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گرچــه خودروســازان بــه نحــوه افزایــش قیمــت خــودرو از ســوی شــورای رقابــت اعتــراض  ا
کردند اما در نهایت امروز یکی از خودروسازان  داشتند و نامه نگاری هایی هم با مجلس 
کــرد. شــورای رقابــت ۱۳ اردیبهشــت مــاه ســال  اقــدام بــه اجــرای مصوبــه شــورای رقابــت 
جــاری پــس از ۶ مــاه عــدم تغییــر قیمــت خــودرو، حکــم بــه افزایــش میانگیــن ۹ درصدی 
قیمــت خودروهــای داخلــی داد. بــر اســاس مصوبــه شــورای رقابــت، طبــق تــورم بخشــی 
کســر تورم هــای اعمــال شــده قبلــی  یــک ســاله اعــام شــده توســط بانــک مرکــزی و پــس از 
کیفیــت و بهــره وری در نهایــت بــرای  در ســه ماهــه اول و دوم ســال ۱۳۹۹ و پــس از اعمــال متغیرهــای 
شــرکت ایران خــودرو بــه طــور متوســط ۸.۲ درصــد و بــرای شــرکت ســایپا بــه طــور متوســط ۸.۹ درصد 
گرفتــن بنــد ۱ فــوق بــرای تمامی خودروهــای مشــمول  کــه بــا در نظــر  افزایــش قیمــت محاســبه شــده 
دســتورالعمل قیمت گــذاری شــورا، تــا پایــان شــهریور ۱۴۰۰ اعمــال و اجــرا می شــود. بــرای تمــام افــرادی 
کــرده و پیــش پرداخــت داشــته اند و مشــمول  کــه تــا پایــان ســال ۱۳۹۹ جهــت خریــد خــودرو ثبــت نــام 

دریافــت ســود نیســتند، افزایــش قیمــت تعلــق نمی گیــرد.

امســال  بایــد  اجتماعــی  تامیــن  بازنشســتگان  حقــوق 
و  ســاالنه  درصــدی   ۳۹ افزایــش  نــوع  دو  مشــمول 
متناسب ســازی با حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری 

می شــد.
مدیــر عامل ســازمان تامین اجتماعــی در فروردین حداقل 
ــا داشــتن  ــا ۳۰ ســال خدمــت و ب حقــوق یــک بازنشســته ب
همســر و دو فرزنــد را چهــار میلیــون و ۲۰۰ هــزار تومــان اعــام 
کــرد؛ اما ایــن مقــدار افزایــش حقــوق بــرای بازنشســتگان 

پایین تــر از حــد تصــور بــود.
کــه در فروردیــن صــادر شــد  همچنیــن احــکام جدیــدی 
روشــن نبود، ایرادات آن و اعتراضات بازنشســتگان موجب 
کــه در اولیــن روز واریزی هــا در فروردیــن مدیــر عامــل  شــد 

ســازمان تامیــن اجتماعــی دســتور بازبینــی دهــد.
محاســبه  در  کــه  شــد  نیز ایــن  بازبینــی  نتیجــه 
کــه حداقل بگیــر نیســتند  کســانی  متناسب ســازی بــرای 
اشــکاالتی بــه ســبب ایراد در سیســتم نرم افــزاری بــه وجــود 
کــه بایــد اصــاح شــود. امــا دربــاره حقوق هــا قــرار شــد  آمــده 
غیرحداقل بگیــر  بازنشســتگان  حقــوق  اردیبهشــت  در 

یابــد. افزایــش 
اردیبهشــت  حقــوق  واریــز  فراینــد  شــدن  تمــام  بــا 
می رســد این  نظــر  بــه  اجتماعــی،  تامیــن  بازنشســتگان 
حقــوق  یعنــی  اســت.  شــده  لحــاظ  حقــوق  افزایــش 
کــه حداقل بگیــر نبوده انــد افزایــش یافتــه نــه همــه  کســانی 
بازنشســتگان. حداقل بگیــران نیــز همــان حــدود چهــار 

کرده انــد. دریافــت  را  تومــان  هــزار   ۲۰۰ و  میلیــون 
کــه حقــوق غیرحداقلی بگیــران افزایــش یافتــه امــا  با ایــن 
همچنــان بازنشســتگان از افزایــش حقــوق امســال راضــی 
کــه چــرا بــا اعمــال دو افزایــش  نیســتند. آنهــا می پرســند 
حقــوق ۳۹ درصــدی ســاالنه و انجــام متناسب ســازی، 
حقوق هــا به انــدازه یــک افزایــش حقــوق زیــاد شــده اســت.

گــر افزایــش ۳۹ درصــد ســاالنه روی  گفتــه آنهــا ا در واقــع بــه 
حقوق هــا اعمــال می شــد هــم حداقــل حقــوق بــه چهــار 
میلیــون و ۲۰۰ هــزار تومــان می رســد، پــس انجــام متناســب 

ســازی چــه شــد؟
که از ســازمان تامین اجتماعی مشــخص اســت،  اما اینطور 
ــا  ــد، ی دیگــر قــرار نیســت حقــوق بازنشســتگان افزایــش یاب
الاقــل تــا زمانــی که مصوبــه یا دســتور جدیدی صادر نشــود 
کــه احتمــاال  حقوق هــا در همیــن ســطح باقــی می مانــد 
افزایــش حقــوق بعــدی در دولــت بعــدی انجــام می شــود.

آخرین خبر درباره افزایش 
حقوق بازنشستگان

خبرربخ

ایمــان حجتــی، مدیــرکل ارتباطــات و امــور بیــن الملــل 
گرام خــود نوشــت: شــهرداری اصفهــان در صفحه اینســتا
ــهرداری  ــات ش کل ارتباط ــی در اداره  ــال ۱۳۹۶ وقت » در س
بــا یــک شــکاف  کــردم،  اصفهــان فعالیــت خــود را آغــاز 
اتفاقــات شــهری مواجــه  و  رویدادهــا  رســانی  اطــاع  در 
شــدم. شــهرداری روزانــه رویدادهــای زیــادی بــا مخاطــب 
از  ویــژه ســال  روزهــای  کــه در  برگــزار می کــرد  تخصصــی 
جملــه در روزهــای تابســتان تعــداد آنهــا ســه رقمی هــم 
و  ســازمان ها  کرونــا(  شــیوع  از  قبــل  می شــد.)البته 
کــه  داشــتند  رویدادهایــی  هــم  مختلــف  ارگان هــای 
معمــواًل درخواســت اطــاع رســانی و اســتفاده از فضاهــای 
تبلیغــات شــهری بــرای رســیدن بــه مخاطــب خــاص خــود 

داشــتند. را 
مــردم، ســمن ها و هیئت هــای مذهبــی نیــز بــه همیــن 
بــه ویــژه مخاطــب  بــه دنبــال جــذب مخاطــب  شــکل 
اما ایــن  بودنــد.  شــده  طراحــی  رویدادهــای  تخصصــی 
شــکاف در آن ســوی موضــوع یعنــی در بیــن مخاطبیــن 

هــم وجــود داشــت و بــه نظــر شــدیدتر هــم بــود. ش

شــهروندان هــم تمایــل دارنــد بداننــد در ایــن شــهر بــزرگ، 
کــه بــا ســلیقه آنهــا، بــا  امــروز چــه برنامــه ای برگــزار می شــود 
گروه ســنی خاص منطبق  عاقه فرزندشــان و همین طور 
ــد بداننــد در اطــراف جایــی  ــا شــاید دوســت دارن اســت. ی
غیــره  و  تحصیــل  کار،  زندگــی،  محــل  یــا  که ایســتاده اند 
چــه رویدادهایــی وجــود دارد و فعــال اســت؟ این شــکاف 
مقدمــات طراحــی ســامانه ای را فراهــم کرد که ضــرورت آن 
کل  کنــون اداره  در ســال ۱۳۹۶ دیــده شــد. از ســال ۹۷ تا
ــرای طراحی ایــن ســامانه را  ارتباطــات درخواســت خــود ب
ــس از  ــرد و پ ک ــه  ــان ارائ ــهرداری اصفه ــاوا ش ــازمان ف ــه س ب
ــای  ــامانه رویداده ــرادات، س ــخه اول و رفع ای ــی نس طراح

شــهر اصفهــان همزمــان بــا روز ارتباطــات رونمایــی شــد.
کرونــا برپایــی رویدادهــا را به حداقل خود رســانده  هرچنــد 
کرونــا، فــاز مهم ایــن پــروژه یعنــی  ولــی امیــدوارم بــا عبــور از 
جــاری ســازی آن بــا مشــارکت همــه مســئولین ارتباطــات 
نهادهــا،  و  دســتگاه ها  همــه  اصفهــان،  شــهرداری  در 
فعــاالن مردمــی و ســمن ها، هیئت هــای مذهبــی و غیــره 
ــامانه  ــن س ــز از مزایای ای ــهروندان عزی ــده و ش ــته ش برداش

بهــره منــد شــوند.

کــرد نســبت چک هــای برگشــتی  بانــک مرکــزی اعــام 
بــه وصولــی در ســامانه صیــاد از ابتــدای ســال ۱۴۰۰ تــا ۲۶ 
کاهــش قابــل ماحظــه داشــته  اردیبهشــت ســال جــاری 

اســت.
بانــک  نویــن  فناوری هــای  معاونــت  اعــام  براســاس   
در  وصولــی  بــه  برگشــتی  چک هــای  نســبت  مرکــزی 
ســامانه صیــاد از ابتــدای ســال ۱۴۰۰ تــا ۲۶ اردیبهشــت 
ســال جــاری حــدود ۹ درصــد بوده که در مقایســه بــا دوره 
کاهــش قابــل ماحظــه  مشــابه در ســال های ۹۸ و ۹۹ 

داشــته اســت.
تعــداد چک هــای صیــادی ثبــت شــده در ســامانه صیــاد 
نیــز بــا الزامی شــدن اجــرای قانــون جدیــد چــک از ابتــدای 
ــه  ــاری، ب ــال ج ــاه س ــان اردیبهشــت م ــا پای ــال ۱۴۰۰، ت س

یــک میلیــون فقــره رســیده اســت.
کنــون بیــش از یــک میلیــون نفــر ســاعت در  همچنیــن تا
کشــور بــرای فراهــم آوردن زیرســاخت های  نظــام بانکــی 
اجــرای قانــون جدیــد چــک زمــان صــرف شــده اســت. 

 ایــن زمــان عــاوه بر اینکــه شــامل اقدامات فنــی و مقرراتی 
فرهنگ ســازی،  برنامه هــای  از  وســیعی  دامنــه  بــوده، 
اطاع رســانی و آشــنایی عمــوم ذینفعــان چــک را نیــز 

شــامل شــده اســت.
ســرویس های  و  خدمــات  ارائــه  اســت  گفتنــی 
عمومی ثبــت، تائیــد و انتقــال چــک مراحــل تســت و 
بازبینی های عملیاتی را پشــت سر گذاشــته و به زودی بر 
بســتر کد هــای دســتوری )USSD( و پیــام کوتاه عملیاتی 

خواهنــد شــد و در دســترس عمــوم قــرار می گیرنــد.

خبرربخ

خبرربخ

سامانه رویدادها، نیاز محسوس شهر و شهروندان

کاهش چک های برگشتی با اجرای قانون جدید چک

قیمت کارخانه ای خودروها رسما افزایش یافت

انتخاب مهدی طارمی 
به عنوان  بهترین بازیکن ماه لیگ پرتغال

۶

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد:

کارناوال های تبلیغاتی، ممنوع

کسیناسیون  برنامه ریزی برای وا
گشایی مدارس  معلمان و باز

وزیر صمت در اردستان:

کد کشور فعال می شود معادن را

استاندار اصفهان :

وضعیت راه های اصفهان 
خوب نیست

تولید ۱۰۰ هزار تن آهن اسفنجی 
در فوالد کویر اردستان

با شروع خردادماه؛

ثبت نام کالس اولی ها آغاز شد
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۴

۴

۴

فوالد مبارکه همواره به دنبال تعامل موثر 
با سازمان های دولتی و خصوصی است

توسط محققان کشور؛

پنل های خورشیدی ساختمانی 
بومی سازی شد

۳
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 شهردار اصفهان:

 هزینه ۴۰۰ میلیون تومانی 
برای بازسازی هر دستگاه اتوبوس
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خبر

اجتماعــی  مســؤولیت های  احیــای  موضــوع 
بــا  مقاومتــی  اقتصــاد  چارچــوب  در  شــرکت ها 
امضای تفاهم نامه مشــترک از ســوی وزیر صنعت، 
ــازی  ــروه خودروس گ ــل  ــارت، مدیرعام ــدن و تج مع
در  اصفهــان  اســتان  ارشــد  مدیــران  و  ســایپا 
گرفــت.   کار قــرار  شــرکت سایپاســیتروئن در دســتور 
اجتماعــی  مســؤولیت های  احیــای  تفاهم نامــه 
رزم  علیرضــا  امضــای  بــه  کــه  مقاومتــی  اقتصــاد 
حســینی، وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت و ســید 
گــروه خودروســازی  جــواد ســلیمانی، مدیرعامــل 
متــوازن  توســعه  بــه  دســتیابی  رســید،  ســایپا 
کثری از ظرفیت ها  منطقه ای جهت استفاده حدا
و پتانســیل های بخــش مردمــی و غیردولتــی را در 

گرفــت.   کار قــرار  دســتور 
آیــت اهلل عباســعلی ســلیمانی نماینــده ولی فقیــه 
کاشــان، عبــاس رضایــی اســتاندار  و امــام جمعــه 
اصفهــان، ســید جــواد ســاداتی نژاد نماینــده مــردم 
کاشــان و آران و بیــدگل در مجلــس، روح اله دهقانی 
ــدار  ــی فرمان ــر مرتضای کب ــی ا ــان، عل کاش ــتان  دادس
مدیرعامــل  آقامحمــدی  ناصــر  و  کاشــان  ویــژه 
کنندگان ایــن  امضا دیگــر  از  سایپاســیتروئن 
رویکــرد  بــه  تحقق بخشــی  بودنــد.   تفاهم نامــه 
دولــت جهــت دســتیابی بــه عدالــت اجتماعــی و 
توســعه متــوازن بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی، 
اجتماعــی فرهنگــی و طبیعی منطقــه در کنار تکیه 
بــر قابلیــت و توانمندی هــای بومــی و طبیعــی در 
کــردن اقتصــاد منطقــه  راســتای مردمــی و درون زا 
و ارتقــای تــاب آوری جامعــه محلــی از مهمتریــن 

اســت.   تفاهم نامــه  اهداف ایــن 
از  اســتفاده  بــا  روســتاییان  توانمندســازی 
رفــع  بــه  دادن  اولویــت  بومــی،  ظرفیت هــای 
کرامــت انســانی  محرومیــت، حفــظ عــزت نفــس و 
محرومــان و رفــع مشــکالت اجتماعــی، فرهنگــی و 
کاشــان از دیگــر اهــداف  اقتصــادی محــالت شــهر 
اجتماعــی  مســؤولیت های  احیــای  تفاهم نامــه 
اقتصــاد مقاومتــی اســت.  موضــوع دیگــر تعییــن 
تفاهم نامــه، جلــب مشــارکت های  در ایــن  شــده 
مردمــی و توانمندســازی جوامــع محلــی بــه منظــور 
معیشــت پایــدار و جــذب ســرمایه گذاری داخلــی و 

اســت. خارجــی 

منظــور  بــه  گفــت:  بــرق  صنعــت  ســخنگوی   
جلوگیــری  بــه  کمــک  و  مشــترکان  بــرق  تامیــن 
کــز مجــاز اســتخراج رمــز ارز  ازبــروز خاموشــی، مرا
در ســاعات اوج مصــرف بــرق از امــروز، شــنبه اول 

می شــوند. خامــوش  خــرداد 
کنون  آقــای مصطفی رجبی مشــهدی افــزود: هم ا
کــه بــه صــورت  کــز اســتخراج رمــزارز  مصــرف بــرق مرا
مجــاز فعالیــت می کننــد بــه ۳۰۰ مــگاوات می رســد 
کــه برق ایــن میــزان بــه منظــور حفــظ تعــادل و 

پایــداری شــبکه بــرق، قطــع می شــود.
کــه براســاس  رجبــی مشــهدی بــا اشــاره به ایــن 
بار هــای شناســایی شــده و برآورد هــای صــورت 
بــرای  بــرق  مــگاوات   ۱۵۰۰ مجمــوع  در  گرفتــه، 
می شــود،  مصــرف  کشــور  در  ارز  رمــز  اســتخراج 
از ایــن  مــگاوات   ۱۲۰۰ متاســفانه  شــد:  یــادآور 
میــزان بــه صــورت غیرقانونــی مصــرف می شــود 
گرفتــه در حــال  بــا هماهنگی هــای صــورت  کــه 

هســتیم. تعــداد  شناســایی این 
وی بــا بیان اینکــه مصــارف غیرقانونــی باعث ایجاد 
از  تقدیــر  بــا  بــرق می شــوند،  نوســان در شــبکه 
کــه بــه صــورت مجــاز اقــدام به ایــن امــر  فعاالنــی 
ــد  ــا می توان ــن فعالیت ه کرد: ای ــح  ــد، تصری می کنن
باعــث ســوختن وســایل برقــی هموطنــان شــود یــا 
حتــی خاموشــی هایی را بــه دنبــال داشــته باشــد.

کــرد: هموطنــان  ســخنگوی صنعــت بــرق اضافــه 
بــه منظــور حفــظ پایــداری شــبکه بــرق و جلوگیری 
کــه  از بــروز خاموشــی ها و افــت ولتــاژ در شــبکه بــرق 
آســیب آن بــه خــود مــردم می رســد، می تواننــد 
هرگونــه فعالیــت غیرقانونــی و اســتفاده غیرمجــاز از 
شــبکه برق را از طریق مراجعه به ســامانه ســمات 
 https://www.tavanir.org.ir/samaat بــه آدرس
بــه اطالع برســانند. رجبی مشــهدی گفــت: دراین 
کــز یــا  گانــه بــرای معرفــی مرا ســایت بخشــی جدا
کــه بــه صــورت غیرمجــاز بــه اســتخراج رمــز  افــرادی 
کــه مــردم می تواننــد از  ارز می پردازنــد وجــود دارد 
طریــق مراجعــه به ایــن بخــش، حتــی شــماره شــبا 
بانکــی خــود را جهــت دریافــت پــاداش معرفــی مرکز 

کننــد. غیرمجــاز، اعــالم 
کــه بــه  وی افــزود: پرداخــت پــاداش بــه افــرادی 
کــز اســتخراج رمــز ارز اقــدام می کننــد،  افشــای مرا
گــزارش ارائــه شــده،  پــس از بررســی و تاییــد صحــت 

انجــام می شــود.

امضای تفاهم نامه 
مسؤولیت اجتماعی 
بین وزارت صمت و 
کاشان شرکت سایپا 

سخنگوی صنعت برق:

کز مجاز استخراج   مرا
رمز ارز خاموش می شود

خبرربخ

خبرربخ

نماینــده مــردم نطنــز، بــادرود و قمصــر در مجلــس 
شــورای اســالمی گفت: امــروز و توســط وزیــر صمــت، 
کارخانه تولید پمپ اســالری و تســت پمپ کشــور و 
بزرگ تریــن معدن ســنگ آهن اصفهــان در نطنز به 

بهره بــرداری رســید.
رحمــت اهلل فیروزی پــور در آییــن افتتــاح دو شــرکت 
شــهر  در  صمــت  وزیــر  حضــور  بــا  کــه  فــوالدی 
کــرد:   خالدآبــاد و شــهر نطنــز برگــزار شــد، اظهــار 
صنعــت،  وزیــر  رزم حســینی  علیرضــا  حضــور  بــا 
معــدن و تجــارت شــاهد افتتــاح دو پــروژه بســیار 
بــزرگ و قابــل افتخــار در حــوزه فــوالد هســتیم.

نماینــده مــردم نطنــز، بــادرود و قمصــر در مجلــس 
و  بزرگ تریــن  و  اولیــن  اســالمی افزود:  شــورای 
کامل تریــن مرکــز پمپ ســازی )اســالری؛ دوغــاب( 
کشــت و صنعــت شــریف خالدآبــاد  در مجتمــع 
بــا افتتــاح و تســت نهایی ایــن  کــه  افتتــاح شــد 
کشــور  مرکــز، جمهــوری اســالمی ایران در بیــن ۹ 
کــه  گرفتــه  دارای تکنولــوژی ســاخت پمــپ قــرار 
زمینــه اشــتغال زایی ۲۵۰ نفــر بــه  صــورت مســتقیم 
فراهــم  شــده اســت، از ایــن  پــس پمپ هــای مــورد 
نیــاز شــرکت هایی همچــون چادرملــو، ســنگان، 
گوهــر زمیــن فکــور صنعــت، آســفالت طــوس، راهبــر 
گــروه  کارخانه هــا توســط  فرآینــد، پایــا فــوالد و دیگــر 

صنعتــی فــوالد شــریف تأمیــن خواهــد شــد.
وی بــا تقدیــر از مدیریــت مجتمــع فــوالد شــریف 
خالدآبــاد و شــرکت ذوب آهــن و فــوالد نطنــز تصریح 
کــرد: امــروز همچنیــن شــاهد افتتــاح بزرگ تریــن 
کــه زنجیــره  معــدن ســنگ آهن اصفهــان هســتیم 
تولیــد فــوالد در شــرکت ذوب آهــن و فــوالد نطنــز 

کامــل می شــود.
بــه   بــادرود  کــرد: در منطقــه  فیروزی پــور اضافــه 
حرکــت  اصفهــان،  پرجمعیــت  منطقــه  عنــوان 
گرفتــه  خوبــی از ســوی ســازمان صمــت صــورت 
اســت و امیدواریــم رضایت منــدی رهبــر معظــم 
انقــالب را در ســال ۱۴۰۰ بــرای جهــش تولیــد داشــته 

باشــیم.
ذوب آهــن  شــرکت  مدیــر  طرقــی  توکلــی  جــواد 
کــرد:  اظهــار  مراســم  در ایــن  نیــز  نطنــز  فــوالد  و 
مجتمــع عظیــم صنعتــی ذوب آهــن نطنــز و فــوالد 
نطنــز فعالیــت خــود را در ســال ۱۳۸۰ جهــت تولیــد 
انــواع محصــوالت فــوالدی بــا نیــت تأمیــن مــواد 
اولیــه کارخانه هــای میلگــرد صنعتی و ســاختمانی 
و صنایــع مفتولــی و نیز ایجــاد اشــتغال پایــدار در 

کــرده اســت. کشــور آغــاز  ســطح منطقــه و 
کرد: ایــن مجتمــع بــا توجــه  وی در ادامــه بیــان 
بــه برخــورداری از امکانــات بی نظیــر در منطقــه 
مشــتمل بــر مجــاورت با ایســتگاه قطــار سراســری، 
کاشــان - اصفهــان  گرفتــن در حاشــیه بزرگــراه  قــرار 
بــه  عنــوان شــاهراه دسترســی شــمال بــه جنــوب 
کشــور، بهره منــدی از منابــع آبــی زیرزمینــی، قــرار 
گاز کشور،  گرفتن در مســیر شبکه سراســری انتقال 

 ۲۳۰ بــرق  پســت  ویــژه  امکانــات  از  برخــورداری 
کیلوولــت دو مــداره، دارای ویژگی هــا و امتیــازات 

اســت. منحصربه فــرد 
راســتای  در  مجتمــع  گفت: ایــن  طرقــی  توکلــی 
تکمیــل زنجیره تولید فوالد با توجه به برخــورداری 
ذخایــر  و  شــمالی  پلنــگ  چــاه  معــدن  امتیــاز  از 
ــا توجــه  کــه ب بســیار غنــی و قطعــی معــدن مذکــور 
بــه مطالعــات اولیــه بالغ بــر ۲۰ میلیــون تــن مــاده 
معدنــی بــوده و در حــال حاضــر بنــا بــر مطالعــات 
گســتره این  در  هوایــی  ژئوفیزیکــی  و  کتشــافی  ا
معــدن تــا ۱۰۰ میلیــون تــن قابلیــت افزایــش خواهــد 

کــرد. داشــت را امــروز افتتــاح 
توکلــی طرقــی گفت: این معدن ذخیره ســنگ آهن 
اســتان اصفهــان بــا ذخیره قطعــی و اولیه بالغ بــر ۲۰ 
میلیــون تــن، ظرفیــت اســتخراج ســالیانه ۵۰۰ هــزار 
تــن در مرحلــه نخســت، اشــتغال مســتقیم ۱۵۰ نفر 
و میــزان ســرمایه گذاری هــزار میلیــارد ریــال، توســط 
شــرکت ذوب آهــن نطنــز و شــرکت فــوالد نطنــز امــروز 

بــه بهره بــرداری رســید.
فــوالد نطنــز تصریــح  مدیــر شــرکت ذوب آهــن و 
بــه  می تــوان  طــرح  دیگر ایــن  بــرکات  از  کــرد: 
ســرمایه گذاری بالغ بــر بیــش از ۱۰ هــزار میلیــارد ریــال 
ــت،  کیلوول ــی ۲۳۰  ــت اختصاص ــداث پس ــرای اح ب
آورده  بــا  تمامــًا  بــرق  انتقــال  خــط  کیلومتــر   ۵۵
شــرکت و تأمیــن بخــش عمــده ای از ماشــین آالت 
کنســانتره و همچنیــن  فوالدســازی و خــط تولیــد 
ســرمایه گذاری ۲ هــزار میلیــارد ریالــی بــرای تکمیــل 
و راه اندازی تأسیســات تصفیه فاضالب شــهر نطنز 

اســت.

افتتاح دو طرح بزرگ فوالدی و پمپ سازی در نطنز

گزارشربخ

از  اصفهــان  اســتان  مالیاتــی  امــور  کل  مدیــر 
بخشــودگی جرائــم قابــل بخشــش موضــوع قانــون 
مالیات هــای مســتقیم و قانــون مالیــات بــر ارزش 
افــزوده در راســتای حمایــت از تولیــد و پیشــگیری از 
کار خبر داد. کســب و  کرونا بر فضای  اثرات ویروس 
 بهــروز مهدلــو بــا اشــاره بــه بخشــودگی جرائــم قابــل 
بخشــش موضــوع قانــون مالیات هــای مســتقیم 
راســتای  در  افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  قانــون  و 
و  مالیاتــی  معوقــات  وصــول  تولیــد،  از  حمایــت 
ارتقــای ســالمت اداری و تکریــم فعــاالن اقتصــادی 
و  مانع زدایی هــا  پشــتیبانی ها،  تولیــد،  ســال  در 
کرونــا بــر فضای کســب  پیشــگیری از اثــرات ویــروس 
کــرد: بــا توجــه بــه مفــاد مــاده 191 قانــون  کار بیــان  و 
مالیات هــای مســتقیم، بخشــودگی جرائــم قابــل 
بخشــش موضــوع قانــون مالیات هــای مســتقیم و 
کلیــه فعــاالن  قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده بــرای 
اقتصــادی اعــم از تولیــدی و خدماتــی در هــر منبــع 
بــرای هــر ســال یــا دوره در صــورت پرداخــت مانــده 
بدهــی )اصــل بدهــی، جرائــم غیرقابــل بخشــش 
و آن بخــش از جرائمی کــه مــورد بخشــودگی واقــع 
اعــالم  مــاه  اردیبهشــت  پایــان  تــا   نشده اســت( 
بدهــی  مانــده  پرداخــت  گفــت:  وی  می گــردد. 
کلیــه فعــاالن  کثــر تــا تاریــخ 1۴۰۰/۰1/۳1 بــرای  حدا
اقتصــادی تــا هفتــاد و دو درصــد )72%( و پرداخــت 
مانــده بدهــی )طبــق بــرگ قطعــی ابــالغ شــده از 
کثــر ظــرف مــدت یــک  تاریــخ 1۳99/۰۴/۰1( حدا

 مــاه پــس از ابــالغ بــرگ قطعــی تــا صــد در صــد )%1۰۰(
ــت  ــورت پرداخ ــرد: در ص ک ــح  ــد. وی تصری  می باش
مانــده بدهــی قطعــی شــده پــس از مهلت هــای 
تعییــن شــده بــه شــرح بندهــای فــوق بــه ازای هــر 
موضوع ایــن  بخشــودگی  از   )%2( درصــد  دو  مــاه 
بندکســر می گــردد. مهدلو با اشــاره به بنــد )ز( تبصره 
)8( قانــون بودجــه ســال 1۳98 و بند )م( تبصــره )۶( 
قانــون بودجــه ســال 1۳99  افــزود: در اجــرای بنــد 
)ز( تبصــره )8( قانــون بودجــه ســال 1۳98 و بنــد )م( 
تبصــره )۶( قانــون بودجــه ســال 1۳99، محاســبه 
ــات  ــش از مالی ــت آن بخ ــرد باب ــه دیرک ــذ جریم و اخ
کــه بــه  و عــوارض قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده 
واســطه مطالبــات از دســتگاه های اجرایی موضوع 
مــاده )۵( قانــون مدیریــت خدمات کشــوری و ماده 
29 قانــون برنامــه ششــم توســعه توســط کارفرمــا بــه 
پیمانــکار پرداخــت نشده اســت، بــرای دوره هــای 
یادشــده و تــا زمــان پرداخــت مالیــات و عــوارض 
توســط دســتگاه های یادشــده موضوعیــت نــدارد.
آن  جرائــم  بخشــودگی  میــزان  کــرد:  کیــد  تا وی 
کــه بدهــی خــود )اعــم از مالیــات  دســته از مؤدیانــی 
و عوارض و جرائم غیرقابل بخشش و جرائمی که با 
بخشــودگی آن موافقــت نشده اســت( را پرداخــت یــا 
تســویه نموده انــد لیکــن پرداختــی یا تســویه مؤدی 
توســط اداره کل امــور مالیاتــی ذیربــط بابــت دوره یــا 
عملکــرد مربوطــه یا ردیــف درآمــدی مربوطه منظور 
نشده اســت ضمــن اصــالح اشــتباهات انجــام شــده 
و دقــت در مــوارد آتــی، تابــع شــرایط مقــرر در زمــان 

پرداخــت مانــده بدهــی خواهــد بــود.
ایشــان همچنیــن  تصریــح کــرد: اعمــال بخشــودگی 
جرائــم بــرای هــر یــک از ســنوات یــا دوره هــا در هــر 
منبــع بــا پرداخــت بدهــی قطعــی آن ســال یــا دوره 
کــه مؤدیــان  و در صورتــی  امکان پذیــر می باشــد 
مالیاتــی مشــمول خســارت تاخیــر موضــوع مــاده 
تبصــره  و  مســتقیم  مالیات هــای  قانــون   )2۴2(
افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  قانــون   )17( مــاده   )۶(
در  بــدون  مذکــور  مبالــغ  بایــد  ابتــدا  می باشــند، 
گرفتــن دوره/ســال/منبع مربــوط از جرائــم  نظــر 
مالیاتی کســر و سپس نسبت به بخشــودگی جرائم 
کــه  اقــدام خواهــد شــد.مهدلو  ادامــه داد:  مؤدیانــی 
مشــمول پرداخت مالیات نبوده و یا طبق مقررات 
ــم  ــمول جرائ ــن مش ــد لیک ــت بودن ــمول معافی مش
عــدم انجــام تکالیــف قانونــی شــده اند(، حســب 
مــورد از بخشــودگی تــا صــد در صــد )1۰۰%( جرائــم 
ک تاریــخ تعییــن  برخــوردار خواهنــد شــد. وی  مــال
قطعیــت بدهــی بــرای مودیــان در خصــوص بدهــی 
ابــرازی، تاریــخ سررســید پرداخــت مقــرر در قوانیــن 
ــورداری  ــرط برخ ــت: ش گف ــرد و  ک ــوان  ــه عن موضوع
از بخشــودگی صــد در صــدی جرائــم موضــوع مــاده 
)1۶9( مکــرر قانــون مالیات هــای مســتقیم بــرای 
ــت  ــت 1۳9۴، پرداخ ــال های 1۳91 لغای ــرد س عملک
غ از زمــان  بدهــی مالیاتــی عملکــرد آن ســال فــار
 1۳9۵ ســال  بــرای  لیکــن  می باشــد،  پرداخــت 
بــه بعــد شــرط برخــورداری از بخشــودگی جرائــم 
موضــوع مــاده )1۶9( قانــون مالیات هــای مســتقیم 
عــالوه بــر پرداخت بدهی آن ســال، ارســال فهرســت 
معامــالت هــر یــک از ســال های مذکــور می باشــد 
فهرســت  از  بخشــی  یــا  تمــام  کــه  صورتــی  در  و 
معامــالت در ســنوات اخیــر بنــا بــه دالیلــی خــارج 
از اختیــار مــؤدی ارائــه نگردیــده باشــد، بخشــودگی 
جرائــم یادشــده بــه شــرط پرداخــت بدهــی مالیاتــی 
کــه بخشــودگی  عملکــرد ســال مربوطــه می باشــد 
جرائــم موضوع ایــن بنــد بــه ادارات کل امور مالیاتی 

تفویــض می گــردد. 
بــه موقــع  ارائــه  بــر  کیــد  تا بهــروز مهدلــو  ضمــن 
جرائــم  کــرد:  عنــوان  مالیاتــی  اظهارنامه هــای 
تســلیم اظهارنامــه و پرداخــت مالیــات و عــوارض در 
مهلت هــای اعــالم شــده مشــمول بخشــودگی صــد 

در صــد )1۰۰%( خواهــد بــود.

مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان خبر داد:

بخشودگی جرائم مالیاتی و فرصتی ارزشمند 
برای فعاالن اقتصادی

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

کویــر اردســتان  مدیرعامــل شــرکت تعاونــی فــوالد 
کــرد:  کارخانــه اظهــار  در بازدیــد وزیــر صمــت از ایــن 
ــف  ــاز تعری ــه ف ــتان در س ــر اردس کوی ــوالد  ــه ف کارخان
شــده اســت، فــاز اول بــا ظرفیــت نزدیــک بــه ۱۰۰ 
ــن تولیــد آهــن اســفنجی و قابلیــت افزایــش  هــزار ت
ایــن ظرفیــت بــه ۲۰۰ هــزار تــن در ســال تعریــف شــده 
ــه روش  ــرق ب ــروگاه ب ــاخت نی ــاز دوم س ــت.  در ف اس
بازیافــت حرارتــی بــه ظرفیــت ۱۶ مــگاوات در ســال 
را خواهیــم داشــت و در ســال های آتــی بــا اجــرای 
فــاز ســوم ایــن پــروژه شــاهد تولیــد شــمش فــوالدی 
ــن  کــوره القایــی و بــه ظرفیــت ۱۵۰ هــزار ت بــه روش 
خواهیــم بود. ســاهنی افــزود: ســرمایه گذاری انجام 
شــده در ایــن مجموعــه برابــر بــا ۷ هــزار میلیــارد ریال 
و شــامل دو بخــش اســت؛ بخشــی از آن توســط 
کشــور هنــد و بخــش دیگــر  بخــش خصوصــی از  
توســط ســرمایه گذاری داخلــی انجــام شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه شــیوه تولیــد آهــن اســفنجی در 
کارخانــه بــا روش احیــای مســقتیم ســنگ  ایــن 

آهــن بــر پایــه زغــال ســنگ طراحــی شــده کــه از روش 
هــای نویــن تولیــد آهــن اســفنجی در دنیــا بــه شــمار 
گفــت: حــدود ۲۵ درصــد آهــن اســنفنجی   مــی رود 

دنیــا بــه همیــن روش تولیــد می شــود.
کرد: عملیات اجرایی فاز اول  ســاهنی خاطرنشــان 
که مســئولیت تولید آهن اســفنجی را  کارخانه  این 

برعهده دارد، از ۵ ســال پیش شــروع شــده اســت. 
کارخانــه اشــتغازایی  وی افــزود همچنیــن ایــن فــاز 
بالــغ بــر ۲۰۰ نفــر بــه صــورت مســتقیم و ۱۰۰۰ نفــر  
کــه پــس از اجــرا  بــه صــورت غیرمســتقیم را دارد 
و بهره بــرداری از هــر ســه فــاز، ایــن تعــداد بــه ۵۰۰ 
نفــر بــه صــورت مســتقیم و ۲۵۰۰ نفــر بــه صــورت 

غیرمســتقیم افزایــش خواهــد یافــت.
کویــر اردســتان  مدیرعامــل شــرکت تعاونــی فــوالد 
کنــون همــه تســت های ســرد ایــن  ادامــه داد: تا
کارخانــه بــا موفقیــت انجــام و بنابرایــن تولیــد اولیــه 
ــن  ــده و در ای ــزی ش ــده برنامه ری ــرای ۲۰ روز آین ــا ب م
مرحلــه حســاس بــه حمایــت وزارت صمــت را بــرای 

توســعه نیــاز داریــم.

افزایــش قیمــت  بــه نحــوه  گرچــه خودروســازان  ا
خــودرو از ســوی شــورای رقابــت اعتــراض داشــتند 
کردنــد امــا در  ــا مجلــس  و نامــه نگاری هایــی هــم ب
نهایــت امــروز یکــی از خودروســازان اقــدام بــه اجــرای 
کــرد. شــورای رقابــت ۱۳  مصوبــه شــورای رقابــت 
ــدم  ــس از ۶ مــاه ع ــاه ســال جــاری پ ــت م اردیبهش
تغییــر قیمــت خــودرو، حکــم بــه افزایــش میانگیــن 
۹ درصــدی قیمــت خودروهــای داخلــی داد. بــر 
اســاس مصوبــه شــورای رقابــت، طبــق تورم بخشــی 
یــک ســاله اعــام شــده توســط بانــک مرکــزی و پــس 
کســر تورم هــای اعمــال شــده قبلــی در ســه ماهــه  از 
اول و دوم ســال ۱۳۹۹ و پــس از اعمــال متغیرهــای 
کیفیــت و بهــره وری در نهایــت بــرای شــرکت ایران 
خــودرو بــه طــور متوســط ۸.۲ درصــد و برای شــرکت 
ســایپا بــه طــور متوســط ۸.۹ درصــد افزایش قیمت 
ــوق  ــد ۱ ف ــن بن گرفت ــر  ــا در نظ ــه ب ک ــده  ــبه ش محاس
بــرای تمامی خودروهــای مشــمول دســتورالعمل 
قیمت گــذاری شــورا، تــا پایــان شــهریور ۱۴۰۰ اعمــال 

ــه تــا پایــان  ک ــرادی  ــرا می شــود. بــرای تمــام اف و اج
ــرده  ک ــام  ــت ن ــودرو ثب ــد خ ــت خری ــال ۱۳۹۹ جه س
و پیــش پرداخــت داشــته اند و مشــمول دریافــت 
ســود نیســتند، افزایــش قیمــت تعلــق نمی گیــرد. 
مصوبــه،  انتشــار این  از  پــس  بیشــتر(  )جزئیــات 
شــورای  در  مجلــس  ناظــر  عضــو  باقــری  محمــد 
رقابــت ضمــن مخالفــت بــا افزایــش قیمــت خــودرو، 
گفــت: مجلــس مخالــف افزایــش قیمــت خــودرو 
اســت و مخالفــت خــود را هــم بــه شــورای رقابــت 
شــرکت های  ســرمایه گذاری  بــود.  کــرده  اعــام 
واردات مدیریــت  و  در ایــران  خارجــی خودروســاز 

شــده، راهکاری برای شکســت انحصار از دســت دو 
گــر واردکنندگان خــودرو  خودروســاز داخلــی اســت. ا
کشــور خــارج شــود، خــودرو  بدون اینکــه دالری از 
کننــد،  اتفــاق مبارکــی خواهــد بــود. امــا  کشــور  وارد 
از آن طــرف برخــی مدیــران وزارت صمــت افزایــش ۹ 
کردند؛  درصدی قیمت خودرو را غیرمنطقی اعام 
رابطــه معمارباشــی مدیــرکل صنایــع  در همیــن 
که ایــن افزایــش  کــرد  حمــل و نقــل وزارتخانــه اعــام 
کار خودروســازان نیســت.  قیمت هــا واقعــًا چــاره 
اصــًا فرمــول قیمــت گــذاری شــورای رقابت و شــیوه 
محاسبه قیمت جوابگوی مشکات خودروسازها 
جــزو  کــه  الکترونیکــی  قطعــات  قیمــت  نیســت. 
قطعــات خــودرو اســت و همــه خــودرو ســازان دنیــا 
آن را از طریــق واردات تأمیــن می کننــد از ۲ یــورو 
بــه حــدود ۲۵ یــورو رســیده اســت. مــس و ورق 
فــوالد افزایــش قیمــت چشــم گیری داشــته اســت. 
در کنــار مســئوالن وزارت صمــت، خودروســازان نیــز 
ــه نداشــتند  ــه اجرای ایــن مصوب چنــدان تمایلــی ب
و تلویحــًا خواســتار تغییــر مصوبــه شــورای رقابــت و 

افزایــش بیشــتر قیمــت خــودرو بودنــد؛ همچنیــن از 
کــه بــا رئیــس  ســویی دیگــر طــی نامــه نگاری هایــی 
داشــتند  مجلــس  معــادن  و  صنایــع  کمســیون 
ــد. ــده بودن ــودرو ش ــت خ ــازی قیم ــتار آزادس خواس

در ایــن نامــه پیشــنهادی خواســته شــده بــود تــا 
کــه عمــوم  خودروهــای عمومی یعنــی خودروهایــی 
مــردم بــا درآمــد کــم یــا متوســط خریــداری می کنند، 
گرفتــن  بــا فرمــول بهــای تمــام شــده و بــا در نظــر 
ســود ۵ درصــدی بــا تأییــد و نظــارت وزارت صنعــت 
گــذاری شــوند. امــا در مــورد خودروهــای  قیمــت 
گــران محســوب  کــه لوکــس و نســبتًا  اختصاصــی 
ــا  ــذاری ب گ ــد، قیمــت  شــده و مشــابه خارجــی دارن
پیشــنهاد هیأت مدیره شــرکت ها و تأیید و نظارت 
وزارت صنعــت بــر اســاس شــرایط عرضــه و تقاضــای 
گیــرد. )جزئیــات بیشــتر( با ایــن حــال،  بــازار صــورت 
امــروز پــس از گذشــت ۱۹ روز از ابــاغ مصوبــه شــورای 
کــه مصوبــه را اجــرا  کــرد  رقابت، ایــران خــودرو اعــام 
کــرده و قیمــت محصوالت ایــن شــرکت میانگیــن ۸ 

درصــد افزایــش یافتــه اســت.

وزیــر صمــت گفــت: بخــش قابــل توجهــی از معادن 
کــد در کشــور فعــال و پویــا می شــود و در این راســتا  را
رفــع موانــع و تســهیل صــدور مجوزها در دســتور کار 

گرفته اســت. قــرار 
علیرضــا رزم حســینی در جمــع خبرنــگاران پــس 
از افتتــاح دو واحــد تولیــدی در اردســتان اظهــار 
کــه همــواره  داشــت: یکــی از مهم تریــن بخشــهایی 
مشــمول رانت هــا و امضاهــای طالیــی بــوده اســت 
ــرآوری  ــرای واحدهــای فــوالدی و ف صــدور مجــوز ب

ــوالدی اســت. ــع ف صنای
کــرد: هــر کــس از بخش خصوصی  وی خاطرنشــان 
ــه  ــه فعالیــت در حــوزه فــوالد اســت ب عالقــه منــد ب
شــرط تأمیــن مــواد اولیــه از ســوی ســرمایه گذار این 

کرده ایــم. امــکان را بــرای وی فراهــم 
کــرد: در ایــن  کیــد  وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت تا
گــذار شــده  راســتا اختیــارات الزم بــه اســتان ها وا
اســت و تــالش مــا رفــع بروکراســی اداری و ســایر 
کــه  کنیــم  موانــع اســت؛ مــا بایــد شــرایطی را فراهــم 

زمینــه رانــت را از بیــن ببریــم.

اختیــارات  از  برخــی  بیان اینکــه  بــا  رزم حســینی 
گذارشــده اســت،  ــه اســتان ها وا شــورای معــادن ب
کــرد: مجــوز واردات ماشــین آالت معــادن  تصریــح 
کشــور وجــود نــدارد  کــه امــکان تولیــد آن در داخــل 
صــادر شــده و موانــع در این زمینه نیز برطرف شــده 

اســت.
گفتنــی اســت وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در 
نخســتین روز ســفر خــود بــه اســتان اصفهــان، بــه 
کویر  کاشــی و تعاونی فوالد  بازدید از شــرکت ســیما 
اردســتان پرداخــت و از نزدیــک جریــان مشــکالت، 
ظرفیت هــا و نیازها ایــن واحدهــای صنعتــی قــرار 

گرفــت.
کلیــد  کاشــی بــا  میــزان اشــتغالزایی شــرکت ســیما 
خــوردن طــرح در دســت اجرای ایــن واحد تولیدی 

۳۰۰ نفــر عنــوان شــده اســت.
مهم تریــن مشــکل این واحــد تولیــدی در حــال 
حاضر نداشتن نقدینگی و تأمین زیرساخت های 

آن عنــوان شــده اســت.
کویــر ظرفیــت  همچنیــن شــرکت تعاونــی فــوالد 
همیــن  و  اســفنجی  آهــن  ُتــن  هــزار   ۹۵ تولیــد 
ــوان  ــه عن ــوالد )ب ــمش ف ــد ش ــت تولی ــزان ظرفی می
ســاختمانی،  صنایــع  نیــاز  مــورد  محصــوالت 
محصــوالت میانــی واحدهــای ذوب( را داراســت 
و بــا اشــتغالزایی ۲۰۰ نفــر در فــاز اول و مشــارکت 
ســرمایه گذار خارجــی راه انــدازی شــده اســت و در 
آهــن  حــال حاضــر ۹۰ درصــد پیشــرفت درخــط 
اســفنجی و ۳۵ درصــد در خــط شــمش فــوالدی 

دارد. را 

تولید ۱۰۰ هزار تن آهن اسفنجی 
کویر اردستان در فوالد 

قیمت کارخانه ای خودروها رسما افزایش یافت

وزیر صمت در اردستان:

کد کشور فعال می شود معادن را

معــاون مجــری طــرح دانه هــای روغنــی وزارت 
کــرد: امســال بیــش  کشــاورزی پیــش بینــی  جهــاد 
کشــاورزان خریــداری شــود. کلــزا از  از ۳۰۰ هــزار تــن 

گفــت: تــا ۲۶ اردیبهشــت  غــالم حســین خدرایــی 
امسال حدود ۱۳۱ هزار تن کلزا از کشاورزان توسط 
کارخانه هــای  و  دولتــی  ایــران  بازرگانــی   شــرکت 

روغن کشی خریداری شده است.
روغــن  کارخانه هــای  تاریــخ،  تا ایــن  افــزود:  وی 
کشــی ۱۱۰ هــزار تن و شــرکت بازرگانــی دولتی حدود 

کرده انــد. ــداری  کلــزا خری ۲۱ هــزار تــن 
کــرد که امســال بیــش از ۳۰۰  خدرایــی پیــش بینی 

کلــزا از کشــاورزان خریداری شــود. هــزار تــن 
کشــی  کارخانه هــای روغــن  وی اظهــار داشــت: 
ــاد شــده حــدود ۱,۲۰۰ میلیــارد تومــان  در مــدت ی
کلــزای خریــداری شــده  معــادل ۸۵ درصــد بهــای 

کرده انــد. کشــاورزان پرداخــت  را بــه 
معــاون مجــری طــرح دانه هــای روغنــی وزارت 
کــه در ســال  یادآوری ایــن  بــا  کشــاورزی  جهــاد 
کشــت قــراردادی  زراعــی جــاری ۶۰ هــزار هکتــار 
گرفــت،  کارخانه هــای روغــن کشــی صــورت  کلــزا بــا 
کرد تا بخشــی از بار  کشــت قراردادی کمک  گفت: 

مالــی از دوش دولــت برداشــته شــود.
کشــت  قالــب  در  کــه  کــرد  نشــان  خاطــر  وی 
بــرای  کشــی  روغــن  کارخانه هــای  قــراردادی، 
کمــک بــه هزینــه تولیــد و خریــد نهاده هــا بــه ازای 
هــر هکتــار ۱.۵ تــا ۳ میلیــون تومــان در اختیــار 
کردنــد و  کاران بــه عنــوان مســاعده پرداخــت  کلــزا
کشــاورزان  همیــن امــر موجــب افزایــش انگیــزه در 

شــد.

خدرایــی بــا بیان این که در کشــت های قــراردادی 
کشــاورزی،  کارشناســان وزارت جهــاد  عــالوه بــر 
کشــی  کارخانه هــای روغــن  کارشناســانی از ســوی 
اذعــان  نظــارت داشــتند،  کلــزا  کار  و  کشــت  بــر 
ــزا در اســتان هایی ماننــد  کل ــرد: عملکــرد تولیــد  ک
خوزســتان و ایــالم در ســال زراعــی جــاری بــه بیــش 

از ۲ تــن در هــر هکتــار رســیده اســت.
کلزا را  ع معمولی  وی میزان عملکرد تولید در مزار

حــدود ۱.۸۰۰ تــن در هکتــار عنوان کرد.
معــاون مجــری طــرح دانه هــای روغنــی وزارت 
کشــاورزی در همیــن حــال پیــش بینــی  جهــاد 
کلــزا  کشــت  کل  کــرد در ســال زراعــی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ 

شــود. قــراردادی 
کلــزا در ســال جــاری  وی قیمــت خریــد تضمینــی 
گفــت: امســال قیمــت  کــرد و  را مناســب ارزیابــی 
کلزا تقریبًا واقعی شــده به طوری  خرید تضمینی 
کــه هر کیلوگرم کلزا توســط شــورای قیمت گــذاری 
محصــوالت  حمایتــی  سیاســت های  اتخــاذ  و 
بــه ۱۱ هــزار  کشــاورزی از ۷,۸۰۰ تومــان  اساســی 

تومــان افزایــش یافتــه اســت.
کشــی  کارخانه هــای روغــن  خدرایــی ادامــه داد: 
با ایــن حــال بیــن ۵ تــا ۱۰ درصــد باالتــر از قیمــت 

کلــزا را خریــداری می کننــد. خریــد تضمینــی، 
وی در عیــن حــال اظهــار داشــت: محــور اصلــی 
خریــد بــا شــرکت بازرگانــی دولتی ایــران اســت و 
انبارهای ایجــاد شــده توســط این شــرکت در ۳۰ 
کلزا هســتند و چنانچه  اســتان کشــور آماده خرید 
کارخانه هایــی تمایــل بــه خریــد نداشــتند، این 

کلــزا را انجــام می دهــد. شــرکت خریــد 

از سوی وزارت جهاد کشاورزی انجام شد؛

کشاورزان  کلزا از  پیش بینی خرید ۳۰۰ هزار تن 
در سال جاری

روابط عمومی شهرداری گز برخوار

گــز برخــوار درنظــردارد بــه اســتناد بودجــه مصــوب ســال 1۴۰۰ شــهرداری، تهیــه و اجــرای  شــهرداری 

گــز ازطریــق مناقصــه  آســفالت معابــر جدیداالحــداث مجموعــه مســکونی اللــه ســرخ و ســطح شــهر 

گــذار نمایــد. متقاضیــان می تواننــد جهــت دریافــت اســناد و  عمومــی را بــه اشــخاص واجــد شــرایط وا

گــز  ــا پایــان وقــت اداری روز چهارشــنبه 1۴۰۰/۰۳/12 بــه اداره عمــران شــهرداری  مــدارک مناقصــه، ت

برخــوار مراجعــه نماینــد. ضمنــًا اطالعــات تکمیلــی مناقصــه فــوق ازطریــق وب ســایت شــهرداری بــه 

11۳۵79۶ / م الفنشــانی WWW.GAZBORHKAR.IR دردســترس می باشــد.

نوبت دوم
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روابــط  صمیمی مدیــران  نشســت  اولیــن 
عمومی شــرکت های عضــو اتــاق بازرگانی اصفهان 
بــا حضــور ۴۰ مدیــر منتخــب برگــزار شــد و در ایــن 
نشســت مدیــر روبــط عمومــی و امــور بیــن الملــل 
ــر  ــر هــم افزایــی موث ــه ب ــه فــوالد مبارک فــوالد مبارک
فــوالد مبارکــه با ســازمان های دولتــی و خصوصی 
و همچنین تشــکیل شــورایی از مدیران منتخب 
اســتان  در  تولیــد  بــر  تمرکــز  عمومی بــا  روابــط 

ــرد. ک کیــد  اصفهــان تا
۴۰ مدیــر منتخــب روابــط عمومی شــرکت های 
عضــو اتــاق بازرگانــی اســتان اصفهــان در نشســت 
روابــط  هفتــه  در  تــا  آمدنــد  صمیمی گردهــم 
گفتگــو و تعامــل ســازنده  ــا  عمومــی و ارتباطــات ب
اهمیــت جایــگاه روابــط عمومی هــا را در رســیدن 
کننــد. در نخســتین  بــه اهــداف ســازمانی بررســی 
اتــاق  منتخــب  مدیــران  هم اندیشــی  جلســه 
ــس  ــیرازی، رئی گلش ــعود  ــان، مس ــی اصفه بازرگان
کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق 
نباتــی  برخط، هــادی  صــورت  بــه  اصفهــان 
الملــل  بیــن  امــور  نــژاد مدیــر روابــط عمومــی و 
کرباســی زاده، مشــاور  شــرکت فوالدمبارکــه، علــی 
بهنــام  اصفهــان،  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس  عالــی 
بازرگانــی  اتــاق  دبیــرکل  ابراهیمی جانشــین 
اصفهان و احســان شــهیر، مدیر توســعه کســب و 

کار اتــاق بازرگانــی اصفهــان حضــور داشــتند.
در ایــن جلســه هادی نباتــی نــژاد، مدیــر روابــط 
عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت فوالدمبارکــه، 
در نشســت صمیمانــه مدیــران منتخــب روابــط 
عمومی شــرکت های عضــو اتــاق بازرگانی اصفهان 
رئیــس  از  ابتــدا تشــکر ویــژه ای  کــرد: در  اظهــار 
کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق 
کــه در طول ایــن ســال ها همــواره  اصفهــان دارم 
حامی رســانه و ارتباطــات بودنــد و امیدوارم ایــن 
ــی  ــاق بازرگان ــژه و توجــه خــاص رئیــس ات ــگاه وی ن
اصفهــان ســرلوحه مدیــران ســازمانها قــرار بگیــرد؛ 
ــا  ــا خ ــه ب ــن زمین ــواره در ای ــانه ها هم ــه رس ک ــرا  چ

حمایتــی مواجــه بوده انــد.
نباتــی نــژاد بــه انتقــال تجربیــات مدیریتــی خــود 
در روابــط عمومی ســازمانهای مختلــف پرداخــت 
کمبــود نیــروی انســانی متخصــص در  گفــت:  و 
روابــط عمومی ســازمان های دولتــی و همچنیــن 
ــی  ــائل اساس ــی از مس ــواره یک ــی هم ــث مال مباح

ــه  روابــط عمومی هــای ســازمانها اســت امــا تجرب
که ایــن موانــع حــل شــدنی  بنــده نشــان می دهــد 

اســت.
گرچــه مســائل رایــج نظیــر کمبود  وی بیــان کــرد: ا
نیــروی انســانی و مباحــث مالــی در شــرکت فــوالد 
مبارکــه پررنــگ نیســت امــا متاســفانه در چنــد 
مــاه اخیــر حواشــی و ســیاه نمایــی درباره ایــن 
گذشــته  کــه در ســه مــاه  شــرکت ایجاد شــده بــود 
ســعی شــد بــا اطــاع رســانی صحیــح و حرفــه ای 

 ایــن موضــوع مرتفــع شــود.
مدیــر روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت 
فوالدمبارکــه بــه حضــورش در روابــط عمومی ایــن 
کــرد و افــزود: شــرکت فــوالد مبارکــه  شــرکت اشــاره 
بــا بیــش از ۲۰ هــزار پرســنل یکــی از شــاخص تریــن 
مجموعه های تولیدی کشــور اســت و در ســه ماه 
گذشــته بــا بهــره گیــری از ابزارهــای متنــوع و نویــن 
کردیــم ارتبــاط موثــری بــا ســایر بخش هــا و  ســعی 
حلقه های ایــن زنجیــره صنعتــی و انتقــال آن بــه 

جامعه داشــته باشــیم.
وی بــه دیــدار اخیــر بــا روابط عمومی شــرکت ذوب 
گفــت: مــا در فــوالد مبارکــه  گریــزی زد و  آهــن هــم 
همــواره بــه دنبــال تعامــل ســازنده و هــم افزایــی 
موثــر بــا ســایر نهادهــا، ســازمان ها و شــرکت های 
صنعتی هستیم و از همین فرصت اعام آمادگی 
که نشســت آتی در شــرکت فوالد مبارکه  می کنیم 

و طــی بازدیــد از ایــن واحــد صنعتــی باشــد.

الملــل  بیــن  امــور  عمومــی و  روابــط  مدیــر 
بــر  کــم  حا ســنتی  نــگاه  فوالدمبارکــه  شــرکت 
گفــت:  و  قــرار داد  نقــد  مــورد  روابــط عمومــی را 
روابــط  در  رایــج  و  ســنتی  مســائل  از  بایــد 
در  و حتــی  بگیریــم  فاصلــه  عمومی ســازمان ها 
گذشــته بــه دنبــال تغییر عنــوان روابــط عمومی به 
کــه شــاید تغییرنــام بتوانــد بــر  ارتباطــات بــودم چرا
کیــد کند. اهمیــت کارکــرد نویــن روابــط عمومی تا
ــا اشــاره به اینکــه امــروزه اســتفاده   وی در ادامــه ب
نیــاز  پاســخگوی  قدیمی دیگــر  روش هــای  از 
مخاطــب هوشــمند امــروز نیســت، افــزود: تعامــل 
ســازنده بــا رســانه ها، آموزش و تربیــت خبرنگاران 
تخصصــی صنعــت در رســیدن بــه اهــداف روابــط 
عمومی ســازمان های صنعتــی موثــر اســت. در 
گذشــته رویکــرد روابــط عمومی شــرکت  ســه مــاه 
گرفتــه  فــوالد مبارکــه تغییــرات بنیادیــن بــه خــود 

اســت.
مدیــر روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت 
منویــات  بــر  اشــاره  بــا  پایــان  در  فوالدمبارکــه 
کــه  مقــام معظــم رهبــری بــر موضــوع »تولیــد« 
داد:  پیشــنهاد  کردنــد،  کیــد  تا ســال  شــعار  در 
روابــط  منتخــب  مدیــران  از  شــورایی  تشــکیل 
عمومی شــرکت های عضــو اتــاق بازرگانــی بــا تمرکــز 
بــر »تولیــد« می توانــد اتفاقــات مهمــی در حــوزه 
اطــاع رســانی و تقویــت تولید واحدهای صنعتی 

کنــد. دراســتان اصفهــان را فراهــم 

فوالد مبارکه همواره به دنبال تعامل موثر 
با سازمان های دولتی و خصوصی است

خبرربخ

خبر

شــرکت  بــرداری  بهــره  بــر  نظــارت  معــاون 
کشــور در ارتبــاط مجــازی بــا  مهندســی آبفــای 
مدیران حاضر در شــورای مدیران آبفای اســتان 
اصفهــان بــر تشــکیل ســتاد پایــش تنــش آبــی در 

کــرد.   کیــد  تمــام شهرســتان های اســتان تا
حمیــد رضــا کشــفی گفت : این ســتاد بــرای رصد 
تنش  آبی ناشــی از خشکســالی در سطح شهرها 
کشــور تشــکیل  و روســتاهای تمــام اســتان های 

می شــود. 
وی افــزود: بایــد در ایــن ســتاد تمهیــدات الزم 
جهــت شناســایی و پیش بینــی رفــع مشــکل 
ــا مشــکل  کــه ب ــه  ویــژه در مناطقــی  تأمیــن آب ب
کمبــود تولیــد آب رو بــه رو هســتند، انجــام شــود. 
ــریع  ــش س کن ــای وا ــزود: تمامی تیم ه ــفی اف کش
ــز امــداد و رفــع حــوادث شــرکت های آب  ک در مرا
و فاضــاب بایــد به صــورت آماده بــاش و تمــام 
وقــت، بــا ســرعت ویــژه مــوارد مربــوط به حــوادث 
کننــد. معــاون راهبــری و  و رفــع آن را پیگیــری 
نظــارت بــر بهره برداری شــرکت مهندســی آبفای 
کــرد: شــرکت های آب و فاضــاب  کشــور اضافــه 
ضمــن  گذشــته  ســال های  همچــون  بایــد 
کــز بهداشــتی، برنامه ریزی هــای  همــکاری بــا مرا
کیفیــت آب  الزم را جهــت حفــظ شــاخص های 

ــد. ــام دهن ــوب انج ــدوده مطل ــرب در مح ش
کــه آبفــای اســتان اصفهــان  کشــفی بــا بیان ایــن 

دردهــه اخیــر به خوبی توانســت بر تبعات ناشــی 
کــرد: فعــاالن  کنــد تصریــح  از خشکســالی غلبــه 
ــا تخصــص و  صنعــت آبفــا در اســتان اصفهــان ب
ــی  ــکات ناش ــد مش ــد می توانن ــه دارن ک ــی  مهارت
کــرده و آب  از تنــش آبــی در ایــن اســتان را مهــار 
شــرب مــورد نیــاز مــردم را در شــهرها و روســتاها 

تامیــن نماینــد.
دوم  ســامانه  اضطــراری  فــاز  راه انــدازی  وی 
آبرســانی بــه اصفهــان بــزرگ را ضــروری برشــمرد 
گامی بــرای تامیــن آب شــرب پایــدار مــردم  و آن را 

شــهر و روســتاهای تحــت پوشــش دانســت. 
 معــاون راهبــری و نظــارت بر بهره برداری شــرکت 
مهندسی آبفای کشور یکی از راهکارهای تامین 
ــدار آب شــرب را مدیریــت مصــرف دانســت و  پای
بیــان داشــت: روابــط عمومی بایــد بســتر الزم در 
خصــوص مصــرف بهینــه آب در جامعــه را فراهــم 
نمایــد تــا مدیریــت مصــرف از ســوی قشــرهای 

مختلــف در جامعــه نهادینــه شــود.

معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آبفای کشور :

در تمام شهرستان های اصفهان ستاد پایش 
تنش آبی تشکیل شود

خبرربخ

بــا حضــور معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور 
پــروژه اســنوا تــک در ناحیــه فنــاوری دانشــگاه 

اصفهــان افتتــاح شــد.
رئیــس  علمی فنــاوری  معــاون  ســتاری  ســورنا 
مرکــزی  آزمایشــگاه  گســترش  پــروژه  جمهــور 
هزینه ایــن  کــرد.  افتتــاح  را  اصفهــان  دانشــگاه 
کارفرمایــی  پــروژه بالــغ بــر ۳۵ میلیــارد ریــال بــا 
ــی دانشــگاه و نظــارت دفتــر  معاونــت اداری و مال
فنــی طرح هــای عمرانــی دانشــگاه و پیمانــکاری 
شــرکت رهــا گســتر چهــل ســتون بــه اتمــام رســید.

وی ســپس بــه بازدیــد از دانشــکده علوم تربیتی و 
آزمایشــگاه های شــناختی آن پرداخــت در ادامــه 
در افتتــاح پــروژه مرکز اســنوا تک در ناحیه نــوآوری 
دانشــگاه اصفهــان بــا هزینــه بالــغ بــر ۱۱۰ میلیــارد 
ریال و پیمانکاری شــرکت ایده ســازان اســکانده و 

ک ســاز گســتر نویــن پرداخــت. شــرکت خــا
اصفهــان  دانشــگاه  رئیــس  طالبــی،  هوشــنگ 
کید ما بــرای پذیرش  در ایــن بــاره اظهار داشــت: تا
کــه صنعــت  شــرکت ها نــوآوری بــود، شــرکت هایی 
را خریــد می کرنــد االن صحبــت از نوآوری می کنند 
و ایــن بزرگتریــن فرهنــگ ســازی و دســتاور جدیــد 
در ایــن زمینــه اســت، آزمایشــگاه مرکــزی اصفهان 
بزرگتریــن آزمایشــگاه در منطقــه مرکــزی و جنــوب 
کشــور اســت، بــا هزینه هــای انجــام شــده  شــرقی 

گســترش دهیــم و در  را  توانســتیم ســاختمان 
حــال حاضــر مســاحت آزمایشــگاه ۲.۵ برابــر شــده 

اســت.
کــس  ا جدیــد  تجهیــزات  از  یکــی  افــزود:  وی 
کمــک معاونــت علمــی و  بــا  کــه  بــود  پــی اس 
عــاوه  دســتگاه  شــد، این  راه انــدازی  فنــاوری 
کنــد  بر اینکــه می توانــد تحقیقــات را ســامورت 
بــه بخــش بیرونــی در زمینه هــای مختلــف فنــی 
دســتگاه  البته ایــن  بدهــد  ســرویس  می توانــد 

دارد. نیــاز  جدیــدی  کسســوری های  ا
جــواد راســتی، رئیــس نــوآوری دانشــگاه اصفهــان 
اظهــار داشــت: ۱۴ درصــد از محــل دانشــگاه بــه 
اســت  شــده  داده  اختصــاص  نــوآوری  ناحیــه 
نــوآوری صنایــع  کارآفرینــی و  کــز، رشــد و  بــا مرا
در  کــز  مرا ودیگــر  انســانی  علــوم  ســرگرمی،  و 
حــال احــداث و برنامــه ریــزی اســت، تعامــل بــا 
شــرکت های خصوصــی و مــدل ســاده ی رهــن و 
کــه  اجــاره انجــام شــده اســت، بســیار مهــم اســت 
کــه وارد ایــن حــوزه می شــوند بــا تجربــه  افــرادی 
باشــند و بــا محیط هــای پویــا آشــنا باشــند، طــی 
که  کردیم  کره  گذشــته با ۲۰ مجموعه مذا ۱۵ ماه 
۶ قــرارداد آن در حــال نهایــی شــدن اســت، اعتبــار 

ــود. ــان ب ــارد توم ــی آن ۴ میلی کل
کــرد: فــاز یــک نــوآوری بــا ۵ هــزار متــر  وی تصریــح 
مســاحت و هزینــه ۱۵ میلیــارد تومــان و ۵ میلیارد 
تومــان از ســمت معاونــت دریافــت شــد، فــاز دوم 
بــه مســاحت ۸ هــزار متــر بــا اعتبــار ۳۵ میلیــارد 
تومــان و ۱۵ میلیــارد تومــان حمایــت معاونــت، 
کلــی  ــا مســاحت ۴ هــزار متــر و اعتبــار  ــاز ســوم ب ف
۱۲ میلیــارد تومــان، فــاز چهــارم در رســتوران یــاس 
ســابق بــا مســاحت ۳ هــزار متــر و اعتبــار ۱۰ میلیارد 

تومــان در حــال برنامــه ریــزی و احــداث اســت.

