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ــا ۴۰ درصــدی از ابتــدای ســال را  ــی افزایشــی ۱۰ ت ــوازم یدکــی خــودرو در حال قیمــت ل
کــه بــا وجــود ارزانــی ارز، قیمــت ســایر مــواد اولیــه مــورد نیاز ایــن صنعــت  کــرده  تجربــه 
گفتــه رئیــس انجمــن صنایــع  همچنــان رو بــه افزایــش اســت و بــه همیــن دلیــل، بــه 
گرانــی قطعــات خــودرو ادامــه دار خواهــد بــود. همگــن نیرومحرکــه و قطعه ســازان، 

گشــتی در بــازار لوازم یدکــی نمایانگــر افزایــش قیمــت ۲ برابری ایــن محصــوالت نســبت 
گذشــته اســت. ترموســتات پرایــد ۲۰ درصــد، لنــت خــودروی  بــه مــدت مشــابه ســال 
پــارس ۲۵ درصــد و دیســک و صفحــه پرایــد ۳۰ درصــد افزایــش قیمــت را نشــان 

می دهــد. 
گهانــی ارز در ســال گذشــته قیمــت لــوازم یدکــی و  کــه بــا افزایــش نا ایــن در حالــی اســت 
قطعــات خــودرو بــه یــک بــاره جهشــی ۱۲۰ درصــدی داشــت و از ابتدای ســال هم ســاز 

افزایــش قیمــت کوک شــده اســت.

بازار فروش لوازم  یدکی دست دوم در فضای مجازی داغ شد:

احتمال افزایش دوباره قیمت قطعات خودرو 

با یک باخت نباید مجیدی را کشت 

ُکری خوانی وزیر قشنگ نیست عزیزی: 
۶

تا پایان تیر ماه:

پرداخت وام خرید مسکن 
بدون سپرده تمدید شد 

کسینه شدن ۱۲۴ هزار نفر  وا
در مقابله با کرونا 

گرانی آرد، روغن، شکر؛ 

حلوای تن تنانی دولت 
برای مردم در صد روز پایانی ! 

جای شرکت های صادراتی 
در اقتصاد اصفهان خالی است 

تمدیدطرح حمایتی ارشاد:  

گروه های نمایشی نگران 
صندلی های خالی نباشند

2

۳

۵

2

۴

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان تشریح کرد:

آخرین جزئیات پروژه خط ۲ مترو 
اصفهان

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه :
فوالد مبارکه چگونه جهش تولید را 

کرد؟ محقق 

۳

۳
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روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه

مناقصات و مزایدات: جهت دریافت اســناد و کســب اطالعات بیشــتر به نشــانی   
WWW.MSC.IRلینــک مناقصــات و مزایــدات بخــش خریــد و تامین کننــدگان 
مراجعــه و طبــق راهنمــای موجــود، نســبت به انتخاب مناقصــه موردنظــر ازطریق 

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

بخــش اطالعیه هــا، فراخــوان مربوطــه مراجعــه بفرمایید.

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ
مدیریت 

مرتبط
مهلت ارسال 

مدارک موضوع شماره  نوع
فراخوان ردیف

 قراردادهای
خرید 1۴۰۰/۰۳/۳1

 خرید و اجرای ارتقا سیستم
 کنترل و مانیتورینگ جهت
پروژه تصفیه خانه خارجی

۴8۵1۴۴۳۵
۴8۵1۴۴۳۶ مناقصه 1

 قراردادهای
خرید 1۴۰۰/۰۳/۰۵

گذاری تعمیر و باز سازی  وا
 زنجیرهای دمی بار فوالد

مبارکه به پیمانکار بیرونی
۴8۵28۵19 مناقصه 2

 قراردادهای
خرید 1۴۰۰/۰۳/۳1

 خرید و اجرای  پروژه زیر
  ساخت شبکه مخابرات

فوالد مبارکه
۴8۵1212۶ مناقصه ۳

 قراردادهای
خرید 1۴۰۰/۰۳/1۶

 تامین و بکارگیری انواع
ک  مکانیزم های لیفترا
 دائمی و موردی شرکت

فوالد مبارکه

۴8۵21۳۰۰  فراخوان
عمومی ۴

گهی: ۰8 - 1۴۰۰  کد آ

که اینروزهــا عمــده فعالیتــش در فوتبــال ســاخت برنامــه ی اســتعداد  خــداداد عزیــزی 
اخیــر  مــورد دربــی  نظــرات جالبــی در  اســت  یابــی ســتاره ســاز در شــبکه ی ســه 

دارد.  فوتبال ایــران 
خــداداد عزیــزی دیــدگاه فنــی خــود را در خصــوص بازی ایــن چنیــن ارایــه می دهــد: 
گفتنــد، بــازی بــار فنــی باالیــی نداشــت. بــا توجــه  کارشناســان  کــه خیلــی از  همانطــور 
به اینکــه هــر دو تیــم بــاالی جــدول قــرار داشــتند و اختــالف امتیازشــان زیــاد نبــود، دربــی 

حساس شد، همین مسئله از جذابیت 
اســتقالل  کــرد.  کــم  بــازی  فنــی 

کــرد،  در نیمــه اول بهتــر بــازی 
کیفیتــی  امــا در مجمــوع دربــی 
موقعیت هــای  و  نداشــت 
بیشــتر  و  ندیدیــم  آنچنانــی 

درگیری هــای فیزیکــی بــود. یــک 
ــه خاطــر شــرایط و  لحظــه بازیکــن ب

فشــار بــازی کنترل خــودش را از دســت 
می دهــد. تعــدادی هــم تحــت تأثیــر 

وام ساخت انبوه سازان؛جــو قــرار می گیرنــد.
 ۴۵۰ میلیون تومان 
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کارگــروه  گفــت: از  دبیــر انجمــن واردکننــدگان برنــج 
دوره  یــا  کــه  کردیــم  درخواســت  بــازار  تنظیــم 
کاهــش دهــد یــا آن را  ممنوعیــت واردات برنــج را 
ــود.  ــج نش ــود برن کمب ــار  ــور دچ کش ــا  ــد ت کن ــذف  ح
گفــت وگــو با ایســنا بــا بیان اینکــه  کشــاورز در  مســیح 
راســتای  در  خارجــی  برنــج  واردات  ممنوعیــت 
حمایــت از برنج ایرانــی از ۳۱ تیرمــاه آغــاز می شــود و 
کــرد: وقتــی برنج ایرانی  تــا آذر مــاه ادامــه دارد، اظهــار 
ندارند ایــن  فاصلــه ای  قیمــت  نظــر  از  خارجــی  و 
ممنوعیــت  معنــادار نیســت و حتــی ممکــن اســت 
کــردن  کســی تمایــل بــه وارد  بــرای دوره ممنوعیــت 
برنــج نداشــته باشــد و از آن طــرف هــم برنج ایرانــی 
کمبــود برنــج در  کل بــا  کــم برداشــت شــود و بــه طــور 
گــر ســال های  کشــور مواجــه شــویم. وی ادامــه داد: ا
ــه  ک ــود  ــرار می شــد برای ایــن ب قبــل ممنوعیــت برق
کشــور وجــود داشــت  تقاضــای برنــج خارجــی در 
می شــد  انگیزه ایجــاد  هــم  واردکننــده  بــرای  و 
کــه تقاضایــی وجــود نــدارد  ولــی در حــال حاضــر 
و قیمت هــای آن هــم باالســت بــرای واردکننــده 
کــه بــرای دوره ممنوعیــت  صرفــه اقتصــادی نــدارد 
کنــد. دبیــر انجمــن  برنــج را وارد و در انبارهــا ذخیــره 
ــروه تنظیــم  کارگ ــرد: از  ک ــج اضافــه  واردکننــدگان برن
یــا دوره ممنوعیــت  کــه  کردیــم  بــازار درخواســت 
واردات برنــج را کاهــش دهــد یــا آن را حــذف کنــد که 

کمبــود نشــود. کشــور از ایــن جهــت دچــار 
ســال  خردادمــاه  از  برنــج  به اینکــه  اشــاره  بــا  وی 
 ۴۲۰۰ آن  ارز  و  داد  کاالیــی  گــروه  تغییــر  گذشــته 
کــرد:  اظهــار  شــد،  تبدیــل  نیمایــی  بــه  تومــان 
بــرود برنــج از  بــا همیــن شــرایط پیــش  بــازار  گــر  ا
ســفره اقشــار آســیب پذیــر حــذف خواهــد شــد. 
کــه دولــت یــا بــه طــور مســتقیم  پیشــنهاد می کنیــم 
یــا غیــر  بــرای واردات  ارز ترجیحــی  بــا تخصیــص 
مســتقیم بــا ارائــه یارانــه بــه خریــداران حمایت هــای 

باشــد. داشــته  را  الزم 

گفــت:  کمیســیون اقتصــادی مجلــس  رئیــس 
ارز  نــرخ  کاهــش  از  پــرده  پشــت  دســت های 

می کننــد. جلوگیــری 
آقــای محمدرضــا پــور ابراهیمــی در مصاحبــه بــا 
خبرگــزاری صداوســیما؛ بــا اعالم اینکــه نــرخ ارز در 
ــادی  ــل اقتص ــی عوام ــر از برخ ــران متاث اقتصاد ای
برخــی  و  کشــور  تجــاری  تــراز  وضعیــت  ماننــد 
عوامــل غیراقتصــادی ماننــد تحریم هــا، ســفته 
گفــت:  کاذب در بــازار اســت،  بــازی و تقاضــای 

کاهــش اســت. کاذب رو بــه  تقاضا هــای 
از  بینی هــا  پیــش  براینکــه  کیــد  تا بــا  وی 
اقتصــاد  کنونــی و پیــش روی حرکــت  شــرایط 
اثــر عوامــل  کــه میــزان  کشــور بگونــه ای اســت 
حداقــل  بــه  ارز  نــرخ  تعییــن  در  غیراقتصــادی 
خواهــد رســید، افــزود: همیــن موضــوع باعــث 
و  کاذب  تقاضا هــای  کاهــش  بــر  عــالوه  شــده 
کــه  ســفته بــازی در بــازار، بخشــی از منابــع ارزی 
به صــورت ســپرده های فــردی و شــخصی خــارج 
در  هــم  می شــوند  نگهــداری  بانکــی  شــبکه  از 
حــال بازگشــت بــه چرخــه جریــان اقتصاد اســت.
گفت: ایــن  کمیســیون اقتصــاد مجلــس  رئییــس 
کاهــش تقاضــا و ورود دالر هــای  روز هــا دو عامــل 
کاهــش  باعــث  اقتصــاد  چرخــه  بــه  شــخصی 
نــرخ دالر بــه ســوی یــک قیمــت تعادلــی شــده، 
ــه  ــی بر اینک ــت مبن ــیده اس ــی رس گزارش های ــا  ام
دســت هایی ســعی می کننــد از رونــد منطقــی 

کننــد. کاهــش قیمــت دالر جلوگیــری 
کنــار  پــور ابراهیمی تقویــت ارزش پــول ملــی در 
مدیریــت تــورم را الویــت اصلــی همــه بانک هــای 
گفــت: مجلــس به ایــن  مرکــزی در دنیــا خوانــد و 
گزارش هــا در حــال  ــرده اســت و  ک موضــوع ورود 

پیگیــری اســت.
عرضــه  مبنــای  براســاس  مجلــس  افــزود:  وی 
و تقاضــای بــازار و سیســتم مرتبــط بــا احــکام 
کــه نــرخ ارز را نــرخ شــناور  برنامــه ششــم توســعه 
مســیر  اســت،  کــرده  تعییــن  شــده  مدیریــت 

می کنــد. دنبــال  را  کشــور  اقتصــادی  حرکــت 
گفــت:  درپایــان  اقتصــاد  کمیســیون  رئیــس 
در  االن  کــه  ارزی  نــرخ  کــه  هســتیم  مطمــن 
کشــور هســت هیــچ تناســبی بــا واقعیت هــای 
ارز  نــرخ  از  بخشــی  و  نــدارد  کشــور  اقتصــادی 
کاذب و فضــای روانــی و  بــه دلیــل تقاضا هــای 
کنــد و  کاهــش پیــدا  سیاســی و تحریم هــا بایــد 

کمتــر از ایــن باشــد.

درخواست کاهش یا حذف دوره 
ممنوعیت واردات برنج :

برنج خارجی تقاضا 
ندارد

دست های پشت پرده 
کاهش نرخ ارز  مانع 

خبرربخ

خبرربخ

مدیرعامــل بانک مســکن گفت: ســقف تســهیالت 
بــه ۴۵۰  ســاخت مســکن از ۲۰۰ میلیــون تومــان 
محمــود  آقــای  یافــت.  افزایــش  تومــان  میلیــون 
کــه از فنــاوری نوآورانــه  شــایان افــزود: انبــوه ســازانی 
کننــد تــا ســقف ۴۵۰ میلیــون تومــان وام  اســتفاده 

ســاخت در اختیارشــان قــرار می دهیــم.
گفت:  وی همچنین درباره وام مسکن جوانان نیز 
ســقف این وام در ســال گذشــته افزایــش یافتــه و بــه 
ــه دلیــل افزایــش  ۴۰۰ میلیــون تومــان رســید، امــا ب
تورم ایــن رقــم تاثیــر زیــادی بــرای خریــد مســکن 
نداشــت بــه همیــن دلیل مبلــغ قابل توجهــی برای 
که باید  گرفتیم  افزایش وام مسکن جوانان در نظر 

کنــد. شــورای پــول و اعتبــار آن را تصویــب و ابــالغ 
گــر  مدیرعامــل بانــک مســکن افــزود: از طــرف دیگــر ا
فقــط به افزایش وام توجه کنیــم در بازپرداخت این 
تســهیالت بــرای اقشــار مختلــف بــا توجــه بــه درآمــد 
کــه دارنــد مشــکل ســاز خواهــد شــد.  محــدودی 
شــایان ادامــه داد: دو راه در سیاســت های بانــک 
مســکن در زمینــه افزایــش وام خریــد مســکن در 
گرفتیــم، یکــی افزایــش وام مســکن جوانــان را  نظــر 
ــم و  کردی ــوب  ــم و آن را مص ــرار دادی کار ق ــتور  در دس
دیگــری از طریــق طــرح اقــدام ملــی مســکن، دولــت 
ســاز  و  ســاخت  بخــش  در  بایــد  واحــد  هــزار   ۴۰۰
کلیــدی آن را  کــه نقــش  مشــارکت داشــته باشــد 

ــه عهــده دارد. بانــک مســکن ب
ــم و هزینــه  کنی ــتیم در ایــن زمینــه ورود  االن توانس
کاهــش  ســاخت ســاختمان را بــرای متقاضیــان 
دهیم و همچنین توان بازپرداخت را در این زمینه 

نیــز در نظــر بگیریــم.
مدیرعامــل بانــک مســکن افــزود: اوراق مســکن نیــز 
می توانــد انتظــار خریــد مســکن را بــرای متقاضیــان 
کــه  کاهــش دهــد و دیگــر نیــاز نیســت  بــه شــدت 
گــذاری انجــام شــود و منتظــر وام باشــند  ســپرده 
که ایــن موضــوع بــه نفــع مشــتری اســت که بــا خرید 
اوراق از امتیازات این تســهیالت برخوردار می شــود. 
نــوآوری  مرکــز  افتتــاح  دربــاره  همچنیــن  شــایان 
مســکن نیــز گفــت: امروز ایــن مرکز افتتاح شــد کــه در 
واقع ایجــاد ارتبــاط بین ایده هــا تــا تولید اســت یعنی 
ــی بایــد بتوانــد  بانــک بــه عنــوان یــک موسســه مال
کنــد. وی  مســائل مالی این ایــده پــردازان را تامیــن 
ادامــه داد: در بخــش مســکن بایــد از فناوری هــا 
نــوآوری  مرکــز  دلیــل  بــه همیــن  کنیــم  اســتفاده 
مســکن افتتــاح و راه انــدازی شــد تــا بیــن شــتاب 
گــذاری، ارتبــاط تنگاتنگــی  دهنده هــا و ســرمایه 

داشــته باشــیم.
شــایان افــزود: چــاره ای نداریــم جز اینکــه از ابزار های 

نوین مالی و صنعت ســاختمان اســتفاده کنیم.

وام ساخت انبوه سازان؛ ۴۵۰ میلیون تومان 

گزارشربخ

تهیــه  از  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  رئیــس 
پیش نویــس الیحــه دایمی شــدن همسان ســازی 
کشــوری و تامیــن  حقــوق بازنشســتگان لشــگری، 

داد. خبــر  اجتماعــی 
کــه محمدباقــر نوبخــت  حــدود یک مــاه پیــش بــود 
ــا همسان ســازی حقــوق بازنشســتگان  در رابطــه ب
متناسب ســازی  بابــت  نگرانــی  کــه،  کــرد  اعــالم 
کشــوری و تأمیــن  حقــوق بازنشســتگان لشــگری، 
و منابــع  نــدارد  اجتماعــی در ســال جاری وجــود 
الزم بــرای آن پیش بینــی شــده اســت؛ در همیــن 
کــه بــه زودی الیحــه ای در رابطــه با  رابطــه وعــده داد 
دائمی شــدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان 

بــه مجلــس ارائــه شــود.
حقــوق  همسان ســازی  الیحــه  پیش نویــس 
بازنشســتگان آماده شــده اســت و به دولت می رود
امــا رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه روز دوشــنبه، 
گرامی خود  الیو اینســتا در  اردیبهشــت   ۲۷
گفــت  خبرهــای تــازه ای در ایــن رابطــه داشــت و 
حقــوق  دائمی شــدن  الیحــه  پیش نویــس  کــه 
البتــه  کشــوری و  از لشــگری،  بازنشســتگان اعــم 
ــا حضــور  تأمیــن اجتماعــی در ۶ مــاده و ۵ تبصــره ب
نمایندگان ایــن بازنشســتگان در ســازمان برنامــه و 
بودجــه تهیــه شــده و بعد از تصویــب در دولــت برای 
بررســی و تصویــب نهایــی بــه مجلــس ارائــه خواهــد 

شــد.
حقــوق  همسان ســازی  کــه  شــد  یــادآور  وی 
بازنشســتگان بــر اســاس حداقــل ۹۰ درصــد حقــوق 

می شــود. اعمــال  شــاغالن 
قانون تسری برای کارکنان زندان ها به اجراء 

درآمد
بــرای  هــم  خوبــی  خبــر  جمهــور  رئیــس  معــاون 
کارکنــان زندان هــا کــه مدت هــا پیگیــر اجــرای قانون 
کــه  گفــت  تســری در پرداخت هــا بودنــد، داشــت و 
طــی اقدامــات صورت گرفتــه، تمامی منابــع مالــی 
کارکنــان  الزم جهــت اجــرای قانــون تســری بــرای 
زندان هــا تأمیــن و قانــون جهــت اجــرا بــه ســازمان 

زندان هــا ابــالغ شــده اســت.
کارکنــان  گفتــه نوبخــت قانــون تســری بــرای  بــه 
کــه اجرایــی شــود، پرداخت هــا  زندان هــا از هــر زمــان 

از ابتــدای ســال محاســبه خواهــد شــد.

دولتی نمی تواند قانون را اجراء نکند مگر 
قانون تغییر کند

ــا  ــه هیــچ عنــوان ب ــون ب که ایــن قان ــرد  ک کیــد  وی تا
تغییــر دولــت قابــل تغییــر نیســت و الزم االجراســت 

کنــد. مگــر آنکــه قانــون تغییــر 
کــه  گفــت  هــم  را  نوبخت ایــن  رابطــه  در همیــن 
قانــون  شــامل این  کــه  دامپزشــکی  مجموعــه 
ابتــدای  از  نیــز،  کردنــد  پیگیــری  و  می شــوند 
خواهــد  صــورت  پرداخــت  برایشــان  ســال جاری 

گرفــت.
گر اعمال نشده،  فوق العاده ۵۰ درصد ا

اعالم کنید
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه در ادامه به جریان 

کرد. معوقــات فوق العــاده ۵۰ درصد اشــاره 
کــه بــر اســاس فصــل دهــم  ایــن در حالــی اســت 
امــکان  کشــوری، این  خدمــات  مدیریــت  قانــون 
کــه دســتگاه های اجرایــی فوق العــاده  وجــود دارد 
شــغل تــا ۵۰ درصــد را بــا توجه به منابــع مالی اعمال 

کننــد.
که ایــن امتیــاز از اواخــر  گفــت  نوبخــت در ایــن رابطــه 
بودجــه  و  برنامــه  از ســوی ســازمان  ســال ۱۳۹۸ 
گــر  ابــالغ شــده و آن را اجــرا شــده می داننــد. ولــی ا
ــرای آن  ــم ب ــل ده ــوز فص ــه هن ک ــت  ــتگاهی اس دس

ــا اجــرا شــود. کنــد ت اجــرا نشــده، اعــالم 
رتبه بندی معلمان منتظر مجلس است

در مــورد آخریــن وضعیــت رتبه بنــدی فرهنگیــان 
نیازمنــد  موضــوع  که ایــن  گفــت  نوبخــت  نیــز، 
دســتورالعملی اســت که در مجلس در حال بررسی 
اســت، بنابرایــن بــه محــض نهایــی شــدن اجرایــی 
کــه تأمیــن اعتبــار آن از ســوی  خواهــد شــد چــرا 
دولــت صورت گرفته و مشــکلی در ایــن رابطه وجود 

نــدارد.
پیــش از ایــن رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه گفته 
بــود کــه رتبه بنــدی معلمــان هــر زمــان که اجرا شــود 

از ابتــدای فروردین مــاه محاســبه خواهد شــد.
خبری هم از حقوق وزارت خانه های علوم 

و بهداشت
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه در بخــش دیگــری 
از اظهــارات خــود بــه همسان ســازی حقــوق هیــأت 
کــرد  علمــی وزارت علــوم و وزارت بهداشــت اشــاره 
ــا  ــه جانبه ای ب ــروه س کارگ ــن  ــش از ای ــه پی ک ــت  گف و 
حضور ایــن دو وزارتخانــه و ســازمان برنامــه و بودجه 
تشــکیل شــده و موضوع در حال بررســی اســت و به 
محــض تعییــن دســتورالعمل، بــا توجــه بــه تأمیــن 
گرفتــه، پرداخــت از ابتــدای  کــه صــورت  اعتبــاری 

ســال انجــام می شــود.

کرد:  رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم 

آخرین خبر از تغییرات حقوقی کارکنان، 
بازنشسته ها و فوق العاده ۵۰ درصد

خبرربخ

بانــک مســکن پرداخــت تســهیالت بــدون ســپرده 
کــرد. خریــد مســکن را تــا پایــان تیــر مــاه ۱۴۰۰ تمدیــد 
بانــک مســکن مهلــت اســتفاد از تســهیالت طــرح 
کــرد که در این زمینه  ۸۲ را تــا پایــان تیــر ۱۴۰۰ تمدید 
اعطــای تســهیالت خریــد مســکن بــدون ســپرده 
کــه پیــش  مشــمول درخواســت هایی می شــوند 
کثــر تا تاریح ۳۱ تیــر ۱۴۰۰ تنظیم  نویــس قــرارداد حدا
کثــر تــا تاریــخ ۳۱ مــرداد  و قرارداد هــای مذکــور حدا

ــوند.  ــناد رســمی ثبت ش ــر اس ۱۴۰۰ در دفات
ــه  ــک ب کم ــدف  ــا ه ــکن ب ــک مس ــن، بان ــش از ای پی
خانــه دارشــدن اقشــار مختلــف جامعــه و تقویــت 
همچنیــن  و  مســکن  خریدمتقاضیــان  قــدرت 
کاهــش هزینه هــای اخــذ تســهیالت، طــرح اعطــای 
تســهیالت خریــد مســکن بــدون ســپرده را تــا پایــان 

کار قــرار داده بــود. ســال ۱۳۹۹ در دســتور 
از ۲۵ دی ســال ۱۳۹۹ به مناســبت ســالروز تاســیس 
بانــک مســکن، طــرح اعطــای تســهیالت خریــد 
مســکن بــه صــورت تــوام )بــدون ســپرده و اوراق 
گواهــی حــق تقــدم اســتفاده از تســهیالت مســکن( 

گرفتــه اســت. ــرار  کار شــعب بانــک ق در دســتور 
ســقف تســهیالت مذکــور در مرکــز اســتان، بــرای 
خریــد انفــرادی ۸۰میلیــون تومــان و بــرای زوجیــن 

۱۶۰ میلیــون تومــان و در شهرســتان های اســتان 
بــرای خریــد انفــرادی ۶۰ میلیــون تومــان و بــرای 

زوجیــن ۱۲۰ میلیــون تومــان اســت.
گــزارش، تمامی شــعب بانــک مســکن  طبق ایــن 
ــده  ــال آین ــاه س ــر م ــان تی ــا پای ــه ت ک ــی  ــه متقاضیان ب
خریــد  تســهیالت  از  منــدی  بهــره  درخواســت 
مســکن از محــل اوراق گواهــی حــق تقــدم اســتفاده 
از تســهیالت مســکن را دارنــد، تســهیالت موصــوف 
را بــه صــورت تــوام )بخشــی از محــل اعتبــار داخلــی 
مذکــور(  اوراق  خریــد  محــل  از  بخشــی  و  بانــک 

پرداخــت  همچنیــن،  کــرد.  خواهنــد  پرداخــت 
کــه از دی  تســهیالت خریــد مســکن بــدون ســپرده 
مــاه ســال جــاری بــه متقاضیــان پرداخــت می شــود 
تســهیالت  نیمی ازمبلــغ  کــه  اســت  نحــوی  بــه 
از  اســتفاده  تقــدم  حــق  گواهــی  اوراق  محــل  از 
تســهیالت مســکن و مابقــی از محــل منابــع بــدون 
ســپرده )مجموعــا تــا ســقف های تســهیالت خریــد 
پرداخــت  تقــدم(  حــق  گواهــی  اوراق  مســکن 
می شــود. به ایــن ترتیــب متقاضیــان فقــط بــرای 
ــد اوراق هســتند. نیمــی از تســهیالت نیازمنــد خری

تا پایان تیر ماه:

پرداخت وام خرید مسکن بدون سپرده تمدید شد 

قیمــت لــوازم یدکــی خــودرو در حالــی افزایشــی 
کــرده  ۱۰ تــا ۴۰ درصــدی از ابتــدای ســال را تجربــه 
ــا وجــود ارزانــی ارز، قیمــت ســایر مــواد اولیــه  کــه ب
ــه افزایــش  ــان رو ب ــورد نیاز ایــن صنعــت همچن م
اســت و بــه همیــن دلیل، به گفتــه رئیس انجمن 
گرانی  صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه ســازان، 

قطعــات خــودرو ادامــه دار خواهــد بــود.
گشــتی در بــازار لوازم یدکــی نمایانگــر  اقتصــاد ۲۴: 
محصــوالت  برابری ایــن   ۲ قیمــت  افزایــش 
گذشــته اســت.  ــه مــدت مشــابه ســال  نســبت ب
خــودروی  لنــت  درصــد،  پرایــد ۲۰  ترموســتات 
پــارس ۲۵ درصــد و دیســک و صفحــه پرایــد ۳۰ 
درصــد افزایــش قیمــت را نشــان می دهد. ایــن در 
گهانــی ارز در ســال  کــه بــا افزایــش نا حالــی اســت 
گذشــته قیمــت لــوازم یدکــی و قطعــات خــودرو 
بــه یــک بــاره جهشــی ۱۲۰ درصــدی داشــت و از 
کــوک  ابتــدای ســال هــم ســاز افزایــش قیمــت 

شــده اســت.
گالیه خریداران از کیفیت پایین لوازم یدکی

از  لوازم یدکــی  گرانــی  از  فروشــنده ها  هرچنــد 
ابتــدای ســال خبــر می دهنــد، امــا توزیع کننــدگان 
عمــده معتقدنــد هنــوز احتمــال افزایــش مجــدد 
دارد.  وجــود  آینــده  هفته هــای  در  قیمت هــا 
فروشــنده ها معتقدنــد هــرگاه قیمــت لوازم یدکــی 
بیشــتر  توزیــع  بــرای  زمینــه  می یابــد،  افزایــش 
در  و  می شــود  فراهــم  کم کیفیــت  لوازم یدکــی 
رونــق  اقــالم  فروش ایــن  نیــز  مجــازی  فضــای 
همگــن  صنایــع  انجمــن  رئیــس  می گیــرد. 
ــا  ــو ب گفتگ ــور در  کش ــازان  ــه س ــه و قطع نیرومحرک
کاهشــی  اقتصــاد ۲۴ می گویــد: هرچنــد قیمت ارز 
کاال ها کاهش  شــده و مــردم انتظــار دارند قیمــت 
یابــد؛ امــا قیمــت مابقــی مــواد اولیــه مــورد نیــاز 
صنعــت قطعــه و دســتمزد و حمل و نقــل افزایش 

زیــادی داشــته اســت.
افزایش چشمگیر قیمت فوالد

محمدرضــا نجفی منــش بــا بیان اینکــه از ابتــدای 

ســال قیمــت لــوازم و قطعــات خــودرو افزایــش 
کتور هــای بســیار  گفــت: ازجملــه فا یافتــه اســت، 
گــذاری قطعــات خــودرو، قیمــت  مهــم در قیمــت 
فــوالد و و مــس اســت. در حــال حاضــر قیمــت 
جهانــی فــوالد افزایــش چشــمگیری داشــته و از 
۴ هــزار دالر در هــر تــن بــه بیــش از ۱۰ هــزار دالر 
رســیده اســت. وی بــا بیان اینکــه قیمــت مس نیز 
ــر شــده اســت،  کنــون ۲.۵ براب گذشــته تا از ســال 
کــه در مجلــس وضــع شــده،  گفــت: طبــق قانونــی 
قیمت ایــن مــواد بایــد ۹۵ درصــد فــوب خلیــج 
فــارس باشــد؛ بنابرایــن قیمــت همه ایــن اقــالم رو 
بــه افزایــش اســت. مســلما این افزایــش قیمت هــا 

روی خــودرو تاثیــر می گــذارد.
گرانی ۲۵ درصدی قطعات خودرو از ابتدای 

سال
و  نیرومحرکــه  انجمــن صنایــع همگــن  رئیــس 
کشــور ادامــه داد: قیمــت فــوالد در  قطعــه ســازان 
اردیبهشــت مــاه نســبت بــه فروردیــن دو درصــد 
افزایــش یافتــه؛ امــا نســبت به مدت مشــابه ســال 
گذشــته ۱۰۰ درصــد رشــد داشــته اســت. این در 
حالــی اســت که آلومینیــوم و مواد پتروشــیمی هم 

گرانــی در امــان نمانده انــد. گزنــد  از 
نجفی منــش از افزایــش دســت کم ۲۵ درصــدی 
قیمــت قطعــات خــودرو خبــر داد و افــزود: حداقل 
ســایر  زیــرا  اســت،  درصــد  قیمــت ۲۵  افزایــش 
مولفه هــای تولیــد ازجملــه دســتمزد ۴۰ درصــد 
افزایــش داشــته و بــر قیمــت تمــام شــده قطعــات 

خــودرو تاثیــر می گــذارد.
احتمال افزایش قیمت دوباره قطعات خودرو 

در بازار
و  نیرومحرکــه  انجمــن صنایــع همگــن  رئیــس 
مشــتریان  بــه  مــا  افــزود:  کشــور  قطعه ســازان 
کــه ۲۵ درصــد  کرده ایــم  صنعــت قطعــه اعــالم 
افزایــش قیمــت داده ایــم و ایــن افزایــش قیمــت 
از آغــاز ســال انجــام شــده اســت و بعــد از ایــن هــم 

