احتــرام قائــل هســتم، مثل 
کردیــد  داداش زاده و ســایر نفراتــی را بــا تیــم اعــزام 
ــه از  ک ــما  ــتند؟ ش ــه وزن داش ــو اضاف کیل ــه 30-20  ک
ک و بازیکــن ســاالری حــرف می زنیــد،  فوتبــال پــا
خیلــی  افتــاد؟  شــما  دوره  در  اتفاقــات  ایــن  چــرا 
گــر الزم باشــد به موقع  حرف هــای دیگــر هســت که ا
گــر هــم تــا االن ســکوت  کــرد. ا آنهــا را بیــان خواهــم 
کردیــم بــه خاطــر احتــرام بــه بزرگترهــا بــوده اســت.

سکوت کاپیتان تیم ملی فوتبال ساحلی  شکست؛

ازفوتبالپاکمیگویند،
امابازیکنیبا۳۰کیلواضافهوزنرادعوتمیکردند

گفت وگوربخ

عضو کمیته فنی باشــگاه ذوب آهن از شــرایط تیم 
گفــت:  کــرده و  ــراز رضایــت  فوتبــال ایــن باشــگاه اب
شــکل تیمــی ذوب آهــن نســبت به گذشــته بهبود 
کــرده و نظم و انضباط تیمی و ســازمان دهی  پیــدا 
ذوب آهــن دســت خوش تغییــرات مثبتــی شــده و 

پیشــرفت خوبی داشــته اســت.
عباس ســیمکانی در گفت وگو با تســنیم  ، شــرایط 
کــرد و اظهــار  فعلــی ذوب آهــن را خــوب توصیــف 
ــای  ــن بازی ه ــده بی ــود آم ــه وج ــه ب ــت: فاصل داش
ذوب آهن شــانس خوبی برای این تیم محســوب 
می شــود و فرصــت الزم را بــه حســینی می دهــد 
نقــاط  و  کــرده  پیــدا  تیــم تســلط  بــه  بتوانــد  تــا 
کنــد. ایــن  ضعــف و قــدرت تیمــش را شناســایی 
فاصلــه بــه حســینی فرصــت می دهــد تــا بــا تیــم 
هماهنــگ شــده و با برگزاری چند دیــدار تدارکاتی، 

کنــد. کتیک هــای مدنظــرش را پیــاده  تا
کرونــا  وی ادامــه داد: متأســفانه شــیوع ویــروس 
آماده ســازی در  اردوهــای  برگــزاری  باعــث شــده 
کرونــا نبــود  گــر  کشــور مقــدور نباشــد؛ ا خــارج از 
کشــور اردوی  ذوبی هــا می توانســتند در خــارج از 
کننــد و بــا آمادگــی بیشــتری  آماده ســازی برگــزار 
در رقابت هــا حاضــر شــوند. بــه هــر حــال بــا توجــه 
گرفــت در  کادر فنــی تصمیــم  بــه شــرایط فعلــی، 
اصفهــان چنــد بــازی تدارکاتــی انجــام دهــد و بــر 
گذشــته مقابــل  همیــن اســاس، تیــم در چنــد روز 
تیم هــای ون پــارس و بــرق شــیراز حاضــر شــد و 2 

کــرد. بــازی تدارکاتــی خــوب برگــزار 
عضــو کمیته فنــی باشــگاه ذوب آهن دربــاره برنامه 

تیــم فوتبــال ایــن باشــگاه در روزهــای آینــده گفــت: 
ذوب آهــن قــرار اســت در چنــد روز آینــده یــک بــازی 
ــا  کنــد و ب ــزار  ــا تیــم شــاهین  بوشــهر برگ ــی ب تدارکات
انجــام ایــن دیــدار بــه آمادگــی الزم دســت پیــدا 

کــرد. خواهــد 
گذشــته  هفتــه  بــازی  بــه  اشــاره  بــا  ســیمکانی 
کــرد:  خاطرنشــان  پدیــده  مقابــل  ذوب آهــن 
می توانســت  هــم  پدیــده  مقابــل  ذوب آهــن 
پیــروز شــود امــا شــاید بدشانســی و یــا عــدم تمرکــز 
ــن روز  ــد. ذوب آه ــا ش ــروزی آنه ــع پی ــان مان بازیکن
گذشــته هــم مقابــل برق شــیراز بــازی خوبــی انجام 
داد و شــکل تیمــی و نحــوه بــازی بازیکنــان نســبت 
کــرده بــود و بازیکنــان بــرای  گذشــته تغییــر  بــه 
ــد. نظــم و انضبــاط تیمــی و  پیــروزی می جنگیدن
ســازمان دهی ذوب آهــن دســت خوش تغییــرات 
مثبتــی شــده و پیشــرفت خوبــی داشــته اســت. بــا 
گذشــته بــا حســینی دربــاره  کــه روز  صحبت هایــی 
شــرایط ذوب آهــن داشــتم، از شــرایط تیــم بســیار 
کــه  راضــی بــود و بازیکنــان بــه ایــن بــاور رســیده اند 
می تواننــد پیــروز باشــند و می داننــد بــرای رســیدن 
کــرده و بــا تمــام وجــود  بــه پیــروزی بایــد تــاش 

بجنگنــد.
گفــت:  وی دربــاره رونــد ذوب آهــن در ادامــه لیــگ 
گــر نتایــج تیــم را در نظــر نگیریــم، شــکل بــازی  ا
ذوب آهــن نســبت به زمان حضــور رحمان رضایی 
کامــًا متفــاوت شــده و در شــیوه بــازی تیــم از آن 
بــه  قبــًا  کــه  کتیکــی  تا بی نظمــی  و  شــلختگی 
خصــوص در خــط دفاعــی وجــود داشــت، دیگــر 

خبــری نیســت. در نیم فصــل نخســت ســاختار 
ســخت گیری های  بــود.  اشــتباه  تیــم  دفاعــی 
حســینی در اجــرای برنامه هــای مدنظــرش، نظــم 
را بــه بازیکنــان بازگردانــده و آنهــا در حــال تــاش 
بــرای بــرد هســتند و بــه راحتــی تســلیم نخواهنــد 

شــد.
عضــو کمیتــه فنــی باشــگاه ذوب آهــن در پاســخ بــه 
اینکــه کمبود مهاجــم و مصدومیــت دارکو بیدوف 
انــدازه در موقعیت ســوزی های پرشــمار  تــا چــه 
کــرد: در ابتدای فصل  ذوب آهــن نقــش دارد، بیان 
وقتــی یک تیم بســته می شــود، بــه یــک دروازه بان 
قــوی و مهاجــم شــش دانگ نیــاز دارد تــا نتیجــه 
بگیــرد؛ بــه طــور مثــال فــوالد مقابــل النصر کامــًا به 
ــود امــا مهاجــم فرصت طلــب النصــر  ــازی ســوار ب ب
نتیجــه بــازی را بــه نفــع تیمــش تغییــر داد و فــوالد 
شکســت خــورد. یــک مهاجــم خــوب می توانــد در 
یــک لحظــه نتیجه بــازی را تغییر دهد و متأســفانه 
مــا در ابتــدای فصــل یارگیــری درســتی نداشــتیم و 
که در حد رقابت های لیگ  نتوانســتیم مهاجمی 
ــل در  ــن دلی ــه همی ــم و ب کنی ــذب  ــد را ج ــر باش برت

ابتــدای فصــل متضــرر شــدیم.
ســیمکانی ادامــه داد: در حــال حاضــر بــه دلیــل 
کمبــود مهاجــم چنــد بازیکن جــوان به تیــم اضافه 
کــه تــا بدیــن جــای فصل عملکــرد خوبی  شــده اند 
ــدادادی  ــی خ ــت و عل ــته اند. داوود حق دوس داش
در فــاز هجومــی بــه تیــم اضافــه شــده و عملکــرد 
گر بتوانند جور مشــکات  خوبی نشــان داده اند و ا

اول فصــل را بکشــند، جــای تقدیــر و تشــکر دارد.

عضو کمیته فنی باشگاه ذوب آهن: 

شکل تیمی ذوب آهن نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده است
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کــه  یکــی دیگــر از فوایــد خــوردن انبــه ایــن اســت 
پوســت شــما از عمــق ) زیــری تریــن بخش پوســت ( 
ک مــی کنــد. منافذ پوســت را درمان می  ) بــدن ( پــا
کنــد و موجــب درخشــش پوســت شــما مــی شــود 
از ایــن رو انبــه بخوریــد تــا پوســتی صــاف داشــته 

باشــید.
بــا درک مزایــای بــی شــمار انبه ، عشــق وعالقه شــما 
بــه ایــن میــوه چنــد برابــر مــی شــود. ایــن میــوه نــه 
تنهــا طعــم خوبــی دارد بلکــه دارای فوایــد زیــادی 
بــرای ســالمتی اســت. در اینجــا مــا بــرای شــما 14 
کــه چــرا بایــد در تابســتان  دلیــل ســالم را مــی اوریــم 

انبــه بخوریــد.
انبه در مبارزه با سرطان کمک می کند

کوئرستین  کسیدان هایی مانند  انبه حاوی آنتی ا
گالین ، اســید  ، فیســتین ، ایزوکوئســتیرین ، آســترا
گاالت اســت. همــه ایــن خــواص  گالیــک و متیــل 
، بــدن مــا را در برابــر ســرطان پســتان ، ســرطان 
روده بــزرگ ، ســرطان پروســتات و ســرطان خــون 

کنــد. محافظــت مــی 
) انبه ( به حفظ سطح کلسترول کمک می کند

انبــه حــاوی ســطح باالیــی از ویتامیــن C ، فیبــر و 
پکتیــن اســت و آن را بــه یــک میــوه عالــی تبدیــل 
کنــد که به کنترل ســطح کلســترول باال کمک  مــی 

کنــد. مــی 
ک سازی پوست کمک می کند ) انبه ( به پا

کــه  یکــی دیگــر از فوایــد خــوردن انبــه ایــن اســت 
پوســت شــما از عمــق ) زیــری تریــن بخش پوســت ( 
ک مــی کنــد. منافذ پوســت را درمان می  ) بــدن ( پــا

کنــد و موجــب درخشــش پوســت شــما مــی شــود 
از ایــن رو انبــه بخوریــد تــا پوســتی صــاف داشــته 

باشــید.
انبه در تنظیم دیابت کمک می کند

دیابــت  تنظیــم  بــرای  انبــه  هــای  بــرگ  خــوردن 
کــه از  بســیار مناســب اســت. بنابرایــن ، افــرادی 
دیابــت رنــج مــی برنــد بایــد 5 - 6 بــرگ انبــه را در 
کنیــد و  ظــرف بجوشــانند. آن را یــک شــب خیــس 
جوشــانده و از صافــی رد شــده و خالــص شــده اول 
ــاخص  ــه دارای ش ــن ، انب ــید. همچنی ــح بنوش صب
حــد  در  انبــه  خــوردن   ، اســت  پاییــن  گلیســمی 
متوســط ، ســطح قنــد خــون شــما را افزایــش نمــی 

دهــد.
انبه در قلیایی سازی بدن شما کمک می کند

ــا اســید تارتاریــک و مالیــک غنــی  کــه انبــه ب از آنجــا 
شــده و حــاوی اســید ســیتریک اســت ، بــه حفــظ 

کنــد. کمــک مــی  ذخایــر قلیایــی بــدن 
انبه راهی برای کاهش وزن

کــه انبــه حــاوی مقــدار زیــادی ویتامیــن  از آن جــا 
ومــواد مغــذی ضــروری اســت ، بــا خــوردن یــک انبــه 
احســاس ســیری بیشتری در شــما ایجاد می شود. 
کــه بــا محتــوای فیبری پر اســت  همچنیــن ، از آنجــا 
، عملکــرد هضــم را افزایــش مــی دهــد و کالــری هــای 
ناخواســته را از بــدن مــی ســوزاند. ایــن بــه نوبه خود 

کنــد. بــه کاهــش وزن اضافــی کمــک مــی 
انبه یک میوه تقویت کننده قوای جنسی

بــه عنــوان » میــوه عشــق » نیــز شــناخته مــی شــود. 
کننــده  انبــه همچنیــن دارای ویژگــی هــای تقویــت 
قــوای جنســی اســت که باعــث افزایش مردانگــی در 

مــردان مــی شــود. بنابرایــن ، انبــه داشــته باشــید تــا 
عشــق و عالقــه خــود را افزایــش دهیــد.