بــا حضــور معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــور، 
دانشــگاه  مرکــزی  آزمایشــگاه  گســترش  پــروژه 
گســترش  توســعه  پــروژه  شــد.  افتتــاح  اصفهــان 
آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه اصفهــان بــا حضــور 
ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت 
گزارش ایســنا، این  بــه  شــد.  افتتــاح  جمهــوری 
کنــار دانشــگاه فیزیــک قــرار دارد. بــا  آزمایشــگاه در 
توجــه به اینکــه طــی چنــد ســال گذشــته تجهیــزات 

آزمایشــگاه رشــد داشت، اما رشد فیزیکی مساحت 
صــورت نگرفتــه بــود، توســعه متــراژ فیزیکی ایــن 
گرفــت.  ایــن توســعه  کار قــرار  آزمایشــگاه در دســتور 
بــا زیربنــای  ۷۰۰ متــر مربــع و هزینه ۳۵ میلیــارد ریال 
گستر چهلستون  و تحت نظارت  توسط شرکت رها
دفتــر فنــی طرح هــای عمرانی دانشــگاه اصفهان به 
مــدت شــش مــاه اجــرا و احــداث شــد. این توســعه 
شــامل شش آزمایشــگاه جامع، دفتر کارشناسان و 
ریاســت اســت کــه توســط یــک راهــروی ارتباطــی بــه 

آزمایشــگاه قبلــی متصــل شــده اســت.

گفــت: در  گاز اســتان اصفهــان  مدیــر عامــل اداره 
کنــون در یــک شــبانه  گاز ا اســتان اصفهــان مصــرف 
ــم در  ــن رق که ای ــت  ــب اس ــر مکع ــون مت روز ۶۰ میلی
فصــل زمســتان بیشــتر می شــود. ســید مصطفــی 
گاز  علــوی در مراســم تودیــع و معارفــه رئیــس اداره 
گلپایــگان ۴۰  کــرد: در شهرســتان  گلپایــگان اظهــار 
هــزار مشــترک در بخــش خانــوار و ســه هــزار مشــترک 
گاز بهره منــد  در بخــش صنعتــی و غیــره از نعمــت 
بــه  زیــر ســاخت های الزم  قــاف و  بنــد  هســتند. 
لحــاظ عرضــه خدمــات پــس از فروش در ســطح این 
در  بیان اینکــه  بــا  وی  اســت.  برقــرار  شهرســتان 

حتــی  و  شهرســتان ها  تمــام  اصفهــان  اســتان 
گاز برخــوردار  روســتاهای دارای شــرایط از نعمــت 
کــرد: در شهرســتان فریدون شــهر  هســتند، تصریــح 
گازرســانی  کــه  تعــداد معــدودی روســتا وجــود دارد 
گرفتــه اســت  به ایــن مناطــق در ردیــف برنامــه قــرار 

کــه مطابــق بــا برنامــه پیــش خواهــد رفــت.
گاز اســتان اصفهــان ادامــه داد: در  مدیــر عامل اداره 
ســال ۱۴۰۰ در قالــب مصوبــه شــورای اقتصــاد تــاش 
کــه بــر اســاس برنامــه بــه واحدهــای صنعتــی  داریــم 

باقیمانــده نیــز کار گازرســانی انجام شــود.
علــوی بــا بیان اینکــه در ســال ۹۹ بالغ بــر ۱۳ میلیون 
گاز رســانی در ســطح اســتان اصفهــان  متــر مکعــب 

کــه ۶۰ میلیــون متــر مکعــب  انجــام شــده اســت 
کــه شــامل واحدهــای  گاز جایگزیــن شــده اســت 
کنــده در  گاوداری هــای پرا صنعتــی و مرغداری هــا و 
ســطح اســتان است. وی خاطرنشــان کرد: با توجه 
گاز در اســتان اصفهــان  بــه وســعت و شــبکه وســیع 
گــرم ســال اقدامــات الزم  کــه در فصــل  تــاش داریــم 
گازرســانی انجــام شــود تــا در فصــل زمســتان  بــرای 
ــه شــود. مدیــر عامــل اداره  خدمــات مــورد نظــر ارائ
کیــد کرد: در اســتان اصفهان  گاز اســتان اصفهــان تأ
ــون  ــبانه روز ۶۰ میلی ــک ش ــون در ی کن گاز ا ــرف  مص
که ایــن رقــم در فصــل زمســتان  متــر مکعــب اســت 
کــه نقطــه تعــادل  گر ایــن رقــم  کــه ا بیشــتر می شــود 
مصرف گاز اســت رعایت شــود در فصل زمســتان در 
بخــش خانگــی و صنعــت دچــار مشــکل نخواهیــم 
کــرد: در ســال ۱۴۰۰ ادارات ملــزم  کیــد  شــد. علــوی تأ
بــه رعایــت الگــوی مصــرف بهینه گاز هســتند کــه در 
اجرای ایــن امــر مهــم بــا نصــب سیســتم هوشــمند و 

ســایر اقدامــات انجــام دهنــد.
رضــا  ســید  ســاله   ۷ خدمــات  از  مراســم  در ایــن 
میرهنــدی قدردانــی و ســید مهــدی خاتمی بــه 
عنــوان رئیــس جدید اداره گاز شهرســتان گلپایگان 

معرفــی شــد.

گفــت: اصفهــان اولیــن شــهری   شــهردار اصفهــان 
کــه از اتوبوس هــای بازســازی شــده در ســطح  اســت 

کشــور اســتفاده می کنــد.
گرام خود نوشت: قدرت اهلل نوروزی در اینستا

ــش از ١۵٠  ــد بی ــر خری ــاوه ب ــان ع ــهرداری اصفه »ش
گذشــته  دســتگاه اتوبــوس جدیــد در ســه ســال 
اصفهــان،  اتوبوســرانی  نــاوگان  بــه  افــزودن  و 
ــه چرخــه  ــدن آنهــا ب بازســازی اتوبوس هــا و بازگردان

خدمت رســانی را در دســتور کار دارد. برای بازسازی 
هــر دســتگاه اتوبــوس ۴۰۰ میلیــون تومــان هزینــه 

شــده اســت.
کــه از اتوبوس هــای  اصفهــان اولیــن شــهری اســت 
کشــور اســتفاده می کنــد.  بازســازی شــده در ســطح 
کارآفرینــی  اصغــر نــوراهلل زاده، مدیرعامــل صنــدوق 
تاش هــای  اصفهــان  شــهرداری  گفــت:  امیــد 
نقــل  و  حمــل  نوســازی  جهــت  در  فراوانــی 
ــن  ــاهد اولی ــر ش ــال حاض ــام داد و در ح عمومی انج
ســری از اتوبوس هــای نوســازی شــده در اصفهــان 
کار هــم از  هســتیم. عیســی منصــوری، معــاون وزیــر 
اقــدام و پیگیــری مناســب اصفهــان بــرای بازســازی 

گفــت: اتوبوس هــای شــهری 
کارخانــه پیشــرو دیــزل و  تعــدادی از اتوبوس هــا در 
تعــدادی در تعمیــرگاه شــهرداری اصفهــان بــه طــور 

مشــترک بازســازی شــده اســت. »

تائیــد  لیســت  هنــوز  گفــت:  اصفهــان  فرمانــدار 
کاندیداهــای شــورای شــهر اصفهــان  صاحیــت 

اســت. نشــده  نهایــی 
حســین سیســتانی، بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت 

کاندیداهای شــورای اسامی شــهر  تائید صاحیت 
ــورای  ــات ش ــمین دوره انتخاب ــرای شش ــان ب اصفه
کاندیداهــای شــورای  شــهر اظهــار داشــت: لیســت 
شــهر بــه هیئــت مرکزی نظــارت بــر انتخابات ارســال 

شــده اســت.
کاندیداهــای شــورای  وی افــزود: تائیــد صاحیــت 
شــهر اصفهــان نهایــی نشــده اســت و بــه محــض 

ــد. ــد ش ــام خواه ــانه ها اع ــه رس ــد ب تائی
فرمانــدار اصفهــان افزود: در مجمــوع ۸۷۰ داوطلب 
در ایــن  حضــور  بــرای  اصفهــان  شهرســتان  از 
کــه از ایــن تعــداد ۷۲۷  کردنــد  انتخابــات ثبت نــام 

داوطلــب آقــا و ۱۴۳ داوطلــب خانــم بودنــد.

گفــت:  معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور 
نــوآوری  حــوزه  در  خصوصــی  بخــش  همــکاری 
ضــرورت دارد و بــه زودی مرکــز نوآوری لوازم خانگی 
می شــود  ســازی  پیــاده  اســنوا  شــرکت  توســط 
که ایــن امــر نشــان دهنده همــکاری خوب صنعت 
کــه نــوآوری  و دانشــگاه بــا یکدیگــر اســت بــه طــوری 

ــود.  ــق می ش ــت تزری ــه صنع ب
ســورنا ســتاری، در حاشــیه بازدیــد از مرکــز نــوآوری 
کــرد:  اظهــار  خبرنــگاران،  جمــع  در  تــک  اســنوا 
اصفهــان یکــی از شــهرهای پیــش رو در اقتصــاد 
دانــش بنبــان اســت و بــا وجــود شــهرک علمــی و 
تحقیقاتــی و واحدهــای متعــدد دانــش بنیــان، 
اصفهــان همــواره یکــی از اســتان های برتــر در ایــن 

بخــش بــوده اســت.
وی بــا بیان اینکــه در ایــن ســفر بیشــتر روی مقولــه 
خوبــی  اتفاقــات  افــزود:  داریــم،  تمرکــز  نــوآوری 
کــه پیــرو  در دانشــگاه اصفهــان رخ داده اســت 

کــرات قبلــی آن را توســعه خواهیــم داد. مذا
کیــد  معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور تا

کــرد: همــکاری بخــش خصوصــی در حــوزه نــوآوری 
ضــرورت دارد و بــه زودی مرکــز نوآوری لوازم خانگی 
می شــود  ســازی  پیــاده  اســنوا  شــرکت  توســط 
که ایــن امــر نشــان دهنده همــکاری خوب صنعت 
کــه نــوآوری  و دانشــگاه بــا یکدیگــر اســت بــه طــوری 

بــه صنعــت تزریــق می شــود.
گفــت: دانشــگاه اصفهــان ســاختمان هایی را  وی 
کــه  در جهــت طرح هــای نوآورانــه اختصــاص داده 

کار بســیار بزرگــی اســت.
همچنیــن هوشــنگ طالبــی- رئیــس دانشــگاه 
دانشــگاه  مرکــزی  آزمایشــگاه  گفــت:  اصفهــان 
کشــور  مرکــزی  آزمایشــگاه  بزرگتریــن   اصفهــان 
کــرده  تهیــه  را  زیــادی  دســتگاه های  کــه  اســت 
کافــی نداشــت  گنجایــش  کــه آزمایشــگاه  بودیــم 
کــه شــد توانســتیم ســاختمان  کمک هایــی   و بــا 
گســترش  تومــان  میلیــارد   ۳.۵ اعتبــار  بــا   را 

دهیم.
دســتگاه های  هســتیم  تــاش  در  افــزود:  وی 
ــیل  ــت و پتانس ــا ظرفی ــم ت ــا دهی ــگاه را ارتق آزمایش

یابــد. افزایــش  دســتگاه ها 

ساختمان اندیشــه و مرکــز رشــد دانشــگاه صنعتــی 
اصفهــان بــا حضور معاون علمی و فناوری ریاســت 

جمهــوری افتتاح شــد.
بازدید از ســاختمان فناوری ۲، افتتاح ســاختمان 
 اندیشــه ۲ و مرکــز رشــد دانشــگاه صنعتــی اصفهان 
و بازدیــد از صــدرا طرح و تجهیز ســپاهان - شــرکت 
تولید ملت بلون و شــرکت بهیار صنعت ســپاهان 
علمــی و  معــاون  بازدیــد  برنامه هــای  جملــه  از 

فنــاوری ریاســت جمهــوری در شــهرک علمــی و 
تحقیقاتــی اصفهــان بــود.

ساختمان اندیشــه و مرکــز رشــد دانشــگاه صنعتــی 
اصفهــان بــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری جهــت اســتقرار شــرکت ها و 
مؤسســات فنــاور و دانش بنیــان بــا زیربنــای ۳۵۰۰ 
متــر مربــع بــا اعتبــاری بالغ بــر ۱۵ میلیــارد تومــان در 
شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان احداث شــده 

اســت.
معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در این 
مرکــز از نمایشــگاه دســتاوردهای ۳۰ شــرکت فنــاور 
ک  کرد. در این مراســم از اتاق رویشــگر خورا بازدید 
کارگاه هــای  دام هیدروپونیــک رونمایــی و پــروژه 
جدیــد تجاری ســازی و فنــاوری بــا زیربنــای ۵۰۰۰ 
مترمربــع و طــرح جامــع پــارک تجهیزات پزشــکی و 
ســامت بــه عنــوان اولین پــارک فنــاوری خصوصی 

در اســتان اصفهــان بازدیــد شــد

افتتاح پروژه اسنوا تک 
در ناحیه فناوری دانشگاه اصفهان

پروژه گسترش آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان افتتاح شد

مدیر عامل گاز استان اصفهان:

گاز ۶۰ میلیون متر مکعب است در استان اصفهان، مصرف 

شهردار اصفهان:

هزینه ۴۰۰ میلیون تومانی 
برای بازسازی هر دستگاه اتوبوس فرماندار اصفهان:

هنوز لیست تائید صالحیت کاندیداهای 
شورای شهر اصفهان نهایی نشده است

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوردر اصفهان:

نوآوری به صنعت تزریق می شود
افتتاح ساختمان اندیشه ۲ 

در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

داریــم  انتظــار  بیان اینکــه  بــا  اصفهــان   اســتاندار 
پــروژه ی متــروی شــهر جدیــد بهارســتان زودتــر بــه 
کــرد: وضعیــت راه هــای  بهــره بــرداری برســد، اعــام 
اســتان اصفهــان چنــدان خــوب نیســت و بخــش 
زیــادی از ایــن راه هــا نیــاز بــه آســفالت و بازســازی 
از  بــرداری  بهــره  آییــن  در  رضایــی،  عبــاس  دارد. 
پروژه هــای عمرانــی و آغــاز عملیــات اجرایــی احداث 
۳۵۰۰ واحــد مســکونی طــرح اقــدام ملــی مســکن در 
شــهر جدید بهارســتان برگزار شد، گفت: بهارستان 
نیازمنــد حرکــت بــرای پیشــرفت بیشــتر اســت و 

ورودی ایــن شــهر بایــد بهتــر ســاخته شــود.

وی افــزود: بهارســتان در حــال تبدیــل شــدن بــه 
یــک شــهر الگــو اســت. انتظــار داریــم متــروی آن 
کاری  زودتــر بــه بهــره بــرداری برســد و بایــد شــیفت 

اســتاندار  شــود.  شــیفته  ســه  یــا  دو  آن  احــداث 
کار نبایــد  کیفیــت  کــه از  کــرد  کیــد  اصفهــان البتــه تا
کاســته شــود و ادامــه داد:  کار  بــه دلیــل ســرعت 
کار بــا  کــه از اصفهانی هــا مــی رود انجــام  انتظــاری 
کیفیــت اســت. همه بایــد در خدمت به هموطنان 
ــر باشــیم. اســتاندار اصفهــان خاطــر نشــان  کوشــا ت
کــرد: وضعیــت راه هــای اســتان اصفهــان چنــدان 
خــوب نیســت و بخــش زیــادی از ایــن راه هــا نیــاز 
بــه آســفالت و بازســازی دارد. حــق قانونــی مــردم و 
کــه دارای راه هــای بــا  مشــروع مــردم اصفهــان اســت 

کیفیــت باشــند.

استاندار اصفهان :

وضعیت راه های اصفهان خوب نیست

خبر خبر

اســتاندار اصفهــان از طــرح انتقــال زنــدان مرکــزی 
گفت: زندان مرکزی  اصفهان )دســتگرد( خبر داد و 
به منطقه شــرق اصفهان منتقل و محل جدیدی 
بــرای آن ســاخته می شــود.عباس رضایــی در دیــدار 
بــا محمدمهــدی حــاج محمــدی رییــس ســازمان 
زندان هــا و اقدامــات تامینی، تربیتی کشــور تصریح 
کــرد: ۸۰ هکتــار زمین برای ســاخت زنــدان جدید در 
منطقــه شــرق اصفهــان در نظــر گرفته شــده که هم 
گرفتــه  کنــون در اختیــار زندان هــای اســتان قــرار  ا
اســت. وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه پیــش بینــی 
ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششــم توســعه، محل فعلی 
ــد  ــدا می کن ــبی پی ــری مناس کارب ــان،  ــدان  اصفه زن
کمیســیون  که ایــن موضــوع نیــز پیــش از ایــن در 
مختلــف  کاربری هــای  و  شــده  مطــرح   ۵ مــاده 
ــده  ــه ش گرفت ــر  ــرای آن در نظ ــکونی ب ــاری و مس تج
اســت. رضایــی اضافــه کهــرد: از محــل فــروش زمین 
دســتگرد، ســاختمان جدیــد زنــدان اصفهــان بــا 
مســاحت ۷۰ هزارمتر مربع در محل جدید ســاخته 

می شــود. اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره بــه مشــکات 
کاشــان  زندان های اســتان از اتمام و تکمیل زندان 
بعد از مدتها پیگیری مقامات اســتان نیز خبر داد. 
ــرق  ــش آب، ب ــکات بخ ــه مش ــاره به اینک ــا اش وی ب
و عملیــات اجرایی ایــن زنــدان بــه پایــان رســیده 
کنــون آمــاده تحویــل  اســت، افزود: ایــن مــکان هــم ا
ــات آن  ــروز مقدم ــه ام ک ــت  کل زندان هاس ــه اداره  ب
فراهــم شــده تــا بــزودی بــا تجهیز ایــن مــکان، اداره 
کاشــان بــه محــل جدیــد منتقــل  کل و ندامتــگاه 

شــود.

گاهی فرماندهی انتظامی استان از  رئیس پلیس آ
اســتخدام نیرو برای بکارگیری در مقطع افســری و 

درجــه داری در این پلیس خبــر داد.
ســرهنگ حســین ترکیــان در تشــریح جزئیات ایــن 
گاهــی فرماندهــی  خبــر اظهــار داشــت: پلیــس آ
کادر  انتظامی اســتان اصفهــان بــه منظــور تکمیــل 
مــورد نیــاز خــود در مقطــع افســری و درجــه داری از 
بیــن بــرادران عاقمنــد و واجــد شــرایط اســتخدام 

می کنــد.
ــا پیــش دانشــگاهی  وی داشــتن مــدرک دیپلــم ی
کار و دانــش،  در تمامی رشــته های نظــری، فنــی و 
داشــتن حــد اقــل ۱۷۰ ســانتی متــر قــد، متولدیــن 
ســال ۷۴ بــه بعــد و حــد اقل معــدل ۱۴ برای دیپلم 
یــا پیــش دانشــگاهی بــرای تمامی رشــته ها را از 
جملــه شــرایط اختصاصــی اســتخدام عنــوان کرد.
گاهــی فرماندهــی انتظامی اســتان  رئیــس پلیــس آ
اصفهــان بــا بیان اینکــه فرزنــدان نیروهای مســلح، 
بســتگان درجــه یــک خانــواده شــهدا، جانبــازان 
المپیادهــای  در  مقــام  دارنــدگان  و ایثارگــران، 
حداقــل  بــودن  دارا  کشــوری،  و  علمی اســتانی 
حکــم  بــودن  دارا  فعــال،  بســیجی  یکســال 
ورزش هــای  در  کشــوری  یــا  اســتانی  قهرمانــی 
انفــرادی و حافظــان حداقــل یــک جــز قــرآن در 

گفــت: در صــورت  اولویــت اســتخدام خواهنــد بــود 
داشــتن یکــی از ایــن شــرایط معــدل دیپلــم و یــا 
پیــش دانشــگاهی داوطلبــان تــا نمــره ۱۲ نیــز مــورد 

پذیــرش خواهــد بــود.
کــه در  گفــت: دانــش آموزانــی  ســرهنگ ترکیــان 
خــرداد مــاه ســال جــاری مــدرک دیپلــم خــود را 
دریافــت می دارنــد، بــرای ثبــت نــام مقدماتــی در 
کارنامــه  مقطــع درجــه داری می تواننــد بــا آخریــن 

کننــد. تحصیلــی خــود اقــدام 
عاقمنــدان  داشــت:  انتظامی ابــراز  مقــام  ایــن 
گاهــی  بــه پلیــس آ بــرای ثبــت نامــه  می تواننــد 
واقــع  اصفهــان  انتظامی اســتان  فرماندهــی 
کســب  بــرای  یــا  و  قائمیــه مراجعــه  در خیابــان 
اطاعات بیشــتر بــا شــماره تلفن هــای ۲۱۸۲۴۶۰۴ 

کننــد. حاصــل  تمــاس   ۲۱۸۲۴۶۵۸ و 

استاندار اصفهان خبر داد: 

انتقال زندان مرکزی اصفهان 
به منطقه شرق 

گاهی اصفهان استخدام نیرو در پلیس آ
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درویشــیان،  حســن  حجت االسالم والمســلمین 
کشــور در نشســت  کل  بازرســی  رئیــس ســازمان 
شــورای  دبیــران  و  ســتاد  مســئوالن  تخصصــی 
اســتان های  مخــدر  مــواد  بــا  مبــارزه  هماهنگــی 
کــه بــا عنــوان برنامه تحــول راهبــردی  سراســر کشــور 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر در ســال ۱۴۰۰ به صورت 
ویدئوکنفرانســی برگــزار شــد، گفــت: مبــارزه با این بال 
و نجات افراد مبتال به بیماری اعتیاد یا پیشــگیری 
کــه از مبــارزه مهم تــر اســت، یــک اقــدام ضــروری و 

یــک امــر واجــب محســوب می شــود.
کلــی  کــه در سیاســت های  گفــت: همانطــور  وی 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر آمــده، راهــی به جــز مبــارزه 
گیر، قاطع و مســتمر علیه فعالیت ها و اقدامات  فرا
ــا مــواد مخــدر و روان گردان هــا  غیرقانونــی مرتبــط ب
نیســت و حتمــًا یکــی از مهم تریــن بخش های ایــن 
کــه هــم در  مبــارزه، اقدامــات پیشــگیرانه اســت 
مــورد  هــم  و  اســت  آمــده  کلــی  سیاســت های 
و مســئوالن  رهبــری  کیــد مکــرر مقــام معظــم  تأ
کشــور در خصــوص تقویــت باور هــای دینــی،  عالــی 
ترویــج اقدامــات فرهنگــی و ورزشــی و بهره گیــری از 
کشــور اســت. وی ادامــه داد:  همــه ظرفیت هــای 
البتــه الزم اســت همــه دســتگاه ها و عمــوم مــردم 
کننــد و ایــن  کمــک  نیــز در ایــن حــوزه همــکاری و 
حساســیت را بایــد علی الــدوام به مســئولین و مردم 
یــادآوری کــرد و بــه نقطــه ای برســیم که شــاهد هیچ 
کشــور نباشــیم. به ویــژه  ابتالیــی بــه مــواد مخــدر در 
کــه امــروز متأســفانه آمار مبتالیــان به مواد مخــدر در 
نســل جــوان، دانشــجویان و دانــش آمــوزان بیشــتر 

ــه پیــام بــدی دارد. ک شــده 
حجت االسالم والمســلمین درویشــیان بــا اشــاره به 
گفت: متأســفانه طی ســال های  روز ملی جمعیت 
اخیــر ازیک طرف جمعیت کشــور کاهش شــدیدی 
کــرده و از طــرف دیگــر ۲۵ درصــد جمعیــت  پیدا
کــه خطــر بســیار بزرگــی  کشــور مســن اعــالم شــده 
آن  کــه  اســت  حالــی  در  اســت. این  کشــور  بــرای 
کــه مبتــال بــه مــواد مخــدر و مــواد  دســته از جوانــان 
گــران هســتند نیــز جــزء جمعیــت مطلــوب  روان 
کارایــی ندارنــد  کشــور محســوب نمی شــوند، چــون 
کشــور تحمیــل می کننــد؛  بــر  نیــز  و هزینه هایــی 
کــه در ســند و  بنابرایــن حتمــًا بایــد روی پیشــگیری 
برنامــه تحولــی ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر آمــده، 

کــرد. کــرد و تحقــق آن را پیگیــری  ــز  تمرک
عضــو شــورای عالــی قــوه قضاییــه بــر زمان بنــدی 
ــی ســتاد  جهــت اجــرای مفــاد ســند و برنامــه تحول

ــرد. ک کیــد  ــا مــواد مخــدر تأ ــارزه ب مب
ســخنانش  از  دیگــری  بخــش  در  همچنیــن  وی 
امــر  در ایــن  کشــور  کل  بازرســی  ســازمان  گفــت: 
را  کــه همــکاری الزم  کامــل دارد  آمادگــی  خطیــر 
بــا ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر داشــته باشــد و از 
خصــوص  در ایــن  کــه  ذی ربطــی  دســتگاه های 
گر باشد و  وظیفه و تکالیفی بر عهده دارند مطالبه 
گــر کوتاهــی و قصــوری در انجام وظایف خــود دارند  ا
بــه کمــک شــما بیایــد و انجام ایــن وظایــف را دنبــال 
کنــد و بــه عنــوان تــرک فعل هــای مهــم در انجــام 
کنــد. وظایــف دســتگاه ها به طورجــدی پیگیــری 
کیــد  حجت االسالم والمســلمین درویشــیان بــا تأ
از  پیشــگیری  از فضــای مجــازی در  اســتفاده  بــر 
گفــت: امــروز فضــای مجــازی  ابتــال بــه مــواد مخــدر 
کشــور اســت و بیــش از ۴۰ میلیــون  رســانه غالــب 
کشــور در فضــای مجــازی فعــال  نفــر از جمعیــت 
کرونــا  کشــور بــه  کــه  هســتند؛ به ویــژه در مدتــی 
مبتــال شــده اســت، بیشــتر فعالیت هــا در فضــای 
ــر  کم هزینه ت کــه  ــد از ایــن بســتر  مجــازی اســت و بای
کــرد و بــه نظــر می رســد جای  هــم هســت، اســتفاده 
کار و آمــوزش در ایــن زمینــه وجــود دارد. حتمــًا بایــد 
با دســتگاه هایی مانند آموزش وپرورش و دانشــگاه 
ارتباط تنگاتنگ داشــته باشــید و بتوانید این خطر 

را در نطفــه بخشــکانید.
گفــت: پیشــگیری در ایــن بیمــاری بــه منزلــه  وی 
کســن اســت و اقدامات پیشگیرانه در بحث ورود  وا
مــواد مخــدر و چــه در زمینــه آمــوزش و درمــان و چــه 

مراحــل پــس از درمــان ضــروری اســت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با آسیب شناسی 
گفــت:  جمــع آوری و نگهــداری معتادیــن متجاهــر 
کــه در بحــث درمــان معتــادان  به رغــم هزینه هایــی 
کــز نگهــداری و اردوگاه هــای صــورت  متجاهــر در مرا
کوتــاه بــودن مــدت زمــان  می گیــرد، امــا بــه علــت 
نگهــداری، تکمیــل نشــدن فرآینــد درمــان و عــدم 
توانمندســازی معتادیــن حیــن درمــان، تمام ایــن 
را  گزافــی  تالش هــا بی اثــر می شــود و هزینه هــای 
کــه ضــروری اســت تحولــی در ایــن  تحمیــل می کنــد 

گیــرد. زمینــه صــورت 

افزایش آمار مبتالیان به مواد مخدر در نسل جوان
خبرربخ

خانــواده خبرربخ جمعیــت،  ســالمت  دفتــر  مدیــرکل 
بــه  اشــاره  ضمــن  بهداشــت  وزارت  مــدارس  و 
کــودکان، در عیــن حــال  کرونــا در  وضعیــت بــروز 
بازگشــایی  بــرای  برنامه ریزی هــا  و  اقدامــات  از 
مــدارس از مهرمــاه و در شــرایط ایمن خبــر داد.
دکتــر ســیدحامد برکاتــی، دربــاره میــزان ابتــالی 
کــودکان هــم مثــل  گفــت:  کرونــا،  بــه  کــودکان 
کرونا هســتند  بزرگســاالن در معرض خطر ابتال به 
کــودکان بــه مــوارد عالمتــدار  امــا احتمــال ابتــالی 
مهــم،  نکتــه  اســت.  کمتــر  کرونــا  شــدید  یــا  و 
گروه هــای ســنی مختلــف  شــدت این بیمــاری در 
کودکان ایــن خطــر بیمــاری  کــه در مــورد  اســت 
شــدید، بســیار کمتر از ســالمندان است. هرچند 
کمتر ایــن  بســیار  ریســک  دقیــق  علــت  هنــوز 
کــودکان شــناخته نشــده اســت، در  بیمــاری در 
مورد ایــن اختــالف نظریه هــای متفاوتــی مطــرح 
کتورهای محافظتی در  اســت. به عنــوان مثال فا
کــودکان بیشــتر اســت و سیســتم ایمنی بــه دلیــل 
ــت  ــی دریاف کودک ــه در  ک ــددی  ــن های متع کس وا

می کننــد فعال تــر اســت.
ــر  کــرد: در واقــع علــت فعال ت کیــد  وی در ادامــه تا
بــودن سیســتم ایمنی بــه دو دلیــل اســت، اول 
کــه حــدودا در ۳  جــوان بــودن سیســتم ایمنی 
کامــل می رســد و دوم بــه دلیــل  ســالگی بــه بلــوغ 
دریافــت  کــودک  کــه  متعــددی  کســن های  وا
کارایــی  می کنــد سیســتم ایمنی تحریــک شــده و 

بیشــتری دارد.

کــودکان به مراتب کمتر  وی افــزود: مــرگ و میــر در 
گروه ســنی بزرگســال و بویژه ســالمندان اســت.  از 
کــودکان عمدتــا  مــوارد معــدود مــرگ و میــر در 
کــه بیمــاری زمینــه ای  در آنهایــی بــوده اســت 
داشــتند یــا به شــدت چــاق بودنــد.  برکاتــی درباره 
کــرد:  کــودکان، اظهــار  کرونــا بــه  کســن  تزریــق وا
کرونــا در ســالمندان  عمــده مــوارد مــرگ و میــر 
بــاالی ۶۰ ســال و افــراد دچــار بیماری هــای مزمــن 
اســت. اســتراتژی اول وزارت بهداشــت این اســت 
کرونــا و تــا  کســن  کــه بــا توجــه بــه محدودیــت وا
کســن ایرانی جلــوی چرخه  رســیدن بــه مصرف وا
مــرگ را بگیــرد و اســتراتژی دوم توقــف زنجیــره 

انتقــال بیمــاری اســت.
وی افــزود: دانســته های قبلــی مــا از بیماری هــای 
کنتــرل شــدند این اســت  کســن  کــه بــا وا گیــردار  وا
کســینه  کــه بیــش از ۷۰ درصــد یــک جامعــه باید وا
شــوند تــا چرخــه بیمــاری در جامعــه قطــع شــود. 
ملــی  ســند  و  برنامــه  در  پیشــروی  بــا  طبیعتــا 
کسیناســیون در نیمه دوم ســال، به این هدف  وا
کسیناســیون داریــم،  کــه از وا می رســیم و بــا افقــی 
بــه طــرف قطع چرخــه بیمــاری می رویم. طبیعتا 
کــه ابتــدا بــه ســراغ  تصمیــم معقول ایــن اســت 
گروه هایــی کــه در معرض خطر بیشــتری هســتند 

برویــم. 
کــودکان اساســا  گــروه  کســن بــه  در مــورد تزریــق وا
کســن در هیــچ  گــروِه هــدِف تزریــق وا کــودکان 
کشــوری نبوده اند. وی درباره احتمال بازگشــایی 
کــرد:  مــدارس از مهرمــاه ســال جــاری، تصریــح 

مباحــث مختلفــی در مــورد مــدارس وجــود دارد. 
یکــی ســرکالس رفتــن و تجمــع بچه هــا هنــگام 
ورود و خــروج بــه مدرســه اســت و دومی تجمــع 
بــا  کــه  اســت  ظهــر  هنــگام  و  صبــح  ابتــدای 
بازگشــایی و تعطیلــی مــدارس در سیســتم حمــل 
و نقــل عمومــی رخ می دهــد. برنامه ایــن اســت 
کــه بتوانیــم تــا مهرمــاه اســتانداردهای الزم بــرای 
کنیــم و بتوانیــم ابتــدا  بازگشــایی مــدارس عملــی 
ــان  کارکن ــر و  ــرض خط ــای در مع گروه ه ــراغ  ــه س ب
مــرور  بــه  ســپس  و  برویــم  مــدارس  معلمــان  و 

کنیــم. کســینه  معلمیــن را وا
کیــد کــرد: در وضعیــت تعطیلی مــدارس  برکاتــی تا
کرونــا مــا بســیار نگــران وضعیــت  بــه جــز موضــوع 
ِآینــده بچه هــا هســتیم، زیــرا مدرســه فقــط محــل 
یادگیــری علــم نیســت، مدرســه محــل تعامــل 
کــودکان بــا یکدیگــر و بــا مربــی  و محــل اجتماعــی 
شــدن و آموختــن بســیاری از جتبه هــای زندگــی 

ــرای بچه هــا اســت.  ب
کــه پــس از  وی افــزود: مطمئــن هســتم نســلی 
کرونا آســیب خواهند دید همین نســلی هســتند 
کــه ســالهای آغازیــن تحصیل بودند و نتوانســتند 

کننــد.  حضــور در ایــن محیــط را تجربــه 
وی افــرود: همــکاری بســیار خوبــی بیــن حــوزه 
وزارت  در  مــا  و  پــرورش  و  آمــوزش  ســالمت 
بهداشــت وجــود دارد. بــه دنبــال نظــام مراقبــت 
گــر قــرار باشــد پس  مبتنــی بــر مدرســه هســتیم تــا ا
شــود  تصمیمی گرفتــه  مــدارس،  بازگشــایی  از 
مبتنــی بــر مدرســه باشــد و نه اســتانی و کشــوری.