افزایــش قیمــت قطعــی خواهــد یافــت.
آمار هــای  گفــت:  پایــان  در  نجفی منــش 
ــده در  ــورم تولیدکنن ــه ت ک ــد  ــان می ده رسمی نش
گذشــته رشــد زیــادی داشــته اســت،  چنــد مــاه 
فاصلــه  بــه  تــورم  رشــد  که ایــن  اســت  بدیهــی 
کوتاهــی خــود را در همــه بازار هــا نشــان دهــد. 
قطعــات  و  یدکــی  لــوازم  بــازار  می خواهیــم  گــر  ا
کنیــم تــورم  خــودرو بــه ثبــات برســد، بایــد تــالش 

یابــد. کاهــش  تولیدکننــده 

بازار فروش لوازم  یدکی دست دوم در فضای مجازی داغ شد:

احتمال افزایش دوباره قیمت قطعات خودرو 

خبر

گرانی آرد، روغن، شکر؛ 

حلوای تن تنانی دولت برای مردم در صد روز پایانی ! 
ــا در  ــبد خانواره ــی در س ــای اساس کااله ــت  قیم
روزهــای اخیــر افزایــش داشــته اما دالیل شــفافی 
ــی  ــن اتفاقات ــح چنی ــرای توضی ــت ب ــوی دول از س
وجــود نــدارد و بــر همیــن اســاس نوعــی آشــفتگی 
نیــز در برخــی بازارهــا از جملــه آرد، شــکر و روغــن 

پدیــد آمــده اســت. 
ــت  ــش قیم ــد افزای ــاز جدی ــر ف ــای اخی در هفته ه
آمــده  وجــود  بــه  بــازار  در  مختلــف  کاالهــای 
علــی  کــه  رخ داده  حالــی  در  اتفــاق  اســت. این 
ربیعــی، ســخنگوی دولــت روز 1۰ فروردین مــاه 
1۴۰۰ در نشســت خبــری عنــوان کــرده بــود: دولت 
کاال هــا  هیــچ برنامــه ای بــرای افزایــش قیمــت 
کار خــود  کاال هــای اساســی تــا پایــان  به خصــوص 

نــدارد.
البتــه برخــالف صحبت هــای ســخنگوی دولت، 
کاالهــا  در روزهــای اخیــر قیمــت برخــی اقــالم و 
برخــی  اســت.  داشــته  چشــمگیری  افزایــش 
رســانه ها روز یکشــنبه، 2۶ اردیبهشــت ماه 1۴۰۰ 
از نامــه یکــی از شــرکت های بــزرگ تولیــد روغــن 
بــه ســازمان بــورس اوراق بهــادار بــرای افزایــش 

کــی خبــر داده بودنــد. قیمــت روغــن خورا
کــه در 2۵ اردیبهشــت ماه  در بخشــی از ایــن نامــه 
اعــالم  اســاس  »بــر  اســت:  آمــده  صادرشــده 
و  مصرف کننــدگان  حمایــت  ســازمان 
کــه قیمــت مصــوب  گردیــد  تولیدکننــدگان مقــرر 
فــروش انــواع روغــن ساخته شــده از تاریــخ 2۶ 
ــد: ــه شــرح ذیــل افزایــش یاب اردیبهشــت 1۴۰۰ ب

-انواع روغن مایع ۳۵ درصد
-انواع روغن جامد ۳۰ درصد

-بــا توجــه بــه ترکیــب تولیــدات و فــروش شــرکت 
متوســط افزایش نرخ فروش محصوالت شــرکت 

بــه میــزان ۳۳ درصــد خواهــد بــود«.
خبرگزاری ایلنــا نیــز روز یکشــنبه در مصاحبــه بــا 
گاه در وزارت صمــت ضمــن اعــالم  یــک منبــع آ
گرانــی شــکر در مــورد افزایــش قیمــت روغــن  خبــر 
گفتــه بــود: »آخریــن افزایــش قیمــت اعمالــی 28 
کنــون با اینکــه در  مــرداد 99 بــود از آن زمــان تا
داخــل قیمــت اصالح نشــده بــود قیمــت جهانــی 
بــرای  تصمیــم  بــود.  افزایــش  حــال  در  روغــن 
کــه  افزایــش قیمــت داخلــی بر ایــن مبنــی اســت 
واحدهــای تولیــدی بتواننــد بــه فعالیــت خــود 

ادامــه دهنــد«.
گاه در ادامــه مدعــی شــده اســت:  ایــن منبــع آ
»وزارت صمــت بــا تأمیــن شــکر اجــازه افزایش نرخ 
آن را نمــی داد امــا االن میــزان ذخایر کاهش یافته 
و نمی تواننــد بــا قیمت هــای پاییــن توزیــع کنند، 
شــده  شــکر  قیمــت  افزایــش  بــر  قــرار  بنابرایــن 

اســت«.
الزم بــه ذکــر اســت قیمــت خرده فروشــی شــکر در 
کیلویــی پیش ازایــن 8 هــزار و 7۰۰  بســته ای یــک 
کــه در حــال حاضــر بــه 1۵ هــزار تومــان  تومــان بــود 

رســیده اســت.
دربــاره  خبــری  انتشــار  تأســف آورتر  موضــوع 
نــان  قیمــت  درصــدی   ۵۰ افزایــش  احتمــال 
می باشــد کــه در روزهــای اخیــر به صــورت مکــرر در 
رســانه های مختلــف انتشــاریافته اســت. این در 
حالی اســت که نان، کاالیی بســیار مهم در ســبد 
مصرفــی خانوارهــا اســت و بــدون شــک افزایــش 

فراوانــی  مشــکالت  موجب ایجــاد  آن  قیمــت 
بــرای اقشــار ضعیــف جامعــه بــه لحــاظ اقتصادی 
ــه معــاون  ک خواهــد شــد. نکتــه مهم ایــن اســت 
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت به طــور تلویحــی 
ــرده اســت. ک ــان را تائیــد  خبــر افزایــش قیمــت ن

یــداهلل صادقــی روز یکشــنبه 2۶ اردیبهشــت ماه 
کارشناســی  بــا بیان اینکــه قیمــت جدیــد نــان 
شــده اســت، گفــت: »هنــوز قیمــت نــان در تهران 
رســمًا افزایــش نیافتــه اســت و قیمــت ســال قبــل 

اجــرا می شــود«.
بر اینکــه هنــوز  کیــد  تأ بــا  معــاون وزیــر صمــت 
قیمــت جدیــد نــان در تهــران اعالم نشــده اســت، 
کارشناســی شــده و  افــزود: »قیمــت جدیــد نــان 
مراحــل بررســی آن در اســتانداری و شــورای آرد و 
نــان طــی شــده، امــا افزایــش قیمــت نــان منــوط 
بــه هماهنگــی اســتانداری بــا مقامــات ذیصــالح 
کشــور و وزارت صنعــت، معــدن و  یعنــی وزارت 

ــت«. ــارت اس تج
وی در مــورد زمــان اعــالم جدیــد قیمــت نــان در 
گفــت: »اســتانداری در حــال پیگیــری از  تهــران، 
کــه قیمــت جدیــد نــان  مقامــات ذیصــالح اســت 
در صــورت موافقــت آن هــا، اعــالم خواهــد شــد«.
کــه آیــا اعــالم  صادقــی در پاســخ به ایــن ســؤال 
نشــدن قیمــت جدیــد بــرای نــان در تهــران بــه 
علــت نزدیــک شــدن بــه زمــان انتخابات ریاســت 
»نمی دانم، ایــن  افــزود:  اســت،  جمهــوری 

کــرد«. موضــوع را بایــد از اســتانداری ســؤال 
حاضــر  حــال  در  کــه  اســت  مهم ایــن  مســئله 
گــران شــدن قیمــت  مشــخص نیســت آیــا فراینــد 

کاالهــا طــی شــده اســت یــا خیــر و همچنیــن 
چــرا مســئوالن و مقامــات دولــت به طــور صریــح 
اطالع رســانی  مســئله  درباره ایــن  شــفاف  و 
نمی کننــد. در روزهــای اخیــر برخــی رســانه ها از 
چنــد نرخــی بــودن قیمــت نــان نیــز گزارش هایــی 
ــزاری مهــر روز  ــاره خبرگ ــد. دراین ب کرده ان منتشــر 
2۵ اردیبهشــت ماه نوشــته بــود »در حــال حاضــر 
کشــور  شــاهد چنــد نرخــی بــودن نــان در ســطح 
هســتیم؛ به عنــوان نمونــه برخــی از واحدهــا نــان 
لــواش را بــا قیمــت ۴۰۰ تومــان، برخــی بــا قیمــت 
ــرخ مصــوب  ۴۵۰ تومــان و برخــی دیگــر همــان ن

۳۰۰ تومــان می فروشــند«.
کــه عــالوه بــر  با ایــن توضیحــات آشــکار اســت 
گرانــی قیمــت اقــالم و مایحتــاج اساســی مــردم 
ماننــد نــان، نوعــی به هم ریختگــی نیــز بــه وجــود 
بــازار  در  هــرروز  دیگــر  ســوی  از  اســت.  آمــده 
کاالیــی خــاص رخ می دهــد.  افزایــش قیمــت 
گوشــت،  درحالی کــه تــا دیــروز افزایــش قیمــت 
گرانــی  غ و... بــود در روزهــای اخیــر  غ، تخم مــر مــر
با ایــن  و  اضافه شــده  نیــز  نــان  و  شــکر  روغــن، 
ــه  ــی چ گران ــت  ــردا نوب ــت ف ــخص نیس ــد مش رون

اســت. کاالهایــی 
بــازار  بــر  نه تنهــا  دولتــی  مقامــات  دراین بیــن 
کنتــرل ندارنــد بلکــه ســازمان هایی  نظــارت و 
ــدگان  ــردم و مصرف کنن ــت از م ــی حمای ــه مدع ک
هســتند نیــز اطالعــی نیســت. مهم تر اینکــه چــرا 
بــرای  دولتــی  مســئوالن  وعده هــای  برخــالف 
ثبــات قیمت هــا در بــازار عمــاًل چنیــن اتفاقــی رخ 

نــداده اســت.

نگاه روز 
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مدیــر روابــط عمومــی و روابــط بین الملــل شــرکت 
کــه مزیــن بــه  گذشــته  گفــت: ســال  فــوالد مبارکــه 
نــام »جهــش تولیــد« بــود شــاهد خلــق رکوردهــای 
متعــددی در حوزه هــای تولیــد، فــروش و صــادرات 
و همچنیــن تولیــد محصــوالت جدیــد در فــوالد 

مبارکــه بودیــم. 
ــژاد افــزود: پارســال در مجمــوع ۷.۴  هــادی نباتی ن
میلیــون تــن گندله )رشــد ۴.۸ درصدی نســبت به 
ســال ۹۸(، حــدود ۸.۸ میلیــون تن آهن اســفنجی 
)رشــد ۱۲ درصــدی( و نزدیــک بــه هشــت میلیــون 
تــن تختــال )رشــد ۲.۸ درصــدی( در فــوالد مبارکــه 

اصفهــان تولید شــد.
 ۲۲ صــادرات  مــرز  از  گــذر  ادامــه داد:  نباتی نــژاد 
میلیــون تــن محصــوالت فــوالدی تخــت و ارزآوری 
از ۱۲۰  بیــش  فــروش  از ۹ میلیــارد دالری،  بیــش 
در  تخــت  فــوالدی  محصــوالت  تــن  میلیــون 
بازارهــای داخلــی و صادراتی و تحویل بیــش از ۷.۷ 
میلیــون تــن انــواع محصــوالت در ســال جهــش 
تولیــد )۱۳۹۹( و ثبــت رکــوردی جدیــد از ابتــدای 
توفیقــات حاصــل  از جملــه  زمــان بهره بــرداری، 

شــده اســت.
وی بیان داشــت: این توفیقــات در حالــی حاصــل 
کرونــا و تحریم هــا  کــه موانعــی بزرگــی همچــون  شــد 

وجــود داشــت و مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه 
نیــز از ســوی آمریکایی هــا تحریــم شــد.

افزایش عمق ساخت داخل محصوالت
مدیــر روابــط عمومی فــوالد مبارکــه اصفهــان گفت:  
در موضــوع تولیــد محصــوالت نیــز توجــه بــه تــوان 
داخل و بومی ســازی برخی قطعات و تجهیزات در 
کــه بــرای بیــش از  کار قــرار گرفــت، به طــوری  دســتور 
گرفته  یک هــزار قطعه برنامــه داخلی ســازی در نظر 
کاهــش ارزبــری قابــل توجهــی را بــه دنبــال  کــه  شــد 

داشــت.
وی ادامــه داد: تولیــد تختــال بــا عــرض ۲ متــر مــورد 
اســتفاده در صنایــع کشتی ســازی و ســایر صنایــع، 
گذشــته بــرای  کــه ســال  محصــول جدیــدی بــود 
نخســتین بــار ســاخت آن در دســتور کار قــرار گرفــت 

کشــور از ایــن محصــول بی نیــاز شــد. و 
مدیریت مصرف آب و ارتقای بهره وری

آب  مصــرف  موضــوع  اضافه کــرد:  در  نباتی نــژاد 
کــه چالشــی اساســی فراروی ایــن شــرکت اســت، 
خریــداری پســاب ۹ شهرســتان اســتان اصفهــان 
گرفــت و  کار قــرار  از ســوی فــوالد مبارکــه در دســتور 
کــه بــه همیــن منظــور احــداث  بــا تصفیه خانــه ای 
کاهــش مصــرف آب، ایــن مشــکل نیــز  شــد، ضمــن 

ــد. ــت ش مدیری
اظهــار داشــت:  صرفه جویــی ۲۹۰ درصــدی  وی 

در مصــرف آب، دیگــر دســتاورد فــوالد مبارکــه در 
کــه مصــرف ۱۶.۶  ســال های اخیــر اســت بــه طــوری 
ــرای تولیــد ۲.۴ میلیــون  ــن ب متــر مکعبــی در هــر ت
تــن فــوالد در ســال ۷۳، بــه ۲.۹ متــر مکعــب در هــر 
تــن بــرای تولیــد هفــت میلیــون تــن فــوالد در ســال 

گذشــته تبدیــل شــد.
خاطرنشــان کرد:  مبارکــه  فــوالد  مســوول  ایــن 
کنــون پــروژه انتقــال آب از خلیــج فــارس بــه فــات  ا
کــه در  مرکزی ایــران، تــا شــهر یــزد پیشــرفت داشــته 
ادامــه بــا مشــارکت ســه شــرکت بــزرگ فــوالد مبارکه، 
ذوب آهــن و پاالیشــگاه اصفهــان، انتقــال آب بــه 
کشــاورزی و  صنایــع اصفهــان و ســایر بخش هــای 
کــه ســهم فــوالد  کار خواهــد بــود  شــرب در دســتور 

ــه از ایــن مشــارکت ۲۹ درصــد اســت. مبارک
پروژه های توسعه ای شرکت

مدیــر روابــط عمومــی و روابــط بین الملــل شــرکت 
برخــی  بــه  ادامــه  در  اصفهــان  مبارکــه  فــوالد 
و  کــرد  اشــاره  شــرکت  توســعه ای این  پروژه هــای 
گفــت: طــی افــق ۱۴۰۴ و چهــار ســال پیــش رو در 
مجمــوع هشــت طــرح و پــروژه توســعه ای ویــژه 
در ایــن مجموعــه بــا اعتبــار ارزی ۸۹۸ میلیــون یورو 
و اعتبــار ریالــی بیــش از ۲۲۸ هــزار میلیــارد ریالــی 
کار چهــار  کــه زمینــه اشــتغال بــه  اجرایــی می شــود 
هــزار و ۶۶۰ نفــر را بــه صــورت مســتقیم و ۲۹ هــزار و 

۳۰۰ نفــر را بــه صــورت غیرمســتقیم فراهــم خواهــد 
ــرد. ک

وی تصریح کرد:  ایــن طرح هــا شــامل پــروژه نــورد 
گــرم ۲ شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان )تکمیــل 
ــازی  ــن(، فوالدس ــون ت ــا ۷.۲ میلی ــد ت ــره تولی زنجی
و ریخته گــری تختــال شــرکت فــوالد ســفید دشــت 
چهارمحــال و بختیــاری )۸۰۰ هــزار تــن تختــال(، 
گرافیتــی شــرکت  تکمیــل خطــوط تولیــد الکتــرود 
نویــن الکتــرود اردکان، طــرح توســعه شــرکت فــوالد 
کاشــان )فــاز نخســت(، احــداث واحــد  امیرکبیــر 
فوالدســازی و ریخته گــری بیلــت مجتمــع فــوالد 
گرس اندیمشــک )۴۰۰ هــزار تــن بیلــت(، افزایــش  زا
ظرفیــت زیرســقف از ۱.۵ بــه ۲ میلیــون تــن تختــال 
فــوالد هرمــزگان نیم میلیون تن تختال( و ســاخت 
کارخانــه تولیــد ورق عریــض شــرکت فــوالد هرمــزگان 

)۱.۲ میلیــون تــن بلیــت( اســت.
ح تحول دیجیتال طر

نباتی نــژاد بــا اشــاره بــه آغــاز طــرح تحــول دیجیتــال 
در فــوالد مبارکــه، افــزود: مطابق ایــن برنامه تا ســال 
۱۴۰۴ همــه خطــوط تولید ایــن شــرکت رباتیــک 
ســایر  و  جرثقیل هــا  از  همچنیــن  شــد،  خواهــد 
تجهیــزات اتوماتیــک بهره بــرداری شــده و حتــی 
ســامانه های اداری نیز به سیســتم دیجیتالی ارتقا 

خواهنــد یافــت.

ایــن مســوول فــوالد مبارکــه بــا بیان اینکــه طــرح یاد 
شــده به تاســی از فوالدســازان بزرگ جهان در حال 
عملیاتــی و اجرایــی شــدن اســت، خاطرنشــان کرد:  
در ســال ۱۴۰۰ نیــز ۲۲ پــروژه بــا همیــن محوریــت 

تعریــف شــده اســت.
کرونا و مسوولیت های اجتماعی فوالد مبارکه

گفتــه وی، بــا وجــود رفــت و آمــد روزانــه بیــش از  بــه 
کارگران،  ۲۲ هزار نفر در این شــرکت اعم از پرســنل، 
کنترل هــای الزم در  پیمانــکاران، مدیــران و غیــره، 
موضــوع کرونــا با قــوت از ســوی دســت اندرکاران امر 
کمتریــن  کــه بــا  دنباله گیــری می شــود، به طــوری 
میــزان ابتــا از ابتــدای پاندمی کرونــا مواجــه بــوده و 

هیــچ فوتی نداشــتیم.
نباتی نــژاد اضافه کــرد:  در بخــش مســوولیت های 
گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان  اجتماعی سال 
کرونــا هزینــه شــد،  از ســوی این شــرکت در حــوزه 
کــه از ابتــدای پاندمی بیــش از ۱۲ هــزار  به طــوری 
کارخانــه تولیــد شــد و بــه صــورت  کســیژن در  تــن ا
کرونــا  رایــگان در اختیــار بیمارســتان های درمانگــر 
گرفــت؛ به این  در اصفهــان و شــهرهای اطــراف قــرار 
کــه برای ایــن محصول ایجــاد  ترتیــب بــازار ســیاهی 

شــده بــود نیــز شکســته شــد.
وی خاطرنشــان کرد:  عــاوه بــر آن، هــر گونــه کمبــود 
تجهیزات و امکانات بیمارســتان ها احصا شــد و در 

گرفت. اختیــار آنها قــرار 
اصفهــان،  مبارکــه  عمومی فــوالد  روابــط  مدیــر 
توجــه بــه حــوزه ورزش را وظیفــه دیگر ایــن شــرکت 
در راســتای مســوولیت های اجتماعــی برشــمرد و 
گفت: در همین پیوند، باشــگاه فرهنگی- ورزشــی 
ــکار در ۷۴  ــر ورزش ــزار نف ــه ه ــدود س ــا ح ــپاهان ب س
رشــته و رده هــای مختلــف ســنی مــورد حمایــت 

شــرکت قــرار دارد.
بــه  کمــک  وی بیان داشــت: ســاخت ورزشــگاه، 
خیریه هــا، اهــدای یک هــزار و ۶۰۰ دســتگاه تبلــت 
بــه دانش آمــوزان بی بضاعــت، مشــارکت در ترمیــم 
ــم  ــان جرای ــه آزادی زندانی ــژه ب ــه وی ــا و توج جاده ه
راســتا  اقدام هــا در ایــن  از جملــه دیگــر  غیرعمــد 

اســت.
کنــون بیــش از ۱۵  گفــت:  از ســال ۹۳ تا نباتی نــژاد 
میلیــارد تومــان از ســوی این شــرکت بــرای آزادی 
زندانیــان جرایــم غیرعمــد اهــدا شــد و فقــط در 
مــاه مبــارک رمضــان امســال مبلــغ ۲ میلیــارد و ۲۰۰ 
کــه  میلیــون تومــان به ایــن مهــم اختصــاص یافــت 
کنــون موجــب آزادی یک هــزار نفــر شــده اســت. تا

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه چگونه جهش تولید را محقق کرد؟
خبرربخ

خبر

روابــط  فرهنگــی  جشــنواره  شــانزدهمین  در 
آب  شــرکت  اصفهــان،  اســتان  عمومی هــای 
رتبه هــای  دســتگاه،   ۳1 میــان  در  وفاضــاب 
اختصــاص  خــود  بــه  را  برتــر  و  عالــی  خــاق، 
داوران  هیــات  رای  و  ارزیابــی  براســاس  داد. 
شــانزدهمین جشــنواره روابــط عمومــی در ســال 
1۴۰۰، آبفــای اســتان اصفهــان  دربخش هــای 
روابــط  ســنجی،  افــکار  و  یابــی  اطــاع 
عمومی دیجیتــال، ارتباطــات رســانه ای و رویداد 

کــرد. کســب  را  خــاق  رتبــه  پــردازی 
همچنین این شــرکت در بخش های مسئولیت 
اجتماعی، محتوا ســازی، برنامه ریــزی و ارزیابی 
بخش هــای  در  و  عالــی،  حائزرتبــه  اثربخشــی 
و  تحقیــق  و  پیشــرو  فعالیت هــای  نــوآوری، 

پژوهــش رتبــه برتــر را بــه خــود اختصــاص داد.
کــه بــا حضــور  شــایان ذکــر اســت در ایــن مراســم 
اســتاندار اصفهــان برگــزار شــد، چهــار تندیــس 
رتبــه خــاق، 12 تندیــس رتبــه عالــی، 21 تندیــس 
رتبــه برتــر و ۶ دیپلــم افتخــار جشــنواره بــا عنــوان 
اســتان  عمومی هــای  روابــط  بــه  پویــا  رتبــه 

ــت. گرف ــق  ــان تعل اصفه

کسب رتبه های خالق،عالی و برتر شرکت آبفا 
در جشنواره روابط عمومی های استان اصفهان

خبرربخ

مدیر شیات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی 
گفــت: تــا پایــان ســال 1۳99 در  اســتان اصفهــان 
مجمــوع ۶۵ میلیــون قطعــه بچــه ماهــی قــزل آال در 
کوباســیون تخــم  اســتان از حــدود 2۰ مرکــز تفریــخ و ا
چشم زده، تولید و با اوزان مختلف بین واحدهای 
پــروار توزیــع شــد.  به گــزارش روابط عمومی ســازمان 
محمدرضــا  اصفهــان،  اســتان  کشــاورزی  جهــاد 
کــه یکــی از حلقه هــای  کــرد: از آنجــا  عباســی اظهــار 
مهــم چرخــه تولیــد آبزیــان بــه خصــوص ماهیــان 
ســردآبی تولیــد بچــه ماهــی اســت، بــا تامیــن بچــه 
ــاد  ــق تولید ایج ــودن آن، رون ــترس ب ــی و در دس ماه
آبزیــان ســازمان  امــور  و  می شــود. مدیــر شــیات 
جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان ادامــه داد: در این 
راســتا اســتان اصفهــان جایــگاه مناســبی در تولیــد 
بچــه ماهــی قــزل آال دارد، در همیــن خصــوص تــا 
ــه  ــون قطع ــوع ۶۵ میلی ــال ۱۳۹۹ در مجم ــان س پای
بچــه ماهــی قــزل آال در اســتان از حــدود ۲۰ مرکــز 
کوباســیون تخــم چشــم زده، تولیــد و بــا  تفریــخ و ا
اوزان مختلــف بیــن واحدهای پروار توزیع شــد. وی 
گفت: از این میزان تولید، حدود ۲۰ الی ۲۵ میلیون 
قطعــه بچــه ماهــی در اســتان مصــرف می شــود و 
کشــور انتقــال داده  مابقــی بــه ســایر اســتان های 

ــرد: حاصل ایــن مقــدار  ک ــه  می شــود. عباســی اضاف
ــش از  ــد بی ــتان تولی ــروار اس ع پ ــزار ــی در م ــه ماه بچ
گذشــته بــوده  ۸۵۰۰ تــن ماهــی قــزل آال در ســال 
ع حــد واســط و تفریــخ  کــرد: مــزار کیــد  اســت. وی تا
بــا اخــذ مجوزهــای الزم از شــیات و دامپزشــکی 
و بــا تامیــن تخــم چشــم زده )داخلــی و خارجــی( 
ــا  ــه ب ک ــه تولیــد الرو و بچــه ماهــی می کننــد  اقــدام ب
راه انــدازی یــک مزرعه تکثیر و تولید تخم چشــم زده 
در اســتان عــاوه بــر تامین نیاز اســتان بخشــی از نیاز 
کشــور نیــز توســط اصفهــان تامیــن می شــود. مدیــر 
کشــاورزی  شــیات و امــور آبزیــان ســازمان جهــاد 
بــا راه انــدازی  افــزود: امیدواریــم  اســتان اصفهــان 
ع تکثیر در کشور شاهد قطع  تعداد بیشتری از مزار
وابســتگی در مورد تخم چشــم زده قزل آال به خارج 

کشــور باشــیم. از 

اصفهــان  شــهری  قطــار  ســازمان  مدیرعامــل 
ــه شــمال شــرق  ــی. بــی. ام غربــی جبه گفــت: ت
خــط دو متــروی اصفهــان ظــرف ۱۵ روز آینــده 

می شــود. اللــه  وارد ایســتگاه 
کــرد: از ابتــدای  محمدرضــا بنکدار هاشــمی اظهار 
متــرو  دو  خــط  حفــاری  عملیــات   ۹۸ ســال 
اصفهــان بــه صــورت تونل هــای دو چشــمه بــه 
قطــر ۶.۵ متــر بــا اســتفاده از تــی. بــی. ام هایــی از 
جبهــه شــمال شــرق آغــاز شــده و ایســتگاه ها یکــی 

پــس از دیگــری در حــال احــداث اســت.
وی افــزود: در خــط دو متــرو اولویــت نخســت اجــرا 
از سمت ایســتگاه دارک )شــمال شــرق اصفهــان( 
غــرب  )بخــش  نجفــی  مــدرس  تا ایســتگاه 
کیلومتــر بــا ۱۶ ایســتگاه  اصفهــان( بــه طــول ۱۴.۵ 

برنامه ریــزی شــده اســت.
مدیرعامــل ســازمان قطــار شــهری اصفهــان بــا 
بیان اینکــه دســتگاه های تــی. بــی. ام از جبهــه 
شــمال شــرق از ایســتگاه دارک بــه ســمت زینبیــه، 
کــرده  عاشــق اصفهانــی و عمــان ســامانی حرکــت 
کاری تــا ۱۵ روز  و تــی. بــی. ام غربی ایــن جبهــه 
گفــت: بــا ورود  آینــده وارد ایســتگاه اللــه می شــود، 
تــی. بــی. ام به ایســتگاه الله، ایســتگاه پنجــم را از 
ســمت شــمال شــرق خــط دو متــرو فتــح خواهیم 

کــرد.
وی ادامــه داد: تــی. بــی. ام شــرقی جبهــه شــمال 
ــه دلیــل نقــص  شــرق نیــز طــی چنــد مــاه اخیــر ب
فنــی در ایســتگاه عمــان ســامانی متوقــف بــود، 
در این راستا از هفته گذشته با تأمین تجهیزات، 
گرفتــه  عملیــات حفــاری بــه ســمت اللــه از ســر 

شــد. بنکدار هاشــمی با بیان اینکــه حرکــت تــی. 
سمت ایســتگاه های  بــه  ادامــه  در  ام هــا  بــی. 
بــود،  امــام علــی )ع( خواهــد  شــاهد، قــدس و 
عملیــات  آغــاز  صــدد  در  امســال  کــرد:  اظهــار 
احــداث سه ایســتگاه آمــادگاه، حافــظ و امــام علی 
)ع( هســتیم تــا بــا آغــاز عملیات عمرانــی در بخش 
میانــی شــهر، شــاهد انجــام عملیــات عمرانــی در 

کل خــط دو متــرو باشــیم.
کیــد بر اینکــه مشکات ایســتگاه متــرو  وی بــا تا
قــدس رفــع شــده و عملیــات اجرایــی احــداث 
آن در حــال حاضــر بــا پیشــرفت قابــل توجهــی 
بــا  کــرد:  خاطرنشــان  اســت،  انجــام  حــال  در 
ک زمیــن، روزانــه بــه طــور  توجــه بــه شــرایط خــا
میانگیــن هــر یــک از دســتگاه های تــی بــی ام، 
۱۰ تــا ۱۵ متــر حفــاری در خــط دو متــرو انجــام 

می دهنــد.
مدیــر عامــل ســازمان قطــار شــهری اصفهــان 
بــا بیان اینکــه طــول حفاری هــای انجــام شــده 
گذشــته در مجمــوع حــدود هفــت  در دو ســال 
گفــت: پیشــرفت  هــزار و ۵۰۰ متــر بــوده اســت، 
فیزیکــی خــط دو متــرو در بخش ســازه و ســیویل 
کهنــدژ حــدود ۳۰ درصــد  تــا  حدفاصــل دارک 

اســت.

در ســفر امــروز اســتاندار اصفهــان بــه شــاهین 
شــاهین  متــروی  تاسیســاتی  مشــکات  شــهر 
شــهر - اصفهــان رفع شــد. اســتاندار اصفهــان در 
بازدید از روند پیشــرفت فیزیکی مرحله نخســت 
گفــت:  اجــرای متــروی شــاهین شــهر - اصفهــان 
در اجرای ایــن طــرح موانع و مشــکاتی در زمینه 
کــه در  بــود  آبفــا  و  گاز  بــرق،  راه و شهرســازی، 
بررســی و ارزیابــی مدیــران اســتانی برطــرف شــد. 

ــت  ــه خواس ــئوالن مربوط ــی از مس ــاس رضای عب
بــرای رفــع مشــکل مــردم و ســرعت بیشــتر بــرای 

کننــد. تکمیل ایــن طــرح همــکاری 
اجــرای زیرســازی و دیــوار ســازی مرحله نخســت 
کیلومتــر  متــرو شــاهین شــهر بــه طــول حــدود ۷ 
کنــون ۳۰  از اردیبهشــت پارســال آغــاز شــده و تا

درصــد پیشــرفت داشــته اســت دارد.
متروی شــاهین شــهر - اصفهان در طول مســیر 

۵ ایســتگاه و ۵ تقاطع همسطح دارد.