انبه برای داشتن چشم های سالم
انبــه همچنیــن دارای ویتامیــن A اســت و آن را 
بــه میــوه ای مناســب بــرای بهبــود بینایــی چشــم 
و  کــوری  شــب  از  همچنیــن  کنــد.  مــی  تبدیــل 

کنــد. خشــکی چشــم جلوگیــری مــی 
به هضم خوب غذا کمک می کند

آنزیــم هــای موجــود در انبــه بــه تجزیــه پروتئیــن در 
بــدن کمــک مــی کننــد. انبه غنــی از فیبــر ، به هضم 
کــرده و از بســیاری از بیمــاری  کمــک  خــوب بــدن 

کنــد. هــای مرتبــط بــا معــده جلوگیــری مــی 
) انبه ( از گرمازدگی جلوگیری می کند

گرمازدگــی نیــز  ایــن میــوه تابســتانی در جلوگیــری از 
کنــد. خــوردن آن فــورا شــما را خنــک  کمــک مــی 
مــی کنــد و از ایــن روحال شــما را تــازه می کند.این » 
میــوه فــوق العاده » را به تابســتان خود اضافه کنید 

و در هــوای مطبــوع خنــک باشــید.
انبه در تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کند

انــواع  و   C ، A انبــه همچنیــن حــاوی ویتامیــن
کاروتنوئیــد هــا اســت. تمــام ایــن مــواد  مختلــف 
بــرای حفــظ قــدرت و ســالمت  مغــذی ضــروری 

سیســتم ایمنــی بــدن مفیــد هســتند.
از انبه به عنوان اسکراب بدن استفاده کنید

ســوای از خــوردن آن ، اســتفاده از اســکراب انبــه 
روی بــدن پوســتی صــاف و لطیــف بــه شــما مــی 
کــردن انبــه و افــزودن عســل  دهــد. مــی توانیــد بــا لــه 
کنیــد. بــه آرامــی ماســاژ  و شــیر بــه ان خمیــر درســت 
دهیــد و بگذاریــد 15 – 20 دقیقــه بماند و ســپس آن 

را بشــویید تــا پوســتی عالــی بــه دســت اوریــد
تمرکز و حافظه را بهبود می بخشد

گــر تمرکــز و کمبــود حافظه برای شــما دشــوار اســت  ا
، انبــه زیــاد بخوریــد. آن هــا نــه تنهــا بــه بهبــود تمرکــز 
ــز  ــما را نی ــه ش ــه حافظ ــد بلک کنن ــی  ــک م کم ــما  ش

کننــد. تقویــت مــی 
انبه حاوی مقدار زیادی آهن است

محتــوای بــاالی آهــن در انبــه یــک درمــان طبیعــی 
کــم خــون اســت. همچنیــن ، زنــان بایــد  بــرای افــراد 
کلســیم در بدن  انبه بخورند تا ســطح آهن و مقدار 

آن هــا افزایــش یابــد.
چه زمانی باید انبه بخوریم و چه مقدار باید 

بخوریم؟
کــه دارد ، قطعا انبه  بــه لطــف طعــم آبــدار دلپذیــری 

یکــی از بهتریــن موارد در فصل تابســتان اســت.
از پادشــاه میــوه هــا مــی تــوان بــه طــرق مختلــف 
گزینه مناســبی برای دســر های فــراوری  لــذت بــرد و 
کنتــرل کند.  شــده اســت تــا ولع مصرف قند شــما را 
کالــری و قنــد  کــه انبــه دارای  بــا ایــن حــال ، از آن جــا 
باالیــی اســت ) یــک فنجــان انبــه بــه صــورت قطعــه 
کالــری اســت ( ،  قطعــه شــده حــاوی حــدود 100 
تعجــب اور نیســت کــه افــراد دیابتــی در مصــرف ایــن 

کمــی تردیــد دارنــد. مــاده غذایــی خوشــمزه 
کالــری  کــه 90 درصــد  الزم بــه ذکــر اســت از آن جــا 
موجــود در ایــن میــوه زرد رنــگ از قنــد تامیــن مــی 
شــود ، ممکــن اســت منجــر بــه افزایــش قنــد خــون 
در بیمــاران دیابتــی شــود. بــا ایــن حــال ، شــاخص 
کــه آن را بــه عنــوان یــک  گلیســمی انبــه 51 اســت ، 

کنــد. کــم GI طبقــه بنــدی مــی  غــذای 
ــر GI از شــاخص  گیــری تاثیــر غــذا هــا ب بــرای انــدازه 
ســطح قنــد خــون اســتفاده می شــود. عــالوه بــر این 
کســیدان ها و فیبر ها یی نیزهســت  ، حــاوی آنتــی ا
کنتــرل ســطح قنــد خــون شــما  ــه مــی تواننــد در  ک
گــر بــه دیابــت مبتــال هســتید و بــه  کننــد. ا کمــک 
برخــی انبــه هــا عالقــه داریــد ، مهــم اســت که کنترل 
کنیــد و از خــوردن  ــی را تمریــن  ــه طــور جزئ ــردن ب ک
مقــدار زیــادی از آن بــه طــور همزمــان خــودداری 
ــری مــورد نیــاز خــود را در روز بررســی  کال کل  کنیــد. 
کنیــد تــا  کوچکــی از انبــه شــروع  کنیــد و بــا قســمت 
تاثیــر آن را روی ســطح قنــد خــون خــود بررســی 
کنیــد. توصیــه مــی شــود انبــه را بــا تفالــه آن مصــرف 
کنیــد و از آب گیــری و تــکان دادن خــودداری کنیــد. 
در نهایت ، مهم اســت که مشــورتی با پزشــک خود 
داشــته باشــید تــا بخش صحیحــی از انبــه را که باید 

کنیــد ، بدانیــد. در یــک روز مصــرف 

14 دلیل برای خوردن انبه
خبرربخ

کنیم؟ کمر را درمان  چگونه رگ به رگ شدن  ۵ ماده غذایی مؤثر 
برای افزایش سیستم 

ایمنی بدن
مناسبتربخ

خبرربخ

ــاری  ــن بیم ــرای ای ــان ب ــن درم ــتراحت بهتری اس
کــه بیمــار بتوانــد  بــه حســاب مــی آیــد و تــا زمانــی 
بــدون درد در بســتر بغلطــد، بایــد روی تخت غیر 

نــرم بخوابــد.
کاربــران ســینانیوز در ســوالی پرســیده  یکــی از 
کــه  اســت: جوانــی بیســت و شــش ســاله هســتم 
اخیــرا بــه علــت برداشــتن نادرســت جســمی از 
کمــر  کمــر، دچــار  کشــیدگی نابــه هنــگام  زمیــن و 
درد شــدیدی شــده ام، بهترین راه درمانی برای 
کــدام  کمــر  کمــر درد و رگ بــه رگ شــدن  تخفیــف 

اســت؟
ــه  ــدام هــای باالیــی و تنــه ب گــردن، ان وزن ســر و 
ســتون مهــره ای منتقــل مــی شــود. مفصل بین 
کرال  ــا ــره س ــن مه ــری و اولی کم ــره  ــن مه پنجمی
)اعصــاب ناحیــه خاجــی( متحــرک اســت و در 
خــم و راســت شــدن زیــر فشــار نســبتا زیــادی قــرار 

گیــرد. مــی 
عضــالت اطــراف ســتون مهــره ای در ثابــت نگــه 
داشــتن و تنظیــم حــرکات ایــن ناحیــه نقــش 
مهمــی دارنــد. در اثــر وارد شــدن فشــار بیــش 
کــردن  بلنــد  ماننــد  ایــن مفصــل  روی  از حــد 
اشــیای ســنگین و حــرکات چرخشــی شــدید و 
کشــیدگی و پارگــی  گهانــی ســتون مهــره ای،  نا

هــای خفیــف در عضــالت اطــراف ســتون مهــره 
ای و ربــاط هــای نگهدارنــده آن بــه وجــود مــی 
کمــر و انقبــاض عضــالت  آیــد و باعــث درد شــدید 

آن مــی شــود.
در  درد  کمــر  نــوع  تریــن  شــایع  بیمــاری  ایــن 
و  درد  بیمــار  عمــده  شــکایت  اســت.  بالغــان 
کمــری اســت. نشــانه هــای  محدودیــت حــرکات 
بیمــاری معمــوال مــدت زمانــی بعــد از حرکــت 
کــردن  بلنــد  یــا  و  ای  مهــره  ســتون  گهانــی  نا
کنــد. ایــن فاصلــه  اشــیای ســنگین بــروز مــی 
زمانــی بــر حســب شــدت آســیب متفاوت اســت.

کــه  کمــر درد معمــوال شــدید اســت بــه طــوری 
کار ســاده ای بــرای بیمــار مشــکل مــی  انجــام هــر 
شــود. راه رفتــن، نشســتن و حتــی غلطیــدن در 
ــا احتیــاط  ک اســت و ب بســتر بــرای بیمــار دردنــا

گیــرد. انجــام مــی 
ــه  ــود را ب ــار خ ــاد بیم ــت درد زی ــه عل ــه ب در معاین
گــودی  کنــد.  یــا جلــو خــم مــی  یــک طــرف و 
کمــری از بیــن رفتــه و ممکــن اســت  طبیعــی 
انحــراف جانبــی مختصری وجود داشــته باشــد. 
اسپاســم  ای،  مهــره  ســتون  جانبــی  عضــالت 
کــه بــا خوابیــدن در بســتر  نســبتا شــدیدی دارنــد 
ای  مهــره  کجــی ســتون  و  یابــد  مــی  تخفیــف 
گــر در معاینــه عصبــی بیمــار،  اصــالح مــی شــود. ا

گونــه اختــالل  رفلکــس هــا طبیعــی اســت و هیــچ 
ــدارد. حرکــت مفصــل  حســی و حرکتــی وجــود ن

ران طبیعــی اســت.
ــاری  ــن بیم ــرای ای ــان ب ــن درم ــتراحت بهتری اس
کــه بیمــار بتوانــد  بــه حســاب مــی آیــد و تــا زمانــی 
بــدون درد در بســتر بغلطــد، بایــد روی تخت غیر 

نــرم بخوابــد.
کننــده عضــالت، مســکن  تجویــز داروهــای شــل 
گاه خــواب آور ضــروری اســت. پــس از تســکین  و 
راه  تدریــج  بــه  را  بیمــار  بایــد  ناراحتــی  و  درد 
ــه بازگردانــد. ورزش  ــه فعالیــت روزان انداخــت و ب
هــای الزم بــرای تقویــت عضــالت اطــراف ســتون 
بــرای جلوگیــری از  مهــره ای و دســتورات الزم 
وارد شــدن فشــار بــر ســتون مهــره ای از حمــالت 

کنــد. بعــدی ایــن بیمــاری جلوگیــری مــی 
در  بایــد  بیمــار  مختلــف،  هــای  ورزش  ضمــن 
کــه قــوس  نظــر داشــته باشــدکه ورزش هایــی 
کــه  کمــر را افزایــش داده مضــر و ورزش هایــی 
کمــر می شــوند بــرای بیمار  کاهــش قــوس  باعــث 

مفیدنــد.
کرســت هــای  در جوانــان حتــی االمــکان نبایــد از 
کرســت،  کاربردن  گرچه به  کرد.  کمری اســتفاده 
باعــث تســکین درد و ناراحتــی بیمــار مــی شــود 
کمــر باعــث آتروفــی و  ــی حرکتــی  امــا در عــوض ب
کرســت  ضعف عضالت آن می شــود و برداشــتن 

باعــث تشــدید درد و ناراحتــی بیمــار مــی شــود.
کار بــردن آن  در صــورت اســتفاده از بریــس بــه 
گذاشــته  کنــار  بایــد موقتــی بــوده و هرچــه زودتــر 
ســتون  عضــالت  تقویــت  بــا  عــوض  در  شــود. 

