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گفــت: بــر اســاس  کشــور  معــاون درآمدهــای مالیاتــی ســازمان امــور مالیاتــی 
ــی  ــه مالیات ــه اظهارنام ــد ارائ ــتقیم،  موع ــای مس ــون مالیات ه ــاده ۱۰۰ قان م

اشــخاص حقیقــی )صاحبــان مشــاغل( خــرداد مــاه خواهــد بــود.
کــرد: اشــخاص  گــزارش ســازمان امــور مالیاتــی، محمــد مســیحی اظهــار  بــه 
حقیقــی )صاحبــان مشــاغل( مطابــق قانــون بایــد اظهارنامــه مالیاتــی 
عملکــرد ســال ۱۳۹۹ خــود را خــرداد مــاه ســال جــاری به صــورت الکترونیکی 
از طریــق درگاه ملــی مالیات بــه آدرس WWW.INTAMEDIA.IR ارســال و 
کیــد بر اینکــه برخــورداری از هر نوع  مالیــات خــود را پرداخــت کننــد. وی بــا تأ

تســهیالت و معافیت هــای مالیاتــی، منــوط بــه ارائــه الکترونیکــی...

از سوی سازمان امور مالیاتی؛

زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی 
صاحبان مشاغل اعالم شد

سردار آزمون بهترین بازیکن فصل 
لیگ روسیه شد 

۶

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل 
در مجلس شورای اسالمی:

کاشان،  صنایع بزرگ 
ایجاد اشتغال و 

محرومیت زدایی می کنند

کسیرانی های شهری کشور:   مدیر عامل اتحادیه تا

واریز سهمیه اعتباری سوخت 
خودرو حمل و نقل عمومی

از اول خرداد به مدت ٣ ماه انجام می شود:

شرط و شروط برای صادرات فوالد

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان: 

دستگیری ۲۰ شکارچی غیر مجاز 
در اصفهان

وزیر میراث فرهنگی گردشگری:

گردشگری  کسن به سبد   وا
سالمت اضافه می شود
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ازدواج در اصفهان چقدر آب می خورد؟ 

سکوی پرتاب استعداد های جوان:

کاشان، شهر خالق سینمایی  

۴

۵

مصطفیرحیمی-شهردار

براســاس مصوبــه ۵/81/ش مــورخ 99/۳/17 شــورای اسالمی شــهر و  شــهرداری زیباشــهر 
ــه فــروش یــک واحــد از  ــی شــهرداریها درنظــردارد نســبت ب ــه موجــب مــاده 1۳ آئیــن نامــه مال ب
کاربری اقامتی واقع در مشــهد مقدس، خیابان امام رضا  آپارتمانهای متعلق به شــهرداری را با 
کارشناســی رسمی دادگســتری بــه اشــخاص واجــد شــرایط ازطریــق مزایــده  ۳1 براســاس قیمــت 

ــد. ــذار نمای گ عمومی وا
گهــی تــا روز چهارشــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰۳/19  لــذا شــرکت کننــدگان می تواننــد از تاریــخ انتشــار این آ
بــه امــور قراردادهــای شــهرداری مراجعه و اســناد شــرکت در مزایــده را دریافت نمایند و همچنین 
قیمت پیشنهادی خود را تا روز پنج شنبه مورخ 1۴۰۰/۳/2۰ به دبیرخانه محرمانه )حراست( 

11۳987۵ / م الفشــهرداری ارائه نمایند.

نوبت اول
گهیتجدیدمزایده آ

۳

 از پنجم خرداد در اصفهان:

 برپایی چهاردهمین نمایشگاه تخصصی 
گرانبها  طال و فلزات 

میثممحمدی-شهردارزرینشهر

ــه اســتناد مجــوز شــماره ۴88 مــورخ 99/11/1  شــهرداری زریــن شــهر ب
کاربــری مســکونی  بــا  ک زمیــن  پــال شــورای اسالمی شــهر درنظــردارد 
واقــع در خیابــان صنعــت زریــن شــهر بــه مســاحت 2۴2/88 مترمربــع 
را ازطریــق مزایــده عمومی بــه فــروش رســاند. لــذا از متقاضیــان دعــوت 
کســب اطالعــات بیشــتر  بعمــل می آیــد جهــت دریافــت اســناد مزایــده و 
از تاریــخ انتشــار تــا پایــان وقــت اداری مــورخ 1۴۰۰/۰۳/17 بــه شــهرداری 

11۳۶77۳ / م الفزریــن شــهر مراجعــه نماینــد.

نوبت دوم
گهیمزایده« »تجدیدآ

شرکتآبوفاضالباستاناصفهان

شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان درنظــردارد ازطریــق مناقصــه عمومی خریــد را 
مطابــق جــدول زیــر از فروشــندگان  ذیصــالح انجــام دهــد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: 
تا ساعت 1۵:۰۰ روز شنبه به تاریخ 1۴۰۰/۳/22

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: 
ازساعت 8:۰۰ روز یکشنبه به تاریخ 1۴۰۰/۳/2۳

محل دریافت اسناد: 
WWW.abfaesfahan.irسایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8 - ۶۶8۰۰۳۰ ۳ -  ۰۳1 )داخلی ۳88(

نام روزنامه: سیمای شهر
تاریخ انتشار: 1۴۰۰/۰۳/۰۴

نوبت اول 
گهیمناقصهعمومی آ

مبلغ تضمین 
)ریال(

نوع 
بودجه موضوع مناقصه شماره مناقصه

97۵.۰۰۰.۰۰۰ جاری

 خرید، حمل و نصب و راه اندازی و بهره برداری
 آزمایشی یک دستگاه آشغالگیر مکانیکی و

 یک دستگاه آشغالگیر دستی در ایستگاه پمپاژ
فاضالب زیباشهر

۴۰۰ - 1 - ۶9

88۳.۰۰۰.۰۰۰ جاری
 خرید لوله پلی اتیلن تک  جداره آب شرب در
  قطر های: 9۰، 11۰،  1۶۰  و 2۰۰ میلیمتر جهت

منطقه لنجان
۴۰۰ - 1 - 7۴

2.1۰۰.۰۰۰.۰۰۰ جاری
  خرید دریچه منهول فاضالبی چدنی لوالدار

2۵۰      9۰ کیلوئی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

۴۰۰ - 1 - 79C
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گفــت:  مدیــرکل دفتــر امــور بازرگانــی وزارت صمــت 
کاهــش واردات، مصــرف ســرانه برنــج  بــه واســطه 
۱۵ تــا ۲۰ درصــد کاهــش داشــته اســت. یعنــی بــرآورد 
ــه علــت  ــرم ب کیلوگ ــا ۶  ــه حــدود ۵ ت ک ما ایــن اســت 

کاهــش مصــرف داریــم. افزایــش قیمــت برنــج 
ــت:  ــار داش ــج اظه ــت برن ــورد وضعی ــک زاده در م بی
کــه قیمــت برنــج ارز نیمایــی شــد  گذشــته  از ســال 
کــه فروردیــن  کاهــش در واردات داشــتیم، بطــوری 
امســال نســبت بــه فروردیــن ســال ۹۸ حــدود ۹۰ 
ســال ۹۹  در  داشــته ایم،  واردات  کاهــش  درصــد 
نیــز نســبت بــه ســال ۹۸ حــدود ۴۷ درصــد واردات 
کاهــش داشــته اســت بــه طــور تخمینــی ۱۵ تــا ۲۰ 
درصــد از ایــن کاهــش واردات برنــج از محــل افزایــش 

ــه  تولیــد داخلــی جبــران شــده و یــک مقــدار هــم ب
خاطــر تعدیــل تقاضــا بــوده اســت.

گفــت:  وی در مــورد میــزان تغییــرات ســرانه مصــرف 
کــه رفتــار مصرف کننــده تطبیــق پیــدا کند  تــا زمانــی 
کمتــر می شــود؛ بــا افزایــش قیمــت  میــزان مصــرف 
کاهــش  برنــج،  واردات  شــدن  نیمایــی  از  متاثــر 
مصــرف نیــز رخ می دهــد. در مــورد برنــج حــدود 
۵۰ درصــد وابســتگی بــه واردات داریــم، میــزان نیــاز 
کشــور ۳.۵ میلیــون تــن اســت و حــدود ۶۰۰ هــزار تــن 
نیــز ذخایــر راهبــردی داریــم، حــدود ۱ میلیــون و ۸۰۰ 
تــا ۲ میلیــون تــن آن از طریــق تولیــد داخــل و حــدود 
۱ میلیــون و ۷۰۰ هــزار تــن از طریــق واردات تأمیــن 
می شــود. بنابرایــن ســرانه مصــرف حــدود ۴۰ تــا ۴۲ 

کاهــش واردات،  ــه واســطه  ــرم اســت یعنــی ب کیلوگ
کاهــش ســرانه مصــرف برنــج روی  ــا ۲۰ درصــد  ۱۵ ت
کــه حــدود  ــرآورد ما ایــن اســت  داده اســت. یعنــی ب
کیلوگــرم بــه علــت افزایــش قیمــت برنــج  ۵ تــا ۶ 
کاهــش مصــرف داریم.مدیــرکل دفتــر امــور بازرگانــی 
وزارت صمــت افــزود: طبــق مدل هــای اقتصــادی 
مصرف کننده هــا زمانــی مصــرف خــود را با قیمت ها 
که ایــن تطبیــق رخ  تطبیــق می دهنــد، تــا زمانــی 
ــج  ــرم ســرانه مصــرف برن کیلوگ ــا ۶  دهــد حــدود ۵ ت
کاهــش خواهیــم داشــت، البتــه همه ایــن  وارداتــی 

ــرآوردی اســت. اعــداد بــه صــورت ب
کــرد: بــرای کاالهایی که در ســبد  بیــک زاده تصریــح 
مصــرف خانــوار نقــش دارنــد؛ برنامه ریــزی تامیــن، 
کــه هــر هفتــه در  توزیــع و تنظیــم بــازاری داریــم 

کارگــروه تنظیــم بــازار رصــد می شــود. 
کــه محصــوالت  کلــی از آنجــا  وی افــزود: بــه طــور 
کشــاورزی تابــع شــرایط اقلیمــی و بخــش وارداتــی 
تابــع شــرایط  و شــکر  برنــج  روغــن،  ماننــد  آن هــا 
بــه  بــازار  تنظیــم  کارگــروه  هســتند،  بین المللــی 
ــرار  طــور هفتگــی برنامه هــای خــود را مــورد رصــد ق
می دهــد و متناســب بــا تغییــرات انجــام شــده در 
برنامه ریزی هــای  در  کاالهــا،  تامین ایــن  منابــع 
ــا  ــرای مثــال تعرفه هــا ی خــود تجدیدنظــر می کنــد ب

ســود بازرگانــی را تغییــر می دهــد.

 مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صمت:

کاهش داشته است مصرف سرانه برنج ۱۵ تا ۲۰ درصد 

گزارشربخ

مشــاور وزیــر صنعت، معــدن و تجــارت در امور طرح 
کشــور  الگویــی مثلــث توســعه اقتصــادی، فرهنگــی 
کنون بیش از ۳۸۲ ُمعین  اقتصاد مقاومتی  گفت: ا
کــه ۹۵ درصــد از آنهــا  کشــور وجــود دارد  در ســطح 

جــزو بخــش خصوصی هســتند. 
مــدل  اســاس  بــر  مقاومتــی  اقتصــاد  ُمعین هــای 
کــه بــه ابتــکار  مثلــث توســعه اقتصــادی- فرهنگــی 
اســتاندار خراســان رضــوی و وزیــر صنعــت معــدن و 
کنونــی آغــاز شــده اســت ارائــه آموزش هــای  تجــارت 
کار، تســهیل امــر ســرمایه گذاری و  کســب و  حــوزه 
توانمندســازی مردم در مناطق شهری و روستایی 
و توســعه اقتصــادی منطقــه را عهــده دار هســتند.
همچنیــن شناســایی ظرفیت هــای مناطــق زیــر 
ســرمایه گذاری  بــرای  الزم  بســتر  پوشــش، ایجاد 
ــف  ــر وظای ــتغال زایی از دیگ ــی و اش ــش خصوص بخ

ُمعین هــای اقتصــادی اســت.
جلســه  برگــزاری  حاشــیه  در  لبافــی   کبــر  ا علــی 
کــه بــا حضــور  نهادهــای مردمی اقتصــاد مقاومتــی 
نماینــدگان واحدهــا و بنگاه هــای اقتصــادی بــزرگ 
گســترش و هماهنگی  اســتان اصفهان در راســتای 
بــرای ادای مســوولیت اجتماعــی بنگاه هــا تشــکیل 
صنعتــی  و  اقتصــادی  بنگاه هــای  افــزود:  شــد، 
بعنــوان خیــر اقتصــادی آمادگــی دارنــد تــا در قالــب 
را  کارهــای اجتماعــی، بسترســازی الزم  کســب و 

کننــد. بــرای توانمندســازی مــردم فراهــم 
کشــور  که اتفاقات خوبی در  کرد  وی ابراز امیدواری 
و اســتان اصفهــان ُرخ دهــد و همــه بنگاه هــای 
کار آینــد و بعنــوان عامــل توســعه  اقتصــادی پــای 
روســتاها، توانمندســازی تعــدادی از روســتاها را 

کننــد. تقبــل 
امــور  مشــاور وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در 
طــرح الگویــی مثلــث توســعه اقتصــادی، فرهنگــی 
بــا بیان اینکــه امــروز نشســتی بــا تعــدادی از فعــاالن 
اقتصــادی اســتان اصفهــان برگــزار شــد، احیــای 
مســوولیت های شــرکتی و نهــادی)CSR( و برنامــه 
کلــی  اجرایــی بندهــای یــک، ۲۰ و ۲۱ سیاســت های 
اقتصــاد مقاومتــی را از اهداف ایــن جلســه برشــمرد.
احیــای مســوولیت های  مــدل  کــرد:  اضافــه  وی 
اجتماعــی شــرکتی و نهــادی بــرای توانمندســازی 
کرمــان شــروع شــد و بعنــوان  مــردم از ســال ۹۳ و از 

رضــوی  خراســان  و  کرمــان  در  پایلوت)نمونــه( 
کشــور اجرا می شــود. تکمیل شــد و امروز در سراســر 
کــرد: شــرکت ها و بنگاه هــای  لبافــی خاطرنشــان 
بــه  نســبت  مــدل  اجرای ایــن  در  اقتصــادی 
متعهــد  خــود  پیرامــون  مــردم  توانمندســازی 

. هســتند
بیانگر ایــن  مــدل  به اینکه ایــن  اشــاره  بــا  وی 
بنــگاه  درون  اقتصــادی  تراوش هــای  کــه  اســت 
ــد،  ــذار باش ــم اثرگ ــون ه ــردم پیرام ــفره م ــر س ــد ب بای
افــزود: تعــدادی از بنگاه هــای اقتصــادی اســتان 
کردیــم و بــر اســاس  را بــه همیــن دلیــل مشــخص 
بنگاه هــا  اقدام، ایــن  دســت  در  تفاهمنامه هــای 
باید تعدادی از شــهرها و روســتاهای اطراف خود را 
کننــد و بعنــوان ُمعین توســعه اقتصادی  مشــخص 

و فرهنگــی آنهــا خواهنــد شــد.
امــور  مشــاور وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در 
طــرح الگویــی مثلــث توســعه اقتصــادی، فرهنگــی 
گفــت: شــرکت ها و بنگاه هــای اقتصــادی موضــوع 
ــت مــردم  ــا اولوی توانمندســازی مــردم روســتاها را ب

کــرد. پیرامــون خــود شــروع خواهنــد 
در  طــرح  اجرایی ایــن  عملیــات  کــرد:  بیــان  وی 
که تدوین و آماده  روســتاها در قالب برنامه اجرایی 
شــده، بــا هــدف احیــای مســوولیت های اجــرای 
شــرکتی و نهــادی و برنامــه اجرایــی سیاســت های 
کلــی دنبــال می شــود تــا توانمندســازی روســتاها را 

بدســت بیاوریــم.  
لبافــی اظهــار داشــت: مســیر فعالیــت شــرکت ها در 
ــه اجرایــی و ۴۰  گام، ۱۰ مرحل ــب ۶  هــر روســتا در قال

برنامــه اجرایــی مشــخص شــده اســت.
وی ادامــه داد: بــر اســاس هدفگــذاری انجــام شــده 

ــد بهبــود ســرانه  درآمــد مــردم  از ســال دوم اجــرا بای
دســتکم نســبت بــه قبــل ۵ درصــد بهبود پیــدا کند 
کاهــش نــرخ بیــکاری هــر روســتا بعــد از ۲ ســال  و 
کاهــش  نســبت بــه گذشــته بایــد دســتکم ۲ درصــد 
یابــد و مهاجــرت معکــوس اتفــاق بیفتــد و از همــه 
کار برای  کســب و  مهمتر، دســتکم در هر روســتا ۵۰ 
مــردم در قالــب احیــای مســوولیت های اجتماعــی، 

شــرکتی و نهادی ایجــاد شــود.
انســانی  منابــع  و  مدیریــت  توســعه،  معــاون 
گفــت: منابــع بســیاری بــرای  اســتانداری اصفهــان 
و  صنعتــی  بنگاه هــای  در  اجتماعــی  مســوولیت 
اقتصــادی،  مختلــف  ابعــاد  در  اســتان  تولیــدی 
صــرف  توانمندســازی  و  معیشــتی  اجتماعــی، 

. د می شــو
گفــت: هماهنگــی ظرفیــت و تــوان  ایــوب درویشــی 
نهادهــا بــرای ارائــه فعالیت ها و خدمــات در مناطق 
کمتــر توســعه یافته در ابعــاد مختلف ایجاد اشــتغال 
در مناطق روستایی، پایداری جمعیت، مهاجرت 
معکــوس و توانمندســازی جوامــع محلــی از اهداف 
برگزاری ایــن جلســه و از ُمصوبــات ســتاد اقتصــاد 
کــه می توانــد در قالــب مســوولیت  مقاومتــی اســت 

