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مدیــرکل زندان هــا و اقدامــات تامینــی و تربیتــی اســتان 
ــا بیــش از ۲۱۲  گفــت: در مــاه مبــارک رمضــان ب اصفهــان 
گلریــزان،  میلیــارد ریــال هدیه شــهروندان در جشــن های 
۱۳۷ زندانــی جرایــم غیرعمــد در اســتان اصفهــان آزاد 

شــدند.
محمــود ضیایی فــرد در خصــوص آمــار آزادی زندانیــان 
کــرد: از ابتــدای  غیرعمــد در مــاه مبــارک رمضــان، اظهــار 
میلیــارد   ۲۱۲ از  بیــش  کنــون  تا رمضــان  مبــارک  مــاه 
ریــال بــرای آزادی زندانیــان جرایــم غیرعمــد در اســتان 
از  نفــر   ۱۳۷ آزادی  زمینه ســاز  کــه  شــده  جمــع آوری 
کــه از ایــن تعــداد  زندانیــان اســتان اصفهــان شــده اســت 

۱۳۱ نفــر مــرد و شــش نفــر زن هســتند.
وی در خصــوص کل میــزان بدهی زندانیان گفت: جمع 
کل مبلــغ بدهــی زندانیــان آزاد شــده در اســتان اصفهــان 
بیــش از ۲۹۹ میلیــارد ریــال اســت و از ایــن میــزان بدهــی، 
کیان، ۴۲  بیــش از ۱۲۹ میلیــارد ریــال از محل گذشــت شــا
میلیــارد و ۸۲۰ میلیــون ریال از ِاعســار و ســایر منابــع و ۱۲۶ 
میلیــارد و ۹۳۰ میلیــون ریــال از محل اعتبارات ســتاد دیه 

پرداخــت شــده اســت.
مدیــرکل زندان هــا و اقدامــات تأمینــی و تربیتــی اســتان 
اصفهــان بــا اشــاره به پرونــده ۸۵۹ زندانی جرایم غیرعمد 
کــرد: از این  مربــوط بــه ســتاد دیــه در اســتان، خاطرنشــان 

کل  تعــداد ۸۲۹ نفــر مــرد و ۳۰ نفــر زن هســتند و جمــع 
بدهــی زندانیــان غیرعمــد حــدود ۸۰۰ میلیــارد تومــان 

اســت.
ضیایی فــرد در خصوص ایجــاد اشــتغال بــرای زندانیــان 
کــرد: یکــی از مهم تریــن مســائل  پــس از آزادی، تصریــح 

بعــد از آزادی زندانیــان موضــوع اشــتغال آن هــا اســت 
کننــد از  کــه بایــد معــاش خانــواده خــود را تأمیــن  چــرا 
کار و صنایــع و خیــران می خواهیــم بــه  همــه صاحبــان 
اشــتغال زندانیــان کمک کننــد تا به دنبــال آن در کاهش 

کمــک شــود. آســیب های اجتماعــی 

مدیرکل زندان های استان اصفهان اعالم کرد:

آزادی ۱۳۷ زندانی جرائم غیرعمد در ماه مبارک رمضان در اصفهان 
خبرربخ

گر چه قیمت  معــاون امــور بهبــود تولیــدات دامی جهــاد کشــاورزی اصفهــان گفــت: ا
کیلوگــرم ۱۴ هــزار تومــان اســت امــا امــروزه تخــم  غ بــه ازای هــر  مصــوب تخم مــر
کیلوگــرم درب مرغــداری خریــداری  کمتــر از ۱۰ هــزار تومــان بــه ازای هــر  غ بــه  مــر
گــزارش روابــط  می شــود و فعاالن ایــن حــوزه بــه شــدت متضــرر شــده اند.   بــه 
کشــاورزی اســتان اصفهــان، حسین ایراندوســت بــه  عمومی ســازمان جهــاد 
کــرد و اظهــار داشــت: در اســتان دو برابــر  غ در اصفهــان اشــاره  وضعیــت بــازار تخــم مــر
غ بــه  گذشــته این ۵۰ درصــد تولیــد مــازاد تخــم مــر کــه در ســال های  غ تولیــد می شــود   نیــاز تخــم مــر

دیگر استان ها ارسال می شد.
ــه  غ ب ــر چــه قیمــت مصــوب تخم مــر گ گفــت: ا کشــاورزی اصفهــان  معــاون امــور بهبــود تولیــدات دامی جهــاد 
کیلوگــرم درب  کمتــر از ۱۰ هــزار تومــان بــه ازای هــر  غ بــه  کیلوگــرم ۱۴ هــزار تومــان اســت امــا امــروزه تخــم مــر ازای هــر 

ــه شــدت متضــرر شــده اند. ــداری می شــود و فعاالن ایــن حــوزه ب مرغــداری خری

روشن وضعیت در انتظار تصمیم ستاد تنظیم بازار کشور:

غ اصفهان  آینده مبهم بازار تخم مر

نیازی ندارم مدیرعامل استقالل و پرسپولیس بشوم

گری آذری از تمایالت رنگی  افشا
یک رییس جمهور!

۶

کاهش قطره چکانی قیمت ها:

خواب زمستانه خودرو در بهار 

رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان اصفهان 
ح کرد:  مطر

به اعتراض جامعه کارگری امنیتی 
نگاه نشود 

 چرا خبری از واریز بخش دوم 
سود سهام عدالت نیست؟!

مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان اعالم کرد

تولید ۲۰ هزار تن ریل 
در ذوب آهن 

طی سه ماه گذشته

تشویق سرمایه گذاران 
به احداث هتل در اصفهان 
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مدیرکل زندان های استان اصفهان مطرح کرد؛

نقش مؤثر فوالدمبارکه درآزادی وایجاد 
اشتغال برای زندانیان اصفهان

دالیل استفاده از ردیاب خودرو 
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حسن حجتی - شهردار دولت آباد

شــهرداری دولــت آبــاد برخــوار درنظــردارد عملیــات اجرایــی بــه شــرح زیــر ازطریــق مناقصــه 
گــذار نمایــد. عمومی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط وا

1( عملیات اجرایی بهسازی تاالر شهرداری )تاسیسات برقی و نماسازی دکوراتیو بدنه و سقف 
تاالر( مطابق مشخصات مندرج در اسناد تجدید مناقصه

2( خرید، حمل و تحویل لوله و اتصاالت کاروگیت
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: روز شنبه مورخ 1۴۰۰/۰۳/۰8

کات: روز یکشنبه مورخ 1۴۰۰/۰۳/۰9 گشایش پا
 www.dolatabadcity.ir محل دریافت اسناد: دولت آباد - بلوار طالقانی - پایگاه اینترنتی
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نوبت دوم
گهی تجدید مناقصه عمومی« »آ

۴

مستأجر بعدی پاستور کیست؟
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خبر

بیــش از ۱.۷ میلیــون نفــر از بیــکاران را افــراد ۱۸ تا ۳۵ 
ساله تشــکیل داده اند.  

گذشــته بیــش از۶۲.۳  گزارش ایســنا، در ســال  بــه 
گــروه جمعیتــی ۱۵ ســاله و بیشــتر  میلیــون نفــر  در 
کــه ۲۵.۷ میلیون نفــر آن  فعال )بیکار  قــرار داشــتند 

 ۲۳.۲ حــدود  تعــداد  از ایــن  بوده انــد.  شــاغل(  و 
گزارش  میلیون نفر شــاغل و  ۲.۴ میلیون نفر بیکار 
که در مجموع بیانگر نرخ بیکاری ۹.۶  شــده اســت 

ــت. ــال ۱۳۹۹ اس ــدی در س درص
وضعیت بیکاری ۱۸ تا ۳۵ ساله ها

کــه اخیــرا مرکــز  گــزارش بیــکاری  بررســی جزئیــات 
کــه بیش  کــرد از ایــن حکایــت دارد  آمار ایــران منتشــر 
گــروه ســنی ۱۸ تــا  از ۱.۷ میلیــون نفــر از افــراد بیــکار را 
۳۵ ســاله تشــکیل داده اند. ایــن در حالــی اســت کــه 
تعــداد آنهــا در ســال ۱۳۹۸ بالــغ بــر ۲.۱ میلیــون نفــر 
بــوده اســت. بر ایــن اســاس از تعــداد بیــکاران در ایــن 
کــم شــده و نــرخ  گــروه ســنی حــدود ۳۸۳ هــزار نفــر 
بیــکاری بیــن آنهــا از ۱۷.۹ بــه ۱۶.۷ درصــد در ســال 

قبــل رســیده اســت.
۱.۲ میلیون نفر از بیکاران ۱۸ تا ۳۵ ساله مرد 

هستند 
ــا ۳۵  ــکاران ۱۸ ت ــری بی ــون نف ــت ۱.۷ میلی از جمعی
ــه البتــه  ک ســاله، ۱.۲ میلیــون نفــر مــردان هســتند 
کمتــر  بــه ســال ۱۳۹۸ حــدود ۱۷۳ هــزار  نســبت 
شــده اند. همچنیــن تعــداد زنــان بیــکار در ایــن گروه 
ســنی در ســال قبــل از حــدود ۷۵۷ هــزار بــه ۵۴۷ 

ــت. ــته اس ــش داش کاه ــزار  ه

سهم ۱۸ تا ۳۵ ساله ها از بیکاری چقدر است؟  

گزارشربخ

قیمــت مانتو هایــی بــدون طراحــی شــیک و بــدون 
کیفیــت پشــت ویتریــن واحد هــای صنفــی ســطح 
شــهر و حتــی در فضــای مجــازی بــدون نظــارت 

متولیــان هــر روز در حــال افزایــش اســت.
گرانی هــای شــدید باعــث نارضایتــی مــردم شــده 
کــی در حــال  کــه برخــی مــواد خورا اســت. تاجایــی 
حــذف شــدن از ســبد غذایــی طبقــات ضعیــف 

وحتــی متوســط جامعــه اســت.
کاال هــا را نمی تــوان از ســبد  امــا برخــی از لــوازم و 
ــه لبــاس و  ــاز شــهروندان ب ــوار حــذف شــود. نی خان
تهیــه انــواع پوشــش ها جــزء همان دســته ای اســت 

گذاشــت. کنــار  کــه نمی تــوان بــه راحتــی 
کشــور  گــران در  کاالهــای ضــروری امــا  مانتــو یکــی از 
که متاســفانه به یکی از معضالت  اســت. عرصه ای 
ــت.  ــده اس ــل ش ــا تبدی ــیاری از خانواره ــدی بس ج
کــه در طــول ســال  کی اســت  مانتــو یکــی از پوشــا
اقتصــادی  امــا وضعیــت  زیــادی دارد.  مشــتریان 
فروش ایــن  کاهــش  قیمت هــا  افزایــش  و  کــم  حا

ک را در پــی داشــته اســت. پوشــا
ــه  ــازی متوج ــای مج ــذار در فض گ ــت و  گش ــک  ــا ی ب
مانتــو  فــروش  تبلیغاتــی  کانال هــای  و  پیچ هــا 
یــک  میلیونــی  چنــد  رقم هــای  شــد.  خواهیــد 
مانتــوی بــه اصطــالح مجلســی از حقــوق یــک مــاه 
کــه گذر کنید،  یــک کارگــر فراتــر رفتــه اســت. از این ها 
ــا اعــداد و ارقــام  مانتــو در فروشــگاه های شــهر نیــز ب
غیــر قابل قبــول عرضه می شــود. مانتو هایــی بدون 
کیفیــت و بــا رقم هــای عجیــب  طراحــی شــیک، 
واحد هــای صنفــی ســطح شــهر  ویتریــن  پشــت 

قرارگرفتــه اســت.
گرانی ۱۰۰ درصدی قیمت پارچه مانتویی

بهــاره اســکندری یکــی از فعــاالن تولیــد مانتــو در 
گرانــی بــی حــد مانتــو می گویــد: بــرای  خصــوص 
تهیــه و دوخــت مانتــو شــاید بــه ظاهــر تنهــا پارچــه و 
کافــی باشــد. امــا امــروز شــرایط  یــک چــرخ خیاطــی 
تولید متفاوت تر از گذشــته شــده اســت. متأســفانه 
گــران  تهیــه مــواد اولیــه بــرای تولیــد مانتــو بســیار 
تمــام می شــود. قیمــت پارچــه و ســایر ملزومــات 
اســت.  افزایــش داشــته  مانتــو ۱۰۰ درصــد  تولیــد 
ازایــن رو مانتو هــا در بــازار بــا قیمت هــای بــاال بــه 
کــف قیمــت تولیــد یــک مانتــو  فــروش می رســد. 
بســیار ســاده و بــا جنس درجــه ۳ حــدود ۲۰۰ تومان 

می باشــد.
ایــن تولیــد کننــده بــا اشــاره بــه تبلیغ هــای مختلــف 

از  برخــی  می گویــد:  مجــازی  فضــای  در  مانتــو 
بــه فــروش  کــه درچنیــن فضا هایــی  مانتو هایــی 
بــه  نســبت  پایین تــری  قیمــت  شــاید  می رســند 
واحد هــای صنفــی در خیابــان داشــته باشــند. امــا 
خیلــی از مشــتری هاپس از تحویــل مانتــوی خــود 
ــراز  ــدازه اب ــوع دوخــت و حتی ان کیفیــت، ن از لحــاظ 
ــوع مانتو هــا  ــد. متأســفانه دوخت ایــن ن ــه دارن گالی
بــه هیــچ عنــوان طبــق اصــول تولیــد نمی شــود. 
گرفتــن الگو هــای  اغلب ایــن مانتو هــا بــدون در نظــر 
کیفیــت، امــا ارزان تــر  اســتاندارد و بــا پارچه هــای بــی 
از واحد هــای صنفــی بــه مشــتریان بخــت برگشــته 

فروختــه می شــود.
کوچــک  کارگاه هــای  اســکندی؛ این  گفتــه  بــه 
زیرزمینــی و زیــر پلــه ای بــدون پرداخــت هزینه هــای 
ســربار اقــدام بــه تولیــد مانتــو می کننــد کــه در نهایت 
موجــب ضــررو زیــان مشــتریان خواهــد شــد. این در 
کارگاه هــای تولیــد مانتــو بــا رعایــت  کــه  حالــی اســت 
اصــول دوخــت، طراحی و اهمیت دادن به کیفیت 
پارچه باید هزینه های ســنگینی را متحمل شوند. 
گرانــی ۲۰  حــاال بــا افزایــش ۲۵ درصــدی اجــاره بهــا، 
درصــدی بــرق و آب، افزایش ۳۹ درصدی دســتمزد 
گرانی هــا قطعــًا بــر  کارگــران مواجــه شــده اســت. این 

قیمــت نهایــی مانتــو تأثیــر گــذار اســت.
ایــن فعــال صنفــی در تولید مانتــو می گوید؛ صنعت 
ــرای  ــب ب ــیار مناس ــتر های بس ــی از بس ک یک ــا پوش
توســعه فرصت هــای شــغلی محســوب می شــود، 

گذشــته بــه نحــو  امــا متاســفانه در طــول ســال های 
شایســته و مطلوبی از این حوزه بهره مندی نشــده 
توجهــی  بــی  کاری هــا  اهمــال  دلیل ایــن  اســت. 
ک از جملــه تولیــد مانتــو  دولــت بــه صنعــت پوشــا
کــه لبــاس فــرم و حجــاب اصلــی  کشــوری  اســت. در 
زنان ایــن جامعــه مانتــو می باشــد هیــچ تشــویق و 
کننــدگان آن در نظــر  امتیــازی بــه طراحــان و تولیــد 
گرفتــه نمی شــود. بــه اعتقــاد اســکندری؛ واردات 
ک حتــی مانتــو توانســته آســیب جــدی بــه  پوشــا
کشــور بزند. نتیجه این نارســایی  فرهنگ و اقتصاد 
بــه واردات بــی رویــه البســه بــه ویــژه مانتــو منتهــی 
شــده و بــه نوعــی بازار ایــران را به حیاط خلوتی برای 
کــرده اســت. بــازار مانتو و  تولیــدات خارجــی تبدیــل 
پارچه مانتویی چشــم به واردات از کشــور همچون 
کشــور  گویــا اجــازه خــروج ارز از  ترکیــه دوختــه اســت. 
کیفیــت و  بــه بهانــه واردات لبــاس و مانتو هــای بــی 
مغایر با ســنت و فرهنگ ایران برای دولتمردانمان 
تولیــد همیــن مانتو هــا  تقویــت  از  قابــل قبول تــر 

درکشــور اســت.
بازارمانتو   گران وکم رونق

از  یکــی  در  مانتــو  فروشــنده  عبــادی  مهــرداد 
بی ســابقه  رکــود  بــه  بااشــاره  صنفــی  واحد هــای 
دربازار ایــن صنــف گفــت: زمانــی که مانتوی ســاده و 
بــا کیفیــت درجه ۳ با قیمت بــاالی ۳۰۰ هــزار تومان 
گذاشــته می شــود نباید انتظار داشــت  برای فروش 
قیمت هــا  شــود.  فروشــگاه  وارد  حتــی  مشــتری 

خیلی باالتر از ســال های قبل شــده اســت. امســال 
کمتــر از ســال های  تــوان خریــد مــردم هــم خیلــی 
گفته ایــن فعــال صنفــی؛  گذشــته شــده اســت. بــه 
متأســفانه برخــی تبلیغ هــا بــا نــام مــزون در فضــای 
مجــازی بازار ایــن صنــف را بــه رکــود عمیــق برده انــد. 
بــه ویــژه پــس از شــیوع کرونــا در کشــور مــردم ترجیح 
کمتــر وارد بــازار شــوند. خرید اینترنتــی  می دهنــد 
تنهــا  اســت. این  شــده  ســنتی  خریــد  جایگزیــن 
فــروش  صنفــی  واحد هــای  صاحبــان  مشــکل 
گرانــی پارچــه، اجــاره بهــا،  مانتــو نیســت. بــه دلیــل 
و ســایر هزینه هــای تحمیلــی  کارگــران  دســتمزد 
گذشــته  قیمت مانتو نســبت به اردیبهشــت ســال 

گران تــر شــده اســت! بیــش از ۱۰۰ درصــد 
خیلــی  مانتو هــا  طراحــی  معتقداســت؛  عبــادی 
پیشــرفت خوبی داشــته وتنوع درطراحی و دوخت 
ــرای همیــن قیمــت  بــه وضــوح مشــخص اســت. ب
مدل هــای متنــوع در تولیــد مانتــو از ۲ میلیــون تــا ۱۰ 
میلیون تومان چشــم هر مشــتری را خیره می کند. 
البتــه در مقابل برای مشــتریان نیز مانتو هــای ارزان 
انتخــاب  کوتاه تــر  قــد  کیفیــت و  بــی  پارچــه  تربــا 
مانتوهامشــتری ها  نــوع  بین ایــن  در  می شــود. 
تــا ۸۰۰ هزارتومــان یــک  بــا قیمــت ۳۰۰  می توانــد 
گرانی هــا  هرصــورت  در  کننــد.  خریــداری  مانتــو 
ــن  ــه خرید ای ک ــی  ــا جای ــیده ت ــو رس ــت مانت ــه قیم ب
ک ضــروری بــرای بیشــتر خانواده هــا ســخت  پوشــا

شــده اســت.

کرد؛ گران  افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت پارچه، مانتو را 

جوالن مانتو های ۲ الی ۱۰ میلیون تومانی 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

در دســته بندی ای کــه مرکز آمار از وضعیــت درآمدی 
جامعــه انجــام داده هــر چــه خانوارهــا و اشــخاص 
کل جامعــه باالتــر رود در  درآمدشــان بــه نســبت 

دهــک باالتــری قــرار می گیــرد.
کشــور در بخــش  تورمی دهک هــای  درجه بنــدی 
کی هــا و آشــامیدنی های مصرفــی در خــاف  خورا
جهــت مســیر کل تــورم ثبــت شــده اســت. به ایــن 
معنا که بیشــترین تورم در دهک نخســتین معادل 
کمتریــن تــورم نیــز در دهــک  بــا ۴۰.۶ درصــد بــوده و 
کــه برابــر بــا ۳۶.۵ درصــد بــوده اســت. دهــم رخ داده 
 ۹۹ ســال  در  اقتصاد ایــران  در  واقعــه  تحلیل ایــن 
کی هــا در همــه  گرانــی خورا کــه  کــی از آن اســت  حا
گریبــان  ــر بــوده و  دهک هــا از حــدی مشــخص باالت
گرفتــه اســت امــا بــرای  هــر دو بخــش پولــدار و فقیــر را 
گران تــر آمــده اســت.  بــه عبــارت دیگــر  کم درآمدهــا 
بــرای  ضــروری   کاالهــای  کــه  کــی  خورا کاالهــای 
دهک هــای پایین تــر جامعه به شــمار می روند فشــار 
تورمی بیشتری را در سال گذشته برای این طبقات 

ــت. ــار آورده اس ــه ب ب
نشــان  دهک هــا  مصرفــی  ســبدهای  بررســی 
ــر  کی هــا در دهک هــای پایین ت می دهــد ســبد خورا

کــه مصــرف آن هــا بــرای  کاالهایــی هســتند  جامعــه 
کاالهایــی از قبیــل مــرغ،  افــراد ضروری تــر اســت. 

و... برنــج  تخم مــرغ، 
رکــورد تورمــی در دهک هــای پایین تر نشــان می دهد 
کاالهای ضروری مصرفی در دهک اول بیش از مواد 
غذایی لوکســی که در ســبد مصرفی پردرآمدهاســت 
کــه  گــران شــده اســت. نکتــه قابــل تأمل ایــن اســت 
دولــت کاالهــای اساســی را که ایــن دهک هــا مصــرف 
می کننــد بــا نــرخ دالر ۴۲۰۰ تأمیــن می کنــد. با ایــن 
کم درآمدهــا  وجــود تــورم مــواد غذایــی پولدارهــا از 

کمتــر بــوده اســت!
ــت  ــد سیاس ــان می ده ــدودی نش ــا ح ــاق ت ــن اتف ای
تخصیص دالر بر پایه قیمت ۴۲۰۰ نتوانسته از فشار 

کنــد. تورمی بــه کم درآمدهــا جلوگیــری 

واریــز ســود ســهام عدالــت ســال ۱۳۹۸ درحالــی 
گذشــت حــدود دو ماه  کــه بــا  دو مرحلــه ای شــد 
از پرداخــت مرحلــه نخســت، هنــوز خبــری از 

واریــز بخــش دوم ایــن ســود نیســت. 
ســود ســهام عدالــت ســال های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و 
۱۳۹۷ طــی یــک مرحلــه بــه حســاب مشــموالن 
ســهام عدالــت واریــز شــد امــا قــرار شــد ســود 
ســهام عدالــت ســال ۱۳۹۸، طــی دو مرحلــه بــه 

حســاب ســهام داران واریــز شــود.
 ۲۸ در  نخســت  مرحلــه  اســاس،  بر ایــن 
گرفــت و افــراد  اســفندماه ســال ۱۳۹۹ صــورت 
کردنــد.  ۵۰ درصــد ســود ســهام خــود را دریافــت 
میــزان ســهامی که داشــت  بــه  فــرد  هــر  البتــه 
کــرد. بــرای مثــال ســود تعلــق  ســود دریافــت 

ســهام  اولیــه  ارزش  کــه  مشــمولی  بــه  گرفتــه 
عدالتــش ۴۵۲ هــزار تومــان اســت، حــدود ۱۶۸ 
را در  کــه نیمی از ایــن مبلــغ  بــود  تومــان  هــزار 

کــرد. اســفند مــاه دریافــت 
در ایــن راســتا، قــرار شــد مرحلــه دوم ســود در 
ســال جدیــد واریــز شــود و حتــی وعــده داده 
مبــارک  مــاه  از  قبــل  اتفــاق  بود ایــن  شــده 

دهــد.  خ  ر رمضــان 
ــه  ک ــز نشــد و آنطــور  ــده واری امــا مبلــغ باقــی مان
حســین فهیمــی، مدیرعامــل شــرکت ســپرده 
گــذاری مرکــزی در اواخــر فروردیــن مــاه توضیــح 
داده بود، ایــن شــرکت در انتظــار دریافــت ســود 

از ســوی شــرکت ها بــود.
البتــه فهیمــی، تقریبــا یــک مــاه بعــد از صحبــت 
کــه احتمــاال نــام پنــج شــرکتی  کــرد  مذکــور اعــام 
کنــون ســود ســهام عدالــت را بــه حســاب  کــه تــا 
گــذاری مرکــزی واریــز نکرده انــد،  شــرکت ســپرده 

اعــام خواهــد شــد.
گذشــت حــدود یــک هفتــه از وعــده  حــال، بــا 
ســهام  ســود  دوم  بخــش  نــه  هنــوز  مذکــور، 
عدالــت بــه حســاب مشــموالن واریــز شــده و 
ســود  پرداخــت  در  کــه  شــرکت هایی  نــام  نــه 

اســت. شــده  اعــام  کرده انــد،  بدقولــی 

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان 
تلفــن ثابــت و همــراه اصفهان گفت: قیمت گوشــی 
کاهــش قیمــت دالر حــدود ۱۵  ــا  موبایــل در ابتــدا ب
 پنــج درصــد افزایش 

ً
درصــد کاهــش یافتــه و مجــددا

یافــت بنابرایــن در مجمــوع قیمــت موبایل کاهش 
کــرده اســت. ۱۰ درصــدی را تجربــه 

گوشــی  کــرد: قیمــت  حســن میرشمشــیری اظهــار 
کاهــش قیمــت دالر حــدود ۱۵  ــا  موبایــل در ابتــدا ب
درصــد کاهــش یافتــه و مجــددًا پنــج درصــد افزایش 
یافــت بنابرایــن در مجمــوع قیمــت موبایل کاهش 
کــرده اســت. وی افــزود: همــه  ۱۰ درصــدی را تجربــه 
کاهــش  اما ایــن  داشــته،  قیمــت  ریــزش  برندهــا 
کــه قیمــت آن نســبت بــه  گوشــی هایی  قیمــت در 
گوشــی ها بیشــتر بــوده اســت همچــون اپــل و  ســایر 
پرچم دارهای سامســونگ، مشــهودتر بوده اســت.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان 
بــرای  گفــت:  اصفهــان  همــراه  و  ثابــت  تلفــن 
پیش بینــی آینــده قیمــت موبایــل فقــط بایــد بــه 
کنــون نمایندگی هــای  کــرد، ا رونــد نــرخ ارز توجــه 
کننــده موبایــل  هیــچ یــک از شــرکت های تولیــد 
گــر بــه واســطه برداشــته شــدن  در ایــران نیســتند، ا
نیــز  بازگشــته و قیمــت دالر  کشــور  بــه  تحریم هــا 
ــل توجــه قیمــت  کاهــش قاب ــد، شــاهد  کاهــش یاب

موبایــل خواهیــم بــود.
کنــون فقــط نــرخ دالر  میرشمشــیری افــزود: امــا ا
تعییــن کننــده قیمــت موبایــل اســت زیرا شــرکت ها 
کــه بتواننــد بــازار را بــه نفــع  آنقــدر واردات نمی کننــد 
کنون با  خودشــان تغییــر دهنــد. نرخ بــازار موبایــل ا

دالر تعییــن می شــود.
کــف  گوشــی، قیمــت  کــرد: قیمــت  وی تصریــح 
کــه فروشــنده ها نیــز بــا ســود یــک تــا دو  بــازار اســت 
درصــدی بــرای فــروش بــا یکدیگــر رقابــت می کننــد. 
گوشــی موبایــل  گاهــی حتــی ممکــن اســت قیمــت 

کنــد. ســاعت بــه ســاعت هــم تغییــر 
موبایل را از واحدهایی بخرید که خدمات آن را 

نیز ارائه دهند
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان 
هــم  بــه  گفــت:  اصفهــان  همــراه  و  ثابــت  تلفــن 
کــه  کاالیــی بخرنــد  اســتانی ها توصیــه می شــود 
خدمــات پــس از فروش آن در اســتان مســتقر باشــد 
کاالی خــود را از ســایر  کنــون برخــی از فروشــنده ها  ا
کــه فاصلــه زیــادی بــا اصفهــان دارنــد در  شــهرها 
اصفهــان عرضــه می کننــد و در اســتان پشــتیبانی 
ــور اســت  ــد بنابرایــن مشــتری مجب خدمــات ندارن
بــرای دریافــت خدمــات، تلفــن همــراه خــود را بــه 
کار منطقــی نیســت  که ایــن  کنــد  آن شــهرها پســت 

زیــرا عــاوه بــر ریســک پســت آن، تضمینــی در ارائــه 
خدمــات نیــز وجــود نــدارد و ممکــن اســت فقــط 

کــرده و آن را بازگرداننــد. کاال را باطــل  گارانتــی 
میــر شمشــیری افــزود: امــا در اســتان اصفهــان تمام 
واحدهــای صنفــی خدمــات موبایــل زیــر مجموعــه 
اتحادیه فروشــندگان و تعمیرکنندگان تلفن همراه 
کنتــرل می کنــد،  هســتند و اتحادیــه عملکــرد آنهــا را 
بهتــر اســت کاالیــی خریــد کنند کــه خدمات پــس از 

فــروش آن در اســتان ارائــه شــود.
کــرد: در اســتان اصفهــان چندیــن وارد  وی تصریــح 
گوشــی تلفــن همــراه مســتقر هســتند  کننــده بــزرگ 
کاال همــه خدمــات پــس از  کــه عــاوه بــر واردات 
فــروش آن را نیــز ارائــه می دهنــد و بیشــترین مــدت 
زمــان الزم بــرای ارائــه خدمــات دو هفتــه خواهــد 
ــر افــراد بخواهنــد  گ کــه ا بود، ایــن در صورتــی اســت 
مشــهد  یــا  تهــران  از  را  فــروش  از  پــس  خدمــات 
کننــد بیــش از یــک مــاه طــول خواهــد  دریافــت 

کشــید.

تمامی اشــخاص حقیقــی خریــدار ســکه از بانــک 
کــه در ســال ۱۳۹۹  مرکــزی جمهــوری اســالمی ایران 
کثــر )۱۰۵( قطعــه ســکه  نســبت بــه دریافــت حدا
اقدام نموده اند، مشــمول مالیات مقطوع شــدند.