فقــرات ثبــات بیشــتری بــه آن داده شــود.
ــه علــت تغییــرات  ــه ب ک ــوان  ــراد مســن و نات در اف
کمــری  هــای  مهــره  در  کــه  شــدیدی  نســبتا 
بــه وجــود آمــده انتظــار اصــالح وضعیــت نمــی 
کرســت باعــث تســکین قابــل  کاربــردن  رود، بــه 
مالحظــه درد مــی شــود. اصــالح فعالیــت روزانــه 

کنــد. کمــر درد جلوگیــری مــی  از ایــن نــوع 

افزایــش تعــداد مــوارد Covid-19، مراقبــت  بــا 
بیشــتر از بــدن و سیســتم ایمنــی بــدن بیــش 
ــه  گرچ ــت. ا ــده اس ــم ش ــری مه ــان دیگ ــر زم از ه
کــه یــک  هیــچ تضمیــن مطمئنــی وجــود نــدارد 
سیســتم ایمنــی خــوب شــما را در برابــر ویــروس 
کنــد، امــا در صــورت ابتــال بــه  کرونــا محافظــت 
کمــک می کنــد بــر آن  ویــروس مطمئنــًا بــه شــما 
کنیــد. در اینجــا لیســتی از مــواد غذایــی  غلبــه 
کــه بایــد بــرای تقویت ایمنی بــدن در  وجــود دارد 

ــم غذایــی خــود بگنجانیــد. رژی
کسیدان غذاهای آنتی ا

ــج  ــیر و هوی ــاز، س ــوت، پی ــد ت ــی مانن ــواد غذای م
گنجانــدن  کســیدان هســتند و  سرشــار از آنتــی ا
در  شــما  بــه  می توانــد  غذایــی  رژیــم  در  آنهــا 
کنــد. ایــن مــواد  کمــک  تقویــت ایمنــی بــدن 
جملــه  از  ویتامیــن  کافــی  مقــدار  بــا  غذایــی 
ویتامیــن C، ویتامیــن B و ویتامیــن E پــر شــده 
اســت. مصــرف آنهــا از طریــق رژیــم غذایــی بــرای 

ایمنــی بــدن مفیــد اســت.
مرکبات

گریــپ فــروت  مرکبــات ماننــد پرتقــال، لیمــو و 
منبــع غنــی ویتامین C هســتند و مصرف منظم 
آن هــا می توانــد سیســتم ایمنــی بــدن شــما را 
کنــد. طبــق یافته هــای تحقیــق، ویتامین  قویتــر 
کمــک  گلبول هــای ســفید خــون  C بــه تولیــد 

می کنــد.
کلم بروکلی

زیــرا  اســت  مغــذی  ســبزی  یــک  بروکلــی  کلــم 
 E و ویتامیــن C ویتامیــن ،A همــراه بــا ویتامیــن
ــات  ــی از ترکیب ــن غن ــت. همچنی ــر اس دارای فیب
ایــن مــواد  از  کســیدانی اســت. ترکیبــی  آنتــی ا
ــرای تقویــت  ــه غذایــی مناســب ب مغــذی آن را ب

ایمنــی بــدن تبدیــل می کنــد.
کره گیاهی

گیاهــی مملــو از ویتامیــن A، K، E اســت.  کــره 
ایــن منبــع غنــی از چربــی ســالم و یــک اســید 
بــه  کــره  ایــن  مصــرف  اســت.  بوتیــرات  چــرب 
حفــظ ســالمت دســتگاه گوارش کمــک می کند.

غذای تخمیر شده
بــرای  شــده  تخمیــر  غذایــی  مــواد  مصــرف 
ســالمت روده بســیار مفیــد تلقــی می شــود. قــرار 
کفیر، ترشــی خانگی و ســایر مواد  دادن ماســت، 
غذایــی تخمیــر شــده در رژیــم غذایــی منظــم 
ــک  کم ــوارش  گ ــتم  ــالمت سیس ــه س ــد ب می توان
کنــد. مصــرف ایــن مــوارد در مشــکالت شــایع 
گاز، اســیدیته و یبوســت بســیار  معــده ماننــد 

مفیــد اســت.

خبر

رژیــم غذایــی  یــک  گــزارش محققــان  اســاس  بــر 
کــه سرشــار از ســبزیجات تــازه، میــوه و  مدیترانــه ای 
نوشــیدنی هاســت مــی توانــد در ســنین بــاال از مغــز 

کنــد. شــما محافظــت 
داشــتن یــک مغــز بزرگتــر بــرای شــما بهتــر اســت زیــرا 
حداقــل در اواخــر زندگــی شــما را نســبت بــه بیماری 
کنــد. بــرای جلوگیــری  هــای مغــزی مقــاوم تــر مــی 
کوچــک شــدن مغــز بایــد رژیــم خاصــی داشــته  از 

باشــید.
از  توانــد  مــی  ســالم  غذایــی  رژیــم  یــک  واقــع  در 
کــه شــامل مغــز هــم  کنــد  ســالمتی شــما محافظــت 

مــی شــود.
مغــز همــه بــا بــاال رفتن ســن از نظــر حجمی کوچک 
کــه در مجلــه نورولــوژی  مــی شــود. ایــن مطالعــه 
)عصب شناســی( منتشــر شــده نشــان داده افرادی 
کــه در اواســط دهــه 70 زندگیشــان رژیــم غذایــی 
مدیترانــه ای داشــته انــد نســبت بــه ســایرین، جــرم 

کمتــری از مغزشــان را از دســت داده انــد.
میشــل لوســیانو Michelle Luciano و همکارانــش 
از دانشــگاه ادینبــورگ در اســکاتلند نوشــتند: » مــا 
دریافتیــم پایبنــدی کمتر بــه رژیم غذایــی مدیترانه 
ــی  کل ــش  کاه ــه  ــر ب ــال منج ــه س ــتر از س ای در بیش

حجــم مغــز مــی شــود.«
کــه در ســال 1936  کن ادینبــورگ  گروهــی ســا تیــم از 
متولــد شــده بودنــد و از همــان زمــان تحــت نظــارت 
بــوده انــد اســتفاده کــرده. بــرای ایــن دور، داوطلبان 
کــرده انــد را  کــه مصــرف مــی  تمــام مــواد غذایــی 
یادداشــت نمــوده و بــا تصویــر بــرداری مغناطیســی 
کردنــد. مطالعــه آن  )MRI ( از مغزشــان موافقــت 
 MRI هــا از ســن 70 تــا 76 ســالگی انجــام شــد و
گرفتــه شــده بــه محققــان نشــان داد کــه چــه وقت و 
کنندگان در این فاصله ســنتی  چگونه مغز شــرکت 
کننــده در  دچــار تغییــر شــده. از حــدود 400 شــرکت 

گرفتــه شــد.  MRI ــار عــرض 3 ســال 2 ب
بــر اســاس بررســی تیــم مشــخص شــد، افــرادی 
ــه میــوه، ســبزیجات، روغــن زیتــون و امثــال ایــن  ک
کمتــر  کــرده بودنــد و  کــی هــا را بیشــتر مصــرف  خورا
گوشــت و پنیــر اســتفاده  کردنــی،  از غذاهــای ســرخ 
کوچــک شــدن مغــز شــده  کمتــر دچــار  کــرده بودنــد 
بودنــد. بــه گفتــه محققیــن کاهــش حجم مغــز این 
گــروه نصــف نــرخ معمولی که از افراد همسنشــان در 

عــرض ســه ســال انتظــار میرفتــه، بــوده اســت.
گفتــه لوســیانو: » در مطالعــه مــا عــادت غــذا  بــه 
گیــری قــرار  خــوردن قبــل از حجــم مغــز مــورد انــدازه 
کــه نشــان مــی دهــد رژیــم غذایــی مــی توانــد  گرفــت 
کنــد . بــا  در مــدت زمــان طوالنــی از مغــز محافظــت 
ایــن حــال بــه مطالعات گســترده تر بــرای تایید این 

نتایــج، نیــاز اســت.«

مصــرف  شــد  خواســته  افــراد  از  تحقیــق  ایــن  در 
کننــد –و بــه یــک  کنتــرل  نوشــیدنی هــای الکلــی را 
کــه بــه طــور متوســط  ســوم مقــدار روزانــه برســانند 
بــرای مــردان نبایــد بیشــتر از 3 بــار و بــرای زنان نباید 

بیشــتر از 2 بــار باشــد.
 ,Dr. David Knopman ناپمــن  دیویــد  دکتــر 
مینــه  در  مایــو  کلینیــک  در  نورولــوژی  پروفســور 
ســوتا کــه در مطالعــه شــرکت نداشــته می گویــد این 
تاثیــرات را مــی تــوان بــه عنــوان منافع زندگــی واقعی 
 NBC گفتگویــی بــا کــرد. دکتــر ناپمــن در  ترجمــه 
کند : » از دســت دادن حجم مغز بخشــی  بیان می 

ــت.« ــری اس ــد پی ــر از رون ــاب ناپذی اجتن
کنــد:« به طور کلی داشــتن  دکتــر ناپمــن اضافــه می 
یــک مغــز بزرگتــر بــرای شــما بهتــر اســت زیــرا حداقــل 
ــه بیمــاری هــای  در اواخــر زندگــی شــما را نســبت ب
کــه بــه طــور  کنــد. افــرادی  مغــزی مقــاوم تــر مــی 
کلــی مغــز بزرگتری دارند نســبت بــه دیگــران توانایی 
دارنــد.  بیشــتری  مغــزی  هــای  آســیب  تحمــل 
کاهــش رونــد از دســت  بنابرایــن انتظــار مــی رود 
کــه رژیــم مدیترانــه ای  دادن حجــم مغــز در افــرادی 
دارنــد از آنهــا در برابــر توســعه زوال عقــل محافظــت 

کنــد.«
کــه بخشــی از ایــن مطالعــه بودنــد  کســانی  همــه 
ایــن  و  زندگــی مســتقلی داشــتند  و  بــوده  ســالم 
ــر  ــالم ب ــه س ــر تغذی ــان دادن تاثی ــرای نش ــه ب مطالع
روی خطــر ابتــال بــه مشــکالت مغــزی نبــوده ولــی 
کــه رژیــم غذایــی  ــد  ســایر مطالعــات نشــان داده ان
ســایر  و  آلزایمــر  بــه  ابتــال  از  توانــد  مــی  مناســب 

کنــد. مشــکالت زوال مغــز جلوگیــری 
کلمبیا  که در سال 2015 در دانشگاه  در مطالعه ای 
رژیــم غذایــی  کــه  افــرادی  انجــام شــد دریافتنــد 

مدیترانــه ای داشــتند، مغــز بزرگتــری دارنــد. ولــی 
کــه ایــن تاثیــر ممکــن اســت بــه ایــن  مشــخص شــد 
کــه رژیــم غذایــی مدیترانــه  کــه افــرادی  علــت باشــد 
ای دارنــد ماهــی بیشــتری نســبت بــه ســایر گوشــت 

کننــد. هــا مصــرف مــی 
گوشــت یــا  تیــم ادینبــورگ هیــچ تاثیــری از مصــرف 
ماهــی در تحقیقاتشــان نیافتنــد میــزان تحصیالت 
هــم هیــچ نقشــی در تحقیقاتشــان نداشــته اســت.

