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ک  از امــروز همــه سرپرســتان خانــوار می تواننــد، اطالعــات خــود را بدون هیچ شــرطی در ســامانه ملی امال
و اســکان وارد کنند.

گــزارش خبرگــزاری صــداو  ک بایــد بدانیدبــه  هرآنچــه دربــاره ثبــت خوداظهــاری در ســامانه ملــی امــال
کــد  ک و اســکان براســاس آخریــن رقــم  ســیما، مرکــز اصفهــان؛ بــا پایــان مهلــت ثبــت نــام در ســامانه امــال

ملــی سرپرســتان خانــوار، تــا ۱۹ خــرداد فرصــت ثبــت نــام بــر همــه سرپرســتان فراهــم اســت.
کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان، بــر اســاس قانــون مالیات هــای  بنابراعــالم اداره 
مستقیم، سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستأجر مکلف هستند 
ک خود را با مالکیت های رســمی، وکالتی، تعاونی شــهری  اطالعات محل ســکونت و امال

کننــد. کشــور بــه نشــانی https://amlak.mrud.ir  ثبــت  ک و اســکان  و روســتایی در ســامانه ملــی امــال

۳

پیش بینی کاهش ۲۵ درصدی تولید گندم و جو 
در اصفهان

اطالعیه

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان
1129۶۴9 / م الف

مودیان محترم مالیاتی:
1۵ اردیبهشت ماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه 

مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 99 می باشد.
مرکز ارتباط مردمی 1۵2۶ راهکار نوین 

در ارائه خدمات مالیاتی
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

www.isf - maliat.ir

مالیات بر خانه های خالی؛

هرآنچه درباره ثبت خوداظهاری 
ک باید بدانید در سامانه ملی امال

حسن شفیعی - شهردار تیران

شــهرداری تیــران درنظــردارد بــه اســتناد مصوبــه ۴۰۰/1۰۰/111 مــورخ 1۴۰۰/۰2/11 
کانکــس اغذیه  شــورای اسالمی شــهر تیــران نســبت بــه اجــاره محــل اســتقرار دو عــدد 
فروشــی واقــع در مســکن مهــر بهارســتان، ازطریــق مزایــده عمومی بــا شــرایط مندرج 

گهــی اقــدام نمایــد. در آ
کســب اطالعــات بیشــتر و اخــذ و تحویــل فــرم شــرکت  متقاضیــان می تواننــد جهــت 
گهــی بــه شــهرداری تیــران مراجعــه نماینــد. الزم بذکــر  در مزایــده از تاریــخ چاپ ایــن آ
اســت مهلــت تحویــل اســناد به دبیرخانه محرمانه حراســت شــهرداری تیــران پایان 

وقــت اداری روز چهارشــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰2/29 می باشــد.
11۳۰۳۳۵ / م الف

نوبت چاپ اول
گهی مزایده نوبت اول آ

وینگر تیم فوتبال سپاهان: 

باخت بارسلونا نشان داد فقط بازی های 
بزرگ برای قهرمانی مهم نیست

۶

لزوم تسریع در تصویب حق مسکن؛

دولت به معیشت کارگران 
بی توجه است؟

پس از سال ها توقف؛

طرح کنارگذر کاشان -
 آران و بیدگل - چرمشهر ورامین 

اجرا می شود

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی اصفهان:

نهاده های دام و طیور 
گران تر شد

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان:  

کارگران نسیه خرید می کنند

مدیر گروه بهداشت حرفه ای استان اصفهان خبر داد: 

فعالیت ۱۵۰۰ پرسنل بهداشت 
در صنایع اصفهان
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رئیس پلیس راهور استان اصفهان خبر داد:  

تمدید لغو اجرای طرح زوج و فرد 
تا ۱۷ اردیبهشت

مرمت خانه تاریخی »بهشتیان«

۳

۵

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

ــر را  ــه شــرح زی شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان درنظــردارد عملیــات اجرایــی ب
ــد. ــذار نمای گ ــرایط وا ــد ش ــکاران واج ــه پیمان ــه عمومی ب ــق مناقص ازطری

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292:
تا ساعت 1۵:۰۰ روز شنبه به تاریخ 1۴۰۰/۰2/2۵

تاریخ گشایش اسناد مناقصه:
از ساعت ۰8:۰۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ 1۴۰۰/۰2/2۶

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

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8 - ۶۶8۰۰۳۰ ۳ - ۰۳1)داخلی ۳9۵(

نام روزنامه: سیمای شهر
تاریخ انتشار: 1۴۰۰/۰2/12

گهی برگزاری مناقصه عمومی آ
نوبت دوم 

مبلغ تضمین
)ریال(

برآورد
)ریال(

 محل تامین
اعتبار موضوع مناقصه شماره

مناقصه

9۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 2۶،92۰،۴78،2۰۳ جاری

 خط انتقال فاضالب محله
 وینیچه به ایستگاه پمپاژ

 دیزیچه مبارکه
)بخش دوم(

۴8-1 - ۴۰۰

2۳8،۰۰۰،۰۰۰ ۴،92۰،۰۶۳،۰11 جاری
 عملیات اجرایی ساخت
 حوضچه شیرهای شبکه

آبرسانی منطقه دو
۴9 - 1 - ۴۰۰
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جهــاد  دامی ســازمان  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
گرانی دوباره  کشــاورزی اســتان اصفهان با اشــاره به 
قیمــت  گفــت:  و طیــور،  نهاده هــای دام  قیمــت 
غ، شــیر و لبنیــات فعــا افزایــش  مصــوب گوشــت مــر
بــا   گفت وگــو  در  حسین ایراندوســت  نمی یابــد. 
کنــون موضــوع قاچــاق جوجــه  مهــر یــا بیان اینکــه تا
یــک روزه در اســتان اصفهــان مطــرح نبــوده اســت، 
اظهــار داشــت: اصفهــان تولیدکننــده جوجــه یــک 
کــه قاچاقــی در ایــن زمینــه داشــته  روزه نیســت 
غ نطفــه دار تولیــد شــده  باشــد. در اســتان تخــم مــر
کشــور برای  و به اســتان های شــمال و شــمال غرب 
نگهــداری در دســتگاه های جوجه کشــی فرســتاده 
می شــود تــا در نهایــت در ســطح کشــور توزیــع شــده 

و بــه فــروش می رســد.
هفــت  ماهــی  اصفهــان  اســتان  گــر  ا افــزود:  وی 
میلیــون جوجــه نیــاز داشــته باشــند حــدود ســه 
میلیــون جوجــه را غیــر مســتقیم تولیــد می کنــد 
ع  غ نطفــه دار را از مــزار ــه تخــم مــر ک به ایــن ترتیــب 
غ مــادر بــه اســتان های شــمالی ارســال می کنــد  مــر
کشــور توزیــع  کــه یــا اســتان می گــردد یــا در ســطح 
می شــود و آنهــا بــه اســتان می فروشــند؛ از ایــن رو 
کننــده جوجه یــک روزه  اســتان اصفهــان خــود وارد 

اســت.
پیش بینی افت قیمت جوجه یک روزه با 

غ نطفه دار واردات تخم مر
جهــاد  دامی ســازمان  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
کشــاورزی اســتان اصفهــان بــا بیان اینکــه قیمــت 
یــک روزه ۴,۲۰۰ تومــان تعییــن  مصــوب جوجــه 
ــه  ک ــده  ــزارش ش گ ــرد:  ک ــان  ــت، خاطرنش ــده اس ش
جوجــه یــک روزه بــا ارقــام باالتــری حــدود ۵,۲۰۰ 
مرغــداران  دســت  بــه  تومــان   ۵,۹۰۰ تــا  تومــان 

کــه البته ایــن نوســانات نــرخ، مقطعــی  می رســد 
کشــور  غ نطفــه دار بــه  اســت و بــا واردات تخــم مــر
حتــی ممکــن اســت تا یــک ماه دیگــر قیمت جوجه 

کاهــش یابــد. یــک روزه 
غ  ــر ــم م ــی تخ ــل توجه ــداد قاب ــرد: تع ک ــه  وی اضاف
می شــود  کشــور  وارد  حاضــر  حــال  در  دار  نطفــه 
که این هــا پــس از ۲۰ تــا ۲۱ روز در دســتگاه، جوجــه 
اثــر  داخلــی  جوجه هــای  قیمــت  بــر  و  می شــود 
کاهــش می دهــد. را  می گــذارد و قیمــت جوجــه 
افزایش نرخ مصوب نهاده ها و جوجه یک روزه 

غ تأثیرگذار است بر قیمت مر
کنــون برنامــه ای بــرای  ــا بیان اینکــه ا ایراندوســت ب
غ مطــرح نیســت، ابــراز  گوشــت مــر افزایــش قیمــت 
داشــت: نوســانات بــازار جوجــه یــک روزه بــر قیمــت 
غ نمی توانــد اثر بگــذارد زیرا یک  مصــوب گوشــت مر
زمانــی مرغــدار جوجــه یــک روزه را بــه قیمــت بســیار 
کــه ســتاد تنظیــم  ارزان می خرید، اینگونــه نیســت 
بــازار بــا نوســانات مقطعی قیمــت جوجه یــک روزه، 

کنــد. گران تــر  غ را  گوشــت مــر قیمــت 
جهــاد  دامی ســازمان  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
بــه  حــال  عیــن  در  اصفهــان  اســتان  کشــاورزی 
افزایــش نــرخ نهاده هــای دام و طیــور در روزهــای 
گفــت: از ســوی دیگــر افزایــش  کــرد و  گذشــته اشــاره 
کــه به صــورت مصوب  قیمــت ذرت و کنجالــه ســویا 
و رســمی اتفاق افتــاده تــا حــدودی بــر قیمــت تمــام 
ــرای  ــر می گــذارد. برنامــه ای ب غ اث گوشــت مــر شــده 
ــا ممکــن  غ نیســت ام گوشــت مــر افزایــش قیمــت 
کننــدگان انتظــار داشــته باشــند بــا  اســت تولیــد 
غ  افزایــش نــرخ نهاده هــا قیمــت مصوب گوشــت مر

نیــز تغییــر یابــد.
کیلوگــرم  ایراندوســت بیــان داشــت: نــرخ جدیــد هــر 

اســت  شــده  اعــام  تومــان  ســویا ۳,۴۰۰  کنجالــه 
کــه قیمــت قبلــی ۳,۲۲۰ تومــان بــود و  در حالــی 
ــه البتــه  ک کنــون ۱۸۰ تومــان افزایــش یافتــه اســت  ا
بــرای  بهانــه ای  امــا  نیســت  توجــه  قابــل  خیلــی 
تولیــد کنندگان ایجــاد می کنــد کــه خواهــان افزایش 
غ باشــند امــا فعــًا افزایــش  قیمــت تمــام شــده مــر
غ مطــرح نیســت زیــرا افزایــش  قیمــت مصــوب مــر
کــه بــه تازگــی اتفاق افتــاد هزینه هــای تولید  قیمتــی 

را تأمیــن می کنــد.
فعاًل برنامه ای برای افزایش نرخ شیر و لبنیات 

نداریم
جهــاد  دامی ســازمان  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
کشــاورزی همچنیــن دربــاره نــرخ شــیر و لبنیــات 
افزایــش  تولیــد شــیرخام  بخــش  اظهــار داشــت: 
قیمــت شــیر را مطالبــه می کنــد و می گوینــد هزینــه 
کارگــر در ســال جدیــد افزایــش یافتــه  حمــل و نقــل و 

اســت.
کنجالــه  وی بــا بیان اینکــه افزایــش قیمــت جــو و 
کــه بــه تازگــی مصوب شــده، روی قیمت شــیر  ســویا 
تأثیر می گذارد، افزود: از یک ســو دو دو تا چهارتایی 
کــه در هزینه هــا اتفــاق می افتــد و از ســوی دیگــر 
گــرم شــدن هــوا و تغییــر شــرایط مصــرف لبنیــات  بــا 
در تولیــد بســتنی و دوغ، تقاضــا بــرای مصــرف شــیر 
کــه در فصــل  ــی اســت  افزایــش می یابد ایــن در حال
گاوداری هــا تــا حــدود ۱۵  گــرم همــواره تولیــد شــیر در 

کاهــش پیــدا می کنــد. درصــد 
ایراندوســت بــا اشــاره به اینکــه نبــود تعــادل بیــن 
قــرار  تأثیــر  تحــت  را  قیمت هــا  تقاضــا  و  عرضــه 
کنــون  ا کــرد:  تصریــح  حــال  عیــن  در  می دهــد، 
برنامــه ای بــرای افزایــش قیمــت شــیر و لبنیــات 

نداریــم.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی اصفهان:

گران تر شد نهاده های دام و طیور  خبرربخ

خبرربخ

رئیــس مجمع نماینــدگان کارگران اســتان اصفهان 
کارگــران بــرای  گفــت: متاســفانه امــروز بســیاری از 
خریــد مایحتــاج ضــروری خود اقدام به خرید نســیه 
کــه در اواســط مــاه پولــی بــرای خریــد  می کننــد، چرا

کاالهــای اساســی ندارنــد.
اشــاره  بــا  با ایســنا،  گفت وگــو  عظیمــی در  عبــاس 
ــرد:  ک ــران، اظهــار  کارگ ــه مشــکالت و چالش هــای  ب
کارگــران همــواره وجــود داشــته و دارد،  مشــکالت 
کارگــر تنهــا یــادی  امــا مســئوالن و مدیــران در روز 
کارگــر و  از ایــن قشــر می کننــد و دوبــاره تــا ســال بعــد 

مشــکالتش بــه فراموشــی ســپرده می شــود.
کارگــری تمایــل نــدارد در روز یــا  گفــت: هیــچ  وی 
کارگــر از وی تجلیــل شــود، امــا در طــول ســال  هفتــه 

بــه حــال خــود رهــا شــود.
رئیــس مجمع نماینــدگان کارگران اســتان اصفهان 
بــا اعتقــاد بر اینکــه مســئوالن در روز جهانــی و هفتــه 
در  کارگــران  بــرای  کــه  دســتاوردهایی  بایــد  کارگــر 
کاری و اجتماعی این قشــر به دســت  زمینه حقوق 
گفــت: متاســفانه این  را نشــان دهنــد،  آورده انــد 
پیام هــای  و  کارگــر  جهانــی  روز  و  نیســت  گونــه 
تبریــک، تجلیــل و... تنهــا بــه نمــادی برای ایــن روز 
کارگــران همچنــان  تبدیــل شــده اســت و مشــکالت 
پابرجاســت و بــا شــرایط فعلی ایــن مــوارد همچنــان 

ــت. ــد داش ــود خواه وج
گرچــه بعــد از چانه هــای بســیار،  وی ادامــه داد: ا
کــرد، امــا همچنــان  دولــت دســتمزد ۱۴۰۰ را تعییــن 
اســت  نکــرده  مصــوب  را  کارگــران  مســکن  حــق 
گذشــته نیــز وجــود داشــته  و این ایــراد در ســال های 
کارگــران در  اســت. البتــه رقــم افزایــش نرخ دســتمزد 

ــر خــط فقــر اســت. ســال ۱۴۰۰ همچنــان زی
بــه جــای تجلیــل  کاش  کــرد: ای  کیــد  عظیمی تا
ــوب  ــران مص کارگ ــکن  ــق مس ــل ح ــران حداق کارگ از 
می شــد و ایــن حداقل کاری بــود که دولت بــرای روز 

ــد. ــام ده ــر می توانســت انج کارگ ــی  جهان
گذشــته در بررســی های  وی بــا بیان اینکــه ســال 
مختلــف دســتمزد پایین تــر از ۱۰ میلیون تومــان زیر 
گفت: ایــن عــدد مربــوط  خــط فقــر مشــخص شــد، 
بــه تــورم ســال ۹۹ بــود و در شــرایطی می توانســت 

کــه نــرخ تــورم ثابــت  کارگــران چــاره ســاز باشــد  بــرای 
باشــد.

رئیــس مجمع نماینــدگان کارگران اســتان اصفهان 
گفــت: در حــال حاضــر نــرخ تــورم نقطــه بــه نقطــه در 
فروردیــن ۱۴۰۰ نســبت بــه فروردیــن ســال ۹۹ حدود 
گفــت: افزایــش  ۴۰ درصــد افزایــش یافتــه اســت، 
کارگــران، در صورتــی  نــرخ دســتمزد، بــن و مســکن 
ــا،  ــوق و مزای ــه اوال حق ک ــت  ــر اس ــن قش جوابگوی ای
درســت و در زمــان خــود افزایــش یابــد و از ســوی 

کنتــرل شــود. دیگــر تــورم 
گــر دولــت رقــم ۱۰  ا بــه فــرض محــال  گفــت:  وی 
میلیــون تومــان را بــرای دســتمزد مصــوب می کــرد و 
امســال دوبــاره افزایــش نــرخ تــورم داشــتیم، بــاز رقــم 

کارگــر نبــود. افزایــش دســتمزد جوابگــوی قشــر 
کارگران ایرانــی  عظیمی بــا بیان اینکــه از نظــر دالری، 
را  دالر(  )حــدود ۱۰۰  دســتمزد  رقــم  تریــن  پاییــن 
ــرد:  ک ــد  کی ــد، تا ــورها دارن کش ــایر  ــن س ــاه در بی در م
کارگــران بــا  همچنیــن در مقایســه آمــاری دســتمزد 
کــه شــاید  کــرد  گونــه بــرآورد  نــرخ ســکه می توان ایــن 
کارگــر بــا دســتمزد خــود  حــدود ۱۰ ســال پیــش یــک 
می توانســت دو ســکه تمــام بهــار را بخــرد، امــا امــروز 
ــک  ــد ی ــه خری ــارم هزین ــک چه ــران ی کارگ ــتمزد  دس

ســکه تمــام اســت.
دلیــل  بــه  بر اینکــه  کیــد  تا بــا  همچنیــن  وی 
ــه روز در  ــران روز ب کارگ ــد  دســتمزد اندک، مــدل خری
گفــت: متاســفانه امروز بســیاری  حــال تغییر اســت، 
کارگــران بــرای خرید مایحتاج ضروری خــود اقدام  از 
ــر  کارگ ــه عنــوان مثــال  ــد نســیه می کننــد، ب ــه خری ب
کاالهــای اساســی  در اواســط مــاه پولــی بــرای خریــد 

ــدارد. غ ن ــم مــر غ و تخ ــون مــر همچ
رئیــس مجمع نماینــدگان کارگران اســتان اصفهان 
کارگــر  یــک  منــزل  خانگــی  لــوازم  گــر  ا داد:  ادامــه 
همچون ماشــین لباسشــویی، یخچــال و... خراب 
اصــال  اقتصــادی  شــرایط  دلیــل  بــه  امــروز  شــود، 
امــکان خریــد، تعویــض و حتــی تعمیــر آن را نــدارد.

مختلــف  دولت هــای  در  متاســفانه  گفــت:  وی 
امــر  ابتــدای  در  و  بــوده  همیــن  کارگــران  شــرایط 
کارگــران و  وعده هایــی داده می شــود، امــا در عمــل 
وعده هــای داده شــده بــه آنهــا فرامــوش می شــود.

و  اداری  علــوم  علمی دانشــکده  هیــات  عضــو 
ــرمایه گذاری  ــت: س گف ــان  ــگاه اصفه ــاد دانش اقتص
تســهیالت  از  بیــش  عدالــت  ســهام  ســهامداران 
بانکــی برای توســعه اقتصــادی واحدهــای تولیدی 

کارگشاســت. خدماتــی  و 
بــا  با ایرنــا  گــو  و  گفــت  در  طیبــی  ســیدکمیل 
اشــاره بــه ضــرورت  اســتفاده از ســهام عدالــت در 
تولیــدی  و  صنعتــی  بخش هــای  ســرمایه گذاری 
افــزود: نهادهــای اقتصــادی بــرای تامیــن منابــع 
مالــی از تســهیالت بانکــی اســتفاده می کننــد امــا بــه 
دلیل اینکــه در مســیر فعالیــت با چالش هایــی روبرو 
می شــوند که ایــن موضــوع و ناتوانــی در پرداخت به 
موقع بدهی ها ســبب جریمه ســنگین بانکی شده 

و  از فعالیــت مهــم اقتصــادی دور می شــوند.
ــت آن  ــت و مدیری ــرد: ورود ســهام عدال ک وی بیــان  
توســط مــردم در شــرکت های تولیــدی و خدماتــی 
اقتصــادی  توســعه  بــرای  را  خوبــی  فرصت هــای 
فراهــم خواهــد کرد که منفعــت آن به ســهامداران و 
کشــور در رشــد  کل  صاحبان صنایع و در نهایت به 

اقتصــادی می رســد.
اســتاد اقتصــاد دانشــگاه اصفهــان بــا بیان اینکــه 
گردشــگری  واحدهــای تولیــدی و خدماتــی مثــل 
کــرد:  بــه ســرمایه مالــی نیــاز دارنــد، خاطرنشــان  
ــا و  ــت آن ه ــق فعالی ــه رون ــی ب ــع مال ــن منب تامین ای
گذشــته  ــه در  ک کمــک می کنــد  افزایــش بهــره وری 
از طریــق ســهم ســهامداران و وام هــای بانکــی آماده 
ــه  ــن چرخ ــت به ای ــهام عدال ــی س ــه تازگ ــد و ب می ش

افــزوده شــده اســت.
وی با بیان اینکه با اختصاص منابع ســهام عدالت 
بــه شــرکت های اقتصــادی در رفع مشــکالت تامین 
کارآمــد اســت، تصریــح   مالــی بــه جــای اســتقراض، 
کرد: ایــن منابــع و ســهامدار شــدن مــردم بــه توســعه 
کرد و تولید  ظرفیت هــای اقتصادی کمک خواهــد 

و اشــتغال افزایــش می یابــد.
بــه گفتــه طیبــی مشــارکت دهــی مــردم در مدیریــت 
بــزرگ،  شــرکت های  اقتصــادی  فعالیت هــای 
زنجیــره مهمــی را در حــوزه اقتصادی ایجــاد می کنــد 
کــه تولیــد، اشــتغال، رشــد اقتصــادی و مدیریــت 
بهینــه ســهم مــردم از دســتاوردهای این شــبکه 

اقتصــادی خواهــد بــود.
وی استفاده از تکنولوژی های روز در حوزه صنعت 
کــرد: ورود  را نیازمنــد منابــع مالــی دانســت و تصریح 
ســهام عدالــت و مشــارکت مــردم در ســهام های 
شــرکت های اقتصــادی بــه تامین ایــن منابع کمک 
خواهــد  را  زیــادی  دســتاوردهای  و  کــرد  خواهــد 

داشــت.
برنامــه  و  تصمیــم  به اینکه ایــن  اعتقــاد  بــا  وی 
بــه  توجــه  دارد،  را  موفقیت هایــی  دولــت  ریــزی 
ســاختارمندی و پایبنــدی بــه قانــون و مقــررات 
کــه رانت ایجــاد نکنــد و توزیــع منابــع  ضــرورت دارد 
بــه درســتی ایجاد و نقــش ســهامداران پــر رنــگ و 

شــود. صحیحی ایجــاد  رقابــت 
بزرگترین انتخابات اقتصادی کشــور ۲۰ اســفند ماه 
امســال بــه صــورت الکترونیــک برگــزار خواهــد شــد 
کــه برگــزاری مجامع، مدیریت شــرکت های ســرمایه 
گــذاری اســتانی در اختیــار هیــات مدیــره جدیــد قرار 
می گیــرد، نقش ایــن هیــات مدیــره و عملکــرد آنهــا 
تاثیــر بســزایی در ســوددهی یــا زیان دهــی شــرکت ها 
کــه مطابــق آن ســهامدار منتفــع و یــا متضــرر  دارد 
مجامــع  در  مشــارکت  بــا  ســهامداران  می شــود، 
مدیــران  انتخــاب  در  بســزایی  نقــش  می تواننــد 
اصلح جهت مدیریت دارایی شــان داشــته باشــند.

هــزار   ۶۰۰ و  میلیــون   ۲ از  بیــش  میــان  از 
ســهامداران این اســتان، بیــش از ۸۵۴ هــزار نفــر بــه 
صورت مســتقیم و بیش از یک میلیون و ۸۰۶ هزار 
نفــر بــه صــورت غیرمســتقیم ســهم خــود را مدیریت 

می کننــد.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان: 
کارگراننسیهخریدمیکنند

استاد دانشگاه: 

سرمایهگذاریسهامعدالت
کارگشاست بیشازوامبانکی

گزارشربخ

مســکن  حــق  تصویــب  در  دولــت  تعلــل  گرچــه  ا
انتظــار  امــا  اســت  ســابقه  بــه  مســبوق  کارگــران 
ــادی،  ــخت اقتص ــرایط س ــه ش ــه ب ــا توج ــت ب می رف
دولــت امســال در تصویب ایــن مولفــه تعلــل نکنــد.
گرچــه »حــق مســکن کارگــران« یــک مؤلفــه کوتــاه و  ا
کار اســت امــا  ســه خطــی در مصوبــه شــورای عالــی 
گذشــته، تصویب ایــن مؤلفــه در  طــی چنــد ســال 
ــه  ــش در جامع ــک چال ــه ی ــل ب ــت تبدی ــأت دول هی
کارگــری شــده اســت؛ امســال نیــز همچــون ســالهای 
گذشــته، هیــأت دولــت هنــوز مصوبــه پیشــنهادی 
مســکن  حــق  افزایــش  بــرای  کار  عالــی  شــورای 
کارگــران را تعییــن تکلیــف نکــرده اســت و همیــن 
کارگــران  مســاله موجــب شــد حقــوق فروردیــن مــاه 
ــی مصــوب  ــا همــان حــق مســکن ۳۰۰ هــزار تومان ب

ــز شــود. ســال قبــل محاســبه و واری
کــه اوایــل فروردیــن مــاه ســال  ایــن در حالــی اســت 
کار و رفــاه اجتماعــی مصوبــه  جــاری وزیــر تعــاون، 
کار در مــورد افزایــش ۱۵۰ هــزار تومانــی  شــورای عالــی 
کارگــران و رســیدن آن بــه ۴۵۰ هــزار  حــق مســکن 
تومــان را بــا قیــد فوریــت جهــت تصویــب نهایــی 
ــا توجــه  کــه ب کــرده اســت  بــه هیــأت دولــت ارســال 
گیــری شــیوع  بــه شــرایط ســخت اقتصــادی، اوج 
گروه هــای  کــه منجــر بــه تعطیلــی  کرونــا  ویــروس 
لجــام  تــورم  شــغلی ۲، ۳ و ۴ شــد، و همچنیــن 
گســیخته، انتظــار می رفــت دولــت بــرای حمایــت 
کارگــران، حــق مســکن را بــا قیــد فوریــت بررســی و  از 
گذشــت نزدیــک  کنــد، امــا با ایــن حــال بــا  تصویــب 
بــه ۳۰ روز هنــوز دولــت در ایــن زمینــه تصمیم گیری 

ــت. ــرده اس نک
کمیسیون اقتصادی دولت، متشکل از وزرای امور 
کشــاورزی،  اقتصــادی و دارایــی، صمــت، جهــاد 
معــاون  نیــرو،  اجتماعــی،  رفــاه  و  کار  تعــاون، 
برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی رئیــس جمهــور، 
کل بانــک  معــاون اجرایــی رئیــس جمهــور، رئیــس 
مرکــزی، رئیــس ســازمان اداری و استخدامی کشــور، 
معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــور و معــاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور اســت و مصوبه پیشــنهادی 
شــورای عالــی کار جهــت افزایــش حــق مســکن بایــد 
کمیســیون بررســی و جهــت تصویــب  ابتــدا در ایــن 

نهایــی بــه دولــت ارســال شــود.
تعلل دولت؛ ضرر به جیب کارگر

افزایــش حــق مســکن هــر زمانــی  طبــق قانــون، 
تصویــب شــود، بایــد مابه التفــاوت ماه هــای قبــل 

شــود.  پرداخــت  کارگــر  بــه  کارفرمــا  توســط  آن  از 
کــه  گذشــته نشــان داده اســت  امــا تجربــه ســال 
کارفرماهــا وقعــی به ایــن موضــوع ننهــاده و  بیشــتر 

نمی پردازنــد. را  مابه التفــاوت 
کار ۳۱ خرداد ماه مصوبه  گرچه وزیر  ســال گذشــته ا
کــرده بــود امــا بعــد  حــق مســکن را بــه دولــت ارســال 
گذشــت ۲ ماه، ایــن مؤلفــه در دولــت بــه تصویــب  از 
رســید که همین تعلل دولت در بررســی و تصویب، 
کارگــری و نماینــدگان  بارهــا مــورد انتقــاد فعــاالن 
کارگــران اعــام  کــه  گرفــت و آنطــور  مجلــس قــرار 
کارفرمایــان حاضــر بــه پرداخــت  کردنــد، بســیاری از 
مابه التفــاوت بابــت ۵ مــاه ابتــدای ســال نشــدند و 
ــر  ــت منج ــان می توانس کارفرمای ــی  ــن تخط گرچه ای
کارگــران بــرای حفــظ  کارگــران شــود امــا  بــه شــکایت 
امتنــاع  شــکایت  طــرح  از  عمومــًا  خــود،  شــغل 

می کننــد.
دولتی اهمیتی به کارگران نمی دهد

کارگــری شــورای  در ایــن رابطــه ناصــر چمنــی عضــو 
کار بــه خبرنــگار مهــر می گویــد: طوالنی شــدن  عالــی 
کــه  فراینــد تصویــب حــق مســکن بیانگر ایــن اســت 
کارگــری نمی دهــد. در  دولــت اهمیتــی بــه جامعــه 
کــه تحــت عنــوان ســال تولیــد، مانع زدایی ها  ســالی 
و پشــتیبانی ها نام گذاری شــده، شــاهد هستیم که 

کارگــران دغدغــه نــدارد. دولــت بــرای معیشــت 
شــرایط  در ایــن  دولــت  گــر  ا می کنــد:  کیــد  تا وی 
کارگــری بــود، بــه  ســخت اقتصــادی بــه فکــر جامعــه 
کار، حــق  محــض دریافــت مصوبــه شــورای عالــی 
فقــط  مســائل  می کرد. ایــن  تصویــب  را  مســکن 
کارگــری اســت. بیانگــر نــوع نــگاه دولــت بــه جامعــه 
کارگــری حتــی در ایــن  گفتــه چمنــی، جامعــه  بــه 
ــاز هــم بــه صــورت ســه  کرونایــی، ب شــرایط ســخت 
شــیفت در واحدهــای تولیــدی و ســایر بخش هــا 
ــد  ــه بای ک ــه  ــت آنگون ــا دول کار اســت ام ــه  ــغول ب مش

توجهــی به ایــن قشــر نــدارد.

شانه خالی کردن برخی کارفرماها از پرداخت 
معوقه ها

عالــی  مجمــع  بــازرس  امام قلی تبــار  حمیدرضــا 
کارگــران  کشــور نیــز می گویــد:  کارگــران  نماینــدگان 
به ایــن موضــوع کــه پرونــده حق مســکن در کارتابل 
کم اهمیــت دولــت در صــف انتظــار ارائــه بــه جلســه 
گاهند و اطمینــان دارند که  هیئــت وزیــران اســت، آ
تصویــب آن حتــی بــه چنــد دقیقــه زمــان هــم نیــاز 
ــران در ایــن اســت  کارگ ــدارد امــا دلخــوری جامعــه  ن
کــه شــاید تعلــل دولتی هــا در عــدم تصویــب حــق 
ــد  ــکن باش ــق مس ــم ح ــتن رق ــز دانس ــکن ناچی مس
و آن را بــا حقــوق و درآمــد حــدود بیســت میلیونی 

خــود مقایســه می کننــد.
کارگــران بابت ایــن  وی می گویــد: البتــه پافشــاری 
زمــان  هرچــه  کــه  اســت  خاطــر  بدیــن  موضــوع 
تصویب ایــن موضــوع در هیئــت دولــت بــا تأخیــر 
کارفرمانماهــا  مواجــه شــود بــه همان انــدازه برخــی 
کــم هــم نیســتند به دلیــل بــاال رفتــن معوقه این  کــه 
موضــوع از پرداخــت معوقه ها شــانه خالی می کنند 

کــه طبــق معمــول به ضــرر حقوق بگیــران اســت.
چرا تصویب حق مسکن در اختیار دولت است؟

کار  کارگــری شــورای عالــی  فرامــرز توفیقــی عضــو 
کــه حــق مســکن  می گویــد: ســوال من ایــن اســت 
کار بــا حضــور ســه نماینــده  کــه در شــورایعالی  ناچیــز 
کارفرمایــی تصویــب  کارگــری و  دولــت و نماینــدگان 
کارفرمــا )دهنــده( هــر  کارگــر )گیرنــده( و  می شــود و 
دو رضایــت دارنــد و امضــا می کننــد، چــرا بایــد حتمــًا 
بــه هیــأت دولــت بــرود تــا تصویــب نهایــی و ابــاغ 

شــود؟!
کیــد می کنــد: چــرا در این همــه ســال بعــد از  وی تا
ســال ۶۹، در هیــچ دوره ای نماینــدگان مجلــس 
قانونــی وضــع نکردنــد تــا حــق مســکن دیگــر نیــاز 
بــه تصویــب هیــأت دولــت نداشــته باشــد و مثــل 
باقــی مؤلفه هــای مــزدی از قبیــل بــن خواربــار و پایــه 

کار، قابلیــت ابــاغ و  ســنوات بــا تصویــب شــورایعالی 
اجــرا داشــته باشــد؟

بعــد  چــرا  می گوید: این کــه  نیــز  تبــار  امام قلــی 
کار  شــورای عالی  در  موضــوع  تصویب ایــن  از 
معمــواًل در همــان ابتــدای ســال بــه مرحلــه اجــرا 
در نمی آیــد ابهامــات زیــادی را در ذهــن جامعــه 
ــه  ــم ب ــا عل ــرا ب ــه؛ چ ک ــت  ــود آورده اس ــری به وج کارگ
ــر افزایــش حــق مســکن  ــان مبنــی ب کارفرمای تأییــد 
پرداخــت  عــدم  در  دولــت  کار،  شــورای عالی  در 
پافشــاری دارد؟ چــرا پرداخــت حــق مســکن منــوط 
کــه اصــًا  بــه مصوبــه هیئــت وزیــران اســت در حالــی 

در پرداخــت آن نقشــی ندارنــد.
گفتنــی اســت، حــق مســکن حقــوق بگیــران تأمیــن 
تومــان  هــزار  همــان ۴۰  ســال ۹۷،  تــا  اجتماعــی 
بــود، در ســال ۹۸ بــه ۱۰۰ هــزار تومــان و در ســال 
۹۹ بــه ۳۰۰ هــزار تومــان افزایــش یافــت؛ حــال در 
کار را تأیید  کــه دولت مصوبه شــورای عالــی  صورتــی 
کند ایــن مؤلفــه در ســال جــاری بــه ۴۵۰ هــزار تومــان 

می رســد.

