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رئیــس اتحادیــه نان هــای حجیــم و فانتــزی اصفهــان 
بــا اشــاره بــه افزایــش قابــل توجــه هزینه هــای تولیــد 
بــرای  کــه  پیگیری هایــی  در  وجــود  با ایــن  گفــت: 
کاالهــا  کــه قیمــت  افزایــش قیمــت داشــتیم اعــام شــد 

ــد. ــر نکن ــات تغیی ــد از انتخاب ــا بع ت
در  بــا  ایمنــا  گــو  و  گفــت  در  جهانگیــری  کبــر  ا علــی 
کــرد:  رابطــه بــا افزایــش قیمــت نــان فانتــزی اظهــار 
کنــون بــه صــورت رســمی از طــرف اتحادیــه افزایــش  تــا 
قیمــت اعــام نشــده اســت امــا برخــی از واحدهــای 
مــواد  قیمــت  شــدید  افزایــش  بــه  توجــه  بــا  صنفــی 
آرد( قیمت هــا را  )بــه جــز  نــان فانتــزی  اولیــه تولیــد 
زیــان  بــود در حــال  زیــرا مدت هــا  افزایــش داده انــد 

بودنــد. دهــی 
کیلــو پاســتیک  گذشــته قیمــت هــر  وی افــزود: ســال 
تومــان  هــزار   ۵۰ بــه  کنــون  ا و  بــود  تومــان  هــزار   ۶
رســیده اســت، بنابرایــن آنالیــز جدیــدی از قیمــت و 
هزینه هــای تولیــد بــه صنعــت و معــدن ارائــه داده ایــم 
کردنــد از مســیر اتــاق اصنــاف آن را پیگیــری  کــه اعــام 

ــم. کنی
رئیــس اتحادیــه نان هــای حجیــم و فانتــزی اصفهــان 
کــه بــا توجــه  کردیــم  گفــت: بــه اتــاق اصنــاف نیــز اعــام 

افزایــش  اولیــه،  مــواد  روزانــه  قیمــت  افزایــش  بــه 
کارگــران و حــق بیمــه و مالیــات و هزینه هــای  حقــوق 
کــه دولــت افزایــش داده اســت، الزم اســت  آب و بــرق 
قیمــت مصــوب عرضــه نــان فانتــزی افزایــش یابــد زیــرا 
کننــدگان در حــال ضــرر  کنونــی تولیــد  بــا قیمت هــای 

دادن هســتند.
کــرد: الزم اســت این درخواســت  جهانگیــری خاطرنشــان 
گــذاری  کمیســیون نظــارت تصویــب شــود و قیمــت  در 
نــان فانتــزی بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت مــواد اولیــه در 
گــذاری درجــه ۲ و ۳ قــرار بگیــرد البته ایــن  دســته قیمــت 

کمیســیون تلفیــق نرفتــه اســت. درخواســت هنــوز بــه 
افزایش قیمت نان فانتزی رسمی نبوده است

ــز اعــام  ــدگان واحــد صنفــی نی ــرد: دارن ک وی تصریــح 
کــه نمی تواننــد از پــس هزینــه پرداخــت حقــوق  کردنــد 
کــرد  کارگــران خــود برآینــد؛ صنعــت و معــدن نیــز اعــام 
کــه تــا بعــد از انتخابــات قیمــت  گفتــه اســت  کــه دولــت 
هیــچ یــک از اقــام تغییــر نکنــد. در نهایــت افــراد صنف 
نیــز خودســرانه و بــدون اطــاع اتحادیــه بــرآورد قیمتــی 

کننــد. کــه فعــًا از ضــرر دهــی جلوگیــری  کرده انــد 
رئیــس اتحادیــه نان هــای حجیــم و فانتــزی اصفهــان 
کــه بــه ســازمان صمــت اصفهــان  گفــت: بــا مراجعاتــی 
افزایــش قیمــت شــدم  داشــتم و پیگیــر درخواســت 
کــه فعــًا تــا بعــد از انتخابــات هیــچ  گفتنــد نامــه آمــده 

گــران نشــود. کاالیــی 
مــا  کاالی  کــه  حالــی  در  کــرد:  تصریــح  جهانگیــری 
گــذاری شــده و بــر آن نظــارت می شــود حــق  قیمــت 
بــه ضایــع  اســت، این موضــوع منجــر  آزاد  مــا  بیمــه 
کــه  کارفرمایانــی  کارگــران می شــود زیــرا  شــدن حقــوق 
کارگــران  توانایــی پرداخــت حــق بیمــه آزاد را ندارنــد 
را بیمــه نمی کننــد بارهــا درخواســت داده ایــم بیمــه 
کارگــران نانواهــای حجیــم همچــون نانواهــای ســنتی 

ــرود. ــن ن ــران از بی کارگ ــق  ــا ح ــد ت باش

رئیس اتحادیه نان فانتزی:

قیمت نان فانتزی تا بعد از انتخابات تغییر نمی کند
خبرربخ

معــاون برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی شــهرداری اصفهــان گفــت: اولیــن نقطــه تمرکــز برنامه ایــن نهــاد تا 
کاهــش آالینده هــای هواســت. علیرضــا صادقیــان در هفتــاد و پنجمیــن  ســال ۱۴۰۵ آلودگــی محیطــی بــا هــدف 
کانشهر  نشست خبری مجازی سه شنبه ها با رسانه افزود : باید میزان آلودگی محیطی و آلودگی هوا را در این 
کــرد:  بــه حداقــل ممکــن برســانیم. معــاون برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی شــهرداری اصفهــان تصریــح 
 ارتقای جایگاه ملی و بین المللی شــهر اصفهان با تمرکز بر توســعه گردشــگری فرهنگ و هنر و افزایش بهره وری 
ــش  ــماند، افزای ــع پس ــوب دف ــار نامطل ــش آث کاه ــت. وی  ــه اس ــن برنام ــر اهداف ای ــازمانی از دیگ ــرمایه های س س
کاهش آلودگی ناشــی از تردد  مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نســبت به وســائط نقلیه شــخصی، 

نــاوگان بــار و حفــظ ســرانه فضــای ســبز را از دیگــر برنامه های ایــن نهــاد برشــمرد.
صادقیــان بــا اشــاره بــه مجموعــه پروژه هــای تعریــف شــده بــه منظــور کاهــش آلودگــی محیطــی با تمرکز بــر کاهش 
کیلومتــر از جمله ایــن پروژه هاســت تــا  کــرد: توســعه مســیر دوچرخــه بــه میــزان ۷۷۷  تولیــد آالینــده هــوا، اضافــه 

شــهروندان دوچرخــه را جایگزیــن خــودروی شــخصی کننــد.

در صورت رعایت نکردن مدیریت مصرف:۴

احتمال قطعی برق در اصفهان

ابراهیم گوگونانی -  شهردار داران

شــهرداری داران بــا اســتناد بودجــه ســال 1۴۰۰ و موافقــت نامــه شــماره 1۳ مــورخ 1۴۰۰/۰1/22 شــورای محتــرم اسامی شــهر داران 
گذاری )حق اســتفاده، اجاره( ماشــین آالت ســنگین شــهرداری براســاس نرخ کارشناســی به پیمانکاران  درنظردارد نســبت به وا
واجــد شــرایط  اقــدام نمایــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان دعــوت بــه عمــل می آیــد باتوجــه بــه مــوارد ذیــل جهت اخذ اســناد مزایــده به 

واحــد مالی شــهرداری مراجعه نمایند.
الف: مینی لودر، لودر چرخ الستیکی، غلطک راهسازی، کامیونت، بنز شش و نیم تن، گریدر، کامیون کمپرسی بنز ده تن

شرایط:
1( اشخاص حقوقی یا حقیقی شرکت کننده باید دارای سابقه خوشنام و مرتبط با امر یاد شده داشته باشند.

2( برنده مزایده حق استفاده از ماشین آالت را در خارج از حوزه شهرستان فریدن را نخواهد داشت.
۳( هزینــه ســوخت، روغــن بیمــه، تعمیــرات جزیــی بــه عهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و تعمیــرات اساســی نیــز درصــورت ســهل 

کارشــناس رســمی دادگســتری بــه عهــده برنــده مزایــده مــی باشــد. انــگاری ازســوی برنــده مزایــده و تشــخیص 
۴( برنــده مزایــده متعهــد مــی گــردد بــا ناظــر فنــی و کارشناســی کــه در طــول قــرارداد بــه منظــور )کنترل کیفی و کنتــرل بار و فشــار بر 

ماشــین آالت( ازطــرف کارفرمــا معرفــی می گردد همــکاری الزم را بعمــل آورد.
۵( برنده مزایده متعهد می گردد درصورت نیاز شهرداری به ماشین آالت فوق الذکر بدون قید و شرط دراختیار شهرداری قرار دهد.

۶( پیشــنهاد دهنــدگان بایســتی ۵ درصــد کل مبلــغ را بحســاب 1۴1۴۴۳118۴۶۵121 بانــک انصــار بنــام ســپرده جاری شــهرداری 
داران واریــز نماینــد و فیــش مربوطــه را ضمیمــه پیشــنهاد خــود نماینــد مطالبــات قابل قبول نمی باشــد.

گهــی امضــاء شــده  کــت الــف( شــامل ۵ درصــد فیــش واریــزی و آ 7( پیشــنهاددهندگان بایــد قیمــت پیشــنهادات خــود را در دو پا
مزایــده ب( شــامل پیشــنهاد قیمــت براســاس فرمــت تاییــد شــده واحــد حســابداری

ک و مهــر شــده بــه دفتــر  کــت ال 8( پیشــنهادات از روز شــنبه 1۴۰۰/۰2/۰۴ تــا پایــان وقــت اداری روز چهارشــنبه 1۴۰۰/۰2/1۵ در پا
حراســت شــهرداری تحویل نمایند.

9( پیشنهادات رسیده در روز دوشنبه مورخ 1۴۰۰/۰2/1۶ باز و قرائت خواهد شد.
1۰( ســپرده نفــر دوم و ســوم تــا انعقــاد قــرارداد بــا نفــر اول در شــهرداری باقــی مانــده و چنانچــه نفــر اول از عقــد قــرارداد پــس از یــک 
هفتــه خــودداری نمایــد ســپرده او بــه نفــع شــهرداری ضبــط و بــا نفــر دوم قــرارداد منعقــد خواهــد شــد و درصورتــی که نفــر دوم هم 

از انعقــاد قــرارداد خــودداری نمــود ســپرده او نیــز ضبــط و نفــر ســوم همچنیــن
11( کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.

12( پیشنهاددهندگان باید قانون منع دخالت کارکنان دولت را رعایت بنمایند.
کمیســیون پیشــنهادات مبهــم و  ــد قیمــت پیشــنهادی خــود را بطــور دقیــق مشــخص نماینــد و  1۳( پیشــنهاددهندگان بای

ــت( ــن قیم ــتر از باالتری ــد بیش ــک درص ــال ی ــود )مث ــد نم ــدوش را رد خواه مخ
1۴( جهــت تهیــه اســناد شــرکت در مزایــده مبلــغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بــه حســاب ۰1۰۴8۶۵97۶۰۰۴ به نــام شــهرداری داران واریز و به 

واحــد مالی مراجعه نمایید.
1۵( جهت اطاع از مشخصات فنی ماشین آالت به واحد موتوری شهرداری مراجعه نمایید.

1۶( الزم به ذکر است درصورتی که برنده مزایده دارای مطالباتی از شهرداری باشد به هیچ وجه با مطالبات تهاتر نخواهد شد.
کلیه شــرایط آن مهر و امضاء نموده و ضمیمه فیش بانکی  گهی را به منزله قبولی  17( پیشــنهاد دهندگان باید ذیل این برگه آ

خود نمایند.

گهی مزایده نوبت اول  آ

1129۵۴2 / م الف

 معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان:

کاهش آالینده های هوا اولویت شهرداری اصفهان است

 سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس: 

می خواهیم به عنوان تیم نخست صعود کنیم
۶

مصطفی رحیمی - شهردار

شــهرداری زیباشــهر براســاس مصوبــه ۵/81/ش مــورخ 99/۳/17 شــورای اسامی شــهر و 
بــه موجــب مــاده 1۳ آئیــن نامــه مالــی شــهرداریها درنظــردارد نســبت به فــروش یک واحــد از 
آپارتمانهــای متعلــق بــه شــهرداری با کاربری اقامتی واقع در مشــهد مقدس، خیابــان امام 
رضا ۳1 براســاس قیمت کارشناســی رسمی دادگســتری به اشــخاص واجد شــرایط ازطریق 

گــذار نماید. مزایــده عمومی وا
گهی تا روز دوشنبه مورخ 1۴۰۰/۰2/27  لذا شرکت کنندگان می توانند از تاریخ انتشار این آ
ــده را دریافــت نماینــد و  ــه امــور قراردادهــای شــهرداری مراجعــه و اســناد شــرکت در مزای ب
همچنیــن قیمــت پیشــنهای خــود را تــا روز ســه شــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰2/28 بــه دبیرخانــه 

1129179 / م الفمحرمانــه )حراســت( شــهرداری ارائــه نماینــد.

نوبت اول
گهی مزایده( )آ

دلیل عدم رونق سرمایه گذاری 
در اصفهان چیست؟

ح کرد؛ مدیرعامل فوالد مبارکه مطر

عزم فوالدین 
برای تحقق شعارسال

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان: 

کریل در انتظار  گذاری پلی ا وا
کشوری است تصمیم مقامات 

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد؛ 

بانکها مجاز به اعطای تسهیالت 
کارگزاری ها شدند به 

که پیوندشان را  خواهرانی 
جدی نگرفته اند

2

2

۳

2

۳

بویین میاندشت؛  

انباِر سرِد سیب زمینی چرا گرم نمی شود؟

تامین حقابه  و اجرای قانون، 
مهمترین مطالبه کشاورزان اصفهانی

۳

۴
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خبر

امــور  ســازمان  مالیاتــی  فنــی  و  حقوقــی  معــاون 
ــقف  ــرد: س ــنامه ای اعالم ک ــور در بخش کش ــی  مالیات
معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۰ سالیانه ۴۸ میلیون 

ــه چهــار میلیــون تومــان اســت. تومــان و ماهان
کــه »محمــود علیــزاده« بــه ادارات  در بخشــنامه ای 
ــرده، آمــده  ک کشــور ابــالغ  کل امــور مالیاتــی سراســر 
اســت: بــا توجــه بــه مقــررات جــز )۴( بنــد )الــف( 
کشــور  کل  قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۰  تبصــره ۱۲ 
ســقف معافیــت مالیاتــی موضــوع مــاده ۸۴ قانــون 
ســالیانه   ۱۴۰۰ ســال  در  مســتقیم،  مالیات هــای 

مبلــغ ۴۸۰ میلیــون ریــال تعییــن می شــود.
ــرخ  ــزاده، ن ــوی علی ــی از س ــنامه اعالم ــه بخش ــر پای ب
کارکنــان دولتــی و غیردولتــی اعــم  مالیــات بــر درآمــد 
از حقــوق و مزایــا )بــه اســتثنای قضــات و مشــموالن 
تبصره هــای )۱( و )۲( مــاده ۸۷ - بــا توجــه به اینکــه 
مــاده ۸۷ فاقــد تبصره هــای ۱ و ۲ اســت- بــه نظــر 
کــه مــراد قانونگــذار مــاده ۸۶ بــوده اســت(  می رســد 
قانــون مالیات هــای مســتقیم و بــا رعایــت مــاده 
)۵( قانــون اصــالح پــاره ای از مقــررات مربــوط بــه 
پایــه حقــوق اعضــای رســمی هیأت علمی )آموزشــی 
و  دانشــگاه ها  بازنشســته  و  شــاغل  پژوهشــی(  و 
مؤسســات آمــوزش عالــی مصــوب ۱۶ اســفندماه 
کارانــه بــه  ۱۳۶۸ بــا اصالحــات و الحاقــات بعــدی و 

شــرح ذیــل اســت:
تــا ۹۶۰  ریــال  میلیــون  مــازاد ۴۸۰  بــه  نســبت   -
مــازاد ۹۶۰  بــه  نســبت  ریــال ۱۰ درصــد،  میلیــون 
میلیــون ریــال تــا یــک میلیــارد و ۴۴۰ میلیــون ریــال 

درصــد.  ۱۵
- نســبت بــه مــازاد یک میلیارد و ۴۴۰ میلیــون ریال 

تــا ۲ میلیــارد و ۱۶۰ میلیون ریــال، ۲۰ درصد
- نسبت به مازاد ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال تا ۲ 

میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال، ۲۵ درصد

- نســبت بــه مــازاد ۲ میلیــارد و ۸۸۰ میلیــون ریال تا 
ســه میلیارد و ۸۴۰ میلیــون ریــال، ۳۰ درصد

- نســبت بــه مــازاد ســه میلیــارد و ۸۴۰ میلیــون 
درصــد.  ۳۵ ریــال، 

اعضــای  حقــوق  اعالمــی،  بخشــنامه  اســاس  بــر 
رســمی هیأت علمی دانشــگاه ها بــا رعایــت مــاده 
۵ قانــون اصــالح پــاره ای از مقــررات مربــوط بــه پایــه 
علمی )آموزشــی  رســمی هیأت  اعضــای  حقــوق 
و  دانشــگاه ها  بازنشســته  و  شــاغل  پژوهشــی(  و 
مؤسســات آمــوزش عالــی مصــوب ۱۶ اســفندماه 
ــا رعایــت  ــا اصالحــات و الحاقــات بعــدی، ب ۱۳۶۸ ب
مالیات هــای  قانــون  در  مقــرر  معافیت هــای 
مســتقیم، در ســال ۱۴۰۰ مشــمول مالیــات بــه نــرخ 

۱۰ درصــد )۱۰ درصــد( خواهــد بــود.
اصــالح  قانــون   )۵( مــاده  براســاس  همچنیــن 
پــاره ای از مقــررات مربــوط بــه پایــه حقــوق اعضــای 
رســمی هیأت علمی )آموزشــی و پژوهشــی( شــاغل 
آمــوزش  مؤسســات  و  دانشــگاه ها  بازنشســته  و 

عالــی، از درآمــد مشــمول مالیــات اعضــای هیــأت 
بــه  کثــر ۱۰ درصــد  علمی موضوع ایــن قانــون حدا

عنــوان مالیــات کســر خواهد شــد. با توجــه به اینکه 
در جــز )۴( بنــد )الــف( تبصــره ۱۲ مذکــور عبــارت 
»کارانــه« خــارج از مــوارد اســتثنا شــده مربــوط بــه 
ــت،  ــه اس کار رفت ــه  ــأت علمی ب ــای هی ــوق اعض حق
کارانــه دریافتــی توســط اعضــای هیــأت  بنابرایــن 
علمی )بــا رعایــت بخشــنامه ۵۱۸/۹۸/۲۰۰ مــورخ 
ــا  ــرخ ۱۰ درصــد نبــوده و ب ۲۱/۱۱/۱۳۹۸( مشــمول ن
که حقوق و مزایای اعضای هیأت  توجه به میزانی 
پوشــش  را  مقــرر  پلکانــی  نــرخ  علمی دانشــگاه ها 
می دهــد بــه نــرخ بعــدی مشــمول مالیــات خواهــد 
بــود. بــه عنــوان مثــال، چنان چــه حقــوق و مزایــای 
فــوق العــاده اعضای رســمی هیأت علمی مبلغ یک 
کارانه دریافتی  میلیــارد و ۴۴۰ میلیــون ریــال باشــد، 
بــه نرخ هــای مربــوط بــه درآمــد مــازاد بــر مبلــغ یــاد 
شــده )حســب مــورد ۲۰ درصــد، ۲۵ درصــد و غیــره( 

مشــمول مالیــات خواهــد بــود.
گــزارش، بــا توجــه بــه اســتثنای احــکام  بــر پایه ایــن 
تبصره هــای )۱( و )۲( مــاده ۸۶ قانــون مالیات هــای 

ــف( تبصــره ۱۲  مســتقیم از مقــررات جــز )۴( بنــد )ال
یــاد شــده، همــه احــکام تبصره هــای )۱( و )۲( مــاده 
واحــده قانــون اصــالح مــاده ۸۶ قانــون مالیات های 
ــرخ و  مســتقیم مصــوب ۲۷ تیرمــاه ۱۳۹۶ )اعــم از ن
غیــره( مطابــق مقــررات، در ســال ۱۴۰۰ هم چنــان 
الزم االجــراء اســت. همچنیــن باتوجــه به اینکــه 
درآمــد حقــوق قضــات از نرخ هــای مقــرر در جــز )۴( 
بنــد )الــف( تبصــره ۱۲ قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ 
کشــور مســتثنی شــده اســت، درآمــد حقــوق  کل 
قضــات در ســال یــاد شــده مشــمول مقــررات مــاده 
۸۵ قانــون مالیات هــای مســتقیم بــوده و پــس از 
اعمــال معافیــت مالیاتــی ســال ۱۴۰۰ تــا هفــت برابــر 
آن )معــادل )ســه میلیــارد و ۳۶۰ ریــال( مشــمول 
مالیــات بــه نــرخ ۱۰ درصــد و نســبت بــه مــازاد آن 
ــه نــرخ ۲۰ درصــد خواهــد بــود. مشــمول مالیــات ب

درآمــد  بــر  مالیــات  نــرخ  می افزایــد:  گــزارش  ایــن 
ســالیانه مشــمول مالیــات حقــوق، موضــوع بنــد ۲ 

بــه شــرح ذیــل اســت:

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور:

سقف معافیت مالیاتی در سال جاری ۴۸ میلیون تومان است خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا بیان اینکــه از ایــن پــس، 
کارگزاری هــا  بــه  تســهیالت  اعطــای  در  بانک هــا 
گفــت:  هســتند،  ســرمایه گذاری  شــرکت های  و 
نــرخ تســعیر ارز دارایی هــای ارزی بانکهــا اصــالح 
می شــود. عبدالناصــر همتــی در صفحــه شــخصی 
خــود در فضــای مجــازی، از موافقت ایــن بانــک 
بــه  تســهیالت  اعطــای  از جملــه  بــا تصمیماتــی 
کارگزاری هــا و شــرکت های ســرمایه گذاری و اصــالح 
نــرخ تســعیر دارایی هــای ارزی بانک هــا در راســتای 

حمایــت از بــازار ســرمایه خبــر داد.
وی افــزود: دو جلســه مفصــل درخصــوص بــورس 
اقتصــادی  ســتاد هماهنگــی  در  یکــی  داشــتیم. 
دولــت و در حضــور رئیــس محترم جمهــور و دیگری 
جلســه ای در مجلــس شــورای اســالمی در حضــور 

ــد اراده  ــان می ده ــه نش ک ــس  ــرم مجل ــس محت رئی
جمعــی دولــت و مجلــس، حمایــت از بــازار ســرمایه 
و اقــدام بــرای افزایــش اعتمــاد ســهامداران بــه بــازار 

ــت. ــورس اس ب
گفتــه همتــی، تصمیمــات متخــذه درجهــت  بــه 
حمایــت از بــورس خصوصــًا ســهامداران خــرد بــود.

در  بانک هــا  بــودن  مجــاز  داشــت:  اظهــار  وی 
کارگزاری هــا و شــرکت های  اعطــای تســهیالت بــه 
ســرمایه گذاری، پیشنهاد مستثنی شــدن بانک ها 
از قانــون رفــع موانــع تولیــد در خریــد ســهام بورســی 
غیــر مدیریتــی، فــروش ۲۰۰ میلیــون دالر از منابــع 
صنــدوق توســعه ملــی و پرداخــت معــادل ریالــی 
آن بــه صنــدوق تثبیــت ســهام و نیــز اصــالح نــرخ 
از  مــواردی  بانک هــا،  ارزی  دارایی هــای  تســعیر 

موافقت هــای بانــک مرکــزی بــود.

گفــت: زمــان پرداخــت  معــاون اســتاندار اصفهــان 
دیــده   آســیب  تشــکل های  ماهــه  ســه  اقســاط 
موکــول بــه پایــان دوره پرداخــت اقســاط می شــود. 
کــه قــرار بــر برگشــت نخــوردن چک هــای  ضمــن آن 
تشــکل ها و اصنــاف آســیب دیده نیز شــده یــا آن که 
گــر برگشــت هــم خــورده اســت رفع اثر شــود. حســن  ا
کــرد: منظــور از خدمــات  قاضــی عســگر د اظهــار 
حســاب،  افتتــاح  چــون  مــواردی  غیرضــروری 
گرفتــن پــول نقــد از  دریافــت تســهیالت جدیــد، 
کــه پــول یکــی از  کــه بــا توجــه به ایــن  بانک هــا اســت 
عوامــل انتقال دهنــده ویــروس کرونا اســت ارائه این 
خدمــت ممنــوع شــده اســت و فقــط بازنشســتگان 
امــکان  لشــکری  و  کشــوری  و  اجتماعــی  تأمیــن 
دریافــت پــول را دارنــد. وی افــزود: امــا خدمــات 

ــردن خــط اعتبــاری  ک ــاز  ضــروری مــواردی ماننــد ب
و مســدودی یــا رفــع مســدودی حســاب توســط 
ــا را  ــه خودپردازه ــه ب ــق وج ــا تزری ــی و ی ــم قضائ حک
که بــرای انجام چنیــن امــوری الزم  شــامل می شــود 
اســت بخشــی از شــعب بانکی فعال باشند. معاون 
هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری اصفهــان 
اداری  ســاختمان های  البتــه  کــرد:  خاطرنشــان 
و مدیریتــی بــا یــک ســوم نیــرو در حــال فعالیــت و 
مابقــی هــم بــه طــور دورکاری فعال هســتند. قاضی 
عســگر در رابطــه بــا تعویــق اقســاط بانکی تشــکل ها 
کــرد: زمــان پرداخــت اقســاط ســه ماهــه  اضافــه 
گردشــگری،  تشــکل های آســیب دیــده ای چــون 
رســتوران ها، تاالرهــا و هتل هــا موکــول بــه پایــان 
کــه قــرار  دوره پرداخــت اقســاط می شــود ضمــن آن 
بــر برگشــت نخــوردن چک های تشــکل ها و اصناف 
گــر برگشــت هــم  کــه ا آســیب دیــده شــده و یــا آن 
ــا پایــان  که ایــن رونــد ت ــر شــود  خــورده اســت رفــع اث
ــر جــای اســت. وی در  کرونایــی ب محدودیت هــای 
کــه آیا ایــن قوانیــن بــرای همــه  پاســخ به ایــن ســوال 
گفــت: فقــط  افــراد جامعــه صــدق می کنــد یــا خیــر؟ 
کــه جــزء اصنــاف و تشــکل های  بــرای آن افــرادی 

ــد. گرفته ان ــرار  ــده ق ــیب دی آس

گفــت: فــروش امتیــاز طــرح  وزیــر راه و شهرســازی 
کــه امتیــاز  اقــدام ملــی خــالف بــوده و اشــخاصی 
خودشــان را می فروشــند اقدامی غیــر قانونــی انجــام 
داده انــد و دیگر ایــن امتیــاز را بــا قرمــز شــدن فــرم 
»ج« نخواهنــد داشــت. محمــد اســالمی در حاشــیه 
جلسه کمیسیون ایمنی راه ها در جمع خبرنگاران 
ســاخت  جریــان  وضعیــت  آخریــن  خصــوص  در 
مســکن در کشــور، گفــت: تمــام تــالش ما ایــن اســت 
کشــور پایــدار باشــد و بــا  جریــان تولیــد مســکن در 
توانمندســازی در فراهم کردن زمین و تســهیلگری 
ســاخت  بتواننــد  مــردم  مجوزهــا،  اخــذ  جهــت 
واحدهــای خودشــان را رو بــه جلــو حرکــت دهنــد. 
وی افــزود: همه ایــن مــوارد در قالــب اصــالح آئیــن 
نامه هــا انجــام گرفتــه اســت کــه ۵۰۰ هــزار مســکن در 
کار قرارگرفتــه  طــرح اقــدام ملــی مســکن در اجــرای 
و ایــن برنامــه از شــرایط پرالتهــاب بــازار جلوگیــری 
بــه  رونــد  می دهد ایــن  نشــان  شــواهد  می کنــد. 
یــک ســمت بــا ثبــات تــر در حــال حرکــت اســت. 
ــه اســتقبال مــردم  ــا اشــاره ب وزیــر راه و شهرســازی ب
گفــت: تبلیغــات منفــی  ک و اســکان  از ســامانه امــال
کمپین هایــی  گرفــت و  در مورد ایــن ســامانه انجــام 
راه انــدازی شــد تــا مــردم در آن ثبــت نــام نکننــد. 
کــه  بــرای وزارت راه و شهرســازی مهم ایــن اســت 
آمــار دقیــق ثبتــی از وضعیــت مســکن داشــته باشــد 
کار بــا برنامــه پایــداری همــراه باشــد.  تــا رونــد انجــام 
کشــور اســت  ســاالنه ۷۰۰ هــزار واحــد مســکونی نیــاز 
کــه در مجمــوع بــرای  و ۲۰۰ هــزار واحــد روســتایی 
۹۰۰ هــزار واحــد مســکونی برنامه ریــزی شــده اســت. 
اســالمی تصریح کــرد: در ایــن زمینــه در شــرایطی قرار 
کــه بخشــی از ایــن واحدهــا توســط خــود  گرفتیــم 
مــردم ســاخته می شــود. یعنــی پروانــه ســاخت از 
کار می گیرنــد و  کــرده و پایــان  شــهرداری دریافــت 
کســری آن برنامه ریــزی انجــام  کــه بــرای  الزم بــود 
کــردن  دار  خانــه  هــدف  بــا  خصــوص  بــه  شــود. 
مردمی کــه شــرایط خریــد خانــه در بــازار را ندارنــد 
تــا بتواننــد بــا قیمــت مناســب تر منــزل خودشــان را 
ــه همیــن خاطــر ســاخت ۴۰۰ هــزار  کننــد. ب ابتیــاع 
واحــد ســالیانه در طــرح اقــدام ملــی برنامه ریــزی 
کــه تفاضــل آن از ۷۰۰ هــزار واحــد مــورد نیــاز  شــد 
کــه خــود مــردم در ایــن  مــردم، ۳۰۰ هــزار واحــد اســت 

کار ســاخت و ســاز را انجام  چند ســال به طور ثابت 
داده بودند. ایــن ۴۰۰ هــزار واحــد برنامه ریــزی شــده 
کــه دارای  گرفتــه  کنــون در دســت اجــرا قــرار  هــم ا
تــداوم بــوده و یعنی ایــن رونــد هرســال می توانــد 
ادامــه داشــته باشــد. وی ادامــه داد: در طــرح اقــدام 
ملــی و بخــش اول بــرای مــا تکمیل دقیــق اطالعات 
مهــم بــود تــا بدانیــم نیــاز هــر شــهر را شــناخته و 
بــرای مخاطــب خودمــان بــرای ســاخت مســکن 
برنامه ریــزی داشــته باشــیم. نکتــه دوم ایــن بــود 
کــه مســکن را تبدیــل بــه  کــه بتوانیــم آورده هایــی 
کــرده اســت را به حــوزه اقتصادی  کاالی ســرمایه ای 
کــه تولیــد و عرضــه آن اســت ســوق دهیم تا  مســکن 
کســب و کار تولیــد مســکن را رونــق دهنــد. نه به این 
گــذار خانه هــای خالــی را نگهــداری  شــکل ســرمایه 
بــازار می شــود. ســرمایه  التهــاب  کــرده و موجــب 
ــا  کــه خریدهــای انبــوه انجــام می دهــد و ب گذارانــی 
خالــی نگــه داشــتن خانه ها ایجــاد تــورم می کنــد. 
پول هــا  ورود  از  کــه  بــود  الزم  خاطــر  همیــن  بــه 
جلوگیــری  شــکل  به ایــن  گــذاری  ســرمایه  بــرای 
کاالی مصرفــی قلمــداد  کنیــم تــا مســکن همــواره 
گام  شــده و بــرای مــردم التهاب ایجــاد نکند. ایــن 
کــه در  دوم نیــاز بــه یــک ابــزار بازدارندگــی داشــت 
ــاده  ــون م ــه در قان ک ــود  ــات ب ــان مالی ــت هم حقیق
کــه  ۵۴ قانــون مالیات هــای مســتقیم از قبــل بــوده 

از خانه هــای خالــی مالیــات اخــذ شــود.
وزی: راه و شهرســازی ادامــه داد: ایــن مالیات هــا 
بازدارندگــی نداشــت و بــه همین خاطر مجلس این 
کــرد. در  قانــون مالیــات پنجــاه و چهــار را اصــالح 
گرفتــه  قانــون جدیــد مالیــات ســنگینی در نظــر 
شــده و بــه همیــن خاطــر نگــه داشــتن خانه هــای 
خالــی دیگــر صــرف و توجیــه نداشــته و بایــد اجــاره یا 
فروخته شــوند تا به این شــکل التهاب بازار مســکن 
را نداشــته باشــیم. قیمــت مســکن از اوایــل دهــه 
ــن  ــاال با ای ــته و ح ــد داش ــا دالر رش ــواره ب ــاد هم هفت
اتفــاق قــرار اســت کاری انجــام گیرد تا بازار مســکن از 

بــازار ارز، طــال و ســایر بازارهــا تبعیــت نکنــد.
گفــت:  اســالمی درباره فــروش امتیــاز مســکن ملــی 
کــه امتیــاز خودشــان را می فروشــند فــرم  اشــخاصی 
»ج« آنهــا قرمــز شــده و دیگــر نمی تواننــد دوبــاره 
کار آنهــا ممنــوع و خالف  امتیــاز داشــته باشــند. این 

کار امتیازشــان حــذف می شــود. بــوده و با ایــن 

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد؛ 

بانکها مجاز به اعطای تسهیالت به کارگزاری ها شدند

بانک ها خدمات غیرضروری ارائه نمی دهند: 
چک های برگشتی اصناف رفع اثر می شود

وزیر راه و شهرسازی: 

خرید و فروش امتیاز مسکن ملی غیر قانونی است

گزارشربخ

که از یک  طرف رکود  در شــرایط دشــوار اقتصادی 
داخلــی و از طــرف دیگــر تحریم هــا باعث ایجــاد 
بــه  توجــه  ضــرورت  قطعــًا  اســت،  شــده  آن 
فرصت هــای ســرمایه گذاری و ممانعــت از خــروج 
ســرمایه از اســتانی چــون اصفهــان بــا قابلیت هــا و 

ویژگی هــای ممتــاز، بســیار محســوس اســت.
کنــون، به طــور  بــر اســاس آمــار از ســال ۱۳۹۰ تا
ــران  ــارد دالر از اقتصاد ای ــاالنه ۱۱ میلی ــط س متوس
کــه وجــود دارد آن  خــارج شــده اســت؛ واقعیتــی 
گــون،  گونا کــه در ایــن ســال ها بــه دالیــل  اســت 
رشــد  و  بــرای ســرمایه گذاری  مناســبی  فضــای 
اقتصــادی ســالم و غیــر رانتــی وجــود نداشــته 
اســت؛ زیــرا اتفاق هــای سیاســی، بی ثباتــی ارزی، 
تحریم هــا و در کل شــرایط ناخوشــایند اقتصــادی 
ــران  ــرمایه گذاران در ای ــدگاری س ــرای مان ــی ب مانع

ــت. ــوده اس ب
کشــور همــواره اصفهــان  در میــان اســتان های 
بــه عنــوان یکــی از پــر پتانســیل ترین اســتان ها از 
لحــاظ فرصت هــای ســرمایه گذاری مطــرح بــوده 
گریزتریــن  اســت امــا بــه عنــوان یکــی از ســرمایه 
مناطــق هــم شــناخته می شــود؛ بــه طــوری که به 
کــه اصفهــان ســرمایه گریز  وضــوح گفتــه می شــود 
کــه می خواهــد در اصفهــان  اســت و هــر فــردی 
کنــد فــرار می کنــد؛ در ایــن راســتا  ســرمایه گذاری 
اصفهــان  اقتصــاد  نظــران  از صاحــب  بســیاری 
کــه بایــد راهکارهــای  کیــد داشــته اند  همــواره تأ
اساســی بــرای ممانعــت از فــرار سرمایه اندیشــیده 
مؤثــر  اســتراتژی های  ارائــه  همچنیــن  و  شــود 
ــی  ــی و خارج ــذران داخل گ ــرمایه  ــذب س ــرای ج ب
تعریــف شــود و بــه مرحلــه اجــرا برســد؛ بــه ویــژه 
کــه آمــار بیــکاری و مهاجرپذیــری در اصفهــان  آن 
ــاال اســت  کشــور بســیار ب نســبت بــه دیگــر نقــاط 
و ایــن موضــوع الــزام جلوگیری از فرار ســرمایه ها در 
اصفهــان را دو چنــدان می کنــد؛ زیرا اضافه شــدن 
ــکالت  ــر مش ــت دیگ ــر عل ــد ب ــرمایه مزی ــرار س ــار ف ب

اقتصادی ایــن شــهر و اســتان شــده اســت.
امتیازهای اصفهان برای سرمایه گذاری 

قابل انکار نیست
کارشناســان و مســئوالن اقتصادی  بنــا بــر دیدگاه 
کشــور، اســتان اصفهــان از نظــر نیــروی متخصص 
می توانــد  کــه  اســت  مزیتــی  دارای  انــرژی  و 
کنــد. در ســال  ســرمایه گذاران را بــه خــود جــذب 
۱۳۸۸ عنــوان پایتخــت فرهنــگ و تمدن ایــران 
از  بعــد  صنعتی ایــران  پایتخــت  اســالمی و 

ــهر  ــومین ش ــاص داد س ــود اختص ــه خ ــران را ب ته
پهناور ایــران و ســومین شــهر پــر جمعیت ایــران 
پــس از تهــران و مشــهد اســت. شــش اثــر تاریخــی 
آن بــه عنــوان میــراث تاریخــی در یونســکو بــه 
ثبــت رســیده اســت. در ســال ۲۰۰۶ بــه عنــوان 
پایتخــت فرهنگــی جهــان اســالم انتخــاب شــد و 
بــه دلیــل وجــود معمــاری زیبــای اســالمی و وجود 
بســیاری از بلوارهــای زیبــا، پل های سرپوشــیده، 
کاخ هــا، مســجدها و مناره هــای  تونل هــای زیبــا، 
منحصــر بــه فــرد، در فرهنگ ایرانــی نصــف جهــان 

گرفتــه اســت. لقــب 
در آذر ۱۳۹۴ به همراه رشــت به عنوان نخســتین 
خــالق  شــهرهای  شــبکه  بــه  شــهرهای ایران، 
فــرودگاه  پیوســت.  یونســکو  نظــر  زیــر  جهــان 
بین المللــی اصفهــان نیــز بــه عنــوان یکــی از پــر 
اســت  کشــور  فرودگاه هــای  آمدتریــن  و  رفــت 
کشــور برخــوردار  همچنیــن از شــبکه خــط ریلــی 
اســت کــه هرکــدام از ایــن موارد اشــاره شــده ویژگی 
مثبتــی بــرای یــک ســرمایه گذار بــه شــمار می آیــد.

