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گارانتی  کاال و  ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشــور مشــکالت بزرگی را از قبیل قاچاق 
کاال هــای خارجی در کشــور بــه وجود آورده اســت. 

بــازار لــوازم خانگــی یکــی از بازار هــای پــر رونــق در کشــور بــوده بــه طــوری کــه دارای اتحادیــه و 
کشــور اســت. انجمن های مختلف در سراســر 

گذشــته حجــم بســیار زیــادی از نیــاز بازار هــای داخلــی توســط واردات  تــا چنــد ســال 
کــه تمامــا بــه صــورت قانونــی و توســط  کشــور بــر طــرف می شــد وارداتــی  لــوازم خانگــی بــه 

انجــام می گرفــت. نمایندگی هــای رســمی همان شــرکت های خارجــی در ایــران 
کشــور،  امــا بــا افزایــش توجهــات بــه تولیــدات داخلــی و جلوگیــری از خــروج بــی رویــه ارز از 
نهاد هــای مربوطــه ماننــد وزارت صمــت تصمیــم بــه ممنوعیــت واردات لــوازم خانگــی بــه 
کشــور گرفتنــد که ایــن تصمیــم در ابتــدا مشــکالت زیــادی را در بــازار لــوازم خانگــی کشــور بــه 

وجــود آورد.

ابراهیم گوگونانی - شهردار داران

کاربــری مســکونی و تجــاری واقــع در بلــوار  گــذاری 11 قطعــه زمیــن بــا  شــهرداری داران بااســتناد بودجــه 1۴۰۰ درنظــردارد نســبت بــه وا
کارشناســی بــه قــرار ذیــل بــه صــورت مزایــده بــه  پرســتار مقابــل درمانــگاه تامیــن اجتماعــی و اداره اوقــاف و امــور خیریــه براســاس نــرخ 

فــروش برســاند.
ک 2 به مساحت 1۶8 مترمربع مسکونی از قرار هر مترمربع ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعًا به مبلغ ۵/88۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 1( پال

ک ۳ به مساحت 1۶8 مترمربع مسکونی از قرار هر مترمربع ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعًا به مبلغ ۵/88۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 2( پال
ک ۴ به مساحت 1۶8 مترمربع مسکونی از قرار هر مترمربع ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعًا به مبلغ ۵/712/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۳( پال
ک ۵ به مساحت 1۶8 مترمربع مسکونی از قرار هر مترمربع ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعًا به مبلغ ۵/712/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۴( پال

ک ۶ به مساحت 1۶8 مترمربع مسکونی از قرار هر مترمربع ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعًا به مبلغ ۵/۵۴۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۵( پال
ک 7 به مساحت 178 مترمربع مسکونی از قرار هر مترمربع ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعًا به مبلغ ۵/87۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۶( پال

ک 1۰ به مساحت 229 مترمربع تجاری از قرار هر مترمربع ۴7/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعًا به مبلغ 1۰/7۶۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال 7( پال
ک 11 به مساحت 187 مترمربع تجاری از قرار هر مترمربع ۴8/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعًا به مبلغ 8/97۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال 8( پال
ک 12 به مساحت 1۴۶ مترمربع تجاری از قرار هر مترمربع ۴8/۵۰۰/۰۰۰ ریال جمعًا به مبلغ 7/۰81/۰۰۰/۰۰۰ ریال 9( پال
ک 1۳ به مساحت 1۰۵ مترمربع تجاری از قرار هر مترمربع ۴9/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعًا به مبلغ ۵/1۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال 1۰( پال
ک 1۴ به مساحت ۶9 مترمربع تجاری از قرار هر مترمربع ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعًا به مبلغ ۳/۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 11( پال

کل مبلــغ را بحســاب 1۴1۴۴۳118۴۶۵121 بانــک انصــار بنــام ســپرده جــاری شــهرداری داران  1( پیشــنهاددهندگان بایســتی ۵ درصــد 
واریــز نماینــد و فیــش مربوطــه را ضمیمــه پیشــنهاد خــود نماینــد مطالبــات قابــل قبــول نمــی باشــد.

گهــی امضــاء  مزایــده ب(  کــت الــف( شــامل ۵ درصــد فیــش واریــزی و آ 2( پیشــنهاددهندگان بایــد قیمــت پیشــنهادات خــود را در دو پا
ک و مهــر شــده بــه  کــت ال شــامل پیشــنهاد قیمــت از روز پنجشــنبه 1۴۰۰/۰2/۳۰ تــا پایــان وقــت اداری روز دوشــنبه 1۰/ ۰۳/ 1۴۰۰ در پا

دفتــر حراســت شــهرداری تحویــل نماینــد.
ک و مهــر شــده بــه دفتــر  کــت ال ۳( پیشــنهادات از روز پنجشــنبه 1۴۰۰/2/۳۰ تــا پایــان وقــت اداری روز دوشــنبه 1۴۰۰/۳/1۰ در پا

حراســت شــهرداری تحویــل نماینــد.
خ 11/ ۰۳/ 1۴۰۰ باز و قرائت خواهد شد. ۴( پیشنهادات رسیده در روز سه شنبه مور

۵( ســپرده نفــر دوم و ســوم تــا انعقــاد قــرارداد بــا نفــر اول در شــهرداری باقــی مانــده و چنانچــه نفــر اول از عقــد قــرارداد پــس از یــک هفتــه 
کــه نفــر دوم هــم از انعقــاد  خــودداری نمایــد ســپرده او بــه نفــع شــهرداری ضبــط و بــا نفــر دوم قــرارداد منعقــد خواهــد شــد و درصورتــی 

قــرارداد خــودداری نمــود او نیــز ضبــط و نفــر ســوم همچنیــن
کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.  )۶

کارکنان دولت را بنمایند. 7( پیشنهاددهندگان باید قانون منع دخالت 
8( بهای زمین نقداً و به صورت یکجا دریافت خواهد شد.

کمیســیون پیشــنهادات مبهــم و مخــدوش را  9( پیشــنهاددهندگان بایــد قیمــت پیشــنهادی خــود را بطــور دقیــق مشــخص نماینــد و 
رد خواهــد نمــود )مثــال یــک درصــد بیشــتر از باالتریــن قیمــت(

1۰( هزینــه مالیــات و صــدور ســند و پروانــه ســاختمان و تفکیــک و خدمــات و هزینه هــای دیگــر بــه عهــده خریــدار مــی باشــد و شــهرداری 
گونــه تعهــدی درقبال آن نــدارد. هیــچ 

11( جهت اطالع از مساحت و موقعیت زمین های موردنظر به دفتر فنی یا نقشه منصوب در تابلوی اعالنات شهرداری مراجعه نمایید.
که برنده مزایده دارای مطالباتی از شهرداری باشد به هیچ وجه با مطالبات تهاتر نخواهد شد. 12( الزم به ذکر است درصورتی 

کلیــه شــرایط آن مهــر و امضــاء نمــوده و ضمیمــه فیــش بانکــی  گهــی را بــه منزلــه قبولــی  1۳( پیشــنهاددهندگان بایــد ذیــل ایــن برگــه آ
خــود نماینــد.

گهی به عهده برنده مزایده می باشد. 1۴( هزینه آ
1۵( خریــدار بایــد قیمــت زمیــن را ظــرف مــدت یــک هفتــه بــه حســاب شــهرداری واریــز درغیراینصــورت ســپرده او بــه نفــع شــهرداری 

ضبــط خواهــد شــد.
کت های پیشنهادی الزامی می باشد. ک زمین مورد نظر بر روی پا کننده و شماره پال ج نام و نام خانوادگی شرکت  1۶( در

گهی مزایده نوبت دوم آ

11۳81۳۳ / م الف

دردسرجدیدبازاریها!

لوازم خانگی قاچاق با گارانتی های تقلبی

علی اصغر حاج حیدری - شهردار خمینی شهر

گهی اقدام نماید: شهرداری خمینی شهر درنظردارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر ازطریق آ
موضوع مناقصه: اجاره خودروهای سواری بمدت یک سال

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

مهلت ارائه پیشنهادهای مناقصه: پایان وقت اداری سه شنبه مورخ 1۴۰۰/۰۳/18
محل دریافت اسناد: امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر

محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر
تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت 1۰ صبح روز چهارشنبه مورخ 1۴۰۰/۰۳/19

مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 1۴۰۰/۰۳/29
اصالح، جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمی شود.

11۳81۶۶ / م الف

چاپ اول
گهی تجدید مناقصه آ

قایدی جانشین ابراهیمی 
در االهلی می شود؟

۶

وزارتراهوشهرسازی؛

که  برخورد با دفترخانه هایی 
مسکن ملی به نام می زنند

بزرگترین خشکسالی نیم قرن اخیر 
و اختالف نظر بی موقع مدیران 

بهره برداری از 
یک طرح اشتغالزایی در شهرضا 

توسط بنیاد برکت

توسعه گردشگری فریدونشهر 
گرو توجه به زیرساختها  در 

دربارهحدود۶۰۰ثبتنامکنندهانتخابات؛

که در انتخابات  گروهی   ۹
ریاست جمهوری 

کاندیدا شدند

۳

۳

۴

2

۴

درشانزدهمینجشنوارهعملکردروابطعمومیهایاصفهان
صورتگرفت؛

اهداء تندیس رتبه برترجشنواره 
روابط عمومی ها به فوالدمبارکه

موزه موسیقی اصفهان 
در آستانه تعطیلی است

۳

۵

۳

مدیرعامل آبفای استان اصفهان:

امسال تحت هیچ شرایطی جیره بندی آب نداریم
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نایــب رئیــس اتحادیــه طــا و جواهــر بــا اشــاره بــه 
افزایــش ۶۰۰ هــزار تومانــی قیمــت ســکه نســبت بــه 
روز ابتــدای هفتــه گذشــته گفــت: بــا توجــه به اینکــه 
کرات برجامی اســت، فعًا  قیمت ارز تحت تأثیر مذا
بــه نظر می رســد قیمــت دالر در همین محــدوده در 
هفتــه جــاری باقــی بمانــد بنابرایــن قیمــت ســکه و 

طــا افزایــش قابــل توجهــی نخواهــد داشــت.
محمد کشتی آرای اظهار کرد: از روز دوشنبه هفته 
گذشــته نرخ ارز افزایشــی شــد این در حالی است که 
ــا پیــش از آن انــس جهانــی طــا در حــال افزایــش  ت

کاهشــی شــد.  که از روز ســه شــنبه روند آن نیز  بوده 
کاهــش انــس جهانــی همزمان بــا افزایش قیمــت ارز 

همراه بــود.
وی افــزود: از طرفــی پس از ســه هفته تعطیل بودن 
واحدهــای صنفــی، بــا شــروع داد و ســتدها تقاضــا 
کــه  بــرای خریــد مصنوعــات طــا افزایــش یافــت 

بخشــی از علــت افزایــش قیمــت آن اســت.
نایــب رئیــس اتحادیــه طــا و جواهــر گفــت: افزایش 
تقاضــا همچنیــن منجــر بــه افزایــش حبــاب ســکه 
کــه قیمــت طــا نیــز بــا  شــد این در حالــی اســت 

توجــه بــه افزایــش انــس جهانــی و قیمــت ارز در 
افزایــش  عامــل  ســه  اســت، این  افزایــش  حــال 
قیمــت طــا و ســکه را بــه همــراه داشــته و در حــال 
حاضــر نیــز داد و ســتدها بر ایــن اســاس آن صــورت 
کــه شــاهد افزایــش ۶۰۰ هــزار  می گیــرد بــه طــوری 
تومانــی قیمت ســکه نســبت بــه روز ابتــدای هفته 

گذشــته بودیــم.
کشــتی آرای بــا بیان اینکه ایــن افزایش قیمت ســکه 
نیــز ناشــی از افزایــش قیمــت ارز و تقاضــا بــوده اســت 
کرات  و بــا توجــه به اینکــه قیمــت ارز تحــت تأثیــر مذا
ــه نظــر می رســد قیمــت دالر  برجامی اســت، فعــًا ب
در همیــن محــدوده در هفتــه جــاری باقــی بمانــد و 

افزایــش قابــل توجهی نداشــته باشــد.
نــرخ طــا و ســکه در بــازه زمانــی یــک هفتــه ای بیش 
 بــه 

ً
کاهــش یافتــه و ســپس مجــددا از هفــت درصــد 

کــه  نرخ هــای پیشــین خــود بازگشــت بــه طــوری 
گــرم طــا ۱۸ عیــار ۹,۶۸۵,۰۰۰ ریــال، انس  کنــون هــر  ا
جهانــی طــا ۱,۸۴۱.۵۷ دالر، قیمــت هــر عــدد ســکه 
امامــی ۹۹,۲۰۰,۰۰۰ ریــال، هــر عــدد ســکه بهــار آزادی 
ــکه ۵۵,۵۰۰,۰۰۰  ــم س ــدد نی ــر ع ــال، ه ۹۹,۰۰۹,۰۰۰  ری
ریــال، هــر عــدد ربــع ســکه ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ریــال و هــر 

گرمــی ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ رســیده اســت. عــدد ســکه یــک 

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران :

قیمتطالوسکهتغییرچندانینمیکند

گزارشربخ

کشــور  بــه  خانگــی  لــوازم  واردات  ممنوعیــت 
گارانتــی  کاال و  ــی را از قبیــل قاچــاق  مشــکات بزرگ
کشــور بــه وجــود آورده اســت.  کاال هــای خارجــی در 
ــوازم  ــازار ل گــزارش  باشــگاه خبرنــگاران جــوان، ب ــه  ب
خانگــی یکــی از بازار هــای پــر رونق در کشــور بــوده به 
کــه دارای اتحادیــه و انجمن هــای مختلــف  طــوری 

کشــور اســت. در سراســر 
گذشــته حجــم بســیار زیــادی از نیــاز  تــا چنــد ســال 
خانگــی  لــوازم  واردات  توســط  داخلــی  بازار هــای 
کــه تمامــا  بــر طــرف می شــد وارداتــی  کشــور  بــه 
نمایندگی هــای  توســط  و  قانونــی  صــورت  بــه 
رســمی همان شــرکت های خارجــی در ایــران انجــام 

می گرفــت.
امــا بــا افزایــش توجهــات بــه تولیــدات داخلــی و 
کشــور، نهاد هــای  جلوگیــری از خــروج بــی رویــه ارز از 
مربوطه مانند وزارت صمت تصمیم به ممنوعیت 
که ایــن  گرفتنــد  کشــور  واردات لــوازم خانگــی بــه 
تصمیــم در ابتــدا مشــکات زیــادی را در بــازار لــوازم 

ــه وجــود آورد. کشــور ب خانگــی 
بــه  نمایندگــی  شــرکت های  تمــام  اول  وهلــه  در 
نوعــی بازنشســته شــدند بــه دلیل اینکــه فعالیــت 
کامــا تعطیــل شــد. در چنــد مــاه ابتدایــی  آن هــا 
ــوازم خانگــی  کــه تصمیــم یــه ممنوعینــت واردات ل
کشــور اجــرا شــد، در تامیــن تقاضــا در بازار هــای  بــه 

کشــور بــا مشــکل مواجــه شــده بودیــم.
لــوازم خانگــی در ایــران  شــرکت های تولیدکننــده 
هنــوز بــه تــوان تامیــن کامــل تقاضــا در بــازار نرســیده 
بــا یکدیگــر  تقاضــا  و  بــه اصطــاح عرضــه  بودنــد 
که ایــن تصمیــم  همخوانــی نداشــت؛ بــه طــوری 
قــرار  بــازار  فعاالن ایــن  از  بســیاری  انتقــاد  مــورد 
گرفــت. آن هــا معنقــد بودنــد دولــت در ابتــدا بایــد 
شــرکت های تولیدکننــده را تــا حــد تامیــن نیــاز بــازار 
تقویــت می کــرد ســپس ممنوعیــت واردات را اعمال 

می کــرد.
گذشــت حــدود ۳ ســال تــا  ایــن نقــص در بــازار بــا 
حــدودی بــر طــرف شــد به طــوری که امــروز نیاز بــازار 
ــادی توســط تولیــدات  ــا حــد زی ــوازم خانگــی ت ــه ل ب

ــرد. ــام می گی ــی انج داخل
لــوازم  کبــر پازوکــی رئیــس اتحادیــه فروشــندگان  ا
خانگی تهران در خصوص وضعیت عرضه و تقاضا 
کارخانه هــا و شــرکت های  کــرد: امــروز  در بــازار اظهــار 
حــدی  تــا  خانگی ایرانــی  لــوازم  تولیدکننــده 
کــه تمام نیاز  ظرفیت هــای خــود را افزایــش داده انــد 

کننــد. ــوازم خانگــی را تامیــن  ــه ل ــازار ب ســاالنه ب
بــازار  نیــاز  از  ناچیــزی  درصــد  البتــه  افــزود:  وی 
همچنــان از طریــق مــوارد مشــابه خارجــی تامیــن 
کشــور  وارد  قاچــاق  صــورت  بــه  کــه  می شــود 
می شــوند و در برخــی از فروشــگاه های ســطح شــهر 

می شــوند. فروختــه  نیــز 
ــوازم خانگــی تهــران  رئیــس اتحادیــه فروشــندگان ل
کــرد: اتحادیــه مخالــف فــروش لــوازم خانگــی  بیــان 
کــه از طرفــی بــا قوانیــن وزارت  قاچــاق اســت چــرا 
صمــت برابــری نــدارد و از طرفــی هــم بــرای تولیــدات 
داخلــی اختال ایجــاد می کنــد، امــا اتحادیــه متولــی 

مبــارزه و مقابلــه با ایــن امــر نیســت.
پازوکــی ادامــه داد: در حــال حاضــر تنهــا در تامین دو 
گازی  کولر هــای  محصــول ماشــین ظــرف شــویی و 
بــا مشــکل مواجــه هســتیم  کشــور  بازار هــای  در 
کارگاه هــای ســاخت  که ایــن ضعــف هــم بــا تقویــت 
کــه البتــه حمایــت  داخــل بــر طــرف خواهــد شــد 

دولــت را می طلبــد.
کــه  نمایندگــی  شــرکت های  کــرد:  تصریــح  وی 
ســال ها قبــل شــرکت های خارجــی لــوازم خانگــی 
کامــل  را در ایــران پوشــش می دادنــد امــروز بــه طــور 
گارانتــی  فعالیــت خــود را از دســت داده انــد و هیــچ 

بــرای لــوازم خانگــی خارجــی وجــود نــدارد.
کاالهای ایرانی فاقد گارانتی

گشــتی در بازار هــای لــوازم  گــزارش بــا  بــر اســاس این 

خانگــی تهــران شــاهد فــروش لوازم خانگــی خارجی 
هســتیم باوجود اینکــه درصــد آن نســبت بــه مــوارد 
مشــابه ایرانی بســیار ناچیز اســت، اما همین درصد 
تولیدات ایرانــی  در  منفــی  تاثیــر  می توانــد  ناچیــز 

داشــته باشــد.
خریــد  بــه  را  خــود  مشــتریان  بــازار  کاســبان این 
که کاالی خارجی  کاالی ایرانی تشویق می کنند چرا
گارانتــی هســتند این در  گــران و فاقــد  بیــش از حــد 
دارای  تمامی کاال های ایرانــی  کــه  اســت  صورتــی 

گارانتی هــای طوالنــی معتبــر هســتند.
البتــه در ایــن میــان برخــی شــرکت های خصوصــی 
کاال هــای خارجــی قاچــاق به  کــه  فعالیــت می کننــد 
کشــور را بــه صــورت غیــر رســمی و بــا دریافــت مبلــغ 
زیــاد گارانتــی می کننــد، امــا طبــق اظهــارات انجمــن 
کشــور، فعالیــت تمام ایــن  خدمــات پــس از فــروش 

شــرکت ها غیــر قانونــی اســت.
فعالیت شرکت های اعطای گارانتی مجاز اما در 

چارچوب قانون
خدمــات  انجمــن  رئیــس  نائــب  نجفــی  وحیــد 
کشــور درخصــوص نحــوه عملکــرد  پــس از فــروش 
گارانتــی لــوازم خانگــی  شــرکت های خصوصــی در 
کلی ایــن شــرکت ها  کــرد: فعالیــت  قاچــاق اظهــار 
انجمــن صنفــی  نظــارت  تحــت  و  اســت  قانونــی 
فعالیــت می کننــد، اما ایــن فعالیــت تا زمانــی قانونی 

گارانتــی نکننــد. کاال هــای قاچــاق را  کــه  اســت 

همــراه،  تلفــن  همچــون  کاال هایــی  افــزود:  وی 
کــه  رایانــه همــراه و برخــی از لــوازم صــوت و تصویــری 
ــدارد،  کشــور هیــچ منــع قانونــی ن ــه  واردات آن هــا ب
توســط این شــرکت ها بــا شــرایط از پیــش تعییــن 
گارانتــی لــوازم خانگــی  گارانتــی می شــوند، امــا  شــده 
کــه واردات آن هــا ممنــوع اســت، غیــر قانونــی اســت.
نائــب رئیــس انجمــن خدمات پــس از فروش کشــور 
گارانتــی بــرای لــوازم  کــرد: به ایــن ترتیــب هیــچ  بیــان 
کاغذ های  خانگی در ایران معتبر نیست و نباید به 

گارانتی اعتمــاد کرد. درج شــده بــه عنــوان 
کــه برخــی  کــرد: در صورتــی  نجفــی در پایــان مطــرح 
افــراد تمایــل بــه خرید لوازم خانگــی خارجی قاچاق 
گارانتــی  هســتند بــه هیــچ عنــوان مبلغــی بابــت 
کــه فاقــد اعتبــار اســت و هیــچ  پرداخــت نکننــد چرا
قطعاتــی از کاالی مــورد نظــر در کشــور جهــت تعمیر 
وجــود نــدارد و تعمیــر آن هــا از طریــق قطعات ایرانــی 

گرفــت. صــورت خواهــد 
تدوین سامانه جلوگیری از فروش کاالی قاچاق

ســتاد  حقوقــی  کل  معصومی مدیــر  علــی  ســید 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز بــا اشــاره به ایجاد ســامانه 
کاالی قاچــاق«   »جلوگیــری از ارائــه خدمــات بــه 
گفت: ایــن  ــاق   ــا قاچ ــارزه ب ــون مب در اصاحیــه  قان
ســامانه جدیــدا تدویــن شــده اســت. بــه دلیــل  
بــه  کاال  دارد  وجــود  قانــون  در  کــه  ضعف هایــی 
کشــور  روش هــای مختلــف بــه صــورت قاچــاق وارد  

می شــود.برخی شــرکت ها بــا هــدف اعتمــاد خریــدار  
کاال هــا  بــه صــورت صــوری بــا اخــذ وجوهــی به ایــن 

گارانتــی می دهنــد.
توســط  گارانتــی  ارائــه  واقــع  در  کــرد:  بیــان  وی 
کــه بــه صــورت  شــرکت های داخلــی بــه محصوالتــی 
غیــر قانونــی وارد کشــور شــدند امنیت خاطــری را به 
کننده ایجــاد می کنــد  کاذب بــرای مصــرف  صــورت 
کــه  باعــث ترغیــب مصــرف کننــده  نســبت بــه خرید 
ایــن مقــام مســئول در ســتاد  کاال می شــود.  آن 
کاال ادامــه داد: به ایــن مــوارد در  مبــارزه بــا قاچــاق 
ــا  یــک مــاده مســتقل در اصاحیــه قانــون مبــارزه ب
قاچــاق بــه آن پرداختــه شــده اســت. به ایــن معنــا 
کــه هــر خدماتــی اعــم از خدمــات بانکــی ماننــد انواع 
کاال هــا داده  کــه بــه  ضمانــت نامــه یــا بیمــه نامه هــا 
می شــود بایــد حتمــا مشــخص شــود که منشــا ورود 

کشــور قانونــی اســت. کاال بــه 
کاال  کل حقوقــی ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق  مدیــر 
گر شــرکت بیمــه ای بخواهد  گفــت: بــه عنوان مثال ا
کند. باید براساس اطاعات  کاالیی را در انبار بیمه 
و مراجعــه به ایــن ســامانه اطمینــان داشــته باشــد 
کاال بــه جهــت ورود قانونــی بــه  کــه مشــخصات این 
کشــور وجــود دارد و ســپس اقــدام بــه صــدور بیمــه 
کنــد؛ چنانچــه اقــدام  نشــود، مرتکــب تخلــف  نامــه 
شــده اســت, بعــد از تصویــب شــورای نگهبان ایــن 
ســامانه راه انــدازی خواهد شــد. معصومــی  در پایان  
گفت: مانند ســایر ســامانه ها ســتاد خود مســتقیما 
نســبت به ایجــاد ســامانه ها اقــدام نمی کــد بلکــه 
دارد.  ســامانه ها  در  را  نظــارت  و  راهبــری  نقــش 
مجــری خــود دســتگاه های مربوطــه ماننــد وزارت 
صمت هستند. مســئولیت اجرا با دستگاه هاست 
و ســتاد نظــارت و هماهنگی هــا را انجــام می دهــد.

ــوازم  ــور ل ــروش و حض ــر ف ــزارش عم گ ــاس این  ــر اس ب
ــدا  ــت ابت ــان اس ــه پای ــران روب ــی در ای ــی خارج خانگ
ارزش  بــی  بــا  امــروز هــم  و  بــا ممنوعیــت واردات 
گارانتــی آن هــا در کشــور. امــا بــه هــر حال ایــن  شــدن 
محصــوالت خارجــی بــا وجــود قیمت هــای زیــاد 

کشــور دارد. تقاضا هایــی همچنــان در 
بــه نظــر می رســد بهتریــن راه بــرای رفــع مشــکات 
موجــود در ایــن بــازار، حمایــت تولیدکننــدگان بــرای 
اســت  بــازار  نیــاز  رفــع  و  خــود  تولیــدات  افزایــش 
همچنیــن دولــت در مرحلــه دوم بهتــر اســت تــا 
لــوازم  واردات  بــرای  را  ســختی  و  خــاص  شــرایط 
کنــد تا ایــن درصــد بســیار  خانگــی خارجــی اعمــال 

کشــور نیــز بــر طــرف شــود. ناچیــز از تقاضــا در 

دردسرجدیدبازاریها!

لوازم خانگی قاچاق با گارانتی های تقلبی 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

طبــق اعــام یــک مســئول وزارت راه و شهرســازی، بــا 
ک کــه در خرید  دفاتــر ثبــت اســناد یــا بنگاه هــای امــا
و فــروش واحدهــای اقــدام ملــی مســکن مشــارکت 

کننــد برخــورد می شــود. 
طبــق اعــام یــک مســئول وزارت راه و شهرســازی، بــا 
ک کــه در خرید  دفاتــر ثبــت اســناد یــا بنگاه هــای امــا
و فــروش واحدهــای اقــدام ملــی مســکن مشــارکت 

کننــد برخــورد خواهــد شــد.
خریــد و فــروش امتیــاز واحدهــای طــرح اقــدام ملــی 
مســکن بــه شــکل غیرقانونــی در جریــان اســت. این 
و  راه  وزارت  بارهــا مســئوالن  کــه  اســت  در حالــی 
کرده انــد در صورت ایــن اقــدام،  شهرســازی اعــام 

فروشــنده ســلب امتیــاز می شــود.
گهــی فــروش امتیــاز واحدهــای اقــدام ملــی  درج آ
مســکن در فضــای مجــازی ســر و صدای زیــادی به پا 
کــرده اســت. نرخ ها نیــز در مناطق مختلف متفاوت 
کشــور از ۲۰  کــه در بعضــی مناطــق  اســت؛ بــه طــوری 
میلیون تومان شــروع می شــود و در شــهر پردیس به 

۲۷۰ تــا ۳۰۰ میلیــون تومــان می رســد.
 امیــر زاغیــان - معــاون مســکن و ســاختمان 

ً
اخیــرا

گفتــه  اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان - 
کــه فــروش واحدهــای اقــدام ملــی مســکن عــاوه بــر 
لغــو امتیاز متقاضی، برخورد قانونــی از طریق مراجع 
ک کــه  قضائــی بــا دفاتــر ثبــت اســناد و مشــاورین امــا

در ایــن فعالیــت مشــارکت دارنــد را بــه همــراه دارد.
با ایــن حــال، چنــد روز قبــل محمــود محمــودزاده 
گفــت:  - معــاون وزیــر راه و شهرســازی - به ایســنا، 
ــه معامــات غیررســمی به عنــوان ســند  ک ــی  ــا زمان ت
ملــی  مســکن  فــروش  و  خریــد  شــود  شــناخته 
اجتناب ناپذیــر اســت، ولــی مــا بــا مصادیــق خریــد و 
فروش مسکن ملی از طریق صنوف مرتبط برخورد 

می کنیــم.
کنش  گــرم شــدن بــازار فــروش امتیاز مســکن ملــی، وا
محمــد اســامی، وزیــر راه و شهرســازی را در پــی 
کــه  گفــت، اشــخاصی  کــه در ایــن خصــوص  داشــت 
امتیــاز خودشــان را می فروشــند فــرم »ج« آنهــا قرمــز 
می شــود و دیگــر نمی تواننــد دوبــاره امتیــاز داشــته 

باشــند.
با همه این تفاسیر، معامات امتیاز مسکن ملی به 
شــکل زیر پوســتی و حتی علنی در فضای مجازی و 

ک در جریان اســت. برخــی بنگاه های امــا

گفت: افزایش  کارشــناس ارشــد بازارهای مالی  یک 
کاهــش نــرخ ارز بــا توجــه بــه وارداتــی یــا صادراتــی  یــا 
بــودن خدمــات شــرکت ها می توانــد تاثیــرات مثبت 
و منفی بر آن گذارد. شــاهین شــایان آرانی در رابطه 
بــا چگونگــی تأثیر نــرخ ارز بر بازار ســرمایه اظهــار کرد: 
ــه دو شــیوه مســتقیم و  ــورس ارواق بهــادار ب ــر ب ارز ب
کــه در واقــع تغییــرات جــو  یــک شــیوه غیرمســتقیم 
گــر قیمــت  روانــی اســت تأثیرگــذار اســت. وی افــزود: ا
کــه دارایی هــا  ارز افزایــش یابــد، شــرکت های بورســی 
و محصــوالت آنهــا صادراتــی اســت درآمــد بیشــتری 
کــرد  کــرده و ســود دهــی بیشــتری خواهنــد  کســب 
ــد  ــش می یاب ــز افزای ــا نی ــهام آنه ــت س ــن قیم بنابرای
گــروه نفتــی از ایــن  عمــده شــرکت های معدنــی و 
بازارهــای  ارشــد  کارشــناس  دســته هســتند. این 
کــه عملکــرد آنهــا بــر  گفــت: امــا شــرکت هایی  مالــی 
پایــه واردات بــوده و محصــوالت خــود را از خــارج 
کشــور وارد می کنند با افزایش قیمت ارز تأثیر منفی 
ــرا قیمــت تمــام شــده محصوالتشــان  ــد زی می گیرن

کمتــر  افزایــش می یابــد ســود دهی ایــن شــرکت ها 
کاهــش می یابــد. شــده و قیمــت سهامشــان 

شــایان آرانــی افــزود: بــه نســبت درگیــری شــرکت ها 
گرفــت  بــا مســائل ارز، تأثیــرات متفاوتــی خواهنــد 
کاهــش قیمــت ارز دو تأثیــر مختلــف  و افزایــش یــا 
می توانــد بــر بــورس داشــته باشــد، بــرای برخــی از 
شــرکت ها افزایــش قیمت ســهام و بــرای برخی دیگر 

ــت. ــد داش ــی خواه ــت را در پ ــش قیم کاه
کــه قیمــت  کــرد: عــاوه بر ایــن، زمانــی  وی تصریــح 
ــر بازارهــای  ــی منفــی ب ــد جــو روان ارز افزایــش می یاب
ریســک  و  نگرانی هــا  و  می شــود  کــم  حا داخلــی 

کار افزایــش می یابــد. کســب و  فضــای 
گفت: ایــن  کارشــناس ارشــد بازارهــای مالــی  ایــن 
موضــوع تأثیــر روانــی در بــورس نیز ایجــاد خواهــد 
کــه دورنماهــای اقتصــادی نســبت بــه  کــرد. زمانــی 
کار و بــورس  کســب و  آینــده مثبــت باشــد فضــای 
بهبــود می یابــد بنابرایــن در تنظیم بــازار بــورس باید 
بــه تأثیــر روانــی اخبــاری که به بــازار مخابره می شــود 

توجــه داشــت.

معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان »وام تولیــد 
پرداخــت  ارزان قیمــت  پروژه هــای  بــه  مســکن 
می شــود«،گفت: شــواری پــول و اعتبــار در حــال 
بررســی افزایــش ســقف وام ســاخت مســکن اســت. 
کــرد: بــر اســاس قانــون  محمــود محمــودزاده اظهــار 
مســکن  واحــد  میلیــون   1.2 بایــد   1۴۰۰ بودجــه 
شــهری و روســتایی تا از تســهیات ســاخت مسکن 
کننــد. از ایــن تعــداد ۴۰۰ هــزار واحــد بــرای  اســتفاده 
واحدهــای مســکونی روســتایی و 8۰۰ هــزار واحــد 
گرفتــه  بــرای واحدهــای مســکونی شــهری در نظــر 

شــده اســت.
ــد  ــق تولی ــرای رون ــاخت ب ــه وام س ــا بیان این ک وی ب
مســکن افزایــش یافــت، افــزود: مالــکان خصوصــی ، 
بــر  خصوصــی  بخــش  ســازندگان  و  خودمالــکان 
کــه وزارت راه و شهرســازی تعیین  اســاس ضوابطــی 
کــرده بــه بانک هــا مراجعه کرده و تقاضای اســتفاده 
ــر اســاس  از تســهیات ســاخت را داشــته باشــند. ب
کــه انجــام شــده این تســهیات  شــاخص بنــدی 
ــه عمومــا ســازندگان  ک ــار واجــدان شــرایط  در اختی
واحدهــای متوســط و ارزان قیمــت هســتند، قــرار 

می گیــرد.
کیــد بر این کــه تســهیات ســاخت مســکن  وی بــا تا

گران قیمــت پرداخت  افزایــش یافتــه بــه واحدهــای 
که ایــن بخشــی از ضوابــط وزارت راه و  نمی شــود 
کار بخــش  کرد:با ایــن  شهرســازی اســت، تصریــح 
کشــور  عمــده ای از واحدهــای نیمــه تمــام ســطح 
تکمیل و رونق ساخت و ســاز در ســال جاری بیشــتر 

شــود.
تعییــن  بررســی  از  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
ســقف وام ســاخت در شــورای پــول و اعتبــار خبــر 

داد و گفت:بانــک مرکــزی جــدول ســهیمه بانک ها 
را اعــام کــرده و مبلــغ وام طــی یک تا دو هفته آینده 

اعــام خواهــد شــد.
ــات  ــا و موسس ــه بانک ه ــا بیان این ک ــودزاده ب محم
طــرح  اجرای ایــن  بــه  ملکــف  اعتبــاری  و  مالــی 
کــرد:  ســهمیه بانــک مســکن بــا  هســتند، اظهــار 
حــوزه  در  بانــک  آن  بــودن  تخصصــی  بــه  توجــه 

مســکن از ســایر بانک هــا بیشــتر خواهــد بــود.