تحقیقــات قبلــی رژیــم غذایــی مدیترانــه ای را بــه 
کاهــش خطــر بیمــاری هــای قبلــی و برخی ســرطان 
ها و ســکته مغزی و داشــتن زندگی طوالنی مرتبط 

دانســته انــد.
کــه غذای ســالمی  کنــد » افــرادی  ناپمــن اشــاره مــی 
مــی خــوردن اغلــب از ســایر جهــات هــم در ســالمت 
کمتــر احتمــال دارد چــاق شــوند،  هســتند. بســیار 
احتمــال کمتــری دارد بــه دیابــت یــا فشــار خــون باال 
مبتال شــوند، کمتر ســیگاری می شــوند و بیشــتر به 
ورزش عالقمندنــد و بــه طــور کلــی بیشــتر بــه عــادت 

هــای ســالم زندگــی پایبندند.«
کــه در اســپانیا انجــام  ولــی یــک ســری از مطالعاتــی 
شــده تاثیراتــی واضــح از رژیــم غذایــی ســالم روی 
کردنــد. روغــن زیتــون و آجیــل بــه رژیــم  افــراد پیــدا 
و  کردنــد  اضافــه  اســپانیایی  اســتاندارد  غذایــی 
متوجــه منافــع آن بــه وضــوح بر ســالمت قلــب و مغز 

ــدند. ش
در مطالعــه ادینبــورگ فقط یــک بار –در 70 ســالگی 
کــه مــی  کننــدگان در مــورد مــواد غذایــی  –از شــرکت 
کامــال واضــح نیســت  خوردنــد ســوال شــد. پــس 
گــر در تمــام طــول زندگــی رژیــم غذایــی بهتــری  کــه ا
داشــته باشــند چقدر برای ســالمت مغزشان مفید 

اســت.

رژیمی برای سالمت مغز؛

کوچک شدن مغز جلوگیری می کند کی ها از  این خورا

ــان  گیاه ــات  ــع تحقیق ــی مجتم ــات علم ــو هی عض
دارویــی جهــاد دانشــگاهی خراســان جنوبی گفت: 
شــیره تــوت یــک نوشــیدنی بســیار مطلــوب بــه 
کــم خونــی اســت  کــودکان بــرای درمــان  ویــژه بــرای 
و می توانــد در بســیاری از مــواد غذایــی بــه عنــوان 
افــراد  ویــژه  و  شــکر  فاقــد  فراســودمند  محصــول 

ــرد. گی ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــی م دیابت
کــرد: بــا  گفت وگــو بــا ایســنا اظهــار  طیبــه شــاهی در 
شــروع ماه اردیبهشــت، برداشــت انواع توت شــامل 
تــوت ســفید، تــوت ســیاه و تــوت قرمــز و انــواع ارقــام 
آن بعنــوان میــوه ای ارگانیــک در خراســان جنوبــی 

آغــاز شــده اســت.
وی افــزود: میــوه تــوت بــر خــالف بســیاری از میوه هــا 
ــی  ــه ایــن ویژگ ک کش هاســت  فاقــد ســموم و افــت 
کنار بحث  باعث ارگانیک بودن آن شــده اســت؛ در 
ســالم بــودن آن خــواص فــوق العــاده زیــاد آن باعــث 

خــاص شــدن ایــن میــوه ارزشــمند شــده اســت.
شاهی ادامه داد: در برخی از کشورها مانند ایتالیا، 
امریــکا و چیــن بــا اصالحــات انجــام شــده بــر روی 
درختــان تــوت انــدازه میوه هــا چندین برابــر افزایش 
یافتــه اســت و تــا حــدود ۲۰ ســانتی متــر می رســد و 
از نظــر چیــدن و بازارپســندی بســیار مناســب بــوده 
و بــرای کشــاورزان بــه صرفــه اســت و خــود زمینــه ای 
بــرای فــروش ایــن محصول مانند ســایر محصوالت 

کشــاورزی را فراهــم آورده اســت.
کــرد: اســتفاده از نهال هــای تــوت مــوزی و  وی بیــان 
یــا پیونــد درخــت تــوت می توانــد راه حلــی مناســبی 
ــازار میــوه  کار باشــد؛ در ایــران فــروش و ب ــرای ایــن  ب
کــه خــود  تــازه تــوت رونــق خوبــی نــدارد، درصورتــی 
کشــاورزان شــده  می توانــد باعــث درآمدزایــی بــرای 

و همچنیــن دسترســی افــراد بــه ایــن میــوه ســالم را 
فراهــم آورد.

کــرد: فــرآوری  ایــن پژوهشــگر صنایــع غذایــی اظهــار 
کشــاورزی عــالوه بــر  تــوت ماننــد ســایر محصــوالت 
ایجــاد ارزش افــزوده چندیــن برابــری باعــث کاهــش 
ضایعــات می شــود؛ یکــی از راحــت تریــن راه هــا بــرای 
فــرآوری تــوت تولیــد تــوت خشــک اســت درصورتــی 
کــه تــوت بــه صــورت اصولــی و بهداشــتی خشــک 
ــه  ــت؛ البت ــوردار اس ــی برخ ــیار خوب ــازار بس ــود از ب ش
کــردن نیــز بایــد  انتخــاب ارقــام خــوب بــرای خشــک 

گیــرد. مــد نظــر قــرار 
کیفیــت  شــاهی ادامــه داد: تولیــد شــیره تــوت بــا 
و بهداشــتی نیــز یکــی از روش هــای فــرآوری تــوت 
اســت؛ شــیره تــوت یــک نوشــیدنی بســیار مطلــوب 
کــم خونــی  کــودکان بــرای درمــان  بــه ویــژه بــرای 
اســت و می توانــد در بســیاری از مــواد غذایــی بــه 
عنوان محصول فراســودمند فاقد شــکر و ویژه افراد 

گیــرد. ــرار  دیابتــی مــورد اســتفاده ق
وی افــزود: تــوت دارای خــواص فــوق العــاده بســیار 
زیــادی بــرای بــدن اســت؛ این میــوه سرشــار از امالح 
معدنــی، تانــن و انــواع ویتامیــن هــا A و C ، پکتیــن و 

اســید سوکســینیک است.
ــان  گیاه ــات  ــع تحقیق ــی مجتم ــات علم ــو هی عض
جنوبــی  خراســان  دانشــگاهی  جهــاد  دارویــی 
کــرد: تــوت دارای مقــدار آهــن زیــادی اســت  بیــان 
کــم خونــی و فقــر آهــن مفیــد اســت.  و بــرای درمــان 
رفــع  و در  بــدن شــده  تقویــت  باعــث  همچنیــن 

ضعــف عمومــی بــدن موثــر اســت.
انتــی  دارای  تــوت  کــرد:  خاطرنشــان  شــاهی 
کســیدان پرخاصیتــی بــه نــام رزوراتــرول اســت؛  ا

از تشــکیل لختــه در خــون جلوگیــری  رزوراتــرول 
و  التهابــی  کتورهــای  فا کاهــش  بــا  و  می کنــد 
کلســترول بــد خــون ریســک بیمــاری هــای قلبــی-

می دهــد. کاهــش  را  عروقــی 
وی افــزود: عــالوه بــر مبــارزه بــا ســلول های ســرطانی 
در پیشــگیری از ســرطان نیــز مفیــد اســت و نتایــج 
کــه  تحقیقــات بــر روی موش هــا نشــان داده اســت 
رزوراتــرول موجــب افزایــش تولیــد عمــر موش هــا 
کــه نتایــج تحقیقات تکمیلــی می توانــد برای  شــده 

افزایــش طــول عمــر انســان نویدبخــش باشــد.
و  اســت  فیبــر  حــاوی  تــوت  کــرد:  اظهــار  شــاهی 
ملیــن بســیاری خوبــی بــرای بــدن بــوده و بــرای 
درمــان یبوســت بســیار مفیــد اســت؛ اســتفاده از ان 
ــد  ــه می توان ــرف صبحان ــل از مص ــودکان قب ک ــرای  ب

اثربخشــی بســیار بهتــری داشــته باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه تــوت بــرای کبــد چــرب بــه عنوان 
یــک بیمــاری خامــوش بســیار مفیــد اســت، افــزود: 
کاهــش  کبــد چــرب را  ایــن میــوه خطــر ابتــال بــه 
می دهــد و نتایــج تحقیقــات مختلــف نشــان داده 
و  کســیداتیو  ا اســترس  کاهــش  باعــث  رزوراتــرول 

کبــد چــرب می شــود. درمــان 
ــع خــوب  ــوت یکــی از مناب ــا بیــان اینکــه ت شــاهی ب
حــاوی رزوراتــرول اســت، امــا بــا ایــن وجــود مصــرف 
باعــث  اســت  ممکــن  ســردمزاج  افــراد  بــرای  آن 
ــر خــود  ــرد: عــالوه ب ک ایجــاد ســردرد شــود، تصریــح 
کــرم  میــوه برگ هــای آن نیــز بــرای تغذیــه الروهــای 
کــه  ابریشــم مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد بــه طــوری 
۹۵ تــا ۱۰۰ درصــد صنعــت نوغانــداری در کشــورهای 
گیــاه تــوت وابســته اســت. ــه پــرورش  نوغان خیــز ب

وی بیــان کــرد: بنابرایــن اســتفاده از بــرگ درخــت در 
کنــار میــوه نیــز ظرفیــت اقتصــادی خوبــی را فراهــم 
خــواص  دارای  تــوت  بــرگ  چنیــن  هــم  می کنــد؛ 
کــه می توانــد در تولیــد انــواع  ارزشــمند زیــادی اســت 

گیــرد. مکمل هــا مــورد اســتفاده قــرار 
ــان  گیاه ــات  ــع تحقیق ــی مجتم ــات علم ــو هی عض
دارویی جهاد دانشــگاهی خراســان جنوبی با بیان 
کاشــته شــده در  اینکــه توصیــه می شــود توت هــای 
کــه تــردد  ســطح شــهر بــه خصــوص قســمت هایی 
بیشــتر ماشــین ها وجــود دارد مصرف نشــود، یــادآور 
شــد: وجــود ترکیبــات هیدروکربن هــای آروماتیــک 
چنــد حلقــه ای ســرطان زا در دود ماشــین و قــرار 
گرفتــن آن بــر روی میوه هــا بــرای ســالمتی مضــر 
اســت و ایــن ترکیبــات تمایــل زیــادی بــه ذخیــره 