اســتان،  دریــک  مزایایــی  چنیــن  وجــود  بــا 
کنــون  ا اصفهــان  پولــی  ســرمایه های  چــرا 
بــه  بیشــتر  ســوددهی  بــا  ســرمایه گذاری  بــرای 
اســتان های دیگــر منتقــل می شــود؟ چــه بســا 
تعــداد زیــادی از ســرمایه گذاران اصفهانــی بــرای 
ســرمایه گذاری  فرصت هــای  نــدادن  دســت  از 

کــرده  در ســایر شــهرها، شــهر اصفهــان را تــرک 
دیگــر  کشــورهای  و  شــهرهای ایران  ســایر  در  و 

کرده انــد. ســرمایه گذاری 
بی ثباتــی  بــه  را  آن  دلیــل  اغلــب  کــه  معضلــی 
اجــرای  در  ســخت گیری  و  تصمیم گیری هــا  در 
ــید  ــه س ک ــوری  ــه ط ــد؛ ب ــاط می دهن ــن ارتب قوانی
مرتضی حســام نژاد؛ قائم مقام شــهردار اصفهان 
کــه  اســت  معتقــد  ســرمایه گذاری ها  امــور  در 
اصفهــان در بخــش ســرمایه گذاری ها یک قــدم، 
کشــور اســت از ایــن رو  ــر از دیگــر شــهرهای  عقب ت
بایــد در ایــن زمینــه آسیب شناســی جــدی انجــام 

شــود.
گفته ایــن مســئول در حــال حاضــر قانــون  بــه 
ــرمایه گذاری در  ــل س ــن معض ــوان مهم تری ــه عن ب
اصفهــان شــناخته شــده اســت و تنــگ نظری هــا 
نســبت بــه اســتفاده از ســرمایه گذاران خارجــی 
ســرمایه گذاری  نبــود  دلیــل  از  دیگــری  بخــش 
در این شــهر اســت. مهدی طغیانی، اقتصــاددان 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس نیــز  و ســخنگوی 
بــا تائید ایــن موضــوع  می گویــد: بــا مقایســه ای 
بیــن قوانیــن دســتگاه های اداری اصفهان مانند 
ســازمان های مالیــات، بیمــه، صنعــت و معــدن 
کشــاورزی بــا دیگــر اســتان ها  و تجــارت یــا جهــاد 
کــه ســازمان های این اســتان  متوجــه می شــویم 
فعــاالن  بــه  نســبت  را  قوانیــن  ســخت گیرترین 

اقتصــادی اعمــال می کننــد.
وی ادامــه می دهــد: امــا بــا توجــه بــه قابلیت هــای 
ســرمایه گذاری  زمینــه  در  اســتان  فراوان ایــن 
نمی تــوان ادعــا داشــت کــه اصفهــان ســرمایه گریز 
اســت؛ زیــرا ویژگی هایــی چــون نزدیــک بــودن بــه 
شــبکه حمــل و نقلــی، وجــود تولیــدات مکمــل، 
کــه در  تأمیــن مــواد اولیــه از مــوارد مهمی اســت 
اصفهــان وجــود دارد و یــک ســرمایه گذار توجــه 
ــر وارد شــهرک های  گ ــه آن دارد حتــی ا بســیاری ب
کمبــود فضــا مواجــه  صنعتــی اصفهــان شــویم بــا 

هســتیم.
اقتصــادی  کمیســیون  ســخنگوی  گفتــه  بــه 
فعالیــت  چــون  مثبتــی  امتیازهــای  مجلــس 
شــرکت های دانش بنیــان، قطعه ســازان متبحر، 
کریــدور علــم و فنــاوری،  شــاخص بــودن در زمینــه 
کــرده، قابلیت های  کار فــراوان و تحصیــل   نیــروی 
گردشــگری، صنایــع فــراوان و خدمــات از جملــه 
کــه اصفهــان را بــه عنــوان  فرصت هایــی اســت 
شــهری بی نظیــر از لحــاظ ســرمایه گذاری مطــرح 

می کنــد.
گــر چــه در ایــن ۲ ســال  طغیانــی تصریــح می کنــد: ا
اخیــر بــه دلیــل بــاال بــودن ریســک ســرمایه گذاری 
به ایــن  چنــدان  تمایلــی  نقاط ایــران،  همــه  در 
کزی  کل اصفهان از مرا اقدام نبوده اســت، اما در 
گــر موانــع و محدودیت هــای اداری آن  کــه ا اســت 

رفع شــود شــرایط مناســب را برای ســرمایه گذاری 
دارد.

راز ماندگاری سرمایه گذار
رضــا شــایان، کارشــناس اقتصادی نیــز در این باره 
می گویــد: بــرای هدایــت ســرمایه گذار به یک شــهر 
و مانــدگاری در آن منطقــه الزم اســت شــرایط و 
زیرســاخت های کافــی و جــذاب هم فراهم شــود. 
ممکــن اســت قابلیت هــای فراوانــی در اصفهــان 
بــرای ســرمایه گذاری وجــود داشــته باشــد ولــی 
ســرمایه گذاری  بــرای  هــم  کافــی  شــرایط  آیــا 
صــرف  باعــث  اداری  موانــع  آیــا  دارد؟  وجــود 
آیــا  و  نمی شــود؟  ســرمایه گذاران  کــردن  نظــر 
اســتقبال مناســب از ســرمایه گذاران بــرای انجــام 

دارد؟ وجــود  پروژه هایشــان 
وی تصریــح می کنــد: بنابرایــن بــه غیــر از وجــود 
ماننــد  منطقــه  یــک  در  پتانســیل  و  ظرفیــت 
دانشــگاه های خــوب، موقعیــت جغرافیایــی و 
صنایــع مختلــف مــوارد دیگــری هــم الزمــه ورود و 

اســت. یــک ســرمایه گذار  مانــدگاری 
می کنــد:  اضافــه  اقتصــادی  کارشــناس  ایــن 
امــا آنچــه بــرای بقــای فــرد ســرمایه گذار در یــک 
شــهر الزم اســت بیــش از هــر مــورد، بــه امنیــت 
کــه معمــواًل افــراد در  مالــی او مربــوط می شــود 
ــراد،  ــه اف ک ــن  ــد دارند؛ ای ــود تردی ــی خ ــت مال امنی
کننــد از بازگشــت  ســرمایه ای را در محلــی خــرج 
ســرمایه و ســوددهی مناســب اطمینــان داشــته 
کــه متأســفانه بــا توجه  باشــند بســیار مهــم اســت 
بــه شــرایط فعلــی اقتصــادی نــه تنهــا در اصفهــان 
بلکــه در همــه شــهرها و اســتان ها برای ایــن مــورد 

ــدارد. ــود ن ــی وج تضمین
شــایان یــادآور می شــود: عامــل دیگــر ابهــام بــرای 
کــه بــا تغییــر  گونــه  تغییــرات مدیریتــی اســت؛ این 
هــر مدیــری امــکان تغییــرات قوانیــن هــم وجــود 
خواهــد داشــت و از ایــن لحــاظ هــم ســرمایه گذار 

احســاس امنیــت نــدارد.
کنونــی مهم تریــن راه  گفتــه وی در شــرایط  بــه 
ــرای بهبــود ســرمایه گذاری در  ــاز ب حــل و پیش نی
کار و فراهم کردن  اســتان، بهبود فضای کســب و 
فضایــی امــن بــرای ســرمایه گذار اســت؛ زیــرا زمانی 
کــه فــرد احســاس ناامنی اقتصــادی می کنــد برای 
ورود ســرمایه های خــود بــا ابهــام مواجــه شــده و از 
شــروع فعالیــت اقتصــادی منصــرف می شــود امــا 
کار می توانــد بــه تســهیل  کســب و  بهبــود فضــای 
رونــد ســرمایه گذاری و درنتیجــه رونــق اقتصــادی 

بینجامد.

دلیل عدم رونق سرمایه گذاری در اصفهان چیست؟
خبر

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
اصفهــان گفــت: در آخریــن جلســه کارگــروه تســهیل 
گــذاری مدیریــت  و رفــع موانــع تولیــد موضــوع وا
کریــل بــه شــورای تأمیــن اســتان ارجــاع شــد  پلی ا
و شــورای تأمیــن هــم مصوبــه ای در ایــن بــاره بــرای 

کــرده اســت.  کشــور ارســال  مســؤوالن 
گــذاری  وا موضــوع  داشــت:  اظهــار  موفــق  ایــرج 
کارگــروه  کریــل بــه هیــأت  مدیــره در  مدیریــت پلی ا
کــه در آخریــن  گــذاری موافقــان و مخالفانــی دارد  وا
و  کرده انــد  بیــان  را  خــود  اســتدالل های  جلســه 
اســتانداری هــم همچنــان در حــال بررســی شــرایط 

کار اســت. و جوانــب 
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
اصفهان بیان داشــت: اخیرًا هم نمایندگان اســتان 
ــت  ــر صم ــه وزی ــاب ب ــه ای خط ــم نام ــس ه در مجل
در ایــن بــاره نوشــته اند و خواســتار توقــف فراینــد 
کریــل بــه هیــأت مدیــره  گــذاری مدیریــت پلی ا وا
حداقــل تــا ۶ مــاه آینــده شــدند که ایــن پیشــنهاد در 
کنــار مصوبــه شــورای تأمیــن در حال بررســی اســت و 
هنــوز تصمیــم نهایــی توســط مقامات کشــور گرفته 

نشــده اســت.
وی ادامــه داد: رئیــس هیــأت حمایــت از صنایــع بــه  
عنــوان نماینــده وزارت صمت در جلســات کارگــروه، 
بــه   مدیــره  هیــأت   بــه  مدیریــت  گــذاری  وا بــرای 
شــرط اینکه مقامــات اســتان دربــاره فراهــم بــودن 
گــذاری بــه جمع بنــدی برســند، اعــالم  شــرایط وا

ــت. ــرده اس ک ــی  آمادگ
موفــق دربــاره اخــذ تضمیــن از هیــأت  مدیــره بــرای 

حفــظ  و  پیشنهادی شــان  برنامه هــای  اجــرای 
کارگــران توضیــح داد: مرجــع قضایــی قــرار  حقــوق 
اجــرای  بــرای  ضمانــت،  مدیــره  هیــأت   از  اســت 
برنامه هــای پیشــنهادی و ارائــه برنامــه تولیــد، قبــل 
کارگــران و  کنــد تــا مشــکلی بــرای  گــذاری اخــذ  از وا

ــد. ــود نیای ــه وج ــه ب کارخان ــن  ــد در ای ــد تولی فراین
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
اصفهــان بــا بیان اینکــه واردات AN بــه  عنــوان مــاده 
کریلیــک بــه دلیــل تحریم هــا  اولیــه تولیــد الیــاف ا
واردات  کنــون  ا گفــت:  اســت،  مشــکل  دچــار 
به صــورت مقطعــی در حــال انجــام اســت ولــی هنــوز 
کارخانه بتواند با تمام  که  واردات در حدی نیســت 
کنــد و تولیــد در تنــاژ پاییــن ادامــه دارد. تــوان تولیــد 

وی ادامــه داد: طــرح نوســازی این کارخانــه هنــوز به 
مــا ارائــه نشــده و ما منتظریم تا تجهیــزات و خطوط 
کننــد  تولیــد موردنیــاز بــرای نوســازی را بــه مــا اعــالم 
کارگــروه تســهیل ارزیابــی شــود و حمایــت الزم  تــا در 

در ایــن زمینــه بــه عمــل آیــد.
ــا توضیح اینکــه  ــان ب ــازمان صمــت در پای رئیــس س
گــذاری مطــرح  در جلســه اخیــر بیشــتر بحــث وا
کــرد: موضــوع بدهی هــای شــرکت بــه  بــود، اعــالم 
کنــون تعییــن تکلیــف نشــده و مــا از  طلبــکاران تا
هیــأت  مدیــره و هیــأت اجرایــی خواســته ایم مــوارد 
کننــد تــا در ســتاد تســهیل  بدهی هــا را بــه مــا اعــالم 
کنیم  تولید بتوانیم آن ها را مطرح و تعیین تکلیف 
و در ایــن زمینــه بــرای رفــع مشــکالت بــا سیســتم 
ــا بانک هــای ملــی و تجــارت وارد  بانکــی آماده ایــم ب

ــویم. ــره ش ک مذا

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان: 

کریل در انتظار تصمیم مقامات  گذاری پلی ا وا
کشوری است
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گــروه فــوالد مبارکه  مدیرعامــل فــوالد مبارکــه گفــت: 
در راســتای تحقــق شــعار ســال ۱۴۰۰ توانســته در 
بخش هــای مختلــف تولیــد در فروردیــن مــاه ۱۴۰۰ 

کنــد.  رکوردهــای متعــددی را ثبــت 
گــزارش روابــط عمومی فوالد مبارکــه، حمیدرضا  بــه 
عظیمیــان بــا اشــاره بــه مهم تریــن رکوردهــای ثبــت 
شــده در ایــن شــرکت در فرودیــن مــاه اظهار داشــت: 
شــرکت فــوالد مبارکــه توانســت بــا تــاش و همــت 
ــام  ــات مق ــه منوی ــل ب ــتای عم ــبانه روزی در راس ش
شکســتن  بــا  را   ۱۴۰۰ فروردیــن  رهبــری،  معظــم 
رکــورد تولیــد در ۴ نواحــی فوالدســازی، نــورد ســرد، 
آهن ســازی و فــوالد ســبا بــه پایــان برســاند. یکــی 
شــرکت  در ایــن  تولیــد  رکوردهــای  مهمتریــن  از 
گــری مــداوم بــه  در ناحیــه فوالدســازی و ریختــه 
ثبــت رســید و بــا همــت نیروهــای تاشــگر ناحیــه 
گــذر از تولیــد ۶۶۲ هــزار  فوالدســازی توانســتیم بــا 
کــه آخریــن رکــورد ثبــت شــده فــوالد  تــن تختــال 
مبارکــه در اســفند ۹۹ بود؛ ایــن بــار بــا تولیــد ۷۰۰ هــزار 
و ۲۱۵ تــن تختــال رشــد قابــل قبولــی را در تولید ایــن 

ــه ثبــت برســانیم. محصــول اســتراتژیک ب
تولیــد عریض تریــن  بــه  اشــاره  بــا  وی همچنیــن 
کــه بــه تازگــی در فوالدمبارکــه بــه تولیــد  تختــال 
کارکنــان  و  کارشناســان  گفــت:  نیــز  رســیده 
فــوالد مبارکــه  واحدهــای ریخته گــری در شــرکت 
اقــدام بــه آماده ســازی قالــب ماشــین ۵ ریخته گــری 
عــرض  و  ضخامــت ۲۵۰  بــا  تختــال  تولیــد  بــرای 

اقدامی مهــم  کرده انــد،  متــر(   ۲( میلی متــر   ۲۰۲۵
کــردن نیــاز صنایــع اســتراتژیک و  جهــت برطــرف 
بــزرگ داخلــی و خارجــِی آن ســوی مرزهــا و ایجــاد 
بســتر عظیــم صادراتــی بــرای شکســتن انحصــار در 
کــه تولید ایــن نــوع  بازارهــای بین المللــی اســت. چرا
تختــال در حالــی توســط فوالد مــردان شــرکت فوالد 
کــه تــا پیــش از ایــن، صنایــع  مبارکــه محقــق شــد 
بزرگــی همچــون نفــت، گاز و کشتی ســازی و… بــرای 
تأمین ایــن نــوع از تختــال، مجبور بــه انجــام واردات 

کشــورها بودنــد. از دیگــر 
کــرد: تولید ایــن تختــال نشــان  عظیمیــان تصریــح 
و  مهندســان  مدیــران،  صنعتگــران،  می دهــد 
کــه  کارشناســان شــرکت فــوالد مبارکــه در تاش انــد 
ــر  ــاوه ب ــند و ع ــور باش کش ــت  ــرآمد صنع ــواره س هم
تأمیــن نیازهای صنعتگــران، بــرای ســهام داران این 
بیشــتری ایجاد  ســودآوری  نیــز  فــوالدی  شــرکت 
کننــد. وی اظهــار داشــت: در حــال حاضــر بســیاری 
کشــور همچــون خودروســازی،  بــزرگ  از صنایــع 
لــوازم خانگــی، ســاخت و ســاز، نفــت وگاز و… بــه 
صنعــت فــوالد وابســته هســتند و نیاز ایــن صنایــع 
از طریــق تولیدات ایــن بنــگاه فــوالدی قابــل تأمیــن 
کــه طبــق آمــار موجــود تقریبــًا  می باشــد. تــا جایــی 
کشــور توســط فوالد مبارکه  ۵۰ درصد از نیاز صنایع 

تأمیــن می شــود.
بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه، تختــال 
بــه عنــوان مــاده اولیــه بــرای تولیــد ورق و محصــول 
کــه در صنایــع نامبــرده اســتفاده می شــود،  نهایــی 

کــه  از اهمیــت باالیــی برخــوردار بــوده و در شــرایطی 
کشــورمان در مســیر توســعه و صنعتــی شــدن قــرار 
گرفتــه، تولیــد هرچــه بیشــتر این محصــول می تواند 
حرکــت را بــه ســمت تولیــدات بیشــتر صنعتــی و کــم 
کشــورها ســرعت  شــدن وابســتگی ایران بــه دیگــر 

دهــد.
گــروه  حرکــت  بر اینکــه  کیــد  تا بــا  عظیمیــان 
اهــداف  تحقــق  جهــت  در  همــواره  فوالدمبارکــه 
کشــور از ســوی باالتریــن مقــام  تعریــف شــده بــرای 
کشــور عزیزمــان اســت در ادامــه گفــت: امســال با نام 
تولیــد، پشــتیبانی ها و مانــع زدایی هــا نامگــذاری 
ــه  ــرکت فوالدمبارک ــه ش ک ــه  ــت و همانگون ــده اس ش
توانســت جهش تولید را در ســال ۹۹ محقق ســازد، 
امســال نیــز بــا عــزم فوالدیــن در جهــت تولید بیشــتر 
و برداشتن موانع از سد راه تولیدکنندگان و صنایع 

گام خواهــد برداشــت. پاییــن دســتی 
گفــت:  مدیرعامــل شــرکت فوالدمبارکــه در پایــان 
تولیدات ایــن بنــگاه صنعتــی، ضمن اینکه منجر به 
تأمیــن نیــاز مــواد اولیه صنایع پایین دســتی شــده، 
کــرده و حتــی بــا  کشــور نیــز جلوگیــری  از خــروج ارز از 
کشــور در  درآمدهای ارزی خود توانســته به اقتصاد 
کمــک  جهــت حرکــت بــه ســمت اقتصــاد غیرنفتــی 
گــرم ۲  کنــد. امیــد مــی رود بــا راه انــدازی واحــد نــورد 
فوالدمبارکــه مابقــی نیــاز صنایــع بــه انــواع ورق های 
بــه  و ایــران  شــود  تأمیــن  کشــور  در  نیــز  فــوالدی 
عنــوان قدرتمندتریــن صنعــت فــوالدی در منطقــه 

گفتــن داشــته باشــد. حرفهــای زیــادی بــرای 

ح کرد؛ مدیرعامل فوالد مبارکه مطر
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دائمی تولیــدات  نمایشــگاه  آینــده،  مــاه  یــک  تــا 
صنعتی اســتان اصفهان راه اندازی می شود.معاون 
صنایــع کوچــک شــرکت شــهرکهای صنعتی اســتان 
اصفهان در اردستان گفت: این نمایشگاه دائمی در 
ــا هــدف اطــاع رســانی در  شــهرک فنــاوری اســتان ب
ــا  ــن واحده ــت از ای ــی و حمای ــدات داخل ــه تولی زمین
بیان اینکــه  بــا  یــزدی  راه انــدازی می شــود. خانــم 
در ایــن نمایشــگاه، واحدهــای صنعتــی می تواننــد 
نیازهــای خــود را در خصــوص قطعــات و مــواد اولیــه 
تامیــن کننــد افــزود: در این نمایشــگاه، ســرمایه گــذار 

کنــار یکدیگــر خواهیــم داشــت و  و تولیدکننــده را در 
هــر واحــد صنعتــی کــه در زمینه تولید قطعــات فعال 

ــد. ــته باش ــور داش ــد در آن حض ــت، می توان اس

انبــار ســرد ســیب زمینــی بوییــن میاندشــت، ۲۰ 
ســالی اســت کــه بــی اســتفاده مانــده اســت. برخــی 
ــود  ــه نب ــبت ب ــت نس ــن میاندش ــاورزان بویی از کش
گایــه  انبــار فنــی بــرای محصــول ســیب زمینــی 
ــار ســرد  ــد. کشــاورزان می گوینــد تنهــا یــک انب دارن
ســیب زمینــی بــا ظرفیــت دو هــزار تــن وجــود دارد 
گــذاری ۱۳ هــزار متــر مربــع  کــه ســال ۱۳۷۵ بــا وا
کشــاورزان ســاخته شــده اســت؛  زمیــن از ســوی 
امــا فقــط چهــار ســال فعــال بــوده و االن حــدود ۲۰ 
کــه تعطیــل شــده اســت. کشــاورزان  ســالی اســت 
را  انبــار  دارد  تصمیــم  مذکــور  شــرکت  می گوینــد 
کار بــه صــاح نیســت؛  که ایــن  ــی  بفروشــد؛ در حال
کشــاورزان اســت و  کــه زمیــن آن متعلــق بــه  چــرا 

گــذاری آن، صرفــا بــرای احــداث انبــار و  فلســفه وا
کشــاورزان از آن بــوده اســت؛  بهــره منــدی همــه 
گــر چنیــن اقدامی شــود، باید زمیــن انبار  بنابرایــن، ا
بــه خــود کشــاورزان برگردد. ایــن کشــاورزان مدعــی 
هستند که نبود انبار فنِی مناسب سبب شده هر 
ســاله بخــش زیادی از ســیب زمینِی تولیــدِی آن ها 
بــر اثــر تغییــرات دمــا از بیــن بــرود. فریــدون صفایــی 
مدیــر شــرکت خدمات حمایتی کشــاورزی اســتان 
گفتگوی اینترنتــی بــا خبــر اصفهــان  اصفهــان در 
می گوید:کشــاورزان بــرای اجاره ایــن انبار تا کنون به 
ما مراجعه نکرده اند. شهرستان بویین میاندشت 
در فاصله تقریبِی ۱۸۰ کیلومترِی غرب استان واقع 
شــده و ســیب زمینی، با تولید ســاالنه ۵۰ هزار تن، 

عمــده محصول ایــن شهرســتان اســت.

گفــت:۲۰  رییــس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان 
کرونایــی  هــزار خــودروی ناقــض محدودیت هــای 
در اصفهــان جریمــه شــدند.  ســرهنگ محمدرضــا 
محمــدی رییــس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان 

ک  ــا ــا پ ــه ب ک ــودرو  ــزار و ۴۰۰ خ ــش از ۲۰ ه ــت: بی گف
قرمــز  و  نارنجــی  شهرســتان های  غیربومــی وارد 
شــده اند نیــز در اســتان اصفهــان ۵۰۰ هــزار تومــان 
و یــک میلیــون تومــان جریمــه شــده اند. او افــزود: 
طــرح ممنوعیــت تــردد از ســاعت ۲۲ تــا ۳ صبــح در 
کاهــش شــیوع بیمــاری  کاهــش تردد هــا و  زمینــه 
از  کــه  اجرایــی می شــود  کرونــا در شــهر اصفهــان 
کنــون بیــش از ۸۹ هــزار خــودرو  ۱۸ فروردیــن مــاه تا
اعمــال قانــون شــده اند. رییس پلیس راهور اســتان 
گفــت: همچنیــن بــه راننــدگان ۵۸ هــزار و  اصفهــان 
۷۶ دســتگاه خــودروی غیــر بومی هــم تذکــر لســانی 
داده شــد و ۳۳ هــزار و ۷۵۱ خــودرو نیــز بــه شــهر های 

خــود بازگردانــده شــده اند.

تا یک ماه آینده:

راه اندازِی نمایشگاه دائمی تولیدات صنعتی 
استان اصفهان

بویین میاندشت؛

گرم نمی شود؟ انباِر سرِد سیب زمینی چرا 

رییس پلیس راهور استان اصفهان:

جریمه ۲۰ هزار خودروی بی توجه به 
محدودیت های کرونایی در اصفهان

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

پنجمیــن همایــش بین المللــی بازشناســی الگــو و 
تحلیــل تصاویــر روز چهارشــنبه بــه صــورت مجــازی 

کاشــان آغــاز شــد. در دانشــگاه 
همایــش  پنجمیــن  اجرایــی  علمــی و  دبیــر 
بین المللــی بازشناســی الگــو و تحلیــل تصاویــر بــا 
اشــاره بــه ارســال ۸۹ مقالــه  از سراســر دنیــا به ایــن 
همایــش اظهــار داشــت: از این تعداد پــس از مراحل 
متعــدد داوری از ســوی ۱۱۲ نفــر از متخصصان ایــن 
رشــته، ۲۹ مقالــه از جملــه تعــدادی مقالــه خارجــی 
بــرای ارایــه شــفاهی و ۱۸  کشــورهای مختلــف  از 
کــه در قالــب  مقالــه بــه عنــوان پوســتر پذیرفتــه شــد 
پنــج نشســت شــفاهی و ۹ نشســت بــا پوســتر ارایــه 
گفت وگــو بــا بــا  می شــود. حســین ابراهیــم پــور در 
بیان اینکه ایــن همایش بــه مــدت ۲ روز با همکاری 
انجمــن بینایــی ماشــین و پــردازش تصویر ایــران 
مقاله هــای  کــرد:  نشــان  خاطــر  می شــود،  برگــزار 
 IEEE انگلیســی همایــش در پایگاه اینترنتــی معتبــر
و مقاله هــای فارســی در پایــگاه ســیویلیکا نمایــه 
فعالیت هــای  بیان اینکــه  بــا  وی  شــد.  خواهــد 
اجرایــی و هماهنگی های ایــن همایــش علمــی از 
کاشــان  تابســتان ۱۳۹۸ پــس از انتخــاب دانشــگاه 
در رقابــت تنگاتنــگ بــا برخــی دانشــگاه های دیگــر 
و پــس از امضــای تفاهم نامــه بین ایــن دانشــگاه و 
انجمن بینایی ماشــین و پــردازش تصویر ایــران آغاز 
شــد، افزود: این همایش با تایید شــورای پژوهشــی 
دانشگاه و هیات امنای دانشگاه و مراجع مربوطه 
برگــزار  بین المللــی  صــورت  بــه  علــوم  وزارت  در 
مهندســی  علمی گــروه  هیــات  عضــو  می شــود. 
همایــش  در  گفــت:  کاشــان  دانشــگاه  کامپیوتــر 
کشــورهای  از  کلیــدی  ســخنران  چهــار  امســال 
یونــان، انگلســتان، آمریــکا و ایــران بــه بیــان آخریــن 
زمینه هــای  علمــی در  دســتاوردهای  و  نتایــج 
ــا هــوش مصنوعــی، بازشناســی  مختلــف مرتبــط ب

الگــو و تحلیــل تصاویــر می پردازنــد.
وی بــا بیان اینکــه در ایــن همایش ۲ کارگاه آموزشــی 
ــزود:  ــت، اف ــده اس ــه ش گرفت ــر  ــز در نظ ــی نی تخصص
فــردا )پنجشــنبه( در اختتامیــه همایــش، تعــدادی 
از مقاله هــای ارایــه شــده بــه عنــوان مقالــه برگزیــده 
معرفــی و بــرای چــاپ نســخه توســعه یافتــه بــه 
مجله هــای معتبــر علمــی از جملــه مجلــه بــرق و 
کامپیوتر دانشــگاه امیرکبیر و مجله محاســبات نرم 

کاشــان معرفــی خواهنــد شــد.  دانشــگاه 

کل راه و شهرســازی  ک و حقوقی اداره  معاون اما
اســتان اصفهــان از صــدور و اجــرای احــکام قضایی 
بــرای رفــع تصــرف بیــش از یکهــزار و ۵۰9 مترمربــع از 
اراضــی ملی ایــن اســتان در فروردین ماه ســالجاری 

خبر داد.
و  ک  امــا معــاون  پارســایی راد  عبدالحســین 
حقوقی اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان 
کــرد: در فروردیــن مــاه 1۴۰۰ ســه مــورد حکــم  اظهــار 
قضایــی بــرای رفــع تصــرف اراضــی ملــی واقــع در 
کاشــان و ناییــن اجــرا  شهرســتان های فریــدن، 

ــد. ش
وی افزود: ایــن احــکام بــه دنبــال پایــش مســتمر 
اراضــی دولتــی اســتان اصفهــان از ســوی عوامــل 
کارشناســان  ویــژه  پیگیــری  و  حفاظــت  یــگان 
کل، در راســتای حفــظ حقــوق  حقوقی ایــن اداره 
بیت المــال و جلوگیــری از تخریــب و تصــرف اراضــی 

ــت. ــده اس ــرا ش ــادر و اج ــی، ص مل
و  راه  کل  اداره  حقوقــی  و  ک  امــا معــاون 
داشــت:  بیــان  اصفهــان  اســتان  شهرســازی 
ســوی  از  قضایــی  صــادره  احــکام  اجــرای  در 
کاشــان و  دادگســتری شهرســتان های فریــدن، 
ناییــن، جمعــًا یکهــزار و ۵۰9 مترمربــع از اراضــی 
نماینــدگان  حضــور  بــا  شهرســتان ها  ملی ایــن 
)دادســتان، این اداره کل و یــگان حفاظــت اراضــی 
ملــی( رفــع تصــرف و بــه بیت المــال اعــاده شــد.
وی افــزود: متصرفیــن بــر روی ایــن اراضــی اقــدام 
بــه ســاخت بنــا، دیوارکشــی و نصــب درب و پنجــره 
ــا عملیــات رفــع  کــه همزمــان ب و... نمــوده بودنــد 
تصــرف تمامی بناهــا و مســتحدثات ایجاد شــده 
تخریــب و وضعیت ایــن اراضــی تصــرف بــه وضــع 
گفــت: عــاوه  ســابق بازگردانــده شــد. پارســایی راد 
بــر خلــع یــد و قلــع و قمــع متحدثــات )اعــاده بــه 
وضــع ســابق(، متصرفیــن بــه جــزای نقــدی بــه 
حــق صنــدوق دولت محکــوم شــدند. وی تصریح 
کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان بــا  کــرد: اداره 
حمایت دســتگاه قضایی هیچ مماشــاتی با زمین 
خــواران نــدارد و تصــرف اراضــی ملی به هر بهانه ای 
گرفتــه باشــد نتیجــه ای غیــر از تعقیــب  کــه صــورت 
قضایــی و محکومیــت کیفــری و قلع و قمــع و زیان 
ناشــی از آن بــرای متصرفــان بــه همــراه نــدارد لــذا بــا 
تمــام تــاش دســت متصرفــان را از تصــرف اراضــی 

کوتــاه می کنیــم. ملــی 

همایش بین المللی 
بازشناسی الگو و تحلیل 

کاشان آغاز شد تصاویر در 

رفع تصرف یکهزار و ۵۰9 
مترمربع از اراضی ملی 

استان اصفهان

معــاون برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی 
تمرکــز  نقطــه  اولیــن  گفــت:  اصفهــان  شــهرداری 
برنامه ایــن نهــاد تــا ســال ۱۴۰۵ آلودگــی محیطــی بــا 

هواســت.  آالینده هــای  کاهــش  هــدف 
علیرضــا صادقیــان در هفتــاد و پنجمیــن نشســت 
خبــری مجــازی ســه شــنبه ها بــا رســانه افــزود : بایــد 
میــزان آلودگــی محیطــی و آلودگــی هــوا را در ایــن 

کانشــهر بــه حداقــل ممکــن برســانیم.
معــاون برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی 
کــرد: ارتقــای جایــگاه  شــهرداری اصفهــان تصریــح 
ملی و بین المللی شــهر اصفهان با تمرکز بر توســعه 
افزایــش بهــره وری  گردشــگری فرهنــگ و هنــر و 
ســرمایه های ســازمانی از دیگــر اهداف ایــن برنامــه 

اســت.
کاهــش آثــار نامطلــوب دفــع پســماند، افزایــش  وی 
مطلوبیــت حمــل و نقــل غیرموتــوری و همگانــی 
کاهش آلودگی  نســبت به وســائط نقلیه شــخصی، 
ناشــی از تردد ناوگان بار و حفظ ســرانه فضای ســبز 

را از دیگــر برنامه های ایــن نهــاد برشــمرد.
پروژه هــای  مجموعــه  بــه  اشــاره  بــا  صادقیــان 
کاهــش آلودگــی محیطــی  تعریــف شــده بــه منظــور 
کــرد:  بــا تمرکــز بــر کاهــش تولیــد آالینــده هــوا، اضافــه 
کیلومتــر از  توســعه مســیر دوچرخــه بــه میــزان ۷۷۷ 
جمله ایــن پروژه هاســت تــا شــهروندان دوچرخــه را 

کننــد. جایگزیــن خــودروی شــخصی 
احداث تراموا از دیگر برنامه هاست 

 معــاون برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی 
شــهرداری اصفهــان اظهــار داشــت: احداث ترامــوا و 
توســعه ناوگان اتوبوس و بی آرتی در ســطح شــهر در 

بودجــه دیــده شــده اســت.
وی گفــت: در بودجــه ســال ۱۴۰۰ بــرای ترامــوا ردیــف 
گرفتــه شــد و مطالعــات آن در حــال  بودجــه ای 
انجــام اســت و در صــورت قطعــی شــدن مطالعــات 
ــی شــدن آن خواهیــم  ســال جــاری شــاهد عملیات

بــود.
کاهــش فاصلــه زمانــی قطارهــا از  صادقیــان افــزود: 
ــت  ــه برنامه هاس ــه از جمل ــج دقیق ــه پن ــه ب ۱۱ دقیق
که ایــن مهــم بــا تکمیــل و احــداث خــط ۲ متــرو 

خریــد ۱۵ رام نــاوگان متــرو رقــم می خــورد.
کــرد: یکــی دیگــر از پروژه ها  کاهش  وی خاطرنشــان 
متوســط عمــر نــاوگان اتوبوســرانی از حــدود ۱۰ ســال 
بــه هفــت ســال و خــروج نــاوگان فرســوده و خریــد 

اتوبوس هــای  بــه جــای  اتوبــوس  نــاوگان جدیــد 
فرســوده اســت. معــاون برنامــه ریــزی و توســعه 
ســرمایه انســانی شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: 
تجهیز اتوبوس ها به فیلتر از ۱۵ درصد به ۶۰ درصد 
از جملــه برنامه هاســت تا میــزان آالینده های هــوا را 

بــه حداقــل برســاند.
وی، تعامــل بیشــتر بــا ســایر نهادها و دســتگاه های 
اجرایــی جهــت انتظــام بخشــی بــه تــردد موتــور 
ســیکلت ها در شــهر اصفهــان را از دیگــر برنامه هــای 
حــوزه  در  اظهارکــرد:  صادقیــان  کــرد.  ذکــر   ۱۴۰۵
خدمــات شــهری بــا توجــه بــه وضعیــت آبــی اســتان 
تــاش مــا حفــظ ســرانه فضــای ســبز اســت زیــرا 
بــه معنــای  حفظ ایــن ســرانه در شــهر اصفهــان 

ــود. ــد ب ــبز خواه ــای س ــعه فض توس
مصرفــی  آب  میــزان  کاهــش  بیان اینکــه  بــا  وی 
آالینده هــا  کاهــش  موجــب  زیرزمینــی  منابــع  از 
کــرد: اســتفاده از پســاب و آب  خواهــد شــد، تصریــح 
کســتری بــرای آبیــاری فضــای ســبز تا پایان ســال  خا

کثــر ممکــن خواهــد رســید. ۱۴۰۵ بــه حدا
معــاون برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی 
شــهرداری اصفهان افزود: ســاالنه برای آبیاری یک 
مترمربــع فضــای ســبز از هشــت دهــم مترمکعب به 
چهار دهم مترمکعب باید برســیم و تا پایان برنامه 
۱۴۰۵ اســتفاده از آب هــای خــام را ۵۰ درصــد کاهش 
کــه ســرانه فضــای ســبز تــا  بدهیم ایــن در حالیســت 

آن زمــان همچنــان محفــوظ بمانــد.
گفــت: افزایــش درصــد اســتفاده از پســاب از  وی 
حــدود بیســت درصــد فعلــی بــه بیــش از پنجــاه 

درصــد تــا پایــان برنامــه خواهــد رســید.
کــرد: افزایــش درصــد آبیــاری بــا  صادقیــان اضافــه 
بــه حــدود ۷۰  از ۶۰ درصــد  نویــن  سیســتم های 
شــده  بینــی  پیــش  پروژه هــای  جملــه  از  درصــد 
کانشــهر اصفهــان افــزون بــر ۲ میلیــون نفــر  اســت. 

