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بنــا بــه اظهــار مســووالن ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اصفهــان در حالیکــه تمامی ســهمیه میــوه 
ــا قیمــت مناســب توســط واحدهــای  ــدون التهــاب و ب ــوروز ۱۴۰۰ در ایــن اســتان ب ــازار ن طــرح تنظیــم ب
منتخــب بــه فــروش رســید میوه هــای احتــکار شــده توســط دالالن و ســودجویان موجــود در انبارهــا در 
حــال فاســد شــدن اســت. عــده ای از دالالن و واســطه ها هــر ســاله بــا امیــد به افزایش قیمت میــوه پس از 
عیــد، مقادیــری پرتقــال و ســیب را ذخیــره می کننــد تــا  بــا قیمت باالتــر عرضه کنند اما بــا توجه به تامین 
کاالهــای اساســی و میــوه به انــدازه کافــی، قیمــت ســیب و پرتقــال پــس از عیــد کاهش پیدا کرد و کســانی 
کــرده و آن را در زمــان بــاال رفتــن قیمت هــا  کــه بــه دنبــال فرصــت بودنــد تــا میوه هــای شــب عیــد را ذخیــره 

کننــد، امــروز متحمــل ضــرر و زیــان شــده اند. عرضــه 
کــه مقــدار زیــادی میــوه به دلیــل امتنــاع دالالن از عرضــه در معــرض فاســد  بررســی ها نشــان می دهــد 

کــه در روزهــای آینــده مــورد اســتفاده قــرار نگیــرد فاســد خواهــد شــد.  شــدن اســت و در صورتــی 

۳

طرحی برای مدیریت آب با کمترین تنش و ابهام:

ندای مظلومیت کشاورزان اصفهان باید شنیده شود

احتکار میوه و حال ناخوش 
این روزهای بازار اصفهان

دارنده مدال برنز کشتی آزاد جهان: 

در المپیک می توانم روی سکو بایستم
۶

سخنگوی آزادسازی سهام عدالت اعالم کرد: 

واریز مرحله دوم سود سهام 
عدالت سهامداران 

در انتظار پرداخت سود ۵ شرکت

توسعه صادرات صنایع دستی 
اصفهان از طریق 

حمل و نقل هوایی

کنش  نماینده مردم اصفهان در وا
به ادعای معاون اول رئیس جمهور: 

کنون  مجلس درباره نرخ ارز تا
هیچگونه مصوبه محدود 

کننده ای نداشته است

اطالع از زمان ورود اتوبوس 
به ایستگاه ها با استفاده 

AVL از سامانه
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رئیس اتاق اصناف اصفهان:  

مخالف ادامه تعطیلی اصناف هستم

گیر مرکز بهداشت استان اصفهان:  مدیر مرکز بیماری های وا

اصفهان از قله اپیدمی کرونا 
درموج چهارم عبورکرد

۳

۴

علی اصغر حاج حیدری - شهردار خمینی شهر

گهی اقدام نماید: شهرداری خمینی شهر درنظردارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر ازطریق آ
موضوع مناقصه: لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر

مبلغ اولیه اعتبار: 1۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

محل تامین اعتبارات: اعتبارات شهرداری
مهلت ارائه پیشنهادهای مناقصه: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1۴۰۰/۰2/2۵

محل دریافت اسناد: امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر
محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر

تاریخ بازگشایی پیشنهادات: 11 صبح روز یکشنبه مورخ 1۴۰۰/۰2/2۶
مدت اعتبار پیشنهادها: روز چهارشنبه 1۴۰۰/۰۳/۰۵

1127۶۰۴ / م الفاصالح، جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمی شود.

نوبت دوم
گهی مناقصه آ

مهندس حسین علی محمدی رزوه - شهردار گوگد

کارشناســی شــماره 1۳99 ح / 18 مــورخ 99/1۰/27 )زمیــن  گوگــد بــه اســتناد صورتجلســه شــماره 12۵ مــورخ 99/1۰/17 شــورای محتــرم اسالمی شــهر و نظریــه  شــهرداری 
ک خود را با مشــخصات  کارشناســی  شــماره ۰91۰ - 99 مورخ 99/1۰/1۰ )زمین مســکونی( درنظردارد تعدادی از امال کارگاهی( و مصوبه شــماره 1۰۴ مورخ 99/۴/۴ و نظریه 
گــذار نمایــد. متقاضیان محترم میتوانند پیشــنهادات خــود را تا تاریــخ 1۴۰۰/۰2/21 به دبیرخانه شــهرداری ارائه و رســید دریافت نمایند. و شــرایط ذیــل ازطریــق مزایــده وا

1( واریز مبلغ ۵ درصد کل مزایده  به حساب سیبای شماره ۰1۰7۳91۰71۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه گوگد بابت سپرده شرکت در  مزایده الزامی می باشد.
که پس از تفکیک و مشــخص شــدن وضعیت ســاخت در دفترخانه  ک ثبتی شــماره فرعی ۳۳7/2۶1 می باشــد  کلی تحت پال کارگاهی  به صورت  2( وضعیت ســند قطعه های 

اســناد رســمی به نام خریدار انتقال خواهد شــد.
۳( باالترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده اعالم و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

گهی وغیره  بعهده برنده مزایده خواهد بود. ۴( کلیه هزینه های مربوط به چاپ آ
۵( پیشنهاداتی که مخدوش یا ناخوانا و بعد از تاریخ مقرر رسیده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۶( منع مداخله کارکنان دولت در پیشنهادات الزامی است.
کثــر تا ســاعت 1۴ روز ســه شــنبه مــورخ 1۴۰۰/2/21 نســبت بــه دریافت اســناد مزایده و تحویــل آن به  کــت: متقاضیــان میتواننــد حدا 7( محــل و مهلــت دریافــت اســناد و تحویــل پا

دبیرخانــه شــهرداری اقدام نمایند.
کتها( راس ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 1۴۰۰/2/22 در محل شهرداری برگزار و برنده مزایده اعالم می گردد. 8( کمیسیون عالی معامالت برای امر فوق )بازگشائی پا

متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطاعات  بیشتر و سایر شرایط با واحد شهرسازی شهرداری یا با تماس با تلفنهای ۵7۳۳۰۰2۰ الی 22 اطالعات بیشترکسب نمایند.

1127۶11 / م الف                       

چاپ دوم

گهی تجدید مزایده   آ
فروش زمین های کارگاهی و مسکونی نوبت چهارم

آدرس کل جمع 
)ریال(

 مبلغ پایه هر مترمربع
)ریال( کاربری  مساحت

مترمربع
 شماره
ک پال ردیف

کوثر کمربندی سردار شهیدسلیمانی جنب فروشگاه  7،۵۳۳،۴۴۰،۰۰۰ 1۶،۰۰۰،۰۰۰ کارگاهی ۴7۰/8۴ A۰۰7 1

کوثر کمربندی سردار شهیدسلیمانی جنب فروشگاه  9،1۴۶،8۶۰،۰۰۰ 1۵،۵۰۰،۰۰۰ کارگاهی ۵9۰/12 A۰۰8 2

کوثر کمربندی سردار شهیدسلیمانی جنب فروشگاه  7،۰27،97۰،۰۰۰ 17،۰۰۰،۰۰۰ کارگاهی ۴1۳/۴1 A۰۰9 ۳

کوثر کمربندی سردار شهیدسلیمانی جنب فروشگاه  7،1۶7،9۳۰،۰۰۰ 1۶،۵۰۰،۰۰۰ کارگاهی ۴۳۴/۴2 A۰11 ۴

گوگد، کوچه پشت  مسجد جامع ۳،18۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ مسکونی 1۰۶ 27۴9 ۵

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه

مناقصات و مزایدات: جهت دریافت اســناد و کســب اطالعات بیشــتر به نشــانی 
ــد و تامین کننــدگان  ــدات بخــش خری WWW.MSC.IR لینــک مناقصــات و مزای
مراجعــه و طبــق راهنمــای موجــود، نســبت به انتخاب مناقصــه موردنظــر ازطریق 

سیســتم ارتبــاط بــا تأمین کننــدگان )SRM( اقــدام نمائید. 
 WWW.MSC.IR ســایر فراخوان هــا: جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــه نشــانی

بخــش اطالعیه هــا، فراخــوان مربوطــه مراجعــه بفرمایید.

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ
مدیریت 

مرتبط
مهلت ارسال 

مدارک موضوع شماره  نوع
فراخوان ردیف

 قراردادهای
خرید 1۴۰۰/2/18

 حمل جاده ای مواد اولیه
 از منطقه بیجار به فوالد

مبارکه
۴8۵288۰۳  فراخوان

عمومی 1

 قراردادهای
خرید 1۴۰۰/2/2۶ فروش اقالم ضایعاتی 1۴۰۰۴۰۰۰۵7  مزایده

عمومی 2

 قراردادهای
خرید 1۴۰۰/2/18

 تعمیر و نگهداری و
 اصالح ایستگاههای گاز کلر

در سطح شرکت فوالد مبارکه
۴8۵27۴88  فراخوان

عمومی ۳

 قراردادهای
خرید 1۴۰۰/2/2۵

 انجام عملیات تفکیک،
کسازی،  دسته بندی، پا

 حمل و تخلیه انواع
 ضایعات و نخاله ها در

سطح شرکت فوالد مبارکه

۴8۵1۳87۶  فراخوان
عمومی ۴

گهی: 1۴۰۰-۰۵2  کد آ
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رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلــس ضمــن انتقــاد از طــرح دولــت در اعطــای 
مشــوق ۱۰۰۰ تومانــی بــه کشــاورزان در خریــد گندم 
و  ناصحیــح  غیرکارشناســی،  طــرح  گفت: ایــن 

صدقــه پــروری اســت.
گفتگــو بــا  مهــر بــا  ســیدجواد ســاداتی نــژاد در 
اشــاره به اینکــه طبق مصوبــه ســال ۱۳۹۲ مجلس 
گــذاری اختیــارات الزم  شــورای اســامی مبنی بر وا
بــه وزارت جهــاد کشــاورزی دز حوزه هــای مختلف 
کشــاورزی اظهــار داشــت: متأســفانه این  صنعــت 
قانون توســط رئیس جمهور در جلســه ســران قوا 

لغــو شــد.
بــه  منجــر  قانــون  لغو ایــن  بیان اینکــه  بــا  وی 
کشــاورزی، نظــارت و تولیــد در  تضعیــف حــوزه 
کــه  ابــراز داشــت: حقیقت ایــن اســت  آن شــد، 
کمبودهــا و مســائل پیرامــون آن در  بســیاری از 
کشــور مربــوط بــه همیــن  کشــاورزی در  صنعــت 

اســت. موضــوع 
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلــس شــورای اســامی با اشــاره بــه تاش هــای 
گسترده در مجلس و کمیسیون کشاورزی مبنی 
بــر بازگشــت اختیــارات ســابق بــه وزارت جهــاد 
کــرد: رئیــس جمهــور تا بــه امروز  کشــاورزی تصریــح 

کــرده اســت. در مقابل ایــن موضــوع مقاومــت 
ــه  غ ب ــر ــل م ــی مث ــه در بحث های ــا بیان اینک وی ب
دلیل آشــفتگی فراوان با ایجاد قرارگاه ســاماندهی 
ــر  ــه وزی ــوردی ب ــورت م ــه ص ــارات ب ــن اختی غ ای مر
کــرد:  گــذار شــد، خاطرنشــان  کشــاورزی وا جهــاد 
هرچند ایــن اختیــارات به صــورت کامل نبــود ولی 

کاهــش صف هــا داشــت. ــرات خوبــی در  اث
گذشــته  ســاداتی نــژاد بــا اشــاره به اینکــه ســال 
تضمینــی  خریــد  قانــون  اصــاح  بــا  مجلــس 
کشــاورزی تعییــن قیمــت  محصــوالت اساســی 
محصــوالت اساســی کشــاورزی را بــه وزارت جهــاد 
کــرد، بیــان داشــت: پیــش از آن  گــذار  کشــاورزی وا
کشــاورزی توســط  قیمــت محصــوالت اساســی 
ــن  ــن بی ــه در ای ک ــد  ــام می ش ــاد انج ــورای اقتص ش
کــه بایــد دیــده نمی شــد  کشــاورزان آنطــور  حــق 

کــه قیمت هــا واقعــی نبــود. چرا
کاهش تولید محصوالت کشاورزی نتیجه عدم 

قیمت گذاری واقعی است
محصــوالت  واقعــی  گــذاری  قیمــت  عــدم  وی 
محصــوالت  تولیــد  کمبــود  باعــث  را  کشــاورزی 
کشــاورزی و بــه تبــع آن افزایــش واردات دانســت 
کار  کشــور  کنونــی ارزی  و ادامــه داد: در شــرایط 
شــورای  گیــری  شــکل  شــد،  انجــام  مهمی کــه 
کشــاورزی  گــذاری محصــوالت اساســی  قیمــت 

بــود.

ــاره  ــا اش ــدگل ب ــان و آران و بی کاش ــردم  ــده م نماین
به اینکه ایــن شــورا بــا حضــور نمایندگانــی از ســه 
کشــاورزی  اجتهــاد  وزرای  و  کشــاورزی  تشــکل 
و اقتصــاد و همچنیــن رئیــس ســازمان برنامــه 
بــا  گفــت:  اســت،  شــده  تشــکیل  بودجــه  و 
کشــاورزان در  تشــکیل این شــورا بــرای اولیــن بــار 
کشــاورزی ســر میــز  تعییــن قیمــت محصــوالت 
قــرار گرفتنــد که ایــن باعــث شــد انگیــزه خوبــی هم 
کشــاورزان بــرای افزایــش تولیــد محصــوالت  بــرای 

کشــاورزی شــکل بگیــرد.
وی بــا بیان اینکــه رئیس ایــن شــورا وزیــر جهــاد 
کشــاورزی اســت، افــزود: در چنــد مــورد از قیمــت 
محصــوالت کشــاورزی مثــل چــای، چغنــدر قند و 
کــه البتــه  غیــره هــم اصاحــات خوبــی انجــام شــد 
رئیــس جمهــور باز هــم در مقابل تعیین قیمت ها 
موضــع گیــری کرد و تصمیمات این شــورا را در این 

موضــوع مــورد نقــد قــرار داد.
رئیس جمهور اعتقادی به تغییر قیمت 

محصوالت کشاورزی نداشت
ســاداتی نــژاد بــا بیان اینکــه رئیــس جمهور معتقد 
ــر  ــد تغیی ــاورزی نبای کش ــوالت  ــت محص ــود قیم ب
کــه در  اســت  کــرد: چگونــه  کیــد  تا کنــد،  پیــدا 
ــاهد  ــور ش کش ــطح  ــات در س ــا و خدم کااله ــر  دیگ
افزایــش زیــاد قیمت هــا هســتیم عــدم افزایــش 
کشــاورزی خــاف منویــات  قیمــت محصــوالت 
و  تولیــد  از  حمایــت  در  انقــاب  معظــم  رهبــر 

اســت. تولیدکننده هــا 
گنــدم هــم بایــد  وی بــا اشــاره به اینکــه قیمــت 
ــه  ــا ب در ایــن شــورا تعییــن شــود، اظهــار داشــت: ت
امــروز جلســاتی به ایــن منظــور برگــزار شــده ولــی 

گرفتــه نشــده اســت. تصمیماتــی 
گنــدم  بــرای  تومانــی   ۴۰۰۰ مصــوب  قیمــت 

نیســت کشــاورز  هزینه هــای  پاســخگوی 
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلــس شــورای اســامی با بیان اینکــه قیمــت 

چهــار هــزار تومــان برای هر کیلوگــرم گندم به هیچ 
کشــاورز  گــزاف  هزینه هــای  پاســخگوی  عنــوان 
کــه  باعــث می شــود  ابــراز داشــت: این  نیســت، 
گنــدم بــه مکانــی بــرای چــرای دام تبدیــل  ع  مــزار

شــود.
وی بــا اشــاره به اینکــه حداقــل قیمــت بــرای خریــد 
کیلویــی پنــج هــزار و ۸۰۰  کشــاورزان بایــد  گنــدم از 
کــرد: با ایــن وجــود اصــرار مــا  تومــان باشــد، تصریــح 
کــه طبــق قانــون بایــد شــورا قیمــت  بر ایــن اســت 

کنــد. گنــدم را مشــخص 
ســاداتی نــژاد بــا اشــاره بــه مصوبــه هیئــت دولــت 
مبنــی بــر اعطــای مشــوق ۱۰۰۰ تومانــی بــرای خریــد 
کشــاورزان در صــورت تحویــل محصــول  گنــدم بــه 
مصوبــه  کرد: ایــن  خاطرنشــان  دولــت،  بــه 
ناصحیح و غیرکارشناسی شده و به نوعی صدقه 
ــده  ــاورز تولیدکنن کش ــه  ک ــی  ــت در حال ــروری اس پ
کــرده و بایــد بــه قیمــت  اســت و محصــول را تولیــد 

واقعــی آن را از او خریــد.
اعطای مشوق ۱۰۰۰ تومانی برای خرید 

گندم ایستادن در مقابل قانون است
وی بــا بیان اینکــه اعطــای مشــوق ۱۰۰۰ تومانــی 
کشــاورز بــه نوعی ایســتادن  گنــدم بــه  بــرای خریــد 
در مقابــل قانــون اســت، بیــان داشــت: در صــورت 
واســطه ها  و  دالل هــا  پــای  طــرح  اجرای ایــن 
گنــدم را  کــه آنهــا  به ایــن موضــوع بــاز می شــود چرا
از کشــاورز می خرنــد و بــه دولــت تحویل می دهند 

کشــاورزان می شــود. و ایــن باعــث تضییــع حــق 
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 
گــذاری بایــد طــی  مجلــس افــزود: شــورای قیمــت 
گنــدم از کشــاورزان را  روزهــای آینــده قیمــت خرید 
کنــد در غیر ایــن  کشــاورزان ابــاغ  تعییــن و آن را بــه 
کشــاورزی مجلــس از راه هــا  کمیســیون  صــورت 
و ابزارهــای نظارتــی و قانونــی خــود و بــه منظــور 
کشــاورزان این مســیر را  پاسداشــت حــق و حقــوق 

کــرد. دنبــال خواهــد 

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس؛

گندم به کشاورزان صدقه پروری است اعطای مشوق ۱۰۰۰ تومانی برای خرید 
خبرربخ
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خبرربخ

کارگــران  کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی  رئیــس 
گفــت: اشــتغال پایــدار بــه  کارگــران  دربــاره مشــکالت 
دلیــل زیــر ســاختهای سیاســی - اقتصــادی تحقــق 
ناپذیــر شــده و ایــن امــر بیــکاری و عــدم امنیــت 

کارگــران را دامــن زده اســت. شــغلی 
انجمن هــای  عالــی  کانــون  رئیــس  ناصرچمنــی، 
گفــت وگــو بــا تســنیم، دربــاره  کارگــران در  صنفــی 
گفت: ایــن روزهــا  کارگــران  مشــکالت و مطالبــات 
جوابگــو  را  زندگــی  هزینه هــای  کارگــران  درآمــد 
کارگــران نســبت بــه  نیســت،  امیــد بــه زندگــی در 
می دهــد،  نشــان  واقعــی  کاهــش  دیگــر  اقشــار 
کاغــذ  کار شایســته فقــط بــر روی اوراق  مؤلفه هــای 

نقــش بســته  اســت و عملیاتــی نشــده اســت.
یافتــن  در  کارگــران  مشــکالت  بــه  اشــاره  بــا  وی   
ــر  ــل زی ــه دلی ــدار ب ــتغال پای ــت: اش گف ــدار  ــغل پای ش
ســاختهای سیاســی – اقتصــادی تحقــق ناپذیــر 
شــده و ایــن امــر بیــکاری و عــدم امنیــت شــغلی 

اســت. زده  دامــن  را  کارگــران 

کارگــران بــا  کانــون عالــی انجمــن صنفــی  رئیــس 
همــوار  تــوان  کارفرمایــی  بخــش  گــر  ا بیان اینکــه 
نــدارد  کارگــران  بــرای  واقعــی  معیشــت  نمــودن 
بــر  قانــون  کــه  وظیفــه ای  طبــق  اســت  ضــروری 
کارگــران حمایــت  گذاشــته،  دولــت از  دوش دولــت 
مســتقیم کنــد گفت:تعلــل دولــت در ایــن خصوص 
قابــل درک نیســت و مــردم بــر دولــت حقــی دارنــد.

گر ملــت اموراتش  ســرمایه کشــور مــال ملت اســت. ا
مــورد  دولــت  ســوی  از  اســت  الزم  نمی گــذرد 
حمایــت قــرار بگیــرد. هیــچ سیاســت و حرکتــی بــه 
کــم درآمــد نیســت. هــر روز قــدرت  گروههــای  نفــع 

دســتمزد  می شــود.  کمتــر  و  کــم  کارگــران  خریــد 
کفــاف هزینه هــای زندگــی را نمی دهد.خــط فقــر 
چهــار برابــر حداقــل دســتمزد اســت.فاصله درآمد و 
هزینه هــا قابــل انطباق نیســت. ســیر از گرســنه خبر 
گرانی  نــدارد. وضــع مســکن بیــداد می کنــد. شــرایط 
کارگــران را خالــی از مــواد غذایــی اصلــی  ســفره های 
بویــژه پروتئیــن نموده اســت. فقر غذایی به ســمت 
ســوء تغذیــه ای مانــدگار در حــال پیــش روی اســت.

کارگــران  کــه  وی بــا بیان اینکــه آیــا با ایــن شــرایط 
انتظــار  می تــوان  هســتند  خــود  بقــای  نگــران 
کنــد؟  کشــور رشــد  داشــت تولیــد  و خدمــات در 
کارگــر در تهدید امرار و معاش اســت.  گفت:خانــواده 
گرفتــار حفــظ خانــواده اســت. حقــوق پائیــن،  او 
کار موقــت، فشــارهای روحی  اخــراج، اتمــام قــرارداد 
کارفرمــا،  بــه  تحمیلــی  بداخالقی هــای  از  ناشــی 
کاهــش  گســیخته،  کارگاه هــا، تــورم افســار  تعطیلــی 
ک ارزش پــول ملــی وخیلــی از مــوارد ریــز و  وحشــتنا
درشــت دیگــر او را تهدیــد می کنــد. مســئوالن بایــد 

ــد. کنن ــران  کارگ ــکالت  ــال مش ــه ح ــری ب فک

گرانــی شــکر در بــازار امشــب در  کمبــود و  مشــکالت 
گــوی ویــژه خبــری مطــرح و بررســی شــد. گفــت و 

محمدصــادق مفتــح قائــم مقــام وزیــر صمــت در 
ــه  ــر اتحادی ــنی دبی ــمعلی حس ــور بازرگانــی و قاس ام
بنکــداران مــواد غذایــی امشــب ۱۱ اردیبهشــت مــاه 
گــوی ویــژه خبــری بــه  گفــت و  بــا حضــور در برنامــه 

کشــور پرداختنــد. ــازار شــکر در  بررســی ب
ــه بنکــداران مــواد  ــر اتحادی قاســمعلی حســنی دبی
غذایــی بــا اشــاره به اینکــه تا زمانــی که دولت دســت 
ــدارد و قیمت هــای دســتوری وجــود  از دخالــت برن
داشــته باشــد شــاهد مشــکالت عدیــده خواهیــم 
ــده  ــزود: متاســفانه برخورد هــای پلیســی دی ــود اف ب
کــه توقــف ارز دولتــی اتفــاق  می شــود، تــا زمانــی 
کاال هــا  نیفتــد هــر روز شــاهد وجــود یــک مشــکل در 
می توانــد  تاجــر  کــرد:  اظهــار  وی  بــود.  خواهیــم 
کنــد، امــا دولــت در ایــن راســتا بایــد اقــدام  شــکر وارد 
ــت  ــت اس ــس، رقاب ــن پلی ــد، بزرگتری کن ــارت  ــه نظ ب
پیــدا  کاهــش  قیمت هــا  باشــد  رقابــت  وقتــی  و 
کشــور دنیــا دفاتــر تجــاری داریــم، ارز  می کنــد. در ۶۰ 
دولتــی مــا را بدبخت کرده اســت و اجازه نمی دهند 
افــراد بــزرگ وارد بازار شــوند. حســنی افــزود: تا زمانی 
کــه محدودیــت وجــود دارد مشــکالت پــا برجاســت. 
ــار قیمت هــا تغییــر پیــدا  گذشــته ۷ ب در ســه ســال 
کــرده اســت لــذا از دولــت خواهــش می کنیــم نظارت 

داشــته باشــد، امــا دخالــت نکنــد.
دبیــر اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی بــا بیان اینکــه 
مــن بنکــدار حــق انتخاب قیمــت نــدارم اظهــار کرد: 

در ۴۲ ســال گذشــته همه قیمت گذاری ها محکوم 
به شکســت بــوده اســت.

گفــت:  وی بــا اشــاره بــه وجــود ۵ نــرخ شــکر در بــازار 
۶ هــزار و ۶۵۰، ۸ هــزار و ۷۰۰، ۱۱ هــزار و ۵۰۰، ۱۳ هــزار 
امــروز  تومــان نرخ هــای موجــود  و ۵۰۰ و ۱۵ هــزار 
بــازار اســت، ۶۶۵۰ تومــان نــرخ واحدهــای تولیــدی 
اســت، نــرخ ۸۷۰۰ تومــان بــه صــورت محــدود در 

فروشــگاه های زنجیــره ای عرضــه می شــود.
حســنی ادامه داد: سیاســت های جاری دولت این 
زنجیــره ای  فروشــگاه های  طریــق  از  کــه  اســت 
کنــد امــا ۲۵ درصــد جمعیــت مــا بــه  شــکر را تامیــن 

فروشــگاه های زنجیــره ای دسترســی دارد.
بــا اشــاره  دبیــر اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی 
به اینکــه ســاختارهای نظــام توزیــع اشــتباه اســت 
کــه بایــد اصــالح شــوند افــزود: تــا ۱۵ آبــان پیــک 
کــه تقاضــای آب  مصــرف شــکر را داریــم بــه طــوری 
میــوه، نوشــیدنی ها و نوشــابه های دیگــر در ایــن 

پیــک وجــود دارد.
وی بــا اشــاره به اینکــه وقتــی قیمت هــا دســتوری 
گفــت: تمــام قیمــت  می شــود بــازار بــه هــم می ریــزد 
هیــچ  و  اســت  شکســت  بــه  محکــوم  گذاری هــا 
و  رعایــت نمی شــود  گذاری هــا  وقت ایــن قیمــت 
کــه بــا  کاالیــی را  جــواب نمی دهــد، همیشــه مــردم 
دالر نیمایــی وارد می شــود بــا قیمــت آزاد خریــداری 
می کننــد. حســنی بــا اشــاره به اینکــه در ۱۱۰۰ شــهر، 
کســی  زیر ۱۵ هزار تومان در بخش آزاد شــکر نصیب 
نمی شــود افــزود: مصرف کننــده شــکر را بــا دالر ۴۵ 

هــزار تومانــی مصــرف می کنــد.

وزیع شکر به صورت گسترده ادامه پیدا خواهد 
کرد

محمدصــادق مفتح قائم مقــام وزیر صمــت در امور 
کنــش بــه چنــد نرخــی بــودن قیمــت  بازرگانــی در وا
شــکر در بــازار افــزود: همــکاران شــما چنــد واحــد 
کردنــد و ایــن مقدمــه بــر هــم زدن  صنفــی را رصــد 

ــازار اســت. ب
دارد  وجــود  واردات شــکر  به اینکــه  اشــاره  بــا  وی 
بــا ارز نیمایــی واردکننــدگان می تواننــد شــکر را  و 
کننــد ادامــه داد: در ابتــدای فصــل برداشــت  وارد 
نیشــکر هســتیم، لذا االن موجــودی خوبــی داریم و 

خریدهــای خوبــی انجــام شــده اســت.
کــه از بــازار می بینیــم  مفتــح بــا اشــاره به اینکــه افقــی 
افقــی روشــنی اســت یعنــی بــرای بازار شــکر مشــکلی 
بــه  توزیــع  کــرد:  خاطرنشــان  داشــت  نخواهیــم 

ــرد. ک گســترده ادامــه پیــدا خواهــد  صــورت 
ــا اشــاره  قائــم مقــام وزیــر صمــت در امــور بازرگانــی ب
گفــت: در  به اینکــه بــرای شــکر ۵ نــرخ وجــود نــدارد 
بــازار بــرای شــرکت دو نــرخ وجــود دارد،بــا توجــه بــه 
کشــور بــرای شــکر داریــم بــه همــان  کــه در  نیــازی 

کشــور شــود. میــزان نیــز بایــد شــکر وارد 
کــرد: بــدون هیــچ گونــه محدودیتی شــکر  وی بیــان 
می شــود،  عرضــه  زنجیــره ای  فروشــگاه های  در 
در ایــن رابطــه شــبکه توزیــع مناســبی وجــود دارد، 
کمبــودی در ایــن زمینــه نداریــم.  منســجم تریــن 
شــبکه توزیــع فروشــگاه های زنجیــره ای هســتند 
کــه بــدون هیــچ محدودیتــی در آنهــا شــکر عرضــه 

می شــود.

گفــت: مجلــس دربــاره نــرخ ارز  مهــدی طغیانــی 
کننــده ای  محــدود  مصوبــه  هیچگونــه  کنــون  تا
نداشــته اســت، جهانگیــری بایــد دربــاره ادعــای 
ارز توســط  نــرخ  بــر محدودکنندگــی  خــود مبنــی 

کنــد. مجلــس، مســتندات خــود را ارائــه 
کمیســیون اقتصادی  مهــدی طغیانی ســخنگوی 
کنــش بــه ادعــای معــاون اول رئیــس  مجلــس در وا
جمهــور در فضــای مجــازی مبنــی بر اینکــه مجلــس 
گفــت: دیشــب  کاهــش نــرخ ارز را نمی دهــد،  اجــازه 
شــاهد بیان ایــن اظهــارات از ســوی جهانگیــری 
کــه معــاون اول رئیس  بــودم و ایــن ســوال پیــش آمد 
جمهــور براســاس چــه معیــار و مســتنداتی چنیــن 

ادعایــی می کنــد.
جلســات  اقتصــادی  کمیســیون  داد:  ادامــه  او 
کاهــش و مدیریــت نــرخ ارز بــا  متعــددی را بــرای 
حضــور مســئوالن دولتــی طــی همیــن مــدت زمــان 
کــرده  کنــون برگــزار  فعالیــت مجلــس یازدهــم تــا 
اســت، البتــه نــرخ ارز نبایــد بــا دخالــت تعییــن شــود 
صحیــح  گــذاری  سیاســت  طریــق  از  بایــد  بلکــه 

مدیریــت شــود.
کنــون  کــرد: مــا دربــاره نــرخ ارز تا طغیانــی تصریــح 
هیچگونــه مصوبــه محدودکننــده ای نداشــته ایم، 
کــه نــرخ  اتفاقــا بانــک مرکــزی همیشــه مدعــی بــوده 
ارز را بــازار و ســامانه نیمــا و میــزان عرضــه و تقاضــا 
ــت  ــام مدیری ــال اجــرای نظ ــد و در ح تعییــن می کن
کمیســیون  ســخنگوی  هســتیم.  ارزی  شــناور 
اقتصــادی مجلــس افــزود: جهانگیــری بایــد دربــاره 
ارز  نــرخ  بــر محدودکنندگــی  ادعــای خــود مبنــی 
کنــد.  توســط مجلــس، مســتندات خــود را ارائــه 
حتی یک مصوبه و صورتجلسه در مجلس مبتنی 
بــر ادعــای معــاون اول رئیــس جمهــور وجــود نــدارد.
کــرد: جهانگیــری حداقــل بــا رئیــس بانــک  او اظهــار 
مرکــزی هماهنگــی داشــته باشــد. مجلــس همــواره 
کاهــش و تعدیــل نــرخ ارز حمایــت جــدی داشــته  از 

اســت.

کارگران و هزاران مشکل پابرجا

نابسامانی به بازار شکر رسید؛ 
 دالیل ۵ نرخی شدن شکر در بازار

کنش  نماینده مردم اصفهان در وا
به ادعای معاون اول رئیس 

جمهور: 
مجلس درباره نرخ ارز 

کنون هیچگونه مصوبه  تا
محدود کننده ای 

نداشته است

گزارشربخ

بنــا بــه اظهار مســووالن ســازمان صنعت، معــدن و 
تجــارت اصفهــان در حالیکــه تمامی ســهمیه میــوه 
طــرح تنظیــم بــازار نــوروز ۱۴۰۰ در ایــن اســتان بــدون 
التهــاب و بــا قیمــت مناســب توســط واحدهــای 
منتخــب بــه فروش رســید میوه هــای احتکار شــده 
توســط دالالن و ســودجویان موجــود در انبارهــا در 

حــال فاســد شــدن اســت.
عــده ای از دالالن و واســطه ها هــر ســاله بــا امیــد 
ــه افزایــش قیمــت میــوه پــس از عیــد، مقادیــری  ب
ــت  ــا قیم ــا  ب ــد ت ــره می کنن ــیب را ذخی ــال و س پرتق
باالتــر عرضــه کننــد امــا بــا توجه بــه تامیــن کاالهای 
کافــی، قیمــت ســیب و  اساســی و میــوه به انــدازه 
پرتقــال پــس از عیــد کاهــش پیــدا کــرد و کســانی که 
بــه دنبــال فرصــت بودنــد تــا میوه های شــب عیــد را 
کــرده و آن را در زمــان بــاال رفتــن قیمت هــا  ذخیــره 
عرضــه کننــد، امــروز متحمــل ضــرر و زیان شــده اند.

کــه مقــدار زیــادی میــوه  بررســی ها نشــان می دهــد 
به دلیــل امتنــاع دالالن از عرضــه در معــرض فاســد 
کــه در روزهــای آینــده  شــدن اســت و در صورتــی 

مــورد اســتفاده قــرار نگیــرد فاســد خواهــد شــد. 
بــر اســاس اعــام مســووالن،  نــوروز ســال جــاری 
بیــش از ۲ هــزار و ۵۰۰ ُتــن میــوه مــورد نیــاز شــب 
عیــد شــامل ۲ هــزار ُتــن پرتقــال و ۵۰۰ ُتــن ســیب 
کنتــرل فراوانــی میــوه و تنظیــم  ــا هــدف  درختــی ب
کــه  ۹۹ درصــد  بــازار در اســتان اصفهــان توزیــع شــد 
میوه هــای تنظیــم بــازار بــه فــروش رســیده اســت.