دســتورالعملی  صــدور  بــا  مالیاتــی  امــور  ســازمان 
مالیــات  ســال ۱۴۰۰  مــاه  اردیبهشــت  هشــتم  در 
در  مرکــزی  بانــک  از  ســکه  خریــداران  بــا  مرتبــط 
متــن  مهــر،  خبرگــزاری  کــرد.  اعــالم  را   ۹۹ ســال 
 کامــل دســتورالعمل شــماره ۵۰۴ مــورخ ۱۴۰۰/۲/۸ 
چگونگــی  خصــوص  در  مالیاتــی  امــور  ســازمان 
ــداران ســکه از بانــک مرکــزی در ســال  مالیــات خری

کــرد: ۱۳۹۹ را منتشــر 
قانــون   )۹۳( و   )۱( مــواد  مفــاد  بــه  توجــه  بــا 
مصــوب  اصالحــی  مســتقیم  مالیات هــای 
1۳9۴/۰۴/۳1 بنــا بــه اختیــار حاصل از تبصــره ماده 
)۱۰۰( قانــون مذکــور و بــه منظــور تکریــم مودیــان 
ســال ۱۳۹۹  عملکــرد  مالیــات  وصــول  وتســهیل 
کننــدگان ســکه از بانــک مرکــزی، مقــرر  دریافــت 

مــی دارد:
۱( مشمولین مالیات مقطوع و تکالیف آنها:

تمامی اشــخاص حقیقــی خریــدار ســکه از بانــک 
ســال  در  کــه  اســالمی ایران  جمهــوری  مرکــزی 
کثــر )۱۰۵( قطعــه  ۱۳۹۹ نســبت بــه دریافــت حدا
ســکه اقــدام نموده انــد، مشــمول مالیــات مقطــوع 
گــروه  هســتند. این  دســتورالعمل  موضوع ایــن 
از خریــداران ســکه از نگهــداری اســناد و مــدارک 
موضــوع قانــون صدراالشــاره و تســلیم اظهارنامــه 

مالیاتــی معــاف هســتند.
بدیهــی اســت بــا اســتناد بــه قســمت اخیــر تبصــره 
مــاده )۱۰۰( قانــون مالیات هــای مســتقیم اصالحی 
مصــوب 1۳9۴/۰۴/۳1، مالیات اشــخاص موضوع 
کــه اظهارنامــه مالیاتــی خــود را در موعــد   ایــن بنــد 
مقرر تســلیم نمایند، بر اســاس رســیدگی به اســناد 

و مــدارک ارائــه شــده تعییــن خواهــد شــد.
مهلت پرداخت مالیات موضوع این دســتورالعمل 
کثــر تــا پایــان خــرداد مــاه ســال ۱۴۰۰ اســت.  حدا
ــه ســامانه  ــا مراجعــه ب ــور مکلفنــد ب ــداران مذک خری
عملیــات الکترونیــک مودیــان مالیاتــی ســازمان 

 my.tax.gov.ir نشــانی  بــه  کشــور  مالیاتــی   امــور 
نســبت بــه پرداخــت مالیــات متعلــق بــه شــرح بنــد 
پرداخــت  نماینــد.  اقــدام  دســتورالعمل  )۲( ایــن 
مالیــات بعــد از ســر رســید تعییــن شــده موجــب 
 )۱۹۰( مــاده  موضــوع  دیرکــرد  جریمــه  تعلــق 
قانــون مالیات هــای مســتقیم اصالحــی مصــوب 

شــد. خواهــد   1۳9۴/۰۴/۳1
۲( میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص 

حقیقی دریافت کننده سکه بر اساس تعداد 
سکه تحویلی طی سال ۱۳۹۹

تا ۵ قطعه سکه مشمول مالیات نیست.
نســبت بــه مــازاد ۵ ســکه تــا میــزان ۱۵ ســکه بــه ازای 

هــر قطعــه ســکه ۹.۶۰۰.۰۰۰ ریــال مالیــات مقطوع.
ــه  ــکه ب ــزان ۲۵ س ــا می ــکه ت ــازاد ۱۵ س ــه م ــبت ب نس
مالیــات  ریــال  ســکه ۱۲.۸۰۰.۰۰۰  قطعــه  هــر  ازای 

مقطــوع.
نســبت بــه مــازاد ۲۵ ســکه تــا میــزان ۱۰۵ ســکه 
ــات  ــال مالی ــکه ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ری ــه س ــر قطع ــه ازای ه ب

مقطــوع
۳( سایر موارد

در خصــوص مودیانــی کــه امــکان پرداخــت مالیــات 
مقطــوع موضوع ایــن دســتورالعمل را بــه صــورت 
ندارنــد،   ۱۴۰۰ ســال  خردادمــاه  پایــان  تــا  کامــل 
کثــر تاچهــار مــاه  مالیــات مقطــوع تعییــن شــده حدا

بــه صــورت مســاوی تقســیط می شــود.
ــت  ــه دریاف ــبت ب ــال ۱۳۹۹ نس ــه در س ک ــخاصی  اش
بیــش از )۱۰۵( قطعــه ســکه از بانــک مرکــزی اقــدام 
کــه حســب ســوابق پرونــده بــا مجــوز  و مشــاغلی 
شــغل  بــه  ربــط  ذی  مراجــع  ســوی  از  صــادره 
خریــدو فــروش ســکه اشــتغال دارنــد، مشــمول این 
دســتورالعمل نبــوده و مکلف به تســلیم اظهارنامه 
مالیاتــی و پرداخــت مالیــات متعلــق در موعــد مقــرر 

)پایــان خردادمــاه ۱۴۰۰( می باشــند.
کــه مطابــق حکــم تبصــره مــاده )۱۰۰( قانــون  از آنجــا 
تعییــن شــده مطابــق  مالیــات مقطــوع  مذکــور، 
بنــد )۲( ایــن دســتورالعمل در صــورت عــدم تســلیم 
و  قطعــی  مقــرر،  موعــد  در  مالیاتــی  اظهارنامــه 
وفــق مقــررات قابــل وصــول می باشــد، لــذا اوراق 
)۱( ایــن  بنــد  موضــوع  تمامی مشــمولین  قطعــی 
دســتورالعمل، یــک مــاه پــس از سررســید پرداخــت 
مالیــات صــادر و بــه مؤدیــان ذی ربــط ابــالغ خواهــد 

ــد. ش
کــه بــه  آن دســته از مشــمولین این دســتورالعمل 
باشــند،  اعتــراض داشــته  مالیــات قطعــی شــده 
حــل  هیــأت  در  مقــررات  برابــر  آنهــا  اعتــراض 
اختــالف مالیاتــی موضــوع تبصــره )۱( مــاده )۲۱۶( 
قانــون مالیات هــای مســتقیم اصالحــی مصــوب 

بــود. خواهــد  رســیدگی  قابــل   1۳9۴/۰۴/۳1

کی ها  تورم باالی خورا
برای دهک های کم درآمد

چرا خبری از واریز بخش دوم 
سود سهام عدالت نیست؟!

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان:

قیمت موبایل ۱۰ درصد کاهش یافته است

مهلت پرداخت پایان خردادماه است؛

جزئیات و نحوه پرداخت مالیات 
از سوی خریداران سکه 

خبر

ــدار  ــود خری کمب ــا  ــدی اســت ب ــه چن ک ــودرو  ــازار خ ب
پایــان  از  بعــد  هفتــه  اولیــن  در  شــده،  مواجــه 
محدودیت هــا نیــز بــاز روی مشــتری را به خود ندید 
و قیمت هــا نیــز به صــورت قطره چکانــی روند نزولی 

گرفتنــد. بــه خــود 
فــروش  و  خریــد  بــازار  گرچــه  ا مهــر،  گــزارش  بــه 
رســمی خودرو پــس از ۳ هفتــه تعطیلــی، طی هفته 
کــرد امــا بررســی های میدانــی  کار  جــاری آغــاز بــه 
امیــد  بــه  بــازار،  روزهــا  که ایــن  می دهــد  نشــان 
کاهــش و حتــی نبــود مشــتری  کاهــش نــرخ ارز بــا 
مواجــه شــده اســت، بــه شــکلی که به گفتــه فعاالن 
کثــری بــه ســر می برد. بازار، ایــن بخــش در رکــود حدا
رکــود و انتظــار در بــازار خــودرو به قدری عمیق شــده 
کــه حتــی خبــر افزایــش میانگیــن ۹ درصدی قیمت 
که  کارخانــه ای توســط شــورای رقابــت  خودروهــای 
چنــدی پیــش رســانه ای شــد، نتوانســت تحرکــی 
کنــد و قفــل بــازار را بگشــاید. در  در ایــن بازار ایجــاد 
واقــع عــالوه بر خریداران، فروشــندگان نیــز در حالت 
کنــد  انتظــار بــوده تــا نــرخ دالر جایــگاه خــود را پیــدا 
کــرده اســت. کــه همیــن امــر بــازار را بــا آرامــش همــراه 

کــه وقتی یک مــاه پیش یعنی در  ایــن در حالیســت 
فروردیــن مــاه در فضــای مجازی اعالم شــد که مقرر 
شــده شــورای رقابت در ۳ ماه نخســت ســال جاری 
قیمت هــا را پــس از ۶ مــاه تغییــر دهــد، بــازار بــا یــک 
کــه قیمــت  هیجــان موقتــی مواجــه شــد بــه شــکلی 
خودروهــای داخلــی در بــازار تــا حــدود ۳۰ میلیــون 
ــه قیمــت  ک ــار  ــز افزایــش یافــت. اما ایــن ب تومــان نی
ــا افزایــش مواجــه  ــه ای خــودرو در واقعیــت ب کارخان
شــده، هیــچ تحرکــی نــه از جنــس افزایــش قیمــت و 

نــه از جنــس افزایــش خریــداران، نداشــته اســت.
کــه  از ســویی دیگــر نیــز خبرهــای ضــد و نقیضــی 
در مــورد طــرح مجلــس تحــت عنــوان ســاماندهی 
گــوش می رســد نیــز در ترمــز  صنعــت خــودرو بــه 
کــه اعضــای  کــردن بــازار بــی اثــر نبــوده اســت؛ آنطــور 
کرده اند  کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعالم 
کــه یکــی از محورهــای  بــه زودی در مورد ایــن طــرح 
اصلــی آن عرضــه خــودرو در بــورس اســت، تصمیــم 
ــه صحــن  گیــری نهایــی صــورت می گیــرد و طــرح ب

ارائــه می شــود.
کاهش قطره چکانی قیمت ها و نبود مشتری

بــا  خــودرو  بــازار  فعــال  یــک  رابطــه  همیــن  در 
بیان اینکــه در حــال حاضــر معاملــه خاصــی در بــازار 
کــد اســت،  انجــام نمی شــود و بــازار بــه شــدت را
گفــت: یکــی از اصلــی تریــن مؤلفه هــای تأثیرگــذار در 

ــرخ دالر  ــه ن ک ــی  ــت؛ زمان ــرخ دالر اس ــودرو ن ــازار خ ب
در رونــد نزولــی قــرار می گیــرد، خریــداران بــه امیــد 
وی  می کشــند.  خریــد  از  دســت  بیشــتر  کاهــش 
افــزود: رونــد بــازار بیانگــر تــداوم کاهــش نــرخ خــودرو 
اســت و انتظــار افزایــش وجــود نــدارد، مگر اینکــه 
اتفــاق خاصــی در بــازار ارز بیفتــد و نــرخ دالر در مــدار 
گیــرد. بــه هــر حــال شــرایط فعلــی  صعــودی قــرار 
کنــون  ــازار نمایــی از افزایــش قیمــت نــدارد. هــم ا ب
قیمــت خودروهــا میانگیــن ۳ تــا ۵ میلیــون تومــان 
کاهــش مواجــه  گذشــته بــا  نســبت بــه یــک هفتــه 

شــده اســت.
ــًا  ــازار تقریب ــه ب ــا بیان اینک ــودرو ب ــازار خ ــال ب ــن فع ای
گرچــه شــورای رقابــت  گفــت: ا قفــل شــده اســت، 
افزایــش قیمــت کارخانــه ای خــودرو را مصــوب کرده 
اما ایــن خبــر نتوانســت هیجانــی در بازار ایجــاد کند.

وی تصریــح کرد: نزولی شــدن قیمــت دالر، آنچنان 
را  خودروهــا  بــازاری  قیمــت  می رفــت  انتظــار  کــه 
کاهــش بــه صــورت قطــره چکانــی  کاهــش نــداده و 
ــداران  ــه هــر حــال روی رفتــار خری ــوده اســت امــا ب ب
اثرگــذار بــوده و موجــب عقــب نشــینی آنهــا از بــازار 

ــت. ــده اس ش
قیمت خودروهای داخلی در بازار

ارزیابــی آخریــن وضعیــت قیمــت خــودرو در بــازار 
بــازار  در  قیمت هــا  گرچــه  ا کــه  می دهــد  نشــان 
ــا ۵ میلیــون تومــان تفــاوت  شــناور بــوده و بیــن ۲ ت
نــرخ وجــود دارد امــا بــه صــورت میانگیــن قیمــت 
پــژو SLX ۴۰۵ بــه قیمــت ۲۰۳ میلیــون تومــان، پــژو 
 LX ــارس ــارس ســاده ۲۱۸ میلیــون تومــان، پــژو پ پ
ســال ۲۵۳ میلیــون تومــان، پــژو ۲۰۶ تیــپ دو ۱۹۷ 
میلیــون تومــان و پــژو ۲۰۶ تیــپ پنــج ۲۵۷ میلیــون 
تومــان اســت. قیمــت ســاندرو اســتپ وی ۳۸۵ 
میلیــون تومــان، تنــدر ۹۰E۲ معــادل ۳۲۳ میلیــون 

تومــان، دنــا معمولــی ۲۶۷ میلیــون تومــان، ســمند 
ال ایکس ۱۸۴ میلیون تومان، ســمند ای اف ســون 
۲۰۵ میلیــون تومــان و رانــا پــالس ۲۲۳ میلیــون 

تومــان نیــز اســت.
قیمــت پرایــد ۱۱۱ معادل ۱۲۸ میلیون تومــان، پراید 
پــالس ۱۲۲  پرایــد ۱۵۱  میلیــون،  معــادل ۱۱۰   ۱۳۱
میلیــون تومــان، ســاینا EX دنــده ای ۱۴۳ میلیــون 
تومــان،  میلیــون   ۱۳۲ بــک  تیبا هــاچ  تومــان، 
کوییــک  تیبــا صنــدوق دار ۱۲۵ میلیــون تومــان و 

دنــده ای آر ۱۵۵ میلیــون تومــان اســت.
قیمت خودروهای خارجی در بازار

هــم  کــه  می دهــد  نشــان  میدانــی  بررســی های 
کنــون هــر دســتگاه خــودروی هیوندایــی آزرا ۲۰۱۹  ا
معــادل ۲ میلیــارد و ۴۵۰ میلیــون تومــان، ســوناتا 
هیبریــد تیــپ ۲ یک میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون تومان، 
توســان ۲۰۱۸ معــادل یــک میلیــارد و ۸۲۰ میلیــون 
تومــان، النتــرا یــک میلیــارد و ۱۰۰ میلیــون تومــان، 
ســورنتو ۳ میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون تومــان، ســراتو 
۲۰۱۸ معــادل یــک میلیــارد و ۱۵۰ میلیــون تومــان، 
اپتیمــا هیبریــد ۲۰۱۸ یــک میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون 
ــد ۲۰۱۸ معــادل یــک  ــا C-HR هیبری تومــان، تویوت
میلیــارد و ۹۵۰ میلیــون تومــان، تویوتــا راوفــور دو 
تومــان،  میلیــون   ۱۲۰ و  میلیــارد   ۲ دیفرانســیل 
ســانتافه ۲ میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون تومــان اســت.

همچنیــن قیمــت هــر دســتگاه خــودروی فولکــس 
گلــف یــک میلیــارد و ۹۰۰ میلیــون تومــان، نیســان 
جــوک اســپرت یــک میلیــارد و ۳۰۰ میلیــون تومــان، 
میلیــون   ۲۵۰ و  میلیــارد   ۲ تریــل  نیســان ایکس 
تومــان، اســپورتیج یــک میلیــارد و ۹۸۰ میلیــون 
تومــان، لکســوس NX معــادل ۳ میلیــارد و ۳۰۰ 
ملیــون تومــان، میتسوبیشــی ASX معــادل یــک 

میلیــارد و ۴۴۰ میلیــون تومــان اســت.

کاهشقطرهچکانیقیمتها:

خواب زمستانه خودرو در بهار 
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گفــت:  کشــاورزی  معــاون باغبانــی وزارت جهــاد 
و  اقتصــادی  جنــگ  تحریم هــا،  وجــود  بــا 
جملــه  از  گذشــته  ســال  زیــاد  محدودیت هــای 
کرونا، بخش کشــاورزی کشــورمان  شــیوع ویــروس 
نزدیــک بــه ۶ میلیــارد دالر درآمــد ارزی داشــت. 
در  برومنــدی   محمدمهــدی  گزارش ایرنــا،  بــه 
ــه  گلخان حاشــیه آییــن اجــرای طــرح ۱۵ هکتــاری 
دانشــگاه آزاد اسالمی کاشــان بــا بیان اینکــه ســاالنه 
نزدیــک بــه ۱۲۳ میلیون تن محصوالت کشــاورزی 
کشــور تولیــد می شــود، افــزود: ۲۴ میلیــون تــن  در 
از ایــن محصــوالت مربــوط بــه محصــوالت باغــی و 
کــه بــا توجــه بــه محدودیت هــای  گلخانــه ای اســت 
جــزو  قرارگیری ایــران  اقلیمــی و  شــرایط  از  ناشــی 
مناطــق خشــک و نیمــه خشــک جهــان، بایــد 
ــور  کش ــد در  ــه رش ــد رو ب ــک رون ــه  ی ــه ب ــن زمین در ای

رســید.
کشــاورزی افــزون بــر  کــرد: بخــش  وی خاطــر نشــان 
تامیــن امنیــت غذایــی کشــور و تامین غــذای مردم 
که ایــن  بــه تولیــد درآمــد مــازاد بــر مصــرف رســید 
مهــم منجر به تحقــق درآمدهــای ارزی برای کشــور 

شــد.
صادرات ۵۳۰ میلیون دالری محصوالت دارویی

داشــت:  اظهــار  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر  معــاون 
ســاالنه ۱۲۰ هــزار تــن محصــوالت دارویــی بــه ارزش 

۵۳۰ میلیــون دالر از ایــران بــه خــارج صادر می شــود 
تولید ایــن  بــرای  کــه  ظرفیتــی  بــه  توجــه  بــا  کــه 
گیاهــان در کشــور وجــود دارد بایــد برای تقویت این 

کنیــم. بخــش حرکــت و حمایــت 
ــی  کارآفرین ــدوق  ــا صن ــه ب ــای تفاهم نام وی از امض
گفــت: بــرای نخســتین بــار ۱۳۰۰  امیــد خبــر داد و 
میلیــارد تومــان اعتبار با تســهیالت چهــار درصدی 
و حتــی بالعــوض برای توســعه کشــاورزی پرداخت 

می شــود.
برومنــدی در خصــوص کشــت های گلخانــه ای نیز 
توضیح داد: توســعه کشــت های گلخانه ای بســیار 
مهــم و یکــی از اولویت هــای وزارت جهاد کشــاورزی 

است.
بــه گفتــه وی، نزدیــک بــه ۲۱ هزار هکتار گلخانــه در 
کشــور وجــود دارد که ایــن رقــم تــا ســال ۱۴۰۴ باید به 

۴۸ هزار هکتار توســعه یابد.
برومنــدی بــا اشــاره به اینکه کشــور ایران در کمربند 
تولیــد محصــوالت اســتراتژیک قــرار دارد، افــزود: 
بایــد بــر روی تولیــد چنــد محصول  از جمله پســته، 
گل محمــدی  گیاهــان دارویــی و  گــردو،   خرمــا، 

متمرکــز شــویم.
در  محمــدی  گل  تولیــد  قطــب  را  کاشــان  وی، 
کــرد: بــه علــت ارزآوری  کشــور دانســت و تصریــح 
وزارت  بــرای  موضــوع  زیاد ایــن  اشــتغال  و ایجــاد 
کشــاورزی بســیار مهــم اســت و می کوشــد  جهــاد 

کنونــی را  گلســتان های  گلــکاران،  بــا حمایــت از 
را  گل محمــدی  باغ هــای  آن  کنــار  و در  تقویــت 

توســعه دهــد.
کاشــان درخصــوص  کشــاورزی  معــاون وزیــر جهــاد 
شهرســتان  هکتــاری   ۴۰۰ مجموعــه  مشــکالت 
ــه  ــوط ب ــادآور شــد: این مشــکالت مرب ــز ی کاشــان نی
کارشناســی  که به خاطر  گذشــته اســت  ســال های 

ناپختــه بــه وجــود آمــده اســت.
بــه گفتــه وی، ســطح زیــر کشــت بایــد بــر پایه مقــدار 
آب موجــود تعییــن می شــد تــا مانــع بــه وجــود 

ــود. ــدن چنیــن مشــکالتی ش آم
کــرد: بــا توجــه به اینکــه در ایــن  برومنــدی اضافــه 
طــرح ۵۰۰ بهره بــردار بــا ســرمایه گذاری بســیار زیــاد 
گرفتــار شــده اند و دارای اســتخرهای ذخیــره آب 
فــراوان اســت، مشــکالت آن بــا حضــور کارشناســان 

کشــاورزی بررســی می شــود. در وزارت جهــاد 
گلخانــه دانشــگاه آزاد  اجــرای طــرح ۱۵ هکتــاری 
اسالمی کاشــان روز جمعــه بــا حضــور معــاون وزارت 
کشــاورزی، ســیدجواد ســاداتی نژاد نماینده  جهاد 
کاشــان و آران و بیــدگل و جمعــی دیگــر از  مــردم 

مســووالن آغــاز شــد.
کاشــان دارای ۶ هــزار و ۳۰۰ هکتــار زمیــن زراعــی 
گلخانــه اســت و بیــش از ۱۰  و ۹ هــزار هکتــار بــاغ و 
کشــاورزی این شهرســتان  هــزار خانــوار در بخــش 

فعالیــت می کننــد.

معاون وزارت کشاورزی:

بخش کشاورزی پارسال ۶ میلیارد دالر 
درآمد ارزی داشت

خبرربخ

خبر

معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب شــرکت آب 
و فاضــالب اســتان اصفهــان از آبرســانی ســیار 
بــه ۳۰۵ روســتای اســتان در تابســتان امســال 
کبــری اظهــار داشــت: وقــوع  خبــر داد.  ناصــر ا
کاهــش  موجــب  مســتمر  خشکســالی های 
ــده  ــتاها ش ــیاری از روس ــی بس ــع آب ــت مناب کیفی
اســت افــزود: در تابســتان امســال بــا اســتفاده 
بــه ۳۰۵ روســتا آبرســانی  از ۶۰ دســتگاه تانکــر 
کندگــی  می شــود. وی در خصــوص تعــداد و پرا
ــا اســتفاده از تانکــر  کــه همچنــان ب روســتاهایی 
بــه آن هــا آبرســانی می شــود افزود: ایــن روســتاها 
ــه ترتیــب 18۵ روســتا در ناییــن، 1۶1 روســتا در  ب
کوهپایــه، ۶۳ روســتا در  اردســتان، 8۵ روســتا در 
کــرارج، ۴۳ روســتا  چــادگان، ۶۰ روســتا در بــراآن و 
در نطنــز، ۳۳ روســتا در بوییــن و میاندشــت، 
28روســتا در فریــدن، 2۳ روســتا در شــهرضا، 21 
روســتا در خــور و بیابانــک،21 روســتا در جرقویــه 
21، 7 روســتا در شــاهین شــهر و میمه و ۵ روســتا 

در تیــران وکــرون قــرار دارنــد.
معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب آبفــای اســتان 
اصفهــان بــا بیان ایــن کــه در ســال گذشــته بیش 
از 9۶ هــزار متــر مکعــب آب شــرب از طریــق تانکــر 
قــرار  اصفهــان  اســتان  روســتائیان  اختیــار  در 
گرفــت افــزود: برخــی از روســتاها تحــت پوشــش 
آبفــا نیســتند امــا بــه لحــاظ رســالت و مســئولیت 
اجتماعی این شــرکت که تامین آب شــرب سالم 
و بهداشــتی مــردم اســت، آب این روســتاها نیــز از 

طریــق آبرســانی ســیار تامیــن می شــود. 
کبــری در بخــش دیگــری از ســخنانش فاصلــه  ا
تاسیســات  بــا  روســتاها  از  برخــی  زیــاد  بســیار 
آبرســانی و صعــب العبــور بــودن مســیر دسترســی 
تامیــن آب شــرب  موانــع  دیگــر  از  را  آن هــا  بــه 
گفــت: پــس  پایــدار مناطــق روســتایی دانســت و 
از یکپارچــه ســازی شــرکت های آبفــای شــهری 
روســتاها  بــه  رســانی  خدمــات  روســتایی،  و 
گرفــت و بــا اجــرای طــرح 1۰۰  ســرعت بیشــتری 
کیلومتــر شــبکه  - ۳۰۰ اصــالح و بازســازی ۳۰۰  
آب روســتایی در بــازه زمانــی ۱۰۰ روزه در دســتور 
گرفــت.  وی هــدف از اجــرای طــرح 1۰۰- کار قــرار 
۳۰۰ را تامیــن آب آشــامیدنی ســالم و پایــدار بــه 
کــرد و افزود: در ســال گذشــته با  روســتاها عنــوان 
اجرای ایــن طــرح، آب شــرب پایدار  ۶۶ روســتا در 

اســتان اصفهــان تامیــن شــد.
آبفــای  آب  توســعه  و  بــرداری  بهــره  معــاون   
اســتان اصفهــان افــزود: در ایــن میــان، منطقــه 
کوهپایــه بــا تامیــن آب شــرب پایــدار بــرای 2۴ 
روســتا باالتریــن رتبــه را در ســال گذشــته به خود 

داد. اختصــاص 

مدیــر مرکــز مدیریــت بحــران، پدافنــد غیــر عامــل 
اســتان  و فاضــالب  و واحد ایمنــی شــرکت آب 
اصفهــان از اجــرای طــرح تغییــر و اصــالح مصــرف 
انــرژی در تاسیســات اجرایی ایــن شــرکت خبــر 
کاهــش  کــه در مانــور  داد. ابراهیــم محمــدی 
اســتان  اجرایــی  دســتگاه های  مصرفــی  بــرق 
اصفهــان ســخن می گفــت، افــزود: آبفــای اســتان 
 ۵۰ کاهــش  هــدف  بــا  را  طــرح  اصفهان ایــن 
ــرق در ســاعات اوج مصــرف  درصــدی مصــرف ب

کــرده اســت.  اجرایــی 
وی بــه تشــریح راهکارهــا و برنامه هــای عملیاتــی 
در خصــوص بهینــه ســازی مصــرف انــرژی در 
شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان پرداخت 
و گفــت: برنامه هــای ویــژه ای از جمله هوشــمند 
ســازی سیســتم روشــنایی بــرای مصــرف بهینــه 

تصفیــه  اداری،  ســاختمان های  در  انــرژی 
خانه ها، ایســتگاه های پمپــاژ و چاه هــا عملیاتــی  

شــده اســت.
دیــزل  از  کثــری  حدا اســتفاده  بــه  محمــدی 
بــرق اشــاره  ژنراتورهــا در ســاعات اوج مصــرف 
کــرد و افــزود: بــه منظــور کاهــش بــار شــبکه توزیــع 
بــرق، از ســوی آبفــای اصفهــان در حــدود 8۵ 
دســتگاه دیــزل ژنراتور در ســاعات اوج مصــرف در 

مــدار بهــره بــرداری قــرار می گیــرد.

درتابستانسالجاریصورتمیگیرد؛

ادامه آبرسانی سیار به ۳۰۵ روستا در استان اصفهان

اجرای طرح اصالح مصرف انرژی 
در تاسیسات آبفای اصفهان

خبرربخ

خبرربخ

معــاون امــور بهبود تولیــدات دامی جهاد کشــاورزی 
غ  گــر چــه قیمــت مصــوب تخم مــر گفــت: ا اصفهــان 
امــا  اســت  تومــان  هــزار  کیلوگــرم ۱۴  هــر  ازای  بــه 
غ بــه کمتــر از ۱۰ هــزار تومــان بــه ازای  امــروزه تخــم مــر
کیلوگــرم درب مرغــداری خریــداری می شــود و  هــر 

ــده اند.  ــرر ش ــدت متض ــه ش ــوزه ب ــن ح فعاالن ای
گــزارش روابط عمومی ســازمان جهاد کشــاورزی  بــه 
اســتان اصفهــان، حسین ایراندوســت بــه وضعیــت 
کــرد و اظهــار  غ در اصفهــان اشــاره  بــازار تخــم مــر
ــد  غ تولی ــر ــم م ــاز تخ ــر نی ــتان دو براب ــت: در اس داش
ــد  ــته این ۵۰ درص گذش ــال های  ــه در س ک ــود  می ش
غ بــه دیگــر اســتانها ارســال  تولیــد مــازاد تخــم مــر

می شــد.
معــاون امــور بهبود تولیــدات دامی جهاد کشــاورزی 

غ  گــر چــه قیمــت مصــوب تخم مــر گفــت: ا اصفهــان 
امــا  اســت  تومــان  هــزار  کیلوگــرم ۱۴  هــر  ازای  بــه 
غ بــه کمتــر از ۱۰ هــزار تومــان بــه ازای  امــروزه تخــم مــر
کیلوگــرم درب مرغــداری خریــداری می شــود و  هــر 

ــده اند. ــرر ش ــدت متض ــه ش ــوزه ب ــن ح فعاالن ای
گذشــته هــر  وی افــزود: امســال نســبت بــه ســال 
غ تولیــدی  کیلوگــرم تخــم مــر مرغــدار بــه ازای هــر 
چهــار هــزار تومــان ضــرر می دهــد و بــا توجــه بــه 
هزینه هــای  و  طیــور  نهاده هــای  هزینــه  افزایــش 
متحمــل  را  هنگفتــی  ضــرر  مرغــداران  جــاری 

شــده اند.
کــرد: تنهــا راه برون رفــت بــرای  ایراندوســت تصریــح 
کــردن  جبــران ضــرر اقتصــادی مرغــداران فراهــم 
غ  غ اســت تــا بــازار تخــم مــر زمینــه صــادرات تخــم مــر

اصفهــان بــه تعــادل نزدیــک شــود.
کننــده ریــل  کــه تنهــا تولیــد  ذوب آهــن اصفهــان 
کنــون موفــق شــده  کشــور اســت از اســفند مــاه ۹۹ تا

کنــد.  محمــد امین یوســف  ۲۰ هــزار تــن ریــل تولیــد 
ــل ۱۰  ــدار ری ــن مق ــت: از ای گف ــر  ــن خب ــا بیان ای زاده ب
کــه یــک  هــزار تــن آن در اســفند مــاه ۹۹ تولیــد شــد 
رکــورد در تولیــد ریــل محســوب می شــود. وی افزود: 
عمــده ۲۰ هــزار تــن ریــل تولیــد شــده در ذوب آهــن 
اصفهــان از نــوع ۶۰E۱ اســت کــه مخصوص خطوط 
پرســرعت اســت و بــه ســفارش راه آهــن جمهــوری 
ــورد  اســالمی تولید شــده اســت. مدیــر مهندســی ن
کنونــی  کــرد: در شــرایط  کیــد  ذوب آهــن اصفهــان تا
ــاز  ــورد نی ــل م ــام ری ــان تم ــن اصفه ــرکت ذوب آه ش

کشــور را تولیــد می کنــد و برنامه هایی برای صــادرات 
نیــز دارد. ذوب آهــن اصفهان تنها تولیدکننــده ریل 
در منطقــه منــا )خاورمیانــه و شــمال آفریقــا( اســت 
ــه ریــل تولیــدی آن در پــروژه  کــه نخســتین محمول
پــی  در  و  شــد  اســتفاده  بســتان آباد-تبریز  ریلــی 
کشــور از  آن در دیگــر پروژه هــای ســاخت راه آهــن 
جملــه در راه آهن هــای چابهــار-  زاهــدان، میانــه 
کاســپین  - اردبیــل، همــدان - ســنندج و رشــت - 
از ایــن محصــول بــا ارزش افــزوده باال اســتفاده شــده 

اســت.

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
از تدویــن اطلــس شناســایی منابــع آالینــده آب 
خبــر داد.  منصــور شیشــه فــروش بــا اشــاره بــه ورود 
بررســی موضــوع  بــرای  اســتان  بحــران  مدیریــت 
کشــاورزی شــرق اصفهــان بــا پســاب  ع  آبیــاری مــزار
کمیتــه بررســی در ایــن  فاضــالب، اظهــار داشــت: 
بــاره تشــکیل و مقــرر شــد اداره کل حفاظت محیط 
زیســت، دو شــرکت آب منطقــه ای و آب و فاضــالب 
اســتان و مرکــز بهداشــت اصفهــان تمــام مناطقــی را 
کــه احتمــال ورود منابــع آالینــده به رودخانــه زاینده 
کــرده و بــا هماهنگــی  رود وجــود دارد، شناســایی 

دادســتانی بــا متخلفــان برخــورد قانونــی شــود.