دارد. جمعیــت 

 معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان:

کاهش آالینده های هوا اولویت شهرداری اصفهان 
است

اخبار کوتاه آبفا 

کاهــش هــدر رفــت آب و ارتقــای  در راســتای 
کیفــی آب شــرب، 17۰۰ متــر  کمــی و  وضعیــت 
ــذاری و اصــاح شــبکه توزیــع آب شــرب  گ ــه  لول
در روســتای حســن آبــاد بیــدکان بــا هزینــه ای 
حــدود 7 میلیــارد ریــال از محل اعتبــارات جاری 

ــد. ــام ش ــتان انج شهرس

کاهــش هــدر رفــت آب و ارتقــای  در راســتای 
کیفی آب شــرب، هــزار و 8۰۰  کمی و  وضعیــت 
گــذاری و اصــاح شــبکه توزیــع آب  متــر لولــه 
شــرب در روســتاهای اراضــی، حــوض ماهــی 
و آبــرو بــا هزینــه ای حــدود 8 میلیــارد ریــال از 
محــل اعتبــارات جــاری شهرســتان انجــام 

شــد.

بــه  رســانی  خدمــت  ارتقــای  راســتای  در 
در  شــرب  آب  توزیــع  شــبکه  مشــترکین، 
محلــه شــهدا شــهر مبارکــه ۴۰۰ متــر توســعه 

بــر  بالــغ  هزینــه ای  بــا  عملیــات  یافت. ایــن 
1.۵ میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات جــاری 

شــد. انجــام  شهرســتان 

کوشــکیچه  خــط انتقــال آب چــاه باغملــک و 
بــه مخــزن مجتمــع روســتایی فخرآبــاد در مــدار 
گرفت. ایــن طــرح بــه منظــور  بهــره بــرداری قــرار 
و  باغملــک  چاه هــای  ظرفیــت  از  اســتفاده 
کوشــکیچه و اختــاط آن بــا آب طــرح اصفهــان 
بزرگ به منظور تأمین آب روســتاهای مجتمع 
فخرآبــاد بــه صــورت پیمانی و امانــی با هزینه ی 

گردیــد. 12 میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون ریــال اجــرا 

گذاری و اصالح شبکه روستای حسن آباد  لوله 
بیدکان مبارکه

گذاری و اصالح شبکه روستاهای مبارکه لوله 

 توسعه شبکه توزیع آب شرب 
محله شهدا مبارکه

بهره برداری از خط انتقال آب چاه باغملک و 
کوشکیچه به مخزن مجتمع روستایی فخرآباد مبارکه

انعقــاد قرارداد هــای خواهرخواندگــی اولیــن قــدم 
فرهنگــی  علمــی و  اقتصــادی،  روابــط  تقویــت  در 
گویــا در مرحلــه اجــرا جــدی  گامی کــه  شهرهاســت؛ 

ــت. ــده اس ــه نش گرفت
چارچوب هایــی  در  ملت هــا  و  دولت هــا  روابــط 
تعریــف و بــرای تقویــت رابطــه بــا طرف هــای همســو 
گرفتــه می شــود.  و همســود راهکار هایــی در نظــر 
از  اســتفاده  بــرای  کــه  پیمان هایــی  میــان  در 
همکاری هــا  گســترش  و  متقابــل  ظرفیت هــای 
قرارداد هــای  بــه  می تــوان  می شــود  منعقــد 

کــرد. اشــاره  شــهر ها  خواهرخواندگــی 
پیمــان خواهــر خواندگــی بــر اســاس میــراث تمدنــی 
مشــترک یا میراث تاریخی مشــترک شــکل می گیرد 
بیــن  بعــدی  ارتباطــات  ریــزی  پایــه  موجــب  و 
بخش هــای دولتــی، خصوصــی وغیــره می شــود و 
حتــی می توانــد در زمینه هــای مختلــف تجــاری، 

اقتصــادی و آمــوزش مفیــد باشــد.
کشــور  کانشــهر های  اصفهــان بــه عنــوان یکــی از 
اســامی، ۱۳  تمدن ایــران  و  فرهنــگ  پایتخــت  و 
خواهــر خوانــده بــا حــدود ۵۰ میلیــون نفــر جمعیــت 
کــه  کارشناســان آنطــور  کــه بــه بــاور بســیاری از  دارد 
ــا آن هــا  ــد و شــاید نتوانســته از ظرفیــت روابــط ب بای
تــوان اقتصــادی  بهــره ببــرد و در جهــت تقویــت 
روســیه،  پطرزبــورگ  ســن  کنــد.  اســتفاده  خــود 
شــیان چیــن، بارســلون اســپانیا، فلورانس ایتالیــا، 
ــا،  کوب ــا  کواالالمپــور مالزی، هاوان فرایبــورگ آلمــان، 
کویــت،  کویــت  یــاش رومانی، ایــروان ارمنســتان، 
کار ســنگال و بعلبــک لبنــان  کســتان، دا الهــور پا
کــه بیشــتر آن هــا از ســابقه  و شــهر هایی هســتند 
تمدنــی و موقعیــت قابــل توجــه در عرصــه فرهنــگ 
و اقتصــاد بهره منــد هســتند و اصفهــان بــا آن هــا 

دارد. خواهرخواندگــی  پیمــان 
خواهرخواندگی، بستری غیررسمی برای دور 

زدن تحریم ها
در  اصفهــان  مــردم  نماینــده  طغیانــی  مهــدی 
گفتگــو بــا خبرنــگار مــا  مجلــس شــورای اســامی در 

گفــت: در حــال حاضــر اصفهــان بــا ۱۳ شــهر خواهــر 
خوانــده می باشــد، امــا از ایــن ظرفیت ایجــاد شــده و 
بســتر فراهم شــده به خوبی اســتفاده نشــده است.

و  آموزشــی  ارتباطــات  از  بعضــی  البتــه  افــزود:  او 
پژوهشــی برقــرار شــده، امــا ظرفیــت محقــق نشــده 
کشــور بــوده اســت. ناشــی از فضــای کان تعامــات 
ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای 
کــه کشــور تحــت تحریــم  اســامی گفت: در شــرایطی 
اســت و مبــادالت مالــی، تجــاری و... بــه ســختی 
صــورت می گیــرد، امــا مــا حتــی نتوانســتیم از ایــن 
کنیــم یعنــی  روابــط بــرای تحریــم شــکنی اســتفاده 
کشــور  کمــک حــل مســائل  روابــط غیــر رســمی را بــه 
کنــون مهمتریــن  کــرد: ا بیاوریــم. طغیانــی بیــان 
معرفــی  بــا  کــه  اســت  ارز  تامیــن  کشــور  اولویــت 
ظرفیت هــای  ویــژه  بــه  کشــور  ظرفیت هــای 
کشــور  گردشــگری می تــوان در مســیر تامیــن منافــع 

گام جــدی بــا اســتفاده از ایــن بســتر برداشــت.
او ادامــه داد: در زمینــه اســتفاده از ظرفیت هــای 
اصلــی  بازیگــر  و  نهایــی  میزبــان  خواهرخواندگــی 
می توانــد  کــه  نهــادی  امــا  اســت،  شــهرداری 
هماهنگی هــا و ارتباطــات را بیــن دســتگاه ها برقــرار 

اســت. اصفهــان  اســتانداری  کنــد، 
ضرورت تسهیل قوانین قرارداد های 

خواهرخواندگی
علیرضــا ســاالریان رئیــس نمایندگــی وزارت امــور 
خارجــه در اصفهــان بــه خبرنــگار ما گفت: بســیاری 
بــا  را  شــاید ایران  دیگــر  کشــور های  مردمــان  از 
اصفهــان می شناســند و اصفهــان نامی شــناخته 

شــده در عرصــه جهانــی اســت.
او افــزود: شــهرداری اصفهــان جلــودار فعالیت هــای 
کشــور اســت، همچنیــن  دیپلماســی غیررســمی در 
دانشــگاه اصفهــان، اتــاق بازرگانــی و شــهرک علمی و 
تحقیقاتــی اصفهــان قطــب فعالیت هــای علمــی و 
کــه از همه ایــن ظرفیت هــا  دانــش بنیــان هســتند 
می تــوان بــرای پیشــرفت ایران و اصفهــان بهــره برد.
رئیــس نمایندگــی وزارت امــور خارجــه در اصفهــان 

کــرد: بایــد در داخــل کشــور قوانیــن و مقرراتی  اظهــار 
کــه بــرای خواهــر خواندگــی داریــم ســهل تر شــود، 
کامــل داشــته  کــه شــهرداری ها اختیــار  در صورتــی 
باشــند و موانــع اداری ایجــاد نشــود، تعــداد خواهــر 

خوانده هــا در اصفهــان افزایــش می یابــد.
خواهــر  بحــث  کنــون  تــا  داد:  ادامــه  ســاالریان 
ســری  یــک  بــه  محــدود  اصفهــان  در  خواندگــی 
مراســم روتیــن و معمــول بــوده اســت، امــا ابتــکار 
شــهرداری اصفهــان در پایــه ریــزی طــرح »شــهروند 
دیگــر  بــه  الگــو  عنــوان  بــه  می توانــد  دیپلمــات« 
شــهر ها معرفــی شــود تــا آن هــا هــم ارتباطــات خــود 

کننــد. را پیگیــری 
کــرد: طــرح شــهروند دیپلمــات در ادامــه  او بیــان 
شــهری  دیپلماســی  فعالیت هــای  تکمیــل  و 
بــا  گــر  ا آینــده  در  و  اســت  اصفهــان  شــهرداری 
مقیــم  شــهروندان  و  اصفهــان  مــردم  مشــارکت 
کمــک شــایانی بــه برقــراری،  خــارج همــراه شــود 
کشــور و  تثبیــت و تقویــت روابــط مردمــان دو شــهر، 
کــه قابــل بهــره بــرداری اســت می کنــد. حوزه هایــی 
کل ارتباطــات و امــور بیــن  ایمــان حجتــی مدیــر 
الملــل شــهرداری اصفهــان در گفتگــو بــا خبرنگار ما 
گفــت: اصلی تریــن مســئله در همکاری هــای بیــن 
المللــی و خواهرخواندگی هــا، پیمــان دوســتی بیــن 

ــت. شهرهاس
او افــزود: شــهرداری اصفهــان بــه نمایندگــی از مــردم 
شــهر، پیمــان خواهرخواندگــی می بنــدد و بــرای 
محقــق شــدن توســعه این ارتباطــات نیازمنــد بهــره 
گیــری از افــراد بــا توانمندی هــا و ارتباطــات گســترده 
در عرصــه بیــن المللــی اســت و برای ایــن منظــور 

کلیــد خــورد. طــرح »شــهروند دیپلمــات« 
مدیــرکل ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری 
ــرد: در طــرح شــهروند دیپلمــات  ک اصفهــان بیــان 
ــه خصــوص  ــان، طبقــه خــاق ب از تاجــران و بازرگان
کارآفرینــان،  دانشــگاه،  اســتادان  دانشــجویان، 
افــرادی کــه در اســتارتاپ ها ایده هایی داشــتند و بــه 
فکــر توســعه بــازار هســتند و هنرمنــدان دعــوت شــد 
ــا در زمینــه بهبــود ازتباطــات و توســعه ارتباطــات  ت

ــد. کنن ــه  ــود را ارائ ــنهاد های خ پیش
گفــت: ۱۳  او در خصــوص داوری آثــار پذیرفتــه شــده 
ــر  ــه در ه ک ــم  ــده داری ــر خوان ــرای ۱۳ خواه ــه ب جلس
جلســه طرح هــای موضوعــی مربــوط بــه هــر خواهــر 
کاشناســان  خوانــده را مطــرح می کنیــم و بــا حضــور 
بیــن المللــی، نماینــده ای از شــهر خواهرخوانــده 
طرح هــا  آنایــن  صــورت  بــه  فرهنگــی  رایــزن  و 
با اینکــه  شــد.  خواهنــد  داوری  پیشــنهاد ها  و 
را  قرارداد هــای خواهرخواندگــی  مدیــران شــهری 
بیشــتر بــا هــدف تقویــت دوســتی و روابــط فرهنگــی 
امضــا می کننــد، امــا نــگاه اقتصــادی به ایــن روابــط 
کلمــه راهگشــا باشــد. کامــل  می توانــد بــه معنــای 

که پیوندشان را جدی نگرفته اند خواهرانی 
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خبر

گهی فقدان سند مالکیت آ
ــد  ــکان فرزن ــن م ــد زری ــای محم ــه آق ــخ: 1۴۰۰/2/۴، نظربه اینک ــماره: 2۰27۰۰۳۰2۶، تاری ش
محمداســماعیل بــه وکالــت ازطــرف صدیقــه صادقــی زفــره فرزنــد مصطفــی بــه شــماره وکالــت 
خ 1۳99/۳/7 دفترخانــه اســناد رســمی ۴۰۰ اصفهــان، بــا تســلیم دو بــرگ  نامــه 2۳۶۵۳ مــور
استشــهاد شــهود شــماره ۳۴۴۶7، 1۴۰۰/2/1 دفترخانه اســناد رسمی شــماره 11۴ اصفهان، 
ک  مدعــی مفقــود شــدن یــک جلــد ســند مالکیــت مربــوط بــه ســه دانــگ از ششــدانگ پــا
1۵2۰1/8289 بــا شــماره مســتند مالکیــت 1۳9۵۶۰۳۰2۰27۰۰۰۵۳2 تاریــخ 1۳9۵/11/۰۴ 
کــه بــا شــماره  موضــوع ســند مالکیــت اصلــی بشــماره چاپــی 2۵18۵۳ ســری الــف ســال 9۵ 
گردیــده اســت و مدعــی اســت ســند  ثبــت  الکترونیکــی 1۳9۶2۰۳۰2۰27۰۰۴87۳  دفتــر 
کنــون تقاضــای صدور ســند  گردیــده و ا مالکیــت مرقــوم دراثــر جابجائــی ازبیــن رفتــه و مفقــود 
مالکیــت المثنــی نمــوده اســت. لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصاحــی ذیــل مــاده 12۰ 
کســی مدعــی انجــام معامله  گهــی می شــود. چنانچــه  آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آ
نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار این 
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند  گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را  آ
معاملــه به ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند 
گر ظرف مــدت مقرر اعتراضی نرســید  گــردد. بدیهــی اســت ا کننــده مســترد  مالکیــت بــه ارائــه 
یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صدور ســند 
ک  مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد. مهــدی شــبان رییــس ثبــت اســناد و امــا
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گهی آ

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

تغییرات اقلیمی ۸۰۰ میلیارد تومان 
کشاورزی اصفهان خسارت زد به 

آفات بالی جان محصوالت کشاورزی اصفهان؛

کم می کند گندم   هر »ِسن« ۵۰۰کیلو از محصول 

در صورت رعایت نکردن مدیریت مصرف:

احتمال قطعی برق در اصفهان 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: 
کشــاورزی و  خســارات ناشــی از تغییــرات اقلیمــی در 
منابع طبیعی اصفهان بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان در 
ســال گذشــته بود. منصور شیشــه فروش در گفت و 
گــو بــا مهــر اظهار داشــت: خســارت ناشــی از تغییــرات 
اقلیمی در بخش کشــاورزی و منابع طبیعی اســتان 
اصفهــان از جملــه خشکســالی، ســیل، ســرمازدگی، 
توفــان، آتــش ســوزی در مراتــع، آفــات نباتــی و امراض 
گذشــته بالــغ بــر ۸۰۰ میلیــارد  دام و طیــور در ســال 
تومان بود. وی با اشــاره به برگزاری دومین نشســت 
کارگــروه ســازگاری بــا تغییــرات اقلیمی اســتان، افــزود: 
شرایط کم بارشی، باال رفتن میانگین دما و افزایش 
تبخیر، کاهش پوشش برف در مناطق کوهستانی 
ک در ســال آبــی ۱۳۹۹-  و از بیــن رفتــن رطوبــت خــا
۱۴۰۰ تشــدید شــده اســت و بررســی در یــک دوره ۱۰ 
ــه اســفندماه ســال گذشــته بیانگــر  ســاله منتهــی ب
افزایــش درجــات خشکســالی در تمــام نقــاط اســتان 
کنون ۸۰ درصد از مســاحت  بــوده بــه طــوری که هم ا

آن درگیــر خشکســالی و کــم آبــی اســت.
توفــان فروردیــن ســال جــاری ۲۱۸ میلیــارد تومان 

خســارت برجا گذاشــت
ــا  ــت بحــران اســتانداری اصفهــان ب ــرکل مدیری مدی
بیان اینکه بر اثر تشــکیل الگوهای نامناســب و نبود 
کافــی در ســامانه های جــوی در پاییــز و  رطوبــت 
زمستان سال گذشته و فروردین امسال کم بارشی 
کــرد: انرژی ایــن  اســتان را در برگرفــت، خاطرنشــان 
امــواج ناپایــدار در فروردیــن مــاه بــه صــورت وزش بــاد 
کــه حــدود ۲۱۸ میلیــارد  شــدید و توفــان تخلیــه شــد 
تومان به تأسیســات گلخانه ای و کشــاورزی اســتان 
خســارت زد و ســبب فعال شــدن کانون های جدید 
گــرد و غبــار شــد. شیشــه فــروش بــا اشــاره به اینکــه ۳۲ 
درصــد از مســاحت اســتان اصفهانــی بیابــان و شــنزار 
اســت، ابراز داشــت: خشــکی زاینده رود، خشکی هوا 
کاهــش بارندگــی در ســال جــاری ســبب تشــکیل  و 
گــرد و غبــار شــده اســت در حالــی  کانون هــای جدیــد 
حــدود  مســاحتی  در  کانون هــا  وســعت این  کــه 
گســترده شــده و  یــک میلیــون و پانصــد هــزار هکتــار 

کانون هــای فرســایش بــادی بــه  خســارت ریالی ایــن 
کشــاورزی و  تأسیســات زیســتی، منابــع آبــی، راه هــا، 
مناطق مســکونی اصفهان در ســال گذشــته حدود 

۱۲۸ میلیــارد تومــان بــرآورد شــده اســت.
خشکســالی، فرونشســت و گرد و غبار اصفهان 

چالــش ملی اســت
و  غبــار  و  گــرد  خشکســالی،  بیان اینکــه  بــا  وی 
اســتان  در  ملــی  موضــوع  بــه  زمیــن  فرونشســت 
گفــت: در نامــه ای از وزارت  تبدیــل شــده اســت، 
احیــای  بــه  نســبت  کردیــم  درخواســت  نیــرو 
گاوخونــی بــه منظــور  رودخانــه زاینــده رود و تــاالب 
جلوگیــری از خشــکی و تشــدید آثــار گــرد و غبــار اقــدام 
کنــد و بــا اجــرای مصوبــات شــورای عالــی جلــوی 
بارگذاری هــای بیــش از حــد در ایــن حوضــه را بگیــرد. 
ــا  ــت بحــران اســتانداری اصفهــان ب ــرکل مدیری مدی
ــم  ــی ه گاوخون ــی  ــن الملل ــاالب بی ــه ت ــاره به اینک اش
کنــون چهــار درصــد رطوبــت دارد، خاطرنشــان کرد:  ا
کنوانســیون رامســر  بــا توجــه به اینکه ایــن تــاالب در 
ثبــت شــده و در لیســت تاالب هــای مشــمول قانــون 
حفاظــت قــرار دارد انتظــار داریــم ســازمان محیــط 
کشــور ماننــد دریاچــه ارومیــه بــرای احیــای  زیســت 
گاوخونــی نیــز اقدام کند از تبدیل شــدن این منطقه 
بــه کانــون بحــران گــرد و غبار جلوگیری کند. شیشــه 
کــرد: ســازمان جنگل هــا، مراتــع و  فــروش تصریــح 
کشــور نیــاز اســت اعتباراتــی بالــغ بــر ۲۵۰  آبخیــزداری 
میلیــارد تومــان بــرای اجــرای طرح هــای آبخیــزداری 
اختصــاص  اصفهــان  بــه  بیابانزایــی  بــا  مقابلــه  و 
دهــد زیرا ایــن طرح هــا بــرای جلوگیــری از افزایــش 
آب  منابــع  حفــظ  بــادی،  فرســایش  کانون هــای 
زیرزمینــی، جلوگیــری از ســیل و حفاظــت از جاده هــا 
بایــد در ۵۰۰ هــزار هکتــار از مســاحت اســتان اجــرا 
ــا اشــاره به اینکــه رویشــگاه های اســتان  شــود. وی ب
گیاهی، کمبود  ســال گذشــته به دلیل فقر پوشــش 
بــارش، خشــکی هــوا و افزایــش دمــا حریــق می شــد، 
کــرد: ۱۰۵ مــورد آتش ســوزی در ۵۶۸  خاطرنشــان 
هکتار از مراتع و جنگل های اصفهان ســال گذشــته 
کــه ۴۳۰ هکتــار مرتــع و ۱۳۸ هکتــار جنــگل  رخ داد 

طعمــه حریــق شــد.

جهــاد  اداره کل  نباتــات  حفــظ  مدیریــت  معــاون 
ــا هــر یــک  ــر ب گ گفــت: ا کشــاورزی اســتان اصفهــان 
ســن در متــر مربــع مبــارزه صــورت نگیــرد، می توانــد 
کنــد. تقــی  کــم  گنــدم نهایــی  ۵۰۰کیلــو از محصــول 
شــیخ علــی در جمــع خبرنــگاران در مــورد زمــان 
مبــارزه بــا آفــات و عوامــل خســارت زا، اظهــار داشــت: 
کــه  گیاهــی موضوعــی اســت  زمــان مبــارزه بــا آفــات 
از ماهــی تــا ماهــی دیگــر و از ســالی بــه ســال دیگــر 
متفــاوت اســت. وی بــا اشــاره بــه تفــاوت شــرایط 
گذشــته افــزود:  اقلیمی امســال نســبت بــه ســال 
ســال گذشــته با وجــود بارندگی رطوبت هــوا باالتر از 
ســال جاری بود و امســال متاســفانه با خشکســالی 

ــه رو هســتیم. روب
کــرد: تفــاوت شــرایط آب و هوایی،  شــیخ علــی بیــان 
تغییراتــی در زمــان مبــارزه بــا عوامــل خســارت زا را 
می طلبــد و بــا توجــه بــه مراحــل مختلــف آفــات 
کامــل،  و حشــرات از جملــه تخــم، پــوره و حشــره 
حشــره  مرحلــه  بــه  آفــت  ع ایــن  مزار در  کنــون  ا

گیــاه  کامــل از  کــه بــا تغذیــه  کامــل رســیده اســت 
جفت گیــری و تخم ریــزی می کنــد و هــر ســن مــاده 
۶۰ الــی 7۰ تخــم در دســته های1۴ تایــی می گــذارد.

کــه ســن  وی ادامــه داد: ایــن بدیــن معنــی اســت 
غــات را روی خوشــه ها یــا انتهــای بــرگ نمی تــوان 
دیــد و تخم هــای خــود را در قســمت های طوقــه 
پاییــن  برگ هــای  پرچــم  در  و  ک  خــا نزدیــک  و 
کشــاورزان  بیان اینکــه  بــا  علــی  می گــذارد. شــیخ 
بــا  مبــارزه  و  کنتــرل  زمینه هــای  در  اصفهــان 
تشــخیص  بــرای  گفــت:  پیشــرو هســتند،  آفــات 
کشــاورزی و یــا  کارشناســان جهــاد  زمــان مبــارزه 
ــاورزان  کش ــراه  ــی هم ــش خصوص ــان بخ متخصص
گــر مبــارزه بــا آفــات در زمــان مقــرر صــورت  هســتند، ا
نگیــرد، بــه تعــداد تخم ریــزی ســن اضافــه و منجر به 

می شــود. کشــاورز  خســارت 
کل جهــاد  معــاون مدیریــت حفــظ نباتــات اداره 
کــرد: هــر یــک  کشــاورزی اســتان اصفهــان اضافــه 
ســن در زمــان تخــم ریــزی بیــش از ۴۰ تــا ۵۰ پــوره در 

ــوده می کنــد. ــع را آل ــر مرب هــر مت

مهنــدس مرســل صالحــی مدیــر دفتــر مدیریــت 
مصــرف بــرق شــرکت توزیــع  بــرق اصفهــان گفــت :بــا 
کــم بــاران و بــاال رفتــن دمــا میــزان  توجــه بــه بــارش 
مصــرف بــرق در ســاعات پیــک افزایــش می یابــد 
کــه  صورتــی  در  امــا   حتمی اســت  بــرق  وقطعــی 
مدیریــت مصــرف بــرق از طریــق مشــترکین بــرق 
انجــام شــود احتمــال خاموشــی ها بــه حداقــل و 

حتــی بــه صفــر می رســد 
کنــون یــک رشــد 17  وی در ادامــه افــزود :مــا هــم ا
کــه نســبت به  درصــدی مصــرف داریــم به ایــن معنــا 
مــدت مشــابه ســال جــاری رشــد مصرف داشــته ایم 
را  قطعــی  بحــث  نکننــد  همــکاری  مــردم  گــر  وا

خواهیــم داشــت ومدیریــت آن دشــوار اســت 
ــه افزایــش دمــای هــوا،  ــا اشــاره ب مرســل صالحــی ب
ــه ازای هــر یــک درجــه افزایــش دمــا،  ــرد: ب ک اظهــار 
بــه طــور متوســط ۵ درصــد مصــرف بــرق بــه دلیــل 
افزایــش  سرمایشــی  سیســتم های  از  اســتفاده 

می یابــد.
گفــت بیشــترین مصــرف در بخــش  وی در ادامــه 
خانگــی ۳۵ درصــد را بــه خــود اختصــاص می دهــد 
کــه هنــوز  کــه نشــان دهنده ایــن موضــوع اســت 
فرهنــگ مدیریــت مصــرف در ایــن بخــش بــه خوبی 

نهادینــه نشــده اســت 
کــه امســال  کــرد :در ســاعات پیــک  وی تصریــح 
یــک ســاعت بــر آن افــزوده شــده اســت یعنــی از 
کننــد  کننــدگان بایــد ســعی  ســاعت 12-17 مصــرف 

از لــوازم پــر مصــرف در ایــن ســاعات اســتفاده نکننــد  
بــه عبارتــی فرهنــگ ســازی و آمــوزش روش هــای 
از  بــرق  مصــرف  پذیــری  فرهنــگ  بــرای  صحیــح 

الزامــات اصــاح الگــوی مصــرف می باشــد.
وی بــه نقــش تبلیغــات در مدیریــت مصــرف اشــاره 
کرد و گفت :در ســال گذشــته با تبلیغات تلویزیونی 
و برنامه هــای متعــدد فرهنگــی از طریــق آمــوزش 
کــه قبــا در مــدارس بــه آنهــا آمــوزش  دانــش آمــوزان 
پل ها،تابلوهــای  عــرش  تصویــر  می شــد   داده 
وســیما  صــدا  و  رادیــو  شــهری،برنامه های 

،مطبوعات ایــن فراینــد را بــه پیــش بردیــم.
گذشــته ســهم اصفهــان  ــرد :در ســال  ک کیــد  وی تا
در  و  بــود   مــگاوات  مصــرف11۵  مدیریــت  بــرای 
ســال جــاری ۳ مــگاوات افزایــش یافتــه و بــه تعهــد 
مصرفــی 118 مگاواتــی رســیده اســت بــه طــوری 
کشــاورزی  کــه در بخــش صنعــت 7۰ مــگاوات،در 
2۵ مگاوات،تجــاری ۳ مــگاوات،در اداری و ســی 

ان جــی 1۰ مــگاوات ودر مولدهــای 1۰ مــگاوات در 
کاهــش مصــرف داشــته باشــیم. ســاعات پیــک 

کــرد :تکلیــف دیگــر نیــز بــه مــا داده  صالحــی عنــوان 
  IOT  internet of thing شــامل  کــه  اســت  شــده 
مــگاوات  بایــد ۵  بــرق اصفهــان  اشــیا(  )اینترنــت 
روی  بــر  می طلبــد  کــه  کنــد  کــم  حــوزه  در ایــن 
سیســتم های سرمایشــی ادارات،تاسیساتی نصب 
کنتــرل باشــید و پــس از  کــه از راه دور قابــل  کنیــم 
کارگیــری سیســتم های سرمایشــی  ــه  ۴۵ دقیقــه ب
یــک ربــع خامــوش شــود و در ادامــه  پــاداش بــه آنهــا 

می یابــد  اختصــاص 
کــرد و ابــراز داشــت :طــرح  وی بــه بــرق امیــد اشــاره 
بــرق امیــد در ســال گذشــته ویژه مشــترکین خانگی 
کــه  برگــزار شــد و طــی آن هزینــه بــرق مشــترکینی 
کیلــووات ســاعت و در  گــرم ســال 1۰۰  در ماههــای 
کیلــووات ســاعت مصــرف  گــرم 8۰  ماههــای غیــر 
کننــد مشــمول تخفیــف 1۰۰ درصدی خواهنــد بود.

ســاختمان جدیــد اورژانــس پیش بیمارســتانی 
مجــازی  حضــور  بــا  شــنبه  ســه  روز  اصفهــان 
معــاون اول رییــس جمهــوری و وزیر بهداشــت، 
بــرداری  بهــره  بــه  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان 

رســید.
ســاختمان مرکــز اورژانــس ســتاد اصفهــان بــا 
مترمربــع   ۸۰۰ و  هــزار  ســه  بــر  بالــغ  مســاحت 
اداری،  قســمت های  شــامل  طبقــه  پنــج  در 
عملیــات  و  فرماندهــی  مرکــز  و  پشــتیبانی 
اســتان،  دیســپچ  مرکــز  قابلیت هــای  بــا 
دانشــگاه  رســانی  اطــاع  و  هدایــت  ســتاد 
پشــتیبانی  و  اداری  ســتاد  و  پزشــکی  علــوم 
فوریت هــای پزشــکی و ۲ پایــگاه اورژانــس اســت 
و  کشــوری  مســووالن  مجــازی  حضــور  بــا  کــه 

رســید. بــرداری  بهــره  بــه  اســتانی 
میلیــارد   ۲۰ از  بیــش  مرکــز  ســاخت این  بــرای 
و  اورژانــس  ســازمان  اعتبــار  محــل  از  تومــان 
علــوم پزشــکی اصفهــان هزینــه شــده اســت.
در  دیگــری  اورژانــس  پایــگاه  همچنیــن  امــروز 
پنــج  صــرف  بــا  آبــاد  دولــت  صنعتــی  منطقــه 
کــه یــک  میلیــارد تومــان بــه بهــره بــرداری رســید 
میلیــارد تومــان آن توســط یــک خیــر و چهــار 
میلیــارد تومــان از محــل اعتبــارات تجهیــزات 
کــه  اورژانــس پیــش بیمارســتانی تامیــن شــد 
ــاد و  ــت آب ــس دول ــال اورژان ــگاه فع ــن پای پنجمی

برخــوار اســت.
عمرانــی  پروژه هــای  افتتــاح  با ایــن  همزمــان 
کشــور  اورژانــس  ســاختمان های  و  اورژانــس 
مشــهد،  شــامل  کشــور  شهرســتان  شــش  در 
ک نیــز افتتــاح  کرمانشــاه، ارا همــدان، بابــل، 

اســت. شــده 
کــز  اســحاق جهانگیــری  در آییــن افتتاح ایــن مرا
معــاون اول رییــس جمهــوری، ســعید نمکــی 
رییــس  کولیونــد  حســین  و  بهداشــت  وزیــر 
چنگیــز  طاهــره  و  کشــور  اورژانــس  ســازمان 
اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رییــس 
اســتان  اورژانــس  رییــس  راســتین  غفــور  و 

داشــتند. حضــور  اصفهــان 
در زمــان حاضــر ۱۲۰ پایگاه هــای اورژانــس پیــش 
بیمارســتانی در  اســتان اصفهــان فعالیــت دارد.

با حضور مجازی معاون اول 
رییس جمهوری؛

ساختمان جدید اورژانس 
پیش بیمارستانی 

اصفهان افتتاح شد
خبرربخ

گزارشربخ

دایمی بــودن  و  قانــون  اجــرای  حقابــه ،  تامیــن 
و  مطالبــه  مهمتریــن  زاینــده رود  رودخانــه  آب 
کشــاورزان اســتان اصفهــان اســت  خواســته های 
کــه از مســووالن امــر خواســتند تــا بــا تامین ایــن نیــاز 

ضــروری بــر دغدغــه ســالهای آنــان بکاهنــد.
کشــاورزان شــرق اصفهــان در ایــن ارتبــاط  یکــی از 
کشــاورزان بــه ناحــق  گفــت: حقابه هــای قانونــی 
گرفتــه شــده اســت و ایــن موضــوع نــه فقــط بــرای 
یــک ســال بلکــه چنــد دهــه نیــز ادامــه دارد، آیا ایــن 

ــه حــق نیســت؟  مطالبــه ب
کــه خــود را حــاج محســن معرفــی  کشــاورز  ایــن 
کشــاورزان  گــو با ایرنــا اظهارداشــت:  گفــت و  کــرد در 
منطقــه اصفهــان توان باالیــی در کشــت و کار دارند 
امــا سال هاســت با ایــن وضعیــت خشــکی زاینــده 
کســانی  رود بــه نــان شــب محتــاج شــدند، چــه 
کــه اراضــی شــان  کشــاورزان را به ایــن روز انداخته انــد 

ســالها تشــنه اســت؟
کــرد: مــا خــود ســال ها زکات پرداخــت  وی اضافــه 
کشــاورزی بــاور نمی کــرد روزی  می کردیــم و هیــچ 
چنین گرفتار و تنگدســت شــود، گناه ما کشــاورزان 
کار می کنیم چیســت؟ امروز  که برای اقتصاد کشــور 
هــر کشــاورزی بــه خاطــر کشــت نکــردن محصــوالت 
و نداشــتن درآمــد نــزد اهــل خانــه شــرمنده اســت. 