کارشــناس مســکن بــا بیــان »بخــش مســکن بــه 
بــه دلیــل  گفــت:  حالــت نیمه کمــا رفتــه اســت« 
کنتــرل بــازار ارز توســط دولــت و وضــع بــد بــورس، 
کرده انــد.  کــوچ  مســکن  بــازار  بــه  ســرمایه گذاران 
ــرد:  ک ــازار مســکن اظهــار  ــاره ب حســن محتشــم درب
کــم  ــا توجــه بــه شــرایط حا کشــور ب بخــش مســکن 
بــر اقتصــاد، افزایــش تقریبــا ۱۰۰ درصــدی قیمــت 
بــه ۹۷ و ســال ۹۹  مســکن در ســال ۹۸ نســبت 
ــا  کم ــت نیمــه  ــه حال ــا ب ــال ۹۸ تقریب ــه س ــبت ب نس

رفتــه اســت.
نقدینگی هــای  حاضــر  زمــان  در  داد:  ادامــه  وی 
کــه بایــد بــه جایی  ســرگردانی در جامعــه وجــود دارد 
کــه مــا  پنــاه ببرد، ایــن ســرمایه ها چیــزی نیســت 

ــد. کن بمان ــد و ســا انتظــار داشــته باشــیم بخواب
وی افــزود: از ســوی دیگــر عملکــرد دولــت در بــورس 
باعث شــد تا ســرمایه بســیاری از مردم به خصوص 
حبــاب  دلیــل  بــه  درآمــدی  پاییــن  ســطح  افــراد 
کــرده و متضــرر  کوتاهــی افــت  جــذب و در مــدت 

شــوند.
بــا  انبوه ســازان  انجمــن  مدیــره  هیئــت  عضــو 
یادآوری این کــه نوســانات بــازار بــورس باعــث شــد 
تــا ســرمایه گذاران ســرخورده از آن خــارج شــوند، 
کنتــرل  ــازار ارز و ســکه توســط دولــت  کــرد: ب اضافــه 
می شــود؛ ابتــدای امســال نــرخ دالر دربــازه ۲۵ تــا 
کــه بــا افزایــش تزریــق ارز،  نــرخ  ۲۶ هــزار تومــان بــود 
گذشــته بــه ۲۱ هــزار تومــان هــم  دالر طــی روزهــای 

کاهــش یافــت.

گفــت: بــا توجــه بــه دالیــل ذکــر شــده  محتشــم 
شــرایطی بــه وجــود آمــده تا بخــش مســکن در زمان 

کمــا بــرود. حاضــر بــه حالــت نیمــه 
کــرد: رشــد سرســام آور قیمــت مســکن،  وی بیــان 
کننــده واقعــی را بســیار  قــدرت خریــد بــرای مصــرف 
کاهــش داده، امــا در مقابــل ســرمایه گذاران بــا توجــه 
کنتــرل بــازار ارز توســط  بــه اتفاقــات بــازار بــورس و 

ــد. کرده ان ــوچ  ک ــازار مســکن  ــه ب ــت ب دول
وی بــا بیان این کــه طــی مــاه فروردین و اردیبهشــت 
نســبت به ســال ۹۹ شاهد ۱۰ درصد برگشت قیمت  
کــرد: بــازار مســکن، بــازار  مســکن هســتیم، تصریــح 
کنــون  خــوب و امیدوارکننــده نیســت. مــردم هم  ا
کــرات  منتظــر نتیجــه دو اتفــاق هســتند؛ یکــی مذا
کــه روی همــه بخش هــا از جملــه مســکن  برجــام 

تاثیرگــذار اســت و دیگــری انتخابــات.
کرد: در صورتیکه  کارشــناس اقتصاد مســکن اظهار 
کــرات برجام به نتیجه مثبتی برســد،  صــادرات  مذا
نفــت و مــراودات بازرگانی باعث افزایــش درآمدهای 
ارزی شــده و ایــن مســئله روی بازار هــای اقتصــادی 

گذاشــت. کشــور تاثیر مثبتی خواهد 

یــک عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای 
اســامی گفت: طــرح جهــش تولیــد مســکن در 
کــه در صــورت  مجلــس در حــال بررســی اســت 
تصویب این طرح امکانات و تســهیات خوبی در 
اختیــار مــردم، پیمانکاران و انبوه ســازان قــرار داده 

می شــود تــا قیمــت مســکن متعــادل شــود.
بــرای  مجلــس  اقدامــات  ســلیمی درباره  اصغــر 
طــرح  کــرد:  اظهــار  مســکن،  بــازار  ســاماندهی 
مجلــس  را  خالــی  خانه هــای  از  مالیــات  اخــذ 
کــرد و بــرای اجــرا بــه دولــت ابــاغ شــد  تصویــب 
ــون و ۳۰۰ هــزار  ــون مشــخصات یــک میلی کن ــا  و ت
واحــد مســکونی بــه اداره مالیاتی کشــور بــرای اخذ 
ــارت  ــا نظ ــد ب ــه بای ک ــت  ــده اس ــال ش ــات ارس مالی
گرفتــه  ــات  ــا مالی درســت از صاحبان ایــن واحده

شــود.
در  مســکن  تولیــد  جهــش  طــرح  افــزود:  وی 
و  و مقدمــات  اســت  بررســی  در حــال  مجلــس 

مصوبــات مربــوط بــه آن در حــال انجــام اســت 
کــه بــا تصویــب نهایــی بــرای اجــرا بــه دولــت ابــاغ 
می شــود. در ایــن صــورت امکانــات و تســهیات 
خوبی در اختیار مردم، پیمانکاران و انبوه ســازان 
کــه در نتیجــه بــا ســاخت و ســاز  قــرار داده می شــود 
بیشــتر قیمــت مســکن نیــز متعــادل می شــود و 
افــراد بیشــتری می تواننــد صاحــب خانــه شــوند.
گفــت:  مجلــس،  در  ســمیرم  مــردم  نماینــده 
متأســفانه قیمت مســکن به شــکل بی رویه ای در 
کافی از ســوی دولت  حال افزایش اســت و نظارت 
کــه بســیاری از  بر ایــن بــازار وجــود نــدارد بــه طــوری 
مــردم در نقــاط پایین شــهر هــم نمی تواننــد خانــه 
ــا آن  ــی می توانســتند ب ــه زمان ک ــی  ــا پول ــد و ب بخرن
خانــه بخرنــد امــروز باید ایــن پــول را بــرای اجــاره 
ازدواج  وضعیــت  با ایــن  کننــد.  هزینــه  مســکن 
جوانــان عقــب می افتــد و مجلــس بــه طــور جــدی 
جدیــد  دولــت  بــا  مســکن  مشــکل  حــل  بــرای 

ــرد. ک ــد  همــکاری خواه

وزارت راه و شهرسازی؛

که مسکن ملی  برخورد با دفترخانه هایی 
به نام می زنند

یک کارشناس ارشد بازارهای مالی:

تغییرات نرخ ارز بر عملکرد شرکت ها موثر است

مبلغ جدید وام مسکن هفته آینده اعالم می شود:

پرداخت وام ساخت فقط به پروژه های ارزان قیمت 

۲ اتفاق تاثیرگذار بر بازار مسکن :

مسکندرکما

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

طرحجهشتولیدمسکندرحالبررسیاست

مدیــرکل صنایــع حمــل و نقــل وزارت صمت گفت: 
برخــی از واحدهــای قطعــه ســازی ورق فــوالدی را از 
ــد، از ایــن  ــازار می فروختن ــد و در ب ــورس می خریدن ب
رو بــرای رســیدن مواداولیــه بــه تولیدکننــده واقعــی 

تدابیری اندیشــیده شــد.
گایــه قطعــه ســازان  ســهیل معمارباشــی  در مــورد 
ــار  ــوالدی، اظه ــن ورق ف ــت تأمی ــه وضعی ــبت ب نس
وزارت  در  دســتورالعملی  مــاه   ۶ حــدود  داشــت: 
کــه از ســتاد  صمــت تدویــن شــد و بــا مصوبــه ای 
ــتورالعمل  ــن دس گرفتند، ای ــادی  ــی اقتص هماهنگ
ابــاغ شــده اســت. هــدف اصلی ایــن دســتورالعمل 
شــفاف ســازی و رســاندن مــواد اولیــه مــورد نیــاز 
بــه قیمــت مناســب بــه واحدهــای تولیــدی واقعــی 
اســت. مدیــرکل صنایع حمل و نقــل وزارت صمت 
کننــده  کــه تأمیــن  افــزود: تولیدکننــدگان واقعــی 
نیازهــای صنعــت خــودرو هســتند نباید هیــچ گونه 
نگرانــی در خصــوص تأمیــن ورق فــوالدی داشــته 
باشــند؛ قطعه ســازان پروســه ثبت نام را باید حتمًا 
در ســامانه بهیــن یــاب آغــاز کننــد و هــر چــه ســریع تر 

تعییــن ســهمیه شــوند.
مواد اولیه باید به دست تولیدکننده واقعی برسد

ســازی  قطعــه  واحدهــای  نگرانــی  مــورد  در  وی 
بهــره  پروانه هــای  بــر  زیســت  محیــط  از ایــرادات 
گفــت: مصوبــه ای در خصــوص محیــط  بــرداری، 
گــر قــرار بر ایجــاد تغییراتــی بــرای  کــه ا زیســت داریــم 
واحدهــای موجــود باشــد، نیــازی بــه اســتعام از 
محیــط زیســت نیســت. لــذا بــرای همه ایــن مــوارد 
فکــر شــده اســت؛ مــن فکــر می کنــم تعلــل واحدهــا 
بــه دلیــل واهمــه از تغییراتــی اســت کــه رخ داده ولی 
کــه هــدف از ایــن دســتورالعمل شــفاف  بایــد بداننــد 
ــا قیمــت  ســازی وضعیــت و رســاندن مــواد اولیــه ب

ــه تولیدکننــده واقعــی اســت. مناســب ب
کشــور  کل  معمارباشــی افــزود: در ورق فــوالدی در 

کمبــود داریــم لــذا وقتــی واحدهــای تولیــدی همــراه 
بــا واحدهــای واســطه ای بــه بــورس وارد می شــوند، 
قیمت ورق با قیمت بسیار باالیی تعیین می شود 
و هزینــه تمــام شــده را بــرای واحدهــای تولیــدی 
واقعــی و صنعــت خــودرو افزایــش می دهــد؛ از ایــن 
رو ســعی داریم ایــن ســطح رقابــت را بــا مدیریــت 
کاهــش دهیــم امــا هدف ایــن نیســت  کــردن تقاضــا 
کــه واحــد تولیدکننــده بــا محدودیــت مواجــه شــود.

ورق  تأمیــن  بــرای  واحدهــا  بیان اینکــه  بــا  وی 
کیــد  فــوالدی بــه هیــچ وجــه نگــران نباشــند، تا
کــرد: راهکارهــا دیــده شــده و هــر جــا مشــکلی باشــد 
مشــکل را حــل می کنیــم امــا حتمــًا واحدهــا بایــد در 
کننــد و ایــن موضــوع  ســامانه بهیــن یــاب ثبــت نــام 

تغییــر ناپذیــر اســت.
عرضه ورق فوالدی در بازار آزاد!

مدیــرکل صنایــع حمــل و نقــل وزارت صمــت در 
ــت: اینکه در  ــار داش ــی، اظه ــای خاط ــورد واحده م
ــت؟  ــه معناس ــه چ ــود دارد ب ــوالدی وج ــازار ورق ف ب
فــوالدی  ورق  بــورس  از  واحدهــا  از  برخــی  یعنــی 
خریده انــد و در بــازار عرضــه کرده انــد؛ یعنی خرید به 
چرخــه تولیــد مــا وارد نشــده اســت. همیــن مســاله 
کــه اتفاقاتــی در حــوزه ورق فــوالدی و  نشــان داد 
قطعــه ســازی در حــال رخ دادن اســت از ایــن رو 
معاونــت امــور صنایــع وزارت صمــت بــرای مقابلــه 
تولیــدی  واحدهــای  بــه  کمــک  و  مســاله  با ایــن 
کــه واحدها  کــرد. انتظارمان ایــن اســت  واقعــی ورود 
کامــل  کننــد تا ایــن دســتورالعمل  کمــک  نیــز بــه مــا 
اجــرا شــود و هــر جــا مشــکلی وجــود داشــت قطعــًا 

مشــکل را حــل می کنیــم.
وی در مــورد ســقف زمانــی خریــد ورق فــوالدی بــه 
واســطه ســامانه بهیــن یــاب، گفــت: آخریــن مهلــت 
ثبــت نــام در ســامانه بهیــن یاب و تعیین ســهمیه و 

خریــد خــرداد مــاه اســت.

 مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت:

ورقفوالدیراازبورسخریدهودربازارمیفروختند

خبر
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گردشــگری  فریدونشــهر یکــی از قطب هــای مهــم 
طبیعی و ورزشــی اســتان اصفهان اســت که برای 
کارشناســان حاضــر در  کیــد  تحقق ایــن مهــم به تا
گــذاری و توســعه  میزگرد ایرنــا نیــاز بــه ســرمایه 

ــوط شهرســتان دارد.  زیرســاخت های مرب
شهرستان فریدونشهر استان اصفهان به لحاظ 
داشــتن چنیــن امکاناتــی در بخش های مختلف 
گــذران مفــرح در  آن فرصت هــای زیــادی را بــرای 
فصل هــای مختلف ایجاد کرده اســت شــکوفایی 
آن نیازمنــد برنامــه ریزی هــای علمــی و عملــی 
کــه  در ســالهای اخیــر به ایــن مهــم توجــه  اســت 

شــده اســت.
صنعــت  شــاخه های  از  یکــی  ورزشــی  توریســم 
تــا ۱۱  پنــج  بیــن  کــه ســاالنه  اســت  گردشــگری 
درصد از تمام ســفرهای توریســتی دنیا را به خود 
کــه شهرســتان  فریدونشــهر  اختصــاص می دهــد 
دارای ظرفیت هــای فــراوان گردشــگری طبیعی و 
کنــون آنطــور  کــه متاســفانه از آن تا ورزشــی اســت 

کــه بایــد اســتفاده نشــده اســت.
وجــود ۲ پیســت اســکی شــاخص در فریدونشــهر 
کــه  کــم نظیــری اســت  گرانبهــا و  و افــوس ســرمایه 
زمســتان بــه مردمان ایــن دیــار هدیه کرده اســت. 
پیســت اســکی فریدونشــهر تنهــا پیســت اســکی 
کــه شــیب  اســتاندارد در اســتان اصفهــان اســت 
تنــد و منحصــر بــه فــرد ۳۵ درجــه آن موجــب 
گرشــگران و عالقــه منــدان بــه ورزش هــای  جــذب 

زمســتانی می شــود.
کرونــا  گردشــگری در دوران پیــش از  ایــن فرصــت 
گردشــگر را بــه خــود  ســاالنه بیــش از ۳۰ هــزار نفــر 
کــه خــود یــک فرصــت اســتثنایی  جــذب می کــرد 
ــع  ــه رف ــاختی منطق ــکالت زیرس ــر مش گ ــت و ا اس
بشــود شــاهد افزایــش شــمار مســافرت ها به ایــن 

منطقــه خواهیــم بــود.
گر چه در ظاهر نمود تفریح  گردشگری زمستانه ا
کنــارش  امــا در  اســت  و ورزش هــای زمســتانی 
گردی، میراث  گردی، طبیعت  توریسم غذا، بوم 
فرهنگی ملمــوس و ناملموس، فــروش، بازاریابی 
و تبلیــغ محصــوالت و فرآورده هــای بومی، جذب 
گــذار و تبــادل فرهنگــی از مهــم ترین ایــن  ســرمایه 
یــک در  هــر  کــه  مــی رود  بــه شــمار  ظرفیت هــا 
بردارنــده زمینه هــای متنــوع برای ایجــاد کســب و 

کارهــای دائمــی و یــا موقــت اســت.
ضرورت حمایت  برای توسعه ورزش فریدونشهر

توسعه اقتصادی از راه های صنعتی، کشــاورزی، 

گردشــگری، حمل و نقل و تولید صورت می گیرد 
کــه در ایــن میــان ورزش نقــش مهمــی دارد و طــی 
ســال های اخیــر نــگاه ویــژه ای به ایــن حــوزه در 
ــرای رشــد اقتصــادی  کارکردهــای آن ب کنــار دیگــر 

شــده اســت.
فریدونشــهر بــا داشــتن ظرفیت هــای مناســب 
ورزشــی مصــداق بــارزی از ایــن موضوع برای رشــد 

اقتصادی ایــن خطــه محســوب می شــود.
رئیــس اداره ورزش و جوانــان فریدونشــهر با اشــاره 
به اینکــه پیســت اســکی این شهرســتان در فصــل 
زمســتان میعــادگاه ورزشــکاران حرفــه ای و تفریح 
کــه  کــرد: سال هاســت  مــردم اســت، خاطرنشــان  
به ایــن موضــوع بــه نــگاه اقتصــادی نــگاه نشــده و 
منفعــت چندانــی برای ایــن شهرســتان نداشــته 

اســت.
محمدتقــی خلیقــی ادامــه داد: بخش خصوصی 
در ایــن  خلــق  بــه  قــادر  را  زیــادی  فرصت هــای 
کــه بایــد شــرایط تســهیل و مــردم  عرصــه  بــوده 
کننــد و در ایــن راســتای نقــش  ــت  از آن هــا حمای
مدیریــت محلــی و نهادهــای باالدســتی مهــم 

اســت.
گذشــته به حوزه  وی با انتقاد از بی توجهی های 
کرد:  صنعت ورزشــی این شهرستان خاطرنشــان  
ــی  ــای ورزش ــاد و هیات ه ــردم نه ــازمان های م س
خاصــی  فعالیت هــای  بــه  قــادر  عرصــه  در ایــن 
گذشــته از ایــن تــوان اســتفاده  هســتند ولــی در 

نشــده اســت.

وی ادامــه داد: بــا فعــال ســازی بخــش خصوصــی 
هیات هــای ورزشــی و باشــگاه ها توســعه پیــدا 
می کننــد و نفــع آن بــه مــردم شهرســتان خواهــد 
رســید و ورزشــکاران حرفــه ای بــا حضــور در ایــن 
کــرد و  مناطــق حــال و هــوای دیگــری را ایجــاد 
اســتعدادهای  رشــد  و  شناســایی  ســاز  زمینــه 
جوانــان و نوجوانــان شهرســتان خواهنــد شــد.

کمتر  تالش برای رونق زندگی در مناطق 
برخوردار

اشــاره  بــا  میزگــرد  در ایــن  فریدونشــهر  فرمانــدار 
بــه دغدغه هــای مــردم بــرای رفــاه و اقتصــاد و 
بــرای  شهرســتان  مدیریــت  تــالش  همچنیــن 
در  دولــت  کــرد:  خاطرنشــان   چالــش  رفع ایــن 
گذشــته برنامــه ریــزی جــدی بــرای  هفــت ســال 
بــرون رفــت مشــکالت فریدونشــهر داشــته امــا تــا 

نقطــه مطلــوب فاصلــه زیــادی وجــود دارد.
رضــا صفــری بــا بیان اینکــه خدمــت رســانی در 
کمتــر توســعه یافتــه انگیــزه  مناطــق محــروم و 
زندگــی را در بیــن مــردم افزایش داده اســت، یادآور 
ــازی در  ــاختمان س ــه س ــزار پروان ــش از ه ــد: بی ش
ســه ســال گذشــته در روســتاهای این شهرســتان 
گذشــته بــی ســابقه بــوده  کــه در  صــادر شــده 
کاهــش  اســت. وی ادامــه داد: چنیــن اتفاقــی و 
در ایــن  زندگــی  از  حمایــت  ثمــره  مهاجرت هــا 
مناطــق اســت امــا بودجه هــای دولتــی محــدود 
بــوده و بایــد خودکفایــی و رشــد منطقــه بر اســاس 
درآمدزایــی محلــی پیــش برود که حضور ســرمایه 

گــذاران و شــناخت فرصت هــای هر خطــه ای الزم 
ــت. اس

ورزش و گردشگری راهبردی برای رونق زندگی 
فرمانــدار فریدونشــهر بــا بیان اینکــه فریدونشــهر 
ــاورزی  کش ــار  کن ــگری در  گردش ــوزه ورزش و  در ح
دارای ظرفیت اســت، خاطرنشــان  کرد: کمتر این 
گــر جریــان ســازی و  بســترها اســتفاده شــده و ا
اتفاقــات  شــاهد  آنــگاه  شــود  فراهــم  زمینه هــا 

جدیــد و تحــول آفرینــی خواهیــم بــود.
وی بــه برخــی از رفتارهــای غلــط محلــی اشــاره 
گفــت: بایــد نگاه هــای سیاســی و حزبــی  کــرد و 
کــه چنیــن  گذاشــت چــرا  کنــار  را بــرای پیشــرفت 
دیدگاهــی بــه پیشــرفت آســیب می زنــد و در زمــان 
حاضر فریدونشــهر دچار چنین مســاله ای شده و 
بایــد بــرای توســعه یافتگی اصــالح دیــدگاه صورت 

گیــرد.
کارآمدی آمایش سرزمینی برای توسعه یافتگی

ــه اعتقــاد صفــری آمایــش ســرزمینی بــه هــدف  ب
کــرده و ایــن  کمــک  گــذاری منطقــی در توســعه 
موضــوع در فریدونشــهر بــه شــناخت واقعیت هــا 
و اســتعدادهای منطقــه بــرای اعتــالی جامعــه 

کــرده اســت. کمــک 
وی ادامــه داد: بــر اســاس ســند آمایــش ســرزمینی 
گردشــگری طبیعــی، ورزش و ایجــاد  گــردی،  بــوم 
گرفتــه و  گردشــگری مــورد توجــه قــرار  دهکــده 
مدیریــت شهرســتان به ایــن موضــوع پرداختــه 

ــت. اس

توسعه گردشگری فریدونشهر در گرو توجه به زیرساختها 
خبرربخ

خبرربخ

خبر

امســال بــا وجــود کمبــود ۴.۳  مترمکعــب برثانیــه 
آب شــرب در  زمــان اوج مصــرف، هیــچ گونه جیره 
بندی  آب در استان اصفهان نداریم.  مدیرعامل 
آبفــای اســتان اصفهــان، در نخســتین نشســت 
گفــت:  شــورای مدیران ایــن شــرکت در ســال 1۴۰۰ 
کمبــود منابــع آبــی،  در نیمــه اول ســال بــه دلیــل 
کاهــش فشــار آب مواجــه  احتمــال دارد مــردم بــا 
شــوند امــا بدون تردید جیره بنــدی آب نخواهیم 
کــه امســال  داشت. هاشــم امینــی  بــا بیان ایــن 
ــدار  هــم ماننــد ســال های گذشــته آب شــرب پای
بــرای مشــترکین تامیــن می شــود اظهــار داشــت: 
در دهــه اخیــر بــه رغــم وقــوع خشکســالی های 
مســتمر، آب شــرب مــردم در ســطح اســتان بــه 
صــورت پایــدار تامیــن شــد و امســال نیــز تــالش 
می کنیــم آب شــرب مــردم در فصــل تابســتان 
تامیــن شــود.   وی بــه برخــی از راهکارهای  تامین 
پایــدار آب شــرب پرداخــت و اظهار داشــت:  آبفای 
ــای  ــری از فناوری ه گی ــره  ــا به ــان ب ــتان اصفه اس
نویــن ماننــد ســامانه های تله متــری و تله کنترل 
و همچنیــن پایــش مــداوم شــبکه توزیــع، ســعی 
در توزیــع عادالنــه آب شــرب بیــن مــردم دارد. 

گاهــی و ایجــاد  امینــی یکــی از راه هــای افزایــش آ
انگیــزه بــرای صرفه جویــی بیــن مــردم را فرهنــگ 
ســازی مصــرف بهینه آب برشــمرد و تصریــح کرد: 
در ایــن زمینــه رســانه ها بایــد مــردم را از مشــکالتی 
کــه در اثــر مصــرف بی رویــه آب بــا آن مواجهــه 
گاه کننــد تــا بــا جلب مشــارکت مــردم  می شــوند، آ
کــرد.   ــا حــدودی بــر طــرف  بتوان ایــن معضــل را ت
کیــد اســالم بــر اهمیــت آب و  وی  بــا اشــاره بــه تا
همچنیــن قداســت آب در آیین های ایرانــی، بــر 
لــزوم بهره گیــری از آموزه هــای دینــی و بازگشــت بــه 
ارزش هــای دینــی بــرای حفظ و حراســت از منابع 
کــرد: بــرای عبــور از مشــکالت  کیــد و عنــوان  آبــی تا
کمبــود آب، بایــد مــردم را در خصــوص  ناشــی از 

تغییــر شــیوه مصــرف متقاعــد ســازیم. 

مدیرعامل آبفای استان اصفهان:

امسال تحت هیچ شرایطی جیره بندی آب نداریم
خبرربخ

 روابط عمومی ذوب آهن اصفهان در شانزدهمین 
جشــنواره روابــط عمومی هــای اســتان اصفهــان 
ــته  ــش رش ــی در ش ــه عال ــس و رتب ــد تندی ــق ش موف
پژوهــش، محتــوا ســازی، مســئولیت  و  تحقیــق 
روابــط  و  افکارســنجی  یابــی،  اطــالع  اجتماعــی، 
کنــد. در این آییــن که با  عمومی دیجیتــال را کســب 
حضور جمعی از مدیران روابط عمومی ســازمان ها 
و شــرکت ها برگــزار شــد، عبــاس رضایــی اســتاندار 
اصفهــان طــی ســخنانی بــه نقــش برجســته روابــط 
گفــت: وظیفــه  کــرد و  عمومــی در ســازمان ها اشــاره 
شفاف ســازی  عمومی روشــنگری،  روابــط  اصلــی 
و جلــب اعتمــاد مخاطــب می باشــد. وی افــزود: 
دســت اندرکاران روابــط عمومی بایــد قــدر جایــگاه 

ــا تولیــد محتــوای  و نقــش واالی خــود را بداننــد و ب
ــد  ــه امی ــانی در جامع ــت در اطالع رس ــی و صداق غن

کننــد. آفرینــی 
گفــت: داشــتن ســواد رســانه ای  اســتاندار اصفهــان 
بســیار  آرامــش،  حفــظ  جهــت  بــه  مــردم  بــرای 
در ایــن  عمومی بایــد  روابــط  و  اســت  اهمیــت  بــا 
ــر عمــل نمایــد و همچنیــن از فرصــت  راســتا فعال ت
ــه خدمــات  ــرای ارائ ــی فضــای مجــازی ب بســیار عال
کنــد. رضایــی در پایــان بــا  گیــری  و عملکرد هــا بهــره 
اشــاره بــه در پیــش بودن انتخابات و لزوم مشــارکت 
نیازمنــد  کنــون  ا هــم  گفــت:  مــردم  کثــری  حدا
همدلــی هســتیم و بایــد از حاشــیه ســازی دوری 
کنیــم و در ایــن زمینــه روابــط عمومی هــا نقــش ویــژه 

و رســالت بزرگــی دارنــد.

کابل هــای مخابراتــی بــا ۵۰ فقــره ســرقت در  ســارق 
شهرســتان مبارکــه دســتگیر شــد.

گفــت: در پــی  فرمانــده انتظامی شهرســتان مبارکــه 
کابل هــای مخابراتــی  وقــوع چندیــن مــورد ســرقت 
در ایــن شهرســتان شناســایی عامــل یــا عوامل ایــن 
گاهی قرار  کار ماموران پلیس آ ســرقت ها در دســتور 
گرفــت. ســرهنگ رضــا محمــدی افــزود: یــک ســارق 
در ارتباط با این ســرقت ها شناســایی و در عملیاتی 
غافلگیرانــه در مخفیــگاه اش دســتگیر شــد. وی 
کابل هــای  گفت: ایــن ســارق بــه ۵۰ فقــره ســرقت 
مخابراتی در شهرستان مبارکه و مناطق بهارستان 
و ســپاهان شــهرو شهرســتان اصفهان اعتراف کرد.