کلیــه دارنــد. کبــد و  شــدن در 

خواص مغفول مانده میوه شیرین خراسان  جنوبی؛

کودکان تا افزایش طول عمر کم خونی  از درمان 

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
شــماره: 26058226، تاریــخ: 1400/2/5، نظربــه اینکــه بــه موجــب 
هیــأت   1399/4/23 مورخــه   139960302026008810 شــماره  رأی 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ک شــماره  پــال تحــت  یکبــاب ســاختمان  رســمی ششــدانگ  ســند 
15182/15960 مفــروز و مجــزی شــده از اصلــی مذکــور واقــع در بخــش 
5 ثبــت اصفهــان در مالکیــت آقــای محمدنصیــر هرنــد فرزنــد عباســعلی 
گردیــد و پرونــده ثبتــی فاقــد ســابقه تحدیــد حــدود مــی باشــد.  مســتقر 
لــذا بــه اســتناد تبصــره ذیــل مــاده 13 فــوق الذکــر و طبــق تقاضــای 
مالــک تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در روز دوشــنبه مورخــه 1400/3/3 
ســاعت 8 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد و بــه موجــب 

کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اعــالم میگــردد تــا در روز و  گهــی بــه  ایــن آ
ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن و مجاوریــن 
مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــد 
حــدود و فقــط تــا )30( روز پذیرفتــه خواهــد شــد و معتــرض طبــق مــاده 
86 آئیــن نامــه قانــون ثبــت بایــد از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره 
ظــرف یــک مــاه دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــالح قضائی تســلیم 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن واحــد ثبتــی ارائــه نمایــد  و 
و درغیرایــن صــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه 
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت  دادگاه مربوطــه مراجعــه و 
ــه اعتــراض  ــدون توجــه ب ــد و اداره ثبــت ب ــه اداره ثبــت تســلیم نمای و ب
گهی:  عملیــات ثبتــی را بارعایــت مقــررات ادامــه میدهد. تاریخ انتشــار آ
ک منطقــه شــمال  ع وقــت - رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــال دراســر

اصفهــان فــالح - 1127570 / م الــف

گهی آ
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راهکارهــای زیــادی بــرای افزایــش مــدت شــارژدهی 
و مدیریــت انــرژی باتــری وجــود دارد؛ در ایــن مقالــه 
قصــد داریــم بهتریــن و ســاده ترین روش هــای ایــن 

کنیــم. کار در اندرویــد و iOS را مــرور 
باتــری یکــی از مهم تریــن اجزای گوشــی های همراه 
کــه مســلمًا همــه ی مــا خواســتار حفــظ و  اســت 
کاهــش زمــان شــارژ  افزایــش مــدت شــارژدهی و 
شــدن آن هســتیم. یکــی از مهم تریــن نــکات بــرای 
افزایــش طــول عمــر باتــری، اســتفاده ی درســت و 
اهمیــت دادن بــه موضوعــات مرتبــط بــا آن اســت؛ 
کــه  بنابرایــن توصیــه می شــود از همــان روز اولــی 
گوشــی خــود را خریــداری می کنیــد از ایــن موضــوع 

غافــل نشــوید.
ــد  ــود بگویی ــا خ ــه ب ــر ایــن مقال ــدن تیت ــا دی ــاید ب ش
بازهــم یــک مقالــه ی دیگــر در مــورد باتــری؟ امــا 
کــه همــواره بایــد  ایــن موضــوع آن قــدر مهــم اســت 
کنیــم. مطمئنــًا دوســت  اهمیــت آن را یــادآوری 
نداریــم زمانی کــه در حــال شکســتن بهتریــن رکــورد 
خــود در یــک بــازی هیجان انگیز هســتیم با هشــدار 
کــم اســت« مواجــه شــویم؛ حــال فکــر  »شــارژ باتــری 
کنیــد وســط یــک تمــاس تلفنــی مهــم یــا انجــام یک 

پــروژه ی ذخیره نشــده هســتید.
برنامه  های پرمصرف را شناسایی کنید

عمــر و مدت زمــان شــارژدهی باتری آن قــدر موضوع 
پراهمیت و نگران کننده ای اســت که هر دو شــرکت 
گــوگل ابزارهــای نظارتی بــر این موضوع  بــزرگ اپــل و 
گنجانده انــد. از  را در سیســتم عامــل موبایــل خــود 
گوشــی  کاربــران می تواننــد در  طریــق ایــن ابزارهــا 
کــه بیشــترین مصــرف انــرژی  خــود برنامه هایــی 
کننــد. در iOS یــا اندرویــد بــه  را دارنــد شناســایی 
گزینــه ی باتــری  بخــش تنظیمــات برویــد و روی 
)Battery( ضربــه بزنیــد. در ایــن قســمت می توانیــد 
کــه بیشــترین انــرژی باتــری را از زمــان  برنامه هایــی 
کرده انــد، مشــاهده  گوشــی مصــرف  آخریــن شــارژ 

کنید.
چنــد  اپ هــا،  پرمصرف تریــن  شناســایی  از  پــس 
گزینــه پیــش رو داریــد. می توانیــد ســاده ترین راه 
کامــًا حــذف  را انتخــاب و برنامه هــای پرمصــرف را 
کنیــد تــا  از صرفه جویــی در مصــرف باتــری لــذت 
گانــه ی هــر برنامــه وارد  ببریــد یــا بــه تنظیمــات جدا
شــوید و ســعی کنیــد مصــرف باتــری آن هــا را کاهش 
بدهیــد. به عنــوان مثــال می توانیــد در تنظیمــات 
را  بــرای به روزرســانی  جدیــد  هــر اپ جســت وجو 
گــر اپ  متوقــف کنیــد. بــه یــاد داشــته باشــید حتــی ا

کنیــد )ماننــد  گوشــی حــذف  بعضــی برنامه هــا را از 
مرورگــر  از طریــق  فیســبوک( می توانیــد  و  توییتــر 
کنیــد. گوشــی بــه وب ســایت  آن هــا دسترســی پیــدا 
بســیاری از اپ هــا از طریــق دسترســی بــه موقعیــت 
به شــدت  را  باتــری  انــرژی  مصــرف  شــما  مکانــی 
برنامه هــا  از  بســیاری  در  می دهنــد.  افزایــش 
می توانیــد اجــازه ی دسترســی بــه موقعیــت مکانــی 
کنیــد.  گوشــی خــود را غیرفعــال یــا حداقــل محــدود 
بــرای تنظیــم دســتی این گزینه ها به صــورت برنامه 
گوشــی های اندرویــد وارد تنظیمــات  بــه برنامــه در 
از    iOS برویــد. در  Location بــه شــوید و ســپس 
 Location و ســپس Privacy ــه بخــش تنظیمــات ب

برویــد.  Services
همچنیــن بــرای بــه حداقــل رســاندن مصــرف شــارژ 
باتــری در اپ هــا می توانیــد اجــرای برنامه هــا را در 
کنیــد. بــه  عبــارت  دیگــر، بــا  پس زمینــه متوقــف 
گزینــه برنامه هــا فقــط در صورتــی  کــردن ایــن  فعــال 
کــه روی صفحه ی  مجــاز بــه اتصال به وب هســتند 
گوشــی بــاز و در حــال اجــرا باشــند. برای فعــال کردن 
گزینــه در تنظیمــات iOS بــه بخــش General و  ایــن 
کنید.  ســپس Background App Refresh مراجعــه 
برویــد   Settings بــه  اندرویــد  عامــل  سیســتم  در 
بــه   Apps and notifications بخــش  از  ســپس  و 
گزینه ی  تنظیمات برنامه ی مورد نظر وارد شوید و 

کنیــد.  Mobile data & Wi-Fi را انتخــاب 
ویژگی صرفه جویی در مصرف باتری را فعال کنید

عــاوه بــر غیرفعــال کــردن عواملــی کــه باعث کاهش 
گزینه هایــی  می توانیــد  می شــوند  باتــری  شــارژ 
کــه اندرویــد و iOS بــرای صرفه جویــی در مصــرف 
گزینه هــا  کنیــد. ایــن  کرده انــد فعــال  باتــری تعبیــه 
کــه شــارژ باتــری  معمــواًل زمانــی فعــال می شــوند 

بــه مقــدار خاصــی برســد؛ امــا به صــورت دســتی نیــز 
قابــل تنظیــم هســتند. در دســتگاه های اپــل ایــن 
کــه از بخــش  گزینــه، Low Power Mode نــام دارد 
اســت.  دسترســی  قابــل  تنظیمــات  در   Battery
گزینــه را دســتی  می توانیــد زمــان فعــال  شــدن ایــن 
کنیــد یــا اجــازه بدهیــد بــه شــکل پیش فــرض  فعــال 
وقتــی میــزان شــارژ باتــری بــه ۲۰ درصــد رســید، ایــن 
گزینــه فعــال شــود؛ در ایــن صــورت پــس از رســیدن 
انــرژی باتــری بــه ۲۰ درصــد یــک پنجــره ی پــاپ آپ 
ایــن  بــاز می شــود.  بــه شــما  بــرای اطاع رســانی 
کاهــش برخــی از فرایندهــای در حــال  گزینــه باعــث 
گوش دادن  اجرا در پس زمینه ی تلفن شــما مانند 
کنتــرل فعال ســازی صــدای »هــی، ســیری!«  بــه 

می شــود.
 Battery گزینــه در نســخه های اخیــر اندرویــد ایــن 
کــردن آن بــه بخــش  Saver نــام دارد؛ بــرای فعــال 
ماننــد  درســت  برویــد.  تنظیمــات  در   Battery
گزینــه  گزینــه ی Low Power Mode در iOS، ایــن 
ــوش  ــه را خام ــرویس پس زمین ــد س ــد چن در اندروی
می کنــد، فعالیت برنامه هایی که در حال اســتفاده 
نیســتند محــدود می کنــد و می توانــد به صــورت 
بــه  باتــری  شــارژ  هنگامی کــه  خــودکار  یــا  دســتی 

ســطح خاصــی می رســد فعــال شــود.
ایــن حالــت ماننــد قــرار دادن لپ تــاپ در حالــت 
تفــاوت  ایــن  بــا  low-power sleep mode اســت؛ 
گوشــی خــود  کــه همچنــان قــادر خواهیــد بــود از 
کنیــد. وقتــی  تقریبــًا بــه شــکل معمــول اســتفاده 
حالــت صرفه جویــی در مصــرف باتــری فعال اســت، 
کــه برخــی برنامه هــا،  ممکــن اســت متوجــه شــوید 
اســتفاده از بعضــی ویژگی هــای خــود را متوقــف 
می کننــد )ماننــد بارگــذاری خودکار عکــس( یا انجام 

کارها بیشــتر طــول می کشــد )ماننــد دریافت  برخــی 
پیام هــای جدیــد(.