وی بــا بیان اینکــه بــزودی اطلــس شناســایی منابع 
آالینــده آب اســتان تدویــن می شــود، افزود: شــرکت 
آب منطقه ای ایــن اطلــس را بــا هــدف شناســایی 
رود  زاینــده  کــه آب  آالینــده ای  و منابــع  مناطــق 
فاضــالب  پســاب  جملــه  از  می کنــد،  تهدیــد  را 
واحدهــای پــرورش ماهــی، پســاب های خانگــی 
واحدهــای  پســاب  گردشــگری،  ســایت های  و 
بــزودی تدویــن و  کشــاورزی،  صنعتــی و ســموم 
کــرد. مدیــرکل مدیریــت بحــران  تکمیــل خواهــد 
کیــد بر اینکــه خروجــی  اســتانداری اصفهــان بــا تا
ــد استانداردســازی  تصفیه خانه هــای فاضــالب بای
کــرد: پیشــگیری از ورود هرگونــه  شــود، خاطرنشــان 
مــواد آالینــده از جملــه آالینده هــای صنعتــی بــه 

رودخانــه بســیار مهــم اســت و اداره محیــط زیســت 
ک و هــوا را بــر  کــه وظیفــه حفــظ از منابــع آب، خــا
کــه در اختیــار  عهــده دارد، بــا توجــه بــه ابــزار قانونــی 
ــز  ــا همــکاری شــرکت آب منطقــه ای و مرک داشــته ب
هرگونــه  مشــاهده  صــورت  در  اســتان  بهداشــت 
بایــد  عمومی جامعــه  ســالمت  تهدیــد  و  تخلــف 

کنــد. قاطــع برخــورد 
وجود بیش از ۵۰ ایستگاه پایش آالینده های آب 

در زاینده رود
مدیــرکل مدیریــت بحران اســتانداری اصفهــان ابراز 
داشــت: بیــش از ۵۰ ایســتگاه پایــش آالینده هــای 
سیســتم  و  ســنجی  کــدورت  سنســورهای  آب، 
ــه زاینــده رود وجــود دارد  هشــدار ســریع در رودخان
کــه هرگونــه آالیندگــی و تهدیــد منابــع آب را پیــش از 
ــا شــیخعلی بــه موقــع  ورود بــه تصفیه خانــه آب باب
شناســایی می کننــد. مدیــرکل مدیریــت بحــران 
اســتانداری اصفهان همچنین به تشــکیل جلســه 
بررســی علــت قطــع درختــان تــاغ در ســجزی در روز 
گفت: اداره راهداری و حمل و  کرد و  گذشــته اشــاره 
نقــل جــاده ای ســاالنه بــا هدف ارتقا ایمنــی جاده ها 
در برخــی از محورهــا شانه ســازی راه هــا را انجــام 
کــه در راســتای این طــرح در روزهــای اخیر  می دهــد 
گریــدر وســط جــاده در محــور ســجزی درختــان  ــا  ب

تــاغ دچــار آســیب شــدند.

جهــاد  وزارت  دارویــی  گیاهــان  طــرح  مجــری 
گفــت : بیــش از ۳۵۰ هــزار تــن  کاشــان  کشــاورزی در 
گیــاه دارویــی پارســال از ۲۶۰ هکتــار زمین کشــاورزی 

کشــور برداشــت شــد. در 
حســین زینلــی بــا اشــاره بــه افزایــش ۲۵ هــزار هکتــار 
از  گفــت:  دارویــی  گیاهــان  کشــت  زیــر  ســطح 
گیاهــان دارویــی ومحصــوالت جانبــی آن  صــادرات 
بیــش از ۵۵۰ میلیــون دالر عایــد کشــور شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه  حمایــت دولــت از توســعه طــرح 
ارزش  افــزود:  کشــور  در  دارویــی  گیاهــان  کشــت 
کشــور معــادل ۶ درصــد  گیاهــان دارویــی  صــادرات 
کل صــادرات را شــامل می شــود و می توان ایــن  از 

ســهم را در صــادرات غیــر نفتــی افزایــش داد.
گل  وی بــا بیان اینکــه تــالش بــرای ثبــت جهانــی 
گفــت: بــا ثبــت  محمــدی در حــال انجــام اســت 
هــر  در  دارویــی  گیــاه  محصول، ایــن  جهانی ایــن 

کــد شــده و بــه راحتــی  منطقــه دارای شناســنامه و 
کــرد.  می تــوان آن محصــول را رهگیــری 

زینلی بااشــاره بــه افزایش حمایت های همه جانبه 
میلیــارد  هــزار  افــزود:  دارویــی  گیاهــان  تولیــد 
تومــان تســهیالت ۴ درصــدی بــه تولیدکننــدگان 
گیاهــان دارویــی، تشــکل ها و دانشــجویان حــوزه 
گیاهــان دارویــی و باغبانــی پرداخــت می شــود و 
افــرادی  بــا  اولویــت  تســهیالت  پرداخت ایــن  در 
اســت کــه خواهــان توســعه کشــت گیاهــان دارویــی 
کاشــت مکانیــزه هســتند. به صــورت ارگانیــک و بــا 
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گلپایــگان بــا  کــی منطقــه تخــت عبــاس  بنــد خا
پیشــرفت ۶۰ درصــد در دســت اجراســت. مهــدی 
رمــدان رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
بــا بیان اینکــه ۷۴۰ ســازه آبخیــزداری از  گلپایــگان 
سنگ ومالت و خشکه چین گابیونی در شهرستان 
گلپایگان ساخته شده است؛ گفت: مرحله اول بند 
گلپایگان با ۱۷ میلیارد  کی منطقه تخت عباس  خا
ریــال هزینــه ســال ۹۸ بــه پایــان رســید و مرحلــه دوم 

کــی بــا اعتبــار  ۱۲ میلیــارد ریــال در حــال اجراســت.  حســین قربانــی آن شــامل ســاخت ســرریز این بنــد خا
گفــت:  نیــز  گلپایــگان  ناظــر طــرح تخــت عبــاس 
کریزی ایــن طــرح ۱۳۵ هــزار مترمکعــب و  حجــم خا
حجــم آبگیــری آن ۳۵۰ متــر مکعــب اســت. مهــدی 
مظاهــری مجــری ســریز پخــش ســیالب منطقــه 
تخــت عبــاس هــم گفت: ایــن طــرح بــرای ۲۰ نفــر بــه 
صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده 
ــرداری می رســد. ــا پایــان خــرداد بــه بهــره ب اســت و ت

گلپایگان در دست ساخت  کی منطقه تخت عباس  بند خا

خبر خبر

گــروه  گفــت:  مدیــرکل زندان هــای اســتان اصفهــان 
کمــک ۲۰ میلیــارد ریالــی خــود  فــوالد مبارکــه بــا 
نقــش  غیرعمــد  جرایــم  زندانیــان  آزادســازی  در 
بــا  ضیایی فــرد  محمــود  اســت.  داشــته  مؤثــری 
اشــاره بــه برنامــه تلویزیونــی »یــک شــهرضیافت« 
ــا ســه  کرد: ایــن برنامــه ب از شــبکه اصفهــان، اظهــار 
محــور آزادی زندانیــان جرایــم غیرعمــد، حمایــت 
از خانــواده زندانیــان نیازمنــد و اشــتغال زندانیــان 
تهیــه و در مــاه مبــارک رمضــان پخــش شــد. وی 
افــزود: در حــوزه آزادی زندانیــان جرایــم غیرعمــد 
کمک هــای ســخاوتمندانه مــردم خیــر و نــوع  بــا 
گذشــته مبلغ ۲۰ میلیارد  دوســت اصفهان تا شــب 
ــه  ــی هــم آزاد و ب ــال جمــع آوری شــد و ۱۳۳ زندان ری

آغــوش خانــواده برگشــتند. 
مدیــرکل زندان هــای اســتان اصفهــان تصریــح کرد: 
کل مبلــغ بدهــی زندانیــان آزاد شــده در مــاه  جمــع 
مبــارک رمضــان ۲۹ میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون تومــان 
اســت و از ایــن میــزان بدهــی، بیــش از ۱۲ میلیــارد 
کیان  گذشــت شــا و ۷۸۰ میلیــون تومــان از محــل 

کــه در نــوع خــود بــی نظیــر اســت. اســت 
اجتماعــی  مســئولیت  به ایفــای  اشــاره  بــا  وی 
گفــت: از ایــن مبلــغ جمــع  شــرکت فــوالد مبارکــه 
آوری شــده، فــوالد مبارکــه مبلــغ ۲ میلیارد تومــان را 
کــرد. بــرای آزادی زندانیــان جرایــم غیرعمــد تأمیــن 

کمک هــای دیگــر شــرکت فــوالد  ضیایــی فــرد بــر 
کل زندان هــای اســتان اصفهــان  مبارکــه بــه اداره 
کــرد و افــزود: یکــی از برنامه هــای ســند  کیــد  هــم تا
بنــدی  طبقــه  قضائــی  دســتگاه های  در  تحــول 
و تفکیــک زندانیــان متناســب بــا میــزان جرایــم 
اســت. در اســتان اصفهان اندرزگاهــی ویــژه جرایــم 
ــه  ک ــت  ــازی اس ــاده س ــال پی ــد در ح ــی و غیرعم مال
توســط خیــران اســتان اصفهــان در حــال انجــام 

اســت و امیدواریــم شــرکت فــوالد مبارکــه در ایــن 
ــا بهــره  کنــد. وی افــزود: ب زمینــه هــم یــاری رســانی 
ــی و غیرعمد، ایــن  ــم مال ــژه جرای ــدرزگاه وی برداری ان
نگهــداری  اصلــی  زنــدان  از  خــارج  در  زندانیــان 
کــه تبعــات مثبــت اجتماعــی را به همــراه  می شــوند 
خواهــد داشــت. مدیــرکل زندان هــای اســتان های 
ــی »یــک شــهر  گفــت: در برنامــه تلویزیون اصفهــان 
کیــد شــد  ضیافــت« بــر خانواده هــای زندانیــان تا
که ایــن خانواده هــا تحــت فشــارهای اجتماعــی  چرا
و آســیب های اقتصــادی هســتند و در ایــن مســیر 
خیــران اصفهانــی حامی ایــن خانواده هــا شــدند.

وی در خصوص ایجــاد اشــتغال بــرای زندانیان پس 
از آزادی در برنامــه »یــک شــهر ضیافــت«، تصریــح 
آزادی  از  بعــد  مســائل  مهم تریــن  از  یکــی  کــرد: 
زندانیــان موضــوع اشــتغال آن هــا اســت که در ســند 
گرفته  تحــول دســتگاه قضــا مــورد توجه جــدی قــرار 
اســت و شــرکت هایی نظیــر فــوالد مبارکــه، ذوب 
آهــن، پاالیشــگاه و… برای ایجــاد اشــتغال زندانیــان 
کنــون  کرده انــد و تا در اصفهــان اعــالم همــکاری 
برای ۱۰۰۰ زندانی بســتر اشــتغال فراهم شــده است.
گفــت:  مدیــرکل زندان هــای اســتان های اصفهــان 
صنایــع بــزرگ بــا حمایــت از اشــتغال زندانیــان در 
برداشــته اند  گام  اجتماعــی  مســئولیت  راســتای 
کــه تبعــات مثبت ایــن اقــدام در جامعــه نمایــان 
کــه بــا مهارت انــدوزی زندانیــان عــالوه  می شــود چــرا 
بــر توانمندی می توان به معیشــت خانــواده زندانی 
کــرد  کــرد. وی در پایــان از مــردم درخواســت  کمــک 
کمک هــای خــود بــرای آزادی زندانیــان جرایــم  کــه 
غیــر عمــد را بــه ماه مبــارک رمضان محــدود نکنند و 
افــزود: جامعــه ۷۳۰ نفری جرایم غیرعمــد در انتظار 
کمــک خیــران اصفهانی هســتند تا این افــراد هم به 

جامعــه و آغــوش خانــواده بازگردنــد.

قطعــات،  تخصصــی  نمایشــگاه  هفدهمیــن 
مجموعه ها و صنایع وابســته خودرو اصفهان طی 
روزهــای یکــم تــا چهــارم تیرمــاه امســال در محــل 
دائمی برپایــی نمایشــگاه های بین المللــی اســتان 

اصفهــان برگــزار می شــود. 
به اینکــه  اشــاره  بــا  نمایشــگاه  برگزارکننده ایــن 
صنعتــی  اســتان  در  خــودرو  قطعــات  نمایشــگاه 
اصفهــان برگــزار می شــود و در راســتای تعریــف و 
هدف گــذاری  تخصصــی  نمایشــگاه های  اجــرای 
کــرد تــا اجرای ایــن  شــده اســت، ابــراز امیــدواری 
عناویــن در ســایت جدیــد نمایشــگاه های اصفهان 
ســرآغاز تبدیــل شــدن اصفهــان به کانــون توجهات 

فعــاالن صنعــت قطعــات خــودرو باشــد.
کنــون حضــور بالغ  علیرضــا آموختــه بــا بیان اینکــه تا
بــر ۶۰ شــرکت در ایــن رویــداد صنعتــی قطعــی شــده 
اســتان  هشــت  از  شــرکت ها  افزود: ایــن  اســت، 
اصفهــان، تهــران، البرز، خراســان رضوی، همــدان، 
در ایــن  مازنــدران  و  شــرقی  آذربایجــان  بوشــهر، 

نمایشــگاه حضــور می یابنــد.
وی دربــاره زمینــه فعالیــت  شــرکت های حاضــر در 
ــان  ــودرو اصفه ــات خ هفدهمیــن نمایشــگاه قطع
زمینه هــای  در  فعــال  کــرد: شــرکت های  تصریــح 
مجموعه هــای  و  قطعــات  همچــون  تخصصــی 
خــودرو، قطعــات موتــور، اجــزا و قطعات الکترونیک 
خــودرو، ماشــین آالت و تجهیــزات قطعه ســازی، 
و  اولیــه  مــواد  مهندســی،  طراحــی  و  تحقیقــات 
تجهیــزات جانبــی خــودرو، بازرگانــی و خدمات پس 
از فــروش، لــوازم تزئیناتی خودرو، تعمیر و نگهداری 

کننده خودرو، سیســتم  ک  خــودرو، محصــوالت پــا
فــروش،  از  پــس  خدمــات  تیونینــگ،  شاســی، 
بیمــه و ســایر مجموعه هــای تخصصــی صنعــت 
خــودرو در ایــن نمایشــگاه حضــور خواهند داشــت و 
محصــوالت، خدمات و دســتاوردهای خــود را برای 

متخصصــان  بــه نمایــش می گذارنــد.
مجــری برگــزاری هفدهمیــن نمایشــگاه تخصصــی 
قطعــات، مجموعه هــا و صنایــع وابســته خــودرو 
رویــداد  برگــزاری  ایــن  اهــداف  از  یکــی  اصفهــان 
از  اعــم  صنعــت  فعاالن ایــن  هــم آوردن  گــرد  را 
و  خریــداران  توزیع کننــدگان،  تولیدکننــدگان، 
و  مــکان  یــک  و  زمــان  یــک  در  مصرف کننــدگان 
توجــه بــه ظرفیت هــای تولیــد داخــل و موقعیــت 
کرد: ایجــاد  کیــد  تا و  دانســت  اصفهــان  صنعتــی 
تبــادل تجربیــات میــان  بــرای  بســتری مناســب 
آشــنایی  بازدیدکننــدگان،  و  مشــارکت کنندگان 
بــرای  موجــود  ظرفیت هــای  بــا  ســرمایه گذاران 
کشــور،  اقتصــادی  فعالیت هــای  در  حضــور 
در  بازاریابــی  ابــزار  یــک  عنــوان  بــه  نقــش   ایفــای 
خدمــت صنعــت قطعــات خــودرو و ایجــاد فرصــت 
ســرمایه گذاری مشــترک میــان فعاالن ایــن صنعــت 
ــه  ک ــی رود  ــمار م ــه ش ــی ب ــه اهداف ــد از جمل قدرتمن
نمایشــگاه قطعــات خــودرو اصفهــان بــر اســاس آن 

اســت. شــده  هدفگــذاری 
بــه گفتــه وی، ایــن نمایشــگاه بــه صــورت تخصصــی 
و ویــژه متخصصــان برگــزار می شــود و تمــام الزامــات 
شــده  تعریــف  پروتکل هــای  مطابــق  بهداشــتی 

وزارت بهداشــت در آن رعایــت خواهــد شــد.

مدیرکلزندانهایاستاناصفهانمطرحکرد؛

نقش مؤثر فوالدمبارکه درآزادی 
وایجاد اشتغال برای زندانیان اصفهان

ازاولتیرماهبرپامیشود؛

برگزاری نمایشگاه تخصصی قطعات 
و صنایع خودرو در اصفهان



سال پنجم - شماره  11۳۴ 
دوشنبه  27  اردیبهشت  1۴۰۰ -  ۵ شوال  1۴۴2

17  می      2۰21
جامعه ۴

گزارشربخ

ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاســت جمهوری 
در   ۱۴۰۰ اردیبهشــت   ۲۱ سه شــنبه  از  ســیزدهم 
کشــور آغــاز و هــر روز از ســاعت ۸ صبــح تــا  وزارت 
۱۸ عصــر انجــام شــده و روز ۲۵ اردیبهشــت آخریــن 
بــا صــدور  انتخابــات ۱۴۰۰  بــود.   فرآینــد  روز ایــن 
وزیــر  فضلــی  رحمانــی  رســمی عبدالرضا  دســتور 
کشــور آغــاز  کشــور خطــاب بــه فرمانــداران سراســر 
کنــون  کشــور تا شــد. طبــق اعــام ســتاد انتخابــات 
کاندیداتوری انتخابات ریاست  ۳۰۴ نفر، داوطلب 

شــده اند.  جمهــوری 
***

عــاوه بــر  زهــرا شــجاعی؛ دبیــرکل مجمــع زنــان 
اصاح طلــب ؛ رســول منتجب نیــا؛ دبیــرکل حــزب 
رهامــی ؛  محســن  اســامی،   جمهوریت ایــران 
فعــال سیاســی، محمــد خــوش چهــره، نماینــده 
ســابق مجلــس، ســید عبــاس نبــوی اســتاد حــوزه 
و دانشــگاه، علیرضا متانی؛ دبیرکل حزب ایثارگران 
و دفــاع از قانــون اساســی،  بهمــن المعــی رامنــدی 
پیشــین  معــاون  و  مدیــره  هیــات  ســابق  عضــو 
اتکایــی و بیــن الملــل بیمه ایــران،  قدیــری ابیانــه 
دیپلمــات، قدرتعلــی حشــمتیان رییــس جبهــه 
مستقلین و اعتدالگرایان، حسن سبحانی  استاد 
دانشــگاه تهــران، وهــاب عزیــزی دبیــرکل حــزب 
دبیــرکل  فومنــی  ع  زار محمــد  جهادگران ایــران، 

نصیــری زاده  خســرو  مردمی اصاحــات،  حــزب 
برخــی  متخصصیــن،  ادوارمجمــع  دبیــرکل 
کــه پیــش از ایــن  شــخصیت های شــناخته شــده تر 
نیــز بــرای داوطلبــی انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ــه ترتیبــی   کنــون و ب کــرده بودنــد، تا اعــام آمادگــی 
ــامی آن ها  ــد. اس کرده ان ــام  ــت ن ــد، ثب ــه می خوانی ک

به ایــن شــرح اســت:
-   امیر سرتیپ محمدحسن نامی ؛ وزیر ارتباطات 
ــت  ــس از ثب ــم. او پ ــت ده ــات دول ــاوری اطاع و فن
کــرد : ارتــش عقبــه مــن  نــام خــود را اینگونــه معرفــی 

اســت. اصولگــرا هســتم ولــی مســتقل آمــده ام.
- ســردار پاســدار ســعید محمــد ؛ فرمانــده پیشــین 
قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاء.او پــس از ثبــت نــام 
خــود را اینگونــه معرفی کرد : از ناحیه هیچ جناحی 
هــم مــورد حمایــت قــرار نگرفتــم و نمیخواهــم هــم 

کــه مــورد حمایــت آنهــا قــرار بگیــرم.
و  وزیــر ســابق دفــاع  - ســردار حســین دهقــان؛ 
پشــتیبانی نیروهــای مســلح. او پــس از ثبــت نــام 
کــرد: دولــت مــن دولــت  خــود را اینگونــه معرفــی 

اســت. قدرتمند ایرانــی  شــهروندان 
  - صــادق خلیلیــان؛  وزیــر جهــاد کشــاورزی دولــت 

دهم
جمهــور  رییــس  نــژاد؛  احمــدی  محمــود   -
دولت هــای نهــم و دهــم او پــس از ثبــت نــام خــود 
کــرد: بــا توجــه بــه شــرایط کشــور و  را اینگونــه معرفــی 

کــردم. اصــرار مــردم ثبــت نــام 
- امیرحســین قاضی زاده هاشــمی؛ نایــب رییــس 
اول مجلــس شــورای اســامی او پــس از ثبــت نــام 
کــرد: آمــدم تــا بگویــم بــا  خــود را اینگونــه معرفــی 

مخالفــم. سیاســی  باندبازی هــای 
-محمــد عباســی؛ وزیــر ورزش دولــت دهــم. او پــس 
کــرد: مــن نگران  از ثبــت نــام خــود را اینگونــه معرفــی 

معیشــت مردم و اشــتغال جوانان هســتم.
- رســتم قاســمی؛ وزیــر نفــت دولــت دهم.او پــس از 
کــرد : ســعی دارم  ثبــت نــام خــود را اینگونــه معرفــی 
گام اول حل  مشــکات معیشــتی فوری مردم را در 

کنم.
 - محمدرضــا صباغیــان؛ نماینــده مــردم مهریــزدر 
خــود  نــام  ثبــت  از  پــس  او  یازدهــم،   مجلــس 
کــرد: هدفــم تغییــر رویکــرد در  را اینگونــه معرفــی 

اســت. کشــور  اجرایــی  مدیریــت 
کســیون مجلس دهم  - محمود صادقی؛ عضو فرا
و دبیــرکل انجمــن اسامی مدرســین دانشــگاه ها. 
کاندیــدای  کــرد:  کیــد  او پــس از ثبــت نــام خــود تا
مــورد حمایــت اصاحــات منحصــرا اصــاح طلــب 

خواهــد بــود
- علــی مطهــری؛ نماینــده ادوار مجلــس شــورای 
اســامی او پــس از ثبــت نــام دیــدگاه خــود را اینگونــه 

کــرد: اظهارنظــر تــا بــی نهایــت آزاد اســت. مطــرح 
ســخنگوی  دیپلمــات  ؛  مهمانپرســت  رامیــن   -

ــاره  وزارت خارجــه در دولــت دهــم توضیحاتــی درب
طــرح بنزیــن ۲۰ هــزار تومانــی ارائــه داد.

- محسن مهرعلیزاده عضو هیئت مدیره سازمان 
منطقــه آزاد کیــش و رییــس ســابق ســازمان تربیت 
بدنی و اســتاندار ســابق اصفهان. او معتقد اســت: 
حــل  بــرای  عملگرایانــه  روح  بــا  دولتــی  نیازمنــد 

مشــکات هســتیم.
- ســردار علیرضــا افشــار ؛ از فرماندهــان نظامــی او 
پــس از ثبــت نــام خــود را اینگونــه معرفــی کــرد: شــعار 

دولــت مــن »بــا مــردم و بــرای مــردم« اســت
- فریــدون عباســی ؛ نماینــده مجلــس و رییــس 
ــرژی هســته ای در دولــت دهــم او پــس  ســازمان ان
کــرد: دولــت مــا  از ثبــت نــام خــود را اینگونــه معرفــی 
»نخبگانــی« نــام دارد و شــعار ما »بازگشــت به مردم 

بــا صداقــت« اســت.
- ســیدمصطفی تاج زاده ؛ فعال سیاســی او پس از 
کــرد: بــا انحصــار و  ثبــت نــام خــود را اینگونــه معرفــی 

تک صدایــی در صداوســیما مخالفــم.
 - شــاهین محمــد صادقــی ؛  مســئول ســازمان 
کشــور. او معتقد اســت: به  بســیج جامعه پزشــکی 
تغییــر نگــرش و رفتــار نســبت بــه مــردم نیــاز داریــم.
- محسن هاشــمی رییس شــورای شــهر تهــران او 
گفــت: دولــت مــن »رفــاه  در نطــق انتخاباتــی خــود 

ــت« اســت. و عدال
- علــی الریجانــی ؛ رییــس ســابق مجلــس شــورای 

اســامی او در نطــق انتخاباتــی خــود گفت: عــده ای 
بــا صــدای بلنــد همبســتگی ملــت را مخــدوش 

کردنــد.
- شــمس الدین حســینی وزیر اقتصاد دولت دهم 
او در نطــق انتخاباتــی خــود وعــده داد: صنعــت 

نفــت را مردمی می کنــم.
او  مجلــس  ادوار  نماینــده  پزشــکیان  مســعود   -
ــدون  ــدم ب ــت: معتق گف ــود  ــی خ ــق انتخابات در نط
گاهــی هــر تصمیمی منجــر بــه مشــکات  دانــش و آ

کشــور می شــود. امــروز 
- عبــاس آخونــدی؛  وزیــر پیشــین راه و شهرســازی 
ــا  ــم ت ــی خــود وعــده داد:  می آی او در نطــق انتخابات

کنــم. ــاز  ــران را ب گلوگاه هــای تجاری ای
- ابوالحســن فیروزآبادی دبیر شــورای عالی فضای 
گفــت: دولــت  مجــازی او در نطــق انتخاباتــی خــود 

»تحــول و عدالــت« را تشــکیل می دهــم.
مــردم  حــزب  دبیــرکل  کبیــان  کوا مصطفــی   -  
ســاالری او در نطــق انتخاباتــی خــود وعــده داد: 
پرداخــت  جــای  بــه  رفاهــی  کارت  اختصــاص 

دارم. برنامــه  در  را  یارانــه  مســتقیم 
شــورای  مجلــس  نماینــده  ؛  کانــی  زا علیرضــا   -
گفــت: بــرای  اســامی او در نطــق انتخاباتــی خــود 

آمــده ام. فســاد  زمیــن زدن شــبکه 
- عــزت اهلل ضرغامــی ؛ رییــس اســبق صداوســیما 
گفــت: مــن  او پــس از ثبــت نــام در معرفــی خــود 

روحانــی نیســتم.
- ســیدابراهیم رییســی ؛ رییــس قــوه قضاییــه  او در 
کــرد: حضــور من نافی  کید  نطــق انتخاباتــی خــود تا

حضور هیچکس نیســت.
- مســعود زریبافــان : رئیــس پیشــین بنیــاد شــهید 
کیــد  ــران او در نطــق انتخاباتــی خــود تا و امور ایثارگ

کــرد: از احمــدی نــژاد اعــام برائــت می کنــم.
- اســحاق جهانگیری معــاون اول دولــت دوازدهم 
کــه نطــق پــس از ثبــت نــام خــود را از رو می خوانــد  او 

گفــت: امیــدوار بــودم نیــازی به حضورم نشــود.
-  محمــد شــریعتمداری ؛ وزیــر تعــاون،کار و رفــاه 
ــی خــود وعــده داد:   اجتماعــی او در نطــق انتخابات
گیــر« را تشــکیل می دهــم. گفت وگــوی فرا »دولــت 
کل بانــک مرکــزی  او  - عبدالناصــر همتــی؛ رئیــس 
در نطــق انتخاباتــی خــود اذعــان داشــت: جایــگاه 
کشــور و رفــاه و آرامــش مــردم همتــراز بــا  اقتصــاد 

تــاش و صبــوری مــردم نیســت.
تشــخیص  مجمــع  دبیــر  رضایــی؛  محســن   -

نظــام. مصلحــت 
تشــخیص  مجمــع  عضــو  جلیلــی؛  ســعید   -

نظــام. مصلحــت 

مستأجر بعدی پاستور کیست؟

معــاون  آمــوزش  متوســطه  آمــوزش  و  پــرورش 
 اســتان  اصفهــان  آخریــن  وضعیــت  برگــزاری 
تعــداد  امتحــان،  زمــان   امتحانــات  نهایــی، 
 حوزه هــای امتحانــی  و آمــار دانــش  آمــوزان  دو 
پایــه تحصیلــی  نهــم و دوازدهــم بــرای شــرکت 
اصفهــان  تشــریح   اســتان  در  امتحانــات  را    در 

کرد.
آخریــن  خصــوص  در  ناظــم زاده  محمدرضــا 
ــزاری امتحانــات نهایــی در اســتان  وضعیــت برگ
کــرد: امتحانــات پایــه نهــم و  اصفهــان، اظهــار 
دوازدهــم از روز دوشــنبه _۲۷ اردیبهشــت مــاه_ 
بــه صــورت حضــوری  در حوزه هــای امتحانــی 
برگــزار می شــود و در راســتای اتخــاذ تدابیــر بــرای 
نحــوه رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی جلســات 
و  امتحانــی  حوزه هــای  مدیــران  بــا  مختلفــی 
و  آمــوزش  مناطــق  و  نواحــی  ادارات  رؤســای 

پــرورش اســتان اصفهــان برگــزار شــد.
پروتکل هــای  مــوارد  لیســت  افــزود:  وی 
بهداشــتی بــه ادارات نواحــی و مناطــق آمــوزش 
و  شــده  ارســال  اصفهــان  اســتان  پــرورش  و 
از  قبــل  اســت،  شــده  ابــاغ  مــوارد  رعایت ایــن 
ــی  ــات از همــه حوزه هــای امتحان شــروع امتحان
بازدیــد می شــود و نقــاط ضعــف قبــل از برگــزاری 

می شــود. برطــرف  امتحــان 
افزایش حوزه های امتحانی مقطع دوازدهم 

برای کاهش تجمع
پــرورش  و  آمــوزش  متوســطه  آمــوزش  معــاون 
گفــت: بــرای برگــزاری بهینــه  اســتان اصفهــان، 
رعایــت  و  دانش آمــوزان  نهایــی  امتحانــات 
بــا مرکــز بهداشــت اســتان  موازیــن بهداشــتی 
هــم  جلســاتی  و  شــد  الزم  هماهنگی هــای 
علــوم  دانشــگاه  بهداشــت  معاونــت  حــوزه  بــا 
پزشــکی اصفهــان بــرای تعییــن رونــد برگــزاری 
شــد. برگــزار  دانش آمــوزان  نهایــی  امتحانــات 

از  قبــل  گذشــته  ســال  دو  داد:  ادامــه  وی 
کرونــا در اســتان بــرای برگــزاری  شــیوع ویــروس 
امتحانــات نهایــی حــدود ۲۹۰ حــوزه امتحانــی 
کرونــا  فعالیــت داشــت و امســال بــه دلیــل شــیوع 
و بــه جهــت رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و 
جلوگیــری از شــلوغی حوزه هــای امتحانــی بــه 
ــا امتحانــات نهایــی  ۵۴۰ حــوزه افزایــش یافــت ت
دانش آمــوزان پایــه نهــم و دوازدهــم بــا جمعیــت 

ــزار شــود. ــر برگ کمت
دانش آموزان قبل و بعد از جلسه امتحان 

تجمع نکنند
ناظــم زاده بــا اشــاره به اینکــه ۱۰۰ هــزار دانش آمــوز 
نهایــی  امتحانــات  در  دوازدهــم  و  نهــم  پایــه 
کــرد:  اســتان اصفهــان شــرکت می کننــد، اظهــار 
از ایــن تعــداد حــدود ۳۶ هــزار دانش آمــوز در پایــه 
ــه  دوازدهــم و بیــش از ۶۰ هــزار دانش آمــوز در پای
نهــم بــرای امتحانــات نهایــی شــرکت می کننــد و 
ــا ۲۴  ــی ت ــه تحصیل ــن دو پای ــات نهایی ای امتحان

خردادمــاه ادامــه دارد.
پــرورش  و  آمــوزش  متوســطه  آمــوزش  معــاون 
اســتان اصفهــان بــه خانواده هــا، خاطرنشــان 
کــرد: تجمــع در حوزه هــای امتحانی از مهمترین 
در  پــرورش  و  آمــوزش  مســئوالن  نگرانی هــای 
بــرای  آنهــا  نهایــی اســت،  برگــزاری امتحانــات 
همکاســی های  بــا  دیــداری  طوالنــی  مــدت 
خــود نداشــتند و احتمــال دارد قبــل و بعــد از 
امتحــان بیــرون از مدرســه یــا در حیــاط مدرســه 
ــت  ــه الزم اس ک ــد  کنن ــع  ــود تجم ــتان خ ــا دوس ب
خــود  فرزنــدان  بــه  مــورد  در ایــن  خانواده هــا 

بدهنــد. را  الزم  هشــدارهای 
کرد: ایــن اتفــاق ممکــن اســت  وی خاطرنشــان 
دنبــال  بــه  آســیب هایی  دانش آمــوزان  بــرای 
داشــته باشــد، بایــد خانواده هــا فرزنــدان خــود 
را  فاصله گــذاری  رعایــت  کــه  کننــد  توجیــه  را 
بــا دوســتان خــود قبــل و بعــد از امتحــان، در 
کننــد و در  حیــاط و بیــرون از مدرســه رعایــت 
فرزنــدان  کــه  ســاعتی  و  امتحانــی  حوزه هــای 
آنهــا در جلســه امتحــان هســتند بــه اقدامــات 
کننــد و  پیشــگیرانه آمــوزش و پــرورش اعتمــاد 
مطمئــن باشــند دانش آمــوزان هیــچ مشــکلی از 
نظــر رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی نخواهنــد 

داشــت.