مجموع میوه های تنظیم بازار، معادل یک 
درصد میوه های احتکار شده توسط دالل ها و 

سودجویان است
معاون بازرگانی ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
بیان اینکــه  بــا  با ایرنــا  گــو  و  گفــت  در  اصفهــان 
مجمــوع میــوه تنظیم بــازار اســتان ۲ هــزار و ۵۰۰ تن 
کــه همــه آن توزیــع شــد افــزود: مجمــوع میــوه  بــود 
کشــور، معــادل یــک درصــد  تنظیــم بــازار اســتان و 
کــه توســط دالل هــا و ســودجویان  مقداریســت 

احتــکار شــده اســت.
اســماعیل نــادری بــا اشــاره به اینکــه ســتاد تنظیــم 
بــازار مســوولیتی در قبــال فاســد شــدن میوه هــای 
نــدارد  و محتکــران  توســط دالل هــا  انبــار شــده 
کــه همزمــان  کــرد: دالل هــا در شــرایطی  تصریــح 
گذشــته مــردم نیــاز بــه میــوه  بــا آذر تــا بهمــن ســال 
داشــتند، پرتقــال را حتــی با قیمــت ۲۵ هــزار تومان  
وارد بــازار نکردنــد و نفروختنــد تــا پیش از عید ســود 

ــد. بیشــتری به دســت بیاورن

نــادری بــدون اشــاره به میــزان و مقدار میوه احتکار 
کــه  شــده در اســتان ادامــه داد: در زمــان حاضــر 
گــرم شــده و تقاضــا بــرای میوه هــای زمســتانی  هــوا 
کــه میوه هــا را  کســانی  کــرده اســت  کاهــش پیــدا 

کردنــد، متضــرر شــدند. احتــکار 
میوه هــای  شــدن  فاســد  بیان اینکــه  بــا  وی 
انبــار شــده  ربطــی بــه ســتاد تنظیــم بــازار نــدارد 
کــرد: ســودجویان بدنبال ایــن بودنــد  خاطرنشــان 
کــه میــوه را بــا چنــد برابــر قیمــت بفــروش برســانند 
کاهــش  کرونــا و بســته شــدن مرزهــا و  امــا شــیوع 

کــرد. صــادرات آنهــا را بــا مشــکل مواجــه 
سیب درختی موجود در سردخانه های 

اصفهان، خیلی زیاد است
رییــس اتحادیــه میــدان میــوه و تره بــار اصفهــان 
گــو با ایرنــا بــا بیان اینکــه ۲ نمونــه  گفــت و  نیــز در 
بــار در انبارهــا وجــود دارد اظهــار داشــت:مقداری 
ــود  ــده ب ــازار باقــی مان از میوه هــای ســتاد تنظیــم ب
ــه فــروش رســید امــا  ســیب  کــه در روزهــای اخیــر ب
درختــی موجــود در ســردخانه ها خیلــی زیــاد اســت 
و مقــدار زیــادی از میوه هــای دالل هــا در انبارهــا 

ــت. ــدن اس ــد ش ــال فاس ــه در ح ک ــده  باقیمان
ناصــر اطــرج دربــاره احتمــال فاســد شــدن میــوه در 
انبارهــا افــزود: دالل هــا قصــد داشــتند میوه هــا را در 
انبارهــا نگــه دارنــد و بــا چنــد برابــر قیمــت بفــروش 

کانــی را به دســت آورنــد. برســانند تــا ســود 
وی بــا بیان اینکــه اطاعی از میزان میوه باقیمانده 
در انبارهــا نــدارم و ایــن موضــوع را بایــد از ســردخانه 
ــر  ــه ب ــد همیش ــه داد:بای ــید ادام ــتان پرس داران اس
اســاس نیازسنجی و بازارسنجی، مازاد برداشت ها 
در زمــان مناســب وارد انبارهــا و ســردخانه ها شــود 

کار بــا کمبــودی مواجــه نشــویم. تــا در پایــان 
عضــو هیــات رییســه اتــاق اصنــاف اصفهــان بــا 
بیان اینکــه یکســال ســود و ســال دیگــر ضــرر نصیب 
ــرد: دالل هــا نباید ایــن  ک دالل هــا می شــود اضافــه 
با ایــن مشــکل  کــه  نگــه می داشــتند  را  میوه هــا 

مواجــه شــوند.
گــرم شــدن  کــرد: در زمــان حاضــر و بــا  اطــرج بیــان 
کاهــش مصــرف میوه هــای زمســتانی، هیــچ  هــوا و 

راه بــرای بــرون رفــت از ایــن مشــکل وجــود نــدارد.
وی اظهــار داشــت: بیشــترین بــار باقیمانــده در 
انبارهــای اســتان اصفهــان ســیب و پرتقال اســت و 
بــا ورود میوه هــای نظیــر هندوانه، گرمــک و طالبی 
مــردم تمایلــی بــه اســتفاده از میوه هایــی نظیــر 

ســیب و پرتقــال ندارنــد.
رییــس اتحادیــه میــدان میــوه و تره بــار اصفهــان 

کرونــا و برگــزار نشــدن مجالــس  یــادآور شــد: شــیوع 
کاهــش  مختلــف شــادی و عــزا، مصــرف میــوه را بــا 

کــرد. چشــمگیری مواجــه 
کنونــی  گفــت: دالل هــا و محتکــران در شــرایط  وی 
راهــی ندارنــد جز اینکــه میوه هــا را بــا قیمــت پاییــن 
در بــازار عرضــه یــا پــس از فاســد شــدن آنهــا را در 

کننــد. بیابان هــا تخلیــه 
ــد همیشــه  ــی بای کاســب واقع ــرد:  ک ــد  کی اطــرج  تا
مــردم  حقــوق  و  حــق  و  باشــد  داشــته  انصــاف 
کنــد امــا امــروزه یــک عــده ای بــا ســوء  را رعایــت 
کســب  اســتفاده از شــرایط اقتصــادی و بــا هــدف 
کاالهــای مــورد نیــاز مــردم را احتــکار  ســود بیشــتر، 

بیــن می برنــد. از  را  مــردم  می کننــد و رزق 
 ۳۵ درصد سیب ورودی در سردخانه های 

استان موجود است
از  یکــی  مدیــر  بــرآورد  طبــق  دیگــر  ســوی  از 
ســردخانه های اصفهــان، حدود ۳۵ درصد ســیب 
ــت. ــود اس ــتان موج ــردخانه های اس ورودی در س

امیــر نصــر در گفــت و گو با ایرنا افزود: ســیب درختی 
گذشــته  ســمیرم و مناطــق اطــراف آن از مهــر ســال 
در  و  شــد  اســتان  ســردخانه های  و  انبارهــا  وارد 
گذشــته  کــه بایــد از مهــر تــا اســفند ســال  شــرایطی 
کســادی بــازار،  به فــروش می رســید امــا به دلیــل 
کاهــش صــادرات،  بــاال بــودن قیمــت تمــام شــده و 

در انبارهــا باقیمانــد.
گفتــه وی، در زمــان حاضــر بــازار داخلــی ســیب  بــه 

خیلــی خــراب اســت و هیــچ خریــداری نــدارد.

پرتقــال  و  تامســون شــمال  پرتقــال  افــزود:  نصــر 
گذشــته وارد  جیرفتــی از بهمــن تــا اســفند ســال 
ســردخانه های اســتان اصفهــان شــد امــا بــا توجــه 
بــه وجــود میوه هــای تنظیــم بازاری، ایــن میوه هــا 

در انبارهــا باقیمانــده اســت.
وی بــا بیان اینکــه در زمــان حاضــر خریــداری بــرای 
پرتقــال موجــود در انبــار وجــود نــدارد خاطرنشــان 
کیلویــی ۱۲ هــزار  کــرد: پرتقــال تامســون شــمال 
ــج  ــی پن کیلوی ــون  کن ــا ا ــده ام ــداری ش ــان خری توم
هــزار تومــان هــم خریــدار نــدارد و در حــال فاســد 

شــدن اســت.
گفــت: زمــان عرضــه و  ایــن ســردخانه دار اصفهانــی 
تقاضــای پرتقــال تمام شــده اســت و صاحبــان کاال 

بــا ضررهــای هنگفتــی مواجــه شــده اند.
وی بــا بیان اینکــه میــوه تولیــدی موجــود در ایــران 
کــرد: ۲۰  تــا ۳۰ درصــد  مــازاد مصــرف اســت تصریــح 
میوه هایــی تولیــدی نظیــر ســیب و پرتقــال، در 
کشــور مصــرف می شــود و بایــد ۷۰ تــا ۸۰ درصــد آن  

صــادر شــود.
کــرد: مســووالن بایــد بســتر صــادرات را  نصــر اضافــه 

کننــد. کشــور فراهــم  بــرای میوه هــای تولیــدی در 
وی ادامــه داد: مقــدار زیــادی ســیب زمینــی از مهــر 
انبارهــای  گذشــته در ســردخانه و  آبــان ســال  و 
اســتان های اصفهــان و چهارمحــال و بختیــاری 
کشــاورزان دپــو شــده و به دلیــل افزایــش  توســط 

تولیــد به فــروش نرســیده اســت.
نصــر گفت:قیمــت تمــام شــده ســیب زمینــی بــرای 

کشــاورز ۳ هــزار و ۵۰۰ تومــان اســت امــا االن هــر کیلــو 
گــرم یــک هــزار تومــان هــم خریــدار نــدارد.

زمینــی  ســیب  صــادرات  داشــت:  اظهــار  وی 
عــراق،  کشــورهای  بــه  گذشــته  ســال های 
انجــام  میانــه  آســیای  کشــورهای  و  افغانســتان 
کاهــش پیــدا  می شــد امــا حــاال صــادرات خیلــی 
کشــاورزان مجبورنــد محصــول خــود را دور  کــرده و 

بریزنــد.
گذشــته  ســال های  کشــاورزان  داد:  ادامــه  نصــر 
مقــداری از ســیب زمینی هــا را در خردادمــاه ســال 
کاشــت اســتفاده می کردنــد امــا امســال  بعــد بــرای 
تــوان اجــاره زمیــن و کاشــت آنــرا ندارند ونمی توانند 

کننــد. ــذر هــم اســتفاده  از آن به عنــوان ب
انبارهــای اســتان   پیــاز موجــود در  مــورد  وی در 
گذشــته   گفــت: مهــر و آبــان ســال  اصفهــان هــم 
کمی پیــاز وارد ســردخانه های اســتان شــد  مقــدار 
و ۹۰ درصد ایــن محصــول به دلیــل پاییــن بــودن 
کشــاورزان دور ریخته شــد و مقادیر  قیمت توســط 

موجــود هــم خریــداری نــدارد.
۹۵ درصد بار میوه پاییزه فروشندگان استان 

فروخته شده است
یکــی از اعضــای صنــف میــوه و تــره بــار اصفهــان 
کــه ۹۵ درصــد بــار میــوه پاییــزه  هــم معتقــد اســت 
فروشــندگان اســتان فروختــه شــده و تنهــا پنــج 
تعطیلــی  و  کرونــا  شــیوع  به دلیــل  آن  درصــد 

اســت. باقیمانــده  مجالــس، 
گــو با ایرنــا  بــا بیان اینکــه  گفــت و  احمــد نصــر در 
تعطیلــی ۲ هفتــه ای اصنــاف هــم تاثیــر زیــادی 
در باقیمانــدن میوه هــا در انبارهــا داشــت اظهــار 
کــه میوه هــا را در ســردخانه و انبــار  کســانی  داشــت: 
نگهــداری کردنــد امیــدوار بودند تا به ســرمایه اولیه 
خــود برســند امــا فقــط ۱۰ درصــد آنهــا بــه پــول خــود 

رســیدند.
ســال  بــه  نســبت  هــوا  امســال  داد:  ادامــه  وی 
گــرم شــد و میوه هــای نوبرانــه  گذشــته ۱۰ روز زودتــر 
نظیــر گوجه ســبز، گرمــک، هندوانــه و گیــاس وارد 
کمتــر از ســیب  بــازار شــد و بــه همیــن دلیــل مــردم 

ــد. کردن ــتقبال  ــوی اس کی ــال و  ــی، پرتق درخت
نصــر بــا بیان اینکــه مانــدن میوه هــا در انبــار دلیلــی 
بــر طمــع و ســودجویی بیشــتر دالل هــا محســوب 
نمی شــود،گفت: ۵۰ درصــد مشــکل باقیمانــدن 
ــازار به دلیــل  ــه نوســان ب ــوط ب ــار مرب میوه هــا در انب
گــرم شــدن زودتــر  کرونــا، ۳۰ درصــد به دلیــل  شــیوع 
هــوا و ورود میوه هــای نوبرانــه بــه بــازار و  ۲۰ درصــد 
کــردن دالل هاســت. دیگــر نیــز مربــوط بــه ریســک 

احتکار میوه و حال ناخوش این روزهای بازار اصفهان
خبر

ســخنگوی آزادســازی ســهام عدالــت دربــاره آخرین 
گرفتــه بــرای پرداخــت مرحلــه  اقدامــات صــورت 
کنــون  گفــت: تا دوم ســود ســال ۹۸ ســهام عدالــت 
پنــج شــرکت هنــوز اقــدام بــه واریــز ســود نکرده انــد، 
بــه محــض واریــز ســود همــه شــرکت ها، مرحلــه دوم 
واریــز ســود ســال ۹۸ ســهام عدالــت ســهامداران 
انجــام می شــود. نخســتین مرحلــه از واریــز ســود 
ســهام عدالت برای ســهامداران دو روش مســتقیم 
و غیرمســتقیم در تاریــخ ٢٨ اســفند مــاه ســال ٩٩ 
انجــام شــد. دارنــدگان ســهام ۵۰۰ هــزار تومانــی، 
رقمی حــدود ۲۰۰ هــزار تومــان دریافت کردنــد و برای 
دارنــدگان ســهام یــک میلیــون تومانی دو برابر ســود 
کــه رقــم آن  ســهام ٥٠٠ هــزار تومانــی پرداخــت شــد 

۴۰۰ هــزار تومــان بــود.
پرداخت ۵۰ درصد دوم سود سهام عدالت در 

ماه رمضان
شــرکت  پرداخــت  و  تســویه  سیســتم های  مدیــر 
ســپرده گذاری مرکــزی چندی پیــش  دربــاره آخرین 
گرفتــه بــرای واریــز مرحلــه دوم  اقدامــات صــورت 
گفــت: بــه  ســود ســهام عدالــت بــه خبرنگار ایرنــا 
محــض تکمیل شــدن وجــه و واریــز ســود توســط 
همــه شــرکت های ســرمایه پذیر،  مرحلــه دوم ســود 
کــه مجامــع آن در ســال  ســهام عدالــت ســال ۱۳۹۸ 

۱۳۹۹ برگــزار شــده اســت، واریــز می شــود.
گفتــه ســخنگوی  »حســین قشــمی« افــزود: طبــق 
بر ایــن  آزادســازی ســهام عدالــت همــه تاش هــا 
کــه  ۵۰ درصــد دوم ســود ســهام عدالــت در  اســت 

مــاه رمضــان پرداخــت شــود.
شــرکت  پرداخــت  و  تســویه  سیســتم های  مدیــر 
کــرد: شــرکت  ســپرده گذاری مرکــزی خاطرنشــان 
بــه  ســود  واریــز  مجــری  مرکــزی،  ســپرده گذاری 
حســاب ســهامداران اســت و در خصــوص تامیــن 
موجودی،  شــرکت ســپرده گذاری و ســازمان بورس 
مکاتباتــی را بــا شــرکت های ســرمایه پذیر داشــته اند 
تــا بــرای واریــز هــر چــه زودتــر ســود منابــع مــورد نیــاز 

کننــد. را تامیــن 
شــرکت های  جــزو  شــرکت  کــرد: ٣٦  کیــد  تا وی   
کــه از ایــن تعــداد ٢٩ شــرکت  ســهام عدالــت هســتند 
ســود خــود را محقــق کرده انــد، همه این ٢٩ شــرکت 
کننــد تــا بتــوان ســود ســهامداران  بایــد ســود را واریــز 
مســتقیم و غیرمســتقیم ســهام عدالــت را پرداخت 

کنیم.

پنج شرکت هنوز اقدام به واریز سود نکرده اند
گرفتــه بــرای واریــز  بــا توجــه بــه وعده هــای صــورت 
مرحله دوم ســود ســهام عدالت »حســین فهیمی« 
امــروز )شــنبه( بــه زمــان پرداخــت باقیمانــده ســود 
کنــون پنــج  گفــت: تا کــرد و  ســهام عدالــت اشــاره 
شــرکت هنــوز اقــدام بــه واریــز ســود نکرده انــد، بــه 
محــض واریــز ســود همــه شــرکت ها مرحلــه دوم 
واریــز ســود ســال ۹۸ ســهام عدالــت ســهامداران 
گــر پنــج  کیــد بر اینکــه  ا انجــام می شــود. وی بــا تا
شــرکت اقــدام بــه واریــز ســود نکننــد، نــام آنهــا را 
کــرد، افــزود: اعــام نام ایــن  اعــام و فــاش خواهیــم 
و  اســت  اجرایــی  ضمانــت  مهم تریــن  شــرکت ها 
طبــق قانــون عــاوه بــر اعــام نام ایــن شــرکت ها، 

مشــمول جریمه هایــی هــم خواهنــد شــد.
رقم واریزی سود سال های گذشته سهام 

عدالت
بعد از چند ســال، انتظار ســهامداران به ســر رســید 
و در ســه ســال اخیر ســود شــرکت های ســرمایه پذیر 
ســهام عدالــت دریافــت و در مجمــوع مبلغــی بــه 
ارزش ۱۲۷ هــزار میلیــارد ریال به حســاب بیــش از ۴۱ 
میلیــون نفر از مشــمولین طرح ســهام عدالــت واریز 
کــه بــه ازای هــر  شــد. ســود ســال ۹۵ ســهام عدالــت 
ســهم یــک میلیون تومانــی،  ۱۵۰ هزار تومان بــود در 
ســال ۱۳۹۶ بــه حســاب مشــموالن این ســهام واریــز 
شــد، این رونــد در ســال های بعــد بــا افزایــش درصــد 
کنــون تــا ســود ســال ۹۷ بــه  ســود ادامــه دار بــود و تا

حســاب این افــراد واریــز شــده اســت.
طبــق آمــار ارائه شــده ســود پرداختی ســال ۹۶ برای 
مشــموالن ســهام عدالت به مبلــغ ۱۷۵ هــزار تومان 
و ســود مالــی ســال ۹۷ رقمی حــدود ۲۰۵ هزار تومان 
کــه بــه حســاب بیــش از ۴۱ میلیــون نفــر واریــز  بــود 
ــی از افزایــش بیــش از ۱۶  ک شــده و ایــن موضــوع حا

درصــدی ســود نســبت بــه ســال ۹۶ اســت.

سخنگوی آزادسازی سهام عدالت اعالم کرد: 

واریز مرحله دوم سود سهام عدالت سهامداران 
در انتظار پرداخت سود ۵ شرکت
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گفــت:  اصفهــان  اسالمی شــهر  شــورای  رئیــس 
شــورای شــهر در خصــوص وقایــع اخیر بــا صبوری 
و بردبــاری و از طریــق مبــادی قانونــی بــه دور از 
مشــکالت  رفــع  زمینــه  حاشیه ســازی  هرگونــه 
به وجــود آمــده را فراهــم کــرده و فضــای انتخاباتــی 
کــه از خواســته های امــام راحــل)ره( و  پرشــور را 
کیــدات مقــام معظــم رهبــری بوده اســت، مهیا  تا

می کنــد.
و  شــصت  و  یکصــد  در  نصراصفهانــی  علیرضــا 
اسالمی شــهر  شــورای  علنــی  جلســه  نهمیــن 
ــای  ــه در روزه ک ــی  ــه اتفاقات ــاره ب ــا اش ــان، ب اصفه
نامزدهــای  صالحیــت  بررســی  رونــد  در  اخیــر 
اتفاقــات  کرد: ایــن  اظهــار  داد،  رخ  انتخاباتــی 
کرده که بســیاری از شــهروندان را  فضایی را ایجاد 
نگــران ادامــه راه در چنــد مــاه آینــده می کنــد.

و  کم لطفی هــا  همــه  رغــم  علــی  افــزود:  وی 
کــه در هفته هــای اخیــر از ســوی  نامهربانی هــا 
هیئت هــای نظارت و اجرایی شهرســتان در حق 
همکارانــم در شــورای اسالمی شــهر رقــم خــورد، 
آن هــا تــا آخریــن روز خدمــت فعالیت هــای خــود 
را ادامــه داده و همچنــان برگ هــای زریــن دیگری 

کارنامــه شــورای پنجــم خواهنــد افــزود. ــه  ب
رئیــس شــورای اسالمی شــهر اصفهــان تصریــح 
کــرد: اعضای ایــن شــورا به ســبب علقــه و عالقه ای 
کــه بــا مــردم  کــه بــه نظــام دارنــد، براســاس عهــدی 
کــه در  قدرشــناس اصفهــان بســته اند، ســوگندی 
کــه هربــار بــا  مراســم تحلیــف خوردنــد و میثاقــی 
حضور در گلســتان شــهدای اصفهان با شــهدای 
کرده انــد، بــا متانــت و مناعــت و  گرانقــدر تجدیــد 
ــا  ــدگان، ب کنن ــرزنش  ــرزنش س ــوف از س ــدون خ ب
اتــکا بــه الطــاف الهــی، بــا صالبــت، اقتــدار و اعتقــاد 
گرفتنــد  کــه از رأی مــردم  راســخ بــا مشــروعیتی 

کــرد. انجــام وظیفــه خواهنــد 
وی ادامــه داد: شــورای شــهر در خصــوص وقایــع 
اخیــر بــا صبــوری و بردبــاری و از طریــق مبــادی 
قانونــی، بــه دور از هرگونــه حاشیه ســازی، زمینــه 
کــرده و  رفــع مشــکالت به وجــود آمــده را فراهــم 
ــه از خواســته های  ک ــی پرشــور را  فضــای انتخابات
کیــدات مقــام معظــم رهبــری  امــام راحــل )ره( و تأ

ــوده اســت مهیــا می کنــد. ب
کــرد: در ایــن مســیر  نصراصفهانــی خاطرنشــان 
کــه  ضمــن تقدیــر و تشــکر از همــه دلســوزان نظــام 
کردنــد، بــر  دغدغه مندانــه موضوعــات را دنبــال 

خــود الزم می دانیــم از پیگیری هــای مؤثــر امــام 
جمعه، اســتاندار و نیروهای سیاســی و امنیتی و 
گروه هــای مختلــف سیاســی اســتان اصفهــان کــه 
کوشــیدند و می کوشــند  ــا درک درســت شــرایط  ب

کنــم. کــه حق الناســی ضایــع نشــود تقدیــر 
وی افــزود: اعضــای هیئــت عالــی نظــارت اســتان 
کارآزمــوده  کــه همگــی از افــراد حق مــدار، مجــرب، 
زمینــه  دارم  درخواســت  هســتند  خداتــرس  و 
صحنــه  بــه  داوطلبــان  کثــری  حدا بازگشــت 
انتخاباتــی بــدون مالحظــات سیاســی را فراهــم 

کننــد.
گفــت:  اصفهــان  اسالمی شــهر  شــورای  رئیــس 
امــام حســین )ع( در شــب عاشــورا و در جمــع 
هرکــس  کــه  می کننــد  کیــد  تا خــود،  اصحــاب 
حق الناســی بــه گــردن دارد کربــال را ترک و بــه ادای 
دیــن خــود بپردازد؛ ایــن اقــدام امــام معصــوم بایــد 
گــوش همــه باشــد و  بــرای همیشــه تاریــخ آویــزه 
کــه  در مراقبــت از حقــوق مــادی و معنــوی مــردم 
آبــروی آن هــا یکــی از مصادیــق آن اســت، نهایــت 

توجــه را داشــته باشــیم.
حــق  حق النــاس،  وجــوه  از  کــرد:  کیــد  تا وی 
عرضــه  مــردم  بــه  را  خــود  کــه  اســت  افــرادی 
کرده انــد و دیگــر وجــه آن، مربوط به مردمی اســت 
کثیــر نامزدهــای  کــه می خواهنــد از بیــن تعــداد 
کــه  کننــد  انتخــاب  را  گزینــه اصلــح  انتخابــات 
شایســته اســت هیئــت نظــارت بر ایــن امــر توجــه 

ــد. کن
در  را  مطالــب  داد: ایــن  ادامــه  نصراصفهانــی 
جایــگاه ریاســت شــورای شــهر بــه عنــوان یــک 
نهــاد عمومــی و اجتماعــی مطرح می کنــم و مانند 
کــه مــردم توقــع دارنــد  دیگــر موضوعاتــی اســت 
صدایشــان  و  پرداختــه  آن  بــه  نمایندگانشــان 
شــوند بنابرایــن بــه هیــچ عنوان ایــن اظهــارات بــا 

رویکــرد جناحــی، سیاســی و طیفــی نیســت.
کــرد: بــه ســبب آنکــه تمایــل  وی خاطرنشــان 
داشــتیم مســیر این اتفاقــات بــه خوبی طی شــده 
و مشــکلی ایجاد نشــود، از هرگونــه مصاحبــه ای 
رســانه  اصحــاب  کــه  زیــادی  اصــرار  رغــم  علــی 

داشــتند، در روزهــای اخیــر پرهیــز شــد.
رئیــس شــورای اسالمی شــهر اصفهــان از ســایر 
کــرد که به مطالبی  اعضای ایــن شــورا درخواســت 
کــه در نطــق پیــش از دســتور جلســه بیــان شــد، 
کرده و از صحبت بیشتر در این خصوص  بسنده 

کنند. پرهیــز 
کم مراجعه برای اخذ تخفیف ساخت وساز  ترا

مدیریت شود
وی بــا اشــاره بــه بســته تشــویقی ساخت وســاز 
شــهرداری اصفهان، تصریح کرد: بســته تشویقی 
کمیتــه  و  کــرد  طــی  را  خــود  مختلــف  مراحــل 
انطبــاق نیــز آن را تأییــد و بــه مناطــق ابــالغ شــده 
فرصــت  از ایــن  بتواننــد  شــهروندان  تــا  اســت 
از  زودتــر  هرچــه  مراجعــه  بــا  و  کننــد  اســتفاده 

تخفیــف بیشــتری برخــوردار شــوند.
شــهرداران  کــرد:  خاطرنشــان  نصراصفهانــی 
کــه  کننــد  گونــه ای تدبیــر  مناطــق نیــز بایــد بــه 
کــم مراجعــه مــردم  ــا ترا ــا درخواســت تخفیــف ب ب
در روزهــای پایانــی اردیبهشــت مواجــه نشــده و 
کنــون حــل  رســیدگی به ایــن امــر بــه خوبــی از هم ا

و فصــل شــود.
شأن معلمان در جامعه حفظ شود

وی بــا اشــاره بــه روز معلــم، تصریــح کــرد: معلمــان 
ــود  ــا نقــش خ کرون ــروس  ــا وی ــان مواجهــه ب در زم
را برجســته تر نشــان داده و بــا آمــوزش از راه دور 
کار خــود را بــرای جامعــه یــادآور شــدند. ســختی 

گفــت:  اصفهــان  اسالمی شــهر  شــورای  رئیــس 
الزم اســت تمــام آحــاد جامعــه قــدردان زحمــات 
و  قشــر  و شــأن این  کرامــت  و  باشــند  معلمــان 
مرجعیــت و شــیخوخیت آنــان بــه عنــوان یکــی از 
گونه ای حفظ شــود  معتبرترین اقشــار جامعه به 
کــه شــاهد رشــد آینده ســازان میهــن اســالمی در 

ســایه تعلیــم و تربیــت معلمــان باشــیم.
توجه شورای پنجم به افراد آسیب دیده 

اجتماعی
کمــک ۵۰۰ میلیــون تومانــی مدیریــت  وی بــه 
شــهری بــرای آزادی جرایم غیرعمــد، افزود: توجه 
شــورای شــهر بــه همــه اجــزای جامعــه ســتودنی 
آســیب دیدگان اجتماعــی،  بــه  کمــک  و  اســت 
زندانیــان جرایــم غیرعمد و خانــواده آن ها تنها به 

یــک مــورد محــدود نمی شــود.
نصراصفهانــی ادامــه داد: مســاعدت در راه اندازی 
ســاختمان مربوط به مراجعه خانواده زندانیان، 
همراهــی مدیریــت شــهری بــرای انجــام تعمیرات 
گرفتــن  مربــوط بــه ســازمان زندان هــا و در نظــر 
تســهیالت بــرای حمل ونقــل زندانیــان از دیگــر 

اقدامــات شــورای پنجــم اســت.
کــرد: بــرای توانمندســازی افراد آســیب  وی اظهــار 
پنــج  وســعت  بــه  مجتمعــی  اجتماعــی  دیــده 
هــزار متــر و بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۲۰ میلیــارد تومــان 
درحــال ســاخت بــوده و شــورای شــهر برای کمک 
نگهــداری  محــل  کــه  شــهر  گرمخانه هــای  بــه 
هســتند،  آســیب دیده  افــراد  و  کارتن خواب هــا 

ــت. ــته اس ــه داش مصوب
کــرد: اعضــای شــورای  نصراصفهانــی خاطرنشــان 
شــهر بایــد بــه ســبب توفیقــی کــه در ورود بــه تمــام 
عرصه هــا بــرای مقابلــه بــا آســیب های اجتماعــی 

کننــد. داشــتند، به ایــن اقــدام خــود افتخــار 

 رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:

ردصالحیت نامزدهای انتخابات مردم را نگران کرده است
خبرربخ

خبر

خبر

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان مصالــح ســاختمانی 
گفــت: وضعیــت ســیمان بحرانــی اســت  اصفهــان 
کــه ممکــن اســت بــه دلیــل افزایــش حجــم مصــرف 
کارخانه ها باشــد و به رغــم افزایش  و کاهــش تولیــد 
امــا  گذشــته،  روز   ۱۵ در  درصــدی   ۳۵ قیمــت 
همچنــان بــازار ســیمان بــا تالطــم رو بــه رو اســت.

کــرد:  گــو با ایمنــا اظهــار  گفــت و  ناصــر محمــدی در 
وضعیــت ســیمان بحرانــی اســت کــه ممکــن اســت 
کاهــش تولیــد  بــه دلیــل افزایــش حجــم مصــرف و 
کارخانه هــا باشــد و بــه رغــم افزایــش قیمــت ۳۵ 
گذشــته، امــا همچنــان بــازار  درصــدی در ۱۵ روز 

ــه رو اســت. ــا تالطــم رو ب ســیمان ب
بــرای  اصفهــان  اســتان  مدیریــت  افــزود:  وی 
کرده اســت  مدیریــت بــازار ســیمان جلســاتی برگــزار 
تــا وضعیت ســیمان به حالت عادی خــود بازگردد. 
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان مصالــح ســاختمانی 
اصفهــان گفــت: وضــع مالیــات بــر خانه هــای خالی 
بــه بخــش مســکن لطمــه زد و همزمان نیــز افزایش 
قیمت آهن، مصالح ســاختمانی از جمله ســیمان 

و کمبــود آن، کمبــود شــن و افزایــش شــدید قیمت 
کرایــه  شــن و آجــر از یــک طــرف و افزایــش شــدید 
کارخانه هــا بــه  حمــل مصالــح ســاختمانی از درب 
کــه افزایــش  محــل مصــرف نیــز مزیــد بــر علــت شــده 
شــاهد  را  ســاختمانی  مصالــح  قیمــت  شــدید 

باشــیم.
محمــدی افــزود: نظــارت بــر افزایــش هزینه هــای 
حمــل، بــا پایانه هــا بــوده و الزم اســت مقامــات 
مســئول پیگیر این موضوع شــوند. افزایش قیمت 
الســتیک و قطعــات یدکــی نیــز می توانــد از جملــه 
کرایــه حمــل مصالــح  کــه راننــدگان  عواملــی باشــد 

ســاختمانی را افزایــش داده انــد.

مدیرعامــل شــرکت واحــد اتوبوســرانی اصفهــان 
ســامانه  از  بهره بــرداری  بــا  گفــت:  حومــه  و 
کارت هوشــمند  جامــع پرداخــت الکترونیــک، 
شــهروندی و ســامانه جامــع مدیریت هوشــمند 
اتوبوســرانی شــهر اصفهــان، مدیریــت  نــاوگان 
شــده  محقــق  نــاوگان  بهینه ایــن  بهــره وری  و 
گــو  و  گفــت  در  روحانــی  عبــاس  ســید  اســت. 
عنــوان  بــه  اصفهــان  کــرد:  اظهــار  با ایمنــا، 
ســامانه  بــه  مجهــز  شــهر ایران  نخســتین 
یکپارچــه AFC مربــوط بــه دریافــت اتوماتیــک 
بلیــت اســت، البتــه قبالً ایــن قســمت از پــروژه را 
داشــتیم و در حــال حاضــر نرم افزارها و تجهیزات 
کارایــی  کــه تــا ۱۰ ســال آینــده  آن بــه روز شــده 

داشــت. خواهــد 
مدیرعامــل شــرکت واحــد اتوبوســرانی اصفهــان 
قبلــی  تجهیــزات  در  بیان اینکــه  بــا  حومــه  و 
اتوبــوس  راهبــران  توســط  ســفره  تــک  بلیــت 

مهیــا می شــد، امــا در حــال حاضر ایــن اقــدام بــه 
داد:  ادامــه  می شــود،  انجــام  کــد   QR صــورت 
صــدور و تهیــه بلیــت تک ســفره از طریق موبایل 

از دیگــر قابلیت هــای ســامانه AFC اســت.
بــرای   AVL سیســتم  کــرد:  تصریــح  وی 
کــه نتیجــه  مدیریــت بهینــه اتوبوســرانی اســت 
ورود  دقیــق  رســانی  اطــالع  و  زمانبنــدی  آن 
همچنیــن  اســت  به ایســتگاه ها  اتوبوس هــا 
اپلیکیشــن  از  اســتفاده  بــا  ســفر  برنامه ریــزی 
زمــان  از  اطــالع  همچنیــن  و  ویــژه  موبایلــی 
رســیدن اتوبــوس بــا اســتفاده از ۵۰ نمایشــگر 
نصــب شــده در ۵۰ ایســتگاه اتوبــوس بــه صــورت 
ســامانه  قابلیت های ایــن  دیگــر  از  برخــط 

اســت.
ــاوگان  ــزی تخصیــص ن گفــت: برنامه ری ــی  روحان
در خطــوط بــر اســاس نیــاز خــط و ســر فاصلــه 
اســتاندارد  نتیجــه  در  و  نــاوگان  تــردد  زمانــی 
همــه  در  اتوبوس  هــا  ســرفاصله  زمــان  شــدن 
خطوط، ایجــاد باشــگاه مشــتریان و ایجــاد انــواع 
افزایــش  جهــت  تخفیــف دار  بلیت هــای  کارت 
جذابیــت ســفرهای شــهری بــا اتوبــوس از دیگــر 

اســت. جدیــد  ســامانه  کارایی هــای 
کشــور  کــرد: اصفهــان نخســتین شــهر  کیــد  وی تا
بــا  متناســب   Desfire EV2 کارت  بــه  مجهــز 
پرداخــت  بخــش  در  دنیــا  روز  اســتانداردهای 

خــرد اســت.