اصفهــان  اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
گفت:قضــات ویــژه ای بــرای رســیدگی ســریع بــه 
پرونده هــای اعســار بویــژه محکومــان بــه پرداخــت 
مهریــه در دادگاه هــای بــدوی و تجدیدنظــر تعییــن 
شــده اند. محمدرضــا حبیبــی در جلســه بــا رئیــس 
ســازمان زندان هــا و اقدامــات تأمینــی و تربیتــی 
کشــور اظهــار داشــت: قضــات اســتان بــا عــزم جــدی 
در مســیر اجــرای دقیــق اجــرای سیاســت های عالی 
قــوه قضاییــه در رابطــه بــا زندان هــا گام بــر می دارند.
وی افــزود: قضــات ویژه ای برای رســیدگی ســریع به 
پرونده هــای اعســار بویــژه محکومــان بــه پرداخــت 
مهریــه در دادگاه هــای بــدوی و تجدیدنظــر تعییــن 
و  دقــت  بــا  را  مذکــور  پرونده هــای  تــا  شــده اند 
ســرعت رســیدگی و ایــن اقــدام نتایــج بســیار خوبــی 

کل دادگســتری  بــه دنبــال داشــته اســت. رئیــس 
ناظــر،  قضــات  افزایــش  گفــت:  اصفهــان  اســتان 
کثــری  فعــال بــودن کمیســیون عفــو، اســتفاده حدا
ــای  ــای جایگزیــن حبــس و ظرفیت ه از مجازات ه
و  خیــران  ظرفیــت  از  بهره منــدی  نیــز  و  قانونــی 
اعطــای مرخصی هــای مــوردی از دیگــر اقدامــات 
کــه دادگســتری اســتان اصفهــان در  مهمی اســت 

کار دارد. دســتور 
وی از تعامــل و همــکاری دادگســتری بــا نهادهایــی 
همچــون بنیــاد تعــاون و انجمن حمایــت در جهت 
ــرار  ــش ق ــت پوش ــان و تح ــدار مددجوی ــتغال پای اش
گفــت: در  دادن خانواده هــای زندانیــان خبــر داد و 
رابطــه بــا اشــتغال زندانیــان ظرفیت هــای بســیار 
کــه نیــاز  باالیــی بویــژه در بنیــاد تعــاون وجــود دارد 

گیــرد. اســت بیشــتر مــورد توجــه قــرار 

گشایی مدارس  کسیناسیون معلمان و باز برنامه ریزی برای وا سیاست های قوه قضاییه 
در زندان اصفهان با جدیت اجرا می شود

خبرربخ

کــه صحبــت از تــاش بــرای حضــوری  ایــن روزهــا 
ــت  ــده اس ــی آین ــال تحصیل ــا در س ــدن آموزش ه ش
ــات  ــردن امتحان ک و دانش آمــوزان در حــال ســپری 
ــی  کاس اول ــون  ــم میلی ــک و نی ــدود ی ــتند؛ ح هس
فراینــد ثبــت نامشــان از دیــروز آغــاز شــد. بــه طــور 
مشــخص از دیــروز ثبــت نــام پایــه اولی هــا آغــاز شــده 
کنــار  اســت. خانواده هــا بــرای ثبت نــام پایــه اول در 
پیــش ثبت نــام، بایــد مراجعاتــی نیــز بــه مــدارس 
داشــته باشــند. مهمتریــن دلیــل شــروع زودهنــگام 
کــه بایــد نامشــان  ثبــت نــام پایــه اولی ها ایــن اســت 
وارد ســامانه شــود تا برای غربالگری نیز نوبت دهی 
صــورت بگیــرد. امســال حــدود یــک و نیــم میلیــون 
کــرد.  کاس اولــی ثبــت نــام خواهنــد  دانــش آمــوز 

اعــام شــده اســت هیــچ مدرســه ای خصوصــا بــرای 
ــم  ــا می دانی ــد ام کن ــزار  ــی برگ ــد آزمون کاس اول نبای
گــر  کــه در حقیقت اینگونــه نیســت. در هــر صــورت ا
فرزنــد کاس اولــی داریــد از طریــق ســامانه های پــادا 
کنید. این  و ســیدا می توانید فرزندانتان را ثبت نام 
پیــش ثبــت نــام تا ۲۵ خــرداد امــکان پذیر اســت. در 
نهایــت تــا ۲۰ تیــر فراینــد مشــخص شــدن ثبــت نــام 
ــرح  ــا ط ــرد ت ــورت می گی ــه اول ص ــوزان پای ــش آم دان
کلیــد  بــه مدرســه  بــدو ورود  نوآمــوزان  ســنجش 
بخــورد. در یــک جمــع بنــدی والدین دانش آمــوزان 
بایــد بــه ۲ طریــق حضــوری و الکترونیکــی از ســامانه 
پــادا و ســیدا، فراینــد ثبــت نــام فرزندانشــان را بــه 
کــه قطعــًا بــا انتخــاب مدرســه مــورد  انجــام برســانند 
گــر مدرســه دولتــی باشــد بایــد  نظــر آغــاز می شــود. ا
در محــدوده آن مدرســه ســکونت داشــته باشــید 
در غیر ایــن صــورت بــا مشــکل در ثبــت نــام رو بــه 
رو می شــوید. بــرای مــدارس غیردولتی ایــن شــرط 
ــز  ــاهد نی ــدارس ش ــام م ــش ثبت ن ــدارد. پی ــود ن وج
کشــور در پایــه  بــه صــورت الکترونیکــی در سراســر 
اول ابتدایــی از روز شــنبه اول خردادمــاه آغــاز و تا ۲۵ 

خردادمــاه ادامــه دارد.

با شروع خردادماه؛

ثبت نام کالس اولی ها آغاز شد

جرایــم  از  پیشــگیری  و  تشــخیص  مرکــز  رئیــس 
هموطنــان  گفــت:  ناجــا  فتــا  پلیــس  ســایبری 
ــه  ــب ب ــی منتس ــی جعل ــای موبایل ــب برنامه ه مراق
کاندیداهــای ریاســت جمهــوری باشــند؛ ســرقت 
اطالعــات و دسترســی غیرمجــاز بــه داده هــا هــدف 

اســت. ســایبری  کالهبــرداران 
ســرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشــخیص 
و پیشــگیری از جرایــم ســایبری پلیــس فتــا ناجــا بــا 
که بایدمراقب برنامه های  هشــدار در این خصوص 
موبایلــی جعلی منتســب بــه »کاندیداهای ریاســت 
جمهــوری« بــود، اظهارداشــت: بــا رصــد اطالعاتــی 
کارشناســان و متخصصــان پلیــس فتــا مشــخص 
کــه در آســتانه انتخابــات، یــک ســری  شــده اســت 
اســم  بــه  مجــازی  شــبکه های  در  اپلیکیشــن ها 
کاندیداهــای ریاســت جمهــوری منتشــر می شــود.

که ایــن اپلیکیشــن ها مــورد  ــا بیان ایــن مــورد  وی ب
نیســت،  معتبــر  مارکت هــای  و  ســتاد ها  تاییــد 
کرد: ایــن برنامه هــای موبایلــی  می توانــد  تصریــح 
و  اســتفاده  ســوء  و  اطالعــات  ســرقت  زمینــه 
شــخصی  داده هــای  بــه  مجــاز  غیــر  دسترســی 
و  تشــخیص  مرکــز  کند.رئیــس  فراهــم  را  کاربــران 
پیشــگیری از جرایــم ســایبری پلیــس فتــا ناجــا بــه 
ترفنــد دیگــر کالهبــرداران مجــازی بــا ترفنــد »اد بــزن 
پــول بگیــر« اشــاره و بیــان داشــت: یکســری افــراد 
ــرده  ک گروهــی درســت  نیــز در شــبکه های مجــازی 
کــه بــه  و اعــالم می کننــد بــه ازای هــر تعــداد از افــراد 
گــروه اضافــه شــوند بــه حســاب ادکننــده پــول واریــز 
می شــود؛ جالــب تر اینکــه رســید پول هــای واریــزی 

گــروه  منتشــر می کننــد. را هــم در 
بــه  نیــز  جعلــی  گروه هــای  داد: ایــن  ادامــه  وی 
کاندیــد یــا نامــزد انتخاباتــی  اســم حامیــان فــالن 
کــه افــراد هرچــه  کالهبــرداری می کننــد در حالــی 
گــروه اضافــه می کنــد هیــچ  مخاطبــان خــود را بــه 

نمی کننــد!  دریافــت  پولــی 
کــرد:  توصیــه  هموطنــان  بــه  رجبــی  ســرهنگ 
شــده  منتشــر  موبایلــی  برنامه هــای  نصــب  از 
و  کــرده  خــودداری  اجتماعــی  شــبکه های  در 
برنامه هــای مــورد نیــاز را فروشــگاه های معتبــر نــرم 
کننــد؛ همچنیــن بــا مراجعــه بــه وب  افــزار دریافــت 
کاندیداهــا از  ســایت رسمی ســتادهای انتخاباتــی 

شــوند. مطمئــن  برنامه هــا  اعتبــار 

مدیر کل محیط زیســت و توســعه پایدار شــهرداری 
تهــران بــا اشــاره بــه اهمیــت برگــزاری جشــنواره فیلم 
زمیــن در آمــوزش توســعه پایــدار، بــر نقــش تاثیرگــذار 
فیلــم و ســینما بــه منظــور ترویــج و اشــاعه فرهنــگ 
دغدغــه  و  حساســیت  و ایجــاد  زیســت  محیــط 
گفــت: رفــع  کــرد. »شــینا انصــاری«  کیــد  بیشــتر تا
کشــور نیازمنــد عــزم  مشــکالت محیــط زیســتی در 
کار  مــوازات  بــه  و  مــردم  و  کمیــت  حا در  جــدی 
بنیادیــن و مســتمر بــرای فرهنــگ ســازی و آمــوزش 
اســت. وی بــا بیان اینکــه بایــد محیــط زیســت را 
کنیــم و در ایــن راســتا  ــه فرهنــگ عمومی تبدیــل  ب
اســتفاده از ظرفیــت فیلــم و ســینما بــرای ترویــج و 
اشــاعه فرهنــگ محیــط زیســت در مســیر حرکت به 
 توســعه پایدار و جلب مشــارکت مردمی برای حفظ 
دغدغــه  و  حساســیت  و ایجــاد  زیســت  محیــط 
گــذار  بیشــتر در بیــن مســئوالن و مــردم بســیار تاثیــر 
اســت. مدیــر کل محیــط زیســت و توســعه پایــدار در 
خصــوص اهمیــت نقــش ســینما در توســعه پایــدار 
اظهار کرد: استفاده از ابزار های فرهنگی برای تغییر 
در رفتــار و ســبک زندگــی غیرقابل انکار اســت. نکته 
کــه برای اینکــه یــک آمــوزه  قابــل توجه ایــن اســت 
بصــورت فرهنــگ درآید، باید در یک فرآیند مســتمر 
و پایدار نهادینه شــود. ســینما و اساســا برنامه های 
فرهنگــی می تواننــد نقــش موثــری را در ایــن زمینــه 
کــه البتــه اثرات ایــن تغییــر شــاید در  داشــته باشــند 
کوتــاه مــدت و خیلــی ســریع مشــهود نباشــد،  بــازه 
امــا اســتمرار این برنامه هــا می توانــد در میــان مــدت 
منجــر بــه توجــه بیشــتر بــه مســائل محیــط زیســت 
و تغییــر رفتــار در افــراد جامعــه شــود. وی بــه نقــش 
گروه هــای مرجــع جامعــه  هنرمنــدان بــه عنــوان 
برای ایجــاد جریانــات اجتماعــی در حــوزه محیــط 
جشــنواره  برگــزاری  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  زیســت 
فیلــم زمیــن به عنــوان جشــنواره ای مســتقل کــه بــه 
ترویــج مفاهیــم توســعه پایــدار و آمــوزش همگانــی 
آن مفاهیــم بــا زبــان ســینما و هنــر می پــردازد نقطــه 
کنشــگری فعال درعرصه محیط  قوتی برای ترویج 
زیســت اســت. توجه به مســائل کلیدی و ریشــه ای 
کارشناســی و  گرفتــن نــگاه  محیــط زیســت، در نظــر 
علمی بــه موضوع هــا و طــرح مســائل و راهکار هــا بــا 
زبــان مــردم بطــور قطــع می توانــد در طــول زمــان بــه 
ارتقای ســطح مطالبات و مشــارکت های مردمی در 

حفاظــت از محیط زیســت بینجامــد.

کالهبرداری با 
برنامه های موبایلی 
 جعلی »کاندیداهای 

ریاست جمهوری«

نقش مهم سینما و 
فیلم در ترویج فرهنگ 

محیط زیست

خبرربخ

خبرربخ

گزارشربخ

کارشناســان و مشــاوران خانــواده  رئیــس مرکــز وکال، 
گفــت: بــه امــر وکالــت نبایــد بــه عنــوان  قــوه قضاییــه 
کســب و کار نگاه شــود تا از شــأن و منزلت آن کاسته 
نشــود، البته ایــن موضوع جــدا از آن اســت که وکیل 

کار وکالــت هزینــه می گیــرد.  بــه ازای 
کارآمــوزان  علــی بهادری جهرمــی در آییــن تحلیــف 
جدیدالــورود دادگســتری اصفهــان بــا بیان اینکــه 
ــت  ــا اس ــاد و طاقت فرس ــز وکال زی ک کار در  مرا ــم  حج
کــه  کــز وکال ایــن اســت  کــه الزمــه فعالیــت خــوب مرا
که مرکز وکال آغاز  کرد: مسیری  همیار باشند، اظهار 
که جهت گیری  کرده اســت مســیری طوالنی اســت 
پیــش  در  متعالــی  برنامه هــای  و  آرمان هــا  آن 
دارد، ضــرورت دارد از ظرفیــت و تــوان و اســتعداد 
کارآمــوز اســتفاده شــود  تمــام هــزار و  ۸۰۰ وکیــل و 
که ایــن امــر مهــم منــوط بــه مدیریــت وکالی اســتان 

اصفهــان اســت.
کارشناســان و مشــاوران خانــواده  رئیــس مرکــز وکال، 
گفــت: یکــی از دالیــل موفقیــت مرکــز  قــوه قضاییــه 
کــه بــه جای اینکــه  وکال در دو ســال اخیر ایــن بــود 
کار  کشــور عهــده دار  کــز وکالی  مثــاًل  ۱۰۰ نفــر در مرا
کــز  کنــون یــک جمــع ۸۰۰ نفــره مســؤول مرا باشــند ا
که این تعداد باید به ۵۰ هزار  کشــور هســتند  وکال در 
نفــر برســد تــا مرکــزی در خــور شــأن داشــته باشــیم، 
اســتان اصفهان در این مســیر باید پیشــگام باشــد.
ــوان  ــه عن ــد ب ــت نبای ــه امــر وکال ــا بیان اینکــه ب وی ب
تــا از شــأن و منزلــت آن  نــگاه شــود  کار  کســب و 
کاســته نشــود، افــزود: البته ایــن موضــوع جــدا از آن 
کــه وکیــل بــه ازای کار وکالــت هزینــه می گیــرد؛  اســت 
در کمیســیون اقتصــادی مجلــس  بــه امــر وکالت به 
که آیا منطبق  کار نگاه شــده اســت  کســب و  عنوان 
ــت  ــی اس ــته اله ــک فرش ــوان ی ــه عن ــل ب ــت، وکی اس
کــه جــز القــای حقیقــت، نبایــد نــگاه دیگــری داشــته 
یــا از طریــق شــیوه های مختلــف نبایــد  باشــد و 

کنــد. کمــک بــه ظلــم  
قضایــی  معــاون  ســجودی  ســیدرضا  ادامــه  در 
کل و سرپرســت معاونــت منابــع انســانی  رئیــس 
کل اســتان اصفهــان  و امــور فرهنگــی دادگســتری 
امــا  اســت  تمــام شــغل ها شــریف  بیان اینکــه  بــا 
می کنــد  اقتضــا  و  اســت  خطیــر  شــغل ها  برخــی 
ــرد:  ک ــار  ــد، اظه ــته باش ــی داش ــریفات خاص ــه تش ک

مفــاد  می کننــد  قرائــت  ســوگندنامه  کــه  کســانی 
قضایــی  کارآمــوزان  و  اســت  مهــم  آن  اســتمرار  و 
کــه بــا  کننــد  ســوگندنامه را قــاب و همــواره مــرور 
بــا  چــه هدفــی وارد حــوزه قضــاوت شــدند. وی 
کــه  بیان اینکــه تحلیــف بــه معنــای میقــات اســت 
پــس از آن رفتارهــا و کردارهــا بایــد تغییــر کند، افــزود: 
قضــاوت عرصــه بســیار مشــهود و مبســوطی اســت 
ــر قاضــی دچــار خطــا شــود و رأی آن ناشــی از  گ کــه ا
ــن  ــی آخری ــت، قاض ــه اس ــش چ ــد عاقبت ــا باش خط
زنجیــره تحقــق یــک پرونــده و وصــول بــه نظریــه 
کــه  قضایــی اســت، در تمــام نظام هــای حقوقــی 
سیاســت گذاری می شــود بــه امر قضــاوت بــه عنوان 
یــک مجموعــه نــگاه می شــود کــه بازیگرانــی دارد که 
کــدام یــک از آن هــا نتواننــد بــه خوبی ایفــای  گــر هــر  ا
کــه تحقــق عدالــت اســت،  کنــد خروجــی آن  نقــش 
قطعــًا میســر نخواهــد شــد. در ادامــه نرگس صلواتی 
رئیــس مرکــز وکالی قــوه قضائیــه اســتان اصفهــان بــا 
گذشــته این وکال پــس از شــرکت  بیان اینکــه ســال 
گذرانــدن صالحیــت عمومــی در  کتبــی و  در آزمــون 
مجموعه وکالی اســتان پذیرش و شایســتگی خود 
را برای ایــن شــغل ســخت احراز کردند، مطــرح کرد: 
دغدغــه امــروز وکالی جــوان و حتــی طیــف بــزرگ 
وکال موضــوع درآمــد و اخــذ پرونــده اســت چــون بــر 
حســب آمــار دادگســتری اســتان فقــط ۱۵ درصــد از 

کمــی از وکال از ایــن  پرونده هــا وکیــل دارد و قســمت 
وکالی  از  برخــی  کــه  شــدند  بهره منــد  پرونده هــا 
کــه در ســال ۹۹ نتوانســتند  کردنــد  جــوان اعــالم 
کــه بــا انتظــارات آن هــا و  پرونــده داشــته باشــند 

تأمیــن معــاش آن هــا فاصلــه دارد.
ــان  ــتان اصفه ــوه قضائیــه اس ــز وکالی ق رئیــس مرک
کــه بــه نماینــدگان  افــزود: راه حــل  بیمــه وکالــت 
مجلــس شــورای اســالمی نیز پیشــنهاد داده شــده 
ــرای وکال مــورد  اســت چــون برون ســازمانی اســت ب
اتــکا نیســت گرچــه بایــد در ایــن بــاب تــالش و رایزنی 
ظرفیــت  از  حقوقــی  وکالــت  زمینــه  در  گــر  ا کــرد، 
گرفتــه شــود هــم  اســتارت آپ هــای حقوقــی بهــره 
طیــف بــزرگ وکال و کارآموزان نیز مشــغول می شــوند 
و هــم بــه مــردم خدمات رســانی بــا نظــارت بهتــری 

انجــام می شــود.
کــردن اســتارت  گفــت: نظام منــد  صلواتــی در پایــان 
آپ هــای حقوقــی عــزم و اراده و تدبیــر می طلبــد تــا 
بــا ارائــه پیشــنهاد مناســب بــه ریاســت قــوه قضائیــه 
و مراجــع ذی ربــط، اعطــای مجــوز قضائــی و نظارت 
بــر اســتارت آپ هــای حقوقــی بــه وکال و زیــر نظــر مرکــز 
وکالی قــوه قضائیــه قــرار دهیــم تــا هــم در زمینــه 
درآمدزایــی وکالی جویــای پرونــده و هــم  توزیــع 
گیــرد و  عادالنــه پرونده هــا اقــدام شایســته صــورت 

نیــز بــه مــردم خدمات رســانی بهتــری شــود.

کار نبینید: وکالت را به چشم کسب و 

فقط ۱۵ درصد از پرونده های استان اصفهان 
وکیل دارد 

خبر

ملــی  ســتاد  ســخنگوی  رییســی،  علیرضــا  دکتــر 
کرونــا دربــاره در حاشــیه جلســه ســتاد  مقابلــه بــا 
کرونــا، دربــاره تصمیمــات اتخــاذ  ملــی مقابلــه بــا 
گفــت: در خصــوص  شــده بــرای انتخابــات پیــش رو 
ما ایــن  اصلــی  هــدف  انتخابــات  پروتکل هــای 
کــه محیــط بــه گونــه ای ســالم باشــد و رعایت  اســت 
کــه  گونــه ای اطمینــان بخــش باشــد  پروتکل هــا بــه 

ــود. ــردم ش ــکوه م ــر ش ــارکت پ ــه مش ــر ب منج
گــر مــردم از نظــر  کــه ا وی افــزود: پــر واضــح اســت 
ســالمتی احســاس اطمینــان نکننــد ممکــن اســت 
کننــد. بنابرایــن  بــرای شــرکت در انتخابــات تردیــد 
کثــر  کــه حدا بایــد کاندیداهــای محتــرم کاری کننــد 
رعایــت پروتکل هــا بــه عمــل آیــد تــا مــردم بــا خیــال 
بنابرایــن  کننــد.   شــرکت  انتخابــات  در  راحــت 
گذاشــتیم و  کثــری  مــا اصــل را بــر تبلیغــات حدا

ــد. ــل برس ــه حداق ــد ب ــات بای تجمع
کرد: هرگونه تجمع در فضای بســته  کید  رییســی تا
ــن از قبیــل  ک ــرای نامزدهــا ممنــوع اســت. این اما ب
ســالن اجتماعات، مســاجد، ســالن ورزشــی، سالن 
پذیزایــی و... بــه جــز مــوارد خــاص در صــدا و ســیما 
کــه به شــکل نشســت خبــری و با جمعیــت محدود 
برگــزار می شــود. امــا در فضــای باز ایــن امــکان وجــود 
کــه نامزدهــای انتخاباتــی بــا رعایــت پروتکل ها  دارد 
ســخنرانی  بتواننــد  فیزیکــی  گــذاری  فاصلــه  و 
کــز همچــون اســتادیوم های روبــاز،  کنند. ایــن مرا
کــه  ســازمان هایی  ســایر  و  مــدارس  بــاز  فضــای 

چنیــن محیطــی دارند،اســت.
وی افــزود: اســتادیوم های ورزشــی بــزرگ می تواننــد 
بــا ۳۰ درصــد ظرفیــت در فضــای بــاز فعــال باشــند. 
کــه  کننــد  مســئولین بایــد بــه گونــه ای برنامــه ریــزی 
درب ورود  و خــروج مجــزا باشــد تــا ســبب تجمــع 
بایــد  بهداشــتی  شــیوه نامه های  کلیــه  و  نشــود 
ســایر  و  جوانــان  و  ورزش  وزارت  شــود.  رعایــت 
کــه دارای ظرفیــت بــا محیــط بــاز  دســتگاه هایی 
کــز اســتانی و شــهری بایــد بــا نامزدها  هســتند در مرا

قــرار  اختیارشــان  را در  کــز  مرا تــا  کننــد  همــکاری 
دهنــد. 

اســتانداران  و  کشــور  وزارت  داد:  ادامــه  رییســی 
مناســب  مــکان  اســتان  هــر  در  شــدند  موظــف 
اختیــار  در  بهداشــت  وزارت  شــرایط  بــا  مطابــق 
قــرار دهنــد. هرگونــه تجمــع در فضــای  نامزدهــا 
سربســته ممنــوع اســت. البتــه بــرای ســتادهای 
انتخاباتــی بــا توجــه بــه رنگبنــدی شهرســتان ها در 
مناطــق قرمــز ۱۵ نفــر، نارنجــی ۲۰ نفــر و زرد ۳۰ نفــر 
می تواننــد در فضــای بســته بــا رعایــت پروتکل هــا 
حضــور داشــته باشــند. هرگونــه مراســم اســتقبال و 

کارنــاوال تبلیغاتــی ممنــوع اســت. راه انــدازی 
ــر  وی افــزود: از طرفــی صــدا و ســیما نقــش مهمی ب
میــزان  تجمعــات  کاهــش  بــرای  و  دارد  عهــده 
برنامه هــای خــود را افزایــش داده اســت. تقریبــا 
زمــان نســبت بــه دوره قبــل ۲ برابر شــده اســت و این 
کننده اســت. برای کاهش تجمعات  بســیار کمک 
کنــد  وزارت ارتباطــات موظــف اســت ترتیبــی اتخــاذ 

ــا اختالل اینترنتــی بــه حداقــل برســد. ت
گفــت:  در انتخابــات ریاســت جمهــوری  رییســی 
رئیس ســتاد مرکزی و ســتادهای استانی و شخص 
رعایــت  از  تــا  بپذیرنــد  مســئولیت  بایــد  نامزدهــا 

کنیــم. پروتکل هــا اطمینــان حاصــل 
معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت ادامــه داد: در 
زمــان رای گیــری تعــداد صندوق هــا افزایــش یافته و 
گــذاری برای  کــه فاصلــه  تمهیدی اندیشــیده شــده 
کــه میخواهنــد رای دهنــد رعایــت شــود و  افــرادی 
صــف بــا فاصلــه باشــد و خــط کشــی منظمی وجــود 
داشــته باشــد و بیشــتر در فضــای بــاز حضــور داشــته 
ممکــن  صندوق هــا  کــه  اســت  درســت  باشــند، 
اســت در فضای بســته باشــد اما به گونه ای تنظیم 
کــه وارد فضــای سربســته  کــه تعــداد افــرادی  کننــد 
کثــر  می شــوند حداقلــی باشــد. امیدواریــم بــا حدا
تــالش انتخابــات پرشــور بــا ســالمتی و مشــارکت باال 

داشــته باشــیم.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد:

کارناوال های تبلیغاتی، ممنوع
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پانزدهمیــن جشــنواره ملــی موســیقی  فراخــوان 
در  آهنگســازی  بخــش  شــدن  اضافــه  بــا  جــوان 
موســیقی  نواحی ایــران،  موســیقی  بخش هــای 
کالســیک منتشــر شــد.  دســتگاهی و موســیقی 
پانزدهمیــن جشــنواره ملــی موســیقی جــوان بــه 
گســترده  مشــارکت  و  اســعدی  هومــان  دبیــری 
در  و  مجــازی  صــورت  بــه  موســیقی  اســتادان 
دســتگاهی ایران«،  »موســیقی  بخــش  چهــار 
ــران«  ــیقی نواحی ای ــیک«، »موس کالس ــیقی  »موس
بخــش  در  می شــود.  برگــزار  »آهنگســازی«  و 
و  خواننــدگان  دســتگاهی ایران«  »موســیقی 
ســنتور،  دف،  تنبــک،  تــار،  ســازهای  نوازنــدگان 
نــی؛ در بخــش  کمانچــه،  قانــون،  عــود،  ســه تار، 
کالســیک« نوازنــدگان ســازهای ُابــوا،  »موســیقی 
کالرینــت،  فلــوت،  ترومپــت،  ترومبــون،  پیانــو، 
گیتــار، ویلــن، ویلنســل، ویــوال، هــورن؛  کنتربــاس، 
و در بخــش »موســیقی نواحی ایــران« خواننــدگان 
کوبــه ای  و  بــادی  زهــی،  ســازهای  نوازنــدگان  و 
خواهنــد  رقابــت  بــه  کشــور  مختلــف  مناطــق  از 
پرداخــت. امســال، بخــش آهنگســازی بــا امــکان 
استفاده از سازهای دستگاهی، نواحی و کالسیک 
در قالب هــای دوئــت، تریــو و کوارتت به پانزدهمین 
جشــنواره ملــی موســیقی جــوان اضافه شــده اســت 
گرفتــن ســقف  کــه متقاضیــان بــا در نظــر  بــه طــوری 
ســنی ۲۹ ســال می تواننــد در ایــن بخــش شــرکت 
کننــد. جشــنواره پانزدهم موســیقی جــوان در قالب 
گــروه ســنی »ج«،  گــروه ســنی »الــف«،  »ب« و   ســه 
ســن  کــه  متقاضیانــی  می شــود.   برگــزار 
آن هــا از ۱۵ ســال کمتــر اســت نیز، در صــورت آمادگی 
و تمایــل، می تواننــد آثــار خــود را بــرای بررســی در 
گــروه ســنی »الــف«، بــا اجــرای مــوارد منــدرج ذیــل 
کننــد.  ارســال  فراخــوان  در  »الــف«  ســنی  گــروه 
شــرکت کنندگان می بایســت رپرتــواِر مشخص شــده 
را بــه صــورت ویدئویــی ضبــط و از اول تیرمــاه تــا 
پانزدهــم مــرداد ۱۴۰۰،  از طریــق ســامانه بامــک بــه 

کننــد. ــه جشــنواره ارســال  دبیرخان
توســط  ارســالی  آثــار  ارزیابــی  و  بررســی  از  پــس 
ســوی  از  اســامی منتخبان  داوری،  هیئت هــای 
ــه  ــه ب ــا توج ــود. ب ــالم می ش ــنواره اع ــه جش دبیرخان
کرونــا، پانزدهمیــن دوره جشــنواره  شــیوع بیمــاری 
ــه  ــته ب گذش ــال  ــد س ــوان همانن ــیقی ج ــی موس مل

می شــود. برگــزار  مجــازی  صــورت 

فراخوان پانزدهمین 
جشنواره ملی 
موسیقی جوان

گزارشربخخبرربخ

کــودکان  کتــاب »حمایــت از حقــوق  نویســنده 
در اســناد ســازمان ملــل متحــد« معتقــد اســت 
جنایــات روزهــای اخیــر اســرائیل علیــــه مــردم 
کــودکان فلســطینی در  فلســطین و بخصــوص 

کانــون توجهــات جهانــی قــرار دارد.
اســناد  کــودکان در  از حقــوق  کتــاب »حمایــت 
ســازمان ملــل متحــد« نوشــته محمدمهــدی 
پژوهشــگر  و  دانشــگاه  مــدرس  ســیدناصری 
کنوانســیون  انضمــام  بــه  الملــل  بیــن  حقــوق 
کــودک ســازمان ملــل متحــد،  حمایــت از حقــوق 
 از ســوی کتاب هــای متمــم واحد حقــوق و روابط 
بین الملل موسســه نشــر و تحقیقات ذکر منتشــر 

و روانه بازار نشرکشــور شــده اســت.
کتــاب عــالوه بــر مقدمــه، شــامل فصولــی  ایــن 
»ســابقه  کــودک«،  مفهــوم  و  »تعریــف  ماننــد 
کــودک«، »اقدامــات  تاریخــی حمایــت از حقــوق 
کــودکان« و  ســازمان ملــل متحــد در حمایــت از 
کنوانســیون حقــوق کودک« اســت. »متــن کامل 
حقــوق  موضوعــات  از  بخشــی  کــودک  حقــوق 
از  جــدی  حمایــت  بــه  نیــاز  کــه  اســت  بشــری 
بــه  بــا توجــه  ســوی جامعــه بین المللــی دارد. 
کــودک در  ضــرورت توجــه بــه مباحــث حقــوق 
کتــاب حاضــر بــه بررســی نکاتــی  ســطح جامعــه، 
کــه توســط  کــودک می پــردازد  پیرامــون حقــوق 
ــا عنــوان  مجمــع عمومی ســازمان ملــل متحــد ب

 ۱۹۸۹ ســال  در  کــودک«  حقــوق  »کنوانســیون 
میــالدی بــه تصویــب رســیده اســت.

کــودکان  بــر همیــن اســاس و بــا توجــه به اینکــه 
رژیــم  غاصبانــه  حمــالت  قربانیــان  زمــره  در 
صهونیســتی بــه غــزه هســتند با ایــن پژوهشــگر  

داده ایــم. انجــام  مصاحبــه ای 
ــا در  ــه آی ک ــوال  ــن س ــخ به ای ــری در پاس ــید ناص س
معاهــدات بیــن المللــی بــه صراحــت در مــورد 
گفتــه شــده اســت و آیــا  کــودک ســخن  حقــوق 
جامعــه جهانــی بــه جنایــات رژیــم صهیونیســتی 
کــه می دانیــم،  گفــت: همانطــور  توجهــی دارد، 
و  معاهــدات  در  کــودکان  حقــوق  از  حمایــت 
پیمــان نامه هــای بین المللــی بســیاری منجمله 
کــودک ســازمان ملــل متحــد  کنوانســیون حقــوق 
 1۳۶8 ســال   ( میــالدی    1989 ســال  مصــوب 
گرفتــه اســت، تحــوالت  ــرار  کیــد ق ه.ش( مــورد تأ
بین المللــی بیانگر آن است کــه جنایات اسرائیل 
ــردم فلســطین و ــه مــ  در ایــن چنــد روز اخیــر علیــ
ــودکان فلســطینی همچنــان در  ک ــه خصــوص   ب

ــرار دارد. ــی ق ــات جهان ــون توجه کان
جامعــه  کنــش  وا مورد اینکــه  در  ادامــه  در  وی 
گفــت:  جهانــی به ایــن جنایــات چــه بــوده اســت 
رژیــــم صهیونیســــتی اســرائیل از زمــــان تأســیس 
ســرزمین های  در  را  زیــادی  جنایــات  کنـــون  تا
اشغالی فلسطین مرتکب شــده اســـت. این رژیم 
از ابتــدای پیدایـــش و حضـــور در فلســـطین، در 

کنـــار تمـــام مســـائل نظامــی و خشــونت های بــکار 
 گرفته در برابــــر مسلمانان سرزمین های اشغالی، 
بــه صورت گسـترده بـه نقـض  فاحش حقـوق بشـر 

نیـز پافشـاری داشـته اسـت.
مــدرس دانشــگاه و پژوهشــگر حقــوق بیــن الملل 
ــا و بارهــا  ــرائیل بارهـ ادامــه داد: رژیــم اشــغالگر اسـ
بـــه دلیـــل نقـــض حقـــوق زنـــان و کودکان در رتبـــه 
گـــزارش حقـــوق بشـــری ســـازمان ملـــل  نخســـت 
متحد قـرار گرفتـه و در جایــگاه نخســت بزرگتریــن 
ناقــض حقــوق بشــر جهــان حضــور یافتــه اســت.