تنظیمات گوشی خود را بهینه کنید
نمایشــگر بــزرگ و شــفاف تلفن هــای همــراه یکــی 
کاهــش ســریع شــارژ باتــری  از بزرگ تریــن عوامــل 
کاهــش روشــنایی یــا تغییــر تــم  اســت؛ بنابرایــن 
گوشــی بــه حالــت تاریــک )Dark mode( می توانــد 
کنــد. در تنظیمــات  کمــک  بــه افزایــش عمــر باتــری 
بخــش  در  را  گزینــه  ایــن  می توانیــد  اندرویــد 
 Display & در بخــش iOS و در تنظیمــات Display

کنیــد. پیــدا   Brightness
اندرویــد و iOS هــردو بــه شــما امــکان می دهنــد 
ســرعت فعــال شــدن قفــل  صفحــه را روی تلفــن 
ــرای اینکــه مطمئــن شــوید  کنیــد. ب خــود تنظیــم 
صفحه نمایــش دســتگاه شــما پــس از اینکــه دیگــر 
کاری بــا آن نداریــد زمــان زیــادی روشــن نمی مانــد، 
کمتریــن مقــدار ممکــن در نظــر  گزینــه را  زمــان ایــن 
گزینــه در اندرویــد از  بگیریــد. بــرای تنظیــم ایــن 
 Display & Brightness وارد  تنظیمــات  بخــش 
انتخــاب  را   Auto-Lock گزینــه ی شــوید ســپس 
کنیــد. در تنظیمــات اندرویــد نیــز بــه Display برویــد 
 Screen timeout گزینــه ی  Advanced و بــا ورود بــه

ــد. کنی ــاب  را انتخ
گوشــی شــما هنــگام قفــل  ممکــن اســت نمایشــگر 
بــودن صفحــه ی تلفــن همچنــان اعــان مرتبــط 
بــه اپ هــای مختلــف را نمایــش بدهــد. بــا متوقــف 
و  صفحه نمایــش  روی  اعــان  نمایــش  کــردن 
کــه از نمایشــگر  کــردن هــر مــورد دیگــری  خامــوش 
گوشــی  اســتفاده می کنــد، می توانیــد شــارژدهی 
در  مثــال  بــرای  بدهیــد.  افزایــش  کمــی  را  خــود 
گزینه هــای مرتبــط به  گــوگل،  گوشــی های پیکســل 

 Display ایــن مــورد را می توانیــد بــا رفتــن بــه بخــش
 Lock screen گزینه ی سپس Advanced و انتخاب 

کنیــد. display تنظیــم 
کــه  ممکــن اســت تا به حــال متوجــه نشــده باشــید 
پخــش صــدا هــم می توانــد در مانــدگاری باتــری اثــر 
داشــته باشــد؛ بنابرایــن هنــگام پخــش، صــدای 
پاییــن  خــود  گوشــی  در  را  موزیک هــا  و  فیلم هــا 

کنیــد.  بیاوریــد یــا از هدفــون اســتفاده 
اتصال گوشی به شبکه را قطع کنید

هیــچ چیــز ماننــد قطــع اتصــال تلفــن بــا شــبکه 
ــود.  ــری نمی ش ــرف بات ــی در مص ــث صرفه جوی باع
گر گوشــی شــما بــه اینترنت ســیم کارت  بــرای مثــال ا
متصل نباشــد، فیســبوک نمی تواند هر پنج دقیقه 
گــر  کنــد. ا یــک  بــار بــا اتصــال بــه وب به روزرســانی 
کــه ناچارید آخرین  واقعــًا در شــرایطی قــرار گرفته اید 
کنیــد بایــد تلفــن  مقــدار شــارژ باتــری خــود را حفــظ 
خــود را در حالــت هواپیمــا قــرار بدهیــد تــا ســطح 
باتــری ثابــت بمانــد؛ امــا متأســفانه در بیشــتر مواقع 
کارهــای مــا وابســته بــه اتصــال بــه شــبکه هســتند.

کــردن حالــت هواپیمــا قــادر بــه انجــام  بــا فعــال 
کارهایی از جمله برقراری و دریافت تماس، ارســال 
و دریافــت پیــام و تمامــی امــور آناین نخواهید بود. 
کــردن حالــت پــرواز در اندرویــد، نــوار  بــرای فعــال 
اعــان را پاییــن بکشــید و آیکــون مربوطــه را روشــن 
کنیــد. در iOS صفحــه را از ســمت راســت بــا یــک 
انگشــت پاییــن بکشــید و آیکــون هواپیمــا را فعــال 
کــه دارای ســیگنال  کنیــد. بهتــر اســت در مناطقــی 
ــد؛  کنی ــال  ــا را فع ــت هواپیم ــتند حال ــده هس کن پرا
زیــرا هنگامی کــه تلفــن همراهتــان بــرای یافتــن و 
اتصــال به ســیگنال مناســب تــاش می کنــد، باتری 
ســریع تر از حد معمول تخلیه می شــود. همچنین 
گوشــی ایــن  می توانیــد بــرای افزایــش ســرعت شــارژ 

کنیــد. حالــت را فعــال 
کردن بلوتوث و  که خاموش  شــاید شــنیده باشــید 
وای فــای باعــث بهبــود عمــر باتــری می شــود؛ امــا در 
گزینه تأثیــر آن چنانی  کــردن ایــن دو  واقــع غیرفعــال 
بــر مانــدگاری شــارژ باتــری نــدارد یــا حداقــل تأثیــر آن 
کــردن حالــت هواپیمــا نیســت.  بــه  انــدازه ی روشــن 
افزایــش  باعــث  بلوتــوث  طریــق  از  داده  انتقــال 
نگــه   فعــال  امــا  می شــود؛  باتــری  انــرژی  مصــرف 
داشــتن آن در پس زمینــه مشــکل چندانــی در پــی 
نــدارد. راهکارهــای بــاال شــاید چنــدان چشــمگیر و 
قابــل  توجــه نباشــند؛ امــا مطمئنــًا اســتفاده از آن ها 
می توانــد تــا حــد زیــادی بازدهــی و طــول عمــر باتری 

گوشــی شــما را افزایــش بدهــد.  

بــرای  مشــکاتی   10 وینــدوز  جدیــد  به روزرســانی 
کاربــران،  کــرده اســت. به گفتــه ی  گیمر هــا ایجــاد 
ــم  ــرخ فری ــد وینــدوز ن ــه نســخه ی جدی در آپدیــت ب
بازی هــا افــت می کنــد. مایکروســافت راه حلــی بــرای 

ایــن مشــکل ارائــه داده اســت.
گــزارش  داده انــد  گیمر هــا   ،Mspoweruser به گــزارش
بــه   ۱۰ وینــدوز  به روزرســانی  جدید تریــن  در  کــه 
نســخه ی KB5000842 و KB5001330 مشــکاتی 
کاهــش نــرخ  در عملکــرد بازی هــا ایجــاد شــده و آن 
گذشــته،  روز  چنــد  حتــی  اســت.  بازی هــا  فریــم 
گــر  گفــت: »ا کــرد و  انویدیــا نیــز ایــن مســئله را تأییــد 
مشــکلی در عملکــرد بازی هــا داریــد، بــه نســخه ی 
قبلــی وینــدوز بازگردیــد.« بعــد از نارضایتــی کاربــران، 
ایــن  و  شــد  میــدان  وارد  مایکروســافت  باالخــره 
کاربــران  گفــت: »برخــی از  کــرد و  موضــوع را بررســی 
بعــد از آپدیــت جدید، عملکردی کمتر از حد انتظار 
گفتــه ی  کردنــد. طبــق  گــزارش  را در اجــرای بازی هــا 
کــه بــا ایــن مشــکل  کاربرانــی  کثــر  مایکروســافت، ا
روبــه رو شــدند، بازی هــا را بــه حالــت تمام صفحــه یــا 
بــا اســتفاده از دو یــا چنــد مانیتــور اجــرا می کردنــد.«

خوشــبختانه مایکروســافت اعــام کرد این مشــکل 

 Known Issue Rollback قابلیــت  از  اســتفاده  بــا 
بــا بازگردانــی خــودکار وصله هــای جدیــد بــا قدیــم 
برطــرف می شــود. مایکروســافت در ادامــه می گوید:

کثــر ۲۴ ســاعات  ایــن مشــکل احتمــال دارد حدا
به طــور خــودکار  تــا وضــوح تصویــر  طــول بکشــد 
روی دســتگاه ها منتقــل شــود. ریســت دســتگاه 
کمــک  می کنــد وضــوح تصویــر ســریع تر  احتمــاال 

اعمــال شــود. روی دســتگاهتان 
بــا   )Known Issue Rollback )KIR قابلیــت 
ســرور های  در  خــاص  پــچ  روی  نشــانه گذاری 
کاینت هــا  زمانی کــه  می کنــد.  کار  میکروســافت 
ســرور را بررســی می کننــد، به طــور خــودکار بــه مســیر 
کــد قدیمــی بازمی گردنــد؛ البتــه اســتفاده از ایــن 
ــرد  کارب ویژگــی فقــط بــرای وصله هــای غیر امنیتــی 
دارد و احتمــاال یــک روز زمــان می بــرد تــا اجــرا شــود.

اینتــل،  جدیــد  مدیرعامــل  گلســینگر،  پــت 
از  تعــدادی  ایــن شــرکت قصــد دارد  گفتــه اســت 
کنــد.  پردازنده هــا را بــا شــرکای تجــاری اش تولیــد 
بــزرگ صنعــت  احتمــاال شــرکت های  شــرکا  ایــن 
ابــری خواهنــد بــود. تعــداد زیــادی از شــرکت های 
فعــال در صنعــت قطعــات نیمه هــادی به اســتفاده 
کــه از بیــن  از معمــاری آرم تمایــل نشــان داده انــد 
آن هــا می توانیــم بــه انویدیــا و مایکروســافت اشــاره 
کنیــم. انویدیــا حتــی در حرکتــی خبرســاز آرم را ازآِن 
کــرده اســت؛ چــون اعتقــاد دارد آرم برنــدی  خــود 
بســیار ارزشــمند اســت. محبوبیــت آرم اینتلــی را 
کــه روی معمــاری  درمعــرض خطــر قــرار داده اســت 
اختصاصــی x86 تمرکــز می کنــد. به گــزارش وینــدوز 
معمــاری  کــرد  تــاش  مدت هــا  اینتــل  ســنترال ، 
x86 را صرفــا بــرای خــود نگــه دارد و مجــوز آن را 
گســترده نفروشــد. تیــم آبــی هیــچ گاه  به صــورت 

برپایــه ی  ترکیبــی  طراحی هــای  ایــده ی  طرفــدار 
اولویت هــای مشــتریان نبــوده و همــواره اهدافــش 
را در اولویــت قــرار داده اســت. بااین حــال به گفتــه ی 
گلسینگر، مدیرعامل اینتل،  Seeking Alpha، پت 
قصــد دارد تغییراتــی در رویکــرد تجــاری ایــن شــرکت 
ــی  ــزارش مال گ ــی  ــه ی توجیه ــد. در جلس کن ــاد  ایج
گلســینگر پرســیده شــد »آیــا  جدیــد اینتــل از پــت 
بــه مشــتریان بزرگــش امــکان  اینتــل می خواهــد 
دهــد تراشــه های مدنظرشــان را در همــکاری بــا 
کــه مدیرعامــل  اینتــل توســعه دهنــد یــا خیــر؟« 
گفتــه اســت  جدیــد اینتــل جــواب مثبــت داده و 
کار به طورویــژه بــرای ارائه دهنــدگان ســرویس  ایــن 
ــت:  ــه اس گفت ــینگر  گلس ــود.  ــد ب ــد خواه ــری مفی اب
»اعتقاد داریم توانایی مشــتریانمان برای اســتفاده 
از x86 بــه ایــن شــیوه می توانــد تغییــری معنــادار در 
نحــوه ی فکرکــردن مــردم بــه معماری هــای آرم و 

کنــد.  x86 ایجــاد 

افزایش مدت شارژدهی باتری در اندروید و iOS با راهکارهای ساده مایکروسافت مشکالت آپدیت جدید ویندوز 10 مربوط 
به کاهش نرخ فریم بازی ها را رفع می کند

 x86 اینتل تولید مشترک تراشه
با شرکت های دیگر را آغاز می کند
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شــیک پوشــی بــا چــادر ترفندهــای بســیار ســاده 
کــه هــر خانــم ایرانــی بایــد آن هــا را بدانــد تــا  ای دارد 
بتوانــد بــا چــادر خوشــتیپ و بــه روز بــه نظــر برســد.