ــع   ــگری و صنای گردش ــی،  ــراث  فرهنگ کل می ــر  مدی
دســتی اســتان اصفهــان از برنامه ریــزی در راســتای 
ــان  ــتان اصفه ــتی اس ــادرات صنایع دس ــعه ص توس
کشــورهای مختلــف از طریــق حمــل و  ــه  ــژه ب به وی

نقــل هوایــی خبــر داد.
فریــدون اله یــاری اظهــار داشــت: بــا توجــه به این کــه 
و  شــده  وافــع  مرکز ایــران  در  اصفهــان  اســتان 
مبادلــه  امــکان  مــرزی  اســتان های  خــالف  بــر 
ــدارد،  ــورها ن کش ــایر  ــا س ــود را ب ــای خ کااله ــی  زمین
نقــش  فــرودگاه  در  هوایــی  بــار  پایانــه  تاســیس 
مهمــی در توســعه صــادرات اســتان اصفهــان بــه 
کل میــراث   کشــورهای مختلف ایفــا می کنــد. مدیــر 
اســتان  و صنایــع  دســتی  گردشــگری  فرهنگــی، 
اصفهــان افــزود: در حــال حاضــر از یک ســو بیــش 
در  صنایع دســتی ایران  محصــوالت  درصــد  از ۷۰ 
اســتان اصفهــان تولیــد می شــود و از ســوی دیگــر 

میــز صــادرات صنایع دســتی ایران نیــز در اســتان 
می رســد  به نظــر  لــذا  اســت،  مســتقر  اصفهــان 
ــو« در فــرودگاه بین المللــی  تاســیس ترمینــال »کارگ
شهید بهشــتی اصفهان فرصت مناســبی را به ویژه 
بــا  تــا  کرونــا فراهــم آورده  در ایــام شــیوع بیمــاری 
ــدگان  ــدگان و صادرکنن ــاعی تولیدکنن ــریک مس تش
کنــون به دلیــل  ــه هــم ا ک ــی  صنایع دســتی، در حال
گردشــگر به ایــران بــا معضــل عرضــه  فقــدان ورود 
صنایع دســتی مواجــه هســتیم، از ایــن طریق ایــن 

درگاه جدیــد بــه نجــات صنایع دســتی اصیل ایرانی 
کــه  اصفهــان  صنایع دســتی  فعــاالن  به ویــژه  و 
کرونــا ضررهــای فراوانــی را  در ایــام شــیوع بیمــاری 
کرده انــد بپردازیــم. وی ادامــه داد: در ایــام  تجربــه 
کرونــا، بــازار تجــارت الکترونیــک  شــیوع بیمــاری 
دولــت  حمایــت  بــا  اصفهــان  در  صنایع دســتی 
کارگروهــی مشــترک و  گرفتــه، لــذا بــا تشــکیل  رونــق 
در راستای حمایت تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
صنایع دســتی، صــادرات صنایع دســتی را از طریــق 

پایانــه بــار هوایــی اصفهــان رونــق می بخشــیم.
گــزارش فــارس، پایانــه بــار هوایــی )کارگو( فــرودگاه  بــه 
شــهید بهشــتی اصفهــان از ســال ۱۳۹۸ فعالیــت 
در  اســت.  کــرده  رســمی آغاز  به صــورت  را  خــود 
کاالهائــی را به  طی ایــن مــدت مســئوالن این پایانــه 
مبلــغ ۱۴/۵ میلیــون دالر از مقصد اســتان اصفهان 
کشــورهای حــوزه  ــه اقصــی نقــاط جهــان به ویــژه  ب

ــد. کرده ان خلیــج فــارس حمــل 

بازار سیمان متالطم است

اطالع از زمان ورود اتوبوس 
AVL به ایستگاه ها با استفاده از سامانه

توسعه صادرات صنایع دستی اصفهان از طریق حمل و نقل هوایی

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

کیــد بر اینکــه  رئیــس اتــاق اصنــاف اصفهــان بــا تا
ــا  کرون مخالــف ادامــه تعطیلــی اصنــاف بــرای مهــار 
ســه  تعطیلــی  بــا  آیــا  دیــد  بایــد  گفــت:  هســتم، 
کرونــا در اصفهان  هفتــه ای اصنــاف، شــدت شــیوع 
کاهــش یافتــه اســت، در حالیکــه آمــار مبتالیــان و 
فوتی هــای ناشــی از ایــن ویــروس حکایــت از چیــز 

دیگــری اســت.
رســول جهانگیری در گفت وگو با ایســنا در خصوص 
تمدیــد تعطیلــی اصنــاف بــه مــدت یک هفتــه دیگر 
ــه  کــرد: ب ــا، اظهــار  کرون ــا توجــه بــه وضعیــت قرمــز  ب
شــخصه مخالــف تعطیلــی اصنــاف به دلیل شــیوع 

کرونــا هســتم. و گســترش 
ــا اشــاره بــه ســوء تدبیــر و تصمیمــات اشــتباه   وی ب
کنــون، بــا  کرونــا از ابتــدای امســال تا بــرای مقابلــه بــا 
گــر ســدی از  ۱۰ نقطــه نشــتی  گفــت: ا ــی  بیــان مثال
آب دارد و مــا بــه جــای تصمیــم بــرای بســتن آن ۱۰ 
که تنها یک  نقطه، در جلســه ای به نتیجه برســیم 
نقطــه را بایــد ببندیــم، در ایــن شــرایط آب همچنان 

از ۹ نقطــه دیگــر نشــتی خواهــد داشــت.
وی بــا بیان اینکــه اصنــاف تنهــا عامــل ۱۰ درصــد 
ــتاد  ــه داد: س ــتند، ادام ــا هس کرون ــیوع  ــال و ش انتق
گیــری بــرای مهــار  کرونــا در تصمیــم  ملــی مقابلــه بــا 
کرونــا، تنهــا یکــی از ۱۰ نقطــه نقــل و انتقــال ویــروس، 
کــرده اســت  یــک نقطــه و همــان اصنــاف را تعطیــل 
گــر ۱۰۰ درصــد اصنــاف مغازه هــای  و معتقــدم حتــی ا
کرونــا  کنــد، تنهــا ۱۰ درصــد بــه مهــار  خــود را تعطیــل 

کمــک می کننــد.
نیســت  توضیــح داد: دولــت حاضــر  جهانگیــری 
تامیــن  فرمانــداری،  و  دارایــی  اداره  بانک هــا، 
مقابلــه  ســتاد  و  کنــد  تعطیــل  را  و...  اجتماعــی 

کرونــا تنهــا فشــار را بــر روی ۱۰ درصــد و اصنــاف  بــا 
اســت. گذاشــته 

گذشــته  وی بــا اشــاره به اینکــه طــی یــک و مــاه نیــم 
اصنــاف بــه دلیــل وضعیــت کرونــا بــه نوعــی تعطیــل 
گونــه تصمیمــات فرسایشــی  گفت: ایــن  شــده اند، 
گــر ۱۰ هفتــه دیگــر هــم اصنــاف  شــده اســت و حتــی ا
تعطیــل باشــند، این شــرایط نمی توانــد بــرای مهــار 

کرونــا اثرگــذار باشــد.
رئیــس اتــاق اصنــاف اصفهــان بــا اعتقــاد بر اینکــه 
کرونــا در دو هفتــه طالیــی نــوروز  ســتاد مقابلــه بــا 
بایــد برخــی تعطیلی هــا را بــا شــدت دنبــال می کــرد، 
جــای  بــه  می توانســتند  گیــران  تصمیــم  گفــت: 
تعطیــل ســه هفتــه ای اصنــاف کــه بــه نظــر می رســد 
بــاز هــم ادامه داشــته باشــد، دســتگاه های دولتی و 
ادارات را بــه طــور کامــل یــک هفتــه تعطیــل کننــد تا 

کاســته شــود. کرونــا  از قــدرت انتقــال 
فرسایشــی  تصمیمــات  کــرد:  عقیــده  ابــراز  وی 
کــه برخــی بــاز باشــند و برخــی  تعطیلــی اصنــاف 
ــت و  ــب نیس ــا مناس کرون ــار  ــرای مه ــته، ب ــر بس دیگ
بایــد توجــه داشــت بــا ادامــه محدودیــت تعطیلــی 
اصنــاف، آســتانه تحمــل مــردم نیــز بــه مــرور کاهــش 

می یابــد.
جهانگیــری بــا بیان اینکــه همــواره مخالفــت خــود 
بــه  آن  ادامــه  و  اصنــاف  تعطیلــی  بــه  نســبت  را 
ــای  ــت: آق گف ــرده ام،  ک ــالم  ــا اع کرون ــتانی  ــتاد اس س
رضایــی اســتاندار اصفهان در این جلســات همــواره 
کــه هیچ  کــه رئیــس جمهــور دســتور داده  می گوینــد 
کــردن و یــا  گیــری بــرای بــاز  بخشــی اجــازه تصمیــم 
کرونــا را نــدارد، مگــر ســتاد ملــی  تعطیلــی در شــرایط 

کرونــا. مقابلــه بــا 

کیــد بر اینکــه دولــت امــروز بــه جــای هزینــه  وی بــا تا
دادن برای تعطیلی دســتگاه های خود، فشــار را به 
ــا تداوم ایــن شــرایط  گفــت: ب اصنــاف وارد می کنــد، 
میــزان تمکیــن اصنــاف از تصمیمــات ســتاد ملــی 
ــا بایــد  کرون کاهــش می یابــد، امــا ســتاد ملــی  ــا  کرون
اشــتباهات خــود را در برخــی تصمیمــات بپذیــرد و 

تجدیدنظــر کنــد.
رئیــس اتــاق اصنــاف اصفهــان بــا بیان اینکه مطابق 
تصمیمــات، فعالیــت بانک هــا یــک روز در میــان 
کارمنــدان  شــده و یــا در شــرایط فعلــی یــک ســوم 
گفــت: بایــد دیــد، آیــا  کار حاضــر شــوند،  بایــد بــر ســر 
کاهــش  کرونــا برنامــه ریــزی بــرای  ســتاد مقابلــه بــا 
میــزان  و  کــرده  بانک هــا  و  ادارات  بــه  مراجعــات 

ــت؟ ــانده اس ــوم رس ــک س ــه ی ــات را ب مراجع
کــرد: متاســفانه با وجود شــیفت بندی،  کیــد  وی تا
کمتــر  میــزان مراجعــات مــردم بــه ادارات نــه تنهــا 
کارمنــد  کار بــر دوش تعــداد  نشــده، بلکــه حجــم 
ــدت  ــرایط م ــن ش ــه در ای ک ــود  ــه می ش ــر ریخت حاض
زمــان حضــور اربــاب رجــوع و ازدحــام آنهــا در ادارات 

و بانک هــا بیشــتر می شــود.
برخــی  متاســفانه  کــرد:  تصریــح  جهانگیــری 
تصمیمــات ســتاد ملــی مقابــل بــا کرونــا، دســت و پــا 
گــر دولت یک هفتــه تمــام ادارات  شکســته اســت و ا
کنــد، در مهــار و  و بانک هــا را بــه طــور کامــل تعطیــل 

ــت. ــذار اس ــیار اثرگ ــا بس کرون ــروس  ــال وی انتق
گفته رئیس اتاق اصناف اصفهان، ســوال اســت  به 
ــا تعطیلــی ســه هفتــه ای اصنــاف، شــدت  ــا ب ــه آی ک
کاهــش یافتــه اســت؟ در  کرونــا در اصفهــان  شــیوع 
حالیکــه آمــار مبتالیــان و فوتی هــای ناشــی از ایــن 

ویــروس حکایــت از چیــز دیگــری اســت.

رئیس اتاق اصناف اصفهان:

مخالف ادامه تعطیلی اصناف هستم

اخبار کوتاه آبفا 

همزمــان بــا والدت امام حســن مجتبــی )ع(، از12 
تــن از برگزیــدگان مســابقات ورزشــی و فرهنگــی 
مســابقات  شــد. این  تجلیــل  لنجــان  آبفــای 
دررشــته های پرتــاب دارت، تیرانــدازی بــا تفنــگ 
کتابخوانــی ازکتــاب ســترگ،  بــادی ومســابقات 
ســعود ۴۰ ســاله ومســابقه پیامکــی فجرانقــالب 
حجــت  مراســم  ازایــن  دربخشــی  برگزارشــد. 
االســالم زمانــی امــام جماعــت آبفــای لنجــان بــه 
بیــان فضایــل اهل بیت )ع( پرداخــت و در پایان از 

نفــرات منتخــب بــا اهــدای جوایزی تجلیل شــد.

مســئول فضــای سبزشــهرداری زریــن شــهر بــا 
مدیــر آبفــای لنجــان دیدارکــرد.

درایــن دیــدار بــر تخصیــص بخشــی از پســاب 
فاضالب تصفیه خانه فاضالب زرین شــهربرای 

کیــد شــد. فضــای سبزشــهری تأ
مســئول فضای ســبز شــهرداری در این نشســت 
چاه ایــن  حلقــه  چهــار  کــه  به ایــن   اشــاره  بــا 
شــهرداری نزدیــک بــه خشــک شــدن اســت، 
خواستارمســاعدت وکمــک آبفــا درتامیــن آب 
مــورد نیــاز برای نگه داشــت فضای ســبز بــه ویژه 

درختــان شــد.

در نشســتی با حضور مدیر امور آبفای لنجان با 
شــهردار باغبهــادران بــر ضــرورت تعامــل شــورای 
طرح هــای  پیشــبرد  در  شــهرداری  اســالمی و 
آب  فرســوده  شــبکه های  اصــالح  و  آبرســانی 

کیــد شــد.  تا
در ایــن نشســت درخواســت تامیــن آب شــرب 
جدیــد  شــهروند  پــارک  صنعتــی،  کشــتارگاه 
ودارالقــرآن بــه مســاحت دو هــزار متــر واتصــال 

خــط فاضــالب ملــک آبــاد بــه تصفیــه خانــه 
گرفــت.  باغبــادران مــورد بحــث و بررســی قــرار 
کیــد برضــرورت  ناظمی مدیرآبفــا لنجــان بــا تا
تعامل شــورای اســالمی و شــهرداری در پیشــبرد 
شــبکه های  اصــالح  و  آبرســانی  طرح هــای 
فرســوده آب، بــر عــزم امــور آبفا منطقه لنجــان در 
تأمیــن و تحقــق درخواســت های مطــرح شــده 

کــرد. کیــد  تا

در دیدارمعــاون شــهردار زرین شــهر بــا مدیرآبفــای 
لنجــان، موانــع آبرســانی بــه شــهرک حمــل و نقــل 
زرین شــهر مطرح و مورد بررســی قرارگرفت. دراین 
نشســت ناظمی مدیرامور آبفای لنجــان با اشــاره 
به ایــن  کــه قرارداد ایــن طــرح ازســال 1۳9۰ منعقــد 
گــذار نشــدن زمیــن مــورد  شــدهافزود: بــه دلیــل وا
نیــاز جهــت تاسیســات پمپــاژ و مخــزن ذخیــره 
کنون ایــن  آب از ســوی شــهرداری زریــن شــهر، تا

طــرح محقــق و اجرائــی نشــده اســت. این طــرح 
شــامل دو بــاب مخــزن ذخیــره و مکــش، یــک 
کیلومترخــط انتقــال  باب ایســتگاه پمپــاژ، شــش 
بــه 12کیلومتــر شــبکه توزیــع اســت.  ونزدیــک 
ــا توجــه  گفتنــی اســت هزینــه اجرای ایــن پــروژه ب
بــه افزایــش تــورم وهزینه هــای اجرائــی بــا افزایــش 
بــر2۰۰  رقمی بالــغ  بــه  درصــدی،  از7۰۰  بیــش 

میلیــارد ریــال خواهــد رســید.

تجلیل از برگزیدگان مسابقات فرهنگی و ورزشی 
آبفا لنجان

حیات فضای سبز زرین شهر نیازمند مشارکت 
شرکت آبفا

ضرورت تعامل شهرداری باغبهادران با امور 
آبفای لنجان در پیشبرد طرح های آبرسانی

آبرسانی به شهرک حمل ونقل زرین شهر 
گروه تعامل شهرداری با آبفا در 

عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع طبیعــی 
کشــاورزان  مظلومیــت  نــدای  گفــت:  مجلــس 
مــردم  و  کشــور  مســئوالن  را  اصفهــان  مــردم  و 
ــد بشــنوند. حجــت االســالم محمــد  ــران بای کل ای
بــه  بــا اشــاره  بــا  مهــر  گفتگــو  تقــی نقدعلــی در 
بازدیــد هوایــی از حوضــه آبریــز زاینــده رود در پــی 
کم آبی هــای اخیــر و تجمعــات اعتراضی کشــاورزان 
بــه عــدم تخصیــص حق آبــه اظهــار داشــت: این 
بازدیــد میدانــی بــه منظــور مطالعــه بیشــتر و بهتــر 
گرفتــه  صــورت  آب  مدیریــت  بــرای  طــرح  یــک 
اســت. وی بــا اشــاره به اینکه ایــن طــرح بــر روی 
از نظــر  بایــد  و  گرفتــه  قــرار  مــورد مطالعــه  کاغــذ 
گفت: ایــن طــرح  میدانــی هــم بررســی می شــد، 
در مرحلــه مطالعــه اســت و بــه دلیــل ضیــق وقــت 
ــا  ــد ت ــود و الزم ش ــم نب ــی فراه ــد زمین ــکان بازدی ام
بــه صــورت هوایی ایــن بازدیــد بــه اتفــاق جمعــی از 

گیــرد. نماینــدگان اســتان اصفهــان انجــام 
طرحی برای مدیریت آب با کمترین تنش و ابهام

ــع طبیعــی  کشــاورزی، آب، مناب کمیســیون  عضــو 
و محیــط زیســت مجلــس شــورای اســالمی خاطر 
کــرد: مقــرر شــده تا ایــن طــرح در مســیری  نشــان 
کمتریــن تنــش و ابهــام را بــرای  کــه  کنــد  حرکــت 
مدیریت آب به همراه داشــته باشــد و رضایت ســایر 

نماینــدگان را بــه دســت آورد.
ــر ســوء  ــه زاینــده رود در اث ــا بیان اینکــه رودخان وی ب
گذشــته حــال ناخوشــی  مدیریــت و بارگذاری هــای 
برنامــه  و  مقدمــات  خوشــبختانه  گفــت:  دارد، 
کار نماینــدگان قــرار  میدانی ایــن طــرح در دســتور 

گرفتــه تــا در آینــده هــم بتوانیــم در مجلــس شــورای 
انجــام دهیــم. را  اســالمی رایزنی های الزم 

سدهای اصفهان نسبت به ذخیره آب در 
سدهای خوزستان خالی است

حجت االســالم نقدعلی ادامه داد: امروزه اصفهان 
و شهرســتان های آن بحران زده اســت و در راســتای 
بســیاری  کــرات  مذا و  مکاتبــات  آب  مدیریــت 
گرفتــه و همچنــان  بــا رؤســای ســه قــوه صــورت 

نماینــدگان پیگیر ایــن موضــوع هســتند.
ــا وجود ایــن جمعیــت در اســتان  ــادآور شــد: ب وی ی
و ایــن وســعت در حــال حاضــر حــدود  اصفهــان 
۳۰۰ میلیــون متــر مکعــب آب پشــت ســد زاینــده رود 
وجود اینکــه  بــا  خوزســتان  کــه  حالــی  در  اســت 
می گویند بارندگی نداشــته، ۱۸ میلیارد متر مکعب 

آب پشــت ســدهای این اســتان اســت.
انتقال آب از خلیج فارس آب کشاورزی را جبران 

نمی کند
ــع طبیعــی  کشــاورزی، آب، مناب کمیســیون  عضــو 
و محیــط زیســت مجلــس ادامــه داد: انتقــال آب از 
کشــاورزی مــا را جبــران  خلیــج فــارس آب مــورد نیــاز 
نمی کنــد زیــرا تنهــا ۲۰۰ میلیــون متــر مکعــب آب 
آن هــم بــرای صنعــت انتقــال می یابــد و معلــوم 
نیســت چــه زمانــی اجرایــی شــود. وی افــزود: نــدای 
مظلومیت کشــاورزان و مردم اصفهان را مســئوالن 
کل ایــران بایــد بشــنوند و مســئوالن  کشــور و مــردم 
اصفهــان  شــرق  و  غــرب  کشــاورزان  کــه  بداننــد 
دستشــان خالــی و زمین هایشــان خشــک شــده 

اســت.

طرحی برای مدیریت آب با کمترین تنش و ابهام:

کشاورزان اصفهان باید شنیده شود ندای مظلومیت 
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خبر

خبر گیر مرکز  مدیر مرکز بیماری های وا
بهداشت استان اصفهان:

اصفهان از قله 
اپیدمی کرونا درموج 

چهارم عبورکرد

 مدیر پروژه های مشترک صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران:

توانستیم به پروژه های اجرایی شهر دوستدار سالمند در اصفهان برسیم

استاندار اصفهان:

تحقق علم آموزی در جامعه نیازمند توجه به آموزش و پرورش است

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

مرکزبهداشــت  گیــر  وا بیماری هــای  مرکــز  مدیــر 
گفــت: آمارهــای ابتــاء وبســتری  اســتان اصفهــان 
کرونــا دراصفهــان بیانگــر عبور ایــن اســتان از قلــه 
همچنــان  امــا  اســت  چهــارم  مــوج  اپیدمــی در 
رعایــت پروتکل هــا ضــروری اســت. رضــا فدایــی در 
گفت وگــو بــا  مهــر بــا بیان اینکــه از ســه شــنبه هفتــه 
کسیناســیون  کسیناســیون عمومی بــا وا گذشــت وا
ســالمندان بــاالی ۸۰ ســال در اســتان اصفهــان آغــاز 
شــده اســت، اظهــار داشــت: بــرای اجرای ایــن فــاز از 
کسیناســیون ۸۰ هزار نفر شناســایی شــده است. وا
گذشــته  ســال  مــاه  بهمــن  از  بیان اینکــه  بــا  وی 
کســن تحویل دانشــگاه علوم  کنون ۱۰۷ هزار ُدز وا تا
پزشــکی اصفهــان شــده اســت، ابــراز داشــت: ۱۰ هــزار 
ــه دانشــگاه ارســال  گذشــته ب کســن روز  ُدز از ایــن وا

شــده اســت.
کسیناسیون سالمندان و بیماران خاص  آغاز وا

در اصفهان
بهداشــت  مرکــز  گیــر  وا بیماری هــای  مرکــز  مدیــر 
کسیناســیون  وا بیان اینکــه  بــا  اصفهــان  اســتان 
افــراد ســالمند بــاالی ۸۰ ســال تــا پایــان خــرداد مــاه 
ادامــه خواهــد داشــت، افــزود: مــوازی با ایــن امــر 
کسیناســیون افــراد بــا بیماری هــای خــاص نیــز  وا
آغــاز شــده و ایــن امــر بــه صــورت تدریجــی انجــام 
می شــود. وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اجــرای فــاز 
مشــترک ایران  تولیــد  کســن  وا بالینــی  کارآزمایــی 
ــرای اجرای ایــن طــرح در اصفهــان  گفــت: ب ــا  کوب  -
کردنــد و روزانــه  ســه هــزار نفــر داوطلــب ثبــت نــام 
کسیناســیون  ۳۰۰ نفــر از آنهــا برای معاینه و انجام وا

می شــوند. فراخــوان 
کسن تولید مشترک ایران - کوبا  عوارضی برای وا

مشاهده نشده است
فدایــی بــا بیان اینکــه خوشــبختانه بــا توجــه بــه 
کســن تولیــد  کنــون وا گرفتــه تا بررســی های صــورت 
کوبــا عــوارض خاصــی را نداشــته  مشــترک ایران - 
ــا افــرادی  اســت، ابــراز داشــت: هــر چنــد روز یکبــار ب
کســن را دریافــت کــرده تمــاس گرفته و شــرایط  کــه وا

آنهــا را بررســی می کنیــم.
کرونــا  وی همچنیــن در خصــوص وضعیــت شــیوع 
کــرد: وضعیــت اســتان  در اســتان اصفهــان تصریــح 
بیانگــر عبــور از قلــه اپیدمی اســت و تعــداد مبتایــان 
کرونــا تــا حــدودی رو بــه نــزول اســت  و بســتری های 
امــا بــرای قضــاوت در ایــن زمینــه خیلــی زود اســت 
ــه رعایــت پروتکل هــای  ــد همچنــان نســبت ب و بای

بهداشــتی توجــه داشــته باشــیم.

جمعیــت  صنــدوق  مشــترک  پروژه هــای  مدیــر 
ملــی  شــورای  و  در ایــران  متحــد  ملــل  ســازمان 
گفــت: بــدون راهنمایی هــای  کشــور  ســالمندان 
گذشــته  شــهرداری اصفهــان در ایــن چنــد ســال 
امــکان رســیدن بــه دســتاوردهای حوزه ســالمندان 
وجــود نداشــت امــا با ایــن اقدامــات توانســتیم بــه 
پروژه های اجرایی شــهر دوســتدار ســالمند برســیم.

کامبیز کبیــری در آئین رونمایی از ســایت تجربه ســرا 
شــهرداری  کــرد:  اظهــار  ســالمندی،  تولیــدات  و 
اصفهــان در طول ایــن ســال ها برای اینکــه موضــوع 
ســالمندان بــه ثمــر بنشــیند اقدامــات مختلفــی 
کنــون شــاهد هســتیم این اقدامــات  کــه ا انجــام داد 
نتیجه داده اســت و برخی از آنها در آینده به نتیجه 
خواهــد رســید. وی ادامــه داد: شــهرداری اصفهــان 
بــه دســتاوردهای علمــی و دقیقــی رســیده اســت و 
توانســته نمونه ای خوب از شــهر دوســتدار ســالمند 
را بــه نمایــش بگــذارد، یکــی از تجربیــات موفــق بیــن 
بخشــی ســازمان ملل و شــرکای دولتی و غیر دولتی 
همیــن پــروژه تحقــق شــهر دوســتدار ســالمند بــوده 
ــدون راهنمایی هــای شــهرداری اصفهــان  اســت؛ ب
گذشــته امــکان رســیدن به ایــن  در ایــن چنــد ســال 
اقدامــات  با ایــن  امــا  دســتاوردها وجــود نداشــت 

توانســتیم بــه پروژه هــای اجرایــی شــهر دوســتدار 
سالمند برسیم. مدیر پروژه های مشترک صندوق 
ــران و شــورای  جمعیــت ســازمان ملــل متحــد در ای
کــرد: صنــدوق  کشــور، تصریــح  ملــی ســالمندان 
جمعیــت ســازمان ملــل بــا رویکــرد ســالمندی فعال 
کرد و ابتدا  کار  و ســالم از ســال ۲۰۱۵ در کشــور آغاز به 
تنهــا موضوعــات حمایتــی، برنامه ریــزی و ظرفیــت 
ــه  گذشــته ب ــا از دو ســال  ســازی را انجــام مــی داد ام
ســمت پروژه هــا و برنامه هــای عملیاتــی در شــهر 
کــه امــروز نمونه هــای مختلفــی  اصفهــان رســید 
از آن را شــاهد هســتیم. وی افــزود: در ســال ۲۰۲۱ 

ملــل  ســازمان  جمعیــت  صنــدوق  برنامه هــای 
کــرد و بحــث تــاب آوری  متحــد ادامــه پیــدا خواهــد 
کرونــا موضــوع  ســالمندان در مقابلــه بــا ویــروس 
ــرای  کنیــم و ب ــد آن را پیگیــری  ــه بای ک اصلــی اســت 
تــا  کنیــم  تــاش  اصلی مــان  هــدف  بــه  رســیدن 
کننــد؛  ســالمندان بتواننــد در ایــن شــرایط زندگــی 
همچنیــن ســعی داریــم بــه مباحــث علمــی و نــکات 
کــه  کنیــم  مختلــف در رابطــه بــا ســالمندان نــگاه 
کار نیــاز داریــم تــا بــا  مشــارکت های مردمــی را در ایــن 
ــرای  ــی ب اســتفاده از ایــن مشــارکت ها اتفاقــات خوب

ــد. ــان رخ ده ــهر اصفه ــالمندان در ش س

اســتاندار اصفهــان تحقــق علــم آمــوزی در جامعــه را 
نیازمنــد توجــه بــه نهــاد امــوزش و پرورش دانســت و 
گفــت: معلمــان نقــش تاثیرگــذاری در ادوار مختلــف 
ــد و توجــه  کردن کرونا ایفــا  ــه ویــژه دفــاع مقــدس و  ب

به ایــن نهــاد ضــروری اســت .
عبــاس رضایــی در آییــن بزرگداشــت مقــام معلــم در 
کلیدی  ســالن اجتماعات اســتانداری افزود: نقش 
آمــوزش و پــرورش و تربیــت در برنامــه ریزی هــای 
معلــم  شایســته  جایــگاه  احیــای  جهــت  و  کان 

عنــوان شــده اســت.
کــرد: در شــرایط ســخت  اســتاندار اصفهــان بیــان 

کرونــا  اقتصــادی و مواجهــه بــا ویــروس منحــوس 
ــه رو هســتند  ــا مشــکات متعــددی روب معلمــان ب
از ایــن رو قــدردان زحمــات معلمــان شــریف اســتان 

هســتیم.
گــر می خواهیــم دانــا باشــیم در  کــرد: ا وی اضافــه 
مقابــل نــادان و علــم و علــم آمــوزی فرابگیریــم بایــد 
توجــه ویــژه ای در راســتای ایجاد زیرســاخت ها و 

امکانــات آمــوزش و پــرورش داشــته باشــیم.
کشــور  کرونــا در  رضایــی بــا اشــاره بــه شــیوع ویــروس 
کــه  و اســتان اصفهــان ادامــه داد: درســت اســت 
کرونــا تعطیــل هســتند  مــدارس در دوران شــیوع 
امیــدوارم  رو  از ایــن  نیســت  تعطیــل  آمــوزش  امــا 

ســختی ها و مشــکاتی که ایــن روزهــا معلمان بــا آن 
ــان برســد. ــه پای ــرم می کننــد ب دســت و پنجــه ن

ــا  ــه ب ک ــرد: حــدود ۱۴ مــاه اســت  ک وی خاطرنشــان 
کرونــا مواجــه شــدیم از ایــن رو  ویــروس منحــوس 
معلمان از خودگذشتگی کردند و برخی از معلمان 
محــل زندگی خــود را بــه کاس درس تبدیل کردند 

کــه قــدردان زحمــات آن هــا هســتیم.
گفــت: روز معلــم روز بزرگیســت  اســتاندار اصفهــان 
هفتــه معلم گرامیداشــت دانایــی و دانایی محوری 
بــرای تبییــن جایــگاه معلمــان  اســت و فرصتــی 

اســت.
اهلل  آیــت  شــهادت  ســالگرد  داشــت:  اظهــار  وی 
مطهــری در نظام مقــدس جمهوری اســامی ایران 
بــه مناســبت روز معلــم شــناخته شــده و فرصــت 
مناســبی بــرای تبییــن جایــگاه معلــم و تحلیــل 
کاســتی ها و  مســاله آمــوزش و پــرورش و بررســی 

اســت. شناســی ها  آســیب 
در این مراســم از ســه معلم ســرآمد کشــوری و هفت 

معلم ســرآمد استانی تجلیل شدند.
پــرورش اســتان اصفهــان در مجمــوع  آمــوزش و 
دارای ۹۱۴ هــزار دانــش آمــوز در ســه دوره تحصیلــی 
اســت که بیشــترین تعــداد دانش آمــوزان مربوط به 

دوره ابتدایــی بــا ۴۷۹ هــزار نفــر هســتند.

گزارشربخ

گفــت:  کشــاورزی اســتان اصفهــان  دبیــر صنــف 
در  بویــژه  اســتان  کشــاورزان این  مشــکات 
نبــودن  جــاری  بدلیــل  معیشــتی  مســائل 
اســت. یافتــه  افزایــش  روز  بــه  روز  زاینــده رود 

گــو با ایرنــا افــزود:  گفــت و  اســفندیار امینــی در 
کنــون اجــازه جریــان آب  گذشــته تا از مهــر ســال 
کشــور  در بخــش اعظم ایــن رودخانــه  مرکــزی 
داده نشــده  و همیــن امــر ســبب شــده اســت 
کــه کشــت پاییــزه گذشــته و کشــت بهاره امســال 

انجــام نشــود.
مختــص  فقــط  موضــوع  کرد: ایــن  اضافــه  وی 
اخیــر  دهــه  یــک  حــدود  در  و  نیســت  امســال 
گــر  همــه ســاله خشــکاندن رودخانــه را نظــاره 
کــه امــرار معــاش فعــاالن بخــش  بودیــم و از آنجــا 
کشــاورزی منــوط بــه تامیــن منبــع آب و جریــان 
رودخانه اســت معضات اقتصادی، معیشــتی، 
اجتماعــی و فرهنگــی بســیاری را برای ایــن قشــر 

رقــم زده اســت.
کشــاورزی  زمین هــای  فــروش  افــزود:  امینــی 
و  ع  مــزار کــردن  رهــا  اجبــاری،  تغییرکاربــری  و 
کوچ به حاشــیه شــهرها تنها  تبدیــل بــه بیابان و 
قســمتی از تبعــات تخصیــص نــدادن حقابه هــا 
ــتر  ــال بیش ــه س ــال ب ــه س ک کشــاورزان اســت  ــه  ب

می شــود.
کشــاورزی اصفهــان خاطرنشــان  دبیــر صنــف 
آب اینگونــه  توزیــع  قانــون   ۴۵ مــاده  در  کــرد: 
گونــه تعــرض بــه حقابه هــا  کــه هــر  تصریــح شــده 
زندانــی دارد و در مــاده ۲۹ قانــون نیــز آمده اســت 
کــه وزارت نیــرو چــه آب هایــی را نمی توانــد بــه 

دیگــر اســتان ها تخصیــص دهــد.
مــاده  ۱۸  از ســوی دیگــر در  کــرد:  اضافــه  وی 
و ۴۴، مــاده ۳۶ قانــون و قانــون ۱۵۸ مدنــی، 
قانــون تبدیــل، قانــون تشــویق، مــاده ۳۱ قانــون 
کشــور و  مــاده ۱۴۹ قانــون ششــم  پنجــم توســعه 
آب  عالــی  شــورای  مصوبــات  و  کشــور  توســعه 
و  ممنــوع  کشــاورزان  حقابه هــای  بــه  تعــرض 

غیرقانونــی اســت.
اشــاره  بــا  اصفهــان  کشــاورزی  صنــف  دبیــر 
قــوای  مســووالن  بــا  متعــدد  جلســات  بــه 
زاینــده  بــرای حــل مشــکات  کشــور  مختلــف 
کنــون مشــکات معیشــتی  رود اظهارداشــت: تا
دائــم  ســازی  جــاری  اســتان،  کشــاورزان این 
رودخانــه  حقابه ها ایــن  تامیــن  و  رود  زاینــده 

گرفتــه نشــده و همیــن امــر مشــکات  جــدی 
مضاعفــی را هــر ســاله بــه دوش این قشــر انداخته 

اســت.
کــرد: همچــون ســال های  امینــی خاطرنشــان 
کــه بــه دفعــات مشــاهده شــد بخــش بزرگی  قبــل 
از رودخانــه زاینــده رود)از محل ســد چم آســمان 
اجــازه  و  اســت  خشــک  گاوخونــی(  تــاالب  تــا 
ــا در  ــد ام ــه را نمی دهن ــن منطق ــان آب در ای جری
باالدســت آن از ایــن حوضــه آبریــز به اســتان های 
کردنــد و یــا قصــد انتقــال آب  دیگــر آب منتقــل 
که ایــن بــا  بــه نواحــی خــارج از حوضــه دارنــد 
همخوانــی  گذشــته  قانونــی  تمامی مصوبــات 

ــدارد. ن
کشــاورزان  گروهــی از  بــا بیان اینکــه بارهــا  وی 
و باغــداران شــرق و غــرب اصفهــان بــا اجتمــاع 
خــود رســیدگی بــه تخصیــص نیافتــن حقابه هــا 
و حــل مشــکات اقتصــادی معیشــتی خــود را 
گفــت: با اینحــال همچنــان  خواســتار شــدند، 
برداشــت های غیرمجــاز ادامــه دارد و راهــکاری 
عملــی از ســوی متولیــان و مراجــع قانونــی اتخــاذ 

ــت. ــده اس نش
کلــی حقابــه داران  کشــاورزان و باغــداران و بطــور 
مناطــق شــرق اصفهــان از جملــه زیــار، ورزنــه، 
کــرارج، بــراآن شــمالی و بــراآن جنوبــی و  اژیــه، 
خوراســگان بــا جمعیتــی بالــغ بــر ۳۰۰ هــزار نفــر 

شــامل  غربــی  شهرســتان های  حقابــه داران  و 
ــاد، فاورجــان، خمینــی شــهر، لنجــان  نجــف آب
و مبارکــه پیــش تــر در چنــد ســال اخیــر در چنــد 
ــا حضــور و در جدیدتریــن مــورد، شــنبه  نوبــت ب
گذشــته در نقــاط مختلــف اســتان، رســیدگی 
بــه وضعیــت حقابــه خــود از زاینــده رود، حــل 
مشــکات معیشــتی، جبــران خســارات ناشــی از 
جــاری نبــودن زاینــده رود و جــاری ســازی این 

رودخانــه را خواســتار شــده بودنــد.
کیلومتــر   ۴۰۰ بــر  افــزون  طــول  بــه  زاینــده رود 
مرکــزی  ایــران  منطقــه  رودخانــه  بزرگتریــن 
بویــژه  مرکــزی  گــرس  زا کوه هــای  از  کــه  اســت 
کویــر مرکــزی  زردکــوه سرچشــمه می گیــرد و در 
در  و  مــی رود  پیــش  شــرق  ســمت  بــه   ایــران 
ــی در شــرق اصفهــان  گاوخون ــاالب  ــه ت ــت ب  نهای

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

گــرم بویــژه  تبدیــل و در پاییــن دســت در فصــول 
ــت. ــده اس ــه ش ــکی مواج ــا خش ــتان ب تابس

کارشناســان امــور آب نگاهــی  بنــا بــه اظهــارات 
کاهــش  زاینــده رود،  بــه خشــکی های دوره ای 
کشــاورزی، فرونشســت زمیــن،  تخصیــص آب 
ریزگردهــا، مشــکات عدیــده زیســت محیطــی 
ــی  گاوخون ــاالب بیــن المللــی  ــرای ت بخصــوص ب
ــه بارندگی هــا در حوضــه  و آمــار و ارقــام مربــوط ب
اصلی تریــن  از  یکــی  بعنــوان  زاینــده رود  آبریــز 
کاهــش  یــک ســو و  از  منابــع آب مرکزی ایــران 
کــم شــدن میــزان ذخیــره  چشــمگیر بارش هــا و 
اجــرای  لــزوم  دیگــر  ســوی  از  زاینــده رود  ســد 
هرچــه ســریع تر پروژه هــای آبــی در ایــن خطــه را 

می کنــد. گوشــزد 
اصفهــان بــا داشــتن ۵۶۳ هــزار هکتــار اراضــی 
مســاحت  از  درصــد  پنــج  معــادل  کشــاورزی 
اســتان و ۳.۵ درصد از اراضی کشــاورزی کشــور را 
بــه خــود اختصــاص داده اســت و بــا برخــورداری 
از شــرایط متنــوع آب و هوایــی، اســتعداد تولیــد 
ــه ای  کشــاورزی را دارد، به گون ــواع محصــوالت  ان
گــرم و خشــک آن خرمــا، انــار و  کــه در مناطــق 
پســته و در مناطــق ســرد و کوهســتانی اش بــادام 
گــردو و در مناطــق معتــدل و معتــدل ســرد،  و 
کشــت  انــواع محصــوالت دانــه دار و هســته دار 

می شــود.