کــــه علیــــه  ایــن نویســنده افــزود: قطعنامه هایــــی 
اســــرائیل در زمینــــه نقــــض حقــــوق بشــــر صــــادر 
»درخواســــت ها«،  از  سرشــار  اســــت،  شــــده 
»ابــــراز  و  نگرانی هــا«  »ابــــراز  »محکومیت هــا«، 
تأســــف ها« و همچنیــن دســتور بــه پایــــان دادن 
فــــوری بــــه نقــــض حقــــوق بشــــر بــــوده اســت 
بــه  کامــال  رژیــم صهیونیســتی  متاســفانه  ولــی 
نامه هــای  پیمــان  و  معاهــدات  ســادگی این 
کــه در ایــن روزهــا   گداشــته   بیــن المللــی را زیــر پــا 
کــه چگونــه بــی رحمانــه دســت بــه   شــاهدیم 
در  بســیاری  کــودکان  و  زنــان  آوارگــی  و  کشــتار 

اســت. زده  اشــغالی  فلســطین 
محمدمهــدی ســیدناصری در پاســخ به اینکــه 
کشــتار  ــه و  ــه تحــوالت اخیــر خاورمیان ــا توجــه ب ب
کــودکان فلســطینی توســط رژیــم  بــی رحمانــه 
کــش صهیونیســتی، چنیــن جنایاتــی در  کــودک 
کدام محافل قابل پیگیری اســت اظهار داشــت: 
ــوق بشــر  ــت حق ــوارد رعای ــی از م ــد یک ــدون تردی ب
و حقــوق بشــر دوســتانه بیــن المللــی، رعایــت 
کــودکان در خــالل مخاصمات مســلحانه  حقــوق 
و مصــون مانــدن آنــان از خطــرات و بالیــای ناشــی 
کــه امــروزه افــکار عمومــی آن  از آن اســت. اصلــی 
ضمانت هــای  آن  بــرای  و  کــرده  تصدیــق  را 
گرچــه نقــض حقــوق  اجرایــی قائــل می شــود. ا
کــودک از چندیــن  غیرنظامیــان بــه ویــژه حقــوق 
دهــه قبــل، یــک جنایــت بیــن المللــی محســوب 
می شــود، امــا در حــال حاضــر عــالوه بــر ممنوعیت 
قــراردادی و عرفی ایــن حمــالت و قابــل تعقیــب 
بــر پایــه اســناد بیــن المللــی  بــودن عامــان آن 
بیــن  کیفــری  کمی چــون دیــوان  موجــود، محا
المللــی نیــز تأســیس شــده اند تا براســاس شــمول 
گونــه جرایــم رســیدگی  صالحیــت خویــش به ایــن 

کننــد.

جنایات رژیم صهیونیستی علیه کودکان 
فارســی در دیوان کیفری بین المللی قابل پیگیری است داستان نویســان  جهانــی  فســتیوال 

کوویــد ۱۹ بــا  زبــان جهــان بــا موضــوع بیمــاری 
کتــاب و  کرونــا« در خانــه  عنــوان »داســتان مــا و 

می شــود. برگــزار  ادبیات ایــران 
ــی  ــتیوال جهان ــارس، فس ــزاری ف ــزارش خبرگ گ ــه  ب
بــرای  ویــژه  بخــش  بــا  کرونــا«  و  مــا  »داســتان 
کادر درمــان برگــزار می شــود. مدافعــان ســالمت و 

*   شرایط شرکت در مسابقه:
۱-  هــر نویســنده می توانــد بــا ارســال یــک داســتان 
کلمــه( در ایــن رقابــت شــرکت  کثــر ۵۰۰۰  کوتــاه )حدا

کند.
یــا  مســابقه  در  پیش تــر  نبایــد  ارســالی  آثــار   -2
برنامه  هــای عمومی شــرکت داده شــده باشــند.
۳-  ایــن فســتیوال ویــژه داستان نویســان فارســی 
زبــان اســت و محــل ســکونت یــا ملیــت نویســنده 
ک نیســت. بنابرایــن نویســندگان از هــر جــای  مــال
کننــد.  جهــان می تواننــد در ایــن مســابقه شــرکت 
نــام خانوادگــی  و  نــام  نویســنده  ک معرفــی  مــال

اوســت.
بــه زبــان فارســی در فایــل  ۴- داســتان ها بایــد 

شــوند. ارســال  و  نوشــته   word
کرونــا و مســائل  ۵- موضوع ایــن رقابــت بیمــاری 
مرتبــط بــا شــیوع این ویــروس همه گیــر جهانــی 
اســت. بنابرایــن، موضــوع داســتان حتمــا بایــد 

مرتبــط با ایــن بیمــاری و مســائل مربــوط بــه آن 
باشــد.

کثر تا تاریخ ۲۰  ۶- نویسندگان باید آثار خود را حدا
 naghdedastan.ir  خــرداد ۱۴۰۰ بــه نشــانی اینترنتی 
و  تکمیــل  را  فســتیوال  در  شــرکت  فــرم  ارســال، 

کننــد. دریافــت  تاییدیــه 
۷- ایــن فســتیوال دارای یــک بخــش ویــژه بــرای 
کادر درمــان اســت. آثــار داســتانی یــا خاطره هــای 
گانــه ارزیابی  کادر درمــان در ایــن بخــش به طور جدا

و بهتریــن آثــار انتخــاب و معرفــی خواهنــد شــد.
۸- شــرکت کنندگان در بخــش ویــژه بایــد تصویــر 
ارســال  داســتان  همــراه  را  خــود  شــغلی  مــدرک 

کننــد.
بخــش  در  می تواننــد  درمــان  کادر  اعضــای   -۹

کننــد. شــرکت  عمومی نیــز 
*   زمان و چگونگی برگزاری:

- فیســتوال بــا ارســال آثــار از ســوی نویســندگان 
آغــاز می شــود. پــس از پایــان مهلــت ارســال آثــار، 
گــردآوری و در اختیــار  دبیرخانــه فســتیوال آثــار را 

هیــأت داوران قــرار خواهــد.
را  اثــر   ۱۰ ارســالی،  آثــار  بیــن  از  داوران  هیــأت   -
کــرد. خواهنــد  معرفــی  منتخــب  آثــار  به عنــوان 
- از بیــن آثــار منتخب ســه اثر  به عنــوان آثار برگزیده 
ــر انتخــاب و معرفــی  ــر به عنــوان برتریــن اث و یــک اث

خواهند شــد.
ــه  گان ــور جدا ــر به ط ــر برت ــز ۵ اث ــژه نی ــش وی - در بخ

انتخــاب و معرفــی خواهنــد شــد.
در  مجــازی،  به صــورت  جشــنواره  اختتامیــه   -
تابســتان ســال جــاری برگــزار و بــه برگزیــدگان، لــوح 
تقدیــر، نشــان جایــزه و جایــره نقــدی اهــدا خواهد 

شــد.
*    مجموعه آثار منتخب و برگزیده در یک مجلد 

تدوین و در تیراژ مناسب منتشر خواهد شد.

کرونا«  فراخوان فستیوال جهانی »داستان ما و 

خبر

برپایــی  بــا  همزمــان  هشــت تصویرگر ایرانی 
کتــاب شــارجه، بــه بخــش  نمایشــگاه بین المللــی 
پایانی مســابقه تصویرگری شــارجه راه پیدا کردند.

از میــان ۱۱۳ تصویرگــر راه یافتــه بــه بخــش پایانــی 

هشــت  نــام  شــارجه،  تصویرگــری  مســابقه 
تصویرگر ایرانــی شــامل محمدعلــی بنــی اســدی، 
محمدحســین ماتــک، مــژگان ســعیدیان، نگیــن 
احتســابیان، علــی بــوذری، حســن عامه کن، هالــه 

قربانــی و نوشــین صادقیــان بــه چشــم می خــورد.
در این رویــداد  شــرکت کنندگان  آثــار  میــان  از 
بین المللــی، در مرحلــه اول تعــدادی اثــر انتخــاب و 
بــه بخــش مســابقه راه پیــدا می کند و در نمایشــگاه 
تخصصی این مســابقه در معرض دید عالقمندان 
قــرار می گیــرد، ســپس از میــان آثــار راه یافتــه بــه 
مرحلــه پایانــی، در مرحلــه دوم بــه ســه نفــر جوایــز 
نیــز  نفــر  اول، دوم و ســوم اهــدا می شــود و ســه 
جایــزه تشــویقی این مســابقه را دریافــت می کننــد.

کتــاب شــارجه هــر ســاله بــا  نمایشــگاه بین المللــی 
هــدف ارتقا ســطح کیفــی تصویرگری کتــاب کودک 
در دنیــا و همچنین ارتبــاط موثر میان تصویرگران، 
نویســندگان، ناشــران و همــه ی دســت اندرکاران 
برگــزار  جهــان  ســطح  در  کــودک  کتــاب  حــوزه 

می شــود.
 این نمایشــگاه از ۱۹ اردیبهشــت تــا ۸ خــرداد ۱۴۰۰

در شهر شارجه برپا خواهد بود.

راه یابی هشت تصویرگر ایرانی به مسابقه تصویرگری شارجه
خبرربخ

خبرربخ

کتــاب  تفاهم نامــه ترجمــه و انتشــار یکصــد جلــد 
کشــور بین ایــران و چیــن  کالســیک و معاصــر دو 
امضــا شــد. تفاهم نامــه ترجمــه و انتشــار یکصــد 
کشــور بیــن  کالســیک و معاصــر دو  کتــاب  جلــد 
و  چیــن  خلــق  جمهــوری  انتشــارات  ملــی  اداره 
ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی ایران امضــا 
و  تفاهم نامه، ایــران  اســاس این  بــر  اســت.  شــده 
کرده انــد طــی پنــج ســال آینــده، ۱۰۰  چیــن توافــق 
کشــور را بــه طــور مشــترک ترجمــه  کالســیک دو  اثــر 
کننــد تــا محصــوالت معنــوی و فرهنگــی  و منتشــر 
کشــور  فاخــر بیشــتری بــرای خواننــدگان و مــردم دو 
کشــور  کمیتــه علمی پنج نفــره از هــر  فراهــم شــود. 
کتاب هــا و تطبیــق آن هــا بــا شــرایط  بــرای انتخــاب 
کشــور مقصد و پیگیری امور ترجمه و نشــر تشــکیل 
جلســات  کشــور  دو  کمیته هــای  و  شــد  خواهــد 
مشــترک خواهنــد داشــت. ترجمــه و آماده ســازی 
کشــور مبــدا و چــاپ و نشــر آن بــر  کتــاب بــر عهــده 
کشــور فهرســت ۵۰  کشــور مقصــد اســت. هــر  عهــده 
کتــاب مــورد نظــر خــود را در دوماهــه  ــا ۱۰۰ عنــوان  ت
ــوی  گفت وگ ــرای  ــای تفاهم نامــه ب اول پــس از امض
اســاس این  بــر  کــرد.  خواهــد  آمــاده  کمیته هــا 
گزارش، ایــران و چیــن از بــدو امضــای موافقت نامــه 
فرهنگــی در ســال ۱۳۶۲ همکاری هــای فرهنگــی 
خــود را در زمینه هــای مختلــف آغاز کردنــد. آموزش 
کــه  زبــان چینــی و فارســی یکــی از عرصه هایــی بــود 
گرفــت. از دهــه ۱۳۷۰  کشــور قــرار  مــورد توجــه دو 
تعــداد زبان دانــان در دو کشــور هــم بــه لحاظ کمی و 
هــم بــه لحــاظ کیفی )تســلط بــر زبــان( رو بــه افزایش 
گذاشــت لــذا زمینــه بــرای ترجمــه مســتقیم بعضــی 
کشــور فراهــم شــد. همچنیــن طــی  کتاب هــا در دو 
کتــاب از زبــان  ســه دهــه اخیــر بیــش از ۱۰۰ عنــوان 
فارســی مســتقیمًا بــه زبــان چینــی ترجمه و منتشــر 
شــده اســت. ترجمــه شــاهکارهای ادب فارســی 
کــه حاصــل تعامــل اســتادان و دانشــجویان زبــان 
فارســی دانشــگاه پکــن بــا اســتادان دانشــگاه تهــران 
بــوده از جملــه آن هاســت. اســتادان ایرانی نیــز ده ها 
کتــاب تألیفــی یا ترجمــه ای با موضــوع چین به بــازار 
ــد. چیــن در ســال های اخیــر در  کرده ان ــه  کتــاب ارائ
تــالش اســت آثــار بیشــتری از فرهنــگ و تمــدن خود 

کنــد. را بــه ســایر زبان هــا ترجمــه و منتشــر 

)شــب  آذر،   ۳۰ عمومی ثبــت  فرهنــگ  شــورای 
یلــدا( در تقویــم رسمی کشــور بــه نــام روز »قصــه و 

کــرد. تصویــب  را  قصه گویــی« 
عنــوان  بــه  رسمی کشــور  تقویــم  در  آذر  ثبــت ۳۰ 
کانــون پــرورش  روز قصــه و قصه گویــی، از ســوی 
عالــی  شــورای  بــه  نوجوانــان  و  کــودکان  فکــری 

کــه بــه تازگی  انقــالب فرهنگــی پیشــنهاد شــده بــود 
در شــورای فرهنــگ عمومی بــه تصویــب رســید. 
بــر همیــن اســاس، این مناســبت پــس از طــرح و 
ــالب  ــی انق ــورای عال ــه ش ــی در جلس ــب نهای تصوی
فرهنگــی، در تقویــم رسمی کشــور ثبــت خواهــد 

شــد.
کانــون  بــر اســاس این خبــر، مدیرعامــل پیشــین 

گذشــته بــا ارســال نامــه ای رســمی به دبیــر  ســال 
شــورای عالــی انقــالب فرهنگی ایــن پیشــنهاد را بــا 
هــدف پاسداشــت و هدایــت هدف منــد میــراث 
معنــوی یلــدا و ســنت ارزشــمند قصــه و قصه گویــی 

کــرد. رســمی مطرح  به صــورت 
از موافقــت دبیر ایــن شــورا،  پــس  زمینــه  در ایــن 
موضــوع بــه شــورای فرهنــگ عمومی کشــور ارجــاع 
پژوهش هایــی  و  مســتندات  نیــز  کانــون  و  شــد 
در حــوزه قصــه و قصه گویــی بــه ســتاد فرهنــگ 
ــی انقــالب فرهنگــی ارســال  ــه شــورای عال دبیرخان
کرد. ایــده نام گــذاری یلــدا بــه عنــوان روز قصــه و 
ســال های  رسمی کشــور  تقویــم  در  قصه گویــی 
کــودکان  کانــون پــرورش فکــری  گذشــته از ســوی 
و نوجوانــان مطــرح شــد امــا بررســی این پیشــنهاد 
به صــورت رســمی در ســال ۱۳۹۹ ارائــه و در دســتور 
کــه  گرفــت  کار شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی قــرار 
ــه زودی با ایــن پیشــنهاد  امیــد می رود ایــن شــورا ب

ــد. کن ــت  موافق

تفاهم نامه  ترجمه کتاب 
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خبرربخ

گفــت: ارز  کشــور  رییــس اتحادیــه چاپخانــه داران 
۴۲۰۰ تومانــی بــه ســایر افــراِد خــارج از صنعت چاپ 
کاغــذ هــم  گرفــت و تخصیــص ارز بــه بخــش  تعلــق 
بــا مدیریت هــای سراســر غلــط بــه یــک فاجعــه 

انجامیــد.
احمــد ابوالحســنی رییــس اتحادیه چاپخانــه داران 
کشــور در برنامــه زنــده رادیــو گفتگــو برنامــه »تقاطــع 
ــاپ  ــوزه چ ــالت ح ــکالت و معض ــه مش ــگ« ب فرهن
گفــت: فعــاالن صنعــت چــاپ پــس از  کــرد و  اشــاره 
کــه هزینه های  کرونــا ماهــی یکبــار تســت می دادنــد 

اضافــی را بــه آن هــا تحمیــل می کنــد.
ارز در شــرایط ســخت  گرانــی  بــه  وی همچنیــن 
کــرد و  واردات مــواد اولیــه صنعــت چــاپ اشــاره 

کارگاه هــا آســیب  افــزود: در ایــن بخــش بســیاری از 
گذاشــتند. دیدنــد و رو بــه تعطیلــی 

بــه  تومانــی  ارز ۴۲۰۰  بیان اینکــه  بــا  ابوالحســنی 
گرفــت و  ســایر افــراِد خــارج از صنعــت چــاپ تعلــق 
تخصیــص ارز بــه بخــش کاغــذ هم بــا مدیریت های 
سراســر غلــط بــه یــک فاجعــه انجامیــد، ادامــه داد: 
گالسه  کاغذ  در حوزه مقوا و صنعت بسته بندی و 

هــم دچــار مشــکل شــدیم.
وی افــزود: افراد اندکــی بــرای واردات مــواد اولیــه 
کردنــد،  صنعــت چــاپ ارز ۴۲۰۰ تومانــی دریافــت 
گــر هــم شــد،  ولــی محصــوالت وارد بــازار نشــد و ا
کاغــذ رخ داد و در نهایــت مقــوا بــا قیمــت  مشــکل 

گرفــت. کننــده قــرار  آزاد در اختیــار مصــرف 
موانــع  رفــع  را  اقــدام  اصلی تریــن  ابوالحســنی 

دانســت و افــزود: بســیاری از عزیــزان مــواد اولیــه را 
کردنــد، ولــی بــاز هــم قوانینــی بــر ســر  بــا ارز آزاد وارد 
کــه هیچ منطق و اصولــی دربر  راه شــان قــرار داشــت 

نداشــت.
رییــس اتحادیــه چاپخانه داران کشــور همچنیــن از 
گذاری، ایــن صنــف را  کــه بــا تعرفــه  کارشــکنی هایی 
کرد: موانع  گفت و اضافه  کشــید ســخن  به چالش 

بســیاری در حــوزه پلیمــر و بســته بندی داریــم.
کــه بــرای  ابوالحســنی ادامــه داد: تنهــا مــواد اولیــه 
رســیده ایم،  خودکفایــی  بــه  در ایــران  آن  تولیــد 
همین بســته بندی های پلیمری اســت، امــا جای 
ــرو  ــت روب ــش قیم ــا افزای ــم ب ــن ه که ای ــف دارد  تاس

ــت. ــده اس ش
کنونــی موجــب شــده  رانــت  اعالم اینکــه  بــا  وی 
چاپخانــه داران بــه وارداِت مــواِد اولیه ای عالقه مند 
دارد،  وجــود  کشــور  در  آن  مشــابه  کــه  باشــند 
کرد: ایــن مــواد ۱۵ تــا ۲۰ درصــد ارزان تــر  خاطرنشــان 
در داخــل بــه دســت می آیــد. چنیــن رانتــی در هیــچ 

ــدارد. کشــور دیگــری وجــود ن
رییــس اتحادیه چاپخانه داران کشــور با بیان اینکه 
را  مرکــب  هزینــه  حتــی  چاپخانــه داران  برخــی 
نمی گرفتنــد، گفــت: ولی تعــداد چاپخانه دارانی که 
کارشــان شــلوغ  کار می کردند تا کســب و  زیر قیمت 

کند، انــدک بــود. و پــر رفــت و آمــد جلــوه 
ابوالحســنی بــا بیان اینکــه چنیــن چاپخانه دارانــی 
افزود: ایــن  می کردنــد،  چــاپ  را  خــالف  کارهــای 
گروه هــا جعبه هــای لــوازم یدکــی فیک یا مشــکل دار 
کــه البتــه قســمی از این ها مجــوز  را چــاپ می کردنــد 

هــم نداشــتند.

رییس اتحادیه چاپخانه داران: 

بعضی چاپخانه ها برای سرپا ماندن، برچسب تقلبی چاپ می کنند

تصویب ۳۰ آذر به عنوان روز »قصه و قصه گویی« 

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰1۶۶
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰2/۰8

ک  مفــاد آراء هیــأت حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــال
گردیــده  کــه دراجــرای مــاده 1 قانــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر  دهاقــان 
اســت و دراجــرای مــاده ۳ قانــون در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز ازطریــق 
گهــی می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی  کثیراالنتشــار و محلــی آ روزنامــه 
گهــی  کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض داشــته باشــند در شــهر از تاریــخ انتشــار آ
گهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را  و در روســتاها از تاریــخ الصــاق آ
بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمایــد و معتــرض 
بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبت محل مبــادرت 
گواهــی تقدیــم  بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل نمایــد و 
دادخواســت را بــه ثبــت محــل ارائــه نماینــد. بدیهــی اســت دراینصــورت 
بــود.  ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد  بــه  منــوط  ثبــت  اقدامــات 
کــه اعتــراض در مهلــت قانونی واصل نشــود یا معترض گواهی  درصورتــی 
تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت 
بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. صــدور ســند مالکیــت مانــع از 

مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
1( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰19۰۰۰92۶، 1۳99/12/18، آقــای ابراهیــم 
آقابابایــی دهاقانــی فرزنــد نعمــت الــه تمامــت یــک دانــگ و نیــم مشــاع از 
ک شــماره  ششــدانگ یک درب باغ به مســاحت ۴82۵/91 مترمربع پال
9۰۳ فرعــی از 127 اصلــی واقــع در اراضــی خلــف دزجــا دهاقــان انتقــال 

عــادی بــه رســمی مع الواســطه ازطــرف اســمعیل تربــت مالــک رســمی
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1۴۰۰/۰2/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 1۴۰۰/۰۳/۰2
ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و امال

1129۵۳۶ / م الف

گهی فقدان سند مالکیت آ
گلدســته نجــف آبــادی   شــماره: 1۴۰۰8۵۶۰2۰۳۰۰۰۳1۳۴، آقــای محمــد 
که هویت و امضاء  فرزند حسینعلی باستناد یک برگ استشهاد محلی 
کــه ســند مالکیــت نیــم دانــگ  شــهود رســما گواهــی شــده مدعــی شــدند 
ک ثبتــی شــماره ۴۴۳/2 واقــع در قطعه ۶ نجف  مشــاع از ششــدانگ پــال
کــه ســند مالکیــت آن در دفتــر الکترونیــک  آبــاد بخــش 11 ثبــت اصفهــان 
ک شــماره 1۳9۵2۰۳۰2۰۳۰۰۰712۴ ثبــت و ســند چاپــی شــماره  امــال
گردیــده و معاملــه  9۰۴۳89 ســری ب 9۳  بنــام نامبــرده صــادر و تســلیم 
گــم شــدن یــا ازبیــن رفتــن: بــه  دیگــری هــم انجــام نشــده اســت. نحــوه 
علت ســهل انگاری مفقود شــده اســت. چون درخواســت صدورالمثنی 
ســند مالکیــت نامبــرده را نمــوده طبــق تبصــره یــک اصالحــی مــاده 12۰ 
گهــی می شــود کــه هرکــس مدعــی انجام  آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
ــود  ــا وج ــه آن ی ــبت ب ــده( نس ــی ذکرش گه ــن آ ــه در ای ــر از آنچ ــه )غی معامل
گهــی تــا ده  ســند مالکیــت مذکــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
کتبــا ضمــن ارائــه اصــل ســند  روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را 
مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی  گــردد. ا کننــده مســترد  ســند بــه ارائــه 
نرســید یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی ســند 
مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. تاریخ انتشــار 
1۴۰۰/۰۳/۰1 - مهــدی صادقــی وصفــی مدیــر واحــد ثبتــی ملــک نجــف 

آبــاد ازطــرف محســن نســاج نجــف آبــادی - 11۳8۵2۳/م الــف

گهی آ

خبر

گهی تغییرات  آ
گهــی تغییــرات شــرکت خدمــات اداری پوشــان فریــن تیــران شــرکت  آ
تعاونــی بــه شــماره ثبــت ۳2۳ و شناســه ملــی 1۰2۶۰۰7271۰ بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده مــورخ 1۳99/۰8/21 و نامــه 
شــماره 278۵ مــورخ 1۳99/11/11 اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعی تیران 
ــان  ــه پارس اندیش ــی ب ــام تعاون ــد: ن ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــرون تصمیم ک و 
مبتکــر نویــن تجــارت تغییــر یافــت. موضــوع فعالیــت شــرکت تعاونــی 
انجــام امــور خدماتــی و اجــرای طــرح و اداره واحــد تولیــدی درزمینــه 
زعفــران،  و  زرشــک  خشــکبار،  آجیــل،  انــواع  بنــدی  بســته  و  تولیــد 
میوه هــای خشــک، ســبزیجات و صیفــی جــات خشــک، انــواع ادویه هــا 
کار و  از نیــروی  گیاهــی – بااســتفاده  و چاشــنی های، دمنوش هــای 
مهــارت اعضــا و فــروش محصــوالت تولیــدی - تغییــر نشــانی تعاونــی بــه 
آدرس اســتان اصفهــان، شهرســتان تیــران و کــرون، بخش مرکزی، شــهر 
تیــران، محله شــهرک بهارســتان، خیابــان )اللــه(، خیابان بهارســتان 2، 
گردیــد.  کدپســتی 8۵۳18۶۴988 تصویــب  ک 29، طبقــه همکــف  پــال
اساســنامه جدیــد تعاونــی در ۵2 مــاده و۳7 تبصــره تصویــب و جایگزیــن 
ک اســتان اصفهان  اساســنامه قبلــی گردیــد. اداره کل ثبــت اســناد و امال
مرجــع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری تیــران و کــرون )11۳9۰81(

گهی تغییرات  آ
گهی تغییرات شرکت خدمات اداری پوشان فرین تیران شرکت تعاونی  آ
به شماره ثبت ۳2۳ و شناسه ملی 1۰2۶۰۰7271۰ به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 1۳99/۰8/22 و نامــه 
شــماره 278۵ مــورخ 1۳99/11/11 اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی تیــران 
و کــرون تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: ترازنامــه و صورتهــای مالــی منتهــی 
ــه  ــه تصویــب مجمــع عمومی رســید. مریــم نخعــی ب بــه 1۳98/12/29 ب
کدملــی ۵۴99۴2۵۰۴۳ و  کدملــی ۵۴99۴۳۳۴۶1 و مجتبــی فدائیبــه 
کدملــی ۵۴99۳۴۴۰۳۵ بعنــوان اعضــای اصلــی و  محمــد نخعــی بــه 
اعظــم نخعــی بــه کدملــی ۵۴99۴27۶1۵ و محمدعلی نخعی به کدملی 
ــره شــرکت  ــی البــدل هیــأت مدی ــه عنــوان اعضــای عل ۵۴9989۳۵27 ب
تعاونــی بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد. محمدحســین نخعی 
بــه کدملــی ۵۴9۰۰9919۴ بــازرس اصلــی و شــهناز حســینائی بــه کدملــی 
۵۴99۳۶۶۴۳8 بــه عنــوان بــازرس علی البدل شــرکت تعاونی برای مدت 
ک اســتان  یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد. اداره کل ثبت اســناد و امال
کــرون  اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری تیــران و 

)11۳9۰8۰(

گهی تغییرات  آ
شــرکت خدمــات اداری پوشــان فریــن تیــران شــرکت تعاونــی بــه شــماره 
ثبت ۳2۳ و شناســه ملی 1۰2۶۰۰7271۰ به اســتناد صورتجلســه هیئت 
مدیــره مــورخ 1۳99/۰8/22 و نامــه شــماره 278۵ مــورخ 1۳99/11/11 
کــرون تصمیمــات ذیــل اتخــاذ  کار و رفــاه اجتماعــی تیــران و  اداره تعــاون 
بــه ســمت رئیــس  کدملــی: )۵۴99۴2۵۰۴۳(  شــد: مجتبــی فدائــی 
کدملــی: )۵۴99۳۴۴۰۳۵( بــه ســمت  هیئــت مدیــره و محمــد نخعــی 
نایــب رئیــس هیئت مدیره و مریم نخعــی کدملــی: )۵۴99۴۳۳۴۶1( به 
ســمت منشــی هیئــت مدیــره ومریــم نخعــی کدملــی: )۵۴99۴۳۳۴۶1( 
کلیــه  گردیدنــد.  بــه ســمت مدیرعامــل بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب 
قراردادهــا و اســناد تعهــدآور ازقبیــل چــک، ســفته و بــرات و اوراق بهــادار 
پــس از تصویــب هیــأت مدیــره، بــا امضــای مدیرعامــل و مجتبــی فدائــی 
)ســمت رئیــس( و درغیــاب مجتبــی فدائــی )ســمت رئیــس( بــا امضــای 
محمــد نخعــی )ســمت نائــب رئیــس( و مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود 
و اوراق عــادی بــا امضــاء خانــم مریــم نخعــی )مدیرعامــل( و مهــر شــرکت 
ک اســتان اصفهــان  کل ثبــت اســناد و امــال معتبــر خواهــد بــود. اداره 
مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری تیران و کرون )11۳9۰79(
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ــابقات  ــدگان در مس کنن ــرکت  ــی ش ــت نهای لیس
تاشــکند  در  جهــان  جوانــان  بــرداری  وزنــه 
گــزارش خبرگــزاری  بــه  ازبکســتان اعــام شــد. 
ــان  ــان جه ــرداری جوان ــه ب ــابقات وزن ــوج، مس م
در تاشــکند ازبکســتان آغــاز شــده اســت. لیســت 
کننــدگان در این مســابقات اعام  نهایــی شــرکت 
ــردار در بخــش دختــران و 1۳9  ــه ب شــد و 1۰۵ وزن
کرده انــد.  وزنــه بــردار در بخــش پســران شــرکت 
 ایــران دو وزنــه بــردار در بخــش دختــران و چهــار 
ــی از  ــردار در بخــش پســران دارد البتــه یک ــه ب وزن
وزنــه بــرداران پســر ایران  در صــورت  نداشــتن 
مشــکل پزشــکی بــه مســابقات اعــزام می شــود.
هدایــت تیــم پســران را ســعید علــی حســینی 
ــه مربیگــری او در  کــه اولیــن تجرب ــر عهــده دارد  ب

مســابقات بیــن المللــی اســت.
تیــم وزنــه برداری ایــران بــا توجــه به اینکــه تــا روز 
پنــج شــنبه هفته جــاری نماینــده ندارد، اواســط 

هفتــه بــه عــازم ازبکســتان می شــود.
بخش دختران

دسته 7۶ کیلوگرم:
11 وزنــه بــردار در دســته A بــه رقابــت می پردازند. 
کیلوگرم اســت.  رکــورد ورودی النــاز باجانــی 2۰۵ 
کیلوگــرم در ایــن  وزنــه بــردار روســیه بــا رکــورد 2۴۰ 

گــروه اول اســت.
دسته 87 کیلوگرم:

گــروه  A  ایــن دســته هشــت وزنــه بــردار حضــور  در 
کیلوگــرم  دارنــد و رکــورد ورودی یکتــا جمالــی 21۰ 
کیلوگــرم  اســت. وزنــه بــردار ازبکســتان بــا 2۴۰ 

ــت. ــروه اس گ ــین این  صدرنش
بخش پسران 

دسته 81 کیلوگرم:
حضــور  بــردار  وزنــه   1۰ دســته  A ایــن  گــروه  در 
دارنــدو رکــورد ورودی عبدالــه بیرانونــد نماینــده 

کیلوگــرم اســت.  ایــران ۳2۵ 
  بیشترین رکورد ورودی برای نماینده ارمنستان 

با ۳۴۰ کیلوگرم اســت.
دسته 9۶ کیلوگرم:

گــروه A بــه رقابــت می پردازنــد   9 وزنــه بــردار در 
ــرم  کیلوگ ــد ۳۵۰  ــین بیرانون ــورد ورودی حس و رک
ورودی  رکــورد  بیشــترین  اســت.  شــده  اعــام 
ــا ۳۶۰  بــرای وزنــه بــرداران روســیه و ارمنســتان ب

کیلوگــرم اســت.
دسته 1۰9+ کیلوگرم:

ــت  ــه رقاب ــردار ب ــه ب ــته 1۰ وزن ــن دس ــروه A ای گ در 
وزن  در ایــن  نماینــده  دو  و ایــران  می پردازنــد 
و   ۳9۵ پــور  حســن  رضــا  ورودی  رکــورد  دارد. 
کیلوگــرم اســت. وزنــه بــردار  علیرضــا زنــدی ۳8۵ 
کیلوگــرم صــدر نشــین این دســته  هلنــد بــا ۴۰۰ 

اســت.
برنامه رقابت نمایندگان ایران:

کیلوگــرم پســران    پنجشــنبه ۶ خــرداد : دســته 81 
ســاعت 18:۳۰

کیلوگــرم دختــران   جمعــه 7 خــرداد: دســته 7۶ 
ســاعت 1۵:۳۰

پســران    کیلوگــرم  شــنبه 8 خــرداد: دســته 9۶ 
18:۳۰ ســاعت 

کیلوگــرم   87 دســته  خــرداد:   9 شــنبه  یــک 
1۵:۳۰ ســاعت  دختــران  

کیلوگرم پســران  دوشــنبه 1۰ خرداد: دســته 1۰9+ 
ساعت 1۶:۳۰

لیست نهایی وزنه برداران حاضر در قهرمانی جوانان جهان اعالم شد

برنامــه بازی هــای تیــم ملــی والیبال ایــران در لیــگ 
ملت هــای ۲۰۲۱ والیبــال اعــام شــد. قــرار اســت 
مرحلــه مقدماتــی لیــگ ملت  هــا والیبــال ۲۰۲۱ در 
گــروه مــردان از هفتــم خــرداد آغــاز شــود و تــا دوم تیــر 
بــه مــدت ۲۷ روز ادامــه داشــته باشــد. تیــم ملــی 

ترتیــب  بــه  لیــگ ملت هــا ۲۰۲۱  در  والیبال ایــران 
کانادا، ایتالیــا،  بــه مصــاف ژاپــن، روســیه، هلنــد، 
بلغارســتان، آمریــکا، صربســتان، آلمــان، اســترالیا، 
آرژانتیــن  برزیــل، اســلوونی، فرانســه، لهســتان و 
ملــی  تیــم  بازی هــای  برنامــه  رفــت.  خواهــد 
لیــگ ملت هــای ۲۰۲۱ والیبــال: والیبال ایــران در 

هــر تیــم در ایــن رقابت هــا ۱۵ بــازی انجــام خواهــد 
داد و چهــار تیــم برتــر بــه فینــال صعــود می کننــد 
شــود.  مشــخص  رقابت هــا  قهرمان ایــن  تا اینکــه 
ــت معمــول و قبــل  ــه در حال ک ــی اســت   ایــن درحال
کرونــا شــش تیــم بــه مرحلــه نهایی ایــن  از شــیوع 

مســابقات صعــود می کردنــد.
کــه  فدراســیون جهانــی والیبــال قــول داده اســت 
کاهــش قابــل  جدیدتریــن اقدامــات متقابــل بــرای 
کرونــا از جملــه آزمایش  توجــه خطــر انتقال ویــروس 
مکــرر و مســائل بهداشــتی را در این رقابتهــا به دقت 

کنــد. پیــاده 
لیست تیم ملی ایران )۱۷ نفر دعوت شده اند( : 

 پاسور: سعید معروف، محمد طاهر وادی

کاظمــی، بردیــا   پشــت خط زن: امیــر غفــور، صابــر 
ســعادت

 قدرتــی زن: میــاد عبادی پــور، پوریــا فیاضــی، میثم 
صالحی، امیرحســین اسفندیار، مرتضی شریفی

مســعود  موســوی،  محمــد  ســید  ســرعتی زن:   
غامــی، علــی شــفیعی، علــی اصغــر مجــرد، رضــا 

عابدینــی
 لیبرو:محمدرضا حضرت پور، آرمان صالحی

آلکنــو )ســرمربی(، تومــاس توتولــو )دســتیار اول(، 
ســیامک  دوم(،  )دســتیار  تنــدروان  محمدرضــا 
مشــجری  نویــد  تراپیســت(،  و  )پزشــک  افــروزی 
)آنالیــزور(، مهــدی خبــاز )بدنســاز( و مانلی کســرایی 

)مترجــم(.