حجاب چیست؟
پوششــی  از  اســتفاده  درصــدد  همــواره  انســان 
مناســب بــرای خــود بــوده اســت. در اســام حجــاب 
کرامت و احترام بیشــتر زن وضع شــده  برای کســب 

اســت پــس حجــاب مصونیــت اســت.
نامحــرم  مــردان  مقابــل  در  زنــان  یعنــی  حجــاب 
ــه و  ــا مقنع ــال ی ــری، ش ــا روس ــوش را ب گ ــردن و  مو،گ
کــه برآمدگــی هــای بــدن )جاذبــه  بــدن را بــا لباســی 
جنســی زنانــه( را نمایــش ندهنــد و بپوشــانند پــس 
تنهــا حجــاب چــادر پوشــیدن نیســت امــا چــادر در 

کامــل محســوب مــی شــود. اســام پوشــش 
شیک پوشی با چادر

خانــم هــای چــادری هــم مــی تواننــد خــوش تیــپ 
کافیســت راه هــای  و شــیک پــوش باشــند تنهــا 
خوشــتیپ شــدن بــا چــادر را بداننــد و بــه نــکات زیــر 

کننــد: عمــل 
از روسری با جنس مناسب استفاده نمایید:

بــرای اینکــه چادرتــان روی ســر شــما لیــز نخــورد و 
صــاف و خــوب بایســتد، در انتخاب جنس روســری 
دقــت کنیــد و روســری هــای نخــی را انتخــاب کنید. 
ــاز هــم قســمت جلــو روســری شــما زیــر چــادر  ــر ب گ ا
کــج  کــج مــی ایســتد، بــرای جلوگیــری از  پــر چیــن و 

شــدن آن، از طلــق روســری اســتفاده نماییــد.

لباس های رنگی بپوشید:
ــه  ــب توج ــبب جل ــا، س ــگ ه ــی رن ــتفاده از بعض اس
کــه شــما  نامحــرم هــا نمــی شــود پــس اشــکال نــدارد 
از رنــگ هــای آرامــش بخــش مثــل صورتــی و ســبز و 
دیگــر رنــگ هــای مایم اســتفاده کنید. خانــم های 
کــه حتمــا و همــه جــا نبایــد از رنــگ هــای  چــادری 
کننــد و سراســر مشــکی  تیــره یــا مشــکی اســتفاده 

پــوش و تیــره پــوش باشــند.
در انتخاب لباس هایتان دقت کنید:

گــر مــی خواهیــد یــک خانم چــادری و شــیک پوش  ا
کیــف  باشــید، در انتخــاب مانتــو، شــلوار، شــال، 
کنیــد و  کفــش، روســری و مقنعــه دقــت  دوشــی، 
لبــاس هــای مطابــق مــد امــا معقــول را زیــر چادرتــان 
کــه چــادری هســتند و در  بپوشــید. خانــم هایــی 
محیــط زنانــه کار می کننــد، می توانند لباس هایی 
مطابــق مــد روز و شــیک بــا رنــگ های شــاد انتخاب 
کار خــود چادرخــود را درآورنــد. نماینــد و در محــل 

دو عدد چادر داشته باشید:
بــرای اینکــه همیشــه شــیک پــوش و تمیزباشــید، 

بهتــر اســت بیشــتر از یــک چــادر بــرای اســتفاده 
گــر شــما هــر روز بــه محیــط  روزمــره داشــته باشــید. ا
ــا دانشــگاه مــی رویــد، ممکــن اســت چادرتــان  کار ی
گــر هــر روز نمــی خواهیــد چــادر خــود  کــی شــود. ا خا
را بشــویید و اتــو بکشــید پــس دو چــادر بخریــد و بــه 

زیبایــی و تمیــزی حجــاب خــود اهمیــت دهیــد.
چادر عربی بپوشید:

گــر مــی خواهیــد ظاهــری شــیک پــوش و زیباتــر  ا
ــی، شــیک  ــه جــای چــادر معمول داشــته باشــید، ب
تریــن و پرطرفدارتریــن یعنــی چــادر عربــی بــا پارچــه 
بــراق بپوشــید. چــادر لبنانی و چادر دانشــجویی نیز 
در بیــن محجبــه هــای جــوان پرطرفــدار هســتند و 

اســتفاده از آنهــا بســیار راحــت اســت.
چادر کوتاه یا خیلی بلند نخرید:

گــر  کوتاهتــر باشــد نمــای زیبایــی نــدارد و ا گــر  چــادر ا
کــی شــود و  بلندتــر باشــد ممکــن اســت مــدام خا
شــما را شــلخته جلــوه دهد پس هنگام خریــد چادر 
کفــش تــان برســد.  ــا روی  کــه قــد آن ت کنیــد  دقــت 
گــر هنــگام دوخــت چــادر بــدون کفــش هســتید قد  ا

چــادر بایــد تــا روی زمیــن باشــد.
به چادرتان ِکش بدوزید:

گــر چــادری هســتید بــرای راحــت تــر بــودن خــودو  ا
نگــه داشــتن چــادر روی ســر از چادرهایــی اســتفاده 
ــا بنــد اســتفاده مــی  ِکــش ی کــه در آن هــا از  نماییــد 
کــه مناســب تریــن  ِکــش هــای نیــم ســانتی  شــود. از 
کنیــد وِکــش را بــا  ِکــش اســت، اســتفاده  ســایز بــرای 

دو انگشــت فاصلــه بــا لبــه چــادر بدوزیــد.

راز خوش تیپ بودن با چادر

بــرای افزایــش عمــر و جلوگیــری از آســیب بــه لبــاس 
هــا مــی توانیــد بــرای شســت و شــو، خشــک و اتــو 
کــردن لبــاس هــا از برچســب هــای راهنمــای لباس 

هــا و عائــم بیــن المللــی کمــک بگیریــد.
نماد خشک شویی

گــر برچســب مراقبــت از شســت و شــو یــک دایــره  • ا
گویــد بایــد ایــن  کوچــک باشــد ســازنده لبــاس مــی 

لبــاس خشــک شــویی شــود.
کوچــک داخــل دایــره باشــد،  گــر یــک حــرف  • ا
کــه چــه مــاده  کنــد  بــه خشــک شــو اشــاره مــی 

کنــد. اســتفاده  شــیمیایی 
گــر زیــر دایــره، ســمت راســت، یــک خــط باشــد  • ا
بــا حــرارت پاییــن  کار خشکشــویی بایــد  یعنــی 

انجــام شــود.
گــر زیــر دایــره، ســمت چــپ، یــک خــط باشــد  • ا
کوتــاه باشــد. یعنــی مــدت خشــک شــویی بایــد 

گــر یــک ضــرب در روی نمــاد دایــره خورده باشــد  • ا
نباید آن لباس را خشــک شــویی دهید.

نماد اتو زدن
کــه عامــت اتــو هیــچ نقطــه و خطــی  در صورتــی 
نداشــته باشــد، لبــاس را مــی توانیــد در هــر درجــه 

ــو بزنیــد. ای ات
نقطه های بیشتر روی نماد اتو نشان می دهد 

چه مقدار حرارت می تواند اعمال شود
 1 نقطه: لباس های ظریف یعنی ابریشم و پشم

2 نقطه: لباس های معمولی
3 نقطه:کتان ، پنبه، نخی

ــو وجــود داشــته باشــد  ــر ضــرب در روی نمــاد ات گ ا
نبایــد آن لبــاس را اتــو بزنیــد.

گــر هــم روی اتــو ضربــدر خــورده باشــد و هــم دو یــا  ا
ســه خــط از پاییــن آن بیرون زده باشــد یعنــی برای 
کــردن لبــاس از بخــار اســتفاده نکرده و خشــک  اتــو 

اتــو بزنید.
نماد خشک کردن با ماشین لباسشویی

گــر روی لبــاس برچســبی بــا نشــانه دایــره در  • ا
داخــل یــک مربــع باشــد،می توانیــد از خشــک کــن 

کنیــد. لباسشــویی اســتفاده 
• نقطــه هــای داخــل نمــاد دایــره نشــان مــی دهــد 
کــرد. چــه میــزان درجــه حــرارت را مــی تــوان اعمــال 
کــم، دو نقطــه یعنــی  یــک نقطــه یعنــی حــرارت 
حرارت کمی بیشــتر و ســه نقطه هم یعنی حرارت 

بــاال.
گــر یــک ضــرب بــر روی نمــاد خــورده باشــد نبایــد  • ا

آن لبــاس را بــا ماشــین خشــک کنید.
نماد شستشوی لباس های الیاف مصنوعی 

و نخی
گــر لبــاس شــما برچســبی بــا نمــاد وان داشــت  1. ا
مــی توانیــد لبــاس را داخــل ماشــین لبــاس شــویی 

بشویید.
گیری  2. خطوط زیر وان به روشــش آبکشــی و آب 

کننــد. لبــاس در ماشــین لباسشــویی اشــاره مــی 

این لباس ها نباید توســط دســت چانده شــوند.
3. ضربــدر روی وان یعنــی لبــاس قابــل شستشــو 

نیســت و احتمــااًل بایــد خشــک شــویی شــود.
کار  گــر هیــچ خطــی زیــر تشــت نباشــد یعنــی  4. ا
آبکشــی و آبگیری لباس در ماشــین لباسشــویی را 

ــوان بــه حالــت عــادی انجــام داد. مــی ت
یــک خــط یعنــی ســرعت چرخــش آبگیــری   .5

پاییــن باشــد. بایــد  لباسشــویی 
ی  برنامــه  یــک  بــه  لبــاس  یعنــی  خــط  دو   .6
شستشــوی مایــم نیــاز دارد، امــا بــا حالــت عــادی 

کنیــد. میتوانیــد لباســها را آبکشــی و آبگیــری 
کثــر  7. عــدد داخــل نمــاد وان نشــان دهنــده حدا
کــه مــی توانــد اعمــال شــود.  درجــه حرارتــی اســت 
کثــر دمــا بــرای شستشــوی  عــدد داخــل وان ، حدا
کــه از 30 درجــه تــا 95  لبــاس را نشــان مــی دهــد 

درجــه متفــاوت اســت.
 نماد خشک کردن طبیعی لباس

گــر یــک خــط افقــی در مربــع باشــد یعنــی بــرای  • ا
کــردن لبــاس بایــد آن را صــاف پهــن کنیــد  خشــک 

تــا تغییــر شــکل ندهــد.
نــکات  از  ایــن بخــش  کــه در ادامــه ی  • آنطــور 
ک مــی خوانیــد وجــود یــک خــط  خانــه داری نمنــا
ــع یعنــی مــی توانیــد لبــاس را  خمیــده داخــل مرب
کنیــد تــا  در هــوای آزاد از یــک بنــد رخــت آویــزان 

خشــک شــود.
گــر ســه خــط عمــودی داخــل مربــع باشــد یعنــی  • ا
بایــد لبــاس را در محیــط داخــل، طــوری از چــوب 

کــه چــروک نشــود. کنیــد  رختــی آویــزان 
نماد شست و شو با دست

گــر برچســب مراقبــت دارای یــک وان بــا یــک  • ا
ــا در  ــت و ی ــوان شس ــی ت ــاس را م ــت، لب ــت اس دس
یــک چرخــه شستشــوی مایــم 40 درجــه ســانتی 
گــراد / 104 درجــه فارنهایــت و یــا پاییــن تــر قــرار داد.