دبیر صنف کشاورزی استان:

مشکالتکشاورزاناصفهانباخشکیزایندهرودافزایشمییابد

عرصــه نظــام ســامت اســتان اصفهــان در هشــت 
در  کیفــی  کمــی و  توســعه  شــاهد  اخیــر  ســال 
بــوده  زمینه هــای مختلــف بهداشــتی و درمانــی 
 ۲۵ رشــد  مهــم  اقدامــات  جمله ایــن  از  اســت، 
کــه ثمرات  درصــدی تخت هــای بیمارســتانی بــوده 
کرونــا  آن بــه خوبــی در دوران مقابلــه بــا ویــروس 

اســت. مشــهود 
گذشــته و در طــول فعالیــت دولــت  هشــت ســال 
بــه  کــه  ویــژه ای  عنایــت  بــا  دوازدهــم  و  یازدهــم 
توســعه فضای فیزیکی و زیرســاختی نظام سامت 
کم ســابقه تریــن طرح هــای توســعه  گرفــت  صــورت 
اســتان  از جملــه  کشــور  بیمارســتانی در سراســر 
اصفهان اجرا شــد و امروز  پیشــرفت فضای فیزیکی 

بیمارســتان ها را شــاهد هســتیم.
درحالیکــه تعــدادی از بیمارســتان ها بــا فرســودگی 
فضــای فیزیکــی و تجهیــزات خــود مواجــه بودنــد، 
دولــت یازدهــم و دوازدهــم ســاخت بیمارســتان و 
اجــرای طرح هــای توســعه بیمارســتانی و ارتقــای 

ــت. ــرار داده اس ــود ق کار خ ــتور  ــگ را در دس هتلین
بــا اجرای ایــن طرح هــای عمرانــی زیــر ســاخت های 
کیفــی خدمــات  کمــی و  جدیــدی بــرای افزایــش 
تخــت  هــزاران  و  بیمارســتان ها ایجاد  در  درمانــی 
بیمارســتانی جدیــد به ظرفیت های بخــش درمان 
کشــور اضافــه شــد و همیــن امــر در دوران شــیوع 
کمــک بســیاری در امــر خدمــات  کرونــا  ویــروس 

ــرد. ک ــه بیمــاران  رســانی مطلــوب ب
بهســازی  و  بازســازی  کارشناســان،  گفتــه  بــه 
برنامه هــای  از  بیمارســتان ها  فیزیکــی  فضاهــای 
ــود بطوریکــه  اصلــی طــرح تحــول نظــام ســامت ب
ســال های ۹۳ و ۹۴ بهتریــن ســال ها از نظــر تزریــق 
منابــع مالــی بــه بیمارســتان ها و اجــرای برنامــه 
هتلینــگ و مرمــت و بازســازی ابنیــه و تجهیــزات 

بشــمار می آیــد. پزشــکی 

طــرح تحــول ســامت از اردیبهشــت ســال ۱۳۹۳ به 
اهتمــام دولــت یازدهــم در کشــور اجرا شــد و کاهش 
ــز درمانــی دولتــی، بهبــود  ک ــه مرا پرداختــی مــردم ب
مجموعه اقدامات بیمارستانی و افزایش جمعیت 
کــز  زیــر پوشــش خدمــات درمانــی به ویــژه در مرا
و ســکونتگاه های  برخــوردار و حاشــیه شــهر  کــم 

غیررســمی از جملــه نتایــج آن اســت.
کامــل تقوی نــژاد، معــاون توســعه مدیریــت،  ســید 
در ایــن  بهداشــت  وزارت  ریــزی  برنامــه  و  منابــع 
زمینــه گفــت: بــا تاش هایــی که بــرای ارتقــای نظام 
ســامت در دولــت یازدهــم و دوازدهــم انجــام شــد 
حــدود ۳۶ هــزار تخــت در قالــب طــرح احــداث و 
توســعه تخت هــای بیمارســتانی و طــرح تحــول 
ــه از ایــن میــزان  ک ــرداری رســید  ــه بهــره ب ســامت ب
۵۸۵ بیمارســتان فعــال، ارتقــای خدمــات یادشــده 
کــه برای  داشــتند. هتلینگ بــه مجموعه اقداماتی 
خدمــت رســانی، ظاهــر زیبایــی و خدمــات رفاهــی 
کــه  گفتــه می شــود  بیمارســتان انجــام می گیــرد، 
کیفیت خدمات و رضایت  نقش بسزایی در بهبود 

بیمــاران و همراهــان آنهــا دارد.
طرح هــای عمرانــی و توســعه بســیاری در بخــش 
درمــان و بیمارســتانی اســتان اصفهــان در طــول 
فعالیــت دولــت  یازدهــم و دوازدهــم و طــرح تحــول 
کــه عملیاتــی شــدن آنهــا  نظــام ســامت اجــرا شــد 
نقــش بســزایی در ارتقــای شــاخص های درمانــی و 
بهداشتی از جمله افزایش تخت های بیمارستانی 
و خدمــات رســانی مطلــوب بــه بیمــاران و همراهان 

آنهــا داشــت.
تبدیل شدن اصفهان به کارگاه عمرانی بخش 

درمان 
گفتــه رییــس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان،  بــه 
اهــداف  از  یکــی  زیرســاخت ها  ارتقــای  و  بهبــود 
اصلــی اجــرای طــرح تحول نظــام ســامت در دولت 

کــه اســتان  بــه  یازدهــم و دوازدهــم بــود بــه طــوری 
کارگاه عمرانــی بخــش بهداشــت و درمــان تبدیــل 

شــد.
طاهــره چنگیــز بــا اشــاره به اینکــه قبــل از دولــت 
درمانــی  و  بهداشــتی  کــز  مرا از  بســیاری  یازدهــم 
اســتان فرســوده بودنــد، افــزود: بــا توجه ویــژه دولت 
و در قالــب اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت، این 
کز بازســازی و نیازهای درمانی در سراســر استان  مرا

برطــرف شــد.
وی، توزیــع منابــع و تجهیــزات پزشــکی در سراســر 
کــرد:  اســتان اصفهــان را عادالنــه خوانــد و تصریــح 
کرونــا فشــار زیــادی بــه نظــام  دوران شــیوع ویــروس 
زیرســاخت های  گــر  ا و  کــرد  وارد  کشــور  ســامت 
فراهم شــده وجــود نداشــت مشــخص نبــود چــه 

اتفاقــی رخ مــی داد.
کیــد  رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــا تا
تحریم هــای  دوران  در  دســتاوردها  بر اینکه ایــن 
بــا  کــرد:  خاطرنشــان  شــد،  حاصــل  ظالمانــه 
بیمارســتان ســازی و اجــرای طرح هــای توســعه 
تعــداد تخت هــای فعــال بیمارســتانی در اصفهــان 
در دولــت یازدهــم و دوازدهــم نســبت بــه قبــل از 
آن بیــش از ۲۵ درصــد افزایــش یافــت و بــه بیــش از 

هفــت هــزار تخــت رســید.
تکمیل طرح های نیمه تمام تا ساخت 

بیمارستان های جدید
و  شهرســتان   ۲۴ بــا  وســیع  اســتانی  اصفهــان، 
پنــج میلیــون نفــر جمعیــت و تنــوع اقلیمی زیــادی 
اســت و نگاهــی بــه طرح هــای توســعه بیمارســتانی 
که ایــن  می دهــد  نشــان  ســازی  بیمارســتان  و 
برنامه هــا همــه شهرســتان های اســتان از شــمال تا 
جنــوب و از شــرق تــا غــرب را پوشــش داده و امــروزه 
امکانــات و تجهیــزات درمانــی در سراســر اســتان 

فراهــم شــده اســت.

تبدیل شدن اصفهان به کارگاه عمرانی بخش درمان:

رشد ۲۵ درصدی تخت های بیمارستانی

گفــت: افزایــش  کارگــر اصفهــان  دبیــر اجرایــی خانــه 
و  کارگــران  عمومی بــرای  و  اجتماعــی  خدمــات 
مزدبگیــران در دوران تحریم هــای ظالمانه و شــیوع 

کرونــا ضروریســت.
اصغــر برشــان در گفــت و گــو با ایرنــا افــزود: الزم اســت 
رفاهــی  دولتمــردان میــزان خدمــات اجتماعــی، 
شــرایط  بــه  توجــه  بــا  را  کارگــران  عمومی بــرای  و 
کــه از مهمتریــن  اقتصــادی موجــود افزایــش دهنــد 
آنهــا، خدمــات تامیــن اجتماعــی در بخــش درمــان 

اســت.
کســری  بــرای جبــران  کاال  وی اختصــاص ســبد 
کاهــش  ــاه مــدت در  کوت معیشــت را از راهکارهــای 
داشــت:  اظهــار  و  دانســت  قشــر  مشــکات این 
کارگــران  مصــرف  تعاونی هــای  توســعه  و  تقویــت 
دیگــر  از  نیــز  دولــت  توســط  و  واســطه  بــدون 
کاالهــای مــورد نیــاز  مــوارد ضروریســت بطوریکــه 
ــرخ ارزانتــر در اختیــار  ــا ن مخاطبان ایــن تعاونی هــا ب

گیــرد. آنهــا قــرار 
برشــان بــه فعالیــت حــدود یکصــد تعاونــی مصــرف 
کــرد: تعــدادی  کارگــری در اصفهــان اشــاره و اضافــه 
از آنهــا در ســال های اخیــر بدلیــل کوتاهــی در اعمال 
زوال  بــه  رو  کاال،  اختصــاص  بــرای  الزم  حمایــت 

رفتنــد.
کارگــر اصفهــان دربــاره میــزان  دبیــر اجرایــی خانــه 
کارگــران در ســال ۱۴۰۰  حقــوق تعییــن شــده بــرای 
کارگــران نســبت بــه  توضیــح داد: حداقــل حقــوق 
گذشــته حــدود ۴۰ درصــد افزایــش یافــت و  ســال 
کمتــر از چهــار میلیــون  کارگــران  مقــرر اســت حقــوق 
تومــان در مــاه نباشــد اما ایــن میــزان بــا توجــه بــه 
شــرایط اقتصادی موجود پاســخگوی آنها نیســت.

کارگــر بهانــه ای بــرای طرح  برشــان بــا بیان اینکــه روز 
گفت: ایــن  کارگــران اســت،  مشــکات و مطالبــات 
ــا چهــار مشــکل عمــده مواجهنــد  قشــر از جامعــه ب
ــه نخســتین و مهمتریــن آنهــا، نداشــتن امنیــت  ک

شــغلی اســت.
کارگران  وی یکــی از دالیــل نداشــتن امنیــت شــغلی 
ــه تقاضــا دانســت  ــودن عرضــه نســبت ب را بیشــتر ب
ــت  ــت امنی ــاغل باب ــران ش کارگ ــدادی از  ــزود: تع و اف
شــغلی خــود نگراننــد و ایــن موضــوع ســایر ابعــاد 
زندگــی آنهــا ماننــد ازدواج و تامیــن معیشــت؛ آنهــا را 

دچــار مشــکل می کنــد.
کارگــری، یکــی دیگــر از مشــکات عمــده  ایــن فعــال 
کرد:  کارگران را تامین معیشت آنها خواند و تصریح 
در دوران مواجهه با تحریم های ظالمانه، نداشتن 

امــکان صــادرات و مشــکات اقتصــادی، درآمــد 
کارگــران بــا معیشــت آنهــا تطابــق نــدارد.

دغدغــه  ســومین  را  اجتماعــی  تامیــن  برشــان، 
کــرد: الزم اســت  کارگــران معرفــی و اضافــه  اصلــی 
افزایــش  بــه  نســبت  گــر  بیمــه  ســازمان های 
کــه  دورانــی  در  شــده  بیمــه  کارگــران  از  حمایــت 
کرونــا مواجــه هســتیم، اقــدام  بــا تحریــم و شــیوع 
کننــد درحالیکــه در ایــن مــدت برخــی از خدمــات 
کــه بایــد نســبت بــه  کاهــش یافتــه اســت  اجتماعــی 

رفــع آن توجــه شــود.
کشــور را نبــود ســه  کارگــری در  وی، مشــکل چهــارم 
کارگــری و تامین اجتماعی  جانبه گرایــی در مســائل 
کارفرما و دولت سه ضلع  کارگر،  گفت:  کرد و  عنوان 
کارگری هســتند اما سه جانبه گرایی  اصلی مســائل 
در اصــاح و اجــرای قوانیــن و آیین نامه هــا بخوبــی 

اجــرا نمی شــود.
همه گیــری  شــروع  بــا  کــرد:  خاطرنشــان  برشــان 
کووید- ۱۹،  بســیاری از مشــاغل متوقف یا  بیماری 
کــه از مهمتریــن آنهــا می تــوان بــه امــور  تعلیــق شــد 
خدماتی و گردشگری در شهرهایی مانند اصفهان 
و در رســته هایی ماننــد هتلــداری، رســتوران داری، 
کــرد  آژانس هــای مســافرتی و حمــل و نقــل اشــاره 
کارگــران خود  بطوریکــه برخــی از واحدهای صنفی، 

کردنــد یــا حقــوق آنهــا پرداخــت نشــد. را تعدیــل 
کارگــر اصفهــان بــا بیان اینکــه  دبیــر اجرایــی خانــه 
نتوانســت  بایــد  کــه  آنطــور  کرونــا  بیــکاری  بیمــه 
کــرد:  تصریــح  کنــد،  حمایــت  کارگــران  همــه  از 

کرونایــی همچنــان ادامــه دارد و  محدودیت هــای 
ــا  کارگــران و مزدبگیــران ب کــه حمایــت از  الزم اســت 

قــوت بیشــتر اجــرا شــود.
ــای  ــی از واحده ــته برخ گذش ــال  ــه وی، س گفت ــه  ب
کارخانه هــا بدلیــل تحریم هــا و رونــق  تولیــدی و 
ــا مشــکل  گرفتنــد و ب ــازار داخلــی، مقــداری جــان  ب
جدیــدی مواجــه نشــدند امــا بــه مشــاغل خدماتــی 

گردشــگری آســیب زیــادی وارد شــد. و 
کرونا،  کرد: در دوران  برشان همچنین خاطرنشان 
کــه نســبت بــه امنیــت شــغلی  کارگــران  تعــدادی از 
خــود نگــران بودنــد بــا وجودیکــه به ایــن ویــروس 
کارفرمایــان خــود  مبتــا شــدند اما ایــن موضــوع را از 
کردنــد و بــا رعایــت نکــردن قرنطینــه بــه  پنهــان 
ــغل و  ــن ش ــت رفت ــران از دس ــرا نگ ــد زی کار رفتن ــر  س

ــد. نداشــتن حقــوق بودن
گزارش ایرنــا، اســتان پنــج میلیــون و ۳۰۰ هــزار  بــه 
نفــری اصفهــان، بیــش از ۹ هــزار واحــد صنعتــی و 
کــه یــک  تولیــدی و ۲۵۰ هــزار واحــد صنفــی دارد 
کارگــر بیمــه شــده  میلیــون نفــر از جمعیــت آن، 

هســتند.
روز  نخســتن  بــا  مصــادف  مــاه  اردیبهشــت   ۱۱
کارگــر«  مــاه می میــادی بــه عنــوان »روز جهانــی 

اســت. شــده  نامگــذاری 
تامیــن  بیمــه  پوشــش  تحــت  کارگــران  تعــداد 
کشــور نزدیــک ۱۴ میلیــون نفــر اســت  اجتماعــی در 
کــه همــراه بــا خانواده هایشــان ۳۹ میلیــون نفــر از 

می دهنــد. تشــکیل  را  جمعیت ایــران 

ناظر به شرایط تحریمی و کرونایی؛ 

کارگران ضروریست افزایش خدمات اجتماعی و عمومی برای 



سال پنجم - شماره  112۴ 
دوشنبه  1۳  اردیبهشت  1۴۰۰ -  2۰ رمضان  1۴۴2
۳  می    2۰21 ۵رفهنگ

اصفهــان«  فرهنگــی  »هفتــه  آغــاز  بــا  همزمــان 
محمــد عیــدی معــاون فرهنگــی شــهردار و رئیــس 
ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری 
ــان معــاون  ــه همــراه حبیــب اهلل ناظری اصفهــان ب
ورزشــی تفریحی ایــن ســازمان با مجتبــی فریدونی 

کردنــد. مدیرعامــل باشــگاه ذوب آهــن دیــدار 
کــه  گفــت: همان طــور  محمــد عیــدی به ایمنــا، 
ــان  ــی اصفه ــه فرهنگ ــته در هفت گذش ــال های  س
به دیدار مســئوالن باشــگاه ســپاهان رفته بودیم، 
امســال در آغــاز »هفتــه فرهنگــی اصفهــان« بــه 

ــدار مســئوالن باشــگاه ذوب آهــن رفتیــم. دی
وی افــزود: معتقدیــم که این دو باشــگاه اصفهانی 
کــه با ایجــاد  بــه منزلــه فرهنگســراهایی هســتند 
فرهنــگ موجــب ارتقــای ســطح نشــاط اجتماعی 
گســترده در  می شــوند از طرفــی بــا ظرفیــت بســیار 
تحقق فرآیند جامعه پذیری و بهزیستی فرهنگی 
کارآفرینی مؤثر  کوسیســتم  شــهر اصفهان و ایجاد ا

هستند.
ورزشــی  اجتماعــی  فرهنگــی  ســازمان  رئیــس 
باشــگاه های  داد:  ادامــه  اصفهــان  شــهرداری 
ورزشــی ماننــد 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 
مدیرعامــل باشــگاه ذوب آهــن رفتیــم تا هم هفته 
فرهنگــی اصفهــان را بــه مجموعه ایــن باشــگاه 
تبریــک بگوییــم و هم اینکــه بتوانیــم در آینــده 
از ایــن ظرفیت هــا بــرای توســعه فرهنگــی شــهر 

کنیــم. 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  کــه بخــش عظیمــی از آن ب 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 
ــاره باشــگاه ســپاهان  کما اینکه ایــن امــر درب شــود 
محقــق شــد تــا زمینــه همــکاری تعریــف  شــده 

کنــد. متقابلــی را فراهــم 

تعامل شهرداری 
اصفهان و باشگاه 
ذوب آهن برای 

فرهنگ سازی
خبرربخ

گزارشربخ

دوازدهــم اردیبهشــت ســال ۱۳۰۲ بــود کــه در محلــه 
گذاشــت، او بنیــان  پــا قلعــه اصفهــان پــا بــه جهــان 
در ایــران  انتقــادی«  »کمــدی  تئاتــر  مکتــب  گــذار 
کنــار نام تئاتــر اصفهان  کــه بعدهــا در  اســت مکتبــی 
گــو که با زیرکی کلمــات را  نشســت. بازیگــری بداهــه 
بــه بــازی می گرفــت و عیــان روزگار را در دیالوگ هــای 
نمایــش پنهــان می کــرد و بــا مخاطبــان خــود رازهــا 
کــه بــه »شــکر پــاره  در میــان می گذاشــت. این بازیگــر 

اصفهــان« معــروف شــد، رضــا ارحــام صــدر اســت.
وی تحصیــات ابتدایی خــود را در اصفهان گذراند 
کالــج انگلیســی این شــهر شــد. این  و ســپس وارد 
کالــج بعدهــا تبدیــل بــه دبیرســتان ادب شــد. او 
روایــت  را اینگونــه  دبیرســتان  به ایــن  شــدن  وارد 
کــه ناظــم  می کنــد: »کاس دوم متوســطه بــودم 
کــه معلــم حســاب مریــض  گفــت  مدرســه آمــد و 
شــده اند و نمی آینــد و مــا از دبیرســتان ســعدی 
کــه لیســانس  کــه آقــای جهانشــاه  کردیــم  خواهــش 
ریاضیــات هســتند و یــک ســال هــم در انگلســتان 
تکمیــل تدریــس حســابداری خوانده انــد دو هفتــه 
بیاینــد و درس بدهند. این هــا را برای ایــن می گویــم 
کاشــف مــن بــود. اول معلــم مــن بــود و  که ایشــان 
بعــد هــم پــدر خانــم مــن شــد بنابرایــن آنچــه دارم از 

آن مرحــوم اســت.
آمــد ســر کاس و دفتــر حضــور و غیــاب را برداشــت تــا 
گفــت  کنــد. بــه بچه هــا  بــه اصطــاح حضــور غیــاب 
وقتــی مــن حضــور غیــاب می کنــم، چــون اولیــن 
کــس را  کاس، هــر  کــه آمــدم در ایــن  بــاری اســت 
کــه اســمش را می خوانــم، از ســر جایــش بلنــد شــود 
ــه مــن قیافــه اش را هــم ببینــم و  ک ــد حاضــر  و بگوی
اســمش را در ذهنــم بســپارم. نفــر چهــارم پنجــم 
تقــی  حاضــر،  خســروی  حســین  گفــت  کــه  بــود 
کربایــی حاضــر، بعــد رســید بــه یــک اســمی گفت 
گفــت  کســی نگفــت حاضر. ایشــان  عبــاس پنیــری. 
هســتند این  کجــا  غایب انــد.  آقــا  نفهمیدم، ایــن 
گفتــم قربــان تــو  کاس  آقــای پنیــری؟ مــن از تــه 
خیگنــد. کاس بــه خنــده افتــاد. چــون در آن زمــان 
پنیــری بــه بــازار می آمد که تو پوســت گوســفند بود. 
گوســفند  کــه در پوســت  یــک روغنــی هــم می آمــد 

ــد. ــازار بودن ــا از اجنــاس مرغــوب ب ــود و هــر دو ت ب
گفتــم قربــان تــو خیگنــد، معلــم خــودش  تــا مــن 
هــم از زور خنــده نتوانســت درس بدهــد. بــا خنــده 
و  ناظــم  بــه  و  رفــت  دفتــر  بــه  و  بیــرون  کاس  از 
گفــت بیاییــد ببینیــد شــما چــه محصــان  مدیــر 
خوش بیــان و خــوش مــزه ای داریــد. مدیــر و ناظــم 

مدرســه هــم بــا خنــده و شــادمانی مســتخدم را بــه 
دنبــال مــن فرســتادند و مــن را بــه دفتــر خواســتند. 
کــه می رفتــم فکــر می کــردم حتمــًا مــن را  مــن در راه 
کــه مدیــر  کــرد. تــا رفتــم دفتــر دیــدم  تنبیــه خواهنــد 
گفتنــد تــو چقــدر حاضــر  و ناظــم مــن را بوســیدند و 
جوابــی و ایــن حاضــر جوابــی همــان اســتعدادی 
کــه خالــق مــن، بــه مــن داده و مــن بــه یــک  اســت 

هنرپیشــه بدیهــه ســاز معــروف هســتم.«
کــه رضــا ارحــام صــدر، بــرای اولیــن  گونــه شــد  ایــن 
بــار پــا بــه صحنه تئاتر دبیرســتان ادب گذاشــت و در 
کــرد. امــا چــرا صحنــه تئاتــر  »رفیــق ناجنــس« بــازی 

ادب و چگونــه؟
ــی ها  ــم انگلیس ــه رس ــه ب ک ــت  ــرار اس ــن ق ــرا از ای ماج
هــر ســاله در ایــن دبیرســتان جشــنی برگــزار می شــد. 
»ادب«  غ التحصیــان  فار بــه  آن  در  کــه  جشــنی 
مــدرک دیپلــم تحویــل می دادنــد. از قضــا همــان 
کــه از بیــرون دعــوت شــده  ســال بــه جــز از بازیگرانــی 
گردان خود دبیرســتان  بودند، قصد داشــتند از شــا
کمــک بگیرنــد و اولیــن نفــر هــم »رضــا ارحــام  نیــز 
ادب  بــود. در جشــن ســاالنه دبیرســتان  صــدر« 
معمــواًل بــرای معلمــان و والدین و بزرگان شــهر ســه 
شــب نمایــش اجــرا می شــد، امــا در زمــان حضــور 
ارحــام صــدر بــه دلیــل اســتقبال از نمایــش »رفیــق 

ناجنــس« تــا هفــت شــب بلیــت فروختــه شــد.
ارحــام در ادامــه، فعالیــت هنــری خــود را از ۱۳۲۶ 
بــه صــورت جدی تــر و منســجم تری بــا بــازی در 
ــد  ــر فرهمن ــرد. در ۱۳۲۷ ناص ک ــاز  ــان آغ ــر اصفه تئات
نخســتین تئاتــر حرفــه ای را در اصفهــان تأســیس و 
ــرد. تمــام  ک ــرای همــکاری دعــوت  از ارحــام صــدر ب
کمــدی از حالــت  کــه نمایــش  تــاش وی آن بــود 
فکاهی محض خارج و با انتقاد از مســائل سیاســی 

و اجتماعــی همــراه باشــد.
ــه  ک ــد: » یکــی از شــب ها  ــاره می گوی ارحــام در ایــن ب
بــرای اجــرا می رفتــم، چنــد نفــر جوان ایســتاده پــای 
ویتریــن تئاتــر و بــا هــم بحــث می کردنــد. یکــی از آنهــا 
بــه دیگــری گفــت، می دونی این هــا کــی هســتند که 
گفت این هــا  گفــت نــه،  عکس شــان را انداخته انــد. 
گفــت نــه  مــزه بیندازهــای شــهر هســتند. آن یکــی 
بابا. این هــا دلقکنــد. مــن از ایــن دو تــا حــرف رنجش 
پیــدا کــردم. رفتــم تــو تئاتــر شــب بــدی را گذرانــدم تــا 
کیســی بــود بــه نــام  کــردم. تئاتــر هــم  نقشــم را بــازی 
حــاج عبدالغفــار در تهــران. حــاج عبدالغفــار هــم 
کــه یــک دکان تعمیــرات  ُرل یــک نفــر ســده ای بــود 
نوکــر  اســداهلل  هــم  مــن  کــه  داشــت  دوچرخــه 

اصفهانــی او بــودم.

کــه تمــام شــد، آخــر شــب راه منزل مــان  نمایــش 
ــا  ــر دو ب ــوت ه ــای ثب ــن و آق ــب م ــر ش ــود. آخ ــی ب یک
کت بــه ســمت خانــه می رفتیــم. وســط راه  هــم ســا
بــه مــن گفت تــو چرا امشــب حــرف نمی زنی؟ گفتم 
گفــت چــرا؟ داســتان را برایــش  کســلم.  مــن دمقــم، 
کــه چنــد نفــر بودند، ایــن اظهــارات را راجع به  گفتــم 
مــا می گفتنــد که مــا مزه بینــداز یا دلقکیــم. گفت نه 
نــه تــو کــه االن دیپلــم گرفتــی و بعــد هــم می خواهی 
تحصیاتــت را ادامــه بدهــی، اصــًا نبایــد به ایــن 
گفتــم حــاال اســتاد  حرف هــا توجــه داشــته باشــی. 
کــه مــا  گفتــم مــن نظرم ایــن اســت  یــک نظــر دارم. 
کــه آنهــا هــم خیــال  صرفــًا نبایــد مــردم را بخندانیــم 
کننــد مــا مــزه بینــداز یــا دلقکیــم. مــن معتقــدم یــک 
نمایش هایمــان  در  هــم  انتقــادی  صحنه هــای 
ــده  ــر خن ــش سراس ــید نمای ــًا ننویس ــم و اص بگذاری
نمایــش  بنویســیم  خســیس،  مثــًا  کمــدی  و 
گفــت: خوب ایــن نظــر  کمــدی انتقــادی خســیس. 
کــه بــزرگان قــوم و پیرمردهــای تئاتــر  را فــردا عصــر 
ــروع  ــد، ش ــر دادن ــا نظ ــر آن ه گ ــو. ا ــتند، بگ ــم هس ه
گذشــت و فــردا  می کنیــم. انتقــاد هــم می کنیــم. 
عصــر شــد و مــن زودتــر آمــدم و دیــدم اتفاقــًا مرحــوم 

جهان شــاه و مرحــوم رفیعــی و مرحــوم رشــتی زاده 
کمدی بازهــای قدیمی اصفهــان بــود،  کــه او هــم از 
نشســتند و دارنــد چــای می خورنــد. یــک مرتبــه 
مــن کــه آمــدم، مرحــوم فرهمنــد گفــت: آقایان، ایــن 
ارحــام دیشــب آخــر شــبی یــک همچنیــن نظــری 
داشــت، شــما چــه می گوئیــد؟ وقتــی مــن نظریــه ام 
گفتنــد  گفتــم، همه شــان باالتفــاق  را بــرای آقایــان 
کــه وقتــی مــا مــردم  چــه خــوب، هدفش ایــن اســت 
را بعــد از ۲ ســاعت خنداندیــم، و از در ســالن بیــرون 
کــف دستشــان  یــک چیــز معنــادار هــم  رفتنــد، 
باشــد. یــک موضــوع اخاقــی، اجتماعــی، فرهنگــی 
و یــک نتیجــه اجتماعــی و اخاقــی. مرحــوم ناصــر 
یــک  ولــی  نــدارم،  حرفــی  مــن  گفــت  فرهمنــد 
مقــدار انتقــاد از دســتگاه های دولتــی بکنیــم، مــا 
گفتــم نــه خیــر اســتاد. آنهــا وقتــی  را می گیرنــد. مــن 
وظایف شــان را بــه خوبــی انجــام نمی دهنــد انتقــاد 
می کنیــم و مــردم هــم هــو می کننــد و در واقــع مــا 
کنایه هایــی می زنیــم  گوشــه  در لفافــه طنــز یــک 
و ایــن جیگــر مــردم را وقتــی یک همچین چیزهایی 
بشــنوند، خنــک می کنــد. اجــازه می دیــد از همیــن 
کــن…« پــس از  گفــت شــروع  کنیــم؟  امشــب شــروع 

مدتــی بــا ســرمایه گذاری علــی صــدری )پســر عمــوی 
گرفــت،  ارحــام صــدر( »گــروه تئاتــر ســپاهان« شــکل 
ــی  گروه ــراه  ــد هم ــر فرهمن ــی ناص ــس از مدت ــی پ ول
گــروه تئاتــر  گــروه جــدا شــده و  از بازیگــران از ایــن 
اصفهــان را شــکل دادنــد. ارحــام صــدر بــه همــراه 
نصــرت اهلل وحــدت در »گــروه تئاتــر ســپاهان« مانــد 
و بــا افــزوده شــدن بازیگــران زن به ایــن مجموعــه 
گــروه بــه اوج رســید. وی اینگونــه در بــاره  فعالیــت 
کــم  ســرانجام »گــروه تئاتــر ســپاهان« می گویــد: »کــم 
صدری که دو ســالن تئاتر تأســیس کرده بود یکی از 
آن هــا را تبدیــل بــه ســینما کــرد و دیــد درآمد ســینما 
کــردم و رفتــم و بــه  بهتــر اســت. مــن هــم مدتــی قهــر 
کــه بــه او همایــون  جــای مــن همایــون را آوردنــد 
ــوم  ــرد. مرح ــازی می ک ــدی ب کم ــد و  ــاق می گفتن چ
جهانگیــر فروهــر هــم بــود ولی این هــا نتوانســتند 
کمــدی را  کننــد. مــن طــوری نقــش  جــای مــن را پــر 
کــه بــرای مــردم خاطره انگیــز بــود بــه  بــازی می کــردم 
کــردم. صــدری  هــر حــال آمــدم بیــرون و تئاتــر را رهــا 

کــرد.« هــم آنجــا را تبدیــل بــه ســالن ســینما 
هنرمندانــی  جدایــی،  از ایــن  پــس  ســال  چنــد 
ع، محمــد  چــون مرحــوم خنــدان، خدادوســت زار

گلســتان، منصــور جهانشــاه که تــازه وارد تئاتر شــده 
گــروه  بودنــد، نــزد ارحــام صــدر رفتنــد و از »تئاتــر 

گفتنــد. هنــری ارحــام« پیــش او 
خــود  حیــات  ســال   ۱۸ در  ارحــام  هنــری  گــروه 
برنامه هــای یکــی از دیگــری قوی تــری روی صحنــه 
ــروه وارد عرصــه  گ ــرد. افــراد هنرمنــدی هــم از ایــن  ب
کشــور شــدند. رفیعــی، پرویــز ممنــون و تقــی  تئاتــر 
کــه هــر ســه دارای مــدرک دکتــرای تئاتــر  نکتــه دان 
هســتند و بــه ترتیــب در فرانســه، اتریــش و آمریــکا 
گــروه هنــری ارحــام  درس خواندنــد، هــر ســه بــا 
ــد. »شب نشــینی در جهنــم« در ســال  کردن شــروع 
۱۳۳۶، اولیــن حضــور ارحــام صــدر در ســینما بــود. 
کــه مهــدی میثاقیــه بــرای تماشــای نمایــش  روزی 
از  نســخه ای  بــود  آمــده  اصفهــان  بــه  »وادنــگ« 
کــه بعدهــا تبدیــل  گرفــت  ســناریو را از ارحــام صــدر 
بــه فیلــم شب نشــینی در جهنــم شــد. در ایــن فیلــم 
ابتــدا قــرار بــود ارحــام در نقــش حــاج جبــار ظاهــر 
گریــم در آن زمــان،  شــود، امــا بــه دلیــل ضعــف هنــر 
ــام  ــت. ارح گرف ــده  ــر عه ــار را ب ــاج جب ــر ح ــش نوک نق
صــدر در مجمــوع در هفــده فیلــم ســینمایی و ســه 