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد : 

تولید بیش از ۶۵ میلیون قطعه بچه ماهی 
در استان اصفهان

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان تشریح کرد :

آخرین جزئیات پروژه خط ۲ مترو اصفهان

در بازدید استاندار از پیشرفت فیزیکی مترو شاهین شهر:

رفع موانع ادامه اجرای مترو شاهین شهر 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

 ۱۴۰۰ ســال  در  اصفهانــی  کننــدگان  صــادر 
ــازار  ــد ب ــا می توان ــع آن ه ــه رف ک ــد  ــی دارن دغدغه های
کنــد و اقتصــاد را رونــق  گــرم  محصــوالت صادراتــی را 

ببخشــد. 
اقتصــاد، زندگــی روزمــره مــا انســان ها را بــه طــور 
آشــکار و پنهــان تحــت تاثیــر قــرار می دهــد. از لحــاظ 
گزینه هــای انتخابــی  فــردی، اقتصــاد بســیاری از 
کار، اوقــات فراغــت، نحــوه مصــرف و  مــا را در مــورد 
پس انــداز پــول در یــک چهارچــوب تحــت تاثیــر قــرار 

می دهــد.
زندگــی مــا نیــز تحــت تأثیــر شــاخص های اقتصــادی 
کان ماننــد تــورم، نــرخ بهــره و رشــد اقتصــادی قــرار 
کنتــرل کمی بــر اوضــاع دارد،  دارد. نیــروی انســان ها 

کــم و بیــش زندگــی مــا را تغییــر دهــد. امــا می توانــد 
یکــی از عوامــل همگانــی مهــم در اقتصــاد، تولیــد 
و صــادرات اســت. درســال ۱۳۹۹ تولیــد، بــا وجــود 
اولیــه  مــواد  نبــود  و  قیمت هــا  بی ثباتــی  موانــع، 
کــه  توانســت بهبــود زیــادی داشــته باشــد هرچنــد 
ــرو هســتند. ــا موانــع صادراتــی روب تولیدکننــدگان ب

جای خالی شرکت های صادراتی در اصفهان
خانــه  رئیــس  ســهل آبادی  عبد الوهــاب  ســید 
گــو بــا  گفــت و  صنعــت و معدن ایــران و اصفهــان در 
گفــت: اقتصــاد درســال ۱۳۹۹ نســبت  ــگار مــا  خبرن
بــه ســال قبــل از آن، جهــش خیلــی خوبــی داشــت 
و توانســت در تولید موفقیت زیادی داشــته باشــد.

کیفیــت  وی افــزود: در تولیــدات داخلــی توانســتیم 
کنیــم و بــه  خیلی خوبــی را از محصــوالت مشــاهده 
همین علــت امــروزه در تولیــد داخلــی محصوالتــی 
و  کاشــی  ماننــد  ســاختمانی  صنایــع  همچــون 
هســتیم  پتروشــیمی موفق  صنایــع  و  ســرامیک 

کــه فــوالد را بــه اروپــا صــادر می کنیــم. به طــوری 
رئیــس خانــه صنعــت و معدن ایــران و اصفهــان 
کــرد: در اوایــل ســال ۱۳۹۹ به علــت شــرایط  اضافــه 
کافــی وجــود نداشــت و تولیــد  کرونایــی، ماســک 
ــا در  ــد م ــف خداون ــه لط ــروز ب ــا ام ــت، ام ــش یاف کاه
ــرفت  ــکی پیش ــایل پزش ــواع وس ــک و ان ــد ماس تولی

چشــمگیری داشــتیم.
مشــکات  از  یکــی  حاضــر  حــال  در  گفــت:  وی 

تولیدکننــدگان نبــود شــرکت صادراتــی اســت بــه 
همیــن علــت، تولیدکننــده خــودش بایــد به دنبــال 
کار خیلــی ســخت اســت. صــادرات باشــد و ایــن 

نگاهی به آمار صادرات اصفهان در سال ۹۹
گمــرک اســتان اصفهــان ارائــه  کــه  براســاس آمــاری 
کــرده در ســال ۱۳۹۹ بــه طــور متوســط روزانــه ۱۷ 
هــزار تــن انــواع محصــوالت از اصفهــان بــه مقاصــد 

مختلــف دنیــا صــادر شــده اســت.
رســول کوهستانی مدیرکل گمرک استان اصفهان 
ــر ۶ میلیــون و ۱۹۰  گذشــته افــزون ب گفــت: در ســال 
کاال بــه ارزش ۲ میلیــارد و ۷۲ میلیــون  هــزار تــن 
کــه از لحــاظ  دالر از اســتان اصفهــان صــادر شــده 
کاهــش،  گذشــته ۱۶ درصــد  وزنــی نســبت بــه ســال 
ولــی نســبت بــه ســال ۹۷، ۲۳ درصــد رشــد داشــته 

اســت.
وی اظهــار کــرد: بــه دلیل بــه روزرســانی ارزش کاالی 
برگشــت  بــه  کننــدگان  صــادر  اجبــار  و  صادراتــی 
ارز حاصــل از صــادرات طــی یکــی دو ســال اخیــر 
صــادرات اســتان از لحــاظ ارزشــی نســبت بــه ســال 
ــد  ــال ۹۷، ۲۲ درص ــه س ــبت ب ــد و نس ــل ۲۱ درص قب

ــت. ــه اس ــش یافت کاه
گمــرک اســتان اصفهــان افــزود: صــدور  مدیــرکل 
بخشنامه های خلق الساعه و اعمال محدودیت و 
کاال های صادراتی  ممنوعیت در خصوص برخی از 
کشــاورزی، فــوالد، شــیر خشــک  نظیــر محصــوالت 

کاهــش صــادرات اســت. و... از دیگــر دالیــل 
گفــت: ۹۹ آهــن و فــوالد بــا یــک میلیــارد  کوهســتانی 
و ۶۷ میلیــون دالر ســهم ۵۱ درصــدی، محصــوالت 
پتروشیمی با ۳۲۵ میلیون دالر سهم ۱۶ درصدی، 
و  درصــدی  ســهم ۴  دالر  میلیــون  بــا ۸۴  فــرش 
محصــوالت شــیمی آلی بــا ۶۱ میلیــون دالر ســهم ۳ 
درصــدی از صــادرات محصــوالت اســتان در ســال 

۹۹ داشــته اســت.
وی بــا اشــاره به اینکــه مهمتریــن مقاصــد صادراتــی 
کشــور های عــراق،  محصــوالت اســتان اصفهــان 
چین، امارات متحده عربی، افغانســتان و اندونزی 
گفــت: تولیدکننــدگان اصفهانــی در ســال  اســت 
گذشــته ۵۴۳ میلیــون دالر بــه عــراق، ۳۰۰ میلیــون 

دالر بــه چیــن، ۲۷۶ میلیــون دالر به امارات متحده 
و ۱۰۰  افغانســتان  بــه  دالر  میلیــون،  عربــی، ۲۳۱ 

میلیــون دالر به اندونــزی صــادرات داشــته اند.
تغییر مداوم قیمت ها دغدغه صادرکنندگان

کــرد:  اظهــار  اصفهــان  اســتان  گمــرک  مدیــرکل 
بزرگتریــن دغدغــه صادرکننــدگان، ثابــت نبــودن 

قوانیــن و تغییــر مــداوم شــرایط اســت.
ســال های  آمــار  بررســی  بــا  افــزود:  کوهســتانی 
گذشــته، مصنوعــات طــا و فــرش دســتباف جــزو 
اصفهــان  از  کــه  هســت  محصوالتــی  مهمتریــن 
صــادر می شــوند، امــا متاســفانه به علــت تحریم هــا، 
و  کــم  بســیار  صادرات ایــن دو محصــول در حــد 

ناچیــز اســت.
کــرد: از مشــکات اســتان اصفهــان در  وی اضافــه 
زمینــه صــادرات، می تــوان بــه نبــود شــرکت حمــل 
کــه بــا پیشــنهاد های  کــرد  و نقــل بین المللــی اشــاره 
ارائــه شــده امیــد اســت این مشــکل امســال حــل 

شــود.
گمــرک  گفــت:  گمــرک اســتان اصفهــان  مدیــرکل 
هماننــد  و  بــوده  حامی صادرکننــدگان  همــواره 
گذشــته خدماتــی ماننــد ارزیابی در محــل کاال های 
صادراتــی، اجــرای مســیر زرد و ســبز بــرای بیشــتر 
کاال هــای صادراتــی و حمــل یکســره ارائــه می کنــد.

تاثیر روابط با همسایگان بر صادرات 
مصطفــی رناســی عضــو مجمــع تشــکل ها و فعــاالن 
ــا خبرنــگار  گفتگــو ب اقتصــادی اســتان اصفهــان در 
کنیــم روابــط سیاســی را بــا  گفــت: بایــد ســعی  مــا 
چون ایــن  کنیــم،  تقویــت  همســایه  کشــور های 
موضــوع در فعالیت هــای اقتصــادی بســیار مؤثــر 

اســت.
وی افــزود: به علــت وجــود تحریم هــا مــا علــوه بــر 
کشــور های عــراق، افغانســتان  بــه  چیــن بیشــتر 
روابــط  چــون  داشــتیم،  صــادرات  امــارات  و 
کشــور نســبت بــه ســایر  سیاســی ایران با ایــن چنــد 

اســت. بهتــر  همســایه  کشــور های 
عضــو مجمع تشــکل ها و فعــاالن اقتصادی اســتان 
کرد: از دغدغه های تولیدکنندگان  اصفهان اضافــه 
قیمــت  بی ثباتــی  اولیــه،  مــواد  تامیــن  می تــوان 
کــه دولــت بــرای  ارز، موانــع تولیــد و تــورم را نــام بــرد 
ــت. ــداده اس ــام ن ــچ اقدامی انج ــع هی ــن موان رفع ای

کاال هــای  گفــت: بنابــر بررســی ها، بیشــتر  رناســی 
معدنــی  مــواد  یــا  نفــت  از  صادراتــی  و  تولیــدی 

. هســتند
رفــع موانــع تولید، ایجــاد شــرکت های صادراتــی و 
کشــور های همســایه تاثیر  تقویت روابط سیاســی با 
زیــادی در بهبــود صــادرات و اقتصــاد دارد پــس بــا 
نــگاه ویــژه مســئوالن به ایــن دغدغه هــا، افزایــش 
صــادرات محصــوالت تولیــدی، ســود صــادرات را 
ــرد و قیمت هــا نیــز  بــه جیــب اقتصــاد داخلــی می ب

کاهــش می یابــد.

جای شرکت های صادراتی در اقتصاد اصفهان خالی است 

خبر

تشــریح  در  شــرکت  اجرایــی  مدیــر  آقابابــا  جــال 
انجــام  گفــت:  مدیریــت،  ســال ۹۹ ایــن  عملکــرد 
واحــد  تجهیــزات  نصــب  و  ســیویل  عملیــات 
انتقــال  اجرایــی  فعالیت هــای  انجــام  کســیژن،  ا
کارخانــه و  بــه  پســاب فــوالد شــهر و زریــن شــهر 
آبگیــری  کارخانــه،   BOT پســاب  خانــه  تصفیــه 
کارخانــه و  مخــزن شــماره ۱ ذخیــره آب اضطــراری 
شــروع فعالیــت اجرایــی مخــزن شــماره ۲، انجــام 
فعالیــت اجرایــی پــروژه آبیــاری قطــره ای فضــای 
ســبز کارخانه، پیشــبرد فعالیت هــای اجرایی پــروژه 
انبــار ۳۲ هکتــاری بندرعبــاس بــا تحویــل موقــت 
مســیر ریلــی، تکمیــل عملیــات نصــب دوربین های 
و  رســانی  بــرق  اجرایــی  فعالیــت  و  ریلــی  مســیر 
تجهیــز بارانــداز، انجــام فعالیت هــای اجرایــی پــروژه 
کــوره  کــوره پاتیلــی شــماره ۳ و بازســازی  احــداث 
پاتیلــی شــماره۱ و تکمیــل فعالیت هــای اجرایــی 
ســال  کــه  بــود  اقداماتــی  از   ۵۰۰ نــورد  اره  پــروژه 
گذشــته انجــام شــد. آقابابــا، انجــام فعالیت هــای 
کارگاه   CNC اجرایــی پــروژه نصــب دســتگاه های
نصــب  اجرایــی  عملیــات  تکمیــل  و   ۶۵۰ نــورد 
دریچه هــای کشــویی پمــپ خانــه را دیگــر اقدامــات 
مدیریــت اجرایــی شــرکت برشــمرد و افــزود: از دیگــر 
ــوان  گذشــته می ت اقدامات ایــن مدیریــت در ســال 
بــه تکمیــل عملیــات اجرایی پــروژه احداث ســکو ها 
و نصب دوربین های ورزشــگاه فوالد شــهر، تکمیل 
ــه و  ــرد خان ــعه س ــروژه توس ــی پ ــای اجرای فعالیت ه
ســالن قصابــی مرکــز پخــت، تکمیــل فعالیت هــای 
اجرایــی پــروژه آسانســور ســاختمان والیــت، انجــام 

ــاختمان  ــازی س ــروژه بازس ــی پ ــای اجرای فعالیت ه
توحیــد و احــداث پارکینــگ ســاختمان توحیــد و 
ــاالر  ــروژه بازســازی ت انجــام فعالیت هــای اجرایــی پ
دانــش، ســاختمان پژوهــش و مســجد آیــت الــه 

کــرد. ســعیدی اشــاره 
نیــز  اجرایــی  مدیریــت  برنامه هــای ۱۴۰۰  بــه  وی 
پرداخــت و گفــت: تکمیــل و راه انــدازی واحد جدید 
کــوره  کســیژن، تکمیــل و راه انــدازی پــروژه احــداث  ا
کــوره پاتیلــی شــماره۱  پاتیلــی شــماره ۳ و بازســازی 
بــه  فــوالد شــهر  انتقــال پســاب  پــروژه  و تکمیــل 
کــه پیشــبرد  کارخانــه را در برنامــه داریــم ضمن ایــن 
پــروژه تصفیــه خانه پســاب BOT کارخانــه، آبگیری 
کارخانــه  مخــزن شــماره ۲ ذخیــره آب اضطــراری 
و شــروع فعالیــت اجرایــی مخــازن شــماره ۳ و ۴، 
تکمیــل عملیــات بــرق رســانی و تجهیــز بارانــداز 
ــات  ــل عملی ــاس و تکمی ــاری بندرعب ــار۳۲ هکت انب
بازســازی ساختمان توحید، بازســازی تاالر دانش، 
ســاختمان پژوهــش و بازســازی و مســجد آیــت الــه 

کــرد. ســعیدی را نیــز تکمیــل خواهیــم 
مدیر اجرایی شــرکت، تکمیل عملیات و راه اندازی 
و  کارخانــه  ســبز  فضــای  قطــره ای  آبیــاری  پــروژه 
 CNC تکمیــل عملیــات و راه انــدازی دســتگاههای
کارگاه نــورد۶۵۰، تکمیــل عملیــات اجرایــی پــروژه 
نصــب دیــوار بتنــی پیــش ســاخته ضلــع غربــی 
کارخانه، شــروع فعالیت اجرایی احداث ۹ دســتگاه 
ویــا در چــادگان و شــروع فعالیــت اجرایــی احــداث 
دیگــر  از  فوالدشــهر  ورزشــگاه  ورودی  گیت هــای 

برنامه های ایــن مدیریــت عنــوان نمــود.

مدیر اجرایی ذوب آهن اصفهان: 

آغاز فعالیت اجرایی مخازن شماره ۳ و ۴ آب اضطراری 
در سال جاری
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گزارشربخ

اســتانداری اصفهــان  بحــران  مدیــرکل مدیریــت 
گفــت: بارش هــای اخیــر در مناطــق شــمالی و شــرق 
میلیــارد   ۱۲۰ ســیالب  وقــوع  و  اصفهــان  اســتان 
تومــان خســارت در پــی داشــته اســت.  منصــور 
شیشــه فــروش ا بــا اشــاره بــه بــارش بــاران در مناطق 
و  خــور  شــهرهای  در  اســتان  شــرقی  و  شــمالی 
کاشــان، آران و بیــدگل  بیابانــک، اردســتان، نائیــن، 
و نطنــز، اظهار داشــت: بیشــتر ایــن بارش هــا رگباری 
همرفتــی بــود و بعــد از ظهــر و اوایــل شــب ســبب 
ســیالب و ایجــاد خســارت بــه بخش هــای مختلــف 
کل ۱۲۰ میلیــارد تومــان خســارت وارد  کــه در  شــد 
کــرد. مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان 
کــه  بــا بیــان اینکــه عوامــل اداره راه در مناطقــی 
ســیالب رخ داده اســت، مســتقر هســتند، افــزود: 
راه هــا بــاز اســت و اداره راه در حــال شانه ســازی، 
تعمیــر پل هــا اســت و آواربــرداری مناطــق مســکونی 
انجــام شــده و بازســازی آن هــا قبــل از پاییــز انجــام 
می شــود. وی بــا بیــان اینکــه قنــوات آســیب دیــده 
گفــت: در ســه  از ســیالب در حــال بازســازی اســت، 
کانون های  روز گذشــته طوفان ســبب فعال شــدن 
گــرد و غبــار شــده اســت، افــزود: ایــن فعالیــت جــوی 
از روز جمعــه منطقــه مرکــزی و غــرب اســتان را تحت 
و  رگبــار  همرفتــی،  بارش هــای  و  داده  قــرار  تأثیــر 
تگــرگ و رعــد و بــرق را در شــهر اصفهــان، فالورجــان، 
و  شاهین شــهر  خمینی شــهر،  لنجــان،  مبارکــه، 
ــته  ــال داش ــه دنب ــهرضا را ب ــار، ش ــگان، خوانس گلپای
اســت. شیشــه فروش بــا بیــان اینکــه از هفتــه قبــل 

عوامــل مدیریــت بحــران اســتان و شــهرداری ها، 
در  پزشــکی  فوریت هــای  راهــداری،  دهیاری هــا، 
کامــل هســتند و در پایگاه هــای امــداد  آمــاده بــاش 
رســانی و جاده هــا اســتقرار دارنــد، بیــان کرد: جلســه 
پیشــگیری ســیل در اســتان تشکیل شــد، در حالی 
کــه پهنه اســتان مواجه با خشکســالی اســت بایــد از 

کنیــم.  ایــن دو روی ســکه اســتفاده 
طرح جامع هدایت و جمع آوری آب های 

سطحی در دست دانشگاهیان
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان بــا 
گاهــی در خشکســالی های شــدید  اشــاره بــه اینکــه 
کــرد: در  شــاهد بارش هــای موقتی هســتیم، عنــوان 
مناطــق کویــر بــه علــت عــدم نفوذپذیــری آب گاهی 

بــا ۲۰ دقیقــه بــارش خســارت وارد می شــود. 
وی با بیان اینکه تا آخر اردیبهشــت ماه در ســاعات 
بعــد از ظهــر بارش های همرفتــی وجــود دارد، افزود: 
گذشــته، شــهرداری ها و  بــا توجــه بــه ابالغیــه هفتــه 
اداره راه تخلیــه نخالــه و پل هــا و بازگشــایی ســیل 
کار خــود دارنــد و شــهرداری ها  بند هــا را در دســتور 
جمــع آوری  و  هدایــت  طرح هــای  موظف انــد 
کننــد و در ۵۰ درصــد از  آب هــای ســطحی را تدویــن 
شــهر های اســتان ایــن طــرح تدوین و اجرایی شــده 
اســت. شیشــه فروش بــا اشــاره بــه اینکــه در شــهر 
اصفهان طرح جامع هدایت و جمــع آوری آب های 
کلیــد خــورده  بــا حضــور دانشــگاهیان  ســطحی 
اســت، ادامــه داد: در فازهــای مختلــف بــا هــدف 
برابــر ســیالب های فصلــی،  ایمن ســازی شــهر در 
مادی هــا،  مســیر  بازگشــایی  روان آب هــا،  کنتــرل 

شاهین شــهر،  در  کــه  اتوبان هایــی  و  زیرگذرهــا 
همدیگــر  بــا  بهارســتان  و  فالورجــان  نجف آبــاد، 
شــهرداری ها  همــکاری  بــا  بایــد  دارنــد  ارتبــاط 
کنترل ســیل و  اقدامات الزم در زمینه پیشــگیری و 
روان آب هــا انجــام شــود. مدیــرکل مدیریــت بحــران 
ــهرداری ها  ــه ش ــان اینک ــا بی ــان ب ــتانداری اصفه اس
در همــه شــهرها بــرای طــرح هدایــت و جمــع آوری 
روان آب هــای ســطحی مکلــف بــه اجــرای طــرح 
شــده اند و شــهرداری اصفهــان طــرح جامــع را بــه 
کــرد:  دانشــگاه بــرای مطالعــه داده اســت، بیــان 
ستادی در استان با عنوان مدیریت تنش خشکی 
بــا هــدف اینکــه بتواند کــم آبی را در تابســتان کنترل 
کنــد، تشــکیل شــده اســت و مشــارکت آحــاد جامعه 
در صرفه جویــی بــرای مصارف آب باید انجام شــود.

کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب در ادارات 
استان

بــه همــه دســتگاه های  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اداری ابــالغ شــده بایــد کاهــش ۵۰ درصــدی مصرف 
بایــد  شــهرداری ها  افــزود:  باشــند،  داشــته  را  آب 
کــه شــبانه  کارگــران فضــای ســبز را آمــوزش دهنــد 
نویــن  سیســتم های  بــه  مجهــز  و  کننــد  آبیــاری 
کنــون ۶۰ درصــد از شــهرداری ها  آبیــاری باشــند و تا
بــه سیســتم های آبیــاری نویــن مجهــز شــده اند. 
کیــد بــر اســتفاده از شــیرهای  شیشــه فروش بــا تأ
آب  ذخیــره  مخــزن  احــداث  و  مصــرف  کاهنــده 
اســتراتژیک در تمــام ادارات گفــت: بــا هــدف برخورد 
ــرژی در ادارات  ــت ان ــاد و مدیری ــرف زی ــوارد مص ــا م ب

پلیــس آب تشــکیل شــده اســت.

ادامه بارش های همرفتی تا پایان اردیبهشت :

خسارت 120 میلیاردی طوفان و سیالب 
در استان اصفهان  مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای  نماینــده 

انتصابــات  در  کــه  گفــت: در صورتــی  اســالمی 
مرتبــط بــا موضــوع زاینــده رود منافــع اشــخاص و 
بعضــی شــرکت های مشــخص، بــه منافــع مــردم 
ترجیــح داده شــود بــه طــور جــدی بــا مســئوالن 

کــرد.  وزارت نیــرو برخــورد خواهیــم 
گفت وگــو  حجــت االســالم حســین میرزایــی در 
احتمالــی  گزینه هــای  پیرامــون   ، تســنیم  بــا 
مدیریت شــرکت آب منطقه ای اســتان اصفهان 
بــا بیــان اینکــه اخیــرًا بــرای انتصــاب مدیرعامــل 
ــداد  ــان تع ــتان اصفه ــه ای اس ــرکت آب منطق ش
کــه  کردنــد  20 نفــر بــا ارســال رزومــه اعــالم آمادگــی 
از ایــن تعــداد، 4 نفــر بــه دعــوت شــرکت منابع آب 
ــی  ــود راه ــای خ ــه برنامه ه ــه و ارائ ــرای مصاحب ب
گاهــی اوقــات  تهــران می شــوند، اظهــار داشــت: 
کارها را درســت می کنند  مســئوالن ظاهــر برخــی 
ظاهــر  ایــن  واســطه  بــه  پــرده  پشــت  در  امــا 
درســت، غــرض نهایــی خــود را پیــاده می کننــد، 
کــه بتواننــد جــواب افــکار عمومــی را  ــه طــوری  ب
کار خــود را نیــز پیــش بــرده  بدهنــد امــا در واقــع 

باشــند.
کــه مــا هم  گزینه هــای خوبــی  گــر  وی ادامــه داد: ا
در بیــن ایــن 20 نفــر ســراغ داریــم و هنــوز دعــوت 
بــه مصاحبــه نشــده اند، دعــوت بــه مصاحبــه 
نشــوند، نشــان می دهــد ایــن مــورد هــم یکــی 
را  کار  ظاهــر  مســئوالن  کــه  اســت  مــواردی  از 
کــرده امــا در پــی انتصــاب فــرد مــورد نظــر  درســت 
کــه افــراد ایــن  خــود هســتند و بــه نظــر می رســد 
گزینــش را بــه صــورت نمایشــی  مصاحبه هــا و 
انجــام داده امــا از ابتــدا بــه دنبــال انتصــاب فــرد 

مــورد نظــر خــود بودنــد.
مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای  نماینــده 
انتصــاب  بــرای  اینکــه  بیــان  بــا  اســالمی 
اســتان  منطقــه ای  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
اصفهــان هیــچ هماهنگــی بــا مجمــع نمایندگان 

ایــن اســتان انجــام نشــده اســت، خاطرنشــان 
کــه افــرادی را بــر مســند های  کــرد: بــا ایــن هــدف 
بعــدی  دولت هــای  در  تــا  بنشــانند  مختلــف 
هــم نتــوان بــه راحتــی آنهــا را تغییــر داد؛ در واقــع 
بــازار سیاســت هســتند و  مدیــران ســکه های 
ایــن افــراد می خواهنــد در دولــت بعــدی هــم 
ایــن ســکه های بــازار سیاســت دســت خودشــان 

باشــد.
وی بــا اشــاره بــه بی فرجامــی مشــکل زاینــده رود 
در ایــن ســال ها افــزود: در صــورت ادامــه رونــد 
در  گذشــته  ســال های  در  هرچقــدر  فعلــی 
حاصــل  موفقیــت  زاینــده رود  اوضــاع  بهبــود 
بــه  همانقــدر  هــم  آینــده  در  می تــوان  شــده 
ایــن موضــوع امیــدوار بــود مگــر آنکــه تدبیــری 
کــه صاحــب  درســت اندیشــیده شــود و افــرادی 
ایده هــای تــازه هســتند و در ایــن فضــا حرفــی 
گفتــن دارنــد عهــده دار مســند تدبیــر امــور  بــرای 

شــوند. زاینــده رود  آب 
شــورای  مجلــس  میرزاییــدر  االســالم  حجــت 
اســالمی بــا بیــان اینکــه مشــکل زاینــده رود راه 
حلــی عملیاتــی دارد، افــزود: بنــده بــه عنــوان 
بخشــی  هــم  آب  کــه  عمــران  مهنــدس  یــک 
کــه  می کنــم  عــرض  اســت  تخصــص  ایــن  از 
ــه  ک ــی دارد  مشــکل زاینــده رود راه  حلــی عملیات
طــی آن تمــام ذی نفعــان از جملــه اســتان های 
خوزســتان، چهارمحــال و بختیــاری، اصفهــان و 
ــه منافــع خــود می رســند و در عیــن حــال  ــزد ب ی
زاینــده رود بــه صــورت دائمــی می توانــد پــر آب 
ــا اینکــه چــرا ایــن راه حــل را مســئوالن  باشــد ام
کار نمی گیرنــد بیشــتر فکــر می کنــم، بــه خاطــر  بــه 

منافــع خودشــان باشــد.
ــادآوری اینکــه انتصــاب مدیــران عامــل  ــا ی وی ب
کشــور  شــرکتهای آب منطقــه ای اســتان های 
نیــرو  وزارت  از  خاصــی  معاونــت  بــه  مربــوط 
می شــود، افــزود: بــه وضــوح بــه مســئوالن وزارت 
گزینه ای به عنــوان مدیر  گــر  نیــرو عــرض می کنم ا
عامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان اصفهــان 
ــع مــردم را  ــه روشــن باشــد مناف ک انتخــاب شــد 
تامیــن نمی کنــد و در پــی تامیــن منافــع افــراد و 
ــا  ــدی ب ــور ج ــه ط ــت ب ــی اس ــای خاص ــرکت ه ش
گــر مصلحــت  کــرد، حتــی ا آنهــا برخــورد خواهیــم 
نباشــد در ایــن چنــد مــاه پایانــی دولــت فعلــی بــا 
آنهــا برخــورد شــود نهایتــا هــم پــس از جابجایــی 

ــا آنهــا برخــورد می کنیــم. ــت ب دول

کمیتــه امداد امام خمینی )ره( اســتان  مدیــرکل 
گفــت: مــردم فهیــم و نیکــوکار اســتان  اصفهــان 
اصفهــان بــا مســاعدت در طــرح ایــران همــدل و 
اطعــام مهــدوی، حمایــت خــود از نیازمنــدان را 

اثبــات نمودنــد. 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی  ع مدیــرکل  کریــم زار
نیکــوکاران  از  تقدیــر  بــا  اصفهــان  اســتان  )ره( 
داشــت:  اظهــار  مددجویــان،  از  حمایــت  در 
کرونــا پیــش بینــی  در ابتــدای شــیوع ویــروس 
نیکــوکاران  مســاعدت  از  گســترده  اســتقبال 
نمی شــد، ولــی مــردم فهیــم و نیکــوکار اســتان 
اصفهــان بــا مســاعدت در طــرح ایــران همــدل- 
از  خــود  حمایــت  دیگــر  بــار  مهــدوی،  اطعــام 
ــد و ســبب شــد ایــن  نیازمنــدان را اثبــات نمودن
گــردد. طــرح چــراغ راه حمایــت از مددجویــان 

ع ادامــه داد: ایــن اســتقبال ســبب شــد  کریــم زار
بیشــتری  تــوان  بــا  هــم  امســال  مذکــور  طــرح 
نســبت بــه ســال قبــل، شــروع و از نعمــت خیــران 
بهــره ببریــم و بــه لطــف خداونــد و همت خیــران، 
گــرم و افطــاری و ۱۲۲۰۰۰  بالــغ بــر ۷۴۲۰۰۰ غــذای 
بســته معیشــتی بــه نیازمنــدان بــه ارزش ریالــی 

بالــغ بــر ۵۴ میلیــارد تومــان اهــدا شــود.
بــا بیــان اینکــه خیــران عزیــز بــه تاســی از  وی 
ابواالیتــام امیــر المومنیــن علــی )ع( در حمایــت از 
فرزنــدان یتیــم و نیازمنــد هــم فعالیــت مضاعفــی 
گاهــی اوقــات شــاید تصــور بــر  داشــته انــد، افــزود: 
ــره ای  گ ــه  ــن، چ ــک م کم ــدک  ــه ان ک ــد  ــن باش ای
از نیازمنــد بــاز می کنــد، امــا بــا برنامــه ریــزی و 

کمک هــای انــدک،  هدفمنــدی و ســوق همیــن 
آینــده  سرنوشــت  میتــوان  صحیــح  مســیر  در 
خیلــی از فرزنــدان نیازمنــد را در مســیر تعالــی 

تغییــر داد.
گفــت:  کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان  مدیــر کل 
ــرام، حمایــت خیــران  ک ــا اجــرای طــرح ا امــداد ب
کــه همــه فرزنــدان یتیــم و  را هدایــت می کنــد 
نیازمنــد دارای حامــی شــوند. در مــاه مبــارک 
رمضــان امســال نیــز تعداد ۷۹۲۹ نیکــوکار با ثبت 
نــام در ایــن طــرح، سرپرســتی ۲۱۱۲۵ فرزنــد را بــر 

گرفتنــد. عهــده 
ع بــا تصریــح اینکــه ۲۶ هــزار فرزنــد یتیــم و  زار
نیازمنــد تحــت حمایــت امــداد هســتند، ادامــه 
حامــی  انتظــار  در  نفــر   ۵۰۰ بــه  نزدیــک  داد: 
پائینــی  ســرانه  از  نفــر  تعــداد ۴۵۰۰  و  هســتند 
کــه نیــاز اســت بــه تعــداد حامــی ایــن  برخوردارنــد 
گــردد تــا از نظــر ســرانه دریافتــی،  فرزنــدان افــزوده 

بــه مبلــغ قابــل قبولــی برســند.
کمیتــه امــداد امیــن  وی در پایــان بــا بیــان اینکــه 
گفــت:  اســت،  نیازمنــدان  یــاور  و  نیکــوکاران 
نیکــوکاران عزیــز می تواننــد، نذورات اطعــام خود 
کمیتــه امــداد، بیــن  را در طــول ســال از طریــق 
نیازمنــدان توزیــع نماینــد. ضمــن اینکــه شــماره 
تمــاس ۰۹۱۳۰۷۸۸۰۰۱ بــرای نــذورات غیرنقــدی 
کارت  کــد دســتوری #۰۳۱*۸۸۷۷* و شــماره  و 
۶۰۶۳۷۳۷۰۰۰۰۰۲۵۰۹ بــرای مشــارکت نقــدی، 
ارجمنــد  خیــران  بــه  رســانی  خدمــت  آمــاده 

ــت. اس

انتقاد از روند انتصابات در بخش های مرتبط با زاینده رود؛ 

دولت به فکر حل مشکل آب اصفهان نیست
ایران همدل، چراغ راه حمایت از مددجویان

خبرخبر

خبر

بیمارســتانی  ســنجش  و  خــون  پخــش  رئیــس 
نیــاز  از  اصفهــان  اســتان  خــون  انتقــال  اداره کل 
 O مثبــت و A ،منفــی RH گروه هــای خونــی بــه 
مثبــت خبــر داد و گفــت: از همشــهریان درخواســت 
می کنیــم بــا اهــدای خــون مــا را در یــاری رســاندن به 

کننــد.  کمــک  بیمــاران نیازمنــد بــه خــون 
همیشــه  خونــی  فرآورده هــای  و  خــون  بــه  نیــاز 
احســاس می شــود. جــان گروهــی از مــردم همیشــه 
گروه هــای مختلــف خونــی اســت.  گــرو تزریــق  در 
کــه تــک تــک جمــع می شــوند تــا جــان  قطره هایــی 

دریایــی از مــردم را نجــات دهنــد.
بیمارســتانی  ســنجش  و  خــون  پخــش  رئیــس 
اداره کل انتقــال خــون اســتان اصفهــان بــا اشــاره 

بــه آخریــن وضعیــت ذخیــره خونــی اســتان اظهــار 
داشــت: وضعیــت ذخیــره خــون در اســتان فقــط 
ــه اســتان  ــه نیــاز خــون ب ک 6 روز اســت و از آنجایــی 
دائمــی اســت امــا در حــال حاضــر تعــداد مراجعــات 
مــردم بــرای اهــدای خــون بــه زیــر 400 نفــر در روز 

رســیده اســت.
همــه  بــه  همیشــه  افــزود:  جابــری  محمدرضــا 
حــال  در  ولــی  داریــم  نیــاز  خونــی  گروه هــای 
 O و  مثبــت   A منفــی،   RH گروهــای  بــه  حاضــر 
همشــهریان  از  و  داریــم  بیشــتری  نیــاز  مثبــت 
درخواســت می کنیــم بــا اهــدای خــون خــود مــا را 
در یــاری رســاندن بــه بیمــاران نیازمنــد بــه خــون و 

کننــد. کمــک  آن  فراورده هــای 
بیمارســتانی  ســنجش  و  خــون  پخــش  رئیــس 
اداره کل انتقــال خــون اســتان اصفهــان بــا بیــان 
گفــت: مرکــز  کــز اهــدای خــون،  ســاعت فعالیــت مرا
جامــع اهــدای خــون خواجــو از ســاعت 7:30صبــح 
لغایــت 18:30 بــه طــوره یکســره آمــاده پذیــرش اهــدا 
کــز هــم در شــیفت صبــح  کننــدگان اســت و ســایر مرا

فعــال هســتند.