وی از مســووالن امــر پرســید آیــا واقعــا بــرای رفع ایــن 
اصولــی  تدبیــری  و  درســت  تصمیــم  مشــکل 

کــرد؟ اتخــاذ  نمی شــود 
کشــاورزی دیگــر از منطقــه غــرب اصفهــان و از شــهر 
قهدریجــان مشــکات معیشــتی فعلی ایــن قشــر 
گــر بخواهنــد بــرای  گفــت: ا را بســیار زیــاد دانســت و 
کنان  خشــکی زاینــده رود فکــری نکننــد تکلیف ســا
چــه  کشــاورزان  و  باغــداران  و  مختلــف  مناطــق 
کشــاورز بــه  می شــود؟ آیــا بیــکار شــدن صدهــا هــزار 

کشــورمان هســت؟ صــاح و مصلحــت 
حــاج علــی قربانــی مقــدم اظهارداشــت: ســال ها 
کار  کشــت و  ــا  کمــال آرامــش و ب ــه مــردم در  ک ــوده  ب
کنــار هــم زندگــی می کردنــد امــا ســه دهــه  فــراوان در 
گرفتــاری و دغدغــه چیــزی ندیده انــد.  اخیــر جــز 
آب بــه روی آنــان بســته شــد، اراضــی خشــک و بــی 
کشــاورزان بــه بیــکاری و بیمــاری دچــار  آب شــدند، 
کاســبی، همــه  کار و  شــدندو بــه خاطــر نداشــتن 

فعاالن ایــن بخــش بــا خانــواده شــان نگراننــد. 
کارشناسان معتقدند دستکاری در محیط زیست 
ــای  ــودات و پهنه ه ــات از موج ــض حی ــن نب گرفت و 
کارکــرد انســان در نظــام  طبیعــی شــاید بدتریــن 

کــه نــه فقــط بــرای ســایر آفرینــش  خلقــت باشــد 
چشــم  در  آن  دود  بلکــه  می شــود  ســاز  مشــکل 

خــودش هــم مــی رود.
ــوده فقــط  ــه قرن هــا جــاری ب ک ــه ای  اینکــه رودخان
در طــول چنــد دهــه بــه ســمت خشــکی دائــم پیش 
بــرود و بــا دخالــت عوامــل انســانی بصــورت دوره ای 
جریــان داشــته باشــد موضــوع ســاده ای نیســت، 
بــر اســاس اســناد تاریخــی صدهــا هــزار  کــه  چــرا 
کشــاورزی از ایــن  کشــاورز و هــزاران هکتــار اراضــی 

رودخانــه حیــات داشــته اند.
زاینــده رود بــه طــول افــزون بــر ۴۰۰ کیلومتر بزرگترین 
از  کــه  اســت  مرکزی ایــران  منطقــه  رودخانــه 
گــرس مرکــزی بویــژه زردکــوه سرچشــمه  کوه هــای زا
کویــر مرکزی ایــران بــه ســمت شــرق  می گیــرد و در 
ــاالب بیــن المللــی  ــه ت پیــش مــی رود و در نهایــت ب

گاوخونــی در شــرق اصفهــان می ریــزد.
و  تفریحــی  جاذبــه  بــر  عــاوه  کــه  رودخانــه  ایــن 
فرهنگــی، همــواره نقشــی مؤثــر در پایــداری محیــط 
کشــاورزی و  زیســت، تامیــن آب آشــامیدنی، رونــق 
گاوخونــی  اقتصــاد منطقــه مرکــزی و هســتی تــاالب 
داشــته، در دهه هــای اخیــر بــه  علــت برداشــت های 
غیرقانونــی و خــارج از توان ایــن منبــع آبــی، انتقــال 
آب از ایــن حوضــه بــه دیگــر حوضه هــا و اســتان ها، 
نســبی  کاهــش  حــدودی  تــا  و  جمعیــت  کــم  ترا
بارندگی هــا، بــه یــک رودخانــه بــا جریــان دوره ای 
گــرم بویــژه  تبدیــل و در پاییــن دســت در فصــول 

ــا خشــکی مواجــه شــده اســت. تابســتان ب

تبعات خشکی زاینده رود مختص کشاورزی 
نیست

کارشناســان امــور آب خشــکی های  بنــا بــه اظهــار 
کاهــش تخصیــص آب  دوره ای زاینــده رود ســبب 
کشــاورزی، فرونشســت زمین، ریزگردها، مشــکات 
عدیــده زیســت محیطــی بخصــوص بــرای تــاالب 
چالــش  اســت.  شــده  گاوخونــی  المللــی  بیــن 
خشــکاندن زاینــده رود و نبــود آب در ایــن رودخانــه 
کــه  حیاتــی در منطقــه مرکزی ایــران ســبب شــده 
ــوزه  ــف ح ــای مختل ــی در بخش ه ــکات فراوان مش
گریبانگیــر اســتان اصفهــان  اقتصــادی و اجتماعــی 
و مناطــق پیرامونــی آن شــود. اصفهــان بــا داشــتن 
کشــاورزی معــادل پنــج  ۵۶۳ هــزار هکتــار اراضــی 
ــی  ــد از اراض ــتان و ۳.۵ درص ــاحت اس ــد از مس درص
کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت  کشــاورزی 
و بــا برخــورداری از شــرایط متنــوع آب و هوایــی، 
کشــاورزی را دارد،  اســتعداد تولید انواع محصوالت 
گــرم و خشــک آن خرمــا،  کــه در مناطــق  به گونــه ای 
کوهســتانی اش  انــار و پســته و در مناطــق ســرد و 
گــردو و در مناطــق معتــدل و معتــدل ســرد،  بــادام و 
کشــت  هســته دار  و  دانــه دار  محصــوالت  انــواع 
می شــود. در ایــن اســتان بالــغ بــر ۱۸۰ هــزار نفــر بطــور 
کشــاورزی فعالیــت می کننــد و شــمار  مســتقیم در 
بــه مراتــب  نفــرات غیرمســتقیم در ایــن صنعــت 
و  غــرب  کشــاورزان  صحبت هــای  اســت.  بیشــتر 
شــرق اصفهــان و حقابــه داران رودخانــه زاینــده رود 
کــه آنــان مطالبــه ای جــز تخصیــص حق  کیســت  حا

قانونــی خــود ندارنــد و بــر همیــن اســاس نیــز بارهــا با 
برگزاری اجتماع در مناطق مختلف استان مطالبه 
گــوش مســووالن رســاندند.  بــه حــق شــان را بــه 
نهادهــای  مســووالن  دارنــد  کیــد  تا کارشناســان 
کشــوری و اســتانی بایــد بــرای رفع ایــن  ذیربــط چــه 
گیــر تدابیــر علمــی و اصولــی بیندیشــند و  مشــکل فرا
کشــاورزان را بــه آنــان بدهنــد.  حقابه هــای قانونــی 
گفتنــد منطقــه شــرق و غــرب اصفهــان بــه  آنــان 
کشــاورزی و تامین محصوالت مورد  لحاظ توســعه 
کــه  نیــاز جامعــه دارای ظرفیت هــای فراوانــی اســت 
ــا تامیــن آب مــورد نیــاز از ایــن ظرفیــت بــرای  بایــد ب
توســعه بیــش از پیــش در حــوزه اقتصــادی اســتان 

کاســت. کشــاورزان  ــر دغدغــه  ــرد و هــم ب بهــره ب
چنیــن  ادامــه  اظهارداشــتند  کارشناســان  ایــن 
اهالــی  رود  زاینــده  خشــکی  اســتمرار  و  وضعیــت 
ــاورز  کش ــی  ــا و اراض ــا باغ ه ــد ت ــه را وادار می کن منطق
کــه صــاح  خــود تغییرکاربــری بدهنــد و یــا بفروشــند 

کشــورمان نیســت. و مصلحــت 
حقابه های قانونی خواسته کشاورزان و 

باغداران
گفــت: هماننــد  کشــاورزی اصفهــان  دبیــر صنــف 
بســیاری از ســال های گذشــته از مهر ســال گذشــته 
کنــون اجــازه جریــان آب در بخش اعظم رودخانه  تا
را نداده انــد و همیــن امــر ســبب شــده کشــت پاییــزه 

گذشــته و کشــت بهــاره امســال انجــام نشــود.
گــو با ایرنــا افــزود: در  گفــت و  اســفندیار امینــی در 
ــده  ــح ش ــه تصری ــع آب اینگون ــون توزی ــاده ۴۵ قان م

گونــه تعــرض بــه حقابه هــا زندانــی دارد و در  کــه هــر 
کــه وزارت نیــرو چــه  مــاده ۲۹ قانــون نیــز آمــده اســت 
آب هایــی را نمی توانــد بــه دیگر اســتان ها تخصیص 
دهــد امــا خــاف آن را در حوضــه آبریــز زاینــده رود 

شــاهد هســتیم.
ممنوعیت تعرض به حقابه های قانونی

وی ادامــه داد: از ســوی دیگــر در مــاده  ۱۸ و ۴۴، 
قانــون  مدنــی،   ۱۵۸ قانــون  و  قانــون   ۳۶ مــاده 
تبدیــل، قانــون تشــویق، مــاده ۳۱ قانــون پنجــم 
کشــور و  مــاده ۱۴۹ قانــون ششــم توســعه  توســعه 
بــه  تعــرض  کشــور و مصوبــات شــورای عالــی آب 
حقابه هــای کشــاورزان ممنــوع و غیرقانونی اســت.
اصفهــان  میــراب  شــورای  و  کشــاورزان  نماینــده 
کــرد: تســریع در تکمیل  در ایــن ارتبــاط خاطرنشــان 
بــه  آبریــز  حوضه ایــن  بــه  آب  انتقــال  طرح هــای 
دیگــر  بــه  رود  زاینــده  آب  ســال ها  انتقــال  دلیــل 
نقــاط و توقــف اضافــه برداشــت های غیرقانونــی در 
کشــاورزان اســت. باالدســت زاینــده رود مطالبــات 

گــو با ایرنــا بــا اشــاره  گفــت و  کریمــی  در  محمــود 
بــه مشــکات اقتصادی ایــن قشــر ادامــه داد: بــه 
دلیــل تخصیــص نیافتــن حقابه هــا در ســال های 
گذشــته مقــرر شــده بود با تشــکیل صنــدوق جبران 
کشــاورزان بــا محوریــت اســتانداری، ۴۵۰  خســارت 
میلیــارد تومــان از ســوی مجموعه هــای تولیــدی 
کــه از آب زاینــده رود اســتفاده  فــوالد در منطقــه 
مالــی  زیــان  از  بخشــی  جبــران  بــرای  می کننــد 
کــدام  کنــون هیــچ  کــه تا کشــاورزان پرداخــت شــود 

محقــق نشــده اســت.
نگاهــی دوبــاره بــه چالش هــای خشــکاندن یــک 
فرونشســت  افزایــش  از  کــه  کیســت  حا روخانــه 
خشــکیدن  ریزگردهــا،  انتشــار  تــا  گرفتــه  زمیــن 
درختــان و از بیــن رفتــن موجــودات و افــت قابــل 
کشــاورزی در مناطقــی از  محســوس فعالیت هــای 
اســتان بــه ویــژه در شــرق اصفهــان از جملــه نتایــج 
و خشــکاندن زاینده رود این شــاهرگ حیاتی فات 

اســت. بــوده  مرکزی ایــران 
افزایش آفت تغییرکاربری اراضی کشاورزی

کــه دلیــل رونــد افزایشــی  بررســی ها نشــان می دهــد 
و  اســتان  کشــاورزی در ایــن  اراضــی  تغییرکاربــری 
نبــود  جــز  چیــزی  مختلــف  شهرســتان های  در 
نیســت  آب  یعنــی  کشــاورزی  منبــع  اصلی تریــن 
تامیــن  و  تخصیــص  بــا  تنهــا  مشــکل  رفع ایــن  و 
کــه در پــی جــاری ســازی  کشــاورزان  حقابه هــای 
رودخانــه عملــی می شــود محقــق خواهــد شــد.
ــدگان  ــادی و تولیدکنن ــاالن اقتص ــه فع ک ــور  همانط

تجهیــزات  و  وســایل  نبــود  صــورت  در  صنعتــی 
فعالیــت  بــه  نمی تواننــد  تولیــد  بــرای  موردنیــاز 
کاری  کشــاورزان نیــز در صــورت نبــود آب  بپردازنــد، 
از پیــش نخواهنــد بــرد و رفتــه رفتــه چــاره ای جــز 
فــروش زمیــن و تغییرکاربــری اراضــی خــود ندارنــد 
در  بی توجهــی  صــورت  در  هــم  چالــش  و ایــن 
گســترده  ــه یکــی ار دردســرهای  ســال های آینــده ب

اســتان اصفهــان مبــدل خواهــد شــد.
اجرای طرح های انتقال آب ضرورت اصفهان

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان در 
ارتبــاط با معضل خشــکی زاینــده رود گفــت: اجرای 
طرح هــای انتقــال آب به ایــن حوضــه آبریــز ضــروری 
و الزم اســت زیــرا از ایــن حوضــه آبریــز پیــش تــر بــه 
مناطــق اســتان های دیگــر و خــارج از حوضــه آب 
گفت  تخصیص داده اند. منصور شیشــه فروش در 
ــرد: از طرفــی مصــرف بهینــه  ک ــا تصریــح  ــو با ایرن گ و 
آب در تمامی بخش هــا ضرورتــی جــدی در اســتان 
کوهرنــگ ســه و بهشــت آبــاد طرح هــای  اســت. 
اســت،  رود  زاینــده  آبریــز  حوضــه  بــه  آب  انتقــال 
کوهرنــگ ســه  عملیــات اجرایــی طــرح انتقــال آب 
شــامل ســد و تونــل در ســال ۱۳۷۷ بــا هــدف تأمیــن 
آب بــه میــزان حــدود ۲۵۰ میلیــون مترمکعــب در 
کمبــود آب منطقــه  ســال بــرای تأمیــن بخشــی از 
مرکزی ایــران آغــاز و قــرارداد ســاخت ســد تونــل ســوم 
کوهرنگ در ســال ۱۳۸۹ بســته شــد و قرار بود ســال 
که ایــن امــر در آن زمــان  ۹۳ بــه بهــره بــرداری برســد 
کنون حدود  محقق نشــد. ســد کوهرنگ ســه که تا
۵۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته بــر اســاس 
پیش بینــی انجــام شــده امســال آبگیــری می  شــود 
و عملیــات ســاخت این ســد ۲ قوســی بــه ارتفــاع ۱۲۰ 

متــر تــا ســال آینــده بــه اتمــام خواهــد رســید.
دیگــر طــرح انتقــال آب بــه مرکــز کشــور، طــرح انتقال 
آب از بهشــت آباد بــه فــات مرکزی ایــران شــامل 
ســه بخــش، احــداث ســد ۱.۵ میلیــارد متــر مکعبــی 
بــه ارتفــاع ۱۷۸ متــر، ســامانه انتقــال آب تــا منطقــه 
کیلومتــری جنــوب شــهرکرد واقع  ›شــلمزار‹ )در ۳۵ 
کــه ســامانه ای  در اســتان چهارمحــال و بختیــاری( 
مشــترک و بخش احداث خطوط انتقال از ســامانه 

انتقــال آب از شــلمزار بــه اصفهــان اســت.
شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان حــدود ۱۳ ســال 
ــر یــک ســد  پیــش مطالعات ایــن طــرح مشــتمل ب
ــه وزارت  ک ــرد  ک ــاز  کیلومتــری را آغ ــل ۶۰  بتنــی و تون
ــا حــذف  ــا بازنگــری آن و ب ــت یازدهــم ب نیــرو در دول
ــه و ایســتگاه  ــا انجــام آن از طریــق خــط لول ــل، ب تون
پمپــاژ و همچنیــن احــداث یــک ســد موافقــت کــرد.

تامین حقابه  و اجرای قانون، مهمترین مطالبه کشاورزان اصفهانی

ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان از قرار 
داشــتن اســتان در وضعیــت پرخطر کرونا خبــر داد 
ــه  ــی ب ــا حــدی آمــار ابتــا ثابــت شــده ول گفــت: ت و 
معنــی بهبــود رونــد یــا تغییــر خاصــی نیســت و از 
یــک آمــار یــک یــا ۲ روزه نمی تــوان تحلیــل دقیقــی 

داشــت. 
در  کرونــا  وضعیــت  بــه  اشــاره  نجیمی بــا  آرش 
اســتان، اظهار داشــت: همچنان شــاهد وضعیت 
کرونــا در شهرســتان های اســتان هســتیم  پرخطــر 
کــم  و تغییــر رنــگ قرمــز پــر رنــگ اصفهــان بــه قرمــز 
در  کان  کمــا و  نمی کنــد  عــوض  را  چیــزی  رنــگ 

شــرایط خوبــی بــه ســر نمی بریــم.
وی افــزود: در ایــن یکــی دو روز اخیــر تــا حــدودی 
کــرده و  کوویــد 19 تغییــر  ــه  ســرعت افزایــش ابتــا ب
ــی  ــه معن ــی ب ــده ول ــت ش ــار ثاب ــت: آم گف ــوان  می ت

بهبــود رونــد یــا تغییــر خاصــی نیســت.
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــا 

کرونایــی در  بیان اینکــه مــوارد بســتری بیمــاران 
گفــت: هــر چــه از زمــان  حــد خــودش ثابــت شــده، 
بیمــاری بگــذرد بــه مــرور ابتــدا  مــوارد ابتــا، ســپس 
مــوارد حــاد و در نهایــت آمــار فــوت افزایــش پیــدا 
می کنــد و طی ایــن مــدت افزایــش ابتــا را داشــتیم 
و طبــق پیش بینــی منتظــر افزایــش مــوارد حــاد و 
فــوت بودیــم که متاســفانه بــه مرحله ای رســیدیم 
کــه هــم بیمــاران حــاد و هــم فوتی هــای کرونایــی رو 

بــه افزایــش اســت.
وی ادامــه داد: از آمــار یــک یــا دو روزه نمی تــوان 

ــت  ــه وضعی ــبت ب ــی نس ــل دقیق ــت و تحلی برداش
کرونــا در اســتان داشــت بلکــه باید منتظر  بیمــاری 
گــزارش دقیــق ارائــه بدهیــم. مانــد تــا بتوانیــم یــک 
گــزارش دانشــگاه علــوم  نجیمی بــر اســاس اعــام 
پزشــکی اصفهــان مــوارد ابتــاء، ترخیــص و فــوت 
تاریــخ  در  اســتان  شهرســتان   22 در   19 کوویــد 
هفتــم اردیبهشــت مــاه، اظهــار داشــت: کل مــوارد 
کــه 1۶۰۳ مــورد  نمونه گیــری شــده ۳811 مــورد بــود 

آن مثبــت اعــام شــد.
وی بــا اشــاره بــه آمــار مجمــوع بســتری ها، تصریــح 
کــرد: در حــال حاضر 2۳98 بیمار کرونایی بســتری 
کــه ۳۵7 بیمــار جدیــد بســتری و ۳۰۳  هســتند 

بیمــار نیــز مرخــص شــدند.
اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ســخنگوی 
افــزود: متاســفانه ۳9۰ بیمــار بــد حال در آی ســی یو 
ــواده نیــز داغــدار  تحــت درمــان هســتند و ۴۴ خان

کرونــا شــدند. بیمــاران مبتــا بــه 

تغییر رنگ قرمز پررنگ به کم رنگ چیزی را عوض نکرد؛

اصفهان همچنان در وضعیت پر خطر 
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بــا  روزنامه فروشــان  از  یکــی  خیرمنــد  نعمت الــه 
کــه او را در  کســی  کمتــر  کــه  ســابقه شــهرضا اســت 
کــه  شــهرضا نشناســد، او بیــش از نیــم قــرن اســت 
بــه فــروش مطبوعــات در این شــهر مشــغول اســت. 
گویــا  تاریــخ  گواهــی  بــه  بنــا  فــارس،  گــزارش  بــه 
دوره  در  شــده  منتشــر  روزنامه هــای  نخســتین 
ناصرالدیــن شــاه در ابتــدا توســط افــراد دولتــی و 
بــه  بعدهــا  کــه  می شــده اند  پخــش  پســتچی ها 
ــا  ــا ب ــدند. ام ــز ش ــه مجه ــل دوچرخ ــایلی از قبی وس
گــذر زمــان و پایــان حکومــت قاجاریه، اندک انــدک 
از  غیــر  بــه  افــرادی  شــامل  کــه  روزنامه فروشــان 
پســتچی ها نیــز می شــدند به ایــن نتیجــه رســیدند 
کــه بهتــر اســت روزنامــه را بــر روی میزهایــی، در 
مــکان رفــت و آمــد افــراد قــرار دهنــد تــا از رفــت و 

کننــده نیــز رهــا شــوند. آمدهــای خســته 
امــا بــا آغــاز فصــول ســرد و بارانــی بــرای جلوگیــری از 
خیــس شــدن روزنامه هــا به ایــن نتیجــه رســیدند 
کــه بهتــر اســت در آن مــکان بــرای خــود ســرپناهی 
کــه  نحــوی  بــه  کننــد،  فراهــم  کوچــک  بســیار 
ــه  ــوان روزنام ــت عن ــی تح ــی دکه های ــدک مدت در ان

فروشــی در شــهرهای بــزرگ دایــر شــد.
کنــار  را  خاطرات شــان  گذشــته  نســل های 
دکه هــای مطبوعاتــی و بیــن روزنامه هــا جســتجو 
می کننــد، از فــرار شــاه تــا آمــدن امــام، قبولی کنکور، 
کنکــور  کیهــان بچه هــا، زمــان اعــام نتایــج  گل آقــا و 
ــل  ــور در مقاب کنک ــان  ــی از داوطلب ــد صف ــه می ش ک
دکه هــای مطبوعــات تشــکیل می شــد تــا از نتیجــه 

گاه شــوند. کنکــور خــود آ
دکه هــای مطبوعاتــی چنــد تــا روزنامــه و مجلــه 
ــه  ک ــی همیشــه هــر ســاعت روز  بیشــتر نداشــت ول
کنارشــان می گذشــتی جلــوی آن هــا شــلوغ بــود  از 
ــدن  ــد و خوان ــال خری ــه دنب ــه ب ک ــد  ــده ای بودن و ع
ســر می زدنــد، امــا امــروز حــال و هوایشــان دلگیــر و 

خلــوت اســت.
دکه های روزنامه فروشی تبدیل به بقالی های 

کوچک شده اند
کیوســک های روزنامه فروشــی معمــواًل  ــا   دکه هــا ی
شــده  تعبیــه  شــهر  در  شــهرداری  ســفارش  بــه 
توزیــع جرایــد  بــرای  باجه هــا محلــی  اســت. این 
و مطبوعــات محلــی، ملــی اســت. از زمان هــای 
قدیــم دکه هــای روزنامه فروشــی را بــه عنــوان یکــی 
افــراد  چــون  می شــناختیم،  مــردم  نیازهــای  از 
از ایــن طریــق اخبــار روز را دنبــال می کردنــد. امــا 

ارتبــاط جمعــی  آمــدن وســایل  بــا  روزگار  در ایــن 
و شــبکه های اجتماعــی مــردم دیگــر رغبتــی بــه 
بیشــتر  و  ندارنــد  مجــات  و  روزنامه هــا  مطالعــه 
وقــت خــود را در فضــای مجــازی ســپری می کننــد، 
کمرنــگ  کار ایــن دکه هــا در شــهر  بــه همیــن دلیــل 
بخــش  روزنامه فروشــی  دکه هــای  اســت.  شــده 
کــه  ثابــت خیابان هــای شــهر هســتند، دکه هایــی 
خــاف اسم شــان تنهــا محلی بــرای فــروش روزنامه 
و یــا دیگــر محصــوالت مطبوعاتــی نیســتند. در ایــن 
دکه هــا از ســیگار پیــدا می شــود تــا آب معدنــی و 
کیــک و بیســکوئیت. در حقیقــت دکه هــای  انــواع 
کوچکــی  روزنامه فروشــی تبدیــل بــه بقالی هــای 
پیــدا  روزنامــه هــم در بساط شــان  کــه  شــده اند 

می شــود.
کــه در ایــن  بســیاری از دکــه داران ســال ها اســت 
کار هســتند، حتی ایــن شــغل  ــه  حرفــه مشــغول ب
در خانــواده برخــی از آن هــا موروثــی اســت. شــاید 
کــه روزنامــه تنهــا وســیله اطاع رســانی بــود،  زمانــی 
روزنامــه فروشــی شــغلی مقــرون بــه صرفــه بــود امــا 
کید دارند  کارشناســان مطبوعات تأ که تمام  حاال 
کــه مطبوعــات کاغــذی رو بــه نابودی هســتند و هر 
روز هــم شــاهد تعطیــل شــدن یک مجلــه و روزنامه 
ــی آن هــم با ایــن  هســتیم، فــروش اقــام مطبوعات
کفــاف زندگی یــک خانــواده را نمی دهد.  قیمت هــا 
ــال ها  ــن س ــه داران در طول ای ــل دک ــن دلی ــه همی ب
کــم شــدن اســتقبال مــردم از روزنامه هــا بــرای  بــا 
ــی مثــل  تأمیــن مخــارج خــود، اقــام غیرمطبوعات

ــد. کرده ان ــه   ــه اجنــاس خــود اضاف کی هــا را ب خورا
۷۰ سال از انتشار نخستین روزنامه در شهرضا 

می گذرد
از انتشــار نخســتین روزنامــه در شــهرضا بیــش از ۷۰ 
ســال می گــذرد و ایــن شهرســتان در حــوزه فعالیــت 
رســانه ای و مطبوعاتــی جــزو شــهرهای پیشــگام 
کشــور در ایــن حــوزه خطیــر بــه شــمار مــی رود، در 
کــه انتشــار جرایــد در ایــران  دوران محمــد مصــدق 
گرفــت در شــهرضا هــم چنــد نشــریه مجــوز  رواج 
از ۱۰  بیــش  گذشــته  یافتنــد. در ۷ دهــه  انتشــار 
صــورت  بــه  شــهرضا  در  ماهنامــه  و  هفته نامــه 
تخصصــی مجوز انتشــار گرفته انــد و تعــدادی از این 

رســانه ها بــه مــرور زمــان غیرفعــال شــده اند.
کــه در شــهرضا انتشــار یافــت  نخســتین روزنامــه ای 
»شــهرضا« نــام داشــت. مرحــوم تقــوی در ســال 
۱۳۳۰ امتیــاز انتشــار روزنامــه را بــه دســت آورد و 
اولیــن شــماره آن در ۱۴ شــهریور ۱۳۳۰ بــه دســت 

ــتان  ــی شهرس ــابقه فرهنگ ــن س ــید. با ای ــردم رس م
وجــود  مطبوعــات  انتشــار  و  چــاپ  در  شــهرضا 
دکه هــای مطبوعاتــی در ایــن شهرســتان یــک نیــاز 

بــرای عرضه ایــن بخــش از فرهنــگ اســت.
همراه با مردی که نیم قرن است که روزنامه 

می فروشد
بــا  روزنامه فروشــان  از  یکــی  خیرمنــد  نعمت الــه 
کــه او  کمتــر کســی اســت  کــه  ســابقه شــهرضا اســت 
که  را در شــهرضا نشناســد، بیش از نیم قرن اســت 
بــه فــروش مطبوعــات در این شــهر مشــغول اســت.

روزنامه فروشــی را از مغازه ای در میدان حر شــهرضا 
آغــاز کــرد در روزگاری کــه مــردم از دنیــا و اخبــار تنها از 
طریــق روزنامــه کســب اطــاع می کردند، ایــن مغازه 
کــه  پایگاهــی بــود بــرای جوانــان و افــراد ســالمند 
روزنامه هــا و مجــات خــود را تهیــه کننــد. ۴۵ ســال 
در ایــن مــکان جوانــی خــود را صــرف فــروش روزنامه 
کــرد و در ادامــه در مکانــی  و مجلــه و اقــام فرهنگــی 
دیگــر با ایجــاد یــک دکــه کار خــود را تا بــه امــروز ادامه 
کــه همچنــان  داده اســت، حــال ۵۵ ســال اســت 

روزنامــه و مجلــه می فروشــد.
کــه از دخــل  و خرج ایــن روزهــای دکــه  بــا وجــودی 
خیلــی راضی نیســت، اما همچنــان ادامه می دهد 
کــه بــا آن امــرار معــاش  کــه تنهــا شــغلی اســت  چــرا 
کــم  می کند. ایــن دکــه دار مــدام در حرف هایــش بــه 
رغبتــی مشــتریانش نســبت بــه روزنامــه و نشــریات 
اشــاره می کــرد و می گفــت در حــال حاضــر بــا وجــود 
کــه روزنامه هــای  تنــوع روزنامه هــا شــاهد هســتیم 

ــت  ــم بازگش ــران ه ــهری و ای ــون همش ــراژی چ پرتی
آن هــا  خریــدار  ســابق  مثــل  کســی  و  می خورنــد 
کنــار روزنامــه بــرای گذرانــدن امــور  نیســت و بایــد در 
کار  زندگــی اش تنقــات هــم بفروشــد. هــر چند ایــن 
بــرای او صرفــه اقتصــادی نــدارد امــا عشــق به ایــن 

کار نگــه داشــته اســت.  کار او را همچنــان در ایــن 
آغاز کار فروش مطبوعات با فروش مجالت ۲ 

و ۵ ریالی
نعمت الــه خیرمنــد در گفت وگــو بــا خبرنــگار فــارس 
بــا اشــاره به پیشــینه شــغل خــود گفــت: حــدود ۵۵ 
کارم را  که روزنامه و مجله می فروشــم،  ســال اســت 
در میــدان حــر بــا فــروش روزنامه کیهــان و اطاعات 
کیهــان  کیهــان ورزشــی،  و مجــات دنیــای ورزش، 

کــردم و تــا بــه امــروز ادامــه داده ام. بچه هــا آغــاز 
ایــن دکــه دار مطبوعات در شــهرضا اســتقبال مردم 
را تــا چنــد ســال پیــش خــوب می دانــد امــا در حــال 
گــران شــده، اســتقبال مــردم  کــه روزنامــه  حاضــر 
کمتــر شــده اســت و می گویــد: در حــال حاضــر بــا 
پرتیــراژی  روزنامه هــای  روزنامه هــا  تنــوع  وجــود 
چــون همشــهری و ایــران هم بازگشــت می خورند و 

کســی مثــل ســابق خریــدار آن هــا نیســت.
دیگــر  دولتــی  ادارات  کــه  می دهــد  ادامــه  وی 
حتــی  و  کثیراالنتشــار  روزنامه هــای  مشــترک 
ــه  ک ــی  ــتند، زمان ــم نیس ــی ه ــای محل هفته نامه ه
میــدان حر مغازه داشــتم بیــش از ۵۰ اداره مشــترک 
روزنامه هــای مختلــف بودنــد و االن حتــی یــک 
اداره هم مشترک روزنامه نیست و بیشتر مشترک 

دارم. شــخصی 
ــد  کمتــر روزنامــه می خرن ــد مــردم  خیرمنــد می گوی
و بیشــتر بــه ســمت خریــد مجــات می رونــد، قبــًا 
روزنامــه اطاعــات را بیــش از ۵۰ نســخه فــروش 
همشــهری  می فروشــم  تــا   ۴ االن  امــا  داشــتم 
کاغــذ  گرانــی  و ایــران هــم همیــن طــور بــه خاطــر 
قیمــت روزنامه هــا بــاال رفتــه و بــه دلیــل وضعیــت 
اقتصــادی مــردم بــرای یــک روزنامــه ۴ یــا ۵ هــزار 

نمی دهنــد. تومــان 
کیهان و اطالعات قدیمی ترین نشریاتی که 

هنوز هم به فروش می رسد
گذشــته بــاز  ایــن دکــه دار مطبوعــات در شــهرضا بــه 
کــه آن هــا  می گــردد و بــا مــرور روزنامه هــا و مجاتــی 
را می فروختــه می گویــد: قدیمی ترین نشــریه ای که 
کیهــان، اطاعــات و مجــات  در دکــه می فروختــم 
دنیــای ورزش، زن روز و اطاعــات هفتگــی، کیهان 
کیهــان ورزشــی اســت و هنــوز هم ایــن  بچه هــا و 

مجــات را می فروشــم.
کــم شــدن مشــتری و  وی فــروش نرفتــن مجــات و 
گرانــی را مهم تریــن مشــکات این شــغل می دانــد 
روزنامــه  ســال   ۱۵ حــدود  پــدرم  داد:  ادامــه  و 
کنــار پــدرم بــودم و شــغل  می فروخــت مــن هــم در 
پــدرم را ادامــه دادم درآمــدی نــدارد امــا عشــق و 

کار دارم. عاقــه به ایــن 
خیرمنــد بــا انتقــاد از عــدم حمایــت شــهرداری از 
دکه هــای مطبوعــات می گویــد: شــهرداری هیــچ 
کرونــا  گذشــته بــه خاطــر  حمایتــی نمی کنــد، ســال 

ــه یکــی از  ک ــردم  ــه شــهرداری ب نامــه ای نوشــتم و ب
چک هــای اجاره بهــا را ببخشــند، چــک را قبــول 
گذاشــتند  کردنــد امــا در اســفند چــک را بــه اجــرا 
کردنــد، ماهیانــه ۶۰۰ هــزار تومــان  و آن را وصــول 
بابــت محــل دکــه اجــاره می دهــم، امــا دکــه از خودم 
اســت. این دکــه دار مطبوعــات در شــهرضا از اوضــاع 
کــه االن  گایــه می کنــد بــه ویــژه  کاســبی اش  کار و 
کنــار روزنامه  کرونــا هــم اســت. وی مجبــور اســت در 
ــا  کیــک و پفــک و تنقــات هــم بفروشــد ت آبمیــوه، 

ــذرد. ــی اش بگ ــورات زندگ ام
گــر روزنامــه را بــا قیمــت مناســب  وی اعتقــاد دارد ا
کننــد  دســت مــردم بدهنــد و محتوایــش را بیشــتر 
کننــد و جــدول هــم داشــته  کمی اطاع رســانی  و 

باشــد از آن اســتقبال می شــود.
خیرمنــد از بی اطاعــی مــردم از افزایــش قیمــت 
کــه مجلــه ۲۰ هــزار تومانــی را  مجــات می گویــد 
مــردم بــه ریــال حســاب می کننــد و فکــر می کننــد ۲ 
کــه ۲ هــزار تومــان  هــزار تومــان اســت و بارهــا شــده 
یــک مجلــه ۲۰ هــزار تومانــی  بــرای  می خواهنــد 

کننــد. پرداخــت 
عــدم  از  شــهرضا  در  مطبوعــات  دکــه دار  ایــن 
کــه  گایــه می کنــد  کرونــا بــه وی  تخصیــص وام 
هــم  دکــه اش  از  حتــی  داده  انجــام  را  ثبت نــام 
بازدیــد می کننــد امــا بــا دردســرهای زیــادی روبــه رو 
بــه او وام را نمی دهنــد. می شــود و در آخــر هــم 

شهرداری باید نگاه اقتصادی خود به دکه ها را 
تبدیل به نگاه فرهنگی کند

گریــزی می زنــد بــه مشــکات دکــه روزنامــه   وی 
فروشــی اش و از نامهربانی های شــهرداری می گوید 
از اینکــه بــا ۵۵ ســال ســابقه فــروش مطبوعــات هــر 
ســال شــهرداری دکــه اش را بــه مزایــده می گــذارد 
کــه  و هــر ســال باید ایــن نگرانــی را داشــته باشــد 

مبادا ایــن دکــه از دســتش بــرود.
هــر  اصفهــان  در  کــه  می دهــد  ادامــه  خیرمنــد 
ســال درصــدی بــر روی اجــاره ماهیانــه دکه هــای 
ــد  ــاره می دهن ــاله اج ــد و ۵ س ــات می گذارن مطبوع
نگــران  مزایــده  موقــع  بایــد  ســال  هــر  اما اینجــا 
باشــم، بایــد هــر ســال با ایــن ســابقه، ضمانت نامــه 
کنــم و پــول بــه حســاب ســپرده  و چندیــن فــرم پــر 
کنــم. ایــن دکــه دار مطبوعــات در شــهرضا  واریــز 
می گویــد شــهرداری بایــد از مــا حمایت کنــد، دکه ام 
کــه بتوانــم در صــورت عــدم برنــده  کانکــس نیســت 
شــدن در مزایــده آن را بفروشــم، این مشــکل بزرگــی 
اســت و یکــی از مهم تریــن دغدغه هایــم در ایــن 

ــت. ــال اس ــد س چن
کــه  کــه ۵۵ ســال اســت  کســی  وی اعتقــاد دارد 
بــا  را  کار خــود  در ایــن شــغل فعالیــت می کنــد و 
کــرده اســت، نبایــد  فــروش مجــات ۲ ریالــی آغــاز 
امروز ایــن وضعیتــش باشــد، دکه هــای مطبوعاتــی 
را نبایــد به عنــوان بنگاه اقتصادی دید، شــهرداری 
بایــد نــگاه اقتصــادی خــود بــه دکه هــا را تبدیــل بــه 

کنــد. نــگاه فرهنگــی 
کیوسک های مطبوعاتی برای روی پا ماندن، 

نیاز به حمایت دارند
ایــن مطالــب درد دل هــای یــک روزنامــه فــروش 
کار  کــه بیــش از ۵ دهــه فعالیــت در  بــود، مــردی 
ســختی ها  تمــام  بــا  امــروز  فرهنگی-مطبوعاتــی 
عاقــه  پــای  زندگــی،  و  کار  مشــقت های  و 
ــردی  ــا ف ــؤول ی ــر مس کمت ــاید  ــه ش ک ــتاده  خود ایس
بتواند ایــن شــرایط را در ایــن مــدت طوالنــی تحمــل 

کنــد و پــای عاقــه و حرفــه خــود بمانــد.
رســانه های  ورود  بــا  کــه  اســت  واقعیت ایــن 
دیجیتــال و فضــای مجازی به عرصه اطاع رســانی 
مــردم دیگــر رغبتــی بــرای خریــد روزنامــه و نشــریات 
کاغــذی ندارنــد. حتــی بســیاری از روزنامــه نــگاران 
بــا  روزنامــه  خریــد  جــای  بــه  می دهنــد  ترجیــح 
مــورد  مطالــب  روزنامه هــا  ســایت  بــه  مراجعــه 
بــه  نــدرت  کنــون  ا کننــد.  مطالعــه  را  نظرشــان 
روزنامه هــا تمــام می شــوند و بســیاری از آن هــا در 

می خورنــد. برگشــت  بــاال  شــمارگان 
کــه  می دهــد  نشــان  شــد،  گفتــه  بــاال  در  آنچــه 
دکــه داران  از  حمایــت  و  مطبوعــات  وضعیــت 
مطبوعاتــی، چندان مطلوب نیســت. رســانه های 
کیوســک های مطبوعاتــی بــرای روی پــا  مکتــوب و 

مانــدن، نیــاز بــه حمایــت دارنــد.
شــهر  در  مطبوعــات  و  روزنامه خوانــی  وضعیــت 
کــه دکــه داران بهتــر از هــر مقــام  از مــواردی اســت 
ــد.  کنن ــار نظــر  ــاره آن اظه ــد درب ــؤولی می توانن مس
آنــان در پاییــن آمــدن ســطح اقبــال بــه مطبوعــات 
از  بســیاری  امــا  عقیده انــد  هــم  مــردم  ســوی  از 
کــم شــدن عاقــه مــردم بــه  آنــان دلیــل آن را نــه در 
مطبوعــات بلکــه در عدم آمــوزش عمومی و کاهش 
ــات  ــد مج ــا نتوان ــد ت ــردم می دانن ــد م ــدرت خری ق

کننــد. وزیــن چــاپ شــده را خریــداری 
کاغــذی برای مــردم  هنــوز هــم ماهیــت مطبوعــات 
و مخاطبــان آن هــا موثق تــر اســت ولــی بــه دلیــل 
وضعیت اقتصادی کشــور، ســبد فرهنگی و به تبع 

آن روزنامــه را نیــز از آن حــذف می کننــد.