ــت،  ــهروندان خواس ــدی از ش ــا محم ــرهنگ رض س
در صــورت مشــاهده بــاال رفتــن افــرادی از تیــر چــراغ 
گهانــی بــرق مخصوصــا در ســاعات  بــرق یــا قطــع نا
گرفتــه و  پایانــی شــب بــا ســامانه ۱۱۰ پلیــس تمــاس 

کننــد. موضــوع را اعــالم 

گــردش مالــی واحد هــای فنــاور مســتقر در شــهرک 
علمی وتحقیقاتــی اصفهــان بــه ســه هــزار و ۶۵۲ 
میلیــارد تومــان رســیده اســت. مدیرعامــل شــهرک 
گــردش  ارزش  گفــت:  اصفهــان  علمی تحقیقاتــی 
گذشــته این  ســال  علمی تــا  مجموعــه  مالی ایــن 
گــزارش شــده اســت. جعفرقیصــری افــزود:  میــزان 
از تجاری ســازی  محصــوالت و خدمــات حاصــل 
مؤسســات  و  شــرکت ها  فنــاوری  دســتاورد های 

مســتقر، این شــرکت ها را بــه مجموعــه ای اقتصادی 
گردش هــای مالــی و تــوان اقتصــادی بــاال تبدیــل  بــا 

 ۱۲ پارســال  همچنیــن  گفــت:  وی  اســت.  کــرده 
خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاری  مترمربــع  هــزار 
در زمین هــای شــهرک علمی تحقیقاتــی اصفهــان 
شــده اســت. مدیرعامــل شــهرک علمی وتحقیقاتی 
فضا هــای  در  اســتقرار  بــر  عــالوه  افــزود:  اصفهــان 
بخــش  مؤسســات  و  شــرکت ها  اســتیجاری، 
خصوصــی می تواننــد بــا عقــد قــرارداد بلندمــدت 
به ایجــاد  نســبت  ســرمایه گذاری  و  زمیــن  اجــاره 
کننــد. کالبــدی اختصاصــی خــود اقــدام  فضا هــای 

طــرح ســاماندهی بــازار رنگرز هــا در اصفهــان آغــاز 
شــد. مدیــر منطقــه ســه شــهرداری اصفهــان گفــت: 
بــا  شــاهزاده ها  حمــام  از  بــرداری  بهــره  پارســال 
هزینــه تملــک ۵۰۰ میلیــارد ریــال اجــرا شــد و بــا توجه 
کــف  به اینکــه مســیر دسترســی به ایــن حمــام از 

آســفالت برخــوردار بــود، ســاماندهی بــازار در اولویــت 
گرفــت. برنامه های ایــن منطقــه قــرار 

آســفالت  عملیــات  کنــون  ا هــم  افــزود:  حســین 
هــزار مترمربــع  بــه وســعت هشــت  رنگرز هــا  بــازار 
حدفاصل حمــام شــاهزاده ها تا بازارچــه کالهدوز ها 

اجراســت. دردســت  )بازارکفاشــها( 

مدیرمنطقــه ۳ شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه 
ــا  ــازار رنگرز ه ــاماندهی ب ــی س ــارد ریال ــار ۹۰ میلی اعتب
کــش  ــال نا کان ــرداری،  گفــت: باعملیــات آســفالت ب
عملیــات  زیرســازی  از  پــس  و  اجــرا  تاسیســات  و 
ســنگفرش تکمیــل و مرمــت ســتون و ســقف ها نیــز 

می شــود. اجرایــی 

مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان گفــت: هــم 
کنــون ۹۹.۵ درصــد جمعیــت اســتان اصفهــان  ا
گاز برخــوردار هســتند. ســید مصطفــی  از نعمــت 
علــوی بــا اشــاره به اینکــه در حــال حاضــر حــدود 
گاز طبیعــی در  یــک میلیــون و ۹۳۲ هــزار مشــترک 
گفــت: ســاالنه بیــش  ســطح اســتان وجــود دارد، 
گاز مصــرف می کننــد.  از ۲۱ میلیــارد متــر مکعــب 
گاز اســتان اصفهــان  افــزود: هم  مدیرعامــل شــرکت 
ــان از  ــتان اصفه ــت اس ــد جمعی ــون ۹۹.۵ درص کن ا

ــتند.  ــوردار هس گاز برخ ــت  نعم
کنــون  وی بیــان داشــت: این شــرکت توانســته تا
کیلومتــر  بــه طراحــی و اجــرای ۲۷ هــزار  نســبت 
مــورد  هــزار   ۱۰۰ و  میلیــون  یــک  حــدود  شــبکه، 
اســتان،  شــهر   ۱۱۱ بهره مندســازی  انشــعاب، 
گازرســانی بــه ۵۳ شــهرک صنعتــی  ۱۰۶۶ روســتا، 
شــامل ۸ هــزار و ۶۰۰ واحــد صنعتــی، ۱۵۶ جایــگاه 
C.N.G و ۲ هــزار و ۵۶۴ ایســتگاه تقلیــل فشــار و 
۳۹۱ ایســتگاه حفاظــت از زنــگ راه انــدازی اقــدام 
ــی  گفت: ایــن شــرکت در راســتای تعال کنــد. علــوی 
اهــداف  اســتراتژی ها،   ۱۳۸۷ ســال  از  ســازمانی 
و برنامه هــای خــود بــر مبنــای مدل هــای تعالــی 
کــرده و  ســازمانی EFQM و INQA را طــرح ریــزی 
فرآیندهــا و فعالیت هــای خــود را براســاس مــدل 

پایــش  و  ارزیابــی  متــوازن(  امتیــازی  )کارت   BSC
گاز اســتان اصفهــان  می کنــد. مدیرعامــل شــرکت 
گاز اســتان در راســتای ارایــه خدمات  افــزود: شــرکت 
بــه  نســبت  رجــوع  اربــاب  تکریــم  و  الکترونیکــی 
بــا  ارتبــاط  )ســامانه   CRM ســامانه  راه انــدازی 
گویــا، ارایــه خدمــات از طریــق  مشــتریان(، تلفــن 
وب ســایت، ســامانه پیــام کوتــاه و دفاتــر پیشــخوان 
کــرده اســت. وی بیــان داشــت: همچنیــن  اقــدام 
برقــراری  بــر  مبنــی  خــود  ماموریــت  جهــت  در 
گاز طبیعی نســبت به اســتقرار  جریان ایمن و پایدار 
ــرم  ــازی ن ــاده س ــت یابی، پی ــمند نش ــامانه هوش س
و  نگهــداری  نظــام  توســعه  و  پــروژه  کنتــرل  افــزار 
کــرده و  تعمیــرات در قالــب نــرم افــزار TMMS اقــدام 
بــه منظور امدادرســانی ســریع و به موقــع و با هدف 
گاز طبیعــی از ســامانه  کنتــرل حــوادث  مدیریــت و 
بــا  ارتبــاط  و   AVL، IVR امــداد شــامل مکانیــزه 

کــرده اســت. مشــتریان اســتفاده 

رتبه عالی روابط عمومی ذوب آهن 
در شش رشته و کسب تندیس

اعتراف به سرقت کابل های مخابراتی مبارکه 

در شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان :

گردش مالی سه هزار و ۶۵۲ میلیارد تومانی واحد های فناور 

آغاز ساماندهی بازار رنگرز ها 

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد :

برخورداری ۹۹.۵ درصد جمعیت اصفهان از گاز طبیعی

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خمینــی  امــام  فرمــان  اجرایــی  ســتاد  مدیــرکل 
گفــت: همزمــان بــا مراســم  )ره( اســتان اصفهــان 
ــور  کش ــر  ــتغال در سراس ــزار اش ــکرانه ایجاد ۲۷۰ ه ش
یــک طــرح اشــتغالزایی در شــهرک صنعتــی رازی 
حاجــی  تــورج  رســید.  بهره بــرداری  بــه  شــهرضا 
اشــتغالزایی  افتتــاح طــرح  رحیمیــان در مراســم 
در شــهرک صنعتــی رازی شــهرضا، اظهــار داشــت: 
همزمــان بــا آئیــن شــکرانه ایجاد ۲۷۰ هــزار اشــتغال 
مانــع  و  پشــتیبانی ها  تولیــد،  ســال  در  برکــت 
کــه همزمــان در ۱۰ اســتان کشــور بــا حضور  زدایی هــا 
رئیــس ســتاد اجرایــی فرمــان امــام خمینــی )ره( بــه 
کنفرانس برگزار شــد، ما هم در اســتان  شــکل ویدئو 
کــه یــک طــرح اشــتغالزایی  اصفهــان مفتخــر بودیــم 
در شــهرک صنعتــی رازی شــهرضا مرتبــط بــا تولیــد 

کنیــم. انــواع فروآلیاژهــا را بهــره بــرداری 
ــد  ــتای تولی ــه در راس کارخان ــن  ــزود: افتتاح ای وی اف
انواع فروآلیاژها از جمله فرومنگنز، فروچیکو منگنز 
کــه مــورد نیــاز صنعــت فــوالد  و فروســیلیس منگنــز 

کمــک شــایانی می کنــد. خواهــد بــود 
اشتغال زایی برای ۸۰ نفر

اســتان  امــام  فرمــان  اجرایــی  ســتاد  مدیــرکل 
اصفهــان از اشــتغال زایی بیــش از ۸۰ نفــر در ایــن 
ــرای ۱۵ نفــر  گفت: ایــن شــرکت ب شــرکت خبــر داد و 
بــه طــور مســتقیم و ۶۷ نفــر بــه طــور غیــر مســتقیم 
کــرده اســت. وی بیــان داشــت: یکــی  اشــتغال زایــی 
کــه در زمینــه  از افتخــارات بنیــاد برکت ایــن اســت 
کارخانــه همــکاری داشــته  اشــتغال زایــی با ایــن 
اســت، در ایــن طــرح بیــش از ۱۰۸ میلیــارد ریــال 
کــه حــدود ۳۰ میلیــارد ریال  ســرمایه گذاری نیــاز بــود 
کــرد. حاجــی رحیمیــان  آن را بنیــاد برکــت تقبــل 
کــرد: طرح های مختلفی توســط بنیــاد برکت  بیــان 
ــه در  ک ــد  ــرداری می رس ــره ب ــه به ــور ب کش ــر  در سراس
اســتان اصفهــان هــم طرح هــای متفاوتــی داریــم.

بهره برداری از یک طرح 
اشتغالزایی در شهرضا 

توسط بنیاد برکت

نسترن های وحشی در روستای قلعه ملک فریدن 
به گل نشستند.

بــا  تپــه  گفت: ایــن  ملــک  قلعــه  روســتای  دهیــار 
وســعت ۳ هکتــار در ورودی روســتا واقــع شــده اســت 
و بــر روی آن قبرســتان ارامنــه باقدمــت بیــش از ۴۰۰ 

ســال قــرار دارد.
عبــداهلل شــهبازی افــزود: در ورودی ایــن روســتا 
کــه دور تــا  تپــه ای بــه وســعت ۳ هکتــار وجــود دارد 
کــه  دورآن پوشــیده ازگل هــای خودرویــی اســت 
گفتــه  گلــدرون  ــا  گلــدره ی ــه ان  دراصــالح محلــی ب
اســت  ازمراســم  برگرفتــه  نــام  می شــودکه این 
دوردرایــن  درگذشــته های  منطقــه  ارامنــه  کــه 

روســتابرپامی کرده اند.
طبیعــی  منابــع  اداره  رئیــس  کرکونــدی  حســین 
وگردشــگری فریدن نیزگفت:این گل هادر اصل یک 
کــه بــه  نــوع نســترن وحشــی و از خانــواده ُرز هســتند 
صــورت درختچه هــای درهــم تنیــده شــده بــا ارتفــاع 
تقریبــی ۸۰ تــا ۱۲۰ ســانتیمتر، معموالبــرروی تپــه 
ماهور هــا رشــدمی کنند و بــه آن هــا ُرز رونده هم گفته 

می شــود.
فرهنگــی،  میــراث  اداره  محمودســلیمی رئیس 
هــم  فریــدن  وگردشــگری  دســتی  صنایــع 
گفت: ایــن تپــه عــالوه برمنظــره زیبــای طبیعــی 
کــه بــه خاطرگل هــای نســترن وحشــی داردیکــی 

اســت. باســتانی  ازمحوطه هــای 
نســترن های وحشــی از اوایل بهار شکوفه می دهند 

و تــا اواخــر خــرداد گل دارند.
کیلومتــری در  روســتای قلعــه ملــک بافاصلــه ۲۰ 

جنــوب غربــی فریــدن واقــع شــده اســت.

گل های خودروِی نسترن   اردیبهشِت تماشایی با 

خبر

تندیــس رتبــه برتــر شــانزدهمین جشــنواره عملکــرد 
روابــط عمومی هــای اســتان اصفهــان بــه روابــط 
عمومی فــوالد مبارکــه اهــدا شــد. عبــاس رضایــی 
روابــط  فرهنگــی  جشــنواره  شــانزدهمین  در 
کرونا  عمومی اســتان اصفهــان اظهار داشــت: هنــوز 
تمــام نشــده اســت و تــا پایــان راه مســیر نامعلــوم 
تبییــن  در  عمومی هــا  روابــط  جایــگاه  و  اســت 
مســائلی نظیر کرونا مهــم اســت. وی افــزود: افرادی 
کــه در حــوزه روابــط عمومی ســازمان ها بــه فعالیــت 
ــگاه خــود را بشناســند  ــد جای مشــغول هســتند بای
و اخبــار ســازمان خــود را بــه طــور دقیــق اطــالع 
کننــد. اســتاندار اصفهــان اعتمادســازی  رســانی 
عمومی هــا  روابــط  فعالیــت  مهمــی از  بخــش  را 
دانســت و توضیــح داد: روابــط عمومی هــا با شــفاف 
ســازی و صداقــت در اطــالع رســانی می تواننــد در 
جلــب اعتمــاد جامعــه مؤثــر باشــند. همچنیــن بــه 
کــه یکــی از وظایــف فعــاالن  امیدآفرینــی در جامعــه 
کــه متأســفانه  حــوزه روابــط عمومی بپردازنــد؛ چرا
نیمــه خالــی لیــوان بیشــتر در جامعــه بازتــاب داده 
می شــود. رضایــی افــزود: فقــر اطــالع رســانی یکــی از 
چالش هــای موجــود در روابــط عمومی هاســت؛ بــه 
عنــوان مثــال نــرخ بیــکاری در شــرایط کرونــا از ۱۴ بــه 
۹.۷ درصــد رســیده اســت امــا متأســفانه این اخبــار 
بــه خوبــی بــه جامعــه مخابــره نمی شــود. اســتاندار 
کیــد  اصفهــان بــر جایــگاه ویــژه فضــای مجــازی تا
گذاشــت  ــر اهمیــت ســواد رســانه ای صحــه  کــرد و ب
و افــزود: فضــای مجــازی می توانــد بــه فرصتــی بــرای 
انعــکاس اخبــار دقیــق تبدیــل شــود و امیــد را بــه 
جامعــه تزریــق کند. همچنیــن فضــای مجازی این 
قابلیــت را دارد کــه نشــاط آفرینــی را کــه در اثــر کرونا و 
تحریــم کمرنگ شــده اســت در جامعــه پررنگ کند 
و به دور از حاشــیه ســازی، همدلی را درمیان مردم 
کنــد. اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره به اینکــه  تقویــت 
صداقــت ســرلوحه روابــط عمومی ســازمان ها قــرار 
گفــت: بایــد انصــاف در امــور هــر ســازمان در  بگیــرد، 
اولویــت قــرار بگیــرد و روابــط عمومی ها بایــد در قبال 
مــردم خــود را مســئول بداننــد تــا بتوانیــم بــه دور از 
ــتان  ــائل اس ــی مس ــی و همزبان ــا همدل ــی و ب حواش
بــه اهمیــت روابــط  کنیــم. وی در ادامــه  را حــل 
گفــت: نبایــد در  کــرد و  کیــد  عمومــی در انتخابــات تا
کیــد  کامی هــا تا کرونــا بــر روی نا جنــگ اقتصــادی و 
کنیــم، بلکــه نیــاز اســت تــا بــا انتقادهــای ســازنده به 

ســمت روشــنگری حرکــت کرد. ایــن را هــم فرامــوش 
کــه روابــط عمومی ها بــا ارتباطات رســانه ای  نکنیــم 
خــود نقــش مهمی در تشــویق و انتخاب فــرد اصلح 
و افزایــش مشــارکت مــردم در انتخابــات ۲۸ خــرداد 

دارنــد و نبایــد از ایــن وظیفــه خــود غافــل شــوند.
پایان ایــن  در  اســتاندار  صحبت هــای  از  پــس 
نشســت از روابط عمومی شــرکت ها و ســازمان های 
برتــر  رتبــه  تندیــس  و  آمــد  بــه عمــل  تقدیــر  برتــر 
روابــط  بــه  اصفهــان  اســتاندار  توســط  جشــنواره 

شــد. اهــدا  مبارکــه  فــوالد  عمومی شــرکت 
متــن نوشــته شــده بــر روی تندیــس و لــوح افتخــار 
شــرکت فــوالد مبارکــه در شــانزدهمین جشــنواره 
اســتان  عمومی هــای  روابــط  عملکــرد  ارزیابــی 
کــه بــه امضــای اســتاندار اصفهان رســیده  اصفهــان 

اســت عبــارت اســت از:
نامگــذاری  ارتباطــات  دنیــای  را  ســوم  »هــزاره 
روابــط  کارگــزاران  آن  در  کــه  دنیایــی  کرده انــد. 
عمومی می تواننــد بــا رویکــرد ارتباطــات راهبــردی، 
نقش آفرینان توســعه ســازمان ها باشــند و با تالش 
حرفــه ای و علمی، ســرمایه های اجتماعــی را حفظ 

گســترش دهنــد. کــرده و 
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه

نظــر به اینکه بر اســاس ارزیابــی و رأی هیئــت داوران 
شــانزدهمین جشــنواره روابــط عمومی ســال ۱۴۰۰ 
آثــار ارائــه شــده در زمینــه برنامــه ریــزی و ارزیابــی 
اثربخشــی / روابــط عمومی دیجیتــال / ارتباطــات 
 / رویدادپــردازی   / محتواســازی   / رســانه ای 
برتــر  رتبــه  حائــز   / اجتماعــی  مســئولیت های 
ــم  ــنواره تقدی ــار جش ــوح افتخ ــده، تندیــس و ل گردی
می شــود. امیــد اســت با اتکال بــه پــروردگار مهربان، 
کشــور عزیزمان ایــران  در راه خدمــت بــه مــردم و 

بیــش از پیــش موفــق و ســربلند باشــید.
دکتر عباس رضایی / استاندار اصفهان«

در شانزدهمین جشنواره عملکرد روابط عمومی های اصفهان صورت گرفت؛ 

اهداء تندیس رتبه برترجشنواره روابط عمومی ها 
به فوالدمبارکه
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اســت  حالــی  در  اظهــارات مســئوالن  اختــاف 
کــه خشــک ترین ســال نیــم  قــرن اخیــر نیازمنــد 

مدیریــت ویــژه منابــع آبــی اســت
بــا  آمــاده مواجــه  بایــد  کشــور  کــه  در شــرایطی 
امــا  شــود  اخیــر  قــرن  نیــم  ســال  خشــک ترین 
اظهــارات متولیــان وزارت نیــرو پیرامــون شــرایط 
کانشــهرها باهــم اختــاف دارد. مصــرف آب در 

در  جــوی  نــزوالت  مناســب  بــارش  از  پــس   
دوســال پیاپــی، بــر خــاف پیش بینــی برخــی از 
کشــور بــه دوره  سیاســت گذاران مبنــی بــر ورود 
ــی مــدت ترســالی، در ســال جــاری شــاهد  طوالن
ــر  ــال اخی ــول ۵۰ س ــی در ط ــال آب ــک ترین س خش

هســتیم.
بــر اســاس آخریــن آمــار ارائــه شــده از ســوی وزارت 
کشــور در ســال آبــی جــاری  نیــرو، میــزان بارندگــی 
گــزارش شــده اســت، در  کمتــر از 122 میلیمتــر 
حالیکــه میانگیــن بلنــد مــدت بــارش در مــدت 
زمــان مشــابه معــادل 1۶7.۴ میلیمتــر ثبت شــده 
افــت 27  شــاهد   1۴۰۰ - آبــی 1۳99  ســال  در  و 

درصــدی بــارش هســتیم.
کاهــش بارش هــای جــوی بیشــتر از آنکــه یــک   
پدیــده طبیعــی تلقــی شــود، حکــم زنــگ خطــر 
کشــور اســت. بحرانــی  جــدی بــروز یــک بحــران در 
گذشــته برنامه ریــزی مســئوالن و  کــه بیــش از 

توجــه مــردم را بــه خــود می طلبــد.

*  سرانه مصرف آب در ایران از بسیاری از 
کشورها باالتر است

 باتوجــه به اینکه ایــران در یکــی از مناطق خشــک 
و نیمــه خشــک جهــان واقــع شــده امــا اطاعــات 
ــا شــرایط  موجــود از مصــرف آب هیــچ تطبیقــی ب

کشــور نــدارد. آبــی 
که متوســط   به عنوان مثال در کشــور انگلســتان 
کثــر نقــاط  بارندگــی بیشــتر از ۶۰۰ میلیمتــر در ا
آن بــه ثبــت رســیده اســت، ســرانه مصــرف آب 
خانگــی بــرای هــر نفــر معــادل 1۵۳ لیتــر در روز 
کشــور هلنــد  بــرآورد می شــود، از ســوی دیگــر در 
بــا متوســط بــارش ســاالنه 81۰ میلیمتر نیز ســرانه 
ثبــت  بــه  روز  در  لیتــر  معــادل 129  مصــرف آب 
متوســط  بــا  کشــور ایران  در  امــا  اســت  رســیده 
بــارش کمتــر از ۳۰ درصــد دو کشــور مذکــور، ســرانه 
مصــرف آب بــرای مــردم معــادل 22۴ لیتــر تعییــن 

شــده اســت.
کشــور بــا ســرانه بــارش  ایــن یعنــی مردم ایــران در 
یــک ســوم کشــورهای اروپایــی، نزدیــک بــه 2 برابر 

میــران مصــرف آن هــا از آب اســتفاده می کننــد.
*  اختالف مسئوالن وزارت نیرو پیرامون 

شرایط مصرف آب در کشور
طبیعــی اســت، اطاعــات مذکــور مبنــی بــر ســرانه 
بــاالی مصــرف آب در کشــور در کنــار اخبار مخابره 
شــرایط  زمینــه  می توانــد  خشکســالی  از  شــده 
کنــد، در ایــن بیــن نکتــه تامــل  دشــورای را فراهــم 

برانگیــز آن اســت که متولیان اصلی تامیــن آب در 
کشــور نظــر مشــترکی درباره شــرایط مصــرف آب در 

کشــور ندارنــد.
خامســی،  تقــی زاده  قاســم  راســتا،  همیــن  در 
ــه  ــاره ب ــا اش ــا ب ــور آب و آبف ــرو در ام ــر نی ــاون وزی مع
کشــور  میــزان مصــرف آب در شــرایط حــال حاضــر 
گفــت:» در بــازه زمانــی ابتــدای شــیوع ویــروس 
کرونــا مصــرف رشــد نجومی داشــت و در همیــن 
مصــرف  درصــدی   ۴۵ افزایــش  شــاهد  تهــران 
آب بودیــم امــا االن بــه حالــت معمولــی رســیده 

اســت.«
معــاون وزیــر نیــرو در امــور آب و آبفــا در پاســخ 
کــه نحــوه مدیریــت منابــع آب در  به ایــن ســوال 
ســال جــاری بــه چــه نحو اســت گفــت:» مــا تجربه 
چنین ســال های ســختی را داشــتیم و بدتر از این 

کردیــم.« شــرایط را نیــز مدیریــت 
اظهــارات قاســم تقــی زاده خامســی در شــرایطی 
کــه اخیــرا شــاهد اخبــاری مبنــی  مطــرح می شــود 
بــر رکــوردزدن مصــرف آب در شــهر تهــران بودیــم. 
در ایــن ارتبــاط محمدرضــا بختیــاری، مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضــاب اســتان تهــران بــا اشــاره بــه 
ابعــاد وســیع مصــرف آب بی رویــه در پایتخــت 
ســال  اردیبهشــت ماه  اول  جمعــه  روز  گفــت:» 
1۴۰۰، ۳ میلیــون و ۳۵۰ هــزار مترمکعــب آب در 
تهــران مصــرف شــد که این میــزان مصــرف در یک 
روز از مــاه دوم ســال در ۵۰ ســال اخیــر بی ســابقه 

ــوده اســت.« ب
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان تهــران 
کــه بیش تریــن مصــرف آب  در بیان ایــن نکتــه 
کــرد:»  کیــد  در حــوزه بــه ثبــت رســیده اســت، تا
میلیــون  کنــون 1۰۴  تا جــاری  ســال  ابتــدای  از 
مترمکعــب آب در تهــران مصــرف شــده اســت.«
گرفتــن اظهــارات معــاون وزیــر نیــرو و  کنارهــم قــرار 
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان تهــران 
میــزان  میــان  آشــکار  اختافــی  وجــود  بیانگــر 
در  خصــوص  بــه  و  کانشــهرها  در  آب  مصــرف 
پایتخــت اســت. در حالیکــه تقــی زاده از شــرایط 
عــادی مصــرف آب در پایتخــت خبــر می دهــد امــا 
بختیــاری از رکوردزنــی در مصــرف آب می گویــد.
حــوزه  در  متفــاوت  اظهارنظرهــای  وجود ایــن 
نامــزد  کــه  ســالی  در  هــم  آن  آب  مصــرف 
خشــک ترین ســال ۵۰ ســال اخیــر بــه حســاب 
می آیــد، می توانــد زمینــه تشــدید بحــران آب را 

کنــد. فراهــم 
*  مدیریت منابع آب باید متناسب با 

خشک ترین سال نیم قرن اخیر طراحی شود
نکتــه قابــل توجــه در زمینــه مدیریــت مصــرف 
آب، کمبــود قابــل توجــه بارش هــا در ســال جــاری 
که منتظر اظهارات مســئوالن  اســت، مســئله ای 
بــرای مدیریــت منابــع آبــی کشــور باقــی نمی مانــد 
ــم  ــردم رق ــرای م ــختی را ب ــتان س ــوان تابس و می ت

بزنــد.
کارشــناس  در همیــن ارتبــاط، محمــد نجفــی، 
کشــور  مســائل آب بــا اشــاره به اینکــه متولیــان 
کــه  گفــت:» زمانــی  بایــد بحــران آب را بپذیرنــد، 
خشــک ترین ســال آبی در طول ۵۰ ســال گذشــته 
را تجربــه می کنیــد، طبیعتــا شــرایط عــادی وجــود 
نــدارد و ایــن هشــدار از ســوی مســئوالن بایــد بــه 
کننــد.« ــا مصــرف را مدیریــت  مــردم داده شــود ت
کارشــناس مســائل آب، ضمــن بیان اینکــه  ایــن 
برنامه هــای مدیریــت منابــع آبــی بایــد در دســتور 
گفت:»امنیــت غذایــی و بســیاری از  کار قرارگیــرد، 
حیاتی تریــن پارامترهــای جامعــه بــه آب بســتگی 
دارد و وزارت نیــرو بــا الویــت بنــدی بایــد زمینــه 

کنــد.« مدیریــت منابــع آب را فراهــم 
طبیعتــا تجربــه مدیریــت منابــع آب در دوران 
کمبــود منابــع در کشــور وجــود دارد امــا همانگونه 
کــه امســال از لحــاظ بــارش، خشــک ترین ســال 
نیــم قــرن اخیــر اســت، لــذا راهکارهــای وزارت نیرو 
در ایــن حــوزه نیــز بایــد با توجــه ویژه ترین پیگیری 

شــود.

بزرگترین خشکسالی نیم قرن اخیر و اختالف نظر بی موقع مدیران 
گفــت:  اســتاد دانشــگاه در رشــته چینــه و ُفســیل 
کــه  کاوش هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 
از  کننــده  جمــع  و  شــکارگر  اولیــه  انســان های 
حــدود ۴۲ هــزار ســال پیــش در مســیر رودخانــه 
زاینــده رود از ِچلگــرد تــا ورزنــه زندگــی می کردنــد. 
ســال  از ۳۰  تحقیقاتــی  افــزود:  یــزدی  مهــدی 
گذشــته در مســیر رودخانــه زاینــده رود از چلگــرد 
کوهرنــگ اســتان چهارمحــال و بختیــاری تــا  در 
کــوه ســیاه  قلعــه ُبــزی حســن آبــاد در مبارکــه و 
آن  نتایــج  کــه  انجــام شــد  ورزنــه در اصفهــان 
کننــده  نشــان می دهــد انســان شــگارگر و جمــع 
یــاد شــده در ایــن مناطــق  تاریــخ  از  دســت کم 

حضــور داشــته اســت.
شناســی  زمیــن  گــروه  بازنشســته  اســتاد  ایــن 
دانشــگاه اصفهــان بــا بیان اینکه ایــن نتایــج بــر 
اســاس ویژگــی ابزارهــای کشــف شــده در منطقه 
دشــت زریــن و جــاده چلگــرد بــه ســمت دو راهــی 
اظهارداشــت:  آمــد،  بدســت  چــادگان  و  داران 
گرفتــه در روســتای  کاوش هــای صــورت  طبــق 
حســن آبــاد شهرســتان مبارکــه مشــخص شــد 
کــه انســان های اولیــه در  مــدت یــاد شــده در ایــن 
منطقــه شــکارگر بودنــد و بقایــای اســتخوان های 
ک پشــت،  گاو وحشــی، ال گوســفند، بــز،  اســب، 

کشــف شــد. کرگــدن در ایــن ناحیــه  ماهــی و 
کــه  گفتــه وی بــر اســاس نشــانه های دیگــری  بــه 
کرگــدن در مناطقــی ماننــد  بدســت آمــده اســت 
الرگــون و زفــره در شــرق اصفهــان زیســت داشــته 

اســت.
اصلــی  محــور  ســه  به اینکــه  اشــاره  بــا  یــزدی 
جمــع  و  شــکارگر  اولیــه  انســان های  زندگــی 
کننــده )Hunter-gatherer( شــامل آتــش، ابــزار و 
گوشــتخوار بــوده  کــرد: آنهــا  شــکار بــود، تصریــح 

کــه  بودنــد  ســاخته  شــکار  بــرای  ابزارهایــی  و 
نمونه هــای خوبــی از آنهــا در دشــت زریــن در 
گرفته  کتشــاف های صــورت  ِچلگــرد پیــدا شــد و ا
در غارهــای قلعــه بــزی حســن آبــاد در مبارکــه 
ــودن ابزارهــا در ایــن غارهــا  اصفهــان و یکســان ب
ــن  که ای ــرد  ک ــت  ــن ثاب ــت زری ــای دش ــا نمونه ه ب
روش از چلگــرد به ایــن منطقــه رســیده اســت.

ایــن اســتاد دانشــگاه بــا بیان اینکه تعــداد زیادی 
ســنگ های تراشــیده شــده در تپــه آشــنا و ســد 
عباســی در منطقــه چــادگان در شــمال غربــی 
بررســی  کــرد:  اضافــه  شــد،  کشــف  اصفهــان 
کشــف شــده در ایــن  ابزارهــای  و  اســتخوان ها 
ــده و  کنن ــع  ــان جم ــور انس ــای حض گوی ــه  منطق
گذشــته اســت. کشــاورز در حــدود ۴۰ هــزار ســال 
کشــف شــده  گفتــه وی از جملــه ابزارهــای  بــه 
در تپــه آشــنا می تــوان بــه ســنگ های ســاینده 
گندم اســتفاده  کــردن  کــه بــرای آســیاب  کوچــک 
ســال  هــزار   ۱۰ تــا  کــه  کــرد  اشــاره  می شــد، 

پیش ایــن ابــزار مــورد اســتفاده زنــان بــود.
ــاینده  ــای س ــف ابزاره کش ــه  ــا بیان اینک ــزدی ب ی
گویــای  گاوخونــی،  کــوه ورزنــه و تــاالب  در ســیاه 
بین ایــن  ســتد  و  داد  و  ســاله  هــزار   ۱۰ ارتبــاط 
منطقــه و تپــه آشــنا و چلگــرد در شــاخه اصلــی 
کــرد: ابزار هــای  زاینــده رود اســت، خاطرنشــان 
گورتــان ) از روســتاهای  بدســت آمــده از منطقــه 
حاشــیه  و  اصفهــان(  شــرق  منطقــه  باســتانی 
کــه انســان شــکارگر و  زاینــده رود نشــان می دهــد 
کشــاورز از پنــج هــزار ســال پیــش در ایــن منطقــه 

می کردنــد. زندگــی 
وجــود  کــرد:  اضافــه  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
ســفال های بــا قدمــت هــزار ســوم قبــل از میــاد 
در بیــن الیه هــای ماســه بــادی ورزنــه تــا حســن 

آبــاد همــراه بــا ابزارهــای منتقــل شــده از ســیاه 
کننــده را در  کــوچ  کشــاورز و  کــوه، حضــور انســان 

نشــان می دهــد. گاوخونــی  تــاالب  حاشــیه 
ــدود  ــه در ح ــان های اولی ــه انس ــا بیان اینک وی ب
ســمت  بــه  افریقــا  از  گذشــته  ســال  هــزار   ۵۰
گفــت:  خاورمیانــه، عــراق و خوزســتان آمدنــد، 
ــه ســمت چلگــرد،  گروهــی از آنهــا از خوزســتان ب
گلپایــگان آمدنــد  تپــه آشــنای چــادگان، داران و 
و ســپس دســته ای از آنهــا بــه ســد عباســی در 
کــرده و ســپس به ســمت  کنــار زاینــده رود حرکــت 
قلعــه بــزی مبارکــه ،  اطــراف کاه قاضی اصفهان 

و ورزنــه آمدنــد.
اولیــه  انســان های  گروه هــای  وی  گفتــه  بــه 
و  بودنــد ۲ دســته شــدند  رفتــه  بــه ورزنــه  کــه 
کرمان و دســته  دســته ای از آنها به ســمت یزد و 
دیگــر بــه ســمت خــور و بیابانــک )شــرق اســتان 

کســتان رفتنــد. اصفهــان( و ســپس پا
کیــد بر اینکــه رودخانــه زاینــده رود  یــزدی بــا تا
گذشــته بســیار وســیع بــوده  در هــزاران ســال 
و چندیــن دریاچــه بــزرگ در اطــراف آن وجــود 
اســاس  بــر  کــرد:  خاطرنشــان  اســت،   داشــته 
اطــراف  در  بزرگــی  دریاچــه  موجــود،  شــواهد 
ــت  ــه و دریاچــه دیگــری از دول ــاد مبارک حســن آب
گــورت ) در  آبــاد ) در شــمال اصفهــان( تــا منطقــه 

شــرق اصفهــان( وجــود داشــته اســت.
کار  کــرد: هنــوز جــای  کیــد  ایــن اســتاد دانشــگاه تا
ــی در  ــتان شناس ــات باس ــرای تحقیق ــیاری ب بس
کــه رودخانــه  محــدوده حوضــه آبریــز زاینــده رود 
کــه الزمه آن  تمــدن ســاز بوده اســت، وجــود دارد 
تعریــف طــرح مشــترکی بیــن باســتان شناســان، 

زمیــن شناســان و جغرافــی دانــان اســت.
بزرگتریــن  کیلومتــر  حــدود ۴۹۰  بــا  رود  زاینــده 
از  کــه  اســت  مرکزی ایــران  منطقــه  رودخانــه 
کوه سرچشــمه  گرس مرکزی بویژه زرد  کوه های زا
ــرق  ــمت ش ــه س ــران ب ــات مرکزی ای ــه و در ف گرفت
گاوخونــی در شــرق  پیــش مــی رود و بــه تــاالب 

می  ریــزد. اصفهــان 
گاوخونــی پایــاب رودخانــه زاینــده رود اســت و 
یکــی از تاالب هــای بین المللــی در جلگــٔه مرتفــع 
کــه منطقــه ای بــه  مرکزی ایــران بشــمار می آیــد 
کیلومتــر مربــع را پوشــانده و در  وســعت ۴۷۶ 
و در  اصفهــان  کیلومتــری جنــوب شــرق   ۱٣7
کیلومتــری شــهر ورزنــه در مجــاورت تپه هــای   ٣۰

شــنی واقــع شــده  اســت.