معاون  آموزش  متوسطه  استان  اصفهان  خبر  داد: 

برگزاری امتحانات نهایی دو پایه نهم و دوازدهم 
در ۵۴۰ حوزه از ۲۷ اردیبهشت

خبر

خبر

ــا تکذیــب  مدیــرکل دامپزشــکی اســتان اصفهــان ب
ــور  ــتفاده دام و طی ــر اس ــی ب ــا مبن ــی صحبت ه برخ
گفــت:  منطقــه شــرق اصفهــان از پســاب فاضــاب، 
به هیچ عنــوان دام نمی توانــد از پســاب فاضــاب 
نهایــت  در  و  بیمــار  دام  کــه  چرا کنــد،  اســتفاده 
تلــف می شــود.  شــهرام موحــدی در مــورد برخــی 
صبحت هــا مبنــی بــر اســتفاده دام و طیــور منطقــه 
کــرد:  شــرق اصفهــان از پســاب فاضــاب، اظهــار 
کشــاورزی و  در منطقــه شــرق اصفهــان دو حــوزه 
دامــداری از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. وی 
کیــد بر اینکــه در حــوزه دام و دامپزشــکی اصــًا  ــا تا ب
امــکان اســتفاده از پســاب در دامداری هــا وجــود 
کوچک تریــن آلودگــی چاه هــا  کــرد:  نــدارد، تصریــح 
کتــری و شــیمیایی موجــب  در مــوارد میکروبــی و با
ــات در  ــت تلف ــداران و در نهای ــدن دام دام ــار ش بیم
دامداری هــا می شــود. مدیرکل دامپزشــکی اســتان 
اصفهــان بــه فعالیــت دامداری هــای صنعتی اشــاره 
گفــت: به طــور معمــول هــر چهــار مــاه یک بــار  کــرد و 
دامداری هــای  مصــرف  مــورد  کــه  چاهــی  آب  از 
کار  و ایــن  اســت، نمونه گیــری می شــود  صنعتــی 

اجبــاری اســت، از ســوی دیگــر دامــدار بیشــتر از 
ــه  ــه هرگون ک کســی نگــران دام خــود اســت، چرا هــر 
آلودگــی آب از لحــاظ میکروبی، شــیمیایی و ســموم 
موجــب تلفــات دامــی و دامداری هــا می شــود. وی 
گــر دامی پســاب  کــه ا گفــت: بنابراین ایــن نگرانــی 
یــا  دام  گوشــت  و  شــیر  کنــد،  مصــرف  فاضــاب 
طیــور، چــه ســرانجامی از لحــاظ ســامت خواهــد 
کــه دام به طــور طبیعــی  داشــت، معنــا نــدارد، چرا
کنــش نشــان می دهــد. موحــدی  بــه آب آلــوده وا
دربــاره دامداری هــای ســنتی نیــز، توضیــح داد: ایــن 
کــه در حــال حرکــت  دامداری هــا و حتــی عشــایر 
کــه دام آنهــا نبایــد از آبگیرهــای  هســتند، می داننــد 
کــه  کنــد، چرا آلــوده و یــا پســاب فاضــاب اســتفاده 
بــا تکذیــب  آلودگــی دام وجــود دارد. وی  امــکان 
ــور  ــتفاده دام و طی ــر اس ــی ب ــا مبن ــی صحبت ه برخ
گفــت:  منطقــه شــرق اصفهــان از پســاب فاضــاب، 
به هیچ عنــوان دام نمی توانــد از پســاب فاضــاب 
کــه دام بیمــار و در نهایــت تلــف  کنــد، چرا اســتفاده 
می شــود. مدیــرکل دامپزشــکی اســتان اصفهــان 
کــه از دام و طیــور مــورد  کــرد  البتــه بــه مــردم توصیــه 
کنند و ادامه داد: تمام  تأیید دامپزشــکی اســتفاده 
دامداری هــا زیــر نظــر دامپزشــکی های خصوصــی 
ــه تلفــات در دامداری هــا  هســتند، بنابرایــن هرگون
گــزاش داده می شــود  بــه شــبکه های دامپزشــکی 
کنــون از لحــاظ  گذشــته تا و خوشــبختانه از ســال 
کنتــرل بیماری هــای دام و طیــور و آبزیــان اســتان 
گذرانــده اســت. اصفهــان ســال خوبــی را پشــت ســر 

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان:

امکان استفاده دام و طیور از پساب فاضالب 
وجود ندارد

کسی  همه مستقل هستند، پس چه 
اصالح طلب و اصول گراست؟ 

مصطفی داننده
کــه واقعــا اقتصاد ایــران ســخت ترین  در شــرایطی 
روزهــای خــود را تجربــه می کنــد، معلــوم نیســت 
کشــور  کــه بــا شناســنامه راهــی وزارت  کســانی 
شــدند، بــا خــود چه فکــر کرده اند و چــه برنامه ای 

ــد؟  ــور دارن کش ــرای اداره  ب
عصرایــران؛ امســال ثبــت نــام انتخابــات ریاســت 
کــه شــاهد خیــل ثبت نــام چهره هــای  جمهــوری 

سیاســی در آن بودیــم، دو اتفــاق ویــژه داشــت.
اتفاق اول

کــه مــا و بســیاری از مــردم   بســیاری از آنهایــی 
ــیم  ــی می شناس ــا اصاح طلب ــی و ی ــه اصول گرای ب
 شــان، در نطق هــای انتخاباتــی خــود در ســتاد 

کشــور خــود را مســتقل می نامنــد. انتخابــات 
کــه از شــواهد پیداســت این انتخابــات،  آنگونــه 
رقابــت مستقل هاســت نــه نامزدهــای دو جریــان 

اصاح طلــب و اصول گــرا.
کــه نــام سیاســتمدار  کســانی  واقعا ایــن رفتــار از 
را یــدک می کشــند، عجیــب اســت. سیاســیون 
ســال ها زیــر پرچم ایــن دو جریــان ســینه زده انــد 
و وقتــی فصــل انتخابــات می رســد آنهــا ســعی 
ــد و  کنن ــارج  ــرق خ ــن بی ــود را از زیر ای ــد خ می کنن

خــود را مســتقل بنامنــد.
کــدام از ایــن  کــه هــر  ایــن رفتــار نشــان می دهــد 
نامزدهــا می داننــد هــر دو جریــان سیاســی اصاح 
کلمــه  واقعــی  معنــای  بــه  اصول گــرا  و  طلــب 
کارآمــد هســتند و نمی تــوان بــا نــام آنهــا بــه رای  نا

مــردم رســید.
که ایــن رفتــار تنهــا یــک  امــا همــه مــا می دانیــم 
ژســت سیاســی اســت. همه مستقان وابستگی 
عجیــب و غریــب بــه جریان هــای سیاســی خــود 

دارنــد. 
بــا نگاهــی بــه اعضــای ســتاد این افــراد مشــخص 
کــه آنهــا اصول گــرا و یــا اصــاح طلــب  می شــود 
شــش دانــگ هســتند.  قطعــا بعــد از پیــروزی هــم 
جریان هــای سیاســی پیــروزی آنهــا را بــه نــام خــود 

خواهنــد زد.
اتفاق دوم

ــوری  ــات ریاســت جمه ــای انتخاب ــیل نامزده س
کــه بســیاری از سیاســتمدارن  نشــان می دهــد 
و  اقتصــادی  شــرایط  از  درســتی  درک   ایرانــی 

کشــور ندارنــد. سیاســی 
کــه واقعــا اقتصاد ایــران ســخت ترین  در شــرایطی 
روزهــای خــود را تجربــه می کنــد، معلــوم نیســت 
کشــور  کــه بــا شناســنامه راهــی وزارت  کســانی 
شــدند، بــا خــود چه فکــر کرده اند و چــه برنامه ای 

ــد؟ ــور دارن کش ــرای اداره  ب
کــه تعــداد نامزدهــای  گونــه ای اســت  شــرایط بــه 
رای  ازتعــداد  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات 
دهنــدگان بیشــتر شــده اســت. بــه قــول آن ضــرب 
المثــل قدیمــی »در عــزای ســرور آزادگان مســتمع 

کمتــر بــود از روضــه خــوان« !
خیلــی از ایــن افــراد در ســخنرانی های خــود بــه 
نــکات کلی اشــاره می  کننــد و هیچ راهــکاری برای 

کشــور ارائــه نمی دهــد. آقــای دوربینــی را  اداره 
مســخره می کردنــد چــرا همــه جــا هســت و امــروز 
ــتیم  ــرادی هس ــاهد اف ــات ش ــتاد انتخاب ــا در س م
کــه عاقــه منــد بــه دوربین و دیده شــدن هســتند 
و هیــچ راهــکاری ندارنــد و فکــر می کننــد بعــد از 
ــور  کش ــرای اداره  ــکاری ب ــدرت، راه ــه ق ــیدن ب رس

ــد. ــدا می کنن پی
کــه بعضــی  کــرد  البتــه بایــد به ایــن نکتــه اشــاره 
نیــاز بــه دیــده شــدن دارنــد. وقتــی هیــچ تریبــون 
نمی شــود  گرفتــه  نظــر  در  آنــان  عمومی بــرای 
اســتفاده  شــدن  دیــده  بــرای  فرصــت  از ایــن 

می کننــد. 
هــر چنــد فضای مجــازی و شــبکه های اجتماعی 
شــاید  ولــی  کــرده  رفــع  را  نیــاز  از ایــن  بخشــی 
گــر تریبون هــای عمومی ماننــد صــدا و ســیما  ا
کمــک   نیــز از انحصــار در آینــد بــه حــل مشــکل 

کند.
کشــور  که ایــن  می دهــد  نشــان  بــاال  نکتــه  دو 
چقــدر احتیــاج بــه احــزاب بــرای اداره کشــور دارد. 
احزابــی کــه هــم اعضــای آن پایبند بــه آرمان های 
حزب شــان باشــد و هــم برنامــه مشــخصی بــرای 

کشــور داشــته باشــند. اداره 
گــر حــزب در ایــن کشــور نهادینه نشــود، هــر چهار  ا
ســال یــک بــار شــاهد چنیــن رفتارهــای عجیــب 
کــه بیشــتر  و غریبــی خواهیــم بــود. رفتارهایــی 
ــا یــک احســاس تکلیــف بــرای  خنــده دار اســت ت

کشــور.

یادداشت میهمان

خبرربخ

و  بازنشســتگان  کانــون  مدیــره  هیــات  رئیــس 
گفــت:  اصفهــان  کانشــهر  بگیــران  مســتمری 
کارگــری اســت و  اعتــراض و اعتصــاب حــق جامعــه 

داشــت.  امنیتــی  نــگاه  مقولــه  به ایــن  نبایــد 
با ایلنــا ضمــن  گفت وگــو  ســید حسن هاشــمی در 
کارگران َکل  کارگر اظهار داشــت:  تبریــک روز جهانــی 
کار می کنند ســربار  که  کســانی  بر جامعه نیســتند و 

جامعــه نخواهــد بــود.
وی ادامــه داد: بــا پیگیری هــای مســتمر و مکاتبات 
ســازمان  عامــل  مدیــر  بــا  متعــدد  کــرات  مذا و 
و  بازنشســتگان  کانون هــای  اجتماعــی،  تامیــن 
نماینــدگان پرتــاش مــردم اصفهــان بــه ویــژه آقــای 
حاجــی دلیگانــی و مقتدایــی خواســته ی ۱۴ ســاله 

بازنشســتگان در ســال۹۹ محقــق شــد.
کــرد: از چهــارده ســال پیــش تــا  هاشــمی تصریح 
کنــون جامعــه بازنشســتگان و مســتمری بگیــران 
کارگــری بــه اعمــال پلکانــی افزایــش حقــوق اعتــراض 
گذشــته مرحلــه اول تغییر ایــن  داشــتند و در ســال 

شــیوه آغــاز شــد.
وی بــا بیان اینکــه اجرای ایــن قانــون در ســال ۹۹ 
نواقــص و نارضایتی هایــی در پــی داشــت، اذعــان 
بــا پیگیــری نماینــدگان مــردم اصفهــان در  کــرد: 
مجلــس بودجــه بــرای اجــرای هرچــه بهتــر آن در 

مرحلــه دوم اختصــاص داده شــد.
و  بازنشســتگان  کانــون  مدیــره  هیئــت  رئیــس 
کــرد:  کیــد  کانشــهر اصفهــان تا مســتمری بگیــران 
بــا شــجاعت و پیگیــری مدیرعامل صنــدوق تامین 
در ایــن  و  اجرایــی  دوم  مرحلــه  کشــور  اجتماعــی 
مرحلــه احــکام همه بازنشســتگان مــورد بازنگــری و 
بررســی قرار گرفت و در ســایت ســازمان منتشر شد؛ 
بــه گونــه ای کــه یک رضایتمندی نســبی در جامعه 

کــرد. کارگــری برقــرار  کارگــری و بازنشســتگان 
ــادآور شــد: این مطالــب بــه ۱۴ ســاله تغییــر در  وی ی
رونــد افزایــش پلکانــی حقــوق بازنشســتگی بــود و 
بخــش عظیمــی از معوقات ایــن ســال ها پرداخــت 

شــد.

اضــاع  از  یکــی  کارگــران  بیان اینکــه  بــا  هاشــمی  
کارگــر  گفــت: روز  ســرمایه بــرای توســعه هســتند، 
کار و بیــان مطالبــات آنهــا  بــرای تجلیــل از نیــروی 
کارگــر فرصتــی اســت تا ایــن قشــر  اســت؛ روز جهانــی 
زحمتکــش نیازها و مطالبــات خــود را در حوزه های 
اقتصادی، درمانی، فرهنگی، اجتماعی و سیاســی 

کنــد. مطــرح 
کــرد: اعتــراض و اعتصــاب حــق جامعــه  کیــد  وی تا
ــه نــگاه امنیتــی  کارگــری اســت و نبایــد به ایــن مقول

داشــت.
کانشــهر اصفهــان  بازنشســتگان  کانــون  رئیــس 
کارگــر حــق اعتــراض دارد و یکــی از حقوق  ادامــه داد: 
کــه  کار اســت؛ این  حقــه آنهــا بحث ایمنــی محیــط 
کــرد بــا چالــش بیــکاری و اخــراج روبــرو  گــر اعتــراض  ا
نشــود؛ البته جامعه بازنشســتگان تا به حال ســعی 
ــراد  ــه اف ــی و ارجــاع موضــوع ب ــرده از مبــادی قانون ک
کارگــران  کــرده و خواســته  کــم  ذیربــط تنش هــا را 
بازنشســته و مســتمری بگیــران تامین اجتماعــی را 

کنــد. مطــرح 
در  بازنشســتگان  اجتمــاع  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــی  ــن اجتماع ــل تامی ــال ۱۴۰۰ مقاب ــاه س فروردین م
دلیــل  بــه  تجمــع  داشــت: این  اظهــار  اصفهــان 
حقــوق  افزایــش  محاســبات  شــیوه  بــه  اعتــراض 
کــه طبــق قانــون مبلــغ  بــرای ســال جدیــد بود،چرا
پرداختــی آخریــن مــاه ســال قبــل مبنــای افزایــش 
ســال بعــدی اســت، امــا آنچــه در ســال جدیــد اعــام 

شــد ۷ درصــد اضافــه حقــوق بــود.
هاشــمی اضافه کرد: کانون بازنشســتگان کانشــهر 
بــر  اصفهــان متوجــه شــد در ســال جدیــد مبنــا 
افزایــش 19 درصــدی اعمال شــده در تابســتان بوده 
درحالیکــه آخریــن پرداختــی در اســفندماه ســال 

ــا 27 درصــد افزایــش همــراه بــود. قبــل ب
کانــون بازنشســتگان و و  وی افــزود: بــا پیگیــری 
کانشــهر اصفهان ایــن مشــکل  مســتمری بگیران 
برطــرف شــد و ســازمان تامیــن اجتماعــی نیــز اعــام 
کرد ایــن یــک خطــای نــرم افــزاری بــوده و عمــدی در 

آن نبــوده اســت.

رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان اصفهان مطرح کرد: 

به اعتراض جامعه کارگری امنیتی نگاه نشود 

خبرربخ

بــا اشــاره  راهــور اســتان اصفهــان  پلیــس  رئیــس 
ک  به اینکــه دریافــت هرگونــه خدمــات تعویــض پــا
ــذاری نیازمنــد دریافــت نوبت اینترنتــی  گ و شــماره 
ک  ــز تعویــض پــا ک کاری مرا گفــت: ســاعت  اســت، 

ــت. ــش یاف ــاعت ۱۶ افزای ــا س ــان ت ــهر اصفه کانش
کرد: دریافت  ســرهنگ محمدرضا محمدی اظهار 
گــذاری  ک و شــماره  هرگونــه خدمــات تعویــض پــا
نیازمنــد دریافــت نوبت اینترنتــی اســت. وی افــزود: 
کــز از ســاعت ۱۶ بــه  بــا توجــه بــه بســته شــدن در مرا

بعــد شــهروندان پــس از آن مراجعــه نکننــد.
کــرد:  رئیــس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان تصریــح 
ک و شــماره گذاری  ارائــه همــه خدمات تعویــض پا
ارکان  تعویــض  خدمــات  انتقــال،  و  نقــل  از  اعــم 

کارت و  ک المثنــی، دریافــت  وســیله، صــدور پــا
ســند مالکیــت و احــراز محــل ســکونت بــه صــورت 
سیســتمی انجام می شــود و الزم اســت شــهروندان 

کننــد. ــا داشــتن نوبت اینترنتــی مراجعــه  صرفــًا ب
جهــت  ثبت نــام  بــرای  شــهروندان  افــزود:  وی 
اقدامات مذکور به ســایت اینترنتی راهور به نشــانی 

کننــد. مراجعــه   ir.rahvar12۰

رئیس پلیس راهور استان اصفهان:

ک کالنشهر  کز تعویض پال افزایش ساعت کاری مرا
اصفهان تا ساعت ۱۶
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گزارشربخ

کتــاب می توانــد بــه محافظــت از مغــز،  مطالعــه 
پیشــگیری  خــواب،  بهبــود  اســترس،  کاهــش 
و  قلبــی  ســکته های  درمــان  عقــل،  زوال  از 
مغــزی، پیشــگیری از چاقــی، بهبــود سیســتم 
تنفســی و قلبــی عروقــی، افزایــش تمرکــز و توانایــی 
کنــد.  کمــک  و حــل مشــکالت  تصمیم گیــری 
رضایــی،  زاهــد  نامــه  پایــان  نتایــج  از  بخشــی 
دانشــجوی دکتــری تخصصــی آمــوزش بهداشــت 
و ارتقــای ســالمت دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران 
بیشــتری  کتاب هــای  افــراد  هرچــه  داد  نشــان 
کننــد ســالمت روان بهتــری خواهنــد  مطالعــه 

داشــت.
گفت وگــو با ایســنا، بــا بیان اینکــه  زاهــد رضایــی در 
از  کــه  اســت  پیچیــده ای  پدیــده  ســالمت 
جنبه هــای متفــاوت قابــل بررســی اســت، اظهــار 
و  متعــدد  عوامــل  تاثیــر  تحــت  ســالمت  کــرد: 
کــه ۷۵ درصــد  متنوعــی قــرار دارد، بــه طــوری 
کننــده غیرپزشــکی  ســالمت تحــت تاثیــر تعییــن 
ســالمت از جملــه ســطح ســواد و تحصیــالت، 
شــغل، میــزان درآمد و طبقه اجتماعی قــرار دارد. 
بنابراین برای حفظ و ارتقای ســالمت الزم اســت 
بــه عوامــل تعیین کننــده غیرپزشــکی ســالمت 
ــا  کننده ه ــن  ــن تعیی ــود، زیرا ای ــژه ای ش ــه وی توج
نقــش مهــم و تاثیرگــذاری در چگونگــی رفتــار و 

افراد ایفــا می کننــد. پیامدهــای ســالمتی 
کــه در مــورد  وی بــا  اشــاره بــه رســاله دکتــری خــود 
»بررســی تعیین کننده هــای اجتماعــی ســالمت« 
کننده هــای  اســت، توضیــح داد: یکــی از تعییــن 
افــراد  مطالعــه  ســرانه  میــزان  ســالمت،  مهــم 
کتــاب غیــر درســی و غیرشــغلی( و تاثیــر  )مطالعــه 

ــت. ــراد اس ــالمت اف ــر س آن ب
ــه نتایج ایــن  ــا توجــه ب ایــن دانشــجوی دکتــری ب
مطالعــه  ســرانه  کــه  افــرادی  گفــت:  پژوهــش، 
ســالمت  از  مراتــب  بــه  داشــتند،  بیشــتری 
روان بهتــری هــم برخــوردار بودنــد. همچنیــن 
نتایج ایــن پژوهــش نشــان داد افزایــش ســرانه 
مطالعــه عــالوه بر بهبــود ســالمت روان، در ارزیابی 
افــراد در مــورد وضعیــت سالمتشــان نیــز نقــش 

دارد. مثبتــی 
رضایــی در ادامــه بــه مفهــوم ســالمت »خودابــراز« 
)ارزیابــی فــرد از ســطح ســالمت خــود( اشــاره و 
کــرد: ســالمت خودابراز پیشــگویی کننده  تصریــح 
مرگ ومیــر،  و  ناتوانــی  ماننــد  پیامدهایــی 
قلبــی-  بیماری هــای  جســمانی،  عملکــرد 
عروقــی، اســتفاده از خدمــات بهداشــتی و پیــش 

معنــا  به ایــن  اســت.  ســرطان ها  در  بقــا  بینــی 
کــه ارزیابــی مثبت تــری دربــاره ســالمت  افــرادی 
خــود داشــته باشــند در واقعیــت نیــز عملکــرد 
و  ناتوانــی  طرفــی  از  دارنــد،  بهتــری  جســمانی 
کمتــر و  مــرگ و میــر، بیماری هــای قلبی-عروقــی 
در نتیجــه میــزان بســتری شــدن در بیمارســتان 
کمتــری را نیــز تجربــه  و مراقبت هــای ســرپایی  
می توانــد  کتــاب  مطالعــه  بنابرایــن  می کننــد،  

باعــث بهبــود پیامدهــای مذکــور نیــز شــود.
دانشــجوی دکتــری تخصصــی آمــوزش بهداشــت 
و ارتقــا ســالمت، اوقــات فراغــت را یــک فصــل 
یــادآور  و  دانســت  بشــر  زندگــی  در  اساســی 
بــه  فراغــت می توانــد  اوقــات  شــد: شــخص در 
پــرورش  بــه  منجــر  کــه  بپــردازد  فعالیت هایــی 
ارزش هــای انســانی و اعتــالی ســالمت جســمی، 

روحــی و معنــوی فــرد شــود.
از راه هــای پرکــردن اوقــات فراغــت را  وی یکــی 
کتــاب دانســت و بــا اشــاره به اینکــه در  مطالعــه 
ســال های اخیــر پژوهش هــای علمی معتبــری در 
زمینــه تاثیــرات مطالعــه کتــاب بر ســالمت انســان 
طولــی  مطالعــه  یــک  در  گفــت:  شــده،  انجــام 
کتــاب می خواننــد در  کــه  مشــخص شــد افــرادی 
مقایســه با افرادی که بیشــتر روزنامه یا مجالت را 

مطالعــه می کننــد، عمــر طوالتی تــری دارنــد.
ــده و  ــام ش ــات انج ــه مطالع ــتناد ب ــا اس ــی ب رضای
کتــاب می خواننــد و کســانی  کــه  مقایســه افــرادی 
گفــت: طــی ۱۲ ســال  کــه اهــل مطالعــه نیســتند، 
کاهــش  کتاب خــوان ۲۰ درصــد  پیگیــری، افــراد 
خطــر مــرگ و میــر داشــتند و زندگــی طوالنی تــری 

کــرده بودنــد. را تجربــه 
ســالمت،  بــر  موثــر  اجتماعــی  عوامــل  محقــق 
کتــاب بــه صــورت منظــم را یــک تمریــن  خوانــدن 
مفیــد بــرای مغــز و ذهــن دانســت و افزود: ایــن 
کمــک می کنــد تــا تمــام  فعالیــت بــه مغــز انســان 
عملکردهــای خــود را در حــد امــکان انجــام دهــد. 
کتــاب می خواننــد،  ــه طــور منظــم  ــراد ب وقتــی اف
کــه بیشــتر فکــر  ذهــن خــود را مجبــور می کننــد 
کــه باعــث فعــال شــدن هــر دو نیمکــره مغــز  کنــد 

می شــود.
کتــاب خواندن منظم،  رضایــی بــا اشــاره به اینکه 
افــراد را از بی حوصلگــی و تنهایــی حفــظ می کند و 
دانــش ارزشــمندی در مــورد دوره هــای زندگــی در 
کــرد: مطالعــه  اختیــار انســان می گــذارد، تصریــح 
کتــاب همچنیــن می توانــد بــه محافظــت از مغــز، 
کاهــش اســترس، بهبــود خــواب، پیشــگیری از 
زوال عقــل )دمانــس(، درمــان ســکته های قلبــی 
و مغــزی، پیشــگیری از چاقــی، بهبــود سیســتم 
تنفســی و قلبــی عروقــی، افزایــش تمرکــز و توانایــی 

کنــد. کمــک  تصمیم گیــری و حــل مشــکالت 
دانشــجوی دکتــری تخصصــی آمــوزش بهداشــت 
ســازمان  به اینکــه  اشــاره  بــا  ســالمت  ارتقــاء  و 
کامــل  جهانــی بهداشــت ســالمت را خــوب بــودن 
نــه  و  معنــوی  و  اجتماعــی  روانــی،  جســمی، 
کــرده  فقــط نبــود بیمــاری یــا معلولیــت تعریــف 
کتــاب می توانــد بــه عنــوان یــک  گفــت:  اســت، 
کننــده بــرای حفــظ تمــام ابعاد  عامــل محافظــت 
کتــاب می توانیــم  ســالمتی باشــد و بــا خوانــدن 

ســالمت خــود را ارتقــاء دهیــم.

کتاب خوان ها عمر طوالنی تری دارند
خبر خبر

شــهر نیــز ماننــد هــر موجــود زنــده ی دیگــری هــر 
کانون عکس انجمن  لحظــه در حــال تغییر اســت و 
پــروژه ی  بــا تعریــف  ســینمای جوانــان اصفهــان 
»ثبــت اصفهــان«، می کوشــد تــا چهــره ی شــهر را 
پیــش و پــس از این تغییرات مــداوم، در قاب عکس 
کنــد.  محمــد آذربرزیــن، رئیــس هیــأت  مانــدگار 
ــان  ــینمای جوان ــن س ــس انجم ــون عک کان ــره  مدی
اصفهــان دراین بــاره به ایســنا می گویــد: عکس هــا 
بــه ســبب بازنمایــی عینــی و ثبــت واقعیت هــای 
مکانــی و زمانــی، قابلیــت کاربــرد اســنادی، هنــری و 
تاریخــی در هــر فرهنگ و اجتماعی را دارنــد؛ ازاین رو 
مشــاغل،  و  مــردم  مکان هــا،  عکاســانه ی  ثبــت 
گنجینه ای  آداب ورســوم و اجتمــاع شــهری و ایجــاد 
از ایــن تصاویــر، می توانــد گام مهمی برای نگهــداری 

ــی یــک شــهر باشــد. ــی و زمان از ارزش هــای مکان
رونــد  افزایــش  بــا  امــروزه  کــه  می کنــد  کیــد  تأ او 
تغییرات توســعه ی شهری از یک ســو و از بین رفتن 
نشــانه ها و المان هــای هویتــی ویــژه ی هــر محــل از 
ســویی دیگــر، ضرورت ایــن ثبــت و نگهــداری دو 

چنــدان شــده اســت.
انجمــن  عکــس  کانــون  مدیــره  هیــأت  رئیــس 
بــر  ســینمای جوانــان اصفهــان ادامــه می دهــد: 
برنامه ریــزی  و  پــردازی  با ایــده  و  اســاس  همیــن 
کانــون عکــس انجمــن ســینمای  پریســا فهامــی، 
جوانــان اصفهــان در راســتای اجــرای پروژه هــای 
عکاســی بلندمــدت خــود، طرح »ثبت اصفهــان« را 

بــا رویکــرد مســتند بــه مرحلــه ی اجــرا درآورد.
ــه  ــهر ب ــت ش ــرح ثب ــاز اول ط ــد: ف ــح می ده او توضی
بــا  سرپرســتی شــهرام احمــدزاده در ســال ۱۳۹۷ 
اعــالم فراخــوان جــذب عضــو شــروع شــد. فراخــوان 
ــار پــروژه ی ثبــت اصفهــان در  نهایــی جمــع آوری آث
مردادمــاه ۹۸ بــا هدف ایجــاد آرشــیو جامــع و قابــل 
اســتناد عکــس اصفهان، اعــالم و پس از جمــع آوری 
و ویرایش آثار رســیده نیز، نمایشــگاهی از این آثار در 

مــوزه ی هنرهــای معاصــر اصفهــان برپــا شــد.
یــادآور می شــود: در فــاز اول ایــن پــروژه  آذربرزیــن 
ــر روی  ــر اســاس تحقیقــات اولیــه ی انجام شــده ب ب
در  بــا  همچنیــن  فرامحله هــا،  و  محله هــا  شــهر، 
در  کــه  مکان هایــی  بــرای  اولویــت  گرفتــن  نظــر 
معــرض اعمال تغییرات توســعه شــهری قــرار دارند، 
خیابــان مسجدســید و محله هــای آن جهــت ثبت 
ــق  ــروژه، تحقی ــکان پ ــاب م ــس از انتخ ــاب و پ انتخ
و پژوهــش بــا دبیــری ســودابه عمرانــی بــر روی ایــن 
کــه نتایــج آن طــی  محله هــا آغــاز شــد؛ تحقیقاتــی 
ــا  چندیــن نشســت بــه اعضــای پــروژه اعــالم شــد ت

گاهی و شــناخت نســبت به پیشــینه ی تاریخی  با آ
و ســیر تحوالت ایــن منطقــه بــه ثبــت عکاســانه 
رئیــس هیــأت مدیــره  بپردازنــد.   و دقیــق خــود 
کانــون عکــس انجمــن ســینمای جوانــان اصفهــان 
ــن  ــرح اولیه ی ای ــبختانه ط ــد: خوش ــح می کن تصری
مســئوالن  اســتقبال  بــا  ابتــدا  همــان  از  پــروژه 
شــهری مواجــه شــد و مردادمــاه ۹۸، بــا طــرح آن 
ــز فرهنگــی  ک ــه مرا کمــک ب کمیتــه ی  در جلســه ی 
اداره مشــارکت های فرهنگــی و اجتماعــی ســازمان 
مســاعدت های  اصفهــان،  شــهرداری  فرهنگــی 
کتــاب آن،  الزم بــرای برگــزاری نمایشــگاه و چــاپ 
کــه  گرفــت. آذر برزیــن می گوید: ایــن طــرح  صــورت 
بــا اهــداف جمــع آوری مجموعــه  عکســی منســجم 
عکاســانه ی  ثبــت  امــروز،  اصفهــان  از  و ایــده آل 
و  آداب ورســوم شــهر  و  فرهنــگ  مــردم، محیــط، 
گرفتــه،  همچنیــن ثبــت تاریــخ معاصــر شــهر شــکل 
ــر روی محلــه ی  ــز ب ــا تمرک در اردیبهشــت ماه ۱۴۰۰ ب
ــا اســتقبال خــوب اعضــای  جویبــاره و دردشــت و ب
کانــون عکــس اصفهــان، بــار دیگــر شــروع به فعالیت 
کرده اســت. به گفته ی سرپرســت فــاز دوم پــروژه ی 
ثبــت اصفهــان، اســامی هنرمندان حاضــر در فــاز 
نخســت این پــروژه، به ایــن شــرح بــوده اســت: فــراز 
آهنیــن، مهســا اتحــادی، فــروغ اشــکانیان، ریحانــه 
کبــری، ملیحــه امینــی، زهــرا انالــی، حمیدرضــا  ا
گالره بهداد، رخســاره پورحیدر، امین ترکان،  بانی، 
نیره حاجیان، شــیرین حمیدی، فرزانه خســروی، 
مهشــاد  رحمانــی،  ســمیه  راســت قلم،  افســانه 
رضــوی، فاطمــه شــاهی، مریــم شــیخ بهائی، ناهید 
طوقــی عشــقی، فرزانــه عبدی نیــان، علی عظیمی، 
ســودابه عمرانــی، محدثــه غالمــی، مریــم فرخیــان، 
کرمــی، مهســا مطیــع، مهــرزاد  کاظمــی، مریــم  زهــرا 
مقصودیــان و مریــم نکویی مهــر. او خبــر می دهــد 
کــه بــه زودی، کتــاب فاز نخســت پروژه ی ثبت شــهر 
در قالــب تک عکــس و مجموعــه عکس هایــی از آثــار 
برگزیــده ی اعضــای پــروژه بــه چــاپ می رســد و ابــراز 
ــا ادامــه ی حمایــت از ایــن  ــه ب ک امیــدواری می کنــد 

ــداوم داشــته باشــد.  پــروژه، ثبــت شــهر ت

مهلــت ارســال آثــار بــه ســومین دوره جایــزه ملــی 
»جمــال زاده« تمدیــد شــد.