مؤلفــه  تنهــا  مســکن  حــق  اســت،  ذکــر  بــه  الزم 
کــه تصویــب نهایــی و ابــاغ  کارگــری اســت  دســتمزد 

آن، نیازمنــد نظــر و رأی هیــأت وزیــران اســت.

لزوم تسریع در تصویب حق مسکن؛

دولت به معیشت کارگران بی توجه است؟
می تواننــد،  خانــوار  سرپرســتان  همــه  امــروز  از 
اطاعــات خــود را بــدون هیــچ شــرطی در ســامانه 

کننــد. وارد  اســکان  و  ک  امــا ملــی 
هرآنچــه دربــاره ثبــت خوداظهــاری در ســامانه ملــی 
گــزارش خبرگــزاری صــداو  ک بایــد بدانیدبــه  امــا
ســیما، مرکــز اصفهــان؛ بــا پایــان مهلــت ثبــت نــام در 
کــد  ک و اســکان براســاس آخریــن رقــم  ســامانه امــا
ملــی سرپرســتان خانــوار، تــا ۱۹ خــرداد فرصــت ثبــت 
ــر همــه سرپرســتان فراهــم اســت. بنابراعــام  ــام ب ن
بــر  اصفهــان،  اســتان  شهرســازی  و  راه  کل  اداره 
اســاس قانــون مالیات هــای مســتقیم، سرپرســتان 
خانوار اعم از شــهری و روســتایی، مالک و مســتأجر 
ک  مکلــف هســتند اطاعــات محــل ســکونت و امــا
خــود را بــا مالکیت هــای رســمی، وکالتــی، تعاونــی 
و  ک  امــا ملــی  ســامانه  در  روســتایی  و  شــهری 
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کننــد. ثبــت 
یکتایــی  کــد  ســامانه،  در  افــراد  ثبت نــام  از  پــس 
)آدرس الکترونیــک خانوار( برایشــان صادر می شــود 
و ازایــن پــس دریافــت همــه خدمــات دولتــی مبتنی 

کــد یکتــا خواهــد بــود. بر ایــن 
کــه اطاعــات ناصحیــح واردکنــد یــا  هــر خانــواری 
اطاعات خود را در ســامانه درج نکند عاوه برآنکه 
از خدمــات دولتــی  نمی کنــد،  دریافــت  یکتــا  کــد 
کنــد و مشــمول دو برابــر جرایــم  نمی توانــد اســتفاده 

ــز می شــود. ــی نی مالیات
ک و اســکان  مرکــز ارتبــاط مردمی ســامانه ملــی امــا
بــا شــماره ۵۹۱۹۸-۰۲۱ و شــماره پیامکــی  کشــور 
۰۲۱۱۹۳، ۲۴ ســاعته آمــاده پاســخگویی در زمینــه 

ــت. ــوار اس ــکونتی خان ــات س ــت اطاع ثب
هرآنچــه دربــاره ثبــت خوداظهــاری در ســامانه ملــی 
ک بایــد بدانیدسرپرســتان خانــوار در صــورت  امــا
مســتأجر بودن برای ثبت مشــخصات ملکی محل 
ســکونت بــه اطاعاتــی شــامل )کدپســتی محــل 
کدملــی مالــک،  ســکونت، شناســه قبــض بــرق، 
موبایــل مالــک، تاریــخ شــروع ســکونت و تاریــخ 
پایــان قــرارداد، متــراژ، طبقــه، واحــد( نیــاز دارنــد و در 
صــورت مالک بودن باید کدپســتی، شناســه قبض 
بــرق، تاریــخ شــروع ســکونت، متــراژ، طبقــه، واحــد، 
گانــه  کــه دارنــد را جدا ک ثبتــی و... هــر ملکــی  پــا

کننــد. ثبــت 
یــک  می توانــد  قانــون  اســاس  بــر  خانــواری  هــر 
اقامتــگاه دائمــی در شــهر محــل ســکونت و یــک 
اقامتــگاه فرعــی در شــهری غیــر از محــل ســکونت 
که این هــا مشــمول مالیــات نیســت.  داشــته باشــد 
گــر هــر واحــدی داشــته باشــد مشــمول  مــازاد بــر آن ا
بیشــتری  واحد هــای  گــر  ا شــد.  خواهــد  مالیــات 
داشــته باشــند، امــا خالــی نباشــند نیــز مشــمول 

نمی شــوند. مالیــات 
تمامی شــهر های  در  واقــع  مســکونی  واحد هــای 
که به اســتناد ســامانه  بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت 
کشــور، در هــر ســال مالیاتــی  ک و اســکان  ملــی امــا
کاربــر نداشــته  کن یــا  در مجمــوع بیــش از ۱۲۰ روز ســا
ــی شناســایی شــده و  ــه خال ــه عنــوان خان باشــند ب
ــه  ــده ماهان ــام ش ــان اع ــش از زم ــاه بی ــه ازای هرم ب
مشــمول مالیاتــی بــر مبنای مالیــات بــر درآمــد اجاره 

می شــود.
ســال اول-معــادل شــش برابــر مالیــات متعلقــه، 

ــه،  ــات متعلق ــر مالی ــادل دوازده براب ــال دوم- مع س
ســال ســوم بــه بعــد معــادل هجــده برابــر مالیــات 

متعلقــه اســت.
واحد هــای نوســاز پــس از ۱۲ مــاه و در طرح هــای 
گواهــی  انبــوه ســازی پــس از ۱۸ مــاه از زمــان صــدور 
قانــون  مــاده ۱۰۰  موضــوع  ســاختمان  کار  پایــان 
بــا اصاحــات و  شــهرداری مصــوب ۱۱ تیــر ۱۳۳۴ 
الحاقــات بعــدی آن مشــمول مالیــات موضوع ایــن 
مــاده می شــوند. هرآنچــه دربــاره ثبــت خوداظهاری 
ک بایــد بدانیدپــس از پایــان  در ســامانه ملــی امــا
مهلت خود اظهاری، دســتگاه های اجرایی مکلف 
هســتند خدمــات خــود از قبیــل افتتــاح حســاب 
بانکــی و صــدور دســته چــک، خدمــات ناشــی از 
کمــک  اعمــال سیاســت های حمایتــی، یارانــه ای و 
ک خــودرو، فروش انشــعاب  معیشــتی، تعویــض پــا
و  اســناد  ارســال  گازطبیعــی،  و  تلفــن  بــرق،  آب، 
مــدارک  گذرنامــه،  گواهینامــه،  ماننــد  مــدارک 
خــودرو، اخطاریــه، اباغیــه، ثبــت نــام مــدارس در 
منطقــه محــل اقامت، اســتحقاق دریافــت خوابگاه 
کدملــی و براســاس  دانشــجویی را صرفــًا بــا اخــذ 
کدپســتی یا شــرح نشــانی یکتای درج شــده مربوط 
ک و اســکان  بــه اقامتــگاه اصلــی آنان در ســامانه اما

کننــد. کشــور ارائــه 
همچنیــن ارائه دهنــدگان خدمات عمومی از قبیل 
گاز و تلفــن مکلــف هســتند  آب و فاضــاب، بــرق، 
قبض های مصرفی را براســاس اطاعات مندرج در 
کدپستی  ک و اســکان کشور، مطابق با ســامانه اما
یــا نشــانی یکتــا و بــه نــام مالــک یــا بهــره بــردار صــادر 

کنند.

مالیات بر خانه های خالی؛

ک باید بدانید هرآنچه درباره ثبت خوداظهاری در سامانه ملی امال

سال حق مسکن
۹۰ ۱۰ هزار تومان
۹۱ ۱۰ هزار تومان
۹۲ ۱۰ هزار تومان
۹۳ ۲۰ هزار تومان
۹۴ ۲۰ هزار تومان
۹۵ ۴۰ هزار تومان
۹۶ ۴۰ هزار تومان
۹۷ ۴۰ هزار تومان
۹۸ ۱۰۰ هزار تومان
۹۹ ۳۰۰ هزار تومان

۱۴۰۰  در صورت تصویب؛
۴۵۰ هزار تومان
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گفــت:  کشــاورزی  مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد 
اســتان  بــر  کــم  حا خشکســالی  بــه  توجــه  بــا 
از  هکتــار  هــزار  حــدود ۴  می شــود  پیش بینــی 
گنــدم و جــو امســال حــذف  ع زیرکشــت آبــی  مــزار

کاهــش یابــد. شــده و تــا ۲۵ درصــد تولیــد 
کشــت  بــرای  بیان اینکــه  بــا  نیــا  فیــروز  پیمــان 
گنــدم و جــو از پاییــز برنامه ریــزی می شــود، اظهــار 
داشــت: بــا توجــه به اینکــه ســطح قابل توجهــی از 
اراضــی کشــاورزی اســتان بــه رودخانــه زاینــده رود 
وابســته اســت و امســال آب در زمان کشت پاییزه 
ع  در رودخانــه رهاســازی نشــد بخشــی از مــزار

کشــت انجــام نشــده اســت.
وی ادامــه داد: ســال زراعــی جــاری در حــدود ۴۱ 
کشــت آبــی و نزدیــک بــه ۲۳  هــزار و ۳۰۰ هکتــار 
هــزار هکتــار کشــت گندم دیم انجام شــده اســت؛ 
همچنیــن ۵۲ هــزار هکتــار از اراضــی پاییــز ۹۹ زیــر 
کشــت آبــی جــو رفــت و حــدود ۲ و ۶۰۰ هــزار هکتــار 

کشــت دیــم جــو انجــام شــد. نیــز 
گاه شدند اراضی زیر کشت آبی گندم و جو چرا

مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی اصفهــان 
بــا بیان اینکه کشــاورزان بــه امید رهاســازی آب در 
رودخانــه و بارندگــی ســطح مازادی کشــت کردند 
تا محصول مناسبی برداشت کنند، خاطرنشان 
ــی  ــای خوب ــی از بارش ه ک ــا حا ــرد: پیش بینی ه ک
کشــاورزان در  در زمســتان و بهــار بــود از ایــن رو 
کار انجــام  کشــت و  ســطحی بیــش از تــوان آبــی 
دادنــد و ســطح ۴۱ هــزار و ۳۰۰ هکتــار گنــدم آبی در 
پاییــز با ایــن تصور بــوده کــه آب رودخانه در بهمن 
مــاه مجــدد بازگشــایی می شــود و بارندگــی نیــز در 

زمســتان و بهــار خواهیــم داشــت.
فیروزنیــا بــا اشــاره به اینکــه بارندگی هــای امســال 
کشــور حــدود چهــل درصــد نســبت  در اســتان و 
کــم  کاهــش یافتــه اســت، ابــراز داشــت:  بــه نرمــال 
کشــاورزی اوضــاع  ع  کــه مــزار بارشــی ســبب شــده 
مناســبی نداشــته باشــند و بســیاری از کشــاورزان 
کــه امــکان تأمیــن آب بــرای ادامــه رشــد و نمــو 
کردنــد. گیاهــان نــدارد بــه چــرای مزرعــه مبــادرت 

افت ۲۰ تا ۲۵ درصدی عملکرد تولید گندم
آب  نبــود  و  خشــکی  تــداوم  بــا  داد:  ادامــه  وی 
ع  پیش بینــی می شــود چهــار هــزار هکتــار از مــزار
گنــدم و جــو امســال حــذف شــود  کشــت آبــی  زیــر 
کــه آبیــاری شــده نیــز به دلیل  و ســطحی از اراضــی 
کافــی دچــار افــت عملکــردی  تأمیــن نشــدن آب 

خواهــد شــد.

ــتان  ــاورزی اس کش ــاد  ــازمان جه ــت س ــر زراع مدی
کــم  گفــت: بــا توجــه بــه خشکســالی حا اصفهــان 
پیش بینــی  وضعیــت  تداوم ایــن  و  اســتان  بــر 
ع زیر کشــت آبی اســتان بیــن ۲۰  کــه مزار می شــود 
تــا ۲۵ درصــد افــت عملکــرد تولیــد داشــته باشــد.

کم بارشی و نگرانی از حذف ۱۰۰ درصدی 
ع دیم مزار

کشــت دیــم  فیروزنیــا بــا بیان اینکــه ســطح زیــر 
و حــذف  ندیــده  آســیب  کنــون  تا و جــو  گنــدم 
گــر  نشــده اســت، اظهــار داشــت: بــا وجود ایــن ا
در دو هفتــه پیــش رو بارندگــی مؤثــری در مناطــق 
کشــت دیــم اتفــاق نیافتــد شــاید امســال حــذف 
ع دیــم را شــاهد باشــیم زیرا این  ۱۰۰ درصــدی مــزار
اراضــی هیــچ منبــع تأمیــن آبــی ندارنــد در حالــی 
کــه پیش بینی هــا از بارش هــای خــوب در بهــار 
حکایــت داشــت امــا متأســفانه امســال یــک بهــار 
کنــون هیــچ بارندگــی رخ  کــه تا اســتثنایی اســت 

ــتیم . ــم هس ع دی ــزار ــذف م ــران ح ــداده و نگ ن
پیش بینی برداشت تا ۲۰۰ هزار تن محصول 

گندم در سال جاری
و  تولیــد  گفــت: پیش بینــی دقیــق میــزان  وی 
گنــدم و جــو اســتان در ســال جــاری بــا  برداشــت 
ــوده  ــم ب ــوار و مبه ــود دش ــرایط موج ــه ش ــه ب توج
ــه اتفــاق خاصــی در  ک ــی  امــا امیــد اســت درصورت
هفته هــای پیــش رو رخ ندهــد امســال تولیــد 
گنــدم اســتان بیــن ۱۸۰ هــزار تــا ۲۰۰ هزار تن باشــد.

کشــاورزی  گفتــه مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد  بــه 

اســتان اصفهــان کشــت آبــی گنــدم و جــو در تمام 
کــم تا زیــاد انجام  ۲۴ شهرســتان اســتان با ســطح 
گنــدم دیــم تنهــا در شهرســتان های  می شــود امــا 
غربــی و جنوبــی از جملــه فریــدن، فریدونشــهر، 
و  ســمیرم  چــادگان،  میاندشــت،  و  بوئیــن 
کاشــته  اســتان  مرکــزی  مناطــق  همچنیــن 

می شــود.
نزدیک به ۷۰ هزار هکتار کشت آبی استان 

وابسته به زاینده رود است
کاشــت ســایر غــات و دانه هــای  ــاره  فیروزنیــا درب
روغنی در ســال جاری ابراز داشــت: برنامه کشــت 
بــرای همــه محصــوالت وجــود دارد امــا عملیاتــی 
کشــاورزان بســتگی  شــدن آن بــه شــرایط آبــی 
گذشــته آب رودخانــه بازگشــایی  دارد؛ ســال های 
آبــی  کشــت  هکتــار  هــزار  حــدود ۷۰  و  می شــد 
کــه وابســته بــه آب زاینــده رود اســت زیــر  اســتان 

کشــت می رفــت.
وی افــزود: امســال بــه نظــر می رســد آب رودخانــه 
بــه  کشــت  زیــر  ســطح  و  داشــت  نخواهیــم  را 
کاهــش می یابــد، از ســوی دیگــر وضعیــت  شــدت 
بارندگــی بســیار نامناســب اســت و ســطح منابــع 
آبــی چاه هــا نیــز بــه دلیــل جــاری نبــودن آب در 
رودخانــه تقلیــل یافتــه و آب دهی همــه چاه های 
کننــده  که ایــن امــر نگــران  کــم شــده  ســطحی 

اســت.
کشاورزان طبق برنامه های کشت عمل 

نمی کنند

کشــاورزی اســتان اصفهــان  مدیــر زراعــت جهــاد 
کشــت مــازاد برخــی  درمــورد برنامه ریــزی بــرای 
اســتان،  آبــی  کــم  شــرایط  در  محصــوالت 
کشــاورزی بــرای تــک تــک  گفــت: وزارت جهــاد 
تولیــد  و  ســطح  کشــت،  برنامــه  محصــوالت 
ابــاغ می کنــد و مــا نیــز بــرای شهرســتان ها این 
بــه  توجــه  بــا  اعــام می کنیــم، حتــی  را  برنامــه 
حساســیت موضوع سبزی و صیفی جات مانند 
ســیب زمینی، گوجــه فرنگی و پیــاز برنامه های ما 
کــز خدمــات نیــز ابــاغ شــده و دقیــق  تــا ســطح مرا
کــه هــر مرکــز خدمــات اســتان  مشــخص می کنــد 
گوجــه  کشــت ســیب زمینــی یــا  بایــد چــه میــزان 
فرنگــی یــا هــر محصولــی داشــته باشــد اما بــا توجه 
خودشــان  از  زمیــن  و  آب  کشــاورزان  به اینکــه 
کشــت مــا را اجــرا نمی کننــد و آنچــه  اســت برنامــه 
کــه فکــر می کننــد بــه صاحشــان اســت انجــام  را 
کرد: ایــن ســبب می شــود  می دهنــد. وی اضافــه 
تولیــد  مــازاد  محصــوالت  برخــی  تولیــد  در  کــه 
که ایــن موضــوع البتــه در ســطح  داشــته باشــیم 
کشــت مــازاد در  یــک اســتان اتفــاق نمی افتــد و 

کشــور ســبب آشــفتگی بــازار می شــود. سراســر 
اســتان اصفهــان دارای ۵۶۳ هــزار هکتــار اراضــی 
مســاحت  از  درصــد  پنــج  معــادل  کشــاورزی، 
ــور  کش ــاورزی  کش ــی  ــد از اراض ــتان و ۳.۵ درص اس
اســت و بیــش از ۳۵۰ هــزار نفــر در ایــن اســتان بــه 
طور مســتقیم و غیر مســتقیم از کشــاورزی ارتزاق 

می کننــد.

پیش بینی کاهش ۲۵ درصدی تولید گندم و جو در اصفهان
خبرربخ
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کریم اهل بیت  به مناســبت  میاد با ســعادت 
حضــرت امام حســن مجتبــی )ع( مرحله ســوم 
ــان  ــتان اصفه ــای اس ــه آبف ــای مومنان کمک ه

بیــن  خانواده هــای نیازمنــد توزیــع شــد.
فرمانده بســیج شــرکت آبفای اســتان اصفهان 
گفــت: بــه دنبــال  فرمایشــات مقــام معظــم 
رهبــری مبنــی برتداوم نهضــت کمک مومنانه  
بســته های  کرونــا،  ویــروس  شــیوع  پــی  در 
ارزاق بــا عنــوان همدلــی مومنانــه بــا مشــارکت 
کارکنان شــرکت آبفا میان  مدیران و تعدادی از 

نیازمنــدان توزیــع شــد.
هاشــم امینــی بــا اشــاره بــه توزیــع مرحلــه ســوم 
کمک هــای مومنانــه بیــن خانوارهــای نیازمنــد 
کــرد: بســیج از ابتــدای شــیوع ویــروس  اعــام 
کرونــا بــا نهضت کمک هــای مومنانه بــه عنوان 
کنــار هــم وطنــان بــوده  یــک نهــاد مردمــی در 
کمک هــای  اســت و در ایــن مرحلــه  1۵۰ بســته 
معیشتی شامل 7 قلم کاالی اساسی از جمله  
کارونــی و رب  غ، روغــن، حبوبــات، ما برنــج، مــر
گوجــه فرنگــی و خرمــا   بیــن محرومــان توزیــع 

شــد.
کمک هــای معیشــتی  وی افــزود: هــر بســته از 
پــس  کــه  اســت  تومــان  هــزار   ۳۰۰ ارزش  بــه 

 ازشناسایی نیازمندان با همکاری  خیریه های 
معتبــر توســط کارکنــان بســیجی آبفــا در اختیــار 

گرفــت. آنهــا قــرار 
مدیرعامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان بــا 
تشــکر از خیریــن در اجرای ایــن طــرح  افــزود: 
تــا رفع ایــن ویــروس، بــا اســتفاده از ظرفیــت 
از  برخــی  رفــع  درصــدد  بســیج   ســازمان 
مشــکات معیشــتی نیازمنــدان خواهیم بــود.
اســتان  آبفــا  پایــگاه بســیج شــرکت  فرمانــده 
اصفهــان در ادامــه افــزود: در زمــان شــیوع مــوج 
کرونــا بســیجیان آبفــا بــه همــراه  تیم هــای  اول 
ــر وخیابان هــا  ــا ضــد عفونــی معاب بهداشــتی، ب
شــیوع  کاهــش  و   کنتــرل  جهــت   گامــی در 
کرونــا در اســتان برداشــتند و نیــز آب  ویــروس 

ژاول در  شــرکت تولیــد و توزیــع شــد. 
کمک هــای  شــایان ذکــر اشــت: در مرحلــه دوم 
کمک هــای معیشــتی  مومنانــه نیــز ۴۰۰ بســته 
حبوبــات،  روغــن،  برنــج،  کیلــو   1۰ شــامل 
کارونــی و رب گوجــه فرنگی  میان محرومین  ما
توزیــع شــد، همچنیــن در ســه مرحلــه اجــرای 
ــان  ــتان اصفه ــای اس ــه آبف ــای مومنان کمک ه
بــه  معیشــتی  کمک هــای  بســته  و1۵۰  هــزار 
ارزش 28۴ میلیــون تومــان بیــن نیازمنــدان 

توزیــع شــده اســت.

به همت پایگاه بسیج آبفای استان اصفهان صورت گرفت؛

کمک های مومنانه بین  توزیع مرحله سوم 
خانوارهای نیازمند

خبرربخ

گفــت:  ــی اســتان اصفهــان  مدیــرکل پزشــکی قانون
گــورت اصفهان تــا پایان  پــروژه مرکــز پزشــکی قانونــی 
ســال جــاری بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید. علــی 
ســلیمانی پور در جلســه ویدئوکنفرانســی بــا عبــاس 
مســجدی آرانــی، رئیــس ســازمان پزشــکی قانونــی 
بــه منظــور تجلیــل از خیــران حامی پزشــکی قانونــی 
برگــزار شــد بــا بیان اینکــه پزشــکی قانونــی اســتان 
کــم خدمــات زیــادی را بــه  اصفهــان بــا بضاعــت 
شــهروندان ارائــه می دهنــد، اظهــار داشــت: تأثیــر 
فعالیت هــای پزشــکی قانونــی در احقــاق حقــوق 
مــردم تأثیــر بســزایی دارد و از ایــن رو تأمیــن محلــی 
کــز امــری  کارکنان ایــن مرا مناســب بــرای فعالیــت 
ضــروری اســت. وی بــا بیــان از ایــن رو و بــا توجــه 
توســعه  بــرای  ســازمان  در  موجــود  بضاعــت  بــه 
کــز پزشــکی قانونــی اســتفاده از ظرفیــت خیــران  مرا
کار قــرار دادیــم، ابــراز داشــت: از ایــن  را در دســتور 
رو جلســاتی را بــا مجمــع خیــران اســتان برگــزار و 
کــز پزشــکی  را در زمینــه توســعه مرا رایزنی هایــی 

قانونــی اســتان اصفهــان انجــام دادیــم. مدیــرکل 
پزشــکی قانونــی اســتان اصفهــان بــا بیان اینکه طی 
گذشــته بخشــی از تجهیــزات برقــی پــروژه  دو ســال 
کمــک خیــران انجــام شــده اســت، ادامــه  گــورت بــا 
داد: می تــوان گفــت بــا توجه به همکاری مســئوالن 
و خیران ایــن پــروژه در ســال جــاری بــه بهــره بــرداری 
بخش هــای  بیان اینکــه  بــا  وی  رســید.  خواهــد 
مختلــف صنعتــی و خیــران در زمینــه بهــره بــرداری 
کــرد: در  گــورت همــکاری داشــته اند، اضافــه  از پــروژه 
ســمیرم و آران و بیدگل نیز خیران در زمینه ســاخت 
کز پزشــکی قانونی همکاری ویژه ای داشــته اند و  مرا

بایــد قــدردان زحمات ایــن افــراد باشــیم.

 رئیــس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان از تمدیــد 
لغــو طــرح زوج و فــرد در هســته مرکــزی شــهر تــا 
۱۷ اردیبهشــت مــاه و اجرایــی نشــدن منــع تــردد 

شــبانه در شــب های قــدر خبــر داد.
گفت وگــو  در  محمــدی  محمدرضــا  ســرهنگ 
هفتــه ای  یــک  تمدیــد  بــه  اشــاره  بــا  با ایمنــا، 
محدودیت هــای کرونایــی، اظهار کرد: طــرح زوج 
ــا ۱۷ اردیبهشــت  و فــرد در هســته مرکــزی شــهر ت
مــاه لغــو شــد و اعمــال قانــون در ایــن زمینــه انجــام 

نمی شــود.
پوشــش های  و  محدودیت هــا  اعمــال  وی 
ترافیکــی برگزاری مراســم لیالی قــدر در محل های 
اعامــی از جانــب ســتاد اســتانی مبــارزه بــا بیماری 
ــا،  ــام هیئت ه ــرد: تم ک ــام  ــا به ایــن شــرح اع کرون
تکایا، مســاجد و برگزار کنندگان مراســم در سطح 
اســتان صرفــًا مجــاز بــه برگــزاری ۲ ســاعت مراســم 
احیــا هســتند، در ســاعت ۲۲ تــا ۳ بامــداد اعمــال 
قانــون ممنوعیــت تــردد شــبانه انجــام نمی شــود 
همچنیــن از ســاعت ۲۰ شــب های قــدر تــا پایــان 

مراســم  آن، اجــازه توقــف و تــردد هــر نــوع وســیله 
نقلیه در شــهر اصفهان از میدان الوی به ســمت 
شــهدا همچنیــن از ســمت میــدان بســیج بــه 
ــس  ــود. رئی ــهدا داده نمی ش ــتان ش گلس ــمت  س
کــرد:  پلیــس راهــور اســتان اصفهــان خاطرنشــان 
در صــورت ازدحــام جمعیــت محدودیت هــای 
ــراه  ــی بزرگ ــدی از خروج ــای بع ــور در رینگ ه مذک
راه  چهــار  شــهدا،  گلســتان  ســمت  بــه  همــت 
فرایبــورگ و تقاطــع سپهســاالر اجــرا خواهــد شــد. 
و  خــودرو  جملــه  از  نقلیــه  وســایل  توقــف 
و  ورودی  درهــای  مقابــل  در  موتورســیکلت 
گلســتان شــهدا و ســایر محل هــای  پیاده روهــای 

اســت. ممنــوع  شــده  تعییــن 
گلســتان شــهدا )ضلع  وی افزود: پارکینگ جنب 
شرقی( و روبه روی آن برای پارک موتورسیکلت ها 
پیش بینــی شــده اســت، شــهروندان از توقــف 
خــودرو بــه صــورت دوبــل در معابــر و بزرگراه هــا بــه 
ســمت گلســتان شــهدا و ســایر محل های در نظر 
کننــد، بــا توجه بــه حضور  گرفتــه شــده خــودداری 
کثــری نیروهــای پلیس راهنمایــی و رانندگی  حدا
اســتان در مناطــق مختلــف شــهری و محل هــای 
تعییــن شــده درخواســت می شــود شــهروندان 
بــرای روان ســازی ترافیک، بیشــترین همــکاری را 
بــا مأمــوران پلیــس راهنمایی و رانندگی در ســطح 

اســتان داشــته باشند.
کــرد: توقــف وســایل  ســرهنگ محمــدی تصریــح 
نقلیــه در حاشــیه پارک هــا و تفرجگاه هــا ممنــوع 
اســت امــا بــا هماهنگی هــای شــده، در لیالــی قــدر 
پارکینگ هــای محــدوده مرکــزی شــهر بــه صــورت 
رایــگان در اختیــار شــهروندان قــرار داده می شــود 
تــا شــاهد بــروز بی نظمی ترافیکــی در خیابان های 

شــهر بــه جهــت پارک هــای غیرمجــاز نباشــیم.

مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری 
گفت: ایــن ســازمان توجــه  ویــژه ای بــه  اصفهــان 
مبحث پاســتیک از مبدأ تولید تا مقصد مدیریت 
و پردازش داشــته و اقدامات زیرســاختی و فرهنگی 
کاهــش آســیب های جدی ایــن  مختلفــی را بــرای 
کــرده اســت. رحیــم  معضــل زیســتی برنامه ریــزی 
محمدی در اولین جلسه ستاد اجرایی پیشگیری 
کــه بــه میزبانــی  و پایــش بهینــه مصــرف پاســتیک 
ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری اصفهــان 
کــرد: تولیــد و مصــرف پاســتیک  برگــزار شــد، اظهــار 
یکــی از مهم تریــن شــاخص های مرتبــط بــا محیــط 
مدیریــت  ســازمان  افــزود:  وی  اســت.  زیســت 
پســماند توجــه ویــژه ای بــه مبحــث پاســتیک از 
مبــدأ تولیــد تــا مقصــد مدیریــت و پــردازش داشــته و 
اقدامــات زیرســاختی و فرهنگــی مختلفــی را بــرای 
کاهــش آســیب های جدی ایــن معضــل زیســتی 
ســازمان  مدیرعامــل  اســت.  کــرده  برنامه ریــزی 

ادامــه  اصفهــان  شــهرداری  پســماند  مدیریــت 
داد: برنامه ریــزی بــرای مدیریــت پســماند چــه در 
کارخانــه پــردازش در قالــب بازیافــت و چــه در ســطح 
شــهروندان بــه صــورت فعالیت هــای آموزشــی برای 
کاهــش تولیــد و مصرف پاســتیک می توانــد الگوی 
کلی مدیریت پســماندها باشــد  عملکردی در روند 
کاربــردی به ایــن مبحــث را نشــان  و لــزوم نگاهــی 

می دهــد.
وی حضــور اعضــای ســتاد اجرایــی پیشــگیری و 
پایــش بهینــه مصــرف پاســتیک را نقطــه قوتــی 
ــگاه  ــم ن ــات و تعمی ــدن تصمیم ــردی ش کارب ــرای  ب
کارشناســانه در زمینــه مدیریــت تولیــد و مصــرف 
افــزود:  و  دانســت  بخش هــا  همــه  در  پاســتیک 
راهبــردی  و  اجرایــی  تدویــن ســاختار عملیاتــی، 
بــه منظــور طراحــی مســیر بــا هــدف اثربخشــی در 
کاری رویکــردی اســت  محیــط زیســت و مجموعــه 
کــه بــه واســطه آن می توانیــم اقدامــات خوبــی در 
کاهــش تولیــد پاســتیک و بهینه ســازی  زمینــه 

مصــرف آن انجــام دهیــم.
نامــه  شــیوه  بندهــای  نشســت  ادامه ایــن  در 
دســتگاه های  مســئولیت  و  ســتاد  اجرایی ایــن 
ــرار  مختلــف در ایــن زمینــه مــورد بحــث و بررســی ق
گرفــت و مقــرر شــد مطابــق بــا رویــه اجرایــی تعریــف 
جلســات  در  و  انجــام  مربوطــه  اقدامــات  شــده، 

ارائــه شــود. اقدامــات  گــزارش  بعــدی 

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان:

مرکز پزشکی قانونی گورت تا پایان سال ۱۴۰۰ 
بهره برداری می شود

رئیس پلیس راهور استان اصفهان خبر داد:

تمدید لغو اجرای طرح زوج و فرد تا ۱۷ اردیبهشت

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان تاکید کرد:

لزوم نگاه کاربردی به کاهش تولید و مصرف پالستیک

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

گفــت: طــرح  کاشــان  رییــس اداره راه و شهرســازی 
کنارگذر کاشان - آران و بیدگل و اتصال به چرمشهر 
تغییرهــای  بــا  توقــف  ســال ها  از  پــس  ورامیــن 
ســرمایه ای  دارایی هــای  و  تملــک  اعتبــاری 
اســتانی و ملــی محقــق می شــود. مجتبــی آراســته 
گفت وگــو با ایرنــا بــا اشــاره بــه هماهنگــی ســه  در 
اســتان اصفهــان، تهــران و قــم بــرای اجــرای طــرح 
و انجــام مطالعه هــای دقیــق آن افزود: ایــن طــرح 
کــه  کیلومتــر ســال ها متوقــف بــود  بــه طــول چهــار 
پــس از پیگیری هــای ویــژه بــرای شــروع فعالیــت و 
افزایــش اعتبار تا ســقف ۲۵ میلیــارد تومان در ســال 
جــاری بــا تغییرهــای اعتبــاری تملــک و دارایی های 
ســرمایه ای اســتانی و ملــی اجرایــی می شــود. وی با 
کیــد بــر تــاش  و پیگیری هــای فــراوان ســیدجواد  تا
ســاداتی نژاد نماینــده مــردم کاشــان و آران و بیــدگل 
طــرح  اجــرای  اســامی برای  شــورای  مجلــس  در 
کاشــان - آران و بیدگل تا چرمشــهر ورامین  کنارگذر 
و پیشــوا به ویــژه هماهنگــی و هدفمندســازی ســه 
اســتان اظهــار داشــت: این طــرح از بــادرود آغــاز و بــا 
عبــور از میــدان امــام علــی)ع( در کاشــان و ابوزیدآباد 
تــا پشــت شــهرک صباحــی بیدگلــی، پــادگان و فــوالد 
کویــر ادامــه دارد و بــه چرمشــهر ورامیــن و تهــران 
شهرســازی  و  راه  اداره  رییــس  می شــود.  وصــل 
کنارگذر از  کیلومتر از  کاشــان با یادآوری آســفالت ۲۹ 
کیلومتر  محــل جــاده ابوزیدآبــاد و آغــاز اجــرای چهار 
ابتدایــی آن از میــدان امــام علــی)ع( بــرای اتصــال به 
کاشــان تــا جــاده ابوزیدآبــاد از ۶ مــاه پیــش افــزود: 
در  نیــز  آن  انتهــای  اجــرای  بــرای  اراضــی  تملــک 
کیلومتــر و وصــل بــه جــاده  سفیدشــهر بــه طــول ۱۷ 
کنده شــده  کاشــان انجام شــده، تاغزارها  قدیم قم 
کریــزی بــه ترتیب الیه ها  و آمــاده ریختــن بیــس و خا
اســت کــه ابنیــه فنــی آن نیز باید انجام شــود.بیس، 
کــه مصالــح ســنگی و یــا مخلوطــی از  قشــری اســت 
مصالــح ســنگی و مــواد چســبنده بــا مشــخصات 
فنــی معیــن و بــه ضخامــت محاســبه شــده ریختــه 

می شــود.
اجرای سریع طرح های راه و شهرسازی کاشان 

کاشــان بــا قرارگیــری بــر  کیــد بر اینکــه  آراســته بــا تا
روی شــبکه سراســری راه های ایــران و اســتقرار بــر 
ســر راه هــای ارتباطــی اصلــی شــهرها و اســتان های 
شــرقی، شــمالی و غربــی بــا شــهرها و اســتان های 
از  همــواره  شــرقی  جنــوب  و  جنوبــی  مرکــزی، 
افــزود:  اســت  برخــوردار  ممتــازی  موقعیــت 
ــا  کاشــان ب طرح هــای راه و شهرســازی شهرســتان 

ســرعت خوبــی در حــال اجــرا اســت.
آراســته هــدف حــوزه راه و شهرســازی را ایمن ســازی 
کمبــود  گفــت: بــا وجــود  و ایمنــی ســفر دانســت و 
بــادرود،   - کاشــان  محــور  طرح هــای  اعتبارهــا، 
گــذر  زیــر  تــا حــرم،  بــرزک، طــرح حــرم  کاشــان - 
ــان  کاش ــم -  ــم ق ــاده قدی ــا ج ــاز مطالعه ه ــار، آغ چن
کیلومتــر، دهانــه دوم پــل نــوش آبــاد،  بــه طــول ۵۵ 
ــان،  کاش ــدی  کمربن ــهر،  ــان - سفیدش کاش ــور   مح
کاشــان - آران و بیــدگل و اتصــال آن بــه  گــذر  کنــار 
کاشــان و تهــران آغــاز و بــا تامیــن  محــور قدیــم قــم - 
مطلــوب اعتبارها امســال گام های موثــری در حوزه 

راه ســازی شهرســتان برداشــته شــده اســت.
اجرای طرح حرم تا حرم از حرم و صرفه جویی 

در مصرف سوخت و مدیریت زمان 
کــرد: طــرح حــرم تــا حــرم از حــرم  وی خاطــر نشــان 
ســلطانعلی بــن امــام محمــد باقــر)ع( در مشــهد 
اردهــال تــا حــرم حضــرت فاطمــه معصومــه)س( در 
ــا ۷۵۰ میلیــارد تومــان اعتبــار و  شــهر مقــدس قــم ب
۲۰۰ میلیــارد تومــان نیــز بــرای آزاد ســازی اراضــی بــه 
ــل  ــال وص ــه ارده ــم ب ــک  ق که ــر از  کیلومت ــول ۵۰  ط
کــه در مصــرف ســوخت و مدیریــت زمــان  می شــود 
بســیار صرفه جویــی می شــود. آراســته بــا قددانــی 
از تاش هــای مســووالن، اعضــای شــورای شــهر، 
فرمانــداران، نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه 
کاشــان و بــه ویــژه نماینــده مــردم نطنــز، بــادرود 
و قمصــر در مجلــس شــورای اســامی در راســتای 
ســاخت و توســعه حــوزه راه هــای شهرســتان بــا 
ســرعت مطلوب اظهار داشــت: تکمیل زیرســازی و 
کاشــان - بــرزک از بارونــق  آســفالت بانــد دوم محــور 
ــا مــرق و ســعدآباد نیــز بــه زودی انجــام می شــود. ت

بهره برداری از محور کاشان - بادرود تا پایان 
امسال 

اشــاره  بــا  کاشــان  شهرســازی  و  راه  اداره  رییــس 
کاشــان - بــادرود  کیلومتــر نیــز در محــور  به اینکــه ۱۲ 
کاشــان مجــدد  بــا اتصــال بــه محــور قدیــم قــم - 
ــان ترافیــک اســتان اصفهــان اضافــه شــد،  ــه جری ب

کیلومتر این محور نیز توســط شــرکت  گفت: هشــت 
گرفته شده از  خصوصی با ۵۰ میلیارد تومان اعتبار 
ردیــف بودجــه معاونــت راهبــردی و ســرمایه رییــس 
جمهــوری تــا پایــان ســال بــه بهره بــرداری می رســد.

کاشــان را  آراســته برنامــه آتــی اداره راه و شهرســازی 
ســاماندهی زیــر گــذر اســدآباد و تقاطع ابوزیدآبــاد در 
گفــت: پیگیــری  کاشــان - بــادرود دانســت و  محــور 
ــا مبلــغ  ــرای آن ت ــار ب گرفتــن تخصیــص ردیــف اعتب
۵۰ میلیــارد تومــان در ســازمان برنامــه و بودجــه 
کشــور از دیگــر اقدام هــای انجــام شــده برای ایــن 
طــرح اســت. وی ســاخت پــل راونــد بــا تاش هــای 
کاشــان و آران و بیــدگل در مجلــس  نماینــده مــردم 
شــورای اسامی، فرمانداری، مسووالن شهرستان 
و مدیر کل راه و شهرسازی استان از طریق برگزاری 
دغدغه هــای  از  یکــی  را  متنــاوب  نشســت های 
ــا انجــام و ابــاغ  گفــت: ب کــرد و  اصلی ایــن اداره ذکــر 
کار و انتخــاب پیمانــکار ســاخت این پــل  کلیــات 

بــه زودی محقــق می شــود.
اتصال محور قمصر به آزادراه کاشان - اصفهان 

پس از سال ها توقف 
ــه  ــادآوری پیگیــری اتصــال محــور قمصــر ب ــا ی وی ب
کاشــان - اصفهــان  کاشــان و اتصــال آن بــه آزادراه 
کــرد: بــا پیگیری هــای انجــام شــده  خاطــر نشــان 
و  مهندســی  حــوزه  در  زمیــن  آزادســازی  بحــث 
کشــور و نمایندگــی  معاونــت ســاخت آزاد راه هــای 
کــه از طریــق آزادراه  آن در اصفهــان محقــق شــد 
بــا مشــارکت نماینــده حــوزه ســاخت وزارت راه و 
اســتان  شهرســازی  و  راه  کل  اداره  و  شهرســازی 
اصفهان ایــن طــرح هــم بعد از ســال ها توقــف دارای 
کار آن آغاز می شــود.  ردیــف بودجه تملــک دارایی و 
کاشــان، بــرزک، ورکان و  آراســته بــر اجــرای محــور 
موتــه و اتصــال بــه آزادراه تهــران - اصفهــان بــه طول 
کــرد و گفت: اعتبــار ۲۴ کیلومتر  کیــد  ۶۵ کیلومتــر تا
کــه در ۲ بخــش بــا ۲  باقــی مانــده نیــز تامیــن شــده 
پیمانــکار اجــرا و بقیــه از بــرزک بــه موتــه نیــز تــا پایــان 
امســال در صــورت موجــود بــودن اعتبــار تکمیــل 
کیلومتــر راه همســنگ  می شــود. یــک هــزار و ۴۰۰ 
کــه شــامل ۴۰۰  کاشــان وجــود دارد  در شهرســتان 
کیلومتــر راه اصلــی و فرعــی درجــه یــک، ۶۰۰ کیلومتر 
ــت.  ــر آزادراه اس کیلومت ــی و ۴۰۰  ــتایی و فرع راه روس
کاشــان بــا  شهرســتان افــزون بــر ۳۶۴ هــزار نفــری 
کیلومترمترمربــع، در  مســاحت چهــار هــزار و ۳۹۲ 
فاصلــه نزدیــک بــه ۲۰۰ کیلومتــری شــمال اصفهــان 

واقــع شــده اســت.

پس از سال ها توقف؛

کاشان - آران و بیدگل - چرمشهر ورامین اجرا می شود کنارگذر  طرح 

گفــت:  مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان 
در  کل  اداره  جاری ایــن  اعتبــارات  تخصیــص 
و  بــوده  و ۹۹(،  ۱۰۰ درصــد  پیاپــی )۹۸  دو ســال 
ــه ســال ۱۴۰۰ انتقــال  ــی ب ــار مال ــه ســند و ب هیچگون

نیافتــه اســت.  
اعتبــارات  بیان اینکــه  بــا  قاری قــرآن  علیرضــا 
بــه   ۹۹ و   ۹۸ ســال های  در  کل  اداره  جاری ایــن 
کامل )۱۰۰ درصدی( تخصیص یافته اســت  صورت 
کــرد: با ایــن تخصیــص اعتبــار و صرفــه جویی  اظهــار 
بــه عمــل آمــده در امــورات مختلــف، خوشــبختانه 
رفاهیات همکاران این مجموعه تأمین و پرداخت 
شــد. وی افزود: تمامی هزینه هــای جاری ایــن اداره 
کل در ردیــف و فصــول موافقــت نامــه هزینــه شــده و 
ــه ســال ۱۴۰۰ انتقــال  ــی ب ــار مال ــه ســند و ب هیچگون
نیافتــه اســت همچنیــن برنامه ریــزی جامعــی نیــز 
بــرای پرداخــت رفاهیــات در ســال جــاری انجــام 

می پذیــرد.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان تصریــح 
خدمــت  ســنوات  پــاداش   ۱۳۹۹ ســال  در  کــرد: 
بازنشســتگان ســال ۱۳۹۸ تســویه شــد و کل دیــون 
ــان نیــز در ســال جــاری به ایــن عزیــزان پرداخــت  آن
هرماهــه  به اینکــه  اشــاره  بــا  قاری قــرآن  شــد. 
اعتبــارات جــاری  از  بــه صــورت مســتمر بخشــی 
صــرف پرداخــت هزینــه انــرژی مصرفــی می شــود 

کاهــش میــزان مصــرف از  اذعــان داشــت: همــواره 
اولویت های ایــن اداره بشــمار مــی رود. و در ســال 
۱۳۹۹ نیــز بــا مدیریت مصــرف کاهش قابل توجهی 

در ایــن هزینه هــا داشــتیم.
میــزان  بــه  اخیــر  یکســال  در  بیان اینکــه  بــا  وی 
لیتــر در مصــرف ســوخت صرفه جویــی  ۶۴ هــزار 
گفــت: امســال بــرای صرفه جویــی در  شــده اســت. 
هزینه هــای جــاری، الگوهــای بــه روز شــده بــرای 
گرفتــه می شــود  کار  مدیریــت منابــع و مصــارف بــه 
کــه تصمیمــات و برنامه ریــزی الزم در ایــن خصــوص 

ــه عمــل آمــده اســت. ب
در  اصفهــان  اســتان  شهرســازی  و  راه  مدیــرکل 
کارکنان ایــن اداره کل خواســت  پایــان از مجموعــه 
تــا در ســال ۱۴۰۰ بــا تــوکل بــر خــدا و بــا جدیــت و 
کثــر تــوان خــود را بــرای انجــام  تــاش مضاعــف حدا
علمی و ایــده  کارشناســی،  کار  محولــه،  امــورات 
گیرنــد و موضوعــات را تــا حصــول  کار  پــردازی بــه 
نتیجــه نهایــی پیگیــری نماینــد. و بــا تفکــر جدیــد 
و تــوان مضاعــف در پیشــبرد اهــداف ســازمانی و 

باشــند. کوشــا  اباغــی  سیاســت گذاری های 

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات جاری در دو سال پیاپی
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خبر رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری:

غ التحصیل بیکار دارد وکیل بیکار مفسده بیشتری از فار

رئیس اداره رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش استان اصفهان:

کتاب های درسی را از دست ندهند دانش آموزان فرصت ثبت نام 

خبرربخ

خبرربخ

وکالی  کانون هــای  سراســری  اتحادیــه  رئیــس 
بیان اینکــه  بــا  )اســکودا(  دادگســتری ایران 
کجــای دنیــا از نهادهــای وکالــت انتظــار دارنــد در 
گــر  گفــت: ا کننــد،  کمــک  بحران هــای اقتصــادی 
امــروز مشــکالت اقتصــادی وجــود دارد قــرار نیســت 
کنیــم و بگوییــم  بــا فرافکنــی، بــه نهــادی حملــه 

کنــد.  حــل  را  مشــکل  می تواند ایــن 
کــرد:  جعفــر کوشــا در نشســت بــا خبرنــگاران اظهــار 
امــروز کســی شــک نــدارد جامعــه مــا در یــک بحــران 
امــا ســوال این اســت  بــه ســر می بــرد  اقتصــادی 
ــد  ــور بای کش ــت  ــران در مدیری ــع بح ــرای رف ــا ب ــه آی ک
کــرد؟ در واقــع مدیریــت بحــران بــا بحــران  فرافکنــی 
کــه امــروز بــا  مدیریتــی متفــاوت اســت، درحالــی 

بحــران مدیریتــی مواجــه هســتیم.
وی بــا بیان اینکــه همــه قبــول داریــم بیــکاری زیــاد 
اســت، تــورم باالســت، قــدرت خریــد مــردم پاییــن 
بــا مشــکالت  اقتصــادی  آمــده و در بخش هــای 
زیــادی مواجــه هســتیم، افــزود: مــردم از منتخبــان 
خــود در مجلــس انتظــار دارنــد راهکارهایــی بــرای 
حــل مشــکالت اقتصادی بدهنــد، اما مشــارکت در 

کنــد. رفــع بیــکاری نبایــد تولیــد بحــران 
وکالی  کانون هــای  سراســری  اتحادیــه  رئیــس 
کــه امــروز  دادگســتری ایران بــا اشــاره بــه هجمــه ای 
بــه نهــاد وکالــت وارد شــده تــا در بحــران اقتصــادی 
گفــت: نهــاد وکالــت چــه ابــزاری بــرای  کنــد،  کمــک 
کــه  کمــک دارد؟ مشــکل اساســی مــا در ایــن اســت 
بایــد درد را بدانیــم و درمــان را براســاس درد تجویــز 
گــر مشــکل بیــکاری و تــورم داریــم بایــد  کنیــم، امــا ا
کننــد و  بایــد آن را درمــان  کســانی  بدانیــم چــه 

درمــان متناســب بــا درد چیســت.
کوشــا بــا بیان اینکه کجای دنیــا از نهادهــای وکالت 
کمــک  اقتصــادی  دارنــد در بحران هــای  انتظــار 

ــا  کــه ب کــرد: وکیــل شــخصی اســت  کننــد، تصریــح 
آزمــون، آزمایــش و ســوگند، رســالت دفــاع از مــوکل 
گــر  خــود را دارد و بحــث اقتصــادی مطــرح نیســت. ا
کــه مــا هــم  امــروز مشــکالت اقتصــادی وجــود دارد 
داریــم، قــرار نیســت بــا فرافکنــی، بــه نهــادی حملــه 
کنــد. کنیــم و بگوییــم می تواند ایــن مشــکل را حــل 

وی بــا اشــاره به اینکــه دانشــگاه های مختلــف در 
کشــور طــی ســال ها اقــدام بــه جــذب  هــر نقطــه از 
کــرد:  کردنــد، تصریــح  دانشــجو در رشــته حقــوق 
غ  جــذب دانشــجویان بــدون آینــده نگری بــرای فار
التحصیالن ایــن رشــته بــود و امــروز از نهــاد وکالــت 
کنــد. غ التحصیــالن را جــذب  می خواهند ایــن فــار

وکالی  کانون هــای  سراســری  اتحادیــه  رئیــس 
دادگســتری ایران بــا بیان اینکــه امروز ایــن اتحادیــه 
کشــور در یــک بحــث قانونــی  کانــون وکال در  ــا ۲۵  ب
کــرد: مــا تابــع و مطیــع  کیــد  و حقوقــی وارد شــده، تا
قانــون هســتیم، امــا اجــازه نمی دهیــم اســتقالل 
گیــرد، چــون وکیــل بایــد  وکیــل مــورد معاملــه قــرار 
کمیــت باشــد و برای اینکــه مســتقل  مســتقل از حا
باشــد بایــد پروانــه وکالــت خــود را از نهــادی خــارج از 

کنــد. کمیــت دریافــت  حا
کوشــا بــا بیان اینکــه اســتراتژی مــا در جــذب وکیــل 
گــر مطمئــن  کــرد: ا کیــد  اجــرای قانــون اســت، تا
بــرای  آمــوزش  امکانــات  قضاییــه  قــوه  باشــیم 
کارآمــوزان را دارد مــا هــم قبــول می کنیــم. همیــن 
کانــون وکالی دادگســتری اصفهــان  االن رئیــس 
دادگســتری  کل  رئیــس  بــا  جلســه ای  می توانــد 
کننــد  کــه اعــالم  اســتان داشــته باشــد و درصورتــی 
می تواننــد ظرفیــت جــذب پذیــرش را بــاال ببــرد 
قبــول می کنیــم، ولــی در هــر صــورت نبایــد ســقف 

پذیــرش را بردارنــد.
وی ادامــه داد: قانــون می گوییــد پذیــرش وکیــل 
گــر  ا باشــد،  موجــود  ظرفیــت  براســاس  بایــد 

هــزار  می توانــد  االن  همیــن  اســتان  دادگســتری 
کنــد، صــورت جلســه ای تنظیــم و  وکیــل جــذب 
کــه ظرفیت هــای الزم را  کنــد، امــا می دانیــم  امضــا 
کار ندارنــد. آقــای حبیبــی بگویــد امســال  برای ایــن 
هــزار نفــر را می توانیــم جــذب کنیم، کانــون وکال هم 

یــک رای دارد و قبــول می کنــد.
کیــد براینکــه مــا می توانیــم  رئیــس اســکودا بــا تا
کمیت قانون را  انعطاف داشــته باشــیم اما باید حا
قبــول داشــته باشــیم، تصریــح کــرد: بــا هــرج و مــرج 
و جوســازی و غوغاســاالری نمی توانیــم بــه جایــی 
غ  برســیم چون وکیل بیکار مفسده بیشــتری از فار

التحصیــل بیــکار دارد.
وی در مــورد ضعــف ارتبــاط وکال بــا مــردم، گفــت: ما 
گر رســانه خصوصی داشتیم  رســانه نداریم، شــاید ا
می کردیــم.  برقــرار  مــردم  بــا  بیشــتری  ارتبــاط 
از  اســتفاده  فرهنــگ  ســازی  جریــان  معتقدیــم 
کــه مــردم  گونــه ای باشــد  وکیــل در جامعــه بایــد بــه 
احســاس خــوب و اعتمــاد بــه وکال داشــته باشــند، 
کــه رســانه ملی اعتمــاد به وکیل را خدشــه  درحالــی 

می کنــد. دار 
گــر قــرار اســت ما اعتمادســازی  کوشــا بــا بیان اینکــه ا
ــد همــه  کننــد بای ــه وکیــل اعتمــاد  کنیــم و مــردم ب
ــول  ــزود: ق ــد، اف کنن ــت  ــر حرک ــا همدیگ ــات ب جریان
گــر مجلــس کمــک کنــد در پرونده های  می دهیــم ا
خــاص حتمــا بــا وکیــل اقامــه دعــوا یا طرح شــکایت 
شــود، یــا وکالــت خانوادگــی مطــرح شــود و جریــان 

صــورت  حقوقــدان  و  وکیــل  بــا  مشــورت  ســازی 
گیــرد،  مــا هــم انعطــاف الزم را بــرای پذیــرش وکیــل 
خواهیــم داشــتم بــه شــرط اینکه همــه قــوا بــا مــا 

همســو باشــند.
کیانــی، نایــب رئیــس اتحادیــه اتحادیــه  ابراهیــم 
دادگســتری ایران  وکالی  کانون هــای  سراســری 
بــا بیان اینکــه در مجلــس  نیــز در ایــن نشســت، 
کــه  شــورای اســالمی طرح هایی مطــرح می شــود 
هیــچ کــدام بــه دنبــال تقویــت نهــاد وکالت نیســت، 
گفت: ایــن طرح هــا بیشــتر بــه دنبــال تضعیــف نهاد 
کــردن  کار تلقــی  کســب و  وکالــت اســت، مثــال در 
اعــالم  قضاییــه  قــوه  هــم  و  دولــت  هــم  وکالــت، 
کردنــد، اما مجلس با جدیــت دنبال این  مخالفــت 

کار اســت.
کیــد براینکــه طرح هــای مجلــس، بنیــان  وی بــا تا
نــدارد بلکــه اهــداف اقتصــادی دنبــال  حقوقــی 
آزمــون  برگــزاری  نظمــی در  بــی  افــزود:  می کنــد، 
نــدارد.  وکال  کانون هــای  بــا  ارتباطــی  وکالــت 
نمی تــوان همــه آزمون هــا را برگــزار و آزمــون وکالــت را 
بالتکلیــف نگــه داشــت، بلکــه یــا بایــد هیــچ آزمونــی 
برگــزار نشــود یــا همــه آزمون هــا طبــق برنامــه برگــزار و 

تکلیــف آزمــون وکالــت هــم مشــخص شــود.
نایــب رئیــس اســکودا بــا اشــاره به اینکــه برگــزاری 
آزمــون، اعــالم ظرفیــت و نحــوه جــذب وکیــل را قــوه 
کانون هــای  کــرد:  قضاییــه اعــالم می کنــد، تصریــح 
کارآزمــوان نقشــی  وکال در تعییــن ظرفیــت پذیــرش 
ندارنــد و فقــط مجری هســتند. البته بــا طرح های 
کــه مطــرح می شــود برخــی ظاهــرا اعتقــاد دارنــد 
ــود،  ــت داده ش ــه وکال ــک پروان ــی ی ــه هر ایران ــد ب بای
کــه  ۱۰۰ هــزار وکیــل داریــم و بنابــر اعــالم  درحالــی 
گذشــته ۱۷۷ هــزار قــرارداد  قــوه قضاییــه در آذرمــاه 
ثبــت شــد که نشــان می دهد ســهم وکال چــه تعداد 

اســت.

کل  اداره  پشــتیبانی  و  رفــاه  اداره  رئیــس 
گفــت:  اصفهــان  اســتان  پــرورش  و  آمــوزش 
دانــش آمــوزان هــر چــه ســریع تر بــرای ثبت نــام 

کننــد. اقــدام  درســی  کتاب هــای 
علیرضــا عابــدی رییــس اداره رفــاه و پشــتیبانی 
کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان  اداره 
گفــت:  گفتگــو بــا  باشــگاه خبرنــگاران جــوان،  در 
کتاب هــای درســی از ۲۲ فروردیــن  ثبــت  نــام 
شــروع شــده اســت و تــا ۲۲ خــرداد مــاه بــرای 

ــه دارد. ــه ادام ــان پای ــوزان می ــش آم دان
دوره  آمــوزان  دانــش  از  درصــد   ۵۳ افــزود:  او 
متوســط  دانش آمــوزان  درصــد   ۳۶ ابتدایــی، 

 ۳۴ نظــری،  دوم  متوســط  درصــد   ۴۰ اول، 
کار  درصــد   ۲۷ و  حرفــه ای  و  فنــی  از  درصــد 
بــرای  کنــون  تا اصفهــان  اســتان  در  دانــش  و 
ثبت نــام  خــود  درســی  کتاب هــای  دریافــت 

کرده انــد.
کل آمــوزش  رییــس اداره رفــاه و پشــتیبانی اداره 
و پــرورش اســتان اصفهــان ادامــه داد: دانــش 
آمــوزان و مدیــران مدرســه می تواننــد از طــرق 
ســریع تر  هرچــه   www.irtextbook.ir ســایت 

ــد. ــام دهن ــی را انج ــب درس کت ــام  ثبت ن
آمــوزان  کتاب هــای درســی دانــش  نــام  ثبــت 
تیرمــاه  از ۶  و دهــم  نهــم  ابتدایــی،  اول  پایــه 
شــروع می شــود و تــا ۹ شــهریور مــاه ادامــه دارد.

گزارشربخ

از  بعــد  کشــور  در  کرونــا  مــوج چهــارم  دنبــال  بــه 
و  مبتالیــان  آمــار  افزایــش  و  نــوروزی  تعطیــالت 
کرونــا،  فوتی های ایــن ویــروس، ســتاد مقابلــه بــا 
کــرد.  اعمــال  دوبــاره  را  شــدید  محدودیت هــای 
گرچــه ادارات و بانک هــا در عمــل بــاز هســتند، بــاز  ا
تیر ایــن ســختگیری ها بــه ســمت اصنــاف نشــانه 
گــروه از مشــاغل دوباره  رفــت و دســتور تعطیلی ســه 

صــادر شــد. 
کرونــا بــرای نــوروز امســال بــه  ســتاد ملــی مقابلــه بــا 
کــرد بــرای جلوگیــری از مــوج  مــردم همــواره توصیــه 
کننــد، امــا در  کــردن پرهیــز  کرونــا، از ســفر  جدیــد 
اعمــال  ســفرها  بــرای  محدودیتــی  عمل این ایــام 
از  بســیاری  و  بهداشــت  وزارت  گفتــه  بــه  و  نشــد 
عیــد،  دورهمی های ایــام  و  ســفرها  پزشــکان، 
کرونــا شــکل بگیــرد و  موجــب شــد پیــک چهــارم 
از اواخــر تعطیــالت نــوروز وضعیــت رنــگ بنــدی 
ــق  کشــیده شــد. مطاب ــه قرمــزی  شــهرها تغییــر و ب
کــه  کرونــا  گذشــته ســتاد مقابلــه بــا  مصوبــات ســال 
کرونــا شــهرها رنــگ بنــدی  براســاس شــدت شــیوع 
شــدند، محدودیت هایــی براســاس رنــگ بندی هــا 
گــر شــهری قرمــز  کــه ا گرفــت، به ایــن نحــو  شــکل 
کننــد،  گــروه ۲، ۳ و ۴ بایــد تعطیــل  باشــد مشــاغل 
گــروه ۳ و ۴ و در رنــگ  گــر نارنجــی باشــند، مشــاغل  ا
بنــدی زرد، تنهــا مشــاغل گــروه ۴ تعطیــل هســتند، 
بنــدی  رنــگ  مطابق ایــن  نیــز  ادارات  همچنیــن 

ــدند. ــدی ش ــیفت بن ش
کــه اصفهــان از نیمــه فروردیــن مــاه  بــا وجــودی 
اصنــاف  و  ادارات  از  بســیاری  شــد،  رنــگ  قرمــز 
اصفهــان در عمــل از ایــن مصوبــه تمکیــن نکردنــد، 
کرونــا اصفهــان  گرچــه ســخنگوی ســتاد مقابلــه بــا  ا
۱۷ فروردیــن امســال بــر اجــرای مصوبــه دورکاری 
 ۱۸ از  کــه  کــرد  اعــالم  و  داشــت  کیــد  تا ادارات 
گروه هــای دو، ســه و چهــارم  فروردیــن مشــاغل 
بــرای شــهرهای قرمــز تعطیــل اســت و مشــاغل 
گــروه یــک ماننــد ســوپر مارکت هــا، داروخانه هــا و 
ــد  ــن می کنن ــردم را تامی ــاج م ــه مایحت ک ــا  نانوایی ه
کنند. همچنین فروشــگاه های  می توانند فعالیت 
تامیــن لــوازم یدکی، الکترونیکی، تعمیــرات موبایل 
ــاز هســتند،  ــح ســاختمانی هــم ب و فروشــگاه مصال
کالنشــهر اصفهــان و دیگــر  امــا ســایر مشــاغل در 

شــهرهای قرمــز تعطیــل هســتند.
امــا مغازه هــای شــهر، بــی تفــاوت از ایــن دســتور و 
مصوبــه همچنــان بــه فعالیــت خــود ادامــه دادنــد، 

گرچــه رســول جهانگیــری- رئیــس اتــاق اصفهــان،  ا
ــغلی  ــف ش ــا در ردی ــام مغازه ه ــا تم گوی ــه  درباره اینک
گــروه یــک هســتند، به ایســنا گفــت کــه مــردم اطــالع 
گــروه یــک هســتند،  کــه در  درســتی از مشــاغلی 
کرده انــد. کــه اصنــاف تخلــف  ندارنــد و تصــور دارنــد 

البتــه او بــا تایید اینکــه برخــی اصنــاف همچنــان 
ــاز هســتند، افــزود:  ــاز و نیمــه ب تخلــف می کننــد و ب
کســبه را بــه حســاب تمــام  نبایــد تخلــف برخــی 
کــه امروز  اهالــی یــک صنــف بدانیم، امــا باید بدانیم 
اصنــاف شــرایط مناســبی ندارنــد و متاســفانه در 
کرونا تنهــا اصناف  تصمیمات ســتاد ملــی مقابله با 

جریمــه می شــوند.
تــر  تیــره  و  کرونــا  شــیوع  بحرانــی  وضعیــت  بــا 
شــدن رنــگ قرمــز اصفهــان، در نهایــت بــه طــور 
اصنــاف   ۴ و   ۳  ،۲ گروه هــای  رســمی تعطیلی 
گرفــت و بازرســی ها  کار قــرار  اصفهــان در دســتور 
ــا واحدهــای صنفــی متخلــف و پلمــب  و برخــورد ب
ــر  ــه مدی گفت ــه  ــود و ب ــال می ش ــت دنب ــا جدی ــا ب آنه
نظــارت و بازرســی اصنــاف اصفهــان )در تاریــخ ۵ 
گذشــته ۶۶۳  اردیبهشــت(، طــی مــدت یــک مــاه 
واحــد صنفــی در شهرســتان اصفهــان پلمــب شــده 

اســت.
تکمین کمتر کسبه پایین شهر به تعطیلی

با ایــن وجــود امــروز بســیاری از واحدهــای مشــاغل 
امــا  بســته اند،  امــر  ظاهــر  در  گرچــه  ا  ۴ و   ۳  ،۲
کرکره هــای نیمــه بــاز  بــاز هســتند و بــه نوعــی بــا 
مشــتریان خــود را بــه اصطــالح راه می اندازنــد. از 
کــه بــه صــورت بــاز و  گرفتــه  ک  دفاتــر مشــاور امــال
نیمــه بــاز کرکره هایــی خــود را کشــیده اند تــا پیراهــن 
کفــش فروشــی، پارچــه فروشــی، مبــل فروشــی،  و 

زیــورآالت فروشــی ها و... چینــی فروشــی و 
ظاهــر  در  کــه  مغازه هــا  برخــی  جالب اینجاســت 
در  دارنــد،  فروش اینترنتــی  و  هســتند  تعطیــل 
صفحــات مجــازی خــود زده انــد در صــورت تمایــل 

بــه خریــد حضــوری در دایرکــت پیــام دهیــد...
ــاز اســت،  ــه مغــازه اش ب ک ــورآالت  ــروش زی کســبه ف
شــدید  کرونــا  کــه  زمــان  هــر  می گویــد:  به ایســنا 
می شــود، تنهــا دســتور تعطیلــی مغازه هــای مــا را 
ــه فکــر اجــاره مغــازه و دیگــر  کســی ب می دهنــد، امــا 

مخــارج مــا نیســت.
می فروشــد  مردانــه  پیراهــن  کــه  دیگــری  کســبه 
کــردم، امــا  گفــت: یکــی دو روز را تعطیــل  به ایســنا، 
زمانــی کــه می بینــم همکارانــم باز هســتند، من هم 
بــه امیــد یکــی دو نوبت فــروش مغــازه ام را بــاز کردم. 