استاد دانشگاه اصفهان: 

زاینده رود ۴۲ هزار سال پیش محل استقرار انسان بود

خبر

ســند وقــف نامه مدرســه چهاربــاغ، در مــوزه و مرکز 
اســناد دانشــگاه اصفهــان رونمایــی و قرآن نفیس 
ــخ  ــری تاری ــناد تصوی ــار و اس ــه دوره قاج ــوط ب مرب
دانشــگاه اصفهان شــامل عکس، نگاتیو و اساید 

بــه مــوزه و مرکــز اســناد این دانشــگاه اهــدا شــد.
قــرآن نفیــس دســت نویــس به خــط نســخ و دارای 
تذهیبــی زیبــا شــامل ۶۰ جلــد مربــوط بــه دوره 
قاجــار از طــرف خانــواده بهنــام بــه مــوزه و مرکــز 
اســناد دانشــگاه اصفهــان اهــدا شــد. تعــداد ۶۰ 
ــا نقش هــای  جلــد قــرآن نیــم جــزء در جعبــه ای ب
منبــت و فلــزکاری شــده ســاخت دوره قاجــار قــرار 
گرفته اســت. همچنین خانواده مرحوم ســپهری 
کارمنــدان دانشــگاه اصفهــان، اســناد تصویــری  از 
تاریــخ دانشــگاه شــامل عکــس، نگاتیــو و اســاید 
را بــه مــوزه و مرکــز اســناد دانشــگاه اصفهــان اهــدا 

کردنــد.
ســید مســعود ســید بنکــدار- رییــس مــوزه و مرکــز 
اسناد دانشگاه اصفهان در آیین رونمایی از سند 
وقف نامه مدرســه چهارباغ در دانشــگاه اصفهان 
بــه مناســبت روز مــوزه، بــا اشــاره بــه اقدامــات 
انجــام شــده بــرای نگهــداری و حفاظــت آثــار در 
گذشــته، از جمله ایــن  مــوزه دانشــگاه در دو ســال 
ــه  ک ــوزه  ــزی م ــی و فل ــار چوب ــت آث ــات را مرم اقدام
دچــار تخریــب شــده بودنــد، مرمــت برخــی اســناد 
کمــک ســازمان اســناد اصفهــان،  آســیب دیــده بــا 
جمــع آوری داده هــا و اســناد دانشــگاه از طریــق 
عکــس،  آرشــیوهای  شــدن  اضافــه  فراخــوان، 
ســاماندهی  و  دانشــگاه  مهرهــای  ســاماندهی 
ــرد: همچنیــن دیجیتــال  ک اســناد اعــام و اظهــار 
کنون در گام نخست  ســازی اســناد آغاز شــده که ا

ــداری شــنیداری انجــام شــده اســت. ــع دی مناب
وی در خصــوص دیگــر اقدامــات انجــام شــده، 
در  دانشــگاه  یادبــود  دفتــر  تهیــه  کــرد:  تصریــح 
کــه در  گرفــت و دو دفتــر نفیــس  کار قــرار  دســتور 

آنهــا از هنرهــای اصفهــان اســتفاده شــده اســت؛ 
تهیــه شــد. دانشــگاه اصفهــان پــس از انقــاب 
دفتــر یادبــود نداشــته و تهیه ایــن دفتــر از اهمیــت 

اســت. برخــوردار  ویــژه ای 
ــار و اشــیا نفیــس،  ــرای حفــظ آث بهتریــن مــکان ب

دانشــگاه اســت
همچنیــن هوشــنگ طالبــی- رئیــس دانشــگاه 
اصفهــان نیــز در ایــن مراســم، دانشــگاه اصفهــان 
کرد: ایــن  اظهــار  و  دانســت  غنــی  مــوزه ای  را 
ظرفیت هــای مــوزه ای دانشــگاه، بایــد بــه خوبــی 

بــه منصــه ظهــور برســد.
وی، بزرگترین سرمایه و افتخار دانشگاه اصفهان 
غ التحصیــل از ســال ۱۳۲۵  را بیــش از ۱۲۰ هــزار فــار
گفــت: در مــوزه دانشــگاه بســیاری از  کــرد و  اعــام 
اســناد احیــا شــده در دو مجلــد تاریــخ دانشــگاه 
ــر  ــک نش ــده نزدی ــه در آین ک ــده  ــه ش ــان تهی اصفه

می شــود. داده 
رئیــس دانشــگاه اصفهــان بهتریــن مــکان بــرای 
حفــظ آثــار و اشــیاء نفیــس را دانشــگاه ها دانســت 
کشــورها بــه منظــور  کــرد: در بســیاری از  و تصریــح 
حفاظــت بهتــر از اشــیاء تاریخــی آنهــا را بــه موزه هــا 
اهــدا می کننــد و در ایــن میان مکانی مطمئن تــر از 

مــوزه دانشــگاه ها موجــود نیســت.
از دانشــگاه ها  افــزود: در دنیــا بســیاری  طالبــی 
بــرای مثــال در ایتالیــا بســیاری  مــوزه هســتند. 
دانشــگاه  بــه  تبدیــل  کاتولیکــی  کلیســاهای  از 
خانه هــای  اصفهــان  در  متاســفانه  شــده اند. 
گــذاری  کــه بــا عــدم وا میراثــی بســیاری وجــود دارد 

شــده اند. تبدیــل  مخروبــه  بــه 
کــرد: بــه عنــوان یــک رســالت، احیــای  کیــد  وی تا
گرفــت و در  قــرار  کار  مــوزه دانشــگاه در دســتور 
کــه تــا یــک مــاه دیگــر افتتــاح  فضــای جدیــدی 
ــظ و  ــته در حف گذش ــر از  ــیار بهت ــد، بس ــد ش خواه

آثــار می کوشــیم. نگهــداری 

رونمایی از ۲ سند تاریخی در دانشگاه اصفهان
درباره حدود ۶۰۰ ثبت نام کننده انتخابات؛

گروهی که در انتخابات ریاست   ۹
جمهوری کاندیدا شدند

کــه در ایــن چنــد روز  بــا نــگاه اجمالــی بــه افــرادی 
کامــَا مشــخص اســت که همه  ثبــت نــام کردنــد، 
افــراد بــرای انتخابات ریاســت جمهــوری ثبت نام 

نکردند.
جهــان نیــوز: ثبت نــام کاندیداتــوری در انتخابات 
ریاســت جمهوری دوره ســیزدهم به پایان رســید 
و در ایــن میــان شــاهد حضــور افــراد دارای ســایق 
گــون فکــری و سیاســی بــرای ثبــت نــام در این  گونا

عرصــه بودیم.
کــه در ایــن چنــد روز  بــا نــگاه اجمالــی بــه افــرادی 
کامــَا مشــخص اســت که همه  ثبــت نــام کردنــد، 
افــراد بــرای انتخابات ریاســت جمهــوری ثبت نام 

نکردند.
گــر نگوییــم همــه، امــا شــاید غالــب  در مجمــوع ا
افــراد ثبــت نــام کننــده را بتــوان حداقــل در یکــی از 

کــرد: مــوارد زیــر جســتجو 
کاذب  کــه صرفــًا اعتمــاد بــه نفــس  1. افــراد عــادی 
کشــور و  ــه مســائل  داشــته و شــناختی نســبت ب

حوزه هــای اجرایــی ندارنــد.
کشــور را  کــه فضــای ســتاد انتخابــات  2. عــده ای 
بــا فضاهــای دیگــر نظیــر قهــوه خانــه و شــهر بــازی 

کردنــد.  گرفتــه و جلــب توجــه  اشــتباه 
گرفتــن  ــام و عکــس  کــه اصــل ثبــت ن ۳. افــرادی 
برایشــان نان و آب دارد. یعنی در همان حوزه ای 
کار و فعالیــت هســتند، بیــن  بــه  کــه مشــغول 
ــا هــم صنــف خــود چــه بســا مشــهور  اطرافیــان ی
گذاشــتن در وادی  کــه در حــد قــدم  می شــوند 
ریاســت جمهــوری اعتبــار دارنــد! در حقیقــت 
ثبــت نــام، بخشــی از تبلیغــاِت کاری و یــا باالرفتن 

شــخصیت آنهــا محســوب می شــود!
کــه نــه بــرای ریاســت جمهــوری، بلکه  ۴. کســانی 
برای اینکــه دیــده شــوند و یــا در آینــده از آنهــا در 
ســمت ها و مناصــب دیگــر اســتفاده شــود، ثبــت 

کردنــد. نــام 
و  گذشــته   مصــرف  تاریــخ  افــراد  برخــی   .۵
کــه بــا توجــه بــه ســوء ســابقه  ورشکســته سیاســی 
کــه  گفــت  و عملکــرد آنهــا، چشــم بســته می تــوان 

نمی شــوند. صاحیــت  احــراز 
۶. مســببین وضعیــت فعلــی و برخــی از اعضــای 
کــه بــه جــای  دولــت بــه اصطــاح تدبیــر و امیــد! 
توبــه، عذرخواهــی از مــردم و اعــام بازنشســتگی 
ک  ــا ــر روی پ کمــه، ب ــرای محا ــا آمــاده شــدن ب و ی
بازی هــا  سیاســی  یــا  و  مــردم  حافظــه  شــدن 

کرده انــد. گــذاری  ســرمایه 
7. عــده ای از سیاســیون هــم تیــری در تاریکــی 
کــه بخــت  می اندازنــد و بــه دنبال ایــن هســتند 
که ایــن  و اقبــال یارشــان شــود. بــه نظــر می رســد 
ریاســت  مناظــرات  در  کــه  همین انــدازه  عــده 
برایشــان  باشــند،  داشــته  حضــور  جمهــوری 

اســت. باالتریــن دســتاورد 
8. برخــی افــراد کــه به عنوان کاندیدای پوششــی 
فــرد خــاص وارد میــدان  یــک  از  یــا حمایــت  و 
ــه  ــا انتهــا باقــی نمی ماننــد و ب ــًا ت شــده اند و قطع

کنــار می رونــد. کاندیــدای دیگــری  نفــع 
9. در کنــار همه اینهــا، برخــی از نخبگان سیاســی 
هــم واقعــًا بــرای حضــور در انتخابــات، تصمیــم 
گروه هــا، شــخصیت ها  جــدی دارنــد و بــه دعــوت 

ــات شــده اند. و مــردم عــادی وارد انتخاب
هرچنــد مصوبــه خــوب شــورای نگهبــان علــی 
رغــم سیاســی بــازی دولــت شــدت مــوارد ذکــر 
گذشــته  انتخابات هــای  بــه  نســبت  را  شــده 
کاهــش داد امــا در هــر صــورت انتخابــات متعــدد 
کــه ســاز و  ریاســت جمهــوری نشــان داده اســت 
کارهــای ثبــت نــام کاندیــدا در شــأن نظــام نیســت 
و در انتخابــات آتــی بایــد تدابیــر بهتــری بــرای 

شــود. آن اندیشــیده 

یادداشت میهمان

خبرربخ

کارگــردان ۴۷ ســاله ســینمای  بابــک خرمدیــن، 
کباتــان بــه قتــل   ایــران، روز یکشــنبه در شــهرک ا
سرپرســت  شــهریاری،  محمــد  قاضــی  رســید. 
دادســرای جنایــی تهــران می گویــد: طبــق اقــرار، 
کارگــردان بــا او اختــاف داشــته و ابتــدا او  پدر ایــن 
کــرده  را بیهــوش و بعــد جســد را بــا چاقــو تکــه تکــه 

اســت. 
کارگردان ۴۷ ساله سینمای ایران  بابک خرمدین، 
کباتــان بــه قتــل رســید. روز یکشــنبه در شــهرک ا

قاضــی محمــد شــهریاری، سرپرســت دادســرای 
پدر ایــن  اقــرار،  »طبــق  می گویــد  تهــران  جنایــی 
کارگــردان بــا او اختــاف داشــته و ابتــدا او را بیهوش و 

کــرده اســت. ــا چاقــو تکــه تکــه  بعــد جســد را ب
کــه پســرش را بــا  گفــت  قاتــل در اعترافــات خــود 
کــه در غــذا ریختــه بــود  قرص هــای خــواب آوری 
در ابتــدا مســموم و بیهــوش می کنــد و بعــد پــس 
از چنــد ضربــه چاقــو، جســد را بــه حمــام منتقــل و 
مثلــه می کنــد... قاتل انگیزه قتــل را اذیــت کردن ها 
ــدر و مــادرش اعــام  ــا پ ــار نامناســب مقتــول ب و رفت

می کنــد.«
ــاله  ــدر ۸۱ س ــن، پ ــر خرمدی کب ک ا ــا ــزارش تابن گ ــه  ب
مقتــول بــار دیگــر مقابــل بازپــرس، دالیلــی از جملــه 
آزار و اذیــت و حتــی ضــرب و شــتم والدیــن توســط 
بابــک همچنیــن رابطــه خــارج از عــرف پســرش 
کــه  بــا زنــان را از دالیــل ارتکاب ایــن قتــل خوانــد 
ــا و اجبــار بابــک بــه مانــدن  کرون ــا شــیوع ویــروس  ب
مــدت زمــان بیشــتری در خانــه، افزایش یافتــه بود.

کــه پــس از کشــتن بابــک نیــز،  کبــر خرمدیــن گفــت  ا
کمــک همســرش بــه حمــام بــرده  جســد او را بــه 
کــرده و در داخــل ســه ســطل  و در آنجــا تکــه تکــه 

اســت. زباله انداختــه 
کــه دانــش آموختــۀ دانشــکده  از بابــک خرمدیــن 
هنرهــای زیبای دانشــگاه تهران بــود، آثار متعددی 
بــه جــا مانــده اســت. از جملــه »بــور بیجــاده رنــگ«، 
»ســوگنامه ای  مامــان«،  شــنبه:  »ســه  »روزن«، 
نویســنده  همچنیــن  »بــرش«.او  و  یاشــار«  بــرای 

فیلمنامه هایــی همچــون »رویــای مــرد مضحک«، 
»دهانــم زیبــا و چشــمانم ســبز« و »ورودی ســیزده« 

بــود.
بابــک خرمدیــن بــرای ســاخت فیلــم »بــور بیجــاده 
رنــگ« موفــق بــه دریافــت جوایــز متعــددی شــد؛ 
کوتــاه داســتانی  از جملــه جایــزه بهتریــن فیلــم 
دیپلــم  آســا،  فیلــم  بین المللــی  جشــنواره  در 
کارگردانــی در پنجمیــن جشــنواره  افتخــار بهتریــن 
بین المللی پروین اعتصامــی، برنده جایزه بهترین 
ــدا در  ــن ص ــه و بهتری ــن فیلمنام ــی و بهتری کارگردان

ششــمین جشــنواره دانشــجویی فیلــم نهــال.
گذشــته نیــز قتــل رومینــا اشــراقی در تالــش و  ســال 
کرمــان، از جملــه  ریحانــه عامــری در بیابان هــای 
قتل هــای خانوادگی بــود که جامعه ایرانی را متحیر 
کــرد و در شــوک فروبرد.بــه ماننــد وقایــع مشــابه 
از ایــن حادثــه ســواالت متعــددی  بعــد  پیشــین 
کارشناســی به ســبب موضوع  مطرح می شــود و هر 
مرتبــط بــا واقعــه نظراتــی بیــان میکنــد امــا ممکــن 
گاهــی و بــی اطاعــی موضوعاتــی  اســت بــه علــت ناآ
گســترده امــا  کــه علــی رغــم انتشــار  مطــرح شــود 

صحیــح و علمی نباشــد.
ع، مدرس  در همیــن ارتبــاط دکتر محمــد کاظــم زار
دانشــگاه و پژوهشــگر حــوزه حقــوق جــزا و جــرم 
به ایــن  شــناختی  جــرم  نگاهــی  دربــاره  شناســی 
کــه یکــی از  واقعــه می گویــد: در خبرهــا شــنیده شــد 
کارگردانــان ســینما توســط پــدرش بــه قتــل رســیده 
کــه در خبرهــا آمــده،  اســت. بــا توجــه بــه جزییاتــی 
ظاهــرًا پــدر مقتــول مباشــر در قتــل و مــادر وی نیز به 
جهــت ریختــن قرص هــای بیهوشــی در غــذا معاون 
 علــت تامــه قتــل نــه بــی 

ً
بــوده اســت زیــرا ظاهــرا

هوشــی بلکــه ضربــات چاقــو می باشــد. صــرف نظــر 
از جنبه های غیرانســانی این جنایت و لزوم بررســی 
جنبه هــای  برخــی  شــناختی  جــرم  منظــر  از  آن 

ــت. ــث اس ــل بح ــوع قاب ــن موض حقوقی ای
وی می افزایــد: اول اینکــه بــا توجــه به اینکــه مباشــر 
ــه  ــن ب ــت؛ بنابرای ــوده اس ــول ب ــدر مقت ــت پ در جنای
اســتناد مــاده ششــصد و دوازده قانــون تعزیــرات 

مجــازات پــدر حبــس درجــه چهــار بــه میــزان ســه و 
گــر مــادر معــاون محســوب  ده ســال می باشــد. و ا
می شــود بــه اســتناد تبصــره دو مــاده صــد و بیســت 
و هفــت قانــون مجــازات اســامی ناظر بــر بنــد ت 
همیــن مــاده مجــازات معــاون نیــز حبــس درجــه 
پنــج یــا شــش می باشــد بنابرایــن آنچــه در برخــی 
کردنــد مبنــی بر اینکــه مجــازات  خبرگزاری هــا اعــام 
مــادر در ایــن پرونــده بــه اســتناد بنــد الــف مــاده صــد 
و بیســت و هفــت حبــس درجــه دو یــا ســه و بیــش 
از مباشــر اســت، نــه تنهــا غیــر منطقــی اســت بلکــه 

ــور اســت. خــاف صریــح تبصــره دو مــاده مزب
نکتــه دوم در خصــوص اولیــای دم در قتــل در ایــن 
پرونــده اســت. طبــق مــاده ســیصدو پنجــاه و هفت 
گــر مرتکــب یــا شــریک در  قانــون مجــازات اســامی، ا
جنایــت عمــدی، از ورثــه باشــد، ولــی دم بــه شــمار 
نمی آیــد و حــق قصــاص و دیــه نــدارد و حــق قصاص 
یــا شــریک  بــه ارث نمی برد.لفــظ مرتکــب  نیــز  را 

در ایــن مــاده از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت.
در ایــن پرونــده پــدر بــه واســطه مباشــرت در قتــل 
فرضــی  در  امــا  نمی شــود.  محســوب  دم  ولــی 
دم  ولــی  می توانــد  آیــا  باشــد  معــاون  مــادر  کــه 
ــز از حکــم  ــد وی را نی محســوب شــود یا اینکــه بای
ولــی دم خــارج بدانیــم و در صــورت فقــدان ســایر 
اولیــای دم بــرای مقتــول در ایــن پرونــده، ولــی دم 
را مختــص مقــام ولی امــر بدانیم.در این خصوص 
دو نظــر وجــود دارد: نظــر اول: برخــی اظهــار نظــر 
کــه معاونــت در قتــل نیــز همچــون  نموده انــد 
ــن  ــت. طبق ای ــل و ارث اس ــع قت ــرت از موان مباش
نظریــه در ایــن پرونــده پــدر و مــادر هــر دو ولــی دم 
بــه حســاب نمی آیند.نظر دوم: نظر مشــهور فقها 
از جملــه برخــی فقهــای معاصــر معاونــت از موانــع 
ارث نیســت نظریــه دوم بــا ظاهــر قانــون مجــازات 

اسامی ســازگار تــر اســت.
دارنــد  حــق  شــهروندان  کــه  کــرد  کیــد  تا بایــد 
امنیــت شــخصی داشــته باشــد. امنیــت عبــارت از 
اطمینــان خاطــری اســت کــه بر اســاس آن انســان 
نســبت بــه حفــظ حیثیــت، جــان، مــال و زندگــی 
گونــه تجــاوز  خــود ترســی نداشــته باشــد و از هــر 
نســبت بــه آنهــا احســاس آســودگی خاطــر نمایــد. 
یکــی از وظایــف قــوه قضاییــه، پیشــگیری از وقــوع 
جــرم اســت. این موضــوع در اصــل ۱۵۶ قانــون 
کیــد قرار  اساســی جمهــوری اســامی ایران مــورد تا

گرفتــه اســت.
مطمئنــا  می کشــد،  را  خــود  فرزنــد  پــدری  وقتــی 
قتــل، آخریــن حلقــه  کــه جــرم  سرگذشــتی دارد 
سلســله وقایــع زندگــی او بــوده اســت. بــرای پــی 
بــردن بــه علــت ارتکاب جــرم او باید دفتــر زندگی این 
شــخص را گشــود و ســیر تکوینــی بــزه ارتکابــی او را در 
کــه وی را دربرگرفتــه و  عوامــل اجتماعــی مختلفــی 
کــرده، جســتجو نمــود. تاریــخ زندگــی اش را تدویــن 

نگاهی جرم شناختی به قتل دلخراش یک کارگردان سینما :

مجازات مادر سنگین تر از مجازات پدر است؟ 

خبر
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صائب شــاعری از دوران شــکوه صفویه در اصفهان 
اســت. قــدرت غزلســرایی این شــاعر بــا زیبایــی و 
ســازندگی دوره صفویــه تقــارن شــگفت انگیــزی در 
تاریخ ایــن شــهر بــه وجــود آورده اســت. اهمیت ایــن 
شــاعر بــر کســی پوشــیده نیســت، امــا آرامــگاه او ایــن 
گرفتــار مصائبــی چــون آســیب و بــی ســرو  روزهــا 

ســامانی شــده اســت.
گزارش ایمنــا، یکــی از آرامگاه هــای مهــم و تأثیــر  بــه 
گــذار شــهر اصفهــان که بــا وجود شــهرت جهانی، به 
بوتــه فراموشــی ســپرده شــده اســت آرامــگاه صائــب 
صفویــه  عهــد  پــرآوازه  شــاعر  اصفهانــی،  تبریــزی 
کمتــر بــا محــل آرامگاه ایــن  اســت. متأســفانه مــردم 
گفــت شــهره آفــاق اســت،  ــوان  شــاعر نامی کــه می ت
کــه برخــی حتــی تصــور  ــه ای  گون ــه  آشــنا هســتند ب
باشــد.  مدفــون  اصفهــان  در  وی  کــه  نمی کننــد 
غ از گمنامــی و بی خبــری از مدفــن وی در میان  فــار
ــگاه  ــزار و آرام ــنگ م ــفانه س ــان، متأس ــی اصفه اهال
گرفتــه اســت. در ایــن  او نیــز مــورد بــی مهــری قــرار 
رابطــه بــا مهــدی نجــار اعرابــی، پژوهشــگر و محقــق 
تاریــخ اصفهــان راهــی آرامگاه ایــن شــاعر شــدیم تــا از 
اهمیــت و میــزان آســیب های این مــکان تاریخــی و 

میــراث فرهنگــی مطلــع شــویم:
وی دربــاره اطالعــات مربــوط بــه صائــب تبریــزی، 

اظهــار می کنــد: درباره محــل تولد میرزا محمد علی 
صائــب ملقــب بــه ملــک الشــعرا، مختصــات ســبک 
کــه بــه اســم های مختلفــی از جملــه،  ادبــی دوره او 
هنــدی، صفــوی و اصفهانی خوانده می شــود و این 
کــه آیــا او بــه راســتی در اصفهــان متولد شــده یا خیر، 
کنــار مــادی  ســخن ها، بســیار اســت. امــا آرامــگاه او 
نیاصــرم و در خیابانــی بــه نــام خــود صائــب واقــع 
گذشــته،  شــده اســت. این پژوهشــگر می افزایــد: در 
فضــای اطــراف آرامــگاه حــدود ۱۰ جریــب بوده اســت 
و تــا قبــل از ســال ۱۳۴۰ هجــری قمــری، بنــام »قبــر 
آقــا« معــروف بــوده اســت. مــردم در خیــال خــود 
تصــور می کردنــد که ایــن مــکان، تنها مــزار فــرد بزرگی 
ــزار او در  ــنگ م ــه و س ــزی از زندگینام ــه چی ک ــت  اس

خاطره هایشــان بــر جــای نمانــده اســت.
کســی  نجــار اعرابــی خاطــر نشــان می کنــد: اولیــن 
ــه به ایــن محــل راه یافــت و توانســت ســنگ مــزار  ک
ک بیــرون  صائــب را از زیــر توده هــای ســنگ و خــا
همایــی«  جالل الدیــن  »عالمــه  مرحــوم  بیــاورد، 
بود. ایــن فضــا در گذشــته دارای دیــوار بــود و امــکان 
ــذا  ــرای همــگان میســر نبــوده اســت ل ــه آن ب ورود ب
کمــک  عالمــه همایــی، به ایــن بــاغ وارد شــد و بــا 
ــوی زد  ــک س ــه ی ــر را ب ــای روی قب ک ه ــان، خا باغب
کــه چــرا  کــرد. در ایــن  و ســنگ مــزار صائــب را هویــدا 
ک، از نظرهــا مدفــون  ــر خــا ســنگ مــزار ســال ها زی

بــوده هنــوز بــه دلیــل محکمی نرســیده ام.
وی تصریــح می کنــد: درســت در قســمت پاییــن 
مقبــره، ســه عــدد ســنگ مــزار فرســوده و هم ســطح 
می شــود  معلــوم  کــه  می شــود  مشــاهده  زمیــن 
که ایــن قســمت، مقبــره خانوادگــی صائــب بــوده 
گلچیــن معانــی در ســفر بــه  اســت. مرحــوم احمــد 
آرامــگاه مطلــع  کشــف این  از ماجــرای  اصفهــان، 
شــده و پــس از بازگشــت بــه تهــران، بــا درج مقاله ای 
را  وقــت  فرهنــگ  وزیــر  مصــور«  مجله«تهــران  در 
بــر بازســازی  کــه دســتوری مبنــی  قانــع می کنــد 
کنــد. امــا بنــا بــر دالیــل نامعلوم ایــن  آرامــگاه صــادر 
کــه در ســال  کشــید تا ایــن  کار چهــارده ســال طــول 
۱۳۴۲ شمســی ســاخت آرامگاه آغاز شــد و در ۱۳۴۶ 
کثــر  بــه اتمــام رســید. در مراســم بازســازی آرامــگاه، ا
کلنــگ آغازیــن  کــه  مقامــات وقــت حضــور داشــتند 
کار، بــه دســت عالمــه جالل الدیــن همایــی بــر زمین 

زده شــد.
ایــن پژوهشــگر تاریــخ اصفهــان می گویــد: تزئینــات 
از  صائــب،  حیــات  زمــان  بــه  توجــه  بــا  آرامــگاه 
ــی( الهــام  ــه )ســبک اصفهان معمــاری دوران صفوی
زمیــن  بــه  نســبت  متــر  و حــدود ۲  گرفتــه شــده 
ــتون های ایوان،  ــر س ــطح دارد. روی س ــالف س اخت
قوس هــای جناغــی قــرار گرفتــه و زیــر ســقف بــا طرح 
کاری شــده اســت. جبهــه شــرقی  شــطرنجی آئینــه 

و غربی ایــوان، دارای دو دهنــه، یــک ســتون و دو 
می باشــد. قــوس 

حســین  مرحــوم  می کنــد:  اضافــه  اعرابــی  نجــار 
کــرده و بــه تهــران  معارفــی، نقشــه بنــا را طراحــی 
محســن  مهنــدس  نظــارت  تحــت  کــه  فرســتاد 
در  و  شــد  تکمیــل  الملــک(  )ذکاء  فرزنــد  فروغــی 
اســتاد  رســید.  پایــان  بــه  شمســی   ۱۳۴۶ ســال 
امیرهوشــنگ جــزی زاده و مرحــوم فضایلــی نیــز در 
کــرده و هنر خود  ســاخت این آرامــگاه، نقش آفرینی 
را نشــان داده انــد. مــاده تاریــخ افتتــاح آرامــگاه نیــز 
کاشــی  ــر  ــه ب ک توســط عالمــه همایــی ســروده شــد 
ــه حــدود ۷۰۰  ک ــد  گفتــه نمان حــک شــده اســت. نا
کــه  هــزار تومــان بــرای ســاخت آرامــگاه هزینــه شــد 
یــک هشــتم آن را اصفهانی هــای عالقمنــد اهــدا و 

کــرد. مابقــی را انجمــن ملــی پرداخــت 
از  یکــی  صائــب،  مــزار  ســنگ  می گویــد:  وی 
نفیس ترین ســنگ های موجود در اصفهان اســت 
کــه حالــت تشــت آبــی و میــان تهی برای کاشــت گل 
ــا ریختــن آب در داخــل آن داشــته اســت. خــط  و ی
نســتعلیق برجســتۀ حک شده بر ســنگ، اثر استاد 
محمــد صالــح خوشــنویس )بــه تاریــخ جمــادی 
کــه بــا اســلوب خاصــی  االول ســال ۱۰۸۷( اســت 
گفــت یکــی از  حجــاری شــده و بــه جــرأت می تــوان 
کتیبــه  معــدود و یــا تنهــا اثــر حجــاری ســنگ مــزار و 

ــای او اســت. ــه خــط توان ســنگی ب
ایــن پژوهشــگر تصریــح می کنــد: بــه جز ایــن نمونــه 
کتیبــه ای ســنگی نیــز در قســمت ورودی  خــط، 
کــه مربوط به ســاختمان  روی دیــوار موجــود اســت 
یــک ســد از دوره شــاه ســلیمان صفــوی اســت. این 
بــه خــط زیبــای خوشــنویس مذکــور  کتیبــه نیــز 

قلمی شــده اســت.
ــاز  ــع اشــعار ســنگ مــزار صائب ایــن چنیــن آغ مطل

می گــردد:
در هیچ پرده نیست نباشد نوای تو 

عالم پر است از تو و خالی است جای تو...
در باالی سنگ نیز این بیت آمده:

محو کی از صفحه دل ها شود آثار من
من همان ذوقم که می یابند از گفتار من
ــگاه  ــیب های این آرام ــه آس ــاره ب ــا اش ــی ب ــار اعراب نج
کــه جــدا  کیــد می کند: ایــن ســنگ مــزار نفیــس  تا
می توانــد  اصفهــان،  هویتــی  و  هنــری  ارزش  از 
سرمشــقی برای خوشنویســان هم روزگار ما باشــد، 
بــه دلیــل نداشــتن شیشــه و حفاظــی در اطــراف 
آن، شــرایط ناخوشــایندی را پشــت ســرمی گذارد 
که ایــن خطــوط، در اثــر ضربــه یــا ســایر  گونــه ای  بــه 
آســیب ها بــه آینــده ای پــر ابهــام چشــم دوختــه 
اســت. از طرفی ایــن مــکان، بــه محلــی بــرای تجمــع 
ــه داخــل ســنگ مــزار  ک ــاب تبدیــل شــده  ــراد ناب اف
بــدون هیــچ محدودیتــی آتــش روشــن می کننــد.

بــه عنــوان نتیجه گیــری و جمــع بندی ایــن  وی 
کــه می تــوان بــا تزئینــات  بازدیــد پیشــنهاد می دهــد 
آجــری بــه ســبک چلیپایــی، فضــای اطــراف مــزار 
کــه تنهــا  کــرد  از قســمت بــاالی پله هــا محصــور 
ســاعاتی مشــخص به جهت بازدید گشــوده و مورد 
گیــرد همچنیــن بــا نصــب شیشــه ای  اســتفاده قــرار 
ســنگ  عمر ایــن  می تــوان  صائــب،  مــزار  روی  بــر 
ــا نســل های آتــی نیــز از ایــن  نفیــس را افزایــش داد ت
همــه زیبایــی لــذت ببرند. ایــن پژوهشــگر ادامــه 
کــه گفته  می دهــد: در عیــن حــال ســه عــدد ســنگی 
شــد متعلــق بــه خانــواده صائــب اســت و بــه راحتــی 
پــای رهگــذران بــا آن برخــورد می کنــد می تــوان بــا 
گزندهــا مصــون  یــک اختــالف ســطح از زمیــن، از 
کتیبــه موجــود در قســمت ورودی  نگــه داشــت. 
آرامــگاه نیــز بــه دلیل اینکــه شــرایط مناســبی نــدارد 
گــردد. بــرای  بهتــر اســت بــه داخــل آرامــگاه منتقــل 
ــا نصــب شیشــه  ــوان ب شــروع این اقــدام مهــم می ت
ــاه، روز  ــا ۱۰ تیرم ــان ب ــرد و همزم ک ــاز  ــزار آغ ــر روی م ب

کــرد. بزرگداشــت صائــب از آن رونمایــی 

صائب شاعری از دوران شکوه صفویه در اصفهان:

پیشنهاداتی برای حفاظت از مقبره صائب
خبر

و  ســتوه  درد،  اشــک ها،  محرومیت هــا،  راوی 
فریادهــای مــردم اصفهــان روی صحنــه نمایــش 
رفتــه اســت. »بیــداری بــه وقــت خــون« تئاتــری 
که ایــن روزهــا در تــاالر هنــر اجــرا می شــود. اســت 

کارگردانــی  تئاتــر »بیــداری بــه وقــت خــون« بــه 
احســان جانمــی، اولیــن تئاتــری اســت کــه در قرن 
جدیــد، چراغ هــای تــاالر هنــر اصفهــان را روشــن 
کــرده اســت. در ایــن نمایــش هنرمندانــی چــون 
رســول هنرمنــد، الهــام زنجانــی، رادنــوش مقــدم، 
ــدی  ــی، محســن احم ــد، امیــن پناه ــده وحی مائ
نیــک، حســین نصــر اصفهانــی و مســعود یــزدان 
نمایــش  کرده اند. ایــن  آفرینــی  نقــش  بخــش 
اصفهــان در  مــردم شــهر  آفرینی هــای  حماســه 
دوران جنــگ جهانــی دوم را روایــت می کنــد و از 
محرومیت هــا و شــرایط ســخت آنهــا می گویــد.

خــون«  وقــت  بــه  »بیــداری  نمایــش  کارگــردان 
دربــاره حــال و هــوای اولیــن شــب نمایــش پــس از 
۱۴ مــاه دوری از صحنــه،: دوری از صحنــه بــرای 
هنرمنــدان و اهالــی تئاتــر مثــل دور مانــدن ماهی 
گــرم مــادر  از آب، یــا دور مانــدن فرزنــدی از آغــوش 
اســت. بعــد از حــدود ۱۴ مــاه دوری از صحنــه بــا 
گروهــی از بهتریــن بازیگــران تئاتــر اصفهــان بــه 
صحنــه بازگشــتیم. ۲۶ اردیبهشــت مــاه اولیــن 
ــال  ــعف و ح ــر از ش ــدر پ ــا آنق ــود؛ فض شــب اجــرا ب
کــه هنــوز هــم بــرای حــرف  عوامــل پــر از شــور بــود 
زبــان  لکنــت  دچــار  موضــوع،  درباره ایــن  زدن 
بــا  دیــدار  منتظــر  بی صبرانــه  گــروه  می شــویم. 
گران اصفهــان بــود. دیــدار در اولیــن شــب  تماشــا
بــه آغــوش  نمایــش، همچــون رســیدن فرزنــد 
غــرور  و  شــعف  موضــوع  و ایــن  می مانــد  مــادر 

عوامــل را دوچنــدان می کــرد.
ویــروس  شــیوع  جانمی می افزایــد:  احســان 
کرونــا باعــث ضــرر بــر تمامی مشــاغل شــد، امــا 
بیشــتر از همــه صنعــت تئاتــر دچــار ضرر شــد. این 
کــه در ایــن ماه هــا،  ضــرر در حــد مــرگ بــود چــرا 
بــه صــورت پیوســته خالــی  صحنه هــای تئاتــر 
صددرصــدی  بازگشــایی  هم ایــن  هنــوز  بــود. 