مهــدی تمیــزی، رئیــس شــورای سیاســتگذاری 
ســومین دوره جشــنواره ملــی جمــال زاده و معــاون 
فرهنگــی هنــری در ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و 
ورزشــی شــهرداری اصفهــان از تمدید ایــن جایــزه 
کــه  گفــت: مهلــت ارســال به ایــن دوره  خبــر داد و 
گرفتــه شــده بــود، تــا ۲۸  تــا ۲۵ اردیبهشــت در نظــر 

اردیبهشــت تمدیــد شــد.
در  »جمــال زاده«  ادبــی  جایــزه  دوره  ســومین 
کوتــاه  کوتــاه آزاد، داســتان  بخش هــای داســتان 
مــدارس  )زندگی نــگاره(  داســتان  نــا  اصفهــان، 
اصفهــان و نا داســتان )زندگی نــگاره( کرونا، پذیرای 

اســت. عالقه منــدان  آثــار 
که  بخش داســتان اصفهان مربوط به آثاری اســت 
کاوی وجوه کمتر دیده شــده  بــه شــکل خالقــه بــه وا

شــهر اصفهان در ساحت داستان بپردازند.
بخــش نــا داســتان مــدارس اصفهــان هــم مرتبــط 
در  حضــور  تجربــه  از  واقعــی  روایت هــای  بــه 
در  دانش آمــوزی  تجربــه  بیــان  و  شــهر  مــدارس 
نســبت مدرســه و شــهر اســت. تمرکز ایــن بخــش بــر 
گذاشــته شــده تــا از نــگاه  روی مــدارس اصفهــان 
کارت پســتالی بــه اصفهــان پرهیــز و تجربــه زیســته 
شــهر  تاریخــی  بخش هــای  بــه  اصفهــان  مــردم 
چــون چهاربــاغ و نقــش جهــان محــدود نشــود و 
گســترده تر زندگــی  بخش هــای نازیبــا، عمیق تــر و 
اصفهانی هــا چــون مســائل شــهروندی هــم مطرح 

شــود.
زندگی نــگاره، جســتار یــا نــا داســتان هــم نوشــته ای 
اســت که نویســنده آن لزومًا داســتان نویس یا آشنا 

ــه ســبک ها و تکنیک هــای ادبــی نیســت، بلکــه  ب
کــه تجربــه زیســته خــود را  شــهروندی عــادی اســت 

مســتند نــگاری می کنــد.
فرهنگــی  ســازمان  جشــنواره،  برگزارکننده ایــن 
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهــان اســت. 
ــر  ــی دبی ــه رضای ــی و اله ــر ادب ــنی دبی ــعید محس س

هســتند. جایــزه  از  دوره  اجرایی ایــن 
جوایز بخش داستان اصفهان

نفر اول: تندیس، لوح تقدیر و ۱۴ میلیون تومان
نفر دوم: لوح تقدیر و ۱۲ میلیون تومان
نفر سوم: لوح تقدیر و ۱۰ میلیون تومان

جوایز بخش آزاد
نفر اول: تندیس، لوح تقدیر و ۱۰ میلیون تومان

نفر دوم: لوح تقدیر و ۸ میلیون تومان
نفر سوم: لوح تقدیر و ۶ میلیون تومان

جوایز بخش نا داستان )مدارس اصفهان(
نفر اول: تندیس، لوح تقدیر و ۸ میلیون تومان

نفر دوم: لوح تقدیر و ۶ میلیون تومان
نفر سوم: لوح تقدیر و ۴ میلیون تومان

جوایز بخش نا داستان )کرونا(
نفر اول: تندیس، لوح تقدیر و ۵ میلیون تومان

نفر دوم: لوح تقدیر و ۴ میلیون تومان
نفر سوم: لوح تقدیر و ۳ میلیون تومان

اختتامیــه جشــنواره نیــز روز ۱۴ تیرمــاه، هم زمــان بــا 
روز قلــم برگــزار خواهــد شــد.

آثار برگزیده در قالب کتاب منتشر خواهد شد.
عالقه منــدان بــرای کســب اطالعــات بیشــتر دربــاره 
ســومین جشــنواره ملــی جمــال زاده و ارســال آثــار 

کننــد: می تواننــد به ایــن ســایت مراجعــه 
http://jamalzadehaward.ir 

شروعی دوباره برای ثبت اصفهان جشنواره »جمال زاده« تمدید شد

خبر

کــه  عکاســی، هنــری بــرای ثبــت لحظاتــی اســت 
گاه جنبــه خاطــره بــه خــود می گیــرد و دنیایــی را 
کــه هنرمنــدان را وادار بــه رقابــت  بــه وجــود مــی آورد 

می کنــد.
هرســاله مســابقات هنری مختلفــی در کشــورهای 
جهــان برگزار می شــود. عکاســی یکــی از رشــته های 
آن  بــه  مربــوط  مســابقات  کــه  اســت  هنــری 
هنرمنــدان بســیاری را بــه خــود جــذب می کنــد. 
حضــور آثــار هنرمنــدان اصفهانــی در رقابت هــای 
کســب جوایز پر افتخار  کشــوری و جهانی همیشــه 
برای این شــهر داشــته اســت. مســابقه »ســده ۱۴۰۰ 
حــوزه  رقابت هــای  جدیدتریــن  از  یکــی  ترکیــه   «
عکاســی اســت. محبوبــه ســیفی بــا اســم هنــری 
کــه آثــارش  مهنــاز ســیف یکــی از هنرمندانــی اســت 

به ایــن دوره از مســابقات راه یافتــه اســت.

کــردم و  گفــت: عکاســی را از دهــه ۶۰ شــروع  وی 
کــه وارد دنیــای هنــر شــدم. ۸  از ایــن زمــان بــود 
ســال ســابقه عکاســی آنالــوگ در دهه هــای ۶۰ تــا 
۷۰ در آتلیــه شــخصی خــودم در تهــران داشــتم. 
پــس از یــک وقفــه نه چنــدان کوتــاه دوری از دنیای 
که با عکاســی دیجیتال  عکاســی پنج ســالی اســت 
آشــنا شــده ام و در ایــن عرصــه فعالیــت می کنــم. 
کارت  دارای  و  اصفهــان  عکــس  کانــون  عضــو 

هنرمنــدان ســمعی بصری ایــران نیــز هســتم.
ــی  ــزود: ابتــدا آمــوزش دوره مقدمات ایــن عــکاس اف
گذرانــدم و  را در آموزشــگاه نســل فــردا اصفهــان 
کــردم و در ســال  مدرک ایــن مؤسســه را دریافــت 
ک  ۱۳۹۶ نفــر اول رویــداد عکاســی بیــن المللی فتوا
در اصفهــان شــدم. دوره تکمیلــی خــود را نیــز نــزد 

ــدم. گذران اســتاد منتظــری 

بســیاری  جشــنواره های  در  داد:  ادامــه  ســیفی 
کــردم همچنیــن در مــدت شــروع دوبــاره  شــرکت 
گروهــی معتبــر در ایــران  عکاســی در ۳۰ نمایشــگاه 
کــه از جملــه  کــرده ام  کشــور شــرکت  و خــارج از 
گرجســتان،  قبــرس،  ارمنســتان،  کشــورهای 
ترکیــه و ایتالیــا بودنــد. در نمایشــگاه ایتالیا یکــی از 
کــه پوســتر،  عکس هــای بنــده منتخــب اول بــود 
عکــس  به ایــن  مزیــن  دعوتنامه هــا  و  کاتالــوگ 

برگزیــده شــد.
کــه بــه  کــرد: از دیگــر فعالیت هایــی  وی تصریــح 
در  انفــرادی  نمایشــگاه  دو  برپایــی  پرداختــم  آن 
کــه بــرای  اصفهــان بــا موضــوع ســالمندان بــود 
اولیــن بــار در اســتان اصفهــان به آن پرداخته شــده 
بود. ایــن ســفارش متعلق به شــهرداری اصفهــان و 

بــاغ تجربــه بــود.
بــاره حضــور خــود در جشــنواره  ایــن عــکاس در 
گفت: ایــن نمایشــگاه آثــار جمعــی  »ســده ۱۴۰۰«، 
شــامل  کــه  اســت  ترکیــه  در  هنرمندان ایرانــی  از 
آثــار عکاســان خــوب و مشــهوری چــون مهــدی 
موضوع ایــن  اســت.  نقاشــان ایرانی  کاظمــی و 
ــا عنــوان »ســده ۱۴۰۰« نامگــذاری  کــه ب نمایشــگاه 

اســت. آزاد  شــده، 
کــرد: ژانــر اصلــی مــن معماری اســت  ســیفی اضافــه 
اولیــن  در  میــالدی  مــه  مــاه  در ۲۲  زودی  بــه  و 
نمایشــگاه ســال ۱۴۰۰ بــا ارائــه دو اثــر شــرکت خواهم 
ــاًل  ــگاه فع ــه نمایش ک ــت  ــر اس ــایان ذک ــه ش ــرد البت ک
کشــور و  بــه صــورت مجــازی و در ســایت معتبــر آن 
اپ مخصــوص هنرمنــدان برگــزار خواهــد شــد و در 
اولیــن فرصــت به صــورت حضــوری برگزار می شــود.

حضور دو اثر از عکاس اصفهانی در اولین نمایشگاه ترکیه
خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  کل  مدیــر 
انتصــاب  از  اصفهــان،  اســتان  صنایع دســتی 
و  صنایع دســتی  معاونــت  جدیــد  سرپرســت 
هنرهــای ســنتی اســتان اصفهــان خبــر داد. بــه 
میراث فرهنگــی،  کل  روابط عمومــی اداره  گــزارش 
اصفهــان،  اســتان  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
فریــدون اله یــاری اظهــار داشــت: امــروز و در حاشــیه 
کل، در آئینــی  جلســه شــورای معاونان ایــن اداره 
از  فعالیت هــای ۵ ســاله جعفــر جعفرصالحــی در 
ســمت معــاون پیشــین صنایع دســتی و هنرهــای 
کل  ســنتی اســتان اصفهــان تقدیــر شــد. مدیــر 
صنایع دســتی  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
اســتان اصفهــان افــزود: همچنیــن در ایــن آئیــن، 
جدیــد  سرپرســت  به عنــوان  عبداللهــی  نورالــه 
معاونــت صنایع دســتی و هنرهای ســنتی اســتان 
معرفــی شــد.  وی ادامــه داد: سرپرســت جدیــد 
معاونــت صنایع دســتی و هنرهای ســنتی اســتان 
کــه ریاســت اداره  دارای مــدرک دکتــری تاریــخ بــوده 
صنایع دســتی  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 

کاری خــود  کارنامــه  شهرســتان چــادگان را نیــز در 
داشــته و امیــد مــی رود بــا توجه به تجارب ارزشــمند 
وی، زمینه برای توســعه هرچه بهتر صنایع دســتی 
و هنرهــای ســنتی در پهنــه اســتان اصفهــان فراهم 

شــود.

فرهنگســرای تخصصــی رســانه بــه مناســبت روز 
انقــاب  آموزشــی«  وبینــار  ارتباطــات   جهانــی  
 27 روز  را  اجتماعــی«   رســانه های  و  ارتباطــات 
اردیبهشــت  ســاعت 1۰ صبــح  بــا حضــور مهــدی 

برگــزار می کنــد.  قائــم  منتظــر 
گفــت:  مدیــر فرهنگســرای رســانه در ایــن خصــوص 
ــا توجــه  ســرعت  امــروزه  در عصــر نویــن ارتباطــی  ب
فزاینــده  گســترش  اطاع رســانی،  گــردش  بــاالی 
فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی و نقــش  
فعالیــن حــوزه ارتباطــات  و روابــط عمومی  هــا در 
نحــوه اســتفاده از ایــن ابزار جدیــد و چگونگی پیوند 
گروه هــای متکثــر  بــا جامعــه اطاعاتــی و اقشــار و 

ــز اهمیــت اســت. اجتماعــی بســیار حائ
فاطمــه  شــفیعی  در ادامــه می گوید: علــم ارتباطات  
نیــز در عصــر نویــن  دچــار دگرگونی هــای بنیــادی 
کــرده اســت  و نیــاز  شــده  و ســاختاری جدیــد پیــدا 
در ایــن  حــوزه  دســت اندرکاران این  همــه  اســت 

ــروز باشــند.  گاه و ب زمینــه  آ
شــفیعی ادامــه می دهــد: در عصــر جدیــد ارتباطــات  
در روابــط عمــوی نویــن  مخاطــب از اهمیــت بســیار 
ــژه ای برخــوردار اســت  و برنامه هــای ســازمانش  وی
را  بــر اســاس ارزش آفرینــی بــرای مخاطبــان و جلــب 

رضایــت  آنهــا پیــاده ســازی می کنــد. 
آموزشــی  وبینــار  موضــوع  می دهــد:   ادامــه   وی 
» انقــاب ارتباطــات و رســانه های اجتماعــی« در 

زمینــه دگرگونی هــای جدیــد  و تحــوالت ارتباطــات 
می باشــد.  عاقمنــدان جهــت شــرکت در وبینــار 
می تواننــد، مشــخصات  خــود شــامل؛ نــام و نــام 
کــد ملــی را در واتــس اپ بــه  خانوادگــی،  نــام پــدر و 
توســط  و  نمــوده  ۰۹۱۳۰۹۱۶۷۲۷ارســال  شــماره 
ــروم  ک ــر  ــا مرورگ ــک  https://b2n.ir/b97749  ب لین
وارد وبینــار شــده و گزینــه مهمــان را انتخــاب کننــد.
گواهینامــه معتبــر حضــور در  کننــدگان  بــه شــرکت 

کارگاه تعلــق می گیــرد. 
می توانیــد  بیشــضتر  اطاعــات  کســب  جهــت 
حاصــل  تمــاس   ۳۵۵۴۴۰9۶ تلفــن  شــماره  بــا 
فرماییــد. مهــدی منتظرقائــم دکتــرای پژوهــش در 
کتــاب در حــوزه  رســانه های اجتماعــی، نویســنده 
رســانه و مدرس دانشــگاه تهران در حوزه ارتباطات 

و رســانه می باشــد.
آرامــگاه شــاعر معاصــر و ســراینده شــعر روبــاه و زاغ، 
استاد حبیب یغمایی در خوروبیابانک میعادگاه 

دوســتداران شــعر و ادب فارســی اســت.
ایــن آرامــگاه بــه مســاحت ۲۶ متــر مربــع دارای 
نــوع  از  نقاشــی  تزئینــات  بــا  گنبــدی  ســقفی 

اســت. الجــوردی  رنگ هــای  اســلیمی و 
آرامگاه حبیب یغمایی در ســال ۱۳۸۶ به شــماره 

۱۹۸۵۳ در فهرســت آثار ملی ثبت شــده اســت.
اســتاد حبیــب یغمایــی، محقــق ادبــی، روزنامــه 
نــگار و شــاعر ایرانی در ســال ۱۲۸۰ خورشــیدی در 
خوروبیابانــک بــه دنیــا آمــد و در ۲۴ اردیبهشــت 
ــش  ــت و در زادگاه ــران درگذش ــال ۱۳۶۳ در ته س

ک ســپرده شــد. خــور و بیابانــک بــه خــا

مجلــه یغمــا، ترجمــه تفســیرطبری، تصحیــح 
در  فردوســی  ســعدی،  غزلیــات  و  گلســتان 
گرشاســب نامــه اســدی و  شــاهنامه، تصحیــح 
قصــص االنبیــا از جملــه آثــار بــه یــادگار مانــده از 

اســت. یغمایــی  حبیــب  اســتاد 

معــاون برنامه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی 
زمینــه  در  اصفهــان  گفــت:  اصفهــان  شــهردار 
برخــورداری از هتــل و محــل اســکان مناســب 
ــردی  ــه راهب ــن رو در برنام ــت از ای ــر اس ــیار فقی بس
زمینــه  در  کــه  شــده  کیــد  تا  ۱۴۰۵ اصفهــان 
ســاخت و ســاز و اختصــاص زمیــن بــرای ســاخت 
هتل هــای چهــار ســتاره بــه بــاال اقــدام شــود.

بــا  ایمنــا  گــو  و  گفــت  در  صادقیــان  علیرضــا 
توســعه  شــاخص های  از  یکــی  کــرد:  اظهــار 
گســترش امــکان اســکان  گردشــگری در اصفهــان 
گردشــگران اســت. در ایــن راســتا تعییــن  بــرای 
بســته های تشــویقی و تدوین قوانین که ساخت 
هتــل در اصفهــان را بــرای ســرمایه گذاران ارزان 

گرفتــه اســت. کنــد مدنظــر قــرار  تمــام 
معــاون برنامه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی 
شــهردار اصفهــان دیگــر مؤلفــه مهــم بــرای جلــب 
گردشــگران اصفهــان را ارائــه خدمــات  رضایــت 
تفریحــی مناســب دانســت و افــزود: بر ایــن اســاس 
اســتفاده از تمــام فضاهــای تفریحــی در اختیــار 
کواریوم و شهر  شــهرداری همچون پارک ناژوان، آ
گرفته اســت.  گردشــگران مدنظر قرار  رویاها برای 
وی ادامــه داد: در برنامــه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ 
ســعی شــده اقتصاد گردشگری و مشاغل مرتبط 

گیــرد و برای تقویت  بــا گردشــگری نیز مدنظر قــرار 
آنهــا تــالش شــود.

کــرد: در برنامــه اصفهــان ۱۴۰۵  صادقیــان تصریــح 
کــه بخــش  تمــام حوزه هایــی  کیــد شــده در  تا
خصوصــی توانمنــد وارد شــده و خدمــات مــورد 
کــرده، شــهرداری ورود  گردشــگران را ارائــه  نظــر 

کنــد. نکنــد و بخــش خصوصــی را تقویــت 
وی بــا اشــاره بــه احیــای محورهــای تاریخــی و 
از  اســتفاده  کــرد:  اظهــار  اصفهــان،  گردشــگری 
کــه  کــن و آثــار تاریخــی اصفهــان  ظرفیــت غنــی اما
از مــوارد اســتثنایی در دنیــا بــه شــمار می آیــد، 
گردشــگر در ایــن  فرصــت دیگــری بــرای جــذب 

شــهر اســت.
معــاون برنامه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی 
برنامــه  طبــق  کــرد:  کیــد  تا اصفهــان  شــهردار 
در  تمامی ظرفیت هــا  از  بایــد   ۱۴۰۵ اصفهــان 
کــه  شــود  اســتفاده  گردشــگر  جــذب  راســتای 
گردشــگری از  در ایــن راســتا احیــای محورهــای 
مهمترین محورهای برنامه اســت از این رو عالوه 
ــن  ــود در ای ــی موج ــای تاریخ ــازی خانه ه ــر بازس ب
گردشــگری و  محورهــا، بازســازی مســیر محــور 
قــرار  نیــز مدنظــر  برنامه هــای فرهنگــی  اجــرای 
کالبــدی بــه  گرفتــه و بــه عبارتــی عــالوه بــر نــگاه 
شــهر و محورهــای گردشــگری نــگاه رویــدادی نیــز 

به ایــن محورهــا انجــام شــده اســت.
بــا بیان اینکــه ســعی شــده احیــای محــور  وی 
کالبــدی و فرهنگــی انجــام شــود،  بــا دو رویکــرد 
افــزود: بازســازی خانه هــای تاریخــی و قدیمی کــه 
اصفهان همچون شــهرهای یزد و کاشــان در این 
زمینــه پیشــگام بــوده اســت و ایــن بــار بایــد هــدف 
بــه صــورت  تــا ســال ۱۴۰۵  گردشــگری  توســعه 

جــدی محقــق شــود.

معاون صنایع دستی و هنرهای  سنتی میراث فرهنگی 
استان اصفهان منصوب شد

وبینار آموزشی انقالب ارتباطات،  
و رسانه های اجتماعی  برگزار می شود

در سالگرد شاعری نام آشنا :

روباه و زاغ یادتان هست؟ 

تشویق سرمایه گذاران به احداث هتل 
در اصفهان 

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان برخوار

اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان برخوار درنظردارد ششــدانگ یکباب موقوفه 
ــه  ــا مبلــغ پای امامــزاده ادهــم )ع( بــه مســاحت ۳۰ متــر واقــع در شــهر دســتگرد را ب
ماهیانــه ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریــال ازطریــق مزایــده و بارعایــت شــرایط و مقــررات اوقافــی بــه 

گــذار نمایــد. اجــاره وا
کســب اطالعــات بیشــتر صرفــًا در ســاعات اداری بــه  متقاضیــان می تواننــد بــرای 
قســمت اجارات اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان برخوار مراجعه و یا با شــماره 

11۳۶2۰۵م الفتلفــن ۴۵82۰۰8۰ داخلــی ۴ تمــاس حاصــل نماینــد.

گهی مزایده نوبت اول آ
اداره اوقاف و امور خیریه 

شهرستان برخوار
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گرفتــه بــه دلیــل  باشــگاه پرســپولیس تصمیــم 
حواشــی دربــی 9۵ از برخــی اســتقاللی ها شــکایت 

کنــد. 
تیــم فوتبــال پرســپولیس در دربی 9۵ پایتخت به 

برتــری یــک بر صفر رســید.

با ایــن وجــود در جریان ایــن مســابقه تنش هــای 
کبریان  زیــادی بــه وجــود آمــد و حتی محمدرضــا ا
در لحظات پایانی بهزاد غالمپور و فرشاد فرجی را 

کــرد. بــه دلیــل درگیــری  اخــراج 
از طرفــی فرهــاد مجیــدی هــم در نشســت خبــری 
جهرمی وزیــر  آذری  علیــه  مســابقه  از ایــن  پــس 
کــه بــه طرفــداری از پرســپولیس در  ارتباطــات 
کــری  صفحــه شــخصی خــود بــرای اســتقاللی ها 
ــه همیــن  ک ــرد  ک ــود، انتقــادات تنــدی  ــده ب خوان
کنش برخی از مسئوالن پرسپولیس  انتقادات وا

را داشــت.
پرســپولیس  باشــگاه  به ایــن شــرایط  توجــه  بــا 
ــا همــکاری تیــم حقوقــی خــود  گرفتــه ب تصمیــم 

الیحــه شــکایتی را نســبت بــه عوامــل تیــم رقیــب 
کــه در درگیری هــای پایــان مســابقه از محوطــه 
به ایــن  و  شــده  خــارج  خودشــان  بــه  مربــوط 
کــه  موضــوع دامــن زدنــد و همچنیــن افــرادی 
کرده انــد  مطــرح  پرســپولیس  علیــه  اظهاراتــی 
کــرده و بــه زودی بــه مراجــع ذی ربــط  تنظیــم 

کنــد. فدراســیون فوتبــال ارســال 
کــه باشــگاه اســتقالل هــم  ایــن در حالــی اســت 
کثیــر بــه  کــرد از عیســی آل  صبــح امــروز اعــالم 
مقابــل  در  اخالقــی  غیــر  حرکــت  انجــام  دلیــل 
گلزنی ایــن بازیکــن بــه  نیمکت ایــن تیــم پــس از 
 کمیتــه انضباطــی فدراســیون فوتبــال شــکایت 

می کند.

تصمیم پرسپولیسی ها برای شکایت از چند استقاللی:

داغ شدن بازار شکایت پس از دربی 9۵ مدیــره  هیئــت  رئیــس  زاده  خلیــل  اســماعیل 
گیــالن منتقــل شــد. اســتقالل بــه زنــدان اســتان 
گــزارش خبــر آنالیــن، فــالح میــری دادســتان  بــه 
گیــالن از بازداشــت متهــم اصلــی  مرکــز اســتان 
گفــت:  گیــالن خبــر داد و  پرونــده شــرکت ابریشــم 
بــا پیشــرفت تحقیقــات پرونــده شــرکت ابریشــم 

گیــالن در دادســرای صومعــه ســرا، قــرار تأمیــن 
تفهیــم  بــا  پرونــده  بازپــرس  ســوی  از  صــادره 
متهــم  و  تشــدید  جدیــد،  ادلــه  و  مســتندات 
کرونــا  کــه پیــش از ایــن بــه دلیــل ابتــالء بــه  اصلــی 
روانــه  و  بازداشــت  بــود،  آزاد  وثیقــه  تودیــع  بــا 

زنــدان شــد.
بــا  همچنیــن  گیــالن  اســتان  مرکــز  دادســتان 
اشــاره بــه پیشــبرد تحقیقات ایــن پرونــده توســط 
ســازمان اطالعات ســپاه، ضمن تقدیر از عملکرد 
بــرای  زیــادی  وقــت  گفــت:  خــاص  ضابطیــن 
جمــع آوری اطالعــات در ایــن پرونــده از ســوی 
ضابطیــن صــرف شــده اســت کــه بــا صدور دســتور 
قضائــی برای تســریع در تکمیل تحقیقــات و ارائه 
کامــل، امیدواریم ایــن پرونــده هرچــه  مســتندات 
زودتــر بــا اتخــاذ تصمیــم نهایــی در دادســرا، بــه 

دادگاه ارســال شــود.

شــرایط  گفــت:  اصفهــان  فوتبــال  کارشــناس 
نیم فصــل دوم بــرای تمــام تیم هــا ســخت اســت 
انتهــای  در  تیــم  بــا ۳  کــه  ذوب آهــن  مخصوصــا 
کشــیدن خودشــان  تــا رتبــه  جــدول، بــرای بــاال 

می کنــد. تک رقمی رقابــت 
در قالــب هفتــه بیســت و ســوم از لیــگ برتــر دو تیــم 
گل گهــر ســیرجان بــه مصــاف  ذوب آهــن اصفهــان و 
گل بــه  که ایــن بــازی در پایــان بــا یــک  هــم رفتنــد 
گردان مجتبــی  ــان رســید؛ شــا ــه پای گل گهــر ب ســود 
امتیــاز در رده  بــا ۲۱  و  با ایــن شکســت  حســینی 
چهاردهــم باقــی ماندنــد  و گل گهر ۳۵ امتیازی شــد 
گرفت. حمیدرضابابایی  و در رده ســوم جدول قرار 
پیرامــون بازی تیم هــای ذوب آهن اصفهان گل گهر 
ســیرجان اظهــار داشــت: ذوب آهــن در ایــن بــازی 
بــا روحیــه خوبــی حاضــر شــد، بــه دلیــل بــرد بســیار 
شــیرین کــه برابــر اســتقالل در بــازی گذشــته آن  هــم 
کارشــناس فوتبــال  کــرده بودنــد.  کســب  در تهــران 
اصفهــان ادامــه داد: شــرایط نیم فصــل دوم بــرای 
تمــام تیم هــا ســخت اســت مخصوصــا ذوب آهــن 
کــه بــا ۳ تیــم ســایپا، ماشین ســازی و نســاجی در 
کشــیدن خودشــان  تــا  انتهــای جــدول، بــرای بــاال 
گل گهــر ســیرجان  رتبــه تک رقمی رقابــت می کنــد؛ 
در دور برگشــت مثــل ذو ب آهــن امتیــازات خوبــی 
قــوی  بســیار  فنــی  کادر  از  و  کــرده  جمــع آوری  را 
برخــوردار اســت. وی افــزود: بــه هــر حــال ذوب آهــن 
گل خــورد و ۳ امتیاز ایــن بــازی  روی یــک حادثــه 
بازی هــای  در  ســخت تری  کار  و  داد  دســت  از  را 
بعــدی  بــازی  از جــام حذفــی،  آینــده دارد؛ جــدا 

با ایــن تیــم بــا پرســپولیس اســت و بــا توجــه بــه بــرد 
کــرد. بابایــی  نســاجی ذوب آهــن یــک پلــه ســقوط 
هم چنیــن در خصــوص عملکــرد ذوب آهــن در ایــن 
کــرد: شــاید بــه دلیــل جوانــی  بــازی خاطــر نشــان 
تیــم ذوب آهــن مقــداری در خــواب بــرد اســتقالل 
کثــر اوقــات بــازی شــاهد  بــوده باشــند و البتــه در ا
گل گهــر از تــک موقعیــت  بــازی پایاپــای بودیــم ولــی 
کرد و توانســت ۳ امتیاز  که داشــت اســتفاده  خوبی 
را بگیــرد؛ در دور برگشــت لحظه هــا، یــک گل خورده 
یــا زده در سرنوشــت تیم هــا در پایــان فصــل تاثیــر 
کارشــناس فوتبال در خصوص بازی  بســزایی دارد. 
بعــدی ذوب آهــن بــا اســتقالل در جــام حذفــی بیان 
داشــت: اســتقالل بــه دلیــل باخــت در لیــگ مقابــل 
نــدارد؛   خوبــی  شــرایط  پرســپولیس  و  ذوب آهــن 
شــرایط جــام حذفــی با لیگ متفــاوت اســت چرا که 
قهرمــان مســتقیما بــه بازی هــای آســیایی راه پیــدا 
می کنــد؛ بــازی بســیار ســختی اســت از ایــن جهــت 
کــه احتمــاال اســتقالل بــرای انتقــام می آیــد و بــازی 
خــارج از خانــه اســت و شــرایط متفــاوت اســت ولــی 
ذوب آهــن شــناخت خوبــی نســبت بــه اســتقالل 

ــی باشــد  . ــازی خوب دارد؛ فکــر می کنــم ب

گزارشی به تمجید از ستاره ایرانی  آبوالی پرتغال در 
تکســیرا  از  مصاحبــه ای  بــا  و  پرداخــت  ســپاهان 
ــگاه هایی  ــدی باش ــه من ــه عالق ــه در ادام ک ــت  نوش
ک، چنــد باشــگاه پرتغالــی بــه  گرانــادا و آ.ا مثــل 

ــتند.  ــی هس ــال محب دنب
درخشــش طارمــی در پرتغــال باعــث شــده تــا نــگاه 
ســتاره های ایرانی  بــه  کشــور  باشــگاه های این 

بیشــتر متمرکــز شــود.
کــه محمــد محبــی زیــر نظــر تیم هــای  آبــوال نوشــت 
کــه  گرفتــه اســت. بازیکنــی  گا قــرار  پرتغالــی نظیــر بــرا
امیــر  دســتیار  تکســیرا«،  »میگوئــل  پســند  مــورد 
قلعــه نویــی در ســپاهان بــوده و مــورد تمجید ایــن 
عقیــده  اســت.به  گرفتــه  قــرار  پرتغالــی  مربــی 

تکســیرا، محبــی یکــی از بهترین بازیکنــان لیگ برتر 
ــا  ــا مخصوص ــد در اروپ ــران اســت و می توان فوتبال ای
کنــد. تکســیرا در خصــوص محبــی  در پرتغــال بــازی 
ــی و نــه  گفــت: محبــی توســط چنــد باشــگاه پرتغال
کیفیتــی  گا دنبــال می شــود. این بازیکــن  ــرا فقــط ب
باال داشــته و پتانســیل زیادی برای پیشــرفت دارد. 