کــرد. ــازی  مجموعــه تلویزیونــی نیــز ب
ســاخت هتــل عباســی توســط بیمه ایــران در زمانی 
کــه ارحــام صــدر مدیــر عامــل بیمه ایــران در اســتان 
اصفهــان بــود محقــق شــد. او در ایــن بــاره می گویــد:

»مــن آن زمــان مدیــر بیمه ایــران بــودم، ســرمایه 
کــه بعــد از مدتــی  ســاخت این هتــل ســودی بــود 
در بیمه ایــران جمــع شــده بــود و قــرار بــود بــه مرکــز 
منتقــل شــود، امــا مــن اعتقــاد داشــتم این پــول 
مــردم اصفهــان اســت و بایــد صــرف خــود شــهر 

شــود.«
بعــد از انقــاب اســامی، تئاتــر در اصفهــان تعطیــل 
شــد و پــس از احیــای تئاتــر نیــز ارحــام تــا پایــان عمــر 
ممنوع التصویــر بود و تنهــا در اواخر عمــر از وی برای 
شــرکت در ســریال »کوچــه اقاقیــا« دعوت شــد که به 
دلیــل بیمــاری آن را نپذیرفــت. ارحام صــدر تا پایان 
ــال ۱۳۸۷  ــرد. وی در س ک ــی  ــان زندگ ــر در اصفه عم
در اصفهــان درگذشــت و در قطعــه نــام آوران بــاغ 

ک ســپرده شــد. رضــوان بــه خــا
کــه  وی می گویــد روزی مقامــات دولتــی خواســتند 
کــه در  کننــد  مــرا بــه فعالیــت هنــری در تهــران وادار 

گفتــم: پاســخ شــان 
»هــر موقع توانســتید منارجنبــان اصفهــان را از بیخ 
کــف تــا کــف ببریــد و در اللــه زار تهــران کار بگذارید آن 
موقــع بغلش بلندگو اعــام می کنه تئاتر ارحــام امروز 

ظهر اینجــا برگــزار میکنه.«

تئاتر کمدی انتقادی به روایت شکر پاره اصفهان

کم بودن مدت اقامت مسافر از چالش های 
گردشگری اصفهان

تازه های کتاب؛

نقبی به زندگی یک نگارگر

خبرربخ

خبرربخ

کارفرمایــان  رئیــس هیأت مدیــره انجمــن صنفــی 
هوایــی،  مســافرت  خدمــات  دفاتــر  و  شــرکت ها 
جهانگــردی و زیارتــی اســتان اصفهــان بــا اشــاره 
کــم بــودن مــدت اقامــت مســافر در اصفهــان  بــه 
گفــت: یکــی از اهــداف  نســبت بــه ظرفیت هــای آن 
تفاهم نامه مشــترک با ســازمان فرهنگی اجتماعی 
زمــان  افزایش ایــن  اصفهــان  شــهرداری  ورزشــی 

اســت.
فــارس،  بــا  گفت وگــو  در  روناســی  محســن  ســید 
دربــاره امضــای تفاهم نامــه بــا ســازمان فرهنگــی 
کــرد:  اجتماعــی ورزشــی شــهرداری اصفهــان اظهــار 
کــه در صــدد امضــای تفاهم نامه  مــدت زیــادی بــود 
و ایجــاد پیونــد میــان دفاتــر خدمــات مســافرتی و 
گردشــگری اســتان اصفهــان و شــهرداری اصفهــان 
بودیــم تــا بتوانیــم بــه صــورت متمرکــز از قابلیت هــا و 

کنیــم. پتانســیل های یکدیگــر اســتفاده 
کارفرمایــان  رئیــس هیأت مدیــره انجمــن صنفــی 
هوایــی  مســافرت  خدمــات  دفاتــر  و  شــرکت ها 
جهانگــردی و زیارتــی اســتان اصفهــان با بیان اینکه 
گونــی دارد، افــزود: بــا  گونا گردشــگری شــاخه های 
کــه دفاتــر خدمــات مســافرتی بــا  توجــه بــه ارتباطــی 
کشــورهای خارجــی دارنــد می تواننــد معــرف بســیار 

ــرای شــهر و اســتان اصفهــان باشــند. خوبــی ب
کــم بــودن مــدت اقامــت مســافر  وی بــا بیان اینکــه 
در اصفهــان نســبت بــه ظرفیت هــای آن یکــی از 
گردشــگری اســت،  مشــکات بــر ســر راه توســعه 
ادامــه داد: یکــی از اهــداف امضای ایــن تفاهم نامــه 
ــه حداقــل  ــا چهــار روز ب افزایش ایــن مــدت از ســه ت
یــک هفتــه اقامــت اســت و فکــر می کنم این قابلیت 

ــا شــهرداری اصفهــان وجــود دارد. در تعامــل ب
گــون  گونا شــکل های  بــه  اشــاره  بــا  روناســی 
ــرد:  ک ــه  ــاق اضاف ــگری خ گردش ــد  ــگری مانن گردش
کــه  کشــورمان ظرفیت هــای فراوانــی دارد  فرهنــگ 
راه هــای اســتفاده از آن هــا بــرای توســعه گردشــگری 
در قالب ایــن تفاهم نامــه آمــده اســت تــا بــا توســعه 
گردشــگری در شــهر اصفهــان پــس از پشــت ســر 
مفــاد  اجــرای  منفعــت  کرونــا،  بحــران  گذاشــتن 
شــهرداری  بــه  برد-بــرد  صــورت  بــه  تفاهم نامــه 
کــه  کشــورمان  گردشــگری  صنعــت  و  اصفهــان 

مظلــوم و محــروم واقــع شــده اســت، برســد.
کارفرمایــان  رئیــس هیأت مدیــره انجمــن صنفــی 
هوایــی  مســافرت  خدمــات  دفاتــر  و  شــرکت ها 
جهانگــردی و زیارتــی اســتان اصفهــان در پاســخ 
به اینکــه شــهرداری اصفهــان بــرای افزایــش مــدت 
اقامــت مســافر در شــهر چــه اقدامی می توانــد انجــام 
دهــد، گفــت: مشــکلی کــه وجــود دارد این اســت که 
گردشــگری زیــادی داریــم  در شــهر اصفهــان منابــع 
گردشــگری نداریــم و شــهرداری می توانــد  امــا مرکــز 
گردشــگری تبدیــل  ــز  ک ــه مرا گردشــگری را ب ــع  مناب
تفاهم نامه هــای  شــهرداری  همچنیــن  کنــد. 
متعــددی با شــهرهای خواهرخوانده خــود دارد که 
وظیفه دفاتر خدمات مســافرتی و شــهرداری ایجاد 
ارتبــاط با ایــن خواهرخوانده هــا اســت تــا بــا معرفــی 
ــه آن هــا، مــدت اقامــت مســافران  شــهر اصفهــان ب

ــم. ــش دهی ــی را افزای خارج
گذشــته  کــرد: شــاید این اقــدام در  وی  خاطرنشــان 
بــرای  امــا  می شــد  انجــام  جزیــره ای  صــورت  بــه 
کــه بــه صــورت متمرکــز و واحــد  نخســتین بــار اســت 
کــه امیــدوارم بــه خوبــی  در قالــب تفاهم نامــه آمــده 

ــود. ــی ش اجرای
زمینــه  در  مشــترک  همــکاری  اســت،  گفتنــی 
گردشــگری مختلــف  طراحــی و اجــرای پروژه هــای 
خــاق،  گردشــگری  و  ورزشــی  گردشــگری  نظیــر 
گردهمایی هــا،  برگــزاری  در  مشــترک  همــکاری 
همایش هــای علمــی، ســمپوزیوم ها، وبینارهــا و 
ســمینارهای داخلــی و بین المللــی، همــکاری در 
ــی  ــی تخصص ــای آموزش کارگاه  ه ــا و  ــزاری دوره ه برگ
گســترش  کوتاه مــدت و بلندمــدت، همــکاری در 
برنامه ریــزی  گردشــگری،  فرهنــگ  توســعه  و 
مشــترک جهــت اســتفاده از پتانســیل شــهرهای 
شــهرهای ایران  ســایر  و  اصفهــان  خواهرخوانــده 
کشــور و  در راســتای توســعه تورهــای ورودی بــه 
شــهر اصفهــان و مشــارکت و همــکاری در برگــزاری 
رویدادهای »کمک نوآور« گردشــگری الکترونیک از 
جملــه مهم تریــن مفــاد تفاهم نامه مابین ســازمان 
فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری اصفهــان 
کارفرمایــان شــرکت ها و دفاتــر  و انجمــن صنفــی 
ــی  ــافرت هوایــی، جهانگــردی و زیارت ــات مس خدم

اســتان اصفهــان اســت.

زندگی نامــه امیــر هوشــنگ جــزی زاده، هنرمنــد 
قالــب  در  اصفهــان،  نگارگــری  رشــته  باســابقه 
کتابــی بــا نــام »مــن یــک نگارگــرم« بــه قلــم زینــب 

اســماعیلی منتشــر شــد.
به ایســنا  اعام ایــن خبــر  بــا  اســماعیلی  زینــب 
گفــت: پیــرو درخواســت مرکــز آفرینش هــای ادبی 
کتابــی بــا موضــوع  قلمســتان مبنــی بــر تهیــه 
شــاخص  هنرمنــدان  داســتانی  زندگی نامــه 
کــه بــه نقاشــی  اصفهــان و بــه دلیــل عاقــه ای 
پیشــنهادی این  هنرمنــدان  بیــن  از  داشــتم، 
انتخــاب  را  زاده  جــزی  هوشــنگ  امیــر  مرکــز، 
نگارگــر  هنرمنــد  داد: ایــن  ادامــه  وی  کــردم. 
متولــد ۱۳۱۲ اســت و در محضــر اســاتید موفــق 
نقاشــی و نگارگــری از جملــه محمــود تذهیبــی، 
جــواد رســتم شــیرازی، میــرزا آقــا امامــی، حــاج 
عیســی  و  صفــا  محمدناصــر  مصورالملکــی، 
بهــادری بــه تحصیل ایــن هنــر پرداختــه اســت.
خاطــر  نگارگــرم«  یــک  »مــن  کتــاب  نویســنده 
بــه پنجــاه ســال پیــش،  کــرد: نزدیــک  نشــان 
کــه دارای نشــان  آثــار امیــر هوشــنگ جــزی زاده 
درجه یــک هنــری اســت و بــا ســبک اصفهــان 
ــاه  ــه پادش ــی ب ــران دولت ــوی س ــد، از س کار می کن
بلژیــک و ولیعهــد ژاپــن اهدا شــد و امروز آثــار او در 
کینگهــام لنــدن،  کاخ با مکان هــای مهمی مثــل 
ــد،  ــاهی فنان کاخ پادش ــک،  ــاهی بلژی کاخ پادش
دفتــر بــی ینــال اروپایی_آســیایی  ترکیــه، مــوزه 
هنرهــای ملــی، مــوزه هنرهــای معاصــر تهــران 

می شــود. نگهــداری  و... 
آثار ایــن  باوجوداینکــه  افــزود:  اســماعیلی 
ــی و  ــا نمایشــگاه داخل ــون در ده ه کن ــد تا هنرمن
خارجــی از جملــه آمریــکا، بلژیــک، انگلســتان، 

الجزایــر،  فیلیپیــن،  آلمــان،  فرانســه، ایتالیا، 
عمــان،  چیــن،  هندوســتان،  کــش،  مرا
نمایــش  بــه  ترکیــه  ازبکســتان،  ترکمنســتان، 
کســب مــدال نقــره  درآمــده و افتخاراتــی چــون 
نشــان  بروکســل،  بین المللــی  نمایشــگاه  از 
دولــت الجزایــر، دیپلــم افتخــار از نمایشــگاه بــی 
ینــال اروپایــی_ آســیایی اســتانبول ترکیــه و... 
کــه  کارنامــه درخشــان خــود دارد، آن طــور  را در 

اســت. نشــده  معرفــی  بایدوشــاید 
کــه  در  کــرد: تــاش من ایــن بــود  وی تصریــح 
کتــاب »مــن یــک نگارگــرم« ارج و اهمیت ایــن 
اســتاد  هــم دوره  کــه  نگارگــری  مســلم  اســتاد 
همیــن  بــه  و  کنــم  بازگــو  را  بــوده  فرشــچیان 
خاطــر، در مرحلــه پژوهــش، بیــش از ۲۰۰ منبــع 
رابطــه  نقاشــی،  مینیاتــور،  نگارگــری،  دربــاره 
نگارگــری، نقاشــی و ادبیــات، عرفــان و نگارگــری، 
مطالعــه  نگارگــری،  در  بهشــت  المان هــای 
و  آداب  و  اصفهــان  مــردم  زندگــی  فضــای  در 
اروپــا،  در ایــران،  نگارگــری  ســیر  رسومشــان، 

کــردم. مطالعــه  را  و...  چیــن  خاورمیانــه، 
کتــاب  تدویــن  شــیوه  دربــاره  نویســنده،  ایــن 
توضیــح داد: مســتندات مــورد نیاز برای نوشــتن 
بــا  مصاحبــه  به واســطه  نگارگــرم«  یــک  »مــن 
قالــب ۲۸  در  و  جمــع آوری  زاده  جــزی  اســتاد 
ــته  ــب نوش ــرای قال ــد. ب ــیم بندی ش ــل تقس فص
تلفیــق  و  داستان نویســی  تکنیک هــای  از  نیــز 
و  کــردم  اســتفاده  اول شــخص  و  راوی  روایــت 
تمــام بخش هــای زندگــی اســتاد جــزی زاده را 

گنجانــدم. بــدون ترتیــب زمانــی در متــن 
کتــاب  که ایــن  کــرد   اســماعیلی، ابــراز امیــدواری 
بتوانــد بــه اعتــای هنر ایرانی و شــناخته تر شــدن 

کنــد. یکــی از هنرمنــدان باســابقه آن کمــک 

خبر

گفــت:  اســامی اصفهان  تبلیغــات  دفتــر  رئیــس 
وظیفــه رســانه ها به جــای پرداختن به مشــاجرات 
گفتمــان مقاومــت و  و دعواهــای سیاســی تبییــن 

ــی در جامعــه اســت. ترویج اندیشــه و تفکــر انقاب
کــه آحــاد  محمــد قطبــی در پاســخ به ایــن پرســش 
گفتمانــی را می پســندند، اظهــار  مــردم چــه نــوع 
گــر شــاخص حمایــت مــردم را در آئین هــا،  کــرد: ا
رویدادهــا و مناســک سیاســی اجتماعــی مدنظــر 
گر  قــرار دهیــم، حکایت از گفتمان مقاومــت دارد و ا
شــاخص حمایــت را تعــداد آرا در انتخابــات بدانیــم 
کمی متفــاوت خواهــد شــد. حــال بایــد  نتیجــه 
کــدام یــک از ایــن نمودهــا و بروزهــا  کــه  کــرد  بررســی 
از عمــق خواســته مــردم اســت و کدام یک برآمــده از 

هیجان هــای سیاســی و اجتماعــی اســت.
و  متدیــن  مــردم  می رســد  نظــر  بــه  افــزود:  وی 
فهیم ایــران از همــان ســال های آغازیــن انقــاب 
کــه پــای امــام خمینــی )ره( و نظریــات او ایســتادند، 
انقــاب اســامی را بــه پیــروزی رســاندند و حتــی در 
دفــاع مقــدس و تحریم هــا و تهدیدهــای دشــمن، 
پــا بــه پــای نظــام اســامی پیش آمــده و در همــه 
احــواالت بــر مبنــای تکلیــف شــرعی از نظــام دفــاع 
گفتمــان  کردنــد، در عمــق جــان و ضمیــر خــود 
مقاومــت را پذیرفته انــد و علت اینکــه در انتخابــات 
گاهــی آرائشــان دچــار تزلــزل شــده را بایــد در جــای 
تبلیغــات  رئیــس دفتــر  کــرد.  دیگــر جســت جــو 
اغلــب  در  به اینکــه  اشــاره  بــا  اســامی اصفهان 
کــه  نامزدهایــی  جمهــوری،  ریاســت  انتخابــات 
حــوزه  دانش آموختــه  و  روحانــی  آورده انــد،  رأی 
گرد امــام )ره( و حــوزه  علمیــه بودنــد و بــه قولــی شــا
کرد: ایــن موضــوع  محســوب می شــده اند، تصریــح 
کــه مــردم در میــدان انتخابــات  حکایــت از آن دارد 

نیــز نگاه اصلی و امیدشــان امتــداد تفکر امــام )ره( و 
گرچه برخی از منتخبان  آرمان هــای انقــاب بــوده ا
لزوماً ایــن جریان را تحکیم نبخشــیده اند و مــردم را 

کام ســاخته اند. نــا
کــرد: از طرفــی در طول ایــن  قطبــی خاطرنشــان 
گفتمــان نظــام و انقــاب و مبانی اندیشــه  ســال ها 
بیــان  بــرای مــردم  بــه درســتی  سیاســی اســام 
نشــده اســت و آحــاد جامعــه از شــنیدن اینگونه 
فیلم هــا  بــا  را  مــردم  بوده انــد؛  مباحــث محــروم 
و  شــرقی  و  غربــی  شــده  ترجمــه  ســریال های  و 
و  فراغتــی  برنامه هــای  نمونه هــای  کپی ســازی 
کرده ایــم و مباحــث  بی خاصیــت غربــی، ســرگرم 
کــه حــق مســلم مــردم  بصیرتــی و اندیشــه ای را 
و  خطبــا  حتــی  کرده ایــم  دریــغ  آنهــا  از  اســت 
ســخنرانان هــم بــه طــور جــدی به ایــن موضوعــات 

نپرداخته انــد. مهــم 
وی ادامه داد: امروز مباحث علمی و اندیشــه ای در 
کام  حوزه هــای فلســفه سیاســی، فقــه سیاســی و 
سیاســی در مجامــع علمــِی حــوزوی و دانشــگاهی 
ماجراهــا  اســت، این  مانــده  کم رونــق  و  مهجــور 
موجب شــده مردم از یک ســو عمق اندیشــه و تفّکر 
ــه درســتی نشناســند از ســوی  سیاســی اســام را ب
دیگــر نامزدهــای حــوزوی و با ایجــاد حــّس تعّلــق 
بــه امــام )ره( و اندیشــه های او از مــردم رأی بگیرنــد.
رئیــس دفتــر تبلیغــات اســامی اصفهان بر ضــرورت 
پرداختن رســانه ها به مباحث فکری و اندیشــه ای 
تکلیــف  کــه  گفت: این جاســت  و  کــرد  کیــد  تأ
اجتماعــی  و  فرهنگــی  تریبون هــای  و  رســانه ها 
بیــش از پیــش ســنگین شــده و انتظــار مــی رود 
بــه جــای ســرکوفت رقبــا و پرداختــن بــه دعــوا و 
مشــاجرات ســطحی و روبنایــی، بــه طــرح مباحــث 

و اندیشــه  گاهــی  آ و  بپردازنــد  علمی و اندیشــه ای 
جامعــه را عمــق ببخشــند.

قطبــی بــا اشــاره بــه وجــود تفکــر انقابــی در وجــود 
کشــاندن  راه  تنهــا  کــرد:  تصریــح  مردم ایــران، 
و  آئین هــا  در  مردمی کــه  تدیــن  و  آن ایمــان 
رویدادهــا و مناســک مذهبــی و اجتماعــی از جمله 
راهپیمایــی، تشــییع و دلبســتگی بــه شــهدا عیــان 
اســت، بــه عرصــه مشــارکت سیاســی و تأثیرپذیــری 
جریاِن حکمرانی از آن حقیقت دینِی مردمی، این 
بیــن  جامعــه  در  تفکــر،  و  که اندیشــه  اســت 
ک« و »رفتــار سیاســی« مردم واســطه  »احســاس پــا

شــود.
کــرد: رهبــر معظــم انقــاب در جایــی  وی اظهــار 
کــه بــه جوانــان امــروزی اعتمــاد بیشــتری  فرمودنــد 
دارنــد و تشــریح کردند که علــت آن، عمق فهم این 
گاهانه عمل می کنند  جوانــان اســت، یعنی اینکــه آ
ک  پــا احســاس  صرفــًا  کــه  پدرانشــان  شــبیه  و 
داشــتند نیســتند، این نقل به مضمون اســت، اما 

یــک حقیقــت اســت.
کرد:  رئیس دفتر تبلیغات اســامی اصفهان اضافه 
 اینــک سیاســت راهبــردی رســانه و تریبون هــای 
در  بخشــی  گاهــی  آ بایــد  اجتماعــی  فرهنگــی 
بــرای  تــاش  و  سیاســی  تفکــر  و  حوزه اندیشــه 
ــرار دادن اندیشــه و تفکــر بیــن احســاس  واســطه ق
گــر  ک و کنشــگری های سیاســی باشــد؛ در واقــع ا پــا
ــه درســتی در جامعــه نهادینــه  گاهــی و اندیشــه ب آ
ک تدیــن اجتماعی  شــود می توانــد آن احســاس پــا
را بــه عرصــه مشــارکت سیاســی بکشــاند و دوام 
کنــد، و ایــن رســالت  نظــام و انقــاب را تضمیــن 
اصلــی و محــوری رســانه و تریبون هــای فرهنگــی و 

اجتماعــی اســت.

رئیس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان:

وظیفه رسانه ها ترویج تفکر انقالبی است
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اظهــار  بــا  میــز  روی  تنیــس  ملــی  تیــم  ســرمربی 
کســب ســهمیه المپیــک  امیــدواری نســبت بــه 
گفــت: امیدوارم ایــن امــر  توســط نوشــاد عالمیــان 
کــه المپیــک بــدون نوشــاد هیــچ  محقــق شــود چــرا 

نــدارد! مــزه ای 
بــا  مهــر،  بــا  گفتگــو  در  لطف اهلل نســبی  جمیــل 
المپیکــی  رنکینــگ  زودی  بــه  یادآوری اینکــه 
فدراســیون جهانی تنیس روی میز اعالم شــده و بر 
اســاس آن تکلیــف ســهمیه های باقی مانــده بــرای 
گفــت:  بازی هــای ۲۰۲۰ توکیــو مشــخص می شــود، 
بی صبرانــه منتظــر اعالم ایــن رنکینــگ هســتیم تــا 
نســبت بــه وضعیــت نوشــاد عالمیــان و حضــور وی 
در ایــن دوره از بازی هــا اطمینان خاطــر پیــدا کنیــم.
کــرد: در حــال حاضــر نوشــاد عالمیــان  وی تصریــح 
که می تواند  یازدهمین بازیکنی به حســاب می آید 
بــرای بازی هــای ۲۰۲۰ توکیــو  از طریــق رنکینــگ 
کنــد اما اینکــه پــس از به روزرســانی  کســب ســهمیه 
از طرفــی،  و  رنکینــگ، شــرایط وی حفــظ شــود 
کلی شــرکت کننده در این  محدودیــت تعداد نفرات 
نیــز در  نشــود  او مشکل ســاز  بــرای  بازی هــا  دوره 

تعییــن وضعیتــش تأثیرگــذار اســت.
کید بر اینکه  ســرمربی تیم ملی تنیس  روی میز با تأ

حضــور در بازی هــای المپیــک توکیــو، حــق نوشــاد 
ــن در  ــن بازیک کرد: ای ــان  ــت، خاطرنش ــان اس عالمی
دو دوره متوالــی بازی هــای المپیــک حضــور داشــت 
امــا برای ایــن دوره بــه معنــای واقعــی بــا بدشانســی 
مواجــه شــد بخصوص اینکــه رقیبانــش در آفریقــا و 
آمریــکای التیــن نتوانســتند از حضــور در مســابقات 
انتخابــی منطقــه خــود، صاحــب ســهمیه شــوند و 
تعییــن وضعیت خــود را به رنکینگ جهانی موکول 
کردنــد. البتــه بدشانســی بزرگتــر نوشــاد، آنجایــی 
کــه  ســه نفــر از رقیبــان اروپایــی اش در  رقــم خــورد 
رنکینــگ، از حضــور در مســابقات انتخابــی اروپــا 
کســب  بــه  زیــادی  امیــد  چــون  دادنــد  انصــراف 
مســئله  دارند؛ ایــن  رنکینــگ  طریــق  از  ســهمیه 

ــرد. ک ــر  ــاد را پیچیده ت ــرایط نوش ش
گــر حداقل ایــن ســه ، چهــار بازیکــن  وی ادامــه داد: ا
ــرده  ک ــرکت  ــود ش ــاره ای خ ــابقات ق ــی در مس اروپای
بودنــد و از ایــن طریــق صاحــب ســهمیه می شــدند، 
بــا  بــود. او  بــه ســهمیه  نوشــاد خیلــی نزدیک تــر 
کســب ســهمیه قــرار  شــرایط فعلــی دقیقــًا لــب مــرز 
دارد ضمن اینکــه بایــد نیــم نگاهــی هــم بــه تصمیــم 
کلــی بازیکنــان  فدراســیون جهانــی در مــورد تعــداد 
و محدودیت هــای اعمالــی در ایــن زمینــه داشــته 

باشــد.
کــه  کــرد: امیــد زیــادی دارم  کیــد  لطف اهلل نســبی تأ
گرهــای فعلی  نوشــاد عالمیــان بــا وجــود همــه امــا و ا
کند؛  بتوانــد بــرای بازی هــای توکیو کســب ســهمیه 
کــه المپیــک بدون ایــن بازیکــن هیــچ  بخصــوص 

مــزه ای نــدارد!
ســرمربی تیــم ملی تنیــس  روی میز گفت: رنکینگ 
معمــواًل  میــز  روی  تنیــس  جهانــی  فدراســیون 
روزهــای سه شــنبه منتشــر می شــود امــا بــا توجــه به 
پایــان مــاه میالدی آوریل شــاید تا یکــی دو روز آینده 
شــاهد به روزرســانی رنکینــگ و تعییــن وضعیــت 
نوشــاد باشــیم. امیدوارم ایــن موضــوع بــا خبرهــای 
ــرای تنیــس روی میز ایــران همــراه باشــد. خوبــی ب

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز :

امیدواری به المپیکی شدن نوشاد عالمیان
علــی رضایــی می گویــد احســان حــدادی بــا توجــه 
بــه عملــی که انجــام داد به تازگی تمرینات پرتابی 
کــرده اســت و تا رســیدن بــه آمادگی  خــود را شــروع 

زمــان می خواهد.
تیــم  مــورد  در  دوومیدانــی  فدراســیون  دبیــر 
اعزامی بــه مســابقات بین المللــی ترکیــه به ایســنا 
بــه  را  سرپرســت  و  مربــی  ورزشــکار،   ۲۱ گفــت: 
کردیم. ایــن افــراد از دل مســابقات  ترکیــه اعــزام 
بین المللــی مشــهد و بــا بررســی کمیته هــای فنی 
که ورزشکاران در جام  انتخاب شدند. از آنجایی 
کــرده بودنــد و شــرایط  امــام رضــا)ع(  هــم شــرکت 
کردیــم تــا از ایــن  بدنــی خوبــی داشــتند، تــالش 
فرصــت اســتفاده و آنهــا را بــه یــک مســابقه خــوب 
کنیــم تــا در راســتای اهــداف فدراســیون  اعــزام 
برای کســب ســهیمه المپیــک و آمادگی تدریجی 
حضــور در بازی هــای آســیایی ۲۰۲۲ پیش برویم.  
او در مــورد مســابقات داخلــی و بــرون مرزی پیش 
کــرد: قرار اســت  روی دوومیدانی کاران ایــران بیــان 
کــه ۱۰۰ امتیــاز بــرای  کشــور را  مســابقات قهرمانــی 
کســب ســهمیه المپیــک دارد، ۱ و ۲ خــرداد در 
بخــش مــردان و ۴ و ۵ خــرداد در بخــش زنــان بــه 
کرونــا برگــزار  شــرط اخــذ مجــوز از ســتاد مقابلــه بــا 
کشــور را هــم خواهیــم  کنیــم. مســابقات جوانــان 
داشــت تــا ورزشــکاران ورودی جوانــان جهــان را 
بدســت بیاورنــد. از طــرف دیگــر تعدادی مســابقه 
کــه حضــور در  بــرون مــرزی را هــم در نظــر داریــم 
کرونــا بســتگی دارد؛ ۲۵  آنهــا بــه شــرایط شــیوع 
و ۲۶ خــرداد مســابقات هنــد، ۲۹ و ۳۰ خــرداد 
مســابقات قزاقســتان و پــس از آن رقابت هــای 
بــالروس را در برنامــه داریــم. البتــه ورزشــکاران 
المپیکــی هــم برنامــه و مســابقات خــاص خــود 
کــه  را دارنــد. ضمن اینکــه آقــای پیرجهــان هــم 
تقریبــا حضــورش در المپیــک قطعــی شــده در 

ــد. ــرکت می کن ــگ ش ــد لی دایمون
ــی در مــورد وضعیــت  ــر فدراســیون دوومیدان دبی
گفــت:  اردوی احســان حــدادی و حســن تفتیــان 
آقــای تفتیــان احتمــاال طــی هفتــه جــاری بــه 
فرانســه اعــزام می شــود و تــا قبــل از المپیــک اردو 
دارد. او دو هفتــه در مســابقات اســپانیا شــرکت 
می کنــد و پــس از آن بــرای اعــزام بــه توکیو به کشــور 
ــش را در  ــم تمرینات ــدادی ه ــای ح ــردد. آق برمی گ
آمریــکا ادامــه می دهــد و بــه تازگــی وارد فــاز پرتــاب 
ــکا  شــده اســت. امیــدوارم در چنــد مســابقه آمری

کنــد و بــرای المپیــک آمــاده شــود.   شــرکت 
گفتــه می شــود حــدادی  کنــش به اینکــه  او در وا
طــی روزهــای آینــده به ایــران برمی گــردد، بیــان 
کــرد: برنامــه ای بــرای برگشــت نــدارد و قــرار بــود از 
۱۰ اردیبهشــت وارد فــاز پرتــاب و مســابقات شــود. 
شــاید برگشــت او بــرای برگــزاری اردویــی چنــد 
ــران باشــد امــا فعــال در ایــن زمینــه  هفتــه ای در ای

ــداده اســت.   ــه ن ــیون ارائ ــه فدراس برنامــه ای ب
رضایــی در مورد وضعیــت آمادگی حدادی گفت: 
آقــای حــدادی آســیب دیدگــی داشــت و عمــل 
ــابق  ــای س ــرایط پرتاب ه ــه ش ــا ب ــن ت ــرد، بنابرای ک
اســت. در حــال حاضــر  زمان بــر  برگــردد،  خــود 
گذاشــته و برنامــه  بحــث بدنســازی را پشــت ســر 

پرتــاب را دنبــال می کنــد.
نفراتــی  مــورد  دبیــر فدراســیون دوومیدانــی در 
بــا حــدادی بــه المپیــک اعــزام می شــوند،  کــه 
گــر قــرار  گرفتــه نشــده امــا ا گفــت: فعــال تصمیــم 
بــر اعــزام یــک نفــر باشــد، مــک ویلکینــز مربــی 
احســان خواهــد بــود و ماســاژور و افــراد دیگــر اعزام 
نمی شــوند. ســهمیه مشــخصی داریــم کــه نهایتــا 
یــک یــا دو نفــر بــه عنــوان مربــی و سرپرســت بــا 
اعــزام می شــوند و صحبتــی در مــورد  ورزشــکار 
آقــای حســین توکلــی نشــده و احتمــال اعــزام او 

خیلــی ضعیــف اســت.

تصمیــم فدراســیون والیبــال بــرای اعــزام تیــم 
ملــی بــا هدایــت بهــروز عطایــی بــه مســابقات 
کســب  نگــران  را  عــده ای  جهــان،  قهرمانــی 
کــرده اســت. امــا  ســهمیه مســابقات جهانــی 
جهانی نشــدن  خطــر  آیــا  کــه  سوال اینجاســت 

می کنــد؟ تهدیــد  را  والیبال ایــران 
کــرد  گذشــته فدراســیون والیبــال اعــالم  هفتــه 
والدیمیــر  هدایــت  بــا  نــه  ملی ایــران  تیــم  کــه 
ــه  ــا ســرمربیگری بهــروز عطایــی ب ــو، بلکــه ب آلکن
مســابقات قهرمانــی آســیا اعــزام می شــود. این 
مســابقات از ۲۱ تــا ۲۸ شــهریور بــه میزبانــی ژاپــن 
برگــزار خواهــد شــد و جنبــه انتخابــی رقابت هــای 

قهرمانــی جهــان را نیــز دارد.
ــرای انتخــاب تیم هــای  گذشــته ب در ســال های 
شــرکت کننده در مســابقات قهرمانــی جهــان، 
امــا  می شــد  برگــزار  انتخابــی  رقابت هــای 
فدراســیون بین المللی ایــن بــار شــیوه جدیــدی 

کــرده اســت.  بــرای برگزیــدن تیم هــا اعــالم 
در ایــن شــیوه عــالوه بر روســیه میزبان مســابقات 
گذشــته، ۲ تیــم برتــر  و لهســتان قهرمــان دوره 
برتــر  تیــم   ۱۲ و  قاره هــا  قهرمانــی  مســابقات 
رده بنــدی جهانــی، ۲۴ تیــم حاضر در مســابقات 

قهرمانــی جهــان را تشــکیل می دهنــد.
بازی هــای  از  پــس  آســیا  قهرمانــی  مســابقات 
المپیــک برگــزار می شــود و از همیــن امــروز هــم 
کــه بیشــتر ســتاره های  می تــوان انتظــار داشــت 
در  حضــور  آمادگــی  نــه  والیبال ایــران  کلیــدی 
کافــی  رویــدادی آســیایی را دارنــد و نــه انگیــزه 
کــه ســرمربیگری تیــم  کار. عطایــی هــم  برای ایــن 
جوانان ایــران را بــر عهــده دارد، قصــد دارد تیــم 
ملــی را بــا ترکیبــی از جوان ترهــا و بــا باتجربه هــا بــه 

کنــد. ــی آســیا اعــزام  مســابقات قهرمان
در ایــن شــرایط و بــا توجــه بــه انگیــزه تیم هــای 
ــی،  ــه مســابقات جهان ــرای رســیدن ب آســیایی ب
کار دشــواری بــرای  کــه عطایــی  مشــخص اســت 
ــابقات  ــر مس ــم برت ــع ۲ تی ــه جم ــاندن ایران ب رس
کــه  خواهــد داشــت. پــس می توانیــم بگوییــم 
حضور ایــران در رقابت هــای جهانــی بــه خطــر 

افتــاده اســت؟
بــه  بایــد  ابتــدا  ســوال  به ایــن  پاســخ  بــرای 
در ایــن  بیندازیــم.  نگاهــی  جهانــی  رده بنــدی 
مــکان  در  والیبال ایــران  ملــی  تیــم  رده بنــدی 
هشــتم قــرار گرفتــه اســت و در حــال حاضر یکی از 
کــه بــه صورت مســتقیم ســهمیه  ۱۲ تیمی اســت 

کــرده اســت. کســب  مســابقات جهانــی را 
و  المپیــک  ملت هــا،  لیــگ  نتایــج  البتــه 
و  تیــم ملــی  امتیــازات  آســیا هــم در  قهرمانــی 
امــا  گذاشــت  تاثیــر خواهــد  نهایی ایــران  رتبــه 

بــه نظــر  در بدتریــن حالــت هــم بســیار بعیــد 
کــه در پایــان ســال ۲۰۲۱ ایــران در میــان  می رســد 

نباشــد. ســهمیه  صاحــب  تیم هــای 
چهــارم  و  دوم  تیم هــای  روســیه  و  لهســتان 
مســابقات  ســهمیه  ابتــدا  از  کــه  رده بنــدی 

بودنــد.  کــرده  کســب  را  جهانــی 
فرانســه،  آرژانتیــن،  آمریــکا،  برزیــل،  میــان  از 
کانــادا، صربســتان و اســلوونی هم   ایتالیــا، ژاپــن، 
ــدون  ــتند، ب ــا هس ــر دنی ــم برت ــان ۱۲ تی ــه در می ک
شــک بیشــتر آنهــا در مســابقات قــاره ای ســهمیه 
کســب خواهنــد  مســابقات قهرمــان جهــان را 

کــرد.
گر ایــران در مســابقات قهرمانــی آســیا بــه  حتــی ا
فینــال نرســد و در رده بنــدی جهانــی هــم چنــد 
کنــد، قــرار نگرفتــن تیــم ملــی در  پلــه ســقوط 
میــان بهترین هــای جهــان بســیار بعیــد بــه نظــر 

می رســد.
ســهمیه این  کســب  دربــاره  شــبهه  ایجــاد 
مســابقات، فقط فشــار روانی روی عطایی و تیم 
اعزامی بــه ژاپــن را بیشــتر می کند. ایــن رقابت هــا 
کــه هــم بازیکنــان جوان تــر  فرصــت خوبــی اســت 
را  بین المللــی  رویــداد  یــک  در  حضــور  تجربــه 
کننــد و هم اینکــه پــس از ســال ها حاصــل  کســب 
کار یــک ســرمربی ایرانی را در تیــم ملــی ببینیــم.