شــرایط اقتصــادی بســیار ســخت اســت.
ــن  ــا پایی ــود را ت ــره خ کرک ــه  گرچ ــری ا ــنده دیگ فروش
کشــیده امــا مشــتریان خــود را بــا نــور چراغ انــدک 
می گویــد:  به ایســنا  او  می انــدازد؛  راه  اش  مغــازه 
کــی ادامــه دارد و نمی شــود  کرونــا تــا  معلــوم نیســت 
هــر بــار شــدت می گیــرد تیــر خــالص را بــه مــا بزننــد.
در مشــاهدات میدانــی، بــه نظــر می رســد هرچــه از 
ــه ســمت مناطــق شــمالی  ــزی شــهر ب منطقــه مرک
و محــروم شــهر می رویــم تمکیــن مغــازه داران از 
برعکــس در  و  اســت  کمتــر  کرونــا  مصوبــه ســتاد 
مناطــق جنــوب و باالی شــهر اصفهــان مغازه هایی 
گــروه قــرار دارنــد، در ظاهــر به ایــن  کــه در ایــن ســه 
مصوبــه تمکیــن بیشــتری دارنــد. از ســوی دیگــر 
میزان تمکین کســبه در خیابان های اصلی بیشتر 
از خیابان هــای فرعــی اســت، هرچنــد در شــرایط 
گویــا  فعلــی دســتور تعطیلــی داده شــده اســت، امــا 
کســبه اصفهــان نســبت بــه آذر مــاه  میــزان تمکیــن 
ســال گذشــته در تعطیلی جهت کنترل کرونا کمتر 
گرچــه مغازه هــا  شــده اســت و بــه نظــر می رســد ا

ــاز هســتند! بســته اند، امــا در عمــل ب
اصناف قصد لجبازی ندارند

گفتــه  کمیســیون اقتصــادی اتــاق اصنــاف  رئیــس 

کــه در اجرای ایــن محدودیــت، اصنــاف قصــد  بــود 
لجبــازی ندارنــد، امــا مشــکالت اقتصــادی اجــازه 

تکمیــن نمی دهــد.
روح اهلل چلونگــر بــا اعتقــاد بر اینکــه متاســفانه امــروز 
مدیریــت مقابلــه بــا یــک جنــگ میکروبــی را بــه 
گفــت: تــا زمانــی  یکســری افــراد سیاســی ســپرده ایم  
ــه دســت  کشــور ب ــا در  کرون ــا  ــه ب ــه مدیریــت مقابل ک
افراد کاردان ســپرده نشــود و بهداشت سکاندار این 
گیری هــا نشــود، همــواره بایــد در انتظــار  تصمیــم 

ــا باشــیم. کرون موج هــای مختلــف 
ــا  ــه ب ــل مقابل ــع راه ح ــور قط ــه ط ــرد: ب ک ــد  کی وی تا
ــه  ک ــت  ــن اس ــان بامنطقی ای ــر انس ــگاه ه ــا در ن کرون
بایــد بــه شــدت نســبت بــه رعایــت پروتکل هــای 

کنیــم. ــا تــالش  کرون ــا  ــه ب بهداشــتی مقابل
کید  رئیــس کمیســیون اقتصــادی اتاق اصنــاف با تا
بر اینکه متاســفانه ســتاد مقابلــه بــا کرونــا، در راحت 
تریــن اقــدام، اصنــاف را تعطیــل می کننــد، اظهــار 
ــرای تبعــات  کــرد: متاســفانه این ســتاد برنامــه ای ب
اجتماعی این تصمیم و بیکاری ناشــی از آن ندارد، 
از ســوی دیگــر هیــچ مرجعــی متولــی پرداخــت ضــرر 
پرداخــت  کــه  درحالیســت  نیســت، این  اصنــاف 
هزینــه همزمــان کرایه منزل و مغازه برای کســبه ای 

کــه تعطیــل هســتند، بســیار طاقــت فرساســت.
وی گفــت: متاســفانه بــا دادن مجــوز ســفر بــه مــردم 
کرونــا، اصنــاف را قربانــی  گســترش  در ایــام عیــد و 
کردیــم، درحالیکــه پیشــتر با ایــن حجــم ســفرها 
کرونــا شــکل  پیــش بینــی می شــد مــوج چهــارم 

می گیــرد.
تکمین پذیری اصناف کمتر شده است

کــرد: هــر چــه در موج هــای مختلــف  کیــد  چلونگــر تا
کنیــم، تمکیــن  کیــد  ــر تعطیلــی اصنــاف تا ــا، ب کرون
پذیــری کســبه کمتر می شــود البتــه اصناف بــا عدم 
تمکین خود نمی خواهند مقابل دولت بایســتند، 
را  اقتصــادی  فشــارهای  تــوان  دیگــر  کنــون  ا امــا 
ــی  ــتباه و پلیس ــات اش ــه تصمیم ــد، در حالیک ندارن
کرونــا، موفــق در مهار ایــن ویــروس  ســتاد مقابلــه بــا 

نشــده اســت.
گذشــته  وی بــا بیان اینکــه همــواره طــی یــک ســال 
کــه جهــت مقابلــه بــا  در برابــر تصمیمــات اشــتباهی 
گرفتــه می شــود، اصنــاف را قربانــی می کنیــم،  کرونــا 
کــه میــزان انتقال ایــن  گفــت: بایــد توجــه داشــت 
ویــروس از ناحیــه اصنــاف حــدود ۱۱ درصــد اســت و 
امروز اصناف تاب و تحملی در برابر این تصمیمات 
ندارنــد و بــه نوعــی دســتور تعطیلــی دو هفتــه بــرای 

یــک واحــد اقتصــادی بــه معنــای نابــودی آن واحــد 
کمیســیون اقتصــادی اتــاق اصنــاف  اســت. رئیــس 
کمک هــای دولــت  همچنیــن در خصــوص برخــی 
بــه اصنــاف، توضیــح داد: متاســفانه این کمک هــا و 
نحــوه پرداخــت آنهــا بــه اصنــاف بــه گونــه ای بــود که 
کســبه در اصــل موفــق بــه دریافت آن نشــدند و تنها 
کاغذبازی هایــی  در ایــن صحبت هــا نامــه نــگاری و 

کــه سرانجامی نداشــت. انجــام شــد 
کیــد بر اینکــه بیــش از ۷۰ درصــد کســبه  چلونگــر بــا تا
پرداخــت  کرایــه  و  هســتند  مســتاجر  اصفهــان 
برهه هــای  در  آنهــا  مغــازه  حالیکــه  در  می کننــد 
کــرد:  کرونــا تعطیــل بــوده اســت، تصریــح  مختلــف 
واحدهــای  بــه  ســال ۹۹  در  کرونــا  کــه  ضربــه ای 
بســیار  زد،  کوچــک  فنــی  خدمــات  و  تولیــدی 
ــه  ــی ب ــه بزرگ ــا ضرب کرون ــه نوعــی  ــود و ب ســهمگین ب

کــرد. وارد  اســتان  اقتصــاد 
به قید فوریت تصمیم تعطیلی اصناف باید 

تغییر کند
پیشــتر رســول جهانگیــری رئیــس اتــاق اصنــاف 
کــه دولــت و ســتاد  گفتــه بــود  اصفهــان به ایســنا، 
گــروه  کرونــا بایــد چــاره ای بــرای مشــاغل  مقابلــه بــا 
میــزان  بررســی ها  در  کــه  چرا بیندیشــند،  و ۴   ۳
کرونــا  دخــل و تصــرف اصنــاف در تشــدید و انتقــال 
گرچه  تنهــا ۱۰ درصــد اســت. بــه گفتــه جهانگیــری، ا
کرونا  اصناف همچنان تصمیمات ســتاد مقابله با 
ــه  ــا ب ــتن مغازه ه ــا بس ــد ب ــا نبای ــد، ام ــرا می کنن را اج
ــوان  ــه امــروز اصنــاف ت ک آنهــا آســیب برســانیم، چرا
تعطیلی هــای مکــرر و دادن جریمــه بابــت تشــدید 
کرونــا را ندارنــد. مدیــر بازرســی و نظــارت اصنــاف 
کیــد بر اینکــه متاســفانه تصمیــم  اصفهــان نیــز بــا تا
کوتــاه تــر از اصنــاف  کرونــا دیــواری  گیــران بــرای مهــار 
گرچه امــروز قدرت  پیــدا نکرده انــد به ایســنا، گفــت: ا
خریــد مردم انــدک اســت، امــا مغــازه دار به امید یک 
ــی  ــا زمان ــد، ام ــاز می کن ــازه اش را ب ــروش در روز مغ ف
کننــد، دورهمی هــای خانوادگی بیشــتر  کــه تعطیل 

می شــود.
محمــدی فشــارکی بــا بیان اینکــه در حــال حاضــر 
هیــچ تفاوتــی بیــن واحدهــای صنفــی پروتکل هــا را 
کید  رعایــت می کنند و نمی کنند، قائل نیســتیم، تا
کرونــا دســتور تعطیلــی  کــرد: در شــرایط فعلــی پیــک 
کرده ایــم، امــا بایــد  هــر دو واحــد صنفــی را صــادر 
کســبه بــرای  کــه زیــاد نمی توانیــم بــه  توجــه داشــت 
کنیم و  تعطیلی واحدهای صنفی شــان فشــار وارد 
بــه قیــد فوریت ایــن تصمیمــات باید از ســوی ســتاد 

مقابلــه بــا کرونــا تغییــر کنــد.
تداوم محدودیت ها تا مادامی که رنگ بندی 

تغییر نکند 
کرونــای اســتان نیــز ۶  ســخنگوی ســتاد مقابلــه بــا 
اردیبهشــت مــاه در جمــع خبرنــگاران درباره اینکــه 
اصنــاف اعــالم کرده انــد بــا ادامه ممنوعیت فعالیت 
کرونا  همکاری نمی کنند و ســتاد اســتانی مقابله با 
کــرد: در ایــن  در ایــن زمینــه چــه نظــری دارد، اضافــه 
ــن  ــد در ای ــه بای ک ــی  کس ــت  ــه داش ــد توج ــه بای زمین
کادر  ــاب آوری داشــته باشــد،  ــان ت زمینــه اعــالم پای
درمــان اســت و همــه بایــد تابــع مصوبــات ســتاد 

کرونــا باشــند.
تــا  کیــد بر اینکــه همــه محدودیت هــا  غالمی بــا تا
مادامی کــه رنــگ بنــدی تغییــر نکنــد ادامــه خواهــد 
گفــت: در حــال حاضــر در بخشــی از مــوارد  داشــت، 
تــا ۹۰  در زمینــه رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی 
درصــد انجــام شــده و در برخــی از مــوارد همچنــان 
گرچــه در زمینه اســتفاده  شــرایط خوبــی را نداریــم، ا
از ماســک شــرایط اســتان خوب است، اما در زمینه 
کــز خریــد همچنــان با مشــکل  فاصلــه گــذاری در مرا

مواجــه هســتیم.
احتمال تجدید نظر در فعالیت اصناف

ســتاد  جلســه  در  اصفهــان  اســتاندار  البتــه 
کرونــا بــا حضــور دکتــر نمکــی  اســتانی مقابلــه بــا 
کــه یکــی از پیشــنهادهای  گفــت  وزیــر بهداشــت، 
کرونــا بررســی  اصفهــان بــه ســتاد ملــی مدیریــت 
گروه هــای شــغلی و تجدیــد نظــر و تفکیــک  مجــدد 
گروه هــای اقتصــادی،  مشــاغل اســت و برخــی از 
اجتماعــی و مذهبــی می تواننــد بــا رعایــت دقیــق 
شــیوه نامه های بهداشــتی فعالیت داشــته باشند.

کــرد: بــا توجــه بــه مشــکالت  کیــد  عبــاس رضایــی تا
و مســائل پیــش آمــده بــرای واحدهــای صنفــی 
مختلــف پیشــنهاد مــا بــه ســتاد ملــی مدیریــت 
کــه تســهیالت مالــی، بیمــه ای و  کرونا ایــن اســت 
کارهــای متاثــر از ایــن دوران  کســب و  مالیاتــی بــرای 

گرفتــه شــود. در نظــر 
ــه  ک ــا فشــار اصنــاف در شــرایطی  ــد آی ــد دی حــال بای
ــه لحــاظ اقتصــادی همــواره متحمــل بیشــترین  ب
ــو  ــدن و لغ ــاز ش ــرای ب ــده اند، ب ــا ش کرون ــارت از  خس
ــا ســتاد  ــود ی ــذار خواهــد ب محدودیت هایشــان اثرگ
کرونــا بــا اصــرار بــر تصمیــم خــود  ملــی مقابلــه بــا 
کــه به گفته خودشــان  همــواره بــر تعطیلــی اصنــاف 
تنهــا ۱۱ درصــد عامــل انتقــال ویــروس هســتند، 

کیــد می کنــد؟ تا

نگاهی به ادامه محدودیت فعالیت اصناف؛

مغازه های بسته اما باز

گــروه بهداشــت حرفــه ای اســتان اصفهــان  مدیــر 
پرســنل ایمنی،  نفــر   ۵۰۰ و  هــزار  یــک  گفــت: 
اســتان  صنایــع  در  زیســت  محیــط  و  بهداشــت 
جهانــی  بحــران  یــک  کرونــا  می کننــد،  فعالیــت 
اســت و بســیاری از مســائل را تحــت تاثیــر قــرار داده 
و برنامه هــای صنایــع را نیــز بــه ســمت و ســوی 

اســت. بــرده  آن  شــیوع  از  پیشــگیری 
ــا، در خصــوص  ــو با ایمن گفت وگ مجیــد مشــایخ در 
بهداشــت حرفــه ای و ایمنــی و شــعار روز جهانــی 
»پیش بینــی،  کــرد:  اظهــار  حرفــه ای،  بهداشــت 
کنــون  آماده ســازی و پاســخگویی بــه بحــران، هــم ا
و  نظام های ایمنــی  در  تــاب آوری  افزایــش  بــرای 
بــه  کنیــم«  ســرمایه گذاری  حرفــه ای  بهداشــت 
عنــوان شــعار امســال روز جهانی ایمنــی و بهداشــت 
 ۹ _پنجشــنبه  امــروز  و  شــده  انتخــاب  حرفــه ای 
و  ملی ایمنــی  روز  عنــوان  بــه  مــاه_  اردیبهشــت 
کــه برنامه هــای مربوطــه  بهداشــت حرفــه ای اســت 

بــه صــورت مجــازی برگــزار خواهــد شــد.
حرفــه ای  بهداشــت  نیروهــای  داد:  ادامــه  وی 
کنترل همه گیری  نزدیک به ۱۴ ماه است در زمینه 
کرونــا ویــروس در صنایــع اســتان خدمت می کنند و 
کنــار آن خدمات ایمنــی و بهداشــت حرفــه ای را  در 
کمــک  کرونــا  کنتــرل شــیوع  نیــز ارائــه داده انــد تــا بــه 

شــود. 
گــروه بهداشــت حرفــه ای مرکــز بهداشــت  مدیــر 
کارکنــان  تعــداد  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  اســتان 
تصریــح  اصفهــان،  اســتان  حرفــه ای  بهداشــت 
کارشــناس بهداشــت حرفــه ای  کــرد: حــدود ۷۰۰ 
در  کارشناســان  و ایــن  داریــم  اســتان  صنایــع  در 

کارگــر مشــغول  تمــام صنایــع دارای بیــش از ۲۵ 
فعالیت هســتند، همچنین پزشــکانی که در حوزه 
کارشناســان ایمنی و  کار فعالیــت می کننــد و  طــب 
کارشناســان درمــان از جملــه پرســتاران نیــز در ایــن 

حــوزه فعالیــت دارنــد.
نفــر   ۵۰۰ و  هــزار  یــک  حــدود  بیان اینکــه  بــا  وی 
در  زیســت  محیــط  و  بهداشــت  پرســنل ایمنی، 
صنایــع اســتان فعالیــت می کننــد، افــزود: بــا توجــه 
به اینکــه کرونــا یــک بحران جهانی اســت و بســیاری 
از مســائل را تحــت تأثیــر قــرار داده و برنامه هــای 
صنایــع را نیــز بــه ســمت و ســوی پیشــگیری از کرونا 
بــرده اســت، در ایــن دوران بــا توجه به زیرســاخت ها 
و نیروهای کارشــناس در ســطح صنایع اســتان، نه 
تنهــا صنایــع تعطیــل نشــدند، بلکــه حتــی توســعه 
کمــک فراوانــی بــه اقتصــاد  داشــتند و همیــن امــر 

ــرده اســت. ک کشــور  اســتان و 
جذب ۹۰ درصد کارشناسان بهداشت حرفه ای 

در صنایع باالی ۲۵ نفر
خوبــی  کنترل هــای  به اینکــه  اشــاره  بــا  مشــایخ 
در صنایــع در راســتای رعایــت شــیوه نامه هــای 
کرونــا ویــروس اعمــال  بهداشــتی مقابلــه بــا شــیوع 
کــرد: رعایــت دســتورالعمل های  می شــود، اضافــه 
کرونــا در صنایــع باعــث شــده  مقابلــه بــا شــیوع 
کمتریــن آســیب را در بیــن  تــا در ایــن همه گیــری 
شــاغالن صنایــع اســتان داشــته باشــیم، در ایــن 
کارشناســان  از  خوبــی  حمایت هــای  دوران 
بهداشــت حرفــه ای بــه عمــل آمــده و صنایــع بــا 
وجــود تمــام مشــکالت اقتصــادی بــه کنترل شــیوع 

کردنــد. کمــک  کرونــا ویــروس 

درصــد   ۹۰ بــه  نزدیــک  بر اینکــه  کیــد  تا بــا  وی 
کارشناســان بهداشــت حرفــه ای در صنایــع بــاالی 
کــرد:  ۲۵ نفــر در اســتان جــذب شــده اند، تصریــح 
با ایــن وجــود هنــوز ظرفیــت بــه کارگیــری بیشــتر این 
از  می تواننــد  صنایــع  و  دارد  وجــود  کارشناســان 
کنند، تمام  کارشناســان بیشــتر اســتفاده  خدمات 
صحبت هــای مطــرح شــده معطــوف بــه صنایــع 
کارگــر بــه بــاال اســت و در  کارگاه هــای دارای ۲۵  و 
کارگاه هــای زیــر ۲۵ نفــر خودکنترلــی، خــود اظهــاری 
و نظارت هــای درون ســازمانی انجــام نمی شــود.

قراردادهای کوتاه مدت مهم ترین چالش 
کارشناسان بهداشت حرفه ای

گــروه بهداشــت حرفــه ای مرکــز بهداشــت  مدیــر 
ــون پیش بینــی  اســتان اصفهــان ادامــه داد: در قان
کارگاه هــای زیــر ۲۵ نفــر نیــز ناظــران  کــه در  نشــده 
کنتــرل و ایمنــی حضــور  بهداشــت حرفــه ای بــرای 
داشــته باشــند و نیــاز بــه قانونگــذاری در ایــن زمینــه 
کوچــک نــه  احســاس می شــود تا ایــن واحدهــای 
بــه شــکل انفــرادی بلکــه به شــکل گروهــی و صنفی 
حرفــه ای  بهداشــت  و  تشــکیالت ایمنی  دارای 
باشــند. وی در خصــوص چالش هــا و مشــکالت 
کــرد:  اظهــار  حرفــه ای،  بهداشــت  کارشناســان 
کارشناســان بهداشــت حرفــه ای بــا وجــود همــه 
کوتــاه مــدت  کــه می کشــند، قراردادهــای  زحماتــی 
دارنــد و ارتبــاط شــغلی دائــم و ضمانــت شــده ای 
که برای آن ها در  ندارند، همچنین دســتمزدهایی 
نظــر گرفته می شــود جوابگــوی حجم فعالیت های 
آن هــا نیســت و الزم اســت در ایــن زمینــه مســاعدت 

بیشــتری انجــام شــود.

مدیر گروه بهداشت حرفه ای استان اصفهان خبر داد:

فعالیت ۱۵۰۰ پرسنل بهداشت در صنایع اصفهان
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کرونا  که از شــیوع ویروس  بیش از یک ســال اســت 
در جهــان می گــذرد و بــا وجــود تــاش پزشــکان و 
کادر درمــان، هــر روز بــر شــمار قربانیان ایــن ویــروس 

افــزوده می شــود.
گرچــه غــم از دســت دادن عزیــزان در همــه جــای  ا
ک اســت، امــا از دســت دادن  دنیــا ســخت و دردنــا
کــه ســرمایه فکــری و فرهنگــی جامعــه  کســانی 
را دو چنــدان  محســوب می شــوند این خســران 
ابتــا و  آمــار  کــه وقتــی  اســت  می کنــد. طبیعــی 
مــرگ ناشــی از کرونــا در جامعــه رو بــه افزایــش باشــد 
گریبــان بازیگــران و هنرمنــدان را نیــز خواهــد گرفــت 
که اهالی ســینما و تلویزیون، تافته جدا بافته  چرا 

نیســتند.
مــا،  کشــور  در  کرونــا  ویــروس  شــیوع  زمــان  از 
هنرمنــدان زیــادی در عرصــه ســینما و تلویزیــون 
و  کرده انــد  نــرم  پنجــه  و  دســت  بیمــاری  با ایــن 
عــده ای نیــز جان خــود را از دســت داده انــد. جدای 
کــه ابتــای آنهــا بــه کرونــا پــر ســر و صداتر  از بازیگــران 
اســت و بازتــاب رســانه ای بیشــتری می یابــد جمــع 
زیــادی از عوامــل و هنرمنــدان پشــت دوربیــن هــم 
به ایــن بیمــاری دچــار شــده اند که متأســفانه کمتر 

ــت. ــده اس ــه ش ــه آن پرداخت ب
صــدور  بــا  مــدت  طول ایــن  در  ســینما  خانــه 
پروژه هــای  تعطیلــی  خواســتار  بیانیه هایــی 
کننــدگان  تهیــه  و  تلویزیونــی شــد  و  ســینمایی 
پروژه هــا را مســئول مســتقیم حفــظ جــان افــرادی 
دانســت کــه در ایــن پروژه ها مشــغول بــه کار بودند. 
کــدام از ایــن بیانیه هــا تأثیــری نداشــت  امــا هیــچ 
مــدت  بــرای  هــم  آن  پروژه هــا،  از  تعداد اندکــی  و 

کردنــد. کوتاهــی فعالیــت خــود را متوقــف 
کــه بازیگــران مجبورنــد بدون  در ایــن میــان، از آنجــا 
ماســک جلــوی دوربیــن ظاهــر شــوند بیــش از دیگر 
عوامــل در معــرض ابتا به این بیماری هســتند. در 
که رعایت فاصله اجتماعی نیز  نظر داشــته باشــید 
در محیط های فیلمبرداری عمًا ممکن نیست و 

همیــن امــر خطــر ابتــا را دو چنــدان می کند.
بازیگرانی که کرونا جانشان را گرفت

گذشــته  ســال  یــک  طــول  در  زیــادی  بازیگــران 
ــز  ــده ای نی ــد، ع کردن ــرم  ــه ن ــت و پنج ــا دس کرون ــا  ب
ترجیــح دادنــد خانــه نشــین شــوند و بــه دلیل ایــن 
امــا  نیابنــد.  حضــور  پــروژه ای  هیــچ  در  شــرایط 
به ایــن  ابتــا  از  پــس  آنهــا  از  تعــدادی  متأســفانه 
بیمــاری جــان خــود را از دســت دادنــد و جامعــه را 

در غــم و انــدوه فــرو بردنــد.

کبــری مبارکه، نخســتین بازیگری بــود که به  کریــم ا
کرونــا، جــان خــود را از داد.  دلیــل ابتــا بــه ویــروس 
گذرانــدن یــک دوره  او در ســن ۷۹ ســالگی و پــس از 

طوالنــی بیمــاری چشــم از جهان فروبســت.
کــه  حجــت اهلل نجــف پــور، بازیگــر اصفهانــی بــود 
در  و  شــد  مبتــا  کرونــا  بــه  ســالگی  ســن ۶۹  در 

ســپرد. جــان  اصفهــان  الزهــرای  بیمارســتان 
چنگیــز جلیلونــد نیــز در ســن ۸۰ ســالگی و در حالی 
ســلمان  ســریال  در  آفرینــی  نقــش  مشــغول  کــه 
فارســی بــه کارگردانــی داوود میرباقــری بــود به کرونا 

ــت داد. ــود را از دس ــان خ ــد و ج ــا ش مبت
در  کــه  محبوبــی  فوتبالیســت  انصاریــان،  علــی 
ســال های اخیــر بــه بازیگــری روی آورده و در ایــن 
عرصــه فعــال بــود در عنفــوان جوانــی و بعــد از ابتــا 

کرونــا، ناباورانــه جــان ســپرد. بــه 
علــی برقــی، بازیگــر جــوان دیگــری بــود که زمســتان 
گذشــته در پــی ابتــا بــه کرونــا جان خــود را از دســت 

داد.
بازیگــران  از  نیــز  کــی  خا منصــور  هوشــنگ 
ــن  ــر در س ــای اخی ــه در روزه ک ــود  ــینما ب قدیمی س
کرونــا درگذشــت. بــه  ابتــا  اثــر  بــر  ۷۷ ســالگی و 

امــا تازه تریــن واقعــه درگذشــت مربــوط بــه اشــکان 
گذشــته  منصــوری پورشــیرازی اســت. وی هفتــه 
در ســن چهــل ســالگی، چشــم از جهــان فــرو بســت 
کــه علــت درگذشــت او ابتــدا عارضــه  و بــا وجود ایــن 
گواهــی  کلیــوی عنــوان شــده بــود امــا نهایتــًا در 
پزشــکی کوویــد ۱۹ به عنــوان عامل درگذشــت درج 

شــد.

بازیگرانی که با کرونا دست و پنجه نرم کردند
ــا در جامعــه  کرون کــه میــزان ابتــا بــه  ــه  گون همــان 
بیشــتر می شــود بــه همــان نســبت میــزان ابتــای 
گســترش می یابــد. از  بازیگــران نیــز به ایــن ویــروس 
کنــون، تعــداد زیــادی  زمــان شــیوع این ویــروس تــا 
از بازیگران به آن مبتا شــده و با آن دســت و پنجه 

کردنــد. نــرم 
گاب آدینــه و دختــرش نــورا، نخســتین بازیگرانــی 
کرونــا را بــا دیگــران  کــه خبــر ابتــای خــود بــه  بودنــد 

گذاشــتند. ک  بــه اشــترا
اللــه  گلــزار،  محمدرضــا  محمــدزاده،  نویــد 
اســکندری، مهــران رجبــی، حســین یــاری، لیــا 
بلوکات، یکتا ناصر، بهاره رهنما، نرگس محمدی، 
علــی اوجــی، بهنــوش بختیــاری، بهــروز بقایــی، 
کاظمــی، فقیهــه ســلطانی،  اتابــک نــادری، امیــر 
دنیا مدنی، شــهره ســلطانی، پیمان قاســم خانی، 
ســعید آقاخانی، مجید صالحی، محســن تنابنده 
کــه  گرامــی از جملــه بازیگرانــی هســتند  کیانــوش  و 
کرونــا مبتــا شــده و خبــر آن رســانه ای شــده  بــه 
کــه به ایــن  اســت. بدیهــی اســت آمــار بازیگرانــی 
کــه خبــر  بیمــاری مبتــا شــدند، بیــش از ایــن اســت 
کوثــری، آخریــن  برخــی از آنهــا منتشــر نشــد. بــاران 
کــه به ایــن بیمــاری مبتــا شــد و  بازیگــری اســت 
کــرد. او در  مراحــل درمــان را در بیمارســتان طــی 
کــه در حال نقش  حالــی به ایــن ویــروس مبتــا شــد 

ــود. ــان ب گدای آفرینــی در ســریال ملکــه 
بازیگران پرکار سال کرونایی

کرونــا عــده ای از بازیگران را خواســته  گرچــه شــیوع  ا

کــرد، امــا در  ــه نشــین  کار و خان کــم  ــا ناخواســته،  ی
عــوض تعــدادی از آنهــا بــا حضــور در پروژه هــای 
گذاشــتند. کاری را پشــت ســر  مختلــف، ســال پــر 

نوید محمدزاده
ایــن ســتاره محبــوب ســینمای ایران، در دوران 
کرونــا نیــز پــرکار بــود و حتــی ابتــا به ایــن بیمــاری 
پــس  زاده  محمــد  نکــرد.  دور  عرصــه  از ایــن  را  او 
از اتمــام ســریال »قورباغــه« در فیلــم ســینمایی 
کــه  »شــب، داخلــی، دیــوار« جلــوی دوربیــن رفــت 
کرونــا، مدتی فیلمبرداری این فیلــم را  ابتــای او بــه 
کــرد. او قــرار بــود در فیلــم »نگهبــان شــب«  متوقــف 
کند،  کارگردانــی رضــا میرکریمی نیز ایفــای نقــش  بــه 
امــا طوالنــی شــدن پیــش تولیــد آن باعــث شــد تــا 
کیایــی بدهــد و در فیلــم  جــای خــود را بــه محســن 
»تفریــق«، جلــوی دوربیــن مانــی حقیقــی ظاهــر 

ــود. ش
پژمان جمشیدی

کاری اســت و در  پژمــان جمشــیدی، بازیگــر پــر 
کــرد.  کرونــا نیز ایــن پــرکاری خــود را حفــظ  دوران 
او پــس از حضــور در فیلــم ســینمایی »شیشــلیک« 
بــه کارگردانی محمدحســین مهدویــان، در ســریال 
ــی  ــش آفرین ــو« نق کتی ــو ا ــف: رادی ــد، جل ــوب، ب »خ
کــرد و در حــال حاضــر نیــز مشــغول بــازی در فصــل 
جلیــل  کارگردانــی  بــه  کــی«  »زیرخا ســریال  دوم 
ســامان اســت. او همچنیــن بــرای بــازی در ســریال 
کارگردانی  شــبکه نمایش خانگی »شــاخ آفریقا« به 

ســعید آقاخانــی قــرارداد بســته اســت.
هومن سیدی

هومــن ســیدی در ســال ۹۹ درگیــر اتمــام ســریال 
کارگردانی، ایفــای  ــر  کــه در آن عــاوه ب ــود  قورباغــه ب
نقــش نیــز می کرد. بعــد از آن در فصل دوم از ســریال 
»عاشــقانه« با عنوان »گیســو« جلوی دوربین رفت 
گــر نقــش پیمــان باشــد. ســیدی بــرای یکــی از  تا ایفا
نقش هــای اصلی ســریال »شــاخ آفریقا« نیز قــرارداد 

بســته است.
هانیه توسلی

گذشــته،  ســال  یــک  در  توســلی  گرچه هانیــه  ا
پررنگــی  حضــور  امــا  گرفــت،  فاصلــه  ســینما  از 
او  داشــت.  خانگــی  نمایــش  ســریال های  در 
کارگردانــی  بــه  گیســو  ســریال  در  گذشــته  ســال 
روزهــا  و ایــن  کــرد  آفرینــی  نقــش  منوچهر هــادی 
کارگردانــی محمــد  کاری« بــه  نیــز در ســریال »زخــم 
حســین مهدویــان جلــوی دوربیــن اســت تــا اولیــن 

بزنــد. رقــم  کارگــردان  با ایــن  را  خــود  همــکاری 
امیر آقایی

بــازی در ســریال  ابتــدای ســال ۹۹،  آقایــی  امیــر 
ــم  ــاند و پــس از آن در فیل ــان رس ــه پای ــازاده« را ب »آق
شــب، داخلــی، دیــوار جلــوی دوربیــن رفــت. او 
کارگردانــی  کشــی« بــه  همچنیــن در فیلــم »خائــن 
کــرد تــا اولیــن  کیمیایــی نقــش آفرینــی  مســعود 
بزنــد.  رقــم  کارگــردان  با ایــن  را  خــود  همــکاری 
آقایی ایــن روزهــا مشــغول بازی در فیلم ســینمایی 
فــرزاد موتمــن اســت و  کارگردانــی  بــه  »شــبگرد« 
قــرار اســت بــه زودی در فیلــم »خــط نجــات« بــه 
کارگردانــی وحیــد موســاییان جلــوی دوربین بــرود.