گذاشتهمیشود: کههرسالبهمزایده دکهای

روایت دکه داری که نیم قرن است روزنامه می فروشد 

رونمایی سه محصول رسانه ای 
در هفته فرهنگی اصفهان

کز فرهنگی  رونمایی تولیدات مرا
در هفته فرهنگی اصفهان

سرپرست معاونت امور فرهنگی ارشاد استان:
گذشته  کتاب سال  بیش از ۲ هزار عنوان 

در اصفهان چاپ شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

سالن و پالتو جزء مشکالت تئاتر اصفهان نیست

استقبال و حمایت از هفت شب، هفت موسیقی  در فضای مجازی

خبرربخ خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

مدیر فرهنگسرای رسانه از رونمایی سه محصول 
گرافــی  »رســاموز«، »نشــریات درنــگ« و 2۰ موشــن 
»پیــام و ســیما« در هفتــه فرهنگــی اصفهــان خبــر 
ــت:   ــار داش ــاره اظه ــن ب ــفیعی در ای ــه ش داد. فاطم
کلیــپ آموزشــی  مجموعــه »رســاموز«  ترکیــب 2۰ 
هــدف  بــا  کــه  اســت  رســانه ای  ســواد  حــوزه  در 
ارتقــا ســواد رســانه ای بــا بهــره منــدی از بهتریــن 
ــازی و  ــای مج ــده و در فض ــه ش ــور تهی کش ــاتید  اس
کــه بــه عنــوان زیســت دوم  شــبکه های اجتماعــی 
مردم شــناخته می شــود، منتشــر خواهد شــد. وی 
افزود: تشــخیص اخبار فیک، مدیریت اســتفاده از 

فضــای مجــازی و آســیب ها و فرصت هــای مجازی 
کــه بــه  مهــم تریــن محــور برنامــه رســاموز اســت 
پاتوقــی بــرای دانســتنی های رســانه تبدیــل شــده 
و در خانــه جــوان رونمایــی می شــود. وی بــا اشــاره 
گرافــی بــا موضــوع حقــوق  بــه تهیــه 2۰ دوره موشــن 
شــخصیت  دو  گفــت:  رســانه  فضــای  در  کــودک 
پیــام و ســیما در ایــن موشــن ها خلــق شــده اند 
ــاره حقــوق  ــاه درب کوت ــه 2۰ شــعار و پیــام  ــه ارائ ــه ب ک
کــه از آن  کــودکان در فضــای مجــازی می پردازنــد 
جملــه می تــوان بــه مــواردی شــامل عــدم بــاز کردن 
کــودکان، منتشــر نکردن  حســاب رســانه ای بــه نــام 
ــرای  کــودکان ب کــودکان، عــدم اســتفاده از  تصاویــر 
کــرد. شــفیعی تصریــح  کار اشــاره  کســب و  رونــق 
کــرد: نشــریه الکترونیــک درنگ به صــورت ماهنامه 
ــودک و نوجــوان در فضــای مجــازی  ک ــت  ــا محوی ب
بــه موضوعــی  هــر شــماره  کــه  منتشــر می شــود 
کــه مجموعه ایــن نشــریه ها نیــز در یــک  می پــردازد 
گفتنــی اســت؛ عاقــه  مجموعــه ارائــه خواهــد شــد. 
منــدان بــرای کســب اطاعــات بیشــتر می تواننــد با 

کننــد. شــماره ۳۵۵۴۴۰۹۶ تمــاس حاصــل 

فرهنگــی  ســازمان  فرهنگــی  اداره  رئیــس 
بــه  اصفهــان  شــهرداری  ورزشــی  اجتماعــی 
هفتــه  در  اداره  برنامه های ایــن  تشــریح 

پرداخــت. اصفهــان  فرهنگــی 
ــه  ــرد: اختتامی ک ــار  ــوعی اظه ــح خش ــید صال س
ح المپیــاد »بــه وقــت نوجوانــی« بــا رقابــت  طــر
بیــش از 7۰۰ دانــش آمــوز از جملــه برنامه هــای 
کــه از ســوی  هفتــه فرهنگــی اصفهــان اســت 
خــود  برگزیــدگان  معرفــی  بــه  نوجــوان  خانــه 

می پــردازد.
وگــو«  گفــت  شــهر  »یــک  برنامــه  افــزود:  وی 
همــکاری  بــا  پرســش  فرهنگســرای  توســط 
شــورای اسامی شــهر اصفهــان در 1۵ منطقــه 
ح نشســت هایی  کــه در ایــن طــر اجــرا می شــود 
بــا  آنایــن  صــورت  بــه  شــهروندان  بیــن 
موضــوع شــادی و نشــاط بــا همــکاری جهــاد 
دانشــگاهی در حــال انجــام اســت و پژوهشــی 
نتایــج  و  انجــام  وگوهــا  گفــت  روی ایــن  بــر 
خواهــد  منتشــر  دانشــگاهی  جهــاد  توســط 

شــد.
انبــار«،  »جغــد  کتاب هــای  داد:  ادامــه  وی 
کتــاب  کتــاب »بازی هــای مهارتــی ارتباطــی« و 
کــودکان  »پوپــو و ســامت غذایــی« در حــوزه 
دیدآمــوز  کارت هــای  فلــش  همچنیــن  و 
والــد  کارت هــای  فلــش  و  ارتباطــی  مهــارت 
کــودک ســرآمد شــامل بیــش از ۳۰۰  کارآمــد و 
گانــه بــه  گیــری مهارت هــای ده  تصویــر بــا فرا
فرهنگــی  اداره  تولیــدات  جملــه  از  والدیــن 
رونمایــی  اردیبهشــت  هشــتم  روز  کــه   اســت 

می شود.
فرهنگــی  ســازمان  فرهنگــی  اداره  رئیــس 
بــه  اصفهــان  شــهرداری  ورزشــی  اجتماعــی 
و  کــرد  اشــاره  آســترومینار  برنامــه  اجــرای 
بصــری  تولیــدات  از  برنامــه،  در ایــن  گفــت: 
آســترومینارهای مرکــز نجــوم ادیــب در ســال 

شــد. خواهــد  رونمایــی   99
خشــوعی بــا اشــاره بــه برنامه هــای فرهنگســرای 
دو  از  رونمایــی  کــرد:  تصریــح  نیــز  پرســش 
کبانــان  مســتند »احــوال شــهر« بــا موضوعــات پا
و  »گفــت  آموزشــی  مجموعــه  اتوبوســرانان،  و 
ــه  ک ــالم«  ــای س ــت وگوه ــواده« و »گف ــو در خان گ
ارائــه  علمی دانشــگاه  هیــات  اعضــای  توســط 
شــده و مجموعــه »پــا بــه پــا« ویــژه پاســخ بــه 
تــا  نــوزادی  از  فرزنــد  دارای  والدیــن  ســواالت 
اداره  برنامه هــای  دیگــر  از  نیــز  ســالگی  چهــار 

فرهنگــی در ایــن هفتــه اســت.
وی ادامه داد: در هشــتم اردیبهشــت مصادف 
بــا نیمــه مــاه مبــارک رمضــان و والدت حضــرت 

ویــژه ای  نماهنــگ  مجتبــی)ع(  حســن  امــام 
پخــش خواهــد شــد.

همــکاری  بــا  ویدئویــی  موزیــک  گفــت:  وی 
نــام  بــا  اســتاندار  جــوان  مشــاوران  شــورای 
شــده  ســاخته  وفاصلــه«  دســت  و  »صــورت 
کــودکان اصفهانــی دربــاره  کــه در ایــن ویدئــو 
کرونــا در قالــب  راه هــای پیشــگیری از ویــروس 

می دهنــد. ارائــه  را  اطاعاتــی  شــعر 
خشــوعی بــا اشــاره بــه رونمایــی از بســته هاای 
ح تــوان هفــت بیــان داشــت: این بســته ها  طــر
کارآفریــن  کارآفریــن پــروری معلمــان،  شــامل 
ــان  ــروری نوجوان کارآفریــن پ ــران،  ــروری مدی پ

و همچنیــن مهندســی خاقیــت اســت. 
فرهنگــی  ســازمان  فرهنگــی  اداره  رئیــس 
بــا  اصفهــان  شــهرداری  ورزشــی  اجتماعــی 
گفــت  اشــاره بــه تهیــه مجموعــه »مهارت هــای 
کاری از مرکــز بانــوان  وگــو شــنود در خانــواده« 
انســان  نظریه هــای  افــزود: مجموعــه  آفتــاب 
ســالم نــگارش دکتــر اصغــر آقایــی روانشــناس، 
در هفتــه فرهنگــی اصفهــان رونمایــی خواهــد 

شــد.
محصــوالت  از  رونمایــی  بــه  پایــان  در  وی 
فرهنگســرای رســانه نیــز پرداخــت و خاطرنشــان 
کــرد: چهــار بســته آموزشــی فرهنگســرای رســانه 
رســانه ای،  ســواد  ارتقــا  بــا  »رســاموز«  شــامل 
کــودک و نوجــوان، ســواد  »ســیما و پیــام« ویــژه 
کمیــک بوک هــای آموزشــی ســواد  رســانه ای و 
رســانه ای در هفتــه فرهنگــی اصفهــان رونمایــی 

می شــود.

رســانه ای  و  فرهنگــی  امــور  معاونــت  سرپرســت 
گفــت:  اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اصفهان 
کتــاب در زمینه هــای مختلــف  ۲ هــزار و ۲۴ عنــوان 

ــید.  ــاپ رس ــه چ ــتان ب ــن اس ــته در ای گذش ــال  س
بــا  کتــاب  تعــداد  افزود: ایــن  زکــی  حاجــی  علــی 
شــمارگان ۲ میلیــون و ۳۱۹ هــزار و ۹۶۵ جلــد در 
اســت. شــده  منتشــر  و  چــاپ  اصفهــان  اســتان 

ــا اشــاره بــه حمایــت و چــاپ ســه هــزار و ۵۳۹  وی ب
عنوان کتاب از نویســندگان توســط ناشــران اســتان 
گذشــته ۱۰ مجــوز  کــرد: همچنیــن در ســال  تصریــح 
اصفهــان،  شهرســتان های  در  انتشــارات  جدیــد 
کاشــان و بوئین میاندشــت صادر شــد. فاورجــان، 

سرپرســت معاونــت امــور فرهنگــی و رســانه ای اداره 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اصفهان خریــد ۳۷۲ 
اســتان  ناشــرین  و  نویســندگان  از  کتــاب  عنــوان 
بــه ارزش  حــدود ۷۵میلیــون تومــان را از جملــه 
ــمرد. ــته برش گذش ــال  کل در س ــن اداره  اقدامات ای
کاغــذ  ســهمیه  اختصــاص  گفــت:  زکــی  حاجــی 
از  ناشــران  برخــورداری  ناشــران،  بــه  یارانــه ای 
تســهیات بیمــه ای و معافیــت مالیاتــی، برگــزاری 
نشــر،  و  چــاپ  حــوزه  فعــاالن  از  تجلیــل  آییــن 
کتابخوانــی و معرفــی  اجــرای برنامه هــای ترویجــی 
دیگــر  از  هنرمنــدان  صنــدوق  بــه  نویســندگان 

بــرای  گرفتــه  فعالیت هــا و حمایت هــای صــورت 
بــود. اصفهــان  اســتان  نشــر  و  چــاپ  حــوزه 

ــاره برنامه هــای پیش بینــی شــده در ســال  وی درب
ــزاری برنامه هــای ترویجــی  ۱۴۰۰ اظهــار داشــت: برگ
کتــاب،  کتابخوانــی )کتــاب ســال اســتانی، هفتــه 
کتــاب،  رونمایــی  و  نقــد  مراســم  فصــل،  کتــاب 
کتــاب(،  چــاپ  و  نشــر  حــوزه  فعــاالن  از  تجلیــل 
حمایــت مــادی و معنوی از ناشــران و نویســندگان، 
تــاش در جهــت افزایــش یارانــه طرح هــای فصلــی 
کاغــذ  کتــاب، پیگیــری بــه منظــور افزایــش ســهیمه 
اختصاصــی بــه ناشــران اســتان و تــاش در راســتای 
کتاب اســتانی از جمله اهداف  افزایش مبلغ خرید 

و برنامه هــای ســال جاری ایــن نهــاد اســت.
کــه  تعــداد ناشــران اســتان حــدود ۳۷۰ بــاب اســت 
کانشهر اصفهان فعالیت  بالغ بر ۴۵ درصد آنها در 

می کننــد.

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اسامی اســتان اصفهــان 
گفــت: امکانــات ســخت افــزاری ماننــد ســالن و پاتو 
در اختیــار اهالــی تئاتــر اصفهــان قــرار داده شــده 
ــا نیســت. حجــت  ــوارد جــزء مشــکات آنه و ایــن م
در  معتمــدی  رمضانعلــی  المســلمین  و  االســام 
گایه هــای هنرمنــدان  گفت وگــو بــا مهــر در جوابیــه 
و اهالــی تئاتــر از عــدم حمایــت آنهــا اظهــار داشــت: 
بــا مســئوالن  بــا اهالــی تئاتــر اصفهــان و ســپس 

تهــران نشســت هایی را برگــزار و مســائل مطــرح و 
پیگیری هــا انجــام شــده اســت. وی افــزود: حــدود 
کرونــا اجــازه فعالیــت و  کــه  یــک ســال و نیــم اســت 
تمریــن بــه تئاتــر نــداده اســت امــا به لحــاظ امکانات 
گرفتــه و  ماننــد ســالن و پاتــو در اختیــار آنهــا قــرار 

طبیعتاً ایــن مــوارد جــز مشــکات نیســت.
کرونا فرصتی برای نویسندگان و 

نمایشنامه نویسان
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اسامی اســتان اصفهــان 
خوبــی  فرصــت  حاضــر  حــال  در  داشــت:  بیــان 
کــه  بــرای نویســندگان و نمایشــنامه نویســان اســت 
کننــد و موضوعــات  ــا اســتفاده  کرون از ایــن فرصــت 
کننــد و  کرونــا آمــاده  محــوری خوبــی را بــرای پــس از 
خوشــبختانه اهالــی تئاتــر هــم دســت روی دســت 
گروه هــای خــود و  نگذاشــته اند و بــه دنبــال ثبــت 

نمایــش هســتند. زیرســاخت های  آماده ســازی 
وی در پاســخ به اینکــه آیــا در شــرایط زرد امــکان اجرا 

ــرایط  ــت: در ش گف ــت،  ــوده اس ــم نب ــا فراه ــرای آنه ب
کل ارشــاد و فرهنــگ اســتان اصفهــان بــه  زرد اداره 
کــه  گرفتــن بــرای فعالیــت تئاتــر بــوده  دنبــال مجــوز 
حتــی تئاتــر اصفهــان هــم آمادگــی الزم بــرای اجــرا 

داشــته اســت.
رده بندی سوم تئاتر و نمایش در مجوز 

کرونا دهی 
ادامــه  المســلمین معتمــدی  و  االســام  حجــت 
ــر ســال  ــا وجود ایــن شــرایط در جشــنواره تئات داد: ب
گروه هــا انتخــاب و معرفــی  کرونــا  گذشــته بــا شــرایط 

کردنــد. کســب  شــدند و خوشــبختانه رتبــه هــم 
وی بــا بیان اینکــه تئاتــر جــز دســته ســوم در رده 
کرونــا قــرار دارد،  گروه هــای مجــاز در شــرایط  بنــدی 
ــرای فعالیــت آنهــا  ــزود: در شــرایط زرد پیگیــری ب اف
ــی خواســتار فعالیــت در  انجــام شــده امــا یــک زمان
که ایــن امــکان بــرای آنهــا  شــرایط نارنجــی بودنــد 

فراهــم نشــد.

مــورد  موســیقی«  هفــت  شــب،  »هفــت  برنامــه 
اســتقبال، بازنشــر و حمایــت شــهرهای دیگــر در 

اســت. گرفتــه  قــرار  مجــازی  صفحــات 
گفــت: برنامــه »هفــت شــب، هفــت  علــی عطریــان 
موســیقی« بــه مناســبت هفتــه فرهنگــی اصفهــان 
از ســوی هنرســرای خورشــید برنامــه ریــزی شــده 
کــه هــر شــب بــه اجــرا و پخــش قطعــات موســیقی در 
صفحــات مجــازی می پــردازد. رئیــس اداره هنــری 
ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری 
اصفهــان افــزود: در شــب نخســت اجرای این برنامه  
کــه مصــادف بــا شــهادت حضــرت خدیجــه)س( 
گــروه پیشــخوان تعزیــه بــه سرپرســتی منصــور  بــود، 
اجــرا  بــه  بانــو  مدح ایــن  در  اشــعاری  بــا  قربانــی 
پرداختنــد. وی اظهــار داشــت: بــا توجــه به اینکــه 

ــودک،  ک ــتدار  ــهر دوس ــر ش ــی نظی ــا القاب ــان ب اصفه
دوســتدار ســالمند مــورد خطــاب قــرار می گیــرد، 
گروه هایــی بــا همیــن ویژگی هــای  ســعی شــد از 
ــیقی«  ــت موس ــب، هف ــت ش ــه »هف ــنی در برنام س
اســتفاده شــود.  وی ادامــه داد: یکــی از شــب ها 
شــهریار  سرپرســتی  بــه  رنگــی«  »کاغــذ  گــروه  بــه 
بلوچستانی شــامل ضرب نوازان کودک اختصاص 
که ایــن قطعــه درحیــاط مــوزه هنرهــای  داشــت 
معاصــر اجــرا و از شــبکه های مجــازی پخــش شــد. 
گروه پیشکســوتان موســیقی  کرد:  عطریان تصریح 
کوارتــت زهــی  گــروه  بــه سرپرســتی اســتاد چناریــان، 
گــروه  خورشــید بــه سرپرســتی فریــد اســماعیلی و 
کوراتت فلوت به سرپرســتی داوودی در عصارخانه 
کــه در یکــی  شــاهی بــه اجــرای برنامــه پرداختنــد 

ــه اجــرا در آمــد.  از ایــن هفــت شــب موســیقی ب

گــروه »پیــام هنــر« متشــکل از هنرمندان  وی افــزود: 
دارای معلولیــت و بیمــاران مبتــا بــه ســرطان نیز به 
اجــرای قطعاتــی  در حیــاط مــوزه هنرهــای معاصــر 

پرداختند. 
رئیــس اداره هنــری ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 
ارکســتر  کــرد:  بیــان  اصفهــان  ورزشــی شــهرداری 
ملــی اصفهــان نیز قطعاتــی را به سرپرســتی مرتضی 

کــرده اســت. شــفیعی در تــاالر هنــر ضبــط و اجــرا 
مجــازی  انتشــار  دلیــل  را  کرونــا  شــیوع  عطریــان 
برنامــه »هفــت شــب، هفــت موســیقی« دانســت 
در  شــده  پخــش  اجراهــای  کــرد:  خاطرنشــان  و 
ســوی  از  را  مثبتــی  بازخــورد  گذشــته  شــب های 
شــهروندان و اهالــی موســیقی بــه همــراه داشــته و 
بازنشــر آن در صفحــات مجــازی در شــهرهای دیگــر 

برنامــه دارد. از حمایــت مردمی از ایــن  نشــان 

خبر

خیریــه  امــور  و  اوقــاف  ثبتــی  و  حقوقــی  معــاون 
گذشــته  ســال  یــک  از  گفــت:  اصفهــان  اســتان 
کنــون اجاره بهــای هتــل عباســی پرداخت نشــده  تا
و در صــورت انجــام توافقــات اجاره بهــا را دریافــت 
گــزارش روابــط عمومــی اداره  کــرد.  بــه  خواهیــم 
اصفهــان،  اســتان  خیریــه  امــور  و  اوقــاف  کل 
در  بابیان اینکــه  توســلی  اصغــر  حجت االســام 
زمینــه بــه  روزرســانی اجاره بهــای موقوفــات بــا 
ارتقــای سیســتم های هوشــمند در ایــن زمینــه 

اظهــار  اســت،  شــده  انجــام  خوبــی  اقدامــات 
داشــت: برای ایــن امــر در ادارات شهرســتانی نیــز 

کار داریــم. را در دســتور  ارتقــای سیســتم ها 
معــاون حقوقــی و ثبتــی اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهــان با بیان اینکه برخــی ادارات بــرای پرداخت 
و بــه  روزرســانی اجاره بهــای موقوفــات همــکاری 
کــه در ایــن  دارنــد، ابــراز داشــت: آن دســت از اداراتــی 
زمینــه همــکاری نمی کننــد بــا ابــزار قانــون پیگیــری 
کــه همــه اقدامــات  الزم را انجــام خواهیــم داد چرا

کارشناســی شــده اســت و مــا بــر اســاس نظــر  اوقــاف 
کــرد. کارشــناس اجاره بهــا را دریافــت خواهیــم 

وی در ادامــه در خصــوص پرداخــت اجاره بهــای 
کــرد: در ایــن زمینــه  هتــل عباســی اصفهــان تصریــح 
کــه  کردیــم  بــه دنبــال توافقاتــی هســتیم و اعــام 
مباحــث هتــل عباســی با جدیــت دنبال شــود؛ یک 
ســال اســت کــه اجاره بهــای هتــل عباســی پرداخت 
نشــده اســت و در صــورت انجــام توافقــات اجاره بهــا 

کــرد. را دریافــت خواهیــم 

عدم پرداخت اجاره بهای یک سال اخیر :

هتل عباسی اصفهان وقفی است 
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گفــت:  پرســپولیس  فوتبــال  تیــم  ســرمربی 
گــروه بــه مرحلــه  می خواهیــم بــه عنــوان تیــم اول 

کنیــم. پیــدا  راه  آســیا  قهرمانــان  لیــگ  بعــد 
»یحیــی گل محمــدی« در نشســت خبری پیــش از 
دیــدار برابــر الریــان در هفتــه ششــم لیــگ قهرمانــان 
بــازی  آســیا اظهــار داشــت: این مســابقه آخریــن 
ــر  ــدار اخی گروهــی اســت و در پنــج دی ــه  مــا در مرحل
عملکــرد خوبــی داشــتیم. توانســتیم خــود را بــه 
کننــده بــه مرحلــه  عنــوان یکــی از تیم هــای صعــود 

کنیــم. بعــد معرفــی 
مــورد  در  بخواهــم   از اینکــه  پیــش  افــزود:  وی 
بحث هــای فوتبالــی صحبــت کنــم، جــا دارد از تمام 
کــه در ایــن مــدت بــرای انجــام مســابقات  کســانی 
فوتبــال  فدراســیون  جملــه  از  کشــیدند  زحمــت 
کــم و  کنم. ایــن مســابقات بــا وجــود  هنــد تشــکر 

کــه وجــود داشــت برگــزار شــد. کاســتی های 
کــرد:  ســرمربی تیــم فوتبــال پرســپولیس اضافــه 
گــروه پنجم ســختی های خــودش  همــه مســابقات 
ــان  ــل الری ــد مقاب ــت. بای ــم اس ــا مه ــرای م را دارد و ب
کیفیــت خوبــی نشــان دهیــم و بتوانیــم بــه عنــوان 
ــا تمــام  ــه بعــد شــویم. ب ــروه راهــی مرحل گ تیــم اول 
کــرد. الریــان هــم  قــوا مقابــل الریــان بــازی خواهیــم 
گــروه مدعــی صعــود باشــد امــا  می توانســت در ایــن 
آنهــا کمی بدشانســی آوردنــد و نتوانســتند از فرصت 

کننــد. بــه خوبــی اســتفاده 
بازیکنانــم  از  کــرد:  نشــان  خاطــر  گل محمــدی 
را  زیــادی  مشــکالت  و  شــرایط  ســخت ترین  کــه 
از ایــن  توانســتند  و  جنگیدنــد  و  کردنــد  تحمــل 
میــدان ســر بلنــد بیــرون بیاینــد تشــکر می کنــم. 
گذاشــتند. از  آنهــا روزهــای ســختی را پشــت ســر 
گــروه  کرونــا اســترس داشــتیم. تمــام تیم هــای  نظــر 
کســن زده بودنــد بــه جــز تیــم مــا. از مســووالن  مــا وا
کسیناســیون  وا بــه  نســبت  می خواهیــم  کشــور 
ــه ویــژه  عمومی اقدامــات بهتــری صــورت بگیــرد. ب
کــه همیشــه در معــرض ابتــال هســتند. ورزشــکاران 

وی همچنیــن در مــورد شکســت در دیــدار قبــل 
گفــت: ســزاوار شکســت  مقابــل الوحــده امــارات 
نبودیــم. در آن دیــدار اســیر تنهــا ۵ دقیقــه بــد بــازی 
گل خوردیم.  کار  کردن خودمان شدیم و در شروع 
جبــران  بــرای  خوبــی  موقعیت هــای  ادامــه  در 
داشــتیم. داور هــم یــک پنالتــی بــه نفــع مــا نگرفــت. 
کــه بایــد رقــم می خــورد تســاوی  حداقــل نتیجــه ای 
بــود. اســیر اتفاقــات بــازی شــدیم و نتوانســتیم بــه 
کنیــم. الوحــده هــم  خوبــی از موقعیت هــا اســتفاده 
ــا بــرد پشــت  ــازی را ب کــرد و توانســت ب خــوب دفــاع 

ســر بگــذارد.
ســرمربی پرســپولیس اضافــه کــرد: شکســت مقابل 
کنــد.  کمــک  الوحــده می توانــد بــه مــا در آینــده 
کنیــم. برخــی اوقــات   بایــد نقــاط ضعفمــان را پیــدا 
ممکن اســت یک شکســت از پیروزی بیشــتر به ما 
کمــک کنــد. بایــد از ایــن بــازی درس بگیریــم و نقاط 
کنیــم.  ضعفمــان را زودتــر پیــدا و مشــکل را برطــرف 
بــا آنالیــز خــوب از بــازی قبــل آماده ایــم تــا مقابــل 

الریــان قــرار بگیریــم.
مقابــل  فــردا  دیــدار  بــرای  افــزود:  وی 
الریــان ماننــد ۵ بــازی اخیــر دنبــال تمــام 

امتیــازات بــازی هســتیم. باید بجنگیم و 
کنیــم تــا بــه هدفمــان در بــازی فــردا  تمرکــز 

برســیم.
پرســپولیس  فوتبــال  تیــم  ســرمربی 
کــرد: فوتبــال هنــد در چنــد ســال  اضافــه 
اخیــر پیشــرفت خوبــی داشــته اســت. 
کیفیت بازیکنــان و در مجموع امکانات 
فوتبــال هنــد پیشــرفت خوبــی داشــته 
و  حضــور بازیکنــان هنــدی در ایــران 
می توانــد  هنــد  در  بازیکنان ایرانــی  و 
اتفــاق خوبــی بــرای بازیکنــان و مربیــان 

جذابــی  و  فوتبالــی  مــراوده  باشــد. این 
بــرای بازیکنــان و مربیــان هــر دو کشــور خواهد 

بــود.

گل محمــدی در مورد اینکــه »عیســی آل کثیــر« در 
بازگشــت می توانــد ماننــد قبــل بــرای سرخپوشــان 
گفــت: در مجمــوع بــا توجــه بــه  موفــق ظاهــر شــود، 
کــه برای ایــن بازیکــن افتاد و حــدود ۶ مــاه از  اتفاقــی 
کــه او بــه فــرم قبلــی  میادیــن دور بــود هنــوز جــا دارد 
خــود بازگــردد و نیــاز بــه زمــان بیشــتری دارد. او نیــاز 
بــه بازی هــای بیشــتری دارد تــا بتواند بــه فرم اصلی 
بازگــردد. بایــد بــه او زمــان بدهیــم و منتظــر باشــیم 
ــی باشــد. این اطمینــان را  ــاره او عیســی قبل ــا دوب ت
ــه او  ــد ب ــردد امــا بای ــده آل بازگ ــه فرم ای ــه او ب ک ــم  داری

کنیــم. کمــک 
تیــم فوتبــال پرســپولیس روز دوشــنبه در پنجمیــن 
دیــدار خــود برابــر بــا الوحــده امــارات مغلــوب شــد. 
کــه هــر چهــار بــازی قبلــی خــود را  سرخپوشــان 
گذاشــته بودنــد در دیــدار  بــا پیــروزی پشــت ســر 
گل مغلــوب شــدند.  در دیگــر  بــا الوحــده بــا یــک 
گــوا هنــد بــه تســاوی  گــروه الریــان قطــر و  بازی ایــن 
یــک بــر یــک رســیدند. پرســپولیس بــا وجود ایــن 
گــروه پنجــم  شکســت، بــا ۱۲ امتیــاز در رده نخســت 
ــا ۳ و  گــوا ب ــا ۱۰،  مســابقات قــرار دارد. الوحــده ب
الریــان بــا ۲ امتیــاز در رده هــای بعدی ایــن گروه 
هســتند. سرخپوشــان پنجشــنبه و از ســاعت 
الریــان  بــا  خــود  بــازی  آخریــن  در   ۱۹
روبــرو می شــوند و در صــورت 
تســاوی  یــک  کســب 
را دارنــد  هم ایــن شــانس 
اول  تیــم  عنــوان  بــه  کــه 
شــوند.  بعــد  دور  راهــی 
صــورت  در  حتــی  امــا 
شکســت پرســپولیس و 
پیــروزی الوحــده مقابــل 
گــوا، بازهــم پرســپولیس در 
میــان بهتریــن تیم هــای 
قــرار  مســابقات  دوم 

گرفــت. خواهــد 

 سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس:

کنیم می خواهیم به عنوان تیم نخست صعود 
برگزارکننــدگان بازی هــای المپیــک ۲۰۲۰ طــرح 
بهداشــتی این  پروتکل هــای  بــه  را  جدیــدی 

می کننــد. اضافــه  بازی هــا 
کمیتــه بیــن المللــی المپیــک )IOC( و  مدیــران 
مســئوالن فدراســیون های جهانی در رشته های 
مختلــف در طــرح پیشــنهادی ژاپنی هــا بــرای 
شــده اند.  گنجانــده  کرونــا«  روزانــه  »تســت 
البته ایــن طــرح در صورتــی برای ایــن افــراد اجــرا 
ــا ورزشــکاران تمــاس نزدیــک  ــه آنهــا ب ک می شــود 

داشــته باشــند. 
ســایت kyodo news بــا اعالم ایــن طــرح و بــه نقــل 
از منابــع نزدیــک به آن، اعالم کرده که شناســایی 
کرونــا  بــه موقــع آلودگی هــای ناشــی از ابتــال بــه 
جریــان  در  ویــروس  شــیوع این  از  جلوگیــری  و 

ــت.  ــام آن اس ــدف از انج ــک ه المپی
بــر  پیــش بینــی می شــود طــرح جدیــد مبنــی 
آزمایــش روزانــه از مســئوالن خارجــی در جریــان 
المپیــک بــه شــرط تمــاس نزدیک بــا ورزشــکاران، 
بــه عنــوان یکــی از دســتورالعمل های مبــارزه بــا 

کوویــد ۱۹ در »کتابچــه بازی هــا« لحــاظ شــود. 
کــه در اولیــن  ایــن طــرح در حالــی ارائــه شــده 
کرونــا  بــا  مبــارزه  دســتورالعمل های  از  نســخه 
منتشــر  فوریــه  مــاه  کــه  المپیــک  جریــان  در 
مقامــات  کــه  بــود  شــده  عنــوان  شــد، اینگونه 
»بطــور منظــم« مــورد آزمایــش قــرار می گیرنــد امــا 
ســازمان دهنــدگان در آخریــن نســخه مشــخص 
کــه فراوانی غربالگری به میــزان ارتباط آنها  کردنــد 

بــا ورزشــکاران بســتگی خواهــد داشــت.
کمتــر از ســه مــاه تــا بازی هــای المپیــک باقــی 
کان  مانــده و دولــت و کمیته برگــزاری بازی ها کما
ــر محافظــت از ســالمت شــرکت  اولویــت خــود را ب

ــد.  ــرار داده ان کننــدگان و مــردم ژاپــن ق
ــد  ــرده بودن ک ــالم  ــام اع ــن مق ــن چندی ــش از ای پی
طریــق  از  بیشــتر  مربیــان  و  ورزشــکاران  کــه 
آزمایش هــای بزاقــی در طــول بازی هــای توکیــو هر 

قــرار می گیرنــد. آزمایــش  مــورد  روز 

نگرانــی  باعــث  هنــد  در  کرونــا  گســترده  شــیوع 
کنفدراســیون فوتبــال آســیا از وضعیــت تیم هــای 
کننــده در مســابقات لیــگ قهرمانــان آســیا  شــرکت 
معــاون   - گیــل  مــن  شــین  اســت.  شــده   ۲۰۲۱
کنفدراســیون فوتبــال آســیا در نامــه ای بــه  دبیــرکل 
دبیــرکل فدراســیون فوتبــال هنــد نوشــت: باتوجــه 
ــان آســیا  ــروه E رقابتهــای لیــگ قهرمان گ ــه  به این ک
۲۰۲۱ بــه میزبانــی گوآ در هند برگزار می شــود، ضمن 
قدردانــی صمیمانــه از خدمــات ارائــه شــده توســط 
کمیتــه برگــزاری محلــی  فدراســیون فوتبــال هنــد و 
و همچنیــن برگــزاری موفقیــت آمیــز مســابقات، بــه 
اســتحضار می رســاند AFC نســبت بــه وضعیــت 
کرونــا در هنــد و بــه خصــوص افزایــش مــوارد مثبتــی 

گــزارش شــده اند،  کــه بــه تازگــی در چنــد روز اخیــر 
کیــد کامــل AFC بــر اهمیــت  بســیار نگــران اســت. تأ
محافظــت از ســالمتی و ایمنــی همــه باشــگاه های 
در   AFC حاضــر  نماینــدگان  و  کننــده  شــرکت 
کــه همیشــه بایــد در درجــه اول قــرار  رقابت هاســت 
گیــرد. لــذا خواهشــمندیم نســبت بــه اســتفاده از 
کلیــه اقدامــات و پروتکل هــای پیشــگیرانه مطابــق 
 AFC بــا آییــن نامــه پروتــکل عملیاتــی بازی هــای
و  )ویرایــش ۲۰۲۱(   ۱۹ - کوویــد  شــیوع  دوران  در 
پروتکل هــای تنظیــم شــده توســط کمیتــه برگــزاری 
مســابقات محلــی، بــرای اطمینــان از ایمنــی همــه 
کنید. ضمن این  ذینفعان در این مســابقات اقــدام 
کــه بایــد متذکر شــویم باتوجه به شــرایط کنونی این 
موضوع صرفًا منتهی به فاصله اجتماعی و حباب 
شیشــه ای نیســت و باید راه حل های سخت گیرانه 
تــری لحــاظ شــود. همچنیــن یــادآوری می شــود 
بازگشــت ایمن  از  اطمینــان  بــرای  بیشــتر  توجــه 
ضــروری  کشورهایشــان  بــه  حاضــر  باشــگاه های 
اســت. معــاون دبیــرکل AFC در پایان از فدراســیون 
کنون  فوتبــال هنــد بــه خاطــر خدمــات ارائه شــده تا
کامــل برگزارکننــدگان  و همچنیــن انجــام تعهــدات 

کــرد. تشــکر 

الهــالل  و  تاجیکســتان  اســتقالل  اول،  گــروه  در 
عربســتان شــرایط بســیار خوبی دارند و به احتمال 

فــراوان هــر ۲ راهــی دور بعــد می شــوند. 
گــروه پنجــم هــم در صــورت کســب هــر نتیجه ای  در 
کنــار  کــه الوحــده هــم در  می تــوان انتظــار داشــت 
پرســپولیس بــه مرحلــه حذفــی صعــود کنــد. به این 
ترتیــب فقــط یــک جایــگاه دیگــر بــرای بهتریــن تیــم 

ــد. ــی می مان دوم خال
اســتقالل می توانــد بــا پیــروزی در بــازی آخــر مقابــل 
نیــروی هوایــی عــراق، بــدون دردســر و بــه عنــوان 

ــرود. ــروه بــه یک هشــتم نهایــی ب گ تیــم اول 
 ولــی در صورتــی که ایــن تیــم بــه تســاوی هم برســد، 
گرفتن در میان بهترین  کار بسیار سختی برای قرار 

تیم هــای دوم خواهد داشــت.
کتــور هــم بــرای حفظ شــانس صعــود، فقــط باید  ترا
بــه فکــر پیــروزی در بــازی آخر مقابل شــارجه امــارات 
گردان رســول خطیبــی ۱۰  باشــد.  در ایــن صورت شــا
امتیــازی می شــوند و بایــد منتظر شــرایط گروه های 
دیگــر باشــند تــا شــاید هشــتمین تیــم یک هشــتم 

شوند.

لیــگ  گروهــی  مرحلــه  از  دور  آخریــن  آســتانه  در 
قهرمانــان آســیا در منطقــه غــرب، رقابــت بــرای 
صعــود بــه مرحله حذفی بســیار نزدیک و حســاس 

شــده اســت.
امســال بــرای نخســتین بــار لیــگ قهرمانــان آســیا 
گــروه برگــزار شــد. در هــر  بــا حضــور ۴۰ تیــم و در ۱۰ 
گروه هــا بــه همــراه ســه تیــم  منطقــه پنــج تیــم برتــر 
از بهتریــن تیم هــای دوم بــه مرحلــه یک هشــتم 

نهایــی صعــود می کننــد.
را  تیم هــا  صعــود  کار  برگــزاری،  شــیوه  همیــن 
ــرده اســت. در میــان تیم های ایرانــی  ک ــر  پیچیده ت
تکلیــف ۲ تیــم مشــخص شــده امــا ۲ تیــم دیگــر تــا 

آخریــن روز بالتکلیــف هســتند.
پرســپولیس بــا ۱۲ امتیــاز از پنــج بــازی بــه طــور قطع 
ــه  ک ــرده اســت. این تیــم  ک ــه بعــد صعــود  ــه مرحل ب
در آخریــن بــازی بایــد بــه مصــاف الریــان قطــر بــرود، 
گــروه خــود  شــانس زیــادی بــرای صدرنشــینی در 

گــر در رده دوم هــم قــرار بگیــرد، بــا  دارد ولــی حتــی ا
گروه هــا،  توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده در دیگــر 
دوم  تیم هــای  بهتریــن  میــان  در  شــک  بــدون 

خواهــد بــود.
فوالد خوزســتان هم با کســب ۵ امتیاز از ســه بازی 
گــروه و  خــود، شانســی بــرای رســیدن بــه مقــام دوم 
صعــود ندارد و نخســتین ایرانی حذف شــده در این 

فصل اســت.
کتــور همچنــان به صعود امیــدوار  امــا اســتقالل و ترا
گر کشــیده  هســتند. گرچــه کار ایــن ۲ تیــم بــه امــا و ا

است.
در حــال حاضــر فقــط شــارجه امــارات صدرنشــینی 
کــرده و ۱۱  گــروه دوم مســابقات قطعــی  خــود را در 
رده دوم  کــه در  دارنــد  را  تیــم دیگر ایــن شــانس 
گــروه خــود قــرار بگیرنــد. در جــدول زیــر رده بنــدی 

فعلی ایــن ۱۱ تیــم قــرار دارد:
کــه ممکــن اســت در رده دوم  رده بنــدی تیم هایــی 

گــروه خــود قــرار بگیرند.