اجتماعــی بنگاه هــا انجــام شــود.
انســانی  منابــع  و  مدیریــت  توســعه،  معــاون 
گفــت: نهادهــای اقتصــادی،  اســتانداری اصفهــان 
تولیــدی و صنعتــی اســتان این مســاله را بخوبــی 
کــه حرکــت هماهنگــی  کردنــد و آمادگــی دارنــد  درک 
را در قالــب طرح هــای توســعه ای مطالعــه شــده 

برای ایــن مناطــق انجــام دهنــد.
گفتــه وی، ســایر فعــاالن بخــش خصوصــی در  ــه  ب
مراحــل بعــد بــر اســاس دســته بندی  و متناســب بــا 

نــوع فعالیــت آنهــا، دعــوت خواهنــد شــد.  
کــرد: در قالــب مدل مثلث توســعه  درویشــی اضافــه 
کمیتی اســت، هماهنگی  که یک امر حا اقتصادی 
کمیتی  الزم در بــاره همــه دســتگاه های دولتی و حا
انجــام خواهــد شــد تا ُمعین هــای اقتصادی تعیین 
شــوند و ارتبــاط آنهــا را بــا مســووالن محلــی برقــرار 
کــرد تــا متناســب بــا نیازهــای هــر منطقــه،  خواهیــم 

بــه رفــع نیازهــای هــر منطقــه کمــک کنند.
در  قدرتمنــد  بنگاه هــای  بیان اینکــه  بــا  وی 
بخــش خصوصــی اســتان اصفهــان وجــود دارد، 
مجموع ایــن  کــه  صورتــی  در  کــرد:  خاطرنشــان 
بنگاه هــا بــا هــم همــراه، متمرکــز و همگــرا شــوند 
بــرکات فراوانــی در راســتای رفــع محرومیــت از نقــاط 

داشــت. خواهنــد  بدنبــال  اســتان  مختلــف 
انســانی  منابــع  و  مدیریــت  توســعه،  معــاون 
بنــگاه   ۱۵۰ حــدود  افــزود:  اصفهــان  اســتانداری 
کمــک اتــاق بازرگانــی در اســتان  بــزرگ و متوســط بــا 
که برخی از آنها وابســته به بخش  شناســایی شــده 
کــه  هســتند  دولتــی  نیمــه  بعضــی  و  خصوصــی 
تقســیم بندی در مــورد همــه آنهــا بــر اســاس بزرگــی 

بنــگاه و نــوع فعالیــت انجــام شــده اســت.
از  نشســت  یــک  در  بــزودی  کــرد:  بیــان  وی 
کــه فعالیت های صنعتی مشــابه و هم  بنگاه هایــی 
ــا توجیه ایــن  کــرد و ب ســنخ دارنــد دعــوت خواهیــم 
کمــک آنهــا شناســایی  طــرح، مناطــق محــروم را بــا 

و تحویــل خواهیــم داد.
بــا  مقاومتــی  مردمی اقتصــاد  نهادهــای  جلســه 
موضــوع مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها)CSR( بــا 
کار اجتماعی  محوریت اقتصاد مقاومتی و کسب و 
در قالــب برنامــه اجرایــی بندهــای یــک، ۲۰ و ۲۱ 
اقتصــاد مقاومتــی و مثلــث  کلــی  سیاســت های 
ــور   ــا حض ــا ب ــی و ُمعین ه ــادی فرهنگ ــعه اقتص توس
مشــاور وزیــر صنعت، معــدن و تجــارت در امور طرح 
کشــور  الگویــی مثلــث توســعه اقتصــادی، فرهنگــی 
و معــاون توســعه مدیریــت و منابــع اســتانداری در 

ــزار شــد. محــل اســتانداری برگ
طــرح مثلــث توســعه اقتصــادی و فرهنگــی از اضالع 
کارگــزاران حکومتــی و  کارآفرینــان،  ســرمایه گذاران و 
نماینــدگان مجلس شــورای اسالمی تشــکیل شــده 
ــه ناظــران عالی ایــن طــرح نیــز ائمــه جمعه هــا در  ک

مناطــق و بخش هــای اســتان اســت.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت:

۹۵ درصد از ُمعین های اقتصاد مقاومتی کشور 
جزو بخش خصوصی هستند

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

ــی  معــاون درآمدهــای مالیاتــی ســازمان امــور مالیات
کشــور گفــت: بــر اســاس مــاده ۱۰۰ قانــون مالیات های 
مســتقیم،  موعــد ارائــه اظهارنامــه مالیاتی اشــخاص 
حقیقــی )صاحبــان مشــاغل( خــرداد مــاه خواهــد 

بــود.
بــه گــزارش ســازمان امــور مالیاتــی، محمــد مســیحی 
کــرد: اشــخاص حقیقــی )صاحبــان مشــاغل(  اظهــار 
مطابق قانون باید اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 
۱۳۹۹ خــود را خــرداد مــاه ســال جــاری بــه صــورت 
ــه آدرس  الکترونیکــی از طریــق درگاه ملــی مالیــات ب
WWW.INTAMEDIA.IR ارســال و مالیــات خــود 

کننــد. را پرداخــت 
کید بر اینکه برخورداری از هر نوع تسهیالت  وی با تأ
و معافیت هــای مالیاتی، منوط بــه ارائه الکترونیکی 
اظهارنامــه مالیاتــی در موعــد مقــرر قانونــی اســت، 

بــه منظــور  اقتصــادی  فعــاالن  کــرد:  خاطرنشــان 
بهره منــدی از مشــوق های قانونــی نــرخ صفــر و یــا 
ــی  ــد اظهارنامــه مالیات ــه تســهیالت دیگــر، بای هرگون

کننــد. خــود را در مهلــت مقــرر قانونــی ارائــه 
معــاون درآمدهــای مالیاتــی ســازمان امــور مالیاتــی 
کیــد کــرد: ضــروری اســت مؤدیــان  کشــور در خاتمــه تا
مالیاتــی از هرگونــه مراجعــه غیرضــروری بــه ادارات 

کننــد. مالیاتــی اجتنــاب 

بــازار،  تنظیــم  ســتاد  اخیــر  مصوبــه  طبــق 
کــه مجاز  تولیدکننــدگان و نماینــدگان قانونــی آن هــا 
بــه صــادرات فــوالد میانــی، مقاطــع طویــل فــوالدی 
مــاه  خــرداد  ابتــدای  از  هســتند،  رنگــی  فلــزات  و 
ــه مــدت ســه مــاه در صــورت تامیــن  ســال جــاری ب
کــف عرضــه ابالغــی در بــورس  نیــاز داخــل و رعایــت 
ــه تاییــد دفتــر صنایــع  کاال، می تواننــد بــدون نیــاز ب
گمــرک، اقــدام بــه  معدنــی وزارت صمــت در ســامانه 
کننــد؛ البته این مصوبه  صــادرات محصــوالت خــود 
مشــمول چهــار تبصره نیــز هســت. براســاس آخرین 
ــه  ــازار، ب ــه ســتاد تنظیــم ب تصمیم گیری هــا و مصوب
منظــور تنظیــم اثربخــش بــازار فــوالد میانــی )بیلــت، 
)شــامل  فــوالدی  محصــوالت  اســلب(،  و  بلــوم 
مقاطــع طویــل فــوالدی( و فلــزات رنگــی )همچــون 
مــس و آلومینیــوم(، اطمینــان از تامیــن نیــاز داخــل 
صــادرات  تســهیل  و  ســاماندهی  همچنیــن  و 
بــه صــادرات )تولیدکننــدگان و  واحد هــای مجــاز 
که  نمایندگان قانونی آن ها(، محصوالت فوق الذکر 
در ســامانه جامع تجارا ثبت اطالعات کرده باشــند، 
کــف عرضــه ابالغــی محصــوالت در  ضمــن رعایــت 
کاال، بــه مــدت ســه مــاه از تاریــخ اول خــرداد  بــورس 
۱۴۰۰ بــا اعــالم فهرســت واحد هــای مجــاز توســط 
وزارت  معدنــی  صنایــع  و  معــادن  امــور  معاونــت 
می تواننــد  )صمــت(  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
جهــت صــادرات محصــوالت خود اقدام کننــد و نیاز 
بــه تاییــد دفتــر صنایــع معدنــی در ســامانه فرامــرزی 
گمــرک جمهــوری اســالمی ایران )E.P.L( ندارنــد.

که ایــن مصوبــه ذیــل چهــار مــورد  الزم بــه ذکــر اســت 
تبصــره ابــالغ شــده اســت:

مذکــور،  محصــوالت  تولیــدی  واحد هــای   -
می تواننــد نســبت بــه صــادرات آن مقــدار عرضــه 
کــه طبــق برنامــه مســتمر )هفتگــی( در  تکلیفــی 
کاال عرضــه شــده، امــا معاملــه نشــده اســت،  بــورس 

کننــد. اقــدام 
- بازرگانــان و تجــار بــا خریــد از رینــگ صادراتی بورس 
بــه صــادرات محصــوالت  کاال می تواننــد نســبت 
کنند. ایــن صادرکننــدگان می بایســت  مذکــور اقــدام 
براســاس قوانیــن و رویه هــای موجود نســبت به رفع 

کننــد. تعهــد ارزی خــود اقــدام 
گــزارش  اســالمی ایران،  جمهــوری  گمــرک   -
گــزارش  کاالی ایــران  بــورس  شــرکت  و  صــادرات 
عرضــه، خریــد )مواداولیــه( و مقــدار معاملــه صــورت 
گرفتــه واحد هــای مذکــور را بــه صــورت ماهانــه بــه 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار و دفتر صنایع معدنی 
کنــد؛ تــا در  وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت ارســال 
صــورت عــدم رعایت کف عرضه در بــورس کاال، عدم 
ــا عــدم  ثبــت اطالعــات در ســامانه جامــع تجــارت ی
ــا اعــالم ســازمان حمایــت،  انجــام تعهــدات ارزی، ب
ــا رعایــت ضوابــط مربوطــه تعلیــق  صــادرات آن هــا ب

شــود
- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
اســتان ها  و ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
نســبت بــه نظــارت بــر عملکــرد واحد هــای تولیــدی 

کننــد. محصــوالت مذکــور، اقــدام 

بــا  زعفــران  ملــی  شــورای  رئیســه  هیــات  عضــو 
بیان اینکه قیمت زعفران در ماه های اخیر نوســان 
گفت:قیمــت زعفــران در  چندانــی نداشــته اســت، 
بازارهــای داخلــی و حتــی بازارهــای هــدف صادراتی 
عادالنه نیست و زعفران کاران تنها بخشی از ارزش 
زحمــات خــود را در تولیــد ارزشــمندترین محصــول 
موضــوع  که ایــن  می کننــد  دریافــت  کشــاورزی 
منصفانــه نیســت. علــی حســینی بــا بیان اینکــه 
کــم بــه برداشــت  کــم  بــا ورود بــه فصــل تابســتان 
خواهیــم  نزدیــک   ۱۴۰۰ ســال  زعفــران  محصــول 
کــرد: بــا وجــود رشــد صــادرات زعفــران  شــد، اظهــار 
ــوز مقــداری زعفــران در  کرونایــی امــا هن در شــرایط 
انبارهــا مانــده اســت و امیدواریــم تــا چندمــاه آینــده 
یعنــی زمــان برداشــت محصــول جدید ایــن مقــدار 
کشــور خــارج شــود و دغدغــه رســوب  باقــی مانــده از 

زعفــران نداشــته باشــیم.
وی ادامــه داد: در تولیــد و تجــارت بایــد بــه آمارهــای 
گــر قــرار باشــد بــا فرضیه هــا  کنیــم. ا واقعــی توجــه 
خــود را راضــی نگــه داریــم و براســاس آمارهــای غیــر 
واقعــی از تولیــد تــا صــادرات پیــش رویــم ممکــن 
کنیــم. زیــرا تولیدکننــده و  اســت بــه تولیــد خیانــت 

صادرکننــده خودشــان را براســاس اطالعــات واقعی 
تطبیــق می دهنــد.  عضــو هیــات رئیســه شــورای 
کــرد: نهادهــای مربوطــه در امــر  ملــی زعفــران اضافــه 
گیری هــا نظــرات شــورای  زعفــران بایــد در تصمیــم 
ملــی زعفــران را نیــز جویــا شــوند و هم فکــری صورت 
گیــرد. زیرا ایــن شــورا اطالعاتــی از شــرایط تولیــد تــا 
صــادرات دارد. ولــی متاســفانه این اتفــاق نمی افتــد 
گیری هــا  تصمیــم  در  زعفــران  ملــی  شــورای  از  و 

نظرخواهــی نمی شــود.
وی بــا بیان اینکــه زعفــران بــازار آرامــی را می گذارنــد و 
قیمــت آن در حــال حاضر نوســان چندانی نداشــته 
اســت، گفــت: قیمــت زعفــران در بازارهــای داخلی و 
حتــی بازارهــای هــدف صادراتــی عادالنــه نیســت و 
کاران تنهــا بخشــی از ارزش زحمــات خــود  زعفــران 

کشــاورزی  محصــول  ارزشــمندترین  تولیــد  در  را 
منصفانــه  موضــوع  که ایــن  می کننــد  دریافــت 

نیســت.
ع زعفران موثر است کم آبی بر عملکرد مزار

کاران  کــه زعفــران  حســینی در پاســخ به ایــن ســوال 
در حــال حاضــر بــا چه مشــکالتی دســت و پنجه نرم 
کــه در حال  می کننــد، گفــت: عمــده تریــن مشــکلی 
حاضــر بخــش کشــاورزی دارد، خشکســالی اســت و 
کــرد.  هرچنــد زعفــران  کنــار آن عبــور  نبایــد ســاده از 
ــوع در  ــن موض ــت اما ای ــی اس کــم آب گیــاه ســازگار بــا 

ع بــی تاثیــر نیســت. عملکــرد مــزار
کاران  وی بــا بیان اینکــه از دیگــر مشــکالت زعفــران 
گفت:بــه دلیــل انبــوه  بــی ثباتــی در قیمــت اســت، 
کشــت زعفــران و  نبــود تجهیــزات و ماشــین آالت 
گل در فصل برداشــت با انبوه  جمع آوری و فرآوری 
گل زعفــران مواجــه می شــویم و در این زمــان دالالن 
از فرصــت اســتفاده کــرده و بــر ســر زمین هــا گل هــای 
زعفــران را بــا قیمت هــای ناچیــز می خرنــد و  وارد 
ــازار می کننــد. همیــن امــر منجــر به ایــن می شــود  ب
کاران خرد  کند و زعفران  که قیمت زعفران ســقوط 
کــه چشــم امیدشــان بــه فــروش محصوالتشــان 

اســت، خســارت ببیننــد.

کاشــان و آران و بیــدگل در مجلــس  نماینــده مــردم 
فــوالد  ســایپا،  شــرکت  بــا  اســالمی گفت:  شــورای 
بیــدگل  و  آران  کویــر  فــوالد  و  کاشــان  امیرکبیــر 
ــا مناطــق روســتایی  تفاهم نامه هایــی امضــا شــد ت
کاشــان در حــوزه محرومیت زدایی و توســعه کســب  

کارهــا از آن بهره منــد شــوند. و 
 سیدجواد ساداتی نژاد، در خصوص دستاوردهای، 
کــرد: در بحــث  کاشــان اظهــار  ســفر وزیــر صمــت بــه 
گرفتــه شــد شــهرک  شــهرک های صنعتــی تصمیــم 
کــه بزرگ تریــن شــهرک صنعتــی  ۵ هــزار هکتــاری 
صنعتــی  چهــار  شــهرک  به عنــوان  اســت؛  کشــور 
کاشــان مقدمــات مربــوط بــه احــداث زیرســاخت 
کاشــان و آران و  آن انجــام شــود. نماینــده مــردم 
بیــدگل در مجلــس شــورای اســالمی با اشــاره به ایــن 
کــه، ۲۰۰ میلیــارد تومــان بــه شــهرک صنعتــی ۵ هــزار 
گفــت: قــرار  کاشــان اختصــاص داده شــد،  هکتــاری 
شــد مکان ســنجی شــهرک صنعتی ۵ هزار هکتاری 
ــر  ــا هرچــه زودت را شــرکت شــهرک ها انجــام بدهــد ت
کار و رونــق صنعــت در منطقــه  کســب  و  شــاهد 

کاشــان را شــاهد باشــیم.
ــرار شــد دو هکتــار زمیــن در  ــه، ق ک ــا بیان ایــن  وی ب
شــهرک امیرکبیــر باقیمــت ۵۰ درصد جهت اســتقرار 
گرفتــه بشــود،  شــرکت های دانش بنیــان در نظــر 
افــزود: منطقــه ویــژه اقتصــادی بــرای ما بســیار حائز 
اهمیــت اســت، قــرار شــد در مورد ایــن مجموعــه 
هــزار هکتــاری مقدمات ایجــاد زیرســاخت آن انجام 

شــود.
ســاداتی نژاد بــا اشــاره به اینکــه، ۳۰۷ میلیــارد تومان 
ــژه اقتصــادی اختصــاص  ــرای منطقــه وی امســال ب
داده  شــده و قــرار شــد تــا ۱۰۰۰ میلیــارد تومــان هــر 
کــه دارد تأمیــن شــود، ادامــه داد:  نیــاز زیرســاختی 
ســرعت و پیشــرفت بســیار خوبــی در مــورد منطقــه 
کــه نویــد خوبــی  ویــژه اقتصــادی خواهیــم داشــت 

ــد. ــوزه اشــتغال را می ده ــرای ح ب

کاشــان و آران و بیــدگل در مجلــس  نماینــده مــردم 
شــورای اســالمی در خصوص دریاچه نمک و ســهم 
کاشــان از ایــن دریاچــه  ۴۳ درصــدی شهرســتان 
گفــت: مقــرر شــد جلســه ویــژه ای برگــزار بشــود تــا 