کمتــر از ظرفیــت خــود  نیســت و ســالن خیلــی 
کــه پروتکل هــای  گرفــت چــرا  مــورد اســتفاده قــرار 
کامــل رعایــت می شــد.  بهداشــتی بــه صــورت 
کمک رســان  تــاالر هنــر هــم در ایــن زمینــه بســیار 
گران  بــود. نکتــه جالب توجه هم تشــنگی تماشــا
تــر  پیــش  کــه  وجود ایــن  بــا  بــود  تئاتــر  بــرای 
مــورد  نمایــش  کــه  داشــت  وجــود  ترس ایــن 
اســتقبال قــرار نگیــرد امــا روز شــنبه یعنــی ۲۴ 
ســاعت پیــش از شــروع، تمــام بلیت ها بــه فروش 

رســیده بــود.
وی ادامــه می دهــد: نمایــش »بیــداری بــه وقــت 
گذشــته آغــاز شــد و مــا  خــون« از تابســتان ســال 
فکــر نمی کردیــم ماجــرا به اینجا بکشــد. از آنجایی 
گذشــته تنها راه عوامل شــرکت  که در طول ســال 
کــه خــود از  گــروه بازیگرهــا،  در جشــنواره ها بــود، 
ــنواره های  ــتند، در جش ــری هس ــین بازیگ مدرس
کــه  شــدند  باعــث  و  کردنــد  شــرکت  مختلــف 
بــاال  پرچــم هنــر اصفهــان در ایــن جشــنواره ها 
کارآفرینــی بــرای شــهر اصفهــان  بماند. ایــن یــک 

ــود. و هنر ایــن شــهر ب
در  تئاتــر  می کند: ایــن  اظهــار  کارگــردان  ایــن 
ابتــدا برگزیــده جشــنواره تئاتــر اصفهــان و ســپس 
برگزیــده جشــنواره سراســری مقاومــت تهــران بــا 
شــش جایــزه شــد. »بیــداری بــه وقــت خــون« 
جشــنواره  بــه  راهیابــی  بــه  موفــق  همچنیــن 
کارهــای  بین المللــی فجــر شــد و توانســت جــزء 
کاندیداتــوری باشــد. این نمایــش  برگزیــده بــا دو 
گذشــته توســط داوران، متخصصــان  در ســال 
گران در تهــران خیلــی دیــده شــد امــا  یــا تماشــا
کــه راجــع بــه فرهنــگ و تاریــخ اصفهــان  با ایــن 
همشــهریان  بــه  بــود  نتوانســته  االن  تــا  اســت 
کمک هــای ســازمان فرهنگــی  گــر  ارائــه شــود. ا
تفریحــی شــهرداری اصفهــان نبــود شــاید همیــن 

هــم محقــق نمی شــد.
جانمــی در آخــر دربــاره موضــوع نمایــش »بیــداری 
بــه وقــت خــون« می گویــد: موضــوع نمایــش بــه 
صــد ســال پیش اصفهــان باز می گــردد، بــه دورانی 
بــود و  که ایــن شــهر درگیــر جنــگ جهانــی دوم 
دولت هــای بیگانــه در آن قــرار داشــتند و عــالوه بــر 
آن شــهر دچــار خشــکی زاینــده رود و قحطــی بــوده 
و  محدودیت هــا  چــه  بــا  مــردم  کــه  اســت. این 
ــه با ایــن  ــد، چگون ــه رو بودن محرومیت هایــی رو ب
کردنــد و در آن زمــان  شــرایط ســخت پایمــردی 
حماســه آفریدنــد. نمایــش بــه شــور و حماســه 

آفرینــی مــردم اصفهــان اشــاره دارد.

اولین نمایش قرن جدید اصفهان روی صحنه رفت

خبر

دبیــر شــورای صنفــی نمایش بــا اعالم اضافه شــدن 
ــه ســینماها، از تهیه کننده هــا  ــد ب یــک فیلــم جدی
را  خــود  مخاطب پســند  فیلم هــای  تــا  خواســت 

کننــد. کــران ارائــه  بــرای ا

مرتضــی شایســته دربــاره جلســه شــورای صنفــی 
گفــت: در ایــن جلســه ابتــدا یــاد مرحــوم  نمایــش 
کــه بــر  »منصــور نورپــور« ســینمادار پیشکســوت 
کــه  گرامی داشــته شــد چــرا  کرونــا درگذشــت  اثــر 

درگذشــت او ضایعــه بزرگــی بــرای ســینمای ایران 
اســت.

وی افــزود: ســپس در بررســی نمایــش فیلم هــا قــرار 
کــران فیلم هــای نــوروزی همچنان  کــه ا بر ایــن شــد 
ادامــه داشــته باشــد و از چنــد روز آینــده فیلــم »گل 
بــه خــودی« )اولیــن ســاخته احمــد تجــری در ژانــر 
کــودک و نوجــوان و بــه تهیه کنندگــی علــی قائــم 

کــران اضافــه می شــود. مقامــی( هــم بــه چرخــه ا
کــه ســینماها در  کــرد: از آنجــا  شایســته تصریــح 
قرارگرفته انــد و موقعیت شــان  گــروه دو  مشــاغل 
کــه  دیگــر تثبیــت شــده اســت از تهیه کننده هایــی 
کــه  کــران دارنــد دعــوت می کنیــم  ا آمــاده  فیلــم 
فیلم هــای پرمخاطــب و جــذاب را بــرای نمایش در 

کننــد. ــه  ســینماها بــه شــورا ارائ

دعوتشورایصنفینمایشازتهیهکنندهها؛

کران کنید! خبرربخوضع سینما تثبیت شده، فیلم هایتان را ا

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

حاضــر  درحــال  کــه  اصفهــان  موســیقی  مــوزه 
گرفته  مســتأجر ســه خانه اســت، اظهارنامه تخلیه 

کامــل قــرار دارد. و در آســتانه تعطیلــی 
مــوزه موســیقی از آذرمــاه ۱۳۹۴ فعالیــت خــود را 
ــه موزه هــای  ــرده و از جمل ک در شــهر اصفهــان آغــاز 
پســند  مــورد  کــه  اســت  کشــور  برتــر  خصوصــی 
مــوزه  در ایــن  هســت.  نیــز  خارجــی  گردشــگران 
بــه  خارجــی  و  محلــی  ملــی،  ســاز   ۴۰۰ حــدود 
کــه در جریــان بازدیــد افــراد،  نمایــش گذاشــته شــده 
گوشــه هایی از موســیقی را نیــز بــه اجــرا می گــذارد. 
کــه  شــهریار شــکرانی، مدیر ایــن مــوزه امــا از آســیبی 
کرونــا، تعطیلی هــای مکــرر و طوالنــی و  ویــروس 
کــرده و آن را  نبــود حمایــت بــه مــوزه موســیقی وارد 
کامــل قــرار داده اســت، ســخن  در آســتانه تعطیلــی 

می گویــد.
کــه  کــرد: در یــک ســال و چنــد ماهــی  وی اظهــار 
مــوزه  شــرایط این  بودنــد،  نیمه تعطیــل  موزه هــا 
ک بــود. مــا ســه خانــه بــرای  فوق العــاده وحشــتنا
کــه از  کرده ایــم، خســارتی  مــوزه موســیقی اجــاره 
محــل اجــاره در ایــن مــدت متحمــل شــده ایم بیش 
ــن،  ــاوه بر ای ــت. ع ــده اس ــان ش ــون توم از ۳۰۰ میلی
کــه تعدیــل نکردیــم و ســایر  هزینه هــای نیروهایــی 
امــور جــاری و نگهــداری مــوزه را هــم بایــد در نظــر 
ــم. شــرایط بســیار ســختی را می گذرانیــم، در  بگیری
کــه کمک هــا و حمایت هــا صفــر بــوده اســت. حالــی 
موســیقی  مــوزه  افــزود:  موســیقی  مــوزه  مدیــر 
کرونــا  دوران  در  را  مالــی  کمــک  هیــچ  اصفهــان 
دریافــت نکــرده اســت. عــاوه بر ایــن، ناچــار شــدیم 
ــظ  ــر را حف ــه نف ــط س ــاغل، فق ــروی ش ــن ۲۰ نی از بی
ــه  ــت: ب گف ــکرانی  ــدند. ش ــل ش ــی تعدی ــم و باق کنی
دلیــل ناتوانــی در پرداخــت اجــاره ماهانــه، دو مالک 
از ســه مالــک خانه هــای در اختیــار مــوزه موســیقی، 
اظهارنامــه تخلیــه ملــک داده انــد و مــوزه در معرض 

گرفتــه اســت. کامــل قــرار  تعطیلــی 
کمکــی بــه موزه هــا در قالــب بســته  وی متذکــر شــد: 
کــرده؛ ۱۵ میلیــون  کرونــا اختصــاص پیــدا  حمایتــی 
تومــان بــا نــرخ ســود ۱۲ درصــد و مهلــت بازپرداخــت 
کــه شــرایط ســخت تأمیــن ضامــن را  دو ســال اســت 
کــه فقــط اجــاره یــک مــاه مــوزه  هــم دارد، در حالــی 
موســیقی ۲۵ میلیون تومان است. شــرایط این وام 
بــه قــدری خجالــت آور بــود که از گرفتــن آن منصرف 

شدیم.
کمــک مالــی  کــرد:  مدیــر مــوزه موســیقی اضافــه 
دیگــری هــم بــود کــه وزارت میراث فرهنگی مصوب 
کرده و صرف هزینه های ســاختمانی فضاهای تازه 
اضافه شــده بــه مــوزه می شــد، اما ذی حســابی اداره 
میــراث اصفهــان بــه دلیــل دیــر و زود شــدن بازدیــد 
کارشناســان، مــدارک را نپذیرفــت و بــا پرداخت ایــن 
وام هــم موافقــت نکــرد. البتــه رقم ایــن وام چنــدان 
ــه هــر  ــه ب ک ــاد نبــود، ۲۰ میلیــون تومــان می شــد  زی

حــال، ذی حســابی بــه بهانه این کــه مصالــح قبــًا 
خریــداری شــده و فرصــت بازدید کارشــناس نبوده، 

پرداخــت همیــن مبلــغ را هــم تأییــد نکــرد.
شــکرانی درباره این کــه مــوزه موســیقی بــا وجود ایــن 
خســارت مالــی و تعدیــل نیــرو آیــا شــرایط بازگشــایی 
کــرد: همیــن چنــد روز پیــش میزبــان  دارد، تصریــح 
رایــزن فرهنگــی ســفارت اتریــش در ایــران بودیــم. 
کــردن آن در وضع موجود  مــوزه ســرپا اســت، امــا بــاز 
بــاز شــود،  صرفــه اقتصــادی نــدارد. وقتــی مــوزه 
هزینــه نیــروی انســانی و نگهــداری آن هــم بایــد 

تأمیــن شــود.
وی بــا بیان این کــه از دســت دادن بخــش زیــادی 
از فضــای مــوزه، ادامــه فعالیــت آن را غیرممکــن 
ســازها  نگهــداری  امــکان  کــرد:  اضافــه  می کنــد، 
در انبــار وجــود نــدارد. البتــه شــهرداری اصفهــان 
قول هایــی داده بــود کــه در مــکان دیگری ایــن مــوزه 
برپــا شــود، امــا جابه جایــی مــکان مســتلزم هزینــه 
کردن ایــن  ــرای آمــاده  ــود. مــا ب ســنگینی خواهــد ب
مــوزه  بــه  آن هــا  تبدیــل  و  مســکونی  خانه هــای 
موســیقی، میلیون هــا میلیون هزینــه کرده ایــم و در 
کار دشــوار اســت. وضــع موجــود انجــام دوباره ایــن 

مدیــر مــوزه موســیقی ادامــه داد: قــرار بــود وزارت 
میراث فرهنگی و گردشــگری برای موزه تســهیاتی 
بدهــد، حتی اداره میراث اصفهان، موزه موســیقی 
کــه  کــرده بــود، چنــد مــاه اســت  را بــه تهــران معرفــی 
درخواســت فرســتاده ایم، امــا تــا بــه حــال جوابــی 
ــی  ــم. از طرفــی، آیسســکو )ســازمان جهان نگرفته ای
اســامی برای آمــوزش و پــرورش، علــوم و فرهنــگ( 
کنــد، امــا از  کمــک  هــم قــرار بــود بــه موزه های ایــران 
آن هــم خبــری نشــده اســت. موزه هــای خصوصــی 

تنهــای تنها هســتند.
تخلیــه  از  اســت موجــران  بعیــد  افــزود:  شــکرانی 
خانه هــا منصــرف شــوند، چــون شــرایط از ســطحی 
کــه به ســادگی جبــران نمی شــود. ما خیلی  گذشــته 
کنیــم، اما  کردیــم تســهیات خوبــی دریافت  تــاش 

حمایتــی نشــد.

وی گفــت: در دوران کرونــا برخــی از مشــاغل آســیب 
کــه  بیشــتری متحمــل شــده اند، در عیــن حالــی 
رشــد  دوران  در ایــن  اتفاقــًا  مشــاغل  از  بعضــی 
دولــت  وظیفــه  داشــته اند. این  هــم  اقتصــادی 
که به میزان آســیب پذیری مشــاغل، از آن ها  اســت 
کنــد. فضاهــای توریســتی در ایــن دوران  حمایــت 
بیشــترین آســیب و خســارت را دیده و عمًا تعطیل 
هیچ گونــه  امــروز،  تــا   ۹۸ اســفندماه  از  شــده اند. 
درآمــدی نداشــتیم، دارایــی خــود را فروختیــم بــه 
امید این کــه اوضــاع بهتــر می شــود. دائمــًا با تهــران و 
کــه حمایتــی را دریافــت  اصفهــان در تمــاس بودیــم 

کنیــم، امــا هیــچ خبــری نشــده اســت.
کــرد: آن هایــی  مدیــر مــوزه موســیقی خاطــر نشــان 
اشــخاصی  می شــوند،  فرهنــگ  بخــش  وارد  کــه 
به ویــژه  هســتند،  فرهنگــی  ِعــرق  و  دغدغــه  بــا 
کــه البتــه در مفهــوم آن نوعــی تضــاد  موزه دارهــا 
کنیــم،  گــر مــوزه خصوصــی برپــا  دیــده می شــود؛ ا
که ســود  باید ســرمایه گذاری به شــکلی انجام شــود 
کــه مــوزه  و برداشــت مالــی داشــته باشــد، در حالــی 
در کشــور مــا فعالیتــی ســود ده و اقتصــادی نیســت، 
می شــوند  مــوزه داری  وارد  کــه  افــرادی  بنابرایــن 

ــد. ــه حمایــت نیــاز دارن بیشــتر ب
کــه نبایــد همــه دارایــی  شــکرانی افــزود: مــوزه دار 
کــه فقــط ســرپا بمانــد، وظیفــه  کنــد  خــود را صــرف 
دولــت اســت در شــرایط بحرانــی و ویــژه ای مثــل 
کرونــا بــه همــه مشــاغل بــا یــک چشــم نــگاه نکنــد. 
کــدام مشــاغل بیشــتر آســیب  بایــد بســته به این کــه 
و  مبلــغ  بگیــرد.  نظــر  در  را  حمایت هــا  دیده انــد 
ــا  ــش موزه ه ــرای بخ ــت ب ــی دول ــرایط وام حمایت ش
واقعــًا خنــده دار اســت. وزارت میــراث تا قبــل از کرونا 
تســهیات باعــوض بــه موزه هــا اختصــاص مــی داد 
که ایــن  کــه شــرایط خوبــی هــم داشــت، امــا از زمانــی 
ویروس شــایع شــده اســت و مشــاغل مرتبط با این 
ــتانه  ــده و در آس ــنگین ش ــارت س ــار خس ــوزه دچ ح
گرفته انــد، همــان مقــدار تســهیات  تعطیلــی قــرار 

هــم متوقــف شــده اســت.

رییــس اداره کتابخانه های عمومی شهرســتان آران 
و بیــدگل گفــت: از آغــاز اجــرای طــرح »پیــک کتــاب« 
ــا  ــتان ب ــن شهرس ــون در ای کن ــاه تا ــن م از اول فروردی
توجــه به شــرایط ســخت شــیوع کرونــا، نزدیــک به ۲ 
هــزار و ۶۵۰ جلــد کتاب به شــهروندان آران و بیدگلی 
در درب منــازل امانــت داده شــد.  جــواد رنجکــش در 
کتــاب  گــو با ایرنــا افــزود: اجــرای طــرح پیــک  گفــت و 
کــه یک هــزار  کتابخانــه آران و بیــدگل اجــرا شــد  در ۲ 
ــه مــوذن و  کتابخان ــا مدیریــت  کتــاب ب ــد  و ۶۵۰ جل
افــزون بــر یک هــزار جلــد کتاب بــا مدیریت کتابخانه 
مجتهدالزمــان بــه صورت پیــک درب منزل اعضای 
کتابخانه هــا تحویــل شــد.  وی ادامــه داد: بــا توجــه 
به شــرایط ســخت شــیوع کرونا طرح »پیک کتاب« 
در راســتای برنامه ریــزی بــرای ارایــه خدمــات امانــت 
غیرحضوری به اعضای کتابخانه ها در آران و بیدگل 
ــه  ــد. ب ــراه ش ــی هم ــتقبال خوب ــا اس ــه ب ک ــد  ــرا ش اج
گفتــه وی، طــرح پیــک کتــاب خدمتــی دیگــر از اداره 
ــا  ــه ب ک ــت  ــدگل اس ــی آران و بی ــای عموم کتابخانه ه

توجــه بــه رســالت این نهــاد در تامیــن نیــاز اطاعاتــی 
کاربــران، برنامه ریــزی شــده اســت.  رییــس اداره 
کتابخانه هــای عمومــی آران و بیــدگل بــا بیان اینکــه 
عمومی مجتهدالزمــان  کتابخانــه  طــرح،  در ایــن 
هــدف  بــا  را  طــرح  اجــرای  مســوولیت  بیدگلــی 
کتابخانــه بــه منابــع  تســهیل دسترســی اعضــای 
کتــاب درب منــازل بــر عهــده  مکتــوب و تحویــل 
کتابخانه هــا هــر روز  گرفــت، افــزود: اعضــای فعــال 
مدیریــت  ســامانه  در  جســت وجو  بــا  می تواننــد 
کتابخانه هــای عمومی کتاب هــای مدنظــر خــود را 
انتخــاب و از طریق شــماره تمــاس ۰۳۱۵۴۷۲۸۵۷۷ 
ســفارش دهنــد. وی خاطــر نشــان کــرد: کتاب هــای 
ــتی  ــن بهداش ــت موازی ــا رعای ــران ب کارب ــتی  درخواس
کاربــران  آمــاده ســازی و بــه آدرس محــل ســکونت 
بــا  رنجکــش  می شــود.  اعضــا  تحویــل  و  ارســال 
ــار  ــادی و چه ــه نه کتابخان ــج  ــون پن کن ــه ا بیان اینک
کتابخانــه مشــارکتی در شهرســتان آران و بیــدگل 
کتابخانه های ایــن شهرســتان  گفــت:  فعــال اســت 
کتــاب و نزدیــک بــه ســه  حــدود ۲۴۸ هــزار جلــد 

هــزار عضــو فعــال دارنــد. رییــس اداره کتابخانه هــای 
عمومــی آران و بیــدگل بــا یــادآوری اجــرای افــزون 
بــر ۳۰۰ برنامــه فرهنگــی در ایــن نهــاد طــی ســال 
گذشــته گفــت: در ســال ۹۹ بــه دلیــل شــیوع ویروس 
کرونــا و حفــظ ســامت مــردم برنامه هــای فرهنگــی 
صــورت  بــه  عمومی شهرســتان  کتابخانه هــای 
بــا  برنامه هــا  افزود: ایــن  برگــزار شــد. وی  مجــازی 
کتابخوانــی  کتــاب و  هــدف ارتقــا و اعتــای فرهنــگ 
کتابخانه هــا و  ــا  و جلوگیــری از قطــع ارتبــاط اعضــا ب
کاردســتی، مســابقه، معرفــی و  شــامل قصه گویــی، 
کتــاب، مشــاوره، آیین هــای مناســبتی و  نمایشــگاه 

کتابخــوان بــود. نشســت 

کاریکاتورحوزه هنری اســتان اصفهان داوران  خانه 
کارتــون را معرفــی  دوره اول مســابقه ی فصــل یــک 
کاریکاتــور حــوزه هنــری اســتان  کــرد. مدیرخانــه 
گفــت: مهنازیزدانــی، مجتبــی حیدرپناه،  اصفهــان 
کاریکاتوریســت ها و  منصــوره دهقانــی ســه نفــر از 
کاریکاتــور اصفهــان بــه عنــوان  تصویرگــران خانــه 
یــک  »فصــل  مســابقه  دوره  نخســتین  داوران 

کارتــون« معرفــی شــدند.

به ایــن مســابقه دهــم خــرداد مــاه ۱۴۰۰ اســت و پیــام پورفــاح افــزود: آخریــن مهلــت ارســال آثــار 
ــار را آغــاز  پــس از پایان ایــن مهلــت داوران بررســی آث

کــرد. خواهنــد 
وی گفــت: خاقیــت، تکنیک هــای اجرایی و ســوژه 
کــه  یابــی همچنیــن تناســب بــا موضــوع و اهدافــی 
جشــنواره در پــی دارد در انتخــاب آثــار موثــر اســت. 
کاریکاتور اصفهان با موضوع  مســابقه فصلی خانه 
»وعــده وعیدهــا، شــعار های توخالــی« بــا عنــوان 

کارتــون برگــزار می شــود. فصــل یــک 

گفــت:  مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســتان اصفهــان 
پیــروان ادیــان توحیــدی بــا تکیــه بــر یکتاپرســتی 
از  تعــدی  اجــازه  مشــترک  دینــی  مســائل  و 
عالــم ندهنــد.  بــه مســتکبران  را  اصــول اخاقــی 
آئیــن  در  معتمــدی  رمضانعلــی  حجت االســام 
ملــی  جشــنواره  نخســتین  برگزیــدگان  از  تجلیــل 
اظهــار  اصفهــان،  در  توحیــدی  ادیــان  عکــس 
کــه در ایــران اسامی شــاهد  ــارزی  داشــت: تفــاوت ب
کــه پیــروان ادیــان توحیــدی  هســتیم این اســت 
کنــار یکدیگــر بــا مســالمت و  از قرن هــا پیــش در 
بــارزی  نمــاد  اصفهــان  و  می کننــد  زندگــی  صلــح 
ــا  ــان توحیــدی اســت. وی ب از ایــن صلح جویــی ادی
کنار  بیان اینکه زندگی مســالمت آمیز ادیان الهی در 
هــم و مشــارکت آنهــا در پیشــرفت مصالــح اجتماعی 
کشــورهای دنیــا باشــد، ابــراز  می توانــد الگــوی دیگــر 
داشــت: این مشــارکت و همراهــی بــه نوعــی اســت 
ــام »صفاخانــه«  ــه ن کــه حتــی در اصفهــان مرکــزی ب
کــه محل تبادل اندیشــه و مناظــره میان  داشــته ایم 
گذشــته  پیــروان ادیــان بــوده اســت و در ســال های 
تاش هایــی بــرای احیای ایــن مرکــز نیــز انجام شــود. 
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه برگــزاری جشــنواره عکــس 
ادیــان توحیــدی گفــت: در این جشــنواره به واســطه 
بــه  نســبت  ادیــان  دیدگاه هــای  عکاســی،  هنــر 
موضوع های مختلف بررســی می شــود و امیدواریم 
ــا برگــزاری هــر ســاله آن پیــام صلــح و آرامــش بــرای  ب

ــیم. ــته باش ــا داش ــردم دنی م
ارسال ۳۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ملی عکس 

ادیان توحیدی
بــا  اصفهــان  اســتان  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
کم  بیان اینکــه برگزاری اینگونه جشــنواره ها برای حا
شــدن صلــح و آرامــش در جهــان مؤثــر اســت، بیــان 
داشــت: نزدیــک ۳۰۰ اثــر به دبیرخانه جشــنواره ملی 
عکــس ادیــان توحیــدی رســیده و پــس از داوری 
هشــت اثــر به عنــوان اثــر برتــر انتخــاب شــده اســت. 
گفتنــی اســت در ایــن مراســم امیــد حیــدری فــرد از 
کرمانشــاه شهرســتان جوانــرود، ســعیدرضا  اســتان 
مقصودی از اســتان مرکزی شهرســتان شازند، علی 
خوانیــن از اســتان فــارس شــهر شــیراز، مازیار اســدی 
از تهران، محمد رزازان از استان سمنان شهرستان 
چهارمحــال  اســتان  از  تاجــی  احمــد  شــاهرود، 
ــارس  بختیــاری شــهرکرد، زهــرا حبیبــی از اســتان ف
شــهر شــیراز و دانیا شــموئی لیان از استان اصفهان 
معرفــی  جشــنواره  برگزیده ایــن  نفــرات  به عنــوان 

شــدند.

موزه موسیقی اصفهان در آستانه تعطیلی است

درطرحپیککتاب؛

گرفتند کتاب به امانت  آران و بیدگلی ها ۲ هزار و ۶۵۰ 

معرفی داوران نخستین دوره ی مسابقه فصل کارتون 

مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاصفهان:

پیروان ادیان توحیدی 
اجازه تعدی ازاصول 

اخالقی را به مستکبران 
ندهند
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کــه در رده بنــدی قبلــی در رتبــه ۱۰۱  پرســپولیس 
گرفتــه بــود دوبــاره بــه جمــع صدتایی هــا  قــرار 
برگشــت و توانســت بــه رده نــود و هفتــم دنیــا 

بازگــردد.
تیم هــای  بنــدی  رده  جدیتریــن  اســاس  بــر 
پرســپولیس  جهــان،  فوتبــال  باشــگاهی 
همچنــان در رتبــه نخســت ایران و چهــارم آســیا 

دارد. قــرار 
سرخپوشــان پایتخــت بــا ۱۶۱۵ امتیــاز و بــا ۵ پلــه 
صعــود در رتبــه ۹۷ جهــان و باالتــر از تیم هــای 

گرفته انــد. فاینــورد و فیورنتینــا قــرار 
امتیــاز  بــا ۱۵۲۸  نیــز  تهــران  اســتقالل  باشــگاه 
جایــگاه  در  و  کــرد  ســقوط  آســیا  در  پلــه  یــک 
سیزدهم ایســتاد. این تیــم در مجمــوع نیــز ۱۷ 
دنیا ایســتاد.   ۲۳۱ رده  در  و  کــرد  ســقوط  پلــه 
کاشــیما، ایبار،  اســتقالل از باشــگاه هایی مثــل 

گرفتــه اســت. نیــس و وردربرمــن باالتــر قــرار 
گــزارش، ســپاهان بــا ۱۵۰۱ امتیــاز،  بــر اســاس این 
ــران اســت. طالیــی  ــر فوتبال ای ســومین تیــم برت
پوشــان اصفهانــی بــا ۶ پلــه صعــود نســبت بــه 
گرفتنــد  هفتــه قبــل در رتبــه ۲۸۹ جهــان جــای 
کهــن  و بــدون تغییــر همچنــان در رتبــه ۱۷ قــاره 

قــرار دارنــد.
فــوالد،  کتــور،  ترا تیم هــای  بنــدی  رده  در ایــن 
آبــادان  نفــت  صنعــت  و  آهــن  ذوب  پدیــده، 
ــتم  ــا هش ــارم ت ــای چه ــب در رتبه ه ــه ترتی ــم ب ه

دارنــد. قــرار  فوتبال ایــران 
آســیا،  قــاره  در  بنــدی  رده  اســاس این  بــر 
جایــگاه ۵ تیــم اول تغییــری نکــرده و ماننــد رده 
ــا ۱۶۶۲ امتیــاز  ــی ژاپــن ب ک کاوازا بنــدی پیشــین 

کره جنوبی  صدرنشــین اســت. جونبوک موتــورز 
نیــز بــا ۱۶۲۸ امتیــاز در رتبــه دوم قــرار دارد. تیــم 
لیــگ  در  اســتقالل  حریــف  عربســتان  الهــالل 
قهرمانــان آســیا بــا ۱۶۲۲ امتیــاز در رتبــه ســوم 
گرفتــه اســت. پــس از پرســپولیس تیــم  جــای 
الدحیــل قطــر بــا ۱۶۰۲ امتیــاز در رتبــه پنجــم قــرار 

دارد.
تیــم   ۴ جایــگاه  نیــز  جهانــی  بنــدی  رده  در 
نخســت جــدول تغییــری نداشــته و تیــم فوتبــال 
هفتــه  ماننــد  امتیــاز   ۲۰۵۰ بــا  مونیــخ  بایــرن 
گذشــته در صــدر جدول ایســتاده اســت. پــس از 
ــا ۲۰۴۶  ــیتی ب ــی، منچسترس ــان آلمان سرخپوش

امتیــاز در رتبــه دوم قــرار دارد.
اینترمیــالن بــا ۱۹۴۱ امتیــاز همچنــان رتبــه ســوم 
را در اختیــار دارد. رئــال مادریــد بــا ۱۹۳۱ امتیــاز 
و ۳ پلــه صعــود در رتبــه چهارم ایســتاده اســت. 
چلســی نیــز بــا ۱۹۰۰ امتیــاز و یــک پلــه ســقوط 
گذشــته در رتبــه پنجــم قــرار  نســبت بــه هفتــه 

گرفتــه اســت.
۱۰ تیم برتر فوتبال باشگاهی جهان:

بایرن مونیخ
منچسترسیتی

اینترمیالن
رئال مادرید

چلسی
بارسلونا
لیورپول

پاری سن ژرمن
آتاالنتا
کس آژا

بر اساس رده بندی جدید برترین باشگاه های جهان:

پرسپولیس در جمع ۱۰۰ باشگاه برتر جهان 
ســپاهان بــا پیــروزی پــرگل برابــر مــس رفســنجان 
آوردن ششــمین  به دســت  بــرای  کــه  نشــان داد 
بــه  حاضــر  هرگــز  برتــر،  لیــگ  در  قهرمانــی اش 

نیســت.  عقب نشــینی 
گــزارش ورزش ســه، آنهــا بــا یــک بــازی بیشــتر  بــه 
نســبت بــه پرســپولیس در صــدر جــدول قــرار دارنــد 
و به نظــر می رســد این رقابــت میلی متــری تــا هفتــه 
ــا  ــت ب آخــر ادامــه داشــته باشــد. جذابیت ایــن رقاب
کــه در بازی ســپاهان و پرســپولیس افتاد،  اتفاقاتــی 
ــن  ــدام از ای ــک هیچ ک ــدون ش ــده و ب ــم ش ــتر ه بیش
دو تیــم حاضــر نیســتند جام قهرمانــی را در دســتان 
وینگــر  حســینی،  محمدرضــا  ببیننــد.  دیگــری 
کــه ســپاهان توجهــی  کیــد می کنــد  ســپاهان امــا تأ
بــرای  کری خوانــی  بــدون  نــدارد و  بــه حاشــیه ها 
گفت وگــوی  ــرد.  کارش را جلــو می ب تیم هــای دیگــر 

ــد. ــینی را می خوانی ــا حس ــی ب ــهری ورزش همش
   پیروزی پرگل برابر مس رفسنجان باعث شد تا 
بعد از این بازی، شایعه تبانی 2 تیم مطرح شود. 

در این خصوص چه صحبتی داری؟
ــی از  ــم. مــا در خیل کیفیتــی انجــام دادی ــازی با ــا ب م
داشــتیم  کیفیتــی  چنیــن  فصــل  بازی های ایــن 
کثــر  ا گل شــدن  در  بــازی  تفاوت ایــن  ولــی 
موقعیت هایمــان بــود. مــا واقعــا روز خوبــی را پشــت 
ســر گذاشــتیم و ایــن بــرد چیــزی از ارزش هــای مــس 

نمی کنــد.  کــم 
بحث تبانی هم شیطنت صفحات مجازی و 

رسانه ها بود. مس در بازی های قبلی نشان داد 
کیفیتی است ولی این بازی، روز خوب  که تیم با
سپاهان بود. این درست نیست که وقتی یک 

تیم بازی را پرگل می برد خیلی زود شایعه درست 
کنند. مگر دیگر تیم ها بردهای پرگل به دست 

نمی آورند؟
  یک هفته قبل هم یک دیدار جنجالی با 

پرسپولیس داشتید. چرا همیشه مصاف این 
دو تیم در اصفهان با حاشیه و جنجال همراه 

است؟
مــن زیــاد عالقــه نــدارم در مــورد حاشــیه های این 
کــه  بــازی حــرف بزنــم، فقــط از ایــن تعجــب می کنــم 
چــرا کمیتــه انضباطــی اســم مــرا هــم در بیــن نفراتــی 
کــه در مــورد اتفاقات ایــن بــازی بایــد  قــرار داده بــود 
کــه مــن نقشــی  توضیــح بدهم. ایــن در حالــی اســت 
کردن بود.  در درگیری ها نداشــتم و فقط نیتم جدا
معموال بازی های ســپاهان و پرسپولیس حساس 
اســت و هــر دو تیــم هــم در هــر فصــل جــزو مدعیــان 
قهرمانی هســتند. در مورد درگیری هم باید بگویم 
کــه  کنــار زمیــن باشــند  کــه یک ســری افــراد نبایــد 
ــد. بهتریــن حــرف را هــم آقامحــرم  متأســفانه بودن
گفــت بایــد هــر تیمی مســئول اشــتباهات  کــه  زد 
فقــط در  کــه  نبــوده  هــم  باشــد. اینطور  خــودش 

اصفهان بازی این دو تیم به حاشــیه کشــیده شــود 
و قبــال در تهــران هــم مشــکالتی ایجاد شــده اســت. 