جوانــان  و  ورزش  اداره  رئیــس  ربیــع،  علیرضــا 
شهرســتان  بیان اینکــه  بــا  برخــوار  شهرســتان 
برخوار خیرین ورزشــی خوبی را دارا اســت، عنوان 
کمــک خیریــن  کــرد: بــه زودی خانــه والیبــال بــا 

می شــود. تاســیس 
جوانــان  و  ورزش  اداره  رئیــس  ربیــع،  علیرضــا 
شهرســتان برخــوار در نشســت خبــری خــود بــا 
گفت: خیران  اهالی رســانه و خبرنگاران برخواری 
کمک  شهرســتان در بحث ورزش به خوبی به ما 

کرده انــد و خیریــن خوبــی را دارا هســتیم.
کار هــای  افزود: ایــن خیــران در شهرســتان  وی 
کــه مــورد تحســین اســت.  بزرگــی را انجــام داده انــد 
ــن  ــط خیری ــی توس ــرای ورزش تخت ــه اول س طبق
کــه داشــتیم قــرار شــد  آمــاده شــد و در جلســاتی 
طبقــه دوم ایــن مجموعــه ورزشــی هــم توســط 

خیریــن ســاخته شــود.
ربیــع بــا بیان اینکــه احــداث ســالن اختصاصــی 
بــوده،  برنامه هایمــان  در  شهرســتان  در  جــودو 
کار آمدند و ۱۵۰ میلیون  کــرد: خیرین پــای  عنــوان 

تومــان را خیریــن متقبــل شــدند.

رئیــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان برخــوار 
کشــتی بــه همــت  از تجهیــز و تکمیــل ســالن های 

 ۲۰ میلیون تومانی خیرین خبرداد.
پیســت  احــداث  بــرای  بیان اینکــه  بــا  وی 
دوومیدانــی در حبیــب آبــاد حــدودا ۱۵۰ میلیــون 
تومــان اعتبــار برآورد شــده، اظهار کرد: ان شــاء اهلل 
بــا همــت و کمــک خیریــن شــاهد احــداث هــر چــه 

زودتــر آن باشــیم.
گفــت: خانــه والیبــال  علیرضــا ربیــع همچنیــن 
تــا  صفــر  کمــک  بــا  بــزودی  برخــوار  شهرســتان 

شــد. خواهــد  تاســیس  خیریــن  صــدی 
جوانــان  و  ورزش  اداره  جوانــان  امــور  مســئول 
شهرســتان برخــوار در ایــن نشســت بــا بیان اینکــه 
۴ ســازمان مــردم نهــاد در شهرســتان بــا مجــوز 
رســمی فعالیت می کننــد، افــزود: ۲ ســازمان دیگــر 

هــم درحــال ثبــت رسمی هســتند.
کــز مشــاوره ازدواج هــم در  گفت: ایجــاد مرا نجفــی 

کار قــرار دارد. دســتور 
کــرد: رســانه ها برای مشــارکت  کیــد  وی در پایــان تا
نهــاد  مــردم  ســازمان های  تاســیس  در  مــردم 

تبلیغــات الزم را انجــام دهنــد.

کیــش از  اردوی تیــم ملــی فوتبال ایــران در جزیــره 
ششــم خــرداد آغــاز می شــود. 

 اعضــای تیــم ملــی فوتبال ایــران قبــل از اعــزام بــه 
انتخابــی  رقابت هــای  در  حضــور  بــرای  بحریــن 
کیــش اردوی خــود را برگــزار  جــام جهانــی در جزیــره 

می کننــد. 
کادر فنــی، ملــی پوشــان از چهــارم  طبــق برنامــه 
لژیونر هــا  تــا  می رونــد  اردو  بــه  تهــران  در  خــرداد 

ــه جمــع ســایر ملــی پوشــان اضافــه شــوند.  هــم ب
لژیونر هــا در روز هــای چهــارم و پنجــم خــرداد بــه 
اردو اضافــه می شــوند. تیــم ملــی در تهــران ۲ - ۳ 
جلســه تمریــن خواهــد داشــت و ســپس ششــم 
کیــش می شــوند.  خــرداد اعضــای تیــم ملــی راهــی 
گردان اسکوچیچ بعد از اردوی کیش مستقیم  شا
در  ملــی  تیــم  دیدار هــای  می رونــد.  بحریــن  بــه 
بحریــن از ۱۳ خــرداد برگزار می شــود. این مســابقات 

ــود. ــز خواهــد ب ــه صــورت متمرک ب

هافبــک پیشــین تیم هــای پرســپولیس و ســپاهان 
کــه بــازی سرخپوشــان تهرانــی برابــر  معتقــد اســت 
تیــم  قهرمانی ایــن  مهمــی در  نقــش  ذوب آهــن 

خواهــد داشــت.
روزهــای  وضعیت ایــن  دربــاره  آقایــی،  عبــاس 
پرســپولیس  خوشــبختانه  گفــت:  پرســپولیس 
شــرایط خوبــی دارد، ایــن تیــم بــا انجــام بازی هــای 
وجــود  بــا  و  آســیا  قهرمانــان  لیــگ  در  فشــرده 
به ایــران  بازگشــت  در  خوبــی  نتایــج  خســتگی، 
گرفــت. کســب چهــار امتیــاز از دو بــازی ســخت برابــر 
ســپاهان و اســتقال عملکــرد موفقیت آمیــزی بــود 
گل محمــدی در جــام حذفــی هــم بــه  گردان  و شــا
کــه  کردنــد. شــما دیدیــد  مرحلــه بعــدی راه پیــدا 
ــت  ــد از بازگش ــیا بع ــران در آس ــر نماینده های ای دیگ
بــه کشــورمان نتایــج چنــدان خوبــی نگرفتنــد، ولی 
کــه رونــد خوبــش را ادامــه و  پرســپولیس تیمی بــود 
فت نشــده 

ُ
کــه از لحــاظ بدنــی هــم دچار ا نشــان داد 

اســت.
بــا ذوب آهــن  بــازی  بیان اینکــه  بــا  ادامــه  در  وی 
اهمیــت زیــادی بــرای سرخپوشــان دارد، تصریــح 
گذشــته جــای پرســپولیس و  کــرد: در هفته هــای 
ســپاهان در جــدول چنــد بــار عــوض شــده اســت 
کمتــر در رده دوم  و حــاال پرســپولیس بــا یــک بــازی 
قــرار دارد. بــدون شــک بــازی بــا ذوب آهــن اهمیــت 
زیــادی بــرای پرســپولیس خواهــد داشــت و اعتقــاد 
که ایــن مســابقه نقــش مهمــی در  من ایــن اســت 
قهرمانی پرســپولیس خواهد داشــت. پرســپولیس 
بــرای بــه دســت آوردن قهرمانــی بــدون شــک بایــد 
گــر  ا بدهــد.  شکســت  اصفهــان  در  را  ذوب آهــن 
سرخپوشــان در ایــن بــازی امتیــاز از دســت بدهنــد، 
کارشــان بــرای قهرمانی ســخت خواهد شــد. قطعــًا 

»شــانس  کــه  پرســش  به ایــن  پاســخ  در  آقایــی 
کدامیــک از دو تیــم پرســپولیس و ســپاهان بــرای 
کــرد:  نشــان  خاطــر  اســت؟«،  بیشــتر  قهرمانــی 
کــدام تیــم بیشــتر اســت.  گفــت شــانس  نمی تــوان 
کــه بــا  خیلی ها ایــن موضــوع را عنــوان می کننــد 
توجه به قهرمانی پرسپولیس در چهار دوره اخیر و 

همچنین پتانسیل فنی این تیم، شانس قهرمانی 
کــه  پرســپولیس بیشــتر اســت. مــن هــم قبــول دارم 
کتیکی کــه دارد  پرســپولیس از لحــاظ تنــوع و نــوع تا
و همچنیــن در اختیــار داشــتن بازیکنــان توانمنــد و 
تأثیرگذار، تیم قوی تری نســبت به ســپاهان اســت، 
ولــی نبایــد فرامــوش کنیــد کــه ســپاهان هم پنــج بار 
قهرمان لیگ شــده اســت و از هر لحاظ که حســاب 
کنید، شخصیت قهرمانی دارد. مدیران، بازیکنان 
کادر فنــی ســپاهان هــم بارهــا در چنیــن شــرایطی  و 
گرفته اند. ســپاهان منتظــر کوچکترین غفلت  قــرار 
گل محمــدی اســت و اعتقــاد من ایــن  گردان  شــا
کــه تیــِم نویدکیــا یــک تهدیــد بــرگ بــرای  اســت 

قهرمانــی پرســپولیس محســوب می شــود.
کنش  هافبک پیشین پرسپولیس و سپاهان در وا
ســپاهان  بازی هــای  معتقدنــد  برخــی  به اینکــه 
تــا پایــان لیــگ آســان تر از بازی هــای پرســپولیس 
دلیــل  را  موضــوع  نمی توان ایــن  گفــت:  اســت، 
قطعــی بــرای قهرمانــی یــک تیــم دانســت، چــون 
فاصلــه فنــی تیم هــا در لیــگ چنــدان زیــاد نیســت. 
قطعــًا هــر تیمی کمتــر اشــتباه کنــد و تمرکــز بیشــتری 

ــد. ــد ش ــان خواه ــت قهرم ــد در نهای ــته باش داش
رقیبــان  ســوی  از  هجمــه  برخــی  دربــاره  وی 
فوتبال ایــران  در  را  تیــم  که ایــن  پرســپولیس 
کرد: ایــن  کیــد  تأ می داننــد،  تیمی خــاص 
برخــی  و  اســت  احساســی  بیشــتر  اظهارنظرهــا 
کردن ایــن مســائل اهــداف خــاص  هــم از مطــرح 
بــا دیــد فوتبالــی  بایــد  خودشــان را دارنــد. شــما 
از  قبــل  پرســپولیس  کنیــد.  نــگاه  به ایــن قضیــه 
آمــدن برانکــو روزهــای خوبــی را در فوتبال ایــران 
تجربــه نمی کــرد، ولــی بعــد از آمدن ایــن مربــی ســیر 
صعــودی تیــم شــروع شــد. تمام ایــن قهرمانی هــا بــا 
شایســتگی و براســاس توانایی هــای فنی ایــن تیــم 
بــه دســت آمــد. در فوتبــال هیــچ وقــت نمی تــوان 
ــار هــم  روی اتفــاق چهــار ســال قهرمــان شــد و دو ب
بــه فینــال لیــگ قهرمانــان آســیا رفــت. بــدون شــک 
پرســپولیس خاص تریــن تیم ایــران اســت و از لحاظ 
فنــی ســطح باالتــری نســبت بــه تیم هــای دیگــر 

دارد.

برنامه بازی های تیم ملی والیبال ایران 
در لیگ ملت های ۲۰۲۱ والیبال

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خبرداد؛

تاسیس خانه والیبال برخوار بزودی

آغاز اردوی تیم ملی فوتبال ایران در جزیره کیش از ششم خرداد
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گزارشــی  ســایت »گل پوینــت« پرتغــال بــا انتشــار 
می، ایــن  مــاه  طارمــی در  مهــدی  عملکــرد  از 
مهاجم ایرانــی را بــه عنــوان بهتریــن بازیکــن ماه 

کــرد. لیــگ پرتغــال انتخــاب 
 لیــگ برتــر فوتبــال پرتغــال بــه پایــان رســید و 
مهــدی طارمی ســتاره ایرانی تیــم فوتبــال پورتــو 
بازیکن ایــن  تاثیرگذارتریــن  عنــوان  توانســت 

کنــد.  کســب  لیــگ را 
گل  گل و ۱۱ پــاس  او در ایــن فصــل توانســت ۱۶ 

کنــد. بــه نــام خــود ثبــت 

گزارشــی  ســایت »گل پوینــت« پرتغــال بــا انتشــار 
می، ایــن  مــاه  طارمــی در  مهــدی  عملکــرد  از 
مهاجم ایرانــی را بــه عنــوان بهتریــن بازیکــن ماه 

کــرد.  لیــگ پرتغــال انتخــاب 
طارمی لقــب  بــه  پرتغــال  پوینــت  گل  رســانه 
دربــاره  و  داد  جنگجوی ایرانــی«  و  »فرمانــده 
بهتریــن   ۷.۴۹ امتیــاز  طارمی بــا  نوشــت:  او 
گرفــت.  نــام  پرتغــال  لیــگ  مــاه  بازیکن ایــن 

طارمی در ایــن مــاه توانســت در ۵ بــازی ۳ بــار 
خــود  آن  از  را  زمیــن  بازیکــن  بهتریــن  عنــوان 

کنــد.

انتخاب مهدی طارمی 
به عنوان  بهترین بازیکن ماه لیگ پرتغال

گزارشربخ
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لغــو  بــا  گرفتــه  بــه هزینه هــای صــورت  بــا توجــه 
المپیــک، ژاپنی هــا میلیاردهــا دالر ضــرر خواهنــد 
کــرد. بــا نزدیــک شــدن بــه افتتاحیــه بازی هــای 
المپیــک توکیــو، حــال و هوای ژاپــن از انتظار روحیه 
شــاد بــه شــک و تردیــد شــدید تبدیــل شــده اســت.

دولــت ژاپــن در پــی افزایــش شــمار مبتایــان بــه 
بــرای  توکیــو، درخواســت هایی  کرونــا در منطقــه 
کنــون  لغو ایــن رویــداد عظیــم ورزشــی داشــته امــا تا
کــرده و اصــرار دارد بــا تدابیری  موضــع خــود را حفــظ 
کــه بــرای محافظت از هزاران ورزشــکار در نظر گرفته 

کامــل برگــزار می شــود. شــده، المپیــک در ایمنــی 
گذشــته برگــزار  قــرار بــود المپیــک مردادمــاه ســال 
ــه ۵ مــاه  ــا در فاصل کرون ــه دلیــل بحــران  ــا ب شــود ام
مانــده، بازی هــا یکســال بــه تعویــق افتــاد. ســابقه 
تاریــخ وجــود  المپیــک در طــول  بازی هــای  لغــو 
ــان  ــه عنــوان میزب ــا ژاپــن نمی خواهــد از او ب دارد ام

ــود. ــاد ش ــده ی ــو ش ــازی لغ ــن ب چهارمی
بــا وجــود شــرایط اضطــراری در توکیــو و چنــد اســتان 
دیگــر، دولــت ژاپــن اصــرار بــه برگــزاری المپیــک دارد 
بــه نظــر می رســد.  کننــده  کــه دالیــل آنهــا قانــع 
کمیتــه برگــزاری بازی هــای توکیــو ۱۲.۶ میلیــارد دالر 
کــرده و تعویــق یکســاله ۲.۸  بــرای المپیــک هزینــه 

کــرده اســت. میلیــارد دالر بــه هزینه هــا اضافــه 
بــر اســاس بــرآورد دیگــر، دولــت ژاپــن و شــرکت های 
خصوصــی درگیــر میزبانی ایــن بازی هــا در صــورت 
کامل ایــن رویــداد، ۴۱۱ تریلیــون دالر را از دســت  لغــو 

می دهنــد.
کــه در اعــداد و ارقــام منعکــس نمی شــود،  آنچــه 
کــه بــرای مســابقه  ســرخوردگی ورزشــکارانی اســت 
کرده انــد. بــرای  در توکیــو طوالنــی و ســخت تمریــن 
بســیاری از آنهــا توکیو می تواند آخریــن فرصت برای 

کســب مــدال المپیــک باشــد.
می دهــد  نشــان  شــده  انجــام  نظرســنجی های 
۸۰ درصــد مــردم ژاپــن مخالــف برگــزاری المپیــک 
ــان و  ــن در خیاب ــا ریخت ــا ب ــدادی از آنه ــتند. تع هس
بــا در دســت داشــتن پوســترهایی بــا عنــوان »نــه 
بــه المپیــک« اعتــراض خــود را نشــان داده انــد. بــه 
ــر  دنبال ایــن ماجــرا یوشــیهیده ســوگا نخســت وزی
کــرد اولویــت او المپیــک نیســت امــا  ژاپــن اعــام 
تصمیــم نهایــی را بایــد کمیتــه بین المللی المپیک 

بگیــرد.
تــا افتتاحیــه المپیــک تنهــا چند هفتــه باقــی مانده 
در  پــا  همچنــان  توکیــو  المپیــک  سرنوشــت  امــا 

هواســت.

ژاپن با لغو المپیک 
چقدر ضرر می کند؟

کــه  اولــی  گل  گفــت:  فوتبــال  مربــی   یــک 
گلــی بــود  ذوب آهــن از اســتقال خــورد ماننــد 
کادر تیــم بایــد  گهــر خــورد ســرمربی و  گل  کــه از 
کننــد  کار  کننــد و طــوری روی تیــم  برنامــه ریــزی 
ــا از  گل خــوردن تکــراری جلوگیــری شــود ت ــه از  ک

گل نخوردنــد.   پرســپولیس نیز اینگونــه 
و  اســتقال  بــازی  مــورد  در  شــفیعی،  حســن 
ذوب آهــن و  بــا اشــاره به اینکــه ذوب آهــن جــام 
کــرد: مجیــدی  حذفــی را از دســت داد، اظهــار 
نیمــه اول را نیمــه خوبــی ندانســت و علــت را 
کــه  کــرد  خســتگی بازی هــای آســیایی عنــوان 
ــد تیــم و  از نظــر مــن درســت نیســت باشــگاه بای
کادری داشــته باشــد تــا بتوانــد ســریع بازیکنــان 
کــرده و خســتگی را از تــن بازیکنــان  را ریــکاوری 

درآورد.
کــرد: تفکــر اســتقال این  مربــی فوتبــال عنــوان 
کــه یــک ســهمیه از آســیا بدســت بیــاورد  اســت 
بــه همیــن جهــت بــازی حذفــی برایــش جایــگاه 
برتــر  لیــگ  در  امســال  چــون  داشــت  خاصــی 
کنــد. کســب  کــه  ســهمیه ای  کمــی دارد  شــانس 
ــتراتژی  ــازی اس ــن ب ــه در ای ــا بیان اینک ــفیعی ب ش
اســتقال روی جــام حذفــی و اســتراتژی ذوب 
کــرد: اســتقال  آهــن روی لیــگ برتــر بــود، اظهــار 
ــد و  ــتفاده می کن ــر از آن اس کمت ــتمی که  ــا سیس ب
کمتر در دفاع از آنها استفاده می کند،  که   نفراتی 

بازی کرد.
وی افــزود: در تیــم اســتقال یزدانــی، مرادمنــد و 
غامــی در تیــم دفاعــی روی خــط بودنــد مهــدی 
ــادری و غفــوری در  پــور و ریگــی وســط زمیــن و ن
قســمت چــپ و راســت زمیــن قــرار داشــتند و 
به ایــن صــورت جلــوی نفــوذ و حرکــت ذوب آهــن 

گرفتــه بودنــد. را 
*   ذوب آهن از هفت بازی اخیرش، پنج بازی 

را بیرون از خانه انجام داد
کــرد: ذوب آهــن از هفــت  حســن شــفیعی عنــوان 
خانــه  از  بیــرون  را  بــازی  پنــج  اخیــرش،  بــازی 
انجــام داد بــه اعتقــاد من ایــن موضــوع برایــش 
کــه در مناطــق مختلفــی قــرار  ســخت بــود چــرا 
می گرفــت و بــدن بازیکنــان آمادگــی الزم بــرای 
کــردن بــا آب و هواهای مختلــف را ندارد. عــادت 
 مربــی فوتبال با بیان اینکــه ذوب آهن بازی های 
ــرد:  ک ــود، بیــان  گذاشــته ب ســختی را پشــت ســر 
کــه دو هفتــه پیــش  ذوب آهــن در بــازی قبــل 
در ورزشــگاه آزادی انجــام داد توانســت پیــروزی 
خوبــی بدســت بیــاورد و بــرد آن بــازی برایــش 

ــر بــود. کــه لیــگ برت مهمتــر بــود چــرا 
کــه در ایــن بازی  شــفیعی در خصــوص گل هایــی 
زده شــد، افــزود: حســینی ســرمربی تیــم ذوب 
کــه رد و بدل  گلــی  گفــت از ســه  آهــن بعــد از بــازی 
گل را مــا بــه اســتقال هدیــه دادیــم و  شــد دو 

گل بــه مــا هدیــه داد. اســتقال نیــز یــک 
*   شرایط ذوب آهن چندان مناسب نیست

کــرد: در حــال حاضــر شــرایط  وی خاطرنشــان 
در  گــر  ا نیســت  مناســب  چنــدان  آهــن  ذوب 
لیــگ برتــر شــرایطش بدتــر شــود احتمــال افتادن 
تمــام  ضــررش  بــه  و ایــن  هســت  ســقوطش   و 

می شود.
کرد: حســینی نیز قریشــی،  حســن شــفیعی بیان 
گذشــته  حســینی و محمــد زاده را بــرای دفــاع 
بــود و در دفــاع ســعی می کردنــد بــا تعــداد زیــادی 
کردنــد  کننــد از اول بــازی ســعی  از نفــرات دفــاع 
کننــد نیمــه اول را خــوب  خیلــی خــوب دفــاع 
کردنــد، پاس هــای عمــق را می بســتند،  بــازی 
ذوب آهــن خیلــی خــوب حرکــت می کــرد وهــر 
کردنــد. کمتــر بــه دروازه همدیگــر حملــه  دو تیــم 

مربــی فوتبــال افــزود: در نیمــه اول ذوب آهــن 
دوم  نیمــه  در  ولــی  داد  انجــام  خوبــی  بــازی 
گل را بــه اســتقال هدیــه داد  تحلیــل رفــت و دو 
چــون بازیکنــان ذوب آهــن در خــط دفــاع حفــظ 

فاصلــه نکردنــد.

کــرد: دفاع هــای وســط زمیــن  شــفیعی اذعــان 
ذوب آهــن در محاسباتشــان مرتکــب اشــتباه 
شــدند و بازیکنــان ســر جــای خودشــان نبودنــد 
کــه باعــت شــد  و پوشــش خوبــی داده نمی شــد 
گل اول ذوب آهن  کند بعد از  گل اول را دریافت 
کنــد و  کــرد از ســمت راســت زمیــن حملــه  ســعی 

کــرد. فشــار را زیــاد 
کــرد: هنگامی کــه ذوب آهــن بــازی را  وی بیــان 
کــه  کنــد  کــرد می توانســت بــازی را اداره  مســاوی 
کــم شــد  بــه اعتقــاد مــن کشــش فکــری بازیکنــان 
کــه باعــث شــد حســینی تعویض هایــی در بــازی 

انجــام دهــد.
بازیکنــان  بیــن  داد:  ادامــه  شــفیعی  حســن 
 هافبــک و دفــاع تیــم ذوب آهــن فاصله ایجــاد 
کــه  گرفــت  شــد و تــوپ بین ایــن بازیکنــان قــرار 
کرنــر هدایــت  قریشــی می توانســت تــوپ را بــه 
کنــد ولی پوشــش نداد  کنــد یــا بــا ســر تــوپ را اوت 
گل دوم را خــورد. و به ایــن صــورت ذوب آهــن 

*   ذوب آهن می توانست مستحق باخت 
نباشد

افــزود: اســتقال در نیمــه دوم  مربــی فوتبــال 
کــرد ولــی تیــم ذوب آهن می توانســت  بهتــر بــازی 
مســتحق باخــت نباشــد و می توانســتند بــازی 
کــه متاســفانه بازیکنــان  را بــه پنالتــی بکشــانند 

کردنــد و باختنــد. ذوب آهــن بچگانــه عمــل 

گفــت: ذوب آهــن بایــد بــه فکــر بــازی بــا  شــفیعی 
پرســپولیس باشــد بازی حساســی پیش رو دارد 
ــازی  ــد از انگیــزه بازیکنــان در ایــن ب حســینی بای
کادر  کمــال و مجتبــی حســینی و  کنــد  اســتفاده 
تیــم بایــد بــه فکــر بــازی بعــد باشــنداز این بــه بعــد 
کــه لیــگ برتــر اســت،  بایــد بــه بازی هــای مهمتــر 

برگردند.
وی بــا بیان اینکــه بــه اعتقــاد مــن فرشــادی مهــر 
گل اولی  بازیکن بســیار خوبی اســت، ادامه داد: 
گلــی بــود  کــه ذوب آهــن از اســتقال خــورد ماننــد 
کادر تیــم بایــد  گهــر خــورد ســرمربی و  گل  کــه از 
کننــد  کار  کننــد و طــوری روی تیــم  برنامــه ریــزی 
ــا از  گل خــوردن تکــراری جلوگیــری شــود ت ــه از  ک

گل نخوردنــد. پرســپولیس نیز اینگونــه 
کــرد: دفــاع ذوب آهــن  حســن شــفیعی بیــان 
بایــد بتوانــد ســریع برگــردد و اشــتباه نکنــد بایــد 
از نقــاط ضعــف و قــوت تیم هــا در بــازی اســتفاده 
شــود بــا اشــتباهات تیــم دفــاع ذوب آهن ایــن 

ــه باخــت تبدیــل شــد. ــازی ب ب
بــازی  در  کــرد: جهانــی  عنــوان  فوتبــال  مربــی 
حملــه  زمیــن  چــپ  ســمت  از  می کــرد  ســعی 
کــه در بــازی بــا  کنــد پیشــنهاد من ایــن اســت 
پرســپولیس، جهانــی را پشــت مهاجمیــن قــرار 
جایگزیــن  را  بهتــری  دفاعــی  نفــرات  و  دهنــد 

کننــد.

چرا ذوب آهن نتوانست از سد استقالل بگذرد؟
گزارشربخ

تیــم فــوالد مبارکه ســپاهان بــا اقتــدار، قهرمان لیگ 
دســته یک بســکتبال کشــور شد.

آسمان خراشــان بســکتبال فــوالد مبارکــه ســپاهان 
دســته  لیــگ  فینــال  ســوم  بــازی  در  پیــروزی  بــا 
کشــور مقابــل تیــم نظــم آوران  یــک باشــگاه های 

بــر ســکوی نخست ایســتادند. ســیرجان 
ســوم  دیــدار  در  ســپاهان  بسکتبالیســت های 
بســکتبال  یــک  دســته  لیــگ  فینــال  مرحلــه  از 
کشــور بــه مصــاف تیــم نظــم آوران  باشــگاه های 
 سیرجان رفتند و در پایان موفق به برتری ۶۷-۷۸ 

شدند.
گذشــته، ســهم هــر تیــم یــک پیــروزی  ــازی  در دو ب
در  ســوم،  بــازی  در  ســپاهان  برتــری  بــا  کــه  بــود 
مجموع با شکســت ۲ بر یک نظم آوران ســیرجان، 
قهرمان ایــن فصــل رقابت هــای لیــگ دســته یــک 
کشــور شــدند تا با اقتدار به  بســکتبال باشــگاه های 

لیــگ برتــر راه یابنــد.
تیــم بســکتبال ســپاهان بــا بازیکنانــی کامــا بومــی و 

بــا هــدف پــرورش و  کــم  میانگیــن ســنی بســیار 
معرفــی نســل تــازه ای از بســکتبال اســتان اصفهــان 
کــه تــا قبــل از مرحلــه نیمــه نهایــی  تشــکیل شــده 
بــدون باخــت بــود، در مرحلــه نیمــه نهایــی یــک 
شکســت مقابــل تیــم آتشــی تهــران داشــت امــا 

توانســت در مجمــوع راهــی فینــال شــود.
دومین شکســت ســپاهانی ها در این فصل، مقابل 
کــه بــاز هــم توانســتند در  نظــم آوران ســیرجان بــود 
ــکوی  ــر س ــان داده و ب ــود را نش ــدار خ ــر اقت ــازی آخ ب

قهرمانــی قــرار بگیرند.