پرونــده بهره بــرداری آن بــه منطقــه داده شــود.
رئیــس کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع طبیعی 
ــتقالل  ــوص اس ــالمی، در خص ــورای اس ــس ش مجل
کــرد:  کاشــان خاطرنشــان  و اختیــارات اداره صمــت 
کاشــان ظرفیت هــای خوبــی  بــا توجــه به اینکــه 
ــا پــس از  در حــوزه صنعــت دارد دســتور داده شــد ت
بررســی، کاشــان بــه صــورت ویــژه تمهیداتــش بــرای 

تفویــض اختیــار قطعــی انجــام بشــود.
کاشــان و آران و بیــدگل در مجلــس  نماینــده مــردم 
کــرد: یکــی از مهم تریــن  شــورای اســالمی تصریح 
صمــت  وزیــر  از  شــخصًا  کــه  جلســه  اهــداف 
مســؤولیت های  بحــث  بــودم  کــرده  درخواســت 
اجتماعــی شــرکت های بــزرگ بــود، وزیــر صمــت 
زمــان  در  خراســان  و  کرمــان  در  خوبــی  تجربــه 
اســتانداری داشــت؛ در ایــن خصــوص بــا شــرکت 
ســایپا قــراردادی دوجانبــه امضــا شــد و برخــی از 
را  کاشــان  روســتاهای  و  حاشیه نشــین  مناطــق 
تحت حمایت شــرکت ســایپا خواهند بود تا بتواند 
کارهــا و مســائل روســتا اقــدام  در خصــوص کســب  و 

کننــد.
هــم  کاشــان  امیرکبیــر  فــوالد  بــا  داد:  ادامــه  وی 
و  روســتاها  از  بخشــی  و  شــد  امضــا  تفاهم نامــه 
شــرکت  بــه  را  کاشــان  حاشیه نشــین  مناطــق 
کار  کســب  و  امیرکبیــر خواهیــم ســپرد تــا در حــوزه 
و محرومیت زدایــی اقدامــات الزم را انجــام دهــد؛ 
کویــر آران و بیــدگل امضــا  تفاهم نامــه ای بــا فــوالد 
توســعه  و  محرومیت زدایــی  حــوزه  در  تــا  شــد 
کارهــا از آن بهره منــد شــوند؛ امیدواریــم  کســب  و 
ــاق  ــک اتف ــود ی ــام می ش ــه انج ک ــی  ــا پیگیری های ب
مناســب خوبــی در حــوزه صنعــت و اشــتغال در 

کاشــان شــاهد باشــیم. منطقــه 

از سوی سازمان امور مالیاتی؛

زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل 
اعالم شد

از اول خرداد به مدت ٣ ماه انجام می شود :

شرط و شروط برای صادرات فوالد 

قیمت زعفران در بازارهای داخلی و خارجی منصفانه نیست

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی:

صنایع بزرگ کاشان، 
ایجاد اشتغال و محرومیت زدایی می کنند

خبر

خــالف  بــر  می گویــد  تجــارت  توســعه  ســازمان 
میــزان  کاهــش  دربــاره  زنی هــا  گمانــه  برخــی 
کار تجــارت را در  صادرات ایــران، عوامــل بیرونــی 

کــرده بودنــد.  گذشــته دشــوار  ســال 
ســال  در  بــود  توانســته  آنکه ایــران  وجــود  بــا 
صــادرات  میــزان  تحریم هــا،  وجــود  بــا   ۱۳۹۸
غیرنفتــی خــود را بــه بیــش از ۴۰ میلیــارد دالر 
ــرد و  ک گذشــته افــت  برســاند، این رقــم در ســال 
تــراز تجاری ایــران نیــز در پایــان ســال منفــی شــد.
بخــش مهمی از ایــن افــت صــادرات تنهــا به ایران 
کثــر قریب به اتفاق کشــورهای  محــدود نمانــد و ا
کرونــا، بــا  جهــان تحــت تاثیــر شــیوع ویــروس 
ماه هــای  در  شــدند.  مواجــه  تجــارت  کاهــش 
ابتدایــی ســال ۱۳۹۹ بــا توجــه بــه مســدود شــدن 
مرزهــا و محدودیــت جدی در مســیر رفت و آمد، 
میــزان تجــارت جهانــی افتی شــدید را تجربه کرد 
کاهــش نســبی محدودیت هــا، بخشــی  امــا بــا 
از ایــن افــت تجــارت در ماه هــای پایانــی ســال 

جبــران شــد.
افزایــش  امســال  ابتدایــی  ماهــه  دو  در  ایــران 
قابــل توجهــی را نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
رســانده  ثبــت  بــه  تجــارت  حــوزه  در  گذشــته 
از  عبــور  بــا  کــه  آورده  بــه وجــود  را  امیــد  و ایــن 
کرونــا، دســت یابــی بــه اهــداف  محدودیت هــای 
آن  کنــار  در  شــود.  ممکــن  کشــور  صادراتــی 
کاهــش یــا لغــو تحریم ها  کــرات ویــن و امــکان  مذا
کــه  نیــز دیگــر موضــوع امیدوارکننــده ای اســت 
صادرکنندگان ایرانــی را نســبت بــه آینــده امیــدوار 

کــرده اســت.
با ایــن وجــود ســازمان توســعه تجارت در تشــریح 
کشــور  گذشــته بــر تجــارت  کــه در ســال  آنچــه 
گذشــته، چند عامل را تاثیرگذار دانســته و نقش 

کاهــش صــادرات را پررنــگ می دانــد. آنهــا در 
تجارت ایــران،  بــر  تاثیرگــذار  عامــل  نخســتین 
کاهــش درآمدهــای نفتــی بــوده اســت. ســازمان 
از  بخشــی  کــرده:  اعــالم  تجــارت  توســعه 
کاالهــای  هزینه هــای ارزی تامیــن مــواد اولیــه 
تامیــن  نفتــی  درآمدهــای  محــل  از  صادراتــی 
نفتــی،  درآمدهــای  شــدید  کاهــش  می شــود. 
کشــوررا نیــز تحت الشــعاع قــرار  درآمدهــای ارزی 
از  واردات  ارز  تامیــن  بــرای  مشــکالتی  و  داده 
کاالهــای صادراتــی  جملــه واردات مــواد اولیــه 
کاهش حجــم تولید  کــه منجــر بــه  بــه وجــود آورد 

شــد. صادراتــی  کاالهــای 

کشــور در  کــه  عامــل دوم بــه شــوک های ارزی 
بــاز می گــردد.  کــرده  گذشــته تجربــه  ماه هــای 
بــه علــت  نــرخ ارز  در هــر اقتصــادی نوســانات 
از  اقتصــادی  متغیرهــای  ســایر  بــر  اثرگــذاری 
مهــم تریــن عوامــل تاثیرگــذار بــر تجــارت خارجــی 
کــه  می باشــد. یکــی از مهــم تریــن متغیرهایــی 
قــرار می گیــرد،  ارز  نــرخ  نوســانات  تاثیــر  تحــت 
صــادرات غیــر نفتــی اســت. بــازار ارز ایــران طــی 
ســال ها و در ســال  ۱۳۹۹ تحــت تأثیــر عوامــل 
کاهــش  تحریــم،  تشــدید  همچــون  مختلفــی 
ذخایــرارزی و پاندمی کرونــا بــا یــک شــوک پیــش 
کنار ایــن موضــوع  بینــی نشــده مواجــه شــد. در 
تعهــد  خصــوص  در  مرکــزی  بانــک  مقــررات 
کشــور در یــک  بازگشــت ارز بــه چرخــه اقتصــادی 
کوتــاه  گردیــد در  بــازه زمانــی مشــخص باعــث 
مــدت برخــی از صادرکننــدگان نتواننــد خــود را 
با ایــن مقــررات تطبیــق داده و ترجیــح دهنــد تــا 
بازگشــت آرامــش بــه بــازار ارز و تثبیــت مقــررات 
را  صــادرات  توســعه  برنامه هــای  موقتــا  ارزی، 
گفــت  نــگاه دیگــر میتــوان  از  متوقــف ســازند. 
ــر توســعه صــادرات  ــورم داخلــی ب ــرات منفــی ت اث
کشــور بیــش از اثــرات مثبــت افزایــش نــرخ ارز 

بــوده اســت.
صنعــت  کــه  محدودیت هایــی  و  تحریــم 
کــرد،  گذشــته تجربــه  پتروشــیمی ایران در ســال 
اســت.  حــوزه  در ایــن  تاثیرگــذار  عامــل  دیگــر 
پتروشــیمی بخش مهمــی از ســبد  محصــوالت 

در  امــا  می دهنــد  تشــکیل  را  صادراتی ایــران 
محدودیت هــای  و  موانــع  بــا  گذشــته  ســال 
ســازمان  کردنــد.  نــرم  پنجــه  و  دســت  جــدی 
ســلطه  نظــام  کــرده:  اعــالم  تجــارت  توســعه 
پتروشــیمی ایران،  صنایــع  گرفتــن  هــدف  بــا 
فهرســتی از ۳۹ نهــاد مرتبــط با ایــن صنایــع را 
ــه طبــق اعــالم  ک ــرار داد  در فهرســت تحریم هــا ق
معاملــه،  هرگونــه  آمریــکا  خزانــه داری  وزارت 
خریــد، ارائــه خدمــات، دادن خدمــات اعتباری، 
بیمــه، بیمــه نقــل و انتقــال به ایــن شــرکت ها 
ــا  ــه نقــض آن، ب ــده و هرگون ــوع ش ــا ممن و نهاده
مجازات هــای آمریــکا روبــرو خواهــد بــود، از طرف 
پتروشــیمی تحت  محصــوالت  صــادرات  دیگــر 
بــودن  پاییــن  و  دارد  قــرار  نفــت  قیمــت  تاثیــر 
علــت  بــر  مزیــد  ســال  ۱۳۹۹  در  نفــت  قیمــت 
کاهــش صــادرات محصــوالت پتروشــیمی عالوه 
پتروشیمی شــد. شــرکت های  تحریم هــای  بــر 
کرونا و بســته شدن موقت مرزها  شــیوع ویروس 
از یکســو و احتیــاط بیــش از پیــش خریــداران 
خارجــی در مــورد خریــد محصــوالت صادراتــی 
کشــاورزی و غذایــی  و بــه خصــوص محصــوالت 
از ســوی دیگــر  اعمــال اســتانداردهای ویــژه  و 
کشــورها  کثــر  کاهــش تجــارت خارجــی در ا باعــث 
کرونــا  از جمله ایــران شــد و به ایــن ترتیــب ســهم 
گرفــت  ــل دیگــر در نظــر  ــار ســه عام کن ــد در  را بای
تــا تصویــری دقیق تــر از آنچــه بــر تجارت ایــران در 

گذشــته رفــت، نمایــان شــود. ســال 

سازمان توسعه تجارت پاسخ داد:

کسی محصوالت ایرانی را نخرید؟ چرا 
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غ دوبــاره در بــازار اصفهــان تکــرار شــد  غیبــت مــر
و این در حالی اســت که هیچ مســئولی پاسخگوی 
کاالی اساســی در بازار نیســت. کاهش این  چرایی 

ــی در  ــای اساس کااله ــر غصــه تامیــن  مهــر: قصــه پ
گفتــه  کــه بــه  کشــور و بــه ویــژه اســتان اصفهــان 
کننــده  تولیــد  اســتان  متعدد ایــن  اســتانداران 
ــت،  ــت و … اس گوش ــیر،  غ، ش ــر ــم م غ، تخ ــر ــر م برت
گذشــته شــهروندان بــا  گویــا پایــان نــدارد. ســال 
غ  چالش هــای زیــادی در زمینــه تأمیــن گوشــت مــر
گویا ایــن چالــش طــی  غ رو بــه رو بودنــد و  و تخــم مــر
ــت. ــده اس ــرار ش ــتان تک ــن اس ــر در ای ــد روز اخی چن

غ هم نیست حتی صف خرید مر
گفته خودش از روز دوشــنبه  که به  آقای حســینی 
غ در  ــر ــد م ــال خری ــه دنب ــون ب کن ــته تا گذش ــه  هفت
اصفهــان اســت می گویــد: روزها اســت که در ســطح 
غ هســتم امــا  خــرده فروشــی ها بــه دنبــال خریــد مــز

موفــق نشــده ام.
غ را داشــتیم  او ادامــه می دهــد: قبــا صــف خرید مر
حتــی  روزهــا  اما ایــن  بــود  صــف  بــه  امیدمــان  و 
غ هــم  خبــری از در صف ایســتادن بــرای خریــد مــر

نیســت.
غ در بازار اصفهان را در سازمان  مقصر کمبود مر

صمت جست وجو کنید
کشــاورزی  دامی جــاد  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
اســتان اصفهــان در ایــن ارتباط با بیان اینکه مقصر 

غ در بــازار اصفهــان را بایــد در ســازمان  کمبــود مــر
گفــت: مســئولیت تولیــد  کــرد  صمــت جســت وجو 
غ زنده و کشــتار آن و تحویل به ســازمان صمت  مر
بــر عهــده جهــاد کشــاورزی اســت و ســازمان صمت 
کــز  غ در مرا در ایــن زمینــه بایــد مدیریــت توزیــع مــر

فــروش را پاســخ دهــد.
مــاه  یــک  از  بیان اینکــه  بــا  حسین ایراندوســت 
کشــتارگاه ها  غ زنــده در  کنــون توزیــع مــر گذشــته تا
در ســامانه رهتاب انجام می شــود، ابراز داشــت: در 
گوشــت  شــرایط معمول نیاز اســتان اصفهان برای 
کــه بــه  غ ۳۹۴ تــن اســت و ایــن در حالــی اســت  مــر
غ بــه ســازمان  گوشــت مــر صــورت هــر روز ۴۰۸ تــن 

صمــت اســتان اصفهــان تحویــل می شــود.
غ در اصفهان با قیمت مصوب تحویل  مر

می شود
تمــام  در  حاضــر  حــال  در  بیان اینکــه  بــا  وی 
غ زنــده را بــه قیمــت ۱۷ هــزار و ۱۰۰  مرغــداران مــر
می دهنــد،  تحویــل  کشــتارگاه های  بــه  تومــان 
کــه  کــرد: آنچــه بــرآورد می شــود این اســت  اضافــه 
کافی انجام نشــده  از کشــتارگاه تا فروشــگاه نظارت 

اســت.
کشــاورزی  معــاون بهبــود تولیــدات دامی جهــاد 
گذشــته  اســتان اصفهــان بــا بیان اینکــه از هفتــه 
غ در اســتان اصفهان  واحدهــای توزیــع گوشــت مر
از جملــه فروشــگاه های بــزرگ و زنجیــره ای و خــرده 
ــرای  ــه ثبــت درخواســت خــود ب ــزم ب فروشــی ها مل

غ در ســامانه رهتاب شــدند، گفت: این  گوشــت مــر
اقــدام در ســطح فروشــگاه های بــزرگ انجــام شــده 
کار  فروشــی ها این  خــرده  ســطح  در  هنــوز  امــا 

محقــق نشــده اســت.
کی هستند غ در بازار شا مرغداران از نبود مر

غ در  وی بــا بیان اینکــه مرغــداران نیــز از نبــود مــر
مــا  ادامــه داد: مرغــداران  کی هســتند،  بــازار شــا
غ زنــده بــه  در اردیبهشــت هــر شــب ۵۵۰ تــن مــر
غ در  گوشــت مــر کشــتارگاه ها داده انــد و ۴۱۰ تــن 
صمــت  تحویــل  کشــتارگاه  از  کشــتار  شــب های 

شــده اســت.
گذشــته ۵۸۷  ــا بیان اینکــه در شــب  ایراندوســت ب
غ زنــده تحویــل کشــتارگاه شــده و در نتیجه  تــن مــر
غ تحویــل بــازار شــده اســت،  گوشــت مــر ۴۳۲ تــن 
سرنوشــت این  کــه  نمی دانیــم  حــال  می افزایــد: 
غ را در بــازار  کمبــود مــر غ هــا چــه شــده و چــرا  مر

شــاهد هســتیم.
جوجه ریزی در اصفهان به ۷.۵ تن رسید

وی همچنیــن بــا اشــاره به افزایش جوجه ریــزی در 
کــرد و افــزود: جوجــه ریــزی  اســتان اصفهــان اشــاره 
در اردیبهشــت از ۷.۵ تــن گذشــت و ممکــن اســت 
طــی دو الــی ســه روز آینده ایــن رونــد همچنــان 

افزایــش یابــد.
غ در اصفهان تکذیب کمبود مر

همچنیــن معــاون امــور بازرگانــی ســازمان صمــت 
اســتان اصفهــان نیــز در ایــن ارتبــاط ضمــن تکذیب 

غ در بازار اصفهان به خیرنگار مهر گفت:  کمبود مر
کمبودی در بازار اصفهان نیســت اما ممکن اســت 
غ در خــرده فروشــی ها و فروشــگاه های بــزرگ  مــر

زودتــر از قبــل تمــام شــود.
جهــاد  ســازمان  کــرد:  اضافــه  نــادری  اســماعیل 
تحویــل  صمــت  ســازمان  بــه  را  غ  مــر کشــاورزی 
غ  می دهــد امــا طــی چنــد روز اخیــر بخشــی از مــر
بــا  کــه  کرمــان  ماننــد  اســتان هایی  بــازار  در  را 
کردیــم امــا  کمبــود جــدی رو بــه رو بودنــد توزیــع 
بــه صــورت ۱۰۰ درصــدی در  غ  مــر امشــب این  از 

توزیــع خواهــد شــد. اصفهــان  اســتان 
غ در اســتان اصفهــان  وی بــا بیان اینکــه توزیــع مــر
تــا میــزان قابــل توجهــی در ســامانه رهتــاب آغــاز 
شــده اســت، افــزود: در شهرســتان های اســتان 
بــه صــورت متمرکــز خریــد و توزیــع بــرای واحدهــای 
شهرســتانی انجــام می شــود و در مرکــز اســتان نیــز 