استان اصفهان به گروه های خونی RH منفی،
 A مثبت و O مثبت نیاز دارد 

چه کسی می  تواند؟ 
سلمان حسینی صفا

یکی از ویژگی های این دوره از انتخابات ریاست 
کات و تشــابهات فــراوان میــان  جمهــوری، اشــترا
عناویــن اصلی برنامه هــا و وعده هــای نامزدهای 

احتمالی است. 
نشســت های  مصاحبه هــا،  فحــوای  از  آنچــه 
کارشناســی و برنامه هــای منتشــره منتســب بــه 
کیــد بــر  نامزدهــای احتمالــی بدســت می آیــد، تا
مــوارد مشــخصی از قبیــل؛ لــزوم ســاخت مســکن 
کاهــش اتــکا بــه  انبــوه، فــروش و در عیــن حــال 
فــروش نفــت، اتــکای بیشــتر بــه منابــع مالیاتــی، 
کــرات جــاری بــه نفــع  بــه ســرانجام رســاندن مذا
کشــور، حــذف یارانــه پنهــان و هدفمندســازی 
یارانه هــا و حمایــت از اقشــار آســیب پذیر از ایــن 

محــل و ایجــاد اشــتغال می باشــد.
کار، از وعده هــای خــاص و متمایــز  ــا این جــای  ت
کننــده خبــری نیســت. عدالت، مبــارزه با فســاد، 
حــل مشــکالت معیشــتی مــردم و تــالش بــرای 
گفتمــان تمامــی داوطلبــان  رفــع تحریم هــا، در 

احتمالــی مشــاهده می شــود.
بــر ایــن اســاس، آنچــه داوطلبــان را در ایــن دوره 
از یکدیگــر متمایــز خواهــد ســاخت، تلقــی رای 
کــه هنــوز تصمیــم  )و شــاید آن هــا  دهنــدگان 
بــه رای دادن نگرفته انــد(، از »میــزان توانایــی« 
عملــی  اجــرای  و  پیاده ســازی  بــرای  نامزدهــا 

بــود. برنامه هــا و وعده هــا خواهــد 
داشــتن  و  اجــرا  در  داوطلبــان  ســوابق 
اقدامــات  از  حاصــل  ملمــوس  خروجی هــای 
در  اصلــی  مولفه هــای  از  می توانــد  گذشــته، 
ارزیابــی توانایــی آن هــا باشــد. البتــه، عملکــرد 
گذشــته نامزدهــا، مــورد اختــالف نظــر منتقدیــن 
و ذینفعــان مختلــف اســت. بــه همیــن دلیــل، 
نقــش »قــدرت تبییــن و اقنــاع« در القــای حــس 

نامزدهــا،  تبلیغــات  مخاطبــان  در  توانمنــدی 
بــا اهمیــت خواهــد بــود. بســیار 

در واقــع داوطلبــان، نــه فقــط با ذهنیت پیشــین 
ــا  رای دهنــدگان از ســوابق عملــی آن هــا، بلکــه ب
ــی  ــکار عموم ــاع اف ــا در اقن ــت آن ه ــزان موفقی می
نســبت به مثبــت و قابــل توجــه بــودن عملکــرد 
گذشــته)که از ســوی رقبــا و برخــی مخاطبــان بــه 
کشــیده خواهــد شــد( از نظــر توانایــی،  چالــش 

می شــوند. رتبه بنــدی 
گــذار بــر تلقــی  یکــی دیگــر از مولفه هــای تاثیــر 
نامزدهــا،  توانایــی  میــزان  از  دهنــدگان  رای 
میــزان تکیــه آن هــا بــر راه حل هــا  )solutions( و 
گروه هــای  بســته های اقــدام پیشــنهادی افــراد و 

نخبــه و متخصصــان مرجــع می باشــد.
اقشــار  نظــر  بــر  ویــژه،  بطــور  مولفــه،  ایــن 
تحصیلکــرده و فرهیختــه نســبت بــه توانمنــدی 
گــذار خواهــد بــود. چــرا  عملــی داوطلبــان، تاثیــر 
کــه ایــن اقشــار، برنامه هــا و شــعارهای ســاخته 
»شــب  به اصطــالح  نشســت های  در  شــده 
انتخاباتــی« و محفلــی را غیــر عملــی و بــه دور از 

می داننــد. اجرائــی  الزامــات  و  واقعیت هــا 
بــا توجــه بــه آنچــه ذکر شــد، انتظار مــی رود ســوال 
اصلــی بــرای انتخــاب فــرد اصلــح در انتخابــات 
»چه کســی  بجــای   ،۱۴۰۰ جمهــوری  ریاســت 
برنامــه دارد؟« یــا »چــه برنامه هــا و وعده هایــی 
ارتقــاء  می توانــد؟«  »چه کســی  بــه  دارد؟«، 
ــم،  کنی ــرض  ــت ف ــل را درس ــن تحلی ــر ای گ ــد. ا یاب
کمتربــه ادعاهــا،  رای دهنــدگان در ایــن دوره، 
ــراق  ــر طمط ــعارهای پ ــی و ش ــای لفظ درگیری ه
کســی  رقابــت،  برنــده  و  کــرد  خواهنــد  توجــه 
خواهــد بــود که بتواند تصویری توانمنــد، جدی 

و عملگــرا از خــود بــه نمایــش بگــذارد.
آینده پژوه و کارشناس مسائل اقتصادی

یادداشت میهمان

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

در  گفــت:  اصفهــان  اســتان  دیــه  ســتاد  رئیــس 
مــاه مبــارک رمضــان امســال ۱۳۷ زندانــی جرایــم 
غیــر عمــد از زندان هــای اســتان اصفهــان رهایــی 
گرجــی زاده بــا اشــاره بــه اجــرای  یافته انــد. اســداهلل 
برنامــه یــک شــهر ضیافــت در مــاه مبــارک رمضــان 
گفــت کمک هــای مردمــی  اظهــار داشــت: می تــوان 

در ایــن برنامــه در ســال جــاری نســبت بــه مــدت 
از ۵۰ درصــد رشــد  بیــش  گذشــته  مشــابه ســال 

داشــته اســت. 
ــاه  ــی در م ــای مردم کمک ه ــا  ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
مبــارک رمضــان ۱۳۷ زندانــی جرایــم غیرعمــد از بنــد 
رهایــی یافته انــد، ادامــه داد: از ایــن تعــداد ۶ زندانی 

زن و ۱۳۱ زندانــی مــرد بــوده اســت.
رئیــس ســتاد دیــه اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه 
بــرای آزادی ایــن زندانیــان ۳۰ میلیــارد تومان اعتبار 
نیــاز بــوده اســت، ابــراز داشــت: بــرای ایــن امــر ۱۳ 
میلیارد تومان گذشــت شــکات، ۱۳ میلیارد تومان 
کمک هــای مردمــی و ســتاد دیــه و مابقــی نیــز از 
محــل آورده زندانیــان و تســهیالت بانکــی تأمیــن 

شــده اســت.

۸۰۰ زندانی جرایم غیرعمد در بند است
وی بــا بیــان اینکــه همچنــان ۸۰۰ زندانــی جرایــم 
غیرعمــد در زندان هــای اســتان اصفهــان بــه ســر 
بــه ۷۰۰  افــراد  ایــن  آزادی  بــرای  افــزود:  می برنــد، 

میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز اســت.
نامناســب  شــرایط  اینکــه  بیــان  بــا  زاده  گرجــی 
کشــور منجــر بــه افزایــش زندانیــان  اقتصــادی در 
داشــت:  ابــراز  اســت،  شــده  غیرعمــد  جرایــم 
کاهــش تعــداد  امیدواریــم بــا بهبــود شــرایط شــاهد 

باشــیم. نیــز  زندانیــان  ایــن 
کثــر زندانیانــی که در مــاه مبارک  وی بــا بیــان اینکــه ا
کمتــر از ۲۰۰ میلیــون  رمضــان آزاد شــده اند بدهــی 
کرد: زندانیان بیشــتر از این  تومان داشــتند، اضافه 

مبلــغ همچنــان در بنــد بــه ســر می برنــد.

۱۲۴ هــزار نفــر در اســتان اصفهــان در مقابلــه بــا کرونا 
کســینه شــده اند. وا

معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان 
کرونــا  کســن  گفــت: بــا ورود محموله هــای جدیــد وا
ویــروس بــه طــور قطــع افــراد بیشــتری و بــا ســرعت 
کســینه خواهند شــد و تأخیری در تزریق  باالتری وا

کســن های دریافتــی نداریــم. وا
کمال حیدری، نیمی از ســالمندان باالی ۸۰ ســال 

کسیناســیون  کســینه شــده بیان کرد و افزود: وا را وا
اصفهــان  اســتان  در  هــم  بــاالی ۷۵ ســال  افــراد 

گــروه ســنی ۵ ســال  شــروع شــده و هــر دو هفتــه، 
کــه بــرای آن هــا پیامــک ارســال شــده بــرای  کمتــر 
گروه ســنی  کسیناســیون مراجعه می کنند، البته  وا
۸۰ ســال بــه بــاال نیــز همچنــان می تواننــد بــرای 

کننــد. ــا ویــروس مراجعــه  کرون کســن  تزریــق وا
کســن  وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر وا
گفــت: در مراحــل  چینــی در حــال اســتفاده اســت، 
کســنی در دســترس قرار بگیــرد همان  بعــد نیــز هر وا

کــرد. را اســتفاده خواهیــم 

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان گفــت: 
بازرســین  ســوی  از  امتحانــی  حوزه هــای  ازدیــد 
شــبکه بهداشــت انجــام شــده و مســتمرًا ادامــه 
کلیــه اقــالم و مــواد ضدعفونــی  خواهــد داشــت و 
کننــده توســط مدیــران مــدارس تهیــه شــده اســت. 
عمومــی  روابــط  و  اطالع رســانی  اداره  گــزارش  بــه 
اصفهــان،  اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  کل  اداره 
محمــد اعتــدادی اظهــار داشــت: از امــروز تــا ۲۴ 

خــرداد امتحانــات حضــوری پایــه نهــم و دوازدهــم 
کــه دانش آمــوزان  برگــزار می شــود و اصــل مهمــی 
بــرای حضــور در حــوزه های امتحانی بایســتی مورد 
توجــه قــرار داشــته باشــند رعایــت شــیوه نامه های 
بهداشــتی و اســتفاده از ماســک هنــگام خــروج از 
منــزل تــا رســیدن بــه حــوزه امتحانــی و بازگشــت بــه 

منــزل اســت.
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهان افــزود: 
دغدغــه خانواده هــا شــنیده شــد و پــس از اینکــه 

گرفت امتحانات  کرونا تصمیم  ستاد ملی مبارزه با 
پایــه نهــم و دوازدهــم بــه صــورت حضــوری برگــزار 
شــود، آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان ســعی 
کــرد شــرایط را بــرای برگــزاری آزمون هــا و بــه حداقــل 
رســاندن نگرانــی خانواده ها و ســالمت فرزندان آنها 

کنــد. فراهــم 
پایــه  امتحانــی  حوزه هــای  کــرد:  تصریــح  وی 
دوازدهــم نســبت بــه ســالهای قبــل از ۲۰۰ حــوزه 
تــا  یافــت  افزایــش  بــه ۵۴۰ حــوزه و ســه شــیفت 
حوزه هــای  در  کمتــری  کــم  ترا بــا  دانش آمــوزان 
کنــد، همچنیــن رعایــت  امتحانــی حضــور پیــدا 
کامــل انجــام مــی شــود و  گــذاری بــه صــورت  فاصلــه 
همــه رشــته ها در یــک روز آزمــون نخواهند داشــت.
کــرد: حضــور مراقبیــن ســالمت در  کیــد  اعتــدادی تا
حــوزه هــای امتحانــی الزامــی شــده، بازدیــد حوزه ها 
از ســوی بازرســین شــبکه بهداشــت انجــام شــده و 
کلیــه اقــالم و مــواد  مســتمرًا ادامــه خواهــد داشــت و 
کننــده توســط مدیــران مــدارس تهیــه  ضدعفونــی 
که امیدوارم به مانند ســال گذشــته با کمک  شــده 
دانــش آمــوزان و اولیــای آنهــا امتحانــات را بــا آرامــش 

کنیــم. کامــل برگــزار  و در ســالمت 

در ماه مبارک رمضان؛

 افزایش ۵۰ درصدی کمک های مردمی 

کرونا  کسینه شدن ۱۲۴ هزار نفر در مقابله با  وا

خبرربخحضور مراقبین سالمت در حوزه های امتحان نهایی الزامی است

انتظامــی  فرماندهــی  عمومــی  وظیفــه  معــاون 
اســتان اصفهــان زمــان و مــکان اعــزام مشــموالن 
کــرد. پایــه خدمتــی ۱۴۰۰ در ایــن اســتان را اعــالم 
ســرهنگ مهــرداد پناهپوریــان اظهــار داشــت: برابــر 
ــی  ــروی انتظام ــی نی ــه عموم ــازمان وظیف ــالم س اع
ــاه  ــرداد م ــی خ ــه خدمت ــموالن پای ــزام مش ــان اع زم
۱۴۰۰ روز شــنبه یکــم خــرداد مــاه اســت. وی افــزود: 
کن در اســتان  بــر ایــن اســاس تمامی مشــموالن ســا
اصفهــان صــرف نظــر از اینکــه دارای چــه مدرکــی 

کــه بــرگ اعــزام آنهــا بــرای ایــن  باشــند در صورتــی 
تاریــخ اســت می بایســت رأس ســاعت هفــت صبــح 
روز شــنبه اول خرداد ماه با رعایت شــیوه نامه های 
بهداشــتی در محل شــهرک آزمایش شــهر اصفهان 
حاضــر شــوند. معــاون وظیفــه عمومــی فرماندهــی 
انتظامــی اســتان بــا بیــان اینکــه تاریــخ مذکــور قابــل 
مشــموالن  از  کــرد:  خاطرنشــان  نیســت  تمدیــد 
کــه در ســاعت مقــرر نســبت بــه معرفی  می خواهیــم 
کننــد تــا برایشــان غیبــت محســوب  خــود اقــدام 

نشــده و بــا مشــکل مواجــه نشــوند.

اعالم زمان و محل اعزام مشموالن پایه خدمتی 
خرداد ۱۴۰۰ در اصفهان
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گفــت:  رئیــس اتحادیــه چاپخانــه داران اصفهــان 
قیمت کاغذ نســبت به ســال گذشــته دو برابر شــده 
گرانــی نیازمنــد توجــه دولــت  کنتــرل ایــن  اســت. 

اســت ولــی متأســفانه اقدامــی نمــی شــود. 
کــرد: گرانــی کاغذ نه  محمدعلــی انصاری پــور اظهــار 
مرتبط با عوامل داخلی بلکه با توجه به وابســتگی 
ما به واردات این محصول به قیمت دالر و شــرایط 

خارجــی مربوط می شــود.
کــه سیاســت گذاری  وی افــزود: حــال در شــرایطی 
مناســبی بــرای تخصیــص ارز نســبت بــه واردات 
کاالی  ــه ایــن محصــول به عنــوان  کاغــذ نیســت و ب
ــازار  ــه ب ک ــگاه نمی شــود واضــح اســت  اســتراتژیک ن
گیــرد به طوری کــه  کاغــذ در شــرایط ناخوشــی قــرار 
بــا افزایــش دو برابــری نــرخ ایــن محصــول نســبت به 
مــدت مشــابه ســال قبــل مواجــه هســتیم. رئیــس 
خاطرنشــان  اصفهــان  چاپخانــه داران  اتحادیــه 
کاغــذ تخصیــص نمی یابــد و  کــرد: هیــچ ارزی بــرای 
کتــاب  گــر حمایتــی هــم باشــد فقــط بحــث نشــر و  ا
حوزه هــای  کــه  حالــی  در  دارد  قــرار  موردتوجــه 
فراوانــی نیازمنــد بــه کاغــذ و مقــوا هســتند از صنایــع 
ــدام  ــه هرک ک ــا صنایــع دارو و بســته بندی  غذایــی ت

کاغــذ و مقــوا دارنــد. ــه  نیــاز فراوانــی ب
انصاری پــور در رابطــه بــا تأثیــر ریــزش نــرخ دالر بــر 
قیمــت کاغــذ گفــت: در زمانــی کــه نــرخ ارز، کاهشــی 
کاغــذ افزایــش یافــت و از ســویی  شــد نــرخ جهانــی 
کاهــش نــرخ ارز، مــدت  زمانــی  بــرای وقــوع تأثیــرات 
انتظــار  ســرعت  ایــن  بــه  نمی تــوان  و  اســت  الزم 

کاهــش را داشــت.
وی معتقــد اســت: قطعــًا بــا رفــع تحریم هــا شــرایط 
ایــن بــازار هــم بهبــود می یابــد زیــرا در زمــان تحریــم 
مشــکالت ارزی و تبــادالت بانکــی داریــم که هرکدام 
ــا  ــی ب گذاشــته اند ول کاغــذ  ــر قیمــت  تأثیــر فراوانــی ب
رفــع تحریم هــا، ایــن مســائل هــم حــل خواهد شــد.

رئیس اتحادیه چاپخانه داران 
اصفهان:

کاغذ نسبت  قیمت 
گذشته دو برابر  به سال 

شده است
خبرربخ

گزارشربخ

کــرد  اعــالم  نمایشــی  هنرهــای  مدیــرکل 
خصــوص  در   ۹۹ ســال  در  کــه  دســتورالعملی 
اجــرای  خالــی  ظرفیــت  درصــد  از ۵۰  حمایــت 
اعمــال  کرونایــی  تئاتــری در شــرایط  گروه هــای 
ــود. ــرا می ش ــز اج ــهریور ۱۴۰۰ نی ــان ش ــا پای ــد، ت ش
گــزارش مهر، با شــیوع ویــروس کرونــا اجراهای  بــه 
گروه هــای تئاتــری طــی  تئاتــری متوقــف شــد و 
ــرای تولیــد  گذشــته شــرایط مناســبی را ب ۱ ســال 
تعطیلی هــای  و  نداشــتند  خــود  آثــار  اجــرای  و 
فعــاالن  بــرای  برنامه ریــزی  کرونایــی  مــداوم 
کــرد. حضــور تئاتــر در مشــاغل  تئاتــری را ســخت 
کرونایــی بزرگتریــن دلیــل تعطیلی هــای  گــروه ۳ 
کــه  کرونایــی تئاتــر طــی ۱ ســال گذشــته بــود  مکــرر 
خوشــبختانه بــا پیگیری هــای اداره کل هنرهای 
نمایشــی از وزارت بهداشــت و رایزنــی بــا ســتاد 
گــروه  کرونــا تئاتــر در ســال ۱۴۰۰ از  ملــی مقابلــه بــا 
گــروه ۲ مشــاغل ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا  ۳ بــه 
منتقل شــد و راه از ســرگیری فعالیت های تئاتری 

هموارتــر شــد.
امــا نکتــه قابــل تأمــل دیگــر این بــوده و هســت که 
گرفته  که فعالیت های تئاتری از ســر  در مقاطعی 
شــد پروتکل هایی بــرای اجراهای تئاتری مدنظر 
کــه یکــی از ایــن مــوارد، اســتفاده از ۵۰  گرفــت  قــرار 

درصــد ظرفیــت ســالن بود.
ســالن  ظرفیــت  از  درصــدی  اســتفاده ۵۰  ایــن 
شــرایط را بــرای تأمیــن هزینه هــای یــک اجــرای 

گــروه تئاتــر عــالوه بــر  کــرد و یــک  نمایشــی ســخت 
تمریــن و تولیــد اثــر خــود بایــد ضــرر مالی شــدیدی 
را هــم متقبــل می شــد زیــرا تأمیــن هزینه هــای 
تولیــد و اجــرای یــک اثــر نمایشــی بــا توجه بــه تورم 
و شــرایط اقتصــادی جامعــه از طریق ظرفیــت ۱۰۰ 
درصــدی ســالن هــم امکانپذیــر نبــوده و نیســت 
و اســتفاده از ۵۰ درصــد ظرفیــت ســالن ایــن ضــرر 

مالــی را دوچنــدان می کــرد.
در ۱ شــهریور ســال ۹۹ اداره کل هنرهای نمایشی 
در اطالعیــه شــماره ۶ خــود طرحــی را در خصوص 
کــه بــه  گروه هــای تئاتــری ارائــه داد  حمایــت از 

شــرح ذیــل بــود:
کرونــا  »پــس از موافقــت ســتاد ملــی مبــارزه بــا 
فعالیت هــای  ســرگیری  از  امــکان  بــر  مبنــی 
نمایشــی، یکــی از الزامــات بازگشــایی اســتفاده 
از ۵۰ درصــد ظرفیــت صندلی هــا تعییــن شــد. 
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن قیــد یکــی از مهم تریــن 
مدیــران  و  نمایشــی  گروه هــای  چالش هــای 
فعالیت هــا  ازســرگیری  بــرای  تماشــاخانه ها 
بــود، اداره کل هنرهــای نمایشــی از زمــان اعــالم 
شــیوه نامه های بازگشــایی بــه دنبــال راهــکاری 
بــرای جبــران ایــن موضــوع برآمــد. پــس از برگــزاری 
جلســات متعــدد، بــا حمایــت و همراهــی معــاون 
محتــرم امــور هنــری و تصویــب و ابــالغ بودجــه ای 
مســتقل، امــکان رســیدن بــه برنامــه ای بــرای 
رفــع خــالء موجــود مبنــی بــر عــدم اســتفاده از 
۵۰ درصــد ظرفیــت ســالن های نمایشــی فراهــم 

آمــد. ایــن برنامــه مبتنــی بــر دو بخــش و بــا در نظــر 
گرفتــن تفاوت هــای موجود در شــرایط اجــرای آثار 
نمایشــی در تهــران و ســایر شــهرها تنظیــم شــده 

کــه شــرح آن در زیــر می آیــد: اســت 
الف: در تهران:

الــف/۱: اداره کل هنرهــای نمایشــی بــر مبنــای 
قیمــت بلیــت ۳۰,۰۰۰ تومــان و براســاس تعــداد 
بلیــت فروخته شــده بــرای هــر نمایــش بیــن ۵۰ تــا 
ــر حمایــت  ــه دســت آمــده، از اث ۷۰ درصــِد عــدِد ب

می کنــد.
هنرهــای  اداره کل  حمایتــی  برنامــه  الــف/۲: 
دیگــر  از  مســتقل  خصــوص  ایــن  در  نمایشــی 

اســت. اداره کل  ایــن  حمایت هــای 
کــه فرآینــد بلیت فروشــی  الــف/۳: از آن جایــی 
ــده  ــتی اعالم ش ــیوه نامه های بهداش ــاس ش براس
کرونــا صرفــًا  در شــرایط مربــوط بــه شــیوع ویــروس 
از طریــق ســایت های فــروش انجــام می گیــرد، 
تصمیــم  مبنــای  فــروش  ســایت های  گــزارش 
ایــن اداره کل خواهــد بــود. هماهنگــی مربــوط بــه 
ایــن مســاله از ســوی اداره کل هنرهــای نمایشــی 
بــا ســایت های فــروش بلیــت در تهــران انجــام 

گرفــت. خواهــد 
ب: در دیگر شهرها:

بــا توجــه بــه تصمیم معاونــت امور هنــری مبنی بر 
انعقــاد تفاهم نامه هــای حمایــت از فعالیت هــای 
تفاهم نامه هــا  ایــن  بــه  ســال ۹۹،  در  نمایشــی 
ــرای ایــن امــر  ــًا ب مبلــغ یــک میلیــارد تومــان صرف

اضافــه خواهــد شــد.
ــی  ــای نمایش ــن هنره ــار انجم ــم در اختی ــن رق ای
نظــارت  بــا  تــا  گرفــت  خواهــد  قــرار  اســتان ها 
ادارات کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان ها 
بــا در  بــه فعالیت هــای انجام شــده و  بــا توجــه 
گرفتــن میانگیــن قیمــت ۲۰,۰۰۰ تومــان )در  نظــر 
کوچک تــر ایــن میانگیــن بــا توجــه بــه  شــهرهای 
ســابقه قیمــت بلیــت در یک ســال اخیــر می تواند 
گروه هــای  کمتر-حداقــل ۸۰۰۰ تومــان- باشــد( از 

ــود. ــت ش ــی حمای نمایش
در پایــان الزم بــه ذکــر اســت در شــرایط فعلــی 
زمــان  تعیین شــده،  اعتبــارات  بــه  توجــه  بــا  و 
ایــن حمایــت در مرحلــه اول تــا آذرمــاه در نظــر 
کــه در صــورت تعییــن اعتبــار  گرفتــه شــده اســت 
خصــوص  ایــن  در  آذر  از  پــس  ماه هــای  بــرای 

شــد.« خواهــد  اطالع رســانی 
ایــن طــرح تا پایــان ســال ۹۹ در خصوص حمایت 
کــه  گروه هــای تئاتــری  از ظرفیــت خالــی اجــرای 
در شــرایط کرونایــی روی صحنــه رفتنــد تــا حــدی 
گرفتــه شــده  کــه البتــه مبالــغ در نظــر  اعمــال شــد 
بــا توجــه بــه هزینه هــای تولیــد اثــر ناچیــز بــوده و 

هســت.
تمدید طرح حمایتی ارشاد، تا پایان 

شهریورماه
قــادر آشــنا مدیــرکل هنرهــای نمایشــی دربــاره 
اینکــه آیــا ایــن طــرح در ســال جــاری نیــز اجــرا و از 
گفــت:  گروه هــای تئاتــر حمایــت می شــود یــا نــه 
ــی  طــرح حمایــت از ۵۰ درصــد صندلی هــای خال
اجراهــای نمایشــی بــا توجــه بــه اینکــه بــر اســاس 
ــا ۵۰  پروتکل هــای بهداشــتی اجراهــای تئاتــری ب
درصــد ظرفیــت بایــد روی صحنــه بروند، تــا پایان 
ســال ۹۹ انجــام شــد و آنچــه در ایــن خصــوص بــه 
گروه هــای تئاتــری کــه آثارشــان را اجرا کردند تعهد 

داشــتیم، انجــام دادیــم.
کــه  کــرد: طــی جمــع بندی هایــی  کیــد  تأ وی 
کــه ایــن طــرح تــا  ــر ایــن شــد  انجــام دادیــم قــرار ب
پایــان شــهریور ســال ۱۴۰۰ نیــز اجــرا شــود و منابــع 
مالــی مــورد نیــاز در ایــن خصــوص را تأمیــن کنیم.