کــه عطایــی بایــد  کار اینجاســت  تنهــا مشــکل 
از ۳۱ شــهریور تــا ۱۱ مهــر، یعنــی فقــط ســه روز 
پــس از پایــان مســابقات قهرمانــی آســیا، تیــم 
زیــر  قهرمانــی  مســابقات  در  را  جوانان ایــران 
کند. ایــن مســابقات  ۲۱ ســال جهــان هدایــت 

می شــود. برگــزار  بلغارســتان  و  در ایتالیــا 
تیــم   ۲ بــا  باشــد  داشــته  قصــد  عطایــی  گــر  ا
کنــد،  شــرکت  رویــداد   ۲ در ایــن  متفــاوت 
کافــی روی هیچکدام  کــه تمرکــز  مشــخص اســت 
تیــم  همــان  گــر  ا داشــت.  نخواهــد  آنهــا  از 
اعــزام شــود،  هــم  آســیا  قهرمانــی  بــه  جوانــان 
ــرای مشــکل  مشــخص نیســت چــه برنامــه ای ب
خســتگی، مصدومیت هــای احتمالــی، دوری 
ســاعت  هفــت  و  خانــواده  از  طوالنی مــدت 

دارد. و ایتالیــا  ژاپــن  میــان  اختــالف 

گفــت: بــا  کشــتی آزاد جهــان  دارنــده مــدال برنــز 
ــر  گ ــم ا کــه پشــت ســر می گذاری ــی  ــه تمرینات توجــه ب
مســافر توکیــو شــوم می توانــم روی ســکوی المپیک 

بایســتم.
 ۷۴ وزن  پــوش  ملــی  عنــوان  امامی بــه  یونــس 
گزینشــی قزاقســتان اعــزام  کیلوگــرم بــه رقابت هــای 
شــد و توانســت با اقتدار، ســهمیه المپیک را کسب 
کســب ســهمیه  ــه  کنــد. البتــه هــر چنــد او موفــق ب
ــرای تصاحــب دوبنــده  المپیــک شــده، امــا هنــوز ب
تیــم ملــی در بازی هــای المپیــک منتظــر تصمیــم 

ــت. ــی اس کادر فن ــی  نهای
گزینشــی  رقابت هــای  امامی دربــاره  یونــس 
خوبــی  کشــتی های  داشــت:  اظهــار  قزاقســتان 
کــردم. شــرایط بدنــی ام  کســب  گرفتــم و ســهمیه را 
خوب بود و اردو های خوبی را پشــت ســر گذاشــتیم 
و خوشــبختانه سر موعد به شــرایط آمادگی رسیدم 
کشــورم بگیــرم و بعــد هــم  کــه اول ســهمیه را بــرای 
امیدوارم ایــن پیروزی هــا در المپیــک بــرای همــه 

بچه هــا اتفــاق بیافتــد.
وی بــا بیان اینکــه ســخت ترین رقیــب داخلــی اش 
کــرد: بــرای  مصطفــی حســین خانــی اســت عنــوان 

حســین خانــی احتــرام زیــادی قائــل هســتم، او از 
نظر ســنی پیشکســوت من اســت. هر تصمیمی که 

کادرفنــی بگیــرد مــا تابــع آن هســتیم.
ــر مســافر المپیــک  گ امامی ادامــه داد:  ان شــاءاهلل ا
شــوم و از نظــر روحــی و روانــی خــوب باشــم بــا توجــه 

بــه تمرینــات مطلوبــی کــه پشــت ســر می گذاریم 
کــه تحمــل می کنیــم در  و فشــار ســنگینی را 
بــا  و  بایســتم  ســکو  روی  می توانــم  المپیــک 

کشــور برگــردم. ــه  مــدال ب
دارنــده مدال برنز آســیا در مــورد رقبای خارجی 

کیلــو مدعیــان خوبی  اش اظهــار داشــت: وزن ۷۴ 
کــه  دارد، مــن تمــام تــالش خــودم را می کنــم 

کشــتی  بــا همــه حریفــان خــوب 
شــان  شکســت  و  بگیــرم 

گرفتــن  دهــم. بــرای مــدال 
گیــری بایــد از  کشــتی  هــر 

ســد خوب هــای وزنــش 
گیــران  کشــتی  بگــذرد. 
از  روســیه  و  آمریــکا 
وزن  بهترین های ایــن 
در المپیــک هســتند.

بچه هــا  داد:  ادامــه  وی 

کادرفنــی هــم  خــوب و باانگیــزه تمریــن می کننــد و 
کشــتی  همــه حریفــان بچه هــا را آنالیــز می کننــد. 
کنــی،  کــه بشــود آن را پیــش بینــی  جــوری نیســت 
ولــی مــن امیــدوارم همــه ملــی پوشــان مــا روی 

ســکوی المپیــک باشــند.
کــه  امامــی در پاســخ به ایــن ســوال 
چقــدر بــه حضــور در رقابت هــای 
کــه بعــد از المپیــک  جهانــی نــروژ 
می کنــد،  فکــر  می شــود  برگــزار 
گر ریــکاوری خوبی انجام  گفــت: ا
دهــم، در فاصلــه دو مــاه می توانــم بــه 
جهانــی هــم بــروم. دوســت دارم 
بیشــتری  مدال هــای 
قطعــًا  و  بگیــرم 
حضــور  فکــرم 
رقابت هــا  در ایــن 
ــد  ــد دی ــت. بای هس
ملــی  کســی  چــه 
المپیــک  پــوش 
می شــود و بعــد از آن 
در  را  نــروژ  جهانــی  هــم 

داریــم. پیــش 

دبیر فدراسیون دوومیدانی:

رسیدن احسان حدادی به آمادگی زمان بر است
شانس والیبال ایران برای صعود به مسابقات قهرمانی 

آسیا چقدر است؟

دارنده مدال برنز کشتی آزاد جهان:

در المپیک می توانم روی سکو بایستم

خبرربخگزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

احتمــال دارد  امــارات،  االتحــاد  روزنامــه  اعــالم  بــا 
مراحــل یــک هشــتم، یــک چهــارم و نیمــه نهایــی 
لیــگ قهرمانان فوتبال آســیا به صورت متمرکــز برگزار 
کــه پیــش از ایــن مقــرر بــود مراحــل  ــی  شــود. در حال
یــک هشــتم و یــک چهــارم نهایــی لیــگ قهرمانــان 
فوتبــال آســیا بــه صــورت تــک بــازی برگــزار شــود، امــا 
کــی  خبرهــای رســانه های امــارات و عربســتان حا
کنفدراســیون فوتبــال آســیا در  اســت احتمــال دارد 
کنــد. روز گذشــته روزنامــه  برنامــه خــود تجدیدنظــر 
»االقتصادیــه« عربســتان مدعــی شــد AFC در حــال 
بررســی طرحــی بــرای برگــزاری مراحــل پایانــی لیــگ 
ــز اســت. روزنامــه  ــان آســیا بــه صــورت متمرک قهرمان
طــرح  به ایــن  اشــاره  بــا  هــم  امــارات  »االتحــاد« 
کنفدراســیون آســیا، برنامه های ایــن نهــاد را  جدیــد 
 AFC کــه تصمیــم کــرد  کیــد  کــرد. االتحــاد تا تشــریح 
کمیتــه اضطــرار  کرونــا و تصمیــم  بــه شــرایط ویــروس 
و بحــران بســتگی دارد و ســپس بــر اســاس آن بــرای 
مراحــل پایانــی لیــگ قهرمانــان آســیا تصمیــم گیری 
ــزاری تلفیقــی و  می شــود. این روزنامــه نوشــت: »برگ
متمرکــز لیــگ قهرمانــان آســیا در مراحــل پایانی هنوز 
روی میز AFC اســت. این به معنای برگزاری مراحل 
یــک هشــتم و یــک چهــارم به صــورت متمرکز اســت؛ 
کــه برگزاری ایــن مراحــل بــه صــورت تــک  در صورتــی 
بــازی امــکان پذیــر نباشــد.« در بخــش دیگــری از این 
گر  گــزارش آمــده اســت: »پیگیری ها نشــان می دهــد ا
بــه دالیــل مربــوط بــه همــه گیــری کرونــا در قاره آســیا 
اجــرای برنامــه قبلــی )برگــزاری مراحــل یــک هشــتم 
ــر  ــکان پذی ــازی( ام ــک ب ــورت ت ــه ص ــارم ب ــک چه و ی
نباشــد، برنامــه جایگزین ایــن رقابت هــا در مرحلــه 
یــک هشــتم و یک چهارم، سیســتم متمرکــز خواهد 
کتبــر مانــد.  بــود. ســپس بایــد در انتظــار شــرایط مــاه ا
در صــورت عــدم برگــزاری مســابقات نیمــه نهایــی بــه 
صــورت بــازی داخــل و خــارج از خانه، ایــن مرحلــه 
کاهــش فاصلــه زمانــی  ــا  ــز و ب هــم بــه صــورت متمرک
دیــدار رفــت و برگشــت انجــام می شــود و ممکــن 
اســت بــه تیم هــا پیشــنهاد بــازی در زمیــن بــی طــرف 
داده شــود. ایران در مرحله یک هشــتم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا سه نماینده دارد. پرسپولیس باید با 
کتور به مصاف  کند، ترا استقالل تاجیکستان بازی 
ــا الهــالل  النصــر عربســتان مــی رود و اســتقالل هــم ب

کــرد. عربســتان دیــدار خواهــد 

سناریوی AFC تشریح شد؛

برگزاری متمرکز مرحله 
یک هشتم تا نیمه نهایی 

ــور لیگ قهرمانان آسیا ک ــره  گ ــان آســیا و البتــه  بازگشــت از لیــگ قهرمان
برگــزاری دربــی و اعتراضــی که اینبار پرسپولیســی ها 
بــا اشــاره بــه اتفاقــات بــازی رفــت بــرای تعویــق بازی 

دارنــد.
گروهــی لیــگ قهرمانــان آســیا،  بــا اتمــام مرحلــه 
کنــون هــواداران فوتبــال در انتظار ایــن بودنــد تــا  ا
طبــق برنامــه اعــالم شــده از ســوی ســازمان لیــگ 
برتــر، شــاهد برگــزاری دربــی باشــند امــا پرســپولیس 
کــه اســتقاللی ها بــر ســر  بــا اشــاره بــه اعتراضاتــی 
خواهــان  داشــتند،  معوقــه  بازی هــای  برگــزاری 
انجــام دیدار ایــن تیــم مقابــل صنعــت نفــت آبــادان 

پیــش از برگــزاری دربــی هســتند.
لیــگ  گروهــی  از مرحلــه  بــا صعــود  پرســپولیس 
کار خــود ادامه  قهرمانــان در فصــل 2۰2۰ در قطــر به 
دادنــد و تــا مرحلــه نیمــه نهایــی جام پیــش رفتند. 
در بازگشــت به ایــران امــا اعتــراض اســتقالل بــرای 
از  پیــش  پرســپولیس  انجــام دیدارهــای معوقــه 
برگــزاری دربــی بــه یــک چالــش بــزرگ تبدیــل شــد. 
در نهایــت پرســپولیس بــا انجــام ســه بــازی معوقــه 
خود برابر نســاجی مازندران، ذوب آهن و ســپاهان 

گذاشــت. پــا بــه دربــی 
نساجی؛ اولین حریف 

دیــدار پرســپولیس و نســاجی قــرار بــود در هفتــه 
ــود. اما ایــن  ــزار ش ــاه برگ ــر و در آذرم ــم لیــگ برت پنج
کرونایــی  بــازی بــه دلیــل مشــکل چمــن و شــرایط 
در آن مقطــع لغــو شــد. باشــگاه پرســپولیس در آن 
کــه بــا تغییــر  مقطــع در نامــه ای خواهان ایــن شــد 
برنامــه، بــازی رفــت در تهــران برگــزار شــود و بــازی 
که این موضوع  کنند  برگشــت را در قائمشــهر برگزار 
در  داشــت.  پــی  در  را  مازنــی  باشــگاه  مخالفــت 
نهایــت پرســپولیس در بازگشــت از قطر ایــن بــازی را 
در هوایــی بارانــی بــه انجــام رســاندند و در نهایت به 

ــد. تســاوی یــک – یــک رضایــت دادن
ذوب آهن؛ دیدار جنجالی اینبار در تهران

کــه  ــر ذوب آهــن هــم در شــرایطی  پرســپولیس براب
قــرار بود ایــن بــازی پیــش از ســفر ســرخ ها بــه فینــال 
آســیا برگــزار شــود، بــا تاخیــری تقریبــا دو هفتــه ای 
گرفتند. در حالیکه پرســپولیس  مقابل حریف قرار 
در هتــل محــل اســکان خــود پیــش از بازی بــا ذوب 
آهــن حاضــر شــده بــود، ابالغیــه فدراســیون مبنــی 
کرونــا در اردوی ذوب آهــن رای بــه  بــر حدنصــاب 
لغو ایــن بــازی داد. باشــگاه پرســپولیس آن زمــان 
هــر چــه تالش کرد تا فدراســیون فوتبــال و خصوصا 

فدراســیون پزشــکی را مجــاب بــه انجــام راســتی 
کنــد بــه  آزمایــی در خصــوص ادعــای ذوب آهــن 
نتیجــه نرســید و در ادامــه بــازی معوقــه خــود را بــه 
گل،  انجام رســاند و در ثانیه های پایانی با دریافت 

بــه تســاوی در ایــن جــدال هــم رضایــت داد. 
سپاهان؛ هت تریک در تساوی

ســومین بــازی معوقــه پرســپولیس نیــز از روزهــای 
تا ایــن  شــد  منتقــل  دی  اواســط  بــه  آذر  پایانــی 
گیــرد و بــه  تیم اینبــار برابــر ســپاهان در آزادی قــرار 
تســاوی مقابــل حریــف رضایــت دهــد. ســومین 
گردان یحیــی گل محمــدی که به نظر  تســاوی شــا
می رســید راه آنهــا را بــرای قهرمانــی فصــل ســخت و 

کنــد. شــاید غیرممکــن 
دربی؛ از 1۰ اسفند تا 22 اسفند

در حالیکــه دربــی بــا تغییــر زمــان مواجــه شــده بود، 
پرســپولیس بــا انجــام ســه بــازی معوقــه خــود برابــر 
گرفــت. آبی هــا در آن مقطــع نیــز  اســتقالل قــرار 
همچنــان خواهان ایــن بودنــد تــا بازی های ایــن 
ــا تعــداد بازی هــای دو تیــم در  تیــم نیــز لغــو شــود ت
زمــان انجــام دربــی مســاوی شــود. امــا ســازمان 
دربــی،  زمــان  از  پیــش  کــه  کــرد  اعــالم  لیــگ 
از ســوی  تــا آن مقطــع  تنهــا دیدارهــای معوقــه 
پرســپولیس بایــد بــه انجــام برســد. همیــن اتفــاق 
هــم باعــث شــد تــا دیــدار دربــی در هفتــه هشــتم در 
کــه پرســپولیس7 بــازی خــود  شــرایطی برگــزار شــود 

ــا انجــام  ــود و اســتقالل امــا ب ــه انجــام رســانده ب را ب
گهــر  گل  دیدارهــای هفتــه نهــم و دهــم خــود برابــر 
ک و دو بــازی بیشــتر پــا بــه مســابقه  و آلومینیــوم ارا
بگــذارد. پرسپولیســی ها اعتقــاد داشــتند در ایــن 
بــرای  را  اســتقالل  خواســته  فدراســیون  شــرایط 
انجــام فشــرده بازی های لیــگ ) 12 روز و ســه بازی( 
شــرایط را بــرای حریــف شــکل داده و از ســوی دیگــر 
اســتقالل هم همچنان روی این مســاله پافشــاری 
کــه دربــی نبایــد در شــرایطی برگــزار شــود که  داشــت 
آنهــا 9 دیــدار داشــته و حریــف هفتمیــن بــازی را بــه 

ــود. انجــام رســانده ب
آغاز مجادالت؛ از استقالل اصرار، از پرسپولیس 

مخالفت
در آن مقطــع بیشــتر از اینکــه ســازمان لیــگ موضــع 
کنــد،  اعــالم  واضــح و روشــنی در ایــن خصــوص 
موضع گیری هــای  و  فشــار  بــا  اســتقالل  باشــگاه 
بازی هــای  )برگــزاری  نتیجــه   دنبــال  بــه  خــود 
معوقــه پرســپولیس( بــود و در ســمت مخالــف نیــز 
کــه موضــوع  پرسپولیســی ها بــه دنبال ایــن بودنــد 
کننــد و زیــر بار ایــن فشــار  را بــه شــکلی دیگــر دنبــال 

ســخت بازی هــای معوقــه نرونــد.
ــه  ک ــت  ــدادی اس ــای پرتع ــی از مصاحبه ه ــن یک ای
در آن مقطــع پرویــز مظلومی بــه عنــوان سرپرســت 
وقــت اســتقالل داشــت: » قبــل از دربــی بایــد بــازی 
معــوق ســپاهان و پرســپولیس برگــزار شــود و مــا زیــر 

بــار نخواهیــم رفت. ایــن یــک بــازی ســنگین اســت 
کــه می توانــد روی بــازی دربــی تأثیرگــذار باشــد. مــا 
منتظــر می مانیــم پرســپولیس ابتــدا بــا ســپاهان 

کنــد تــا بعــد دربــی برگــزار شــود. بــازی 
کــه  دیگــری  مصاحبــه  در  اســتقالل  سرپرســت 
ــود بعــد از اینکــه  در ایــن زمینــه از او منتشــر شــده ب
گهــر هــم در  گل  آنهــا مقابــل  بــازی هفتــه نهــم 
تقویــم وارد شــد بــا اشــاره به اینکــه احتمــال دارد بــا 
انجــام بازی هــای بیشــتر بازیکنان ایــن تیــم دچــار 
مصدومیــت یــا حتــی محرومیت بــرای دیــدار دربی 
کــه 12 روز  گفــت: مــا خواهان ایــن نبودیــم  شــوند 
کــردن بــازی گل گهر، ما نیز  بــازی نکنیــم. بــا اضافه 
۳ بــازی خــارج از خانــه برگزار می کنیــم. ما خواهش 
کــه پرســپولیس بازی هایــش را  کردیــم تــا زمانــی 
انجــام نــداده، دربــی برگــزار نشــود چونکــه بحــث 
مطــرح  بازیکنــان  محرومیــت  و  دیدگــی  آســیب 
اســت. مظلومــی در مصاحبه هــای بعــدی خــود 
نیــز بــا اشــاره به اینکــه حتــی بــا تعطیلــی لیــگ بــرای 
تــا زمــان  انجــام دیدارهــای معوقــه پرســپولیس 
گفــت: آقــای ســهیل مهــدی  دربــی موافــق بودنــد 
کــه تــا زمانیکــه تعــداد بازی هــای  بــه مــا قــول دادنــد 
تیم هــا برابــر نشــود، دربــی نیــز برگــزار نمی شــود. مــا 
گهــر می رویــم ولــی رقیبــان مــا دو  گل  بــه مصــاف 
کثــر باشــگاه ها روی  بــازی از مــا عقــب تــر هســتند. ا
برنامــه اعــالم شــده اعتــراض دارنــد. آقــای مهــدی 

ــا  کننــد ت می گوینــد می توانســتند لیــگ را تعطیــل 
بازی هــای عقــب افتــاده برگــزار شــود و ســپس لیــگ 
کــه تیــم مــا با این قضیه موافــق بود. را ادامــه دهنــد 
ــا  ــم ب ــپولیس ه ــت پرس ــی، سرپرس ــین پیروان  افش
مثالــی نســبت بــه فشــردگی بازی هــا در اروپــا به ایــن 
کــرد: در لیــگ انگلیــس بــازی عقــب  موضــوع اشــاره 
کنــون در هفتــه پانزدهــم  افتــاده وجــود نــدارد؟ ا
لیگ اســپانیا هســتیم، اما اتلتیکو مادرید ۱۳ بازی 
انجــام داده اســت. در ترکیــه، فرانســه و روســیه هــم 

برخــی بازی هــا بــه تعویــق افتــاده اســت. 
ــز   سرپرســت پرســپولیس در مصاحبــه دیگــری نی
فینــال  از  بعــد  بازیکنــان  خســتگی  موضــوع  بــه 
گفــت: مگــر  کــرد و  آســیا و فشــردگی بازی هــا اشــاره 
کنــد،  می شــود پرســپولیس ســه روز در میــان بــازی 
امــا حریفــان ۲۰ روز یــک بــار؟ البتــه در آن حالت هم 
بــار دیگر ایــن دوســتان اعتــراض می کردنــد. خــود 
تیــم اســتقالل چهارشــنبه بــازی هفتــه نهم خــود را 
گهــر برگــزار می کنــد و دیــدارش بــا تیــم مــا در  گل  بــا 
گــر قــرار اســت صفر تا  هفتــه هشــتم چــه می شــود؟ ا
صــد را ببینیــم بایــد همــه را بــه یــک چشــم ببینیم.
نیــز  اســتقالل   محمــود فکــری، ســرمربی وقــت 
نکتــه جالبــی در مصاحبــه خــود در انتقاد بــه انجام 
دربــی بــدون انجام بازی معوقه پرســپولیس اشــاره 
گــر قــرار بــود مــا بــازی بیشــتر  گفتــه بــود: ا داشــته و 
کــه پرســپولیس از  داشــته باشــیم، همــان زمانــی 
قطــر برگشــت، می توانســتند بــازی دربــی و ســپس 
و  کننــد  برگــزار  را  پرســپولیس  بازی هــای  بقیــه 
یا اینکــه در آخــر نیــم فصــل بازی هــای عقب افتــاده 
باشــد  قــرار  مــا  گــر  ا کننــد.  برگــزار  را  پرســپولیس 
بازی های بیشــتری نســبت به پرسپولیس داشته 
باشــیم چه فرقی می کند؟ شــاید باشــگاه اســتقالل 
اتفاقــات  و ایــن  باشــد  کمتــر  زورش  مقــدار  یــک 
کــه بازی های مــان بــا  می افتــد. بــه مــا قــول دادنــد 
پرســپولیس تــا دربــی برابــر باشــد، نه اینکــه دوبــاره 
مــا ۲ بــازی بیشــتر داشــته باشــیم، خب ایــن اتفــاق 

از همــان ابتــدا می افتــاد.
دربی برگشت؛ 22 اردیبهشت در آزادی؟

ــار دیگــر دو تیــم بعــد از انجــام دیدارهــای  کنــون ب ا
خود در لیگ قهرمانان آســیا به لیگ بازگشــته اند. 
طبــق آخریــن برنامــه اعــالم شــده از ســوی ســازمان 
گیــرد  لیــگ برتر ایــن هفتــه بایــد برابــر ســپاهان قــرار 
و اســتقالل نیــز برابــر ذوب آهــن قــرار خواهــد گرفت. 
بعــد از ایــن دیدارهــا، دربــی پایتخــت قــرار اســت 
در  شــود. این  برگــزار  اردیبهشــت   22 تاریــخ  در 

که اینبار پرســپولیس خواهان این شده  حالیســت 
تــا دیــدار معوقه اســتقالل برابر صنعت نفت آبــادان 
پیــش از دربــی برگشــت بــه انجــام برســد. موضوعی 
گل  کــه مصاحبه هــای تنــدی را از ســوی یحیــی 
محمــدی، بازیکنــان، سرپرســت و هواداران ایــن 
تیــم را نســبت بــه تغییــر موضــع ســازمان لیــگ در 
پــی داشــته اســت و بایــد دیــد در نهایــت در فاصلــه 
11 روز مانــده بــه انجام ایــن بــازی آیــا حــرف ســرخ ها 
به کرســی خواهد نشســت و با لغو دربی، اســتقالل 
ابتــدا دیــدار معوقــه اش را بــه انجــام خواهــد رســاند 
یــا طبــق همــان برنامه اعــالم شــده، دربــی در تاریخ 
روزهــای  انجــام می شــود. طــی  اردیبهشــت   22
کنــش و  آتــی قطعــا بایــد بــار دیگــر شــاهد طوفــان وا
ــم در  ــت دو تی ــدار رف ــش از دی ــد پی ــا همانن کنش ه

خصوص ایــن قضیــه باشــیم.
 سهیل مهدی: دربی در زمان اعالم شده برگزار 

می شود
عنــوان  بــه  امــا صحبت هــای ســهیل مهــدی  و 
در ایــن  برتــر  لیــگ  مســابقات  برگــزاری  مســوول 
خصــوص هــم جالــب اســت. مهــدی مدعــی اســت 
کــه بــه هیــچ عنــوان قــادر نخواهنــد بــود برنامــه 
بازی هــا را تغییــر دهنــد و دربــی طبــق برنامــه و در 
ک  برگــزار خواهــد شــد: مــال روز مشــخص شــده 
که ایــن  اســت  معوقه ایــن  بازی هــای  برگــزاری 
بازی هــا در بهتریــن زمــان ممکــن برگــزار شــود و بــه 
کــه تمــام بازی ها را لغــو کرد  هیــچ عنــوان نمی شــود 
کــه بــازی معوقــه دارنــد، ابتــدا  تــا تیــم  یــا تیم هایــی 
آن را برگــزار کننــد. در بــازی رفــت هم پرســپولیس با 
هفــت بــازی و اســتقالل بــا 9 بــازی در هفتــه هشــتم 
گرفتنــد و به ایــن شــکل نبــود  ــر هــم قــرار  لیــگ براب
کــه پرســپولیس تمــام بازی هــای خــود را بــه انجــام 
رســانده باشــد و بــا بــازی برابــر مقابــل اســتقالل قــرار 

گرفتــه باشــد. 
ــه  ک ــود  در آن مقطــع هــم اســتقالل خواهان ایــن ب
بازی هــای لغــو شــود تــا پرســپولیس دیدارهــای 
معوقــه اش را انجــام دهــد امــا مــا زیــر بار این موضوع 
نرفتیــم. خود اســتقالل و کادرفنــی اش هم متوجه 
که این خواســته یعنی اینکه آنها مدت زیادی  شــد 
دور از مســابقه باشــند کــه از نظــر فنــی و حرفه ای به 
صــالح آنهــا نبــود. با ایــن حــال مــا در برنامــه ریــزی 
مســابقات مصلحت اندیشــی یــا بــه قــول آقایــان 
رنگــی فکــر نمی کنیــم. تقویــم مســابقات به شــکلی 
که در پیش  که بتواند علیرغم فشردگی مسابقاتی 

گرفــت. داریــم دنبــال شــود، را پــی خواهیــم 

بررسی بزرگترین چالش لیگ:

پرسپولیسواستقاللسرچهدعوامیکنند؟
گزارشربخ
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تأثیر شگفت انگیز قهوه 
بر روی مغز

خبرربخ

یک مطالعه جدید و مهیج فعالیت مغز را کنترل 
کــرده اســت تــا کشــف کنــد کــه قهــوه از طریــق چــه 

روشــهایی بــر اتصــال مغز تأثیر می گــذارد.
گروهــی از پزشــکان دانشــکده پزشــکی دانشــگاه 
مینهــو پرتغــال، هدایت ایــن مطالعــه را بــر عهــده 
داشــتند، این تیــم تحقیقاتــی از تصویربــرداری 
ــرای  ــا fMRI ب تشــدید مغناطیســی عملکــردی ی
کنتــرل جریــان خــون مغــز و فعال شــدن نــورون در 
بیــن گروهــی از افــراد عالقمنــد بــه نوشــیدن قهــوه 
کــه عالقــه ای بــه  گروهــی از افــرادی  در مقایســه بــا 
نوشــیدن قهــوه ندارنــد در ســه حالت اســتراحت، 
انجــام یــک فعالیــت و فقــط بعــد از نوشــیدن یــک 

کردنــد. فنجــان قهــوه اســتفاده 
ــیدن  ــه نوش ک ــری  ــه تاثی ک ــت  ــار اس ــن ب ــن اولی ای
مرتــب قهــوه بــر روی شــبکه مغــزی مــا می گــذارد 
قــرار  بررســی  مــورد  جزئیــات  از  ســطح  ]با[ ایــن 

می گیــرد.
کشــف  تحقیقاتــی  تیــم  بررســی،  پایان ایــن  در 
و  قهــوه  نوشــیدن  بیــن  واقــع  در  کــه  کردنــد 
“الگــوی ارتبــاط موثرتــر و مفیدتــر بــا توجــه بــه 
کنتــرل و هوشــیاری حرکتــی” ارتبــاط وجــود دارد. 
از نوشــیدن قهــوه  بعــد  گــر  ا بــه عبــارت دیگــر، 
احســاس  و  هوشــیاری  احســاس  صبحگاهــی 
“همراهــی” کنید، ایــن مطالعه تأیید کرده اســت 
ــذارد. ــر می گ ــما تأثی ــز ش ــر مغ ــیدنی ب ــن نوش که ای
دریافتنــد  همچنیــن  محققــان  بر ایــن،  عــالوه 
فعالیــت پویایــی در چندین منطقه از مغــز وجود 
کــه نشــان می دهــد قهــوه می توانــد توانایــی  دارد 
یادگیــری و تمرکــز و همچنیــن پــردازش و ذخیــره 

خاطــرات را افزایــش دهــد.
محققــان  کــه  دیگــری  پیونــد  وجــود،  با ایــن 
کــه شــاید چنــدان تعجــب آور هــم  دریافتنــد – 
کــه مطالعــات  نباشــد – همــان چیــزی اســت 
گذشــته نیــز نشــان داده اســت: برخــی از مغزهــای 
کننــدگان در مطالعــه پــس از نوشــیدن  شــرکت 

قهــوه، اســترس بیشــتری نشــان دادنــد.