گفــت:  نایــب رییــس زنــان فدراســیون وزنه بــرداری 
و  داریــم  زنــان  بخــش  در  را  آینــده داری  جوانــان 
ورزشــکاران ما توانســتند در ســطح ملی رکورد کشور 
ــا، در  ــو با ایرن گفت وگ را بشــکنند. مریــم منظمــی در 
مــورد عملکــرد زنــان وزنه بردار ایــران در مســابقات 
کــه در ازبکســتان برگــزار شــد، اظهــار  قهرمانــی آســیا 
زن  وزنه بــردار  پنــج  مســابقات  در ایــن  داشــت: 
کــه دو تــن از آنهــا در رده جوانــان  کردنــد  شــرکت 

هســتند و آینــده درخشــانی را پیــش رو دارنــد. مــا 
کــه  گرفتیــم  کیلوگــرم  بهتریــن نتیجــه را در رده ۸۱ 
گرفتنــد. فاطمــه  آنهــا در رده پنجــم و ششــم قــرار 
یوســفی هم  با وجود اینکه در دســته فوق ســنگین 
کــرد،  عملکــرد مطلوبــی  کار  کمتــر از یــک مــاه بــا مــا 
داشــت. وی افــزود: همــه ملی پوشــان توانســتند در 
کشــور را افزایــش دهنــد. نایــب  ــورد  ســطح ملــی رک
رییــس زنــان فدراســیون وزنــه بــرداری خاطرنشــان 
کــرد: ۲ بازیکــن بــرای اولیــن بــار بــه مســابقه های 

بین المللــی رفتنــد. اســترس یوســفی نســبت بــه 
کمتــر بــود. یونســی دیگــر وزنه بــردار  ســایر بازیکنــان 
هــم بــا وجود اینکــه اولیــن تجربــه بین المللــی اش 
را ســپری می کــرد، اســترس نداشــت. منظمــی در 
رابطــه با اینکــه تیم ایــران بهتریــن عملکــرد را در ایــن 
کــرد: پیــش  چنــد ســال پشــت ســر گذاشــت، اضافــه 
از ایــن هــم نفــرات تجربــه حضــور در مســابقات را 
داشــتند و از نظــر عملکــردی ســه وزنــه بــردار مــا 

عملکــرد خیلــی خوبــی داشــتند 

اضافه شدن طرح جدید 
به پروتکل بهداشتی المپیک توکیو

کرونا در هند و برگزاری  نگرانی AFC از شیوع 
بازی های گروه پرسپولیس

کدام تیم ها شانس صعود به مرحله حذفی لیگ 
قهرمانان آسیا را دارند؟

نایب رییس فدراسیون وزنه برداری:

 رکوردهای ملی زنان شکسته شد

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

گفــت:  کمــان  ــا  ــدازی ب ــی تیران ســرمربی تیــم مل
تمرینــات بــه شــکل منســجم و منظمــی در حــال 
پیگیــری اســت و در حــال حاضــر هــدف اصلــی 
کمانــداران بــه خودبــاوری  کادر فنــی دســتیابی 

اســت.
ــنبه  ــزاد« روز چهارش ک ــزاد پا ــا، »به گزارش ایرن ــه  ب
در حاشــیه نهمیــن اردوی آماده ســازی تیــم ملی 
کمــان در جمــع خبرنــگاران افــزود:  تیرانــدازی بــا 
کمانــداران بــه خودبــاوری و افزایــش  دســتیابی 
اعتمــاد بــه نفــس موجــب آمادگــی روانــی آنــان 
می شــود و عملکــرد کمانــداران در مســابقات هم 

ســطح تمریناتشــان و حتــی بهتــر خواهــد بــود.
ادامــه  کمــان  بــا  تیرانــدازی  فدراســیون  دبیــر 
داد: خودبــاوری از ســوی دیگــر موجــب آرامــش 
اصلی ایــن  کــه الزمــه  کمانــداران خواهــد شــد 
رشــته بــرای شــرکت موفــق در مســابقات و بــه 
ویــژه حضــور در آخریــن مرحله مســابقات کســب 

ســهمیه المپیــک در فرانســه اســت.
بازیکنان اندک انــدک  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
بــه  جســمانی  و  تکنیکــی  آمادگــی  لحــاظ  بــه 
کمانــداران  شــرایط ایده آل نزدیــک می شــوند و 
آمادگــی  درصــد   ۷۰ حــدود  بــه  اردو  در  حاضــر 

یافته انــد. دســت  نیــاز  مــورد  جســمانی 
و  مشــترک ایران  اردوی  بــه  همچنیــن  کــزاد  پا
کــرد  کشــور ترکیــه اشــاره  تیم هــای اروپایــی در 
تورنمنــت  در  حضــور  از  مــا  هــدف  گفــت:  و 
بین المللــی ترکیــه یافتــن نقــاط ضعــف و قــوت 
ــع  ــدف رف ــا ه ــر ب ــال حاض ــود و در ح ــداران ب کمان
ــوت  ــاط ق ــت نق ــداران و تقوی کمان ــاط ضعــف  نق

آنــان در حــال پیگیــری اســت.
کامپونــد روزهــای اول تــا ۲۴  کمانــداران  اردوی 
اردیبهشــت در ســایت تیرانــدازی با کمــان آزادی 
کشــورمان  کمانــداران  در حــال برگــزاری اســت.  
خــود را بــرای حضــور در مرحلــه دوم کاپ جهانــی 

ســوئیس آمــاده می کننــد.
پالیزبــان،  محمدصالــح  کــزاد،  پا آرمیــن 
کبــری، آرزو طاهریــان،  سیدحســام کوثــر، احمــد ا
گیســا بایبوردی  ویدا حلیمیان، راحله فارســی و 
نفــرات دعــوت شــده بــه اردوی تیم ملی کامپوند 
هســتند کــه با هدایت اســماعیل عبــادی خــود را 

بــرای مســابقات ســوئیس آمــاده می کننــد.

 سرمربی تیم ملی تیراندازی با کمان: 

هدف اصلی دستیابی 
کمانداران به خودباوری 

است بــا  اســتقالل  و  پرســپولیس  خصوصی ســازی 
شــیوه ای مبهــم و عجوالنــه در حــال اجراســت؛ بــه 
کــه نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی و  طــوری 

نخبــگان ورزشــی هــم بــا آن مخالــف هســتند.
امــری  پرســپولیس  و  اســتقالل  خصوصی ســازی 
بدیهــی و الزم بــرای فوتبال ایــران اســت و هیچکس 
بــا اصــل آن مخالــف نیســت. تقریبــا همــه اهالــی 
بخــش  بــه  باشــگاه  دو  گذاری ایــن  وا فوتبــال 
خصوصــی را اجتناب ناپذیــر و ضروری می دانند که 
گیــرد امــا مشــکل اصلــی آنجاســت  بایســتی صــورت 
و  اقتصــاد  فوتبــال،  کارشناســان  از  بســیاری  کــه 
مدیریــت، شــیوه خصوصی ســازی ســرخابی ها در 
کنونــی را غیرشــفاف، شــائبه برانگیز و نگــران  دولــت 
کننــده می داننــد. هیچکــس موافــق ادامــه اداره 
دولتی ایــن دو باشــگاه بــزرگ و پرطرفــدار در فوتبــال 
کشــورمان نیســت. همــه می دانیــم سال هاســت به 
کنفدراســیون فوتبال آســیا اعالم کرده ایم اســتقالل 
و پرسپولیس خصوصی هســتند. سال هاست این 
درآمــدزا  و  خصوصــی  کاغــذ  روی  باشــگاه  دو 
کــه فاصلــه زیــادی  شــده اند امــا همــه می دانیــم 
خصوصــی  داریــم؛  واقعــی  ســازی  خصوصــی  بــا 
اســتقالل مثــل  و  کــه در آن پرســپولیس  ســازی 
بارســلونا، منچســتریونایتد، بایــرن مونیــخ یــا حتــی 
ــو در پرتغــال و  کوچکتــری چــون پورت باشــگاه های 

زنیــت در روســیه اداره شــوند.
ببیننــد  کــه  اســت  باشــگاه  دو  هــواداران  آرزوی 
و  جنجال هــا  از  غ  فــار محبوبشــان  باشــگاه های 
تبلیغــات غیــر ورزشــی اداره می شــوند و بــه قــول 
معــروف، مدیریــت و حتــی مالکیــت دو باشــگاه 
بــه دســت اهالــی فــن اســت؛ نــه آنکــه بــرج ســاز، 
بگیرنــد.  دســت  در  را  آن  زمــام  و...  دانپزشــک 
بنابرایــن، همــه بایــد از ایــن رونــد خصوصــی ســازی 
کــه آغــاز شــده، اســتقبال  کننــد و آن را فصلــی نــو در 
اداره اســتقالل و پرســپولیس بداننــد امــا چنیــن 
ــی ورزش و  ــاق اهال ــه اتف ــب ب ــت قری کثری ــت و ا نیس
اقتصــاد شــیوه اجرای ایــن خصوصــی ســازی را غیــر 

می داننــد. غیرکارشناســانه  و  شــفاف 
حتــی  و  ورزشــی  نظــران  صاحــب  ســوال  اولیــن 
کــه چــرا دولــت در ماه هــای  اقتصادی ایــن اســت 
گذاری ســرخابی ها  پایانــی حیــات خــود اقــدام بــه وا
گذشــته دولــت  کــرده اســت؟ چــرا در 7 ســال و نیــم 
اقــدام  موثــر و قابــل اعتنایــی بــرای خصوصی ســازی 
انجــام نــداد و یــک بــاره در ایــن ماه هــای پایانــی 

کلیــد زدنــد واجرای آن برایشــان  خصوصی ســازی را 
مهم تریــن اتفــاق ورزش شــد. 

گــذاری  کــرد دیگــر وا وزیــر ورزش چنــدی قبــل اعــالم 
ورزش  وزارت  دســت  در  اســتقالل  و  پرســپولیس 
کــه  نیســت و ایــن ســازمان خصوصی ســازی اســت 
کنــد. آیــا واقعــا  گیــری  بایــد در ایــن مــورد تصمیــم 
وزارت ورزش تمامی جوانب ایــن خصوصی ســازی 
در  واقعــا  آیــا  اســت؟  کــرده  بررســی  را  عجوالنــه 
ــان اســت،  ــه پای ــت رو ب کار دول ــه  ک ــی  هفته هــای آت
اســتقالل و پرســپولیس به سامان می شــوند و اداره 
امور ایــن دو باشــگاه مجــب آرامــش هوادارانشــان 
پاســخ این  داریــم  دوســت  خیلــی  شــد؟  خواهــد 
ســواالت مثبــت باشــد امــا شــماری از نماینــدگان 
مجلــس و مدیــران ســابق دو باشــگاه نظــر متفاوتــی 
باشــگاه  دو  در ایــن  زمانــی  کــه  مردانــی  دارنــد؛ 
کــرده یــا حتــی نماینــده مجلــس شــورای  مدیریــت 

کامــل دارنــد. اســالمی که بــه قوانیــن اشــراف 
اســتقالل  اســبق  مدیرعامــل  آشــتیانی  واعــظ 
عجوالنــه  ســازی  خصوصــی  به ایــن  کنــش  وا در 
و  اســتقالل  گــذاری  وا »بــه  می گویــد:  پرابهــام  و 
پرســپولیس خــام ورود می شــود و دولــت بعــدی 
بگــذارد.  پشــت ســر  را  زیــادی  بایــد چالش هــای 
کــه وقتــی مســؤوالن و مشــاوران  نکته ایــن اســت 
صحبــت  ســرخابی ها  گــذاری  وا دربــاره  بــورس 
گــر حــرف می زننــد. در این حالت  می                                   کننــد، بــا امــا و ا
کــه آنهــا می گوینــد ابتدا ایــن کار را انجــام می دهیــم و 
بعد ببینیم اوضاع چگونه اســت، این ســؤال پیش 

گــذاری  کارآمــد می خواهیــد وا می آیــد بــا مدیــران نا
انجــام دهیــد؟« حرف هــای یکــی از مدیــران عامــل 
اســبق اســتقالل قابــل تامــل اســت. او می گویــد 
حتــی مســئوالن بورســی هــم بــا تردیــد در مــورد 
ورود ایــن دو باشــگاه بــه بــورس صحبــت می کننــد. 
ــه حتــی بعــد از  ک معنــای دیگــر حرفش ایــن اســت 
خصوصی ســازی عجوالنه، آینده روشــنی در انتظار 
احســان  بــود.  نخواهــد  اســتقالل  و  پرســپولیس 
قاضــی زاده هاشــمی از نماینــدگان مجلــس شــورای 
کنــش بــه شــیوه خصوصــی ســازی  اســالمی در وا
ســرخابی ها در ماه هــای پایانــی دولــت می گویــد: 
»طبعــا در خصوصــی ســازی اول بایــد میــزان درآمــد 
و بدهی این دو باشــگاه مشــخص شــود. یعنی باید 
شــفاف و ریــز بــه عــدد تــا ریــال آخــر مشــخص باشــد 
کســی نمی توانــد  امــا در مورد ایــن دو باشــگاه واقعــا 
کــه همــه چیــز شــفاف و مشــخص شــده  کنــد  ادعــا 
کنــد.  اســت. دولــت اصــرار دارد ایــن حکــم را اجــرا 
اجــرای خصوصــی ســازی هســتیم  مــا خواهــان 
امــا بــا شــفافیت، دقــت، صراحــت، بــدون عجلــه 
کــه  صــورت  به ایــن  ولــو  کــردن.  کار  قانونمنــد  و 
کــه  در وضعیــت اول بــه صــورت 2۰ درصــد ســهام 
گســترده اجتماعــی و مردمــی و  دچــار حاشــیه های 
کــه بعــدا افســوس بخوریــم  گــوار نشــوند  اتفاقــات نا

چــرا چنیــن اتفاقــی افتــاد.«
کشــور هــم صراحتــا هــراس  در واقــع قانون گــذاران 
و  می کننــد  بیــان  عجوالنــه  گــذاری  وا از  را  خــود 
گــذاری حتــی 2۰ درصــد ســهام بــدون  می گوینــد وا

گســترده ای  شــفافیت ممکــن اســت حاشــیه های 
نماینــده  قطعــا  بزنــد.  رقــم  ســرخابی ها  بــرای  را 
هــم  آشــنایی  فوتبــال  و  ورزش  بــه  کــه  مجلــس 
از  فراتــر  اســتقالل  و  پرســپولیس  می دانــد  دارد، 
ــه  گون ــران هســتند و هــر  یــک باشــگاه ورزشــی در ای
ناهنجاری در اداره آنها می تواند تبعات اجتماعی، 
کنــد. بســیاری از  فرهنگــی و حتــی سیاســی ایجاد 
فوتبالدوســتان ایرانی هــوادار یکــی از این دو باشــگاه 
هســتند و به همین دلیل کوچکترین اتفاقات این 
دو باشــگاه را بــه صــورت دقیــق و شــبانه روزی رصــد 
کــه نماینــده  می کننــد و بــه همیــن دلیــل اســت 
گــذاری ابــراز نگرانــی می کند. مجلــس از روش ایــن وا
کاملــی بــه مســایل  کــه اشــراف  کاظــم اولیایــی   
مدیریتــی ورزش و اداره ایــن دو باشــگاه دارد هــم 
عجوالنــه  خصوصی ســازی  به ایــن  کنــش  وا در 
می گوید: »باید مالکیت همچنــان در اختیار دولت 
باشــد و اختیــار مدیریــت بــرای روشــن و شــفاف 
شــدن عملکردهــا در اختیــار اهلــش قــرار بگیــرد. در 
کــه یکــی از آنهــا  گــذاری چهــار روش داریــم  بحــث وا
پیمــان مدیریــت اســت. طبق ایــن روش دولــت 
بایــد الزاماتــی را بــرای بخــش خصوصــی ســازی بــه 
ــا شــفاف ســازی و پرداخــت بدهی هــا  وجــود آورد ت
گــذاری هــم بایــد بــه  صــورت بگیــرد. در ادامــه وا
فــرد  بــه  را  باشــگاه  و  باشــد  شــکل جمع ســپاری 
نفروشــند. مهم تــر از تمام ایــن مســائل این اســت 
کــه باشــگاه عالقمنــد و هــوادار دارد و ســرخابی ها 
هم باید مانند باشــگاه های پیشــرفته دنیا از سوی 
هــواداران خــود اداره شــوند و راه عــالج هــم همیــن 
اســت. در ایــن حالــت باشــگاه ها راحت تــر می توانند 

ــد.« ــات بدهن ــه حی ادام
گــذاری و  بــه نظــر می رســد هیچکــس بــا اصــل وا
خصوصــی ســازی ســرخابی ها مخالفتــی نــدارد امــا 
ــام و  ــر ابه ــه پ ک ــت  ــرای آن اس ــیوه اج ــا ش ــکل ب مش
شــائبه برانگیــز اســت. در نهایــت بهتــر اســت دولــت 
کار را مدبرانــه پیــش ببــرد و فقــط بــه فکــر بــه  فعلــی 
گاهــی  کــه  گذاشــتن یــادگاری از خــود نباشــد  جــا 
یادگاری هــای عجوالنــه در عرصــه ورزش تبدیــل 
ــه پاشــنه آشــیلی برای ایجادکننــدگان آن خواهــد  ب
گــذاری  وا اجرای ایــن  بــا  اســت  ممکــن  شــد. 
غیرکارشناسانه و عجوالنه پرسپولیس و استقالل، 
شــاهد  و  بردارنــد  ویرانــی  ســوی  بــه  گامی بلنــد 
کشــور باشــیم؛  یــک فاجعــه مدیریتــی- ورزشــی در 
کــه می توانــد ناهنجاری هایــش تبعــات  فاجعــه ای 
گســترده ای داشــته باشــد. اجتماعــی و فرهنگــی 

گذاری شائبه برانگیز؛ مجلس و سرخابی ها هم علیه وا

 استقالل و پرسپولیس در آستانه ویرانه شدن؟
گزارشربخ

تیم فوتبال ســپاهان در مرحله یک هشــتم نهایی 
جــام حذفــی فوتبــال مهمان خوشــه طالیی ســاوه 

است.
هشــتم  یــک  مرحلــه  رقابت هــای  چارچــوب  در 
نهایــی جــام حذفــی فوتبــال، فــردا از ســاعت ۲۱ 
در  ســپاهان  و  ســاوه  طالیــی  خوشــه  تیم هــای 
ورزشــگاه شــهید چمــران ســاوه بــه مصــاف یکدیگــر 

می رونــد.
مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال

دیدار تیم های خوشه طالیی ساوه و سپاهان
پنجشنبه، ۹ اردیبهشت، ساعت ۲۱:۰۰

ورزشگاه: شهید چمران ساوه
داور: وحید زمانی

مرکــزی(،  )اســتان  آفتــاب  شــبکه  زنــده:  پخــش 
اصفهــان شــبکه 

مسیر یک چهارم از ساوه می گذرد
در یکــی از ۸ دیــدار مرحلــه یــک هشــتم نهایی جام 
حذفــی، فــردا از ســاعت ۲۱ تیــم فوتبال ســپاهان در 
ــر تیــم خوشــه  ورزشــگاه شــهید چمــران ســاوه براب

طالیــی قــرار می گیــرد.
کــه در ایــن فصــل از رقابت هــای  خوشــه طالیــی 
متوســطی  نســبتًا  عملکــرد  اول  دســته  لیــگ 
داشــته اســت و در میانه هــای جــدول قــرار دارد 
در مرحلــه قبــل جــام حذفــی بــا پیــروزی ۳ بــر صفــر 
برابــر شــهرداری بردســکن جــواز صعــود کســب کرد. 
کنــار پرســپولیس  کــه در  در ســوی دیگــر ســپاهان 
مدعــی اصلــی قهرمانــی لیــگ بــه شــمار مــی رود، 
در مرحلــه قبــل جــام حذفــی بــه ســختی موفــق 
شــد بــا گل دقایــق پایانــی گئورگــی گولســیانی مــس 
رفســنجان را در ورزشــگاه نقــش جهــان شکســت 

دهــد.
ســپاهان در حالــی فــردا بــه مصــاف خوشــه طالیــی 
ســاوه مــی رود کــه بــه لطــف پیــروزی هفتــه گذشــته 
کــرده  از آن خــود  برابــر نســاجی صــدر جــدول را 
گردان نویدکیــا بــا روحیــه ای  اســت. با ایــن حــال شــا
جــام حذفــی  در  موفقیــت  دنبــال  بــه  مضاعــف 
هستند زیرا همانطور که آنها در مصاحبه هایشان 
گفته انــد، قهرمانــی در هــر دو جــام حذفــی و لیــگ 

گردان نویدکیــا اســت. ــر هدف ایــن فصــل شــا برت
در ســوی دیگر خوشــه طالیی ســاوه نیز پس از یک 
ــه مصــاف ســپاهان مــی رود.  ــرد روحیــه بخــش ب ب
آنها ابتدای هفته در شــهر خود موفق به شکســت 

۴ بــر یــک تیــم قعرنشــین گل ریحــان البــرز شــدند تا 
کامــی در  دومیــن بــرد متوالــی را پــس از ۶ هفتــه نا
کننــد. ســاوه ای ها امیدوارنــد در  کســب  پیــروزی 
هفته هــای باقــی مانــده فاصلــه ۷ امتیــازی تــا تیــم 
کننــد. ســرمربیگری خوشــه  دوم جــدول را جبــران 
کــه در  طالیــی بــر عهــده وحید بیات لو اســت کســی 
ابتــدای فصــل ســرمربی ماشــین ســازی تبریز بــود و 
خیلــی زود پــس از چنــد نتیجــه ضعیــف از ســمت 
خــود اســتعفا داد تــا دوبــاره بــه مربیگــری در لیــگ 

دســته اول بازگــردد.
دیــدار دو تیــم پیــش درآمــدی خواهد بــود بر جدال 
حســاس هفتــه آینــده هــر دو تیــم. ســپاهان در 
دیــدار بعــدی خــود در حســاس ترین دیــدار نیــم 
فصل باید در ورزشــگاه نقش جهان از پرســپولیس 
کند و در سوی دیگر نیز خوشه طالیی در  میزبانی 
کرمــان بــه مصــاف تیــم صدرنشــین مــس مــی رود.

بــه مصــاف خوشــه طالیــی  ســپاهان در حالــی 
کــه بازیکــن غایبــی در ایــن دیــدار نــدارد امــا  مــی رود 
امیــد نورافکــن، ســجاد شــهباززاده، محمــد محبی 
و محمدرضــا خلعتبــری یــک اخطــاره هســتند و در 
کارت در بــازی فــردا، از مســابقه  صــورت دریافــت 
محــروم  صعــود  صــورت  در  ســپاهان  بعــدی 

می شــوند.
ترکیب احتمالی خوشه طالیی:

محمــد خزایــی، حســن مرادی فــر، عبــاس عامری، 
پوریــا غالمــی، علیرضــا محمــودی، عبــاس یحیــی 
امیــن  دوســتدار،  حســین  اژدر،  ســجاد  بیگــی، 

ــاداش ــید پ ــرفراز و فرش ــد س ــن، محم که ــان  جه
ترکیب احتمالی سپاهان:

گولسیانی،  گئورگی  پیام نیازمند، عزت اهلل پورقاز، 
محمــد  نورافکــن،  امیــد  اســماعیلی فر،  دانیــال 
کریمــی، احســان حــاج صفــی، ســروش رفیعــی، 
محمــد محبــی، محمدرضــا حســینی و ســجاد 

شــهباززاده

مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال ایران؛

خوشه طالیی- سپاهان،
مسیر یک چهارم از ساوه می گذرد

گل تفاضل  امتیاز تیم رتبه

۷ ۱۲ )E پرسپولیس ایران )گروه ۱

۴ ۱۰ )A الهالل عربستان )گروه ۲

۳ ۱۰ )A استقالل تاجیکستان )گروه ۳

۳ ۱۰ )D السد قطر )گروه ۴

۲ ۱۰ )E الوحده امارات )گروه ۵

۵ ۸ )C استقالل ایران )گروه ۶

۳ ۸ )D النصر عربستان )گروه ۷

۲ ۸ )C الدحیل قطر )گروه ۸

۱ ۸ )C االهلی عربستان )گروه ۹

۱ ۷ )B کتور ایران )گروه ترا ۱۰

-۳ ۴ )B کور ازبکستان )گروه پاختا 11
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عالئم کمبود ویتامین 
B۱۲ در بدن

خبرربخ

ویتامیــن B ۱۲ یکــی از مهمتریــن ویتامین هایــی 
کــه بایــد در بــدن وجــود داشــته باشــد و  اســت 
کمبــود آن را می تــوان بــا مشــاهده دو عالمــت در 

کــرد. ناحیــه صــورت شناســایی 
ویتامیــن »B۱۲« یکــی از مهمتریــن ویتامین هایــی 
کــه بایــد در بــدن وجــود داشــته باشــد، زیــرا  اســت 
بســیاری از فوایــد جســمی و ســالمتی را داراســت 
همچنیــن باعــث عملکــرد مناســب اعضــای بــدن 

می شــود.
در  همزمــان  ویتامیــن  العالم ایــن  گــزارش  بــه 
کارایــی دارد  ســاخت ســلول ها و بافت هــای بــدن 
بــه  بیماری هــا،  از  بســیاری  باعــث  آن  کمبــود  و 
ــم  ــرا عالئ ــژه بیماری هــای اعصــاب می شــود، زی وی
ــا  کنــد رشــد می کنــد ت کمبود ایــن ویتامیــن بســیار 
کــه بــه راحتــی قابــل مشــاهده نیســت، امــا  جایــی 
دو عالمــت هشــدار دهنــده اصلی در صــورت وجود 
که ایــن دو  کمبــود ویتامیــن B۱۲ را نشــان می دهــد 

عالمــت درد عصــب صــورت و زردی آن اســت.
درد عصبی

نورالــژی یــا درد عصبــی در صــورت عالمــت هشــدار 
دهنــده ســطح پایین B۱۲ اســت و ایــن درد معمواًل 
یــک طــرف صــورت متمرکــز می شــود.  فقــط در 
گونــه درســت در زیــر  درد می توانــد در اســتخوان 
چشــم باشــد همچنیــن می توانــد درد شــدیدی 
 B۱۲ کمبــود ویتامیــن در پیشــانی احســاس شــود. 
ممکــن اســت باعــث درد عصبــی جــدا شــده در 
صــورت بــا احســاس ســوزن ســوزن شــدن در طــرف 

آســیب دیــده شــود.
اعصــاب  و  بــاروا متخصــص مغــز  دکتــر جیتنــدرا 
گاهــی اوقــات درمــان درد عصــب صــورت  می گویــد: 
اســت  ممکــن  بیمــاران  و  اســت  دشــوار  بســیار 
گیرنــد  اغلــب تحــت چندیــن روش درمانــی قــرار 

کننــد. کســب  زیــادی  موفقیــت  بدون اینکــه 
زرد شدن صورت

کــه ســطح ویتامیــن B۱۲ پایینــی دارنــد،  افــرادی 
چشــم،  ســفیدی  در  زردی  مشــاهده  بــر  عــالوه 
زردی  بــه  هــم  صورتشــان  رنــگ  اســت  ممکــن 

شــود. تبدیــل 
ایــن تغییــر رنــگ در صــورت، بــه دلیــل تأثیــر تولیــد 
کیــد می کنــد  ــدن اســت و تأ گلبول هــای قرمــز در ب
کــه وقتــی بــدن فاقــد ویتامیــن B۱۲ اســت، قــادر بــه 
گلبول هــای قرمــز نیســت  کمــک بــه بــدن در تولیــد 
کــم  گلبــول قرمــز منجــر بــه  که ایــن ناتوانــی و کمبــود 

ــی می شــود. خون

کرونــا  یکــی از موضوعــات مهــم در دوران شــیوع 
بیماری هایــی اســت کــه درمــان آن هــا را هرگز نباید 
گرفتــن مالحظــات  بــه تعویق انداخــت و بــا در نظــر 
و پروتکل هــای بهداشــتی بایــد نســبت بــه درمــان 

کــرد. آن هــا اقــدام 
کرونــا بســیاری از مــردم  اینکــه تــرس از ابتــال بــه 
ــه  ــراد ســالمند را از مراجعــات پزشــکی ب ــژه اف به وی
کز درمانی باز داشــته، اتفاقی غیرعادی نیســت  مرا
کــه بیمــار به دلیل آســیب  امــا چنیــن ترســی زمانــی 
وارده یــا بیمــاری مزمنــی بــا تأخیر در مراجعــه دچار 
کــی شــود، غیرعــادی خواهــد بــود.  عــوارض خطرنا
پــس بــه تعویق انداختن اعمــال جراحی اورژانســی 
نــه تنهــا بــه هیچ وجــه جایــز نیســت بلکــه می تواند 

کنــد. کــی نیــز روبــه رو  بیمــار را بــا عــوارض خطرنا
کرونــا و وزارت بهداشــت و درمــان،  ســتاد مبــارزه بــا 
دســتورالعملی را در ارتبــاط بــا عمل هــای الکتیــو 
گذشــته بــه تمــام دانشــگاه ها  یــا انتخابــی از ســال 
دســتورالعمل  براســاس این  کرده اســت.  ابــالغ 
ــو  ــای الکتی ــام جراحی ه ــی انج ــوان نوبت ده می ت
ضــروری ماننــد جراحی هــای تومورهــای خــاص، 
تعویــض دریچــه قلــب و... تــا ۳۰ روز، جراحی هــای 
الکتیــو نیمه ضروری مانند بعضــی از جراحی ها در 
بیماری هــای زنــان تــا 9۰روز و جراحی هــای الکتیــو 
که شــامل جراحی های زیبایی مانند  غیرضروری 
کشن،جراحی زیبایی بینی و... هستند را  لیپوسا

تــا حداقــل یــک ســال بعــد بــه تعویق انداخــت.
فوق تخصــص  فاطمــی،  ســیدرضا  دکتــر 
کیــد  کبــد بزرگســاالن بــا تأ گــوارش و  بیماری هــای 
بر اینکــه افــراد در صــورت داشــتن عالئــم مشــکوک 
کننــد یــا  بــه ســرطان بایــد بــه پزشــک مراجعــه 
آنالین ویزیت شــوند گفت: »در صورت تشــخیص 
دوران  در  درمــان  رونــد  در  تأخیــر  ســرطان، 
پاندمی کرونــا جایــز نیســت.« او بــا بیان اینکــه بــا 
افــراد  برخــی  جامعــه  در  کروناویــروس  شــیوع 
بــه  را  درمــان  رونــد  ادامــه  و  تشــخیص  مراحــل 
تعویــق می اندازنــد، افــزود: »بی تردید ایــن موضوع 
آینــده  در  جــدی  بحران هایــی  باعــث  می توانــد 

شــود.«
ایــن متخصــص مراجعــه دیرهنــگام بــه پزشــک 
را یکــی از دالیــل ســخت تر شــدن رونــد درمــان 
ســرطان و در عیــن حــال، افزایــش هزینه های ایــن 
کــرد: »بــه تأخیــر افتادن  بیمــاری دانســت و عنــوان 
ک تــر  خطرنا پاندمی کرونــا  در  بیمــاری  درمــان 
ســرطان  درمــان  در  کروناســت.چون  خــود  از 
مســتقیما زمــان نقــش اصلــی و اساســی دارد.«

عضــو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید 
ســرطان  مبتالبــه  افــراد  بیان اینکــه  بــا  بهشــتی 
ــکان  ــا پزش ــان ب ــی درم ــر احتمال ــاره تأخی ــد درب بای
و مراقبــان بهداشــتی درمانــی در ارتبــاط باشــند 
کــرد: »در زمینــه پیشــگیری از بیماری هــا  اظهــار 
درمــان  در  خصــوص  بــه  درمانــی  تکنیک هــای 

گــوارش وجــود دارد  مشــکالت مربــوط بــه دســتگاه 
کــز بهداشــتی و درمانــی یــا  کــه بــا مراجعــه بــه مرا
مطــب پزشــکان می تــوان بــه میــزان قابــل توجهــی 
ادامــه ضــرورت  در  کاســت.«وی  بیمــاری  بــار  از 
را  کولونوســکوپی  دوره ای  آزمایش هــای  انجــام 
بــرای افــراد دارای عالئــم و ریســک بــاال ضــروری 

دانســت.
کــه  افــرادی  فاطمی گفــت: بیمــاران ســرطانی و 
مشــکوک بــه ســرطان هســتند بــه هیــچ بهانــه ای 
نبایــد برنامــه تشــخیص و رونــد درمــان خــود را بــه 
بیماری هــای  فوق تخصــص  بیندازنــد.  تعویــق 
به اینکــه  اشــاره  بــا  بزرگســاالن  کبــد  و  گــوارش 
متاســفانه در حــال حاضــر به دلیــل تــرس و واهمــه 
و  تشــخیص  در  هــم  کرونــا،  از  افــراد  از  بســیاری 
هــم در درمــان بیمــاری ســرطان شــاهد تأخیــر 
کیــد می کنــد:  در مراجعــات پزشــکی هســتیم، تا
و  حــاد  نــوع  ســرطان های  تشــخیص  در  زمــان 
کــه تنهــا بــا یــک جراحــی درمــان  ســرطان هایی 

مهمی اســت. بســیار  عامــل  می شــوند، 
از  هفت مــاه  از  بیــش  کــه  بیان ایــن  فاطمی بــا 
شــیوع پاندمی کرونــا در دنیــا می گــذرد، توضیــح 
گــر مبتالیــان دارای عالمت خصوصــا در  می دهــد: ا
ســرطان های دســتگاه گوارش مراجعه به پزشــک 
ــزرگ  ــه ای ب ــا فاجع ــا ب ــد قطع ــق بیندازن ــه تعوی را ب
در درمان ایــن افــراد روبــه رو خواهیــم بــود چرا کــه 
ممکــن اســت بیمــاری را در مراحــل اولیــه بــا یــک 

کــرد، امــا  عمــل جراحــی و یــک رادیوتراپــی درمــان 
در مراحــل باالتــر ممکــن اســت شــیمی درمانی و یــا 
حتــی مخاطــرات بعدی نیز بــه روند درمــان اضافه 

می شــود.
داشــتن  صــورت  در  افــراد  کــرد:  فاطمی توصیــه 
رعایــت  بــا  ســرطان  بــه  عالئمی مشــکوک 
مربوطــه  پزشــک  بــه  بهداشــتی  پروتکل هــای 
کننــد یــا در صــورت امــکان بــه صــورت  مراجعــه 
تشــخیص  صــورت  در  شــوند؛  ویزیــت  آنالیــن 
ســرطان، تأخیــر در رونــد درمــان جایــز نیســت، 
زیــرا خطــر بیمــاری ســرطان از ابتــالی ویــروس 
کمتــر نیســت. براســاس نظــر متخصصــان از  کرونــا 
کــه درمــان آن هــا را نبایــد بــه  جملــه بیماری هایــی 
ــی ای  ــه مشــکالت روان ــوان ب تعویق انداخــت می ت
ــا  ــرده ماننــد افســردگی حــاد ی ک ــی را حــاد  ــه زندگ ک

کــرد. شــدید شــدن فوبیــا و وســواس اشــاره 
تــرس  از  نیســت  قــرار  باشــیم  داشــته  یــاد  بــه 
کنیــم؛  ســخت تر  را  شــرایط  کرونــا  بــه  ابتــالء 
مهمی همچــون  درمانــی  بهداشــتی،  اقدامــات 
کسیناســیون کودکان، جراحی آب ســیاه چشم  وا
و درمــان قنــد کنتــرل نشــده بــرای بیمــاران دیابتی 
کرونــا بــه تأخیــر بیفتنــد.  نبایــد به خاطــر شــیوع 
مشــکالت اورژانســی قلــب به ویــژه بــرای افــرادی 
و همچنیــن  دارنــد  بــاال  فشــارخون  ســابقه  کــه 
مشــکالت  و  عــروق  کــردن  بــاز  و  قلــب  جراحــی 
ضــروری ارتوپــدی مثــل شکســتگی دســت و پــا نیــز 
کــه درمان شــان نبایــد به  از دیگــر مــواردی هســتند 

تعویق انداخــت. 
بــا  خانگــی  معاینــات  در  کــه  زنانــی  همچنیــن 
عالئمی ماننــد غــده یــا خونریــزی مواجه می شــوند 
کــه در بســتگان خــود ســابقه ســرطان  و افــرادی 
عقــب  را  خــود  چــکاپ  نبایــد  دارنــد  پســتان 