مهران مدیری
کرونــا پــرکار بــود. او  مهــران مدیــری نیــز در دوران 
قســمت های باقــی مانــده از فصــل چهــارم برنامــه 
کــوال« را در  کــرد و ســریال »درا دورهمــی را ضبــط 
خانگــی  نمایــش  شــبکه  بــرای  خبــری  ســکوت 
کارگردانی ایــن  جلــوی دوربیــن بــرد. او عــاوه بــر 
مجموعــه، یکــی از نقش هــای اصلــی آن را نیــز بــر 
ــن  ــم »خائ ــن در فیل ــری همچنی ــده دارد. مدی عه
کیمیایــی نقــش  کارگردانــی مســعود  کشــی« بــه 

کــرد. آفرینــی 
رامبد جوان

بــا ضبــط ســری جدیــد  رامبــد جــوان همزمــان 
برنامــه خندوانــه، ســریال »مــردم معمولــی« را نیــز 
بــرای شــبکه نمایــش خانگــی می ســازد و یکــی از 
نقش هــای اصلــی آن را بــر عهــده دارد. او همچنین 
ســال گذشــته در فیلــم ســینمایی »چــپ، راســت« 
کارگردانــی حامــد محمــدی جلــوی دوربیــن  بــه 

ــت. رف

کرونا کدام بازیگران را خانه نشین نکرد؟

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
شــماره: 2۰27۰۰۳1۶7، تاریــخ: 1۴۰۰/2/۵، نظربه اینکــه آقــای اصغــر عزیزخانــی فرزنــد فرامــرز دراجــرای 
مقــررات قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تقاضای 
ک ۴۰18 فرعــی از 1۰۳9۳ اصلی  صــدور ســند مالکیت نســبت به ششــدانگ یکبــاب خانه به شــماره پــا
مجزی شــده از اصلی مذکور را نموده و رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰27۰17۴۶۵ مورخ 99/1۰/18 هیات 
کنــون  ک اولیــه تا حــل اختــاف موضــوع قانــون مذکــور نســبت بــه آن صــادر شــده و تحدیــد حــدود پــا
ک شــماره ۴۰18 فرعــی از  بعمــل نیامــده، لــذا طبــق تبصــره مــاده 1۳ قانون فــوق الذکر تحدید حــدود پا
1۰۳9۳ اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان به نام نامبرده نســبت به ششــدانگ در روز چهارشــنبه 
گهــی به کلیه  1۴۰۰/۰۳/۰۵ از ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. لــذا بموجب ایــن آ
گهــی در محــل حضــور یابنــد.  کــه در ســاعت و روز مقــرر در ایــن آ مالکیــن و مجاوریــن اخطــار می گــردد 
اعتراضــات مالکیــن مجــاور مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تــا ۳۰ 
روز پذیرفته خواهد شــد. اعتراض به تقاضای تحدیدی حدود بایســتی توســط معترض ظرف مدت 
یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی بــا تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی 
صــورت پذیــرد. تاریــخ انتشــار: یکشــنبه 1۴۰۰/۰2/12 - مهــدی شــبان رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و 

ک شــرق اصفهــان - 1127۵72 / م الــف امــا
گهی فقدان سند مالکیت آ

آقــای علیرضــا اربابیــان فرزنــد منصــور  شــماره: 2۰27۰۰1۰۳۳، تاریــخ: 1۴۰۰/2/7، نظربه اینکــه 
بــه موجــب وکالتنامــه شــماره ۳227۴ مــورخ 1۳99/11/1۶ دفتــر 2۳1 اصفهــان ازطــرف آقــای 
کــه بــه  ــا تســلیم 2 بــرگ استشــهاد شــهود  کریمی فرزنــد حســن نســبت بــه ششــدانگ ب مصطفــی 
تاییــد دفترخانــه اســناد رسمی شــماره 2۳1 اصفهــان رســیده اســت، مدعــی شــده اســت ســند 
کــه طبــق دفتــر  ک 11928/۵  مالکیــت ششــدانگ بــه شــماره چاپــی ۴۶181۶ ســری د ســال 9۳ پــا
الکترونیکــی 1۳9۴2۰۳۰2۰27۰۰8۴8۴ در صفحــه 11۰ دفتــر ۵72 ذیــل شــماره 11۴27۵ بخــش ۵ 
کریمی فرزند حســن فرزند حســن ســابقه ثبت و صدور ســند مالکیت  ثبــت اصفهــان بنــام مصطفی 
گردیــده و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت لــذا مراتــب بــه  داشــته، مفقــود 
گهی می شــود.  اســتناد تبصــره یــک اصاحــی ذیــل مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبت آ
کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود  چنانچــه 
ــه اصــل  کتبــًا ضمــن ارائ گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را  میباشــد از تاریــخ انتشــار این آ
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و 
گــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی  گــردد. بدیهــی اســت ا کننــده مســترد  اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه 
نرســید یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائه نشــود اقــدام به صدور ســند 
ک منطقــه  مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد. مهــدی شــبان رییــس ثبــت اســناد و امــا

ــف ــان - 1128۶91 / م ال ــرق اصفه ش
گهی فقدان سند مالکیت آ

کــرم دل فرزنــد سیدحســین  شــماره: 2۰27۰۰2۶۵۳، تاریــخ: 1۴۰۰/2/8، آقــای ســیدعلی بــدوی پــور 
کــه ســند مالکیــت ششــدانگ عرصــه و اعیــان  بــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد محلــی مدعــی میباشــد 
کــه در صفحــه ۵۳۳ دفتــر ۵۵۰ شــماره  ک ثبتــی 1۵19۰/۴۴۰۵۳ واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان  پــا
ثبــت 11۰۰۳8 و شــماره چاپــی ســند مالکیــت 1۵۵777 ســری ه ســال 91 بنــام نامبــرده ثبــت و ســند 
صــادر شــده اســت و بعلــت ســهل انــگاری مفقــود شــده و درخواســت صــدور ســند المثنــی نمــوده 
کــه هرکــس  گهــی می شــود  طبــق تبصــره یــک اصاحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا وجــود اســناد مالکیــت  مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ
گهــی تــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود  مزبــود نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل اســناد مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس  را 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا درصــورت  گــردد. ا کننــده مســترد  و اصــل ســند بــه ارائــه 
اعتــراض اصــل ســند ارائــه نگــردد المثنــی اســناد مالکیــت مرقــوم صــادر و به متقاضی تســلیم خواهد 
ع وقــت - مهــدی شــبان رییــس منطقــه ثبــت اســناد شــرق  گهــی: دراســر شــد. تاریــخ انتشــار آ

اصفهــان - 1129۳11 / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

کاظــم رجایــی فرزنــد مهــدی بــا تســلیم دو بــرگ  شــماره: 2۰27۰۰2۵۶۶، تاریــخ: 1۴۰۰/2/۶، آقــای 
ک ۴8۵۰7 فرعــی مجــزی شــده  کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــا استشــهاد محلــی مدعــی میباشــد 
از 1۵19۰ اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بشــماره الکترونیکــی 1۳972۰۳۰2۰27۰111۵8 
گردیــده و بعلــت جابجایــی مفقــود شــده  بشــماره چاپــی ۵۴۴۳2۴ ســری ج ســال 9۶ ثبــت و صــادر 

و درخواســت صــدور ســند المثنــی نمــوده طبــق تبصــره یــک اصاحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون 
گهــی ذکر شــده(  کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ گهــی می شــود  ثبــت مراتــب آ
گهــی تــا ده روز  نســبت بــه آن یــا وجــود اســناد مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
کتبــًا ضمــن ارائه اصل اســناد مالکیت و ســند معامله تســلیم  به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر  گــردد. ا کننــده مســترد  نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه 
اعتراضــی نرســد یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نگــردد المثنــی اســناد مالکیــت مرقــوم صــادر 
ع وقــت - مهــدی شــبان رییــس  گهــی: دراســر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار آ

منطقــه ثبــت اســناد شــرق اصفهــان - 1128۵۶۴ / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

گواهی  کبــر خالقــی فرزنــد وهــاب به موجب  شــماره: 2۶۰۶۳7۵۶، تاریــخ: 1۴۰۰/2/8، چــون ورثــه ا
انحصــار وراثــت شــماره ۵1۰۶ مــورخ 1۳9۳/1۰/۰9 شــعبه دهــم حقوقــی اصفهــان بــا تســلیم 2 بــرگ 
گواهــی شــده و بــه تاییــد دفتــر 297 اصفهــان  کــه هویــت و امضــاء شــهود رســمًا  استشــهاد محلــی 
ک 1۳9۰۰/1۴27 واقــع  کــه ســند مالکیــت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــا رســیده مدعی انــد 
کــه در صفحــه ۶8 دفتــر 11۴ ذیــل شــماره  در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بــه شــماره چاپــی ۰9877۳ 
ک معاملــه دیگــری  گواهــی دفتــر امــا گردیــده اســت و طبــق  289۳۰ بــه نامــش ثبــت و ســند صــادر 
گردیــده  انجــام نشــده و در رهــن و وثیقــه نمی باشــد. بــه علــت جابجایــی ســند مالکیــت مفقــود 
اســت و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نموده انــد طبــق تبصــره یــک اصاحــی مــاده 12۰ 
کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه  گهــی می شــود  آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این  در ایــن آ
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و  گهــی تــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را  آ
ســند معاملــه تســلیم نماییــد تــا مراتب صــورت مجلس و اصل ســند بــه ارائه کننده مســترد گردد. 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد و یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نگــردد المثنــی  ا
ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. رییــس منطقــه ثبــت اســناد و 

ک شــمال اصفهــان - 1129۴۴7 / م الــف امــا
گهی فقدان سند مالکیت آ

شــماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰۳2۰۰۰29۶، تاریخ ارســال نامه: 1۴۰۰/۰2/۰9، نظربه اینکه ســند مالکیت 
ک 719۰/1۰ فرعــی از  کــه قبــًا پــا ک ثبتــی شــماره 1۶۳8۳ فرعــی از 1 اصلــی اردســتان  ششــدانگ پــا
ک بــه  یــک اصلــی بــوده واقــع در بخــش 17 اصفهــان ذیــل ثبــت 787۶ در صفحــه 2۰2 دفتــر 197 امــا
نــام خســرو خورشــیدی نــژاد صــادر و تســلیم گردیده اســت، ســپس نامبــرده باارائه درخواســت کتبی 
که امضاء شــهود آن  بــه شــماره وارده ۳2۰۰817، 1۴۰۰/2/9 بــه انضمــام دو بــرگ استشــهادیه محلــی 
کــه ســند  گواهــی دفترخانــه ۵1 اردســتان رســیده مدعــی اســت  ذیــل شــماره 2۰78۶، 1۴۰۰/2/9 بــه 
گردیــده اســت و درخواســت صــدور المثنــی ســند مالکیــت  مالکیــت آن بــه علــت جابجایــی مفقــود 
ملــک فــوق را نموده انــد لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یک اصاحــی ذیل مــاده 12۰ آییــن نامه قانون 
گهــی می شــود. چنانچــه کســی مدعــی انجــام معامله نســبت به ملک مرقــوم یا  ثبــت در یــک نوبــت آ
گهی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خود  وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار این آ
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا  را 
گــر  گــردد. بدیهــی اســت ا کننــده ســند مســترد  مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه 
ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه 
ک  نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبق مقــررات خواهــد شــد. اداره ثبت اســناد و اما

شهرســتان اردســتان - 11297۴8 / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

عســگری  کــرم  ورثــه  نامــه: 1۴۰۰/۰2/۰7،  ارســال  تاریــخ  نامــه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰۰۶۰۰۰999،  شــماره 
گواهــی شــده  کــه هویــت وامضــا شــهود رســمًا  جوآبــادی بــه اســتناد یــک بــرگ استشــهادیه محلــی 
ک شــماره 2۴۳1 فرعــی از 99 اصلــی واقــع در خمینــی شــهر بخــش 1۴  مدعــی اســت ششــدانگ پــا
ــه  ــر جاب کــه دراث ــه ثبــت و ســند می باشــد  کــه در دفتــر ۳۰2 صفحــه ۵8۵ مســبوق ب ثبــت اصفهــان 
جایــی مفقــود شــده اســت و چــون درخواســت صــدور المثنــی ســند مالکیت نامبــرده را نمــوده طبق 
کــه هرکــس مدعــی  گهــی میشــود  تبصــره یــک اصاحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا وجود ســند مالکیت مزبــور نزد  انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ
کتبــًا ضمــن  گهــی تــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را  خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــا 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند  گــردد. ا کننــده مســترد  ارائــه 
ارائــه نشــود المثنــی ســند مالکیــت مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شــد. رئیــس اداره ثبت 

ک خمینــی شــهر نبــی الــه یزدانــی - 1129277 / م الــف اســناد و امــا

گهی آ

تعاملشهرداریاصفهانوباشگاهذوبآهنبرایفرهنگسازی
خبرربخ

اصفهــان«  فرهنگــی  »هفتــه  آغــاز  بــا  همزمــان 
محمــد عیــدی معــاون فرهنگــی شــهردار و رئیس 
ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری 
اصفهــان بــه همــراه حبیــب اهلل ناظریــان معــاون 
مجتبــی  بــا  ســازمان  تفریحی ایــن  ورزشــی 
فریدونــی مدیرعامــل باشــگاه ذوب آهــن دیــدار 

کردنــد.
همان طــور  گفــت:  به ایمنــا،  عیــدی  محمــد 
فرهنگــی  هفتــه  در  گذشــته  ســال های  کــه 
ــپاهان  ــئوالن باشــگاه س ــدار مس ــه دی ــان ب اصفه
رفتــه بودیــم، امســال در آغــاز »هفتــه فرهنگــی 
اصفهــان« بــه دیــدار مســئوالن باشــگاه ذوب آهن 

رفتیــم.
باشــگاه  دو  که ایــن  معتقدیــم  افــزود:  وی 
هســتند  فرهنگســراهایی  منزلــه  بــه  اصفهانــی 
ســطح  ارتقــای  موجــب  فرهنــگ  با ایجــاد  کــه 

نشــاط اجتماعــی می شــوند از طرفــی بــا ظرفیــت 
گســترده در تحقــق فرآینــد جامعه پذیــری  بســیار 
و ایجــاد  اصفهــان  شــهر  فرهنگــی  بهزیســتی  و 

هســتند. مؤثــر  کارآفرینــی  کوسیســتم  ا
ورزشــی  اجتماعــی  فرهنگــی  ســازمان  رئیــس 
باشــگاه های  داد:  ادامــه  اصفهــان  شــهرداری 
ورزشــی مانند ذوب آهن و ســپاهان ظرفیت های 
گفت وگوهــای فرهنگــی  گســترده ای بــرای  بســیار 
از  خوبــی  بــه  بایــد  کــه  دارنــد  امــروز  جهــان  بــا 

کــرد بــه همیــن منظــور بــه دیــدار  آن اســتفاده 
هــم  تــا  رفتیــم  ذوب آهــن  باشــگاه  مدیرعامــل 
مجموعه ایــن  بــه  را  اصفهــان  فرهنگــی  هفتــه 
باشــگاه تبریــک بگوییــم و هم اینکــه بتوانیــم در 
آینــده از ایــن ظرفیت هــا بــرای توســعه فرهنگــی 

کنیــم. شــهر اصفهــان اســتفاده 
کــرد: هرچنــد بخــش زیــادی از  عیــدی تصریــح 
ــر  ــوزه هن ــه ح ــوط ب ــان مرب ــهر اصفه ــارات ش افتخ
اســت، اما ایــن شــهر افتخــارات ورزشــی بســیاری 
ــه واســطه دو  ــه بخــش عظیمــی از آن ب ک نیــز دارد 
باشــگاه ســپاهان و ذوب آهن کســب شــده است.
نشســت،  برگزاری ایــن  نتایــج  دربــاره  وی 
گفت وگــوی  و  نشســت  کرد: ایــن  خاطرنشــان 
دوطرفــه قــرار اســت بــه یــک تفاهم نامــه منتــج 
کما اینکه ایــن امــر دربــاره باشــگاه ســپاهان  شــود 
محقــق شــد تــا زمینــه همــکاری تعریــف  شــده 

کنــد. متقابلــی را فراهــم 

خبر

مــدرس  و  شــناس  اصفهــان  کیــوان،  مهــدی 
دانشــگاه، در شــب پایانی هفته فرهنگی اصفهان 
دربــاره تاریــخ، تجــدد، مدنیت و مســئولیت خطیر 

کــرد. اصفهانــی بــودن، ســخنانی را بیــان 
کیمیــای  و  اســت  خشــکیده  معجــزه  »درخــت 
کــرده  زمــان، آتــش نبــوت را، بــدل بــه خــون و طــا 
کشــتزاران را، ز  اســت و رنــگ خــون و طــا، بــوی 
یــاد بدبده هــای ترانه خــوان بــرده اســت و آفتــاب، 
مســیحای روشــنایی نیســت و ابرها، همه آبســتن 
زمســتان اند و جوی هــا، همــه در ســیر بی تفــاوت 
می ریزنــد  آفتــاب  بــی  رودخانــۀ  بــه  خویــش، 
کوچه هــا، همــه در رفتــن مداومشــان، بــه نــا  و 
روزگار  دارنــد... چــه  یقیــن  امیــدی بن بســت ها 
غریبــی اســت، ســحر، پیامبر انــدوه اســت و شــب، 

مفّســر نومیــدی.«
ــن  ــخنرانی آنای ــر س ــور، آغازگ ــادر نادرپ ــعر ن ــن ش ای
کیــوان، اصفهــان شــناس  گذشــتۀ مهــدی  شــب 
و مــدرس تاریــخ دانشــگاه اصفهــان بــه میزبانــی 
ــرش  ــه یــک ب ــا رجــوع ب ــود. او ب عمــارت هنرمنــد ب
تــا  انقــاب مشــروطه در ســال ۱۲۸۵  از  تاریخــی 
انقاب جمهوری اســامی در ســال ۱۳۵۷، زایش و 
کــرد و ابعاد  پاالیــش مدرنیته تجددخواه را بررســی 

کشــید. ــه چالــش  مختلــف آن را ب
کــرد: اصفهــان بــه دلیــل شــرایط  کیــوان تصریــح 
اســتراتژیک و جریــان داشــتن رودخانــه زاینــده رود 
دوام  شــهرهای ایران  ســایر  بــه  نســبت  آن،  در 
»آل بویــه«،  دوره؛  ســه  در  و  داشــته  بیشــتری 
ــوری  کش ــه  ــران ب که ای ــه«  ــلجوقیان« و »صفوی »س
خــوش  بــود،  تبدیل شــده  ثروتمنــد  و  مرفــه 

اســت. درخشــیده 

ایــن مــدرس دانشــگاه، انقــاب مشــروطه را نقطــه 
افــزود:  و  دانســت  اصفهــان  تاریــخ  در  عطفــی 
بازخوانی ایــن برهــه از تاریــخ و بررســی ابعــاد آن 
به منظــور هشــدار، اخطــار و انــذار بــه نســل جــوان 
کــه آن هــا اصفهــان  ضــروری اســت با ایــن هــدف 
را  بــودن  اصفهانــی  مســئولیت  و  بشناســند  را 
ــال  ــود در قب ــف خ ــناخت وظای ــا ش ــد و ب کنن درک 

کننــد. اصفهــان، بــه آن عمــل 
او خاطر نشــان کرد: ســؤال »چرا دیگران پیشــرفت 
آغــاز  نمی رســیم؟«  به جایــی  مــا  و  کرده انــد 
مدنیــت مــدرن اســت. پس ازایــن ســؤال اســت 
کــه صاحبان اندیشــه مداقــه می کننــد و زایــش، در 
کــه  الیه هــای اجتماعــی، بــه دســت روشــنفکرانی 
بایــد در جامعــه صاحــب اثــر بــوده و ســکان هدایت 
گیرند، اتفاق  تعلیم و راهنمایی مردم را به دســت 

می افتــد.
یک ســوم  رفتــن  دســت  از  بــه  اشــاره  بــا  کیــوان 
ک ایــران به موجــب جدایــی هــرات و بحریــن در  خا
کنــار  گذشــته، از لــزوم تجلــی تجــدد در  ســال های 
گفــت و توضیــح داد: عملکرد ایرانیــان در  مدنیــت 
همــه عرصه هــای تاریخــی همــواره انفعالــی بــوده، 
گونــه  هــر  و  فعالیــت  اجــازه  ابتــدا  به نحوی کــه 
رفتــاری را بــه غیــر داده و در انتهــا عکس العملــی 
کــه پــس از شکســت  نشــان داده  اســت؛ چنــان 

کشــور  در برابــر روس هــا نیــز محصــل بــه خــارج از 
فرســتاد و حاصــل آن ورود مدنیــت تجددخــواه بــه 

ــود. ــرزمینمان ب س
از  فراتــر  را  مدنیــت  و  تجــدد  تاریخ پــژوه،  ایــن 
پیشــرفت های ظاهــری نظیــر آســفالت خیابــان 
و  در ایــران  گفــت:  و  دانســت  متــرو...  آوردن  و 
ــی  ــا زمان اصفهــان، خرابــی خاصــی وجــود دارد و ت
که ایــن خرابــی شناســایی و ترمیــم نشــود نبایــد 
انتظــار روزهــای روشــن و بهتــر را داشــته باشــیم.
کــه تجــدد در فکــر و اندیشــه تبلــور  او یــادآور شــد 
کــرد: عبــور از ســنت ها بــه معنــای  کیــد  می کنــد و تأ
کنــار گذاشــتن آن هــا نیســت، بلکه باید ســنت ها را 
کــه در زندگــی امروز  کــرد و آنچــه را  شــناخت، تکریــم 
مؤثــر نیســت، در مــوزه قــرار داد. بــه عقیده ایــن 
اصفهــان  فرهنگــی  منظــر  دانشــگاه،  مــدرس 
که زود خاموش  خاستگاه تک ســتاره هایی اســت 
روزنامه نــگار،  آقــا ســیدعلی جنــاب  و  می شــوند 
ــر  ــه آغازگ ک ــارزی از ایــن تک ستاره هاســت  ــه ب نمون

ــوده. ــان ب ــدد در اصفه تج
او پنــج نســل را از انقــاب مشــروطه تــا انقــاب ۵۷ 
در ســیر زایــش، پاالیــش و بــروز مدنیــت تجددخواه 
تمــام  گفــت:  و  دانســت  مؤثــر  اصفهــان  در 
تحصیل کــردگان مــدرن و روشــنفکران این برهــه 
ــواده  ــم زادگان و افــرادی از ریشــه و خان زمانــی، عال
روحانیــت بودنــد و امــروز نیز، همــه ما باید اهمیت 
و مســئولیت ایرانی و اصفهانــی بــودن را به جــای 
بحث هــای بیهــوده سیاســی بــه جوانــان بیاموزیم 
تــا بــا پرهیــز از عملکــرد انفعالــی و نداشتن اندیشــه، 
تــک  مــرگ  بــا  زایــش،  یافتــن  خاتمــه  از  مانــع 

ســتاره ها شــویم.

مسئولیتاصفهانیبودن

خبر

کــه  خانــۀ قاجــاری عبــاس بهشــتیان؛ مــردی 
کــرد تــا جلــوی عبــور تانک هــا را از  ســینه ســپر 
روی پــل خواجــو بگیــرد، در حــال مرمــت اســت 
کل میــراث  اداره  کارشــناس فنــی  گفتــه  بــه  و 
ــه راه  ــر اوضــاع روب گ فرهنگــی اســتان اصفهــان، ا
باشــد، تــا پایــان شــهریور بــا نــام »خانــه حکیــم« 

می شــود. بهره بــرداری  آمــاده 
بــا اعام ایــن خبــر به ایســنا  منصــور عســگری، 
فرهنــگ  از  یکــی  بهشــتیان  عبــاس  می گویــد: 
کــه در طــول عمــر خــود  دوســتان اصفهــان اســت 
بــرای حفــظ آثــار تاریخــی اصفهــان تــاش بســیار 
کنشــگر فرهنگی_اجتماعــی  کــرد و می تــوان او را 

ــه خــود دانســت. زمان
در  او  ماجرای ایســتادگی  می دهــد:  ادامــه  او 
برابــر رژه تانک هــا از روی پــل خواجــو را، اغلــب 
زمانــی  کنــم  اضافــه  بایــد  و  شــنیده اند  افــراد 
کــه در جنــگ تحمیلــی مســجد جامــع عتیــق 
اصفهــان بمبــاران شــد، عباس بهشــتیان چنان 
که  سراســیمه و شــتابان خــود را بــه محل رســاند 
میخــی در مســیر بــه چشــم او فــرو رفــت و اثــر آن تا 

ــا او مانــد. پایــان عمــر ب
مرمتگــر خانــه بهشــتیان، خاطــر نشــان می کنــد 
بهشــتیان«،  عبــاس  »یادنامــه  کتــاب  در  کــه 
وزارت  بــا  او  بی شــمار  مکاتبــات  بــه  می تــوان 
ارشــاد وقــت به منظــور حفاظــت و  فرهنــگ و 
ثبــت آثــار تاریخــی رو بــه نابــودی اصفهــان در 

فهرســت میــراث ملــی دســت  یافــت.
کــه مرمــت  عســگری، در پاســخ به ایــن ســؤال 
شــده؟  آغــاز  زمانــی  چــه  از  بهشــتیان  خانــه 
به ایســنا می گویــد: ســال ۱۳۹۸ خانــه بهشــتیان 

کــن  بــه واســطه صنــدوق حفــظ و احیــای اما
کشــور از طریــق مزایــده بــه  تاریخــی و فرهنگــی 
ــده رود اســپادانا  گردشــگری ســامت زن شــرکت 
گــذار  بــه عنــوان ســرمایه گذار بخــش خصوصــی وا
و  مرمــت  عملیــات  مهرمــاه،  از  نیــز  مــا  و  شــد 

کردیــم. بازســازی خانــه را آغــاز 
ســازه ای  نظــر  از  خانــه  می افزاید: ایــن  او 
همیــن  بــه  و  بــود  دیــده  زیــادی  آســیب های 
و  مرمــت  و  استحکام بخشــی  هزینــه  خاطــر 
احیــای آن بالــغ  بــر ســه میلیــارد تومــان بــرآورد 
کل میــراث  کــه عملیــات آن زیــر نظــر اداره  شــده 
فرهنگــی اســتان اصفهــان و صنــدوق حفــظ و 
کــن تاریخی و فرهنگی کشــور در حال  احیــای اما

اســت. انجــام 
کارشــناس فنی اداره کل میراث فرهنگی اســتان 
اصفهــان دربــاره سرنوشــت خانه بهشــتیان پس 
کــه  از مرمــت، توضیــح می دهــد: به ایــن دلیــل 
خانــه عبــاس بهشــتیان در واقــع خانــه_کارگاه 
کوچــک عصــاری در آن  بــوده و یــک دســتگاه 
کــه در آینــده بــه یــک  وجــود داشــته، قــرار اســت 
مرکــز پذیرایــی اقامتــی بــا محوریــت ســامت و 
ــا نــام »خانــه حکیــم«  فرهنــگ تبدیــل شــود و ب

کنــد. گردشــگران خدمت رســانی  بــه 
کــه بخشــی از  عســگری خاطــر نشــان می کنــد 
آثــار عبــاس بهشــتیان نیــز در هشــتی ضلــع غربی 
خانــه او بــرای مخاطبــان بــه نمایــش درمی آیــد.
ــام  ــان اتم ــتیان، زم ــاس بهش ــه عب ــر خان  مرمتگ
مرمت ایــن خانــه و بهره بــرداری از آن را به شــرط 
مســاعد بــودن شــرایط، تــا پایــان شــهریور ســال 

ــد. ــام می کن ــاری اع ج

مرمتخانهتاریخی»بهشتیان«
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کامی عبــاس جدیــدی در انتخابــات شــورای  نا
کشــتی آســیا زنــگ خطــری بــود بــرای حمیــد 
انتخابــات  در  زودی  بــه  بایــد  کــه  ســوریان 

کنــد. شــرکت  کشــتی  جهانــی  اتحادیــه 
چنــدی پیــش در حاشــیه رقابتهــای قهرمانــی 
قزاقســتان،  آلماتــی  شــهر  میزبانــی  بــه  آســیا 
ــد  ــزار ش ــز برگ ــیا نی ــتی آس کش ــورای  ــات ش انتخاب
کاندیــدای  عنــوان  بــه  جدیــدی  عبــاس  کــه 
کشــورمان بــرای احــراز پســت دبیرکلــی بــه رقابــت 

کاندیداهــا پرداخــت. بــا دیگــر 
ایــن انتخابــات نتیجــه تراژیکــی بــرای عبــاس 
بــه  داشــت،  کشــتی  فدراســیون  و  جدیــدی 
بــاور  بر ایــن  فدراســیون  متولیــان  کــه  طــوری 
ــان داخلــی  ــد برخــی شــیطنت های همتای بودن
باعــث  جهانــی  اتحادیــه  اجرایــی  بدنــه  در 

اســت. شــده  جدیــدی  کامی عبــاس  نا
بــه هــر حــال دلیــل اتفاقــات مذکــور همچنــان 
مبهــم و البتــه در حــال بررســی اســت و متولیــان 
کشــتی خواســتار رســیدگی و برخورد  فدراســیون 
اصلی ایــن  عامــان  بــا  نظارتــی  دســتگاه های 

شــده اند. شکســت 
کشــتی  کــه فراتــر از انتخابــات شــورای  امــا بحثــی 
کــرده،  کشــتی را مشــغول  آســیا، ذهــن اهالــی 
کامــی در رویــدادی مهمتــر  احتمــال تکرار ایــن نا

یعنــی انتخابــات هیــأت رئیســه اتحادیــه جهانــی 
کشــورمان  کشــتی  فدراســیون  اســت.  کشــتی 
کشــتی  از مدتهــا پیــش حمیــد ســوریان نابغــه 
کاندیدای ایــران  جهــان و المپیــک را بــه عنــوان 
کــرده و  بــرای حضــور در ایــن انتخابــات معرفــی 
حتــی رایزنی هایــی هــم در ایــن خصــوص انجــام 

داده اســت.
کشــتی این  اهالــی  دغدغــه  و  ابهــام  حــال 
کــه باعــث  کــه مبــادا اتفاقــات و دالیلــی  اســت 
کامی عبــاس جدیــدی در انتخابــات شــورای  نا
کشــتی آســیا شــد، دوبــاره در خصــوص ســوریان 

تکــرار شــود.
ــس  ــب رئی ــوریان نای ــد س ــتا حمی ــن راس در همی
در  پیــش  چنــدی  نیــز  کشــتی  فدراســیون 
کامی کاندیدای ایرانــی در انتخــاب  کنــش بــه نا وا
کشــتی آســیا، این اتفــاق را تأســف آور  شــورای 

کردیــم،  کــه مــا رصــد  گفــت: »چیــزی  خوانــد و 
کــه آنجــا حضــور داشــتند  ــود  نقــش دوســتانی ب
کــه شــب قبــل از انتخابــات اتفــاق  و شــیطنتی 
مطــرح  را  مباحثــی  دوســتان  گویا ایــن  افتــاد. 
کــه متأســفانه موجــب شــد این موقعیــت  کردنــد 
کــه جــزو منافــع ملــی ماســت، بــه خطــر بیفتــد و 

در انتخابــات موفــق نشــویم.«
انتخابــات  کــه  حــاال  اســت  معتقــد  ســوریان 
هیــأت رئیســه اتحادیــه جهانــی در پیــش اســت، 
کرســی تــاش  کســب  بایــد بــا تمــام وجــود بــرای 
کــرد و بایــد دیــد تــا روز انتخابات چــه اتفاقاتی رخ 

می دهــد.
کشــتی معتقــد اســت  نایــب رئیــس فدراســیون 
کار ســختی پیــش رو دارد و عــاوه بــر متولیــان 
ورزش بــه حمایــت همــه جانبــه ای از خــارج از 

حــوزه ورزش هــم نیــاز اســت.
بــا محوریــت  کارگروهــی  گفتــه می شــود  البتــه 
هــم  ورزش  وزیــر  معــاون  علی نــژاد  مهــدی 
تشــکیل و چندیــن جلســه نیــز در ایــن خصــوص 
کشــتی  اهالــی  امــا  اســت.  شــده  تشــکیل 
غ از حمایــت کمیتــه ملی المپیک  معتقدنــد فــار
و وزارت ورزش بــرای موفقیــت در ایــن انتخابــات 
بــه حمایــت فضــای دیپلماســی و حتــی حمایت 

ســفرای ایران هــم نیــاز اســت.

پس از شکست »جدیدی«

کامی بین المللی برای حمید سوریان کشتی از تکرار نا نگرانی اهالی 
کــه  تیــم ملــی قایقرانــی آب هــای آرام در ۱۰ روزی 
در تایلنــد حضــور دارد نتوانســته تمرین مناســبی 
بــرای انتخابــی المپیــک داشــته باشــد. تیــم ملــی 
قایقرانــی آب هــای آرام در حال حاضر در تایلند به 
ســر می بــرد تــا از چهارشــنبه هفتــه جــاری رقابــت 
خــود را در مســابقات انتخابــی المپیــک آمــاده 
کــه ویــزای ملــی پوشــان در دقیقــه ۹۰  کنــد. ابتــدا 
کنــون نیــز تمرینــات بــه علت شــیوع  صــادر شــد و ا

کرونــا تعطیــل شــده اند. ویــروس 
ایــرج اقلیمی ســرمربی تیــم ملــی آب هــای آرام 
تمریــن  شــرایط  مــورد  در  با ایســنا  گفتگــو  در 
ــل در  کام ــج روز اول را  ــا پن ــت: م گف ــان  ــی پوش مل
قرنطینــه بودیــم و حتــی از اتــاق بیــرون نیامدیــم. 
گذشــته یــک  ســه شــنبه و چهارشــنبه هفتــه 

جلســه تمرین داشتیم و ســپس دوباره تمرینات 
ــا تعطیــل  کرون بــه علــت افزایــش شــیوع ویــروس 
تمریــن  اتــاق  در  پوشــان  ملــی  فعــا  و  شــدند 
می کننــد و حتــی اجــازه حضــور در راهروهــا  را هــم 
ــابقه  ــل از مس ــه داد: ۱۰ روز قب ــد. او ادام نمی دهن
را خیلــی خــوب تمریــن نکردیــم و نمی دانــم چــه 
چیــزی پیــش بیایــد. تهــران خیلــی خــوب تمرین 
کردیم اما در این ۱۰ روز تمرین خاصی نداشتیم و 

فکــر می کنــم بــه مــا خیلــی آســیب بزنــد.
او در مــورد مشــکل قایــق یکــی از ملــی پوشــان نیــز 
گفــت: قایق هــا را قبــا ســفارش دادیــم امــا  قایــق 
کــه ســفارش  علــی آقــا میرزایــی آن چیــزی نیســت 
دادیــم و یــک ســایز متفــاوت اســت. حــاال شــرکت 
ــا قایــق  را بــه مــا  مربوطــه در حــال تــاش اســت ت

برساند. 

ســارا بهمنیــار ســهمیه حضــور در المپیــک توکیــو را 
کاراته ایــران لقــب  کــرد تــا ســومین المپیکــی  کســب 

بگیرد.
ســهمیه  کســب  رقابت هــای  از  مرحلــه  آخریــن 
لیــگ  بــه  از طریــق رنکینــگ موســوم  المپیــک 
کاراتــه وان از امــروز جمعــه بــا حضــور ۷۶۹  جهانــی 
کشــور در لیســبون پرتغال آغاز شــد  ورزشــکار از ۸۷ 

و ســه روز ادامــه خواهــد داشــت.
کاتــای زنــان و  کومیتــه و  تیم ایــران در ۲ بخــش 
ــرده اســت. ک ــداد مهــم شــرکت  مــردان در ایــن روی

امــروز )جمعــه( و در وزن منهــای ۵۰ کیلوگــرم زنــان، 
»ســارا بهمنیار« ابتدا حریفی از اســپانیا را شکســت 
ــا تســوکی« از فیلیپیــن  داد و ســپس مقابــل »جون
بــا نتیجــه دو بــر یــک شکســت خــورد. بــا رســیدن 
نماینــده فیلیپیــن بــه فینــال، بهمنیــار بــه جــدول 

شــانس مجــدد رفــت.
کلمبیــا و  کاراته کاهــای  او در ایــن جــدول مقابــل 
مصــر بــه برتری رســید و راهــی دیدار رده بندی شــد 
تــا روز یکشــنبه بــرای کســب مــدال برنــز بــه مصــاف 

»الکســاندرا رچیــا« از فرانســه بــرود.
با ایــن اوصــاف و بــا توجــه بــه شکســت حریفــان 
مســتقیم بهنمیــار، بانــوی شایســته ایران جــواز 

کــرد. کســب  حضــور در المپیــک توکیــو را 
»حمیــده  و  عســگری«  »بهمــن  از ایــن،  پیــش 
گرفتــه  عباســعلی« مجــوز حضــور در المپیــک را 

بودنــد.
گنج زاده« و »ذبیح اهلل پورشــیب«  از بین، »ســجاد 
نیــز یــک کاراته کا ایــران در ســنگین وزن به المپیک 

خواهد رســید.