حضور آسمانخراش های سپاهانی 
در لیگ برتر بسکتبال

خبر

تیم تاریخ و ساعت برگزاری ) به وقت ایران(

۷ خرداد - ساعت ۱۵.۳۰              ایران - ژاپن

ایران - روسیه ۸ خرداد - ساعت ۱۴.۳۰

ایران - هلند ۹ خرداد - ساعت ۱۴.۳۰

ایران - کانادا ۱۳ خرداد - ساعت ۱۴.۳۰

ایران - ایتالیا ۱۴ خرداد - ساعت ۲۲

ایران - بلغارستان ۱۵ خرداد - ساعت ۲۲

ایران - آمریکا ۱۹ خرداد - ساعت ۱۸.۳۰

ایران - صربستان ۲۰ خرداد - ساعت ۱۲.۳۰

ایران - آلمان ۲۱ خرداد - ساعت ۱۲.۳۰

ایران - استرالیا ۲۵ خرداد - ساعت ۱۴.۳۰

ایران - برزیل ۲۶ خرداد - ساعت ۲۳.۳۰

ایران - اسلوونی ۲۷ خرداد - ساعت ۱۸.۳۰

ایران - فرانسه ۳۱ خرداد - ساعت ۱۵.۳۰

ایران - لهستان اول تیر - ساعت ۱۷.۳۰

ایران - آرژانتین ۲ تیر - ساعت ۱۸.۳۰
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مدیــرکل ارتباطــات و امــور بین الملل پارک فنــاوری 
پردیــس بــا اشــاره بــه راه انــدازی فــاز اول نمایشــگاه 
پــارک،  محل ایــن  در  پزشــکی  دائمی تجهیــزات 
آن  بخــش   ۴ نمایشــگاه  اول ایــن  فــاز  در   گفــت: 
راه انــدازی شــده و آمــاده پذیرایــی از هیات هــای 

 ایرانــی و خارجــی اســت.
راه انــدازی  بــه  اشــاره  بــا  خالقیــان،  رضــا  امیــن 
پــارک  در  پزشــکی  دائمی تجهیــزات  نمایشــگاه 
نیــم  یــک ســال و  کــرد:  فنــاوری پردیــس اظهــار 
پزشــکی  تجهیــزات  کل  اداره  بــا  توافقــی  قبــل 
پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت 
مشــترک  برنامه هــای  از  یکســری  اجــرای  بــرای 
داشــتیم. وی یکــی از موارد ایــن توافــق را برگــزاری 
پــارک  در  پزشــکی  دائمــی  تجهیــزات  نمایشــگاه 
فنــاوری پردیــس دانســت و ادامــه داد: هــدف از 
کــه مخاطبــان  راه اندازی ایــن نمایشــگاه این اســت 
از  عــام و هیات هــای داخلــی و خارجــی بتواننــد 
توانمندی های ایــران در ایــن زمینــه آشــنا شــوند.
توافــق  امضای ایــن  از  پــس  افــزود:  خالقیــان 
اتحادیــه  و  پزشــکی  تجهیــزات  کل  اداره  نامــه، 

صادرکننــدگان تجهیــزات پزشــکی بــه عنــوان عامل 
ــاوری  ــارک فن ــدند و پ ــی ش ــق معرف ــن تواف اجرای ای
را  متــری   ۲۵۰ حــدود  در  فضایــی  نیــز  پردیــس 

داد. اختصــاص  نمایشــگاه  برای ایــن 
پــارک  الملــل  بیــن  امــور  و  ارتباطــات  کل  مدیــر 
فنــاوری پردیــس، با بیان اینکه این نمایشــگاه برای 
بازدیــد عمومی آمــاده شــده اســت، یــادآور شــد: این 
نمایشــگاه در حــال حاضــر دارای ۴ بخــش  اصلــی 
کــه »اتــاق عمــل« و »اتــاق ICU« بــا تجهیــزات  اســت 
ســاخت ایران از جملــه  بخش های ایــن نمایشــگاه 
بــه شــمار مــی رود. وی »تجهیــزات تصویربــرداری« 
ماننــد دســتگاه های ماموگرافــی و  »شــتابدهنده« 
دانســت  نمایشــگاه  بخش های ایــن  دیگــر  از  را 
عرضــه  آن  در  فناورانه ایرانــی  دســتاوردهای  کــه 
کــرد: بخــش دیگر ایــن  شــده اســت و خاطــر نشــان 
نمایشــگاه بــه عرضه »محصوالت مصرفــی در حوزه 
تجهیــزات پزشــکی اختصــاص داده شــده اســت. 
بــه گفتــه وی بازدیــد از ایــن نمایشــگاه را از ســاعت ۸ 
صبــح تــا ۱۶ دانســت و اظهــار کرد: در این نمایشــگاه 
ــزات  ــای تجهی ــان در حوزه ه ــتاوردهای محقق دس
الکترونیکــی پزشــکی، مصرفــی و تجهیــزات خــاص 

کیــد  اتــاق عمــل عرضــه شــده اســت. خالقیــان بــا تا
فــاز اول ایــن نمایشــگاه  بر اینکــه در حــال حاضــر 
کــرد: برنامــه ریزی هــای  کیــد  افتتــاح شــده اســت، تا
پــارک فنــاوری پردیــس بــر توســعه این نمایشــگاه در 
کنونــی  فضایــی بــه مســاحت ۲ تــا ۳ برابــر فضــای 
ــکی  ــزات پزش ــتگاه های تجهی ــداد دس ــا تع ــت ت اس
کشــور تولیــد شــده اســت، بــه آن  کــه در  حجیــم 

اضافــه شــود.
وی بــا اشــاره بــه برنامــه ریــزی پارک فنــاوری پردیس 
بــرای تجاری ســازی دســتاوردهای این نمایشــگاه، 
کل تجهیــزات پزشــکی وزارت  توضیــح داد: اداره 
ابتــدا  از  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت، 
در صــدد برپایــی چنیــن نمایشــگاهی بــا رویکــرد 
معرفــی و تجــاری ســازی محصــوالت فناورانــه حوزه 
تجهیــزات پزشــکی ایرانی بــوده اســت، از ایــن رو ایــن 
بــه  را  نمایشــگاه  عاملیت ایــن  وظیفــه  کل  اداره 
گــذار  اتحادیــه صادرکننــدگان تجهیــزات پزشــکی وا

ــت. ــرده اس ک
مدیــر کل ارتباطــات و امور بین الملل پارک فناوری 
صادرکننــدگان  اتحادیــه  بیان اینکــه  بــا  پردیــس 
کاملــی بــرای دعــوت  تجهیــزات پزشــکی برنامــه 
گفــت:  دارد،  داخلــی  و  خارجــی  هیات هــای  از 
کنار ایــن اقدامــات، قــرار اســت این اتحادیــه از  در 
ــرات B۲B و  ک ــرای انجــام مذا ــارک ب ظرفیت هــای پ

کنــد. تجــاری ســازی محصــوالت بهــره بــرداری 
خالقیــان بــا بیان اینکه ایــن نمایشــگاه دائمــی در 
شــده  راه انــدازی  پردیــس  فنــاوری  پــارک  محــل 
اســت، افــزود: در حــال حاضــر حــدود ۴۵ شــرکت 
دانــش بنیــان در حــوزه ســامت شــامل تجهیــزات 
پزشــکی و دارویــی در پــارک فناوری پردیس مســتقر 
تعــداد در حــوزه  نیمی از ایــن  از  بیــش  و  هســتند 

ــتند. ــال هس ــکی فع ــزات پزش تجهی

پیاده سازی اتاق عمل و ICU کامال ایرانی 
در نمایشگاه دائمی تجهیزات پزشکی

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

مصــرف زعفــران براســاس مطالعــات اخیــر طــی ۶ 
کیفیــت خــواب  هفتــه می توانــد در بهبــود مــدت و 
ــتند،  ــواب هس ــاالت خ ــه اخت ــا ب ــه مبت ک ــرادی  اف
کنــد. خــواب نامطلــوب نیــز هماننــد تغذیــه  کمــک 
و  می رســاند  آســیب  بــدن  ســامت  بــه  ناســالم 
می توانــد زمینه ســاز اضافــه وزن، افزایــش خطر ابتا 
بــه بیماری هــای قلبــی عروقــی، اختــاالت خلقــی، 

افســردگی و... شــود.
کــه نمی تواننــد راحــت بخوابنــد معمــوال  افــرادی 
می کننــد  پیــدا  گرایــش  خــواب آور  داروهــای  بــه 
غالبــا  و  دارنــد  جانبــی  عــوارض  داروهــا  اما ایــن 
وابســتگی ایجاد می کنــد. به همیــن  دلیــل، بهتــر 
اســت از روش هــای طبیعــی بــرای بهبــود خــواب 
گرفــت. در مطالعــات اخیــر، محققــان تاثیــر  کمــک 
عصــاره زعفــران بــر کیفیــت خــواب را بررســی کردنــد. 
کــه در  گران تریــن ادویــه در جهــان اســت  زعفــران 
دارد.  کاربــرد  مختلــف  کشــورهای  ســنتی  طــب 

کروســین و کروســتین دو ترکیب زعفران هستند که 
تاثیــرات درمانــی آن به خصــوص در بهبود اضطراب 

و افســردگی تاییــد شــده  اســت. 
محققــان تاثیــر عصــاره زعفــران )1۵/۵   میلی گــرم در 
کیفیــت خــواب افــراد مبتــا بــه اختــاالت  روز( را بــر 
کــه بــا اضطــراب همــراه  خــواب خفیــف تــا متوســط 
کردنــد. از ایــن افــراد خواســته  شــد  اســت را بررســی 
تــا پرسشــنامه هایی در مــورد کیفیــت خــواب را یک 
هفتــه قبــل و ســپس طــی ۶ هفتــه پــس از مصــرف 

مکمــل زعفــران تکمیــل کننــد. 

کــه مصــرف مکمــل زعفــران  کــی از آن بــود  نتایــج حا
کتورهــای  طــی ۶ هفتــه باعــث بهبــود بســیاری از فا
کوتاه شــدن زمان به   کیفیت خواب نظیر  مرتبط با 
خواب رفتــن، افزایــش مــدت زمــان خــواب و خــواب 
ــاوی  ــران ح ــان، زعف ــه محقق گفت ــه  ــد. ب ــق ش عمی
کــه نورون هــای  ترکیبــی بــه نــام ســافرانال اســت 
ــر  ــع از تاثی عصبــی مســئول خــواب را تحریــک و مان
ترکیبــات  می شــود.  بیــداری  عامــل  نورون هــای 
از  تعــدادی  ســطح  همچنیــن  زعفــران  در  فعــال 
ناقل هــای عصبی مانند ســروتونین، دوپامیــن و... 
کیفیــت  کــه تاثیــرات مفیــدی بــر  را تعدیــل می کنــد 

ــد.  خــواب دارن
البتــه مصــرف زعفــران زمانــی می توانــد بــه بهبــود 
کــه اصــول دیگــری  کنــد  کمــک  کیفیــت خــواب 
ماننــد شــام ســبک و زودهنــگام، پرهیــز از نــگاه بــه 
صفحــات نمایشــگر در رختخــواب، اجتنــاب از مواد 
محــرک پیــش از خــواب، فعالیــت ورزشــی منظــم در 
طــول روز و ســاعات خــواب منظــم نیز رعایت شــود.

ــا  ــد ی ــه پوســت فشــار می آورن ــه ناخن هــا ب ک ــی  زمان
ــام »ناخــن  ــه ن دچــار عفونــت می شــوند مشــکلی ب

گوشــت بــروز می کنــد. فرورفتــه« در 
کوچکــی  التهاب هــای  شــامل  مشــکل  ایــن 
کــه روی پوســت اطــراف ناخن هــا شــکل  اســت 
ناخن هــای  درمــان  روش  اصلی تریــن  می گیــرد. 
کــه از همــان ابتــدا  گوشــت این اســت  فرورفتــه در 
کنیــد و  کوتــاه  ناخن های تــان را صــاف و درســت 
کفش هــای مناســب و راحــت بپوشــید.  همچنیــن 
گوشــت بــه  کثــر مــوارد ناخن هــای فرورفتــه در  در ا
درمــان خاصــی نیــاز ندارنــد و خودبه خــود بهبــود 
ــر به ایــن مشــکل دچــار شــده اید،  گ می یابنــد. امــا ا

می توانیــد بــا روش هــای طبیعی، وضعیت پوســت 
کاهش دهید. را بهبود بخشــیده و خطر عفونت را 

ترکیب نمک دریا و لیموترش
گرم نمک دریا و 2 عدد لیموترش یک   از ترکیب 1۵ 
مــاده ضدعفونی کننــده و تســکین دهنده حاصــل 
کتریــال  آنتی با خاصیــت  مــاده  دو  می شــود؛ این 
نیــز دارنــد و در نتیجــه مانــع از عفونــت پوســت و 

می شــوند.  ناخن هــا 
آلوئه ورا و روغن درخت چای

برای ایــن روش ۳ قاشــق غذاخــوری ژل آلوئــه ورا را 
ــا ۴ قطــره عصــاره روغنــی درخــت چــای مخلــوط  ب
کنیــد و روی ناخــن مــورد نظــر بمالیــد. خــواص 
بــه  آلوئــه ورا  مرطوب کنندگــی و ضدمیکروبــی ژل 

همــراه قــدرت ضدعفونی کنندگــی درخــت چــای به 
رفــع مشــکل ناخن هــای فرورفتــه در گوشــت کمک 

می کنــد.
عصاره روغنی پونه کوهی

عفونــت  بــروز  از  کوهــی  پونــه  روغنــی  عصــاره   
عصــاره  قطــره   ۵ کافیســت  می کنــد.  جلوگیــری 
کوهــی را بــا 1 قاشــق غذاخــوری روغــن  روغنــی پونــه 

کنیــد. ترکیــب  زیتــون 
کــه حتمــا از یــک روغــن پایــه ماننــد   یادتــان باشــد 
کنیــد چــون ممکــن اســت  روغــن زیتــون اســتفاده 
گــر  عصــاره روغنــی خالــص بــه پوســت آســیب بزنــد. ا
روغــن زیتــون در اختیــار نداشــتید آن را بــا مقــداری 

کنیــد. آب ولــرم رقیــق 

کســازی بــدن  هیــچ میــوه ای به انــدازه لیمــو در پا
موثــر نیســت. از همیــن رو، مصــرف منظــم آن در 
یــک دوره 21 روز می توانــد بــه دفــع مــواد زائــد ناشــی 
کنــد. مصــرف  کمــک  از بی تحرکــی دوران قرنطینــه 
تاندون هــا،  التهــاب  مــورد  در  به خصــوص  لیمــو 
ســنگینی پاهــا، آلــرژی و خســتگی مزمــن هــم مفید 

خواهــد بــود. 
در ادامــه، بــا ۳ مــورد از فوایــد اصلــی لیمــو آشــنا 

از:  عبارتنــد  کــه  می شــویم 
کسازی کبد 1. پا

کبــد به دلیــل مصــرف غذاهــای چــرب  گــر عملکــرد  ا
کاهــش یافته  باشــد، مصرف لیمــو تازه در بهبــود آن 
موثر است. لیمو تولید صفرا را تحریک و با تسهیل 
کمــک می کنــد.  تجزیــه چربی هــا بــه دفــع آن هــا 

البتــه مصــرف لیمــو فراینــد هضــم را نیــز بهبــود 
می بخشــد و می تــوان به شــکل شــربت یــا اســموتی 

کــرد. آن را میــل 
کس و حالت تهوع 2. بهبود ریفال

گرچه شــاید عجیب به نظر برســد اما لیمو در بهبود 
اســیدیته معــده نقــش دارد؛ زیــرا حــاوی مقــدار 
کــه می تواند اسیدســیتریک  زیــادی پتاســیم اســت 

را بــه ســیترات )مــاده ترمیم بخــش معــده(  تبدیــل 
کنــد. آب لیمــو همچنیــن بــه مقابلــه بــا افزایــش 
اســیدیته معده ناشــی از استرس نیز کمک می کند 
و در تســکین حالــت تهــوع به خصوص ویار بــارداری 
موثــر اســت. بــرای بهره منــدی از ایــن تاثیــر لیمــو 
کافــی اســت آب یــک لیمــو در یــک لیــوان آب رقیــق 

و میــل شــود.
۳. مقابله با عفونت ها 

اســانس لیمو ماده ضدعفونی کننده بســیار موثری 
گــر هــر 2 تــا ۳ ســاعت در روز بــه  اســت؛ به خصــوص ا
مــدت 1۵ دقیقــه در محیــط پخــش شــود. بعضــی 
ترکیبــات اســانس لیمــو، خلــط  آور اســت و ویتامیــن
C آن باعــث تحریــک سیســتم ایمنی می شــود. از 
اســانس لیمــو می تــوان به عنــوان ضدعفونی کننــده 

کــرد. آب یــا رفــع بــوی بــد دهــان نیــز اســتفاده 

علیرضــا رییســی ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه 
ــاالی ۷۰ ســال از  ــراد ب ــرد: همــه اف ک ــا اظهــار  کرون ــا  ب
کننــد  کسیناســیون ثبــت نــام  شــنبه در ســامانه وا
ارســال  کننــده  نــام  ثبــت  افــراد  بــرای  پیامــک  و 
می شــود. بــر اســاس تجربــه دو هفتــه اخیر، تصمیم 
 salamat.gov.ir ســایت  در  افــراد  همــه   گرفتیــم 
کنیــم  کننــد و خودمــان نوبــت دهــی  ثبــت نــام 

کسیناســیون اتفــاق  کــز وا تــا ازدحــام پشــت در مرا
کــرد: وقتــی افــراد وارد ســایت  نیفتــد. وی اظهــار 
کــد ملــی  می شــوند، هــم بایــد شــماره تمــاس و هــم 
کننــد. البتــه افــراد می تواننــد شــماره تلفنــی  وارد 
شــخص  خــود  بــه  مربــوط  لزومــا  کــه  کننــد  وارد 
نیســت. در روســتاها و شــهرهای زیــر ۲۰ هــزار نفــر 
هــم نیــازی بــه ثبــت نام در ســایت نیســت. بهــورزان 
 و مراقبــان ســامت تمام ایــن افــراد را می شناســند و 

اطــاع رســانی در روســتاها و شــهرهای زیــر ۲۰ هــزار 
نفــر جمعیــت از طریــق بهــورزان و مراقبــان ســامت 
انجــام می شــود. ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا 
کرونــا گفــت: مقــرر شــده تا برای افــراد باالی ٧٠ ســال 
کســن  کــه پیامــک برای آن ها ارســال نشــده اســت وا
کسیناســیون تزریــق نکننــد و افــراد بایــد  کــز وا در مرا
در هنــگام تزریــق پرینــت یــا پیامــک را نشــان دهنــد 

کســن اســت. و ایــن شــرط تزریــق وا

کی هایــی آشــنا می شــوید  در ایــن مطلــب بــا خورا
کبــد آســیب می زننــد: کــه بــه 

گــر فکــر می کنیــد فقــط الکل بــرای کبد بد اســت،  ا
کــه هــر روز مرتبــًا  کنیــد. چیزهایــی  دوبــاره فکــر 
کبدتــان دارد و  می خوریــد هــم عوارضــی بــرای 

کبــدی منجــر شــود. میتوانــد بــه نارســایی 
شکر

گاه باشید  کنید؟ آ نمی توانید بدون شــکر زندگی 
ریســک  شــده،  فــرآوری  شــکر  زیــاد  صــرف  کــه 
بنابرایــن  می بــرد.  بــاال  را  کبــد  بیماری هــای 
حواس تــان بــه مقــدار شــکری کــه در چــای ، قهــوه 

کاراملی تــان می ریزیــد باشــد. و یــا پاپ کــورن 
مونوسدیم گلوتامید

کــه برســر  بــا توجــه بــه تمــام قیــل و قال هایــی 
کــه  می دانیــد  احتمــاال  شــده،  پــا  بــه  نــودل 
ــد منجــر  گلوتامیــد می توان خــوردن مونوســدیم 
ــا بــه  کبــد غیرچــرب الکلــی شــود. آی بــه بیمــاری 
کــردن جایگزیــن برای ایــن نودل هــا  دنبــال پیــدا 

هســتید؟
ویتامین 

ــرای بینایــی خــوب  همــه می دانیــم وینامیــن آ ب
ــد  ــن می توان ــن ویتامی ــاد از ای ــزان زی ــا می ــت ام اس
ــدازه دوز مــورد  کبــد مضــر باشــد. تنهــا به ان ــرای  ب

کــه توســط پزشــک تجویــز شــده مصــرف  نیــاز 
ــه ســرخود! کنیــد ن

انواع نوشابه
چــه نوشــابه های بــدون قنــد و چــه نوشــابه های 
مصنوعــی  شــیرین کننده های  از  پــر  رژیمــی، 
کــه منجــر بــه  کســیدکربن بــاال هســتند  و دی ا

می شــود. کبــد  بیمــاری 
داروهای ضد افسردگی

در مــوارد نــادر، داروهــای ضدافســردگی، میــزان 
ــر  گ ــن ا ــد، بنابرای ــش می دهن ــد افزای کب ــم را در  س
کردیــد  کبــد را مشــاهده  هرگونــه عامــت بیمــاری 

کنیــد. ــا پزشــک تان مشــورت  ســریعا ب
نمک

کــه نمــک زیــاد  ایــن یــک حقیقــت معــروف اســت 
کــه  منجــر بــه فشــارخون می شــود. امــا چیــزی 
کــه نمــک زیــاد بــه  معــروف نیســت این اســت 
دلیــل افزایــش تدریجــی مایــع، موجــب بیمــاری 
کبــد چــرب می شــود. همیــن امــروز مقــدار نمــک 

کنیــد! کنتــرل  مصرفی تــان را 
غذاهای بسته بندی

آیــا هــر روز تنقــات و چیپــس و … می خوریــد؟ 
خیلــی مراقــب باشــید، چــون چربی هــای ترانــس 
موجــود در ایــن مــواد غذایــی بــه کبد شــما آســیب 

می رســاند.

زعفران؛ خواب آور طبیعی

۳روش طبیعی برای درمان ناخن های فرورفته در گوشت

کرونا ۳ دلیل برای خوردن لیمو در ایام 

کسیناسیون سنین باالی ۷۰ سال جزئیات وا

چه چیزهایی به کبد آسیب میزند؟

خبرخبر

بــدن  اســکراب  یــک  عنــوان  بــه  می توانــد   قهــوه 
بــه خوبــی تاثیرگــذار باشــد. عــاوه بــر الیــه بــرداری از 
ســلول های مــرده پوســت، تفالــه قهــوه می توانــد 
کنــد زیرا کافئین  بــه کاهــش ظهور ســلولیت کمک 

کنندگــی دارد. خاصیــت ســفت 
گــر تــا بــه حــال اســکراب قهــوه و شــکر را امتحــان  ا
کــه چقــدر قدرتمند اســت.  کــرده باشــید، می دانیــد 
کــرده  قهــوه و شــکر بــه آرامی پوســت را الیــه بــرداری 
و آن را نــرم و صــاف می کننــد. ماســاژ اســکراب روی 
می کنــد،  تحریــک  را  خــون  جریــان  نیــز  پوســت 
بنابرایــن بــرای پوســت شــما بســیار خــوب اســت.

ــد  ــه برای ایــن اســکراب بای ک توجــه داشــته باشــید 
رطوبــت  زیــرا  کنیــد،  اســتفاده  خشــک  قهــوه  از 
موجــود در تفاله هــای قهــوه باعــث خــراب شــدن 

می شــود. آن 
بــرای تهیــه یــک اســکراب قهــوه ســاده، تفالــه قهــوه 
نمــک  مســاوی  مقــدار  بــا  را  فنجــان(   - )حــدود 
دریــا و ۲ قاشــق غذاخــوری روغــن نارگیــل مخلــوط 

کنیــد. همچنیــن می توانیــد ۵ الــی ۱۰ قطــره از روغــن 
ضــروری مــورد عاقــه خــود را به ایــن مخلــوط اضافه 

کنید.
بــرای اســتفاده، در هنــگام اســتحمام، ۱-۲ قاشــق 
غذاخــوری اســکراب را روی پوســت ماســاژ دهیــد، و 
گــرم بشــویید. هفتــه ای ۲ الــی ۳ بار ایــن  بعــد بــا آب 
کنید. ایــن مقــدار بایــد بــرای تقریبــًا ۶  روال را تکــرار 
کافــی باشــد. بعــد از اســتفاده، آن را در  بــار اســتفاده 
یخچــال نگهــداری کنید و ظرف دو هفته اســتفاده 

کنید.

کــه مرتبــا از ســوی جامعــه  فیبــر مــاده ای اســت 
پزشــکی و ســامت، نــام آن را می شــنوید. 

کــه  اســت  کربوهیــدرات  از  خاصــی  نــوع  فیبــر 
گیاهــی مثــل ســبزیجات و غــات  در غذاهــای 
نمی توانــد  بــدن  و  دارد  زیــاد وجــود  مقــدار  بــه 
 تمامی آنهــا را بــه راحتــی هضــم کنــد. با اینکــه فیبر 
بــه راحتــی در بــدن هضــم نمی شــود امــا نقــش 

موثــری را در ســامت افــراد دارد.
کادمی تغذیــه و رژیــم غذایــی توصیــه می کنــد   آ
کــه روزانــه مصــرف  کالــری  کــه بــه ازای هــر ۱۰۰۰ 
کنیــد.  گــرم فیبــر مصــرف  می کنیــد، حــدود ۱۴ 
گــرم فیبــر بــرای زنــان و  میــزان مطلــوب تقریبــا ۲۴ 

گــرم بــرای مــردان اســت.  ۳۸
خوشــبختانه، افزایش دریافت فیبر نســبتًا آســان 
اســت و بــا مصــرف مــواد غذایــی معرفــی شــده 
در ایــن مطلب به آســانی می توانید فیبــر موردنیاز 

کنیــد. بــدن خــود را تامیــن 
۱. گالبی 

ــم  ــمزه و ه ــم خوش ــه ه ک ــی  ــوه  محبوب ــی می گاب
ــوه ای  ــع می ــن مناب ــی از بهتری ــت و یک ــوی اس مق

فیبــر به شــمار می آیــد.
گابــی خــام  گــرم در یــک  محتــوای فیبــر: ۵.۵ 

گــرم. گــرم در هــر ۱۰۰  متوســط، یــا ۳.۱ 
۲. توت فرنگی 

گزینــه خوشــمزه و ســالم اســت  توت فرنگــی یــک 
شــود  خــورده  تــازه  صــورت  بــه  می توانــد  کــه 
و  منگنــز   ،C ویتامیــن  زیــادی  مقــدار  دارای  و 
کســیدان های مختلــف قدرتمنــد اســت.  آنتی ا
گــرم در ۱ فنجــان تــوت فرنگــی  محتــوای فیبــر: ۳ 

گــرم. گــرم در هــر ۱۰۰  تــازه، یــا ۲ 
۳. آووکادو 

آووکادو یــک میــوه بی نظیــر اســت و به جای اینکه 
کربوهیــدرات باشــد، دارای چربی هــای  سرشــار از 
پتاســیم،   ،C ویتامیــن  زیــادی  مقــدار  و  ســالم 

منیزیــم، ویتامیــن E و ویتامین هــای مختلــف 
فوایــد  دارای  همچنیــن  میــوه  اســت. این   B

بی شــماری بــرای ســامتی انســان اســت.
گــرم در ۱ فنجــان آووکادو خــام،  محتــوای فیبــر: ۱۰ 

گــرم. گــرم در هــر ۱۰۰  یــا ۶.۷ 
۴. سیب 

ســیرکننده ترین  و  خوشــمزه ترین  از  ســیب 
که دارای فیبر نســبتًا باالســت. میوه هایی اســت 
محتــوای فیبــر: ۴.۴ گرم در یک ســیب متوســط، 

گــرم. گــرم در هــر ۱۰۰  خــام یــا ۲.۴ 
۵. تمشک 

تمشــک میــوه ای خوش عطــر و طعــم و سرشــار از 
ویتامیــن C و منگنز اســت.

محتــوای فیبــر: یک فنجان تمشــک خــام حاوی 
۸ گــرم فیبــر یــا ۶.۵ گــرم در هــر ۱۰۰ گــرم.

۶. موز 
جملــه  از  مغــذی  مــواد  از  خوبــی  منبــع  مــوز 
ویتامیــن C، ویتامیــن B۶ و پتاســیم اســت. یــک 
مــوز ســبز یــا اصطاحًا نــارس، مقــدار قابل توجهی 
کربوهیدرات  نشاسته مقاوم را داراست که نوعی 
هضــم نشــده اســت و ماننــد فیبــر عمــل می کنــد.
گــرم در یــک مــوز متوســط، یــا  محتــوای فیبــر: ۳.۱ 

گــرم. گــرم در هــر ۱۰۰   ۲.۶
۷. هویج 

هویــج جــزو ســبزیجات ریشــه دار خوشــمزه، تــرد 
 ،K و بســیار مقــوی اســت و سرشــار از ویتامیــن
کاروتــن نیــز هســت؛  ویتامیــن B۶، منیزیــم و بتا
کــه در بــدن شــما  کســیدانی اســت  کارن آنتی ا بتــا
بــه ویتامیــن A تبدیــل می شــود. بــرای تأمیــن 
فیبــر مــورد نیــاز از ایــن مــاده غذایــی، مقــداری 
هویــج خردشــده را در ســوپی پــر از ســبزیجات 

ــد. بریزی
گــرم در ۱ فنجان هویج خام،  محتــوای فیبر: ۳.۶ 

گــرم در هــر ۱۰۰ گرم. یــا ۲.۸ 

کنید هفت ماده غذایی سرشار از فیبر را بشناسیدبا تفاله قهوه، اسکراب بدن درست 

خبر خبر

کــه امــروزه یکــی از ملزومــات حضــور در  ماســک 
فوایــد  کنــار  در  می شــود،  محســوب  اجتمــاع 
کــه در جلوگیــری از ابتــا به کوویــد-19  بی نظیــری 
دارد، ممکــن اســت منجــر بــه تحریــک پوســت 

گــردد.  صــورت 
پوشــیدن ماســک ممکــن اســت اختــاالت بــه 
ظاهــر ســاده امــا آزاردهنــده ای برجای بگــذارد. در 
ک ماســک بــا اجــزای صــورت ممکــن  اثــر اصطــکا
اســت قرمــزی، تحریــک و جوش هــای ریــزی در 
گــوش و قســمت های  ناحیــه پــل بینــی، پشــت 

دیگــر شــکل بگیــرد. 
ــر ماســک، این  ــرم شــدن هــوا و تعریــق در زی گ ــا  ب
کنش هــای پوســت  کــه وا احتمــال وجــود دارد 
صــورت بیشــتر شــود خصوصــاً  در میــان افــرادی 
کــه بــه ماســک های جنــس التکــس یا پاســتیک 

حساســیت دارنــد. 
کــه اخیرًا انجام شــده  اســت،  براســاس مطالعاتــی 
ماســک زدن طوالنی مــدت می توانــد احتمــال 
ابتــا بــه عفونت هــای پوســتی را افزایــش دهــد یــا 
کامــًا مشــهود در ناحیــه  ک و  زخم هــای دردنــا

صورت ایجــاد ســازد. 
با ماسک زدن، چه پوست هایی در معرض 

خطر هستند؟
کنون استفاده از ماسک در همه مکان های  هم ا
بنابراین ایــن اســت،  اجبــاری   عمومی بســته 

مــا چندیــن  کــه همگــی  احتمــال وجــود دارد 
ســاعت در روز را با صورت پوشــیده ســپری کنیم. 
امــا در ایــن میان بعضــی از انواع پوســت ها ممکن 

اســت بــا ماســک زدن آســیب بیشــتری ببیننــد:
کــه حساســیت بیشــتری بــه  پوســت خشــک 

دارد. مکــرر  ک هــای  اصطکا
پوســت چرب که ترشــح بیش از حد ســبوم در آن 

کنه شــود. می تواند منجــر به ایجاد آ
که  پوســت روشــن در میان افراد باالی ۶۵ ســالی 
کمتــری  الغرتــر هســتند و بدن شــان از مقاومــت 

برخــوردار اســت.
کــه در اثــر ابتــا بــه بیماری هــای  پوســت حســاس 
گزمــا و...( ضعیــف شــده،  کنــه، ا پوســتی مثــل )آ

کنش پذیرتــر خواهــد بــود. وا
پوســت  کــه  معتقدنــد  پوســت  متخصصــان   
از نظــر فیزیولوژیکــی برخــاف پوســت  صــورت 
کــه ضخیم تــر و نازک تــر هســتند  کــف پــا  دســت یــا 

بــا حمــات مکــرر ســازگار نیســت.
چند اقدام پیشگیرانه

کــردن آســیب های پوســتی ناشــی  بــرای محــدود 
از ماســک زدن، می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کرد:

یــک ماســک پنبــه ای خالــص و شــفاف انتخــاب 
تنفــس  راحتــی  بــه  پوســت  هــم  چــون  کنیــد 
می کنــد و هــم احتمــال بــروز حساســیت و آلــرژی 

بــه حداقــل می رســد. 
 1۵ تــا ۳۰ دقیقــه قبــل از ماســک زدن، پوســت را 
بــه خوبــی بــا یــک شــوینده مایــم مثــل صابــون، 
کنیــد. در ادامــه پوســت را خــوب خشــک  تمیــز 
تــا  نماییــد  اســتفاده  مرطوب کننــده  از  و  کــرده 
ک ماســک با  محافــظ پوســت در نواحــی اصطــکا

ــد. ــورت باش ص
کــه موقعیــت مناســب بــود و خطــر ابتــا   هــر زمــان 
وجــود نداشــت، ماســک را برداریــد تــا تخلیــه گرما 

گیــرد. کامــل انجــام  و عرق زدایــی در امنیــت 
کنش هــای  وا عائــم  اولیــن  محض این کــه  بــه   
ــه ماســک زدن آغــاز شــد، از آب ِترمــال  پوســتی ب
ِکِرمی که  کــه خاصیــت تســکین دهندگی دارد یــا از 
خاصیــت درمان کنندگــی دارد و قرمــزی پوســت را 

کاهــش می دهــد اســتفاده نماییــد.