بیاندازنــد.
که از  بیماران مبتال به ام اس به یاد داشــته باشــند 
تــرس ضعیــف شــدن ایمنی بــدن، نبایــد داروهــای 
کننــد و حتمــا در ایــن  خــود را خودســرانه قطــع 
کننــد. مبتالیــان  بــاره بــا پزشــک خــود مشــورت 
ــان  ــدی درم ــرای زمان بن ــا ب ــز حتم ــرطان نی ــه س ب
کننــد. بــرای درمــان بــه  بــا پزشــک خــود مشــورت 
ــخیص داده  ــر تش گ ــم و ا کنی ــاد  ــک مان اعتم پزش
ــان  ــرای درم ــت ب ــی اس ــان اورژانس ــکل م ــد مش ش
کــرده و بــرای درمــان بیماری هــای  خــود اقــدام 
غیراورژانســی تا خارج شــدن شــهرمان از وضعیت 

کنیــم. هشــدار صبــر 

تهدید بیماری های مرموز در قرنطینه؛

درمان کدام بیماری ها در دوران کرونا نباید به تعویق بیفتد؟
خبرربخ

کنید! گزینه غذایی را جایگزین مولتی ویتامین ها  برای تسکین آلرژی چی بخوریم؟۵ 

لرژی های فصلی کی برای مقابله با آ ۵ خورا خبرربخ

خبرربخ کــه مصــرف میوه هــا و ســبزیجات منجــر بــه  ایــن 
جلوگیــری از خطــر ابتــال بــه بیماری هــای قلبــی، 
ســکته مغــزی، برخــی ســرطان ها و حفــظ وزن 
در محــدوده ســالم می شــود، ثابــت شــده اســت. 
ولــی چنیــن ادعایــی هنــوز در مــورد مکمل هــای 
غذایــی یــا همــان مولتــی ویتامین ها ثابت نشــده 
کــه مصــرف میوه هــا و ســبزیجات  اســت. ایــن 
منجــر بــه جلوگیــری از خطــر ابتال بــه بیماری های 
و  ســرطان ها  برخــی  مغــزی،  ســکته  قلبــی، 
حفــظ وزن در محــدوده ســالم می شــود، ثابــت 
شــده اســت. ولــی چنیــن ادعایــی هنــوز در مــورد 
مکمل هــای غذایــی یا همــان مولتــی ویتامین ها 

ثابــت نشــده اســت.
نکتــه  بر ایــن  تغذیــه  متخصصــان  و  محققــان 
توافــق دارند که شــاید مصــرف مولتی ویتامین ها 
در برخــی مــوارد ضــروری باشــد امــا راه دســتیابی 
بــه مــواد مغــذی از طریــق مصــرف مــداوم آنهــا 
نیســت و بهتر اســت ســفره غذایی خود را با انواع 

کنیــد: میــوه و ســبزیجات رنگارنــگ 
انــواع ســیب: ســیب ها سرشــار از مــواد معدنــی، 
کســیدان ها هســتند و اینطور  ویتامین هــا و آنتــی ا
کــه مصــرف روزانــه ســیب، نیــاز شــما  ثابــت شــده 
بــه داروهــای تجویــزی را کاهــش می دهد. ســیب 
دارای فیبــر زیــاد اســت؛ بخصــوص فیبــر محلــول 
کلســترول خــون را تنظیــم  کــه می توانــد قنــد و 
کنــد. ســیب همچنیــن منبــع خوبــی از پتاســیم 
کاهــش فشــار خــون تاثیــر زیــادی  کــه بــرای  اســت 
دارد. مــواد مغــذی موجــود در انــواع ســیب شــما 
را در برابــر ابتــال بــه بیماری هــای قلبــی عروقــی 
کــه خطــر ابتــال بــه  مصــون می کنــد. ضمن ایــن 
برخــی ســرطان ها از جمله ســرطان ریــه را کاهش 
می دهــد. مصــرف ســیب بــا کاهــش خطــر ابتال به 

آلزایمــر و آســم همــراه اســت.
آجیــل: انــواع آجیــل منبــع چربی هــای ســالم، 
کســیدان ها هســتند. بــر  پروتئیــن، فیبــر و آنتــی ا
اســاس مطالعــات، برخــی از انــواع آجیــل، حتــی از 
کســیدان بیشــتری دارند.  گیاهی آنتی ا غذاهای 
کاهــش خطــر ابتــال بــه  ــا  مصــرف منظــم آجیــل ب

بیماری هــای قلبــی عروقی ارتباط مســتقیم دارد 
کاهــش مــرگ و میــر در  ــه  ــه منجــر ب ک ضمن ایــن 

زنــان بعــد از ســنین یائســگی می شــود.
توت هــا: رنگهــای متنــوع انــواع توت هــا نشــانه 
کــه یــک مــاده  وجــود آنتوســیانین در آنهــا اســت 
گیاهــی محســوب می شــود و خــواص  شــیمیایی 
زیــادی بــرای ســالمت دارد. توت هــا همچنیــن 
منبع فیبر، ویتامین ب، پتاسیم و ویتامین سی 
کــه آنتوســیانین ها  هســتند. نشــان داده شــده 
مفیــد  ســرطانی  ســلول های  بــا  مبــارزه  بــرای 
هســتند و بــه جنــگ التهــاب می رونــد. بــه عنــوان 
مثــال ترکیبــات موجــود در زغــال اختــه منجــر بــه 
جلوگیری از پوکی اســتخوان می شــود، کلسترول 
بــد را پاییــن مــی آورد و منجــر بــه ســرکوب عوامــل 

رشــد تومــور می شــود.
کریســتالی: مصرف ایــن ســبزیجات از  ســبزیجات 
کلــم بروکلــی، تربچــه و... بــا  کلــم بروکســل،  قبیــل 
کاهــش خطــر ابتــال بــه برخــی ســرطان ها ارتبــاط 
دارد. به گزارش موسســه ملی ســرطان در آمریکا، 
فعــال  غیــر  بــه  منجــر  ســبزیجات  مصرف ایــن 
کــردن و مــرگ ســلول های ســرطان زا شــده و از 
آســیب های اولیــه بــه دی ان آ جلوگیــری می کند. 
کاهــش خطــر ابتــال بــه ســرطان، این  عــالوه بــر 
ــی و  ــر، مــواد معدن ــع غنــی از فیب ســبزیجات مناب
کا، ویتامیــن ب،  ــه ویتامیــن  ویتامین هــا از جمل
ویتامیــن ســی، ویتامین ای، پتاســیم، و ســلنیوم 

هســتند.
کلســترول بــاال،  غ: بــه دلیــل داشــتن  تخــم مــر
همچنــان تــرس از مصــرف زیــاد آن وجــود دارد 
غ  کــه تخم مر ولــی در ســال های اخیــر ثابت شــده 
یــک منبــع غذایی بســیار ســالم اســت. مطالعات 
کــه مصــرف بیــش از یــک عــدد تخــم  نشــان داده 
غ در روز نــه تنهــا خطــر ابتــال بــه بیماریهــای  مــر
قلبــی یــا ســکته را افزایــش نمی دهــد، بلکــه منجــر 
کلســترول خــوب می شــود.  بــه افزایــش ســطح 
اســید  تمــام  شــامل  همچنیــن  غ  مــر تخــم 
امینه هــای ضــروری بــرای تامیــن پروتئیــن بــدن 
اســت و منبــع خوبــی از ویتامیــن آ، ویتامیــن ب، 
آهــن، ســلنیوم، کولیــن و یــد محســوب می شــود.

روده شــما می توانــد تاثیــر مســتقیمی بر عطســه، 
خــارش چشــم، و دیگــر عالئــم آرژی هــای فصلــی 
داشــته باشــد. از این رو، تمرکز بر شــرایط روده بزرگ 
بــه جــای بینــی می توانــد عاملــی کلیــدی در مبــارزه 

بــا آلرژی هــای فصلــی باشــد.
گل هــا و بازگشــت  ــا شــکوفا شــدن  در فصــل بهــار ب
زندگــی بــه طبیعــت بــر تعــداد مــوارد آلــرژی فصلــی 
بــا عالئمی ماننــد خــارش چشــم و آبریزش بینی نیز 
افــزوده می شــود. امــا ممکــن اســت مصــرف برخــی 
مــواد غذایــی بــه تســکین آلرژی هــای فصلی کمک 

کنند.
کــه توســط موسســه ملــی ســالمت  مطالعــه ای 
کــه  آمریــکا منتشــر شــده اســت، نشــان می دهــد 
کتری هــای  عــدم تنــوع در میکروبیوتــای روده، یــا با
خــوب در روده بــزرگ، بــا آلرژی هــای فصلــی مرتبــط 
تاثیــر مســتقیمی بر  روده شــما می توانــد  اســت. 
عطســه، خــارش چشــم، و دیگــر عالئــم آرژی هــای 
ــر شــرایط  ــز ب فصلــی داشــته باشــد. از ایــن رو، تمرک
روده بــزرگ بــه جــای بینی می تواند عاملی کلیدی 

ــا آلرژی هــای فصلــی باشــد. ــارزه ب در مب
کــه بهتریــن  گــزارش »ایــت دیــس«در شــرایطی  بــه 
کتری هــای  زمــان بــرای آغــاز افزایــش جمعیــت با
خــوب روده پیــش از آغــاز آلرژی هــای فصلــی اســت، 
کنــون و در میانه هــای فصــل نیــز می توانیــد  هــم ا
اقداماتــی را در راســتای کاهــش شــدت عالئــم خود 
کی که می توانند  انجــام دهیــد. در ادامــه پنــج خورا
بــه بهبــود شــرایط روده بــزرگ و مبارزه بــا آلرژی های 

کننــد، معرفــی شــده اند. کمــک  فصلــی 
آب استخوان گوشت

ال-گلوتامیــن  از  سرشــار  گوشــت  اســتخوان  آب 
که ایــن اســید آمینــه بــه تقویــت فعالیــت  اســت 
ســلول های ایمنی در روده بــزرگ و تســکین بافــت 

کمــک می کنــد. پوششــی روده 
انســان  بــدن  سیســتم ایمنی  درصــد  حــدود 7۰ 
گوشــت  در روده بــزرگ قــرار دارد و آب اســتخوان 
کلیــدی بــرای بازســازی جمعیــت  کــی  یــک خورا

می شــود. محســوب  خــوب  کتری هــای  با

کفیر نارگیل
کتــری  کفیــر نارگیــل می توانــد تــا ۳۰ نــوع ســویه با
خــوب مختلــف را در خــود داشــته باشــد. تقویــت 
بــزرگ  روده  در  خــوب  کتری هــای  با جمعیــت 
کفیــر نارگیــل می توانــد ســویه های  اهمیــت دارد و 

کنــد. کتری هــای خــوب را ارائــه  مختلــف با
زنجبیل

کســیدانی در  ریشــه زنجبیل اثر ضد التهابی و آنتی ا
بــدن دارد. همچنیــن، زنجبیــل یــک اثــر شــبه آنتــی 
ــه بهبــود  ــد ب ــه می توان ک ــدن دارد  هیســتامین در ب
کنــد. داروهــا و مــواد آنتــی  کمــک  گرفتگــی بینــی 
هیســتامین می تواننــد هیســتامین ها را مســدود 
کاهــش دهنــد و بــه تســکین عالئــم آلــرژی  کــرده یــا 
کننــد. در صــورت مصــرف منظــم، زنجبیــل  کمــک 
ممکــن اســت اثــری مشــابه بــا یکــی از داروهــای 
بدون نســخه محبوب در این زمینه داشــته باشــد.
گــوارش کمــک می کند که  همچنیــن، زنجبیــل بــه 
کلیــدی برای حصــول اطمینــان از عملکرد  عاملــی 
گــوارش خــوب بــه  کارآمــد بــدن اســت.  درســت و 
جــذب ویتامین هــا، مــواد معدنــی و مــواد مغــذی 

کمــک می کنــد. دیگــر از غــذای مصرفــی 
زردچوبه

از  بــه زنجبیــل، زردچوبــه سرشــار  بســیار شــبیه 
خــواص ضــد التهابــی اســت. همچنیــن، زردچوبــه 
کــه می توانــد بــه  کاهــش دهــد  می توانــد التهــاب را 

کنــد. کمــک  گرفتگــی بینــی  بهبــود 
C مواد غذایی سرشار از ویتامین

مصرف مواد غذایی سرشــار از ویتامین C می تواند 
ــرای بــدن انســان داشــته باشــد  فوایــد مختلفــی ب
کــه از بهبــود عملکــرد سیســتم ایمنی تــا تقویــت 
ســالمت پوســت را شــامل می شــود. با ایــن وجــود، 
مــواد غذایــی سرشــار از ویتامیــن C می تواننــد اثــری 

آنتــی هیســتامین نیــز داشــته باشــند.
از  سرشــار  کــه  چلیپایــی  ســبزیجات  مصــرف 
ویتامیــن C هســتند، ماننــد جوانه های بروکســل و 
کلــم توصیــه شــده اســت. این مــواد غذایــی بــه  گل 
ســمزدایی کبــد کمــک می کننــد که بــه حذف بهتر 

ــرد. ک کمــک خواهــد  ســموم از بــدن 

خبر

کالــری اســت  کالــری یــک  کــه  عقــل رایج ایــن اســت 
کالــری ســبزیجات همــان  – بــه عنــوان مثــال، ۵۰۰ 
دارای  فقــط  آن هــا  اســت،  بســتنی  کالــری   ۵۰۰
مشــخصات مغــذی بســیار متفــاوت هســتند. امــا 
یــک مطالعــه جدید ایــن فــرض را در مــورد بــادام بــه 

چالــش می کشــد.
گــزارش ســالمت نیــوز بــه نقــل از شــفقنا از ام اس  بــه 
ان، تحقیقــات منتشــر شــده در مجموعــه مقــاالت 
کلینیــک مایــو، ۲۲ زن و مــرد مبتال به کلســترول باال 
کــه طــی یــک دوره ســه  را مــورد بررســی قــرار دادنــد 
ماهــه یــک ســری مداخــالت رژیــم غذایــی را انجــام 

دادنــد.
کــه بــه  دو مــورد از ایــن مداخــالت شــامل بــادام بــود 
مــدت هفــت روز متوالــی خورده می شــد و محققان 
ردیابــی کردنــد کــه چه مقــدار از ایــن کالری ها “قابل 
کــه  دسترســی زیســتی” هســتند، به ایــن معنــی 
گــوارش جــذب  کامــل از طریــق دســتگاه  بــه طــور 
مافین هایــی  از  ســوم  مداخلــه  در  می شــوند. 

کــه از نظــر فیبــر، پروتئیــن و چربــی بــا  اســتفاده شــد 
ــادام مطابقــت دارنــد. ب

کالری  که پس از هضم، حدود ٪۲۰  آن ها دریافتند 
مربــوط بــه چربــی موجــود در بــادام در دســتگاه 
ــوارش جــذب نمی شــود. این بــدان معنــی اســت  گ
کالــری  کالــری مصــرف شــده بــا بــادام بــا میــزان  کــه 
جــذب شــده در بــدن مطابقــت نــدارد. همچنیــن، 
کننــدگان در مطالعــه علــی رغــم دریافــت  شــرکت 
کالری بیشــتر از بــادام، وزن اضافه نکردند. چربــی و 

بــه عقیــده پزشــکان مســئله دسترســی زیســتی 

میــزان  کــه  معنــا  به ایــن  دارد،  وجــود  آجیــل  بــا 
کالــری موجــود در ایــن نــوع آجیــل ممکــن اســت 
باعــث  و ایــن  نشــود  جــذب  همان انــدازه  بــه 
ــه  کــه آجیــل ســالم اســت امــا ب می شــود این تصــور 
کالــری زیــاد بایــد بــه میزان  دلیــل محتــوای چربــی و 

کنــد. متوســط مصــرف شــود، تغییــر 
بــاال  کلســترول  بــا  کننــدگان  شــرکت  از  اســتفاده 
در ایــن مطالعــه از اهمیــت برخــوردار اســت زیرا ایــن 
افــراد بــه دلیــل نگرانــی در مــورد محتــوای چربــی و 
همچنیــن افزایــش وزن، از خــوردن آجیــل پرهیــز 

می کننــد.
ــه  ــادام ب ــه ب ک طبــق تحقیقــات ثابــت شــده اســت 
کمک  کلسترول و سالمت قلب متابولیک  کاهش 
می کنــد. عــالوه بر ایــن، آن هــا ویتامین هــا، مــواد 
معدنــی و عناصــر غذایــی گیاهــی را فراهم می کنند، 
ــم غذایــی  ــرای یــک رژی ــی ب گزینــه خوب ــه  ــا را ب و آنه

ســالم تبدیــل می کنــد.

مهم ترین تأثیرات خوردن بادام

خبر

از  کــه می توانــد  ســرگیجه عارضــه شــایعی اســت 
عوامــل مختلفــی ناشــی شــود.

گــوش و حلــق و بینــی و جــراح ســر  یــک متخصــص 
گفــت: بســیاری از  گــردن در آمریــکا در ایــن بــاره  و 
بیماری هــا می تواننــد عامل ایجــاد ســرگیجه باشــند 
و اولیــن قــدم در درمان ایــن عارضــه، شناســایی 

علــت آن اســت.
دکتــر »مینا لی« افــزود: مایع گوش میانی، بلورهای 
جــدا شــده در گــوش داخلی، بیماری منییر، نوریت 
دهلیــزی و میگــرن دهلیــزی همــه می تواننــد باعث 
ســرگیجه شــوند. درصورتیکــه ســرگیجه فــرد از مایع 
شــنوایی  در  فــرد  احتمــاال  باشــد،  میانــی  گــوش 
مشــکل پیــدا می کنــد و ممکــن اســت احساســی 

کــه زیــر آب اســت. شــبیه این داشــته باشــد 
گــوش و حلــق و بینــی،  گفته ایــن متخصــص  بــه 
کــه دچــار عارضــه شــده  گوشــی  ممکــن اســت در 
ــا فشــار احســاس شــود. معموال ایــن مشــکل  درد ی
پس از ســرماخوردگی شــروع می شــود. پزشک برای 
گوش را معاینه  تشخیص این عارضه می تواند الله 
کنــد. در صــورت وجــود عفونــت حــاد، مصــرف آنتــی 
گــر مزمن باشــد داروهای ضــد احتقان و  بیوتیــک و ا

بادکــش توصیــه می شــود.
کوتــاه مــدت ســرگیجه ممکــن  همچنیــن حمــالت 
اســت بــه علــت ســرگیجه موضعــی پاروکسیســم 

باشــد.  )BPPV(
گر با  گــر ســرگیجه هــر بــار چنــد ثانیه طــول بکشــد و ا ا
کــردن در رختخواب ایجاد  چرخانــدن ســر یا حرکــت 
شــود بــه احتمــال زیــاد فــرد بــه عارضــه ســرگیجه 
کریســتال های  آن  در  کــه  پاروکسیســم  موضعــی 
گــوش داخلــی جــا بــه جــا  کلســیم در مایــع  کربنــات 

می شــوند، دچــار شــده اســت.
کریســتال های  کــه  BPPV هنگامــی رخ می دهــد 
ــه معمــواًل در البیرنــت غشــایی  ک کلســیم  کربنــات 
کانــال نیــم دایــره حرکــت  قــرار دارنــد بــه یــک یــا چنــد 

می کننــد.

درمانــی  روش  عارضــه،  به ایــن  ابتــال  صــورت  در 
کــه  گرفتــه می شــود  کار  موســوم بــه مانــور Epley بــه 
ــده  ــر چرخان ــرف دیگ ــه ط ــرف ب ــک ط ــر از ی در آن س
گــوش داخلــی تنظیــم شــود. می شــود تــا بلورهــای 

روزمــره  کارهــای  در  کــه  ســرگیجه  از  مــواردی 
نشــان  اســت  ممکــن  می کنــد،  تداخل ایجــاد 
دهنــده بیمــاری منییــر باشــد. بیمــاری منییــر بــا 
مــوارد مشــخصی از ســرگیجه چرخشــی شــناخته 
ــتفراغ،  ــوع و اس ــت ته ــا حال ــوال ب ــه معم ک ــود  می ش
و  گــوش  در  پــری  احســاس  همهمــه،  صــدای 
کاهــش شــنوایی همــراه اســت. درمان ایــن عارضــه 
کافئیــن و  کاهــش مصــرف  کــم نمــک،  نیــز بــا رژیــم 
گــوش  قرص هــای ادرار آور بــرای از بیــن بــردن فشــار 
تشــخیص  یــک  میگــرن  می شــود.  آغــاز  داخلــی 
همزمــان با ایــن عارضه اســت که مبتالیان به منییر 

کننــد. بایــد در مدیریــت بیمــاری بــه آن توجــه 
نوریــت دهلیزی- التهاب عصــب در گوش داخلی- 
بیمــاری دیگــری اســت که می تواند باعث ســرگیجه 
ــرد  ــه ف ک ــود  ــب می ش ــزی موج ــت دهلی ــود. نوری ش
بــه دلیــل ســرگیجه شــدید، حالــت تهــوع و اســتفراغ 
کــردن نداشــته باشــد امــا در عــرض  امــکان حرکــت 
چنــد روز بهبــود می یابــد و ایــن عارضــه در عــرض 
چنــد هفتــه از بیــن می رود. ایــن بیمــاری بیشــتر در 
نتیجــه عفونــت ویروســی اســت و بنابرایــن درمــان 

گذشــت زمــان اســت. آن، اســتراحت و 
گــر  گفته ایــن متخصــص ا گــزارش هلــث دی، بــه  بــه 
ــرای  ــد و ب ــده نباش ــر ش ــای ذک ــرگیجه از عارضه ه س
ــا چنــد روز طــول بکشــد امــا بارهــا و  چنــد دقیقــه ت
بارهــا تکرار شــود به احتمال زیــاد از میگرن دهلیزی 
ناشــی شــده اســت. اولین اقدام شناســایی و حذف 
عوامــل شــایع میگــرن ماننــد اســترس، کــم خوابــی، 
کــی همچــون مــواد نگهدارنــده و  ترکیبهــای خورا
کافئیــن اســت. چنانچــه رعایت ایــن مــوارد تاثیرگذار 
ــرای پیشــگیری  نبــود ممکــن اســت مصــرف دارو ب

توصیــه شــود.

چند بیمارِی عامِل سرگیجه

کنترل عوارض دهانی در سرطان توصیه های تغذیه ای در 
خبرربخ

یــک دکتــرای تخصصــی تغذیــه دانشــکده تغذیــه و 
ــا بیان اینکــه بیمــاران مبتــال  علــوم غذایــی شــیراز ب
بــه ســرطان در حیــن درمــان بــا عــوارض دهانــی 
کنترل این  مواجــه می شــوند، توصیه هایــی را بــرای 
عارضه هــا ارائــه داد. مهســا مــوذن، در این خصوص 
آســیب  بــا  پرتودرمانــی  و  شــیمی درمانی  گفــت: 
رســاندن بــه غــدد بزاقــی می توانــد با خشــکی دهان 
همــراه باشــد. امــا اغلب ایــن امــر موقتــی بــوده و 
می شــود.  برطــرف  درمــان  پایــان  از  پــس  مدتــی 
کــرد: التهــاب مخــاط و ایجــاد  مــوذن خاطرنشــان 
از  اســتفاده  عــوارض  از  می توانــد  نیــز  دهــان  درد 
ــا  داروهــای شــیمی درمانی خــاص، پرتودرمانــی و ی

ــد. ــی باش جراح
کنش هــا ممکــن اســت بــه  کرد: ایــن وا وی اضافــه 
زخــم و عفونــت منجــر شــده و در غــذا خــوردن، 
کــردن، چشــیدن، جویــدن یــا بلعیــدن  صحبــت 
کنــد. التهــاب مخــاط یــک بیمــاری  اختالل ایجــاد 

خــود محــدود شــونده بــوده و هــدف از توصیه هــا 
کاهــش شــدت و مــدت زمان ایــن مشــکل اســت.

کنتــرل  مــوذن در خصــوص راهکارهــای تغذیــه ای 
کنتــرل خشــکی  گفــت: بــرای  کننده ایــن عــوارض 
دهــان یــا بــزاق غلیــظ، روزانــه ۱۰-۸ لیــوان مایعــات و 
بــرای مرطــوب نگــه داشــتن حفــره دهــان، مایعــات 
در طــول روز و بــه صــورت جرعــه جرعــه نوشــیده 
کرفــس؛  گفــت: البتــه جویــدن هویــج یــا  شــود. او 
مکیــدن انگــور یــخ زده یــا قطعات خربــزه نیز توصیه 
ــدارد،  ــود ن ــان وج ــاز در ده ــای ب ــر زخم ه گ ــده و ا ش
اســتفاده از غذاهــای تــرش بــا هــدف تحریــک بــزاق 

امتحــان شــود.
ــوردن  ــه خ ــا یادآوری اینک ــه ب ــص تغذی ــن متخص ای
غذاهــای نــرم و مرطــوب )مثاًل همراه با آِب گوشــت( 
کیــد  تا افــراد  به ایــن  گفــت:  می شــود،  توصیــه 
کــه از مصــرف نوشــیدنی های الکلــی و  می شــود 
کننــد. دهــان شــویه های حــاوی الــکل خــودداری 

مــوذن بــا بیان اینکــه بیمــاران مبتــال بــه ســرطان 

برای جلوگیری از خشــکی دهان بهتر اســت هنگام 
خواب از دســتگاه بخور ســرد استفاده کنند، گفت: 
ــان،  ــری، درد ده ــاب م ــودرد، الته گل ــرل  کنت ــرای  ب
التهــاب مخــاط یــا برفــک، راهکارهایــی وجــود دارد 

کــه متخصصــان آنهــا را توصیــه می کننــد.
گفــت: مصــرف غذاهــای  ایــن متخصــص تغذیــه 
نــرم و مرطــوب و پرهیــز از غذاهــای خشــک و زبــر، 
مرکبــات،  الــکل،  مصــرف  از  جــدی  خــودداری 
از  تنــد،  فلفــل  گوجــه فرنگــی، ســرکه و  کافئیــن، 
گلــودرد،  کنتــرل  توصیه هــای متخصصــان بــرای 
التهــاب مــری، برفــک دهــان و... در بیمــاران مبتــال 

بــه ســرطان اســت.
درجــات  انــواع  بایــد  بیمــاران  گفت: ایــن  مــوذن 
کننــد تــا بتواننــد آرامــش  حرارتــی غــذا را امتحــان 
پیــدا  خــود  بــرای  را  غذایــی  دمــای  بخش تریــن 
از  می تواننــد  بیمــاران  از  دســته  کنند؛ ایــن 
کــه  میوه هایــی  بــا  شــده  درســت  اســموتی های 

کننــد. اســتفاده  دارنــد،  پائیــن  اســیدیته 
ایــن دکتــرای تخصصــی تغذیــه بــا یادآوری اینکــه 
خربزه، موز و هلو، اسیدیته پائینی دارند، استفاده 
کنترل برخی از عوارض درمان  از ماست و شیر را در 

در بیمــاران ســرطانی، تاثیرگذار دانســت.
بــرای  پزشــکان  معمــوال  کــه  شــد  یــادآور  مــوذن 
ک،  کنتــرل عوارضــی نظیــر التهــاب مــری، بلــع دردنا
کــه  درد دهــان یــا عفونــت، در بیمــاران ســرطانی 
تحــت درمــان تخصصی هســتند، داروهایی تجویز 
کــه فــرد را بایــد بــه مصــرف دقیق ایــن  می کننــد 

ــرد. ک ــه  ــک، توصی ــر پزش ــق نظ ــا مطاب داروه
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مرکــزی  پردازنــده ی  هشــت  از  پردازنــده  هفــت 
هســتند.   AMD بــه  متعلــق   آمــازون  پرفــروش 
بــه  نظــر می رســد عرضــه در تعــداد زیــاد و حتــی 
پاییــن آمــدن قیمــت نتوانســته اســت محبوبیــت 

کنــد. بیشــتر  را  پردازنده های اینتــل 
AMD جــدول پرفروش تریــن پردازنده های مرکزی 
فروشــگاه بــزرگ آمــازون را بــه تســخیر خــود درآورده 
اســت. این آمــار در حالــی ثبــت شــده که اینتــل بارها 
کــرده  شــماری از تراشــه هایش را بــا تخفیــف عرضــه 
کثــر پردازنده هــای ای ام دی بــا قیمــت  اســت و ا

باالتــر از حــد اســتاندارد بــه فــروش می رســند.
ــت  ــال اس ــد س ــپات، AMD چن ــزارش تک اس گ ــه  ب
کاهــش  ســهم اینتل از بــازار پردازنده هــای مرکــزی را 
کــه در قالــب  می دهــد و بــه  لطــف نوآوری هایــی 
اســت این  توانســته  داده،  ارائــه   ۳ ذن  معمــاری 
کنــد. طبــق  رونــد را در ســال جــاری میــادی حفــظ 
کامپیوترهــای  جدیدتریــن بررســی ها، ۳۰ درصــد از 
بــه پردازنــده ی  شــخصی پلتفــرم اســتیم مجهــز 
دیگــری  گزارش  هــای  و  هســتند   AMD مرکــزی 
نشــان داد ه اند اینتــل همچنــان ســهم خــود را بــه 

می بــازد.  AMD
 ،AMD ــه یکــی از مزیت هــای مهم اینتــل نســبت  ب
تولیــد  بــرای  اختصاصــی  کارخانــه ی  داشــتن 
تراشــه اســت؛ درحالی کــه تیــم قرمــز بــرای تولیــد 
کمبــود  تراشــه هایش بــه TSMC متکــی می شــود. 
شــدید تراشــه در ســطح دنیــا باعــث شــد قطعــات 
پردازشــی در تعــداد محــدود بــه بــازار عرضــه شــوند 
و ایــن موضــوع را به ویــژه بــرای پردازنده هــای جدید 
کردیم؛ اما اینتل به دلیل داشــتن  AMD مشــاهده 
ویــروس  گیــری  دنیا در  اختصاصــی،  کارخانــه ی 
کافــی در  کرونــا نیــز همــواره تراشــه هایش را در تعــداد 

دســترس مشــتریان قــرار داد.
مختلــف  عوامــل  کــه  دورانــی  در  حتــی  اینتــل 
قطعــات  قیمــت  و  داده   هــم  دست به دســت 
کامپیوتــر را به شــدت افزایــش داده انــد، تخفیــف 
خوبــی بــرای بســیاری از پردازنده هــای رده باالیــش 
گرفت. تا پیش از دیدن آمار، منطقی است  در نظر 
پردازنده های اینتــل  باشــیم  داشــته  انتظــار  گــر  ا
کننــد؛  بیشــترین فــروش را در آمــازون از آِن خــود 
هفــت  ظاهــرا  نــدارد.  حقیقــت  موضــوع  اما ایــن 
پردازنــده از هشــت پردازنــده ی پرفــروش آمــازون 

متعلــق بــه AMD هســتند.

اول  رتبــه ی  در   ۳7۰۰X  7  Ryzen پردازنــده ی 
گرفتــه اســت. این  ــرار  پرفروش ترین هــای آمــازون ق
کــه در جــوالی  پردازنــده ی متکــی  بــر معمــای ذن 2 
۲۰۱۹ )تیــر و مــرداد ۱۳۹۸( بــا قیمــت ۳۲۹ دالر بــه 
بــازار عرضــه شــد، در آمــازون بــا قیمــت ۳۰۸ دالر 
شــدن این  نوشــته  زمــان  در  اســت.  تهیــه  قابــل  
مقالــه، آمــازون ۹ واحــد ۳7۰۰X 7 Ryzen در انبــار 

دارد.
بــه   ۵9۰۰X  9  Ryzen پردازنــده ی  را  دوم  رتبــه ی 
از  پردازنــده  اســت. این  داده  اختصــاص  خــود 
معمــاری ذن ۳ اســتفاده می کنــد و صرفــا از ســوی 
فروشــندگان متفرقــه بــا قیمــت ۸۰۰ دالر )بیشــتر 
کــرد.  تهیــه  را  اســتاندارد( می تــوان آن  از قیمــت 
گفتــه اســت این پردازنــده از طریــق مراجــع   AMD
شــرکت(   رســمی این  وب ســایت  رســمی )نظیر 
بــا قیمــت ۵۴۹ دالر در دســترس مشــتریان قــرار 
ــا وجــود افزایــش شــدید قیمــت، مــردم  می گیــرد. ب
توجــه زیــادی بــه ۵9۰۰X 9 Ryzen نشــان داده انــد.
-Intel Core i7 پردازنده ی اینتــل پرفروش تریــن 

کــه در رتبــه ی ششــم حضــور دارد  1۰7۰۰K اســت 
کاهــش  و اخیــرا قیمتــش از ۳۸۷ دالر بــه ۳۱۹ دالر 
 1۰۶۰۰K-Core i۵ پردازنده هــای Chipzilla .یافتــه
رتبه هــای  در  ترتیــب  بــه  را   9۶۰۰K-Core i۵ و 
ــا وجــود عرضــه ی  ــرار داده اســت.  ب نهــم و دهــم ق
در  لیــک  کــت  یازدهمی را نســل  پردازنده هــای 
حــاال  همیــن  از  میادی، اینتــل  گذشــته ی  مــاه 
کاهــش  قیمــت چنــد مــدل از ایــن پردازنده هــا را 
کــت لیــک عملکــرد  داده اســت. پردازنده هــای را
کارشناســان نشــان ندادنــد  درخشــانی در بررســی 
کاهــش قیمــت، همیــن  و شــاید یکــی از دالیــل 
میــادی  جــاری  ســال  در  باشــد. اینتل  اتفــاق 
پردازنده هــای نســل دوازدهمی آلــدر لیــک را هــم 
عرضــه می کنــد. آلــدر لیــک تفاوت هــای عظیمی به 
خــود می بینــد و شــاید اینتل را دوبــاره بــه بــاالی 

جــدول برگردانــد.

اســت  کــرده  تبلــت معرفــی  مــدل  آمــازون چنــد 
و  دارد  نــام   Plus  1۰  Fire HD آن هــا  از  یکــی  کــه 
به حســاب  آمــازون«  ۱۰ اینــچ  تبلــت  »قوی تریــن 
می آیــد. در بیــن محصــوالت جدیــد، تبلت هــای 

می شــوند. دیــده  نیــز  کــودکان  مخصــوص 
تبلت هــای  جدیــد  نســل  گذشــته  روز  آمــازون 
کــه شــامل مدل هــای جدیــد  اختصاصــی خــود را 
فایــر اچ  دی Amazon Fire HD( ۱۰ 1۰( و مدل هــای 
کــودکان  مخصــوص  تبلت  هــای  ارتقاءیافتــه ی 
کــه ورج می نویســد،  کــرد. آن طــور  می شــود، بــه روز 
تبلــت ۱۴۹٫۹۹ دالری Fire HD 1۰ بــه  دلیــل داشــتن 
کاهــش حاشــیه در هــر چهــار  بدنــه ی باریک تــر و 
محصــوالت  از  بیشــتر  صفحه نمایــش،  طــرف 
پیشــین آمــازون بــه تبلت هــای مــدرن شــباهت 
دارد. رم Fire HD 1۰ آمــازون ۵۰ درصــد قوی تــر شــده 
گیگایــت دارد و به گفته یآمــازون،  و ظرفیــت ســه 
صفحه نمایــش 1۰8۰p آن روشــن تر از قبــل اســت. 
مجهــز   1۰  Fire HD تبلــت  می کنــد  ادعــا  آمــازون 
هســته ای«  هشــت  قدرتمنــد  »پردازنــده ی  بــه 
کــه فعــًا نامــش را نمی دانیــم. در مــدل قبــل  اســت 
تبلــت آمــازون پردازنــده ی هشــت هســته ای دو 
کــه قــدرت پردازشــی زیــادی  گیگاهرتــزی را دیدیــم 
ارائــه نمــی داد. امیدواریــم تبلــت جدیــد آمــازون 

پردازنــده ی بهبودیافتــه ای داشــته باشــد.
در  خــود  ۱۰ اینــچ  تبلــت  »قدرتمندتریــن  آمــازون 
کــرده  تاریــخ« یعنــی Plus 1۰ Fire HD را نیــز معرفــی 
چهــار  بــه  پــاس   ۱۰ دی  اچ   فایــر  تبلــت  اســت. 
گیگابایــت رم مجهــز اســت، بدنــه ای صــاف دارد و از 
فنــاوری شــارژ بی ســیم پشــتیبانی می کنــد. آمــازون 
ــز  ــدل Plus 1۰ Fire HD را نی ــده ی م ــات پردازن جزئی
 Fire همچــون Plus 1۰ Fire HD .ارائــه نــداده اســت
ک شــارژ بی ســیم اختصاصــی  Plus 8 HD دارای دا
 1۰ HD ــه توســط انکــر تولیــد شــده. تبلــت ک اســت 
گران تــر از HD 1۰ اســت و بــا قیمــت  Plusا۳۰ دالر 
۱۷۹٫۹۹ دالر در دســترس مشــتریان قــرار می گیــرد.
حــاوی  معمــول  به طــور  آمــازون  تبلت هــای 
ــدگان  ــه درد تولیدکنن ــتند و ب ــی نیس ــوآوری خاص ن
تبلت هــای  در  آمــازون  امــا  نمی خورنــد؛  محتــوا 
کار  کــرده اســت  جدیــد ســری Fire HD 1۰ تــاش 
جالبــی انجــام بدهد. ایــن شــرکت مــدل ویــژه ای 
 Productivity از تبلت هایــش را در قالــب بســته ی
کیــس Fintie و  کــه شــامل  Bundle عرضــه می کنــد 

ک ســرویس مایکروســافت ۳۶۵  یــک ســال اشــترا
اســت.