گفــت: بــه آینده ایــن  ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال 
کســب نتایــج بهتــر در مســابقه های  تیــم بــرای 

جــام جهانــی خوشــبین هســتم.
گان اســکوچیچ در جریــان بازدیــد از محــل  درا
کیــش در  برگــزاری اردوی تیــم ملــی در جزیــره 
کنــون  ا هــم  بیان اینکــه  بــا  خبرنــگاران  جمــع 
مسابقه کمی سخت شــده اســت، اظهار داشت: 
به تیم برای کســب نتایج بهتر خوشــبین هستم 

ــم. ــه تیــم خوبــی داری ک و معتقــدم 
تمــام  بــه  می خواهــم  هــواداران  از  افــزود:  وی 
اعضــا و بازیکنــان اطمینــان داشــته باشــند، مــا 
می توانیــم و بایــد بــه جام جهانــی برویــم و این جو 
خــوب را باید ایجــاد کرد و تیم بســیار خوبــی داریم 

کننــد. و هــواداران بایــد بــه تیــم خــود اعتمــاد 
و  اســتادیوم  وضعیــت  خصــوص  در  وی 
ســالن های ورزشــی در حــال آماده ســازی بــرای 
کیــش نیــز  برگــزاری اردوی تیــم ملــی در جزیــره 
اظهــار داشــت: مهمتریــن مســاله بــرای برگــزاری 
اردو زمیــن چمــن و نــور اســتادیوم بــوده و الزم 

شــود. انجــام  بیشــتری  اقدام هــای  اســت 
اســکوچیچ بــا بیان اینکه ایــن زیرســاخت ها بــه 
خوبــی آمــاده شــده اســت یــادآور شــد: انتظــار 
مــی رود در مــدت زمــان باقــی مانــده زمیــن چمــن 

نیــز بهتــر از وضعیــت فعلــی آماده ســازی شــود.
گفــت:  کیــش نیــز  رییــس هیــات فوتبــال جزیــره 
بازســازی زمیــن چمن، رنــگ آمیزی محوطه کل 
اســتادیوم و ســاختمان هیــات فوتبــال، تعویــض 
و بازســازی تابلوهــای ورودی هــا و خروجی هــا از 
کــه بــا تخصیــص اعتبــارات  جملــه مــواردی اســت 
الزم از ســوی موسســه ورزش و تفریحــات ســالم 
کیــش بــرای حضــور تیــم ملــی در ایــن جزیــره اجــرا 

شــده اســت.

بــا بیان اینکــه تکمیــل برخــی  پازوکــی  منصــور 
در  افــزود:  اســت  اقــدام  دســت  در  نیــز  مــوارد 
صــورت اعــام ســرمربی تیــم ملــی امکانــات مــورد 
وی نیــز بــرای میزبانــی بهتــر از تیــم در ایــن جزیــره 
ــام  ــش انج کی ــه آزاد  ــازمان منطق ــت س ــا حمای ب

خواهــد شــد.
کیــش در مــاه  موسســه ورزش و تفریحــات ســالم 
گذشــته ۱۵ میلیــارد ریــال بــرای میزبانــی از ســه 
رویــداد ملــی و بیــن المللــی در ایــن جزیــره شــامل 
اردوی تیــم ملــی فوتبــال، اردوی آمادگــی فوتبــال 
پنــج نفــره و مســابقه دوســتانه این تیــم بــا تیــم 
روســیه و مســابقات انتخابــی پارالمپیــک فوتبــال 
کــرده اســت. و بســکتبال ناشــنوایان آســیا هزینــه 

کیــش  تیــم ملــی فوتبــال از چهــار تــا ۱۰ خــرداد در 
می زنــد. اردو 

ــش  کی ــره  ــی در جزی ــته ورزش ــون ۳۸ رش کن ــم ا ه
تفریحــات  و  ورزش  موسســه  کــه  بــوده  فعــال 
ــی،  ــای آموزش ــال برنامه ه ــره امس ــالم این جزی س
ــدارک  ــف را ت ــابقه مختل ــزام، اردو و مس ــاء، اع ارتق

دیــده اســت.
کیــش حــدود هفــت هــزار ورزشــکار  در جزیــره 
ســازمان یافتــه و بیمــه شــده و ۶۷ مربــی فعالیــت 

دارنــد.
از جزیره هــای اســتان هرمــزگان  کیــش  جزیــره 
کیلومتــر مربــع مســاحت در ۱۸  از ۹۱  بــا بیــش 
کرانــه جنوبی ایــران واقــع شــده اســت  کیلومتــری 

گذشــته آن را قیــس می خواندنــد. کــه در 
کنــون بــه دلیــل موقعیــت  ایــن جزیــره از دیربــاز تا
بــی نظیــر و توســعه  اســتراتژیک، زیبایی هــای 
مقصــد  گردشــگری  و  اقتصــادی  همه جانبــه 
گردشــگران و فعاالن حوزه تجارت و اقتصاد بوده 
و همــواره یکــی از مطــرح تریــن مناطــق آزاد کشــور 

محســوب می شــود.
شکســت  گفــت:  ســپاهان  فوتبــال  تیــم  وینگــر 
ــه  ک ــان داد  ــب نش ــنبه  ش ــازی پنجش ــلونا در ب بارس
بــرای قهرمــان شــدن فقــط بازی هــای بــزرگ مهــم 

نیســتند.
ــا تســنیم، در  ــو ب گفت وگ محمدرضــا خلعتبــری در 
ارتبــاط بــا پیروزی تیمش برابر خوشــه طایی ســاوه 
گفــت: می دانســتیم بــازی ســختی در پیــش داریم و 
تیــم حریــف هــم چنــد برابــر بازی هــای قبــل انگیــزه 
داشــت تــا خــودش را در ایــن بــازی نشــان دهــد. 
بازی هــای جــام حذفــی معمــوال ســخت اســت و 
که دو تیم صنعت نفت و نســاجی هم  شــما دیدید 
ــه مــا در نهایــت  ک ــی خــدا را شــکر  حــذف شــدند ول
کار بــه ضربــات  بــه برتــری رســیدیم و خوشــبختانه 

کشــیده نشــد. پنالتــی 
وی در خصوص شــانس قهرمانی ســپاهان در جام 
کــرد: هــدف مــا در ایــن جــام چیــزی  حذفــی عنــوان 
کار راحتــی نداریــم، چــون  جــز قهرمانــی نیســت امــا 
تیم هــای دیگــر مثــل اســتقال و پرســپولیس هــم 
کــه  در ایــن جــام هســتند. نکتــه مثبت ایــن اســت 

قهرمــان  می تــوان  کــم  بازی هــای  تعــداد  بــا 
کــرد  پیش بینــی  نمی تــوان  ولــی  شــد 
چــه تیمی قهرمــان می شــود. وینگــر تیــم 

فوتبــال ســپاهان در خصــوص تقابــل بــا 
پرســپولیس در هفتــه بیســت ودوم لیــگ 

ــرای  ــازی قطعــا ب کرد: ایــن ب ــر خاطرنشــان  برت
هــر دو تیــم مهــم اســت و هــر دو تیــم هــم برابــر هــم 
کار سختی خواهند داشت. پرسپولیس در آسیا 
بــاز هــم کیفیت بــاالی خــودش را نشــان داد، آنها 

کادر فنــی خیلــی خوبــی دارنــد و مــن هــم قبــا 
ــرده ام. پرســپولیس  ک کار  ــا یحیــی  ــا آق ب

کیفیــت و ملی پوشــان  بازیکنــان با
زیــادی دارد و مــا بــازی آســانی 
تــاش  ولــی  نداریــم  پیــش  در 

بــازی  امتیاز ایــن   ۳ تــا  می کنیــم 
ــم. ــی را بگیری خانگ

بــازی  نتیجه ایــن  آیــا  خصوص اینکــه  در  وی 
کنــد،  می توانــد سرنوشــت قهرمانــی را تعییــن 
کرد:  باخت پنجشنه شــب بارسلونا برابر  تصریح 

کــه بــرای قهرمــان شــدن فقــط  گرانــادا نشــان داد 

نتیجــه گرفتن در بازی های بزرگ اهمیــت ندارد. 
ــاز  گرفتــن ۳ امتی ــرای  ــازی ب ــد در هــر ب مــا بای
ادامــه مســابقات،  در  کنیــم چــون  تمرکــز 
تمــام بازی هــا بــرای قهرمــان شــدن مهــم 
هســتند. بــازی بــا پرســپولیس هــم 
۳ امتیــزا بیشــتر نــدارد و قطعــا 
نمی توانــد سرنوشــت قهرمانی 
کنــد. با ایــن حــال  را مشــخص 
ــه  ــا نتیج ــم ت ــاش می کنی ــا ت م
دلخــواه را در ایــن بــازی بگیریم.

تغییــر  مــورد  در  خلعتبــری 
در  بــار  اولیــن  کــه  چهــره اش 
دیــده  نســاجی  بــا  بــازی 
کار  کرد: ایــن  عنــوان  شــد، 
دادم  انجــام  تنــوع  بــرای  را 
روش هــای  بــه  فــردی  هــر  و 
در  اســت  ممکــن  مختلــف 
کنــد، در  ظاهــرش تغییر ایجــاد 
موقتــی  چهــره ام  تغییــر  ضمــن 
کار بــرای تنــوع بــود. اســت و ایــن 

معضل قایقرانی ایران پیش از انتخابی المپیک؛

 از حبس شدن در اتاق تا ارسال قایق اشتباهی

»سارا بهمنیار« سومین المپیکی کاراته ایران
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باخت بارسلونا نشان داد فقط بازی های بزرگ برای قهرمانی مهم نیست
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کتور  تیم های فوتبال اســتقال، پرســپولیس و ترا
از ایــران بــه مرحلــه حذفــی لیــگ قهرمانــان آســیا 

کردنــد. صعــود 
ــیا  ــان آس ــگ قهرمان ــای لی ــم رقابت ه ــه شش هفت
 A گروه هــای گذشــته بــا برگــزاری مســابقات  شــب 
و C بــه پایــان رســید تــا تیم هــای صعــود کننــده بــه 

مرحلــه حذفــی مشــخص شــوند.
کتور  تیم هــای فوتبــال اســتقال، پرســپولیس، ترا
و فوالد نماینده های کشــورمان در این مســابقات 
کــه در نهایــت ۳ تیم ایرانــی جــواز صعــود  بودنــد 
کردنــد. در ایــن بیــن  کســب  بــه مرحلــه بعــد را 
گردان  کتــور بســیار معجزه آســا بــود و شــا صعــود ترا
خطیبــی پــس از شکســت اســتقال تاجیکســتان 
و الهــال عربســتان جــواز صعــود بــه مرحلــه بعــد را 

کردنــد. کســب 
پرسپولیس؛ صعود مقتدرانه به عنوان تیم اول

قهرمانــی  نایــب  عنــوان  کــه  پرســپولیس ایران 
لیــگ قهرمانــان آســیا را یــدک می کشــد، فصــل 
کــرد.  آغــاز  قــدرت  بــا  را  رقابت هــا  جدید ایــن 
گل محمــدی در هفتــه اول بــه  گردان یحیــی  شــا
مصــاف الوحــده امــارات رفتنــد و بــا نتیجــه یــک بــر 
صفــر حریــف خــود را شکســت دادنــد. ســیدجال 
که در مســابقات  کاپیتــان سرخپوشــان  حســینی 
گل هــای ۳  لیــگ بیســتم فوتبال ایــران بار هــا بــا 
امتیازی به داد پرســپولیس رســیده بود، در بازی 
بــا الوحــده نیز تــک گل نماینده ایــران را وارد دروازه 

کــرد. حریــف 
سرخپوشــان در بــازی دوم نیــز موفــق شــدند بــا 
کننــد. دبــل  نتیجــه ۳ بــر یــک از ســد الریــان عبــور 
کامیابــی نیــا بــرد  کمــال  شــهریار مغانلــو و تــک گل 
گــوا در ۲  مقابــل الریــان را بــه ارمغــان آورد. ســپس 
کــه  گرفــت  دیــدار متوالــی مقابــل پرســپولیس قــرار 
گل  گردان  بــا نتایــج ۲ بــر یــک و ۴ بــر صفــر برابــر شــا
محمدی شکســت خــورد. پس از آن پرســپولیس 
گل  یــک  بــا  الوحــده  مقابــل  برگشــت  بــازی  در 
ــای  گروه ه ــج  ــه نتای ــه ب ــا توج ــا ب ــد، ام ــوب ش مغل
کــرد.  دیگــر صعــود خــود را بــه مرحلــه بعــد قطعــی 
گردان گل محمــدی در آخریــن دیــدار کــه تنها  شــا
بــرای ســرگروهی اهمیت داشــت به مصــاف الریان 
رفتند و با حســاب ۴ بر ۲ حریف را شکســت دادند 
تــا بــا قــدرت راهی مرحله بعد شــوند. پرســپولیس 
کنــار اســتقال بهتریــن خــط  گل زده در  بــا ۱۴ 

گروهــی را در اختیــار داشــت. حملــه مرحلــه 
گردان مجیدی از گروه  استقالل؛ صعود شا

مرگ
تیــم اســتقال ایران بــا هدایــت فرهــاد مجیــدی 
ــا پیــروزی ۵  ــان آســیا ب کار خــود را در لیــگ قهرمان
گل هــای  کــرد.  بــر ۲ مقابــل االهلــی عربســتان آغــاز 
گل قایــدی بــه ۲  نــادری، دیاباتــه، اســماعیلی و ۲ 
گل عمــر الســومه چربید تــا آبی هــا در بــازی اول برد 
کار برای اســتقال در بازی  کنند.  گلی را تجربه  پر 
گردان فرهــاد  دوم نیــز خــوب پیــش رفــت و شــا
ــره  ــراق ۱۰ نف ــرطه ع ــد الش گل از س ــا ۳  ــدی ب مجی

گذشــتند تــا بــرای الدحیــل خط و نشــان بکشــند. 
در بــازی ســوم نیــز آبی هــا بــا وجــود کیفیــت باالیی 
کارهــای دفاعی پر  کــه در خــط حمله داشــتند، در 
اشــتباه ظاهــر شــدند و بــا حســاب ۴ بــر ۳ نتیجــه را 

کردنــد. گــذار  بــه الدحیــل وا
اســتقال در بــازی برگشــت برابــر الدحیــل بــا هدف 
انتقــام وارد زمیــن شــد و خیلــی زود توســط شــیخ 
گل اولونــگا ورق را  گل رســید، امــا ۲  دیاباتــه بــه 
برگردانــد. در نهایــت مهــدی قایــدی بــه داد آبی ها 
گردان فرهــاد  ــازی مســاوی شــود. شــا ــا ب رســید ت
مجیــدی در بــازی بعــد نیــز مقابــل االهلــی یــک 
کردند تا به صعود نزدیک شــوند.  تســاوی کســب 
ــلیک  ــاص را ش ــر خ ــم تی ــازی شش ــتقال در ب اس
کــرد و تــک گل شــیخ دیاباتــه از روی نقطــه پنالتــی 
حکــم صعــود آبی هــا را امضــاء کــرد. اســتقال بــا ۱۴ 
کنــار پرســپولیس بهتریــن خــط حملــه  گل زده در 

گروهــی را در اختیــار داشــت. مرحلــه 
فوالد؛ کابوس دور برگشت 

گردان جــواد نکونــام دیگــر نماینده ایــران در  شــا
کــه علــی  مســابقات لیــگ قهرمانــان آســیا بودنــد 
رغــم عملکــرد قابــل قبــول در بازی هــای دور رفت، 
ــا  ــا ب کردنــد ت در ۳ بــازی آخــر ۳ شکســت را تجربــه 
لیــگ قهرمانــان آســیا وداع تلخــی داشــته باشــند. 
فــوالد ابتــدا در یــک بــازی تماشــایی تیم قدرتمند 
الســد قطر را با نتیجه تســاوی یک - یک متوقف 
گل از ســد الوحــدات اردن  کــرد و ســپس بــا یــک 
گردان نکونــام در بــازی بعــد یــک  گذشــت. شــا

ــرای  ــا ب ــد ت کردن ــا ارزش از النصــر دشــت  تســاوی ب
صعــود امیــدوار شــوند.

کام  بــه  با ایــن وجــود بازی هــای برگشــت اصــا 
ــا درخشــش  ــدا النصــر ب ــود. ابت ــوالد نب ــام و ف نکون
اولیــن  فــوالد  حمــداهلل و اشــتباهات مدافعــان 
کــرد. ســپس  کشــورمان وارد  ضربــه را بــه نماینــده 
ــه  ــا ب گل از الســد شکســت خــورد ت ــا یــک  فــوالد ب
کمتــر از النصــر و شکســت در بــازی  دلیــل امتیــاز 
رو در رو از لیــگ قهرمانــان حــذف شــود. آخریــن 
گردان نکونــام تشــریفاتی  کــه بــرای شــا بــازی هــم 
بــود جالــب پیــش نرفت و ســومین باخــت متوالی 
را بــرای فــوالد در پــی داشــت. ۳ باخــت متوالــی و 
گل زده در بازی هــای برگشــت، باعــث وداع  صفــر 

ــا رقابت هــای آســیایی شــد. ــوالد ب ــخ ف تل
کتور؛ جدال با النصر در مرحله حذفی   ترا

گروهــی  کتور ایــران در ۶ مســابقه مرحلــه  تیــم ترا
باختــی را تجربــه نکــرد تــا از ایــن لحــاظ بهتریــن 
عملکــرد را بیــن تیم هــای آســیایی داشــته باشــد. 
کار خود را با تســاوی پر  گردان رســول خطیبی  شــا
کردند.  کور ازبکســتان آغاز  گل ۳ - ۳ مقابل پاختا
گل  گام دوم و ســوم ۲ تســاوی بــدون  کتــور در  ترا
متوالــی مقابــل الشــارجه امــارات و نیــروی هوایــی 
کــرد تــا بــا شــرایط ســختی بــرای  عــراق را تجربــه 

صعــود مواجــه شــود.
نیــروی  گل دقیقــه ۲ مهــدی تیکــدری مقابــل 
کتــور در لیــگ  هوایــی عــراق نخســتین پیــروزی ترا
قهرمانــان آســیا را در پــی داشــت تــا امیــد نماینــده 
یــک  امــا  شــود  زنــده  صعــود  بــرای  کشــورمان 
ــور،  ک ــر پاختا ــار براب گل دیگر ایــن ب ــدون  تســاوی ب
گردان رســول  گــر کشــاند. شــا کار صعــود را بــه امــا و ا
کــه حکــم  الشــارجه  بــازی مقابــل  خطیبــی در 
مــرگ و زندگــی را داشــت، خــودی نشــان دادنــد 
گل  گل محمــد عبــاس زاده روی ۲ پــاس  و بــا ۲ 
کردنــد.  ســامان نریمــان جهــان حریــف را مغلــوب 
کتــور روی خــوش نشــان  در نهایــت شــانس بــه ترا
داد و پس از شکست الهال عربستان و استقال 
گردان خطیبــی بــه  گــروه A، شــا تاجیکســتان در 
عنــوان یکــی از ۳ تیــم برتــر دوم، بــه مرحلــه حذفــی 
صعــود کردند. نماینــده کشــورمان در مرحله یک 
هشــتم نهایــی بایــد بــه مصــاف النصــر عربســتان 
گل خــورده  کنــار الوحــده بــا ۳  کتــور در  بــرود. ترا
گروهــی را داشــت  بهتریــن خــط دفــاع مرحلــه 
کلیــن شــیت  و البتــه محمدرضــا اخبــاری بــا ۵ 
بهتریــن عملکــرد را در ایــن زمینــه بــه ثبت رســاند.

ک؛ ک، استقالل ترسنا پرسپولیس خطرنا

 بهترین نماینده ایران در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا کدام تیم بود؟
گزارشربخ کــه در  فدراســیون والیبــال نســبت بــه تغییراتــی 

ــی  کنش ــچ وا ــود، هی ــاد می ش ــم ملی ایج ترکیــب تی
نــدارد و از اســتراتژی »چــراغ خامــوش« اســتفاده 

می کنــد.
تمرینــات تیــم ملــی والیبــال بــرای حضــور در لیــگ 
ملت هــا و المپیــک توکیــو در ســالن فدراســیون 
در حــال پیگیــری اســت. اخیــرًا توتولــو و آلکنــو هــم 
به ایــران آمدنــد و تمرینــات ملی پوشــان را زیــر نظــر 
گرفتنــد. از ســوی دیگــر بیشــتر لژیونرهــا هــم خــود را 
کردنــد و تنهــا عبــادی پــور و  کادر فنــی معرفــی  بــه 
موســوی هنوز در جمع ســایر بازیکنان حضور پیدا 
نکرده انــد. بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا، تمرینــات تیم 
ملی در شــرایط ســختی دنبال می شــود و هر هفته 
از ملی پوشــان تســت گیری می شــود. ضمن اینکــه 
بازیکنــان حــق خــروج از اردو را هــم ندارنــد تــا بــه 

نوعــی تمرینــات در قرنطینــه برگــزار شــود. 
*  خط قرمز روی نام ۴ بازیکن

ــام ۴ بازیکــن  ــو روی ن ــر آلکن ــدت والدیمی در ایــن م
اســماعیل  مســافر،  اســماعیل  رمضانــی،  )علــی 
کشــیده  طالبــی و امیــن اســماعیل نژاد( خــط قرمــز 
اســت. پــس از اینکــه ســه بازیکــن نخســت از اردوی 
ــه  ک ــد  ــی ش ــرمربی مدع ــد، س ــار رفتن کن ــی  ــم مل تی
امــکان فراخوانی  شــان بــه اردو بــاز هــم وجــود دارد. 
همچنیــن امیــر خوش خبــر سرپرســت تیــم ملــی 
گفــت »برای ایــن ۳ بازیکن همچون دیگر بازیکنان 
درخواســت ویزای ایتالیــا شــده تــا دســت ســرمربی 
بــرای تغییــرات لحظــه آخــری هــم بــاز باشــد«، امــا 
کمی متفــاوت  ــا داســتان امیــن اســماعیل نژاد  گوی
گذشــته جهــت  اســت. این بازیکــن طــی روزهــای 
از  مرخصــی  در  خدمتــی اش،  مشــکات  حــل 
تمرینــات تیــم ملــی بــه ســر می بــرد و آلکنــو هــم بــا 
توجــه بــه رونــد و پیشــرفت تمرینــات، از دعــوت 

مجــدد وی منصــرف شــد.
*  مدافعی که لیگ ملت ها و المپیک را از 

دست داد
تیــم  تراپیســت  و  پزشــک  افــروزی،  ســیامک 
مهــران  شــرایط  آخریــن  درخصــوص  ملــی 
فیض امام دوســت مدافــع جــوان تیــم ملــی اظهــار 
ــام  ــتین اردو اع ــه نخس ــدای ورود ب ــت: در ابت داش
کــه از ناحیــه ســاق پــا احســاس درد می کنــد. ما  کــرد 
گرفتیــم و متوجــه  همــان زمــان از او سی تی اســکن 
شــدیم درد او بــه خاطــر شکســتگی استرســی در 
کــه تقریبــا شــدید هــم هســت  ناحیــه ســاق پاســت 
گذشــته بــه جــا مانــده اســت. بــه همیــن دلیــل  و از 

کردیم و نتیجه این  با پزشــک متخصص مشــورت 
کــه امام دوســت را بــرای پیگیــری درمــان و  شــد 
اخــذ مشــاوره های جراحــی بــه پزشــک متخصــص 
معرفــی کنیــم. به ایــن ترتیــب، پرونــده حضــور امــام 
دوســت هم برای حضور در اردوی تیم ملی بســته 
شــد و ایــن بازیکــن اردو هــای تیــم ملــی را از دســت 
المپیــک  و  لیــگ ملت هــا  را در  تیــم ملــی  و  داد 

ــرد.  ک همراهــی نخواهــد 
*  چراغ خاموش، مثل فدراسیون والیبال

گرفــت  کادر فنــی بافاصلــه تصمیــم  از ســوی دیگــر 
حضــور  بــا  را  جــوان  مدافــع  خالی ایــن  جــای  تــا 
کنــد. در واقــع بــا توجــه بــه  مهــرداد شــیبانی مهر پــر 
خــروج مهــران فیض امام دوســت از تمرینــات بــه 
علــت مصدومیــت در روزهــای اخیــر، شــیبانی مهر 
عجیــب  نکتــه  امــا  شــده  اضافــه  تمرینــات  بــه 
کــه فدراســیون هیچ گونــه خبــری  ماجرا اینجاســت 
پیــش  اســت.  نکــرده  منتشــر  خصــوص  در ایــن 
از ایــن هــم جهانگیــر سیدعباســی بــه عنــوان یکــی 
از مربیــان داخلــی بــه اردوی تیــم ملــی اضافه شــد و 

کنشــی نســبت بــه آن نداشــت. فدراســیون وا
ــا  کرون ــیوع  ــل ش ــه دلی ــات ب ــه تمرین ک ــرایطی  در ش
می شــود  برگــزار  رســانه  اصحــاب  حضــور  بــدون 
داشــته  خبــری  ک  خــورا برای اینکــه  رســانه ها  و 
باشــند بایــد بــه مرجــع اصلــی اطاع رســانی اخبــار 
ــد  کنن ــه  ــیون مراجع ــایت فدراس ــی س ــال یعن والیب
به ایــن  اهمیتــی  عمومی فدراســیون  روابــط  امــا 

نمی دهــد.  تغییــرات 
*  برنامه لیگ ملت های والیبال سال 2۰21

ســال 2۰21  ملت هــای  لیــگ  مقدماتــی  مرحلــه 
گــروه مــردان 2۴ اردیبهشــت تــا 2۳ خــرداد مــاه  در 
ســال 1۴۰۰ و در قالــب پنــج هفتــه برگزار می شــود. در 
گــروه زنــان نیز ایــن مســابقات از 21 اردیبهشــت آغــاز 
می شــود و تــا 2۰ خردادمــاه ادامــه خواهــد داشــت.

تیــم ملــی والیبال ایــران در مرحلــه مقدماتــی بــه 
ترتیــب در شــهرهای جیانگمــن )چیــن(، آنکونــا 
)ایــران(  تهــران  )صربســتان(،  کرالیــوو  )ایتالیــا(، 

خــود  حریفــان  مصــاف  بــه  )فرانســه(  نانســی  و 
مــی رود. مرحلــه نهایــی لیــگ ملت هــای والیبــال 
ســال 2۰21، دوم تــا ششــم تیرمــاه ســال 1۴۰۰ برگــزار 
گــروه مــردان  خواهــد شــد و شــهر تورین ایتالیــا در 
گــروه زنــان میزبان ایــن  و شــهر ناجینــگ چیــن در 

مرحلــه هســتند. 
ــی لیــگ ملت هــای  کامــل مرحلــه مقدمات برنامــه 
ــر  ــرح زی ــه ش ــردان ب ــروه م گ ــال 2۰21 در  ــال س والیب

اســت:
هفته اول: 2۴ تا 2۶ ادریبهشت 1۴۰۰

گــروه یــک: آمریــکا )میزبــان(، برزیــل، آرژانتیــن و 
کانــادا

و  اســترالیا  فرانســه،  )میزبــان(،  آلمــان   :2 گــروه 
بلغارســتان

گــروه ۳: لهســتان )میزبــان(، صربســتان، ایتالیا و 
اســلوونی

گروه ۴: چین )میزبان(، ایران، ژاپن و روسیه
هفته دوم: ۳1 اردیبهشت تا دوم خرداد 1۴۰۰

گروه ۵: ایتالیا )میزبان(، ایران، کانادا و بلغارستان
و  آمریــکا  لهســتان،  روســیه)میزبان(،   :۶ گــروه 

اســترالیا
گروه 7: برزیل )میزبان(، صربستان، فرانسه و ژاپن
گروه 8: چین )میزبان(، آرژانتین، آلمان و اسلوونی

هفته سوم: هفتم تا نهم خرداد 1۴۰۰
فرانســه و  اســلوونی )میزبــان(، روســیه،  گــروه 9: 

کانــادا
گروه 1۰: صربستان )میزبان(، آمریکا، ایران و آلمان

گروه 11: لهستان )میزبان(، چین، برزیل و 
بلغارستان

گروه 12: ژاپن )میزبان(، آرژانتین، استرالیا و ایتالیا
هفته چهارم: 1۴ تا 1۶ خرداد 1۴۰۰

گروه 1۳: ژاپن )میزبان(، آلمان، لهستان و کانادا
گــروه 1۴: آرژانتیــن )میزبــان(، صربســتان، روســیه و 

بلغارستان
گروه 1۵: ایران )میزبان(، برزیل، استرالیا و اسلوونی

گروه 1۶: چین )میزبان(، آمریکا، ایتالیا و فرانسه
هفته پنجم: 21 تا 2۳ خرداد 1۴۰۰

کانــادا )میزبــان(، صربســتان، اســترالیا و  گــروه 17: 
چیــن

گروه 18: برزیل )میزبان(، ایتالیا، آلمان و روسیه
ــان(، ژاپــن، اســلوونی و  ــروه 19: بلغارســتان )میزب گ

آمریــکا
گروه 2۰: فرانسه )میزبان(، آرژانتین، ایران و 

لهستان

چراغ خاموش مثل فدراسیون والیبال؛

گهانی در ترکیب تیم ملی! تغییرات نا
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راه  خــود  پنجه هــای  روی  ثانیــه  چنــد  روزی 
برویــد... بایســتید و مــدادی را بــا انگشــتان پــای 
خــود بگیریــد و چنــد ثانیــه آن را نگــه داریــد... 
پلــه  مثــل  جایــی  لبــه  را  خــود  پاهــای  پنجــه 

پاییــن شــوید... بــاال و  بگذاریــد و روی آن 
مشــکالت  تریــن  معمــول  از  یکــی  درد  کمــر 
کــه میلیون هــا نفــر  عضالنــی بــه شــمار مــی رود 
در سراســر جهــان بــه صــورت حــاد و یــا مزمــن 
شــدت های  درد  کمــر  هســتند.  مبتــال  آن  بــه 
در  خفیــف  درد  یــک  از  گاهــا  و  دارد  متفاوتــی 
قســمت پشــتی تا دردی ناتوان کننده و مســتمر 

می شــود. شــامل  را 
گیاهــی و  در ایــن میــان داروهــای شــیمیایی و 
انــواع و اقســام روش هــای درمانــی برای بیمارانی 
کمــر دســت و پنجــه نــرم می کننــد  کــه بــا درد 
وجــود دارد. امــا فقــط تعــداد معــدودی از نقــش 
مهــم پــا بــر تشــدید کمــر درد و یــا کمــک بــه بهبود 

ــتند. گاه هس آن آ
کــه توســط محققــان دانشــگاه  گزارشــی  طبــق 
کــه  ورزش هایــی  شــده،  منتشــر  جانز هاپکینــز 
روی پــا متمرکــز می شــوند روشــی عالــی بــرای 

کمــر درد بــه شــمار می رونــد. درمــان 
بــه آن درد  کــه در اصطــالح پزشــکی  کمــر درد 
گفتــه می شــود، ممکــن اســت در  کرال  لومبوســا
بعضــی از مــوارد مســتقیما بــه مشــکلی در ارتباط 
بــا پاهــا بازگــردد. بــرای مثال ایســتادن بــه مــدت 
ــفتی و  ــالت، س ــاض عض ــه انقب ــی منجــر ب طوالن

ناراحتــی در حرکــت خواهــد شــد.
عــالوه بر ایــن پروناســیون بیــش از حــد )قــوس 
غیــر طبیعــی پــا بــه ســمت داخــل و یــا خــارج( 
پــا، درد زانــو،  نیــز می توانــد باعث ایجــاد پینــه 
کمــر  انحــراف در اســتخوان ها و همینطــور درد 

شــود.
اهمیــت  بــه  توجــه  بــا  ترتیــب  بدیــن 
فراوان اندامی هماننــد پــا در ســالمت عضالنــی- 
معرفــی  را  ســاده  تمریناتــی  بــدن،  اســتخوانی 
کمــر دردهــای حــاد  کاهــش  کــه در  کــرد  خواهیــم 

بــود: خواهنــد  موثــر  مزمــن  و 
فشردن پنجه پا )ایستادن روی پنجه پا و 

حفظ تعادل(
زمیــن  روی  پنجــه  و  انگشــتان  دادن  فشــار 
ســبب افزایــش جریــان خــون در پاهــا می شــود و 
کمــر کمک  می توانــد طــی زمــان بــه تســکین درد 
کافیســت  کنــد. بــرای انجام ایــن تمریــن تنهــا 
روی زمین ایســتاده، زانوهایتــان را خــم و تعــادل 

کنید. ایــن  حفــظ  پنجه هــا  طریــق  از  را  خــود 
حالــت را بــه مــدت ۳ ثانیــه نگــه داریــد و آن را هــر 

کنیــد. ــدام از پاهــا تکــرار  ک ــرای هــر  ــار ب روز 1۰ ب
راه رفتن روی پنجه پا