مدیــرکل هنرهــای نمایشــی در پایــان ســخنان 
در  حمایتــی  طــرح  ایــن  شــد:  یــادآور  خــود 
مدیــرکل  بــا  تفاهم نامــه  قالــب  در  اســتان ها 
ــار  ــروش آث ــاس ف ــر اس ــران ب ــتان و در ته ــاد اس ارش
کــه شــهریور ســال ۹۹ منتشــر  و دســتورالعملی 

می شــود. اجــرا  کردیــم 

ح حمایتی ارشاد:   تمدیدطر

گروه های نمایشی نگران صندلی های خالی نباشند

گهی فقدان سند مالکیت آ
شــماره: 140085602032000441، تاریــخ ارســال نامــه: 1400/02/27، نظربــه اینکــه ســند 
ک ثبتــی شــماره 0  مالکیــت 4 ســهم مشــاع از 950 ســهم ششــدانگ مزرعــه ونیــن پــال
فرعــی از 76 اصلــی ســفلی واقــع در بخــش 17 اصفهــان ذیــل ثبــت 4625 در صفحــه 
گردیــده اســت  ک بــه نــام ســیدهدایت الــه صــدوق صــادر و تســلیم  154 دفتــر 80 امــال
کتبــی بــه شــماره وارده 32001053، 1400/02/26  ســپس نامبــرده باارائــه درخواســت 
کــه امضــاء شــهود آن ذیــل شــماره 20788،  بــه انضمــام دو بــرگ استشــهادیه محلــی 
کــه ســند  گواهــی دفترخانــه 51 اردســتان رســیده اســت مدعــی اســت  1400/02/26 بــه 
گردیــده اســت و درخواســت صــدور المثنــی  مالکیــت آن بــه علــت جابجایــی مفقــود 
ــی  ــک اصالح ــره ی ــتناد تبص ــه اس ــب ب ــذا مرات ــد ل ــوده ان ــوق را نم ــک ف ــت مل ــند مالکی س
گهــی مــی شــود. چنانچــه  آ نوبــت  یــک  ثبــت در  قانــون  نامــه  آییــن  مــاده 120  ذیــل 
یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد  کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم 
کتبــًا  گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را  خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آ
ــذ  ــید اخ ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ــه ب ــند معامل ــا س ــت ی ــند مالکی ــل س ــه اص ــن ارائ ضم
کننــده ســند مســترد  نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه 
گــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا درصــورت اعتــراض  گــردد. بدیهــی اســت ا
بــه صــدور ســند مالکیــت  اقــدام  ارائــه نشــود  یــا ســند معاملــه  اصــل ســند مالکیــت 
ک شهرســتان اردســتان   المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد. اداره ثبــت اســناد و امــال

- 1136709 / م الف

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  آ
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره: 140060302016000273
تاریخ: 1400/02/20

برابــر رای شــماره 140060302016000115، 1400/01/30 هیــات اول موضــوع قانــون تعیین 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تیــران تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم فاطمــه 
زهــرا دادخــواه فرزنــد محســن بــه شــماره ملــی 5490101989 صــادره تیــران در ســه دانــگ 
ک فرعــی 1622  مشــاع از ششــدانگ یــک درب بــاغ بــه مســاحت 643/75 مترمربــع پــال
فرعــی از یــک اصلــی واقــع در تیــران بخــش دوازده ثبــت اصفهــان خریــداری از مالــک 
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم  گل آرا محــرز  رســمی باواســطه آقــای حیــدر 
کــه اشــخاص نســبت  گهــی مــی شــود درصورتــی  مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آ
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ  اولیــن آ
رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/02/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/13

سیدمحمدحسن مصطفوی
ک تیران رئیس ثبت اسناد و امال

1136116 / م الف

گهی مزایده نوبت اول آ
شــماره: 9900615  اجــرا 3، تاریــخ: 1400/02/12، اجــرای احــکام مدنــی شــعبه 3 شــورای 

ــه  ــه آقــای روح ال کالســه 9900615 ل ــده  حــل اختــالف شهرســتان خمینــی شــهر در پرون
ــدد خــط  ــته مطالبــه درنظــردارد یــک ع ــه خواس ــو ب ــعید صفاج ــای س ــدری علیــه آق حی
کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ  کــه  تلفــن همــراه بــه شــماره 09122454429 
100/000/000 ریــال ارزیابــی نمــوده را از طریــق مزایــده بــه فــروش رســاند لذا جلســه مزایده 
ســاعت 11:00 صبــح روز ســه شــنبه در تاریــخ 1400/03/11 در محــل شــعبه ســوم اجــرای 
احــکام مدنــی شــوراهای حــل اختــالف شهرســتان خمینــی شــهر واقــع در منظریــه بلــوار 
گــردد. طالبیــن  پردیــس ســاختمان دادگســتری طبقــه همکــف اتــاق 116 برگــزار مــی 
مــی تواننــد در تاریــخ و ســاعت مقــرر در محــل تعییــن شــده جهــت مزایــده مراجعــه 
کننــدگان  کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد. شــرکت  کســی اســت  نماینــد. خریــدار 
مــی بایســت ده درصــد قیمــت پیشــنهادی را فــی المجلــس طــی چــک تضمینــی بیــن 
 IR 110100004061012907670593 بانکــی و یــا فیــش بــه حســاب ســپرده دادگســتری
واریــز نماینــد و مابقــی را ظــرف یــک مــاه از تاریــخ مزایــده بــه حســاب ســپرده دادگســتری 
کســر هزینــه هــای مزایــده بــه نفــع  واریــز نمایــد درغیراینصــورت ده درصــد اولیــه پــس از 
دولــت ضبــط خواهــد شــد. تذکــر: متقاضیــان شــرکت در مزایــده مــی بایســت 10 درصــد 
کارت ملــی  بهــای مــال مــورد مزایــده را طــی چــک تضمینــی و بــا در دســت داشــتن اصــل 
نیــم ســاعت قبــل از شــروع مزایــده بــه اجــرای احــکام مدنــی شــورا مراجعــه و درخواســت 
کارت ملــی و اصــل فیــش ســپرده تحویــل  کپــی  شــرکت در مزایــده را تکمیــل و بــه همــراه 
اجــرا نماییــد. مدیــر شــعبه ســوم اجــرای احــکام مدنــی شــورای حــل اختــالف شهرســتان 

خمینــی شــهر مرتضــی ایهامــی - 1136059 / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

ــا اینکــه آقــای جعفــر ملکوتــی خــواه  شــماره: 2027003853، تاریــخ: 1400/2/26، نظرب
کــه ســند مالکیــت  ــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد محلــی مدعــی میباشــد  فرزنــد حســن ب
ک ثبتــی 4436 فرعــی مجــزی شــده  ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه و اعیــان پــال
کــه  کــه در صفحــه 383 دفتــر 555  از 15194 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ذیــل شــماره 110983 شــماره چاپــی 492432 ســری د ســال 91 بنــام وی ثبــت و ســند 
صــادر شــده اســت بعلــت ســهل انــگاری مفقــود شــده و درخواســت صــدور ســند المثنــی 
گهــی مــی  نمــوده طبــق تبصــره یــک اصالحــی مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهــی ذکــر شــده( نســبت  کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ شــود 
گهــی تــا ده  بــه آن یــا وجــود اســناد مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آ
ــه اصــل اســناد مالکیــت و  کتبــًا ضمــن ارائ ــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را  روز ب
ــده  کنن ــه  ــه ارائ ــند ب ــل س ــس و اص ــورت مجل ــب ص ــا مرات ــد ت ــلیم نمای ــه تس ــند معامل س
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند  گــردد. ا مســترد 
ارائــه نگــردد المثنــی اســناد مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. 
ع وقــت - مهــدی شــبان رییــس منطقــه ثبــت اســناد شــرق  گهــی: دراســر تاریــخ انتشــار آ

ــف ــان - 1136161 / م ال اصفه
گهی فقدان سند مالکیت آ

شــماره: 2027003853، تاریــخ: 1400/2/26، نظربــا اینکــه خانــم پرویــن ملکوتــی خــواه 
کــه ســند مالکیــت  فرزنــد شــیرعلی بــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد محلــی مدعــی میباشــد 
ک ثبتــی 4436 فرعــی مجــزی شــده  ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه و اعیــان پــال
کــه  کــه در صفحــه 355 دفتــر 284  از 15194 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ذیــل شــماره 54294 شــماره چاپــی 492433 ســری د ســال 91 بنــام وی ثبــت و ســند 
صــادر شــده اســت بعلــت ســهل انــگاری مفقــود شــده و درخواســت صــدور ســند المثنــی 
گهــی مــی  نمــوده طبــق تبصــره یــک اصالحــی مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهــی ذکــر شــده( نســبت  کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ شــود 
ــا  ــی ت گه ــار ایــن آ ــخ انتش ــد از تاری ــود باش ــزد خ ــور ن ــناد مالکیــت مزب ــود اس ــا وج ــه آن ی ب
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل اســناد مالکیــت  ده روز بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را 
کننــده  و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند  گــردد. ا مســترد 
ارائــه نگــردد المثنــی اســناد مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. 
ع وقــت - مهــدی شــبان رییــس منطقــه ثبــت اســناد شــرق  گهــی: دراســر تاریــخ انتشــار آ

ــف اصفهــان - 1136162 / م ال

گهی آ

خبر

بــه مناســبت روز جهانــی مــوزه از تــور مجــازی 
مــوزه هنرهــای معاصــر اصفهــان رونمایــی شــد. 
ایــن تــور مجــازی، در راســتای برنامه هــای مــوزه 
آغــاز  بــا  کــه  اســت  هنرهــای معاصــر اصفهــان 
کرونــا، حضــور در فضــای مجازی  شــیوع ویــروس 

کار خــود قــرار داده اســت. را در دســتور 
مهــدی تمیــزی، مدیــر مــوزه هنرهــای معاصــر 
مــوزه،  جهانــی  روز  تبریــک  ضمــن  اصفهــان 
ــر تماشــای  ــور مجــازی، عــالوه ب گفــت: در ایــن ت
که  ســاختمان مــوزه هنرهــای معاصــر اصفهــان، 
گرفتــه در دولتخانــه  یکــی از عمارت هــای قــرار 
گنجینــه  صفــوی اســت، تماشــای منتخــب آثــار 
ایــن مــوزه نیــز بــه دو زبــان فارســی و انگلیســی 
مهیــا شــده اســت. وی افــزود: عمــارت ٌجبه خانه 
اصفهــان  معاصــر  هنرهــای  مــوزه  امــروزه  کــه 
کــه در  اســت، بخشــی از دولتخانــه صفــوی بــوده 
کنــار دیگــر آثــار بــر جــا مانــده از دوران ها به یــادگار، 
بــه دســت مــا رســیده اســت. همســایه های ایــن 
)در ضلــع  اشــرف  تــاالر  و  رکیب خانــه  عمــارت: 
جنوبــی(، تــاالر تیمــوری )در ضلــع شــمالی(، کاخ 
چهلســتون )در ضلــع شــمال غربــی( و مجموعــه 
میــدان نقــش جهــان و عمارت هــای اطــراف آن 
)در ضلــع شــرقی( هســتند. معمــاری امــروز ایــن 
بنا، قاجاری و دلیل آن، تخریب و بازســازی این 

عمــارت صفــوی در دوره قاجــار اســت.
مدیــر مــوزه هنرهــای معاصــر اصفهــان بــا اشــاره 
بــه مســاحت ۳ هــزار متــر مربعــی مــوزه و ۱۸۰۰ متر 
کــرد:  مربعــی زیربنــای آن در دو طبقــه، تصریــح 

ــه در اســفند  ک مــوزه هنرهــای معاصــر اصفهــان 
اصفهــان  شــهرداری  همــت  بــه   ۱۳۷۳ ســال 
صــورت  بــه  دارد  وظیفــه  کــرد،  کار  بــه  آغــاز 
دوره ای، نمایشــگاه هایی از آثــار ارزشــمند هنــر 
بــه نمایــش درآورد.  را  ایــران و جهــان  معاصــر 
هنرهــای  رویدادهــای  برپایــی  همچنیــن 
گنجینــه  کــه در  تجســمی و نگاهبانــی از آثــاری 
هنــری  مرکــز  ایــن  عهــده  بــر  شــده،  گــردآوری 
گنجینــه مــوزه از نظــر حقوقــی متعلــق بــه  اســت. 
ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
اصفهــان و از نظــر معنــوی متعلق به شــهروندان 

ایــن جهــان شــهر اســت.
ایــده وقــف آثــار هنــری، از برنامه هــای مهــدی 
تمیــزی در دوره مدیریــت او بــر مــوزه هنرهــای 
معاصــر اصفهــان اســت و برنامه ریــزی و تبلیغات 
گنجینــه ایــن مــوزه،  بــرای اهــدای آثــار هنــری بــه 
از ســال ۱۳۹۷ آغــاز شــده اســت. اهــدای بیــش 
از ۳۷ قطعــه اثــر از هنرمنــدان ایرانــی و ۴ قطعــه 
ک بیــش  اثــر از هنرمنــدان خارجــی و ثبــت و پــال
از ۶۰ قطعــه اثــر هنــری ثبــت نشــده و موجــود در 
انبارهــای مــوزه، بخشــی از ایــن برنامــه اســت. 
گنجینــه مــوزه هنرهــای معاصــر اصفهــان هــم 
کنــون دارای ۹۶۵ قطعــه اثــر بــا ۵۵۶ شــماره  ا

امــوال اســت.
و  اصفهــان  معاصــر  هنرهــای  مــوزه  مجــازی  تــور 
تماشــای منتخــب آثــار گنجینــه مــوزه، بــه مناســبت 
 http://imcart.ir/tour روز جهانــی مــوزه، بــه آدرس

آمــاده تماشــای عالقه منــدان اســت. 

به مناسبت روز جهانی موزه؛

تور مجازی موزه هنرهای معاصر اصفهان 
رونمایی شد

خبر

ســاله  قدمتــی ۳۵۰  بــا  ملکــی  دوزی  گیــوه  هنــر 
ــه  ــاد جرقوی ــد آب ــهر محم کوچــک ش ــای  درکارگاه ه

ســفلی همچنــان پــر رونــق اســت.
گفــت: از هفــت  گیــوه دوزی  اســتاد چیــره دســت 
گیــوه دوزی شــده  ســالگی نــزد پــدرش وارد صنعــت 
کنــون در ۸۴ ســالگی بــا عشــق و عالقــه قدیمــی  و ا
همچنــان در تولیــد ایــن صنعــت مشــغول اســت.

گذشــته  ــا بیــان اینکــه در  اســتاد حبیــب ایروانــی ب

اســتفاده  کربــاس  از  گیــوه  تخــت  یــا  کــف  رویــه وچــرم بــرای  بــرای  کتانــی  نــخ  افــزود:  می شــده، 
ســخت بــرای قســمت های دوردوزی در ایــن هنــر 
کــه در محمــد آبــاد،  گیــوه  باهــم درآمیختــه شــده و 

بــه آن ملکــی می گوینــد را تشــکیل می دهــد.
کفشــی، راحــت، بــدون عــرق پــا،  گیــوه،  گفــت:  وی 

نــرم و بــا اســتحکام از ۲ تــا ۵ ســال اســت.
محمــد آبــاد جرقویــه در شــرق اصفهــان واقــع شــده 

اســت.

رونق هنر صنعت گیوه دوزی در محمدآباِد اصفهان 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

کنــون ۳۵۰ نفــر در مرحلــه شهرســتانی چهــل و  تا
کریــم  چهارمیــن دوره مســابقات سراســری قــرآن 

ــد. ــرده ان ک ــام  ــت ن ثب
شهرســتان  خیریــه  وامــور  اوقــاف  اداره  رئیــس 
مرحلــه  نــام  ثبــت  آغــاز  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان 
اردیبهشــت   ۱۳ از  مســابقات  ایــن  شهرســتانی 
گفــت: مهلــت ثبــت نــام در ایــن آزمــون تــا ۱۳خــرداد 
ادامــه دارد. حجــت االســام روح اهلل بیــدرام افــزود: 
در  شــرکت  بــرای  ســال   ۱۸ بــاالی  عاقه منــدان 

مســابقات می توانند با مراجعه به نشــانی اینترنتی 
کننــد. ثبت نــام   www.quraniran.ir

کــه شــرایط ثبــت نــام ندارنــد  گفــت: افــرادی  وی 
بــه اداره اوقــاف وامــور خیریــه شهرســتان اصفهــان 
مراجعــه یــا بــا شــماره ۰۹۱۰۳۲۵۴۰۸۲ تمــاس گرفتــه 

کننــد. و ثبــت نــام 
وجــود  بــه  اشــاره  بــا  بیــدرام  االســام  حجــت 
تحقیــق،  ترتیــل،  شــامل  مختلــف  رشــته های 
کل،  حفــظ  جــزء،   ۱۰ حفــظ  جــزء،  پنــج  حفــظ 
مســابقات  از  دوره  ایــن  در  دعاخوانــی  و  تفســیر 

افــزود: بیشــترین اســتقبال بــرای شــرکت در مرحلــه 
داوطلبــان  مســابقات  از  دوره  ایــن  شهرســتانی 

اســت. جــزء  و۱۰   ۵ رشــته های 

۵۰ دانــش آمــوزان دختــر در مســجد جامــع شــهر 
مبارکــه بــه تکلیــف رســیدن خــود را جشــن گرفتنــد.

کانــون شــهید آوینــی و مجــری ایــن طــرح  مســئول 
گفــت: ایــن جشــن بــرای ۱۵۰ دانش آموز شهرســتان 
کرونــا،  کــه در پــی شــیوع  گرفتــه شــده بــود  در نظــر 
هدایــای بقیــه دانــش آمــوزان در منــازل بــه آن هــا 

ــود. ــم می ش تقدی
کمــک خیــران  ــا  کرمــی افــزود: ایــن جشــن ب خانــم 
شهرســتان اجــرا و در آن هدیه هایــی شــامل قــرآن، 
مفاتیــح، جانمــاز، لوح تقدیر و بســته های فرهنگی 

بــه دانــش آمــوزان اعطــا شــد.

فرشــته  حضــور  بــا  حنابنــدان  چیدمــان  ویدیــو 
گلســتان حــوزه  گالــری  امــروز در  عالمشــاه عصــر 

می شــود. برپــا  اصفهــان  اســتان  هنــری 
بــا  نمایشــگاه  ایــن  در  گفــت:  عالمشــاه  فرشــته 
از دوران  کودکــی و  چیدمانــی ســاده از خاطــرات 

بــر  بمباران هــا  تاثیــر  و  عــراق  و  ایــران  جنــگ 
کــودکان بــه نمایــش ویدیویــی بــا همیــن مضمــون 

می پــردازد.
بــا  کــه در ســال ۱۳۹۰  ایــن ویدیــو  افــزود: در  وی 
کــودکان ایرانــی و افغانــی ســاخته شــده  همراهــی 
کودکــی ام از دزفــول در ســال ۱۳۶۳ و  بــه خاطــرات 
بمبــاران میگ هــای عراقــی پرداختــه شــده اســت.

نمایشــگاه ویدیــو چیدمــان »حنابنــدان« تــا ســوم 
گلســتان حــوزه هنــری اســتان  گالــری  خــرداد در 
اصفهــان از ســاعت ۱۶ تــا ۲۰ بــرای بازدید عمــوم دایر 

اســت.

ثبت نام ۳۵۰ نفر برای شرکت در مرحله شهرستانی مسابقات قرآن 

جشن تکلیف دانش آموزان دختر در مسجد جامع مبارکه 

برپایی ویدیوچیدمان »حنابندان« در گالری گلستان حوزه هنری اصفهان 
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فوتســال،  لیــگ  ســازمان  انحــال  از  بعــد 
فدراســیون فوتبال ایــران بــه دنبــال فــروش دو 
کــه  ســاختمان فوتســال اســت؛ ســاختمان هایی 

اســت! شــده  خریــداری  باشــگاه ها  پــول  بــا 
کمیتــه فوتســال ایران در زمــان  گــزارش مهــر،  ــه  ب
ریاســت ســیدرضا افتخــاری دو واحــد آپارتمــان 
کــرد و  را در حوالــی فدراســیون فوتبــال خریــداری 
بــا تشــکیل ســازمان لیــگ فوتســال به ایــن رشــته 
کمیتــه فوتســال ابتــدا بــا ســازمان  توســعه داد. 
کارش  لیــگ در یکــی از ایــن واحدهــای آپارتمانــی 
ــداری دیگــر واحــد  ــا خری ــرد و ســپس ب ک را شــروع 
کمیتــه فوتســال از ســازمان لیــگ  همــان طبقــه، 

جــدا شــد.
پــول  بــا  زمــان  آن  در  ســاختمان ها  خرید ایــن 
دســته ها  در  کــه  شــد  میســر  باشــگاه هایی 
حضــور  فوتســال  مختلــف  ســنی  رده هــای  و 
کمیتــه فوتســال از راه هــای مختلــف  داشــتند. 
از جملــه تعییــن حــق عضویــت، حــق شــرکت 
دو  درآمدی ایــن  منابــع  ســایر  و  مســابقات  در 
کــرد. ســاختمان را بــه مجموعــه فوتســال اضافــه 

ــه  ک ــی  ســاختمان نخســت در ســال ۱۳۹۴ و زمان
کفاشــیان روی صندلی ریاســت فدراســیون  علی 

فوتبــال نشســته بــود، بــا حضــور وی و افتخــاری 
افتتــاح شــد و از همــان زمــان پایــگاه اصلی ایــن 

رشــته بــوده اســت.
حــاال و پــس از تصمیــم هیــات رئیســه فدراســیون 
ــرای انحــال ســازمان لیــگ فوتســال و  فوتبــال ب
کمیتــه مســابقات  کردن ایــن ســازمان بــه  اضافــه 
فدراســیون فوتبال، ایــن فدراســیون تصمیــم بــه 

گرفتــه اســت. فــروش دو ســاختمان فوتســال 
فدراســیون فوتبــال بــا مشــکات شــدید مالــی 
دست و پنجه نرم می کند و حتی ساختمان این 
فدراســیون بــه دلیــل بدهی به »شســتا« مصــادره 
کــه احتمــااًل در پرونــده  شــده اســت. فدراســیون 
»مــارک ویلموتــس« در دادگاه عالــی ورزش هــم 

بازنــده و محکــوم بــه پرداخــت چنــد میلیــون 
یــوروی دیگــر می شــود، حــاال قصــد دارد بــا فروش 
دو ســاختمان فوتســال بخشــی از ایــن مشــکات 

کنــد. مالــی را رفــع 
الدیــن  شــهاب  می دهــد  نشــان  پیگیری هــا 
همــراه  بــه  فدراســیون  رئیــس  خــادم  عزیــزی 
میرشــاد ماجــدی عضو هیــات رئیســه در روزهای 
را  فوتســال  ســاختمان های  شــرایط  گذشــته 
بررســی و بــرای فــروش آن برنامــه ریزی هــای الزم 

را انجــام داده انــد.
فدراســیون قصد دارد تشــکیات خود را به کمپ 
تیم هــای ملــی انتقال بدهد و احتمــال دارد دفاتر 
کمــپ  در  فوتســال«  »خانــه  بــه  هــم  فوتســال 
ــا  منتقــل شــود اما ایــن دو ســاختمان فوتســال ب
هزینــه باشــگاه ها خریــداری شــده و فــروش آن از 

ســوی فدراســیون عجیــب بــه نظــر می رســد.
کمیتــه  پیشــین  رئیــس  افتخــاری  ســیدرضا 
کــه فدراســیون در خرید ایــن  کــرد  کیــد  فوتســال تا
کمیتــه فوتســال  کمکــی بــه  ســاختمان ها هیــچ 
بــزرگ  ســرمایه  دو  نمی توانــد  عمــًا  و  نکــرده 
ــه  ــت، ب ــگاه ها اس ــه باش ــق ب ــه متعل ک ــال را  فوتس

برســاند. فــروش 

پولباشگاههافدایبدهیها؛

فدراسیون فوتبال دنبال فروش ساختمان های فوتسال! ــکیت  ــت اس ــس هیئ ــا ۱۱ رای رئی ــور ب ــرم پ ک ــد  وحی
اســتان اصفهــان شــد.

مجمع انتخاباتی هیئت اســکیت اســتان اصفهان 
بــا حضــور بهمــن محمدرضایــی رئیــس فدراســیون 
اســکیت و محمــد طباطبایــی مدیــرکل ورزش و 
کــرم  کــه وحیــد  جوانــان اســتان اصفهــان برگــزار شــد 
کســب ۱۱ رأی از ۱۵ رأی بــه عنــوان رئیــس  پــور بــا 
هیئــت اســکیت اســتان اصفهــان انتخــاب شــد. 
کبــری چهــار رأی آورد، محســن رویگــری و  شــهرام ا

افشــین مــرادی در مجمــع حاضــر نشــدند.
کــه اعضــای مجمــع  از ایــن  محمدرضایــی قبــل 
رأی خــود را بدهنــد نســبت بــه حواشــی انتخابــات، 
کاندیداهــا  ــه  ک ــد  ــر دادن ــرد: از منابعــی خب ک اظهــار 
بــه مــا رأی بدهــد  گفتنــد هرکــس  زنــگ زدنــد و 

کار غیــر اخاقــی  که ایــن  مبلغــی بــه او خواهیــم داد 
ــون اســت، مــن و محمــد طباطبایــی  و خــاف قان
پیگیــر هســتیم که با ایــن افــراد برخورد کنیــم. همه 
بایــد مراقــب رأی خود باشــند زیرا قیمــت آن باالتر از 

کــه پیشــنهاد دادنــد. چیــزی اســت 
وی ادامــه داد: برخــی تهدیــد کردند که عکس های 
کــرد ولی ایــن  خصوصــی شــما را پخــش خواهنــد 
کــه مــن و محمــد  اطمینــان را می دهــم تــا زمانــی 
طباطبایــی در ایــن جایــگاه هســتیم اجــازه ندهیــم 
کســی بــه حریم خصوصــی افــراد ورود کند. دوســتی 
اعزام هــای  امــور  مســئول  را  خــود  و  زده  زنــگ 
کاندیــدای  گــر بــه  گفتــه ا کــرده و  فدراســیون معرفــی 
ــت در  ــد داش ــزام نخواهی ــد اع ــر رأی ندهی ــورد نظ م
کــه اعزام هــا بــر اســاس شایســتگی افــراد  صورتــی 
اســت و مــن حــق نــدارم حــق شــخص دیگــری را 
کــه بــه خاطــر  کنــم، چــه برســد شــخصی  پایمــال 

تخلفاتــش بیــرون از سیســتم فدراســیون اســت.
کــرد: اســکیت را  رئیــس فدراســیون اســکیت اضافــه 
بــه منافــع شــخصی نفروشــیم، این رشــته حرمــت 
کنیــم اتحــاد و همدلــی را بــه  و جایــگاه دارد. ســعی 
اســتان برگردانیــم زیــرا در غیر ایــن صــورت اســکیت 
اســتان اصفهــان آســیب خواهــد دیــد، پــس بــه 
کــه داریــد بــه شــخصی رأی  خاطــر شــغل و حرفــه ای 

کــه بــه او ایمــان قلبــی داریــد. دهیــد 

اصفهــان  اســتان  جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل 
گفــت: اســتان اصفهــان از اســتان های صاحــب 
کشــور اســت و  ســبک و پرافتخــار در اســکیت 
فدراســیون نگاه اســتراتژیکی به اســتان اصفهان 

دارد. 
ســیدمحمد طباطبایــی در مجمــع انتخاباتــی 
هیئــت اســکیت اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه 
ظرفیــت و پتانســیل اســکیت اســتان اصفهــان، 
بــه  توجــه  بــا  اصفهــان  اســتان  کــرد:  اظهــار 
بــا  کــه در نیــروی انســانی خــوب و  پتانســیلی 
از اســتان های  تجربــه در رشــته اســکیت دارد 
صاحــب ســبک و افتخــار آفریــن در ایــن رشــته 
ــه  ــادی در عرص ــارات زی ــون افتخ کن ــه تا ک ــت  اس

کــرده اســت. کســب  ملــی و بیــن المللــی 
وی افزود: ایــن ظرفیت هــا موجــب شــده تــا نــگاه 
فدراســیون نگاهــی بــا برنامه و اســتراتژیک باشــد 
و بیشــتر شهرســتان ها و باشــگاه های اســتان 

اصفهــان فعالیت هــای بســیار خوبــی دارنــد.
اصفهــان  اســتان  جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل 
هیئــت  جدیــد  رئیــس  دادن  قــرار  خطــاب  بــا 

ــد در  ــد هیئــت بای گفــت: رئیــس جدی اســکیت، 
کــردن برنامه هــای  کــردن و عملیاتــی  اجرایــی 
کند و تمــام خانواده  اســتان و فدراســیون تــاش 
کننــد تا همچون  اســکیت نیز ایشــان را همراهــی 
گذشــته و حتــی بهتــر در مســیر رشــد و توســعه و 

گام برداریــم. افتخارآفرینــی اســکیت 
کــه  وی ادامــه داد: امــروز مجمعــی برگــزار شــد 
کــه بــه  خروجــی رای شــما رای اعتمــادی بــود 
ــه رئیــس  ک ــه  گون ــد و همــان  ــور دادی کرم پ آقــای 
کــرد اصفهــان  فدراســیون اســکیت بــه آن اشــاره 
کــه با ایــن  نیــاز بــه رفــاه آرامــش و همدلــی دارد 
و  دوســتان  بــه  مجمــع  پیــام  امیدواریــم  رای 

کــه ســاز مخالــف می زدنــد، برســد. عزیزانــی 
کــرد: همــه خانــواده  طباطبایــی، خاطرنشــان 
اجرایــی  راســتای  در  را  کرم پــور  بایــد  اســکیت 
از  کننــد،  کمــک  برنامه هــا  و  اهــداف  کــردن 
هــم  هیئــت  رئیــس  و  فدراســیون  ریاســت 
و  حقوقــی  پیگیــری  بــه  باتوجــه  می خواهــم 
ــی ســال های  کــه در راســتای اســناد مال کیفــری 
کننــد تــا حــق و  ۹۷ و ۹۸ انجــام شــده حرکــت 

نشــود. ضایــع  اســکیت  از  حقوقــی 

ــش در  ــده فعالیت ــا عم که اینروزه ــزی  ــداداد عزی خ
فوتبــال ســاخت برنامــه ی اســتعداد یابــی ســتاره 
ســاز در شــبکه ی ســه اســت نظــرات جالبــی در 

مــورد دربــی اخیــر فوتبال ایــران دارد. 
گــزارش »ورزش ســه«، خــداداد عزیــزی دیــدگاه  بــه 
فنــی خــود را در خصــوص بازی ایــن چنیــن ارایــه 
کارشناســان  از  خیلــی  کــه  همانطــور  می دهــد: 
گفتنــد، بــازی بــار فنــی باالیــی نداشــت. بــا توجــه 
ــتند  ــرار داش ــدول ق ــاالی ج ــم ب ــر دو تی ــه ه به اینک
و اختــاف امتیازشــان زیــاد نبــود، دربــی حســاس 
کــم  شــد، همیــن مســئله از جذابیــت فنــی بــازی 
کــرد. اســتقال در نیمــه اول بهتــر بــازی کــرد، امــا در 
کیفیتــی نداشــت و موقعیت هــای  مجمــوع دربــی 
آنچنانــی ندیدیــم و بیشــتر درگیری هــای فیزیکــی 
و  بــه خاطــر شــرایط  بازیکــن  یــک لحظــه  بــود. 
کنتــرل خــودش را از دســت می دهــد.  فشــار بــازی 

تعــدادی هــم تحــت تأثیــر جــو قــرار می گیرنــد. 
کــه در خصوص ایــن بــازی بــا خبرنــگار  خــداداد 
تســنیم صحبــت می کــرد پیرامــون توئیــت وزیــر 
ارتباطــات کــه در فضای مجازی حواشــی زیــادی را 
گفــت: در فضــای مجــازی هســتم،  بــه وجــود آورد، 
ُکــری  امــا نــه فعالیتــی دارم و نــه نظــری می دهــم. 