تبلت Fire HD 1۰ آمازون پردازنده ی هشت 
هسته ای دارد

قیمــت پایــه ی بســته ی ویــژه از ۲۱۹٫۹۹ دالر آغــاز 
کیــس  کاربــر در صــورت تمایــل می توانــد  می شــود. 
کــه صفحه کلیــد مســتقل دارد بــا پرداخــت  Fintie را 
کنــد. آمازون  گانــه تهیــه  ۴۹٫۹۹ دالر به صــورت جدا
می گویــد نســخه ی جدیــد Fire OS میزبــان قابلیت 
جدید مولتی تســکینگ اســپلیت اســکرین اســت. 
نیــز  کــودکان  مخصــوص  تبلت هــای  بــه  آمــازون 
شــرکت  اســت. این  داده  نشــان  ویــژه ای  توجــه 
کامــا جدیــدی از تبلت هــا را بــه  می گویــد ســری 
 Fire عرضــه می کنــد. تبلت هــای Fire Kids Pro نــام
 ۹۹٫۹۹( هفت اینــچ  مدل هــای  در  کــه   Kids Pro
دالر(، هشــت اینچ )۱۳۹٫۹۹ دالر( و ۱۰ اینــچ )۱۹۹٫۹۹ 
دالر( عرضــه می شــوند کیس محافظ باریکــی دارند 

ــرد.  ــه بهــره می ب ــه از پای ک
 Kids آمــازون می گویــد صفحــه ی اصلی تبلت هــای
Pro حــس و حالــی مثــل »تبلتــی بالــغ« دارد و مرورگر 
تبلت گزینه ای برای »دسترســی باز اما فیلترشــده« 
بــه وب ارائــه می دهــد تــا والدیــن بتواننــد اجــازه ی 
ورود بــه برخــی وب ســایت های خــاص را بدهنــد یــا 

کننــد. بعضــی از وب ســایت ها را مســدود 
دارنــد  داخلــی   فروشــگاهی  جدیــد  تبلت هــای 
بچه هــا  کــه  اســت  صــورت  بدیــن  آن  کارکــرد  و 
درخواســت دانلــود را ثبــت می کننــد و دانلــود صرفــا 
کــه والدیــن مجــوز را صــادر  زمانــی آغــاز می شــود 
بــه   Kids Pro ســری  جدیــد  تبلت هــای  کننــد. 
ــاس  کیــدز پ ک ســرویس  همــراه یــک ســال اشــترا
آمــازون بــرای دسترســی بــه محتــوای آموزشــی و 

می شــوند. ســرگرمی عرضه 
 Fire HD تبلــت جدیــد Kids Edition آمــازون مــدل
کیــس ویــژه ای دارد عرضــه می کند. ایــن  کــه  1۰ را 
گارانتــی تعویــض و یــک ســال  تبلــت بــا دو ســال 
دســترس  در  پــاس  کیــدز  ســرویس  ک  اشــترا
 Kids 1۰ Fire HD مشــتریان قــرار می گیــرد. تبلــت
Edition بــا قیمــت ۱۹۹٫۹۹ دالر عرضــه می شــود و 
گــر دو دســتگاه از آن را خریــداری کنیــد بــه تخفیــف  ا

کــرد.  ۳۰ درصــدی دســت پیــدا خواهیــد 
 ۲۶ تاریــخ  از  آمــازون  جدیــد  تمامی تبلت هــای 
مــی ۲۰۲۱ )۵ خــرداد ۱۴۰۰( بــه بــازار عرضــه خواهنــد 

شــد.

گوشــی  اولیــن  ادیشــن  گیمینــگ   K۴۰ ردمــی
کــه از صفحه نمایــش  مخصــوص بــازی ردمی اســت 
 ۶ پردازنــده ی  و   AMOLED بیــت   ۱۰ هرتــز   ۱۲۰
نانومتــری و شــارژ ۶۷ وات بهــره می بــرد. قیمــت 
مــدل پایه ی ایــن گوشــی گیمینــگ ۳۱۰ دالر اســت.

گیمینــگ برنــد ردمی پــس از انتشــار  گوشــی  اولیــن 
چندیــن تیــزر رسمی ســرانجام رونمایــی شــد. این 
 Xiaomi( گیمینــگ ادیشــن گوشــی ردمی کــی ۴۰ 
از  و  دارد  نــام   )Gaming Edition  Redmi K۴۰
ســخت افزار قدرتمنــد و طراحــی جذابــی برخــوردار 
اســت. GSMArena می نویســد ترجمه ی ماشینی 
بیانیــه ی مطبوعاتــی ردمی بــه یکــی از دو عبــارت 
 Gaming Enhanced Edition یــا Gaming Edition
 Gaming منتهــی می شــود. در این مقالــه، از عبــارت
Edition بــرای اشــاره بــه گوشــی اســتفاده می کنیــم.
بــه  ادیشــن  گیمینــگ   K۴۰ ردمــی گوشــی 
از  کــه  اســت  مجهــز  تمامی مشــخصه هایی 
گوشــی های مخصــوص بــازی انتظــار داریم. ایــن 
نوســازی ۱۲۰  نــرخ  بــا  صفحه نمایشــی  از  گوشــی 
هرتــز   ۴۸۰ لمســی  نمونه بــرداری  نــرخ  و  هرتــز 
کنــاری، دکمه هایــی  اســتفاده می کنــد و در بخــش 
در  دارد.  بــازی  تجربــه ی  بهبــود  بــرای  فیزیکــی 
باتــری  از  ادیشــن،  گیمینــگ   K۴۰ ردمــی گوشــی 
کــه  ۵۰۰۰ میلی آمپرســاعتی اســتفاده شــده اســت 
بــا هــر بــار شــارژدهی یــک روز می توانــد شــارژدهی 

کنــد. باتــری دســتگاه را می تــوان بــا فنــاوری ۶۷ 
 K۴۰ کــرد.  ردمــی کامــا شــارژ  وات در ۴۲ دقیقــه 
شــش نانومتری  تراشــه ی  بــه  ادیشــن  گیمینــگ 
دایمنســیتی 12۰۰ مدیاتــک و شــش یــا هشــت یــا 
 ۲۵۶ یــا   ۱۲۸ و  رم  حافظــه ی  گیگابایــت  دوازده 
گیگابایــت حافظــه ی ذخیره ســازی مجهــز اســت. 
ــش گیگابایتی این  ــه ی رم ش ــگ دارای حافظ کانفی
حافظــه ی  گیگابایــت   ۱۲۸ بــا  فقــط  گوشــی 
ردمی می گویــد  می شــود.  عرضــه  ذخیره ســازی 
فرایند خنک ســازی گوشــی K۴۰ گیمینگ ادیشن 
کــه ترکیبــی از  ازطریــق سیســتمی انجام می شــود 
گرافیــن و گرافیــت و محفظــه ی بخار اســت. گوشــی 
گیمینــگ ردمی فــن داخلــی نــدارد و از فــن جانبــی 
گیمینــگ   K۴۰ نیــز پشــتیبانی نمی کنــد.   در ردمــی
ادیشــن، محتــوای بصــری ازطریــق صفحه نمایــش 
بــا وضــوح ۲۴۰۰ در ۱۰۸۰   AMOLED ۶٫۶۷ اینــچ
پیکســل به نمایــش درمی آید. ایــن صفحه نمایــش 
از نــوع ۱۰ بیــت )نمایــش ۱٫۰۶۷ میلیارد رنگ( اســت 
و از استاندارد +HDR1۰ پشتیبانی می کند و فضای 
به عــاوه  می دهــد.  پوشــش  را   DCI-P۳ رنگــی 
کردیــم، از نــرخ نوســازی ۱۲۰  همان طورکــه اشــاره 

هرتــز برخــوردار اســت.
گیمینــگ ادیشــن بیــش از   K۴۰ نمایشــگر ردمــی

می گــذارد به نمایــش  رنــگ  یک میلیــارد 
گیمینــگ   K۴۰ ردمــی گوشــی  پشــتی  پنــل  در 
کــه  ادیشــن، مجموعه دوربینــی تعبیــه شــده اســت 

می خــورد.  به چشــم  نورپــردازی  کناره هایــش  در 
به عــاوه، چــراغ LED پشــتی فرمی شــبیه جرقــه ی 
 K۴۰ بــرق دارد. مجموعه دوربیــن پنل پشــتی ردمی
اصلــی  دوربیــن  از  متشــکل  ادیشــن  گیمینــگ 
 ۸ دوربیــن  بایــر،  کــواد   2.۰/1 مگاپیکســلی   ۶۴
مگاپیکســلی فوق عریض و دوربین ۲ مگاپیکســلی 
کــرو اســت. در بــاال و پاییــن ردمــی K۴۰ گیمینــگ  ما
 JBL ادیشــن، از اســپیکر اســتریوی تقویت شــده ی
از  گوشــی  بــرده شــده اســت. اســپیکرهای  بهــره 
 Dolby Atmos و   Hi-Res Audio اســتانداردهای 

پشــتیبانی می کننــد. 
آوریــل  ادیشــن ۳۰  گیمینــگ   K۴۰ گوشــی ردمــی
۲۰۲۱ )۱۰ اردیبهشــت ۱۴۰۰( بــا قیمــت پایــه ی ۱،۹۹۹ 
یــوان )۳۱۰ دالر( بــه بــازار عرضــه می شــود. قیمــت 
گیگابایــت حافظــه ی رم  کانفیــگ دارای ۶  پایــه بــه 
گیگابایــت حافظــه ی ذخیره ســازی مربــوط  و ۱۲۸ 
گوشــی  کانفیــگ  گفتــه نمانــد قوی تریــن  اســت. نا
گیگابایــت  گیگابایــت حافظــه ی رم و ۲۵۶  بــا ۱۲ 
یــوان )۴۲۰ دالر(  حافظــه ی ذخیره ســازی ۲۶۹۹ 

قیمــت دارد.
گیمینــگ   K۴۰ شــیائومی مدل بــروس لــی ردمــی
کــه پنــل پشــتی اش  کــرده  ادیشــن را نیــز معرفــی 
گیگابایــت  کثــر ۱۲  زردرنــگ اســت. این مــدل حدا
حافظــه ی  گیگابایــت   ۲۵۶ و  رم  حافظــه ی 
لــوازم جانبــی زرد  ذخیره ســازی دارد  و به همــراه 

می شــود. عرضــه 

پــس از ماه هــا آزمایــش و پیش تولیــد، امــروز نســخه 
رونمایــی  کنــا  هیونــدا  تقویت شــده  و  اســپرت 
کــراس اور ۳۴ هــزار دالری، ســرعت گیری  شــد. این 
کیلومتربرســاعت ۵٫۵ ثانیــه خواهــد  ــا صــد  صفــر ت

داشــت.
کراس اورهــای پرفــروش هیونــدای  کنــا  توســان و 
ــورهای  کش ــردم  ــه م ــتند. آنچ ــی هس ــازار جهان در ب
تشــویق  خودروهــا  خرید ایــن  بــه  را  مختلــف 
می کنــد، قیمــت مناســب بــا امکانــات راضی کننــده 
اســت. این شــرایط برای بســیاری دیگر خودروهای 

کــره ای نیــز وجــود دارد.
هیونــدای تــاش می کنــد تمامی محصوالتــش را بــا 
کنــد. دپارتمــان  آپشــن های ویــژه ســری N تولیــد 
 N و مســابقه ای هیونــدای اســپرت  خودروهــای 
ســال ۲۰۱۵ تأســیس شــد و دو ســال بعــد، اولیــن 

محصــول خــود را براســاس i۳۰ هاچبــک رونمایــی 
کاربــرد N بــرای هیونــدای مشــابه M بــرای  کــرد. 
اســت.  بنــز  مرســدس  بــرای   AMG و  بــی ام و 
کنــون، i۳۰،i۲۰،i۱۰، ولوســتر، االنتــرا، توســان و  هم ا

کنــا بــا امکانــات ســری N تولیــد می شــوند.
کنا N مشــابه ولوســتر N از پیشــرانه ۲  مدل ۲۰۲۲ از 
گشــتاور  لیتــر توربوشــارژ بــا قــدرت ۲۷۶ اســب بخار و 
۳۹۲ نیوتن متــر اســتفاده می کنــد و درمقایســه با 
 ۸۰ توربــو،  لیتــر  موتــور ۱٫۶  بــا  اســتاندارد  نمونــه 
گشــتاور  نیوتن متــر   ۱۲۷ و  قــدرت  اســب بخار 
جعبه دنــده  بــه  محصــول  دارد. ایــن  بیشــتری 
کاچ بــا عملکــرد ســریع مجهــز  هشت ســرعته دبــل 
ــه  ــود و ۵٫۵ ثانیــه بعــد از شــروع حرکــت ب خواهــد ب
سرعت ۱۰۰ کیلومتربرساعت خواهد رسید و نهایت 

کیلومتربرســاعت خواهــد بــود. ســرعتش ۲۴۰ 
کیلوگــرم می رســد. این  کنــا N بــه ۱۵۱۵  وزن خالــص 

محصــول بــا پیشــرانه قوی تــر و تجهیــزات بیشــتر 
کیلوگــرم ســنگین تر  از مــدل اســتاندارد، تنهــا ۴۵ 
بــا رینگ هــای ۱۹ اینــچ   N کنــا اســت. هیونــدای 
ترمزهــای  پی زیــرو،  پیرلــی  تایرهــای  آلومینیــوم، 
نمایشــگر  دیجیتــال،  فرمــان  پشــت  پنــل  ویــژه، 
لمســی ۱۰ اینــچ و پدال هــای تعویــض دنــده عرضــه 

می شــود.
کنــا N مــدل ۲۰۲۲ هنــوز  قیمــت نهایــی هیونــدای 
ســال  اواخــر  محصــول  اســت. این  نشــده  اعــام 
۲۰۲۱ تولیــد خواهــد شــد و احتمــاال مشــابه دیگــر 
تولیــدات ســری N، قیمتــش حــدودا ۳۴ هــزار دالر 
کنــا N مــدل پایــه  خواهــد بــود. مهم تریــن رقیــب 
کــه از پیشــرانه ۲۲۰  از مرســدس بنــز GLA اســت 
ــا  ــرد و ســرعت گیری  صفــر ت اســب بخاری بهــره می ب
کیلومتربرســاعت آن ۷ ثانیــه و قیمتــش ۳۶  صــد 

هــزار دالر اســت.
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فویــل آلومینیومی کاربردهای بســیار متنوعــی دارد 
از آن در آشــپزخانه خیلــی اســتفاده می شــود عــاوه 
بــر آن در موقعیت هــای حســاس این فویــل اســت 

کــه بــه داد شــما خواهــد رســید.
1. تیز کردن قیچی

فویــل  نوارهــای  از  الیه هایــی  دادن  بــرش  بــا 
گر  آلومینیومی قیچی خــود را تیز کنید. مخصوصا ا
کنــد هســتند، آنهــا را چندیــن الیــه بپیچیــد تــا یــک 

کلفــت بــرای بــرش دادن داشــته باشــید. تیغــه 
2. قالب کیک با شکل های مختلف درست 

کنید
کیــک قلــب شــکل یــا چیــزی  گــر میخواهیــد یــک  ا
شــبیه به آن را درســت کنید، اما نمیخواهید قالب 
کیــک بخریــد، فقط یک فویــل آلومینیومی محکم 

کنید.  خریــداری 
شــکل مورد نظر خود را با اســتفاده از دو الیه فویل 
قالــب  یــک  در  را  آن  و  آلومینیومی شــکل دهیــد 

کیــک عــادی قــرار دهیــد.
۳. شکر قهوه ای سفت را نرم کنید

کــه در آشــپزخانه باقــی مانــده و  شــکر قهــوه ای 
ســفت شــده اســت، بــه ســرعت می توانــد نرم شــده 
و شکســته شــود. آن را در فویــل بگذاریــد و فقــط 
پنــج دقیقــه در فــر 1۵۰ درجــه ســانتیگراد بپزیــد، 

یــک قاشــق را برداریــد و بــه آرامی دانه هــای ریــزش 
کنیــد. را خــرد 

گر کیسه یخ ندارید، نگران نباشید! ۴. ا
بــا فویــل آلومینیومی محکــم یــک قیــف درســت 
کاغذی  کنید، همچنیــن می توانید از یک فنجــان 
کنــده شــده باشــد.  کــه پاییــن آن  کنیــد  اســتفاده 
قســمت پایینی آن را فشــار دهید تا کوچک شــود.

۵. کلوچه های بی عیب و عالی بپزید
کنــاِر  کلوچه هــا خیلــی زود میســوزد، میتوانــد  کنــاِر 
آنهــا را بــا فویل هــای آلومینیومی بپوشــانید. فویــل 
کــه  کلوچه هــا میشــود، در حالــی  مانــع از ســوختن 
ــن  ــال پخت ــا در ح کلوچه ه ــمت های  ــه ی قس بقی

هستند.
۶. ساختن کاتر موقت کوکی

کوکــی  کاتــر  بــا اســتفاده از فویــل آلومینیومــی و نــوار، 
کــه بــه آن شــکل دهیــد بایــد  بســازید. قبــل از ایــن 
کافــی  چنــد بــار فویــل را بپیچیــد تا اینکــه به انــدازه 

محکــم شــود.
7. جلوی چکیدن بستنی های چسبنده را 

بگیرید
زیــِر قیــف بســتنی را بــا فویــل بپیچیــد و از چکیــدن 

کنید. بســتنی جلوگیــری 
8. یک گوشت کبابی خوشمزه تر و سالم تر، 

پایه ی کباب بسازید
گوشــت را  فویــل آلومینیومی محکمــی را بپیچیــد و 

بــه صــورت افقــی درونــش بگذاریــد.
9. موز را برای مدت طوالنی تر تازه نگه دارید

کــه مــوز شــما خــراب شــود، ورقــه  اجــازه ندهیــد 
آلومینیومــی را در اطــراف ســاقه مــوز بپیچیــد، تــا 
تولیــد اتیلــن را کاهــش دهــد که این موضــوع باعث 

می شــود آنهــا رســیده شــوند.
1۰. از توپ های فویل به عنوان جایگزینی برای 

ورق های خشک کن استفاده کنید
کــن،  بــرای از بیــن بــردن اســتاتیک در خشــک 
اســتفاده از یــک تــوِپ فویــل آلومینیومــی ، یــک 
روش واضــح بــرای مبــارزه بــا افزایــش اســتاتیک 
کــن اســت. امــا چنانچــه بخــش نــکات  در خشــک 
ک اشــاره کرده اســت یــک راه حل  خانــه داری نمنــا
دیگــر وجــود دارد:فویــل آلومینیومــی. ورق هــای 
مبــارزه  بــرای  واضــح  پاســخ  یــک  کــن  خشــک 

کــن اســت. با ایجــاد اســتاتیک در خشــک 

کاربردهایجالبفویلآلومینیومیدرهمهجایخانه

کــه برایمــان  احســاس پشــیمانی بعــد از اتفاقــی 
گرفتــن  اخیــرا رخ داده اســت، بایــد منجــر بــه درس 
گذشــته شــود و در غیر ایــن صــورت باعث ایجــاد  از 

مشــکات متعــددی خواهــد شــد. 
به فرصت های از دست رفته، به عنوان یک 

شروع جدید نگاه کنید 
کــه از فرصت هــای از دســت رفتــه نترســیم،  وقتــی 
قطعــًا حــال مــان بهتر خواهد بــود  زیــرا می دانیم هر 
کــه از دســت بــرود، نشــان دهنــده شــروعی  فرصتــی 
جدیــد اســت. پــس ؛ حســرت و پشــیمانی برایمــان 
که بــه جاهای  بــی معنا می شــود. مطمئنــًا افــرادی 
دســت  از  هــم  را  چیزهایــی  رســیده اند،  خوبــی 
داده انــد و از همــان مســیر توانســتند راه بــه جاهــای 

کننــد. جدیــد بــاز 
تعاریف خودتان را داشته باشید و به خود 

افتخار کنید
سعی نکنید تعاریف کلیشه ای که جهان و محیط 
اطــراف بــرای شــما ایجاد کــرده اســت را بپذیریــد. بــه 
باور هــای خــود اعتقــاد داشــته باشــید و از ایــن بابــت 
کــردن در زندگی  بــه خودتــان افتخــار کنیــد. اشــتباه 
اصــًا نبایــد عاملــی بــرای ســرزنش و ســرکوب باشــد. 
کنید این برچســب ها را از روی خودتان  پس ســعی 

برداریــد و بــه آن هــا بــی توجه باشــید. 
مقدار کمی از پشیمانی اشکالی ندارد

ک اســت  کــه حــس پشــیمانی، حســی دردنــا البتــه 
کمــی از آن طبیعــی اســت  گاهــی اوقــات مقــدار  امــا 
ــرای ادامــه راه  و باعــث می شــود انگیــزه بیشــتری ب
وجــود داشــته باشــد، زیــرا می خواهیــد بهتــر از قبــل 
ــم آن مشــکلی  ک ظاهــر شــوید. پــس مقــدار بســیار 

نــدارد و جــای نگرانــی نخواهــد داشــت.
حقیقت پشیمانی را بپذیرید

اشتباهات واقعی هستند. اشتباهات رخ می دهند 
و مــا نمی توانیــم دوبــاره از اول آن هــا را اصــاح کنیــم. 
نمی توانیــم بــه گذشــته برگردیــم و روشــمان را تغییــر 
و  اشــتباه  نپذیرفتــن  بــرای  تــاش  پــس  دهیــم، 
مســئولیت آن، کاری اســت که حســرت و پشیمانی 
را افزایــش می دهــد، پــس واقعیت را بپذیرید و قبول 
کنیــد کــه اشــتباه کرده ایــد تــا بهتر بــا آن کنــار بیایید. 

خودتان را ببخشید
اول از همــه بایــد بــا خودتــان صلــح و آشــتی داشــته 
کــردن خــود دســت برداریــد،  باشــید. از ســرزنش 
گذشــته  خودتــان را ببخشــید و بیــش از حــد بــه 
کــه دوبــاره حــس  کاری را انجــام دهیــد  فکــر نکنیــد. 
خوبــی را در شــما افزایــش می دهــد. بخشــش خــود 
گرفتن مسئله و مشکل نیست،  به معنای نادیده 
بلکــه بــه شــما اجــازه می دهد تا بــرای بهبــود کارتان 

چــاره ای بیاندیشــید.
اصالح کنید

کــه انجــام داده ایــد احســاس و قلبتــان را  کاری  گــر  ا
کنید و  زخمی کرده اســت، بدون بهانه عذرخواهی 

ک کنیــد. بــه دنبــال راه هایی  قلــب تــان را از کینــه پــا
را  کــردن  جبــران  و  باشــید  کارتــان  اصــاح  بــرای 

فرامــوش نکنیــد. 
گذشته را فراموش کنید

گذشــته باقــی  گذشــته در همــان  کــه  اجــازه دهیــد 
بمانــد و مــدام در مــورد شکســت ها و اشــتباهات 
خــود صحبــت نکنیــد. هــر چقــدر بیشــتر در مــورد 
آن ها صحبت کنید، مشــکات بیشــتر در نظر شما 
بــزرگ جلــوه می کننــد. پــس ســعی کنیــد هــر چیــزی 
کنیــد و بــه  کــه ذهنتــان را خــراب می کنــد، فرامــوش 
کــه بتوانــد تلخــی  دنبــال تصمیمــات بهتــر باشــید 

گذشــته را از بیــن ببــرد. 
کاری متضاد پشیمانی خود انجام دهید

کاری  گذشــته را تغییــر دهیــم امــا  مــا نمی توانیــم 
کــه انجــام می دهیــم، روی زندگیمــان اثرگــذار اســت 
ک اســت،  کنتــرل می کنــد. پشــیمانی دردنــا و آن را 
کــه حســی  کاری را انجــام دهیــم  بنابرایــن بایــد 
کاری  ــد.  کن ــاد  ــیمانی را در ما ایج ــا آن پش ــاد ب متض
کــه حــس تحســین را در شــما  را بــه انجــام برســانید 
کــه دوبــاره بــه خودتــان  افزایــش دهــد و باعــث شــود 

کنیــد.  و توانایی هایتان ایمــان پیــدا 
از اشتباهات به عنوان ابزاری برای یادگیری 

استفاده کنید
کنیــد اشــتباهاتتان را ابــزاری بــرای یادگیــری  ســعی 
کــه درکجــا چــه خطایــی را بــه  قــرار دهیــد و بدانیــد 
چــه دلیــل مرتکــب شــده اید. حــال به این فکر کنید 
کار را انجــام  کــه چگونــه می توانیــد از راهــی بهتــر، آن 
دهیــد و دیگــر اشــتباه نکنیــد. اشــتباهات بهتریــن 

ابــزار بــرای یادگیــری هســتند. 
از این فرصت ها برای تغییرات بهتر استفاده کنید

کثــر اشــتباهات بــزرگ، باعث ایجــاد تغییراتــی در  ا
زندگــی می شــوند. شــاید این تغییــرات در وهلــه اول 
شــما را شــوکه کننــد امــا می توانیــد کم کم بــا آن کنار 

بیایید.
کنیــد   ایــن تغییــرات را بهبــود ببخشــید و ســعی 
ظرفیــت ســازش پذیــری خــود را افزایــش دهیــد. 
شــاید نتوانیــد اصــل آن اتفاقــات را تغییــر دهیــد امــا 
قطعــًا می توانیــد ظرفیــت خــود را بــرای تحمــل، بــاال 

ببریــد.
توانایی تمرکز روی چیزهایی که تحت کنترل 

شما هستند را تقویت کنید
کــه بعضــی  شــاید دچــار اشــتباهی شــده باشــید 
کنتــرل  تــا حــد زیــادی تحــت  از ایــن اشــتباهات 
خــود شــما هســتند. پــس می توانیــد تمرکــز خــود 
کــه اتفاقاتــی  را روی آن هــا بــاال ببریــد امــا زمانــی 
مثــل خیانــت بــرای شــما رخ می دهــد، قطعــًا بــه 
کنترلــی روی آن هــا نداریــد، نبایــد  کــه  دلیل ایــن 
تمرکــز خــود را بــه آن اختصــاص دهیــد. پــس ســعی 
کنیــد تمرکــز خــود را روی چیزهایی تقویت کنید که 

ــت.  ــان اس ــرل ت کنت ــل  قاب

در ایــن مطلــب بــه معرفــی انــواع صفحــه پیشــخوان 
که  کابینت در ســال 2۰21  آشــپزخانه و صفحه روی 

ضــد لــک هســتند بپردازیم.
سنگ مصنوعی کورین

در ســال 19۶7 شــرکت آمریکایی دوپون یک سنگ 
گذاشــت.  کوریــن  مصنوعــی ســاخت و نــام آن را 
کورین خیلی زود در بازار مواد ساختمانی محبوب 
کارخانه هــای بیشــتری در سراســر  شــد و از آن پــس 
کورین نیز روی  کردند و نام تجاری  دنیا آن را تولید 
آن باقــی مانــد. ســنگ کوریــن  از ترکیــب پلیمرهــای 
کریلیــک بــا مــواد معدنی دیگر و مواد مشــتق شــده  ا

از ســنگ ســاخته شــده اســت.
نام هــای دیگــری روی  کارخانه هــا  البتــه بعضــی 
گذاشــتند. مثل سامســونگ  ســنگ تولیــدی خود 
کــه محصــول تولیــدی خــود را با نام اســتارون عرضه 
کــه نــام تجاری هانکــس را برای  کــرد. یــا شــرکت هانوا 

کــرد. ســنگ تولیــدی خــود انتخــاب 
ایــن ســنگ زیبــا و پرکاربــرد ســال های اخیــر جــز 
پرطرفدارترین متریال ها در ساختمان سازی بوده 
کوریــن »صفحــه  ــرد ســنگ  کارب اســت. بیشــترین 
کابینــت« و »روشــویی ســرویس بهداشــتی«  روی 
اســت. هــر چنــد امــروزه اســتفاده از آن بــرای دیــوار 
کار رستورانها  آشپزخانه و سرویس بهداشتی یا میز 

و آزمایشــگاه ها نیــز در حــال رشــد اســت.
سنگ مهندسی کوارتز

یــک  نیــز  کوارتــز  مهندســی  ســنگ  تولــد  محــل 
شــرکت ایتالیایی بــه نــام برتــون و در ســال 19۶۳ 
اســت. کوارتــز نوعــی ســنگ اســت کــه نــه صددرصد 
ــز   کوارت ــی!  ــد مصنوع ــه صددرص ــت و ن ــی اس طبیع
کوارتــز بــا مــواد مصنوعــی  از ترکیــب ســنگ طبیعــی 
ســاخته  رنگدانه هــا  و  رزین هــا  پلیمرهــا،  مثــل 
می شــود. بــرای همیــن بــه آن ســنگ مهندســی 
ــز طبیعــی حــدود %9۰  کوارت گفتــه می شــود.  ــز  کوارت
کــه  محصــول نهایــی را تشــکیل می دهــد در حالــی 

مــواد دیگــر 1۰% محصــول نهایــی را می ســازند.
سنگ مصنوعی مارمونایت

و  کوریــن  ترکیــب دو ســنگ  درواقــع  مارمونایــت 
کــه مغــزی آن از جنس  کوارتــز اســت. به ایــن صــورت 
کوارتــز می باشــد. در  کوریــن و رویــه آن از جنــس 
نتیجــه خــواص هــر دو ســنگ را دارا می باشــد. یکــی 
از خصوصیــات ویــژه ســنگ مارمونایــت طرح هــای 
کــه عمومــا دارای رگه هــای درشــت  خــاص آن اســت 
هســتند و ظاهــر ســنگ طبیعــی را تداعی می کنند.

مزایای سنگ مارمونایت
کوریــن و  تمامی ویژگی هــای مثبــت ســنگ های 
ــز را می توانیــد بــرای ســنگ مارمونایــت نیــز در  کوارت

نظــر بگیریــد.
معایب مارمونایت

کوارتــزی خــود  ســنگ مارمونایــت بــه دلیــل رویــه 
کامــا بــدون درز در نیامــده و بــه راحتــی ترمیــم و 

نمی شــود. بازســازی 
SPL ورق های فشرده

کمی متفــاوت تــر از متریال هایــی   SPL ورق هــای
کــه تــا بــه حــال توضیــح دادیــم. درواقــع  هســتند 
SPL نــه از ســنگ طبیعــی ســاخته شــده نــه مــواد 
معدنــی و پلیمــری! بلکــه تعــداد بســیار زیــادی ورق 
کــه تحت فشــار و دمای بســیار زیــاد و  فشــرده اســت 
در ترکیــب بــا رزیــن تبدیــل بــه اســلب هایی با انــدازه 

اســتاندارد شــده اســت. 
خواســتگاه صفحات SPL نیز یک شــرکت ایتالیایی 
کــرد.  کــه اولیــن بــار در ســال 2۰1۶ آن را تولیــد  اســت 
بــرای همیــن ممکــن اســت نــام آن تــا بــه حــال 
گوشــتان نخــورده باشــد. امــا اســتفاده از آن بــه  بــه 
گســترش اســت.  شــکل شــگفت انگیــزی در حــال 
کــه در ادامــه بــه آنهــا  چــون مزایــای ویــژه ای دارد 

می پردازیــم.
سرامیک پرسالن)زیگما(

مــاده اصلــی تشــکیل دهنــده ســرامیک پرســان 
ک رس اســت. فرآینــد تولیــد ســرامیک پرســان  خــا
ک  کمی پیچیــده و دارای چنــد مرحلــه اســت. خــا
چنــد  طــی  دیگــر  معدنــی  مــواد  مقــداری  و  رس 
مرحلــه در دمــای بســیار زیــاد پختــه می شــوند. این 
فرآینــد ویــژه، در نهایــت باعــث می شــود محصولــی 
بســیار ســخت و مســتحکم و مقــاوم در برابــر ضربــه 
کــه بــا نــام تجــاری پرســان  و وزن زیــاد تولیــد شــود 

شــناخته می شــود.
غیــر متخلخــل بــودن ســطح  ســرامیک پرســان  
بــه خاطــر نــوع پوشــش آن اســت. ســطح پرســان 
پــس از تولیــد، ســاب و پولیــش می شــود. ســپس در 
مرحلــه نهایــی پوشــش نانــو روی آن قــرار می گیــرد. 
بــرای همیــن بــه آن ســرامیک پرســان نانــو پولیش 

هــم می گوینــد.
سنگ طبیعی گرانیت

پــس از معرفــی ســنگ های مصنوعــی دیگــر نوبــت 
کیفیــت  می رســد بــه یــک ســنگ طبیعــی بســیار با
گرانیــت زیــاد  گرانیــت! قطعــا نــام  و پرکاربــرد بــه نــام 
به گوش شــما خورده و مانند اســامی قبلی عجیب 
ــا  کام ــنگ  ــک س ــت ی گرانی ــون  ــت. چ ــب نیس غری
کوارتــز قدمت  طبیعــی اســت و نســبت بــه کورین یــا 

بیشــتری دارد.
بــرش  اســلب های  واقــع  در  گرانیــت  صفحــات 
که از ســنگ های خارج شــده از  خورده ای هســتند 
دل معــادن ســاخته شــده اند. لــذا هیــچ گونــه مــاده 
مصنوعی و شیمیایی در ساختار آنها وجود ندارد.

گرانیــت در یــک خانــه بــه آن ارزش و  وجــود ســنگ 
ــت را  گرانی ــنگ  ــراد س ــتر اف ــد. بیش ــار می بخش اعتب
کابینت آشــپزخانه  به ایــن خاطــر برای صفحه روی 
کــه یــک ســرمایه بلنــد  خــود انتخــاب می کننــد 
گذشــت زمــان از ارزش  مــدت محســوب می شــود و 

آن نمی کاهــد.

راهرهاییازاحساستلخپشیمانی انواعصفحهرویکابینتضدلکدرسال2۰21رابشناسیم
روانشناسیدکوراسیون آشپزخانه

طــرز تهیــه فافل خانگی که قطعا بــرای افطــار امروز 
شــما می تواند گزینه مناســبی باشد.

طــرز تهیــه فافــل خانگــی بســیار ســاده و همچنیــن 
کمــک ی دســتور تهیــه  کــه بــا  ســریع می باشــد 

ــد. ــذت ببری ــد و ل کنی ــه  ــد آن را تهی ــوب میتوانی خ
فافل از جمله غذاهای خوشــمزه و لذیذیســت که 
عــاوه بــر کودکان و نوجوانان در بین بزرگســاالن هم 
کــه یکــی از مقــوی  طرفــدارن ویــژه ای دارد و از نخــود 

ترین ترین حبوبات اســت تشــکیل می شــود.
مواد مورد نیاز برای تهیه فافل

مواد اندازه :  مقیاس
نخود )خیس شده(:  1  کیلو

جعفری: 1۰۰ گرم

پیاز: 1 عدد
سیر: 1 بوته

فلفل سیاه وسفید: ۳/2 قاشق چایخوری
نمک: به مقدار متوسط -

زیره
گشنیز

زردچوبه: به مقدار الزم -
سس انبه: به مقدار دلخواه -

روغن ترجیحا کنجد  مقدار کافی  
طرز تهیه فالفل

کــردن فافل هــا ابتــدا نخــود  یــک روز قبــل از ســرخ 
را  از 2۴ ســاعت قبــل خیــس میکنیــم و چنــد بــار آب 
را عــوض میکنیم.نخــود خیــس شــده را بــه همــراه 
گوشــت یــا خــرد  جعفــری، پیــاز و ســیر داخــل چــرخ 

کــه  کــن می ریزیــم تــا باهــم میکــس شــوند.خمیر 
آمــاده شــد. نمک، فلفــل و ادویه هــای الزم رو بهش 
اضافه میکنیم و با قاشــق مخصوص یا قالب هایی 
کــه در بــازار هــم موجــود هســتند فافل هــا را قالــب 
گــر داخــل خمیــر آب افتــاد میتوانیــد بــا  میزنیــم. ا
کمــی آرد نخــود چــی آب آن را جمــع  ــردن  ک ــه  اضاف
گنبــدی  کنیــد فافل هــا را بــه صــورت  کنیــد و ســعی 
قالــب بزنیــد و داخــل روغــن داغ شــده میریزیــم تا هر 
کــه خمیــر خــودش  دو طــرف آن ســرخ شــود.وقتی 
گرفــت بــه ســمت بــاال ی روغــن  را داخــل روغــن 
ــت  ــا را پش ــد فافل ه ــه میتوانی ــه آن موقع ک ــد  میای
کنیــد بــر اثــر حــرارت بــاالی روغــن  کنیــد. دقــت  و رو 
کنیــد  گــود تــر اســتفاده  کوچکتــر و  نســوزد و از ظــرف 
تــا روغــن زیــادی مصــرف نشــود.بعد از ســرخ شــدن 
هــم میتوانیــد فافل هــا را روی دســتمال بگذارید تا 

گرفتــه شــود.  روغــن اضافــه آن 
فافل هــای آمــاده را داخــل در کنار خیار شــور گوجه 
فرنگــی، کاهــوی خــرد شــده و انــواع ترشــی میتوانید 
که بســیار لذیذ  کنید و به همراه ســس انبه  مصرف 

می باشد.
دســتور تهیــه ســس انبــه هــم به ایــن شــکل اســت 
کــه بــه اضــای هــر 1 قاشــق پــودر انبــه بایــد ۶ برابــرآب 
ــم  ــفید باه ــرکه س ــتکان س ــه اس ــک ت ــیده و ی جوش

مخلــوط میکنیــم و روی فافل هــا میریزیــم.

طرزتهیهفالفلبرایافطاریبسیارخوشمزهوجذاب
دستپختربخ
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