او بســیار ســریع اســت و می توانــد در هــر 2 بــال بــازی 
کنــد. وی ادامــه داد: محبــی در دوئل هــا قــوی عمل 
می کنــد زیــرا قــدرت بدنــی باالیــی دارد و می تواند در 

کنــد. کار  بــازی هوایــی خــوب 
کــه محبــی بــه تیــم ملی ایــران نیــز  آبــوال نوشــت 
تحــت هدایــت ویلموتــس دعــوت شــد و توانســت 2 
گذشــته  کند. ایــن بازیکــن در فصــل  گلزنــی  بــار نیــز 
بــرای ســپاهان در 2۶ بــازی ۶ گل بــه ثبــت رســانید.

کــه تنهــا تیم هــای باشــگاهی  ایــن روزنامــه نوشــت 
و  نیســتند  محبــی  دنبــال  بــه  نیــز  پرتغــال  در 
ــان  ک یون ــپانیا  و آ.ا ــادا اس گران ــل  باشــگاه هایی مث
او  بازیکــن بودنــد. حــاال  بــه دنبال ایــن  پیــش  از 
از ســوی تیم هــای ترکیــه ای نیــز مــورد رصــد قــرار 

می گیــرد. 

منــدی  گلــه  بــا  فــوالد  باشــگاه  مدیرعامــل 
نســاجی،  مقابــل  تیمــش  داوری  بــه  نســبت 
کــه  کــه بســتند، حقــوق را هــم  گفــت: پنجــره را 
کمــا فــی الســابق زیــر پــا می گذارنــد البتــه ســهوا، 

کنیــم ؟ مــا بایــد چــه 
شــخصی  صفحــه  در  پســتی  در  آذری  ســعید 
گرام بــا اشــاره بــه اشــتباه داوری  خــود در اینســتا
گل ایــن  کــه  نســاجی  مقابــل  فــوالد  دیــدار  در 
کــرد و باعــث شــد فــوالد بــا  تیــم را آفســاید اعــالم 

کنــد، نوشــت: شکســت زمیــن را تــرک 
مانــد،  فــوالد  رفــت  و  آمــد  فدراســیون  “آن 
فــوالد  بــاز  ولــی  رفــت  و  آمــد  داوران  آن کمیتــه 

مانــد.
فــوالد  و  آمــده  هــم  جدیــد  فدراســیون  ایــن 

آمــده  کمیتــه داوران جدیــد هــم  هســت، این 
و ایــن  فدراســیون  ولی ایــن  هســت  فــوالد  و 
هــم  بــاز  فــوالد  و  مــی رود  هــم   داوران  کمیتــه 
می مانــد و ایــن فوتبــال. آری فــوالد و فــوالدی 
کــه می آییــم  همیشــه هســتند و ایــن مــا هســتیم 
ــا  ــه ب ک ــم  ــاهد این بودی ــم ش ــم. امــروز ه و می روی
کارهــا خــراب  کــه معمــوال وقتــی  اشــتباه انســانی 
می شــود از آن اســتفاده می کنیــم، فــوالد بــا نظــر 
حقــوق  حداقــل  از  داوری  کارشناســان  البتــه 
کســب یــک امتیــاز بــود محــروم شــد  کــه  خــود 
و هــوادارش مغمــوم و خشــمگین و مــن بایــد 
کــه از  کنــم از ایــن خانم هــا و آقایانــی  عذرخواهــی 
کســی  حقــوق خودشــان محروم شــدند ولی چه 
می خواهــد پاســخ حقــوق از دســت رفتــه فــوالد را 

بدهــد؟

کمــا فــی  کــه  کــه بســتند، حقــوق را هــم  پنجــره را 
ــا می گذارنــد البتــه ســهوا، مــا بایــد  الســابق زیــر پ

کنیــم ؟ چــه 
ــوق  ــم و حق ــا می جنگی ــت، م ــاره ای نیس آری چ
مــان را از حلقوم ایــن فوتبــال بیــرون می کشــیم، 
ماننــد ســال گذشــته، تــو می خواهــی اصــالح شــو 

یــا نشــو.”

کرونــا باعــث لغــو مجوز هــای صعــود  شــیوع مجــدد 
بــه اورســت از ســوی دولــت چیــن شــد.

بــر اســاس بیانیــه رســمی اعالم شــده توســط دولــت 
کــه همــه  گرفتــه اســت  کشــور تصمیــم  چین، ایــن 
کــوه اورســت را لغــو  کوهنــوردی در  فعالیت هــای 
کــوه نــوردی از  کلیــه فعالیت هــای  کنــد. دلیــل لغــو 
کرونــا  رخ شــمالی اورســت بــه دلیــل شــیوع مجــدد 

اعــالم شــده اســت.
کل ورزش  گذشــته توســط اداره  ایــن بیانیــه روز 

چیــن صــادر شــد.
اورســت در مــرز چیــن و نپــال قــرار دارد و قســمت 
شــمالی آن در شهرســتان تینگری تبت واقع شــده 

اســت.
کسپدیشــن تنهــا ســازمان  گفتــه هیمالیــا ا طبــق 
کوهنــوردی در ضلــع  دهنــده اعزامی در ایــن فصــل 
شــمالی اورســت، دیگر تالشــی برای صعود نخواهد 

داشــت.
اورســت  روی  بــر  کوهنــوردی  فعالیت هــای  لغــو 
خواهــد  انجــام  درحالــی  چیــن  دولــت  ســوی  از 

کرونــا در ســمت نپــال باعث ایجــاد  کــه شــیوع  شــد 
بــود.  شــده  کوهنــوردان  بــرای  نگرانی هایــی 
همچنیــن دو کوهنــورد )یکــی از ســوئیس و دیگــری 
کــوه جــان خــود را از دســت  از آمریــکا( چهارشــنبه در 
کــه مــرگ آنــان به  کــرد  دادنــد امــا طــرف نپالــی تأییــد 

کرونــا نبــوده اســت. دلیــل 
کاتمانــدو بــه درمــان  یــک بیمارســتان مســتقل در 
کنــون چندیــن  کوهنــوردان اختصــاص یافتــه و تا
کــرده اســت. این  کمــپ منقــل  کوهنــورد را از بیــس 
گذشــته  بیمارســتان بــه دلیل اینکــه ســه هفتــه 
کمــپ دیــده شــده بــود بــرای  کرونــا در بیــس  عالئــم 

کوهنــوردان اختصــاص داده شــد.

پــس از مشــخص شــدن تکلیــف صعودکننــدگان 
بــه فینــال لیــگ قهرمانــان اروپا، شــاید ورزشــگاهی 
ــاب  ــی انتخ ــام انگلیس ــال تم ــرای فین ــی ب انگلیس
تیــم  دو  اســپورت،  اســکای  گــزارش  شــود.به 
منچسترســیتی و چلســی موفق شــدند به مرحله 
نهایــی لیــگ قهرمانــان اروپــا صعــود کننــد و به این 
در  رقابت هــا  چارچوب ایــن  در  بایســتی  ترتیــب 
بــازی پایانــی در ورزشــگاه آتاتــورک اســتانبول بــه 

ــد. مصــاف یکدیگــر برون
ــه  ک ــود  گرچــه از مدت هــا قبــل مشــخص شــده ب ا
ــت  ــرار اس ــه ق ــتانبول ترکی ــورک در اس ــگاه آتات ورزش
ورزشــگاه میزبــان بــرای فینال لیگ قهرمانــان اروپا 
باشــد، امــا پــس از اینکــه دو تیــم انگلیســی جــواز 
کردنــد، صحبت هایــی  کســب  حضــور در فینــال را 
در رابطــه بــا تغییــر محــل برگــزاری دیــدار نهایــی 

شــنیده می شــود.
در حــال حاضــر ورزشــگاه ومبلــی لنــدن بــه عنــوان 
گزینــه بــرای جایگزینی محل برگــزاری  جدی تریــن 
فینال اســت و ســران انگلیســی نیز این ورزشــگاه را 
بــرای برگــزاری چنیــن دیــداری مناســب می داننــد. 
میــان  در  نیــز  دیگــری  ورزشــگاه های  البتــه 
گزینه هــا وجــود دارنــد امــا ومبلــی شــرایط بســیار 

دارد. مناســب تری 
کــه صحبت هــا دربــاره تغییــر  الزم بــه ذکــر اســت 
شــد  آغــاز  زمانــی  نهایــی  دیــدار  برگــزاری  محــل 
کنان انگلســتان را بــه دلیــل  کشــور ترکیــه، ســا کــه 
مســائل بهداشــتی و جلوگیــری از شــیوع ویــروس 
کــرد. ســران انگلیســی  کرونــا از ســفر بــه ترکیــه منــع 
معتقدنــد بــه دلیــل رعایــت مســائل بهداشــتی بــه 
بهتریــن شــکل ممکــن، ورزشــگاه های انگلســتان 
لیــگ  نهایــی  مســابقه  بــرای  میزبــان  بهتریــن 

قهرمانــان اروپــا هســتند.
فدراســیون  رؤســای  و  یوفــا  حاضــر  حــال  در 
کــره در  فوتبــال در انگلســتان در حــال بحــث و مذا
خصوص تغییر محل برگزاری هستند. مشخص 
تصمیمی اتخــاذ  چــه  نهایــت  در  کــه  نیســت 
کرونــا و  شــود امــا بــا توجــه بــه مســائل مربــوط بــه 
شــیوه نامه هــای بهداشــتی دور از انتظــار نیســت 
کشــور انگلســتان  کــه شــاهد برگــزاری فینــال در 

ــیم. باش

رئیس هیئت مدیره استقالل به زندان رفت

کارشناس فوتبال اصفهان:   

شرایط نیم فصل دوم لیگ برتر 
برای تمام تیم ها سخت است

ستاره سپاهان طارمی دیگر می شود؟

باشگاه های پرتغالی به دنبال محبی 

کنایه آذری به فدراسیون فوتبال و کمیته داوران

لغو مجوز های صعود به اورست توسط دولت چین به 
دلیل شیوع کرونا

احتمال تغییر محل فینال لیگ قهرمانان 
گرفت قوت  گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

مدیرعامــل باشــگاه فــوالد خوزســتان توضیحــات 
گرامی اش علیــه وزیــر  کاملــی را دربــاره پست اینســتا
نــدارد  نیــازی  می گویــد  او  کــرد؛  ارائــه  ارتباطــات 

خــودش را بــه ســرخابی ها بچســباند.
یکــی  آذری  ســعید  ســه«،  »ورزش  گــزارش  بــه 
و  اســتقالل  مجموعــه  دو  از  جــدا  مدیــران  از 
گذشــته نامــش بــر  کــه از شــب  پرســپولیس اســت 
ســر زبان هــا افتــاده اســت. مدیرعامــل فــوالد در 
کنــش بــه اســتوری طعنه آمیــز آذری جهرمی بــه  وا
بلنــد  دو ســتاره روی پیراهــن اســتقالل پســتی 
کــه بســیار  کــرد  گرامش منتشــر  بــاال را در اینســتا
گرفــت. او طعنه هایــی را بــه وزیــر  مــورد توجــه قــرار 
کلمــه  دو  تفاوت هــای  خصــوص  در  ارتباطــات 
گرچــه در پســت دیگــری  »ســتاره« و »ســیاره« زد و ا
کنــد امــا در فضــای  کــرد فضــا را تلطیــف  ســعی 
کــرد. مجــازی بازتاب هــای متعــددی را دریافــت 
بعــد از انتشــار این مطالــب در صفحــه شــخصی 
بــه  را  او  افــراد  برخــی  فــوالد  کنونــی  مدیرعامــل 
کردنــد قصــد  طرفــداری از اســتقالل متهــم و اعــالم 
کــه  دارد بــه مدیریت ایــن باشــگاه برســد. هرچنــد 

خــودش چنیــن موضوعــی را قبــول نــدارد.
گــو بــا خبرنــگار »ورزش  گفــت و  ســعید آذری در 
ســه« دربــاره حواشــی ایجاد شــده بــرای خــودش 
موضوعــات  برخــی  و  گذشــته  ســاعت  طــی 2۴ 
دیگــری صحبت هایــی را انجام داد که مشــروح آن 

را در ادامــه می خوانیــد:
*   به عنوان یک کنشگر اجتماعی حق 

اظهارنظر دارم
ک نکــردم؛ هنوز هم  گرام پا مــن پســتم را در اینســتا
هســت. مــا بــه عنــوان یــک کنشــگر اجتماعــی جدا 
از اینکــه مســئولیت حقیقــی و حقوقــی مــان چــه 
چیــزی اســت، این حــق را داریــم در حــوزه ورزش 
کــه تخصــص مــان اســت تحقیــق کنیــم و هرجایی 
کردیم توانایی داریم تا تاثیرگذار باشیم،  احســاس 
کــه در حوزه  ورود کنیــم؛ مخصوصــا دربــاره افــرادی 
سیاســت می آیــد و در ورزش اظهارنظــر می کننــد 
خیلــی مودبانــه نقطه نظــرات خــود را بیــان کنیم.

*   من هم حق دارم مثل آذری جهرمی نظرم 
را بگویم

شــخصی  صفحــه  هــم  گرام  صفحه اینســتا
اســت. اینجا می توانــم عقایــد شــخصی ام را بیــان 
کنــم. هیــچ وقــت ســعی نکــردم از ابزارهای حقوقی 
کنشــگر  کنــم. بــه عنــوان یــک  ام سوءاســتفاده 

اجتماعــی نقطــه نظــر آقــای آذری جهرمی برایــم 
جالــب بــود. وقتــی یــک نفــر در قامــت وزیــر محتــرم 
ارتباطــات اظهارنظــر می کنــد، مــا هــم در صفحــه 
کنیم. این هــا  شــخصی مــان می توانیــم اظهارنظــر 
کــه در هــر حــوزه ای هــر  نشــان دهنــده آن اســت 
کســی می توانــد بــا رعایــت چارچوب هــای اخالقــی 

ــد. کن ــان  ــش را بی ــرام نظرات و احت
*   همیشه در تیررس باشگاه های بزرگ بوده ام

کــه بــار اول از ذوب آهــن جــدا شــدم،  در ســال 88 
جلســه ای در حضــور آقــای بهــرام افشــارزاده دربــاره 
هــم  آن  بعــداز  داشــتم.  پرســپولیس  مدیریــت 
کــردم در  همیشــه بــه عنــوان یــک آدمی کــه ســعی 
کاری ام تاثیرگذار باشــم  همیشــه در تیررس  حوزه 

باشــگاه های بــزرگ بــوده ام.
*   برندم را از استقالل و پرسپولیس نگرفته ام

برنــد  یــک  خــودم  بــرای  غــرور،  بحــث  از  جــدا 
دارم. ایــن برنــد را از اســتقالل وپرســپولیس نگرفتم 
کــه از ســال 1۳۶۰ روی آن زحمــت  و برنــدی اســت 
کــه االن در  کشــیدم. فکــر می کنــم خیلــی از افــرادی 
حــوزه ورزش اظهارنظــر می کننــد در ســال 1۳۶۰ بــه 

دنیــا هــم نیامــده بودنــد.
*   شب قبل از حضور در فوالد مدیریتم در 

استقالل مطرح بود
کار می کنــم باعــث افتخــارم  اینکــه بــرای فــوالد 
کــه می خواســتم بــه فــوالد  اســت. دقیقــا شــبی 
بیایــم، صحبت هایــی دربــاره حضورم در اســتقالل 
کنــم،  انجــام شــد. نمی خواهــم خــودم را شــیرین 
حتــی ممکن اســت بــرای دوره کوتاهی از مدیریت 

فوتبــال بــروم.
*   خودم را به سرخابی ها نمی چسبانم

اینکه خودم را به استقالل و پرسپولیس بچسبانم 
را هــم نمی پذیــرم. مــن بــرای خــودم در فوتبــال 
مملکــت جایــگاه دارم. در صفحــه شــخصی ام هــم 
کنــم. می توانــم بــه واســطه این جایــگاه اظهارنظــر 

*   بپذیریم آذری جهرمی شخصیت حقیقی 
هم دارد

برایــم جالــب اســت وقتــی یــک نفــر در قامــت وزیــر 
یــک صحبتــی را انجــام می دهــد، مــورد انتقــاد قــرار 
می گیــرد یــا تمجیــد می شــود.باید به ایــن تفکــر 
کــه مــا شــخصیت حقیقــی هــم داریــم.  برســیم 
بایــد  وزارت  در  حضــورش  جهرمی ضمــن  آذری 
کنــد. مــا در  کــه او حــق دارد اظهارنظــر  بدانیــم 
ــی می کنیــم و  ــرات زندگ ــی دموک یــک جامعــه مدن

باید ایــن مســائل را در نظــر بگیریــم.

*   وقتی محروم شدم هم برخی درباره ام 
حرف زدند

بعــد  و  فوتبــال  مجمــع  عضــو  عنــوان  بــه  مــن 
کنشــگر اجتماعــی و بعــد بــه عنــوان  بــه عنــوان 
مدیرعامــل یــک باشــگاه حضــور دارم. همــه افــراد 
ــد. ممکــن  ــی دارن ــا هــم ارتباطات در حــوزه ورزش ب
کار نباشــد امــا وقتــی ســعید آذری را  اســت دربــاره 
محــروم می کنند، ایــن افــراد در ایــن خصــوص نظــر 
می دهنــد. بنــده بــه عنــوان عضــوی در جامعــه 
کســی پیــش می آیــد  فوتبــال وقتــی مشــکلی بــرای 

کنــم. بــر خــودم واجــب می دانــم اظهارنظــر 
*   چرا درباره استقالل و پرسپولیس اظهارنظر 

کردم؟
می گوینــد شــما مدیرعامــل فــوالد هســتی و چــرا 
دربــاره اســتقالل و پرســپولیس حــرف زدید. اینکــه 
چنیــن تمایــزی را خیلی هــا نمی تواننــد بپذیرنــد 

کــه  آدم هایــی  نیســت.  مــن  مشــکل 
در زمــان محرومیتــم از مــن دفــاع 

ــد را در نظــر بگیریــد. مــن هــم  کردن
الزم اســت بعضــی جاهــا از افــرادی 
کنــم. برایم هم مهم نیســت  دفــاع 
مدیرعامــل باشــگاه باشــم یــا هــر 

ــری. ــز دیگ چی
*   مگر در ماجرای محمود فکری از 

فوالد دفاع نکردم؟
مطمئن باشــید آینــده نشــان می دهد 

کــه در ایــن زمینــه چــه تصمیمی خواهــم 
گرفــت. بــا افتخــار بــه فــوالد آمــدم و تا ایــن 

لحظــه هــم همــواره از حــق و حقــوق باشــگاهم 
کنــم. در بحــث پارســال آقــای فکــری مگــر از  دفــاع 
تیمــم دفــاع نکــردم؟ از ایــن بــه بعــد هــم بــه عنــوان 
صفحــه  در  ورزش  حــوزه  در  اجتماعــی  کنشــگر 

شــخصی ام اظهارنظــر می کنــم.
*   جدایی از فوالد؟

ســال   17 از  بعــد  نیســت.  فــوالد  مــن  بحــث 
مدیریــت در فوتبــال مقداری نیاز به اســتراحت 

ام  خانــواده  بــه  مدتــی  می خواهــم  و  دارم 
برســم. بعــد از ایــن همــه چالــش احســاس 
ام  خانــواده  و  خــودم  بــه  بایــد  می کنــم 
و  نیســت  اســتراحت بدهم. ایــن قطعــی 
کســی چــه فکــری  برایــم مهــم نیســت چــه 
فــوالد  در  کــه  آخــری  روز  تــا  می کنــد. 
باشــم بــرای حــق و حقوق ایــن باشــگاه 
اظهارنظراتــم  بــرای  بنــده  می جنگــم. 

دنبــال چیــز دیگری هم نیســتم. نیــازی هم نــدارم 
ــوم.  ــپولیس بش ــا پرس ــتقالل ی ــل اس ــه مدیرعام ک
کــه می گویــد: »همــدون  ضــرب المثلــی هســت 

نزدیکــه.« میــدون  دوره، 
*   قبال هم می گفتند آذری به دنبال ریاست 

فدراسیون است
کــردم،  وقتــی درباره ایــرادات اساســنامه صحبــت 
کــه مــن دنبــال حضــور در  همــه فکــر می کردنــد 
گذشــت زمــان  امــا  فدراســیون فوتبــال هســتم. 
و  بــودم  اصالحــات  دنبــال  مــن  کــه  کــرد  ثابــت 
برایــم مهــم نبــود بــه فدراســیون بــروم. االن هــم 
وقتــی درباره ایــن مســائل حــرف می زنــم صرفــا در 
ــران  ــرای مدی کنشــگری اجتماعــی اســت. ب حــوزه 
رفقــای  چــون  قائلــم  احتــرام  هــم  باشــگاه  دو 
ریاســت  آقایــان در حــوزه  از  مــن هســتند.خیلی 
زمــان  آن  فوتبــال  فدراســیون 
زیــادی  گیری هــای  جبهــه 
امــا  علیــه مــن داشــتند 
ثابــت  زمــان  گذشــت 
ورود  دنبــال  کــه  کــرد 

و  فدراســیون  بــه 

عضویــت در پســت های مختلــف نبــودم و هدفــم 
بــود. فوتبــال  اصــالح 

گری درباره پرده خانه یک رییس  *   افشا
جمهور!

دارم.  توصیــه  جهرمی یــک  آذری  بــرای  مــن 
وجــود  اظهــار  و  دارنــد  وجــود  کــه  آدم هایــی  از 
می کننــد، خوشــم می آیــد. مــا در ایــن مملکــت 
کــه رنــگ پرده هــای  رییــس جمهــوری داشــتیم 
کارش یــک رنــگ خــاص بــود امــا  خانــه و محــل 
وقتــی از او ســوال می کردیــد، می گفــت مــن طرفــدار 
کــه آقــای آذری  تیــم ملــی هســتم. در ایــن مــورد 
ــرای خــودم حــل  جهرمی طرفــدار تیمی اســت را ب
کــردم، اما اینکــه در چــه زمانــی و بــا چــه فلســفه ای 
کری می خوانید مهم اســت. شــما در کری خوانی 
کنید. ایــن  هــم بایــد یکســری اخالقیــات را رعایــت 
را بایــد بــه پــای جوانی ایشــان بگذاریــم. بــه هــر 
کــری خوانــدم، می شــود  کــه مــن  حــال همانطــور 

کری هــای قشــنگ تــری هــم خوانــد.
*   آذری جهرمی برعکس خیلی ها شهامت 

دارد اما...
کــه آذری جهرمــی   حداقــل موضــوع  ایــن اســت 
را بگویــد. خیلی هــا  تــا عقایــدش  شــهامت دارد 
ــد را بگوینــد اما اینکــه هنــوز  ــد عقای شــهامت ندارن
کــری خوانــی شــود،  ســوت پایــان را نزده اند اینطــور 
درســت نیســت. انشــااهلل آقــای آذری جهرمــی در 
کری هــای بعدی ایــن مســائل را رعایــت می کند.

*   بازتاب ها باعث می شود رفتارتان را 
اصالح کنید

بعضــی اوقــات برای اینکــه بــه یــک حقیقــت 
پــی ببــری، بایــد بازتاب هایــی را دریافــت 
کــه بایــد در  کنیــد تــا متوجــه شــوید 
صــورت  اصالحاتــی  رفتارتــان 
ســعید  خــودم  مــن  بگیــرد. 
کــه  کــه در ســال 8۵  آذری ای 
کرد  بــا آقای مصطفــوی بحث 

نیســتم. 
صــورت  مناظــره  آن  االن  گــر  ا
کار  بــه  را  ادبیــات  آن  می گرفــت 

. فتــم نمی گر
مــا هــم خودمــان را اصــالح می کنیــم. 
مشــکلی  می گویــم  بازهــم  مــن 
ــدارم  ــد ن ــری بخوان ک ــی  کس ــه  با اینک
کار قشــنگ تــر  امــا می توانــد شــکل 

باشــد.

نیازی ندارم مدیرعامل استقالل و پرسپولیس بشوم

گری آذری از تمایالت رنگی یک رییس جمهور! افشا
گزارشربخ

فوتبال ایــران  فدراســیون  انضباطــی  کمیتــه 
متعاقــب بیانیــه قبلــی در یــک اطالعیــه جدیــد 
اســامی بازیکنان خاطــی در دو بــازی بزرگ جنجالی 

کــرد. منتشــر  را  فوتبال ایــران 
ــام  ــه 11 ن ــزارش ورزش ســه، در ایــن اطالعیــه ب گ ــه  ب
کــه برخــی از آنهــا چهره هــای مهــم  اشــاره شــده 
ســایت  در  آنچــه  بنابــرآ  هســتند.  فوتبال ایــران 
ــس  ــی پ ــه انضباط کمیت ــده  ــر ش ــیون منتش فدراس
از رســیدگی بــه تخلفــات انضباطــی مربوطــه بــه دو 
بــازی مــا بیــن تیمهــای ســپاهان- پرســپولیس و 
استقالل-پرســپولیس عقیــده داد دیدارهــای فوق  

بــا حــوادث تلــخ و زننــده ای همــراه بــوده اســت.
بر همین اساس:

گــزارش ناظــران بــازی تیم هــای  1-پــس از دریافــت 
کــه در تاریــخ 1۴۰۰/۰2/22  ســپاهان و پرســپولیس 
از  دعــوت  ضمــن  شــد،  ارســال  کمیتــه  به ایــن 
جهــت  باشــگاه  دو  هــر  عامــل  مدیــران  شــخص 
کمیتــه   1۴۰۰/۰2/27 مــورخ  جلســه  در  حضــور 
انضباطــی و ادای توضیــح، بــه تعــدادی از بازیکنــان 
و عوامــل هــر دو تیــم نیــز ابالغیه هــای جهــت ارســال 
کثــر ۴8 ســاعت به ایــن  دفاعیــه خــود ظــرف حدا
احســان  بــه  نســبت  و  پذیرفتــه  صــورت  کمیتــه 
کنعانــی  کوراهیــه، ســید جــالل حســینی، حســین 
زادگان، ســعید آقایــی از تیــم پرســپولیس و محمــد 
رضا حســینی، یاســر جمالی، عزت اهلل پورقاز از تیم 
ــا چنــد روز آتــی اتخــاذ تصمیــم به عمــل  ســپاهان ت

ــد. ــد آم خواه
ــای  ــن تیمه ــا بی ــازی م ــات ب ــوص تخلف 2-در خص
اســتقالل و پرســپولیس نیــز ضمــن دعــوت از چهــار 
نفــر از عوامــل و بازیکنــان دو تیــم به نام های مهدی 

بهــزاد  و  نــادری  محمــد  فرجــی،  فرشــاد  ترابــی، 
غالمپــور جهــت حضور در جلســه کمیته انضباطی 
در تاریــخ 1۴۰۰/۰2/27 بــه باشــگاه های اســتقالل 
و پرســپولیس نیــز در خصــوص مداخلــه بازیکنــان 
آنهــا در نــزاع جمعــی و ســایر تخلفات انتســابی ابالغ 
کــه ظــرف ۴8 ســاعت دفاعیــه خــود را  شــده اســت 

کننــد. ارســال 
گــزارش بــه رســانه ها نیــز بــر اســاس  ۳- در خصــوص 
کلیــه  بنــد 1۳ مــاده 21 مقــررات انضباطــی رئیــس و 
کمیتــه انضباطــی به عنــوان یکــی از ارکان  اعضــای 
قضایــی فدراســیون بــا توجــه بــه وصــف محرمانگــی 
گونــه مصاحبــه بــا رســانه ها تــا قبــل از  ممنــوع از هــر 
ــر همیــن اســاس از هــر  ــه ب ک صــدور رأی می باشــند 
گونــه مصاحبــه در خصــوص پرونده هــای متشــکله 

کنــون خــودداری به عمــل آمــده اســت. تا
یاســر  و  کوراهــی  احســان  اضافــه  بــه  نفــر  ایــن ۹ 
ــده اند؛ از  ــوت ش ــی دع ــه انضباط کمیت ــه  ــی ب جمال
پرســپولیس ۵ بازیکــن )کنعانــی، فرجــی، آقایــی، 
حســینی و ترابــی(، اســتقالل یــک مربــی و یــک 
)پورقــاز،  و ســپاهان  و غالمپــور(  )نــادری  بازیکــن 
حســینی( بایــد در فدراســیون فوتبــال پاســخگو 

باشــند.
ــیدگی  ــر رس ــی ب ــه انضباط کمیت ــت  ــر اس ــایان ذک ش
دقیــق بــه تخلفــات در ســریع تریــن زمــان اهتمــام 
ویــژه داشــته و بــا توجــه بــه رویکــرد مدیریــت جدیــد 
و  ســریع  برخــورد  بــر  مبنــی  فوتبــال  فدراســیون 
گونــه تخلــف در حــوزه فوتبال ایــن  ــا هــر  ــه ب قاطعان
کمیتــه نیــز بــدون مماشــات و اغمــاض در این راســتا 
کثر اســتفاده را  از ظرفیت هــای قانونــی موجــود حدا

کــرد. خواهــد 

بیانیه جدید کمیته انضباطی 

کنعانی، نادری و پورقاز  سید جالل، ترابی، 
احضار شدند

خبر
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میوه ایی پرفایده و خنک :

این افراد هرگز نباید 
هندوانه بخورند 

خبرربخ

بــه  می توانــد  هندوانــه  خــوردن  در  زیــاده روی 
انباشــتگی پتاســیم و لیکوِپــن در بــدن منجرشــود.

هندوانــه میــوه ای پرآب )حــدود ۹۰ درصد این میوه 
را آب تشــکیل می دهــد( و سرشــار از ویتامین هــای 
و  کســیدان ها  آنتی ا همچنیــن   C و   ۶  A، B

اســت. آمینواســید ها 
ایــن میــوه همچنیــن فاقــد چربــی اســت و در هــر 
خــواص  دیگــر  از  دارد.  کالــری   ۴۰ فقــط  پیمانــه 
پتاســیم و  بــاالی  بــه مقادیــر  هندوانــه می تــوان 

کــرد.  لیکوِپــن اشــاره 
کــه بویــژه  لیکوِپــن یــک مــاده مغــذی گیاهــی اســت 
در میوه هــا و ســبزی های قرمــز ماننــد هندوانــه و 

گوجــه یافــت می شــود.
ایــن مــاده مغــذی عــاوه بــر حفــظ ســامت قلــب و 
اســتخوان ها در پیشــگیری از ســرطان پروســتات 

نیــز مؤثــر اســت. 
هرچــه هندوانــه رســیده تر و قرمزتــر باشــد، لیکوِپــن 
هــر  کلــی  طــور  بــه  داشــت.  خواهــد  بیشــتری 
تــا ۲۰  از ایــن میــوه حــاوی حــدود ۱۵  دو پیمانــه 

اســت. لیکوِپــن  میلی گــرم 
بــا همه ایــن خــواص، زیــاده روی در خــوردن  امــا 

باشــد.  عارضه ســاز  می توانــد  هندوانــه 
مصــرف بیــش از ۳۰ میلی گــرم لیکوِپــن در روز بــا 
عائمــی از قبیــل تهــوع، اســهال، دیرهضمــی و نفــخ 

ــود. همــراه خواهــد ب
کــه پتاســیم خون شــان باالســت، بهتــر  کســانی نیــز 
اســت بیشــتر از یک پیمانــه هندوانــه در روز مصرف 
نکننــد. )هــر پیمانــه هندوانــه کمتــر از ۱۴۰ میلی گرم 

پتاسیم دارد.( 
عــوارض پتاســیم بــاال در خــون عبارت انــد از: ضربان 
و  قلبی عروقــی  مشــکات  ســایر  قلــب،  نامنظــم 
دیابتی هــا  همچنیــن  عضانــی.  کنتــرل  کاهــش 
دقــت داشــته باشــند قنــد هندوانــه به رغم این کــه از 
نــوع طبیعــی اســت بــاز هــم نســبتا باالســت و باید با 

احتیــاط مصــرف شــود.