خوانــی وزیــر قشــنگ نیســت. وقتــی یــک نفــر وزیــر 
می شــود، وزیــر همــه مــردم از جملــه اســتقالی ها 
کــه وزیــر ارتباطــات عقیــده  اســت. درســت اســت 
شــخصی اش را گفته، اما قشــنگ نیســت وزیر این 
خــاص  طرفــدار  جــزو  او  بخوانــد.  ُکــری  گونــه 
محســوب می شــود. شــاید وزرای دیگــر اســتقالی 
ُکــری می خواننــد؟  باشــند، آمــا آنهــا نیز اینگونــه 

متأســفانه فضــای مجــازی مســموم 
نیــز  عــده  یــک  و  اســت 

و  دادن  پاســخ  بــه  شــروع 
 . می می کننــد ا حتر بی ا
ُکــری می خوانــد،  وقتــی وزیــر 
می کننــد  توهیــن  عــده ای 

فرهــاد  می دهنــد.  ناســزا  و 
ــتقال  ــم اس ــدی ســرمربی تی مجی
را  ُکــری  پاســخ  طبیعتــا  و  اســت 

وقتــی  می دهــد. 
کــری  نفــر  یــک 

نــد،  می خوا

بایــد هــم منتظــر پاســخ باشــد. 
و اما آینده ی اســتقال چه خواهد شــد؟ خداداد 
عزیــزی معتقــد اســت بایــد از فرهــاد مجیــدی 
گفــت: بــا یــک شکســت نبایــد  کــرد و  حمایــت 
گذشــته در  ُکشــت. او در بازی هــای  مجیــدی را 
لیــگ قهرمانــان آســیا و جــام حذفــی خوب نتیجه 
که اینجــا اســتقال اســت،  گرفــت. درســت اســت 
ــه  ــد ب ــد نبــوده اســت. نبای امــا نتایــج مجیــدی ب
خاطــر باخت در دربی ســر یک نفــر را بُبرند. 
کشــورهای عربــی  از  البتــه مدیــران مــا 
بدتــر شــده اند و مــدام ســرمربی تغییــر 
می دهنــد. در دربــی آنچنــان اختافــی 
بیــن دو تیــم نبــود و با ایــن حــال اعتقاد 
دارم اســتقال در نیمــه اول بهتــر بــازی 
کــرد، امــا پرســپولیس از موقعیتــش 
و  کــرد  اســتفاده 
بــازی را بــرد.

کل  اداره  از  گفــت:  اســکیت  فدراســیون  رئیــس 
ورزش و جوانــان اســتان و هیئــت اســکیت اســتان 
کــه در پایــان دوره چهــار  اصفهــان قــول می گیریــم 
یــک  اصفهــان  شــهِر  کرم پــور،  مدیریــت  ســاله 
پیســت ۲۰۰ متر اســتاندارد داشــته باشــد و میزبان 

مســابقات بیــن المللــی شــود. 
بهمن محمدرضایــی در مجمع انتخابات هیئت 
آقــای  کــرد:  اظهــار  اصفهــان،  اســتان  اســکیت 
کشــتی  کرم پــور بــرای چهــار ســال آینــده ناخــدای 
کــه زحمــات زیــادی بــرای  طوفــان زده ای شــده اید 
کشــیده شــده اســت، اعضای مجمع مطمئن  آن 
کبــری انتخــاب می شــدند برای  باشــند کرمپــور یــا ا
کل  فدراســیون فرقی نمی کرد و فدراســیون و اداره 
ورزش و جوانــان حمایــت خــود را از هیئــت جدیــد 

خواهنــد داشــت.
ــا اشــاره بــه ظرفیــت و پتانســیل قهرمانــان و  وی ب
نیروی انسانی استان اصفهان، گفت: فدراسیون 
ســعی می کنــد اســتان اصفهــان را بــه عنــوان پایگاه 
اصلــی تیم هــای ملی خود انتخــاب کند. اصفهان 
کــه امیدواریــم بتوانیــم  یکــی از مکان هایــی اســت 
کشــور  اردوهــای تیــم ملــی، مســابقات قهرمانــی 
کنیــم و  و انتخابــی تیم هــای ملــی را در آن برگــزار 
کــه در ایــن  از ظرفیــت و توانایــی فنــی و مدیریتــی 
اســتان وجــود دارد در بدنــه فدراســیون اســتفاده 

کــرد. خواهیــم 
اســکیت  فدراســیون  رئیــس  گزارش ایســنا،  بــه 
دربــاره برخــی از صحبت هــا مبنــی بر اینکــه ریاســت 
ــرای  ــزی ب ــه و برنامه ری ــال مکاتب ــیون در ح فدراس
کرد: این  انتخابات فدراسیون است، خاظرنشــان 
توفیق نصیب من شد و همکارانم قبل از برگزاری 
کــه  کوچکــی  جشــن  در  فدراســیون  انتخابــات 
گفتنــد. قــول می دهیــم  داشــتیم بــه بنــده تبریــک 
در چهــار ســال آینــده نقاط ضعــف را به نقاط قوت 

کنیــم و خدمتگــزاران  و نقــاط قــوت را مدیریــت 
خوبــی بــرای جامعــه اســکیت باشــیم.

محمدرضایی اضافه کرد: پیســت اســکیت آزادی 
در خدمــت تمــام خانــواده اســکیت اســت و قــرار 
کمــک و حمایــت  ــا  کمــپ تیم هــای ملــی ب اســت 
بهره بــرداری  بــه  امســال  پــروژه  فنــی  مدیریــت 

برســد.
وی بــا خطــاب قــرار دادن مســئوالن اداره ورزش و 
کــه در پایــان  گفــت: از شــما قــول می گیــرم  جوانــان 
کرم پــور اســتان اصفهــان یــک  دوره چهــار ســاله 
پیســت ۲۰۰ متر اســتاندارد در اختیارداشــته باشــد 
ــه همــکاری و  و مــا هــم در فدراســیون قــول هرگون

حمایــت می دهیــم.
کــرد: دِر فدراســیون و اداره  کیــد  محمــد رضایــی تا
ــب  ــله مرات ــا سلس ــت، ام ــاز اس ــه ب ــه روی هم کل ب
بایــد رعایــت شــود، خیلــی خــوب اســت از طریــق 
ــا  ــم و م کنی ــرح  ــود را مط ــته های خ ــت خواس هیئ
کوتاهــی  هــم در حــد تــوان پاســخ می دهیــم و  

نخواهیم کــرد.
رئیس فدراســیون اســکیت خطاب به ورزشــکاران 
گفــت: قول اعزام به مســابقات  اســکیت اصفهان، 
ــه شــما خواهــم داد، حتــی حاضــر  برون مــرزی را ب
هســتیم بخشــی از هزینــه تیــم منتخــب اســتان 
اصفهــان را اسپانســر شــویم و بخــش دیگــر را اداره 
هیئــت  جدیــد  ریاســت  و  جوانــان  و  ورزش  کل 
استان متقبل شوند. ورزشکاران استان اصفهان 
تورنمنت هــای  در  حضــور  پتانســیل  و  ظرفیــت 
می تواننــد  و  دارنــد  را  مختلفــی  بین المللــی 
ــرای اســتان اصفهــان و ایــران  گذشــته ب همچــون 

کننــد. افتخــار آفرینــی 
کنــار هــر  کیدکــرد: همیشــه در  محمدرضایــی تا
ســازنده  انتقــاد  باشــد،  راهــکار  بایــد  انتقــادی 
پیشــرفت  و  رشــد  موجــب  و  راهگشــا  می توانــد 
شــود، اما در مقابِل انتقادات مخرب می ایســتیم.

کرم پور رئیس هیئت اسکیت استان اصفهان شد

مدیرکلورزشوجواناناستاناصفهان:

فدراسیون اسکیت نگاه استراتژیک 
به استان اصفهان دارد

بایکباختنبایدمجیدیراکشت

عزیزی: ُکری خوانی وزیر قشنگ نیست

رئیسفدراسیوناسکیت:

اصفهان پایگاه تیم های ملی  می شود
گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

بررســی  بــه  فوتبــال  حرفــه ای  آنالیــزور  یــک 
ــود و پنجــم پایتخــت و عوامــل پیــروزی  شــهرآورد ن
پرداختــه  حســاس  تقابــل  در ایــن  سرخ پوشــان 

اســت.
پرســپولیس در دربــی نــود و پنجم پایتخــت باالخره 
پــس از تحمــل نتیجــه مشــابه ســه شــهرآورد دو 
گل عیســی  بــر دو، حریــف دیرینــه خــود را بــا تــک 
آل کثیــر از پیــش رو برداشــت تــا قــدم بــه قــدم بــا 
ــه  ــی ادام ــورس قهرمان ک ــه  گردانش ب ــا ــا و ش نویدکی
کــه در یــک ســال اخیــر از خــط  دهنــد. ســرخ ها 
دفاعــی بی نقصــی بهره منــد بودنــد، حــاال بــا اضافــه 
شــدن شــهریار مغانلــو و عیســی آل کثیــر و همچنین 
را  تهاجمی زهــرداری  مثلــث  ترابــی،  بازگشــت 
قلعــه  ســاختار  می توانــد  کــه  داده انــد  تشــکیل 
تدافعــی هــر تیمــی در لیــگ برتــر را بــه هــم بریــزد. 
برتــری نســبی آن هــا در پایه ریــزی حمــات در دیــدار 
اصفهــان،  در  طایی پوشــان  برابــر  قبلــی  هفتــه 
ــت  ــهرآورد نداش ــود را در ش ــی خ ــوت قبل ــه ق ــر چ گ ا
گردان  گره گشــا شــد تــا شــا اما ایــن جــدال ســنتی 
بــه  را  ســاز  سرنوشــت  امتیــاز  ســه  محمــدی  گل 
ــه  ک کننــد؛ ســه امتیــازی  ــز  حســاب خودشــان واری
شــاید اهمیتــش در پایــان فصــل بیــش از پیــش 
هویــدا شــود. عــاوه بــر تمامی این مســائل، ســرخ ها 
باالخــره طلســم این فصل شــان در حفــظ برتــری در 
بازی هــای بــزرگ را شکســتند که نکته مثبتــی برای 
آن هــا بــه حســاب می آیــد. عملکــرد پرســپولیس در 
شــهرآورد اخیر مقابل اســتقال توســط امید بندی 
داریــان، دارنــده مــدرک آنالیــزوری فوتبــال از باشــگاه 
گو با ایمنا بررســی شــده  بارســلونا اســپانیا در گفت و 

کــه در ادامــه می خوانیــم:
برنامه ویژه پرسپولیس برای خستگی و ضعف 

بدنی استقاللی ها
گــر بــه تماشــای دو دیــدار حســاس پرســپولیس  ا
در هفتــه گذشــته نشســته باشــید، متوجــه تفــاوت 
روزه  پنــج  فاصلــه  در ایــن  سرخ پوشــان  عملکــرد 
ــا  ــان ب ــدی در اصفه گل محم گردان  ــا ــده اید. ش ش
تســلط بیشــتر بــر تــوپ و میدانــی، بــازی روان تــری 
آنچنــان  نتوانســت  دربــی  در  امــا  دادنــد  ارائــه  را 
کننــد. آن هــا در  کتیک شــان را بــه حریــف دیکتــه  تا
مصــاف بــا ســپاهان موفــق بــه خلــق موقعیت هــای 
بســیاری شــدند ولــی در دیــدار مقابــل اســتقال بــه 
جــز یکــی-دو صحنــه خطــر خاصــی روی دروازه 

رشــید مظاهری ایجــاد نکردنــد.
آنالیز: همیشــه شــنیده ایم کــه دربی بــازی متفاوتی 

اســت. شــادی و ناراحتــی بازیکنــان بعــد از پایــان 
دربی، ایــن موضــوع را پــر رنــگ نشــان می دهــد. 
مســلمًا بــازی زیبــا حاصلــش خوشــحالی نیســت. 
کنیــد؛ پرســپولیس تیــم  شــما دربــی قبــل را تماشــا 
نبودند. ایــن  خوشــحال  هــواداران  امــا  بــود  برتــر 
کنــم یحیــی بــه  کیــد  کــردم تــا تا مقدمــه را عــرض 
همین دلیل فوتبال هوشمندانه در راستای امتیاز 
کــه البتــه ریســک بزرگــی را هــم  گرفتــن را ترجیــح داد 
مرتکــب شــد! بــا توجــه به ضعــف بدنی اســتقال در 
کامیابی  کمــال  دیدارهای گذشــته، پرســپولیس با 
نیــا وارد زمیــن شــد تــا دفاع مســتحکم تری را شــاهد 
بازیکنان شــان  اســتقال،  حمــات  بــا  و  باشــیم 
تخلیــه هیجانــی و بدنــی شــوند. بافاصلــه حضــور 
ــه  ــه ب ــا توج ــپولیس را ب ــط تهاجمی پرس ــرلک خ س
کــرد و  ک تــر  خســتگی بازیکنــان اســتقال خطرنا
شــاهد بــازی بهتــری از پرســپولیس بودیــم. پــرس 
و فــرار از پــرس بازیکنــان اســتقال در دقایــق اولیــه 
بــازی را بــه خاطــر بیاوریــد و آن را در مقایســه با پرس 
بازیکنــان پرســپولیس از دقیقــه ۸۰ به بعد هــم مرور 
کنیــد تــا متوجه شــویم همــه چیز برای پرســپولیس 
در ایــن مســابقه برنامه ریــزی شــده بــود. هرچنــد 
گاه بــوده و تاش کرد  اســتقال هــم از ایــن موضــوع آ
کــه بدن هــای بازیکنانــش ســرحال تر  در نیمــه اول 

گل برســند. اســت، بــه 
کتیک زوج شهریار و عیسی برای گلزنی تا

ســرخ ها  برتــری  گل  توجــه  قابــل  نــکات  از  یکــی 
موقعیت هــای  از  یکــی  بــا  شــباهتش  دربــی،  در 
گذشــته مقابــل  ک دیــدار یکشــنبه شــب  خطرنــا
ــو از  ــود. در هــر دو صحنــه شــهریار مغانل ســپاهان ب

ــتفاده را  ــت اس ــه نهای ــت محوط ــی پش ــای خال فض
ــا قــدرت روانــه  کــه بلنــد شــد را ب بــرده و توپ هایــی 
گلرهای اســتقال  که پس از دفع ناقص  کرد  دروازه 
و ســپاهان، تــوپ جلــو پــای آل کثیــر افتــاد. با ایــن 
وجــود دبــل ســیو نیازمنــد در نقــش جهــان مانــع 
گلزنــی عیســی در نیمــه نخســت شــد. شــباهات  از 
کــه  زیاد ایــن دو صحنــه می توانــد بــه آن معنــا باشــد 
چنیــن شــوت هایی از مغانلــو و ریبانــد از آل کثیــر، 
بــرای خلــق  گل محمــدی  جزئــی از برنامه هــای 

موقعیــت روی دروازه حریــف باشــد.
فنــی پرســپولیس  کادر  بــا شــما موافقــم.  آنالیــز: 
ســعی دارد از بازیکنــان نهایــت اســتفاده را ببــرد و 
بــه اصطــاح بــه خوبــی از بازیکنــان بــازی بگیــرد. بــا 
توجــه بــه هــوش و قدرت شــوت زنی باالی شــهریار، 
مسئولیت حضور در پشت هجده قدم تیم حریف 
گــذار و ریبانــد آن نیــز بــه عیســی آل کثیــر  بــه او وا
کتیک خاقیت  ســپرده شــده است. حقیقتاً این تا
کــه شــباهت هایی  کادر فنــی بــه شــمار مــی رود چــرا 
یعنــی  پرســپولیس  مهاجــم  دو  بــازی  ســبک  در 
کــه شــاید پرســپولیس  مغانلــو و آل کثیــر وجــود دارد 
را دچــار مشــکل می کــرد! پــس نبــود امیــد عالیشــاه 
کادر فنــی از مره هــای خــود بهتریــن  باعــث شــده 
آنهــا  از  جدیــد  کتیک هــای  تا و  ببــرد  را  اســتفاده 

رونمایــی شــود.
طلسم حفظ برتری چگونه شکسته شد؟

گل محمــدی در فصــل جــاری هــر چنــد  گردان  شــا
ــی در حفــظ  ــد ول کردن ــادی را تصاحــب  بردهــای زی
ــد.  کام مانده ان ــا ــری خــود در دیدارهــای مهــم ن برت
کامبــک خــوردن از اولســان در فینــال  آن هــا پــس از 

آســیا، ســه امتیاز شــهرآورد رفت را واپســین لحظات 
از دســت دادنــد و هفتــه قبــل در اصفهــان، دقایــق 

کردنــد. پایانــی بــرد را بــا تســاوی عــوض 
آنالیــز: تعویض هــای یحیــی بــر خــاف بازی هــای 
کامــًا هوشــمندانه بــود و عمــده دلیــل حفــظ  قبــل 
نتیجــه را ایــن موضــوع می دانــم. بــا آمــدن ســرلک، 
شــاید پرســپولیس کمی تهاجمی تــر شــد امــا حضور 
فرجــی اطمینــان بیشــتری بــه دفــاع بخشــید تــا 
همچنیــن  بیفتــد.  کار  از  کامــًا  قایــدی  مهــدی 
گرفــت تــا فرشــید  ســرلک مرکــز میــدان را در دســت 
اســماعیلی هــم در بــازی نقش کمرنگ تری داشــته 
باشــد. هــر چــه به دقایــق آخر بــازی نزدیک شــدیم، 
نیــاز بیشــتری بــه بازیکــن پــر انــرژی و با انگیــزه حس 
کار را انجــام داد اما ایــن تمــام  کــه شــجاعی این  شــد 
ماجــرا نبــود. ترکیــب دفاعــی یــک بازیکــن هــدف بــا 
انگیــزه و ســرعتی هــم نیــاز دارد تــا شــما ضــد حملــه 
کمی محتــاط شــود. حضــور  کــه تیــم حریــف  بزنــی 
عبــدی در زمیــن و چنــد حرکــت او همیــن موضــوع 
را نشــان داد. بــه طــور خاصــه یحیــی از اشــتباهات 
بــازی قبــل خــود درس گرفتــه و تجربــه اش در دربــی 

کــرد. کمــک بســزایی بــه او 
کامیابی نیا و سرلک؛ دوئل برای لیست یازده 

نفره یحیی!
ــا اضافــه شــدنش در تابســتان  ــه ب ک میــاد ســرلک 
گــوی رقابــت را  بــه جمــع پرسپولیســی ها توانســت 
از کمــال کامیابی نیــا ربوده و فیکس ســرخ ها شــود، 
ــازی را از روی نیمکــت آغــاز  ــر، ب ــدار اخی در چنــد دی
کــرده اســت و بــه جایــش، کامیابی نیا بــه زمین رفته 
کــه در آســیا و لیــگ تا اینجــا  کــه نمایــش دل چســبی 
گزینه نخست یحیی  کار داشته و همین امر او را به 
کــرده بــود. البتــه در بیــن دو  بــرای دربــی تبدیــل 
کمــال را بیــرون و ســرلک را بــه  گل محمــدی  نیمــه 
کمی تقویــت  زمیــن فرســتاد تــا فــاز تهاجمی خــود را 
گــر قــرار بــه  کــه ا کــرده باشــد. امــا ســوال اینجا اســت 
کامیابی نیــا  تعویــض زودهنــگام و ۴۵ دقیقــه ای 
بــود، چــرا ســرلک زودتــر از این هــا در ترکیــب قــرار 

نگرفتــه بــود.
کار شــما  کامًا تصمیم درســتی اســت. با این  آنالیز: 
ــرده و در عیــن  ک ــتفاده  ــال اس کم ــرژی  ــزه و ان از انگی
حــال باعــث انگیــزه و انــرژی پتانســیل ذخیــره ای 
ســرلک هــم بشــود تا فعل اثبات کــردن خــود، در هر 
دو بازیکــن معنــا پیــدا کند. مــورد دیگر بــازی گرفتن 
از توانایــی بازیکنــان اســت. یــک نکتــه مهم اینکــه 
پرســپولیس هــر زمانــی که بــه گل نخــوردن و انتقال 

کمــال اســتفاده می کنــد. ســریع بــازی نیــاز دارد از 

آنالیز عملکرد پرسپولیس مقابل استقالل در دربی
گزارشربخ

کــه مدعیــان قهرمانــی بــه پیــروزی  در هفتــه ای 
رســیدند نماینده هــای ســپاهان و پرســپولیس در 

جمــع ترین هــای هفتــه بودنــد.
هفتــه بیســت و ســوم لیــگ برتــر فوتبــال بــا پیــروزی 
دو مدعــی اصلــی قهرمانــی همــراه بــود و از بیــن 
تــاش  بقــا  بــرای  کــه  جدولــی  پاییــن  تیم هــای 
می کننــد نیــز نســاجی یــک پیــروزی بــا ارزش کســب 
کــرد تــا وضعیتش نســبت به دو رقیب مســتقیمش 

در جــدول بهتــر شــود.
نتایج هفته بیست و سوم لیگ برتر به شرح 

زیر است:
گل گهر یک_ ذوب آهن صفر

آلومینیوم یک_ شهر خودرو صفر
نساجی یک_ فوالد صفر

کتور یک_ صنعت نفت یک ترا
پرسپولیس یک_ استقال صفر

سپاهان ۵_ مس رفسنجان یک
سایپا یک_ پیکان ۲

نفت مسجد سلیمان یک_ ماشین سازی صفر
مروری خواهیم داشت بر برترین های هفته 

بیست و سوم لیگ برتر:
بازی هفته: سپاهان ۵_ مس رفسنجان یک

دیــدار ســپاهان و مــس رفســنجان بســیار جــذاب و 
کــه  گل دنبــال شــد. در ایــن دیــدار بــا وجود ایــن  پــر 
ابتــدا مــس پیــش افتــاد امــا در ادامــه ســپاهان بــا ۵ 
کنــش نشــان داد تــا پر گل تریــن بازی هفته در  گل وا

نقــش جهــان رقــم بخــورد.
تیم هفته: سپاهان

کثــر بازیکنــان ســپاهان روز خــوب  کــه ا در دیــداری 
گذاشــتند و تیــم خــوب مــس را  خــود را پشــت ســر 

گذاشــتند بایــد ســپاهان را  حســابی تحــت فشــار 
کــرد. بهتریــن تیــم هفتــه انتخــاب 

سرمربی هفته: یحیی گل محمدی )پرسپولیس(
پرســپولیس یــک دیــدار حیاتی را برابر رقیب ســنتی 
گفــت  ــوان  گذاشــت و می ت ــرد پشــت ســر  ــا ب خــود ب
کــه در نیمــه  گلــی  ارزشــمندترین بــرد هفتــه را بــا 
کــرد.  مربیــان بــه ثمــر رســاند بــه نــام خــود ثبــت 
کت  بدیــن ترتیــب بــا احتــرام به محــرم نویدکیا و ســا
ــا ارزشــی  الهامی که ایــن هفتــه تیم شــان بردهــای ب
گل محمــدی بــه دلیــل بــرد  کــرد، یحیــی  کســب 
تیمــش در دیــدار پرفشــارتر بــه عنــوان مربــی هفتــه 

انتخــاب می شــود.
دروازه بان هفته: نیما میرزازاد )نساجی(

کــه در جریــان بــرد یــک بــر  دروازه بــان تیــم نســاجی 
ــید و  ــوالد درخش ــی ف ــم مدع ــر تی ــش براب ــر تیم صف
کلیــن  گرفــت، بــا ثبــت  بهتریــن بازیکــن زمیــن لقــب 
شــیتی که ارزشــش ۳ امتیــاز بود بهتریــن دروازه بان 

هفتــه بــود.
مدافع هفته: وحید امیری )پرسپولیس(

کــه  مدافــع چپ ایــن روزهــای پرســپولیس در روزی 
گل  در پست دفاع چپ پرسپولیس درخشید و به 
کــرد، روی تک گل پیروزی  نخــوردن تیمش کمک 
بخش ایــن تیــم نیــز مؤثــر بــود و بهتریــن مدافــع 
گــر داور خطــای او را در دقایــق  هفتــه بــود. البتــه ا
ــرای  ــرد اوضــاع ب ــازی پنالتــی اعــام می ک ابتدایــی ب

مدافــع بــا اخــاق پرســپولیس متفــاوت می شــد.
هافبک هفته: سروش رفیعی )سپاهان(

ــر یــک تیمــش  ــرد ۵ ب ــان ب ســروش رفیعــی در جری
بــه  بســیار خوبــی  بــازی  رفســنجان  مــس  برابــر 
گذاشــت و روی گل اول و چهــارم تیمــش  نمایــش 

ــود. ــذار ب تأثیرگ
مهاجم هفته: عیسی آل کثیر )پرسپولیس(

بیــن  برجســته ای  مهاجــم  کــه  هفتــه ای  در 
ــر وجــود نداشــت بایــد عیســی  تیم هــای لیــگ برت
گل مهــم و ۳ امتیــازی اش  کثیــر را بــه خاطــر  آل 
در حســاس ترین بــازی هفتــه بــه عنــوان بهتریــن 
کــه ۶ ماه از میادین  مهاجــم انتخاب کرد. آل کثیر 
ــته و  ــن بازگش ــه میادی ــر ب ــوپ پ ــا ت ــاال ب ــروم ح مح
در دو بــازی قبلــی تیمــش برابــر مدعیــان قهرمانــی 

ــت. ــرده اس ک ــی  گلزن
گل هفته: حسین زامهران )نساجی_ فوالد(

گل ۳ امتیــازی نســاجی بــه فــوالد روی شــوت  تــک 
کامــًا بســته در درون محوطــه  زامهــران از زاویــه 
گل زیبایــی  جریمــه فــوالد بــه ثمــر رســید و انصافــًا 

ــود. ب
اشتباه هفته: ۶ تعویض پیکان در دیدار با سایپا

کــه به نوعــی دربی  در جریــان دیــدار ســایپا و پیــکان 
خودروســازان تهرانی به شــمار می رود روی اشــتباه 
سرپرســت ســایپا، داور چهــارم و ناظــر بــازی تیــم 
پیــکان ۶ تعویــض بــه جــای ۵ تعویــض انجــام داد، 
کــه از چشــم ســایپایی ها دور نمانــد و  موضوعــی 
گذشــته شــکایت خــود را از ایــن موضــوع  آنهــا شــب 

کردنــد. مطــرح 
جنجال هفته: نزاع دسته جمعی در دربی ۹۵

تنهــا ثانیه هایــی بــه پایــان دیــدار پرســپولیس و 
کــه یــک خطــای خشــن از  اســتقال مانــده بــود 
نادری و در ادامه حمله مهدی ترابی به ســمت او، 
جرقه درگیری فیزیکی بازیکنان و نیمکت نشــینان 
که  کنار خط طولی زمین زد، جنجالی  دو تیم را در 
بســیار تأســف بــار بــود و دو اخراجــی در پــی داشــت.

ترینهایهفتهبیستوسوملیگبرترفوتبال

تصاحب َترین های هفته توسط باالنشینان لیگ
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نایب رئیس انجمن داروسازی: 

کسن های کرونای  وا
موجود در بازارسیاه آب 

مقطر هستند
خبرربخ

در  کــه  کرونایــی  کســن های  وا فاطمی گفــت: 
بازارســیاه به فروش می رســند آب مقطر هستند. 
علــی فاطمــی، نایــب رئیــس انجمــن داروســازی 
کــرد: هرچنــد داروهــای ضــد ویروس   ایــران اظهــار 
کــی و تزریقــی در بــازار ســیاه وجــود  به صــورت خورا
دارد، امــا براســاس بررســی های انجــام شــده تــا 
کرونــا در بازار هــای ســیاه یافــت  کســن  بــه امــروز وا
کســن  نشــده اســت و مــوارد یافــت شــده نه تنها وا

کرونــا نبــوده، بلکــه ســرم آب مقطــر اســت.
عهــده  بــر  تنهــا  کســن  وا توزیــع  افــزود:  وی 
بیمارســتان ها و معاونــت درمــان و غــذا و دارو 
کار  نیســت بلکه از طریق معاونت بهداشــتی این 

می گیــرد. صــورت 
کســن های وارد شــده  فاطمی ادامــه داد: تمــام وا
کســن  کــه بــر روی وا کد هــای اختصاصــی دارنــد 
کســنی بــه داخــل بــازار ســیاه  گــر وا درج شــده اند. ا
کــد  کنــد بــه راحتــی از طریــق پیگیــری  ورود پیــدا 
کســن می تــوان منبع پخش  درج شــده بــر روی وا

کــرد. کســن را شناســایی  وا
کــی و تزریقــی  کــرد: داروهــای خورا وی تصریــح 
کرونــا در بازارهــای ســیاه وجــود دارد امــا فــروش 
کرونــا در بازارهــای آزاد صحــت نــدارد. کســن  وا

گفــت:   نایــب رئیــس انجمــن داروســازی ایران 
تزریــق  از  بعــد  کســن ها  وا خالــی  شیشــه های 
جمــع آوری  بهداشــت  شــبکه های  و  کــز  مرا از 
کــردن  برایــن اســاس شــایعه خالــی  می شــود. 
کســن و نگهــداری در جــای دیگــر  شیشــه های وا

نــدارد . صحــت 
در خصــوص توزیــع داروهــای ضد ویــروس گفت: 
تقاضــا بــرای دریافت ایــن دســته از داروهــا نــه تنها 
در ایــران بلکــه در دنیــا بســیار زیــاد خواهــد بــود و 
مدیــران دارویــی بایــد بــا یــک برنامــه ریــزی دقیــق 
کنند.  کنترل  پخش این داروها را در ســطح شــهر 
ــران  ــه تنهــا در ای بنابرایــن در تامین ایــن داروهــا ن

بلکــه در دنیــا بــا کمبــود مواجــه هســتیم.
وی افــزود: امــروزه نــه تنهــا برخــی از داروهــای 
کرونــا بلکــه مــواد اولیــه آن نیــز در  ضــد ویروســی 
گفــت  کشــور ســاخته می شــود، می تــوان  داخــل 
کفایــی  ــه خــود  ــا حــدودی ب ــه در ایــن زمینــه ت ک
ــن  ــش تقاضا ای ــه افزای ــه ب ــا توج ــا ب ــیده ایم ام رس
حجــم از تولیــد جوابگــوی نیــاز افــراد نخواهــد 
تــر  ســریع  هرچــه  تامیــن  بــرای  هرچنــد  بــود. 
نیاز هــای مــردم، وزارت بهداشــت بخشــی از ایــن 
واردات  طریــق  از  را  ویروســی  ضــد  داروهــای 

تامیــن می کنــد.