کرونــای جهــش آفریقای  کنــون ســه مــورد قطعــی  تا
جنوبــی شناســایی شــده اســت و بــه همیــن دلیــل 

بایــد مراقبت هــا را افزایــش داد.
در روزهــای اوج مــوج چهــارم کرونــا قــرار داریــم، بنابــر 
کــرده و  کرونــا عبــور  اعــالم ماســک ایران از قلــه پیــک 
کشــور نزولــی  رونــد بســتری در بیشــتر اســتان های 
کرونــای  کلــه یــک  اســت امــا در ایــن میــان ســر و 
جدیــد همــه حســاب و کتاب هــا را بر هم زده اســت، 
کــه نمکــی وزیــر بهداشــت  چنــد روز پیــش بــود 
کرونــای  از شناســایی ســه مــورد قطعــی ابتــال بــه 

آفریقــای جنوبــی خبــر داد.
کــرد: متاســفانه مرگ هــای  وزیــر بهداشــت بیــان 
روزهــا  کــه در ایــن  زیــادی  از بســتری های  ناشــی 
داشــتیم، رو بــه افزایــش خواهــد بــود و چنــد روز 
آینــده روزهــای ســخت تری را از نظــر دریافــت تعــداد 
مرگ هــای ناشــی از بســتری های انبوه ایــن روزهــا 

خواهیــم داشــت.
کــه بایــد بــه  کــرد: خبــر ناخوشــی  نمکــی اظهــار 
کــه مــا لحظــه بــه لحظــه  مــردم بگویم ایــن اســت 
بــه  ورود ویروس هــای موتاســیون  یافتــه دیگــر را 
کــه  کــرده بــودم  کشــور رصــد می کردیــم. قبــال اعــالم 
کــه  ویروس هــا پاســپورت نمی خواهنــد. همانطــور 
بــه قطــب  را  توانســت خــودش  ویــروس ووهــان 
آفریقــای  ویروس هــای  پــای  صــدای  برســاند. 
جنوبــی و برزیلــی را هــم در پشــت در مرزهایمــان 
ــه از  ک می شــنیدیم و همچنیــن ویــروس هنــدی را 
مرزهای شــرقی و جنوب شــرقی همواره ورودش ما 

را تهدیــد می کنــد.
کــرد: بــا توجــه به اینکــه علــم بــه حضــور  کیــد  وی تا
در  برزیلــی  و  جنوبــی  آفریقــای  ویــروس  شــیوع  و 
کشــورهای همســایه داشــتم، مکاتباتــی بــرای منــع 
کشــورهای همســایه  ورود و خــروج مــوارد از برخــی 
کــه بــه هــر دلیــل، مســائل دنبــال نشــد و  کــرده بــودم 
کــه در یکــی  گــزارش پیــدا کردیــم  متاســفانه دیشــب 
ــورد  ــه م ــار س ــن ب ــرای اولی ــی ب ــتان های جنوب از اس
ویــروس آفریقــای جنوبــی را در یــک مجموعــه پیــدا 

کردیــم.
وزیــر بهداشــت ادامــه داد: در زمینــه ویروس هندی 
کنــار خودمــان  هــم صــدای پایــش را نزدیــک تــر 
کــه  کســتانی  می شــنویم. تمــام تبعــه هنــدی و پا
وارد شــدند را بررســی می کنیــم. دیــروز در یکــی از 
ــه  ک شهرســتان هایمان مــواردی را از هندی هایــی 
کرونــا بودنــد را داریــم ارزیابــی می کنیــم  مبتــال بــه 
هنــدی  یافتــه  موتاســیون  نــوع  از  امیدواریــم  و 
کــه بــاز  نباشــند. این زنــگ خطــر بــه مــا می گویــد 

کنیــم، پروتکل هــا را  هــم بایــد فاصله هــا را بیشــتر 
کــه همکارانمــان  کنیــم و نگذاریــم  بیشــتر مراعــات 
کــردن  بــه دام جمــع  در مجموعه هــای درمانــی 
مــوج جدیــد بــا ویروس هــای جهــش یافتــه جدیــد 
شــوند. واقعا نظام ســالمت در اوج گرفتاری اســت و 
همــکاران مــن در ســنگین تریــن بار ممکــن تاریخی 

کار را پیــش می برنــد. کــه دارنــد می کشــند 
گفــت: امیــدوارم بتوانیــم در ایــن  وزیــر بهداشــت 
گــرده نظــام ســالمت  مرحلــه چــوب ســنگین بــر 
گــذاری، بــا عــدم رعایــت  بــا عــدم رعایــت فاصلــه 
پروتکل هــا وارد نکنیــم تــا خدایــی نکــرده بعــد از 
گســترده ویــروس  ویــروس انگلیســی بــه دام شــیوع 
همه این هــا  از  کــه  نیفتیــم  جنوبــی  آفریقــای 
کســن ها رویــش  سرســخت تر بــود و بســیاری از وا
جــواب  بــده  جــواب  هــم  گــر  ا و  نــداده  جــواب 

اســت. مختصــری 
کرونا بیان  رئیســی ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با 
کــه عمــر ویــروس می گــذرد،  کــرد: بعــد از یکســال 
امــکان  حتــی  و  می کنــد  پیــدا  جهــش  ویــروس 
جهــش ویــروس در ایــران وجــود دارد و مــا یــک نظام 
ــه می توانیــم جهش هــا را  ک ــم  مراقبــت و رصــد داری

کنیــم. شناســایی 
کرونــا بــا اشــاره  ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا 
کرونــا مثبــت در  بــه شناســایی چنــد اتبــاع هنــدی 
گفــت: از تاریــخ ٢١ فروردیــن مــاه تعــدادی از  بوشــهر 
گــروه  اتبــاع هنــدی وارد ایــران شــده بودنــد و آخریــن 
هــم شــامل ٢٠ نفــر از اتبــاع هنــدی ٢ اردیبهشــت 
مــاه وارد اســتان بوشــهر شــدند و همــکاران مــا از این 

گرفتند و ۴ نفر از این اتباع  کرونا  اتباع هندی تست 
کــه مــا برای شناســایی  کرونــا مثبــت بودنــد  هنــدی 
نــوع ویــروس نمونه هــا را بــه انســتیتو پاســتور تهــران 
کردیــم و امــروز و فــردا نتیجــه توالــی یابــی  ارســال 
گــروه از اتبــاع هنــدی اعــالم می شــود. ژنتیکی ایــن 

کــرد: ســه نفــر هــم کرونــا مثبــت بودند  رئیســی بیــان 
ــای آفریقــای  کرون ــه  و تســت اولیــه آنهــا مشــکوک ب
ــی ژنتیکــی آنهــا روز  ــی یاب ــود و نتایــج توال ــی ب جنوب

شــنبه مشــخص می شــود.
کــرد:  کیــد  کرونــا تا ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا 
بایــد توجــه داشــت نــوع ویــروس جهــش یافتــه 
مهــم نیســت چــرا کــه ویــروس تنفســی پشــت مرزها 
نمی مانــد و وارد کشــورها می شــود و حجــم ویــروس 
وارد شــده و شناســایی آن اهمیــت دارد و چنانچــه 
مبتالیان در یک شــهر و روســتا هســتند باید ســریع 
ــه ســرعت قرنطینــه  ــه ســراغ آن منطقــه رفــت و ب ب
کتبر  کــرد. ویــروس کرونــای آفریقایــی اولیــن بــار مــاه ا
در آفریقــای جنوبــی شناســایی و پــس از آن بــه چند 
کشــور دیگــر مثــل انگلیــس و فرانســه منتقــل شــد. 
ــه قابلیــت انتشــار بســیار  ک تحقیقــات نشــان داده 
بــاال و عفونت زایــی بیشــتر از جملــه ویژگی های این 

گونــه جدیــد اســت.
کرونــا جهش یافته آفریقایی در بــدن حدود نیمی از 
افــراد مبتــال آنتــی بــادی تولیــد نمی کنــد. بــه همیــن 
دلیــل احتمــال ابتــالی چندبــاره به ایــن ویــروس 
وجــود دارد. محققــان آفریقــای جنوبــی متوجــه 
کــه نیمــی از نمونه هــای خــون بیمارانــی را  شــدند 
کــه مــورد آزمایــش قــرار داده بودنــد، آنتــی بــادی الزم 

ــد  ــش جدی ــر جه ــود در براب ــت از خ ــرای محافظ را ب
ــته  گذش ــاه  ــه م ک  ۵۰۱Y.V۲ ــام ــه ن ــا ب کرون ــروس  وی

کشــور شناســایی شــد، ندارنــد. در ایــن 
ایــن موضــوع نــه تنهــا می توانــد در توانایــی انســانی 
کنــد، بلکــه  در ایجاد ایمنــی طبیعــی تداخل ایجــاد 
نیــز  را  مدرنــا  و  فایــزر  کســن های  وا اثــر  می توانــد 
کنــد. در جهــش آفریقــای جنوبــی ویــروس  مختــل 
کرونــا، تغییراتــی در ایــن پروتئیــن اســپایک ایجاد 
کســن ها  کارایی ایــن وا کــه می توانــد بــر  شــده اســت 

گــذارد. تأثیــر 
گفتــه متخصصــان وزارت بهداشــت آفریقــای  بــه 
درصــد   ۵۰ یافتــه  جهــش  گونــه  جنوبی، ایــن 
کنــون  ا و  اســت  قبلــی  گونه هــای  از  مســری تر 
گونــه غالــب ویــروس در ایــن منطقــه تبدیــل  بــه 
شــده اســت. ســازمان جهانــی بهداشــت می گویــد 
کــه منشــا آن آفریقــای جنوبــی بــوده،  ــا  کرون ســویه 
کشــور شناســایی شــده اســت و  کنــون در ۸۷  تا
کــه بــرای اولین  کروناویروس هــای جهــش یافتــه ای 
کشــور  بــار در برزیــل و ژاپــن یافــت شــدند نیــز در ۵۴ 

شــده اند. گــزارش 
کســن های تولیدشــده  گفتــه می شــود بســیاری از وا
کنونــی در برابر ایــن نــوع ویــروس اثربخش نیســتند.

ــن  کس ــه وا ک ــد  ــمی اعالم ش ــور رس ــه ط ــترازنکا: ب آس
ــر  ــا بی اث کرون آســترازنکا روی ایــن نــوع جهش یافتــه 
مدعــی  فایــزر  شــرکت  مســئوالن  فایــزر:  اســت. 
کرونــا آفریقایــی  کســن در برابــر  که ایــن وا شــده اند 
مقــاوم اســت، امــا جدیدتریــن بررســی ها نشــان 
بــا  مقابلــه  بــرای  چندانــی  تاثیــر  فایــزر  می دهــد 

ویــروس جهــش یافتــه آفریقایــی نــدارد.
کــه  کــرده  مدرنــا: شــرکت داروســازی مدرنــا اعــالم 
از  انواعــی  برابــر  در  شــرکت  تولیدی ایــن  کســن  وا
کــه در بریتانیــا و آفریقــای جنوبــی  کرونــا  ویــروس 

کارایــی دارد. شــیوع یافتــه اســت 
کرده انــد  اســپوتنیک وی: محققــان روســی اعــالم 
کســن در برابــر جهــش ویــروس در آفریقای  که ایــن وا

کارایــی دارد. جنوبــی 
اعــالم  ک  ســینووا مدیــران  چیــن:  ک  ســینووا
کســن تولیدی ایــن شــرکت در مقابــل  کرده انــد وا
کشــور  کرونــا در  گونه هــای جهــش یافتــه ویــروس 

بریتانیــا و آفریقــای جنوبــی مقــاوم اســت.
کمیته علمی ســتاد ملی مقابله با  مینو محرز عضو 
کرونــا، بــا اشــاره به آخرین وضعیت بیمــاری کرونا در 
کــرد:در حــال حاضــر ویــروس جهــش  کشــور، اظهــار 
کثر  کشــور غالب بوده و ا کرونای انگلیســی در  یافته 
کــز درمانی  بیمــاران بســتری و مراجعــه کننده به مرا

به ایــن نــوع ویــروس مبتال هســتند.
کــرد: بــر  کرونــا بیــان  کمیتــه علمی کشــوری  عضــو 
گــزارش ویــروس شناســان میــزان کشــندگی  اســاس 
ویــروس جهــش یافتــه آفریقــای جنوبــی باالتــر از 
تعــداد  بنابرایــن  اســت،  ویــروس  انــواع دیگر ایــن 
کرونــا بیشــتر  بیمــاران بــد حال ایــن نــوع ویــروس 

خواهــد بــود.
گفــت: در حــال حاضــر بیــش از ۷۰ درصــد  محــرز 
ــای  کرون ــوع جهــش یافتــه  ــه ن بیمــاران مــا مبتــال ب
کســن های  وا بخشــی  اثــر  هســتند.  انگلیســی 
کرونــای آفریقــای  ــر روی ویــروس  موجــود در دنیــا ب

جنوبــی مشــخص نشــده اســت.
پیــک   مــا در داخــل  افــزود: در حــال حاضــر  وی 
کرونــا قــرار داریــم و طــول مدت ایــن  چهــارم بیمــاری 
پیک بســتگی بــه میــزان رعایت دســتورالعمل های 
گــذاری  بهداشــتی ماننــد زدن ماســک و فاصلــه 
ــر نظــر ویــروس  اجتماعــی توســط مــردم دارد. بنــا ب
گــر ۴۰ تــا ۷۰درصــد هر جامعه دچار پیک  شناســان ا
کرونــا شــود بــه مــرور زمــان شــدت آن پیــک  بیمــاری 

کم خواهــد شــد.
بــا  گمــرک  ســخنگوی  لطیفــی  الــه  روح  ســید 
کســتانی و افغانستانی  بیان اینکه ورود مســافران پا
کامــال  کشــور  و ســایر اتبــاع، از مرزهــای شــرقی بــه 
چهارشــنبه  روز  از  گفــت:  اســت،  شــده  متوقــف 
کســتانی  هشــتم اردیبهشــت ماه، ورود مســافران پا
ورود  مــاه،  اردیبهشــت  نهــم  پنجشــنبه  روز  از  و 
مســافران افغانســتانی و ســایر اتبــاع غیرایرانــی از 

کشــور متوقــف شــد. مرزهــای شــرقی بــه 
وی اظهــار داشــت: از روز چهارشــنبه ورود اتبــاع 
کســتانی از مرزهای میرجاوه و ریمدان در اســتان  پا
ورود  گذشــته  روز  از  و  بلوچســتان  و  سیســتان 
مســافر افغانســتانی از مرزهــای »میلــک« در اســتان 
اســتان  بلوچســتان، »ماهیــرود« در  و  سیســتان 
خراســان جنوبــی و »دوغارون« در اســتان خراســان 
کشــور ممنــوع شــده و مســافران صرفــا  رضــوی بــه 

کشــور خــود بازگردنــد. می تواننــد بــه 
اعــالم  وجــود  بــا  کــرد:  اعــالم  گمــرک  ســخنگوی 
محدودیت هــا بــرای ورود و خروج مســافر به ســمت 
ــای  ــه نهاده ــدن آن ب ــالغ نش ــد و اب ــتان و هن کس پا
مســتقر در مــرز، هفتــم اردیبهشــت مــاه ۱۹۲ مســافر 

ــردد داشــتند. از مــرز میرجــاوه و ریمــدان ت
ســازمان  ســخنگوی  ذیبخــش،  حســن  محمــد 
کنــون بــرای ۴۲ کشــور بــه  گفــت: ا هواپیمایی ایــران 
علــت شــیوع کرونــا محدودیــت ســفر اعالم شــده که 
از بیــن آنهــا ســفر بــه ۱۵ کشــور بــه عنــوان کشــورهای 

بــا وضعیــت ویــژه، ممنــوع اســت.
فرانســه،  کســتان،  پا هنــد،  بــه  :ســفر  گفــت  وی 
عــراق،  چــک،  جمهــوری  برزیــل،  بوتســوانی، 
موزامبیــک،  مــاالوی،  لســوتو،  اســتونی، ایرلند، 
بــه عنــوان  کی، آفریقــای جنوبــی و زامبیــا  اســلوا
اســت. ممنــوع  ویــژه  شــرایط  دارای  کشــورهای 

کشــورها  برای ایــن  کــرد:  کیــد  تأ ذیبخــش 
ممنوعیــت پذیــرش مســافر چــه بــا پــرواز مســتقیم 
گفــت  او  البتــه  دارد.  وجــود  غیرمســتقیم  چــه 
که ایــران اســتثنائی بــرای دیپلمات هــا و نمایندگان 
و  شــرایط  رعایــت  بــا  بین المللــی  ســازمان های 

اســت. شــده  قائــل  کرونــا  پروتکل هــای 

همه آنچه درباره کرونای آفریقای جنوبی باید بدانید
خبرربخ

گهی موضوع تبصره ۳ ذیل ماده 12۰ آیین نامه قانون ثبت آ
نموده انــد  اعــالم  عبــاس طالبــی  وراث  شــماره: ١۴۰۰8۵۶۰٢۰۳۰۰۰١۶7۳، 
کــه ســند مالکیــت چهــار ســهم مشــاع از هجــده ســهم یکدانــگ مشــاع 
 ۳9١/١۰٢۶۶ ک  پــال بــه  کــه   ۳9١/۳۰١۴ شــماره  ک  پــال ششــدانگ  از 
گلدشــت نجــف آبــاد بخــش 9  ثبــت  گردیــده   واقــع در  استانداردســازی 
اصفهــان  متعلــق بــه مــورث او آقــای محمدرضــا طالبــی نــزد احــدی از ورثــه 
حبیــب طالبــی می باشــد چــون اخطــار بــه نامبــرده شــده و ســند مالکیــت را 
گهــی موضوع تبصــره ۳ ذیل مــاده ١٢۰  تســلیم ننموده انــد، مراتــب بدســتور آ
کــه دارنــده ســند مالکیــت مذکــور از  گهــی می شــود  آییــن نامــه قانــون ثبــت آ
گهــی ظــرف مــدت ده روز ســند نامبــرده را تســلیم نمایــد  تاریــخ انتشــار این آ
و یــا آنکــه مجــوز قانونــی نگاهداشــتن آنــرا ظــرف مــدت مرقــوم بــه اداره ثبــت 
ک شهرســتان نجــف آبــاد اعــالم می نمایــد، درصــورت انقضــاء  اســناد و امــال
مــدت و عــدم وصــول اعتــراض موجــه، نســبت به صدور ســند مالکیــت وراث 
گواهــی حصــر وراثــت شــماره 8۵١، ١۳9۰/۰۴/۰8   کــه بموجــب  کــه   / وراث 
خ ١۳9۰/۰۵/٢7 وراث /  ــی شــماره ۶۴۴۶۰، ٢۰78 مــور گواهی هــای دارائ و 
وراث مرحــوم آقــای / عبــاس طالبــی نجــف آبــادی شــناخته شــده اند طبــق 
مقــررات اقــدام خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار: ١۴۰۰/۰٢/١٢ - رئیــس اداره ثبت 

ــاد - ١١۳۰۳٢۶ / م الــف ک نجــف آب اســناد و امــال
گهی فقدان سند مالکیت آ

ســکینه  خانــم  نظربه اینکــه   ،١۴۰۰/٢/9 تاریــخ:   ،٢۰٢7۰۰١۶١9 شــماره: 
ابراهیمی صیدآبــادی فرزنــد حســین نســبت بــه دو دانگ مشــاع از ششــدانگ 
و وراث آقــای محمــود زینلــی فرزنــد علــی بــا تســلیم ۴ بــرگ استشــهاد شــهود 
ــه اســناد رسمی شــماره ١7۳ اصفهــان رســیده اســت،  ــه تاییــد دفترخان ــه ب ک
مدعــی شــده اســند ســند مالکیــت ششــدانگ بــه شــماره چاپــی ۴۶۶۶۰8 
کــه طبــق ثبــت 7۶۴9١ صفحــه ۵8۰  ک ١۵١9۰/9۴۰۰  ســری - ســال ۵۶ پــال
گردیــده اســت واقــع  کــه بــه صفحــه ١۴8 دفتــر 98 خروجــی نقــل  دفتــر ۴۵۳ 
در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بنــام عبــاس حــاج غفــوری فرزنــد حســن ســابقه 
کــه بموجــب ســند انتقــال ۳۳۴8۳  ثبــت و صــدور ســند مالکیــت داشــته 
مــورخ ١۳8۳/۰9/۰8 دفتــر ۶۰ اصفهــان تمامــت ششــدانگ به محمود زینلی 
نســبت بــه چهــار دانــگ و خانــم ســکینه ابراهیمی صیدآبــادی نســبت بــه دو 
ــادی  ــم ســکینه ابراهیمی صیدآب کــه ســهم خان دانــگ انتقــال قطعــی یافتــه 
گردیــده اســت و ســهم آقــای محمــود زینلــی فرزنــد علــی ذیــل ثبــت  ذیــال ثبــت 
ــت،  ــده اس گردی ــادر  ــند ص ــت و س ــر ٢۴8 ثب ــه ١۴9 دفت ــماره ۴۵١۶۴ صفح ش
گردیــده و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت. لــذا  مفقــود 
ــون  ــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل مــاده ١٢۰ آییــن نامــه قان مراتــب ب
کســی مدعــی انجــام معاملــه  گهــی می شــود. چنانچــه  ثبــت در یــک نوبــت آ
نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد از تاریــخ 
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل  گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را  انتشــار این آ
ــا  ــد ت ــا ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمای ســند مالکیــت ی
گــردد.  کننــده مســترد  مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه 
گــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا درصــورت اعتــراض  بدیهــی اســت ا
اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند 
ــبان رییــس ثبــت  ــدی ش ــد. مه ــد ش ــی طبــق مقــررات خواه مالکیــت المثن
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گهی آ
دالیل بی حسی پاها؛

گزگز پاها: ام اس یا دیگر عوامل؟ بی حسی یا 
خبرربخ

بی حســی پاهــا علت هــای زیــادی می توانــد داشــته 
گــر  ا ام اس و چــه هــر چیــز دیگــری.  باشــد، چــه 
ــد، پــس همیــن بیمــاری  کــه  ام اس داری می دانیــد 
محتمل تریــن عامــل ممکــن اســت؛ امــا علت هــای 

دیگــری هــم می تواننــد نقــش داشــته باشــند.
بی حســی صــورت، بــدن یــا دســت ها و پاهــا، یکــی 
و  اســت   )MS( ام اس  از شــایع ترین عالمت هــای 
می توانــد در مرحلــه بســیار اولیه ی ایــن بیمــاری 

روی بدهــد.
از  ناشــی  می توانــد  پاهــا  گزگــز  یــا  بی حســی  امــا 
کــه برخــی از آن ها  بیماری هایــی غیــر از ام اس باشــد 
قابــل درمــان هســتند. یعنــی هرچند ممکن اســت 
کــه در پاهایتــان در  ام اس، پشــت آن چیــزی باشــد 
ــه   ک ــد  کنی ــور  ــد تص ــا نبای ــت ام ــال روی دادن اس ح
گاهــی بی حســی پاهــا  ام اس، مشــکل شماســت. 
می توانــد عالمتــی از یــک عارضــه ی تشــخیص داده 
کمبــود یــک مــاده مغــذی  نشــده، ماننــد دیابــت یــا 

کــه نیــاز بــه درمــان فــوری دارد. در بــدن باشــد 
دالیــل  شــایع ترین  از  برخــی  بــه  مطلــب  در ایــن 
بی حســی یــا گزگز پاهــا می پردازیــم و از عالمت هایی 
نشــان دهنده ی  اســت  ممکــن  کــه  می گوییــم 
کــه تنهــا  عارضــه ای باشــند. الزم بــه یــادآوری اســت 
کنــد  معلــوم  می توانــد  متخصــص  پزشــک  یــک 
علــت عالئمی کــه داریــد چیســت و شــما بایــد هــر 
تغییــری در حــس پاهایتــان )یــا هرگونــه تغییــری در 
گــزارش  هــر قســمت دیگــری از بــدن( را بــه پزشــک 

ــد. دهی
)MS( ام اس

کــه دچــار  گــر در حــال حاضــر تشــخیص داده شــده  ا
مولتیپــل اســکلروزیس )ام اس( هســتید، احتمــااًل 
همیــن بیمــاری علــت بی حســی پاهایتــان اســت، 
از  را  دیگــری  عارضــه ی  آشــکار  عالئــم  مگر اینکــه 
کــه فــرد  خــود نشــان دهید. ایــن طبیعــی اســت 
کــه پاهایــم بی حــس هســتند؛  دچــار ام اس بگویــد 
در واقع ایــن مســئله در بیشــتر مواقــع بــرای چنیــن 

بیمارانــی وجــود دارد.
گزگــز پاهایتــان ناشــی از ام اس  گــر بی حســی یــا  ا
باشــد، طــی روزهــا و هفته ها ایــن احســاس اغلــب 
بــه قســمت های باالتــر پاهایتــان نیــز خواهــد رســید 

و ایــن بخشــی از ریلپــس )حملــه  ام اس( اســت.
گاهــی بی حســی پاهایتــان دلیــل ســاده ای دارد: 
کــه خیلــی  کنیــد  کفشــی بــه پــا  گــر  کفش هایتــان! ا
تنــگ باشــد می توانــد تــا حــدود زیــادی در پاهایتــان 

کنــد بی حســی ایجاد 
کــه نشــان می دهــد ام اس  دیگــر عالمــت آشــکاری 
کــه در  عامــل بی حســی پاهایتــان اســت این اســت 
کــه بی حســی داریــد یــا در پــای مخالفتــان  قســمتی 
ــه ام  ــه ب ک ــرادی  ــد. اف ــز می کنی ــف نی ــاس ضع احس
اس مبتــال هســتند ممکــن اســت در یکــی از پاهــا 

کرده و در پای دیگر بیشــتر  بیشــتر احســاس ضعف 
بی حســی داشــته باشــند.

پزشــک نورولوژیســت برای اینکــه تشــخیص دهــد 
بی حســی پاهایتان از ام اس اســت یا نه، معاینه ی 
ــبت  ــان را نس کنش ت ــا وا ــد ت ــام می ده ــی انج فیزیک
بــه ارتعــاش و تغییــرات دمــا در ایــن ناحیــه بســنجد. 
کــه  پزشــک از شــما رفلکس هایــی را می خواهــد 
احتمــااًل بیشــتر بــه ام اس مربوط می شــوند تا دیگر 

علــل بالقــوه ی بی حســی پاهــا.
عالئــم خاصــی می تواننــد پزشــک را به ایــن نتیجــه 
کــه دچــار عــوارض دیگــری غیــر از ام اس  برســانند 
احســاس  محــل  بــه  اغلــب  عالئــم  هســتید. این 
نــدرت  بــه  اس  ام  می شــوند.  مربــوط  ناراحتــی 
موجــب تغییــرات حســی در تنهــا یــک قســمت از پــا 
مثــاًل پاشــنه یــا انگشــت بــزرگ می شــود. همچنیــن 
موجــب  اس  ام  کــه   می آیــد  پیــش  نــدرت  بــه 
کــه وزن خود  تغییــرات حســی فقــط در زمانــی شــود 
کفش هــای خاصــی را  را روی پایتــان می اندازیــد یــا 

می پوشــید.
دیابت

کــه دیابــت دارنــد بــه نوعــی  بیــش از نیمــی از افــرادی 
از نوروپاتــی یــا نقــص عملکــرد عصــب نیــز دچــار 
هســتند. دیابــت یکــی از شــایع ترین علت هــای 
کــه می توانــد  نوروپاتــی اعصــاب محیطــی اســت 
در  عمومــًا  درد  و  ضعــف  بی حســی،  موجــب 
گاهــی نوروپاتــی اعصــاب  دســت ها و پاهــا شــود. 
محیطــی می توانــد عالمتــی از دیابــت تشــخیص 
کــه عــده ای  داده نشــده باشــد و برخــالف چیــزی 
ــا حتــی  عقیــده دارنــد، الزم نیســت شــما دهه هــا ی
ــی  ــار نوروپات ــا دچ ــید ت ــته باش ــت داش ــال ها دیاب س

شــوید.
هســتید  اس  ام  بــه  مبتــال  حاضــر  حــال  در  گــر  ا
پــس تحــت نظــر پزشــک بــوده و بــه طــور مرتــب 
گر دیابت داشــته  کــه ا تســت هایی انجــام می دهید 
ــر مطمئــن  گ ــا ا ــد؛ ام ــد ش ــایی خواه ــید شناس باش
نیســتید خوب اســت این مســئله را با پزشــکتان در 

ــد. ــان بگذاری می
کمبود مواد مغذی

کمبــود بعضــی از ویتامین هــا و دیگــر مــواد مغــذی 
کنــد.  می توانــد نوروپاتــی اعصــاب محیطی ایجــاد 
 Bکمبــود ویتامیــن ١٢ کمبودهــا،  شــایع ترین این 
کــه بــه ام اس مبتالســت دچــار  کســی  گــر  اســت. ا
کمبــود ویتامیــن B١٢ باشــد امــا جدی گرفته نشــود 
کــه درمــان  اشــتباه بزرگــی اســت زیــرا چیــزی اســت 
گرفتــه شــود می توانــد آســیبی  گــر نادیــده  دارد. امــا ا

کــه ممکــن اســت قابــل برگشــت نباشــد. بزنــد 
کمبــود  باشــید،  داشــته  دیابــت  کــه  صورتــی  در 
مــواد مغــذی نیــز می توانــد در احتمــال نوروپاتــی 
ســال  در  مطالعــه ای  در  باشــد.  داشــته  نقــش 
افــرادی  میــان  در  دریافتنــد  دانشــمندان   ٢۰١7

کــه دچــار  کــه دیابــت نــوع دوم دارنــد، آن هایــی 
نوروپاتی اعصاب محیطی هســتند معمواًل ســطح 
نســبت  بدنشــان   Bویتامیــن ١٢ و  اســیدفولیک 
کــه نوروپاتــی اعصــاب محیطــی ندارنــد  کســانی  بــه 

اســت. پایین تــر 
امــا شــما نبایــد بدون اینکــه علــت نوروپاتــی خــود را 
کنیــد چــون  بدانیــد مکمــل ویتامیــن B١٢ مصــرف 
باعــث  می توانــد  از انــدازه  بیــش   B١٢ ویتامیــن 

شــود.  )sensory neuropathy( حســی  نوروپاتــی 
مشکالت تیروئید

کــم کاری تیروئیــد می توانــد باعــث نوروپاتــی اعصاب 
کــه دیابــت دارنــد  محیطــی شــود. خیلــی از افــرادی 
کاری تیروئید نیز هســتند. این دو عارضه  کم  دچار 
ممکــن اســت در ترکیــب بــا هــم، احتمــال عالئــم 

حســی پاهــا را افزایــش دهنــد.
مصرف الکل

کاماًل شــناخته شــده برای نوروپاتی  الکل یک علت 
ــکل  ــه ال ــاد ب ــًا اعتی ــت. ضمن ــی اس ــاب محیط اعص
می توانــد موجــب عــادات بــد غذایــی شــده و فــرد را 
در معــرض کمبــود مــواد مغذی قــرار داده و منجر به 

افزایــش احتمــال نوروپاتــی شــود.
مشکالت قلبی و عروقی

عروقــی  و  قلبــی  مشــکالت  از  دســته ای  داشــتن 
بــه نوروپاتــی اعصــاب محیطــی  می توانــد منجــر 
گر هــر یک از این مشــکالت به تنهایی  شــود، حتــی ا
گــر لــب مــرز ابتــال بــه  چنیــن عالمتی ایجــاد نکننــد. ا
کلســترول و فشــارخونتان هــم  دیابــت هســتید و 
باالســت و ســیگار هــم می کشــید، پــس می توانیــد 

ــی اعصــاب محیطــی هــم بشــوید. دچــار نوروپات
مشکالت طناب نخاعی

بــه طنــاب نخاعــی  از مشــکالت مربــوط  بعضــی 
کــه  شــوند  پاهــا  بی حســی  ســبب  می تواننــد 
اس  ام  اســت.  اس  ام  آن هــا  شناخته شــده ترین 
می توانــد ســبب ضایعاتــی در طنــاب نخاعــی شــود 
مدنظــر  نیــز  را  بالقــوه  علت هــای  دیگــر  بایــد  امــا 
کمبــود ویتامیــن  کمبــود مــس نیــز ماننــد  داشــت. 

B١٢ می توانــد موجــب مشــکالتی در طناب نخاعی 
کــه یــک تومــور، آبســه و دیگــر  شــود، همان طــور 
توده هــا در ایــن ناحیــه می تواننــد مشــکالتی ایجاد 
گــر تســت تصویــری ســتون فقــرات بخشــی  کننــد. ا
از روتیــن چکاپ هــای شــما بابــت ام اس تان اســت، 
کار  شناســایی هــر ضایعــه ای در ایــن قســمت نبایــد 

ســختی باشــد.
عصب تحت فشار

کــه حــس را به کف  وقتــی عصــب پشــتی درشــت نی 
پــا منتقــل می کنــد تحــت فشــار قــرار می گیــرد بــه آن 
ســندرم تونــل تارســال می گوینــد. علت های ایــن 
ســندرم ممکــن اســت تــورم ناشــی از رگ بــه رگ 
شــدن قــوزک پــا، بیماری هایــی ماننــد دیابــت و 
که ســبب التهاب و فشــردگی عصب در این  آرتریت؛ 
افتادگــی  یــا  پــا  کــف  صافــی  می شــوند؛  قســمت 
کیســت، تــورم تاندون هــا و  کــف پــا، واریــس،  گــودی 

ــا برآمدگــی روی اســتخوان باشــد. ی
ســندرم تونــل تارســال می توانــد موجب بی حســی، 
گزگــز و ســوزش و درد شــود. این عارضــه بــا معاینــه ی 
ــه شــدت  فیزیکــی تشــخیص داده شــده و بســته ب
روش  بــا  هــم  و  جراحــی  روش  بــا  هــم  بیمــاری، 

غیرجراحــی قابــل درمــان اســت.
کفش نامناسب

گاهــی بی حســی پاهایتــان دلیــل ســاده ای دارد: 
کــه خیلــی  کنیــد  کفشــی بــه پــا  گــر  کفش هایتــان! ا
تنــگ باشــد می توانــد تــا حــدود زیــادی در پاهایتــان 
بــه  بایــد  همیشــه  شــما  کنــد.  بی حســی ایجاد 
بــه  و  کنیــد  دقــت  می پوشــید  کــه  کفش هایــی 
کــه بتواننــد به خوبــی از  دنبــال کفش هایــی باشــید 

ــند. ــنگین نباش ــد و س کنن ــت  ــان حمای پاهایت
گیلن باره سندرم 

کــه  گیلــن بــاره یــک اختــالل نــادر اســت  ســندرم 
در آن سیســتم ایمنی بــدن بــه عصب هــا حملــه 
معمــواًل  عارضــه  اولیه ی ایــن  عالئــم  می کنــد. 
کــه می توانــد  گزگــز در پاهــا می شــود  شــامل ضعــف و 
کــرده و تمــام بــدن را فلــج کنــد. ضعــف تــا  پیشــرفت 

مرحلــه ی فلــج شــدگی، از ویژگی هــای بــارز ســندرم 
گیلــن بــاره اغلــب بــه  گیلــن بــاره اســت. ســندرم 
کتریایــی یــا ویروســی ایجاد  دنبــال یــک عفونــت با
می شــود. پزشــکان از سابقه پزشکی بیمار و انواعی 
تشــخیص این  بــرای  نورولوژیکــی  تســت های  از 

عارضــه اســتفاده می کننــد.
سکته مغزی

گهانــی در صــورت، دســت ها  بی حســی یــا ضعــف نا
یــا پاهــا، خصوصــًا در یــک ســمت بــدن می توانــد 
عالمــت ســکته مغــزی باشــد. این عالمــت می توانــد 
بــا دیگــر عالئــم ســکته مغــزی همــراه باشــد، ماننــد 
گهانــی یا مشــکل در تکلم، ایجاد  اختــالل حــواس نا
گهانی در دید یک یا هر دو چشــم، ایجاد  مشــکل نا
ســردرد  یــک  یــا  رفتــن  راه  در  گهانــی  نا مشــکل 
فــوری  اقــدام  بــه  نیــاز  مغــزی  ســکته  گهانــی.  نا
ــا ١١۵  ــر ب ــه زودت ــر چ ــد ه ــن بای ــکی دارد، بنابرای پزش

تمــاس بگیریــد.
عوارض جانبی دارو

کــه HIV یا ایــدز دارنــد،  تقریبــًا یک ســوم افــرادی 
کــه مصــرف  بــه دلیل ایــن ویــروس یــا داروهایــی 
می کننــد دچــار آســیب هایی در اعصــاب محیطــی 
بی حســی  شــامل  می تواننــد  عالئــم  می شــوند. 
ــا،  کــف پ ــا و  ــا از دســت دادن حــس در انگشــتان پ ی
گزگــز و  گرفتگــی یــا  همــراه بــا احســاس ســوزش، 
ســوزن ســوزن شــوند. مهارکننده های نوکلئوزیدی 
کریپتــاز معکــوس، اغلــب موجــب نوروپاتــی  ترانــس 
کــه  اعصــاب محیطــی می شــوند. هیدروکســی اوره 
ــد احتمــال  یــک داروی ســرطان اســت نیــز می توان

نوروپاتــی اعصــاب محیطــی را افزایــش دهــد.
کــه تحــت درمــان ســرطان هســتند نیــز  افــرادی 
ممکــن اســت تحــت تأثیــر داروهای شــیمی درمانی 
دچــار نوروپاتــی اعصــاب محیطــی شــوند. برخــی از 
داروهــای شــیمی درمانی بــر عصب هــای حســی در 
ــی و  ــبب بی حس ــته و س گذاش ــر  ــت ها اث ــا و دس پاه

ــا می شــوند. ــز در انگشــتان دســت و پ گزگ
سرمازدگی

ــه پوســت و بافت هــای  ک ــی اســت  ســرمازدگی زمان
زیــر آن دچــار ســرمازدگی شــده و یــخ بزنند. ایــن 
گرفتــن در  کــه معمــواًل بــه دلیــل قــرار  اتفاقــی اســت 
معــرض هــوای بســیار ســرد روی می دهــد. بعــد 
از اینکــه پوســتتان بســیار ســرد و قرمــز شــد، شــروع 
بــه بی حــس و ســخت شــدن می کنــد و رنــگ پریــده 
بــه نظــر می رســد. ســرمازدگی در انگشــتان دســت و 
گــر متوجــه عالئــم آن شــدید هــر  پــا معمــول اســت. ا
گرمی برویــد و خودتــان را  چــه ســریع تر بــه جــای 
گــر مطمئــن نیســتید علــت بی حســی  کنیــد. ا گــرم 
کار این اســت که به یک  پاهایتان چیســت بهترین 
گــر عارضــه ای دلیــل آن  ــا ا کنیــد ت پزشــک مراجعــه 
اســت، تشــخیص درســت داده شــده و مشــکلتان 

حــل شــود.
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گــوگل بــرای  کــروم بــوک  بــر اســاس آمــار، فــروش 
اولیــن  بــار در یــک ســه ماهه مالــی، بیشــتر از آیپــد 