امیدوارم ایــن اتفاقــات دیگــر رخ ندهــد.
ــا شــوت زدن  ــاز ب ــی می گوینــد درگیری هــا را پورق   ول

کــرد. بــه ســمت نیمکــت پرســپولیس شــروع 
مــن دوســت نــدارم در مورد ایــن چیزهــا صحبــت 

کنــم. قبــل از آن هــم اتفاقاتــی رخ داده بــود.
  با این اتفاقات کری سپاهان و پرسپولیس 

برای قهرمانی شدیدتر شده است. فکر می کنی 
ماجرای قهرمانی در نهایت به جایی کشیده 

شود که شما در پایان فصل خوشحال باشید؟
ــا پرســپولیس  ــم و ب ــو می روی ــازی جل ــه ب ــازی ب مــا ب
ــیر  ــا مس ــم. م ــری نداری ک ــم  ــری ه ــم دیگ ــچ تی و هی
خودمــان را جلــو می رویــم و دوســت هــم نداریــم بــه 
کــه  کنیــم. اعتقــاد من ایــن اســت  حاشــیه ها توجــه 
گــر لیاقــت داشــته باشــیم قهرمــان خواهیــم شــد. ا
  قبول داری بازی های شما آسان تر از بازی های 

پرسپولیس است؟
در لیگ ایــران بــازی آســان بــه هیــچ عنــوان نداریــم؛ 
ــخت تر  ــا س ــه بازی ه ک ــل دوم  ــا در نیم فص خصوص
می شــود. هــر بــازی بــرای مــا ســخت اســت و حکــم 

فینــال را دارد.
  پیش بینی خودت چیست؟ آخر فصل جام 

دست سپاهان است؟
ــی  ــه خیلــی دوســت دارم قهرمــان شــویم ول ک مــن 
قهرمــان  ســپاهان  بگویــم  صدرصــد  نمی توانــم 
باشــد  داشــته  را  تیمی لیاقتــش  هــر  می شــود. 
قهرمــان خواهــد شــد و امیــدوارم آن تیم ما باشــیم.
  تا اینجای لیگ فقط ۵گل زده ای. این تعداد گل 

برای تو کم نیست؟
کــه  اســت  موضوع ایــن  مهم تریــن  مــن  بــرای 
ــه بهتریــن شــکل انجــام دهــم و  ابتــدا وظایفــم را ب
کنــم.  کادر فنــی را در زمیــن پیــاده  خواســته های 
گل دادن را هــم دوســت دارم.  بازیســازی و پــاس 
کــه بهتریــن فصــل فوتبالــی ام  خــدا را شــکر می کنــم 

را در چنــد ســال اخیــر ســپری می کنــم.
  قراردادت با سپاهان تا پایان این فصل است؟

بله.
  دوست داری در سپاهان بمانی؟

بایــد  و  داده ام  انجــام  باشــگاه  بــا  صحبت هایــی 
می خواهــد. چــه  خــدا  ببینیــم 

در  هموطنــش  قایــدی  مهــدی  اســت  ممکــن 
اســتقالل بــا درخشــش در لیــگ قهرمانــان آســیا 
البتــه  شــود.  االهلــی  ابراهیمــی در  جانشــین 
ــه دنبــال امضــای  ــز ب باشــگاه های دیگــر قطــری نی

ســتاره  بــا  قــرارداد 
هســتند.   اســتقالل 
رســانه  یــک 
احتمــال  از  قطــری 
جانشــینی مهاجــم 
ــای  ــه ج ــتقالل ب اس
ابراهیمــی در االهلــی 

خبر داد. نشریه »الشرق« 
گزارشــی بــه موضــوع نقل و  قطــر در 

انتقاالت باشــگاه االهلــی پرداخــت و درباره 
ابراهیمی هافبک ایرانی ایــن  امیــد  آینــده 

تیــم، نوشــت: ابراهیمی بــا الوکــره بــه توافــق 
رســیده و در فصــل آینــده از االهلــی حضــور 

ممکــن  شــد.  خواهــد  الوکــره  راهــی  و  نــدارد 
اســت مهــدی قایــدی هموطنش در اســتقالل 

بــا درخشــش در لیــگ قهرمانــان آســیا جانشــین 
ابراهیمــی در االهلــی شــود. البته باشــگاه های دیگر 
قطــری نیــز بــه دنبــال امضــای قــرارداد بــا ســتاره 
اســتقالل هســتند. پیــش از ایــن گفتــه شــد قایــدی 
از ســوی دو باشــگاه متمــول قطــری یعنــی الســد و 

الدحیــل پیشــنهاد دریافــت 
اســت. کــرده 

گفــت:  اصفهــان  کارگــری  ورزش  هیــات  رییــس 
کارخانه های تولیدی  فضاهای ورزشــی موجــود در 
و مجموعه هــای بــزرگ صنعتی ایــن اســتان مغفول 
گیــری درســت از آن  کــه بایــد بــا بهــره  مانــده اســت 
اســتفاده شــود.  قاســم ســتاری افــزود: اصفهــان 
دارای بیــش از ۹ هــزار مجموعــه تولیــدی و صنعتــی 
ــالن و  ــاظ س ــا از لح ــیاری از ایــن واحده اســت و بس
زیرســاخت های ورزشــی وضعیــت خوبــی دارنــد 
کــه در  کمتــر اســتفاده می شــود در حالــی  امــا از آنهــا 
کمبــود ســرانه ورزشــی روبــه رو هســتیم.  اســتان بــا 
از  بیان اینکــه ســرانه ورزشــی در بســیاری  بــا  وی 
صنایــع اصفهان ماننــد هواپیماسازی)هســا( قابل 
بــا  بنابرایــن می تــوان  کــرد:  اضافــه  اســت  توجــه 
یــک برنامــه ریــزی مناســب از یــک ســو و همــکاری 
از فضاهــای  دیگــر  از طــرف  مدیران ایــن صنایــع 

ســرانه  کمبــود  و  کــرد  بهینــه  اســتفاده  ورزشــی 
ورزشــی را تــا حــدی پوشــش داد. رییــس هیــات 
کارگــری اصفهــان بــا اشــاره به اینکــه ســهم  ورزش 
قابل توجهی از جمعیت اســتان را کارگران تشــکیل 
در  ورزش  توســعه  کــرد:  خاطرنشــان  می دهنــد 
صنایــع بایــد بیــش از گذشــته مــورد توجه قــرار گیرد 
زیــرا فعالیت هــای ورزشــی ســبب بهبــود وضعیــت 
ســالمتی روحــی و جســمی کارگران و بهبــود تولیــد 
بهــره وری می شــود. ســتاری پیشــرفت ورزش  و 
کارگــری را منــوط بــه همــکاری مطلــوب هیات هــای 
زمینــه  در ایــن  اظهارداشــت:  و  دانســت  ورزشــی 
هیات هــا  روســای  را  خوبــی  نامه هــای  تفاهــم 
کارگران و پیشــبرد  که به ســود ورزش  کردند  منعقد 
ُبعــد ورزش همگانــی هیــات مربوطــه خواهــد بــود. 
کوویــد-۱۹  گیــری بیمــاری  وی بــا بیان اینکــه همــه 
کاهــش فعالیت هــای حضــوری شــده اســت  ســبب 
گفــت: با اینحــال در ســال جــاری توســعه اقدامــات 
کار قــرار دارد و بویــژه  در فضــای مجــازی در دســتور 
در موضــوع آمــوزش برنامه هــای زیــادی خواهیــم 
ورزشــی  هیــات  در  ورزشــی  رشــته   ۴۰ داشــت. 
کارگــری اســتان اصفهــان فعــال اســت بالــغ بــر ۱۰ هزار 
ــد. ــت می کنن ــه در آن فعالی ــازمان یافت ــکار س ورزش
ورزشــکار  هــزار   ۳۷۵ از  بیــش  اصفهــان  اســتان 
ســازمان یافتــه و یــک هــزار و ۷۰۰ باشــگاه ورزشــی 

دارد.

تعجب کردم که من را به کمیته انضباطی دعوت کردند

حسینی: بحث تبانی شیطنت صفحات مجازی است

قایدی جانشین ابراهیمی در االهلی می شود؟ 

رییس هیات ورزش کارگری اصفهان:

بهره گیری فضای ورزشی واحدهای صنعتی رافع 
کمبودهاست  گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

احسان  محمدی
کــه امــروز  با ایــن درجــه از درک و تحلیــل جایــی 
ــبیه  ــزه ش ــه معج ــتاده ایم ب ــال آسیا ایس در فوتب
کــه در تلویزیون اینطــور حــرف  اســت. مدیرانــی 
می زننــد در خلــوت چطــور مدیریــت می کننــد؟ 

عصرایران؛  به این جمله ها نگاه کنید:
- مــا دو تــا ســتاره داریــم، شــما تــا عمــر داریــد 

باشــید. داشــته  ســتاره  نمی تونیــد 
- ما خاصیم. خیلی هم خاصیم.

گل شانســی زدید. از  - شــما شانســی بردید. یه 
دســتمون در رفتید!

- حاال شانسی یا غیرشانسی. ما بردیمتون!
- شما در حدی نیستی برای ما ُکری بخونی.

- فشار اومده بهتون و...
کــه  اســت  جمالتــی  دقیقــًا  ُکری هــا  ایــن 
مدیــران دو تیــم اســتقالل و پرســپولیس در ایــن 
خطــاب  گذشــته(  شــب  ویــژه  )بــه  روز  چنــد 
می توانــد  کــه  واژگانــی  کردنــد.  هــوا  هــم  بــه 
حرف هــای رد و بــدل شــده بیــن دو نوجــوان 
دبیرســتان  یــا  راهنمایــی  مدرســه  یــک  در 
کــه مــا می کردیــم. در  کارهایــی  باشــد. همــان 
هــواداری از تیــم محبوب مــان. جــر می زدیــم 
و  دریــا  بــودن  آبــی  از  نمی رفتیــم.  بــار  زیــر  و 
آدم  خــون  از اینکــه  می زدیــم،  مثــال  آســمان 
قرمــزه پــس بایــد پرســپولیس بــود می گفتیــم 
کنیــم احمدرضــا عابــدزاده خونــش  تــا ثابــت 
مــادرزاد  مهدی هاشمی نســب  اســت،  آبــی 
پرسپولیســی اســت، علیرضــا نیکبخت واحدی 
شــاه رگــش را بزننــد ممکــن نیســت از اســتقالل 
کــه بــه تیــم رقیــب  بــرود... ولــی بعدهــا دیدیــم 
کســانی  ــد! دیشــب  ــری هــم خواندن ُک رفتنــد و 
کــه برنامــه فوتبــال برتــر را دیدنــد از مشــاجره 
طوالنــی، کســالت بار و عجیــب افشــین  پیروانــی 
سرپرســت پرســپولیس و فرزاد مجیدی )کمک 
ــددی و  ــد م ــی احم ــتقالل( و حت ــت اس سرپرس
جعفــر ســمیعی مدیــر عامل هــای دو تیــم کالفه 
ــد  ــان دادن ــه نش ک ــر اول  ــژه دو نف ــه وی ــدند. ب ش
انتظــار داشــته  از نوجوانــان و جوانــان  نبایــد 
کــه احترام هــم را در هــواداری نگــه دارند  باشــیم 
و این فحاشــی و توهین های جنســی در فضای 
گرفــت تــا زمانــی  مجــازی اتفاقــًا شــدت خواهــد 
کــه بــزرگان و مدیــران و عاقــالن! دو باشــگاه از 

می کننــد. اســتفاده  ادبیاتی اینچنینــی 
از ایــن  هــواداری  صفحــات  اســت  ممکــن 
کننــد،  کیــف  دندان شــکن  جواب هــای 
گرام با فونت زرد درشت روی ویدئوها  در اینستا
بنویســند »وقتــی افشــین پیروانــی، مجیــدی را 
کــرد«، »جــواب ویران کننــده  ک یکســان  ــا خــا ب
فــرزاد مجیــدی بــه افشــین پیروانــی« و... اما جز 
کــردن نفرت هــا چــه فایــده ای دارد؟  عمیق تــر 
کــه  واقعــًا با ایــن درجــه از درک و تحلیــل جایــی 
امــروز در فوتبــال آسیا ایســتاده ایم بــه معجــزه 
کــه در تلویزیون اینطــور  شــبیه اســت. مدیرانــی 
مدیریــت  چطــور  خلــوت  در  می زننــد  حــرف 
کــردن و دمــت  می کننــد؟ الیــک و فالــوور جمــع 

گــرم شــنیدن چقــدر مــی ارزد؟
دو تیــم پرهــوادار یــک مســابقه با کیفیت بســیار 
کردنــد، هــر دو بــه  معمولــی از لحــاظ فنــی برگــزار 
کرده انــد، هــر  گلــه دارنــد و مســتندات رو  داوری 
کــه حــق آن هــا ضایــع شــده، علیه  دو معتقدنــد 
هــم بیانیــه صــادر می کننــد، رخــت چرک هــای 
می کننــد.  پهــن  رســانه ها  در  را  همدیگــر 
ــرای  ــدن ب ــت ش ــه حمای ــری را ب ــرف دیگ یک ط
قهرمانــی متهــم می کنــد و دیگــری از تشــکیل 
ائتــالف علیــه خــودش خبــر می دهــد و همه این 
اتفاقــات در فضایــی رخ می دهــد کــه هــر دو تیــم 
دولتــی هســتند، اعضــای هیــات مدیــره آن هــا 
منصــوب  کمیــت(  ورزش)حا وزارت  توســط 
و....  می گیرنــد  حقــوق  دولــت  از  می شــوند، 
کودکانــه  یــک طنــز تلــخ اســت این دعواهــای 
ــه جــز  ک ــه همــراه آن هــا  ــراد ب و پرطرفدار. ایــن اف
کــی و توهیــن بــه خانــواده هــم  بــا فحاشــی و هتا
نمی تواننــد عشــق یا نفرت شــان را نشــان دهند 
گــروگان گرفته انــد. حــال آدم از ایــن  فوتبــال را بــه 
همــه لجاجــت، حقیــر شــدن فضــا و دعواهــای 
بی فایــده بــه هــم می خورد. ایــن فوتبــال قــرار 
اقتصــادی  و  اجتماعــی  بــد  شــرایط  در  بــود 
کنــد، پنجــره باشــد بــرای نفــس  حــال مــا را بهتــر 
کشــیدن و حــاال اســباب رنــج و تنــش و آزار شــده 
ــه وزارت  اســت. بخــش بزرگــی از ماجــرا دقیقــًا ب
کــه افــرادی بــا ســطح  ورزش برمی گــردد، جایــی 
تحلیــل »کــودک« را روی صندلی هــای بــزرگ 
کــه قــادر بــه درک فضــا نیســتند.  می نشــاند 
ــا آنکــه  گذاشــتن را نمی داننــد و حتــی ب احتــرام 
عکــس و فیلــم بــا شــورت ورزشــی هــم دارنــد، 
کــه شــما بــا  کاری  فوتبــال را نمی فهمند. ایــن 
ــال و  ــه فوتب ــاوز ب ــمش تج ــد اس ــال می کنی فوتب
روح هــوادار اســت. بــه اســم تعصــب امــا بــرای 
اهــداف فــردی، برنــد دو باشــگاه بزرگ اســتقالل 
کرده ایــد. فوتبــال را بــه  و پرســپولیس را حقیــر 
ــل  ــان تبدی ــاب خودت ــکوی پرت ــرت و س ــزار نف اب
کلی هــا عطای ایــن ورزش را  کرده ایــد بــه شــکلی 
بــه لقایــش بخشــیده اند و می گویند ایــن فضای 
کــی و لجبــازی کودکانــه شــده  آن چنــان پــر از هتا
کــردن اخبــار آن هــم در شــان آدم  کــه دنبــال 

نیســت.... 

برند استقالل و 
پرسپولیس را حقیر 

کرده اید  امین دهقان روایت عجیبی را از صعود به اورســت 
کرونایی بیان می کند. در شــرایط ویــژه 

ــه عنــوان  ــه ب ک ــی  امیــن دهقــان، هیمالیانورد ایران
کسپدیشــن ۲۰۲۱ اورســت  تنهــا نماینده ایــران در ا
در هیمالیــای نپــال حضور داشــت، موفق شــد قله 

کنــد. اورســت را فتــح 
بــه  اورســت  اصلــی  کمــپ  از  کــه  دهقــان  امیــن 
ک تریــن فــرودگاه جهــان(  فــرودگاه لــوکال )خطرنــا
عزیمــت کــرده تــا بتوانــد بعــد از آنجــا بــا پــرواز هوایــی 
بــه کاتمانــدو برســد، دربــاره صعــودش بــه اورســت و 
شــرایط ویژه کرونایی گفت: امســال شــرایط صعود 
ــورد  ــال رک ــت نپ ــه دول ک ــرا  ــود چ ــژه ب ــت وی ــه اورس ب
مجوز هــای صــادر شــده بــرای صعــود را شکســت و 
کــرد.  کوهنــوردان صــادر  مجوز هــای زیــادی را بــرای 
کمــپ اصلــی اورســت،  کرونــا در  از طرفــی بــا شــیوع 
را صــادر  بازهــم مجوزهــای صعــود  نپــال  دولــت 

ــود! کار متوقــف نشــده ب ــرد و ایــن  می ک
وی ادامــه داد: دولــت نپــال حتــی بــه چنــد پزشــک 
کمــپ اصلــی اورســت حضــور داشــتند اجــازه  کــه در 
کرونا بگیرند و به آنها  کوهنوردان تســت  که از  نداد 
گر کســی مشــکوک بــه کرونا اســت به  کــه ا بــالغ شــد 
کــه  کار بــه دلیل ایــن  گردد! ایــن  کاتمانــدو منتقــل 
کرونــای کوهنوردان منتشــر نشــود انجام  آمارهــای 

می شــد.  
کــه  کوهنورد ایرانــی ادامــه داد: بایــد بگویــم  ایــن 
کوهنــورد  در خــود شــرکت مــا )ســون ســامیت( ۳۰ 
گرفتنــد! مــا خودمــان  کرونــا  کــه چهــار نفــر  بودیــم 
کوهنــوردان  ــا در بیــن  کرون کــه  متوجــه می شــدیم 
کــه صبحانــه و ناهــار همگــی بــا هم  وجــود دارد چــرا 
کاتمانــدو  کوهنــوردان بــه  بودیــم. بعــد از آن ایــن 
منتقــل شــدند و تســت همگــی آنــان مثبــت بــود. 
کــه در یــک شــرکت ۳۰ نفــره حــدود چهــار  زمانــی 
کرونــا وجــود دارد شــما محاســبه  نفــر تســت مثبــت 
کــه بقیــه شــرکت ها و انبــوه کوهنــوردان دیگــر  کنیــد 

ــته اند. ــی داش ــه وضعیت چ
دهقان با بیان اینکه اصال در اورســت پروتکل های 
بهداشــتی رعایت نمی شــد، گفت: در کمپ اصلی 
اصــال چیــزی بــه نــام قرنطینــه نداشــتیم! پروتــکل 
بهداشــتی در اورســت بــی معنــی بــود و دولــت نپــال 
کردن ایــن موضــوع  هــم عالقــه ای بــه رســانه ای 
کمــپ اصلــی  نداشــت امــا خبرنــگاران نپالــی در 
کرونــا  حضــور داشــتند و بعــد از ابتــالی آنــان بــه 
کــه دولــت نپــال  کمی ایــن خبــر در نپــال پیچیــد 
کوهنــوردان اســت. کرونــا در بیــن  کتمــان  درحــال 

کرونــا و مشــکالت  وی ادامــه داد: جــدای از عوامــل 
کار را بســیار  ناشــی از آن، شــلوغی مســیر اورســت 
کــرد.  بــه عنــوان مثــال هنگامی کــه بــاال  ســخت 
می رفتیــم یــک عــده می خواســتند پاییــن بیاینــد 
و مجبــور بودیــم طناب هــای حمایتــی خــود را در 
ــگاه،  ــه پرت ک ــی  ــم. در ارتفاع کنی ــاز  ــاال ب ــاع ب آن ارتف
یخچــال، بــرف  و... وجــود دارد بایــد طنــاب خــود 
را بــاز می کردیــم تــا نفــر باالیــی رد شــود! ترافیــک 
مســیر بســیار  آزاردهنده بود و بســیار اذیت شــدیم. 
را  الزم  انــرژی  کوهنــوردان  از  برخــی  همچنیــن 
کوهنــورد فــوت  نداشــتند و ســر همیــن موضــوع ۲ 
کردند. ایــن کوهنــوردان همگــی دوســتان ما بودند 
کــه بــه دلیــل خســتگی فــوت  کوهنــوردان  و یکــی از 
کوهنــوردان هــم  کــرد ۵ بچــه داشــت. یکــی دیگــر از 
بعــد از انصــراف از صعــود و در حــال برگشــت فــوت 
می کنــد و یکــی دیگــر هــم پــس از فتــح قلــه در راه 

برگشــت جــان می بــازد.
دهقــان دربــاره مشــکالت صعــود بــه اورســت گفت: 
در همیــن شــرکت کوچــک مــا چندیــن نفــر هنــگام 
صعــود ســرمازده شــده و صــورت آنهــا بــه قــدری 
کــه بــا بالگــرد بــه پاییــن انتقــال یافتنــد. ســیاه شــد 

بــا بیان اینکــه هــر  کوهنــورد باتجربه ایرانــی  ایــن 
گفــت:  اســت،  همــراه  تجربــه  کســب  بــا  صعــود 
با اینکــه ۴۲ ســال ســن دارم در ایــن صعــود هــم 

کــردم.  کســب  تجربیاتــی 
را  کشــور  و ایــن  آمــدم  نپــال  بــه  بــار  چندیــن 
کــه در ایــن ســفر هــم  می شناســم. بایــد بگویــم 
بالفاصلــه  و  کــرده  کســب  زیــادی  تجربیــات 
جوانان ایرانــی  بــرای  به ایــران  رســیدن  از  بعــد 
مــن  داشــت.  خواهــم  انگیزشــی  صحبت هــای 
کنــم  کــه صعــود بــه اورســت را تــرک  بارهــا خواســتم 
و از رســیدن بــه قلــه منصــرف شــده بــودم و ۲ بــار بــه 
کــه برگــردم و قید ۱ میلیــارد و صد  قطعیــت رســیدم 
میلیــون تومــان پــول ســفر را هــم زدم! بــه دو بچــه 
کــه جــان خــود را در ایــن کوه حفظ  کــردم  خــود فکــر 
کنــم و برگردم. ایــن بــه دلیــل شــرایط ســخت بــود و 
کامــال از زندگــی و زنــده برگشــتن  حتــی چندیــن بــار 

ناامیــد شــدم.  
وی ادامــه داد: شــرایط در اورســت بســیار ســخت 
ــه  ــن با اینک ــت. م ــان اس ــم آن آس ــا اس ــت و واقع اس
خوبــی  تجربیــات  و  کــرده  فتــح  را  مانســالو  قلــه 
داشــتم  باز هم در اورســت تجربیات جدیدی را به 

دســت آوردم. بازهم می گویم شــرایط اورســت ویژه 
کــه بعــد از هــر مســیر ســخت بــه مســیر  اســت چــرا 
ســخت تــر خواهــی رســید! فکــر کنید باید قســمتی 
کنید، قســمتی یخ نوردی و... ؛ اینها  ســنگنوردی 
همــه لباس هــای مخصــوص خــود را دارد امــا در 
کنیــد و بایــد بــا  اورســت نمی توانیــد لبــاس عــوض 
کار ادامه دهید. شــرایط  همــان تجهیزات اولیــه به 
فــوق العــاده ســخت بــود و بــه لطــف خــدا توانســتم 

کنــم. صعــود 
کــه بــه قلــه  گفــت: مــن اولیــن نفــری بــودم  دهقــان 
کمــپ چهــارم  )ارتفــاع ۸۰۰۰  رســیدم. ۷:۳۰ شــب از 
کــرده و ۷:۳۰ صبــح بــه قلــه  متــر( شــروع بــه صعــود 
کردنــد  کــه در بیســیم اعــالم  رســیدیم. یــادم اســت 
و  شــدید  ســرماخوردگی  باوجــود  یک ایرانــی  کــه 
ــه قلــه رســیده اســت! باوجود ایــن  ــی ب خلــط خون
کــه به لطف  همــه دشــواری مــن اولیــن نفــری بودم 

خــدا بــه قلــه رســیدم.
کوهنورد ایرانــی دربــاره آینــده و برنامه هــای  ایــن 
خــود گفــت: در آینــده می خواهــم بــه قطب شــمال 
دو  کوه های ایــن  اســت  قــرار  و  بــروم  جنــوب  و 
کنــم. در ســال ۹۵ و در عــرض ســه  قطــب را فتــح 
ــا(  ــام اروپ ــام آفریقــا( و البروس)ب کلیمانجــارو )ب مــاه 
کتــاب بــه  کتابــش را نوشــتم. در آن  کــردم و  را فتــح 
کنون  کــردم و باید بگویــم تا گانــه اشــاره  قلــل هفــت 
گانــه جهــان  هیچ ایرانــی نتوانســته بــه قلــل هفــت 
ــام  ــه ب ک ــرا  ــتم چ ــورددار هس ــده رک ــد. بن کن ــود  صع
آفریقــا، بــام اروپــا، بام آمریکای جنوبی و  اورســت در 
کــردم و تنهــا ســه قــاره دیگــر مانــده تا  آســیا را صعــود 
گانــه برســم. قــاره اقیانوســیه،  بــه رکــورد قلــل هفــت 
کــه  کوه هایــی دارد  قطــب جنــوب  و قطــب  شــمال 
گــر حامی مالــی پیــدا شــود بــرای اولیــن بــار صعــود  ا
اولین ایرانــی  دهــد  رخ  اتفــاق  گر ایــن  ا می کنــم. 
گانــه و هفــت قــاره  کــه قلــل هفــت  خواهــم بــود 

کــرده اســت.   جهــان را صعــود 
گفــت: در پایــان از مســئولین اســتان و  دهقــان 
ــد.  کنن ــه  ــوردی توج کوهن ــه  ــم ب ــورم می خواه کش
مــن بیــش از ۱۰ صعــود بــرون مــرزی داشــتم و بــرای 
یکــی از آنهــا ماشــینم را فروختــم. واقعــا شایســته 
نیســت اعضــای تیــم ملــی بــرای صعــود دســت بــه 
چنیــن کارایــی بزننــد و امیدوارم به هیمالیانــوردی 

ــگاه ویــژه ای شــود.   ن
کوهنــورد در پایــان از نهادهــا و ســازمانهایی  تیــن 
کردنــد )شــهرداری  کــه در فتــح اورســت او را یــاری 
کشــن  اصفهــان و شــرکت های فــوالد مبارکــه، قایا، ا

کــرد. کمــان( تشــکر و قدردانــی  و فروشــگاه ســیاه 

روایت عجیب صعود به اورست از زبان کوهنورد ایرانی 
گزارشربخ

گفــت:  مدافــع میانــی تیــم فوتبــال بانــوان ســپاهان 
همیشــه اردوهــای ملــی نزدیک به مســابقات برگزار 
و بعــد از مســابقات تیــم ملــی بــه حــال خــود رهــا 
می شــوند و جریان خارج شــدن نام ایران از لیســت 
رنکینگ فیفا مســئله تازه و جدیدی نیســت و قبال 

هــم تکــرار شــده بــود. 
گــو با ایســنا، دربــاره اولیــن  فاطمــه عادلــی در گفــت و 
اردوی تیــم ملــی فوتبــال بانــوان پــس از وقفــه ای دو 
کــرد: دقیقــا بعــد از دو ســال، اردوی  ســاله، اظهــار 
قــوی  و  کادر بســیار خــوب  بــا  تیــم  ملــی دوبــاره 
کنــون تمرینات بســیار خوبی  تشــکیل شــده و هــم ا

را ســپری می کنیــم.
گفــت: حــدود ۶۰ نفــر  وی دربــاره وضعیــت اردو، 
ــه  ــد تیــم ملــی بزرگســاالن ب کادر فنــی جدی ــا نظــر  ب
ــه در هــر اردو  ک اردوهــای تیــم ملــی دعــوت شــدند 
بیشــتر از ۳۰ نفــر نمی تواننــد حضــور داشــته باشــند 
ــا آمــاده دو  کــم خواهنــد شــد ت ــه تدریــج نفــرات  و ب
بــالروس  بــا  نیمــه خردادمــاه  بــازی دوســتانه در 
کشــور شــویم. بازیکــن ســپاهانی تیــم ملــی  در ایــن 
فوتبــال بزرگســاالن ادامــه داد: بــه دلیــل شــرایط 
کرونــا در بــدو ورود بــه اردوی تیــم ملــی  ویــروس 
تســت دادیــم و تــا زمــان جــواب تســت در قرنطینــه 
کــه خوشــبختانه در ایــن اردو تســت همــه  بودیــم 
منفــی بــود، روزانــه دو نوبــت تمریــن داریــم و فقــط 
یک روز صبح اســتراحت داشــتیم. به دلیل فاصله 
کوتــاه تــا مســابقه دوســتانه بــالروس و مســابقات 
کــه در شــهریور مــاه اســت، اردوهــا پشــت  ســر  اصلــی 
هــم و منظــم خواهــد بــود و در زمــان اســتراحت هــم 
بــه صــورت آنالین تمرینات خــود را انجام می دهیم 

کادر فنــی تیــم ملــی در ارتبــاط باشــیم. و بایــد بــا 

عادلــی در ارتبــاط بــا وضعیــت بدنــی دعوت شــدگان 
کــرد:  بــه تیــم ملــی بعــد از دو ســال دوری اضافــه 
یکســری از بازیکنــان تــا اســفندماه درگیــر لیــگ  برتــر 
بودنــد، امــا طبیعتــا در فاصلــه اتمــام لیــگ تــا االن، 
می کنیــم،  مشــاهده  بازیکنــان  در  را  بدنــی  افــت 
کــه بتوانیــم  وضعیــت بانــوان مثــل آقایــان نیســت 
کنیم و بســته بودن باشــگاه ها  در هر جایی تمرین 
کــه از نظــر آمادگــی در ســطح عالــی  هــم موجــب شــد 
نباشــیم. در ابتدای اردو تســت هایی از نظر آمادگی 
جســمانی گرفته شــد تا کادر فنی بتوانند بر اســاس 

آن بــه مــا برنامــه تمرینــی بدهنــد.
کار بــا مریم ایراندوســت،  وی بــا اشــاره بــه تجربــه 
تیــم ملــی نوجوانــان  زمــان حضــور در  گفــت: در 
و  مریم ایراندوســت  بــا  کار  تجربــه  جوانــان  و 
کادر ایشــان را داشــتم و شــناخت خوبــی از نحــوه 
تمرینات ایشــان دارم و حضــور آقای ایراندوســت نیز 
ــر به ایــن ســطح و  گ ــرای مــا بســیار خــوب اســت، ا ب
کنار تالش خــودم،  جایــگاه رســیدم بــدون شــک در 
علــم و دانش ایــن مربیــان در پیشــرفت بنــده تاثیــر 

زیــادی داشــته اســت.
مدافــع میانــی تیــم فوتبــال بانــوان ســپاهان دربــاره 
کــرد: بعــد از  عملکــرد فدراســیون جدیــد، تصریــح 
انتخابــات فدراســیون که اســفندماه بــود، با تعیین 
کادر تیم هــای ملــی و تشــکیل اردوهــا شــروع خوبــی 
کــه امیدواریم ایــن شــروع تــداوم داشــته  داشــتند 

گذشــته مقطعــی نباشــد. باشــد و هماننــد 
وی در ارتبــاط بــا وضعیت خود در ســپاهان، گفت: 
ســال گذشــته قــرارداد دو ســاله بســتم و هنــوز با این 
باشــگاه قــرارداد دارم. ســپاهان این فصــل بــه دنبال 
بســتن تیمی قوی نســبت به فصل گذشــته اســت.

مدافع ملی پوش سپاهان:

اردوهای ملی بعد از مسابقات به حال خود رها 
می شوند 

خبر

خبر

یادداشت میهمان
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گرفتگــی گــردن یکــی از دالیل درد پشــت ســر اســت 
کــه تنهــا بــا انجــام چنــد حرکــت می تــوان آن را از 

بیــن بــرد. 
شــبانه   خــواب  یــک  از  پــس  گاهــی  مــا  بیش تــر 
نــاآرام، یــا نشســتن طوالنی مدت پشــت کامپیوتر، 

کرده ایــم. گــردن را تجربــه  گرفتگــی 
گــردن یک وضعیــت عــادی در نظر گرفته  گرفتگــی 
کــه می توانــد در خانــه درمــان شــود.  می شــود 
گــردن می توانــد شــامل درد و دشــواری  گرفتگــی 
گــردن از یــک ســو بــه ســوی دیگر باشــد.  در حرکــت 
ســر  پشــت  درد  دالیــل  از  یکــی  گــردن  گرفتگــی 
اســت. عالئــم آن معمــوال بیــش از چنــد روز طــول 
نمی کشــد و می توانــد بــا اســتفاده از اصــول زیــر 

ــود.  ــت ش مدیری
درمان ۶۰ ثانیه ای برای گرفتگی و خشکی گردن

کافــی اســت تــا بــا اســتفاده از ایــن  یــک دقیقــه 
گــردن را از بیــن ببریــد. ابتــدا تعییــن  تکنیــک درد 
گــر در  گــردن درد می کنــد. ا کــدام ســمت  کنیــد 
ســمت چــپ اســت، از دســت چپ تــان اســتفاده 
گردن تــان درد می کنــد،  گــر ســمت راســت  کنیــد. ا

کنیــد. از دســت راســت تان اســتفاده 
بــا اســتفاده از انگشــتانتان مســتقیما نقطــه  درد یا 
کافــی حــس  کــه فشــار  گــره را فشــار دهیــد تــا وقتــی 
کنیــد امــا درد شــدیدی نداشــته باشــد. ســرتان را 
بــه جهــت عکــس محــل درد بچرخانیــد، چانه تان 
را بــه صــورت مــورب بــه ســمت زیــر بغل تــان پاییــن 
گام هــا را حــدود ۱۵-۲۰ بــار پشــت ســر  بیاورید. ایــن 
کار را تکــرار کنید  هــم تکــرار کنیــد. در طــول روز ایــن 

تــا ماهیچه هایتــان را آرام نگــه داریــد.
کــردن فشــار بــه نقطــه  درد در حیــن فعــال  وارد 
کــردن آن ماهیچــه، می تواند به غیرفعال ســاختن 
گــر دســت تان بــه محــل درد  کنــد. ا کمــک  درد 
نمی رســد، یــک تــوپ تنیــس را روی آن قــرار دهیــد 
کافــی بــه آن وارد  و بــه دیــوار تکیــه دهیــد تــا فشــار 

شــود.
کشش برای تسکین درد گردن

را  گــردن می توانــد آن هــا  کشــش ماهیچه هــای 
کنــد. در حیــن رانندگــی یــا  آرام و درد و تنــش را دور 
کامپیوتر ایــن حــرکات کششــی ســاده را  پشــت میــز 

انجــام دهیــد:
- صــاف بشــینید، هــردو تیغــه  شــانه را بــه هــم 

بفشــارید و بعــد بــه حالــت اول برگردیــد.
پاییــن  و  عقــب  بــه  را  بارشــانه هایتان   ۱۰  -

. نیــد خا بچر

شــانه تان  روی  را  گوش تــان  آهســته  بــار   ۱۰  -
بگذاریــد.