همیــن اقدامــات انجــام می شــود.
اســتان  صمــت  ســازمان  بازرگانــی  امــور  معــاون 
اصفهــان بــا بیان اینکــه فروشــگاه های بــزرگ را در 
کرده ایــم، ابــراز داشــت: خــرده  ســامانه رهتــاب وارد 
کار اســت. فروشــی ها نیــز در ایــن زمینــه در دســتور 

غ اصفهان در رهتاب توزیع شد ۶۰ درصد از مر
جدیــد  توزیــع  ســامانه  در  بیان اینکــه  بــا  وی 
غ تعلــق  غ، بــه فروشــگاه های فاقــد مجــوز مــر مــر
غ  نمی گیــرد، ادامــه داد: حــدود ۶۰ درصــد از مــر
اســتان در ســامانه رهتــاب توزیــع شــد و ۴۰ درصــد 
که ایــن رونــد در اســتان اصفهــان  بــه روش قبــل 

بســیار بهتــر از دیگــر اســتان ها اســت.
ــا بیان اینکــه در حــال حاضــر نیــاز اســتان  ــادری ب ن
مــواد  قیمــت  افزایــش  بــه  توجــه  بــا  اصفهــان 
پروتئینــی دیگــر بــه صــورت میانگیــن روزانــه ۴۵۰ 
کــه جهــاد  کــرد: ضــروری اســت  تــن اســت، تصریــح 
غ در اســتان اصفهــان را  کشــاورزی میــزان تولیــد مــر

افزایــش دهــد.
هــر چنــد بــر اســاس اظهــارات مســئوالن صمــت و 
غ  کشــاورزی هنــوز مقصــر اصلــی غیبــت مــر جهــاد 
طــی روزهــای اخیــر در بــازار اصفهــان مشــخص 
نیســت امــا گزارش هــای نیــروی انتظامــی در زمینــه 
غ در خروجی های  کشــف محموله های قاچاق مــر
غ از اصفهــان اســت و ایــن  اســتان بیانگــر خــروج مــر
کــه تصویــب قیمــت یکســان این  در حالــی اســت 
ــوالی را در  ــت س ــتان ها عام ــه اس ــول در هم محص
غ از اصفهــان در ذهــن  زمینــه چرایــی خــروج مــر

کــرده اســت. شــهروندان این اســتان ایجاد 

غ در بازار اصفهان: غیبت مر
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خبر

حفاظــت  یــگان  فرمانــده  جمشــیدیان  مرتضــی 
گفــت: ۱۳ تخلــف  محیــط زیســت اســتان اصفهــان 
اســتان  در  امســال  اردیبهشــت  صیــد  و  شــکار 
گلولــه زنــی  کــه ۲ ســاح مجــاز  اصفهــان اتفــاق افتــاد 
کشــف و ضبــط شــد. وســاچمه زنــی از متخلفــان 
ــرد  ک ــوان  ــورد عن ــان را ۱۴۰ م ــاز آبزی ــر مج ــد غی او صی
گفــت: در ایــن مــدت همچنیــن بــا ۹ مــورد شــکار  و 
غیرمجــاز پســتانداران، ۴ مورد زنــده گیری پرندگان 
و یــک مــورد زنده گیــری پســتانداران برخــورد قانونی 
شــد. جمشیدیان تعداد شــروع به شکار متخلفان 
شــکار و صیــد شناســایی شــده را ۲ فقــره عنــوان 
ــکار  ــایل ش ــدت ادوات و وس ــن م ــزود: در ای ــرد و اف ک
و صیــد شــامل ۲ دســتگاه دوربیــن چشــمی، یــک 
گیــری پرنــده،  دســتگاه موتــور بــرق، ۴۶۰ دام زنــده 
۷ تیر فشــنگ ســاچمه، یک جلد قطار فشــنگ، ۳ 

کشــف شــد. گلولــه زنــی  چاقــو، ۹ تیــر فشــنگ 
فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
مــورد   ۸۶ بــه  مــدت  در ایــن  افــزود:  اصفهــان 
نگهــداری و خریــد و فــروش حیــات وحــش زنــده 
و غیــر زنــده شــامل ۲۳ قطعــه قرقــاول، ۲ قطعــه 

فامینگــو و پرندگانــی همچــون یــک قطعــه قــو، ۲ 
قطعه تنجه، ۳ قطعه آنقوت، یک قطعه فیلوش، 
گیــار، ۲ اردک تاجــدار، یــک قطعــه غــاز  ۳ قطعــه 
کلــه ســبز، ۲ قطعــه  پیشــانی ســفید، ۳ قطعــه 

خوتــکا، ۳ قطعــه اردک رســیدگی شــد.
اســتان اصفهــان دارای یــک اثــر طبیعــی ملــی، ســه 
پــارک ملــی، پنــج پناهــگاه حیــات وحــش، چهــار 
منطقــه حفاظــت شــده، ۱۱ منطقه شــکار ممنــوع و 

یــک تــاالب بین المللــی اســت.
مناطــق حفاظــت شــده و شــکار ممنــوع اســتان 
اصفهان پشــتوانه حفاظت از ذخایر طبیعی کشــور 
ــکار در  ــت و ش ــه برداش ــود و هرگون ــوب می ش محس

آن هــا ممنــوع اســت.

اصفهان میزبان چهاردهمین نمایشگاه تخصصی 
گوهرسنگ ها، ماشین آالت و  گرانبها،  طا، فلزات 

صنایع وابسته است.
مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه های بیــن المللــی 
مشــارکت  نمایشــگاه  در ایــن  گفــت:  اصفهــان 
کنندگانی از اســتان های اصفهان، تهران، خراسان 
رضــوی، یــزد و فــارس در ۲ زوم نمایشــگاهی بــه 
سرپوشــیده  فضــای  مترمربــع  هــزار  مســاحت ۱۰ 
تولیدکننــدگان طــا،  در زمینــه ماشــین ســازان، 
تولیدکننــدگان  آموزشــگاه ها،  طافروشــان، 
کننــده، فعــاالن حــوزه  دســتگاه و مــواد ضدعفونــی 
گرانبهــا و فعــاالن حــوزه  هنر هــای دســتی فلــزات 

دارنــد. حضــور  گوهرســنگ ها 
نمایشــگاه  در ایــن  افــزود:  یارمحمدیــان  علــی 
بــا  کشــوری  طــای  میــز  جملــه  از  رویداد هایــی 
محوریــت انجمــن تولیــد کننــدگان و صادرکنندگان 
طاســاز های  اتحادیــه  هم اندیشــی  نشســت  و 
و  طاســازان  مشــکات  حــل  منظــور  بــه  کشــور 

تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان برگــزار خواهد شــد.
وی بــا بیان اینکــه چهاردهمیــن نمایشــگاه طــا در 
ــد  ــت: ۷۰ درص گف ــت،  ــه اس ــان دارای ۶۰ غرف اصفه
فضــای نمایشــگاهی بــه مباحــث تخصصــی و ۳۰ 
گالــری داران و مصنوعــات طــا بــرای  درصــد بــه 

بازدیــد عمــوم اختصــاص دارد.
چهاردهمیــن نمایشــگاه تخصصــی طــا، فلــزات 
گوهرســنگ ها، ماشــین آالت و صنایــع  گرانبهــا، 
وابســته از ســاعت ۱۰ تــا ۱۸ روز پنجــم تــا هشــتم 
خردادمــاه در محــل دائمی نمایشــگاه های اســتان 

بــرای بازدیــد دایــر اســت.

اســتانداری  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
گفــت: بعضــی از دســتگاه های اجرایــی  اصفهــان 
اســتان نــگاه ملــی بــه قضایــا ندارنــد و بــه صــورت 

جزیــره ای و مقطعــی عمــل می کننــد.
سیدحســن قاضی عســگر در ســومین جلســه ستاد 
در  مانع زدایی هــا  و  پشــتیبانی ها  تولیــد،  تحقــق 

دســتگاه های  از  بعضــی  داشــت:  اظهــار  اســتان 
کــه  اجرایــی در مواقعــی تصمیم هایــی می گیرنــد 
از نظــر قوانیــن و مقــررات آن دســتگاه ها درســت 
اســت، امــا اتخــاذ چنیــن تصمیماتــی از نظــر زمــان و 

مکانــی درســت نیســت.
اســتانداری  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
کــرد: امــروز در شــرایط تحریــم  اصفهــان خاطرنشــان 

و جنــگ اقتصــادی قــرار داریــم و بعضــی از مواضــع 
نبایــد اتخــاذ شــود.

درگیــر  اجرایــی  مســووالن  داشــت:  اظهــار  وی 
ســتاد  در ایــن  اســتان  اقتصــادی  فعالیت هــای 
کارهــای اســتان بــا هماهنگــی  جمــع می شــوند تــا 
گیــری  درســت و بــه موقــع انجــام شــود. و تصمیــم 

کــرد: تصمیم های اتخاذ شــده  کید   قاضی عســگر تا
توســط دســتگاه های اجرایــی نبایــد بــه تولیــد و 

اشــتغال اســتان ضربــه بزنــد.
اســتانداری  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
کــرد: جلســه بــا اســتقبال  اصفهــان خاطرنشــان 
دســتگاه های اجــرای و نظارتــی اســتان مواجــه و 
قــرار شــد این جلســه بــه صــورت هفتگــی تشــکیل و 
در آن مشــکات دســتگاه های اجرایــی، نظارتــی، 
قضایــی و امنیتــی مطــرح و بــه صــورت هماهنــگ 

انجــام شــود.
گفــت: قوانیــن و مقــررات زائــد در زمینــه تولیــد  وی 
و اشــتغال اســتان را بایــد احصــا و در صــورت نیــاز بــه 
قانــون جدیــد، اقــدام الزم را از طریــق ارگان هــای 

کــرد. مســوول پیگیــری 

رئیس دانشــگاه آزاد اســامی واحد نجف آباد گفت: 
رشــد درآمــد واحــد نجــف آبــاد در ایــن حــوزه منطقی 
بــوده و حــدود ۲۴ درصــد رشــد درآمد غیرشــهریه ای 
ــه از  ک ــد  ــق ش ــد محق ــن واح ــته در ای گذش ــال  در س

میانگیــن کشــوری ۱۰ درصــدی  باالتــر اســت.
امیررضــا نقــش، در نشســت خبــری دانشــگاه آزاد 
کــرد: واحــد نجــف  اســامی واحد نجــف آبــاد، اظهــار 
آبــاد بــه عنــوان یکــی از دو واحــد مســتقل در اســتان 

کشــوری مطــرح اســت. در رتبــه بنــدی 
گذشــته و در  وی افزود: ایــن واحــد طــی یــک ســال 
کســب شــده  کرونــا موفقیت هــای بســیاری  بحــران 
و واحــد نجــف آبــاد بــرای تبدیــل شــدن به دانشــگاه 
داده  انجــام  بزرگــی  حرکت هــای  محــور،  مســئله 

اســت.
آبــاد  نجــف  اســامی واحد  آزاد  دانشــگاه  رئیــس 
ــه شــعار »هــر دانشــجو، یــک مهــارت«،  ــا اشــاره ب ب
کــرد: در معاونت هــای مختلــف دانشــگاه  تصریــح 

کــه بــه معاونــت آمــوزش  کــز ســما  بــه همــراه مرا
ــر  مهارت هــای عمومی تبدیــل شــده، تربیــت بهت
کیــد  دانشــجویان مهارتــی دنبــال می شــود. وی تا
کــرد: دانشــگاه اصفهــان در راســتای رســالت خــود 
ــردن مهــارت دانشــجویان خــود  ــاال ب ــه ســمت ب ب

اســت.
نقش، به تمایل پایین دانشجویان برای تحصیل 
گفــت: توســعه بــی برنامــه  کــرد و  در دانشــگاه اشــاره 
کشــور باعــث شــد  در حــوزه جــذب دانشــجو در 

تعــداد دانشــجو بیــش از نیــاز باشــد، امــا در حــال 
کنــون  کمتــر شــده و هــم ا گرایــی  حاضــر تــب مــدرک 
انتخــاب  خودشــان  را  دانشــگاه  دانشــجویان، 

کــه البتــه رونــدی صحیــح اســت. می کننــد 
کــی از ایــن اســت  کــرد: پیــش بینی هــا حا وی اظهــار 
کــه در ۱۰ ســال آینــده بــا افزایــش تقاضــا در زمینــه 
تعــداد دانشــجو روبــرو خواهیــم شــد و پیــش بینــی 
دانشــگاه ها،  در  دانشــجو  جــذب  رونــد  می شــود 

افزایشــی باشــد.
آبــاد  نجــف  اســامی واحد  آزاد  دانشــگاه  رئیــس 
کــرد: دانشــگاه ها بایــد با تغییر صحیح  خاطرنشــان 
ســرفصل ها، ایجاد رشــته های جدیــد و... جــذب 

مخاطــب داشــته باشــند.
کرونــا طــی یــک ســال و چنــد مــاه  نقــش، بــه بحــران 
گفــت: دانشــگاه ها در ایــن  کــرد و  گذشــته اشــاره 
کرده انــد  مــدت بــه ســمت آمــوزش مجــازی حرکــت 
و در ســه تــرم گذشــته بالــغ بــر ۹۰ درصد موفقیــت در 

آمــوزش مجــازی محقــق شــده اســت.
کیــد بر اینکــه دانشــگاه آزاد هیــچ ردیــف  وی بــا تا
کســب درآمدهــای غیــر  ــه  ــدارد، ب بودجــه دولتــی ن
کــرد و توضیــح داد: رشــد درآمــد  شــهریه ای اشــاره 
واحــد نجــف آبــاد در ایــن حــوزه منطقــی بــوده و 
حــدود ۲۴ درصــد رشــد درآمــد غیرشــهریه ای در 
از  کــه  گذشــته در ایــن واحــد محقــق شــد  ســال 

کشــوری ۱۰ درصــدی  باالتــر اســت. میانگیــن 

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

دستگیری ۲۰ شکارچی غیر مجاز در اصفهان
از پنجم خرداد در اصفهان :

برپایی چهاردهمین نمایشگاه تخصصی طال  و 
فلزات گرانبها 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان: 

بعضی از دستگاه های اجرایی اصفهان جزیره ای عمل می کنند

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد مطرح کرد؛ 

رشد درآمدهای غیرشهریه ای در دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

ســبز  فضــای  و  پارک هــا  ســازمان  مدیرعامــل 
شــهرداری اصفهان دالیل ســقوط درخــت نارون 
ــاد شــدید  ــان ســپه در پــی وزش ب ۴۰ ســاله خیاب

ــرد. ک ــریح  ــر را تش ــای اخی روزه
کــرد: درخــت نــارون  فــروغ مرتضایی نــژاد، اظهــار 
خیابــان ســپه، اولیــن درخــت ضلــع جنوبی ایــن 
خیابــان بــود، ظاهر ایــن درخــت حــدود ۴۰ ســاله 
کمتــر دچــار آفــت شــده بــود، امــا بــا توجــه  ســالم و 
ــه آبیاری هــای ســطحی، ریشــه های آن بیشــتر  ب

گســترده شــده بــود. در ســطح زمیــن 
وی بــا بیان اینکــه ریشــه های عمقــی درختــان 
شــکل  بایــد  آن هــا  هوایــی  معادل اندام هــای 
بگیــرد تــا نقــش مکانیکــی داشــته باشــد و درخــت 
نگــه  را  آن  هوایــی  و اندام هــای  محافظــت  را 
کنتــرل وزن درخــت از تعــادل بیــن  دارد، افــزود: 
تشــکیل شــده  و سرشــاخه ها  ریشــه ها  حجــم 
نــارون خیابــان ســپه در  اســت امــا ریشــه های 
کــه وظیفــه  ســطح قــرار داشــت و ریشــه هایی 
ــر عهــده  نگهداری اندام هــای هوایــی درخــت را ب

داشــته بــه صــورت عمقــی نبــوده اســت.
ســبز  فضــای  و  پارک هــا  ســازمان  عامــل  مدیــر 
تحقیقــات  داد:  ادامــه  اصفهــان  شــهرداری 
ســازمان  کارشناســان این  و  دانشــگاه  اســاتید 
کــه حجــم سرشــاخه های نــارون  نشــان می دهــد 
ریشــه های  از  بیشــتر  ســپه  خیابــان  ســاله   ۴۰
نگهدارنــده درخــت بــوده و بــه همیــن دلیــل بــا 
وزش بــاد شــدید، درخــت از ســطح زمیــن خــارج 

کــرده اســت. شــده و ســقوط 
نــارون  درخــت  ســقوط  از  تاســف  ابــراز  بــا  وی 
گفــت: علیرغــم ظاهــر خوب ایــن  خیابــان ســپه، 
کامــا  درخــت، حالــت مکانیکــی ریشــه های آن 
آن  ســطحی  ریشــه های  و  بــوده  شــده  حــذف 
ــد  کن ــل حفــظ  کام ــور  ــه ط ــته درخــت را ب نتوانس
زیاد اندام هــای هوایــی نســبت  و حجــم و وزن 
به اندام هــای زیرزمینــی باعــث ســقوط آن شــده 

اســت.