ــت. ــوده اس ــل ب ــوک اپ ــک ب و م
کرونــا ضربــٔه بــدی بــه برخــی از  شــیوع بیمــاری 
بازارهــای حــوزٔه فنــاوری زد؛ امــا اجبــار مــردم بــه 
خانه نشــینی و قرنطینــه شــدن برخــی از مناطــق 
دنیــا بــه رشــد بــازار دســکتاپ، لپ تاپ هــا و لــوازم 
ــرد. در واقــع بســیاری از  ک ــی  کمــک فراوان جانبــی 
دانش آمــوزان، دانشــجویان، مدرســان و حتــی 
ــوازم  ــزار و ل کســب وکارهای مختلــف، اب کارمنــدان 
مناســب برای فعالیت از خانه نداشــتند و همین 
ــازار محصــوالت ذکرشــده رونــق  امــر ســبب شــد ب

بگیــرد.
کاربــران  از  بســیاری  کــه  محصوالتــی  از  یکــی 
به خصــوص دانش آمــوزان و دانشــجویان عالقــه 
کــروم بوک های  بــه خریــد آن نشــان دادنــد، ســری 
ــای  ــروش لپ تاپ ه ــه ف ک ــی  ــه صورت ــود؛ ب ــوگل ب گ
ســازندٔه سیســتم عامل اندروید رشد چشمگیری 
کــرد و در ســه ماهه اول ســال  در ســال ۲۰۲۰ تجربــه 
بــوک،  آیپــد و مــک  بــه  ۲۰۲۱ توانســت نســبت 

کنــد. ــه  فــروش به مراتــب بهتــری تجرب
کــه  گزارشــی پرداختــه اســت  AndroidCentral بــه 
کــروم بــوک در ســه ماهه  طبــق آن، آمــار فــروش 
اول ســال ۲۰۲۱ را نســبت بــه آمــار و ارقــام ســه ماهه 
اول ســال ۲۰۲۰ می ســنجد. طبــق آمــار ارائه شــده، 
گــوگل در ســه ماهه اول ســال ۲۰۲۰  کــروم بــوک 
داشــته  فــروش  دســتگاه  میلیــون   ۲٫۸ تنهــا 
اســت؛ اما ایــن آمــار در ســه ماهه اول ســال ۲۰۲۱ 
توانســته بــه ۱۳ میلیــون دســتگاه برســد. بخــش 
کــروم بوک هــای فروخته شــده را  قابــل  توجهــی از 

محصــوالت اچ پــی تشــکیل می دهنــد.
کــروم  از  درصــد   ۳۳٫۵ اســت  توانســته  اچ پــی 
بوک هــای فروخته شــده را بــه خــود اختصــاص 
کــه در مقایســه بــا آمــار ســه ماهه نخســت  بدهــد 
درصــدی   ۶۳۳٫۹ رشــدی  شــاهد   ،۲۰۲۰ ســال 
ــه  ــدی تجرب ــدی ۳۵۶٫۲ درص ــوو رش ــتیم. لن هس
گفــت تعــدادی از بهتریــن  کــرده اســت؛ البتــه بایــد 
لنــوو  را  بــازار  بــوک موجــود در  کــروم  مدل هــای 

کــرده اســت. ســاخته و عرضــه 
برخــی معتقــد هســتند بــا نهایــی شــدن طــرح 
کارمنــدان بــه ادارات،  کسیناســیون و بازگشــتن  وا
شــاهد افــت فــروش محصوالتــی ازجملــه لپ تــاپ  

گــزارش فروش  کــه   IDC و تبلــت  خواهیــم بــود؛ امــا
کــروم بــوک را ارائــه داده اســت، این موضوعــی را رد 
گفتــٔه یکــی از اعضــای IDC، بازگشــت  می کنــد. بــه 
کوچــک  بــزرگ و  کســب وکارهای  کاری  شــرایط 
و بازارهــای مرتبــط بــا حــوزٔه فنــاوری بــه حالــت 
ــه زمــان بســیاری  ــا ب کرون قبــل از شــیوع بیمــاری 

ــاز دارد. نی
کار  تقاضــا بــرای لپ تــاپ  باریــک و ســبک بــرای 
ــٔه  ــرای تجرب ــد ب ــخت افزار توانمن ــوردار از س ــا برخ ی
بازی هــای ویدئویــی، رونــد صعــودی خــود را طــی 
می کنــد و ارائــٔه سیســتم های نویــن آموزشــی نیــز 
کمــک  کــروم بوک هــا  بــه رشــد فــروش تبلــت و 
گــزارش IDC، نه تنهــا  کــرده اســت. طبــق  شــایانی 
بــازار تبلــت و لپ تــاپ در آینــده بــا رشــد بیشــتری 
بــود؛ بلکــه حضــور محصــوالت  همــراه خواهــد 
جدیــد از شــرکت هایی ماننــد سامســونگ، اپــل، 
آمــازون و مایکروســافت می توانــد رونــق بیشــتری 

ــاپ بدهــد. ــازار در حــال رشــد تبلــت و لپ ت ــه ب ب
کــه  شــد  منتشــر  اخبــاری  پیــش  چنــدی 
سامســونگ روی تبلت هایــی بــا صفحه نمایــش 
تاشــو کار می کنــد. از طرفــی مایکروســافت در حال 
آمــاده شــدن بــرای معرفــی محصــوالت جدیــد 
خــود اســت. با ایــن حســاب دور از انتظــار نیســت 
کــه در آینــده، پیش بینی هــای IDC رنــگ و بــوی 

ــد. ــود بگیرن ــه خ واقعیــت ب
در  ســال ۲۰۲۱  اول  ســه ماهه  در  تبلــت   فــروش 
حــدود ۳۹٫۹ میلیــون دســتگاه بــرآورد می شــود 
آمــار  بــه  نســبت  درصــدی   ۵۵٫۲ رشــدی  کــه 
ســه ماهه اول ســال ۲۰۲۰ دارد. در بــازار تبلــت ، 
اپــل بــا برخــورداری ۳۱٫۷ درصــد، جایگاه نخســت 
را بــه خــود اختصــاص داده اســت و سامســونگ 
بــا ۱۹٫۳ درصــد ســهم از بــازار، جایــگاه دوم را در 
اختیــار دارد. جایــگاه ســوم تــا پنجم به لنوو بــا ۹٫۴ 
درصــد، آمــازون بــا ۸٫۷ درصــد و هــواوی بــا ۶٫۸ 

گرفتــه اســت. درصــد، تعلــق 

شــاتل  و  آســیاتک  اخیــر،  روزهــای  در 
درصــد   ۲۵ حــدود  را  خــود  تعرفه اینترنــت 
کار بــا مجــوز ســازمان  افزایــش داده انــد. آیا ایــن 

اســت؟ شــده  انجــام  مقــررات  تنظیــم 
ــه  ــک هفت ــب از دو و ی ــاتل به ترتی ــیاتک و ش آس
درصــد   ۲۵ را  تعرفه ی اینترنتشــان  پیــش 
بســته  بهــای  به طوری کــه  دادنــد؛  افزایــش 
کــه پیش از ایــن  یک ماهــه طــرح نقــره ای شــاتل 
ــان  ــون ۱۵۰ هــزار توم کن ــود، ا ــان ب ۱۲۰ هــزار توم

اســت.
ــه شــاتل مهــر ۱۳۹۹ نیــز  ک ــی اســت  ایــن در حال
تعرفــه طــرح نقــره ای را ۵۰ درصــد افزایــش داد. 
پــس از آن بــا مجــوز رگوالتــوری، افزایــش قیمــت 
نکتــه  ذکر ایــن  یافــت.  کاهــش  درصــد  بــه ۲۰ 
کــه طــرح نقــره ای ســرویس پایــه ی  الزامی اســت 
به دلیــل  بلکــه  نمی شــود؛  محســوب  شــاتل 
شــرکت  پایه، ایــن  ســرویس  از  باالتــر   SLA
قیمــت  بــا  انتخابــی  طرح هایــی  می توانــد 
کنــد. بااین حــال،  ــه مشــتریان عرضــه  ــر ب گران ت
تأییــد  بــه  نیــز  طــرح  قیمت ایــن  افزایــش 

دارد.  نیــاز  رگوالتــوری 
درمقابــل، افزایــش تعرفــه آســیاتک در ســرویس 
پایــه بــوده اســت. در جــدول قیمتــی ســرویس 
کــه قیمــت  نقــره ای آســیاتک مشــاهده می کنیــم 
کــه پیش از ایــن  گیگابایتــی  بســته یک ماهــه ۷۵ 
تومــان  هــزار  کنــون ۷۰  ا بــود،  تومــان  هــزار   ۴۰

اســت.
ارتباطــی  بــر ســرویس های  کل نظــارت  مدیــر 
می گویــد  رگوالتــوری   اطالعــات  فنــاوری  و 
هیــچ   ،۱۴۰۰ ســال  بودجــه  قانــون  با توجه بــه 
مجــاز  تعرفه اینترنــت  افزایــش  بــه  شــرکتی 
افزایــش  را  تعرفــه  کــه  اپراتــوری  هــر  و  نیســت 
دهــد، بــه اصــالح تعرفــه بــه مبلــغ پیشــین ملــزم 

امامی می گویــد: محمــد  اســت. 
در   FCP شــرکت  هــر   ،۱۴۰۰ ســال  از  پیــش 
کیفیت تــر،  با ارائه اینترنــت  بــا  و  شــرایطی 
کمیســیون تنظیــم مقــررات  می توانســت مجــوز 
قیمــت ســرویس  افزایــش  بــرای  را  رگوالتــوری 
کــه پایــه نباشــد.  خــود بگیــرد؛ البتــه سرویســی 
قانــون،  طبــق   ۱۴۰۰ ســال  در  بااین حــال 
اپراتورهــا بــه افزایــش قیمــت مجــاز نیســتند. 
تبعیــت  قانــون  از  بایــد  شــرکت ها  تمــام  پــس 

گــر قیمت هــا را تغییــر دادنــد، بــه تعرفــه  کننــد و ا
برگرداننــد.  ۱۳۹۹ ســال 

درواقــع با توجه بــه قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۰، 
بــدون  یــا  مجــوز  بــا  تعرفــه  افزایــش  هرگونــه 
مجــوز رگوالتــوری ممنــوع اســت و رگوالتــوری 
به هیچ عنــوان نمی توانــد بــه شــرکت ها مجــوز 
کنــون  افزایــش تعرفــه بدهــد. امامی می گویــد ا
دارد  وجــود  موضــوع  درباره ایــن  بحث هایــی 
کــه افزایــش تعرفــه به معنــای افزایــش قیمــت 
کمیســیون  مصوبــات  جایــگاه  یــا  نیســت 
می شــود ؛  چــه  بودجــه  قانــون  جریــان  در 
بااین حــال برداشــت ســازمان تنظیــم مقــررات 
حقــوق  از  حمایــت  ســازمان  اعــالم  طبــق 
کــه نمی توانــد بــا  مصرف کننــده فعال ایــن اســت 
افزایــش قیمت اینترنــت به هر صورتــی موافقــت 
اولویــت  مقــررات  بــر  قانــون  »اجــرای  و  کنــد 

دارد«.
ارتباطــی  بــر ســرویس های  کل نظــارت  مدیــر 
شــاتل  و  آســیاتک  بــا  می گویــد  رگوالتــوری 
کــرده  مکاتباتــی دربــاره افزایــش تعرفه هایشــان 
و بــه آن هــا تذکــرات الزم را داده اســت. او اضافــه 
می کنــد شــرکت ها طبــق پروانه  شــان موظــف 
هســتند مســتندات و دالیلشــان بــرای افزایــش 
کــه  چرا کننــد؛  ارســال  ســازمان  بــه  را  قیمــت 
ممکــن اســت شــرکتی بــا برداشــتی اشــتباه این 
مصوبــات  طبــق  ولــی  باشــد؛  کــرده  را  کار 
کمیســیون . ســپس بــا دریافــت پاســخ اپراتورها، 
بــه آن هــا اعــالم می شــود تعرفــه را نمی تواننــد 
افزایــش دهننــد و بایــد قیمت هــا را بــه ســال 

بازگرداننــد.  ۱۳۹۹
امامــی در پاســخ بــه زومیــت می گویــد اپراتورهــا 
از  دریافت شــده  اضافــی  مبالــغ  عــودت  بــه 
گــر بــر تخلفشــان  مشــترکان ملــزم هســتند؛ امــا ا
کننــد، عالوه بــر عــودت مبالــغ، مشــمول  اصــرار 

جریمــه تخلفــات تعرفــه ای نیــز می شــوند.

کمبــود  کمبــود زیرالیــه ی ABF یکــی از عوامــل 
 AMD و  اســت. اینتل  بــازار  در  تراشــه  شــدید 
ــه، در  ــود تراش کمب ــا  ــارزه ب ــرای مب ــد ب ــد دارن قص
شــرکت های تولیدکننــده ی زیرالیــه ی پردازنــده 

کننــد. ســرمایه گذاری 
هــم  دســت  بــه  دســت  متعــددی  عوامــل 
کامپیوتــر  باعــث شــده اند قطعــات  و  داده انــد 
از ایــن  یکــی  باشــند؛  کمیــاب  بســیار  بــازار  در 
کمبــود شــدید مــواد اولیــه ای بــا عنــوان  عوامــل، 
زیرالیــه ی ABF اســت. خبــر خوب ایــن اســت 
و اینتل ایــن   AMD نظیــر  شــرکت هایی  کــه 
گرفته انــد و در حــال  را بســیار جــدی  مســئله 
و  پکیجینــگ  کارخانه هــای  ســرمایه گذاری در 
تولیــد زیرالیــه ی تراشــه هســتند تــا مشــکل را 

کننــد. رفــع 
گــزارش تامز هــاردور، بســیاری از انــواع تراشــه ،  بــه 
ارزان قیمــت  پاییــن رده ی  پردازنده هــای  از 
کامپیوتــر عادی گرفته تــا پردازنده هــای رده باالی 
الیه الیــه  ســاختار  ســرور،  کالس  پیچیــده ی 
دارنــد. به طــور معمول تراشــه هایی که از ســاختار 
 IC الیه الیــه اســتفاده می کننــد دارای زیرالیــه ی
ــا فیلم هــای عایــق ABF هســتند. این فیلم هــا  ب
 Ajinomoto Fine-Techno.صرفــا توســط شــرکت
امــروزه ده هــا شــرکت در  تولیــد می شــوند.   Co
کشــورهای مختلــف فراینــد پکیجینــگ تراشــه را 
انجــام می دهنــد و از زیرالیــه ی ABF اســتفاده 
 ABF می کننــد؛ امــا تنهــا یــک شــرکت فیلم هــای
مــورد نیــاز را بــرای تمامی تولیدکننــدگان تأمیــن 
کــه چنــد مــاه پیــش  گزارشــی  می کنــد. طبــق 
Ajinomoto Fine- منتشــر شــد، شــرکت ژاپنــی
کمبــود زیرالیــه ی CPU در بــازار  Techno عامــل 
نیســت؛ بلکه مشــکل اصلی را شرکت هایی نظیر 
فراینــد  کــه  کرده انــد  ASE Technology ایجــاد 
 )OSAT( »ــده ــاِژ برون سپاری ش ــش و مونت »آزمای

را انجــام می دهنــد.
در اوایــل ســال جــاری میــالدی چنــد شــرکت 
برتــر حــوزه ی پکیجینــگ تراشــه وعــده دادنــد 
ظرفیــت تولیــد خــود را افزایــش بدهنــد. ولــی 
وقتــی بحــث بــه شــرکت های بــزرگ می رســد، 
افزایــش محســوس ظرفیــت تولیــد تبدیــل بــه 
کار پیچیــده ای می شــود؛ چــون تولیدکننــدگان 
تجهیــزات ســاخت تراشــه نمی تواننــد یک شــبه 

حجــم تولیــد را افزایــش بدهنــد.
کنــون حتــی شــرکت های نه چنــدان  بااین حــال ا

گفته انــد ظرفیــت تولیــد خــود را   OSAT بــزرگ
گســترش می دهنــد. بــرای مثــال، دیجی تایمــز 
در  دارد  برنامــه   Kinsus کــه  می دهــد  گــزارش 
ســال جــاری میــالدی ظرفیــت تولیــد زیرالیــه ی 
کنــد. البتــه فعــاالن  ABF را ۳۰ درصــد بیشــتر 
حــوزه ی پکیجینــگ تنهــا شــرکت هایی نیســتند 

کــه توانایــی رفــع مشــکالت فعلــی را دارنــد.
هفتــه ی   ،AMD مدیرعامــل  ســو،  لیــزا  دکتــر 
گذشــته در جریــان برگــزاری جلســه ی توجیهــی 
کــه  گفــت از هــر زاویــه ای  گــزارش مالــی تیــم قرمــز 
کنیــد، تقاضــا بــرای تراشــه بیشــتر  بــه بــازار نــگاه 
می گویــد  او  اســت.  بــوده  انتظــارات  حــد  از 
هم زمــان  به صــورت  اتفاقــات  ســری  یــک 
نیمه هــادی  تجهیــزات  صنعــت  سراســر  در 
بخــش  نه تنهــا  کــه  اســت  دادن  رخ  حــال  در 
بلکــه  می گیــرد  بــر  در  را  مونتــاژ  و  ویفــر  تولیــد 
ظرفیــت تولیــد زیرالیــه را نیــز شــامل می شــود. 
شــرکت  AMD، ایــن  مدیرعامــل  گفتــه ی  بــه 
در حــال همــکاری بــا شــرکای تجــاری  در تمــام 
زمــان  گــذر  در  تــا  اســت  صنعــت  بخش هــای 

کنــد. رفــع  را  مشــکالت 
دور  نه چنــدان  ســال های  در   AMD
مونتــاژ،  بــرای  اختصاصــی  کارخانه هــای 
تراشــه  پکیجینــگ  و  نشــانه گذاری  آزمایــش، 
داشــت؛ امــا در ســال ۲۰۱۶ آن هــا را بــه فــروش 
رســاند چــون به شــدت محتــاج پــول بــود. بــه 
کمبــود  نظــر می رســد AMD قصــد دارد مشــکل 
بــا ســرمایه گذاری در بخــش  را  تراشــه ی خــود 
کاهــش بدهــد. OSAT و تولیدکننــدگان زیرالیــه 

کشــور دارای  برخــالف AMD، اینتــل در چندیــن 
کارخانه هایــی بــرای تولیــد، آزمایــش و مونتــاژ 
تراشــه ها اســت؛ امــا بــه نظــر می رســد ظرفیــت 
کافــی  تراشــه  پکیجینــگ  بــرای  آن  داخلــی 
ــه در  ک کمبــود تراشــه  ــی پــس از  نیســت. تیــم آب
گرفــت،  گریبان ایــن شــرکت را  ســال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ 
کــرد و توانســت امســال ظرفیــت  ســرمایه گذاری 
مواجــه  توجهــی  خــور  در  افزایــش  بــا  را  تولیــد 
کند. اینتــل در حرکتــی بــرای رســاندن عرضــه بــه 
ســطح تقاضــا در حــال همــکاری بــا شــرکت های 
پــت  اســت.  زیرالیــه  تولیــد  حــوزه  ی  در  فعــال 
گلســینگر، مدیرعامل اینتــل، می گویــد تیــم آبــی 
از طریــق »همــکاری نزدیــک بــا شــرکای تجــاری« 
کــه  اســت »محدودیــت عمــده ای«  تــالش  در 
در زنجیــره ی تأمیــن زیرالیــه ی پردازنده ایجــاد 

ــد.  کن ــرف  ــت برط ــده اس ش
کــه بیشــترین  AMD جــزو شــرکت هایی اســت 
کمبــود شــدید تراشــه در بــازار تجربــه  ضــرر را از 
کردنــد. در نیمــه ی دوم ســال ۲۰۲۰ ایــن شــرکت 
موظــف بــود برای شــرکایی نظیر مایکروســافت و 
سونی بیش از ۱۰ میلیون سیستم-روی-چیپ 
کنســول  بــازی نســل جدیــد تهیــه  مخصــوص 
کنســول های  کنــد. در همــان زمــان عرضــه ی 
ســری  پردازنــده ی  از   AMD کــه  بــود  جدیــد 
رایــزن ۵۰۰۰ پــرده برداشــت و مدتــی بعــد شــاهد 
 Radeon گرافیــک ســری کارت هــای  رونمایــی از 
RX ۶۰۰۰ بودیــم. AMD در نهایــت به صراحــت 
کــه نمی توانــد تقاضــای بــازار را پاســخ  کــرد  اعــالم 

بدهــد.  

عملکرد بهتر کروم بوک در مقایسه با آیپد و مک بوک 
در سه ماهه اول ۲۰۲۱

آیا آسیاتک و شاتل 
با مجوز رگوالتوری تعرفه اینترنت را افزایش دادند؟

اینتل و AMD با سرمایه گذاری در تولید زیرالیه، به مقابله با کمبود تراشه می روند

فناوریربخ فناوریربخ

فناوریربخ

در ایــن مقالــه قصــد داریــم ضمــن ارائــه یــک تعریــف درســت 
تریــن  مهــم  مهــم،  بســیار  شــخصیتی  ویژگــی  برای ایــن 
ــه نفــس در  ــرای تقویــت اعتمــاد ب کــه می توانیــد ب راه هایــی 

پیــش بگیریــد را نیــز معرفــی می کنیــم.
مهم ترین راه های تقویت اعتماد به نفس

گرچــه مقــداری ســخت  مســیر افزایــش اعتمــاد بــه نفــس، ا
و دشــوار بــه نظــر می رســد؛ امــا قطعــا شــما می توانیــد آن 
کــه راه هــای  کنیــد. البتــه بــه شــرطی  را بــا موفقیــت طــی 
در  و  بشناســید  خوبــی  بــه  را  مهــم  ویژگــی  تقویت ایــن 
کنیــد. مــا در ادامــه،  زمان هــای درســت، بــه آن هــا عمــل 
کــه  ــه بررســی مهــم تریــن روش هایــی خواهیــم پرداخــت  ب
ــه نفــس بســازند.  ــا اعتمــاد ب می تواننــد از شــما، یــک فــرد ب

به اهداف کوچک و روزمره خود برسید
کارها، بیشــترین تاثیر را در افزایش  موفقیت در انجام دادن 
اعتمــاد بــه نفــس خواهــد داشــت. بــه همیــن دلیــل، توصیه 
کوچــک را بــرای خــود تعییــن  می کنیــم لیســتی از اهــداف 
کــرده و بــا تمــام وجــود، بــرای رســیدن بــه آن هــا تــالش کنید. 
کــه موفقیــت در مســیر رســیدن  تردیــد نداشــته باشــید 
بــه همیــن هدف هــای روزانــه، شــما را در تحقــق رویاهــا و 

آرزوهــای بلنــد مــدت و اصلــی خودتان کمک خواهنــد کرد. 
گــر می خواهیــد اعتمــاد بــه نفــس خــود را بــاال ببریــد، قبــل از  ا
هــر چیــز، بایــد یک ذهنیــت برنــده و موفــق را در خود تقویت 

کنید. 
مسیر پیشرفت خود را زیر نظر داشته باشید

بهتریــن راه بــرای افزایــش اعتمــاد بــه نفــس، تبدیــل اهــداف 
ــیر  ــن مس گرفت ــر  ــر نظ ــر و زی ــک ت کوچ ــای  ــه هدف ه ــزرگ ب ب
رســیدن بــه آن هــا اســت. ســعی کنید موفقیت هــای خــود را 
کــه بــرای رســیدن بــه آن هــا  کاغــذ بیاوریــد و بــه تالشــی  روی 
کرده ایــد، توجــه داشــته باشــید. بــه عنــوان مثــال، وقتــی 
کاهــش وزن خــود نــگاه می کنیــد،  کــه بــرای  بــه مســیری 
کــه بــه خــرج داده ایــد،  بــه خوبــی متوجــه قــدرت و اراده ای 

می شــوید. 
ورزش کنید

ــرای ســالمتی شــما مفیــد اســت،  ــه ب ک ورزش عــالوه بر ایــن 
می توانــد حافظــه شــما را بهبــود ببخشــد، بــه تمرکــز حافظــه 
کمــک کنــد و از همــه مهــم تــر، بــه شــما در کنتــرل و مدیریــت 
گــر می خواهیــد حــس  اســترس و اضطــراب، یــاری برســاند. ا
اعتمــاد بــه نفــس را در وجودتان تقویت کنیــد، ورزش کردن 
کتیو بــودن را هرگز فراموش نکنید.  و بــه صــورت کلــی پویــا و ا

نترس باشید
شکســت دشــمن شــما نیســت؛ بلکــه تــرس از شکســت 
کــه می توانــد وجودتــان را فلج کند! مطمئن  خــوردن اســت 
کــه در راه رســیدن بــه اهــداف بــزرگ و رویایــی خــود،  باشــید 
بارهــا و بارهــا بــا حس تــرس و ناامیدی مواجه خواهید شــد. 
کــه در خــود  کــه بایــد تمــام شــجاعتی  در ایــن مواقــع اســت 
ســراغ داریــد را جمــع کنیــد و بــا بیشــترین انگیــزه، بــه ســمت 

کنیــد.  رســیدن بــه هــدف خــود، حرکــت 
از خودتان در مقابل افکار منفی مراقبت کنید

افــکار منفــی چــه از ســمت دیگــران باشــند و چــه در ذهــن 
خودتــان شــکل بگیرنــد، می تواننــد اعتمــاد بــه نفــس شــما 
ــه  ــز، توصی ــر چی ــل از ه ــد. قب ــش دهن کاه ــادی  ــد زی ــا ح را ت
کــه مــدام در حــال آیــه یــاس خوانــدن  می کنیــم از افــرادی 
هســتند فاصلــه بگیریــد. پــس از آن، در مقابل هر ذهنیت یا 
کــه در وجودتــان شــکل گرفته اســت، به مبــارزه  تفکــر منفــی 

بپردازیــد. 
به آنچه دیگران درباره شما فکر می کنند اهمیت ندهید

کــه دیگــران در مورد شــما فکــر می کنند، دقیقا متعلق  آنچــه 
به ذهن خودشــان اســت و نباید اهمیتی برای شــما داشته 
کــه  باشــد. اعتمــاد بــه نفــس شــما زمانــی افزایــش می یابــد 
تفکــرات  و  حرف هــا  و  مخالفت هــا،  دیدگاه هــا،  از  غ  فــار
کــه داریــد، بــاور  دیگــران، تنهــا بــه خودتــان و توانایی هایــی 

داشــته باشــید. 
کالم پایانی

کردیــم ضمــن بررســی مفهــوم اعتمــاد  در ایــن مقالــه ســعی 
کــه  بــه نفــس، بــه بررســی مهــم تریــن روش هایــی بپردازیــم 
می توانند ایــن ویژگــی مهــم شــخصیتی را در وجــود شــما 
کننــد. امیدواریــم در مســیر ســخت امــا جــذاب  نهادینــه 
کامــال موفــق باشــید و بــه نتیجــه  تقویــت اعتمــاد بــه نفــس، 

ــد.  کنی ــدا  ــت پی ــود، دس ــواه خ دل خ

اعتماد به نفس چیست و راههای تقویت آن

فرنــی زعفرانــی یکــی از دســر های خوشــمزه و مفیــد اســت که 
طرفــداران زیــادی دارد ایــن دســر عالــی را می توانید با دســتور 
کرده ایــم بــه آســانی تهیــه  کــه بــرای شــما آمــاده  تهیــه ای 

کنید.
کــه در  فرنــی زعفرانــی یــک دســر خوشــمزه و مقوی می باشــد 
مــاه مبــارک رمضــان بســیار پرطرفدار می باشــد. طرز درســت 
فرنی بســیار راحت و ســاده اســت و با آرد نشاســته و آرد برنج 

تهیه می شــود. 
مواد الزم برای تهیه فرنی 

• آرد برنج:2 قاشق سوپ خوری
• گالب: به مقدار دلخواه

• شکر:۴ قاشق سوپ خوری
• وانیل:در حد نوک قاشق چای خوری

• زعفران دم کرده: به مقدار دلخواه
• شیر:2 لیوان

مراحل تهیه فرنی زعفرانی
که بتوان روی حرارت قرار داد،شــکر و آرد  در ظرف مناســبی 

کنید و  کنید و بعد شــیر ســرد را اضافه  برنج را با هم مخلوط 
خــوب هــم بزنیــد تــا آرد حالــت گلوله گلوله نشــود.بعد ظرف 
را روی حــرارت مالیــم قــرار دهیــد و مــواد را مــدام هــم بزنیــد و 

مراقــب باشــید تا تــه نگیرد. 
کمی به غلظت رسید،گالب، هل و زعفران  وقتی مایه فرنی 
کــرده را بــه آن اضافــه کنیــد و بــه هــم زدن ادامــه دهیــد تــا  دم 

فرنــی بــه غلظت مناســب برســد. ســپس حــرارت را خاموش 
کــه فرنــی داغ اســت در ظرف هــای  کنیــد و بــه همــان صــورت 
مــورد نظــر بریزید.بســته بــه ســلیقه خــود میتوانید فرنــی را با 

دارچین،خــالل پســته و بــادام تزیین کنید. 
ــد،  ــرار ندهی ــال ق ــل یخچ ــی را داغ داخ ــه فرن ک ــد  کنی ــت  دق

می انــدازد. آب  چــون 

طرز تهیه فرنی زعفرانی خوشمزه و ساده
دستپختربخ

روانشناسیربخ

 محمد عرب چادگانی - شهردار چادگان

شــهرداری چــادگان بــه اســتناد مجــوز شــماره 99/197 مورخــه 1۳99/12/9 شــورای محتــرم اسالمی شــهر چــادگان درنظــردارد از ردیــف 
اعتبــارات بودجــه ســال 1۴۰۰ نســبت بــه پیــاده رو ســازی رفــوژ وســط بلــوار  9 دی و بلــوار ولیعصــر را ازطریــق مناقصــه عمومی براســاس 

گــذار نمایــد:  فهرســت بهــاء ابنیــه ســال 1۴۰۰ بــا شــرایط مشــروحه ذیــل بــه شــرکت های عمرانــی واجــد شــرایط وا
1( موضوع و محل مناقصه: پیاده رو سازی رفوژ وسط 9دی و بلوار ولیعصر با مصالح مصرفی استاندارد.

کار کننده در مناقصه: رشته راه باند یا ابنیه دارای صالحیت و ظرفیت  2( رشته پیمانکار شرکت 
۳( سقف اعتبار پروژه: با اعتبار بالغ بر ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )پنج میلیارد( ریال می باشد. 

۴( نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه: پنــج درصــد اعتبــار تخصیــص یافتــه بصــورت اســناد و ضمانتنامــه بانکــی معتبــر یــا بصورت 
نقــد و واریــز بــه حســاب ۳1۰۰۰۰۳۴2۳۰۰۵ شــهرداری چــادگان نــزد بانــک ملــی شــعبه چــادگان. 

۵( مدت قرارداد: شش ماه شمسی بعد از امضاء قرارداد.
کننــده در مناقصــه موظــف اســت نســبت بــه ارائــه تصویــر رتبــه بنــدی از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان و تصویــر  ۶( شــرکت 

گهــی در روزنامــه( بــا آخریــن تغییــرات. اساســنامه و مــدارک ثبــت شــرکت )آ
کل قــرارداد بــه نفــع شــهرداری چــادگان خواهــد  7( برنــده مناقصــه موظــف بــه ارائــه تضمیــن حســن اجــرای قــرارداد بــه میــزان 1۰ درصــد 

بود.
خ 1۴۰۰/۰2/2۶ بــا مراجعــه بــه شــهرداری نســبت  خ 1۴۰۰/2/1۳ لغایــت روز یکشــنبه مــور 8( متقاضیــان می تواننــد از روزدوشــنبه مــور
کت هــای الــف و ب از دبیرخانــه شــهرداری اقــدام و ضمانــت نامــه شــرکت در مناقصــه را بــه  ــه دریافــت فــرم شــرکت در مناقصــه و پا ب
کــت الــف  انضمــام تصویــر رتبــه بنــدی از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی و اســناد مناقصــه و ســوابق اجرایــی و اســناد شــرکت را در پا
کــردن تــا پایــان وقــت اداری )ســاعت 1۴/۳۰(  کــت را بعــد از مهــر و امضــاء  کــت ب قــرار داده و هــردو پا و قیمــت پیشــنهادی را در پا
خ 1۴۰۰/2/2۶ تحویــل دبیرخانــه حراســت شــهرداری داده و رســید دریافــت نماینــد و پیشــنهادات رســیده در روز  روز یکشــنبه مــور
کمیســیون بــاز و قرائــت  خ 1۴۰۰/2/27 رأس ســاعت 1۴/۳۵ بعدازظهــر در محــل شــهرداری چــادگان بــا حضــور اعضــاء  دوشــنبه مــور

می گــردد.
9( شــهرداری چــادگان بــه اســتناد بنــد ۵ مــاده ۵ آییــن نامــه مالــی شــهرداری ها در رد یــا قبــول هریک از پیشــنهادات رســیده مختار و به 

کــه بعــداز موعــد مقــرر و مبهــم، مخــدوش، مشــروط و بدون فیش ســپرده باشــد ترتیــب اثر داده نخواهد شــد. پیشــنهاداتی 
ــه نفــع شــهرداری ضبــط  ــده انصــراف نماینــد ســپرده آنهــا ب کننــده در مزای ــدگان اول، دوم و ســوم شــرکت  1۰( چنانچــه هرکــدام از برن

خواهــد شــد.
11( برنــده مناقصــه موظــف اســت پــس از اعــالم شــهرداری ظــرف مدت یک هفته نســبت به انعقاد قــرارداد اقدام نمایــد درغیراینصورت 

ســپرده او بــه نفــع شــهرداری ضبــط و بــا نفــر دوم قرارداد منعقــد می گردد.
گهی،کارشناسی وغیره که دراثر مناقصه حادث گردیده به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 12( کلیه هزینه های مالی ازقبیل هزینه آ

کارمنــدان دولــت مصــوب 22 دی مــاه 1۳۳7 و موضــوع تبصــره یــک مــاده  کننــدگان بایســتی شــرایط قانــون منــع مداخلــه  1۳( شــرکت 
82 مکــرر قانــون تشــکیالت وظایــف و انتخابــات شــوراهای اسالمی کشــور و انتخــاب شــهرداران مصــوب 1۳7۵/۳/1 بــا اصالحــات 

بعــدی و همچنیــن مــاده )1۰( قانــون نظــام وظیفــه عمومــی در نظــر داشــته باشــند.
گواهینامــه ارزش افــزوده جهــت تأمیــن اعتبــار آن بــه واحــد امــور مالــی شــهرداری  1۴( پیمانــکار در زمــان عقــد قــرارداد ملــزم بــه ارائــه 
می باشــد درغیراینصــورت شــهرداری هیچگونــه تعهــدی درقبــال تأمیــن اعتبــار و پرداخــت آن نخواهــد داشــت و مســئولیت قانونــی آن 

برعهــده پیمانــکار یــا شــرکت مربوطــه خواهــد بــود.
کسر یا اضافه نماید.  کل مبلغ پیمان را با نظر دستگاه نظارت  کثر 2۵ درصد از  کارفرما می تواند تا حدا  )1۵

کــه ممهــور بــه  کتبــی بــرای انجــام امــورات اداری  1۶( درصــورت داشــتن نماینــده تــام االختیــار بــرای شــرکت ها، داشــتن معرفــی نامــه 
مهــر شــرکت باشــد بــرای نماینــده تــام االختیــار شــرکت ها الزامی می باشــد.

گهی مناقصه نوبت اول - مرحله اول آ
نوبت چاپ اول

11۳۰۶71 / م الف
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