ایــن مــورد نیــز از همــان اســاس قبلــی پیــروی 
کــه بایــد روی پنجه هــای  می کنــد با ایــن تفــاوت 
ــار و هــر دفعــه  خــود راه برویــد. روزانــه چندیــن ب
پــا  انگشــتان  روی  رفتــن  راه  ثانیــه   2۰ تنهــا 
زیــرا  اســت  موثــر  بســیار  کمــر درد  تســکین  در 
می توانــد تا انــدازه زیــادی بــه تقویــت تاندون هــا 

کنــد. کمــک 
کشش پنجه پا

صــاف روی زمیــن بنشــینید و پاهــای خــود را 
روی هــم قــرار دهیــد. ســپس انگشــتان هــر پــا 
را در هــر جهــت )چپ،راســت،جلو، عقــب( ۳ 

کشــش دهیــد. مرتبــه 
گرفتــن مــداد بــا انگشــتان پابرای ایــن تمریــن 
خود ایســتاده  پاهــای  روی  اســت  الزم  ســاده 
کنیــد بــا اســتفاده از انگشــتانتان یــک  و ســعی 
کنیــد. مــداد را بــرای  مــداد را از روی زمیــن بلنــد 
ــد و آن را رهــا  مــدت زمــان چنــد ثانیــه نگــه داری
کنیــد تــا بــه  کنید. ایــن رونــد را چندیــن بــار تکــرار 
کمــر برداشــته  تدریــج اسپاســم از روی عضــالت 

ــود. ش
کشش به سمت باال

ســمت  بــه  را  پاهــا  و  بکشــید  دراز  زمیــن  روی 
کمربنــد را پشــت پاهــا  ــد. ســپس یــک  ــاال ببری ب
ــه ســمت خــود بکشــید و در  ــد و آنهــا را ب بیندازی

کــه درد حــس می کنیــد بــرای چنــد ثانیــه  جایــی 
ــد. ــه داری نگ

حرکت چرخشی مچ پا
روی زمیــن دراز بکشــید و یــک پــای تــان را بــه 
کــه پــای خــود  ســمت بــاال ببریــد. پــس از آن 
ــه  ــه مــدت 1۵ ثانیــه ب ــا را ب ــد، مــچ پ کردی را بلنــد 
را  پــا  ســپس  دهیــد.  حرکــت  دورانــی  صــورت 
کنیــد و همیــن  پاییــن آورده مقــداری اســتراحت 

فرآینــد را بــرای پــای دیگــر هــم انجــام دهیــد.
کشش در حال نشسته

روی زمیــن نشســته و یــک پــا را مقابــل خــود بــه 
کنیــد. پــای دیگــر را هــم زیــر  صــورت صــاف دراز 
کنیــد  کنــون ســعی  قســمت ران قــرار دهیــد. ا
ــاف  ــای ص ــه پ ــه پنج ــود را ب ــت خ ــتان دس انگش
شــده برســانید و ایــن حالــت را بــرای ۳۰ ثانیــه 

ــد. کنی ــظ  حف
پنجه روی پله

کمــر بــا 9 تمریــن ســاده بــرای پنجــه  کاهــش درد 
ــد و  پاهــای خــود را لبــه جایــی مثــل پلــه بگذاری
کرات این  روی آن بــاال و پاییــن شــوید؛ هــر روز بــه 
حرکــت را انجــام دهیــد. از نتایجــش شــگفت زده 
خواهیــد شــد. بــرای حفظ تعادل، دســت تــان را 

بــه دیــوار یــا نــرده بگیریــد.
ماســاژ پایــک تــوپ تنیــس را روی زمیــن قــرار 
ــا پاشــنه هــر یــک از پاهــای خــود آن را  دهیــد و ب
کار نــه تنهــا  کنید. ایــن  بــه جلــو و عقــب هدایــت 
ماســاژی آرامــش بخــش اســت، بلکه به تســکین 

کــرد. کمــک زیــادی خواهــد  کمــر نیــز  درد 

کاهش درد کمر با 9 تمرین خیلی ساده برای »پا«
خبرربخ

خبرخبر

تغذیه مناسب نقش مهمی در پیشگیری و کنترل 
گیــر نظیــر کوویــد۱۹، ســل و... دارد.  بیماری هــای وا
کــه همــه  بــا پیــروی از یــک الگــوی صحیــح غذایــی 
کنــد، می تــوان از  نیازهــای تغذیــه ای فــرد را تامیــن 
شــدت بیماری هــا و عــوارض ناشــی از آنهــا در دوران 

کــرد. نقاهــت بیمــاری جلوگیری 
دوران  بــرای  تغذیــه ای  توصیــه   ۱۴ زیــر،  نــکات 
کــه بــا رعایــت آنهــا می تــوان  نقاهــت کوویــد۱۹ اســت 

کاهــش داد: آثــار بیمــاری بــر بــدن را 
_ تامیــن مقادیــر زیــاد مایعــات همچــون آب، آب 
میــوه تــازه طبیعــی )آب هندوانــه، آب پرتقــال، آب 
ســیب و...و آب ســبزی های تــازه طبیعــی ماننــد 
آب کرفــس، آب هویــج، آب گوجه فرنگــی و...چای 
غ. مایعــات بایــد  گوشــت یــا آب مــر کــم رنــگ، آب 
بــه میــزان حداقــل ۸ لیــوان در روز بــه منظــور رقیــق 
کــردن ترشــحات مجــاری هوایــی اســتفاده شــود.

_ مصرف انواع ســوپ داغ مانند ســوپ ســبزیجات، 
جــو، بلغــور، جــو دوســر و... و آش های ســبک مانند 

آش برنج، آش جو، آش ســبزیجات و...
کلــم،  کاهــو،  _ مصــرف روزانــه میــوه و ســبزی تــازه ) 
ســبزی خــوردن و...( یــا ســبزیجات آبپــز بــه صــورت 
تامیــن  و  اشــتها  تحریــک  بــرای  غــذا  دورچیــن 

الزم ریزمغذی هــای 
_ اســتفاده از مقادیــر زیــاد منابــع غذایــی ویتامیــن 
کــه ســبب حفــاظ یکپارچگــی مخــاط تنفســی   (A
گوشــت، ماهــی،  غ،  می شــود( ماننــد زرده تخــم مــر
جگــر و میوه هــا و ســبزی های زرد و نارنجــی و قرمــز و 
کدو حلوایی، هویج، فلفل  سبز و بنفش همچون 
کاهــو، اســفناج،  دلمــه ای، برگ هــای تیــره رنــگ 

کلــم و... مرکبــات، 
_ اســتفاده از منابــع غذایــی ویتامیــن C )بــه دلیــل 
کســیدانی آن )ماننــد مرکبــات و  خاصیــت آنتــی ا

ســبزیجات، آب تــازه میوه هــا و ســبزی ها، آب نارنــج 
کــه ســبب  ــازه همــراه غــذا و ســاالد  ــا لیمــو تــرش ت ی

افزایــش اشــتها نیــز می شــوند(.
_ اســتفاده از منابــع غذایــی پروتئیــن، روی، آهــن 
سیســتم ایمنی  کننــده  تقویــت  )کــه  ســلنیوم  و 
غ، ماهــی و  غ، تخــم مــر هســتند ماننــد گوشــت، مــر
کامــل، انــواع مغــز دانه هــا  میگــو، حبوبــات، غــالت 
کبار  ماننــد بــادام، گردو، پســته، فنــدق و...( و خشــا

حداقــل دو وعــده در روز
و  پیچیــده  کربوهیــدرات  منابــع  از  اســتفاده   _
ــان  نشاســته ای همچــون برنــج، ســیب زمینــی و ن

روزانــه غذایــی  وعده هــای  در  سبوســدار 
_ اســتفاده از روغن های گیاهی شــامل آفتابگردان، 
کلــزا بــه منظــور  کنجــد،  ســویا، پنبــه دانــه، زیتــون، 
تامیــن بخشــی از انــرژی مــورد نیــاز روزانــه و تامیــن 
برخــی از اســیدهای چــرب ضــروری و ویتامین هــای 

محلــول در چربــی در تهیــه غــذا
_ استفاده از شربت عسل برای تقویت سیستم ایمنی 

و مهار سرفه
علــت  بــه  غــذا،  تهیــه  از زردچوبــه در  اســتفاده   _

آن التهــاب  ضــد  خاصیــت 
_ افــزودن ســیر و پیــاز تــازه و زنجبیــل بــه غذاهــا، بــه 

منظــور تقویــت عملکــرد سیســتم ایمنی بــدن
کــه حالــت  _ اســتفاده از زنجبیــل یــا مــوز در مــواردی 

تهــوع وجــود دارد
کــی )برنــج  _ افــزودن مقــداری پــودر ســبوس خورا
گنــدم( فــراوری و تخمیــر شــده و اســتاندارد بــه  یــا 
غذاهایــی همچــون آش، ســوپ یــا ســاالد بــرای 

جلوگیــری از یبوســت
_ مصــرف منظــم صبحانــه و دو تــا ســه میــان وعــده 
ــورد  ــای م ــز مغذی ه ــرژی و ری ــر ان ــن بهت ــرای تامی ب

نیاز

 C ویتامیــن  باالیــی  مقادیــر  حــاوی  کیــوی 
سیســتم ایمنی  کــه  اســت  کســیدان  ا آنتــی  و 
بــدن را تقویــت می کند. ایــن نــوع میــوه بــرای 
پیشــگیری، درمــان ســرماخوردگی و آنفلونــزا و 

اســت. مفیــد  ســرفه  و  گلــودرد  درمــان 
دارد  قــرار  قلیایــی  میوه هــای  گــروه  در  کیــوی 
کــه ســطح خوبــی از مــواد  و به ایــن معناســت 
کاهــش ســطح اســیدی مــواد  معدنــی را بــرای 

دارد.
تعــادل خــوب اســید و بــاز در بــدن مزایایــی چون 
عمیق تــر،  خــواب  جــوان،  و  شــاداب  پوســت 
کمتــر،  فــراوان، ســرماخوردگی  انــرژی فیزیکــی 
کمتــر را بــه همــراه دارد. آرتــروز و پوکــی اســتخوان 

کیــوی بیشــتر آشــنا شــوید: باخــواص 
کاهش غلظت خون

رقیــق  موجــب  آســپرین  قــرص  ماننــد  کیــوی 
کــت در خون  شــدن خــون می شــود و از ایجــاد پال
جلوگیــری می کند. ایــن میــوه به دلیــل خاصیت 
گلیســیرید دارد  کــه بــر ســطح تــری  کاهندگــی 
کاهــش غلظــت خــون و خطــر  می توانــد موجــب 

ــود. ــکته ها ش ــواع س ــروز ان ب
کاهــش  کــه ویتامیــن C در  جالــب اســت بدانیــد 
و  اســت  موثــر  بســیار  آســم  بیمــاری  عالئــم 
کــه در هفتــه ۷ تا ۵ عــدد کیوی مصرف  کودکانــی 
کمتــری نســبت  می کننــد دارای عالئــم تنفســی 
کــه در هفتــه فقــط یــک  کودکانــی هســتند  بــه 

عــدد میــل می کننــد.
خواب راحت با کیوی

کیــوی  بخــش عمــده غلظــت خــون، در پوســت 
گر  کــه ا موجــود اســت، بنابرایــن توصیه می شــود 
به ایــن میــوه یــا پوســت آن حساســیت نداریــد، 
آن را بــه خوبــی بشــویید و بــا پوســت مصــرف 
کــه دچــار بــد خوابــی هســتند  کنیــد. افــرادی 
کیــوی بــرای درمــان اختالالتشــان  می تواننــد از 
مغــذی  مــواد  حــاوی  میــوه  ببرند. ایــن  بهــره 
کســیدان ها و ســروتونین  پزشــکی ماننــد آنتــی ا
کــه می توانــد در درمــان اختــالالت خــواب  اســت 
ــت،  ــواب راح ــث خ ــوی باع کی ــد.  ــودمند باش س
کیفیــت خواب می شــود.  افزایــش طــول مــدت و 
کافــی  بــرای لــذت بــردن از یــک خــواب راحــت 
عــدد  از خــواب دو  پیــش  یــک ســاعت  اســت 

کنیــد. کیــوی میــل 
تقویت بینایی با کیوی

بــرای چشــم ها بســیار مفیــد  نــوع میــوه  ایــن 
بینایــی شــناخته  ترکیبــات  زیــرا حــاوی  بــوده 

کســانتین اســت. لوتیــن  شــده بــه نــام لوتیــن و زا
زرد  نقطــه  یعنــی  رنگدانــه  کــم  ترا افزایــش  بــه 
کمــک  بیضــی شــکل در نزدیکــی مرکــز شــبکیه 
ــر نــور  کســانتین از چشــم در براب کــرد و زا خواهــد 
مضــر فرابنفــش محافظــت می کنــد، همچنیــن 
از آب  کــه  از ویتامیــن C اســت  کیــوی سرشــار 
مرواریــد جلوگیــری می کنــد. عــالوه بر ایــن مقــدار 
کیــوی موجــب محافظــت از  زیــاد ویتامیــن A در 

قرنیــه چشــم می شــود.
جلوگیری از ریزش مو

 C کیوی غنــی از ویتامین های البتــه باید بدانید 
و E اســت و می توانــد در جلوگیــری از ریــزش مــو 
کیــوی  و افزاشــی رشــد مفیــد باشــد، همچنیــن 
کــه باعــث  دارای منیزیــم، روی و فســفر اســت 
تقویــت و افزایــش رشــد مــو می شــود. اســید های 
کیــوی بــرای  چــرب امــگا ۳ موجــود در دانه هــای 
درمــان مو هــای خشــک و آســیب دیــده و درمــان 
شــوره ســر مفیــد هســتند. این نــوع میــوه فوایــد 
دارویــی و درمانــی زیــادی بــرای ســالمت بــدن 
کیــوی حــاوی مقادیــر باالیــی ویتامیــن  دارد. 
کــه سیســتم ایمنی  کســیدان اســت  C و آنتــی ا
بــدن را تقویــت می کند. ایــن نــوع میــوه بــرای 
پیشــگیری، درمــان ســرماخوردگی و آنفلونــزا و 

گلــودرد و ســرفه مفیــد اســت. درمــان 
عوارض کیوی برای سالمت بدن

ایــن میــوه عوارضــی هــم دارد، آلــرژی بــه میــوه 
کیــوی بســیار شــایع اســت و می توانــد باعــث 
تــورم، خــارش چشــم، آبریــزش بینــی و حتــی 
کســی شــود. زیــاده روی در مصــرف  شــوک آنافیال
ــاال  ــزاالت ب گ ــه دلیــل میــزان پتاســیم و ا کیــوی ب
کلیــوی مضــر اســت و می توانــد  بــرای بیمــاران 
کیــوی بــه  کلیــه شــود.  باعــث تشــکیل ســنگ 
بــا  می توانــد  پتاســیم  بــاالی  محتــوای  دلیــل 
کنــد  ــر تداخــل دارویی ایجــاد  دارو هــای بتــا بلوک
کیــوی بــه دلیــل فیبــر  البتــه مصــرف بیــش از حــد 

بــاال می توانــد باعــث اســهال شــود.

کرونا با خوردن این میوه دیگر سرما نخواهید خورد!۱۴ نکته تغذیه ای در دوران نقاهت مبتالیان 

آیا دوز باالی ویتامین دی تاثیری بر روند بهبود درمانی برای خشکی دهان
کرونایی دارد؟ بیماران 

کرونا تا ضد انعقاد خون ویتامین E؛ از تقویت سیستم ایمنی در برابر 

روشی جدید که از عود مجدد سرطان جلوگیری می کند

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

گرچــه ممکن اســت برخــی افراد به ندرت خشــکی  ا
دهــان را تجربــه کننــد، اما در برخی دیگر به بیماری 
نگــران  می شــود.  تبدیــل  ناتوان کننــده  مزمــن 
نباشــید کشــف تصادفی اخیر، امید جدیدی برای 

کــرده اســت. درمــان چنیــن افــرادی را فراهــم 
ــه به طورکلــی  خشــکی مزمــن دهــان عــالوه بر این ک
ناخوشــایند اســت، می توانــد بــر ســالمت عمومــی، 
ســالمت دنــدان و لثــه، توانایی چشــایی، جویدن و 
بلعیدن غذا نیز تاثیر منفی داشــته باشــد. خشــکی 
دهــان ممکــن اســت بــه دلیــل شــرایط مختلــف 
پزشــکی، رژیم هــای درمانــی و داروها ایجــاد شــود 
و یــا ممکــن اســت بــه ســادگی بــه عنــوان بخشــی 
اخیــرا در عفونت هــای  پیــری رخ دهــد.  رونــد  از 
ــه، التهــاب مشکل ســاز شــده اســت،  کتریایــی ری با
ــه همیــن دلیــل دانشــمندان دانشــگاه آالبامــای  ب
جنوبــی در حــال بررســی روش هایــی بــرای مقابلــه 
از  خــاص  به طــور  آنــان  بودنــد.  مشــکل  با ایــن 
دارویــی بــه نــام روفلومیالســت بــرای مهــار فعالیــت 
آنزیم های فســفودی اســتراز -PDE۴( ۴( التهاب آور 
در ریه هــای آلــوده موش هــا اســتفاده می کردنــد. 
طــی تحقیقــات بــر روی ایــن دارو که بــه رهبری دکتر 
ابیگیــل بویــد انجــام می شــود، محققــان دریافتند، 
داروی مذکــور باعــث افزایــش بــزاق در حیوانــات 

کــه  شــده اســت. تجزیه وتحلیــل بیشــتر نشــان داد 
علت ایــن عملکــرد مهــار PDE۴ در غــدد بزاقــی و 
کــه دســته دوم  سیســتم عصبــی خودمختــار اســت 

ــدن را تنظیــم می کنــد. ــرارادی ب فرآیندهــای غی
کــه مهــار  نتایــج آزمایش هــای بیشــتر نشــان داد 
PDE۴ باعــث افزایــش بــزاق در موش هــای مبتــال 
کــه در  کیســتیک می شــود، بیمــاری  بــه فیبــروز 
آن التهــاب نــه تنهــا بــر توانایــی تنفــس بیمــاران 
تاثیــر می گــذارد بلکــه به طــور مکــرر دهــان آنهــا را 
کــه  اســت  امیــدوار  گــروه  می کند. ایــن  خشــک 
ــد. ــام ده ــان انج ــن دارو را روی انس آزمایش های ای
بویــد می گویــد: »بزاق برای ســالمت دهــان و دندان 
و ســالمتی آن ضــروری اســت و روش هــای جدیدی 
بــرای درمــان خشــکی دهــان مورد نیاز اســت زیــرا در 
حــال حاضــر گزینه های درمانی محدود هســتند.«

ایــن تحقیــق در بخشــی از اجــالس ســاالنه آنالیــن 
انجمــن داروســازی و تجربــی آمریــکا ارائــه شــد.

ــن  ــود به ای ــر خ ــات اخی ــی در مطالع ــان برزیل محقق
کــه آیــا دوز بــاالی ویتامیــن دی تاثیــری بــر  ســوال 
کرونایــی دارد یــا خیــر، پاســخ  رونــد بهبــود بیمــاران 

دادنــد.
آیــا دوز بــاالی ویتامیــن D در هنــگام بســتری در 
بیمارســتان می توانــد وضعیــت بیمــاران مبتــال بــه 
کوویــد-۱۹ متوســط یــا شــدید را بهبــود بخشــد؟ 
ــه انجمــن  ــه در مجل ک طبــق یــک مطالعــه برزیلــی 
پزشــکی آمریکا )JAMA( منتشــر شده است، پاسخ 

منفــی اســت.
یــک  کســپرس،این مقالــه  گــزارش مدیــکال ا بــه 
کنتــرل  و  بالینــی تصادفــی، دوســوکور  کارآزمایــی 
کار توســط  گــزارش می کند. ایــن  شــده بــا دارونمــا را 
محققــان دانشــکده پزشــکی دانشــگاه ســائوپائولو 
تحــت  بیمــار   ۲۴۰ کــه  شــد  انجــام   )FM-USP(
درمــان در بیمارســتان را مــورد مطالعــه قــرار داد.

پیــش از این مطالعات آزمایشــگاهی روی حیوانات 
 D کــه در شــرایط خــاص ویتامیــن نشــان داده بــود 
و متابولیت هــای آن می تواننــد اثــرات ضــد التهابــی 
و ضــد میکروبــی و همچنیــن تعدیــل پاســخ ایمنی 
بــدن را داشــته باشــند از ایــن رو محققــان بــر آن 
مــاده  باالی ایــن  دوز  آیــا  کــه  دریابنــد  تــا  شــدند 
می توانــد در زمینــه عفونــت حــاد ویروســی، یــک اثــر 
محافظتــی داشــته باشــد و التهاب یــا بار ویروســی را 

کاهــش دهــد یــا خیــر؟
ــیم  ــروه تقس گ ــه دو  ــی ب ــور تصادف ــه ط ــان ب داوطلب
گــروه ویتامیــن D۳ در یــک دوز  کــه بــه یــک  شــدند 
۲۰۰ هــزار واحــدی محلــول در محلــول روغــن بــادام 
گــروه دیگــر فقــط محلــول  زمینــی داده شــد و بــه 
بــادام زمینــی تجویــز شــد. همــه شــرکت  روغــن 
کننــدگان طبــق شــیوه نامه اســتاندارد بــرای درمــان 
گرفتنــد  بیمــاری در بیمارســتان تحــت درمــان قــرار 
کــه شــامل تجویــز آنتــی بیوتیک هــا و دارو هــای ضــد 

التهــاب بــود.
آیــا  شــود  مشــخص  کــه  بــود  اصلی ایــن  هــدف 
مصــرف مکمــل بــاال بــر طــول مــدت بســتری در 
بیمارســتان برای ایــن بیمــاران تاثیــر می گــذارد یــا 
خیــر، امــا محققــان همچنیــن در تــالش بودنــد 
کــه آیا ایــن امــر خطــرات بســتری در بخــش  دریابنــد 
گــذاری و مــرگ را  مراقبت هــای ویــژه )ICU(، لولــه 

کاهــش می دهــد یــا خیــر؟
گروه هــا  در نتایــج بالینــی تفــاوت معنــاداری بیــن 
گفتــه محققان ایــن مطالعــه  مشــاهده نشــد. بــه 
بیــش از هــر چیــز بــرای ارزیابــی تاثیــر در بســتری در 
بیمارســتان طراحــی شــده اســت و تعــداد داوطلــب 
بیشــتری بــرای دســتیابی بــه بــرآورد علمی قابــل 
قبــول از تاثیــر بــر مــرگ و میــر الزم اســت. تا اینجــا 
تجویــز  بــرای  نشــانه ای  هیــچ  گفــت  می تــوان 
کــه بــا کووید-۱۹ شــدید به  ویتامیــن D در بیمارانــی 

بیمارســتان می آینــد، وجــود نــدارد.
حــال  در  حداقــل  کــه  می دهــد  نشــان  یافته هــا 
درمــان  بــرای  نقــره ای«  »گلولــه  هیــچ  حاضــر 
کوویــد-۱۹ وجــود نــدارد، اما ایــن بــدان معنــا نیســت 
کــه اســتفاده مــداوم از ویتامیــن D نمی توانــد اثــرات 

مفیــدی داشــته باشــد.
محققــان در حــال تحقیــق بــر روی ایــن موضــوع 
گــردش  کــه ســطح  ــا افــرادی  هســتند تــا دریابنــد آی
ــا عفونــت توســط  ــد ب کافــی ویتامیــن D دارن خــون 
کافی ماده  ســارس-کوو ۲ بهتر از افراد دارای ســطح 

مغــذی مبــارزه می کننــد یــا خیــر.
دوز  و  خــون  در   D ویتامیــن  آل  ســطح ایده 
کلــی  مکمــل روزانــه بــا توجــه بــه ســن و ســالمت 
متفــاوت اســت. افــراد مســن و بیمــاران مبتــال بــه 
بیماری هــای مزمــن از جملــه پوکــی اســتخوان باید 
 )ng / mL( بیــش از ۳۰ نانوگــرم در میلــی لیتــر خــون
داشــته باشــند. بــرای بزرگســاالن ســالم، ۲۰ نانوگــرم 

ــت. ــی اس ــل قبول ــتانه قاب ــر آس ــی لیت در میل

یــک متخصص تغذیــه در خصــوص فواید ویتامین 
کــرد. E در دوران اپیدمی کرونــا توضیحاتــی را ارائــه 

شــهاب اولیایــی رژیــم شــناس و متخصــص تغذیــه 
گــروه ویتامین هــای محلــول  گفــت: ویتامیــن E از 
کســیدانی  آنتــی ا کــه خاصیــت  در چربــی اســت 
دارد و از بافــت و ســلول های بــدن در برابــر خطــرات 
رادیکال هــای آزاد محافظــت می کنــد. همچنیــن 

کاهــش التهــاب بــدن می شــود. باعــث 
می تــوان  ویتامیــن  ویژگی های ایــن  مهم تریــن  از 
کــه مبتــال  کــرد. افــرادی  بــه ضــد انعقــاد خــون اشــاره 
یــا در معــرض ســکته های قلبــی و انســداد عــروق 
دهنــده  کمــک  بســیار  ویتامیــن  هســتند؛ این 
مهم تریــن  از  نبایــد  البتــه  می شــود.  محســوب 
خاصیــت ویتامیــن E یعنــی تقویت سیســتم ایمنی 

ــد. ــل ش غاف
ویتامیــن ســطح خاصــی  افزود: ایــن  ادامــه  در  او 
کــه در نهایــت  از لنفوســیت ها را تقویــت می کنــد 
در  می شــود.  ســیتم ایمنی  تقویــت  بــه  منجــر 
دوران اپیدمی کرونــا مصــرف غذا هــای حاوی ایــن 
ویتامیــن یــا مکمل هــای آن می توانــد بــه تقویــت 
کند. فواید ویتامین E فقط  سیســتم ایمنی کمک 
در  می توانــد  و  نمی شــود  خالصــه  مــوارد  در ایــن 
کاهــش اثــرات مخــرب درمان هــای  بهبــود آلزایمــر و 

کنــد. ــر عمــل  پزشــکی ماننــد دیالیــز موث
حــاوی  غذا هــای  مصــرف  کــرد:  بیــان  اولیایــی 
ویتامیــن E یــا مکمل های آن چنــد روز قبل و بعد از 
دوران قاعدگــی در خانم هــا می توانــد عالئــم مربــوط 

گرفتگی هــا  به ایــن دوره مثــل دردهــا، اســترس و 
کاهــش دهــد؛ بنابرایــن نقش ایــن ویتامیــن در  را 
کنتــرل هورمون هــا و تنظیــم دوران قاعدگــی بســیار 
مهم اســت. متخصص تغذیــه در ادامه افــزود: مواد 
ناشــی از ورزش باعــث می شــود بــدن ورزشــکاران را 
کــه مصــرف  تحــت یــک اســترس خــاص قــرار دهــد 
ــالت،  ــی عض ــدرت بخش ــا ق ــد ب ــن E می توان ویتامی
تعویق انداختــن  بــه  خــون،  گــردش  افزایــش 
خســتگی و اســتحکام دیواره مویرگ ها به سالمتی 

کنــد. کمــک  بــدن 
کدام مواد غذایی حاوی ویتامین E هستند؟

کــرد: از مهم تریــن مــواد غذایــی  اولیایــی مطــرح 
حــاوی ویتامیــن E می تــوان بــه تخمــه آفتابگــردان، 
حلوایــی،  کــدو  گنــدم،  جوانــه  فنــدق،  بــادام، 
گوجــه  کیــوی و  کلم هــا، اســفناج، انبــه،  خانــواده 

کــرد. مقــدار متعادل ایــن ویتامیــن  فرنگــی اشــاره 
گــرم در روز اســت. از آن جهــت  بیــن ۱۰ تــا ۱۵ میلــی 
کــه ویتامیــن E بــه صــورت محلــول در چربــی اســت 
و در بافت هــای بــدن تجمــع و رســوب می کنــد؛ 
خودســرانه  و  افراطــی  نبایــد  را  آن  مکمل هــای 
کــرد تــا مشــکلی بــرای ســالمت بدن ایجــاد  مصــرف 
نشــود. مصــرف زیــاد ویتامیــن E؛ افزایــش خطــر 

خونریــزی مغــزی را در پــی خواهــد داشــت.
کــرد: مصــرف هــر نــوع  اولیایــی در پایــان تصریــح 
ویتامیــن بایــد در حــد تعــادل و ابتــدا از طریــق مــواد 
غذایــی تامیــن شــود؛ در صــورت تجویــز پزشــک 
می توانیــد از مکمل هــای آن بــه صــورت متعــادل 
ــم  گوارشــی اولیــن عالئ کنیــد. مشــکالت  اســتفاده 
 E ویتامیــن  در  افراطــی  مصــرف  دهنــده  نشــان 

اســت.

محققــان دانشــگاه هاروارد در مطالعــه جدیــد خــود 
ــدون تکیــه  ــد ب ــه می توان ک ــد  کردن کشــف  روشــی را 
بــر داده هــای تومــور، مانــع عــود مجــدد ســرطان در 
بیمــاران شــود.بعد از اینکــه بیمــاران ســرطانی برای 
گاهــی شــیمی درمانی اضافــی  برداشــتن تومــور و 
گرفتنــد، از ابزار هایــی  تحــت عمــل جراحــی قــرار 
بــرای شناســایی بیمــاران در معــرض خطــر عــود 
گــزارش مدیــکال  مجــدد اســتفاده می شــود. بــه 
کســپرس،ابزار های غیرتهاجمی بــرای تشــخیص  ا
بیمــاری میکروســکوپی از ارزش ویــژه ای برخــوردار 
هســتند. در یــک مطالعــه جدیــد منتشــر شــده در 
ــه سرپرســتی  ســایت تحقیقــات ســرطانی، تیمی ب
عمومی ماساچوســت  بیمارســتان  محققــان 
گاه« را ارزیابــی  )MGH(، اولیــن آزمایــش »تومــور نــاآ
کــه DNA ســرطان را در خــون بیمــاران  کرده انــد 

پــس از درمــان تشــخیص می دهــد.
می گویــد  بــاره  در ایــن  پزشــکی هاروارد  اســتادیار 
اســتفاده از ctDNA که نوعی بیوپســی مایع اســت، 
ــرای تشــخیص  گهــی قدرتمنــد ب ــزار پیــش آ یــک اب
بیماری باقیمانده است و بســیاری از آزمایش های 
احتمالــی در آمریــکا، اروپــا، آســیا و اســترالیا در حــال 
انجــام اســت تــا از ctDNA بــرای هدایت تصمیمات 

درمانــی اســتفاده شــود.

گاه بــه تومــور  بیشــتر مطالعــات از روش ctDNA آ
کــه مســتلزم آزمایــش تومــور و  کرده انــد  اســتفاده 
گــر بیمــار  گاهــی از تغییــرات خــاص آن اســت و ا آ
کافــی بــرای تجزیــه و تحلیــل  دارای بافــت تومــور 
نباشــد، این روش نمی توانــد مــورد اســتفاده قــرار 
روش  اولیــن  محققــان،  مطالعــه  در ایــن  گیــرد. 
تشــخیص  بــرای  را  تومــور  اطــالع  بــدون   ctDNA
کــه  ســلول های ســرطانی باقیمانــده در بیمارانــی 
گرفتنــد ارزیابــی  تحــت ســرطان روده بــزرگ قــرار 
کردنــد. بــه جای تکیه بــر توالــی DNA در تومور های 
بیماران، ایــن روش بــه دنبــال تغییــرات شــناخته 
ــود. هنگامی کــه محققــان  شــده خــاص ســرطان ب
مــورد  را  بیمــار  چهــار  و  هشــتاد   ctDNA نتایــج 
کــه  کردنــد  تجزیــه و تحلیــل قــرار دادنــد و بررســی 
نتایــج دقیقــا چگونــه بــا عــود ســرطان ارتبــاط دارد، 
که ایــن رویکــرد »فقــط پالســما« از نظــر  دریافتنــد 
گاه از  حساســیت و ویژگــی مشــابه بــا رویکرد هــای آ
گفتــه محققان ایــن یکــی از اولیــن  تومــور اســت. بــه 
»فقــط  رویکــرد  از  گزارشــی  کــه  اســت  مطالعاتــی 
پالســما« را ارائــه می دهــد. هــر یــک از ایــن رویکرد هــا 
مزایــا و معایبــی دارد. مطالعــات آینــده نگــر در حــال 
انجــام اطالعــات اضافــی در مورد عملکرد ایــن روش 
بــرای شناســایی ســلول های ســرطانی باقیمانــده و 

تصمیمــات درمانــی اســت.

خبر

یــک شــرکت فنــاور اصفهانــی در حــال مطالعــه بــر 
روی ســاخت داروی موثــر در پیشــگیری و درمــان 
گیــاه دارویــی خربــزه تلــخ  دیابــت از عصــاره خشــک 
کنتــرل  کنــار داروهــای  که ایــن مکمــل در  اســت 
ــد در بهبــود زندگــی فــرد  کننــده قنــد خــون می توان

ــر باشــد.  دیابتــی موث
مــژده شــفائی- مدیرعامــل یــک شــرکت فنــاور در 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی اصفهــان  مرکــز رشــد 
تولیــد  فنــاور  کرد: ایــده اصلی ایــن شــرکت  اظهــار 
مکمــل گیــاه دارویــی خربــزه تلــخ اســت و با این ایــده 
از ســال گذشــته جذب مرکز رشد کشاورزی شدیم.