ماجرای سقوط نارون 
۴۰ ساله خیابان سپه  

امــام جمعــه اصفهــان در دیــدار مدیــرکل، معاونــان 
و مدیــران ســتادی کمیتــه امــداد امام خمینــی)ره( 
اســتان اصفهان، ایجــاد اشــتغال بــرای مددجویــان 
را بســیار بــا اهمیــت و حضــور خیــران در ایــن زمینــه 

را موثــر دانســت.
ع بــا همراهــی معاونــان و مدیــران ســتادی  کریــم زار
در دیــدار بــا نماینــده ولــی فقیــه در اســتان اصفهــان 
گــزارش عملکرد این نهــاد پرداخــت و اظهار  بــه ارائــه 
ــب  ــوار در قال ــزار خان ــر ۱۱۵ ه ــال حاض ــت: در ح داش
کمیتــه امــداد اســتان  ۲۵۰ هــزار نفــر تحــت حمایــت 
کرونایــی،  کــه بــا وجــود محدودیت هــای  قــرار دارنــد 
بــه لطــف خدا و مســاعدت خیــران، خدمت رســانی 
مردمــی،  کمک هــای  جــذب  و  نیازمنــدان  بــه 

متوقــف نشــده اســت.
ــتان  ــی)ره( اس ــام خمین ــداد ام ــه ام کمیت ــرکل  مدی
بــا بیان اینکــه ۳۶ هــزار دانش آمــوز و ۴  اصفهــان 
کمیتــه امــداد اصفهــان  هــزار طلبــه تحــت حمایــت 
واســطه  بــه  کــم  حا شــرایط  بــا  گفــت:  هســتند، 
ویــروس منحــوس کرونــا و ادامــه تحصیــل در مســیر 
فضــای مجــازی بــا مســاعدت خیــران، ۴ هــزار تبلت 
ــان اهــدا  ــه مددجوی ــه مبلــغ ۱۲ میلیــارد تومــان ب ب
شــد. وی افــزود: خدمت رســانی بــه مددجویــان 
تحــت حمایت کمیتــه امداد اســتان در مســیرهای 
کمــک  و  خدمــات  ارائــه  جملــه  از  مختلــف 
ــر ۲۳ میلیــارد  ــغ ب ــا اعتبــار بال ــی ب هزینه هــای درمان

کاال  کمــک هزینــه ازدواج مجــدد و تحویــل  تومــان، 
در قالــب خدمــات جهیزیــه بــه میــزان ۲ هــزار و ۳۵ 
مــورد و ارائــه تســهیات قرض الحســنه انجــام شــده 

اســت.
طباطبایی نــژاد  یوســف  آیــت اهلل  دیــدار  در ایــن 
جمعــه  امــام  و  اســتان  در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
اصفهــان بــا قدردانــی از ارائــه خــوب خدمــات بــه 
نیازمنــدان و مددجویــان تحــت حمایــت امــداد 
گزارشــی دلگرم  گــزارش کمیتــه امداد اســتان  گفــت: 
کننده اســت و امیدواریم همچنان در مســیر تعالی 

خدمــات ادامــه دار باشــد.
بــا  همــراه  فقــرا  بــه  مســاعدت  بــر  کیــد  تأ بــا  وی 
ویژه ایجــاد  بــه  زمینه هــا  همــه  در  بلندنظــری، 
کرد: ایجــاد اشــتغال بــرای  اشــتغال پایــدار، بیــان 
ــران  ــان بســیار اهمیــت دارد و حضــور خی مددجوی
امیــدوار  و  باشــد  موثــر  زمینــه  در ایــن  می توانــد 
هســتیم کمیته امــداد با ایجاد گروه هــای کارآفرینی 
بــرای اشــتغال مددجویــان در زمینه هــای تولیــد 
قــارچ، قالی بافــی، خیاطــی تــاش بیشــتری داشــته 

باشــد.

امام جمعه اصفهان:

خیران نقش مهمی در بسترسازی اشتغال مددجویان امداد دارند

خبر

پزشــکی  علــوم  عمومی دانشــگاه  روابــط  مدیــر 
اصفهــان گفــت: در زمــان حاضــر ســه بیمارســتان 
کــز مرجع  الزهــرا)س(، خورشــید و دکتــر غرضــی مرا
کرونایــی در اصفهــان  ارائــه خدمــات بــه بیمــاران 
اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  و  هســتند 
درخواســت دارد این بیمارســتان ها از قطعی برق 

مســتثنی شــوند.
اســت  بهتــر  بیان اینکــه  نجیمی بــا  آرش 
کســن کرونــا نیــز از قطعی  مکان هــای نگهــداری وا
برق مســتثنی شــوند، اظهار داشــت: این موضوع 
توســط دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان و ســتاد 
کنتــرل  کرونــا تحــت بررســی و  اســتانی مقابلــه بــا 

قــرار دارد.
کیــد بر اینکــه قطعــی بــرق در چنــد  نجیمی بــا تا
کنــون اختــال جــدی در خدمــات  گذشــته تا روز 
رســانی بــه بیمــاران بویــژه بیمــاران دارای عائــم 
ــا در بیمارســتان های زیــر پوشــش دانشــگاه  کرون
اســت،  نکــرده  اصفهان ایجــاد  پزشــکی  علــوم 
کــرد: همــه پیــش بینی هــای الزم  خاطرنشــان 
در ایــن زمینــه از جملــه نصــب تجهیــزات بــرق 
کــز درمانــی زیــر  اضطــراری در بیمارســتان ها و مرا

پوشــش این دانشــگاه انجــام شــده اســت.
ــرق در  ــا بیان اینکــه ممکــن اســت قطعــی ب وی ب
کز مختلف مشکاتی بوجود  ارائه خدمات در مرا
کــرد: بــا توجــه بــه اســتقرار تجهیــزات  آورد، اضافــه 
زیــر  کــز  مرا و  بیمارســتان ها  در  اضطــراری  بــرق 

اصفهــان،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  پوشــش 
ماننــد  حیاتــی  روندهــای  در  جــدی  اختــال 
کســن و بخــش مراقبت هــای ویــژه  نگهــداری وا

)ICU( بوجــود نخواهــد آمــد.
پزشــکی  علــوم  عمومی دانشــگاه  روابــط  مدیــر 
کــز  کــرد: بیمارســتان ها و مرا اصفهــان تصریــح 
بخــش  و  ارگان هــا  ســایر  بــه  وابســته  درمانــی 
خصوصــی نیــز طبــق ضوابــط و قوانیــن، موظــف 
بــه نصــب و اســتقرار تجهیــزات بــرق اضطــراری 
و پیــش بینی هــای الزم در صــورت قطعــی بــرق 

هســتند.
بــر اســاس آخریــن آمــار دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اصفهــان در زمــان حاضــر حــدود یکهــزار و ۲۷۴ 
بیمارســتان های  در  کرونــا  بیمــار دارای عائــم 
کــه ۲۷۸ نفــر آن هــا در  اســتان بســتری هســتند 
قــرار  تحــت درمــان  ویــژه  بخــش مراقبت هــای 

دارنــد.
در   ۱۹ کوویــد  بــه  ابتــا  مثبــت  مــوارد  میــزان 
ــه  ــان ب ــتان اصفه ــا در اس کرون ــت های  ــان تس می
حــدود ۲۵ درصــد رســیده اســت درحالیکــه در 

اردیبهشــت بیــن ۳۰ تــا ۴۰ درصــد بــود.
ــر  ــون نف ــج میلی ــر پن ــزون ب ــا اف ــان ب ــتان اصفه اس
جمعیــت در ۲۴ شهرســتان دارای حــدود ســه 
ــون  ــک میلی ــه ی ک ــت  ــرق اس ــترک ب ــون مش میلی
اصفهــان  شهرســتان  در  مشــترک  هــزار   ۲۰۰ و 

هســتند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی: 

کرونا در اصفهان  بیمارستان های مرجع 
از قطعی برق مستثنی شوند
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موج مهاجرت پزشکان و 
پرستاران ایرانی به خارج

خبرربخ

کمبــود بیــش از ۵۰ هــزار پزشــک و پرســتار  بــا وجــود 
در ایــران، تنگناهــای اقتصــادی باعث شــده هــزاران 
کرونــا  پزشــک و پرســتار ایرانی در شــرایط بحــران 
آمــاده  را  خــود  در ایــران،  درمانــی  کادر  کمبــود  و 

کننــد. کشــور  ــه خــارج از  مهاجــرت ب
ــی  گزارش ــار  ــا انتش ــس آنجلــس تایمــز« ب روزنامــه »ل
از مــوج مهاجــرت پزشــکان و پرســتاران ایرانی بــه 
خــارج از ایــران بــرای آینــده بهتــر و درآمــد بیشــتر خبر 

داده اســت.
شــیوع  وجــود  بــا  نوشــت:  تایمــز  آنجلــس  لــس 
ــا در ایــران و اعــام وزارت  کرون گیــری ویــروس  همــه 
کادر  کمبــود ۵۳ هــزار نیــروی  بهداشــت مبنــی بــر 
درمــان، بســیاری از پزشــکان و پرســتاران ایرانی بــه 
دلیــل وضعیت اقتصــادی و آینده نامعلوم میلی به 
مانــدن ندارنــد و بســیاری از آن هــا طــی ســال های 
کرده انــد و بســیاری نیــز در  کشــور را تــرک  گذشــته 

ــردن مراحــل مهاجــرت هســتند. ک حــال طــی 
طبــق آمارها ایــران در زمینــه مهاجــرت مغزهــا یکــی 
گفته  کشــورهای در صدر لیســت جهانی اســت و  از 
می شــود ســاالنه 18۰ هــزار نیــروی متخصص ایرانــی 

کشــور را تــرک می کننــد.
لــس آنجلــس تایمــز در ادامــه نوشــته:« متخصصان 
تــا مدتــی پیــش انگیزه زیــادی بــرای مانــدن در ایران 
داشــتند چــون بــا رونــق صنعت توریســت پزشــکی، 
درآمــد خوبــی داشــتند. همــه ســاله هــزاران بیمــار 
کشــورهای عربــی حاشــیه خلیــج فــارس و حتــی  از 
کیفیــت و مقــرون  اروپــای شــرقی بــرای درمــان بــا 
ــروس  ــد؛ امــا شــیوع وی ــران می آمدن ــه به ای ــه صرف ب
کرونا ایــن منبــع درآمــدی را هــم تــا حــدود زیــادی از 

میــان بــرده اســت.
وزارت بهداشــت ایران بــرای جلوگیــری از مهاجــرت 
قالــب  در  آن هــا  بــه  را  مشــوق هایی  درمــان  کادر 
بــه  امــا  می کنــد  ارایــه  و..  کار  ســختی  و  حقــوق 
نظــر می رســد این قبیــل اقدامــات تاثیــر چندانــی 
کادر درمــان از ایــران  در جلوگیــری از رونــد خــروج 

نداشــته اســت.

گزارشربخ

کشــور مــا ازدواج رســم و رســوم متنوعــی دارد  در 
و مردمــان هــر شــهر و دیــار بنــا بــر آداب و رســوم و 
ســنت های خــود مراســم عقــد و عروســی را برگــزار 
کمیــت  کیفیــت و  بــر  بنــا  می کنند. ایــن مراســم 
خانواده هــا  بــه  را  عمــده  هزینه هایــی  برگــزاری، 
کنونــی،  کــه بــا اوضــاع اقتصــادی  تحمیــل می کنــد 

کار دشــواری اســت. از پــس آن برآمــدن 
در اصفهــان اوضــاع کمی متفاوت اســت. شــنیده و 
کــه مراســم ازدواج پرهزینه تــر و ســنگین تر  دیده ایــم 

است.
بــا نگاهــی بــه ســیر ازدواج براســاس آداب و رســوم، 
بررســی اجمالــی خرید هــا و هزینه هــا و حســابی 
کــه هــر خانــواده  سرانگشــتی مشــخص می شــود 
کــردن فرزنــد خــود بــه طــور  بــرای عــروس یــا دامــاد 
متوســط ۱۰۰ میلیــون تومــان هزینــه را متحمــل 
خریــد  هزینــه  از  جــدا  مبلــغ  که ایــن  می شــود 
میــان  در ایــن  اســت.  اجــاره مســکن  و  جهیزیــه 
جوانــان فرصــت اســتفاده از وام ازدواج را نیــز دارنــد. 
امــا بایــد پرســید وام ازدواج کفــاف چــه میــزان از این 

می دهــد؟ را  هزینه هــا 
حساب سرانگشتی هزینه های ازدواج

مراســم  از  ازدواج  قــدم  اولیــن  معمــول  طــور  بــه 
گل و شیرینی  خواستگاری شروع می شود. هزینه 
عهــده  بــر  پذیرایــی  و  دامــاد  عهــده خانــواده  بــر 
کــه »بله« بــود نوبت  خانــواده عــروس اســت. پاســخ 
ــاال  ــد. ح ــران« می رس ــنگین تر »مهرب ــم س ــه مراس ب
خانــواده دامــاد موظــف بــه خریــد انگشــتر بــرای 
عــروس هســتند که بــا توجه به قیمت حــال حاضر 
گــرم طــا حداقل ۳ میلیون تومان هزینــه دارد. هــر 

عــروس  خانــواده  نامــزدی  دوران  پایــان  از  بعــد 
و دامــاد بــرای برگــزاری مراســم عقــد قــول و قــرار 
می گذارنــد. البتــه قبــل از برگــزاری مراســم رســم 

اســت خریــد عقــد انجــام شــود.
ک،  ایــن خریــد شــامل وســایلی همچــون پوشــا
البتــه  کــه  ســت  آرایشــی  لــوازم  و  کفــش  کیــف، 
بســیاری از خانواده هــا در خریــد عقــد پــا را از ایــن نیــز 
کمتریــن هزینــه  گــر بــا  ــوازم ا فراتــر می گذارند. ایــن ل
تومــان  میلیــون  کــم ۶  دســت  شــود  خریــداری 
بــرای  وســایلی  هــم  عــروس  خانــواده  می شــود؛ 
کــه ۳ میلیــون تومــان  دامــاد خریــداری می کننــد 

می شــود. زده  تخمیــن 
در خریــد عقــد رســم اســت خانــواده داماد ســرویس 
کنند. اینجــا بخــش مهــم  طــا بــرای عــروس تهیــه 
گهانــی و ســنگین را بــه  کــه هزینــه ای نا ماجراســت 

خانــواده دامــاد تحمیــل می کنــد.

گفــت: در حــال  یــک فروشــنده طــا و جواهــرات 
حاضــر بــا توجــه بــه نــرخ هر گــرم طا خرید ســرویس 
کــه بــا  طــا حداقــل ۲۴ میلیــون تومــان هزینــه دارد 
گــرم طــا قیمــت آن هــم افزایــش می یابــد. افزایــش 

بعــد از آزمایــش مراســم عقــد معمــوال بــا حضــور 
اعضــای درجــه یــک خانــواده عــروس و دامــاد در 
محضــر برگــزار می شــود. خرید لبــاس و آمادگی برای 
حضــور در مراســم عقــد می توانــد یــک مراســم عقــد 
گــر خانــواده عــروس  کــم هزینــه را رقــم بزنــد، امــا ا
ــاالر  و دامــاد بــه فکــر برپایــی جشــنی متفــاوت در ت
کامــا  یــا حتــی در منــزل باشــند آن وقــت اوضــاع 
ــا بررســی اجمالــی هزینه ایــن  متفــاوت می شــود. ب
کــه بیــش از ۵۰ میلیــون  گفــت  مراســم می تــوان 
تومــان فقــط بــرای یــک مراســم عقــد در تــاالر هزینه 

خواهــد شــد.
در  عروســی  و  عقــد  مراســم  برگــزاری  فاصلــه  امــا 
خانواده هــای مختلف متفــاوت اســت. از چند ماه 
کــه در ایــن مــدت هدایایــی بــا  تــا حتــی چنــد ســال 
توجــه بــه مناســبت ها و اعیاد مختلف ســال مانند 
عیــد نــوروز و شــب یلــدا میــان دو خانــواده رد و بــدل 

می شــود. 
گــر خانــواده عــروس و دامــاد بــه برگــزاری مراســم  ا
عقــد در محضــر رضایــت داده باشــند حــاال وقــت 
جبــران اســت. پــس مراســم عروســی در تــاالر برگــزار 
کــه مهمانــان را آشــنایان دور و نزدیــک  می شــود 
تشــکیل می دهنــد و میــزان جمعیــت بســتگی بــه 

تعــداد اقــوام دارد.
شــامل  عروســی  مراســم  هزینه هــای  حداقــل 
ــد لبــاس عــروس، آرایشــگاه  گل آرایــی خــودرو، خری
گــروه موســیقی  و  تــاالر  آتلیــه،  دامــاد،  و  عــروس 

اســت.
گفــت:  مدیــر یکــی از تاالر هــای پذیرایــی اصفهــان 
گــر هزینــه شــام ســاده بــه عنــوان مثــال چلوکبــاب  ا
ــم  ــر بگیری ــی در نظ ــم عروس ــرای مراس ــه را ب و جوج
حداقــل به انــدازه هــر یــک میهمــان ۸۰ هــزار تومــان 
بایــد پرداخــت شــود، البته ایــن مبلــغ بــه غیــر از 
پذیرایی شــامل شــیرینی، میوه و دســر اســت؛ حاال 
نوبــت تصویربــرداری و تهیــه فیلــم و آلبــوم عکــس از 

مراســم اســت.
گفــت: هزینــه عکاســی و فیلمبــرداری مراســم  وی 
عروســی از ۲ میلیــون تومــان شــروع می شــود. بــا 
توجــه به اینکــه شــهروندان اصفهانــی آتلیــه عروس 
و دامــاد را ضــروری می داننــد از آن بــه عنــوان یکــی 
کچــری در برگزاری مراســم نــام برده  از گزینه هــای ال

کــه اســتقبال خوبــی نیــز از آن می شــود.
هزینــه آتلیــه یک طــرف و هزینــه لبــاس عــروس 
گفتــه صاحــب یکــی از مزون هــای  طــرف دیگــر. بــه 
کرایــه لبــاس عــروس در ایــن شــهر از یــک و  اصفهــان 

نیــم میلیــون تومــان آغــاز می شــود.
در  شــده  هزینــه  ارقــام  و  اعــداد  کــه  آن طــور 
آرایشــگاه ها نشــان می دهــد مبلــغ آرایــش عــروس 
کمتــر از یــک میلیــون تومــان تمــام  در اصفهــان 

. د نمی شــو
کــه  گفــت: هدایایــی  یکــی از شــهروندان اصفهانــی 
مهمانــان بــه عــروس و دامــاد می دهنــد معمــوال 
کــه در حــال حاضر ایــن هدایــا  وجــه نقــد اســت 
ــا ۶۰ درصــد از هزینه هــای برگزاری ایــن  حــدود ۵۰ ت

مراســم را جبــران می کنــد.
امــروزه جوانــان بــرای بــه هــم رســیدن و تشــکیل 
دادن خانــواده، بایــد هفــت خــان رســتم را طــی 
کننــد. در حــال حاضــر با توجه به وضعی اقتصادی 
کشــور بســیاری از جوانــان نمی توانند ایــن رســم 
و رســوم را بپذیرنــد و زیــر بــار قــرض و هزینه هــای 

کمرشــکن مراســم ازدواج برونــد.
ازدواج را آسان بگیرید!