گــرم مســمومیت های غذایــی بیشــتر  در روزهــای 
بهداشــت  بــه  نســبت  بنابرایــن  اســت،  قبــل  از 
مــواد غذایــی توجــه ویــژه ای بایــد داشــت. محمــد 
حاجــی فرجــی در خصــوص تغذیــه مناســب در 
داشــت:  اظهــار  گــرم،  هــوای  و  آب  بــا  روزهایــی 
اســت  گــرم  اصــاح  بــه  هــوا  کــه  روزهایــی   در 
کــه در بحــث تغذیــه ای بــا  عمــده تریــن مشــکلی 
آن روبــه رو هســتیم مســئله فســاد مــواد غذایــی بــا 
کتریایــی و قارچــی اســت  آلودگی هــای ویروســی، با
کــه بســیار افزایــش می یابد. ایــن متخصــص تغذیــه 
افــزود: خوشــبختانه امســال بحث ســفرها به دلیل 
کرونــا کمتــر بــه چشــم می خــورد امــا  شــیوع ویــروس 
گرم تــر اقدام  کــه در روزهــای  بازهــم هســتند افــرادی 
بــه ســفر رفتــن می کننــد در ایــن خصــوص باید ایــن 
غــذا  مصــرف  بــه  نســبت  بیشــتری  توجــه   افــراد 
کنســرو شــده  بــه خصــوص ممنوعیــت غذاهــای 
کــرد:  بیــان  وی  باشــند.  داشــته  ویــژه ای  توجــه 
عــدم رعایــت بهداشــت و صــرف غــذا در مکان هــای 
غذاهــا  در  ســم  تولیــد  بــه  منجــر  کــه  نامناســب 
را  غذایــی  مســمومیت  می تواننــد   می شــوند 
گفتنــی اســت؛ در ایــن زمــان  در پــی داشــته باشــند 
کمکــی بــه  گونــه  مصــرف آنتــی بیوتیک هــا هیــچ 
کــرد امــا مصــرف مایعات گرم مناســب  فــرد نخواهــد 
توصیــه می شــود.فرجی بــا اشــاره به اینکــه ظاهــر 

مناســب غــذا مبنــی بــر ســالم بــودن آن نیســت 
کــرد: ظاهــر غــذا نشــانه ســالم بــودن آن  عنــوان 
غذایــی  مســمومیت  احتمــال  بنابرایــن  نیســت 
وجــود دارد امــا یکــی دیگــر از نــکات مهــم در روزهــای 
ــرای  کافــی ب ــه میــزان مناســب و  ــرم مصــرف آب ب گ
کــه در خصــوص توصیــه می شــود در  بــدن اســت 
بیــرون از منــزل از آب های معدنی مرغوب اســتفاده 
کــرد: در خصــوص مصــرف میــوه و  شــود.وی اظهــار 
کــه در ســبزیجات  ســبزیجات نیــز بایــد دقــت شــود 
بحــث آلودگی هــای انگلــی و قارچــی مطــرح اســت 
بنابرایــن بایــد نســبت بــه بهداشــت ســبزیجات 
خصــوص  در  همچنیــن  داشــت  ویــژه ای  توجــه 
میوه هــا چنانچــه بــدون پوســت مصــرف شــوند 

بســیار بهتــر و ســالم تر اســت.
آلودگــی  گــرم  روزهــای  در  به اینکــه  اشــاره  بــا  وی 
کــرد: مصــرف مــواد  مــواد غذایــی باالســت تصریــح 
گــرم بــه دلیــل نقــل و انتقــال  لبنــی در روزهــای 
در معــرض خرابــی و فاســد شــدن هســتند لــذا در 
بــه تاریــخ مصرف ایــن  افــراد بایــد  زمــان مصــرف 
مــواد دقــت بیشــتری داشــته باشــند همچنیــن در 
گــرم از صــرف غذاهــای تنــد و شــور پرهیــز  روزهــای 
کننــد بهداشــت مــواد غذایــی را  شــود و افــراد ســعی 
کــرد:  کیــد  کننــد. فرجــی در آخــر تا بــه خوبــی حفــظ 
افــراد بایــد بداننــد در صــورت مســمومیت غذایــی و 
بروز مشــکاتی مانند اســهال و اســتفراغ با توجه به 
شــیوع ویروس کرونا ســبب ضعف جســمانی شــده 
کــه پیــش زمینــه ابتــاء به این ویــروس اســت پس تا 
زمانــی که ایــن ویــروس وجــود دارد و مــوارد ابتــاء بــه 
آن نیــز در بیشــترین حالــت قــرار دارد باید نســبت به 
تغذیه ســالم و رعایت بهداشــت مواد غذایی توجه 

ویــژه ای داشــته باشــند.

کنش های  کنترل وا گرم شدن هوا، ماسک و نحوه 
پوستی در صورت

گرم ممنوع خوردن این غذاها در روزهای 

خبرربخ

گرچــه از تنقــات محبــوب بیــن مردم  ذرت بــوداده ا
آســیب هایی  می توانــد  امــا  می شــود  محســوب 
ــه دنبــال داشــته باشــد.  ــرای ســامتی ب جــدی را ب
گــزارش العالــم، پــاپ کــورن یکــی از بهترین میان  بــه 
کــه پیــر و جــوان آن را دوســت  وعده هایــی اســت 
دارنــد، اما ایــن مــاده غذایــی چقــدر بــرای ســامتی 
عمومــی و ســامت دندان هــای شــما مفیــد و یــا بــد 

اســت؟
مهمتریــن  و  برجســته ترین  گــزارش  در ایــن 
می کنیــم: مــرور  را  بــوداده  ذرت  آســیب های 
۱- خــوردن دانه هــای جامــد ذرت کــه موقع بــوداده 
ــدان  ــه شکســتگی دن ــاز نشــده اند منجــر ب شــدن ب

می شــود.

۲- پوســته های ذرت بــو داده در مکان هــای بســیار 
باریکــی بین لثــه و دنــدان قــرار می گیرد.

را  لثه هــا  عفونــت  احتمــال  پوســته ها  ۳- ایــن 
گاهــی اوقــات باعث ایجــاد  افزایــش می دهــد، زیــرا 

می شــود. دهــان  در  آبســه 
۴- ذرت بــو داده شــده در مایکروویــو باعث ایجــاد 

مشــکل در ریه هــا می شــود.

که مصرف ذرت بوداده  خطرهای جدی 
به همراه دارد 
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بیــش از ۳۸۱۴ فرهنــگ مختلــف در دنیــا وجــود 
کــه هــر یــک از آن هــا آداب و رســوم مخصوص  دارد 

بــه خــود را دارنــد. 
گرچــه برخــی از آن هــا بــا ظهــور مدرنیتــه روش هــا 
کردنــد، امــا هنــوز هــم  و ســنت های قدیمــی را رهــا 
کــه بــرای مــردم بقیــه ی  ســنت هایی وجــود دارد 
ــا تعــدادی از  دنیــا قابــل درک نیســت. در ادامــه ب
کشــور های مختلــف  عجیب تریــن ســنت های 

دنیــا آشــنا خواهیــم شــد.
ک - آلمان      ۱- برپا کردن آتش در روز عید پا

ک آتــش بزرگــی  آلمانی هــا شــب قبــل از عیــد پــا
می کنند. ایــن  برپــا  آلمــان  مختلــف  نقــاط  در 
کار بــه  ســنت بســیار قدیمی اســت و آن هــا با ایــن 
اســتقبال بهار می رود و ارواح خبیثه ی زمســتانی 

را دور می کننــد. 
۲- هورت کشیدن - ژاپن

کــردن هنــگام  کشــیدن و ملــچ و ملــوچ  هــورت 
امــر  کشــور ها  گرچــه در بیشــتر  را  خــوردن غــذا 
ناپســندی می داننــد، امــا در ژاپــن اصالً اینگونــه 
گــر نــودل تــان را بــا  نیســت. در حقیقــت ژاپنی هــا ا
کار را بــی ادبانه می دانند. ســر و صــدا نخورید ایــن 

۳- گذاشتن پول در غذا - بولیوی 
در بولیــوی مــردم بــا گذاشــتن ســکه درون کیک، 
بــه پایــان رســیدن ســال را جشــن می گیرنــد و بــه 
اســتقبال ســال نــو می رونــد. آن هــا اعتقــاد دارنــد 
کنــد ســال آینــده  کــه ســکه را پیــدا  کســی  هــر 

ــود. ــار خواهــد ب ــا او ی شــانس ب
۴- پرت کردن دندان - یونان

کودکــی می افتــد آن را  در یونــان وقتــی دنــدان 
بــه پشــت بــام پــرت می کننــد. آن هــا هنــگام پــرت 
کــردن دنــدان آرزو می کننــد دنــدان دائمی کــه بــه 

جــای آن درخواهــد آمــد قــوی و ســالم باشــد.
۵- خوردن بستنی - مغولستان

گــرم تابســتان از خــوردن  گرچــه در روز هــای  مــا 
بســتنی لــذت می بریــم، امــا در مغولســتان مــردم 
ترجیــح می دهنــد در ســردترین روز هــای ســال 
بســتنی بخورنــد. در خیابان هــای مغولســتان 
را  بســتنی ها  کــه  هســت  دســتفروش هایی 
بــه فریــزر، در جعبه هــای مقوایــی  نیــاز  بــدون 
می فروشــند، چــون دمــای هــوا در آنجــا می توانــد 

بــه منفــی ۳۰ درجــه ســانتیگراد برســد.
۶- انتخاب سرنوشت خود - کره جنوبی

تولــد  جشــن  اولیــن  بــه  جنوبــی  کــره  مــردم 
می دهنــد،  ویــژه ای  معنــای  خــود  بچه هــای 
چــون آن هــا در آن روز سرنوشــت خــود را انتخــاب 

. می کننــد
بــر اســاس این ســنت، چیز هــای مختلفــی ماننــد 
کــودک می گذارنــد.  کتــاب، پــول و قلمــو را جلــوی 
کنــد، آینــده اش را  کــودک انتخــاب  کــه  هــر چــه 
کودکــی پــول  گــر  کــرد. مثــاًل ا پیــش بینــی خواهــد 
گر  را انتخــاب کنــد، یعنــی ثروتمنــد خواهد شــد و ا
کتــاب را انتخــاب کنــد یعنی فرد باهوشــی خواهد 

شــد.
7- پریدن از روی صندلی - دانمارک

کشــوری ســنت های مخصــوص بــه  تقریبــًا هــر 
گرفتــن شــب ســال نــوی  خــود را بــرای جشــن 
میالدی دارد. در دانمارک هم همینگونه اســت. 
ــه ۱۲ نیمــه شــب برســد،  پیــش از آنکــه ســاعت ب
آمــاده  و  می رونــد  صندلــی  روی  دانمارکی هــا 
می شــوند تــا بــه محــض آغاز ســال جدیــد از رویش 
کــه از در لحظه ی  گــر کســی فراموش کنــد  بپرنــد. ا

شــروع ســال بپرد، ایــن را بــد یمــن می داننــد.

کــه در ثــروت، قــارون زمــان خــود بــود، اجل  بزرگــی 
کرد. جگر گوشگان  فرا رسید و امید زندگانی قطع 
گفــت: ای فرزنــدان، روزگاری  کــرد.  خــود را حاضــر 
کســب مــال، زحمت هــای ســفر و حضــر  دراز در 
گرســنگی  کشــیده ام و حلــق خــود را بــه ســرپنجه 
فشــرده ام، هرگــز از محافظــت آن غافل مباشــید و 

بــه هیــچ وجــه دســت خــرج بــدان نزنیــد. 
کــه پــدر شــما را در  گــر کســی بــا شــما ســخن گویــد  ا
خــواب دیــدم قلیه حلــوا می خواهــد، هرگز به مکر 
کــه آن من نگفته باشــم و مرده  آن فریــب نخوریــد 

چیزی نخــورد.
گــر مــن خــود نیــز بــه خــواب شــما بیایــم و همیــن  ا
ــه آن را  ک ــرد  ک ــد  ــدان توجــه نبای کنــم، ب التمــاس 

کــه آن را  خــواب و خیــال و رویــا خواننــد. چــه بســا 
شــیطان به شــما نشــان داده باشــد، من آنچه در 
زندگــی نخــورده باشــم در مردگــی تمنا نکنــم. این 

بگفــت و جــان بــه خزانــه مالــک دوزخ ســپرد.

حقایقیازسنتهایعجیبوغریبکشورها نهایتخساست

آداب و رسوم کوتاه داستان 

در  ارتباطــات  هوشــمند  گوشــی های  ظهــور  بــا 
کامــل متحــول شــد، اما ایــن  عصــر جدیــد بــه طــور 
دســتگاه های هوشــمند چگونــه ارتباطــات را در 

کردنــد؟ عصــر جدیــد متحــول 
با اینکــه تنهــا  گوشــی های موبایــل  اولیــن نســل 
وسیله ای همراه برای ارتباط تلفنی یا متنی بودند 
کاربرد ســاده خود توانســتند بســیاری  امــا بــا همــان 
انســان ها  زندگــی  ســختی های  و  مشــکالت  از 
دســتگاه ها  نوآوری های ایــن  کننــد.  برطــرف  را 
ــیار  ــل بس ــی موبای گوش ــران  کارب ــه  ــل اولی ــرای نس ب
گوشــی های  جــذاب و چشــمگیر بــود. بــا تجهیــز 
موبایــل بــه سیســتم عامــل و تبدیــل شــدن آنهــا 
کوچــک و جیبی ایــن رونــد دچــار  کامپیوترهــای  بــه 
کــه تــا پیــش از ایــن  کارهایــی  تحولــی اساســی شــد و 
اختیــار  در  نبــود  ممکــن  موبایــل  کاربــران  بــرای 
گرفــت. از وبگــردی و بررســی ایمیل ها و  آنهــا قــرار 
پرهیجــان  بازی  هــای  تــا  اجتماعــی  شــبکه های 
گوشــی ۴ تــا  کــردن  همــه و همــه تنهــا بــا خــارج  

۵ اینچــی از جیــب شــلوار امکان پذیــر می شــد.
نوآوری هــا حوزه گوشــی های هوشــمند امــا در اینجا 
متوقف نشــد و هر ســاله نســل جدیدتر گوشــی ها با 
قابلیت های پیشــرفته تر رونمایــی و روانــه بازارهای 
جهانــی شــدند. قابلیت هایــی که بــا هدف آســان تر 
کاربــران طراحــی  کارهــا بــرای  کــردن رونــد  و ســریع تر 

و عرضــه می شــدند.
آغــاز همه گیــری بیمــاری در یکــی دو ســال اخیــر 
تغییــرات زیــادی را در ســبک زندگــی افــراد بــه وجــود 

آورد، حفــظ فاصله اجتماعــی و دورکاری در خانه ها 
کاربردهــای  گوشــی های هوشــمند و  باعــث شــد تــا 
آنهــا بیشــتر از قبــل مــورد توجــه قــرار بگیرد. ایــن 
تغییــرات البتــه ســازندگان گوشــی های هوشــمند را 
هــم بــه فکر انداخــت تا دســتگاه های ســاخته شــده 
خــود را بــه قابلیت های جدیدتر و کاربردی تر مجهز 
گوشــی های  کنند. به همین دلیل در نســل جدید 
کــه آنهــا را  هوشــمند شــاهد قابلیت هایــی هســتیم 
بــه دســتگاهی کارآمــد بــرای ارتبــاط بــا دیگــران، کار، 
ســرگرمی و بــازی، دیــدن فیلــم و ســریال و… تبدیــل 
کــرده اســت. در ادامــه بخشــی از ایــن قابلیت هــای 

کرده ایــم. جدیــد را مــرور 
همگام سازی برنامه ها

گوشــی های هوشــمند آنقــدر بــزرگ  نمایشــگرهای 
راحتــی  بــه  می تــوان  کــه  شــده اند  چشــم نواز  و 
ســاعت ها بــه آن چشــم دوخــت و حتــی فایل هــا 
کــرد.  کمــک آن آمــاده  کارهــای اداری الزم را بــه  و 
اپلیکیشــن ها  تــا  اســت  الزم  امــا  کار  برای ایــن 
بــا  و  نصــب  گوشــی  در  را  مرتبــط  برنامه هــای  و 
ــر  کامپیوت ــا  برنامه هــای نصــب شــده در لــپ تــاپ ی

کــرد. همــگام ســازی  
همــکاری میان شــرکت های ســازنده اپلیکیشــن ها 
و نرم افزارها با تولیدکنندگان گوشی کمک می کند 
کننــد و  کار  کاربــران بــا راحتــی و امنیــت بیشــتری  تــا 

ک بگذارنــد.  فایل هــای خــود را بــه اشــترا
امنیت و حریم شخصی

یکــی از مهم تریــن نــکات در زمینــه ارتباطــات میــان 
افــراد، حفــظ حریم شــخصی و اطالعــات خصوصی 
کاربران اســت. گوشــی های هوشــمند در این زمینه 
بــا وجــود چالش هــای زیاد پیشــرفت های بســیاری 

داشــته اند. 
همراه همیشگی

خانــه  حمــام  دریــا،  ســاحل  مثــل  مکان هایــی 
و… همیشــه بــه عنــوان مناطــق ممنوعــه بــرای 
و  می شــدند  شــناخته  هوشــمند  گوشــی های 
خــود  دســتگاه های  از  محافظــت  بــرای  کاربــران 
مجبــور بودنــد تــا در ایــن مکان هــا از قابلیت هــای 
کننــد. در چنــد ســال اخیــر  گوشــی خــود صرف نظــر 
گرفتــن  بــا  پرچمــدار  گوشــی های  جدیــد  نســل 
و   IP۶8 غبــار  و  گــرد  و  آب  ضــد  تاییدیه هــای 
ــا  ــد ت کرن ــم  ــران فراه کارب ــرای  ــکان را ب ــن ام IP۶7 ای
گوشــی های  کــه دوســت دارنــد از  در هــر جــا و زمانــی 
کمــک  خــود بهــره ببرنــد.  مجموع ایــن قابلیت هــا 
گوشــی های هوشــمند در  کــرده تــا نســل جدیدتــر 
دوران پــس از همه گیــری بیماری به دســتگاه هایی 
فــن حریــف تبدیــل شــوند و چالش هــای  همــه  
و  دوســتان  بــا  ارتبــاط  کار،  زمــان  در  را  بســیاری 
ــد. ــران بردارن کارب همــکاران، ســرگرمی و… از ســر راه 

کشــور  بــه  کارآفرین ایرانــی بازگشــته  متخصصــان 
خورشــیدی  پنل هــای  ســاخت  بــه  موفــق 
خــط  هســتند  درصــدد  و  شــدند  ســاختمانی 
کننــد. دکتــر علــی  تولید ایــن پنل هــا را راه انــدازی 
دبیریــان مدیــر عامــل یــک شــرکت دانــش بنیــان 
کارآفرین ایرانــی  مســتقر در پــارک فنــاوری پردیــس و 
کشــور از ســوئیس، دربــاره محصــول  بازگشــته بــه 
اســتفاده  اخیــرًا  گفــت:  شــرکت  در ایــن  تولیــدی 
پنل هــای  واســطه  بــه  خورشــیدی  انــرژی  از 
ــل  ــور تبدی کش ــی در  ــوع مهم ــه موض ــیدی ب خورش
شــده اســت بــه همیــن دلیــل مــا هــم بــه ســمت 
بیان اینکــه  بــا  وی  رفته ایــم.  پنل هــا  تولید ایــن 
خورشــیدی  پنل هــای  کــه  برآمدیــم  صــدد  در 
گفــت: بــه دلیل اینکــه  کنیــم،  ســاختمانی تولیــد 
تولیــد چنیــن پنل هایی هنوز در کشــورهایی مانند 
چیــن رایــج نشــده و در کشــورهای اروپایــی ســاخته 
می شــود، می توانــد ارزش افــزوده باالیــی داشــته 
باشــد از ایــن رو بــه ســمت ســاخت این پنل هــای 

آوردیــم.  روی  ســاختمانی  خورشــیدی 
گفتــه مدیرعامــل شــرکت دانــش بنیان، ایــن  بــه 
بــرای  هســتند  وات   ۱۰۰ خورشــیدی  پنل هــای 
در  کاربــردی  آلومینیــوم  فلــز  از  اســتفاده  همیــن 
کمتــر می شــود. دبیریــان بــا بیان اینکــه  نورگیرهــا 
در  ســاختمانی  پنل هــای  خارجی ایــن  نمونــه 
گفــت: در حــال حاضــر چنیــن  کشــور وجــود نــدارد، 

می شــود.  اســتفاده  اروپــا  در  پنل هایــی 
ســمت  بــه  چیــن  دلیل اینکــه  بــه  گفــت:  وی 
تولید ایــن پنل هــا نرفتــه می توانــد محصــول رقابــت 
کشــور مــا شــود.  پذیــری بــا ارزش افــزوده بــاال در 
دبیریــان ادامــه داد: پنل هــای نیروگاهــی و بــزرگ 
ارزش افــزوده کمتــری نســبت بــه پنل هــای کوچک 
دارنــد از ایــن رو ورود به ایــن عرصــه می توانــد رقابتــی 

کشــور باشــد. و ســودآور بــرای 
نمونه هــای  بیان اینکــه  بــا  کارآفریــن   ایــن 
تولیــد  آمــاده  و  شــده  تســت  پنــل  آزمایشــی این 
گفــت: بنــا داریــم خــط تولید ایــن پنل هــای  اســت، 
خورشــیدی ســاختمانی صــد وات را تــا پایان تیرماه 
 در پــارک فنــاوری پردیس و در چهاردانگه راه اندازی 

کنیم. 

کنون میزبان نمایشــگاه  »مــوزه  طراحــی« در لندن ا
هنــری نخســتین  ربــات انســان نما هنرمنــد جهــان 

اســت.
کــه  نخســتین ربــات انســان نما هنرمنــد جهــان  
بــرای  ویــژه  طــور  بــه  دارد  نــام   )Ai-Da(»آیــدا« 
باشــد؛  خــالق  کــه  اســت  شــده  طراحــی  ایــن 
یــک مــوزه هنــری در لنــدن از  ۱۸ مــاه می بــرای 
افتتــاح  انســان  ربــات  مهارت ایــن  نمایش هــای 

اســت.  شــده 
ایــن تصاویــر بــه طــرز شــگفت آور دقیــق، نقــش 
زیــر  را  بشــری  )AI( در جامعــه  هــوش مصنوعــی 
ــک  ــرًا ی ــر منحص ــه هن ک ــده را  ــرد و این ای ــوال می ب س
گفتــه ســازندگانش، بــه  ویژگــی انســانی اســت، بــه 

می کشــد. چالــش 
کــه  گونــه ای طراحــی شــده اســت  »Ai-Da« بــه 
گــزارش  ماننــد یــک انســان زن رفتــار می کنــد؛ بــه 
کارشناســان  نویســان،  برنامــه  تیمــی از  گاردیــن، 
و  کســفورد  آ دانشــگاه  از  روانشناســان  و  هنــری 

دانشــگاه لیــدز انگلیــس دو ســال از ســال ۲۰۱۷ تــا 
کردنــد. ربــات  توســعه این  صــرف  را   ۲۰۱۹

نــام وی بــه نــام آدا الوالس، ریاضیــدان پیشــگام 
کــه از اولیــن برنامــه نویســان رایانــه  انگلیســی اســت 

بــه حســاب می آیــد.
بــرای  ربــات«  یــک  پرتــره  »آیــدا:  نمایشــگاه 
نخســتین بار در جهــان ســه خودنــگاره عظیــم را بــه 
کــه توســط یــک ربــات انســان نما  گذاشــته  نمایــش 

شــده اند. خلــق  واقعــی  فــوق 
هــوش  از  ترکیبــی   »Ai-Da« جدیــد  پرتره هــای 

نویســی  برنامــه  روز شــده،  بــه  مــداوم  مصنوعــی 
اســت.  پیشــرفته  رباتیــک  و  داخلــی 

ــات  ــه رب ــه ب ک چشــم ها در واقــع دوربینــی هســتند 
ــا در آنچــه در آن خــودش نقاشــی  اجــازه می دهــد ت
کنــد و آن را تکرار  یا مجســمه ســازی می کند »نــگاه« 

کند. 
کنتــرل  بازوهــای رباتیــک توســط هــوش مصنوعــی 

می شــوند.
واقــع  پرتره هــای  به ایجــاد  قــادر  بازوهــا  ایــن 
گرایانــه اســت، در عیــن حــال شــامل تکنیک هــا 
نمونه هــای  در  کــه  اســت  رنگــی  طرح هــای  و 
انســانی  هنرمنــدان  توســط  شــده  هنری ایجــاد 
کــه در هوش مصنوعی بارگذاری می شــوند،  واقعــی 

می شــود. اســتفاده 
کارهای »Ai-Da« شامل نقاشی های  در گذشــته، 
ریاضــی  پیچیــده  اســاس مدل هــای  بــر   انتزاعــی 

بود.
گفتــه آرت نــت، اولیــن نمایشــگاه وی بیــش از ۱   بــه 

میلیــون دالر فــروش هنــری داشــت.

کلــی در شــکل اولیــه خــود مــاده و  عطــر بــه طــور 
ــا  ــه ب ک عصــاره ای خالــص از روغنــی معطــر اســت 
گاهــی مواقــع آب  الــکل یــا همــان اتانــول و حتــی 
مخلــوط می شــود و در بطری هــای مخصــوص 
خودشــان ترکیب می شــوند. میزان الکل موجود 
در عطرهــا عامل بســیار مهمــی در تعیین کیفیت 

و قیمــت عطرهــا بــه شــمار مــی رود.
همچنین غلظت و طول عمر اسانس و ترکیبات 
معطــر اســتفاده شــده در تولیــد انــواع عطــر و انــواع 
ادکلــن متغیــر اســت و افزایــش غلظــت و درصــد 
کــه در مانــدگاری آن تأثیــر  ترکیبــات معطــر اســت 
ــی  ــع شــکل و طراح ــیاری مواق دارد. البتــه در بس
شیشــه عطــر و بســته بندی آن هــم در قیمــت 

نهایــی تأثیرگــذار اســت.
کــه در مــورد عطــر بــا  تقریبــا غیــر ممکــن اســت 
توجــه بــه مواد تشــکیل دهنده آن صحبت کنیم 
کــه فرمــول ســاخت عطــر بــرای طراحــان آن  چــرا 
ــا  عطــر محفــوظ اســت و البتــه ســری؛ در ادامــه ب

ــواع عطرهــا آشــنا می شــویم: ان
پرفیوم ها

پرفیوم هــا بهتریــن و بــا دوام تریــن نــوع رایح هــا بــا 
22 درصــد اســانس روغنی هســتند.

ادو پرفیوم ها
قــرار  اتدوپرفیوم هــا  پرفیوم هــا،  از  بعــد   
گــروه بــا داشــتن 1۵ الــی 22 درصــد  می گیرند. ایــن 
روغــن معطــر رتبــه دوم را بــه دســت می آورنــد.

 ادوتویلت ها
این دسته 8 تا 1۵ درصد اسانس روغنی دارند.

ادکلن ها
کــه بــرای مــردان اســتفاده می شــود تنهــا حــدود ۴ 

درصــد روغــن دارنــد.
 ادوفرش ها: 

ادوفــرش  اصطالحــا  عطرهــا  تریــن  رقیــق  امــا 
کــه ۳ درصــد اســانس روغنــی  نامیــده می شــوند 

دلشــان  کــه  می آینــد  آنهایــی  کار  بــه  و  دارنــد 
می خواهــد عطرشــان بســیار ضعیــف و مالیــم 
باشــد. هــر چقدر میــزان اســانس روغنی یک عطر 
بیشتر باشد قیمتش هم بیشتر و ماندگاری اش 

زیادتــر خواهــد بــود.
کــه از  بــه اســتفاده ای  بــا توجــه  بــرای همیــن 
را  بــاال  دســته های  از  یکــی  می کنیــد  عطرتــان 
کنیــد. معمــوال برای مهمانی ها دســته  انتخــاب 
گزینه هــای بســیار مناســبی هســتند،  اول و دوم 
ندارنــد  دوســت  کــه  آنهایــی  خصــوص  بــه 
عطرشــان را بــه همــراه شــان ببرنــد و مجــددا 

کننــد. تجدیــدش 
نور مصنوعی باید یکی دیگر از تاثیرات مخرب زندگی 
انســان بــر روی زمیــن بشــمار بیایــد زیرا ایــن موضــوع 
موجــب تاثیــر بــر روی محیــط زیســت می شــود و 
گونه هــای جانــوری  گفتــه محققیــن، نابــودی  بــه 
گیاهــی را تســریع می کنــد.  تولیــد نــور مصنوعــی  و 
توســط جمعیــت بشــری روز بــه روز درحــال افزایــش 
اســت و بــا توجــه بــه پیشــرفت امکانــات پزشــکی 
و بهداشــتی و مثبــت بــودن نــرخ رشــد جمعیــت 
ــوری در  ــی ن ــد آلودگ ــدود ۲ درص ــاالنه ح ــی، س جهان
گفتــه بیولوژیســت ها  ــه  ــد و ب جهــان افزایــش می یاب
تاثیر ایــن موضــوع کمتــر از تغییــرات اقلیمی نیســت. 
اختــالل در ســطح هورمــون بــدن، نقــص در چرخــه 
زادو ولــد، اختــالل در الگوهــای فعالیتــی و تغذیــه ای 

کــه نــور مصنوعــی می توانــد  از جملــه مــواردی اســت 
کاهــش و یــا افزایــش  بــر آن اثرگــذار باشــد. همچنیــن 
جمعیــت حشــرات، تســریع شــکوفه دهی درختــان 
در فصــل بهــار، پــرواز پرنده هــای دریایــی بــه ســوی 
کپشــت های دریایــی  برج هــای نورانــی و حرکــت ال
تصــور  بــا  ســاحلی  نورانــی  هتل هــای  ســمت  بــه 
اشــتباه غــروب خورشــید از ســوی این موجــود در 
حــال انقــراض، از دیگــر تاثیــرات مخرب آلودگــی نوری 
بــر محیــط زیســت اســت.  رفتارهــای زندگــی شــبانه و 
روزانه ما در اســتفاده از نور برای جانوران نابودکننده 
کــه اســتفاده از نــور مصنوعــی در  اســت. هرچنــد 
گیاهــان و جانــوران اثــر منفــی نــدارد،  مــواردی بــرای 
ــط  ــرای محی ــا ب ــتفاده از المپ ه ــوع اس ــا در مجم ام
زیســت و به خصوص حشــرات بســیار مخرب است. 

عکس هــای ماهــواره ای از شــب های ســیاره آبــی از 
پیشــرفت هرچــه ســریع تــر دامنه نورهــای مصنوعی 
خبــر می دهــد و از ســوی دیگــر بــا پیشــرفت صنعــت 
رشــته ای  المپ هــای  جایگزینــی  و  المــپ  تولیــد 
نــور آن هــا  کــه  بــا المپ هــای ال ای دی  و نئونــی 
شــباهت زیادتــری بــه نــور خورشــید دارد موجــب 
ــور مصنوعــی   گســترش دامنــه تاثیــرات نامناســب ن
بر روی محیط زیســت می شــود. انســان همچنان از 
محیط های تاریک واهمه دارد و تفکر روشــن کردن 
تمــام تاریکی هــا بــر ذهــن انســان چیــره شــده اســت 
گونــه انســان بایــد هرچــه زودتــر در نحــوه و مــدت  امــا 
کند  زمان استفاده از نورهای مصنوعی تجدید نظر 
کــره  تــا بیشــتر از ایــن تیشــه بــر ریشــه محیــط زیســت 

زمیــن نزند.
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 مواد الزم برای
• اسفناج تازه:۵۰۰ گرم

• پیاز:2 عدد
• تخم مرغ:۴ عدد

• سیر:۴ حبه
طرز تهیه نرگسی اسفناج

کــردن، بشــویید و داخــل  اســفناج ها را پــس از تمیــز 
قابلمــه ای بریزیــد و روی حــرارت مالیــم قــرار دهیــد 
ربــع،  یــک  مــدت  بــه  تــا  ببندیــد  را  قابلمــه  در  و 
کــه از خــود پــس میدهنــد، بپزند. اســفناج ها بــا ابــی 

ــه ای را روی حــرارت قــرار دهیــد و  در ایــن فاصلــه تاب
مقــداری روغــن داخلش بریزید تا داغ شــود. ســپس 
پیاز هــای خاللــی شــده را داخــل روغــن تفــت دهیــد 

تــا نــرم و ســبک شــوند.
کنیــد و تفــت  بــه پیــاز در حــال تفــت ســیر را اضافــه 
شــدند،  ســرخ  پیــاز  و  ســیر  از اینکــه  دهید.بعــد 

کنیــد و  اســفناج ها ی پختــه شــده را بــه آنهــا اضافــه 
دهیــد. کمی تفــت 

مقــداری نمــک و فلفــل روی اســفناج ها بریزیــد و در 
آخــر تخــم مرغ هــا را روی آنهــا بشــکنید و بــدون هــم 
زدن، صبــر کنیــد تــا تخم مرغ ها بســته شــوند.)بهتر 

اســت زرده تخــم مــرغ عســلی باشــد(
نرگســی آماده شــده را در ظرف مورد نظرتان بکشید 

کنید. و میل 
نکات تکمیلی در مورد نرگسی اسفناج

نرگســی اســفناج جــزو غــذای محلــی - مازندرانــی 
ــد میباش

2۰دقیقــه  حــدود  در  آن  انتظــار  و  پخــت  زمــان 
. شــد میبا

نرگســی اســفناج را می توانیــد در وعــده نهار - شــام - 
پیــش غــذا - ســرو کنید.

توجــه نماییــد مقدار مواد اولیه و دســتور تهیــه برای 
۴ نفر مناسب میباشد.

نرگسیاسفناج
دستپختربخ

استونهنج

مادیها

در محوطه باستانی »ویلت شایر« در انگلستان که در سال 198۶ در فهرست جهانی یونسکو ثبت شده است، دوایر سنگی عجیبی وجود دارند 
که تا همین امروز هم دانشمندان علت ساخته شدن آن را نمی دانند. به این دوایر می گویند »استون هنج« که یکی از عجایب جهان باستان 
و از مشهورترین محوطه های باستانی امروز جهان است که از   198۶ در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. قدمت این محوطه 

غ برمی گردد. استون  هنج از دو دایره سنگی متحد المرکز تشکیل شده است که ارتفاع سنگ های دایره درونی  باستانیبه عصر نوسنگی و عصر مفر
آن به  ۶ متر و وزن شان به حدود ۵۰ تن می رسد. ساخت استون  هنج در زمان خود یک شاهکار مهندسی و مستلزم انگیزه، وقت و نیروی انسانی 
زیادی بوده است. با این حال تا امروز دلیل ساخت استون  هنج روشن نشده است، هر چند تئوری های زیادی در مورد کاربرد و دلیل ساخت این 

دوایر سنگی وجود دارد که هنوز هیچ یک از آن ها به یقین ثابت نشده اند.

کز تفریحی محسوب نمی شوند ولی کلی آدم را سر ذوق می آورند. مادی ها نهرهایی  اصفهان شهر مادی هاست و درست است که مادی ها جزو مرا
ع و باغ های اطراف از آبشان سیراب می شوند. قدم زدن در کنار مادی ها می تواند حال آدم را  هستند که از زاینده رود جریان پیدا میکنند و مزار

کلی خوب کند و خودش نوعی تفریح است. در اطراف مادی ها درختان تنومندی هم وجود دارد که بر کل خیابان سایه انداخته اند و گاهی نسیم 
خنکی نیز می وزد. جایی دنج و آرام، برای پیاده روی. اصفهان مادی های زیادی دارد، اما بزرگترین آن مادی نیاصرم، در خیابان چهارباغ عباسی 

قرار دارد که از کنار پل مارنان سرچشمه گرفته و از کنار محله لبنان می گذرد. 

عجایب 
تاریخی

اصفهان 
گردی
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