پشــتی  روی  را  ســرتان  آرامی پشــت  باربــه   ۱۰  -
صندلــی خــودرو فشــار دهیــد و ۳۰ ثانیــه در همیــن 

حالــت بمانیــد.
کنیــد پشــت  گــر در خــودرو نیســتید، ســعی  - ا

دهیــد. فشــار  دســت هایتان  روی  را  ســرتان 
کمــر هــم رنــج می بریــد، حــرکات یــوگا را  گــر از درد  - ا

بــرای تســکین درد کمــر امتحــان کنید.
ماساژ برای گرفتگی گردن

کنیــد  کاهــش ســفتی، درد و التهــاب، ســعی  بــرای 
گردنتــان را ماســاژ دهیــد تــا عــالوه  بــر  چنــد دقیقــه 
افزایــش جریــان خــون، ماهیچه هــای آن را نیــز 
ــردن هم چنیــن  گ گرفتگــی  ــرای رفــع  کنیــد. ب آرام 
می توانیــد از روغن هایــی بــرای ماســاژ اســتفاده 
مفیــد  التهــاب  و  درد  تســکین  بــرای  کــه  کنیــد 
ــواص  ــه دارای خ ک ــاع  ــن نعن ــد روغ ــتند، مانن هس
مســکن طبیعــی اســت و درد را تســکین می دهــد. 
کــه بــه صــورت  نعنــاع حــاوی متانــول نیــز هســت 
کمــک  ک  طبیعــی تســکین ماهیچه هــای دردنــا

می کنــد.
ابتــدا بــرای آرام ســازی ماهیچه هــا یــک دوش یــا 
گــرم بگیریــد. یــک قاشــق غذاخــوری  حمــام آب 
ــا زیتــون را بــا  روغــن حامــل ماننــد روغــن نارگیــل ی
کنیــد و بعــد بــه  چنــد قطــره روغــن نعنــاع ترکیــب 

ک را بــا ضربــات  مــدت چنــد دقیقــه ناحیــه  دردنــا
دهیــد.  ماســاژ  روغــن  با ایــن  آرام،  امــا  محکــم، 
گــر دســت تان بــه محــل درد نمی رســد، از یــک  ا
کمک تــان  دوســت یــا عضــو خانــواده بخواهیــد 

کنــد.
نرمش هایی برای درمان و جلوگیری از درد 

گردن
گــردن هــم نیــاز بــه نرمــش دارنــد  ماهیچه هــای 
و به ایــن ترتیــب قــوی می شــوند، چرخــش ســر 
کــه درد  بــرای شــروع عالــی اســت. تقریبــا هروقــت 
کنیــد می توانید ایــن حرکــت را انجــام  را احســاس 

دهیــد.
بــه آرامی ســرتان را در جهــت عقربه هــای ســاعت 
بچرخانیــد تــا مشــخص شــود چــه مقــدار از منظــره  
پیرامون تــان را می توانیــد ببینیــد. پــس از چندین 
کــه االن  بــار چرخانــدن، شــاید متوجــه شــوید 
فضــای بیش تــری را می توانیــد ببینیــد. پــس از ۴ 
یــا ۵ بــار چرخــش، جهــت را عــوض کنید. همیشــه 
ــل  ــان حاص ــردن اطمین گ ــرکات  ــام ح ــگام انج هن

کــه حالــت بدن تــان درســت اســت. کنیــد 
ــه  ــد دقیق ــد چن ــه می توانی ک ــری  ــای دیگ ورزش ه
کــردن ســر بــه ســمت ســینه و  انجــام دهیــد خــم 
ــه  ــردن ســر ب ک ــا خــم  ــه ســقف اســت، ی عقــب رو ب
پایین و رو به شــانه  راســت و بعد رو به شــانه  چپ، 
یــا چرخانــدن آرام ســر بــدون چرخانــدن بــدن، و 

کــردن بــه راســت. کــردن بــه چــپ و بعــد نــگاه  نــگاه 
گرمادرمانی برای گرفتگی گردن

گرفتگی  کاهش درد و  گردش خون،  برای افزایش 
ماهیچه هــا و افزایــش تحــرک و انعطاف پذیــری، 
کــرد. یــک پــد  گرمادرمانــی اســتفاده  می تــوان از 
گــرم یــا حولــه  مرطــوب را به  گرم کننــد، کمپــرس آب 
مــدت ۲۰ دقیقــه روی ناحیــه  درد بگذاریــد. بــرای 
محافظــت از پوســت، حتمــا منبــع گرمــا را پیــش از 

اســتفاده در یــک حولــه بپیچیــد.
از  درد  کــردن  بی حــس  بــرای  افــراد  برخــی 
ــه  ــال بالفاصل ــد. مث ــتفاده می کنن ــرمادرمانی اس س
ک یــا یــک جراحــت  بعــد از یــک جراحــت دردنــا
از  پــر  کیســه ای  یــخ،  بســته های  از  ملتهــب 
ــه  یخــی اســتفاده  ــا یــک حول ســبزیجات یــخ زده ی
کاهــش دهنــد. با ایــن  می کننــد تــا تــورم و درد را 
گرفتگــی ماهیچه هــا یــا  حــال، ســرمادرمانی بــرای 

نمی شــود. توصیــه  مفاصــل 
حمام نمک اپسوم

تشــکیل  ســولفات  منیزیــوم  از  اپســوم  نمــک 
کــه بــه تســکین  شــده اســت، مــاده  شــیمیایی 
کمــک می کنــد. ممکــن  ک  ماهیچه هــای دردنــا
ــش  ــترس و تن ــون، اس ــردش خ گ ــود  ــا بهب ــت ب اس
ــرای حمــام نمــک اپســوم، وان  کاهــش دهــد. ب را 
کنیــد. دو فنجــان نمــک  گــرم پــر  حمــام را بــا آب 
اپســوم بــه آن اضافــه کــرده و در آن غوطــه ور شــوید، 

طوریکــه گردن تــان زیــر آب فــرو رود. ایــن کار را ۳ بــار 
در هفتــه می توانیــد انجــام دهیــد.

طب فشاری برای رفع سفتی گردن
بــه  می تواننــد  شــما  دســت  روی  فشــار  نقــاط 
گردن ایجــاد شــده بــه خاطــر  گرفتگــی  تســکین 
لــوژن  کننــد.  کمــک  بــدن،  نامناســب  حالــت 
کــه نقطــه  طــب فشــاری را در  اصطالحــی اســت 
کــه می توانــد بــه ســرعت  دســت توصیــف می کنــد 
کــه الزم  گــردن را تســکین دهــد. نقطــه ای  درد 
کنیــد، پشــت دســت شــما  اســت بــه آن فشــار وارد 
و در حفــره  بیــن دو اســتخوان انگشــت اشــاره و 
گــره اتصــال آن هــا  انگشــت میانــی، درســت بعــد از 

بــه دســت اســت.
گردن تــان در ســمت چــپ اســت، فشــار  گــر درد  ا
کوچــک به ایــن نقطــه  را بــه صــورت دایره هــای 
کنیــد یعنــی بایــد نقطــه   از دســت راســت تان وارد 
دســت مخالــف بــا ســمتی از گــردن کــه درد می کند 
را فشــار دهیــد. بــا انگشــت به این نقطــه فشــار وارد 
کوچــک آن را ماســاژ دهیــد.  کنیــد و بــا دایره هــای 
نقطــه  تــا در آن  کنیــد  اســتفاده  کافــی  از فشــار 

کنیــد. کمی احســاس درد 
کــه بــه دســت تان فشــار وارد می کنیــد،  در حالــی 
ــه ســوی دیگــر  ــردن را از یــک ســو ب گ کنیــد  ســعی 
ــد  ــا ماهیچه هــای آن شــل شــود. بای بچرخانیــد ت
متوجــه شــوید همــراه بــا افزایــش انعطاف پذیــری، 

کاهــش یافتــه اســت. دردتــان نیــز 
به وضعیت خوابیدن تان توجه کنید

بــه نظــر می رســد وضعیت هــای خوابیــدن عجیب 
گــردن  گرفتگــی  رایــج  دالیــل  از  یکــی  غریــب  و 
ــا بــه پشــت بخوابیــد، امــا  کنــار ی باشــد. حتمــا بــه 
گــر هنــوز ترجیــح می دهیــد  روی شــکم نخوابیــد. ا
کــه  بالش هایــی  مراقــب  بخوابیــد،  شــکم  روی 
اســتفاده می کنیــد، باشــید. بالش هــای خیلــی 
ــه یــک ســو،  ــزرگ می تواننــد هنــگام خوابیــدن ب ب
گردن تــان را خیلــی بــه ســمت مقابــل هــل دهنــد.
کــه بــرای تکیــه  بالش ها یتــان نبایــد از فضایــی 
دادن ســرتان بــه صــورت صــاف و بــدون خمیدگــی 
طبیعــی  هم تــرازی  باشــد.  بزرگ تــر  داریــد،  نیــاز 
ــان را بــدون تاثیــر بالش هــا  گردن ت وضعیــت ســر و 
مطمئــن  می خوابیــد،  وقتــی  کنیــد.  احســاس 
گردن تــان بــه درســتی بــا بقیــه  ســتون  شــوید ســر و 
بــرای  بگیــرد.  قــرار  راســتا  یــک  در  مهره هایتــان 
جلوگیری از بیدار شدن با درد، در مسیر مستقیم 
بــاد ســرد نخوابید. ایــن امــر می توانــد منجــر بــه 

گــردن شــود. گرفتگــی ماهیچه هــای 

گرفتگی گردن را در یک دقیقه درمان کنید! 
خبرربخ

گهی فقدان سند مالکیت آ
ــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد محلــی  ــم زهــرا صادقــی فرزنــد خدامــراد ب خان
ک ثبتــی  کــه ســند مالکیــت ششــدانگ عرصــه و اعیــان پــال مدعــی میباشــد 
کــه در صفحــه ۵9 دفتــر ۵۶ ذیــل  ۳9/۶۶ واقــع در بخــش 18 ثبــت اصفهــان 
شــماره 1288۴ ثبــت و بشــماره چاپــی 8۶۵۵۳۶ ســری ســال بنــام وی و 
بــه علــت جابجایــی مفقــود شــده و درخواســت صــدور ســند المثنــی نمــوده 
گهــی  طبــق تبصــره یــک اصالحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهــی ذکــر  کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ می شــود 
شــده( نســبت بــه آن یــا وجــود اســناد مالکیــت مزبــور نزد خــود باشــد از تاریخ 
کتبــًا  گهــی تــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را  انتشــار این آ
ضمــن ارائــه اصــل اســناد مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب 
گــر ظــرف  گــردد. ا کننــده مســترد  صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه 
مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نگــردد 
المثنــی اســناد مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. 
ع وقــت - مهــدی شــبان رییــس منطقــه ثبــت  گهــی: دراســر تاریــخ انتشــار آ

اســناد شــرق اصفهــان - 11۳719۰ / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

از شــش  دانــگ مشــاع  تاریــخ: 1۴۰۰/2/27، ســه  شــماره: 2۶۰۳۴172، 
ک ثبتــی شــماره 7۴2 فرعــی مجــزا شــده از 1۴87۴ واقــع در  دانــگ پــال
بخــش ۵ ثبــت اصفهــان شــماره چاپــی ۰17۶۰8 و شــماره ثبــت 1۶9۰9۴ 
بنــام آقــای احمــد ملــوزه فرزنــد حســین ســابقه ثبــت و ســند مالکیــت دارد. 
مــع الواســطه بــا شــماره مســتند مالکیــت 21779 مــورخ 1۳8۴/12/2۳ 
دفترخانــه 11۴ اصفهــان بــه آقــای حبیــب الــه بهــره منــد جــزی فرزنــد مالرضا 
شــماره شناســنامه 299 انتقال قطعی شــده اســت و در صفحه ۳9۴ دفتر ۶ 
خروجــی بنامــش ثبــت گردیــده اســت بموجــب گواهی حصــر وراثت شــماره 
2۴۳۵ مــورخ 1۳87/۴/9 شــعبه اول حصــر وراثــت شــورای حــل اختــالف 
اصفهــان نامبــرده فــوت شــده اســت وراث وی عبارتنــد از ســه پســر و چهــار 
دختر و یک عیال باسامی علیرضا، حمیدرضا، محمدرضا، شهین، مهین، 
پــری، شــهال )بهــره منــد جــزی( و خانــم تــاج ماه هادیــان جــزی عیــال متوفی 
والغیــر ســپس خانــم شــهین بهــره منــد جــزی بموجب گواهــی حصــر وراثت 
شــماره 9۴7/78 مــورخ 87/7/17 شــعبه 229 شــورای حــل اختــالف 
مشــهد فوت شــده اســت وراث وی عبارتند از ۴ نفر باســامی مهدی سراجی 
کرمانــی فرزنــد محمــود همســر متوفــی، تــاج ماه هادیــان جــزی فرزنــد عباس 
کرمانــی( فرزنــدان متوفــی و بموجــب  مــادر متوفــی، زهــرا و شــیما )ســراجی 
دادنامــه شــماره 98۰997۶8۶2۵۰۰918 مــورخ 1۳98/8/2۵ شــعبه ۵۴ 
حقوقــی حصــر وراثــت شــورای حل اختــالف اصفهان خانــم تــاج ماه هادیان 
جــزی فــوت شــده اســت وراث وی عبارتنــد از ۶ فرزنــد باسامی شــهال، پــری، 
مهیــن، علیرضــا، محمدرضــا و حمیدرضــا )بهــره مند جــزی( والغیــر بقانون 
کتبــی بــه شــماره 2۶۰۳۴172 مــورخ  ارث نامبــردگان باارائــه درخواســت 
1۳99/7/7 و وکالتنامــه شــماره ۴8۵۵۶ مــورخ 1۳98/1۰/21 دفترخانــه 
کــه امضــاء شــهود آن ذیــل  1۳ مشــهد بــه انضمــام دو بــرگ شــهادت شــهود 
گواهــی دفترخانــه 17۳ اصفهــان  بــه  مــورخ 1۳99/7/۶  شــماره ۴۰8۰1 
کــه ســند مالکیــت مزبــور بــه علــت جابجائــی  رســیده اســت، مدعی انــد 
گردیــده و درخواســت صــدور المثنــای ســند مالکیــت ملــک فــوق را  مفقــود 
ــذا مراتــب فــوق بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل مــاده  نموده انــد. ل
گهــی می شــود تا چنانچه کســی  12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آ
مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد 
گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض  خــود می باشــد، از تاریــخ انتشــار این آ
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه به ایــن اداره  خــود را 
تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند مالکیــت 
گــر ظــرف مــدت مقــرر  گــردد. بدیهــی اســت ا کننــده ســند مســترد  بــه ارائــه 

اعتراضــی نرســید یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیت یا ســند معامله 
ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد 
ک منطقه شــمال اصفهان محمدعلی  شــد. رئیس اداره ثبت اســناد و امال
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گهی مزایده آ

شــماره: 99۰۰71۰، تاریــخ: 1۴۰۰/۰2/27، اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری 
کالسه 99۰۰71۰ له خانم طاهره جاللی  شهرستان خمینی شهر در پرونده 
بــه طرفیــت آقــای / خانــم فریــده، منیــژه، فیــروزه، مجیــد، حمیدرضــا، منیر 
همگی شــیری فرزندان داوود مبلغ 1/189/۳۳۰/۰۰۰ ریال در حق محکوم 
لــه و مبلــغ 2۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بابــت حــق االجــرا درنظــردارد مقــدار ۵92/1۰۰۰ 
ک ثبتــی  دانــگ مشــاع از چهــار دانــگ ســهم مرحــوم داود شــیری از پــال
کــه بــه صــورت یــک  فرعــی از B1۵۶ فرعــی از 1۵9 اصلــی بخــش 1۴ اصفهــان 
کاربــری مســکونی، دارای مســاحت عرصــه 2۳8 مترمربــع  بــاب خانــه بــا 
)مطابق ســند( و مســاحت حدود 19۵ مترمربع اعیانی به انضمام زیرزمین 
کــه شــامل همکــف )بــا تــراز حــدود 2.1+( و زیرزمیــن  ملــک فــوق الذکــر 
ــا مشــخصات دارای ســقف طــاق ضربــی دارای دو  اســت طبقــه همکــف ب
اطــاق خــواب همــراه بــا ســالن و نشــیمن آشــپزخانه، ســرویس بهداشــتی، 
گــچ و رنــگ،  کــف فــرش ســیمان، ســطوح داخلــی: پوشــش  بــا مشــخصات: 
درب هــای داخلــی چوبــی و پنجره هــای خارجــی فلــزی و پوشــش بدنــه 
گــچ و رنــگ اســت و زیرزمیــن بــا  ســالن و آشــپزخانه قســمتی ســنگ و بقیــه 
ــمت  ــنگ قدیمی س ــای س ــاختمان دارای نم ــیمان س ــتر س ــش پالس پوش
کــف فــرش حیــاط موزائیــک و دیــوار آجرنمــا اســت، سیســتم  حیــاط و 
کات آب، بــرق  کولــر و دارای اشــترا گرمایــش بخــاری و سیســتم ســرمایش 
گاز اســت. در اســتعالم شــفاهی از شــهرداری منطقــه یــک خمینــی شــهر  و 
اظهــار نمودنــد کــه ســاختمان فــوق الذکــر احتمــال تعویــض معبــر بن بســت 
وجــود دارد و پــخ در ضلــع غربــی بــه صــورت شکســت اصــالح می گــردد. 
کارشــناس رسمی دادگســتری ارزش چهــار دانــگ ســهم محکــوم علیــه 
را معــادل 8/۴۴۶/۶۶۶/۶۶۶ ریــال ارزیابــی نمــوده را از طریــق مزایــده 
بفروش برســاند. لذا جلســه مزایده در تاریخ شــنبه 1۴۰۰/۰۳/22 ساعت 12 
در محــل اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان خمینــی شــهر برگــزار 
می گــردد. طالبیــن می تواننــد ۵ روز قبــل از روز مزایــده بــه نشــانی خمینــی 
کوچــه شــهید نصــراهلل حــاج حیــدری بــن بســت شــیری  شــهر بلــوار آزادگان 
کدپســتی 8۴1۴۶۶۳۳۶۳ مراجعــه و مــورد مزایــده را از نزدیــک  کوچــه  آخــر 
که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید.  کســی اســت  بازدید نمایند. خریدار 
خریــدار می بایســتی ده درصــد قیمــت پیشــنهادی را فی المجلــس و مابقی 
را ظــرف یــک مــاه از تاریــخ مزایده به حســاب ســپرده دادگســتری واریز نماید 
ــه نفــع  ــده ب کســر هزینه هــای مزای درغیراینصــورت ده درصــد اولیــه پــس از 
دولــت ضبــط خواهــد شــد. شــایان ذکــر اســت اجــرای احــکام مدنی تکلیفی 
در تحویــل مــال بــه خریــدار نــدارد. تذکــر: متقاضیــان شــرکت در مزایــده 
می بایســت 1۰ درصــد بهــای مــال را طــی فیــش چهــار نســخه ای بــه حســاب 
ســپرده دادگســتری خمینی شــهر نزد بانک ملی واریز و با در دســت داشــتن 
اصــل فیــش و اصــل کارت ملــی نیــم ســاعت قبــل از شــروع مزایــده بــه اجرای 
احــکام مدنــی مراجعــه و درخواســت شــرکت در مزایــده را تکمیــل و به همراه 
کارت ملــی و اصــل فیــش ســپرده تحویــل اجــرا نماینــد. مدیــر و دادورز  کپــی 
اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرســتان خمینی شــهر علی حســن زاده 
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گهی مفقودی آ
مــدارک شناســایی متعلــق بــه اســلحه شــکاری ســاچمه زنــی تکلــول مــدل 
کالیبــر 12 شــماره ســالح ۵8۶87 ســاخت ترکیــه متعلــق بــه  نیمــه خــودکار 
کدملــی  ــه  ــد اقابرهــان ب آقــای سیدشــمس الدیــن موســوی هاردنگی فرزن

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد. 117۰8۶۵7۰۴ مفقــود 

گهی آ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

بــه  مــا  از  بســیاری  کــه  عادت هایــی  از  یکــی 
یــا  گاز  نــان روی  کــردن  داریــم، داغ  عــادت  آن 
کروویــو اســت.  بســیاری از مــا عــادت داریــم  ما
بــه هنــگام خریــد نــان مقــدار بیشــتری خریــداری 
ــدا آن را  ــم و بع ــرار می دهی ــزر ق ــرده و آن را در فری ک
کــرده و مصرف می کنیم؛  کروویــو داغ  گاز و ما روی 
کار، بــرای  کارشناســان معتقدند ایــن  حــال آنکــه 

ســامتی مــا ضــرر دارد.
کارشــناس تغذیــه مصــری در ایــن خصــوص  یــک 
گاز هــای  گفــت: هنگامی کــه نــان را داغ می کنیــد، 

که ایــن هم به  ســمی مانند متــان تولیــد می شــود 
کــه مــواد نشاســته ای در معــرض  دلیــل آن اســت 
گرفتــه و اجــزای نشاســته ای آن از  دمــای بــاال قــرار 

کی بــرای بدن تبدیل  بیــن رفتــه و به مــواد خطرنا
کــه می توانــد ســبب ســرطان شــود؛  می شــوند 

همچنانکــه رنــگ نــان نیــز تغییــر می کنــد.
او در ادامــه بیــان کرد: ایــن کار همچنین می تواند 
که بر سیستم  کند  کسید« تولید  گاز »گوگرد دی ا
گــوارش مــا اثــر می گــذارد و ســبب زخــم معــده، 

روده و ســوء هاضمه شــود.
گــرم  خصــوص  در  همچنیــن  پزشــک  ایــن 
گفــت آن را در معــرض  کــردن نــان در مایکروویــو 
کــه می توانــد  اشــعه های مضــری قــرار می دهــد 

شــود. ســرطان  ســبب 

کافئیــن  از  کــه  می شــود  ادعــا  گــزارش  در ایــن 
اســتفاده  آســم  عالئــم  درمــان  بــرای  می تــوان 
 »AAFA کرد. این بخشــی از مجموعه »توضیحات
کــه بــه دنبــال داروهــای مکمــل و جایگزیــن  اســت 
گرفتــن مشــکالت آســم و  )CAM( بــا هــدف در نظــر 

می باشــد.  آلــرژی 
گــزارش اقتصــاد آنالیــن، بنیــاد آســم و آلــرژی  بــه 
آمریــکا )AAFA( قصــد دارد تــا شــما را در انتخــاب 
بیــن گزینه هایــی که ممکن اســت »احتمااًل ایمن« 
یــا »بــه طــور بالقــوه ناامــن« باشــند، راهنمایــی کند. 

آسم چیست؟
باعــث  کــه  اســت  مزمــن  بیمــاری  یــک  آســم 
می شــود مجــاری تنفســی شــما ملتهــب شــده و 
کنــد. هیــچ درمانــی بــرای  کشــیدن را دشــوار  نفــس 
کنتــرل آســم  آســم وجــود نــدارد. بهتریــن راه بــرای 
اجتنــاب از عوامــل محــرک، مصــرف داروی تجویــز 
شــده بــرای پیشــگیری از عالئــم و آمادگــی بــرای 

درمــان مــوارد آســم در صــورت بــروز آن اســت.
عالئــم رایــج آســم ســرفه، تنگــی نفــس، خــس خس 
گرفتگی قفســه ســینه اســت. آســم ممکن  ســینه و 
اســت منجر به یک فوریت پزشــکی شــود. دانستن 
عالئــم حملــه شــدید آســم و دانســتن چگونگــی 

درمــان آن در صــورت بــروز، امــری مهــم اســت.
کافئین چیست؟

چــای،  قهــوه،  در  کــه  اســت  مــاده ای  کافئیــن 

گیــاه  کائــو و در بیــش از ۶۰  کا کــوال و  نوشــیدنی های 
کافئیــن  یافــت می شــود. نوشــیدنی های حــاوی 
زا«  »انــرژی  یــا  دار«  »کافئیــن  نوشــیدنی های  را 

می نامنــد.
کافئین سیســتم عصبی مرکزی را تحریک می کند. 
بــه طور موقت می تواند احســاس بیــداری، انــرژی و 

تمرکز بیشــتری در شما ایجاد کند.
علم درباره نوشیدنی های کافئین دار و آسم به 

ما چه می گوید؟
کافئیــن  کــه  مطالعــات بالینــی نشــان داده اســت 
کننــده برونش ضعیف اســت و عملکرد  یــک گشــاد 
ریــه را بــرای دو تــا چهار ســاعت پس از مصرف بهبود 
بــه همان انــدازه قــوی  می بخشــد. با ایــن حــال، 
کننده و ســریع عمل نمی کند که گشــادکننده های 

برونــش، نجــات دهنــده ماننــد آلبوتــرول.
کافئیــن بــه  کــه اســتفاده از  ایــن باعــث می شــود 
به ایــن  باشــد.  ناامــن  آســم  درمــان  یــک  عنــوان 
کــه در صــورت مصــرف مقــدار بســیار زیــاد،  دلیــل 
کافئیــن می توانــد عــوارض جانبــی ناخواســته ایجاد 
کند. ایــن مــوارد شــامل بــی خوابی، ســردرد، لــرزش، 
ناراحتــی معــده، نــازک شــدن اســتخوان و مــوارد 
ــرف  ــادر مص ــوارد ن ــن، در م ــالوه بر ای ــت. ع ــر اس دیگ
بیــش از حــد کافئیــن می توانــد منجر بــه مــرگ در اثر 

تشــنج یــا ضربــان قلــب نامنظــم شــود.
آیا نوشیدن قهوه و نوشیدنی های کافئین دار بی 

خطر است؟

بــرای بیشــتر افــراد نوشــیدن مقادیــر کــم تا متوســط 
کافئیــن دار بــی خطــر  قهــوه و ســایر نوشــیدنی های 
اســت. با ایــن حــال، در ایــن مرحلــه از زمــان کافئیــن 

بــه عنــوان یــک درمــان آســم توصیــه نمی شــود.
آیا مصرف کافئین قبل از انجام آزمایشات 

عملکرد ریه مشکلی ندارد؟
ــر نتایــج  کمی کافئیــن می توانــد ب نــه. حتــی مقــدار 
ریــوی  عملکــرد  آزمایــش  یــک  اســپیرومتری، 
گاهــی اوقــات PFT نامیــده می شــود،  کــه  )ریــه(، 
تأثیــر بگــذارد. اســپیرومتری یــک آزمایــش معمــول 
کــه در مطــب پزشــک یــا در آزمایشــگاه انجــام  اســت 
ــا میــزان  می شــود. این بــرای تعییــن شــدت آســم ی

کنتــرل آســم شــما اســتفاده می شــود.
کافئیــن  نوشــیدن قهــوه یــا ســایر نوشــیدنی های 
دار طــی چهــار ســاعت قبــل از انجــام اســپیرومتری 
می توانــد منجــر بــه نتایــج نادرســت آزمایــش شــود. 
ممکــن اســت بــه نظــر برســد کــه ریه هــای شــما بهتر 
کار می کنند. ایــن  کار هســتند  کــه در حــال  از آنچــه 
ــا  ــری ی کمت ــک دوز  ــه پزش ک ــود  ــث ش ــد باع می توان
داروی ضعیــف تری نســبت به آنچــه برای مدیریت 

کنــد. آســم نیــاز داریــد تجویــز 
قبل از هر مالقات پزشــکی که ممکن اســت شــامل 
آزمایــش عملکــرد ریــه باشــد، بایــد حداقــل چهــار 

کنیــد. کافئیــن خــودداری  ســاعت از مصــرف 
کافئیــن دار بــه  از قهــوه یــا ســایر نوشــیدنی های 
کنتــرل یــا درمــان آســم اســتفاده  عنــوان راهــی بــرای 

نکنیــد.
تصادفــی:  شــده  کنتــرل  کارآزمایی هــای   •
گــروه  کننــدگان بــه طــور تصادفــی در دو  شــرکت 
گــروه هیــچ درمانــی دریافــت  قــرار می گیرنــد. یــک 
گــروه دیگــر تحــت مــداوا قــرار می گیرنــد.  نمی کنــد. 
گذشــت زمــان دنبــال  گــروه را بــا  محققــان هــر دو 
می کننــد. در پایــان مطالعــه، آنهــا نتایــج را مقایســه 

می کننــد.
• اثربخشــی: اینکه یــک روش درمانــی موثــر اســت یــا 

نــه و میــزان آن چقــدر اســت.

یــک متخصــص تغذیــه و رژیــم درمانــی دربــاره فوایــد 
مصــرف تــوت فرنگی به بیان توضیحاتــی پرداخت. 
شــهاب اولیایــی رژیــم شــناس و متخصــص تغذیــه 
از  سرشــار  دلیل اینکــه  بــه  فرنگــی  تــوت  گفــت: 
ــه عنــوان یــک عامــل ضــد  کســیدان اســت ب آنتــی ا
پیــری و ضــد التهابــی شــناخته شــده اســت. در 
واقع ایــن میــوه بــه دلیــل ویژگــی خــاص می توانــد از 
بیماری هایی مانند ســرطان، ناراحتی های قلبی- 
عروقی، ســکته های قلبی و مغزی پیشــگیری کند. 
کــه تــوت  او در ادامــه افــزود: بــا توجــه به ایــن موضــوع 
فرنگــی منبــع بســیار مهمــی از پتاســیم اســت؛ بــرای 
افــرادی کــه دچــار فشــار خون هســتند یــک انتخاب 
بســیار مناســب خواهــد بــود. مصــرف تــوت فرنگــی 
کمــک  کاهــش فشــار خــون  می توانــد بــه تنظیــم و 
کــرد: بایــد به ایــن  کند. ایــن متخصــص تغذیــه بیــان 
ــی  ــه یکــی از عــوارض احتمال ک نکتــه توجــه داشــت 
کرونــا پــس از بهبــودی، تشــکیل لختــه  بیمــاری 
کــه تــوت فرنگــی بــه عنــوان یــک میــوه  خــون اســت 
کاهــش  ــری در  کســیدان؛ نقــش موث حــاوی آنتــی ا
 c ویتامیــن گفــت:  اولیایــی  دارد.  لختگــی خــون 
موجــود در تــوت فرنگــی می توانــد سیســتم ایمنی 
بدن را تقویت کند. طبق تحقیقات اخیر مشخص 
کــه توت فرنگــی حاوی مــاده ای خــاص به نام  شــده 
کــه خاصیــت ضدســرطانی دارد.  فیســتین اســت 
کــه طــی  در واقــع فیســتین رادیکال هــای آزادی را 
تولیــد می شــوند،  بــدن  فرآیند هــای مختلــف در 
خنثــی می کند. ایــن مــاده موثــر همچنیــن بــه رشــد 
کــه در  کمــک می کنــد  و تقویــت بافــت عصبــی بــدن 
نتیجه از اختالل پیش رونده در حافظه و یادگیری 
جلوگیری می شــود؛ بنابراین مصرف ۲ یا چند توت 
ــا از زوال حافظــه  کمــک می کنــد ت فرنگــی در هفتــه 
بــه خصــوص در زنــان مســن پیشــگیری شــود. از 
کاهــش  دیگــر خــواص تــوت فرنگــی می تــوان بــه 
کــرد. مصــرف توت فرنگی  کلســترول بــد خون اشــاره 
کــدام افــراد توصیــه نمی شــود؟ اولیایــی در  بــرای 
کــرد: بایــد به ایــن نکتــه توجــه داشــت  ادامــه بیــان 
کــه مصــرف تــوت فرنگــی بــرای برخــی افــراد مطلــوب 
بــه عنــوان مثــال مصــرف تــوت فرنگــی  نیســت. 
بــرای افــراد دارای آلــرژی یــا زمینه هــای آن توصیــه 
کــه می توانــد حساســیت این افــراد  نمی شــود؛ چــرا 
را تحریــک کنــد. او در پایــان تصریــح کــرد: همچنیــن 
کــه مبتــال بــه بیماری هــای قلبــی- عروقــی  افــرادی 
ــه  ک ــز شــده  ــرای آن هــا دارو هایــی تجوی هســتند و ب
پتاســیم خــون می شــود؛  افزایــش ســطح  باعــث 
کــه پتاســیم زیــاد  کی هایــی  مصــرف میــوه و خورا

دارنــد توصیــه نمی شــود.