وحید رئیســیان مدیرعامل موسســه ازدواج آســان 
ازدواج آســان  گفــت: موسســه  اســتان اصفهــان 
راه انــدازی شــده تــا جوانــان بتواننــد مراســم عقــد و 
کنند. عروســی خود را با هزینه های مناســب برگزار 
وی افزود: ایــن موسســه تمــام هزینه هــای مراســم 
عقــد و عروســی )آرایشــگاه، تــاالر، گل آرایــی ماشــین 
و..( را بــا قیمــت مناســب بــرای زوجیــن در نظــر 

می گیــرد.
کرونــا  کــرد: بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری  وی اظهــار 
و موانــع قانونــی برگــزاری مراســم ازدواج، اســتقبال 
کمتــر شــده، امــا قبــل  مــردم از برگــزاری مراســم 
طــرح  از ایــن  شــهروندان  بیمــاری  شــیوع این  از 

اســتقبال خوبــی داشــتند.

ازدواج در اصفهان چقدر آب می خورد؟ 
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
گهانــی مصــرف بــرق و  گونــه افزایــش نا گفــت: هــر 
هزینــه بــرق مصرفــی در یک دوره احتمــال وجود 
ماینــر در محــل را نشــان می دهــد و نیــاز اســت 

اطاع رســانی انجــام شــود.
افزایــش  بــه  اشــاره  بــا  شیشــه فروش،  منصــور 
مصــرف بــرق در فروردیــن مــاه امســال اظهــار 
داشــت: بــرای عبــور از تابســتان طــرح مدیریــت 
مصــرف بهینــه بــرق در تابســتان تدویــن و ابــاغ 
مکلــف  بخش هــا  همــه  اســاس  بر ایــن  شــد 
کاهــش 9۰ درصــدی مصــرف انــرژی در  شــدند 
کاهــش ۵۰ درصــدی مصرف  ســاعات تعطیلــی و 

انــرژی در طــول روز را داشــته باشــند.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
ــه  ــرژی در هم ــب ان ــن برچس ــه تعیی ــا بیان اینک ب
راســتای  در  افــزود:  شــود،  انجــام  بایــد  ادارات 
مصــرف بهینــه برق، مدیر انــرژی در همــه ادارات 
در ایــن  الزم  آموزش هــای  و  شــود  باید ایجــاد 

ــود. ــراد داده ش ــه اف ــه ب زمین
کــه غیرمجــاز  کیــد بــر برخــورد بــا افــرادی  وی بــا تأ
گفــت:  بــرای اســتخراج رمــزارز اقــدام می کننــد، 
شــرکت های بــرق مکلــف شــدند، افــراد متخلــف 
کــه بــه صــورت غیرمجــاز از شــبکه بــرق و یــا  را 
داشــتن انشــعاب بــرق مجــاز شــبکه بــرق بــدون 
داشــتن مجــوز معتبــر اقــدام بــه اســتخراج رمــز 
ارز می کننــد را شناســایی و بــا قطــع جریــان بــرق 
اقــدام  مصرفــی  بــرق  هزینــه  اخــذ  بــه  نســبت 

کننــد.

یــک  در  ماینرهــا  بیان اینکــه  بــا  شیشــه فروش 
ســاعت ۱۳۵۰ وات و در ۲۴ ســاعت بــه میــزان 
وات  هــزار  مــاه  در  و  ســاعت  کیلــووات   ۳۲.۴
کــرد: بــا در  ســاعت بــرق مصــرف می کننــد، بیــان 
کیلووات ســاعت الگوی مصرف  گرفتــن ۲۰۰  نظــر 
خانگــی یــک ماینــر در مــاه بــه میــزان ۵ خانه برق 
مصــرف می کنــد، بنابرایــن توصیــه می شــود در 
ک  زمــان خریــد و فــروش خانــه و یــا اجــاره امــا
کــه دارای انشــعاب بــرق  مســکونی یــا تجــاری 
کتبــی از  هســتند، طــی اخــذ تســویه حســاب 
تجهیزات اندازه گیــری  صحــت  از  بــرق  شــرکت 
انشــعاب  اســتفاده  عــدم  و  محــل  در  موجــود 
موجــود بــرای اســتخراج رمزارز اطمینــان حاصل 

شــود.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
کیــد بر اینکــه در صــورت اطــاع از محلــی  بــا تا
ــرای  ــت ب ــرده اس ک ــل  ــزارز حاص ــتخراج رم ــه اس ک
پایــداری شــبکه بــه شــماره تلفــن ۱۵۲۱ اداره برق 
کــرد: پاســخگویی بــه مــوارد  اعــام شــود، عنــوان 
بنابرایــن  اســت،  انشــعاب  مالــک  بــا  حقوقــی 
مالــکان می تواننــد بــرای اطمینــان از وجــود هــر 
ــا  گونــه دســتگاه اســتخراج ماینــر در هــر لحظــه ب
اقــدام  بــرق  لوازم اندازه گیــری  تســت  تقاضــای 

کننــد.
وی ادامه داد: جلســه هماهنگی بین مخابرات 
بــا  کــه  شــد  مقــرر  و  تشــکیل  بــرق  شــرکت  و 
کاهــش روشــنایی  و  برخــورد شــود  متخلفــان 

ابــاغ شــد. پارک هــا و معابــر 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان: 

مصرف برق یک ماینر با ۵ خانه برابری می کند

خبر

خبر

دربــاره  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  مدیرعامــل 
زمــان، رقــم و فراینــد ثبت نــام بــرای پرداخــت وام 
ســازمان  بازنشســتگان این  بــه  قرض الحســنه 
مدیرعامــل  ســاالری  مصطفــی  داد.  توضیــح 
وام  پرداخــت  دربــاره  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان 
قرض الحســنه بــه بازنشســتگان ســازمان تامیــن 
کــرد: در ســال 98،  18۰ میلیــارد  اجتماعــی اظهــار 
بازنشســتگان  بــرای  بانکــی  تســهیات  تومــان 
رقــم در ســال 99  که ایــن  بــود  پیش بینــی شــده 
کــرد. وی بــا اشــاره بــه افزایــش رقــم  افزایــش پیــدا 
تسهیات بانکی به بازنشستگان تامین اجتماعی 
کرد: ایــن رقــم در ســال  گذشــته تصریــح  در ســال 
یافــت  افزایــش  تومــان  میلیــارد  هــزار  دو  بــه   99
که ایــن رقــم حاصــل تعریــف منابــع جدیــد مالــی 

ســازمان بود. مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی 
ادامــه داد: تســهیات بانکــی بــه بازنشســتگان بــا 
همــکاری بانــک رفــاه بــه بازنشســتگان پرداخــت 
شــده اســت همچنیــن امســال نیــز رقــم تســهیات 
بانکــی بــه بازنشســتگان افزایــش یافتــه اســت؛ این 
رقــم در بودجــه ســازمان تامیــن اجتماعــی مبلــغ 
تســهیات  عنــوان  تحــت  تومــان  میلیــارد   2۶۰۰
کــه  بانکــی بازنشســتگاه پیش بینــی شــده اســت 
بــا توجــه بــه ابــاغ بودجــه  بــه بانــک عامــل ابــاغ 
ــد  ــتگان می توانن ــت: بازنشس گف ــت. وی  ــده اس ش
به صــورت غیرحضــوری و از طریــق ســایت ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی اقــدام بــه ثبت نــام بــرای دریافــت 
تســهیات بانکــی کننــد که به صــورت غیرحضــوری 
کانون هــا بازنشســتگان انجــام خواهــد  و توســط 
شــد. مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی  دربــاره 
گفــت:  زمــان پرداخــت وام بــه بازنشســتگان نیــز 
طــی دو، ســه هفتــه آینــده نخســتین مرحلــه پــس 
از ثبت نــام بــه بازنشســتگان پرداخــت خواهــد شــد 
و طــی ۶ مرحلــه قــرار اســت تســهیات بانکــی بــه 
بازنشســتگان پرداخــت شــود و بالــغ بــر ۵۰۰ هــزار نفر 

کــرد. از ایــن تســهیات اســتفاده خواهنــد 

زمان، رقم و فرایند ثبت نام 
»وام قرض الحسنه بازنشستگان« اعالم شد خبرربخ خبرربخ

خبرربخ

یکــی از نیازهــای جــدی در ارائــه برنامه هــای دولــت 
آینــده توجــه بــه ســاخت و توســعه زیرســاخت های 
کــه از ۱۰ ســال آینــده  دوره ســالمندی اســت؛ چــرا 
مــا بــا بحــران افزایــش جمعیــت ســالمندی رو بــه رو 

خواهیــم شــد.
توســعه  کمتــر  کشــورهای  در  ســالمندی  ســن   
کشــورهای در حــال توســعه  یافتــه ۵۵ ســال، در 
کشــورهای توســعه یافتــه ۶۵ ســال  ۶۰ ســال و در 
گرفتــه شــده اســت. جمعیــت ســالمندان  در نظــر 
کشــور  در ایــران در ســال ۹۷، بــه ۱۰ درصــد جمعیــت 
کــه ســال ۱۴۲۱،  رســید و پیــش بینی ایــن اســت 
جمعیــت ســالمند ایران ۲ برابــر می شــود و در ســال 
۱۴۳۵، جمعیــت ســالمندی از ۳۳ درصــد عبــور 
کم نظیر  می کند. این شــتاب ســالمندی در جهان 

اســت.
کمتــر از یــک ســال قبــل  ــه  ک ــی اســت  ایــن اطاعات
حســام الدین عامــه رئیــس دبیرخانــه شــورای ملی 
کارشناســان  کثــر  ســالمندان ارائــه داد. ایــن روزهــا ا
گــر  »ا کــه  می دهنــد  هشــدار  ســالمندی  حــوزه 
برنامه ریــزی جــدی بــرای دوره ســالمندی و پیــری 
کشــور دچــار بحــران می شــود  جمعیــت نشــود، 
و اینکه زیرســاخت های کشــور آماده پذیرش مقوله 

ســالمندی نیســت«.
کــه در  در مجمــوع ســخنان داوطلبــان شــاخصی 
انتخابــات دوره ســیزدهم ریاســت جمهــوری ثبــت 
ســهمی برای  درصــد  یــک  از  کمتــر  کردنــد،  نــام 
در  مســتقیم  طــور  بــه  نــه  هــم  آن  و  ســالمندان 
رو  پیــش  قطعــی  و  جــدی  چالــش  خصــوص 
کــه ۲ دولــت آینــده  می بینیــم و ایــن در حالــی اســت 
زیرســاخت های  ســاختن  در  را  ســهم  بیشــترین 
مــورد نیاز دوره ســالمندی برای رســیدن بــه دورانی 
کــه در واقــع بــا رشــد جمعیــت ســالمندی رو  دارنــد 
ــود بــه عبــارت دیگــر یقینــا یکــی از  ــه رو خواهیــم ب ب
مهــم تریــن برنامه هــای رئیــس جمهــور آینــده بایــد 
توجــه و داشــتن برنامــه ای مشــخص بــرای توســعه 

زیرســاخت های مــورد نیــاز ســالمندی از خدماتــی 
تــا رفاهــی و بهداشــتی و… باشــد. بــه صــورت نمونــه 
کــه چهــره ســالمندی  نمی تــوان از نظــر دور داشــت 
کرد شباهتی  که از ۱۰ سال آینده مشاهده خواهیم 
کــه امــروز مشــاهده می کنیــم  بــا چهــره ســالمندی 
نــدارد. یکــی از ایــن تفاوت هــا در بحــث تجــرد قطعی 
ســالمندان اســت. در حــال حاضــر حــدود ۸۰ هــزار 
کــه دچــار تجــرد قطعــی هســتند و  ســالمند داریــم 
۷۰۰ هــزار نفــر بیــن ۳۵ تــا ۴۰ ســال و ۷۰۰ هــزار نفــر 
کــه ازدواج نکرده انــد و  بیــن ۴۰ تــا ۴۵ ســال هســتند 
در کل یــک میلیــون و۴۰۰ هــزار نفــر میانســال داریــم 
کــه ازدواج نکردنــد و با ایــن شــرایط در ۲۰ ســال آینده 
حــدود یــک میلیــون نفــر به تعــداد افــرادی که تجرد 
قطعــی دارنــد، افــزوده می شــود. این تجــرد قطعــی 
کــه  در دوره ســالمندی بــا خــود نیازهایــی مــی آورد 
یــک ســالمند دارای همســر و فرزنــد ندارد. اینکــه 
آیــا دولــت برنامــه ای برای ایــن وضعیــت دارد یــا نــه 
ســوال مهمی اســت. از ســوی دیگــر بعــد خانــوار بــه 
۳.۳ درصــد در ســال ۹۵ رســیده اســت و در حــال 
مــا در خانواده هایــی  حاضــر جامعــه ســالمندی 
کــه حــدود ۴ فرزنــد دارنــد، امــا در  زندگــی می کننــد 
کــه می خواهنــد  ســال های آتــی تعــداد فرزندانــی 
کاهــش می یابــد.  کننــد،  از والدینشــان نگهــداری 
مســائل  زندگــی،  بــه  امیــد  چــون  بحث هایــی 
ــز رفاهــی  ک اقتصــادی ســالمندان، عــدم وجــود مرا
پدیــده  بــا  مواجهــه  ســالمندان،  مخصــوص 
کــدام بخــش  ســالمندی ۲۰ تــا ۳۰ درصــدی و… در 
ــد  ــای خواه ــی ج ــای نهای کاندیداه ــای  از برنامه ه

گرفــت؟
حســام الدین عامــه رئیــس دبیرخانــه شــورای ملی 
کاندیداهــای  ســالمندان دربــاره لــزوم توجــه جــدی 
ریاســت جمهــوری بــه مقولــه پیــری جمعیــت و 
داشــتن برنامه در خصوص تامین زیرســاخت های 
کارهای زیرساختی انجام  گفت: تقریبا  سالمندی 
کــه در  کشــور بــرای مواجهــه بــا ســالمندی  شــده در 
ــه  دهــه دوم قــرن پیــش رو رخ می دهــد، نزدیــک ب

هیــچ اســت و علت ایــن قضیــه عــدم عــزم جــدی 
قانونگــذاران و مجریــان و عــدم توجــه همــه جانبــه 

هیــات دولــت بــه موضــوع ســالمندی اســت.
نیاز کشور برای توسعه زیرساخت های سالمندی

بــا وجــود مصوبــه هیــات دولــت  وی ادامــه داد: 
مبنــی بــر تشــکیل شــورای ســالمندان، در ۵ دولتــی 
گرفتــه هیــچ جلســه ای  کــه بعــد از مصوبــه شــکل 
ــا وجــود  ــزار نشــده و ب ــا حضــور رئیــس جمهــور برگ ب
ــی  ــه مل ــر در جلس ــل ۱۲ وزی ــور حداق ــر حض ــد ب کی تا
ســالمندان بــه غیــر از وزیــر رفــاه هیــچ وزیــری در ایــن 
جلســه شــرکت نکــرد و تنهــا یــک جلســه در ســطح 
گذشــته تشــکیل شــد. از طرف  معاونین وزیر ســال 
دیگــر ســاختاری بــرای هماهنگــی بیــن بخشــی و 
راهبــری امــور ســالمندان وجــود نــدارد. منظــورم از 
ســالمندان لزومــا ســالمندان آســیب پذیــر نیســت، 
ــواده  ــه در بطــن جامعــه و خان ک بلکــه ســالمندانی 

هســتند منظــور اســت.
مــا  ســالمندی  حــوزه  مــورد  در  کــرد:  اظهــار  وی 
مصــوب  الــزام آور  برنامه هــای  و  الــزام آور  قوانیــن 
صــورت  بــه  مباحــث  بیشــتر  و  نداریــم  مجلــس 
کثــر بــه عنــوان تعهــد  کلیشــه ای و حدا شــعاری و 
اخاقی و مســئولیت اجتماعی مطرح شــده است. 
مــا شــدیدا بــه الزامــات قانونــی در ایــن حــوزه نیــاز 

داریــم.
بــرای  کشــور  فرصــت  آخریــن  کــرد:  بیــان  عامــه 
کشــور و آمادگــی  کــردن زیرســاخت های  درســت 
همــه جانبــه بــرای عــوارض پیــری جمعیــت مربوط 
مــی رود  انتظــار  و  روســت  پیــش  دولــت  دو  بــه 
کاندیداهــا بــه صورت ویــژه در این حــوزه برنامه های 
کننــد. الزم اســت رســانه ها  خــود را اعــام و تبییــن 
کاندیداهــا  و فعــاالن حــوزه اجتماعی ایــن مهــم را از 

کننــد. پیگیــری 
کاندیداهــا بــه برنامــه ای  کــرد: مشــاوران  وی بیــان 
طــول  ســال  کــه ۱۰  زیرســاخت هایی  برای ایجــاد 
کننــد تــا  کشــور اجرایــی شــود فکــر  می کشــد تــا در 
کشــور را از بحــران قطعــی پیــش رو نجــات دهیــم.