بیان اینکه ایــن  بــا  مکمــل  توضیح ایــن  در  وی 
کنــار داروهــای کنتــرل کننــده قنــد خون  مکمــل در 
در بهبــود زندگــی فرد دیابتــی موثر اســت، افزود: این 
مکمــل در مرحلــه مطالعات بالینی به ســر می بــرد و 

ــازار عرضــه می شــود. ــه ب ــه زودی ب ب
مدیرعامــل شــرکت فنــاور دینــا فارمــد آســیا اضافــه 
کــرد: عــالوه بر این، ایــن شــرکت فنــاور در زمینه تولید 

گیاهــان دارویــی بــه کمــک روش هــای  عصاره هــای 
نویــن اســتخراج نیــز فعالیــت دارد. از جملــه تولیــد 
ــا اســتفاده از حــالل  گیــاه ســیاهدانه ب عصاره هــای 
کســید کربــن که ایــن روش عالوه  فــوق بحرانی دی ا
بر اینکــه خلــوص باالتــری نســبت بــه روش هــای 
ک بوده  دیگــر دارد، از نظــر زیســت محیطــی کامال پــا
کوچکتریــن آلودگــی بــه  و نمونــه اســتخراج شــده 
حــالل نــدارد و بــرای مصــارف دارویی بهترین گزینه 
گیــاه خارمریــم و فلفــل  اســت. همچنیــن عصــاره 
قرمــز نیــز در ســبد محصــوالت شــرکت قــرار دارد. 

کــه در زمینه  شــفائی بــا بیان اینکــه هر شــرکت فنــاور 
تولیــد فعالیــت دارد، در بــدو ورود بــه عرصــه تولید با 
کنــد و پــر  کــرد: روال  مشــکالتی روبــرو اســت، اظهــار 
دســت انداز اخــذ مجــوز از ســازمان های مربوطــه 
کــه بــا آن  یکــی از اساســی تریــن مشــکالتی اســت 

مواجــه هســتیم.
وی ادامــه داد: تســهیلگری در ایــن زمینــه می توانــد 
راه را بــرای تولیــد داخلــی و حمایــت از اشــتغال زایــی 

مبتنــی بــر دانــش فراهــم کند.
مدیرعامل ایــن شــرکت فناور، توضیــح داد: از ســوی 
ــا بایــد  دیگــر حمایت هــای مالــی از شــرکت های نوپ
بــه گونــه ای باشــد کــه در توان ایــن واحدهــای فنــاور 
که پرداخت تسهیالت  باشد. امروز شاهد هستیم 
بانکــی بــا موانعــی همچــون مقــررات ســختگیرانه، 
نــرخ ســود بانکــی بــاال و مبالــغ غیرواقعــی مواجــه 
اســت، امــا حمایــت از هــر واحد فنــاور در این شــرایط 
کشــور مســاوی بــا تولیــد بیشــتر، ایجاد اشــتغال و 

کشــور اســت. جلوگیــری از خــروج ارز از 

کنترل قند خون در اصفهان تولید مکمل دارویی برای 
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تراشــه ای بــا نــام ۴7۰۰S AMD در تی مــال رؤیــت 
شــده اســت. بــه  نظــر می رســد ۴7۰۰S نســخه ی 
ســری ایکس  کــس  با پردازنده ی ایکــس  معیــوب 

گرافیکــی داخلــی نــدارد. کــه واحــد  اســت 
کنــار  ســری ایکس  کــس  با قیمت ایکــس  بــا  گــر  ا
هنــوز  کنســول  کمبــود  دلیــل  بــه   امــا  می آییــد 
کنیــد، احتمــاال  موفــق نشــده اید آن را خریــداری 
به زودی ایــن امــکان بــرای شــما فراهــم می شــود؛ 
کیــت   .۲  RDNA گرافیکــی  واحــد  بــدون  البتــه 
کاربــر توییتــر  کــه توســط   ۴7۰۰S AMD دســکتاپ
رؤیــت  نام آشــنا(  گران  افشــا )از   @momomo_us
شــده، اخیــرا راه خــود را بــه یــک کامپیوتــر گیمینــگ 
کــرده اســت. mini-ITX در تی مــال چیــن پیــدا 
 AMD کیــت  زمانی کــه  تامز هــاردور،  گــزارش  بــه 
۴7۰۰S در فضــای وب رؤیــت شــد، این پردازنــده ی 
جامعــه ی  در  زیــادی  بســیار  ســؤاالت  ناشــناس 
توســط  پردازنــده  کرد. ایــن  ســخت افزار ایجاد 
کمــال تعجــب  AMD ســاخته شــده اســت؛ امــا در 
عبــارت Ryzen روی آن دیــده نمی شــود و همیــن 
کــه بــا  موضوع این ایــده را در ذهن ایجــاد می کنــد 
که تیــم قرمز  پردازنــده ای سفارشــی طــرف هســتیم 
کــرده.  بــرای یکــی از شــرکای تجــاری خــود تولیــد 
کــه پردازنــده ی مــورد  نکتــه ی عجیب تر ایــن اســت 
 ۴7۰۰S Desktop AMD ــی از ــوان بخش ــاره به عن اش

ــل  تهیــه اســت. Kit قاب
هســته ای  هشــت  پردازنــده ای   ۴7۰۰S  AMD
کــه از SMT پشــتیبانی  بــا معمــاری ذن 2 اســت 

می کنــد
 AMD ،کــه در دســترس داریــم بــر اســاس اطالعاتــی 
۴7۰۰S پردازنــده ای هشــت هســته ای بــر پایــه ی 

کــه از فنــاوری مولتی تردینگ  معمــاری ذن 2 اســت 
هم زمــان )SMT( پشــتیبانی می کنــد. فروشــنده ی 
تی مــال پردازنــده ی ۴7۰۰S AMD را بــا ۱۲ مگابایــت 
اســت، این  کــرده  فهرســت   L۳ کــش حافظــه ی 
کــه مدتــی پیش ایــن تراشــه را بــا  در حالــی اســت 
هشــت مگابایــت حافظــه ی کــش L۳ در دیتابیس 

کــرده بودیــم. گیــم بنــچ ۵ مشــاهده  بنچمــارک 
ک پایــه ی  کال ظاهرا ایــن پردازنــده دارای ســرعت 
گیگاهرتــز  ک بوســت ۴  گیگاهرتــز و ســرعت کال  ۳٫۶
گیگابایــت  اســت. پیش تــر ۴7۰۰S AMD را بــا ۱۶ 
حافظــه مشــاهده کرده ایــم؛ امــا هنــوز از ماهیــت آن 
 AMD مطمئن نیســتیم. البته احتمال می دهیــم
باشــد  پردازنــده ای  همــان  از  نســخه ای   ۴7۰۰S
ســری ایکس  کــس  با پردازشــی ایکس  قــدرت  کــه 
مینــی  کیــس  می کنــد.  تأمیــن  را  مایکروســافت 
ITX جدیــد ظاهــرا مهــر تأییــدی بــه پای ایــن ادعــا 

می زنــد. 
گیگابایــت حافظــه ی  ظاهــرا ۴7۰۰S AMD بــه ۱۶ 
 Xbox Series X کنســول GDDR۶ مجهــز اســت؛ 
مایکروســافت نیز از همین مقدار حافظه اســتفاده 
ــروش  ــال ف ــد AMD در ح ــر می رس ــه  نظ ــد. ب می کن
کــه بــا پیش نیازهــای  تراشــه های معیوبــی اســت 
ســری ایکس  کــس  با برای ایکــس  تعیین شــده 
ســازگاری ندارنــد و آن هــا را بــا نــام ۴7۰۰S AMD بــه 

فــروش می رســاند.
همــان  نمی توانــد   AMD کــه  اســت  واضــح 
مایکروســافت  ســفارش  بــه  کــه  پردازنــده  ای 
می کنــد  تولیــد  ســری ایکس  کــس  با برای ایکــس 
ــه  همیــن دلیــل  کنــد. ب ــه همیــن راحتــی عرضــه  ب
تراشــه ای   ۴7۰۰S  AMD می دهیــم  احتمــال 
گرافیکــی داخلــی ناقــص باشــد؛  ــا واحــد  معیــوب ب

واحــد  کــه  F اینتــل  ســری  تراشــه های  مشــابه 
گرافیکــی داخلــی ندارنــد. از طــرف دیگــر ممکــن 
گرافیکی داخلی تراشــه ی  اســت AMD فقط واحد 
کــه اتفــاق  کــرده باشــد  ۴7۰۰S AMD را غیرفعــال 
ناامید کننــده ای اســت؛ به خصوص بــا درنظرگرفتن 

.GDDR۶ حافظــه ی عالــی  بانــد  پهنــای 
به  نظر می رسد ۴7۰۰S AMD نسخه ی 

کس سری ایکس  اصالح شده ی CPU ایکس با
بدون واحد iGPU است

کیــس جدیــد  کــه از بخــش داخلــی  تنهــا تصویــری 
مینــی ITX فــاش شــده اســت، مادربــردی را نشــان 
کــه ظاهــرا هم انــدازه بــا مادربرد ایکــس  می دهــد 
مادربــرد  روی ایــن  اســت.  ســری ایکس  کــس  با
هیــچ درگاهــی بــرای حافظــه بــه چشــم نمی خــورد و 
کــه پردازنــده را   GDDR۶ می توانیــم چنــد تراشــه ی

کنیــم. ــد مشــاهده  کرده ان احاطــه 
را  کنســول ســری ایکس  طبیعتــا AMD مادربــرد 
کــرده  کامپیوتــر شــخصی اصــالح  بــرای اســتفاده در 
شــدن  اضافــه  می توانیــم  به وضــوح  زیــرا  اســت؛ 
کانکتور برق و درگاه ها  خازن، هیت ســینک پســیو، 
 AMD کــه تراشــه ی کنیــم. از آن جایــی  را مشــاهده 
 AMD نــدارد،  مجتمــع  گرافیکــی  واحــد   ۴7۰۰S
کارت  یــک اســالت x1۶ ۳.۰ PCIe بــرای اســتفاده از 

کــرده اســت.  گرافیــک مجــزا بــه مادربــرد اضافــه 

بــه لطــف اطالعــات موجــود در تی مــال، می توانیــم 
در ایکــس  به کاررفتــه  پردازنــده ی  کــه  بفهمیــم 
کــس ســری ایکس از لحــاظ قــدرت پردازشــی چــه  با
امــروزه  کــه  دارد  پردازنده هایــی  بــا  تفاوت هایــی 
ــر  ــوند. در نظ ــد می ش ــکتاپ تولی ــرم دس ــرای پلتف ب
داشته باشید ۴7۰۰S AMD دقیقا همان تراشه ی 
کــس ســری ایکس نیســت؛  به کاررفتــه در ایکــس با
اما نســخه ای محســوب می شــود که شباهت های 

زیــادی بــا آن دارد.
کــس ســری ایکس بــه ســرعت  پردازنده ی ایکــس با
گیگاهرتــز بــه هنــگام  گیگاهرتــز و ۳٫۶  ک ۳٫۸  کال
فعــال بــودن مولتی تردینــگ هم زمــان دســت پیــدا 
ســرعت  دارای   ۴7۰۰S  AMD طرفــی  از  می کنــد؛ 
حالــت  در  و  اســت  هرتــز  گیگاهرتــز   ۳٫۶ ک  کال
ــز می رســد.  گیگاهرت ک ۴٫۰  کال بوســت بــه ســرعت 
کاغــذ، ۴7۰۰S AMD بایــد دارای هســته های  روی 
گرافیکــی  پردازشــی ســریع تری باشــد؛ چــون واحــد 
ــرژی بیشــتری  ــه همیــن دلیــل ان ــدارد و ب داخلــی ن
بــه هســته های اصلــی می رســد؛ بــه همیــن دلیــل 
 AMD پردازنــده ی  ک  کال ســرعت  بیــن  تفــاوت 
ســری ایکس  کــس  با پردازنده ی ایکــس  و   ۴7۰۰S
در   ۴7۰۰S  AMD کلــی  به طــور  اســت.  منطقــی 
 Ryzen پردازش هــای تــک هســته ای ضعیف تــر از
 97۰۰-Core i7 و )AMD ۴7۵۰ )خانــواده  رنــوارG 7

کافــی لیک اینتــل( ظاهــر می شــود.  )خانــواده ی 
هســته ای،  چنــد  وظایــف  در   ۴7۰۰S  AMD
قدرتــی بیشــتری از Core i7-97۰۰ ارائــه داد؛ امــا 
ضعیف تــر از ۴7۵۰G 7 Ryzen ظاهــر شــد. در حــال 
حاضــر مشــخص نیســت تیــم قرمــز پردازنــده ی 
شــرکت های  اختیــار  در  صرفــا  را   ۴7۰۰S  AMD
یــا  کامپیوتــر آمــاده قــرار می دهــد  تولیدکننــده ی 

به صــورت مســتقل هــم بــه فــروش می رســاند.
کیــت دســکتاپ ۴7۰۰S AMD بــا قیمــت تقریبــا 
۳۱۷ دالر در یــک خرده فروشــی فنالنــدی بــه نــام 
کیــس  می رســد.  فــروش  بــه   Tulostintavaratalo
مینــی ITX تی مــال دارای برچســب قیمــت ۴۵۹۹ 
یوان )تقریبا ۷۰۹ دالر( است. در نظر داشته باشید 
 Radeon RX گرافیــک کارت  که ایــن قیمــت شــامل 
۵۵۰، پنج ترابایت SSD، خنک کننــده ی پردازنده، 

کیــس اســت. منبــع تغذیــه و 

از  اســتفاده  در   ۱۰ وینــدوز  مشــکالت  از  یکــی 
از  کامپیوتــر  وقتــی  کــه  اســت  مانیتور ایــن  چنــد 
اســت  ممکــن  می شــود،  خــارج  اســلیپ  حالــت 
آیکون هــای دســکتاپ از نــو مرتــب شــده  باشــند. 
مایکروســافت این مشــکل را در آینــده رفــع می کنــد. 
مانیتــور  چنــد  از  و  هســتید  وینــدوز  کاربــر  گــر  ا
گ هــای  اســتفاده می کنیــد، احتمــاال بــا یکــی از با
کــه باعــث  سیســتم عامل محبــوب مایکروســافت 
کامپیوتــر از حالــت  کــردن  می شــود پــس از بیــدار 
اســلیپ آیکــون اپلیکیشــن ها بــه شــکل تصادفــی 

ــه  ک ــت  ــال ها اس ــده اید. س ــه ش ــود، مواج ــب ش مرت
کاربــران توانســته اند راهکارهایــی بــرای جلوگیــری 
کننــد؛ امــا بــه نظــر می رســد  از ایــن مشــکل پیــدا 
ردموندی هــا ســرانجام تصمیــم گرفته اند مشــکل را 
گــزارش ورج،  کننــد. بــه  بــا انتشــار به روزرســانی رفــع 
گرافیــک  میشــل شــیونگ، مدیــر برنامــه ی تیــم 
مایکروســافت،  توضیــح می دهــد: »اصطالحــی فنی 
کــه بــرای اشــاره به ایــن مشــکل اســتفاده می کنیــم، 
ــا Rapid HPD اســت. این  Rapid Hot Plug Detect ی
درگاه  طریــق  از  کــه  سیســتم هایی  رفتــار،  نــوع 
ــه چنــد مانیتــور متصــل هســتند  دیســپلی پورت ب

متأثــر می کنــد و در نتیجــه ، بازآرایــی ناخواســته ی 
گــر مشــغول اســتفاده  دســکتاپ رخ می دهــد.«  ا
هســتید،  ثانویــه  صفحه نمایــش  بــا  لپ تــاپ  از 

می شــود.  دردسرســاز  شــما  بــرای   Rapid HPD
وارد  اضافــه  مانیتــور  وقتــی  شــرایطی  چنیــن  در 
حالــت اســلیپ شــود، وینــدوز فکــر می  کنــد مانیتــور 
از سیســتم جــدا شــده اســت. بــه همیــن دلیــل 
صفحه  نمایــش  تمامی اپلیکیشــن های  وینــدوز 
ثانویــه را بــه صفحه نمایــش اصلــی منتقــل می کنــد 
به صــورت  را  آیکون هــا  تمــام  و مجبــور می شــوید 
گر  دســتی دوبــاره وارد صفحه نمایش ثانویه کنیــد. ا
به صــورت روزانــه با این مشــکل مواجه شــوید، قطعا 
کاربــری شــما از وینــدوز ۱۰ اثــر منفــی  روی تجربــه ی 
محسوسی می گذارد.  مایکروسافت از مدتی پیش 

کــرده اســت راهــکاری بــرای جلوگیــری از بــروز  تــالش 
کنــد.  Rapid HPD در اپلیکیشــن های وینــدوز پیــدا 
فایــل برطرف کننده ی ایــن مشــکل در به روزرســانی 
کــه مایکروســافت در ماه هــای آینــده بــرای  بزرگــی 
وینــدوز ۱۰ منتشــر می کند در دســترس قــرار می گیرد. 
کاربران اینســایدر در حــال حاضــر می تواننــد در بیلــد 
۲۱۲۸۷ و نســخه های بعــدی بــه قابلیــت جدیــد 
کننــد. انتظــار مــی رود به روزرســانی  دسترســی پیــدا 
کتبــر ۲۰۲۱ )مهر و آبان  مــورد انتظــار ویندوز ۱۰ در ماه ا
گــر نمی توانیــد تــا آن زمان صبر  ۱۴۰۰( منتشــر شــود. ا
کنیــد،  نسخه ی اینســایدر در دســترس شــما اســت.

کمبــود عرضــه ی  کــه  کــرده اســت  ســونی اعــالم 
کنســول پلــی استیشــن ۵ فعــاًل ادامــه  دارد. یکــی 
کمبــود تراشــه  از اصلی تریــن دالیل ایــن اتفــاق، 
در بــازار اســت؛ چــون تقاضــا فاصلــه ی زیــادی بــا 

گرفتــه. عرضــه 
در ماه هــا و ســال های ابتدایــی تغییــر نســل و 
بــرای  تقاضــا  جدیــد،  کنســول های  عرضــه ی 
شــرکت های  و  اســت  بــاال  بســیار  آن هــا  خریــد 
عــادی  حالــت  در  کنســول  تولید کننــده ی 
مشــکل خاصــی بــرای تأمیــن تقاضــا ندارنــد؛ امــا 
کنســول های بــازی نســل نهمی متفــاوت  دوران 
بــا نســل های پیشــین شــروع شــد و ســونی و 
کنســول های  مایکروســافت فعــاًل نتوانســته اند 
کننــد و بــه  کافــی تولیــد  نســل جدیــد را در تعــداد 
کامــل پاســخ بدهنــد. دلیل ایــن  نیــاز بــازار به طــور 
کمبــود قطعــات و مخصوصــًا  اتفــاق بــه بحــران 
کرونــا  قطعــات نیمه هــادی در دوران همه گیــری 

برمی گــردد. 
کــه زومجــی می نویســد، این ســؤال پیش  آن طــور 
کــی ادامــه پیــدا  کــه بحــران قــرار اســت تــا  می آیــد 
گیمرهــا ســرانجام چــه زمانــی می تواننــد بــا  کنــد و 
کنســول مــورد عالقــه ی خــود  قیمــت اســتاندارد، 
 AMD کننــد؟ شــرکت هایی ماننــد را خریــداری 
به ایــن  مشــکل  می گویند ایــن  مایکروســافت  و 
ــه  ک ــه نظــر می رســد  زودی هــا حــل نمی شــود و ب

ســونی نیــز نظــر مشــابهی دارد.
هیروکــی توتوکــی، مدیــر ارشــد مالــی ســونی، اخیرا 
گــزارش مالــی ســه ماهه ی  در جلســه ی توجیهــی 
اول ۲۰۲۱ گفتــه اســت حتــی بااینکــه آن هــا انتظــار 
دارنــد امســال پلــی استیشــن ۵ فــروش بیشــتری 
از پلــی استیشــن ۴ در مدت زمــان مشــابه داشــته 
کنســول  کــه تولیــد  باشــد، بعیــد بــه نظــر می رســد 

کنــد. به طــور در خــور توجهــی افزایــش پیــدا 
کــه  »همان طــور  می دهــد:  توضیــح  توتوکــی 
کــه فــروش پلــی  گفتــم، هــدف ما ایــن اســت  قبــاًل 
استیشــن ۵ بیشــتر از پلــی استیشــن ۴ ]در ســال 
دوم عرضــه[ باشــد. ولــی آیــا می توانیــم تولیــد را 
به طــور در خــور توجهــی افزایــش بدهیــم؟ خیــر، 
کمبــود قطعــات  کاری نامحتمــل اســت.  چنیــن 
نیمه هــادی یک عامل اســت، امــا عوامل دیگری 
کــه در حجــم تولیــد تأثیرگــذار  نیــز وجــود دارنــد 
هســتند. در حــال حاضــر قصــد داریــم فــروش 
پلــی استیشــن ۵ بیشــتر از فــروش ۱۴٫۸ میلیــون 
واحــدی پلــی استیشــن ۴ در ســال دوم عرضــه 

باشــد.«
اســت  ممکــن  ســونی  توتوکــی،  گفتــه ی  بــه 
قطعــات،  کمبــود  مشــکل  حــل  راســتای  در 
به دنبــال منبــع دومی بــرای خریــد تراشــه  بگــردد 
کنــد طراحــی ســخت افزاری پلــی  یــا شــاید ســعی 
استیشــن ۵ را تغییــر بدهــد: »مثــاًل ممکــن اســت 
منبــع دومی بــرای تأمیــن قطعــات نیمه هــادی 
کــه می توانیــم، طراحــی  کنیــم یــا تــا جایــی  پیــدا 
کنســول را تغییــر بدهیــم. مــا در واحــد تجــاری 
محصــوالت الکترونیکــی و راهکارهای کســب و کار 
ــرای ســاخت  ــر را ]ب ســونی روش هایــی منعطف ت
کردیــم و در ســال مالــی  محصــوالت[ امتحــان 
کنیــم و  ۲۰۲۱ دوســت داشــتیم منعطــف عمــل 

خــود را بــا شــرایط وفــق بدهیــم.«
کمبــود شــدید قطعــات  البتــه حتــی بــا وجــود 
فــروش   ۵ استیشــن  پلــی  کافــی،  نا تولیــد  و 
فوق العــاده ای تجربــه می کند. ســونی تا تاریــخ ۳۱ 
ــه ۷٫۸  ــک ب ــن ۱۴۰۰( نزدی ــارس ۲۰۲۱ )۱۱ فروردی م
میلیــون واحــد پلــی استیشــن ۵ فروختــه اســت؛ 
بیشــتر از فــروش پلــی استیشــن ۴ در مدت زمــان 

ــابه. مش
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AMD ۴7۰۰S بنچمارک پردازنده ی
امتیاز چند هسته ای

 Cinebench R1۵
امتیاز تک هسته ای

 Cinebench R1۵
امتیاز چند هسته ای

 Cinebench R2۰
امتیاز تک هسته ای

 Cinebench R2۰ نام پردازنده

۲۰۸۵ ۱۹۹ ۴۷۸۵ ۴۱۱ AMD Ryzen 7 ۴7۵۰G
۱۶۱۲ ۱۶۰ ۳۹۶۵ ۴۸۶ AMD ۴7۰۰S
۱۴۶۹ ۲۰۰ ۳۶۴۳ ۵۰۸ Intel Core i7-97۰۰

داشــتن آرامــش و شــادی در زندگــی یکــی از مهــم تریــن 
عوامــل رســیدن بــه موفقیــت اســت آرامــش و موفقیــت 
را بایــد هــم زمــان و یکجــا بــا راه و روش هــای موثــر و 

تغییراتــی در زندگــی خــود بدســت آوریــم.
کــه شــما می توانیــد آرامــش و  بله ایــن درســت اســت 
کافیســت  موفقیــت را بــا هــم و یکجــا داشــته باشــید تنها 
کنیــد.  گــذار در خود ایجــاد  کوچــک امــا تاثیــر  تغییراتــی 
و  موفقیــت  مدیریــت  بــرای  جالبــی  بســیار  راه هــای 
وجــود  هــم  افــرادی  دارد  وجــود  آرامــش  بــه  رســیدن 
کــه توانســتند آرامــش و موفقیــت را در یــک زمــان  دارنــد 

کار بســیار دشــواری اســت. کننــد با اینکــه  مدیریــت 
1. جایگزینی صحبت های منفی با تصدیق های مثبت :

ــای  ــرات و صحبت ه ــه تفک ک ــم  ــوب میدانی ــا خ ــه م هم

منفــی تاثیــر خــود را بــر زندگــی ما خواهنــد داشــت آن هم 
ــکار و  ــا اف ــر م گ ــه فقــط و فقــط منفــی اســت؛ ا ک تاثیــری 
باورهــای منفــی در مــورد محیط پیرامون انتخاب کنیم 
کرد. به دنبال آن شکســت و اســترس را تجربه خواهیم 

2. دوری از اشتباهات احمقانه :
کــه اشــتباه شــما چطــور و در چــه حــد  مهــم نیســت 
اوقــات  کثــر  ا کــه  بدانیــد  را  باید ایــن  اســت  داده  رخ 
گاهــی اوقــات مشــکالت بزرگــی را  کوچــک  اشــتباه های 

می زنــد. رقــم 
۳. اجتناب از افکار منفی :

ــد،  کننــده بپرهیزی ــا مســائل ناراحــت  از فکــر در رابطــه ب
مثل:نمی توانــم راحــت باشــم، عصبانــی هســتم، خواب 
کــه خــوب  کافــی نــدارم و... ایــن افــکار اجــازه نمی دهــد 

کنیــد. فکــر 

۴. خود ترغیبی :
بایــد و بایــد خودتــان را بــرای رســیدن بــه موفقیــت و 
کنیــد، ترغیبــی مثبــت و البتــه صحیــح  آرامــش ترغیــب 
ــه مبــادا نتیجــه ی عکــس داشــته باشــد پــس به ایــن  ک
کاری را انجام دهید  که وقتی میخواهیــد  کنیــد چرا فکــر 
ــه  چــون باعــث می شــود راه هــای افزایــش موفقیــت را ب
دســت آوریــد،و در همــان لحظــه آرامــش داشــته باشــید.

۶.وابستگی ها را رها کنید:
کــه منشــأ تمامی مشــکالتتان،  گاهــی متوجــه می شــوید 
کامــل و بی  وابســتگی های شماســت. احســاس نیــاز بــه 
کســی یــا چیــزی باشــیم،  نقــص بــودن، به اینکــه مالــک 
پیــروز  و  برنــده  بــه هــر قیمتــی  و  تحــت هــر شــرایطی 
باشــیم، و اینکــه دیگــران مــا را بــه عنــوان فردی برجســته 
و ممتــاز بشناســند، همگــی جــزو مقولــه ی وابســتگی 

هســتند.
۵. سخت گیری ها را کنار بگذارید:

بــرای موفقیت هایتــان ارزش قائل شــوید و ایــن را بدانید 
گــر  کند،ا از موفقیــت حرکــت  بایــد پیــش  آرامــش  کــه 
چنیــن نباشــد موفقیتــی حاصــل نمی شــود.خانواده ها 
کــه سرشــار از انــرژی مثبــت  مکانــی بــه اســم خانــه دارنــد 

اســت و محلــی بــرای بیــرون ریختــن افــکار منفــی.
7. خودباروی شما کجاست؟

نبایــد در خصــوص آنچــه قــادر بــه انجامــش هســتید، 
کــم بگیریــد و انتظار اندکــی از خود داشــته  خــود را دســت 
کــه  باشــید. بــه قــول میــکل آنــژ، خطــر اصلی ایــن نیســت 
امیدهــا و آرزوهــای شــما بســیار بــزرگ هســتند و قــادر 
نیســتید بــه آنهــا برســید، بلکــه خطر اصلــی در این اســت 
کوچــک و ناچیــز  کــه آرزوهــا و خواســته های شــما بســیار 

باشــند و شــما بــاز هــم بــه آنهــا نرســید.

اینگونهآرامشوموفقیتراهمزمانبدستمیآورید

بــورک یکــی از معروف تریــن میــان وعده هــا در بیــن مــردم 
کشــور ترکیــه اســت.

مواد الزم برای تهیه بورک ترکی :
• خمیر یوفکا: مقدار الزم

•  سیب زمینی: ۳ عدد
•  پیاز: ۱ عدد

•  روغن زیتون: مقداری
• پنیر خامه ای: ۱۰۰ گرم

• پنیر پیتزا: ۱۰۰ گرم
غ: ۱ عدد • زرده تخم مر

• نمک و فلفل: به مقدار الزم
طرز تهیه و دستور پخت بورک ترکی:

کنیــد و در مقــداری  ۱. ســیب زمینی ها را بپزیــد، پیــاز را خــرد 
روغــن تفــت دهیــد تــا طالیــی شــود.

کنیــد )یــا  ۲. ســپس ســیب زمینی های پختــه را ریــز خــرد 
ــل  ــک و فلف کمی نم ــد.  کنی ــه  ــاز اضاف ــه پی ــد( و ب کنی ــده  رن
کمی تفــت دادن از روی حــرارت برداریــد. بزنیــد و پــس از 

۳. پــس از اینکــه مــواد را از روی حــرارت برداشــتید پنیرهــا را 

کنیــد. کمی مخلــوط  اضافــه و 
کمــی زرده  کنیــد و روی خمیرهــا  ۴. خمیرهــا را بــه نوبــت بــاز 
بمالیــد ســپس مقــداری از مخلــوط آمــاده داخــل خمیــر 
بریزیــد. لبــه دیگــر خمیــر را برگردانیــد و بــرای اتصــال لبه هــای 
کمــی زرده تخــم مــرغ بزنیــد )زرده تخــم مــرغ ماننــد  خمیــر 

چســب عمــل می کنــد(.
کنیــد ســپس خمیرهــای آمــاده را  کــف ســینی را چــرب   .۵
کــف قالــب بچینیــد. ســینی را درون فــر با درجــه حــرارت ۱۸۰ 
ــد، پــس از  ــه مــدت ۲۰-۳۰ دقیقــه بپزی درجــه ســانتیگراد ب
آمــاده شــدن بورک هــا را بــه همراه ســس دلخواه ســرو کنید.

طرزتهیهبورکترکی؛پشیماننمیشوید
دستپختربخ

موفقیتربخ

شرکت عمران شهر جدید بهارستان

کارگاهــی )آمــاده  گــزارش شــناخت و پیــش فراخــوان و...( انتخــاب مشــاور نظــارت  کیفــی و  گهــی و اســناد فراخــوان )ارزیابــی  پیــرو آ
کثیراالنتشار )اخبار اصفهان و عصر اصفهان  سازی و تاسیسات شهری( در سطح شهر جدید بهارستان منتشره در روزنامه های 
و زاینــده رود در تاریخ هــای ۴ و ۵ و ۶ اردیبهشــت مــاه( و ســامانه ســتاد بــه شــماره 2۰۰۰۰۰1۳۵2۰۰۰۰۰۴ توســط این شــرکت بــه اطــالع 

کلیــه متقاضیــان و مشــاوران می رســاند. گواهــی صالحیــت و گــروه تخصــص موردنیاز ایــن شــرکت بــه شــرح زیــر تغییــر یافــت:

کیــد می گــردد بــه اســتناد ابالغیــه دبیــر محتــرم کارگــروه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت مبنــی بر الــزام بکارگیــری امضای  مجــدداً تأ
گرم(، لذا الزامی است  الکترونیکی و عدم پذیرش نسخ فیزیکی و همچنین عدم پذیرش اسناد فاقد امضای الکترونیکی )دارای مهر 
کــه مشــاوران کلیــه اســناد فراخــوان و مــدارک و مســتندات خــود را در ســامانه ســتاد و بــا مهــر و امضــاء دیجیتال )الکترونیکی( بارگــذاری 
نماینــد. اســناد فاقــد امضــای الکترونیکــی )دارای مهــر گــرم( بــه هیــچ وجــه مــورد پذیــرش نیســت. این شــرکت از پذیرش نســخ فیزیکی 
ک برای این شــرکت اســناد بارگذاری شــده در ســامانه ســتاد و با مهــر و امضاء دیجیتال  اســناد ارزیابــی کیفــی خــودداری می نمایــد. مال

کت ها به شــرح زیر تغییــر می یابد. )الکترونیکــی( می باشــد. لــذا زمــان دریافــت اســناد و تســلیم پیشــنهاد و گشــایش پا
زمان مهلت دریافت اسناد: 1۴۰۰/۰2/22 ساعت 17

زمان تسلیم پیشنهاد: 1۴۰۰/۳/1 ساعت 17
کت: 1۴۰۰/۳/۳ ساعت 1۰ زمان گشایش پا

توضیحــات فــوق بــه شــرایط فراخــوان و ســایر اصالحــات انجــام شــده قبلــی اضافــه و جــزء الینفک شــرایط محســوب و مابقی شــرایط و 
کان بــه قــوت خــود باقــی اســت. این بــرگ جــزء اســناد تلقــی می گــردد. اصالحــات انجــام شــده و توضیحــات تکمیلــی کمــا

11۳۰27۵ / م الفاصالحات فوق در سامانه ستاد بارگذاری شده است.

نوبت اول

گهی فراخوان  اصالحیه شرایط آ
انتخاب مشاور نظارت کارگاهی )آماده سازی و تاسیسات شهری( 

در سطح شهر جدید بهارستان شماره: 2۰۰۰۰۰1۳۵2۰۰۰۰۰۴

مدت مبلغ برآورد اولیه 
)ریال(

گروه - 
تخصص

گواهینامه 
صالحیت 

مشاوره
موضوع فراخوان شماره مناقصه ردیف

2۴ ماه
 RFP در اسناد(

 مشخص 
می گردد(.

مشاور می بایست 
دارای صالحیت 

حداقل پایه ۳ گروه 
راه و ترابری - گرایش 
راه سازی و حداقل 
پایه ۳ آب - گرایش 

تاسیسات آب و 
فاضالب باشد.

انتخاب مهندس 
مشاور واجد 
شرایط برای 

کارگاهی  نظارت 
بر پروژه های 

در سطح شهر 
بهارستان 

)آماده سازی 
و تاسیسات 

شهری(

2۰۰۰۰۰1۳۵2۰۰۰۰۰۴ 1
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