گاز با سالمت ما چه می کند؟  نان داغ شده روی 

AAFA )بنیاد آسم و آلرژی آمریکا( توضیح می دهد؛ 

آیا قهوه به آسم کمک می کند؟ 

از تنظیم فشار خون تا تقویت 
سیستم ایمنی بدن؛

خواص شگفت انگیز توت 
فرنگی 

از مســائل مهمی کــه شــاید دانســتن آن  یکــی 
بــرای مــا مهــم باشــد، زمان مناســب بــرای دوش 

گرفتــن اســت. 
دوش  عــادات  کســپرس،  ا دیلــی  گــزارش  بــه 
گرفتــن اغلــب بــرای افــراد مختلــف متفــاوت و 
مخصــوص خــود آن هاســت؛ امــا برخــی نــکات 
کــه می تــوان از  جهانــی در ایــن زمینــه وجــود دارد 

کــرد. آن هــا پیــروی 
بــر اســاس اعــالم پزشــک زیبایــی، دکتر رخــا تیلور 
گرفتــن شــب هنــگام  بهتریــن زمــان بــرای دوش 

اســت، امــا علــت آن چیســت؟
خصوص ایــن  در  امــروزه  متفاوتــی  نظــرات 
گرفتــن  مســئله وجــود دارد؛ امــا اهمیــت دوش 
گســترده برخــوردار بــوده؛  همچنــان از اجماعــی 
نظــرات  دارای  مــردم  اســت  ممکــن  هرچنــد 
کــردن خــود در طــول روز  متفاوتــی بــرای تمیــز 

باشــند.
تیلــور در ایــن خصــوص می گویــد: اعتقــاد بر ایــن 
گرفتــن در شــب بــرای ســالمتی  کــه دوش  اســت 
پوســت شــما بــه دالیــل مختلــف بهتــر اســت. 
که پوســت را  یکــی از مزایــای اصلــی آن این اســت 

پیــش از رفتــن بــه خــواب تمیــز می کنــد.
کار،  با ایــن  می گویــد:  خصــوص  در ایــن  وی 
ــی  ــامل میکــروب، آلودگ ــه ش ک ــوا  ــای ه کثیفی ه
گــرد و غبــار می شــود و می توانــد در طــول روز  و 
ک  ــا ــدن جمــع شــود را پ ــر روی ب ــار عــرق ب کن در 
شــما  شــب،  در  گرفتــن  دوش  بــا  می کنیــد. 
ک  ــا ــه خــواب پ پوســت خــود را پیــش از رفتــن ب
می کنیــد و بــه پوســت خــود فرصــت می دهیــد تــا 

کنــد. خــود را در طــول شــب بازســازی 

کــرد: عــالوه بر ایــن، بــه دلیل اینکــه  وی اظهــار 
کــه مــا خــواب هســتیم، بــرای بازســازی  دوره ای 
کــه شــما  پوســت مفیــد اســت، مطمئــن شــوید 
پوســتی تمیــز داریــد تا ایــن مســئله بــه اطمینــان 
کمــک  یافتــن از مســدود نشــدن منافــذ پوســتی 

می کنــد.
کار  کــرد امیــد اســت این  وی همچنیــن اعــالم 
جوش هــای  و  سرســفید  جوش هــای  بــروز  از 

کنــد. سرســیاه جلوگیــری 
ســایر فوایــد ســالمتی اســتحمام قبــل از رفتــن به 

رختخواب
گــرم  یــا  شــواهد نشــان می دهــد یــک دوش آب 
حمــام قبــل از خــواب می توانــد بــه رونــد خــواب 
کلیــد  همچنیــن  مســئله  کند. ایــن  کمــک 
کــه در مجلــه  یافته هــای یــک پژوهــش اســت 
منتشــر   »Sleep Medicine Reviews« علمــی

شــده اســت.
گــزارش، محققــان مطالعاتــی را  بــر اســاس این 
که بــا دوش  روی هــزاران پژوهشــی انجــام دادنــد 
کیفیت خواب  گــرم یا داغ با بهبــود  گرفتــن بــا آب 

مرتبــط بــود.
دوش  بــرای  زمــان  بهتریــن  دریافتنــد  آن هــا 
گرفتــن، یــک یــا دو ســاعت پیــش از زمــان رفتــن 
بــه رختخــواب اســت، همچنیــن در پژوهشــی 
 UT )UT ــا همــکاری مرکــز علــوم بهداشــتی کــه ب
کالیفرنیای  Health Science Center( و دانشگاه 
جنوبــی روی ۵۳۲۲ پژوهــش بــه انجــام رســید، 
گرفتــن  محققــان به ایــن نتیجــه رســیدند دوش 
یــک الــی دو ســاعت پیــش از خــواب بــه تنظیــم 

کمــک می کنــد. ــدن  ســاعت بیولوژیکــی ب

گرفتن چه زمانی است؟  بهترین موقع برای دوش 

خبر
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گــزارش زیــر طــرز تهیــه پیتــزا آلفــردو بــا پنیــر  در 
آمــوزش می دهیــم.  بــه شــما  را  پارمســان 

و  اســت  پیتــزا  در  نــوآوری  یــک  آلفــردو  پیتــزا 
زیــرا در  آلفــردو اســت،  پاســتا  طعــم آن ماننــد 
غ و ســس آلفــردو  آن ماننــد پاســتا از ســینه مــر
و  لذیــذ  بســیار  پیتــزا  می شــود. این  اســتفاده 
کــم  خوشــمزه اســت و خیلــی راحــت و در زمــان 
تهیــه می شــود. بــا رعایــت چنــد نکتــه ســاده 
که از  می توانیــد پیتزایی به خوشــمزگی پیتزایــی 
بیــرون تهیــه می کنیــد داشــته باشــید و بهتریــن 
را  کــه خورده ایــد  پیتزا هایــی  و خوشــمزه ترین 

کنیــد. تهیــه 
مواد الزم برای تهیه پیتزا آلفردو

خمیر پیتزا: یک عدد
سس آلفردو: سه چهارم پیمانه
غ پخته شده: دو عدد سینه مر

ژامبون بیکن سرخ شده: پنج ورق
قارچ ورقه شده: یک دوم پیمانه

پیاز کوچک: یک عدد
پنیر موزارال رنده شده: یک پیمانه
مواد الزم برای تهیه سس آلفردو

خامه صبحانه: یک پیمانه
کره: شش قاشق غذاخوری

پنیر پارمسان رنده شده: یک پیمانه
سیر: یک حبه

نمک و فلفل سیاه: به مقدار الزم
طرز تهیه پیتزا آلفردو با پنیر پارمسان

بــرای تهیــه پیتــزای آلفــردو قبــل از هــر چیــزی 
کنیــد. برای  کــه ســس آلفــردو را آمــاده  الزم اســت 
کــره را درون یــک شــیر جــوش  تهیه ایــن ســس 

بیندازیــد و آن را روی حــرارت قــرار دهیــد و اجــازه 
کــره آب شــود. دهیــد 

کــره آب شــد خامــه صبحانــه را روی  بعــد از اینکــه 
آن بریزید و ۵ دقیقه آن را هم بزنید ســپس ســیر 
کنید.  رنده شــده و پنیر پارمســان را به آن اضافه 
گــر مایــل بودیــد می توانیــد مقــداری آویشــن نیــز  ا

بــه ســس آلفــردو اضافــه کنید.
بعــد از اینکــه ســس آلفــردو آماده شــد زمــان آماده 
ســازی خمیــر پیتــزا اســت. بــرای تهیــه خمیــر 
کنیــد و  پیتــزا می توانیــد از ایــن لینــک اســتفاده 
ــرای تهیــه خمیــر  ــادی ب ــه وقــت زی ک ــی  در صورت
پیتــزا نداریــد می توانیــد از خمیــر آمــاده اســتفاده 

کنیــد.
کنیــد و خمیــر را روی ســطح  قالــب پیتــزا را چــرب 
را  قالبتــان  کامــا  کــه  طــوری  کنیــد  پهــن  آن 
بپوشــاند. فــر را روی دمــای ۲۰۰ درجــه ســانتی 
گــرم شــود. خمیــر را ۸ دقیقــه بــه  گــراد بگذاریــد تــا 

ــا نیــم پــز شــود. صــورت جــدا در فــر بگذاریــد ت
کردیــد را روی ســطح  کــه آمــاده  ســس آلفردویــی 
خمیــر نیــم پــز شــده بریزیــد و روی تمــام ســطح 
ــاز، ژامبــون بیکــن و ســینه  کنیــد. پی آن پخــش 
غ پختــه شــده را بــه قطعــات کوچــک تقســیم  مــر
کنیــد و همــراه بــا قــارچ بــه طــور یکنواخــت روی 

ســطح پیتــزا بریزیــد.
مــوزارالی  پنیــر  موادتــان  روی  آخــر  مرحلــه  در 
رنــده شــده بپاشــید و دوبــاره قالــب را درون فــر 
قــرار دهیــد و ۷ تــا ۱۰ دقیقــه بــه آن فرصــت دهیــد 
تــا بپــزد و آمــاده شــود. در نهایــت آن را از فــر خارج 
شــود  کمی خنــک  تــا  کنیــد  کمی صبــر  کنیــد، 

ــد. کنی ــرو  ــپس آن را س س

ــل  ــوی مح ــم ت ــر ه ــک نف ــی ی ــرد، حت ــه م ک ــی  وقت
مــا ناراحــت نشــد. بچه هــای محــل اســمش رو 
گذاشــته بودنــد مرفــه بــی درد و بی کــس. و ایــن 
ــه  ــه زن داشــت ن ــه او می آمــد ن لقــب هــم چقــدر ب

کــس وکار درســتی. بچــه و نــه 
و  بــرادرزاده  تایــی  چنــد  کــه  بودیــم  شــنیده 
ــد  ــده بودن ــه آنهــا هــم وقتــی دی ک خواهــرزاده دارد 
گــرم  آبــی از اجــاق عموجــان و دایــی جــان برایشــان 

بودنــد. گذاشــته  تنهایــش  نمی شــود، 
کــه ُمــرد، مــن و ســه چهــار تــا از بچه هــای  وقتــی 
کــه می دانســتیم ثــروت عظیــم و بی کرانــش  محــل 
بی صاحــب می مانــد، بدون اینکــه بگذاریــم کســی 
از همســایه ها بفهمــد، شــب اول بــا تــرس و لــرز زیاد 
وارد خانــه  اش شــدیم و هــر چــه پــول نقــد داشــت، 

کنــار آمدیــم که: این  بلنــد کردیــم. بعــد هم بــا خود 
کــه دزدی نیســت تــازه او به ایــن پول هــا دیگــر هیچ 
کمی هــم  احتیاجــی هــم نــدارد. تــازه می توانیــم 
کنیــم تــا  کار خیــر  از ایــن پول هــا را از طرفــش صــرف 

هــم خــودش ســود بــرده باشــد و هــم مــا...
ــا  ــه ب ک ــپاری اش  کس ــم خا ــد در مراس ــا دو روز بع ام
همــت ریــش ســفید های محــل بــه بهشــت زهــرا 
کشــیدیم. رفتیــم، مــن و بچه هــا چقــدر خجالــت 
کــه ١۵٠ بچــه یتیــم از بهزیســتی آمدنــد  موقعــی 
بــاالی ســرش و فهمیدیــم مرفــه بــی درد خــرج 
سرپرســتی همــه آنهــا را مــی داده، بچه هــای یتیــم 
کــه اشــک می ریختنــد و انــگار پــدری  را دیدیــم 
مهربان را از دســت داده اند از خودمان پرســیدیم: 

او تنهــا بــود یــا مــا؟

لفردو با پنیر پارمسان؛ خوشمزه و  طرز تهیه پیتزا آ
پرطرفدار 

که او مرد  وقتی 

دستپخت کوتاه داستان 

کویــن دو ارز دیجیتــال بــازار هســتند  اتریــوم و بیــت 
ــه رو  ــازار رو ب ــن ب گذاران ای ــرمایه  ــتقبال س ــا اس ــه ب ک
ــه  ک ــاره آنهــا وجــود دارد  شــده اند امــا اطاعاتــی درب

بســیاری از آن بــی خبرنــد. 
ــل از  ــه نق ــوان، ب ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش گ ــه  ب
ــه  ــه ب ک ــگاری شــده  کویــن، ارز رمزن بلومبــرگ؛ دوج 
عنــوان یــک شــوخی مطــرح شــده بــود، در حــال 
حاضــر حــدود ۹۰ میلیــارد دالر ارزش دارد. امــا بــرای 
کــه تــازه شــروع بــه ورود بــه بــازار ارز هــای  کســانی 
بــازار  در ایــن  بــزرگ  نــام  دو  کرده انــد،  دیجیتــال 
کویــن و  ــه خــود جلــب می کنــد: بیــت  توجه هــا را ب
کــه دچــار  کویــن، چنــد ماهــی اســت  اتریــوم. بیــت 
کــه  نوســان شــده و با ایــن وجود ایــن اتریــوم اســت 
افزایــش قیمتــی حــدود ۱۵۰۰ درصــدی نســبت بــه 

گذشــته داشــته اســت. ماه هــای 
کــه دو ارز برتــر دیجیتــال دارای برخــی  در حالــی 
جهــات  از  امــا  هســتند،  مشــابه  ویژگی هــای 
مختلــف تفاوت هایــی نیــز دارنــد. در ادامــه تجزیــه و 

می خوانیــد: را  ارز  دو  تحلیل ایــن 
بیت کوین چیست؟

کــه توانســت  کویــن اولیــن ارز دیجیتالــی بــود  بیــت 
ــازار ازر دیجیتــال در  ــا موفقیــت جــای خــود را در ب ب
کــرده  کنــد. بســیاری قبــًا تــاش  هــر جــای دنیــا بــاز 
امــا  کننــد،  فکــر   Beenz یــا   DigiCash بــه  بودنــد 

خالــق، یــا خالقیــن مســتعار و هنوز ناشــناخته بیت 
یــک  با ایجــاد   ،Satoshi Nakamoto ماننــد  کویــن 
دفتــر حســاب دیجیتالــی، بــه ترتیــب زمــان، بــه نــام 
کچیــن، بــرای ثبــت هــر معامله در بیــت کوین به  با

موفقیــت اساســی رســیدند.
بــا ســاخت بیــت کویــن مشــکل هزینــه دوبرابــر حــل 
کــه مــردم نمی تواننــد  و ایــن اطمینــان حاصــل شــد 
بیــت کویــن جعلــی را که قبــا برای شــخص دیگری 
ارســال شــده بــود را خریــداری کنند. ایــن همچنیــن 
ــه  کویــن ب ــه معامــات بیــت  ک ــدان معنــی اســت  ب
طــور مســتقل از واســطه های مالــی معمولــی ماننــد 
دولت هــا، بانک هــا یــا شــرکت ها انجــام می شــود. 
کویــن بــرای اولیــن بــار در ژانویــه  کــه بیــت  زمانــی 
۲۰۰۹ معرفی شــد تقریبًا هیچ ارزشــی نداشــت، ولی 
در آوریــل ۲۰۲۱، قیمــت آن تقریبــًا ۶۵ هــزار دالر بــود 

کــه باعــث رکــورد شــکنی نیــز شــد.
اتریوم چیست؟

ارز دیجیتــال توســط Vitalik Buterin، یــک نوجوان 
کــه در اواخــر ســال  روســی-کانادایی اختــراع شــد 
۲۰۱۳ مقالــه ســفید خــود را در ایــن زمینــه منتشــر 
شــد،  کویــن  بیــت  عاشــق  ابتــدا  بوتریــن  کــرد. 
ارز  که ایــن  محدودیت هایــی  از  زود  خیلــی  امــا 
ــه فقــط ۱۹  ک ــی  ــد. باتریــن زمان ــته ش داشــت، خس
ســال داشــت، شــروع بــه ســاخت سیســتمی کرد 
کــه می توانــد بیــش از ثبــت مقادیــر ثابــت باشــد. 

کــه  بــود  بلوکــی  زنجیــره  او ایجــاد  چشــم انداز 
می توانســت میزبــان آنچــه بــه عنــوان قرارداد هــای 
تنهــا  باشــد.  می شــود،  شــناخته  هوشــمند 
 Ethereum محدودیــت در معامــات قابــل اجــرا در
تصــور توســعه دهندگانــی اســت کــه برنامه های این 

می ســازند. را  دیجیتــال  ارز 
آیا ساخت اتریوم الهام گرفته از بیت کوین بود؟

کــردن از طریــق یــک شــبکه غیرمتمرکــز  کار  ایــده 
کــه رکــورد انباشــته ای از معامــات -  کامپیوتر هــا 
گذاشــته اند، در هــردو  ک  کچیــن - را بــه اشــترا با
وجــود دارد. هــر دو سیســتم قابــل رویــت عمــوم قــرار 
دارنــد و بــر اســاس نــرم افزار هــای منبــع بــاز ســاخته 
شــده اند، بنابرایــن توســعه دهنــدگان می تواننــد 
وارد سیســتم شــده و ســعی کنند پیشــرفت داشــته 
باشــند. هــر دو شــبکه بــه اعضایــی معروف هســتند 
کــه بــه عنــوان ماینــر شــناخته می شــوند و بــرای 
انجــام محاســبات پیچیــده مــورد اســتفاده بــرای 
تأییــد معامــات، رقابــت می کننــد و بــا ارز دیجیتــال 

ــد. ــاداش می گیرن ــده پ ــادر ش ــازه ص ت
کار نامیده می شــود  این نوع سیســتم تأیید اثبات 
که ایجــاد  آلودگــی  و  مصرفــی  انــرژی  دلیــل  بــه  و 
می کنــد، مــورد انتقــادات بســیاری از طــرف مــردم 
کــه بحث هــا در ایــن  گرفتــه اســت. در حالــی  قــرار 
بــاره مختلــف اســت، اما طبق یک تخمین، شــبکه 
کل مصــرف  کویــن در یــک ســال بیشــتر از  بیــت 

ــت. ــرده اس ک ــتفاده  ــرق اس ــوئد از ب ــور س کش
این دو ارز چگونه پیشرفت کرده اند؟

کــرد  می تــوان چیز هایــی را بــا بیــت کویــن خریــداری 
و آن را نیــز بــرای دیگــران فرســتاد، اما ایــن اهــداف 
کویــن  اصلــی عوامــل مهمــی در افزایــش ارزش بیــت 
گذرانــدن ســال های  کویــن پــس از  نیســتند. بیــت 
ابتدایــی خــود در اینترنــت، بــه عنــوان ابــزاری بــرای 
معامــات آنایــن ناشــناس از جملــه خریــد دارو، بــه 
عنــوان نوعــی طــای دیجیتــال شــناخته می شــد.

ــن  ــرده، اولی ک ــی  ــی را ط ــد تکامل ــن رون ــوم نیز ای اتری
پیشــرفت درباره ایــن ارز در ســال ۲۰۱۷ اتفــاق افتــاد. 
که بســیاری از ســکه های جدید برای اتریوم  از آنجا 
 Ethereum کچین کاربران از با فروخته شــد و همه 
اســتفاده کردنــد، قیمــت اتریــوم بــه نقطــه اوج خود 
کاربــران  یعنــی حــدود ۱۲۰۰ دالر رســید. بســیاری از 
را  آن هــا  نظارتــی  نهاد هــای  و  بودنــد  کاهبــردار 
شناســایی کردنــد. با ایــن وجــود آن هــا ثابــت کردنــد 
کــه می تــوان از Ethereum بــرای جمــع آوری پــول 
برای توســعه اســتارتاپ بدون درگیر شــدن با بانک 

کــرد. گــذاری اســتفاده  یــا شــرکت ســرمایه 
پیشرفت بعدی Ethereum در تابستان سال ۲۰۲۰ 
 DeFi اتفــاق افتــاد کــه پروژه های غیرمتمرکز مالی یــا
کــه پیشــنهاد  رونــق گرفــت. اســتارتاپ هایی بودنــد 
کویــن یا اتریــوم و  پرداخــت ســود ســپرده های بیــت 
کاربــران  وام هــای وثیقــه ای را ارائــه می دادنــد یــا بــه 
امکان ایــن را می دادنــد یکــی از هــزاران ارز رمزنــگاری 
شــده جدیــد را بــا ارز دیگــری در Dexes یــا مبــادالت 
 Ethereum در اینجــا  کننــد.  عــوض  غیرمتمرکــز 
ــا  ــنتی، وام ه ــی س ــور مال ــری از ام ــتون دیگ ــرای س ب
و مدیریــت وثیقــه اســتفاده می شــد، همه این هــا 
ــزاران  کارگ ــا بانک هــا و  ــاره بــدون درگیــر شــدن ب دوب

بــود.
جدیدتریــن و شــاید عجیب تریــن توســعه اتریــوم، 
ظهــور NFT بــوده اســت. آن هــا از حــدود ســال ۲۰۱۷ 
وجــود داشــته اند و معمــواًل نمایشــی دیجیتالــی 
کــه بــه زنجیــره  از یــک تصویــر یــا اثــر هنــری هســتند 
کــه  گونــه ای  بلــوک Ethereum مرتبــط اســت بــه 
می توانــد منحصــر بــه فــرد بــودن آن هــا را ثابــت 
کنــد. NFT بــه نوبــه خــود می توانــد آن هــا را بــرای 
کند، زیرا برخاف آهنگ  مجموعه داران ارزشــمند 
کپــی  در قالــب MP۳، آن هــا نمی تواننــد بــی نهایــت 
شــوند. بــا فــروش یــک NFT از مجموعــه تصاویــر 

دیجیتــال بــه قیمــت ۶۹.۳ میلیــون دالر، تعــداد 
 NFT کــه در حــال حاضــر در بــازار کمی تردیــد دارنــد 

حبــاب وجــود دارد.
قیمت این ارز های برتر چقدر است؟

یــک مــدت  بــرای  اتریــوم  کویــن و  بیــت  قیمــت 
طوالنــی از اوایــل ۲۰۱۸ تــا پاییــز ســال ۲۰۲۰ تقریبــًا 
ــازار  ــای ب ــط قدیمی ه ــه توس ک ــود، دوره ای  ــت ب ثاب
ارز دیجیتال به عنوان زمستان رمزنگاری شناخته 
کــه هرکــدام  می شــود. دالیــل مختلفــی وجــود دارد 
بــه طــرز چشــمگیری از رکــود خــود خــارج شــده اند و 
گیــری ویــروس  بانک هــای مرکــزی نیــز در پــی همــه 

ــا بــه بازار هــا هجــوم آورده انــد. کرون
کویــن طرفــداران اصلــی خــود را بــه دســت  بیــت 
کــه در مــورد اســتقبال از ارز دیجیتــال بســیار  آورد 
عمومی هســتند. MicroStrategy Inc، یــک شــرکت 
نــرم افــزاری و مشــاوره ای، از اواخــر فوریــه حــدود ۲.۲ 
کــرده بــود. شــرکت  کویــن جمــع  میلیــارد دالر بیــت 
تســا در اوایــل همــان ماه فاش کــرد که ۱.۵ میلیارد 
اســت. ایان  کــرده  خریــداری  کویــن  بیــت  دالر 
ماســک، مدیرعامــل تســا و یکــی از حامیــان بیــت 
گرفــت و مدیــر ارشــد  کویــن، عنــوان پادشــاه تکنــو را 
مالــی خــود را اســتاد ســکه لقــب داد. وال اســتریت و 
ســایر موسســات مالــی نیــز بــا بیــت کویــن معامات 
راحــت تــری دارنــد، مــورگان اســتنلی بــه مشــتریان 
کــه  کویــن را ارائــه می دهــد  خــود صنــدوق بیــت 

عملکــرد ســکه را ردیابــی می کنــد.
پرکاربردتریــن  در  فعالیت هایــی  انبــوه  بــا  اتریــوم 
کچیــن دنیــا و همچنیــن از یــک ســوئیچ برنامــه  با
کار شــبکه خــود اســتفاده  ریــزی شــده، بــرای نحــوه 
می کنــد. Ethereum در تــاش اســت معمــاری خــود 
را تغییر دهد. تغییر در اینجا می تواند شــبکه را قادر 
ســازد تــا ســرعت معامــات در دقیقــه را بــا ضریــب ۱۰ 
کــه مصــرف انــرژی  یــا بیشــتر افزایــش دهــد در حالــی 

کاهــش می یابــد. بــه طــور قابــل توجهــی 
اتریوم یا بیت کوین؛ کدام یک سهم بیشتری 

دارند؟
اتریوم در حال حاضر بیشــتر از بیت کوین اســتفاده 
کار  می شــود و توســعه دهنــدگان بیشــتری روی آن 
کلــی بــازار ادعــا شــده توســط بیــت  می کننــد. ســهم 
کاهــش اســت، زیــرا قیمــت  کویــن اخیــرًا در حــال 
ردیــاب  گفتــه  بــه  اســت.  یافتــه  افزایــش  اتریــوم 
کنون حــدود ۴۶ درصد  کویــن ا CoinGecko، بیــت 
کل ارزش بــازار رمزنــگاری را تشــکیل می دهــد،  از 
تقریبــًا ۷۰ درصــد در ابتــدای ســال و اتریــوم چیــزی 

حــدود ۱۵ درصــد را تشــکیل می دهــد.
خطرات رمزارز ها چیست؟

در بســیاری از مناطــق جهــان، رگوالتور هــا فقــط در 
حــال رســیدن بــه نوآوری های ایجــاد شــده توســط 
اســت  خطر ایــن  هســتند.   Ethereum و   Bitcoin
کــه قوانیــن مالیاتــی بیــش از حــد ســنگین می توانــد 

توســعه و انــرژی را از برخــی کشــور ها دور کنــد. با ایــن 
وجــود ســرویس درآمــد داخلــی ارز رمزنــگاری شــده 
کــه مشــمول مالیــات بــر ســود  را ملکــی می دانــد 
ســرمایه می شــود و ایــن یــک انگیــزه بــزرگ بــرای 
مردم برای صرف رمزنگاری اســت. همچنین خطر 
ســرقت رمزنگاری توســط کاهبرداران وجود دارد و 
کیــف پــول خــود  کاربــران رمــز عبــور  یــا ممکــن اســت 
را بــرای دســتیابی بــه دارایی هــای دیجیتالشــان 

کننــد. فرامــوش 
آیا حباب قیمت در این ارز ها نیز وجود دارد؟

برخــی از ناظــران بــازار قطعــًا چنیــن تصــوری دارنــد. 
آن هــا رونــق اخیــر در بازار ایــن ارز هــای دیجیتــال 
دســتیابی  بــرای  پذیــری  ریســک  از  ترکیبــی  را 
گــذاران خــرده  بــه بــازده و نــوع اشــتیاق ســرمایه 
کــه  فروشــی می دانند. ایــن واقعیــت وجــود دارد 
کاربــران، معــروف بــه نهنگ هــا،  کوچکــی از  گــروه 
ــوم را در  کویــن و اتری ــی از بیــت  ــل توجه بخــش قاب
ــاال  ــز ب ــد و می تواننــد قیمــت آن هــا را نی ــار دارن اختی
گذاران ایــن بــازار نیــز  و پاییــن ببرنــد. حتــی ســرمایه 
کــه نوســانات این بخــش می توانــد  اذعــان می کننــد 
کــه  شــدید باشــد. امــا آن هــا خاطرنشــان می کننــد 
کویــن و اتریــوم  ارز هــای رمزپایــه اصلــی ماننــد بیــت 
گذشــته دوبــاره  از رونــد نزولــی خــود طــی ســال های 
کــرده و طــی چندیــن دوره بــه باالتریــن حــد  رشــد 

رســیده اند.

هرآنچه درباره دو ارز برتر بازار دیجیتال باید بدانید:

تفاوت های بیت کوین و اتریوم 
فناوریربخ

بخش هفتم
بــاز هــم، بســته بــه مخاطب، متناســب بــا مخاطب 
خــود لبــاس بپوشــید، بــرای یــک ارائــه حرفــه ای، 
بایــد یــک پیراهــن کامــا اتــو خــورده، کــت و شــلوار با 

کفش هــای صیقلــی بپوشــید.
در مقابــل، بــرای ارائــه غیررســمی، لبــاس علیــت 
گرفتــن یــک دوســت  ممکــن اســت خــوب باشــد. 
کمــک بــه ارزیابــی آنچــه می پوشــید می توانــد  بــرای 

کنــد. کمــک  بــه شــما 
صــدای شــما بایــد قابــل شــنیدن باشــد، نــه خیلــی 
کــم. در حیــن صحبــت جریــان مــداوم  بلنــد و نــه 
داشــته باشــید. نه خیلی ســریع باشــید و نه خیلی 
کنــد. تنفــس خــود را کنتــرل کنیــد. از تــار و پــود یا هر 
کمتــری نشــان دهــد  اقدامی کــه اعتمــاد بــه نفــس 

کنیــد. خــودداری 
حــرکات دســت خــود را بــه حداقــل برســانید، بــه 
طــور حتــم اعتمــاد بــه نفــس خــود را بیــرون دهیــد 
ــا  ــزاری ی ــل برگ ــه مح ــیدن ب ــر رس ــد. دی کنی ــاع  و اقن
در دســترس نبــودن در هنــگام دعــوت شــدن بــه 
صحنــه، احســاس بــدی اســت. ارائــه خــود را در 

ــان برســانید. ــه پای زمــان تعییــن شــده ب
۶. سازمان یافته باشید

ســخنرانی شــما بایــد بــه خوبــی ســازماندهی شــود، 
مانند اینکــه شــما یــک داســتان را تعریــف می کنیــد. 
از محتــوای خــود تصویــری ذهنــی داشــته باشــید، 

تقســیم شــده بــه:
مقدمه / یخ شکن: 

ایــن می توانــد یــک گفتــه یا داســتان آشــنایی باشــد 
کــه بــه موضــوع شــما مربــوط می شــود. مقدمــه باید 
توجــه مخاطبــان شــما را جلــب کنــد و تعلیق ایجــاد 

کند.
بدن: 

ایــن بــه شــما امتیــاز می دهــد، از داســتان می آمــوزد 
و محتــوای شــما را بــه درســتی ارائــه می دهــد. یــک 
آمــار،  بایــد حــاوی حقایــق،  بــدن بســیار دقیــق 
مقایســه ها و اطاعــات دقیــق در مــورد موضــوع 
بــه مخاطبــان خــود  کــه  شــما باشد. اینجاســت 
کافــی آمــاده شــده اید. کــه شــما به انــدازه  می دانیــد 

نتیجه گیری:
کنــد، مناطــق  ایــن بایــد نــکات شــما را خاصــه 
کســتری بخواهــد و در قالــب ســوال ها بــه دنبــال  خا
داســتان  می توانیــد  همچنیــن  باشــد.  بازخــورد 
گیــری خــود متصــل  ابتدایــی خــود را بــه نتیجــه 

کنیــد.
منظــم و خاصــه نگــه داشــتن مطالــب بــه تعییــن 

کمــک می کنــد. ــان و نتیجــه صحبــت شــما  جری
ــه مخاطــب خــود، می توانیــد یــک قطعــه  بســته ب
کاغــذ بــا نــکات اصلــی خــود در آن نگــه داریــد تــا بــه 
شــما در ارائــه یــک ســخنرانی ســازمان یافتــه کمــک 
کنــد. دانش شــما در مورد اســتفاده از ابزارهــای ارائه 

کامــًا واضــح باشــد. ماننــد پاورپوینــت بایــد 
ــه پاورپوینــت بــه ســازماندهی و تحویــل بســیار  ارائ
ارائــه  اســایدهای  با ایــن حــال،  کمــک می کنــد. 
کنید  شده شما نباید بسیار شفاف باشند و سعی 
مســتقیمًا از اســایدهای خود بخوانید. داشــتن ١۰ 
تــا ١۵ اســاید همــراه با اینفوگرافیــک ارتبــاط را تــا حد 

زیــادی تســهیل می کنــد.
حــرکات  از  االمــکان  حتــی  ســخنرانی،  حیــن  در 
حــواس پرتــی ماننــد حرکــت بیــش از حــد دســتان، 
قــرار دادن دســت در جیــب، اشــاره انگشــت بــه 
ســمت حضــار جلوگیــری شــود. قــرار گرفتــن در یــک 
گام زدن در طــول مرحلــه بــه منزلــه  موقعیــت و 
مدیریــت ضعیــف مرحلــه اســت. مخاطبــان شــما 
بایــد بتواننــد روی شــما و آنچــه می گوییــد تمرکــز 

ــما. ــرکات ش ــه ح ــد و ن کنن

7 موردی که قبل از یک سخنرانی عمومی باید بدانید
موفقیتربخ

هتل عباسی؛ بزرگ ترین هتل موزه جهان

کبوتر روستای هویه فالورجان سرزمین برجهای 

مهمانسرای عباسی یا هتل شاه عباس یکی از هتل های بزرگ ایران و شهر اصفهان است، این بنا که در گذشته یک کاروانسرا بود و جزء 
باشکوه ترین بناهای بازمانده از دوران صفوی در اصفهان به شمار می آید، امروزه عنوان قدیمی ترین هتل موزه جهان را با خود یدک می کشد. 

هتل عباسی بزرگ ترین هتل موزه جهان است. به دلیل اقامت در فضایی باستانی بسیاری از گردشگران این هتل را برای اسکان انتخاب می کنند.
این هتل شامل چند ساختمان سه طبقه می شود و در مجموع ۲۲۵ اتاق دارد که در آن ها حدود ۵۰۰ تخت قرار گرفته است. مهمانسرای عباسی 

در سال ۱۱۲۸ به دستور شاه سلطان حسین صفوی احداث شد که در ابتدا به عنوان کاروان سرا مورداستفاده قرار می گرفت. سلطان حسین این 
کاروانسرا را به مادر خود اهدا کرد و به همین دلیل این مکان به کاروانسرای مادر شاه نیز معروف بود.

از اتاق های معروف این هتل، می توان به سوئیت صفوی، سوئیت قاجار و … اشاره کرد.

روستای هویه در شمال شهرستان فاورجان و ده کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان با جمعیتی معادل ۴۰۰۰ نفر یکی از قدیمی ترین روستاهای این 
استان به شمار می آید.سز فتح بابل، در سال ۵۳۸ قبل از میاد و پایان اسارت قوم یهود، عده ای به وطن بازگشتند و برخی در بابل ماندند و به شغل تجارت 

کباتان صورت گرفت و چون پادشاه ایران  پرداختند. بین سالهای ۵۳۵ تا ۵۲۴ قبل از میاد مهاجرتهای بزرگی از جنوب بابل به شوش و اهواز و پاسارگاد و ا
پیوسته از قوم یهود طرفداری می کرد این قوم بیشتر در نزدیکی های مقّر حکومت شاهان ایران مانند استان فارس، استان همدان و حوالی تخت جمشید 

که در دوران هخامنشیان پایتخت ایران بوده زندگی می نمودند، و به احتمال قوی یهودیان اصفهان نیز از همین مناطق به اصفهان آمده اند.
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