شــهری  کســیرانی های  تا اتحادیــه  عامــل  مدیــر 
ســهمیه  ریالــی  التفــاوت  بــه  مــا  واریــز  از  کشــور 
اعتبــاری ســوخت فروردین ماه ۷۱۰ هــزار خودروی 

حمــل و نقــل عمومی خبــر داد.
مرحلــه  هفدهمیــن  افــزود:  ضامنــی  مرتضــی 
مــاه  فروردیــن  ســوخت  اعتبــاری  ســهمیه 
نقــل  و  حمــل  حــوزه  در  فعــال  راننــدگان   ۱۴۰۰
عمومی شــامل خــودروی حمــل و نقــل عمومی بــا 
کســی  کاربــری مختلــف از جملــه آژانس هــای تا
کســی های  تا کســی های اینترنتی،  تا تلفنــی، 
کســی های شــهرهای بــدون  فرودگاهــی و ویــژه، تا
کســی های برون شــهری، ناوگان  جایگاه CNG، تا
تحــت پوشــش آرامســتان ها، راهبــران آمــوزش و 

پــرورش و پیــک موتــوری واریــز شــد.

نــاوگان  مــاه  فروردیــن  ســهمیه  داد:  ادامــه  وی 
کــه در  اعتبــاری بیــش از ۸۹۴ میلیــارد ریــال اســت 
۳ خــرداد مــاه بــه حســاب راننــدگان واریــز شــده 

اســت.
ضامنــی در رابطــه بــا نحــوه اســتفاده از ایــن اعتبــار 
بانکــی  کارت هــای  تمــام  در  اعتبــار  گفت: ایــن 
راننــدگان شــارژ می شــود و آن هــا صرفــا در زمــان 
کارت هــای  ســوختگیری می تواننــد از هــر یــک از 
بانکــی خــود، بــه منظــور پرداخــت هزینــه ســوخت 

کننــد. در جایــگاه اســتفاده 
کســب اطــاع از میــزان  گفــت: راننــدگان بــرای  وی 
اعتبــار تخصیصــی می توانند با مراجعه به ســامانه 
ملــی اطاعــات ســفر )  ســماس( از  میــزان اعتبــار 
کارت خــود در هــر مــاه و همچنیــن  واریــزی بــه 

تاریخچــه اســتفاده از ایــن اعتبــار مطلــع شــوند.

ــرکل امــور اتبــاع و مهاجریــن خارجــی وزارت  مدی
کشــور از صــدور ۱۴۵۰ شناســنامه بــرای فرزنــدان 
کنــون خبــر  دارای مادر ایرانــی و پــدر خارجــی تا

داد.
ارائــه  رونــد  تشــریح  در  محمــودی،  مهــدی 
خدمــات بانکــی و ســایر خدمــات بــه اتبــاع بــه 
ــر  ــت: ب گف ــورمان  کش ــتانی در  ــاع افغانس ــژه اتب وی
ــزی و شــورای  ــه بانــک مرک اســاس آخریــن مصوب

کلیــه اتبــاع دارای کارت  عالــی مبارزه با پولشــویی 
اقامــت معتبــر و دارندگان روادید معتبر می توانند 
کــه ابــاغ  از خدمــات بانکــی براســاس مصوباتــی 

شــده بهرمنــد می شــوند.
بانک هــا  را  موضــوع  مشــکات این  افــزود:  وی 
ــاع  ــذا اتب ــد، ل کردن ــرف  ــه برط ــاغ مصوب ــس از اب پ
و  باشــند  بانکــی داشــته  کارت  هــم می تواننــد 
هــم می تواننــد جابجایــی پــول داشــته باشــند و 
هــم بــرای ورود به اینترنــت مشــکلی ندارنــد البتــه 
ــاغ  ــه اب ک ــی  ــا زمان ــقف و شــرایط مشــخص ت باس
اصلــی و کلــی انجام شــود. همچنین می توانند با 
تغییر وضعیــت، دارای مدارک معتبــر گذرنامه ای 

شــوند.
محمودی در پاســخ به ســوالی درباره شناســنامه 
فرزنــدان حاصــل از ازدواج مادر ایرانــی بــا اتبــاع 
در  نفــر  هــزار   ۹۰ کنــون  تا گفــت:  به ایســنا  نیــز 
کنــون ۱۴۵۰  ســامانه پیــش ثبــت نــام کرده انــد  و تا
شناســنامه نیــز در ایــن حــوزه صــادر شــده اســت.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان:

چالش دولت آینده و افزایش جمعیت سالمندی
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور: 

واریز سهمیه اعتباری سوخت خودرو حمل و نقل عمومی 

مدیرکل امور اتباع وزارت کشور خبر داد:

صدور ۱۴۵۰ شناسنامه برای کودکان دارای مادرایرانی
خبرربخ

معــاون  آمــوزش متوســطه آمــوزش  و پــرورش اســتان 
کــه بــه عنــوان  گفــت: از دانــش آموزانــی  اصفهــان 
غایــب مجــاز )نداشــتن بــرق( طــی چنــد روز گذشــته 
کننــد،  نتوانســتند در امتحانــات آنالیــن شــرکت 
زمــان دیگــری امتحــان گرفتــه می شــود. محمدرضا 
ناظــم زاده در خصــوص قطعــی برق و بروز مشــکالت 
ناشــی از آن بــرای دانــش آموزان در امتحانات آنالین 
کــرد: آمــوزش و پــرورش  در روزهــای اخیــر، اظهــار 
کــه بــا شــرکت توســعه بــرق دارد تــالش  بــا تعاملــی 
دانــش  مشــکالت  مســئله  حل ایــن  بــا  می کنــد 

آمــوزان بــرای امتحانات آنالیــن و دغدغه خانواده ها 
خانواده هــا  بــه  کــرد:  اضافــه  وی  کنــد.  کمتــر  را 
اطمینــان می دهیــم از دانــش آموزانــی که بــه عنوان 
غایــب مجــاز )نداشــتن بــرق( طــی چنــد روز گذشــته 
کنند، زمان  نتوانستند در امتحانات آنالین شرکت 
گرفتــه می شــود. معــاون آمــوزش  دیگــری امتحــان 
اصفهــان،  اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  متوســطه 
گــر دانــش آموزانــی بــرای عــدم شــرکت  کــرد: ا تصریــح 
در  باشــند  داشــته  مجــوز  آنالیــن،  امتحانــات  در 
ــا دو هفتــه بعــد از پایــان  ــازه زمانــی تعییــن شــده ت ب
گرفتــه می شــود. امتحانــات از آن هــا آزمــون آنالیــن 

معاون آموزش متوسطه استان اصفهان:

دانش  آموزان غایب به دلیل قطعی  برق، 
دوباره امتحان  می دهند
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گفت: ســارقی  مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان 
کاخ چهلســتون، وارد ایوانــک مــوزه  از داخــل بــاغ 
هنرهــای معاصــر اصفهــان شــده و بــا شکســتن 
کاخ، وارد ســاختمان مــوزه  پنجــره مشــرف بــه بــاغ 
کــه چــرا وارد مــوزه  شــده بــود در پاســخ به ایــن ســوال 
گفت»مــن بــرای  شده اســت، بــا حالــت تمســخر 
ســرقت نیامــده بــودم، آمــده بــودم ببینــم همــه 
چیــز ســر جــای خــودش هســت یــا نــه«. مهــدی 
تمیزی، با تشــریح ماجرای ســرقت نافرجام از موزه 
کــرد: شــامگاه  هنرهــای معاصــر اصفهــان، اظهــار 
از  ســارقی  جــاری  اردیبهشــت ماه  پنجشــنبه ۳۰ 
مــوزه  وارد ایوانــک  چهلســتون،  کاخ  بــاغ  داخــل 
هنرهــای معاصــر اصفهــان شــده و بــا شکســتن 
کاخ، وارد ســاختمان مــوزه  پنجــره مشــرف بــه بــاغ 
گنجینه را از اتاق فنی برداشته و خود  کلید  شده و 

گنجینــه مــوزه رســانده اســت.  ــه  را ب
افــزود:  اصفهــان  معاصــر  هنرهــای  مــوزه  مدیــر 
نیروهــای حفاظت مــوزه هنرهــای معاصر اصفهان 
گشــت زنی  طبــق برنامــه در طــول شــب مشــغول 
کــه آمــده بــود بــه  بودنــد و ســارق از همــان راهــی 
ضلــع  در  واقــع  اصفهــان  اســتانداری  محوطــه 
کاخ چهلســتون فــرار می کنــد و توســط  جنوبــی بــاغ 
نیروهای حفاظت استانداری دستگیر و به نیروی 

می شــود. انتظامی تحویــل 
کلیــد  کــه ســارق تنهــا، دســته  کیــد بر ایــن  وی بــا تا
گنجینــه را بــا خــود همــراه داشــته و آثــار  مــوزه و 
معاصــر  هنرهــای  مــوزه  گنجینــه  در  هنرمنــدان 
اصفهــان محفــوظ اســت ابــراز داشــت: ســارق پــس 
از دســتگیری گویــا هیــچ نگرانی نداشــته و در پاســخ 
کــه چــرا وارد مــوزه شــده  اســت، بــا  به ایــن ســوال 
گفــت، »مــن بــرای ســرقت نیامــده  حالــت تمســخر 
بــودم، آمــده بــودم ببینــم همــه چیــز ســر جــای 
خــودش هســت یــا نــه«. تمیــزی بــا اشــاره به اینکــه 
جنبــه حقوقــی و مجازات ایــن ســارق را نمی دانــد، 
ســارق  کــه  دلیل ایــن  بــه  شــنیده ام  داد:  ادامــه 
چیــزی بــه همــراه نداشــته، خیلــی نمی شــود ماجــرا 
کــرد امــا فکــر می کنــم بــرای ورود ســارق  را پیگیــری 
بــه مکان هــای عمومــی و دولتــی، مخصوصــا جایی 
کــه گنجینــه آن متعلــق بــه مردم اســت،  مثــل مــوزه 
کــه شــاید بــار دیگــری هم ایــن  نبایــد تبرئــه شــود چرا
عمــل را بــدون نگرانــی انجــام دهــد و بایــد توجــه 
جبران پذیــر  مــوزه  اشــیای  ســرقت  کــه  داشــت 
کــرد بنابرایــن  نیســت و نمی تــوان آن را جایگزیــن 

بایــد آن ســارق را مجــرم بشناســند.

کتاب  کتابفروشــی ها در طــرح »بهارانــه  ثبت نــام 
کشــور آغــاز می شــود. ۱۴۰۰« از امــروز در سراســر 

از  می تواننــد  کشــور  سراســر  کتابفروشــی های 
چهــارم خردادمــاه ١٤٠٠ بــا مراجعــه بــه ســایت 
طــرح  در  ثبت نــام  بــه  نســبت   tarh.ketab.ir

کننــد. اقــدام  کتــاب۱۴۰۰«  »بهارانــه 
کتابفروشــی های مشــارکت کننده در طرح هــای 
کتــاب ۱۴۰۰  قبلــی، بــرای تایید شــرکت در بهارانه 
کافــی اســت بــا  نیــاز بــه ثبت نــام مجــدد ندارنــد و 
ــری خــود شــرایط شــرکت  کارب ــه پنــل  مراجعــه ب
کنتــرل و  در طــرح را تاییــد و اطالعــات خــود را 

کننــد. ویرایــش 
کتــاب و ادبیات ایــران بــا حمایــت معاونت  خانــه 
امــور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی به 
کتــاب و ترویــج  منظــور رونــق بخشــیدن بــه بــازار 
کتابخوانــی، تســهیالتی را در قالــب یارانــه خریــد 
سراســر  کتابفروشــی های  طریــق  از  کتــاب 
کتــاب پرداخــت  کشــور، مســتقیما بــه خریــداران 

می کنــد. 
شــرایط  کــه  کتابفروشــی هایی  طــرح  در ایــن 
الزم را دارا باشــند، پــس از ثبــت نــام، می تواننــد 
ــا شــرایط تعییــن شــده  ــه ب ک کتاب هــای خــود را 
مطابقت داشــته باشــند به خریداران بفروشند.

وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی از ســال ۱۳۹۴ 
طرح هــای  نشــر  یارانــه  هدفمندکــردن  بــرای 
کــرد؛ در ایــن طرح ها  کتــاب را آغــاز  فصلــی فــروش 
کتــاب  فــروش  روی  می تواننــد  کتابفروشــی ها 
بــه خریــداران تخفیــف بدهنــد و مبلــغ تخفیــف 
کننــد. دریافــت  خانــه  وزارت  از  را  شــده  داده 

کــه بــا نــام طرح هــای فــروش  در ایــن طرح هــا 
کــه  کتابفروشــی هایی  فصلــی مشــهور شــده اند، 
شــرایط الزم را داشــته باشــند، پــس از ثبــت نــام، 
بــا شــرایط  کــه  را  کتاب هــای خــود  می تواننــد 
بــه  باشــند  داشــته  مطابقــت  شــده  تعییــن 

بفروشــند.  خریــداران 

کام موزه  ادعای سارق نا
هنرهای معاصر اصفهان

آغاز طرح فصلی 
کتاب ۱۴۰۰« »بهارانه 

خبرربخخبرربخ

گزارشربخ

ســیدمصطفی مصطفــوی مدیرعامــل موسســه 
کــه یکــی از راه هــای احیــای  کــرد  بهمــن ســبز عنــوان 
ســینما در ایــن برهــه می توانــد پخــش مناظــرات 

ــد. ــینماها باش ــای س ــر پرده ه ــی ب انتخابات
کــران فیلــم در ســینماها بیان  وی دربــاره وضعیــت ا
کــران  کــرد: ســینماها در دوران تــازه بایــد پیشــروی ا
تهیه کننــده  طــرف  از  تقاضــای  منتظــر  و  باشــند 
پخــش  نظیــر  پیشــنهادی  هرگونــه  نایســتند. 
مناظــرات  و  دربــی  فوتبــال،  آســیایی  بازی هــای 
تلویزیونــی انتخابات می تواند ســینماها را از حالت 

انفعــال در آورد.
ــش  ــود بی ــه می ش گفت ــروز  ــرد: ام ک ــار  ــینی اظه حس
از ۳۰۰ فیلــم پشــت صــف نمایــش هســتند، امــا 
و  تقاضــا  طــرف  ســوی  از  تکاپویــی  گونــه  هیــچ 
تهیه کننــدگان نمی بینیــد و مشــخص نیســت در 
انتظــار چــه چشــم انداز روشــنی هســتند در حالــی 
بــه  دل  خیلــی  نمی تــوان  داد  نشــان  تجربــه  کــه 

بســت. دولتــی  سوبســیدهای  و  حمایت هــا 
کرونا نمی آید ایده های قدیمی به کار پسا

وی افــزود: واقعیــت آن اســت ســازوکارهای نمایــش 
فیلــم در ســینمای ایران بــا ســاختارهای فرســوده و 
آن ایده هــای قدیمی کــه در بهتریــن حالــت منجــر 
بــه نمایــش ۶٠-٧٠ فیلــم در طــول ســال می شــد، 
کار افتــاده اســت  کرونــا از  بــرای دوران تــازه پــس از 
شــوراهای  مســئولیت  نیســت. این  منطقــی  و 

بــه  کــه  اســت  ســینمایی  متولیــان  و  تخصصــی 
جــای صــرف اطالع رســانی در حــوزه ســینما بــه فکــر 
ــرای دوران  طراحــی و اجــرای ســاختارهای نویــن ب
کــران  تــازه باشــند تــا بلکــه بــاری از ایــن صــف شــلوغ ا
کرونــا  کننــد. مــن معتقــدم بــرای دوران پــس از  کــم 
ــنگین  ــارت س ــال خس ــی ۲ س ــه ط ک ــینمادارانی  س
کــران را در دســت بگیرنــد و حــق  دیدنــد بایــد نبــض ا
انتخــاب داشــته باشــند تــا از میــان حجــم انبــوه 
فیلم های در صف و بعضا نامناســب و ضربه زننده 
به گیشــه ســینما، بــه احترام ســالیق مخاطــب و در 
گزینــش  بــه  راســتای بازگشــت مخاطــب دســت 

بزننــد و بازیگــر اصلی ایــن عرصــه باشــند.
کــه  ایــن مدیــر ســینمایی ادامــه داد: همانطــور 
ماهیــت اصلــی ســینما در دنیــا یا مبتنی بــر نمایش 
پــرده  مناســب  و  ســنگین  کشــن  پرودا بــا  آثــاری 
کــه ارزش تماشــا در ســالن ســینما  عریــض اســت 
گســتره و طیــف  بــه لحــاظ  یــا  را داشــته باشــند 
تحــت  را  از مخاطــب  انبوهــی  مخاطــب، حجــم 
ــه  ــت ب ــد دس ــز بای ــران نی ــد، در ای ــرار دهن ــش ق پوش

جراحــی در ایــن چرخــه زد.
ســینما  بیان اینکــه  بــا  ســبز  بهمــن  مدیرعامــل 
نیــز وضعیــت  کرونــا  از  پیــش  در ایــران در حالــت 
کــرد: هرچنــد در ظاهــر  خوبــی نداشــت، عنــوان 
عــدد فــروش ســاالنه در حــال رشــد بــود، امــا همــه 
می دانیــم میانگیــن فروش فیلم در ســینمای ایران 
بــه ســختی بــه یــک میلیــارد تومــان می رســید و بــا 

ضریــب اشــغال پایینی روبــه رو بودیــم. ما در ایــران با 
کــه ســالن  حجــم انبوهــی از مردمی روبــه رو هســتیم 

نیســت.  دسترس شــان  در 
کــران فیلــم و ســالن داری با شــیوه های ورشکســته  ا
کارافتــاده قدیمــی آن هــم بــا انــواع مداخلــه از  و از 
ــع  ــه نف ــه ب ــر ن ــم دیگ ــاب فیل ــا انتخ ــذاری ت قیمت گ

ــه بــه صرفــه اســت. مخاطــب و ن
حســینی بــا اشــاره بــه نیــاز بــه برنامه ریــزی بــرای 
کنون نیز باید بــا یک دید  احیــای ســینماها گفــت: ا
کــرد  آینده نگرانــه در چنــد فــاز طراحــی مخصوصــی 

بــرای آنکــه مخاطــب بــه ســینما بازگــردد. 
ایــن مدیــر ســینمایی در پایــان بــا اشــاره بــه پخــش 
کاندیــدای ریاســت جمهوری  مناظــرات انتخاباتــی 
کــرد: مــا پیــش از ایــن تجربــه پخش  در ســینما بیــان 
ســینما  در  را  فوتبــال  جهانــی  جــام  بازی هــای 