اضافــه وزن، چاقــی یا بــارداری می توانند خطر ابتا 
گزمــای واریســی را بــه واســطه فشــار افزایــش  بــه ا

یافتــه بــر ســیاهرگ ها افزایــش دهنــد. 
باشــید،  مبتــا  واریســی  ســیاهرگ های  بــه  گــر  ا
ســیاهرگ های برجســته بــه رنــگ آبــی و بنفــش 
کــه آن  ممکــن اســت تنهــا شــرایط پوســتی نباشــد 
ــه از  ک ــه می کنید. ایــن احتمــال وجــود دارد  را تجرب
گزمای واریســی یا درماتیت اســتاز  شــرایطی به نام ا

ســیاهرگی نیــز رنــج ببریــد.
مبتــا  واریســی  ســیاهرگ های  بــه  کــه  زمانــی 
موجــب  می توانــد  واریســی  گزمــای  ا هســتید، 
تغییــرات پوســتی در قســمت پاییــن پاهــا شــود.

این شرایط به نام های زیر نیز شناخته می شود:
گزمای سیاهرگی - ا

- استاز سیاهرگی
- درماتیت گرانشی

- درماتیت استاز
گزمای واریسی چه هستند؟  عالئم ا

ــم  ــار خــارش ســیاهرگ های واریســی، از عائ کن در 
گزمــای ســیاهرگی می تــوان بــه مــوارد زیــر  اولیــه ا

ــرد: ک ــاره  اش
- راش پوستی خشک و پوسته پوسته

و  ملتهــب،  رنــگ،  بــی  یــا  قرمــز  پوســت   -
ن خشــا ر کمی د

- هایپرپیگمنتاســیون یــا تغییــر رنــگ پوســت )بــه 
طــور معمــول بــه رنــگ قهــوه ای یــا زنــگ زدگــی(

ک - پاهای دردنا
- تــورم مــچ پــا کــه هنــگام خــواب بهتــر می شــود، اما 

پــس از بیــدار شــدن دوبــاره شــکل می گیرد
گرچــه پوســت هنــگام  گرمــا در پاهــا ا - احســاس 

لمــس خنــک احســاس می شــود
بــا  اســت  ممکــن  پوســت  قســمت های  برخــی 
ک  ــا گذشــت زمــان تجزیــه شــده و زخم هــای دردن
کــه  ــا شــکل بگیرنــد  ــاز در پ ــا زخم هــای ب واریســی ی

ــا هســتند. ــه قســمت مــچ پ بیشــتر نزدیــک ب
از عائــم شــدید دیگــر می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره 

کــرد:
- پوست ترک خورده یا پوسته پوسته

- بروز تاول های حاول مایع روی پوست
- تورم پایدار در پاها  

همچنیــن، فــرد ممکــن اســت شــرایطی بــه نــام 
لیپودرماتواســکلروز را بــه واســطه وخیم تــر شــدن 
کند. ایــن شــرایط  گزمــای واریســی تجربــه  شــرایط ا
موجــب  و  می دهــد  رخ  زیرپوســتی  چربــی  در 

گیــری مــوارد زیــر در پوســت  التهــاب آن و شــکل 
می شــود:

- سفتی و ضخیم شدن
ک بودن - حساسیت به لمس و دردنا

- رنگ قرمز تا قرمز قهوه ای یا بنفش-قهوه ای
گزمای واریسی چه چیزهای هستند؟  دالیل ا

کــه  ســیاهرگ های واریســی زمانــی رخ می دهنــد 
دریچه هــای یــک طرفــه در ســیاهرگ های پاهــا 
ضعیــف می شــوند. این شــرایط موجــب می شــود 
قلــب  ســمت  بــه  از اندام هــا  درســتی  بــه  خــون 

بازنگــردد.
انباشــته  پــا  ســیاهرگ های  در  خــون  ســپس، 
بــدن نشــت می کنــد.  می شــود و در بافت هــای 
سیســتم ایمنی بــدن با ایجــاد التهــاب در پوســت 
گیــری  کنــش نشــان می دهــد و موجــب شــکل  وا

گزمــا می شــود. ا عائــم 
پیشــرفته  مراحــل  در  اغلــب  واریســی  گزمــای  ا
نارســایی مزمــن ســیاهرگی )CVI( ظاهــر می شــود.

گزمای واریسی چگونه تشخیص داده می شود؟  ا
کنــار نارســایی مزمــن ســیاهرگی، متخصــص  در 
را  پوســت  در  دیگــر  برجســته  تغییــرات  پوســت 
کــرد و پرســش هایی دربــاره عائــم  بررســی خواهــد 

می کنــد. مطــرح 
گزمای واریســی  ایــن مــوارد اغلــب بــرای تشــخیص ا
آزمایش هــای دیگــر ممکــن  امــا  کافــی هســتند، 

ــر  ــواع دیگ ــذف ان ــا ح ــا ی ــد یافته ه ــرای تایی ــت ب اس
بیماری هــای پوســتی نیــاز باشــند.

این آزمایش ها ممکن است شامل موارد زیر 
باشند:

آزمایــش پوســتی پــچ. پزشــک پوســت را در معرض 
کــه پوســت شــما ممکــن اســت  آلرژن هــای بالقــوه 
ــن  ــرار می دهد. ای ــد، ق ــان ده ــش نش کن ــا وا ــه آنه ب
گزمــا بــه واســطه  کــه آیــا ا آزمایــش بــه تشــخیص این 
ــا  گرفتــه اســت ی درماتیــت تماســی آلرژیــک شــکل 

کمــک می کنــد. خیــر 
از  تصویربــرداری  آزمایــش  داپلر. ایــن  ســونوگرافی 
امــواج صوتــی برای ایجــاد تصویــر اســتفاده می کنــد 
خــون  جریــان  گیــری  در انــدازه  پزشــک  بــه  کــه 

می کنــد. کمــک  در اندام هــا 
آزمایــش  پا. ایــن  مــچ  بازویــی  آزمایــش شــاخص 
گیــری می کنــد و  جریــان خــون بــه پاهــا را انــدازه 
بــرای شناســایی بخش هایــی کــه جریــان خــون بــه 
کامــل یــا نســبی در آنهــا مســدود شــده اســت،  طــور 

می شــود. اســتفاده 
ماننــد  آزمایش هــا  قلبــی.  ایــن  آزمایش هــای 
کوکاردیوگرام  کس ســینه، ا الکتروکاردیوگــرام، پرتــو ا
و مــوارد دیگــر عملکــرد قلــب را بررســی می کننــد.

مطالعــات ســرخرگی. این آزمایش هــا جریــان خــون 
کــرده و بــرای بررســی  گیــری  در ســرخرگ ها را انــدازه 
گزمــای واریســی  کــه ممکــن اســت بــه ا شــرایطی 

منجــر شــوند، اســتفاده می شــوند.
گزمای واریسی پیشگیری کرد؟  آیا می توان از ا

 )AADA( آمریــکا  درماتولــوژی  کادمی انجمــن  آ
کــه ممکــن  کــرده اســت  پیشــنهادهای زیــر را ارائــه 
گزمــای واریســی و  کاهــش خطــر ابتــا بــه ا اســت بــه 

کننــد: کمــک  ــم آن  عائ
اختصــاص زمــان اســتراحت در صــورت نشســتن 

یا ایســتادن طوالنــی مــدت
گــر بــرای بیــش از یــک ســاعت بایــد بنیشــینید  ا
یــک  بــرای  اســتراحت  زمان هــای  بایســتید،  یــا 
پیــاده روی حداقــل 1۰ دقیقــه ای اختصــاص دهید 

کمــک شــود. تــا بــه تقویــت جریــان خــون 
انجام ورزش 

انجــام تمرینــات ورزشــی بــه تقویــت جریــان خــون و 
تقویــت عضــات پاهــا کمــک می کنــد.

پرهیز از آسیب دیدگی در یا نزدیک 
سیاهرگ های واریسی 

پوســت  گرفتــه  قــرار  تاثیــر  تحــت  بخش هــای  از 
کنیــد زیــرا  خــود در برابــر آســیب دیدگــی محافظــت 

می توانــد بــه بــروز زخم هــای بــاز منجــر شــود.
از خاراندن ایــن قســمت ها یــا تمــاس بــا چیزهایــی 
کــه می تواننــد هرچــه بیشــتر پوســت را ملتهــب 

کنیــد: کننــد، از جملــه مــوارد زیــر پرهیــز 
ک کننده قوی - محصوالت شوینده و پا

- چمن

- موی حیوانات خانگی
- عطرها

- محصوالت مراقبت از پوست معطر
پوشیدن لباس نخی گشاد 

پارچه هــای زبــر ماننــد پشــم و ریــون می تواننــد 
کــه لباس هــای  پوســت را آزار دهنــد، در شــرایطی 
کاهــش داده و  تنــگ می تواننــد جریــان خــون را 

ــوند. ــده ش ــت مالی ــه پوس ــن ب همچنی
جفظ وزن متوسط بدن 

تــاش کنید وزن متوســط خــود را حفظ کنید. این 
کمــک  ــورم و فشــار روی ســیاهرگ ها  کاهــش ت بــه 
می کند. همچنین حفظ وزن متوســط از ســامت 
کــرده و خطــر ابتــا بــه شــرایط  کلــی بــدن پشــتیبانی 
گزمــای واریســی را کاهش  ســامت دیگــر مرتبــط با ا

ــد. می ده
تامین آب مورد نیاز بدن 

بــه میــزان کافــی در طــول روز مایعــات ســالم، مانند 
آب و میوه هــا و ســبزیجات سرشــار از آب مصــرف 
و  بهبــود جریــان خــون  بــه  کنید. ایــن می توانــد 

کنــد. کمــک  تســکین تــورم 
کنترل میزان مصرف نمک 

کنیــد زیــرا  مصــرف نمــک روزانــه خــود را محــدود 
میــزان بیــش از حــد آن می توانــد در جریــان خــون 

کنــد. اختال ایجــاد 
گزمای واریسی  عوامل خطر شایع برای ابتال به ا

چه چیزهای هستند؟ 
گزمــای واریســی اغلب اوقــات برای افراد میانســال  ا
و پیرتــر رخ می دهــد. ســن بــاال همــراه بــا ســیاهرگ 
گزمــای واریســی را  واریســی می توانــد خطــر ابتــا بــه ا

افزایــش دهد.
اضافــه وزن، چاقــی یا بــارداری می توانند خطر ابتا 
گزمــای واریســی را بــه واســطه فشــار افزایــش  بــه ا

یافتــه بــر ســیاهرگ ها افزایــش دهنــد.
بیماری هــای فعلــی یــا قبلــی نیــز می تواننــد خطــر را 
کــه  افزایــش دهند. ایــن شــامل شــرایطی می شــود 
بــر جریــان خــون یا اندام هــای شــما تاثیــر می گذارنــد 

کــرد: کــه از آن جملــه می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره 
- فشار خون باال

- فلبیت یا الهاب سیاهرگ
- سلولیت

- ترومبوز سیاهرگی عمقی
- عمل جراحی پا

- نارسایی قلبی
- بیماری کلیوی یا نارسایی کلیوی

- تورم پایدار قسمت پایین پاها

گزمای واریسی  نکته هایی برای مقابله با ا
گزمــای  مــوارد زیــر را می توانیــد بــرای مقابلــه بــا ا

واریســی مــد نظــر قــرار دهیــد:
شستشوی آرام 

بــه  کمــک  بــرای  پاهــای خــود  هنــگام شســتن 
ک  پــا یــک  از  کتری هــا  با و  پوســته ها  کســازی  پا
کننــده مایــع مایــم عــاری از مواد نگهدارنــده و عطر 

کنیــد. اســتفاده 
آبکشــی را بــا آب ولــرم یــا ســردتر انجــام دهیــد. بــرای 
کــردن بــا یــک حوله بــه آرامــی روی پــا ضربه  خشــک 
بزنیــد و اجــازه دهید اندکــی آب روی پوســت باقــی 

بماند.
استفاده از مرطوب کننده نرم کننده 

کننــده غلیــظ ماننــد ژل پترولیــوم  از یــک مرطــوب 
و  رطوبــت  حفــظ  بــه  کمــک  بــرای  )وازلیــن( 
کار را  کنید. ایــن  از پوســت اســتفاده  محافظــت 
زمانــی کــه پوســت پــس از شستشــو مرطــوب اســت 

و در طــول روز انجــام دهیــد.
کــه موجــب خشــکی یــا تحریــک  از محصوالتــی 
پوســت می شــوند مانند محصوالت معطــر، دارای 
کنیــد. کاالمیــن پرهیــز  مــواد نگهدارنــده و حــاوی 

باالتر قرار دادن پاها نسبت به قلب
ــار بــرای 1۵ دقیقــه  کار را هــر دو ســاعت یــک ب ایــن 
کاهــش یابــد و جریــان خــون  انجــام دهیــد تــا تــورم 
بهبــود یابــد. همچنیــن، پاهــای خــود را هنــگام 
خــواب بــا اســتفاده از یــک بالــش باالتــر قــرار دهیــد.

گزمای واریسی چگونه درمان می شود؟  ا
گزمــای واریســی تســکین شــرایط پوســت  درمــان ا
و تقویــت جریــان خــون را هــدف قــرار می دهــد. از 
ــر  ــه مــوارد زی ــوان ب گزینه هــای درمــان می ت ــه  جمل

کــرد: اشــاره 
 - استفاده کوتاه مدت از کرم های کورتیکواستروئید 

برای تسیکین پوست ملتهب
- پانســمان مرطوب آغشــته به محلولی ویژه برای 

گزما درمــان تاول هــای ا
- لباس هــای فشــرده ســازی بــرای تقویــت جریــان 

کاهــش فشــار روی ســیاهرگ ها خــون و 
- استفاده از آنتی بیوتیک موضعی در صورت بروز 

عفونت در انــدام )ها(
)بــه  فاونوئیدهــا  ماننــد  سیســتمیک  تراپــی   -
عنــوان مثــال، هســپریدین(، عصــاره دانــه شــاه 
بهبــود  بــرای  پنتوکســی فیلین  یــا  اســب،  بلــوط 

خــون جریــان 
 تخریب درمانی برای درمان نارســایی ســیاهرگی و 

ســیاهرگ های واریسی

گزمای واریسی؛ از عالئم تا درمان ا
خبرربخ

گهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر  آ
در ثبت دهاقان

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰2۳۴
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰2/19

کــه دراجرای مــاده 1 قانون و  ک دهاقان  مفــاد آراء هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و اما
مــاده 8 آییــن نامــه صــادر گردیــده اســت و دراجــرای مــاده ۳ قانــون در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز ازطریــق 
گهــی می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی که بــه آراء مذکــور اعتراض داشــته  روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آ
گهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض  گهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق آ باشــند در شــهر از تاریــخ انتشــار آ
خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماید و معتــرض باید ظرف یکمــاه از تاریخ 
تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت محــل مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل نمایــد 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ثبــت محــل ارائــه نماینــد. بدیهــی اســت دراینصــورت اقدامــات ثبــت  و 
منــوط بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود. درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نشــود 
یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت به صدور ســند 

مالکیــت خواهــد نمــود. صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بود.
1( رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰19۰۰۰۰۳2، 1۴۰۰/۰1/2۳، آقــای حســین افشــاری فرزنــد احمــد ششــدانگ 
ک 9 الــی 1۳ فرعــی از 17۵ اصلــی واقــع در اراضــی  گلخانــه بــه مســاحت 17۴9۰/8۰ مترمربــع پــا یــک بــاب 

کــه درازاء مالکیــت رســمی خود مفــروز شــده اســت. همگیــن 
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1۴۰۰/۰2/27

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1۴۰۰/۰۳/11
ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و اما

11۳۳21۵ / م الف

گهی فقدان سند مالکیت آ
شــماره نامــه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰۳2۰۰۰291، تاریــخ ارســال نامــه: 1۴۰۰/۰2/22، نظربه اینکــه اســناد مالکیــت 1( 
شــانزده 1۶ حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ، 2( بیســت و هشــت 28 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ 
ک ثبتــی شــماره 1۰۰2 فرعــی از 7۵ اصلــی ســفلی واقــع در بخــش 17 اصفهــان ذیــل ثبــت ۴۰7 در صفحــه  پــا
ک بــه نــام عبدالحســین منتهایــی و فاطمــه رحمتــی صــادر و تســلیم گردیــده  8۶ و 27۴ دفتــر ۳ و 17۰ امــا
کتبــی بــه شــماره وارده  گان باارائــه درخواســت  اســت، ســپس غامرضــا منتهایــی احــدای از ورثــه نامبــرده 
کــه امضــاء شــهود آن ذیــل شــماره ۴1۳1،  ۳2۰۰1۴۴۶، 98/۴/1۶ بــه انضمــام دو بــرگ استشــهادیه محلــی 
کــه اســناد  1۴۰۰/2/2۰ و ۴1۳۰، 1۴۰۰/2/2۰ بــه گواهــی دفترخانــه 19 اردســتان رســیده اســت مدعــی اســت 
مالکیــت آن بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده اســت و درخواســت صــدور المثنــی اســناد مالکیــت ملــک 
فــوق را نموده انــد لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصاحــی ذیــل مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت در 
گهــی می شــود. چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت به ملک مرقــوم یــا وجود اســناد  یــک نوبــت آ
گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتراض خــود را کتبًا ضمــن ارائه  مالکیــت نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار این آ
اصل اسناد مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
گر ظــرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا  اســناد مالکیــت بــه ارائه کننده ســند مســترد گــردد. بدیهی اســت ا
درصــورت اعتــراض اصــل اســناد مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیت طبق 

ک شهرســتان اردســتان - 11۳۵۴۵۳ / م الــف مقــررات خواهــد شــد. اداره ثبــت اســناد و امــا
گهی فقدان سند مالکیت آ

شــماره: 2۶۰۰2۳۵1، تاریــخ: 1۴۰۰/2/18، چــون نوذر هاشــمی فرزند قاســم بــا تســلیم 2 بــرگ استشــهاد 
محلــی کــه هویــت و امضــاء شــهود رســمًا گواهــی شــده و به تاییــد دفتر 89 اصفهان رســیده مدعی اســت 
ک 1۳97۳/122 واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بــه شــماره  کــه ســند مالکیــت تمامــت ششــدانگ پــا
ــک اولیــه ثبــت و ســند  ــام مال ــه ن ــر ۵۰9 ذیــل شــماره 1۰1927 ب ــه در صفحــه ۵۴۵ دفت ک چاپــی ۴11991 
گردیده و به موجب اســناد انتقال شــماره 712۴2 مورخ 1۳9۳/۳/۳ و دفترخانه 1۰8 اصفهان به  صادر 
ک و به موجب ســند رهنــی شــماره 712۴2  نامبــرده انتقــال قطعــی یافتــه اســت و طبــق گواهی دفتــر اما
مــورخ 1۳9۳/۳/۳ دفترخانــه 1۰8 در رهــن بانــک رفــاه شــعبه ربــاط اســت و معاملــه دیگری انجام نشــده 
و در وثیقــه نمی باشــد. بــه علــت جابجایــی ســند مالکیــت مفقــود گردیــده اســت و تقاضــای صــدور ســند 
گهی  مالکیــت المثنــی نمــوده اســت طبق تبصــره یک اصاحــی مــاده 12۰ آیین نامه قانون ثبــت مراتب آ
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا ســند  کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ می شــود 
گهــی تــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود  مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ

را کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معامله تســلیم نماییــد تا مراتــب صورت مجلــس و اصل 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضی نرســد و یــا درصــورت اعتــراض اصل  گــردد. ا ســند بــه ارائــه کننــده مســترد 
ســند ارائــه نگــردد المثنــی ســند مالکیت مرقــوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شــد. رییس منطقه 

ک شــمال اصفهــان فــاح - 11۳۴9۵۳ / م الــف ثبــت اســناد و امــا
گهی فقدان سند مالکیت آ

محمــد نوغــان چهارمحــال بــا تســلیم دو بــرگ استشــهادیه شــهود مدعــی مفقــود شــدن ســند مالکیــت 
ک ثبتــی ۳۰1/79۳۴2 واقــع در  کــه بــه میــزان ششــدانگ پــا خــود بــه شــماره چاپــی ۴۵۳۴99 د 9۳ را 
ک 9۶8 بنامــش صادر و تســلیم گردیــده رهــن 192۵۴2، 9۳ /8/2  بخــش 1۶ در صفحــه 9۵۶۶ دفترامــا
دفتر ۳۳ شــاهین شــهر داشــته و بازداشــت ندارد و اظهار داشــته که ســند مالکیت مرقوم دراثر جابجایی 
ازبیــن رفتــه  چــون درخواســت صدور ســند المثنــی گردیده، طبق تبصره یک اصاحــی مــاده 12۰ آ.ق.ث 
کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ  گهــی می گــردد  مراتــب آ
گهــی تــا ده روز اعتــراض خــود را به ایــن اداره اعــام و اصــل ســند را ارائــه نمایــد تــا مراتــب صــورت  انتشــار آ
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا درصورت  مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه کننــده مســترد گــردد. ا
اعتراض اصل ســند ارائه نشــود المثنی ســند مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شــد. عباســعلی 

عمرانــی مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــاهین شــهر -  11۳۵۶88/ م الــف

گهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر  آ
در ثبت دهاقان

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰2۳۶
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰2/19

کــه دراجرای مــاده 1 قانون و  ک دهاقان  مفــاد آراء هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و اما
مــاده 8 آییــن نامــه صــادر گردیــده اســت و دراجــرای مــاده ۳ قانــون در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز ازطریــق 
گهــی می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی که بــه آراء مذکــور اعتراض داشــته  روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آ
گهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض  گهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق آ باشــند در شــهر از تاریــخ انتشــار آ
خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماید و معتــرض باید ظرف یکمــاه از تاریخ 
تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت محــل مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل نمایــد 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ثبــت محــل ارائــه نماینــد. بدیهــی اســت دراینصــورت اقدامــات ثبــت  و 
منــوط بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود. درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نشــود 
یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت به صدور ســند 

مالکیــت خواهــد نمــود. صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بود.
1( رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰19۰۰۰۰۳۴، 1۴۰۰/۰1/2۴، آقــای فرشــید طاهــری فرزنــد احمــد ششــدانگ 
ک هــای 1۵1 و 2۰۵ و 1۵۰ فرعــی از ۶۴ اصلــی بــه ترتیــب به مســاحت های  یکبــاب خانــه احداثــی بــرروی پا
۶72/71 مترمربــع و ۴19/۰۶ مترمربــع و 87۵/۶8 مترمربــع واقــع در روســتای قمبــوان بخــش ثبتــی 
دهاقــان انتقــال عــادی بــه رســمی مع الواســطه ازطــرف نصــرت الــه خــان ســلطانی و محتــرم ناطقــی و 

نازنیــن بیگــم صانعــی
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1۴۰۰/۰2/27

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1۴۰۰/۰۳/11
ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و اما

11۳۳2۰9 / م الف

گهی مفقودی آ
مــدارک شناســایی متعلــق بــه خــودرو ســواری هاچ بــک سیســتم هاپما تیــپ AT - T - S7 مــدل 1۳97 
  A 70013232 QT 484 بــه رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره انتظامــی ۳7۶ و 71 ایــران ۵۳ بــه شــماره موتــور
و شــماره شاســی NAAD391Z5JY71486  متعلــق بــه خانــم رخســاره پورحیدرشــیرازی فرزند محمد به 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد. شــماره ملــی 12722918۴7 مفقــود 

گهی مفقودی آ
ــگ  ــه رن ــدل 1۳8۳ ب ــپ TU 3            م ــژو تی ــتم پ ــک سیس ــواری هاچ ب ــه س ــق ب ــایی متعل ــدارک شناس م
کستری روشن متالیک به شماره انتظامی 79۵ هـ ۵۳ ایران ۴۳ و شماره موتور FSS 14952346        و  خا
گردیــده و از  شــماره شاســی 8۳۶۶۴۵17 متعلــق بــه الهــام قاســمی به شــماره ملــی 11۶۰19۶۰87 مفقــود 

درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

گهی آ

خبرربخ

خبرربخ

حــدود ۳ تــا ۸ درصــد زنــان بــاردار ممکــن اســت 
بــه دیابــت بــارداری مبتــا شــوند.

چاقــی، ســابقه فامیلــی و کم تحرکی، فشــارخون 
پلــی  تخمدان هــای  بــاال،  خــون  چربــی  بــاال، 
کیســتیک، ســابقه دیابــت بــارداری و تولــد نــوزاد 
بــروز  عوامــل خطــر  از  کیلوگــرم  از چهــار  بیــش 

دیابــت نــوع ۲ در ایــن بانــوان اســت.
هفته هــای  حــدود  در  معمــواًل  بیمــاری  ایــن 
بــارداری تشــخیص داده می شــود،  تــا ۲۸   ۲۴

کنــد. هرچنــد ممکــن اســت زودتــر بــروز 
گفتــه دکتر فرهاد گودرزیــان عوامل متعددی  بــه 
در بــروز دیابــت بــارداری نقــش دارد از جملــه وزن 
کیلوگــرم( و از ســوی  زیــاد جنیــن )بیــش از چهــار 
ــه  ک ــاردار  ــان ب ــدن زن ــی در ب ــر هورمون ــر تغیی دیگ

مقابــل انســولین ســازی قــرار می گیــرد. 
عضــو هیئــت امنــای موسســه خیریــه دیابــت 
اصفهــان افــزود: هنــوز تحقیقاتــی در زمینه اینکه 
نــوزاد  در  دیابــت  بــروز  عامــل  بــارداری  دیابــت 

نگرفتــه  صــورت  می شــود  هــم  شــده  متولــد 
اســت. زنــان دیابتــی می تواننــد هماننــد زنــان 

دیگــر بــاردار شــوند. 
درمــان صحیــح دیابــت در طــی دوران حاملگــی 
نــوزاد  یــک حاملگــی طبیعــی و تولــد  موجــب 

کلیــد یــک حاملگــی طبیعــی،  ســالم می شــود. 
در  بیمــار  قنــد  داشــتن  نگــه  و  دیابــت  کنتــرل 
پزشــک  توســط  شــده  توصیــه  محــدوده ی 
معالــج، پیــش از دوران حاملگــی و هــم در حیــن 

اســت. بــارداری 

کــه ممکــن اســت  بعضــی مــواد غذایــی هســتند 
کنیــد مضــر و ناســالم اند امــا در واقــع برایتــان  تصــور 
مفیــد باشــند. و برنــج ســفید، پاســتا و آجیــل هــم 

ــتند.  ــا هس ــی از آن ه بعض
که افراد  کارشناســان تغذیه، اشــتباهی  گفته ی  به 
کــه از بعضــی  اغلــب مرتکــب می شــوند این اســت 
کارش نابودی  که  مواد غذایی هیوالیی می ســازند 
ســامتی مــا اســت، در حالــی کــه حقیقــت آن اســت 
کــه شــما می توانیــد تقریبًا همــه چیز بخوریــد، البته 

بــه شــرط آنکــه تعــادل را رعایــت کنیــد.
کــه  گفــت  در ادامــه از مــواد غذایــی ای خواهیــم 

برخــاف تصــور رایــج مضــر نیســتند.
۱- آجیل

بســیاری از کســانی که رژیم می گیرند مصرف آجیل 
کنــار می گذارنــد.  کالــری اش  را بــه خاطــر میــزان 
کــی شــاید  با ایــن حــال، مغزهــا و دانه هــای خورا
کالــری و چربــی زیــادی داشــته باشــند اما این چربی 

از نــوع مفیــد اســت.
آجیــل مملــوء از ویتامیــن، مــواد معدنــی و آنتــی 
کفایــت  کســیدان هــم هســت و اندکــی از آن هــم  ا
می کنــد - یعنــی یــک مشــت آجیــل بیشــتر اوقــات 
می توانــد شــما را از میــان وعــده ی عصرگاهــی تــا 

وقــت شــام ســیر نگــه دارد.
۲- برنج سفید

ــه  ک برنــج ســفید یکــی دیگــر از مــواد غذایــی اســت 
کســانی قــرار می گیــرد  اغلــب در لیســت ممنوعــه ی 
که ایــن  ــی دلیــل نیســت  ــد. امــا ب ــم می گیرن ــه رژی ک
و  غذاهــا  از  بســیاری  اصلــی  جــزء  غذایــی  مــاده 
فرهنگ هــا اســت. برنــج ســفید یکی از منابــع خوب 

کبروهیــدرات بــه شــمار مــی رود. انــرژی و 
غذایــی  وعده هــای  در  کربوهیــدرات  از  اســتفاده 
 ســراغ 

ً
کــه بعــدا کمتــر می کنــد  خــود احتمالــش را 

شــیرینی جــات برویــد.
غ ۳- تخم مر

غ زیــاد  گرچــه حــرف و حدیــث دربــاره ی تخــم مــر

اســت امــا در مفیــد بــودن آن شــکی نیســت.
غ مملــوء از پروتئیــن اســت و زرده ی آن  تخــم مــر
سرشــار از انــواع ویتامین هــا و مــواد معدنــی اســت 
کــه بــه جــذب پروتئیــن درون ســفیده ی آن کمــک 

می کننــد.
کامــل بخوریــد تــا نهایــت  غ را بــه طــور  تخــم مــر

ببریــد. آن  فوایــد  از  را  اســتفاده 
۴- پاستا

کــه  پاســتا جــزء اصلــی رژیــم مدیترانــه ای اســت 
مرتبــًا از آن بــه عنــوان یکــی از ســالم تریــن رژیم هــای 

غذایــی دنیــا یــاد می شــود.
کربوهیــدرات بــه شــمار  پاســتا هــم از منابــع خــوب 

مــی رود.
خــوردن  هنــگام  تــا  نپزیــد  کامــل  را  پاســتا  گــر  ا
کتری هــای دســتگاه  با بــرای  باشــد،  کمی ســفت 

اســت. بهتــر  هــم  تــان  گــوارش 
۵- غالت

پیــدا  بــدی  شــهرت  اخیــر  ســال های  در  غــات 
خــود  غذایــی  رژیــم  از  را  آن هــا  برخــی  و  کرده انــد 

می کننــد. حــذف 
ایــن امــر امــا ســنخیتی بــا تغذیــه ی ســالم نــدارد 

چــون غــات در واقــع بــرای مــا مفیــد هســتند.
کربوهیــدرات و نوعــی  غــات منبــع خوبــی از فیبــر و 
کامــل، مملــوء از ویتامین هــا و مــواد  مــاده غذایــی 

معدنــی مختلــف هســتند.
کامــل )Whole Foods( مــواد غذایــی  مــواد غذایــی 
کــه فــرآوری یــا تصفیــه نشــده اند یــا  گیاهــی هســتند 
ــا تصفیــه را داشــته اند و عــاری از  کمتریــن فــرآوری ی

مــواد افزودنــی و دیگــر مــواد غیــر طبیعــی هســتند.

کلید یک حاملگی طبیعی :

بانوان باردار مستعد ابتالء به دیابت نوع ۲ 

مواد غذایی مضری که مضر نیستند! 
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در مطلــب زیــر طــرز تهیــه یــک نــوع تــه چیــن 
می دهیــم.  آمــوزش  شــما  بــه  را  خوشــمزه 

امــروز قصــد داریــم طرز تهیه ته چیــن قــارچ و گردو 
را بــه شــما آمــوزش دهیــم، با ما همراه باشــید.