• شســت و شــوی لباس های ظریف مثل کشمیر 
و یــا ابریشــم بــا دســت بهتــر اســت چــون از شــل 

کنــد. شــدن و آســیب لبــاس جلوگیــری مــی 
نماد سفیدکننده روی برچسب

قبــل از ایــن که بطری ســفید کننــده را روی شــی یا 
که به برچســب آن  لباســی بریزید، ارزش آن را دارد 

توجــه کنید تا ببینید آیا مشــکلی نــدارد؟
گــر یــک مثلــث خالــی روی پارچــه یــا شــی ایــی مــی  ا
ــاز  ــه در صــورت نی ک ــه ایــن معنــی اســت  بینیــد، ب
مــی توانیــد از یــک محلــول ســرد و رقیــق ســفید 
کنیــد.. خطــوط داخــل مثلــث  کننــده اســتفاده 
کلریــن اشــاره  کننــده غیــر  بــه اســتفاده از ســفید 
کــه رنــگ  کننــده هــای معمــول  دارد ماننــد ســفید 
پارچــه را نمــی بــرد. با این حــال وقتی مثلث ضرب 
کننــده اســتفاده  در خــورده باشــد، نبایــد از ســفید 

کنیــد.

ــد  ــای جدی ــد و عادت ه ــن ببری ــع را از بی ــی موان وقت
ــر بــه اهــداف خــود می رســید.  کنیــد راحت ت ایجــاد 
ایجــاد  امــا چگونــه می تــوان عادت هــای جدیــد 

ــرد؟ ک
کاهــش  گــر می خواهیــد عــادت جدیــدی بــرای  ا
ســامتی  بــا  مرتبــط  فعالیت هــای  ســایر  یــا  وزن 
کــه  کنیــد  کنیــد بایــد بــه ایــن نکتــه فکــر  ایجــاد 
چگونــه می توانیــد آن فعالیــت را بــرای خود ســاده تر 
کنیــد؟ در ابتــدا بایــد بــه ســمت چیــزی برویــد کــه به 
»کاهــش اختــاف« معــروف اســت. کاهش اختاف 
کــه انجام  یعنــی از بیــن بــردن مانــع یا ارائــه راهکاری 
گــر راهــی بــرای راحت تــر  کار را آســان می کنــد و ا یــک 
کنید احتمال موفقیتان  رســیدن به هدفتان پیدا 

بیشــتر اســت.
اختــاف بــه طور معمول به ســه شــکل وجــود دارد: 
فاصلــه، زمــان و تــاش. بــه عنــوان مثــال، دوری 
از ســالن ورزشــی یــا یــک مســیر پیــاده روی مــورد 
عاقــه، احتمــال پیــاده روی یــا ورزش کــردن شــما را 

کمتــر می کنــد.
کارها را ساده تر کنید

کــه هرچــه ســالن ورزشــی  یــک مطالعــه نشــان داد 
کــردن  دورتــر از محــل زندگــی باشــد احتمــال ورزش 
وقتــی  و  کمتــر می شــود  ورزشــی  در ســالن  افــراد 
ایــن مســیر نزدیک تــر اســت افــراد تمایــل بیشــتری 
بــه ورزش کــردن در ســالن پیــدا می کننــد. از طرفــی 
هرچــه محدودیت هــای زمانــی بیشــتر باشــد ایجــاد 
عادت هــای مفیــد و جدیــد ســخت تر می شــود. 
گــر اوقــات فراغــت زیــادی نداریــد، شــروع بــه مراقبــه  ا
کاری بــه  گــر  کــردن ســخت تر می شــود و ا یــا تمریــن 
تــاش زیــادی نیــاز دارد، ماننــد پخت وپــز ســالم در 
آشــپزخانه بی نظم، احتمال انجام آن کمتر اســت.

بــه  زندگــی  بــه  اختــاف  افــزودن  اوقــات  گاهــی 
کمــک می کنــد تــا بــه هدفــی برســید. در یــک  شــما 
کاهش ســرعت باز و بســته شــدن درهای  مطالعه، 
آسانســور در مــدت زمــان ۲۶ ثانیــه، افــراد بیشــتری 
را بــه ســمت پله هــا ســوق داد. حــذف ماشــین های 
فــروش از مــدارس خریــد میــان وعــده غذایــی یــا 
نوشــابه شــیرین را برای نوجوانان دشــوارتر می کند.

ــای  ــیاری از روال ه ــری بس ــی در دوران همه گی زندگ
کــه  مــا را تغییــر داده اســت. بنابرایــن اختاف هایــی 
در گذشــته وجود داشــت ممکن اســت از بین رفته 
باشــند و چالش های جدید ممکن اســت اختاف 

کنند.  جدیــدی اضافــه 
کار  بــه عنــوان مثــال، بعضــی از افــراد دیگــر بــرای 
فرصــت  خاطــر  همیــن  بــه  و  ندارنــد  رفت وآمــد 

دارنــد.  دیگــر  کارهــای  انجــام  بــرای  بیشــتری 
در حالــی کــه آمــوزش آنایــن زندگی را برای بســیاری 
کــرده اســت، خانــواده هــا نیــز  از والدیــن ســخت 
ممکــن اســت تعهدات فــوق برنامه کمتری داشــته 
کــه ممکــن  باشــند. بــرای شناســایی اختافاتــی 

اســت شــما را در رســیدن بــه اهــداف خــود متوقــف 
زمــان،  بــه  و  دهیــد  اختصــاص  لحظــه ای  کنــد، 
کــه بــرای رســیدن بــه هــدف نیــاز  مســافت و تاشــی 

کنیــد. داریــد فکــر 
مــا اغلــب هنگام تغییــر رفتــار خــود، روی اختاف ها 
کــرده و  تمرکــز نمی کنیــم. مــا بــر روی خــود تمرکــز 
ــم  ــه داری ــزه نگ ــا انگی ــان را ب ــم خودم ــاش می کنی ت
کــه همــواره تحــت تأثیــر  امــا بایــد تشــخیص دهیــم 

گرفــت. محیــط پیرامــون قــرار خواهیــم 
همــه افــراد بــرای ســامتی بهتــر اهــداف مختلفــی 
دارنــد. در اینجــا چندیــن روش مختلــف وجــود 
کمتــر عــادت ســامتی  کــه می توانیــد بــا تــاش  دارد 

کنیــد. ــدی ایجــاد  جدی
گــر مــی خواهیــد یــک  بــا لبــاس تمریــن بخوابیــد: ا
کنیــد، لبــاس  تمریــن ورزشــی صبحگاهــی را شــروع 
پوشــیدن خــود را بــرای دویــدن صبــح یــا تمریــن 
کنیــد. با لباس های تمرینی خــود بخوابید.  راحــت 
کنــار تخــت قــرار  کفش هــا و جوراب هــای خــود را 

دهیــد.
کنــار میــز خــود قــرار دهیــد:  وزنــه هــای دســتی را 
وزنه هــای ســبک دســتی را در نزدیکــی خــود نگــه 
کارهــای  داریــد و برخــی از تمرین هــا در حیــن انجــام 
معمولتــان انجــام دهیــد. مثــًا هنــگام یــک تمــاس 
آنایــن می توانیــد چنــد وزنــه هــم بزنیــد.  قاب هــا را 

کنیــد. در درب خــود آویــزان 
پــا بایســتید:  یــک  ک زدن روی  هنــگام مســوا
ک زدن راهــی  ایســتادن روی یــک پــا هنــگام مســوا
بــرای تمریــن تعــادل اســت. )بعــد از یــک دقیقــه 
کنیــد( وقتــی عــادت  ک زدن پاهــا را عــوض  مســوا
جدیــدی )مثــل مدیتیشــن یــا تمریــن تعــادل( را بــه 
ک زدن(.  عــادت قدیمــی اضافــه کنیــد )مثــل مســوا
کار انباشــته شــدن می گوینــد یعنــی شــما  ــه ایــن  ب
تجــارب و عادتــان را روی هــم انباشــت می کنید و به 
همیــن خاطــر در حیــن یــک فعالیــت فعالیت هــای 

دیگــری را نیــز انجــام می دهیــد.  
همیشــه ماســک اضافــه همــراه داشــته باشــید: 
ماسک را به صورت بسته ای تهیه کنید و همیشه 
چنــد ماســک اضافــه همــراه خــود داشــته باشــید. 
اینکــه چــه زمانــی قــرار اســت ماســک جدیــدی 
کنیــد قابــل پیش بینــی نیســت. ممکــن  اســتفاده 
کــه پیش بینــی می کنیــد  اســت بیشــتر از زمانــی 
بیــرون از خانــه بمانید یا فرزند شــما ماســک خــود را 
گــم کنــد. همراه داشــتن ماســک اضافه خاطر شــما 

از از تهیــه ماســک جدیــد آســوده می کنــد.
کنیــد: یخچــال مهم تریــن  یخچــال خــود را مرتــب 
شــما  یخچــال  وقتــی  اســت.  آشــپزخانه  وســیلۀ 
چــه  بــه  بدانیــد  اســت  دشــوار  اســت،  نامرتــب 
چــه  داریــد،  دسترســی  پخت وپــز  بــرای  چیــزی 
غذایــی ممکــن اســت بــه زودی خــراب شــود و چــه 

چیزهایــی بایــد بخریــد.

معنی هریک از عالئم شستشو روی لباسها چیست ؟ کنیم؛ سخت اما ممکن عادت های جدید خلق 

خانه داریموفقیت

هرچقــدر هــم کــه پیگیــر غذاهــای جدیــد و متفاوت 
باشــیم نمی توانیــم از غذاهــای ســنتی دل بکنیم.

مواد الزم برای تهیه آش رشته:
گشــنیز و اســفناج(:  • ســبزی آش )تره،جعفــری، 

کیلــو یــک 
• لوبیــا چیتــی، لوبیــا قرمــز، نخــود و عدس: هــر کدام 

نصف پیمانه
• رشته آش: نصف بسته

• پیــاز داغ: هــر چــه پیــاز داغ بیشــتر باشــد آش 
می شــود خوشــمزه تر 

• نعنا داغ و سیر داغ: به مقدار الزم
• کشک: به میزان الزم

طرز تهیه و دستور پخت آش رشته:
کنیــد ســپس  ۱. حبوبــات را از دو روز قبــل خیــس 

کامــل بپزیــد.
۲. بــرای ایــن مقــدار آش، بایــد ۶ عــدد پیــاز بــزرگ را 

کنیــد. ســرخ 
۳. سپس سبزی و عدس را باهم بپزید.

۴. در مرحلــه بعــدی حبوبــات پخته شــده را اضافــه 
کنید.

کــه همــه ترکیبــات پختــه شــد رشــته را  ۵. زمانــی 

کــه میــزان رشــته نــه باید  اضافــه کنیــد. دقــت کنیــد 
خیلــی زیــاد باشــد نــه خیلــی کــم؛ زیــرا در صورتــی که 

میــزان رشــته زیــاد باشــد آش ســفت خواهــد شــد.
ــت  ــرد و درش ک ــف  ــا پ ــته اصطاح ــه رش ک ــی  ۶. زمان
شــد، یــک پیمانــه آرد را بــا دو لیــوان آب مخلــوط 

ــا رقیــق شــود. کنیــد ت
۷. سپس این مخلوط را به آش اضافه کنید.

۸. در مرحلــه آخــر هــم پیاز داغ، نعنــا داغ و زردچوبه 
ــا روغــن تفــت دهیــد و بــه اضافــه نمــک بــه آش  را ب

کنیــد و اجــازه بدهیــد تــا آش جــا بیفتــد. اضافــه 

طرز تهیه آش رشته؛ یک افطاری جذاب
دستپختربخ

دنیای مد  ربخ
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