شــناخت  اشــتها،  افزایــش  و  ویتامین هــا  کمبــود 
کالــری و پرخاصیــت، منــع  کــم  پنــج میــوه و ســبزی 
مصــرف توت فرنگــی برای افــراد دارای آلرژی، شــش 
ــان، پیشــگیری از  ــرای نوجوان میــان وعــده ســالم ب
ســکته مغــزی بــا حــذف نمــک از رژیــم غذایــی و 
مضــرات مصــرف مارچوبه برای مبتالیــان به نقرس 

را در بســته خبــری ســالمت ایمنا بخوانیــد.
ــی  ــم برخ ــت منظ ــه دریاف ک ــده  ــت ش ــور ثاب ــن ط ای
کاهــش  و  اشــتها  کنتــرل  بــه  منجــر  ویتامین هــا 
کمبــود  کاهــش میــل بــه زیــاده خــوری می شــود، 
کلســیم، آهــن،  تغذیــه ای ویتامیــن ب، منیزیــم، 
امــگا ســه منجــر بــه افزایــش اشــتها و هــوس غذایــی 
در بیــن افــراد می شــود. الزم اســت بدانیــد ویتامیــن 
آووکادو،  زمینــی،  غ، ســیب  مــر تخــم  زرده  در  ب 
گوشــت، ســبزیجات تیــره رنــگ و ماهــی قــزل آال بــه 
وفــور وجــود دارد، ســیب زمینــی، دانه هــا، لبنیــات، 

کلــم بروکلــی منابــع بــزرگ منیزیــم هســتند.
راه  از  را  کلســیم  می توانیــد  لبنیــات،  از  غیــر  بــه 
کلــم، ماهــی آزاد، ماهــی ســاردین، دانــه  مصــرف 
چیــا و کنجــد بــه دســت بیاوریــد، بــرای تأمیــن آهــن 
می توانیــد بهتــر اســت میوه هــای خشــک، تخــم 
ــم  ــات و غذاهــای غنــی شــده را وارد رژی ــدو، حبوب ک

کنیــد. غذایــی 
کتــان نیــز حــاوی  گــردو، و دانه هــای  غ،  تخــم مــر
مقادیــر زیــادی امــگا ســه هســتند، بــرای تأمیــن 
روی ایــن مــاده معدنــی مــواد غذایــی ماننــد جگــر، 
ــوه  ــز می ــبز و مغ ــا س غ، لوبی ــر ــم م غ، تخ ــر ــت م گوش

بخوریــد.
پیشگیری از سکته مغزی با حذف نمک از رژیم 

غذایی
رئیس مرکز بهداشــت خوزســتان، اظهار کرد: نمک 
از عوامــل اصلــی افزایــش فشــار خــون بــاال اســت، در 
خوانــدن برچســب های مــواد غذایی توجه کنیــد از 
کــه اســم علمی نمــک، کلرید ســدیم اســت  آنجایــی 
بــر روی ایــن برچســب ها، بــه جــای نمــک، ســدیم 

درج شــده اســت.
کــرد: حــذف نمــک از  کیــد  ســید محمــد علــوی، تا
رژیــم غذایــی به طــور قابــل توجهــی از افزایــش فشــار 
خــون و ســکته مغــزی پیشــگیری می کنــد، بــرای 
پیشــگیری از فشــار خــون بــاال بــه میــزان ســدیم 
درج شــده بــر روی برچســب های بســته های مــواد 

کنیــم. غذایــی دقــت 
کثــر  گفــت: حدا رئیــس مرکــز بهداشــت خوزســتان، 
نمــک مصرفــی روزانــه نبایــد بیــش از یــک قاشــق 
کــه  باشــد  میلی گــرم(  و ۳۰۰  هــزار   ۲( چایخــوری 

معمــواًل نصــف نمک مجاز از طریق غذاهــای آماده 
ــا بســته بنــدی تأمیــن می شــود. و ی

شش میان وعده سالم برای نوجوانان
میــان  و  غذاهــا  بــه  مــداوم  طــور  بــه  نوجوانــان 
بــدن  تــا  نیــاز دارنــد  وعده هــای ســالم و مغــذی 
تغذیــه  آن هــا  طریــق  از  رشدشــان  حــال  در 
شــود، میــان وعــده بــرای نوجوانــان بایــد حــاوی 
کربوهیدرات(  درشــت مغذی ها )چربی، پروتئین و 
و ریزمغذی هــا )ویتامین هــا و مــواد معدنــی( باشــد.

کــه دارنــد و هــم  نوجوانــان هــم بــرای رشــد ســریعی 
بــرای داشــتن علمکــرد آموزشــی و ورزشــی بهتــر، 
به ایــن مــواد مغــذی نیــاز دارنــد، میــان وعده هایــی 
کــه حــاوی مقــدار زیــادی غــالت تصفیه شــده، شــکر 
اضافه شــده و ســایر ترکیبات مضر هســتند، باید در 

رژیــم غذایــی نوجوانــان محــدود شــوند.
کــره بــادام زمینــی، ماســت یونانی بــا میوه،  ســیب و 
مغزهــا و دانــه ی چیــا، میوه هــای خشــک شــده، 
ســیِخ پنیــر، ســیب و انگــور، ترکیــب پاپ ُکــرن، مغزها 
و میوه هــای خشــک شــده و ســیب زمینی شــیرین 
شــکم پر شــش میــان وعــده بــرای نوجوانــان اســت 

کــه ارزش غذایــی زیــادی دارنــد.
بیماران مبتال به نقرس در مصرف مارچوبه 

دقت کنند
کــه دارد امــا  گیــاه مارچوبــه بــا وجــود خــواص زیــادی 
ممکــن اســت مصــرف زیــاد آن بــرای بیمــاران مبتــال 
کارشــناس  کریســتینا اســر  ــه نقــرس مضــر باشــد،  ب
گیــاه مارچوبــه ممکــن  کــرد:  تغذیــه از آلمــان، اظهــار 

اســت ســبب آســیب رســاندن بــه بیمــاران مبتــال بــه 
کــه حــاوی مــاده پوریــن اســت.  نقــرس شــود، چــرا 
بــدن انســان مــاده »پوریــن« را بــه اوریــک اســید 
کــه همیــن امــر ســبب می شــود  تجزیــه می کنــد 
تــا بــرای بیمــاران نقــرس، مشــکالتی ماننــد درد 

مفاصل ایجــاد شــود.
ایــن بــدان معنا نیســت که بیمــاران مبتال به نقرس 
کــه بهتــر  کنــار بگذارنــد؛ چــرا  کامــاًل  بایــد مارچوبــه را 
گــرم بیشــتر تجــاوز  اســت میــزان مصــرف آن از ۲۰۰ 
نکنــد. مارچوبــه فوایــد زیــادی بــرای ســالمتی دارد، 
کــه به دلیل داشــتن مقــدار زیــادی آب، گیاهی  چــرا 
کم کالری اســت. مارچوبه همچنین سرشــار از فیبر 
کــه بــه احســاس ســیری طوالنــی  غذایــی اســت 
مــدت کمــک کرده و به همین جهــت برای کاهش 
وزن و لــذت بــردن از تناســب اندام مفیــد اســت، 
مارچوبــه گنجینــه ای از مــواد معدنــی و ویتامین هــا 
کلســیم،   ،E و B، C اســت، سرشــار از ویتامین هــای

پتاســیم، منیزیــم، آهــن و فســفر اســت.
منع مصرف توت فرنگی برای افراد دارای آلرژی

کــرد: توت  رژیــم شــناس و متخصص تغــذی، اظهار 
کســیدان  فرنگــی بــه دلیل اینکــه سرشــار از آنتــی ا
اســت بــه عنــوان یــک عامــل ضــد پیــری و ضــد 
التهابــی شــناخته شــده اســت، در واقع ایــن میــوه 
بــه دلیــل ویژگــی خــاص می توانــد از بیماری هایــی 
عروقــی،  قلبــی-  ناراحتی هــای  ســرطان،  ماننــد 

کنــد. ســکته های قلبــی و مغــزی پیشــگیری 
شــهاب اولیایــی، افــزود: بــا توجه به ایــن موضوع که 

تــوت فرنگــی منبــع بســیار مهمــی از پتاســیم اســت، 
کــه دچــار فشــار خــون هســتند یــک  بــرای افــرادی 
انتخــاب بســیار مناســب خواهد بــود. مصــرف توت 
کاهــش فشــار خــون  فرنگــی می توانــد بــه تنظیــم و 

کمــک کنــد.
کــرد: بایــد به ایــن نکتــه توجــه داشــت  وی تصریــح 
ــس  ــا پ کرون ــاری  ــی بیم ــوارض احتمال ــی از ع ــه یک ک
کــه تــوت  از بهبــودی، تشــکیل لختــه خــون اســت 
کســیدان؛  فرنگــی بــه عنوان یک میــوه حاوی آنتی ا

کاهــش لختگــی خــون دارد. نقــش مؤثــری در 
بایــد به ایــن نکتــه توجــه  کــرد:  وی خاطرنشــان 
کــه مصــرف تــوت فرنگــی بــرای برخــی افــراد  داشــت 
مطلــوب نیســت، مصــرف تــوت فرنگــی بــرای افــراد 
ــود،  ــای آن توصیــه نمی ش ــا زمینه ه ــرژی ی دارای آل
کــه می توانــد حساســیت این افــراد را تحریــک  چــرا 

کنــد.
پنج میوه و سبزی کم کالری و پرخاصیت را 

بشناسید
از  دور  زندگــی  و  بی حوصلگــی  خانه نشــینی، 
گرایش بیشــتر به خوردن،  مهمانی و تفریح، باعث 
کی هــای پرکالری  به ویــژه مصرف شــیرینی ها و خورا
یکــی  می توانــد  وزن  اضافــه  بنابرایــن  می شــود؛ 
مــا  زندگــی همــه  از  از معضالت ایــن دوره خــاص 
ــا تعــدادی  ــه همیــن دلیــل می خواهیــم ب باشــد. ب
کم کالــری امــا پرخاصیــت آشــنا شــویم  از میوه هــای 
کمــک بگیریم، ایــن  گرســنگی، از آنهــا  تــا بــرای رفــع 

میوه هــا و ســبزی ها عبارتنــد از:

۱- خواهر زردآلو
ک بهــار اســت. بــا  هلــو از میوه هــای خوش خــورا
ــری مناســب، این میــوه از ارزش غذایــی  کال وجــود 
باالیــی نیــز برخــوردار اســت، این میــوه سرشــار از 
کســیدان و ویتامیــن )A( اســت. بــه همیــن  آنتی ا
دلیــل بــه افزایــش عملکــرد سیســتم ایمنی بــدن 
کمــک می کنــد. هلــو حــاوی قنــد طبیعــی و فیبــر 
اســت. بــه همیــن دلیــل بــه تنظیــم قنــد خــون 
کمــک  بــدن  تنظیــم عملکــرد سیســتم ایمنی  و 

می کنــد.
۲- زرد کوچک

زردآلــو، میــوه دیگــر فصــل بهــار اســت. قنــد طبیعــی 
موجــود در ایــن میــوه بــه تنظیــم میــزان قنــد خــون 
کســیدان و  کمــک می کنــد. زردآلــو سرشــار از آنتی ا
ــه  ــد ب ــرف آن می توان ــن مص ــت؛ بنابرای ــیم اس پتاس
کــرده و  کمــک  ارتقــا عملکــرد سیســتم ایمنی بــدن 

کنــد. ــر بیماری هــا مقــاوم  بــدن را در براب
۳- برگ سبز

اســفناج یکــی از ســبزی های پرخاصیــت فصل بهار 
ــری و پرخاصیــت اســت.  کم کال اســت. این ســبزی 
 )K( گیاهــی و ویتامیــن اســفناج سرشــار از پروتئیــن 
کلســیم از دیگر ویژگی های تغذیه ای  اســت. آهن و 
اســفناج اســت. این ســبزی سرشــار از فیبــر اســت و 
گــوارش  بــه همیــن دلیــل بــه عملکــرد بهتر دســتگاه 
کمــک می کنــد. از خــام آن نیــز می توانیــد در ســاالد 
و ســاندویچ ها و از پختــه آن بــرای تهیــه خــورش آلــو 

اســفناج، آش و بورانــی اســتفاده کنیــد.
۴- ریِز سبز:

باشــد،  ســبزتر  و  ریــز  هرچــه  نخودفرنگــی 
ک تــر اســت. این ســبزی خــوش آب و  خوش خورا
ک هــا و  رنــگ و خــاص، پایــه اصلــی بســیاری از خورا
کسیدان  ســاالدها اســت. نخودفرنگی حاوی آنتی ا
بهتــر  عملکــرد  بــه  نظــر  از ایــن  و  اســت  کلروفیــل 
کمــک می کند. ایــن ســبزی  سیســتم ایمنی بــدن 
سرشــار از فیبــر اســت و مصــرف آن می توانــد بــه 
کنــد.  کمــک  گوارشــی  بهبــود عملکــرد سیســتم 
گیاهــی اســت. از پروتئیــن  نخودفرنگــی سرشــار 

۵- خوش عطر بهار:
کافــی اســت یــک چاقــو بــه طالبــی یــا گرمک بزنیــد و 
عطــر آن تــا هفــت خانــه آن طرف تــر بــرود. طالبــی و 
گرمــک سرشــار از فیبــر هســتند. این میوه ها سرشــار 
کــه میــزان ســدیم آن پایین  از پتاســیم بــوده و البتــه 
اســت. بنابراین می تواند باعث تنظیم فشــار خون 
عملکرد بهتر دســتگاه قلبی- عروقی شــود. طالبی 
و گرمــک حــاوی قند طبیعــی بوده و به تنظیم قند 

کمــک می کنــد. خــون 

پنج میوه و سبزی کم کالری و پرخاصیت را بشناسید
خبرربخ

خبرربخ

گوارشــی در افــراد بــه صــورت مختلــف  زخم هــای 
بــروز پیــدا می کنــد و نیــاز اســت تــا نســبت بــه عالئــم 
زخم هــای  از  برخــی  چنــد  هــر  شــوید.  گاه  آ آن 
گوارشــی خــود بــه خــود خــوب و ترمیــم می شــوند؛ 
ــد عالئــم هشــدار دهنده ایــن زخــم را  امــا شــما نبای
گوارشــی حــاد  نادیــده بگیریــد. در واقــع زخم هــای 
کامــل درمــان نشــوند  کــه بــه صــورت  در صورتــی 
باعــث بــروز مشــکالت جــدی تــری در ســطح بــدن 
گوارشــی  می شــوند. از مهم تریــن عالئــم زخم هــای 
کــه بــا خــوردن  می تــوان بــه ســوزش ســر دل و دردی 
یــا مصــرف داروی ضــد اســیدی بــه طــور موقــت 
کــرد. بایــد به ایــن نکتــه توجــه  کنــد اشــاره  فروکــش 
کــه مدفــوع ســیاه بــه دلیــل خونریــزی، درد  داشــت 

شــدید در قســمت وســط بــه ســمت بــاالی شــکم 
گوارشــی  کاهــش وزن از عالئــم شــدید زخم هــای  و 
محســوب می شــوند. همچنیــن در برخــی افــراد 
اســتفراغ  و  نفــخ  بــه صــورت  گوارشــی  زخم هــای 
ــد  ــر بای ــروز پیــدا می کننــد. از همــه مهم ت ــا تهــوع ب ی
گوارشــی  کــه زخم هــای  به ایــن نکتــه توجــه داشــت 

ــت. ــت اس ــدون عالم ــورت ب ــه ص ــراد ب ــی اف در برخ
کدام عوامل در بروز زخم های گوارشی دخالت 

دارند؟
کــه در بیــن افــراد  یــک عــادت بســیار نامناســب 
هــم شــایع شــده، اســتفاده مکــرر از دارو هــای ضــد 
التهابــی اســت. ایبوپروفن یکــی از دارو هــای غیــر 
کــه مصــرف مکــرر آن در بیــن  اســتروئیدی اســت 
همــه افــراد شــایع شــده و اصلی تریــن عامــل در بــروز 

ــن  ــی رود. همچنی ــمار م ــه ش ــی ب گوارش ــای  زخم ه
الــکل از عوامــل بــروز  کشــیدن و مصــرف  ســیگار 
گوارشــی محســوب می شــوند. از دیگــر  زخم هــای 
عوامــل می تــوان بــه وجــود بیماری هایــی ماننــد 
کلیــوی یــا ریــوی و ســابقه زخم هــای گوارشــی  کبــد، 
متخصصان ایــن  امــا  کــرد.  اشــاره  خانــواده  در 
زخم هــای  اصلی ایجــاد  علــل  معتقدنــد  زمینــه 
گوارشــی بــه اســتفاده مکــرر دارو هــای ضــد التهــاب 
بــر می گــردد. بایــد به ایــن نکتــه  غیراســتروئیدی 
گوارشــی در صــورت  کــه زخم هــای  توجــه داشــت 
باعث ایجــاد  بــه موقــع؛  و  عــدم درمــان مناســب 
معــده،  دیــواره  شــدن  ســوراخ  ماننــد  عوارضــی 
خونریــزی و انســداد خروجــی معــده می شــوند.

راه های کنترل و پیشگیری از زخم های گوارشی
در مرحلــه اول و نکتــه ای بســیار مهم ایــن اســت 
کــه دارو هــای ضــد التهــاب غیراســتروئیدی را بــا 
کنیــد.  دیگــر دارو هــا، تحــت نظــر پزشــک جایگزیــن 
همچنیــن توصیــه می شــود کمتریــن دوز دارو هــای 
ضــد التهــاب غیــر اســتروئیدی و در صــورت لــزوم آن 
هــم همــراه بــا غــذا مصــرف شــوند. مصــرف مــواد 
ــیگار  ــرک س ــل، ت ــد عس ــش مانن ــام بخ ــی التی غذای
کــه  در صــورت مصــرف و عــدم مصــرف غذا هایــی 
مهــم  مــوارد  دیگــر  از  می کنــد  بدتــر  را  عالئمتــان 
محســوب  گوارشــی  زخم هــای  پیشــگیری  در 

می شــوند.

زخم های گوارشی را جدی بگیرید!

خبر

کرونــا  محققــان می گوینــد مــوج جدیــد ویــروس 
به اندام هــای حیاتــی بــدن حملــه می کنــد و باعــث 
عفونت هــای پوســتی می شــود.  بیــش از ۴۰ درصــد 
کنون تغییــرات پوســتی را به عنوان  کرونــا ا بیمــاران 

کرونــا ثبــت می کننــد. اولیــن عالئــم عفونــت بــا 
التهاب یکی از اولین عالئمی اســت که روی پوســت 
ظاهــر می شــود. مطالعات اخیر هشــدار داده اســت 
کــه وجــود برخــی عالئــم روی ناخن هــا مانند ایجــاد 
خــط روشــن، ممکن اســت نشــانه ای این باشــد که 
فــرد قبــاًل به ایــن بیمــاری مبتــال شــده و بســیاری از 
عالئم پوســتی عفونت نیــز وجــود دارد که باید مورد 

بررســی قــرار گیرند.
انگشتان و ناخن های کرونایی

کرونــا  کرونایــی یکــی از عالئــم عفونــت  انگشــتان 
بــوده کــه مدت هــا پیــش در مــورد آن صحبت شــده 
کرونایــی آخرین عالمتی  کنــون ناخن هــای  اســت؛ ا
کــه بایــد نگــران آن بــود و عالئــم متمایــز  هســتند 
فــرد  کــه  نیــز می توانــد نشــانگر این باشــد  ناخــن 
ــا مبتــال  کرون گذشــته بــه عفونــت  ممکــن اســت در 

شــده باشــد.
مطالعــات اخیر ثابت کرده اســت که ابتال بــه کرونا و 
بهبــودی از آن می توانــد خطــوط یــا لکه هایــی قابل 
گرچه ایــن  کنــد. ا ــر روی ناخن ها ایجــاد  مشــاهده ب
ممکــن اســت بــی ضــرر باشــد، اما گســترش ویروس 
بــه صــورت  نیــز می توانــد  انتهایــی  در اندام هــای 

تغییــر در رنــگ، ضایعــات یــا خــش ظاهــر شــود.
جوش های پوستی و تاول ها

ــاب روی  ــود الته ــورت وج ــد در ص ــورات می توانن بث
کــه ممکــن  ک و خــارش دار باشــند  پوســت، دردنــا
کرونــا عامل ایجاد ایــن بثــورات  اســت عفونــت بــا 

غیرمعمــول شــود.
کرونایــی در قســمت های مختلــف بــدن از  بثــورات 
گــردن، ران هــا تــا انگشــتان پــا ظاهــر  بازو هــا، پشــت 
کــه  می شــود. این اتفــاق معمــواًل زمانــی می افتــد 
الیه هــای  بــه  و  کــرده  تکثیــر  بــه  شــروع  ویــروس 

که ممکن  کند،  گوشــتی حمله  مختلف پوســتی و 
اســت قرمــز و خــارش دار باشــند.

کاهــش  بــدن  در  کســیژن  ا جریــان  هنگامی کــه 
می یابــد، رنــگ پوســت نیــز تغییــر می کنــد. التهــاب 
همچنیــن می توانــد بــه صــورت برجســتگی های 
قرمــز و بنفــش در ناخن یا انگشــتان پا ظاهر شــوند.

کهیر
کهیــر یــا بثــورات  گفتــه متخصصــان، وجــود  بــه 
ــت  ــن اس ــز ممک ــول نی ــی غیرمعم ــه روش ــتی ب پوس
کرونــا  کرونــا باشــد. آنچــه در مــورد عالئــم  عالمــت 
ســایر  برخــالف  اســت اینکه  متفــاوت  و  عجیــب 
بثــورات، کهیــر ممکــن اســت در عرض چند ســاعت 
خــود بــه خــود از بیــن بــرود، با ایــن حــال ممکــن 
ک و خــارش دار باشــد و باعث ایجــاد  اســت دردنــا
شــود.  پوســت  ســطح  در  برجســتگی هایی 
مطالعــات مــوردی همچنیــن نشــان داده اســت 
که ایــن عالئــم می تواننــد مدت هــا پــس از بهبــود 

ویــروس ظاهــر شــوند.
خشکی دور لب

خشــکی لب هــا یــا بثــورات دهانــی نیــز ممکن اســت 
ــال  ــروس فع ــا وی کرون ــروس  ــه وی ــه ب ک ــردی  ــرای ف ب
مبتــال اســت ایجاد شــود. ظاهــر لب هــای خشــک و 
پوســته پوســته شــده در مرحلــه عفونــت می توانــد 
شــایع باشــد و درد نیــز می توانــد در داخــل دهــان 
ــد  ــن می توان ــب همچنی ــکی ل ــد. خش ــترش یاب گس
کافــی  ــه  ــا عــدم تغذی کمبــود آب بــدن ی در صــورت 

هنــگام بهبودی ایجــاد شــود.
حساسیت پوستی

در لیســت رو بــه رشــد عالئم مشــاهده شــده بــا موج 
ــون  کن ــتی اســت. ا ــیت پوس ــا، حساس کرون ــد  جدی
حساســیت شــدید در قســمت فوقانــی شــکم در 
کــه آزمایــش مثبــت دارنــد، بــه طــور  میــان بیمارانــی 
فزاینــده ای مشــاهده می شــود و ایــن امــر می توانــد 
پوشــیدن لبــاس بــه شــکل مناســب را بــرای آن هــا 

کنــد. دشــوار 

که روی پوست ظاهر می شود کرونا  عالئم جدید 

خبر

اســت این  از خــود درد  بدتــر  کــه  تنهــا چیــزی 
کــه بــه شــما بگوینــد » هــر آنچــه هســت در  اســت 
که از  ذهن خودتان اســت«. متأســفانه، افــرادی 
درد مزمــن رنــج می برنــد اغلــب افــرادی همچــون 
اطرافشــان  پزشــکان در  و  خانــواده، دوســتان 

کــه درکــی از درد آنهــا ندارنــد.  ــد  وجــود دارن
کــه درد را نمی تــوان بــا چشــم دید، بســیار  از آنجــا 
که ایــن افراد حتــی در هنــگام درد  معمــول اســت 
نیــز »طبیعــی« بــه نظــر برســند. این می توانــد 
حتــی  برای اینکــه  باشــد  عمــده ای  دلیــل 
دوســتان حامــی و خــوش فکــر آنهــا هــم ممکــن 

اســت احســاس آنهــا را درک نکننــد.
همه چیز درد واقعی است

و  آمریکایی هــا  کل  از  ســوم  یــک  مزمــن  درد 
۱.۵ میلیــارد نفــر در جهــان را تحــت تأثیــر قــرار 
می دهد. ایــن تعــداد بیشــتر از افــراد مبتــال بــه 
دیابــت، بیماری هــای قلبــی و ســرطان اســت. 
تنهــا  افــراد  همه ایــن  کــه  اســت  بعیــد  بســیار 
اغــراق  را  یــا آن  از درد داشــته باشــند  تصــوری 
کننــد.  درد مزمــن ممکــن اســت نتیجــه یــک 
ــا  بیمــاری پزشــکی زمینــه ای ماننــد فیبرومیالژی
 IBS ،)ســندرم درد اســکلتی-عضالنی مزمــن(
)ســندرم روده تحریک پذیــر(، آندومتریوز)رشــد 
بافــت داخلــی رحــم در جایــی بیــرون از رحــم(، 
آســیب تروماتیــک، آرتــروز، آســیب عصبــی و ِام 
ِاس باشــد. با ایــن حال، ایــن درد ممکــن اســت 
ســایکوژنیک )روان زاد( نیــز باشــد، به ایــن معنــی 
کــه ممکــن  کــه علــت آن روانــی اســت. چیــزی 

اســت بســیاری از مــا بــه آن توجهــی نکنیم ایــن 
کــه درد ســایکوژنیک درســت ماننــد ســایر  اســت 
کــه در  دردهــا واقعــی اســت. در واقــع تــا زمانــی 
کنــد، مهــم  فعالیت هــای روزمــره تداخل ایجــاد 
گــر دلیــل فیزیکــی بــرای آن وجــود  نیســت حتــی ا

داشــته باشــد. 
برای درد خود تشخیص درست را پیدا کنید 

هســتند  مزمــن  درد  بــه  مبتــال  کــه  افــرادی 
از ســایر  بیــش  را  نــوع تشــخیص  احتمااًل ایــن 
کــه »هــر آنچه هســت  بیمــاران دریافــت می کننــد 
کمکــی  هیــچ  اســت«. این  خودتــان  ذهــن  در 
کــه خطــر اضطــراب و افســردگی  ــه درد مزمنــی  ب
حتــی  بلکــه  نمی کنــد  می دهــد  افزایــش  را 
تشــخیص علــت واقعــی آن را دشــوارتر می کنــد. 
تشــخیص  بــه  دســتیابی  بــرای  قــدم  اولیــن 
ازعالئــم  مــدام  بــرداری  یادداشــت  صحیــح، 
ــد،  ــج می برن ــن رن ــه از درد مزم ک ــرادی  ــت. اف اس
غالبــًا دارای عالئــم نــا مرتبــط بیشــمار دیگــری 
گرمــا و ســرگیجه  ماننــد خســتگی، عــدم تحمــل 
هســتند. ثبــت ســوابقی از قبیل اینکــه هــر چنــد 
مــدت  بــروز می کننــد،  یکبار ایــن عالئــم  وقــت 
دوام آنهــا و چگونگــی تداخــل انهــا بــا فعالیتهــای 
روزمــره بــرای تشــخیص صحیــح حیاتــی اســت.
بعضــی اوقــات پزشــکان بجــای اعتمــاد بــر تفکــر 
کــه بر اســاس  تحلیلــی بــر روی شــهود و غریــزه ای 
گذشــته دارنــد بیــش از حــد اعتمــاد  تجربیــات 
تشــخیص  بــه  منجــر  می توانــد  می کنند. ایــن 

ــود. ــر در آن ش ــا تأخی ــت ی نادرس

حاصــل  نتیجــه ای  درمــان  اولیــه  دوره  از  گــر  ا
کنیــد تــا دوبــاره بــه  نشــد، بــه پزشــک خــود اصــرار 
کــه از عالئم دارید  آخریــن یادداشــتهای به روزی 
نگاهــی بینــدازد. در مــورد عالئــم خــود آرام پیش 
برویــد امــا پیگیرباشــید تا زمانی که پزشــک شــما 
که ایــن عالئــم واقعــی هســتند و  متوجــه شــود 
گــر همــه  فقــط تفکــرات ذهــن شــما نیســت. ا
راه هــای دیگــر بــه شکســت منجــر شــد، پزشــک 
گاه  کنیــد. داشــتن یــک پزشــک آ دیگــری پیــدا 
ــه شــناخت شــما در مــورد بدنتــان احتــرام  ــه ب ک
کــه در  می گــذارد بســیار مهــم اســت زیــرا پزشــکی 
هنــگام درد درکــی از شــما نداشــته باشــد بایــد در 

جایــگاه آخــر قــرار بگیــرد.
بــرای یافتــن یــک پزشــک مناســب همه چیــز آن 
بــه آزمــون و خطــا بســتگی دارد. روی پزشــکانی 
کــه در درمــان درد مزمــن بــه نــام هســتند و از نــرم 
کامپیوتــری بــه نــام نــرم افــزار پشــتیبانی و  افــزاری 
گیری برای شناســایی  آنالیــز داده هــا در تصمیــم 
اســتفاده  تشــخیص  مختلــف  گزینه هــای 
کــه  کنیــد. شــاید همــه آنچــه  می کننــد تمرکــز 
شــما نیــاز داریــد مجموعــه جدیــدی از چشــم ها 
که در تشــخیص نقــش دارند. و گوش هــا باشــند 
شــما  پیرامــون  افــراد  کــه  دلیــل  به ایــن  فقــط 
»ایــن موضــوع را درک نمی کننــد« به ایــن معنــی 
کــه شــما بایــد در ســکوت رنــج ببریــد و بــا  نیســت 
ــه درک  ک کنیــد. پزشــکانی هســتند  ــی  درد زندگ
خوبــی از درد مزمــن دارنــد و بــه شــما جــواب نــه 

نمی دهنــد.

درد مزمن، آیا همه چیز در ذهن شما است؟ 

علی اصغر حاج حیدری - شهردار خمینی شهر

گهی  شــهرداری خمینــی شــهر درنظــردارد نســبت بــه انجــام مزایده با مشــخصات زیــر ازطریق آ
اقــدام نماید:

موضوع مزایده: اجاره جایگاه های CNG منظریه و حافظ بمدت یک سال
مبلغ پایه ماهیانه: ۶۳8/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مبلغ سپرده شرکت در مزایده: ۳82/8۰۰/۰۰۰ ریال
مهلت ارائه پیشنهادهای مزایده: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1۴۰۰/۰۳/17

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

تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت 1۰ صبح روز سه شنبه مورخ 1۴۰۰/۰۳/18
مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 1۴۰۰/۰۳/29

اصــالح، جایگزینــی و پــس گرفتــن پیشــنهادها نیــز در زمــان مقــرر و محــل تســلیم پیشــنهادها انجام 
ــود. 11۳7۳۳1 / م الفنمی ش

گهی تجدید مزایده آ
چاپ اول
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در مطلــب زیر طرز تهیه شــکالت چیپــس رنگی را 
آمــوزش می دهیم. 