مواد مورد نیاز
برنج ایرانی:  ۳۰۰ گرم

روغن کنجد:  ۶ قاشق سوپخوری
پیاز خرد کرده:  ۱ عدد

قارچ ورقه ای خرد کرده:  ۲۰۰ گرم
گردوی خرد کرده:  ۵۰ گرم

اسفناج خرد کرده:  ۴۰۰ گرم
رب انار )ملس(:  ۲ قاشق سوپخوری

نمک و فلفل سیاه:  به میزان الزم
ماست چکیده:  ۲ قاشق سوپخوری

غ:  ۲ عدد زرده تخم مر
زعفران حلکرده:  ۴ قاشق سوپخوری

کره گیاهی خرد کرده:  ۲۰ گرم
برنــج را پــس از خیســاندن در آب و نمــک، بپزیــد 

کنیــد. آن گاه نیمــی از روغــن را در تابــه  و آبکشــی 
مناســبی بریزیــد و روی اجــاق بگذاریــد و پیــاز را 
گــردو و اســفناج  در آن تفــت دهیــد. حــاال قــارچ، 
را افــزوده و تفــت دهیــد. ســپس رب انــار، نمــک و 

کنیــد. فلفــل را بیفزائیــد و مخلــوط 
و  زعفــران  غ هــا،  تخم مر زرده  ماســت،  اینــک 
کنجــد را در ظــرف مناســبی  باقیمانــده روغــن 
کنــون نیمــی از برنــج را  کنیــد. ا بریزیــد و مخلــوط 

کنیــد. به ایــن مایــه بیفزائیــد و مخلــوط 
آن گاه کــف تابــه مناســبی را بــه قطر ۲۰ ســانتیمتر، 
چــرب کنیــد و برنــج مخلــوط کــرده بــا ماســت را در 
کنیــد. حــاال  ــا پشــت قاشــق صــاف  ــد و ب آن بریزی

کــرده میانــی را روی آن بریزیــد. مایــه فراهــم 
کــه در حــدود دو ســانتیمتر از لبه هــا  گونــه ای  بــه 
کنــون باقیمانــده برنــج را روی ایــن  خالــی بمانــد. ا
ســپس  بچینیــد.  کــره  رویــش  و  بریزیــد  الیــه 
ته چیــن را بــه مــدت تقریبــی ۴۵ دقیقــه روی 

کنیــد. حــرارت مالیــم دم 

تــوی یــک گلــه بــز، یه بزغاله خجالتی بــود که خیلی 
آروم و ســر بــه زیــر بــود. وقتــی همــه بزغاله هــا بــازی و 
گوشــه  ســر و صــدا راه می انداختنــد اون فقــط  یــک 

می ایســتاد و نــگاه می کــرد.
گلــه بزغاله هــا بــه یــه برکــه ی آب می رســید،  وقتــی 
آب  خــوردن  بــرای  شــیطون  و  شــاد  بزغاله هــای 
می دویدنــد ســمت برکــه و حســابی آب می خوردند 

و آب بــازی می کردنــد.
امــا بزغالــه ی خجالتی اینقــدر صبــر می کــرد تــا همــه 
کنــار برکــه بــرن بعــد خودش تنهایــی بره  بزغاله هــا از 
آب بخــوره. بعضــی وقتــا از بــس دیــر می کــرد، گلــه به 
ســمت دهکــده بــه راه می آفتــاد و اون دیگــه وقــت 
آب خــوردن رو از دســت می داد. ایــن جــوری اون 

خیلــی خودشــو اذیــت می کــرد.
گله بارها و بارها به بزغاله خجالتی  چوپان مهربان 
کنــد. امــا بزغالــه  کــه بایــد رفتارشــو عــوض  گفتــه بــود 
ــاز هــم همــان  ــی نمــی داد و ب خجالتــی هیــچ جواب

خجالتــی رفتــار می کــرد.
ــرای چــرا  ــه می خواســت ب گل ــی  ــح وقت یــک روز صب
بــه دشــت و صحــرا بــرود، بزغالــه ی خجالتــی موقــع 
گرفــت. بــه  رفتــن زمیــن خــورد و یکــم پــاش درد 
ــه  همیــن خاطــر نتونســت مثــل هــر روز خودشــو ب
گلــه برســاند. اون تــوی خانــه جــا مانــد امــا خجالــت 
کنیــد  کــه صــدا بزنــه مــن جــا مانــدم صبــر  می کشــید 
کــه  تــا منــم برســم. وقتــی بــه نزدیــک در رســید دیــد 
همــه رفتنــد و تنهــا تــوی خانــه مانده. اینجــوری 

گرســنه بمانــد. مجبــور بــود تــا شــب تنهــا و 
کــه بزغالــه  گلــه در طــول راه متوجــه شــد  چوپــان 
ــا آنهــا نیامــده، بــه خاطــر همیــن ســگ  خجالتــی ب
گلــه را فرســتاد تــا بــه خانــه برگــرده و بزغالــه را بــا 
یــک  ســگ   درگــوش  اول  امــا  بیــاورد.  خــودش 

کــرد. گفــت و بعــد آن را راهــی خانــه  چیزهایــی 
گرفــت  گوشــه  گلــه بــه خانــه برگشــت و یــک  ســگ 
نبــود.  دلــش  تــو  دل  خجالتــی  بزغالــه  خوابیــد. 
ــه خاطــر  ــه ب گل ــرد مگــه ســگ  باخــودش فکــر می ک
گرفتــه خوابیــده.  اون برنگشــته، پــس حــاال چــرا 
ــت  ــا خجال ــد ام ــرف بزن ــا او ح ــت ب ــش می خواس دل
کــم اطــراف آن راه رفــت و منتظــر  می کشــید. یــک 
مانــد، امــا ســگ اهمیتــی نمــی داد. بالخــره صبــر 
گفــت ببخشــید  او ســر آمــد و رفــت جلــو و بــه ســگ 
گلــه  مــن امــروز جــا مانــدم می شــه مــن رو ببریــد بــه 
برســانید؟ ســگ خندیــد و گفــت البتــه کــه می شــه. 

ــی؟ ــم برس ــی به ــی رم می تون ــد م ــد تن ــن تن ــا م ام
بــود  دوختــه  جــاده  بــه  چشــم  مهربــان  چوپــان 
بزغالــه  دیــد  دفعــه  یــک  کــه  بــود  آنهــا  منتظــر  و 
گلــه هــم بــا  خجالتــی دارد مــی دود و می آیــد و ســگ 
کمی فاصلــه پشــت ســرش می آیــد مثل اینکــه با هم 
دوســت شــده بودنــد. آنهــا بــا هــم  حــرف مــی زدن و 

می خندیــدن.
گفــت امیــدوارم بزغالــه  گلــه لبخنــدی زد و  چوپــان 
خجالتــی همیــن طــور ادامه بــده تا یک بزغاله شــاد 

و شــنگول شــود.

گردو  ته چین قارچ و  قصه بزغاله خجالتی 

دستپخت کوتاه داستان 

ردیاب هــا  کــه  نمی داننــد  افــراد  از  بســیاری 
اســتفاده  ردیاب هــا  از  بایــد  چــرا  و  چیســتند 
کار  همــان  مگــر  ردیاب هــا  کــه  یا ایــن  کننــد؟ 
دزدگیرهــا را نمی کننــد پــس چــرا بایــد ردیاب هــا 
کل تفــاوت ردیاب هــا و  گرفتــه شــوند؟ در  کار  بــه 

چیســتند؟  دزدگیرهــا 
کــه  بگوییــم  بایــد  افــراد  به ایــن  پاســخ  در 
کــه دزدگیرهــا ابــزاری پیشــگیرانه  درســت اســت 
بــرای دزدی می باشــند ولــی فقــط می تواننــد 
ولــی  بگیرنــد  را  ســرقت  جلــوی  حــدودی  تــا 
ــه  ــی ب کمک ــودرو،  ــرقت خ ــس از س ــد پ نمی توانن
کــه خــودروی خــود را از دســت داده انــد،  کســانی 
بنماینــد. امــا اســتفاده از ردیاب هــای خــودرو 
کــه در ادامه ایــن مطلــب  دالیــل دیگــری دارد 
قصــد داریــم بــه آن هــا بپردازیــم تــا شــما عزیــزان را 

بیــش تــر بــا ردیــاب آشــنا نماییــم.
دالیــل مهــم بــرای اســتفاده از ردیــاب خــودرو 

چیســت؟
<<امکان ردیابی موقعیت فعلی خودرو 

امکان پذیر است؟
کــه  پاســخ این ســوال بلــه اســت. یــک از راه هایــی 
می توانیــد بــه موقعیــت فعلــی خــودروی خــود 
ــا  ــن ردیاب ه ــک همی کم ــا  ــد ب کنی ــدا  ــت پی دس
ردیــاب  یــا  ماهــواره ای  ردیاب هــای  می باشــد. 
ــه  ــه ب ک خــودرو از مدل هــای پرطرفــداری اســت 
ــا ســیم و بــدون ســیم در خــودروی  دو صــورت ب
ــه روی  ک ــرم افــزاری  ــا ن شــما نصــب می شــوند. ب
کامپیوتر شــما نصب می شــود  تبلت، گوشــی و یا 
می توانیــد بــه راحتــی مدیریت خــودروی خــود را 
بــر عهــده داشــته باشــید و از مــکان فعلــی آن در 

گردیــد. هــر زمــان از شــبانه روز، مطلــع 
آیا می توان با ردیاب امنیت خودرو را تامین 

نمود؟
کــه دائــم  گــر شــما هــم جــزو افــرادی می باشــید  ا
نگــران ســرقت خــودرو یــا امــن نبــودن جــای آن 
گاهانه ای برای شــما  هســتید ردیــاب، انتخــاب آ

می باشــد.
مالــکان خودروهــا همیشــه نگرانــی بابــت نگــه 
داشــتن و حفــظ خــودرو خــود دارنــد. خودروهــا 
گــران قیمــت شــده اند و افراد ســعی دارند  امــروزه 
کــردن آن دغدغــه فکــری نداشــته  تــا بــا حفــظ 
ــا  باشــند. بــرای حفــظ آســایش افــراد طراحــان ب
تولیــد ردیاب هــای خــودرو توانســته اند در ایــن 
کمــک  زمینــه بســیار موفــق باشــند. شــما با ایــن 

ردیــاب می توانیــد خــودروی خــود را از راه دور و 
در هــر زمــان هــم چــک نماییــد.

چطور می توان از سرقت خودرو با کمک 
ردیاب جلوگیری نمود؟

گفتیــم ردیــاب خــودرو هــم ابــزاری  کــه  همانطــور 
بــرای جلوگیــری از ســرقت اســت و هــم می توانــد 
پــس از ســرقت بــه داد افــراد برســد. بــا اســتفاده 
از ردیــاب خــودرو افــراد بــدون نگرانــی از اینکــه 
ســارقین درب خــودرو یــا بــه طــور مثــال درب 
صنــدوق عقــب را بــاز می کننــد، می تواننــد بــا 
از  می شــود  نصــب  آن هــا  بــرای  کــه  برنامــه ای 
وضعیــت خــودرو خــود مطلــع شــوند و حتــی 
شــده  وارد  آن هــا  خــودروی  بــه  کــه  ضربــه ای 

اســت را ســریعًا متوجــه خواهنــد شــد.
بــه راحتــی  کمــک ردیــاب می تواننــد  بــا  افــراد 
کــه بــه آن هــا داده می شــود  بــا آالرم هشــداری 
خــودروی خــود را پــس از ســرقت هــم خامــوش 
دزدگیــر  هیــچ  در  مــورد  که ایــن  نماینــد 

نــدارد. وجــود  پیشــرفته ای 
در ناوگان حمل و نقل و باربری ردیاب چه 

کمکی می کند؟
یــک  کــردن  نصــب  بــا  می تواننــد  مدیــران 

نقــل  و  حمــل  سیســتم های  در  ردیــاب 
کنتــرل  را  خــود  افــراد  عمومی فعالیت هــای 
نماینــد. دلیــل اســتفاده از ردیــاب خودرو ایــن 
اطالعــات  می تواننــد  ردیاب هــا  کــه  اســت 
مربــوط بــه مــکان، تاریــخ دقیــق و مــدت حرکــت 

بدهنــد.  خروجــی  را  خودروهــا 
کاربردهــای ردیــاب فقــط به ایــن مــوارد ختــم 
کارکنان  نمی شــود و مدیــران می توانند عملکــرد 
و رفتــار و مســیرهای رفــت و آمــد و توقــف آن هــا را 

چــک نماینــد.
شــرایط  در  کــه  می کنــد  کمــک  مــوارد  ایــن 
کنــش ســریعتری را نشــان دهنــد و  اضطــراری وا
کننــد. راننــدگان هــم  کارکنــان خــود را راهنمایــی 
کوتــاه تریــن  می تواننــد بــا کمــک ردیــاب خــودرو، 
ــد و  ــاب نماین ــود انتخ ــد خ ــد و ش ــیر را در آم مس
کــردن مســیر در هزینــه ســوخت صرفــه  کوتــاه  بــا 
جویــی می کنند. ایــن موضــوع باعــث می شــود 
کار  کــه مدیــران رضایــت بیشــتری در خروجــی 

ــند. ــته باش ــود داش ــرکت خ ــرد ش ــود و عملک خ
عیب یابی خودرو با ردیاب امکان پذیر 

می باشد؟
از دالیــل دیگــر اســتفاده از ردیاب ها ایــن اســت 

کمــک آن از اطالعــات  کــه راننــدگان می تواننــد بــا 
گاهــی یابنــد. مقــدار دمــای آب،  سیســتم خــود آ
یــا  و  یــا مصــرف ســوخت خــودرو  و  دور موتــور 
کــردن فیلتــر و... از مــواردی می باشــد  عــوض 
کــه می تواننــد آن را بــا ردیــاب خــودرو تشــخیص 
نــاوگان حمــل و نقــل  دهند. ایــن موضــوع در 
عمومی یــک ضــرورت حســاب می شــود و باعــث 

کــم تــر شــدن هزینه هــا می شــود.
کاری را می کنــد  عیــب یابــی بــا ردیــاب خــودرو 
کــه هیــچ دزدگیــری نمی توانــد آن را انجــام دهــد. 
کــه خــودرو در دســت شــما نیســت  حتــی زمانــی 
و یــا آن را بــه فــردی امانــت داده ایــد می توانیــد بــا 
که شــرکت در اختیار شــما می گذارد  اپلیکیشــنی 
بــه راحتــی ســرعت خــودرو، مســافت طــی شــده 
کــه فــرد بــا خــودروی  و توقف هــا و مدت هایــی 
شــما در آن مکان هــا متوقــف شــده اســت را، 

متوجــه شــوید.
ایــن اطالعــات در ســرورها ذخیــره شــده و نگــه 
داری می شــوند و شــما می توانیــد تــا مدت هــا 
هــم  خــودرو  مالــکان  نماییــد.  اســتفاده  را  آن 
ریــز  از  جزئیــات  کمک ایــن  بــا  می تواننــد 

شــوند. مطلــع  خــود  خــودروی  داده هــای 

و  تبلت هــا  بــرای  رجیســتری  طــرح  اجــرای  بــا 
دیگــر تجهیــزات دارای ســیمکارت، اپراتورهــا و 
بــه تبلت هایــی  تنهــا  ســرویس های مخابراتــی 
کشــور می شــوند،  وارد  قانونــی  بــه صــورت  کــه 

داد. خواهنــد  ارائــه  خدمــات 
و  تبلت هــا  بــرای  رجیســتری  طــرح  اجــرای  بــا 
دیگــر تجهیــزات دارای ســیمکارت، اپراتورهــا و 
ســرویس های مخابراتــی تنهــا بــه تبلت هایــی کــه 
به صورت قانونی وارد کشــور می شــوند، خدمات 
 )IMEI( شناســه  یعنــی  داد.  خواهنــد  ارائــه 
تبلت هــا و دیگــر تجهیــزات دارای ســیمکارت در 
کاال تنهــا  ســامانه  »همتــا« ثبــت شــده و خریــدار 
پــس از فعال ســازی می توانــد از خدمــات ارتباطی 
کننــد. ماننــد تمــاس و اینترنــت همــراه اســتفاده 

گفتــه ســید مهــدی میرمهــدی، رئیــس وقــت  بــه 
اتحادیــه فنــاوران رایانــه تهــران، هیــچ ارتباطــی 
گوشــی و طــرح رجیســتری وجــود  گرانــی  بیــن 
نداشــته و نبایــد داشــته باشــد. بر ایــن اســاس 
کــه بــه صــورت قاچــاق  گوشــی هایی  گذشــته  در 

گوشــی های  کشــور می شــدند، کمی ارزانتــر از  وارد 
قانونــی و قیمــت مصــوب بــه فروش می رســیدند. 
گمــرک و  امــا بــه دلیــل نپرداختــن هزینه هــای 
واردات، ایــن ســود نصیــب قاچاقچیــان شــده و 

کاال نداشــته اســت. نفعــی بــرای خریــداران 
کــه برخــی از فعــاالن بــازار قاچاق  بــه نظــر می رســد 
موبایــل و تجهیــزات ســیمکارت خور بــه خاطــر 
گذشــته،  ــر طــرح رجیســتری در  مقاومــت در براب
اقــدام بــه گران فروشــی و ایجــاد نابســامانی در بــازار 
گرانــی را طــرح رجیســتری عنــوان  کــرده و علــت 
ــی و  ــاالن صنف ــر فع کث ــر ا ــر نظ ــا بناب ــد. ام می کردن

ــت  ــتری عل ــمی موبایل، رجیس ــدگان رس واردکنن
گرانــی گوشــی تلفــن همــراه نبــوده و نخواهــد بــود؛ 
گرانی ایــن تجهیــزات ارتبــاط مســتقیمی با  بلکــه 

ــازار دارد. ــرخ ارز و تعــادل عرضــه و تقضــا در ب ن
تکمیل طرح رجیستری یک تکلیف قانونی 

است
بــر اســاس آیین نامــه اجرایــی مــاده ۱۳ قانــون 
کاال و ارز و همچنیــن بنــد »ح«  مبــارزه بــا قاچــاق 
تبصــره ۸ قانــون بودجــه ۱۴۰۰، وزارت ارتباطــات و 
گمــرک، ســتاد  فنــاوری اطالعــات در وهلــه اول و 
کاال و ارز و وزارت صمــت در  بــا قاچــاق  مبــارزه 
مراحــل بعــدی می بایســت بــا همــکاری یکدیگــر، 
اقدامــات الزم را جهــت مشــمولیت تجهیــزات 
انجــام  دارای ســیمکارت در طــرح رجیســتری 
ارائــه شــده ســامانه همتــا،   آمــار  بنابــر  دهنــد. 
ــا اجــرای طــرح رجیســتری  ــه ب ک گفــت  ــوان  می ت
تجهیــزات دارای ســیمکارت، ۳۰۰ میلیــون دالر 
کاهــش یافتــه و عایــدی دولــت  کاال  از قاچــاق 
گمرکــی ۵۰۰ میلیــارد  از محــل دریافــت عــوارض 

تومــان افزایــش می یابــد.

حــق  چیــن  کــه  فناوری هایــی  اعظــم  بخــش 
هــوش  بــه  مربــوط  کــرده  ثبــت  را  امتیازشــان 
مصنوعی هســتند. هرچند هنوز مشــخص نیست 
چگونه ایــن فناوری هــا بــه فعال ســازی شــبکه های 

می کننــد.  کمــک  همــراه  ششــم اینترنت  نســل 
 ۵G فنــاوری کــه  بــود  کشــوری  چیــن نخســتین 
گرفــت. با ایــن وجــود  کار  گســترده بــه  را بــه طــور 
شــبکه های پــر ســرعت نســل پنجــم ارتباطــات در 
سراســر جهــان هنوز محــدود هســتند. این درحالی 
کــه موبایل هــای مجهــز به ایــن فنــاوری نیــز  اســت 

ــوند. ــتفاده نمی ش ــترده اس گس ــور  ــه ط ــوز ب هن
کنــون چیــن در زمینه ایجــاد شــبکه ۶G در  هــم ا
ســازمان  طبــق  اســت.  پیشــتاز  جهــان  سراســر 
مالکیــت فکــری چیــن ۳۵ درصــد از ۳۸ هــزار حــق 
امتیــاز اختــراع ثبــت شــده در ایــن ســازمان، مربــوط 
بــه فنــاوری ۶G اســت. رقیــب اصلــی چیــن در حوزه 
فنــاوری نســل ششــم اینترنت همــراه آمریــکا اســت 
کنــون فقــط ۱۸ درصد از حق امتیــاز اختراعات  کــه تا

آن مربــوط به ایــن فنــاوری می شــود.
حــق  چیــن  کــه  فناوری هایــی  اعظــم  بخــش 
هــوش  بــه  مربــوط  کــرده  ثبــت  را  امتیازشــان 

مصنوعی هســتند. هرچند هنوز مشــخص نیست 
چگونه ایــن فناوری هــا بــه فعال ســازی شــبکه های 
کمــک می کنند. ایــن  نســل ششــم اینترنت همــراه 
تــا ۲۰۳۰ میــالدی  کشــور آســیایی امیــدوار اســت 
کنــد. تخمیــن  ــدازی  فنــاوری ۶G را تکمیــل و راه ان
 ۵۰ حــدود  نســل  ســرعت این  می شــود  زده 
گیگابیــت برثانیــه باشــد. مهندســان چینــی هــم 
کنــون آزمایــش برخــی از قطعات این فنــاوری را آغاز  ا
کرده انــد و در ۲۰۲۰ میــالدی نیــز نخســتین ماهــواره 
کردند. ایــن ماهــواره،  ــه مــدار زمیــن ارســال  ۶G را ب

کمکــی متعــدد، امــواج تراهرتــز  همــراه بــا تجهیــزات 
فرکانــس فــوق العــاده بــاال و امــکان اســتفاده از آنهــا 

بــرای انتقــال داده هــا را آزمایــش می کنــد.
فعالیــت  چشــم انداز  دربــاره  چینــی  مهندســان 

هســتند. بیــن  خــوش   ۶G آزمایشــی ماهــواره 
از ســوی دیگــر جدیدتریــن فنــاوری شــبکه اینترنت 
گســترش در  کنــدی در حــال  فعلــی یعنــی ۵G بــه 
کارگیری ایــن فنــاوری در ســال  جهــان اســت. بــه 
۲۰۲۰ بــه دلیــل ظهــور نظریه هــای جعلــی دربــاره آن 

و حملــه بــه دکل هــا بــا تأخیــر روبــرو شــد.

آیا رجیستری باعث گرانی تبلت می شود؟دالیل استفاده از ردیاب خودرو 

فناوری ۶G در تصاحب چین
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محققــان می گوینــد مصــرف برخــی مــواد غذایــی در 
وعــده شــام باعــث اختــالل در خوابیــدن می شــود. 

ــه روز  ک ــتید  ــرادی هس ــته اف ــم از آن دس ــما ه ــا ش آی
کــرده و نمی دانیــد  خــود را بــا خــواب آلودگــی آغــاز 
دلیــل اصلــی آن چیســت؟ این موضــوع می توانــد 
ــد ارتبــاط  ــا آنچــه دیشــب در وعــده شــام خورده ای ب
مستقیمی داشته باشد. بســیاری از افراد می دانند 
کــه نبایــد پیــش از خوابیــدن قهوه و یا هر نوشــیدنی 
کننــد. با ایــن حــال، مــواد  کافئیــن مصــرف  حــاوی 
کــه مصــرف آن پیــش  غذایــی مختلفــی وجــود دارد 
کیفیــت خــواب افــراد را  از بــه بســتر رفتــن می توانــد 
تحــت الشــعاع قــرار دهــد. در ایــن مطلــب به ایــن 

ــم: ــی می پردازی ــواد غذای م
۱- سبزیجات چلیپایی

براســاس تحقیقــات انجــام شــده بهتــر اســت برخی 
کنیــد.  ســبزیجات را تنهــا در وعــده ناهــار مصــرف 
گل  بروکلــی و  کلــم  ســبزیجات چلیپایــی ماننــد 
کلــم سرشــار از ویتامین هــا و مــواد معدنــی مختلــف 
هســتند. با این حال، این ســبزیجات دارای ســطح 
باالیــی از فیبــر نامحلول بــوده که عماًل زمــان زیادی 
گــر افــراد پیــش  بــرای هضــم آن هــا مــورد نیــاز اســت. ا
از بــه بســتر رفتــن از ایــن مــواد غذایــی اســتفاده 
کننــد، بــدن همچنــان در زمــان خــواب درگیــر هضم 
آنهاســت. همیــن موضــوع فــرد را از داشــتن یــک 

ــرد. ک خــواب آرام و دلنشــین محــروم خواهــد 
۲- گوشت قرمز

گوشــت بــره  گوشــت های قرمــز ماننــد اســتیک ها و 
سرشــار از پروتئیــن هســتند و ماننــد ســبزیجات 

چلیپایــی در وعــده شــام عمــل می کننــد. از آنجــا 
کــه بــدن انــرژی زیــادی بــرای هضــم پروتئین هــای 
قرمــز مصــرف می کنــد،  گوشــت  ماننــد  ســنگین 
ــی آرام داشــته  ــراد نتواننــد خواب عجیــب نیســت اف

ــند. باش
۳- گوشت های فرآوری شده و پنیر

گوشــت های فــرآوری شــده و پنیــر  شــاید مصــرف 
در یــک پیکنیــک خانوادگــی مناســب باشــد، امــا 
گزینــه ســالمی برای وعــده شــام  بــه هیــچ عنــوان 
نیســت. تحقیقات نشــان داده اســت گوشــت های 
فرآوری شــده دارای تیرامین هستند. تیرامین یک 
ــیاری  ــش هوش ــث افزای ــه باع ک ــت  ــید اس ــو اس آمین
کــه  افــراد می شــود. از ایــن رو، بــی دلیــل نیســت 
کیفیــت خوابتــان را پاییــن  خــوردن آن می توانــد 

ــاورد. بی
وعــده شــام  نبایــد در  کــه  مــواد غذایــی  از دیگــر 
کــرد:  کنیــد می تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره  مصــرف 

۱- شکالت تلخ
۲- قهوه

۳- مشروبات الکلی
۴- نوشابه

۵- آب پرتقال
۶- آب

دربــاره نوشــیدن آب پیــش از خــواب باید ایــن نکتــه 
کــه مصــرف بیــش از انــدازه آب باعــث  کــرد  را یــادآوری 
افزایــش حجــم ادرار فــرد می شــود و همیــن موضــوع 
ــود، در  ــن وج ــی آورد. با ای ــن م ــواب را پایی ــت خ کیفی
کافــی آب بنوشــید، امــا ســاعاتی  طــول روز بــه میــزان 
کنید. پیش از به بســتر رفتن از مصرف آب اجتناب 

بخش پنجم
هنــگام صحبــت بــا مخاطــب مســن تــر، جوک هــای 
سیاســی ممکــن اســت مفیــد باشــند. تکه هایــی 
کــه در یــک نقطــه متفــاوت قــرار  از داســتان هایی 
دارنــد، ســخنرانی را جالــب و جــذاب می کنند. با این 
حــال، ســعی کنیــد از حــد فراتر نرویــد و با داســتان ها 
بیــش از حــد شــخصی باشــید. برخــی از جلســات 
ســخنرانی عمومی می توانــد تعاملــی باشــد، جایــی 
کــه شــما میــزان دانــش مخاطــب خــود را در مــورد 
گیــری می کنیــد. همچنیــن ممکــن  موضوع انــدازه 
اســت اعضــای مخاطبــان ســواالتی را بپرســند و بــه 
آنهــا پاســخ دهنــد تــا مشــارکت مخاطبان شــما بهتر 
کنیــد در  شــود. در تولیــد محتــوای خــود، ســعی 
ــا مخاطبــان خــود ارتبــاط برقــرار  ســطح شــخصی ب
کنیــد. در صــورت امــکان، بایــد حالت چهره ای شــاد 
داشــته باشــید و در عیــن حــال ارتباط چشــمی خود 
کنیــد. نــگاه  را بــا اعضــای مخاطبــان خــود حفــظ 
کنتــرل  در چشــم مخاطبــان بــه شــما احســاس 
کــه بــه نوبــه ی خــود اعتمــاد بــه نفــس را  می دهــد، 
بهبــود می بخشــد. از پاییــن نگــه داشــتن صــورت 

خــودداری کنیــد زیرا ایــن یــک رفتــار نامطمئــن را بــه 
ــد. ــر می کش تصوی

۳. ارائه محتوای با ارزش و جذاب
ســخنرانی شــما بایــد تأثیــر مثبتــی بــر مخاطبــان 
گرفتــه  بگــذارد. پــس از ســخنرانی بایــد درســهایی 
ــا  ــد ب گفتــار شــما بای ــا انگیــزه،  ــر از الهــام ی شــود. فرات
وقایــع زندگــی واقعــی قابــل تطبیــق باشــد و متقاعــد 
کننــده باشــد.  ارائــه ســخنرانی شــما مهــم اســت، 
ــد،  ــه دهی ــمندی ارائ ــوای ارزش ــد محت ــما بای ــا ش ام
یــا همه ایــن حــرکات پــوچ اســت. در ارســال پیــام 
خــود صریــح و واضــح باشــید؛ از بــه کار بردن کلمات 
کــه درک آنهــا بــرای مخاطبــان دشــوار اســت  بزرگــی 
کنیــد. همچنیــن، ریختــن داده هــای  خــودداری 
ــرای شــما دشــوار  ــه پــردازش مخاطبــان ب ک ــادی  زی
اســت  گــوش دادن ممکــن  کــه  باشــد در حالــی 
و  اطالعــات  فقــط  کنــد.  پــرت  را  شــما  حــواس 
ــه دهیــد.  ــه موضــوع خــود را ارائ مثالهــای مربــوط ب
خارج شــدن از داســتان یا خارج از مســیر، مخاطب 
خــود را از دســت می دهــد. با ایــن وجــود، اطالعــات 
الزم را در زمینه ی ســخنرانی خود ارائه دهید. هرگز 

ــد.  ــی دارن تصــور نکنیــد مخاطبــان شــما اطالعات

کدام مواد غذایی را نباید در وعده شام مصرف کنیم؟ 

7 موردی که قبل از یک سخنرانی عمومی باید بدانید

تغذیهربخ

موفقیتربخ

گیالن نشاء برنج در شالیزارهای 

کواریوم های ایران کواریوم اصفهان، اولین و یکی از بزرگترین آ آ

هر ساله از اوایل اردیبهشت ماه، کاشت نشاء برنج در شالیزارهای گیالن آغاز می شود. نشاءکاری یکی از مراحل کشت برنج است که در آن نشاء 
)جوانه برنج( که پیش از این در خزانه آماده شده توسط شالیکاران در زمین کشت می شود. گیالن با ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیکاری، بزرگترین 
کیفیت برنج در کشور است که رتبه نخست کشور از لحاظ سطح زیرکشت و رتبه دوم تولید برنج را به خود اختصاص  تولیدکننده ارقام بومی و با

داده است. ارقام »هاشمی«، »علی کاظمی«، »صدری«، »حسنی« و »دیلمانی« جز رقم های کیفی و ارقام »خزر«، »شیروردی«، »آنام«، »رش«، 
»گوهر« و »جمشید جو« نیز جزو رقم های پرمحصول است که در شالیزارهای گیالن کشت می شود. بیشترین رقم های کشت شده برنج در این 

استان، رقم های کیفی هاشمی و علی کاظمی است که افزون بر ۸۵ درصد محصول برنج گیالن را شامل می شود. بیشترین اراضی شالیکاری استان 
نیز در شهرستان های رشت و صومعه سرا قرار دارد. برداشت برنج نیز از اوایل مرداد ماه آغاز می شود.

کواریوم کشور شناخته می شود در زمینی با مساحت بیش از ۳۵۰۰ مترمربع احداث شده و شامل  کواریوم اصفهان که به عنوان اولین و بزرگترین آ آ
کواریوم های  کواریوم های لمسی و سیلندر آ کواریوم های ۵ الی ۱۰ متری، آ کواریوم )دنیای زیر آب( به طول ۳۰ متر و تعداد ۳۰ عدد آ یک تونل آ
بزرگ، چندین مرکز قرنطینه و آزمایشگاه، فروشگاه هدایا و… می باشد. گونه های دریایی مختلف آب شور و آب شیرین از نقاط مختلف دنیا در 

کواریوم اصفهان جمع  آوری و در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است. مجموعه آ
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