ــدا  ــه جدی ک ــت  ــکالت از آن اقالمی اس ــس ش چیپ
کــرده  کاربــرد پیــدا  کثــر دســر ها و شــیرینی ها  در ا
گــر بتوانیــد چیپــس شــکالت را خودتــان  اســت. ا
کنیــد جــدا از اینکــه از تازگــی و  در خانــه درســت 
هزینــه ی  در  می یابیــد  اطمینــان  آن  ســالمت 
کرده ایــد. در ادامــه طــرز  منــزل هــم صرفــه جویــی 

تهیــه شــکالت چیپســی رنگــی را بخوانیــد:
مواد الزم:

شکالت تلخ سفید: ۱ پیمانه
روغن نارگیل: ۲/۱ پیمانه

عسل: ۴ قاشق غذاخوری
وانیل: ۱ قاشق چایخوری

رنگ ژله ای و پودری: به میزان الزم
طرز تهیه:

از  بایــد  رنگــی  چیپســی  شــکالت  تهیــه  بــرای 
تهیــه  بــرای  کــرد.  اســتفاده  رنگــی  شــکالت 
شــکالت رنگــی از شــکالت ســفید، از رنــگ ژله ای 
کــه بــر روی آن عبــارت »مخصــوص  و پــودری 
کنیــد و بــه هیــچ  شــکالت« درج شــده، اســتفاده 
کــردن  رنــگ  بــرای  مایــع  رنگ هــای  از  وجــه 
شــکالت اســتفاده نکنیــد. زیــرا ترکیــب مقــداری 
آب بــا شــکالت، آن را خــراب می کنــد. بــه منظــور 

کــردن شــکالت ســفید: رنــگ 
کنیــد  ابتــدا بایــد آن را بــه روش بــن مــاری ذوب 
کــرده و  ســپس ســر خــالل دنــدان را در رنــگ فــرو 
ســپس بــا آن شــکالت ذوب شــده را هــم بزنیــد 
تــا رنــگ آن بــه شــکالت منتقــل شــود. ســپس بــا 
قاشــق، شــکالت را هــم بزنیــد تــا رنــگ در همــه 
گــر رنــگ  قســمت های شــکالت پخــش شــود. ا
کنیــد. کافــی نبــود، دوبــاره مقــداری رنــگ اضافــه 

ــرارت  ــه و روی ح ــی آب ریخت کم ــدار  ــرف مق در ظ

قــرار دهیــد تــا به جوش آید و ســپس روغن نارگیل 
کــرده و مخلــوط  را در آن بریزیــد. حــرارت را مالیــم 
کــه رنــگ آن  آب و روغــن را تــا حــدی هــم بزنیــد 
شــفاف شــود. شــکالت رنگــی، عســل و وانیــل را 
کــرده و بــه هــم زدن ادامــه  بــه مایــع فــوق اضافــه 

دهیــد تــا رنــگ آن بــراق شــود.
وقتــی مخلــوط غلیــظ شــد، آن را بــه مــدت ۳۰ 
دقیقــه در فریــزر قــرار دهیــد تــا خــودش را بگیــرد و 
بــه هنــگام فــرم دادن به آن مشــکلی پیش نیاید.

کف یک سینی، کاغذ روغنی را پهن کنید.
پــس از ۳۰ دقیقــه، شــکالت را از فریــزر خــارج کرده 
و در قیــف بریزیــد، ســپس بــا فشــار دادن قیــف 
کاغــذ روغنی ایجــاد  نقطه هایــی از شــکالت روی 
کــرده و قیــف را ســریع بــه ســمت باال بکشــید تا به 

شــکل چیپــس شــکالتی ســنتی درآیــد.
ســینی حــاوی شــکالت را بــه مــدت ۲۰ دقیقــه 
کامــال ســرد و ســفت شــده  در فریــزر قــرار دهیــد تــا 
کــردن از فریــزر بــه راحتــی از روی  و پــس از خــارج 

کاغــذ روغنــی جــدا شــوند.
شــکالت چیپســی را در پالســتیک فریــزر ریختــه، 
در فریــزر نگهــداری نکنیــد و از آن بــرای تزییــن 

کنیــد. اســتفاده 
نکات مهم و اصولی در تهیه شکالت چیپسی

در  چیپســی  شــکالت  نگهــداری  صــورت  در 
یخچــال یــا فریــزر، بــراق بــودن خــود را از دســت 

می دهــد.
که ترجیحا از جنس اســتیل  شــکالت را در ظرفی 

کنید. باشد، ذوب 
ذوب  بــرای  مایکروویــو  از  اســتفاده  صــورت  در 
کــردن شــکالت، مراقب باشــد تا شــکالت نســوزد. 
کــرده، بــا  پــس از ۲۰ ثانیــه آن را از دســتگاه خــارج 
لیســک پالســتیکی هــم بزنیــد و این عمــل را چند 

کامــال حــل شــود. کنیــد تــا شــکالت  بــار تکــرار 

یکــی بــود یکــی نبــود تــوی یــک جنــگل زیبــا روی 
یــک درخــت قشــنگ یــک النــه پرنــه بــود تــوی 
ــده زرد روی  ــی پرن ــود وقت ــم زرد ب ــا تخ ــه ت ــه س الن
تخمهــا خوابیــد پرنده جفــت بــرای او غذا مــی آورد 
چنــد روزی گذشــت جوجه هــا از توی تخم بیرون 

امدنــد اول خیلــی قشــنگ نبودنــد
جایــی را هــم نمی دیدنــد فقــط دهانشــان را بــاز 
می کردنــد و خانــم پرنــده و آقــای پرنــده بــرای آنهــا 
غــذا می آوردنــد آنهــا بــا اتحــاد وهمــکاری جوجه ها 
را بــزرگ کردنــد و زمــان یــاد دادن کارهایــی شــد که 
معمــوال پرنده هــا بــه بچه هایشــان یــاد می دهنــد 
ــا  خانــم پرنــده پریــد پاییــن و یــک تکــه چــوب را ب
گرفــت و پریــد روی درخــت جوجه هــا هــر  منقــار 
کــدام می خواســتند بــه تنهایی یک شــاخه چوب 
بــزرگ را بــاال بیاورنــد یکــی میگفــت مــن قــوی تــرم 
االن بلنــدش می کنــم یکــی دیگــر میگفــت خــودم 
کردنــد  گرفــت و شــروع  بلنــدش میکنــم دعــوا بــاال 
گفــت  بــه هــم نــوک زدن خانــم پرنــده مهربــون 
ــا نمــک مــن بیایید اینجــا  جوجه هــای قشــنگ ب

ــون دارم کارت
۱ - دعوا نکنید شما برادر و خواهرهستید.

۲- با هم باشید همیشه
کنیــد آن  کوچــک نــگاه  ۳- به ایــن مورچه هــای 
کــه می برنــد مگــر نه اینکــه چندیــن برابــر قــد  دانــه 
و قــواره آنهاســت ولــی آنهــا بــا اتحــاد و همدلــی و 
انســجامی که دارنــد بــا هــم دانــه را بلنــد می کننــد و 
همــه در یــک جهــت حرکــت میکننــد در حالــی که 
گر ایــن طــرف و آن طــرف میرفتنــد هرگــز موفــق بــه  ا

بــردن دانــه نمی شــدند.
کــه از عهــده آن برآییــد.  کاری را انجــام دهیــد   -۴
کــه چــه میکنیــد. بعــد هــر  ــم ببینــم  حــاال عزیزان
ســه پرنــده بــا هــم متحــد شــدند و آن تکــه چــوب 
کردنــد و پیــش مامــان پرنــده  را از زمیــن بلنــد 

نشســتند.
گفــت آفریــن و آنهــا را در آغــوش  و مامــان پرنــده 
گرفــت آنهــا از مورچه هــا  گرفــت آنهــا را در آغــوش 
یــاد گرفتنــد کــه با هم متحد باشــند تا تــوان انجام 

کننــد. کارهــا را پیــدا 

طرز تهیه چیپس شکالت خانگی  اتحاد 
دستپخت کوتاه داستان 

روش هــای  توســعه  و  ســریع اینترنت  رشــد  بــا 
بازاریابی اینترنتــی متخصصــان دیجیتــال پــی آر 
کانال های  می تواننــد از مزایــای طیــف وســیعی از 
بازاریابــی ماننــد رویداد هــای آنالیــن یــا وبینارهــا، 
شــبکه های اجتماعــی، رســانه های آنالیــن و... 

کننــد.  اســتفاده 
روابط عمومــی و  متخصــص  جعفــری  حمیــد 
نوشــت:  اقتصــاد  دنیــای  در  بازاریابــی  ارتباطــات 
ظرفیــت روابط عمومی دیجیتــال یــا دیجیتــال پی آر 
کســب وکار های ایرانی ناشــناخته  بــرای بســیاری از 
کــه اســتفاده از ایــن  اســت و ایــن درحالــی اســت 
اجتماعــی  شــبکه های  در  برند هــا  بــرای  امــکان 
حیاتــی اســت. دیجیتــال پــی آر یکــی از رویکرد هــای 
افزایــش  هــدف  بــا  کــه  اســت  آنالیــن  بازاریابــی 
آنالیــن  فضــای  در   )Awareness( برنــد  از  گاهــی  آ
طراحــی و اجــرا می شــود. دیجیتــال پــی آر بســیار 
دو  هــر  اســت.  روابط عمومی ســنتی  بــه  شــبیه 
اهــداف مشــترکی دارنــد و تــالش می کننــد تــا بــه 
کننــد و تنهــا  کمــک  شناخته شــدن بیشــتر برنــد 
کــه بــه کار می گیرنــد. تفــاوت آن هــا در ابــزاری اســت 

از  اســتفاده  بــا  روابط عمومی دیجیتــال  در 
روش هایــی ماننــد بازاریابــی محتــوا، شــبکه های 
با اینفلوئنســر ها  همــکاری  و   SEO اجتماعــی، 
می تــوان یــک اســتراتژی قدرتمنــد بــرای حضــور 
کــرد.  طراحــی  آنالیــن  فضــای  در  برنــد  موثــر 
روش هــای  توســعه  و  ســریع اینترنت  رشــد  بــا 
پــی آر  دیجیتــال  متخصصــان  بازاریابی اینترنتــی 
کانال هــای  می تواننــد از مزایــای طیــف وســیعی از 
بازاریابــی ماننــد رویداد هــای آنالیــن یــا وبینارهــا، 
آنالیــن و...  شــبکه های اجتماعــی، رســانه های 
کنند. در این یادداشت قصد دارم به این  اســتفاده 
کــه چــرا روابط عمومی دیجیتــال  موضــوع بپــردازم 
مهــم اســت و چگونــه می تــوان از آن بهــره بــرد.

روابط عمومی دیجیتــال  از  کســب و کاری  گــر  ا
متضــرر  رقابــت  در  قطعــا  نمی کنــد  اســتفاده 
خواهــد شــد. امــروز دیگــر طراحــی یــک تقویــم 
ــرای انتشــار  ــه ب محتوایــی هوشــمندانه و خالقان
یــک  مــدون محتــوا در شــبکه های اجتماعــی 
کافــی نیســت. بــا روابط عمومی دیجیتــال  برنــد 
کمپیــن  کــه بــه یکــی از بخش هــای اصلــی هــر 
بازاریابــی تبدیــل شــده، می تــوان در ســاخت و 
کــرد.  کســب و کار موثــر عمــل  توســعه برنــد یــک 
برند هــا نیــاز بــه یــک هویــت جامــع آنالیــن دارند تا 
بتواننــد یــک رابطه تعاملــی اســتاندارد و مــداوم با 

کننــد. انسانی ســازی یک  مخاطبــان خــود برقــرار 
برنــد بــه معنای ایجــاد نقــاط اتصــال بــا اســتفاده از 

پیام هــای دیجیتــال پــی آر اســت.
ایــن پیام هــا می توانــد دربــاره ابعــاد یــک برنــد 
کــه از طریق اینفلوئنســر ها یــا  باشــد یــا پیام هایــی 
کــه بــه برند این  نماینــدگان برنــد مطــرح می شــود 
کــه در قالــب یــک شــخصیت  امــکان را می دهــد 
کنــد.  بــا مخاطبــان خــود ارتبــاط واقعــی برقــرار 
به عبــاری دیگر دیجیتــال پی آر این امــکان را برای 
برنــد فراهــم می کنــد تــا به جــای تمرکــز بــر فــروش 
خدمــت یــا محصــول بــه اعتبارســازی و ایجــاد و 
کاربــران خــود بپــردازد. پــرورش ارتبــاط تعاملــی بــا 
امــا چگونــه می تــوان یــک کمپین دیجیتــال پی آر 
کــه هــم باعث ایجــاد افزایــش  کــرد  طراحــی و اجــرا 
گاهــی از برنــد )Awareness( و افزایــش فــروش  آ
محصــول یــا خدمــت شــود؟ مخاطــب به دنبــال 
یــک »داســتان« جــذاب اســت. از طریــق روایــت 
یــک داســتان خالقانــه و موثــر می تــوان پیــام یــک 
پلت فرم هــای  در  اثربخــش  شــکلی  بــه  را  برنــد 
هــدف  مخاطــب  بــه  اجتماعــی  شــبکه های 

کــرد. منتقــل 
وقتــی برند هــا از طریق اینفلوئنســر ها )اســتفاده 
شــبکه های  در  کــه  روزنامه نگارانــی  ظرفیــت  از 
گ نویســان  وبال هســتند،  اثرگــذار  اجتماعــی 
یــک  اعتبــار  شــکل دادن  بــه  و اینفلوئنســر ها 
کمــک زیــادی می کنــد(  برنــد در فضــای آنالیــن 

در شــبکه های  کاربــری خــود  یــا حســاب های 
اجتماعــی بــا مخاطبــان خــود در حــال تعامــل 
کاربران شبکه های  هستند، تالش می کنند نظر 
و  کننــد  جلــب  خــود  به ســوی  را  اجتماعــی 
کنش ایجــاد کننــد. برای مثال به حســاب های  وا
ــری برخــی اســتارت آپ های ایرانی در توییتــر  کارب
کاربری پشــتیبانی(  کنیــد )نــه حســاب های  نــگاه 
کســی پشــت حســاب  کاربــران نمی داننــد چــه 
کاربــری نشســته اســت، امــا آن هــا بــرای تعامــل 
کاربری  مثــل شــوخ طبعی وارد تعامــل بــا حســاب 
یــک برنــد در توییتــر می شــوند. عمال ایــن برند هــا 
تولیــد  را  محتوایــی  اجتماعــی  شــبکه های  در 
کمی بــا فــروش محصــول یــا  کــه ارتبــاط  می کننــد 
کنــش از  خدمــت دارد، امــا بیشــتر باعث ایجــاد وا

کاربــران می شــوند. ســوی 
راه هایــی  از  یکــی  شــوخ طبعی  از  اســتفاده 
کــه برنــد می توانــد باعث ایجــاد تعامــل از  اســت 
کاربــران شــود، امــا قدرشناســی، اشــتیاق،  ســوی 
همراهــی، همــدردی و... از جملــه ویژگی هایــی 
اســت کــه می تــوان از طریــق دیجیتــال پــی آر برای 
کــرد و  یــک برنــد در شــبکه های اجتماعی ایجــاد 
به واســطه آن ارتبــاط انســانی مداومــی از طــرف 
کــرد. بــا گذشــت زمــان  یــک برنــد بــا کاربــران برقــرار 
شــبکه های  در  رویکــرد  با ایــن  کــه  برند هایــی 
می کننــد  برقــرار  تعامــل  کاربــران  بــا  اجتماعــی 
ذهــن  در  خــود  از  چهــره  یــک  یــا  هویــت  یــک 

مخاطب شــان می ســازند. آن هــا به جای اینکــه 
باقــی  ناشــناس  کســب و کار  یــک  یــا  برنــد  یــک 
ــراه  ــاد، هم ــخصیت ش ــک ش ــوان ی ــد به عن بمانن
کــه اعتمادســازی هــم  ــا... شــناخته می شــوند  ی
کرده انــد. به ایــن ترتیــب هــدف اصلــی حضــور در 
کــه در درجــه اول ایجــاد  شــبکه های اجتماعــی 

ارتبــاط اســت محقــق می شــود.
با ایــن حــال نباید از کیفیــت و تنوع محتوا )مانند 
ویدئــو یــا میم هــا و...( براســاس شــناخت درســت 
از مخاطب غافل شــد. برند باید در عین داشــتن 
یــک هویــت جــذاب و صمیمــی در شــبکه های 
اجتماعــی تــوان آمــوزش توصیه هــای مفیــد در 
گاهــی را  حیطــه حرفــه خــود و ایجــاد بینــش و آ
هــم داشــته باشــد. به این ترتیــب به مخاطبانش 
متوجــه  ســادگی  بــه  کــه  بدهــد  را  امکان ایــن 
برنــد  کار ایــن  حیطــه  موضوعــات  مهم تریــن 
کاملــی  کــه هویــت  بشــوند. با ایــن شــرایط اســت 
ــد در فضــای دیجیتــال شــکل می گیــرد  ــرای برن ب
کارش را بــا موفقیــت انجــام  و روابط عمومی برنــد 

داده اســت.
روابط عمومی دیجیتــال  حــوزه  در  مهــم  نکتــه 
رصــد شــبکه های اجتماعی و محافظــت از اعتبار 
و شــهرت برنــد اســت. اســتفاده از ســرویس های 
مانیتورینــگ بــرای متخصصــان دیجیتــال پــی آر 
گرفتــه  کــه شــکل  ضــروری اســت تــا از ایــن هویتــی 

محافظــت شــود.

کارگــروه تعییــن مصادیــق مجرمانــه ســال ۱۳۸۸ و 
در پــی تصویــب قانون جرایم رایانــه ای در مجلس 
کارگــروه بــر  شــورای اســالمی بنیان نهــاده شــد. این 
اســاس مــاده ۲۲ قانــون جرائــم رایانــه ای تشــکیل 
ــازی و  ــای مج ــر فض ــارت ب ــئولیت نظ ــده و مس ش
پاالیــش تارنماهــای حــاوی محتــوای مجرمانــه و 

رســیدگی بــه شــکایات مردمــی را بــر عهــده دارد. 
گرچــه مــردم در مــوارد متعــدد وزارت ارتباطــات  ا
و فنــاوری اطالعــات را متولــی فیلترینــگ و رفــع 
تعییــن  کارگــروه  اصــل  در  امــا  می داننــد،  آن 
دادســتان  کــه  مجرمانــه  محتــوای  مصادیــق 
کشــور ریاســت آن را برعهــده دارد، برای ایــن  کل 
فیلتــر  رفــع  و  می کنــد  تصمیم گیــری  موضــوع 
یــا  توییتــر  و  فیس بــوک  اجتماعــی  شــبکه های 
تصمیــم بــرای فیلتــر شــدن یــا نشــدن تلگــرام و 
دیگــر پیام رســان ها و وب ســایت ها، از صافی ایــن 
کارگــروه می گــذرد. البته وزیــر ارتباطات نیز عضوی 

می شــود. محســوب  کارگــروه  از ایــن 
کارگــروه تعییــن مصادیــق محتــوای مجرمانــه، بــر 
اســاس مــاده ۲۲ قانــون جرائــم رایانــه ای تشــکیل 
ــازی و  ــای مج ــر فض ــارت ب ــئولیت نظ ــده و مس ش
پاالیــش تارنماهــای حــاوی محتــوای مجرمانــه و 
رســیدگی بــه شــکایات مردمــی را بــه عهــده دارد که 

ــروه اســت. کارگ کشــور رئیس ایــن  کل  دادســتان 
کارگــروه شــامل وزیــر یــا نماینــده وزیــر  اعضای ایــن 
اطالعــات، وزیــر یــا نماینــده وزیــر فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی، وزیــر یا نماینــده وزیر دادگســتری، وزیر یا 
نماینــده وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، وزیر 
یــا نماینده وزیر علوم تحقیقــات و فنــاوری، وزیر یا 
نماینــده وزیــر آمــوزش و پــرورش، فرمانــده نیــروی 
انتظامــی، یــک نفــر خبــره در فنــاوری اطالعــات 
کمیســیون صنایــع و  و ارتباطــات بــه انتخــاب 
از  معــادن مجلــس شــورای اســالمی، یــک نفــر 
نمایندگان عضو کمیســیون قضائــی و حقوقی به 
انتخاب این کمیســیون به تائید مجلس شــورای 
اســالمی،  تبلیغــات  ســازمان  رئیــس  اســالمی، 

رئیــس ســازمان صــدا و ســیما می شــود.
کارگــروه تعییــن مصادیــق مجرمانــه ســال ۱۳۸۸ و 
در پــی تصویــب قانون جرایم رایانــه ای در مجلس 
کارگــروه بــر  شــورای اســالمی بنیان نهــاده شــد. این 
اســاس مــاده ۲۲ قانــون جرائــم رایانــه ای تشــکیل 
ــازی و  ــای مج ــر فض ــارت ب ــئولیت نظ ــده و مس ش
پاالیــش تارنماهــای حــاوی محتــوای مجرمانــه 
و رســیدگی بــه شــکایات مردمــی را بــر عهــده دارد. 

کــه مســئولیت فیلترینــگ را بــر  کمیتــه  در ایــن 
عهــده دارد، بخــش ارتباطــات و فنــاوری اطالعات 
کــه بــه  بــا احتســاب وزیــر و بــا حضــور شــخصی 
مســائل مربــوط بــه فنــاوری آشــنا باشــد، دو عضــو 
بــا  کارگــروه  کــه تصمیمــات  از آن جایــی  دارد و 
کثریــت نســبی حاضــران معتبــر خواهــد بود، ایــن  ا
تصمیم هــا  از  درصــدی  در  می تواننــد  عضــو  دو 

نقــش داشــته باشــند.
فهرســت مصادیــق محتــوای مجرمانــه شــامل 
اخــالق  و  عفــت  علیــه  محتــوا  بخــش  هفــت 
عمومــی، محتوا علیه مقدســات اســالمی، محتوا 
علیــه امنیــت و آســایش عمومــی، محتــوا علیــه 
مقامــات و نهادهــای دولتــی و عمومــی، محتــوای 
امــور ســمعی و بصــری و  بــه  مجرمانــه مربــوط 
تحریــک،  کــه  محتوایــی  و  معنــوی  مالکیــت 
ترغیــب، یــا دعــوت بــه ارتــکاب جرم کند، می شــود 
تعییــن مصادیــق مجرمانــه موظــف  کارگــروه  و 
اســت به شــکایات مربوط به مصادیق فیلترشده 
کنــد و  رســیدگی و نســبت بــه آن هــا تصمیم گیــری 
ــر  ــد فیلت ــوص رون ــی در خص گزارش ــاه  ــش م ــر ش ه

محتــوای مجرمانــه ارائــه دهــد.
کارگــروه تعییــن  در پورتــال خدمــات الکترونیــک 
مصادیــق محتــوای مجرمانــه بخــش مخصوصی 
و  فیلتــر  رفــع  درخواســت  بــه  رســیدگی  جهــت 
 rafefilter.internet.ir شــکایات مردمی بــه نشــانی
ــرم  ــق ف ــوان از طری ــه می ت ک ــت  ــده اس ــی ش طراح
گرفته شــده در این نشــانی درخواســت  برخــط قرار 

کــرد. کارگــروه ارســال  خــود را بــه 
گــروه درخواســت رســیدگی  در ایــن ســامانه بــه دو 
مدیــران  درخواســت  اول  گــروه  می شــود؛ 
اشــخاص  اســت. این  تارنماهای اینترنتــی 
می تواننــد به عنــوان مدیــر ســایت، درخواســت 

ــروه تعییــن  کارگ ــه  رفــع فیلتــر و شــکایت خــود را ب
کننــد و برای این کــه مشــخص  مصادیــق اعــالم 
کــه آیــا واقعــا مدیــر ســایت مورد نظر هســتند  شــود 
ســتاد  در  را  خــود  ســایت  بایــد  ابتــدا  خیــر،  یــا 
ســاماندهی پایگاه های ایرانــی بــه ثبــت رســانده و 
کــه در  کلمــه عبــوری  کاربــری و  ســپس بــا شناســه 
ســاماندهی بــه ثبــت رســیده اســت، درخواســت 

کننــد. رفــع فیلتــر تارنمــای خــود را ثبــت 
گــروه دوم در مــورد پایگاه هــای عمومی خارجــی 
آن  مدیــر  طــرف  از  اســت  ممکــن  کــه  اســت 
ســایت خارجــی درخواســت رفــع فیلتــری مطــرح 
ممکــن  دالیلــی  بــه  کاربران ایرانــی  امــا  نباشــد، 
محتــوای  و  اطالعــات  بــه  ضــروری  نیــاز  اســت 
منــدرج در آن تارنمــا داشــته باشــند. در چنیــن 
کاربــر  مــواردی شــهروندان می تواننــد به عنــوان 
)اســتفاده کننده( ســایت فیلترشــده، درخواســت 
رفــع فیلتــر تارنمــای مــورد نظــر را از طریــق درگاه 

کننــد. مذکــور مطــرح 
در ادامه مدیران تارنماهای فیلترشده می توانند 
خــود،  عبــور  رمــز  و  کاربــری  شناســه  همــان  بــا 
وضعیــت درخواســت رفــع فیلتــر خــود را پیگیــری 
کننــد، در این صــورت پــس از اســتعالم از نهادهــای 
ــه،  ــت اولی ــب موافق کس ــروه و  کارگ ــو  ــه عض مربوط
در  موجــود  مجرمانــه  مصادیــق  از  نمونه هایــی 
تارنمــای متخلــف بــه مدیــر ســایت اعالم می شــود 
و مدیر ســایت نســبت به حذف آنها و ســایر موارد 
ــذف  ــد ح ــورت تایی ــد. در ص ــدام می کن ــابه اق مش
کلیــه مــوارد مجرمانــه، مدیــر تارنما فــرم تعهدنامه 
مربوطــه )مبنــی بــر تعهــد بــه نظــارت بیشــتر بــر 
تارنمــای خــود( را به صــورت الکترونیکــی تکمیل و 
امضــا می کنــد و پــس از این مرحله تارنمــای مذکور 

رفــع فیلتــر می شــود.

برای رفع فیلترینگ از وب سایتمان چه کنیم؟ ظرفیت روابط عمومی دیجیتال و هویت سازی برای برند 
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بخش ششم
از  صحبــت  هنــگام  یــا  ارائــه  اســالیدهای  در 
کنیــد. اســتفاده  آشــنا  گیــری  واحدهای انــدازه 

به عنوان مثال:
گر مخاطب شــما آمریکایی اســت و شــما باید مثالی  ا
از نظــر پولــی بیــان کنیــد، باید ایــن کار را بــه دالر انجام 
دهید نه به پوند. مخاطبان خود را در ذهن داشــته 
کــه آنهــا را هرگــز از  کنیــد  باشــید و اطمینــان حاصــل 
کــه  دســت نخواهیــد داد. بــه خاطــر داشــته باشــید 
تحویــل شــما در دریافــت اطالعــات شــما توســط 
مخاطبــان نیــز نقــش دارد. اطمینــان حاصــل کنیــد 
که با نحوه سخنرانی خود محترم و مودب هستید. 
هیــچ یــک از مخاطبــان را مســخره نکنیــد. ممکــن 
اســت مــورد توجــه شــما قــرار بگیــرد امــا در نــوع خــود 
خــوب نخواهــد بــود. چارلی کافمن گفت: »صحبت 
مــداوم لزومــًا ارتباطی نیســت«، ایجاد مکــث در میان 
ــود  ــب خ ــه مخاط ــا ب ــت ت ــم اس ــود مه ــخنرانی خ س

کنــد. اجــازه دهیــد نظــرات شــما را جــذب 
۴- از خود شک داشتن خالص شوید

کــه بــه آن اعتقــاد نداریــد  آیــا می توانیــد چیــزی را 
بفروشــید؟ ســخنرانی عمومــی را می تــوان بــه عنــوان 
گرفــت.  یــک ســخنرانی در زمینــه فــروش در نظــر 
مخاطبان شــما مشــتریان شــما هستند. شــما باید 
بــه گفتــار خود ایمــان داشــته باشــید. تمریــن منظــم 
گرفتــن بازخــورد از دیگــران در مــورد عملکــرد شــما  و 
از ارائه هــای قبلــی، بــه تعییــن مناطــق قــدرت و 
مناطقــی کــه نیاز به پیشــرفت دارنــد کمک می کند. 
زبــان بــدن، لحــن، صــدای شــما بایــد اعتمــاد بــه 

نفــس و اشــتیاق را در شــما نشــاط دهــد. اســتفاده 
گفتــار   »um« و »ah« کلمــات پرکننــده ماننــد مکــرر از 
شــما را غیــر رســمی می کند و عــدم تســلط بــر خــط 
ــک  ــز ی ــل هرگ کام ــنده  ــد. فروش ــر می کش ــه تصوی را ب
فرصــت مهــم را از دســت نمی دهــد. از »چــه اتفاقــی 
می افتــد« کــه قبــل از ارائــه در ذهــن شــما باقــی مانده 
گــر مخاطــب مــن با نظــرات  اســت اســتفاده کنیــد. »ا
گــر مــن نــکات اصلــی خــود را  مــن مخالفــت کنــد«، »ا
کنــم چــه می شــود« این تردیدهــا معمــواًل  فرامــوش 
ــد  ــش می ده کاه ــما را  ــس ش ــه نف ــاد ب ــطح اعتم س
کمتــر رضایــت بخشــی را بــرای مخاطبــان  و تأثیــر 
شــما ایجاد می کنــد. بــه یــاد داشــته باشــید، یــک 
را  پیــروزی  خــود  زمیــن  از  قبــل  کامــل  فروشــنده 
کنیــد.   حفــظ  را  مانند ایــن  نگرشــی  می بینــد. 
اظهاراتــی ماننــد: » فقــط دو روز قبــل در مورد ایــن 
سخنرانی به من گفتند«، »من در بهترین وضعیت 
بــرای ســخنرانی نیســتم«، معــذرت خواهــی و بهانــه 

کنیــد. اســت، شــما بایــد از آنهــا اجتنــاب 
۵. یک برداشت خوب ایجاد کنید

ــراد در 7 ثانیــه  ــه اف ک ــون 11/7 توضیــح می دهــد  قان
اول تمــاس 11 تصمیــم می گیرنــد. تحقیقــات نشــان 
خــوب  برداشــت  اولیــن  برای ایجــاد  کــه  می دهــد 
حداقــل بــه 7 ثانیــه زمان نیاز دارید. بــا افزودن، چند 
ثانیــه اول ارائــه شــما معنــای زیــادی دارد. مخاطبان 
شــما بــه احتمــال زیــاد در ادامــه کار ارزیابــی ســمعی و 
بصــری از شــما انجــام می دهنــد، که ممکن اســت بر 
میزان اســتقبال از گفتار شــما تأثیر بگذارد. خوب به 
نظــر برســد کــه قابــل ارائــه باشــد. مرتــب و محترمانــه 

لباس بپوشــید. 

7 موردی که قبل از یک سخنرانی عمومی باید بدانید
موفقیتربخ

کلیسای نرسس مقدس 

کویر گلشن طبس، زیباترین باغ تاریخی در دل  باغ 

کلیسای »نرسس مقدس« یا کلیسای »سورپ نرسس« واقع در کوچه سنگتراش های اصفهان در عصر صفوی و سال ۱۶۶۶میالدی بنا شده است. این 
بنا که توسط آویتک دیالنیان در محله کوچر ساخته شده در ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. کلیسای نرسس در 
جهت شرقی - غربی است، پالن آن مستطیل شکل و دارای دو گنبد است که یکی از آن ها کوچک تر و فاقد نورگیر و دیگری که بزرگ تر است با هشت 

نورگیر در قسمت مرکزی کلیسا قرار دارد. محراب کلیسا با دو اتاقک چهارگوش در دو طرف در قسمت شرقی بنا واقع شده. مصالح به کار رفته در 
ساختمان عبارتند از خشت و آجر. دیوارهای داخلی با گچ پوشانده شده و فاقد نقاشی است. برج ناقوس در قسمت جنوب غربی ساختمان و بر روی 
سقف آن قرار گرفته و در سال ۱۸۸۹ م بنا شده است. دیوارهای خارجی کلیسا با نمای آجری دارای قاب بندی هایی زیباست و در آن از پنجره هایی به 

سبک ایرانی استفاده شده، ورودی های جنوبی آن نیز دارای قاب سنگی با حجاری های زیبا همراه با نقش هایی از صلیب است.

باغ گلشن طبس، زیباترین باغ تاریخی در دل کویر در شمال شرقی استان خراسان جنوبی می باشد که در بستر شهری و در انتهای شرقی خیابان 
کم طبس، از سلسله خوانینی که به وسیله نادرشاه به حکومت طبس منصوب شدند،  گلشن طبس و بوسیله میرحسن خان، سومین حا

احداث گردید.این باغ در تاریخ بیستم دی ماه سال ۱۳۵۵ و به شماره ی ۱۳۱۰ در میان آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
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