ــتیم.  داش
کــه موفــق و پررونــق بــود. امــروز نیــز بایــد  تجربــه ای 
ســعی کنیــم با ایده هایی نظیــر نمایش فینال لیگ 
هفته هــای  روز،  خارجــی  فیلم هــای  قهرمانــان، 
آخــر لیــگ برتــر، نمایــش بــازی تیم هــای اســتانی 
انتخابــات  مناظــرات  و  اســتان  آن  ســینمای  در 
کنیــم.  کمــک  ریاســت جمهــوری بــه رونــق ســینما 
امــا متاســفانه عــزم جــدی بــرای احیــا نیســت و ایــن 
اشــکال پیــش از هــر چیــز بــه خــود مــا فعــاالن عرصــه 
ــا بــه ادامه ایــن  گوی کــه  کــران و ســینما بازمی گــردد  ا

کرده ایــم. وضــع عــادت 

 مدیرعامل موسسه بهمن سبز:

کران مناظره های انتخاباتی  سینماها را با ا
احیا کنیم

خبر

صنایــع  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزیــر 
کــه پــس  گفت: ایــن ظرفیــت وجــود دارد  دســتی 
کســن  کســینه شــدن همــه مــردم و بــا تولید وا از وا
کســن« بــه ســبد  کرونــا، »گردشــگری وا داخلــی 
بــه رونــق  گردشــگری ســالمت اضافــه و منجــر 

کشــور شــود. گردشــگری در 
کاربــری خــود  علــی اصغــر مونســان در حســاب 
ــر نوشــت: به نظــر می رســد این ظرفیــت  در توییت
کســینه شــدن همــه  کــه پــس از وا وجــود دارد 
گردشــگری  کســن داخلــی،  مــردم و بــا تولیــد وا
گردشــگری ســالمت  اضافــه  کســن بــه ســبد  وا

شــود.
صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  وزیــر 
دســتی بــا حضــور در مجتمع ایــران مــال عــالوه بــر 
کسیناســیون ١9COVID افراد  بازدید از مراحل وا
بــاالی ۷۰ ســال در ایــن مجتمــع در جریــان رونــد 

گرفــت. ســاخت هتــل مجتمع ایــران مــال قــرار 
کادر درمــان  از تالش هــای  تقدیــر  بــا  مونســان 
ــرای  ــالمتی ب ــع و آرزوی س ــن مجتم ــتقر در ای مس
کــرد: بســیار  کســینه شــدن بیــان  افــراد در حــال وا
کــه از ابتــدای شــیوع پاندمی کرونــا  خوشــحالم 
گرفت  کادر درمان قرار  کنار  گردشــگری در  بخش 
و تمامی امکاناتمان را در اختیار وزارت بهداشــت 

گذاشــتیم.
کرونــا  از  تــرس  کــه  زمانــی  در  کــرد:  تصریــح  او 
بیشــتر از ایــن روزهــا بــود تمامی اقامتگاه هــای مــا 
گســترده بــرای خدمات دهــی اعــالم  بــه صــورت 
کردنــد؛ همچنیــن هتل هــای فرودگاهــی  آمادگــی 

کشــور همــکاری خوبــی بــا  برای ایرانیــان خــارج از 
حــوزه درمــان داشــتند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
کســن و اضافــه شــدن آن  گردشــگری وا دربــاره 
کــرد: پــس از  کشــور، بیــان  گردشــگری  بــه ســبد 
کســن  کســینه شــدن همــه مــردم و تولیــد وا وا
داخلــی در آینــده ای نزدیک ایــن ظرفیــت وجــود 
خارجی هــا  بــرای  را  کسیناســیون  وا کــه  دارد 

کشــورهای همســایه انجــام دهیــم. به ویــژه 
گردشــگری  کــرد: اضافــه شــدن  مونســان تصریــح 
گردشــگری  کسیناســیون بــه بخــش  مبتنــی بــر وا
گردشــگری داخلــی  ــق  ــه رون ــد ب ســالمت می توان

کنــد. کمــک 
کسیناســیون در مجتمع ایــران  مونســان رونــد وا
کــرد  مــال را بســیار منظــم و بــا آرامــش ارزیابــی 
تفریحــی  مرکــز  بزرگ تریــن  مرکــز  گفت: ایــن  و 
گردشــگری غــرب تهــران اســت و امــروز بــا در  و 
ــان  کادر درم ــه  ــات ب ــن امکان ــرار دادن ای ــار ق اختی
دارد.  تشــکر  جــای  کــه  داد  مهمی انجــام  کار 
ــا مدیریــت خوبــی انجــام  کسیناســیون ب ــد وا رون
کــم بر ایــن  می شــود و حــس آرامــش و شــادابی حا

محیــط حائــز اهمیــت اســت.
وزیــر میــراث فرهنگــی همچنیــن دربــاره وضعیــت 
ســفرها در تعطیــالت پیــش رو )تعطیــالت نیمــه 
خرداد( گفت: تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله 
بهتریــن  اتخــاذ  تالشــمان  و  کرونــا هســتیم  بــا 
تصمیــم اســت؛اولویت بــرای مــا ســالمت مــردم 

اســت.

وزیر میراث فرهنگی گردشگری:

گردشگری سالمت  کسن به سبد   وا
اضافه می شود

خبرربخ

 کاشــان در آییــن معرفــی برگزیدگان نخســتین دوره 
کشــور جــزو پنــج  شــبکه های خــاق فرهنگ وهنــر 

شــهر خــاق در حــوزه ســینما شــناخته شــد.
فراخــوان طــرح انتخــاب شــهر های خــاق در حــوزه 
ــر مبنــای ظرفیت هــای موجــود از  فرهنــگ و هنــر ب
کاشــان  ــام  اواخــر ســال ۱۳۹۸ صــادر شــده بــود، و ن
در ۹ حــوزه شــامل موســیقی، ادبیــات، هنر هــای 
و  مــد  ســینما،  نمایشــی،  هنر هــای  تجســمی و 
لبــاس، صنایــع دســتی، رســانه، مطبوعــات چــاپ 
و بســته بنــدی، مطــرح شــد و در نهایت ایــن شــهر 
امســال بــه عنــوان شــهر خــاق ســینما معرفی شــد.

موفقیت های بزرگ ثمره سابقه درخشان 
فرهنگی کاشان

ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  رئیــس  نمکــی  میثــم 
کاشــان بــه علــت اســتقال  گفــت:  اسامی کاشــان، 
کــه در حوزه هــای  فرهنگــی  و ســابقه درخشــان 
ــه  ــه تکمیــل فرم هایــی ب مختلــف داشــته اســت، ب
عنــوان مســتندات نامــزدی شــهر های خــاق اقدام 
کــرده بــود و در مرحلــه پایانــی توانســت در جمــع 
۷۰ شــهر خــاق در حــوزه فرهنــگ و هنــر در بخــش 

ســینما انتخــاب شــود.
رشــته ها  ســایر  در  بــود  توقــع  گرچــه  ا افــزود:  او 
و  ادبیــات  دســتی،  صنایــع  خصــوص  بــه 
کاشــان بــه مرحلــه نهایــی راه  هنرهای نمایشــی، 
کار رقابتــی اســت و تعــداد  کنــد، امــا طبیعتــا  پیــدا 

کــرد. ســخت  را  انتخــاب  کشــور  شــهر های 
ــه عنــوان شــهر  ــرد: انتخــاب شــهری ب ک وی اظهــار 
برگزیــده قاعدتــا بایــد شــاخص هایی داشــته باشــد 
کــه بــر مبنــای ظرفیت هــای فنــی و زیرســاختی و 
کیفــی و مبتنــی بــر نرم افــزار و محتــوا  ظرفیت هــای 
اســت. نمکــی ادامــه داد: در حــوزه زیرســاختی، 
آموزشــگاه های  و  ســینمایی  موسســات  کاشــان 
کــه  آزاد ســینمایی و انجمــن ســینمایی فعالــی دارد 
کشــوری  گذشــته بــه عنــوان دفتــر ویــژه  در ســال 
آمــوزش  انتخــاب شــد. انجمــن محــل تربیــت و 
کــه بــه حــوزه ســینما و تولیــد  هنرجویانــی اســت 
فیلم کوتاه، مســتند و داســتان عاقه مند هستند. 
حضور هنرجویان انجمن در جشــنواره های ملی و 
منطقــه ای ســینمای جــوان بــه عنــوان حوزه هــای 

ــوده اســت. ــذار ب ــی اثرگ ــاختی خیل زیرس
گفــت: تولید ایــن  او در مــورد تولیــد آثــار پویانمایــی 
بــه  کــه  می خواهــد  توجهــی  قابــل  ســرمایه  آثــار 
کاشــانی و  ــان  ــه همــت جوان صــورت خودجــوش ب
بخش خصوصی تامین شــده اســت، البته در پارک 
علــم و فنــاوری زمینه ای ایجــاد شــده که موسســات 
معاونــت  حمایت هــای  از  مــا  انیمیشن ســازی 
علمی وفنــاوری ریاســت جمهــوری بهره مند شــوند 
و بــا اســتقرار در ایــن پــارک علم وفنــاوری تولیــدات 

خاقانه تــری در فضــای مجــازی داشــته باشــند.

ــرد: حتــی بخــش خصوصــی مجــوز  ک نمکــی بیــان 
کاشــان از وزارت ارشــاد  اســتودیوی تولید فیلم را در 
که ایــن هــم ظرفیتــی  کــرده  و مراجــع ذی ربــط اخــذ 
بــرای تولیــد فیلــم و نماهنگ هــای کوتــاه در فضای 

مجــازی اســت.
انجمن سینمای جوانان کاشان دفتر ویژه 

آموزش و تولیدات سینمایی
انجمــن ســینمای  رئیــس  محمــد ســرجه پیمــا 
جوانــان کاشــان، با اشــاره بــه دالیل برتری کاشــان، 
کاشــانی توانســتند در جشــنواره ها  گفت: بچه های 
کننــد، ماننــد فیلــم عزیــز  کســب  جوایــز خوبــی 
کوتــاه تهــران  کــه در جشــنواره بین المللــی فیلــم 
جایــزه بهتریــن فیلــم، بهتریــن کارگردانــی، بهتریــن 
بهتریــن  و  صدابــرداری  بهتریــن  تهیه کنندگــی، 

کنــد. کســب  بازیگــری را 
فیلم هــای  از  یکــی  همچنیــن  کــرد:  اضافــه  او 
توانســت در جشــنواره های  معیــن روح االمینــی 
ــابقه  ــش مس ــور در بخ کش ــش از ۷۰  ــی بی بین الملل

کنــد. کســب  وارد شــود و جوایــز زیــادی 
گفــت: مــا در تاشــیم انجمــن ســینمای جــوان  وی 
گر این  کاشــان صاحب ســاختمان مستقل شــود و ا
نمایــش،  ســالن  بــا  شــود،  ســاخته  ســاختمان 
گالــری مکانــی خوبــی بــرای  امکانــات آموزشــی و 
کاشــانی خواهــد بــود و امیدواریم قبل  گران  ســینما

ــد. ــرداری برس ــره ب ــه به ــال ۱۴۰۱ ب ــه س از ورود ب
ــینمای  ــر روش در س ــه داد: تغیی ــا ادام ــرجه پیم س
ــود و  ــده ب ــروع ش ــاله ش ــی ۱۰ س ــازه زمان ــان در ب کاش
برگــزاری موفقیــت آمیــز جشــنواره منطقــه ای فیلــم 
کاشــان، ثمره ایــن تغییــر  کوتــاه در ســال ۱۳۹۶ در 

کاشــانی بــود. گران  روش ســینما
او درمــورد فعالیت هــای انجمــن ســینمای جوانــان 
کــرد: وظیفــه انجمن آمــوزش و تولید  کاشــان، بیــان 
کیفیت آموزش  که در گذشــته در  اســت همان طور 
کنون ایــن  کردیــم، ا و تولیــد دقــت داشــتیم و تــاش 
مســیر را بــا کیفیــت بســیار بــاال ادامــه خواهیــم داد و 
امیدواریــم در آینــده بازهــم رتبه هــای خوبی کســب 

اســتانداردی  شــاخص های  بــه  بتوانیــم  و  کنیــم 
نزدیک بشــویم.

از  یکــی  بیشــتر  تولیــدات  بــرای  کــرد:  اظهــار  وی 
کــه مــا  مســائل مهــم جــذب حامی مالــی اســت 
قصــد داریــم کمک هایــی از دســتگاهها، کارخانه ها 
امیدواریــم  همچنیــن  کنیــم.  دریافــت  ادارات  و 
غ از جنبــه مــادی ادامــه  مباحــث تولیــدی را فــار

دهیــم.
گفــت: در بحــث ساختمان ســازی  ســرجه پیمــا 
کمــک بگیریــم. خوشــبختانه توانســتیم از خیــران 

دنبــال  بــه  کــه  کاشــانی  جوانــان  از  حمایــت 
می آینــد ســینما  ســمت  بــه  عاقه هایشــان 
انجمــن ســینمای  زاده مــدرس  مهــدی رضــوی 
ویــژه دفتــر  رتبــه  بــه  اشــاره  بــا  کاشــان،  جوانــان 
زیــادی  گفــت: شــمار  کاشــان،  ســینمای جــوان 
ســینما  حــوزه  بــه  عاقه منــد  کــه  هنرجویانــی  از 
هســتند، معمــواًل جذب ایــن دفتــر می شــوند. در 
کوتــاه  حــوزه ســینمای جــوان بیشــتر آمــوزش فیلــم 
ــروعی  ــد ش ــا می توان ــاد بعضی ه ــه اعتق ــه ب ک ــت  اس
ســینمای  فعالیت هــای  در  حضــور  بــرای  باشــد 
ســینمای  در  زیــاد  را  مصادیقــش  کــه  حرفــه ای 
کاشــان داشــته ایم که بخشــی از شــرکت های دانش 

بنیــان را هــم شــامل می شــود.
کوتــاه  او افــزود: معمــواًل ســینمای جــوان و فیلــم 
از  کــه عاقه منــدان و جوانــان  فرصتــی می دهــد 
ــش  ــوند و بخ ــذب ش ــالگی ج ــی ۱۷ س ــنین ۱۶ ال س
محــک  انجمــن  در  را  توانایی هایشــان  از  زیــادی 
آزاد  آموزشــگاه های  اتفــاق  کنار ایــن  در  و  بزننــد 
ســینمایی می توانــد بخــش عظیمی از ایــن موضوع 

را پوشــش دهــد.
کــه  کــرد: عاقه منــدی جوانانــی  رضــوی زاده بیــان 
فرصــت پیــدا می کنــد در حــوزه ســینما وارد بشــوند، 
تجربــه بزرگــی بــرای آن هــا اســت از جملــه دوره هــای 
ــی از  ــری تلفیق ــازی هن ــون فیلمس ــازی، چ فیلمس
همــه هنر هــا اســت و رنــگ هنر هــای دیگــر را در 

ــد. ــوان دی ســینما می ت

سکوی پرتاب استعداد های جوان:

گهی مزایده کاشان، شهر خالق سینمایی آ
شــماره: 99۰١۴9٧ اجــرا، تاریــخ: ١۴۰۰/۰2/29، اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان 
ــای ســعید  ــم زهــره قاســمی به طرفیــت آق ــه خان کالســه 99۰١۴9٧ ل ــده  خمینــی شــهر در پرون
مبلــغ  و  لــه  محکــوم  حــق  در  ریــال   ۳/۴9۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلــغ  مطالبــه  خواســته  بــه  کشــاورز 
از  بابــت حــق االجــرا در نظــر دارد ۳ دانــگ مشــاع ســهم محکــوم علیــه  ریــال   2۰/۰۰۰/۰۰۰
ششــدانگ یــک درب بــاب ملــک موصــوف و معرفــی شــده و موردتاییــد اداره ثبــت درخصــوص 
کوچه صحرای انبارســتان  کشــاورز واقع در بلوار الغدیر خیابان قرطمان  مالکیت آقای ســعید 
کوچــه شــط، جنــوب بــه طــول ١2 متــر بــه بــن  بــا حــدود اربعــه شــمال بــه طــول ١2 متــر بــه 
کــی  بســت، غــرب بــه طــول 2۰/٧ متــر بــه ملــک مجیــری و شــرق بــه طــول 2۰/٧ متــر بــه ملــک تا
ــه صــورت مشــجر و فاقــد مســتحدثات  ــد ب ــع در زمــان بازدی کل 2۴8/۴ مترمرب ــه مســاحت  ب
متعــارف و انشــعابات شــهری و از ســمت غــرب بــه صــورت ناقــص دیــوار بلوکــی و از ســه ســمت 
دیگــر فاقــد دیــوار ملــک در محــدوده جغرافیایــی UTM:X=۵۵2۰9۳&Y=۳۶١2۰۰۰ واقــع 
ک هــم جــوار و همچنیــن دیگــر عوامــل دخیــل  شــده باعنایــت بــه موقعیــت ملــک و ارزش امــال
ــرای  کل ب ــال و در  ــع 2٧/۰۰۰/۰۰۰ ری ــه ازای هــر مترمرب ک زراعــی و باغــی ب ــی امــال در امــر ارزیاب
ــارد و هفتصــد و شــش میلیــون و  ــال )شــش میلی ــر ۶/٧۰۶/8۰۰/۰۰۰ ری ــع براب 2۴8/۴ مترمرب
کارشــناس رسمی دادگســتری ارزش ۳ دانــگ  هشــتصد هــزار ریــال( بــرآورد و ارزیابــی می گــردد. 
از ششــدانگ ســهم محکــوم علیــه را معــادل ۳/۳۵۳/۴۰۰/۰۰۰ ریــال ارزیابــی نمــوده را ازطریــق 
مزایــده بــه فــروش برســاند. لــذا جلســه مزایــده در تاریــخ دوشــنبه ١۴۰۰/۰۳/2۴ ســاعت ١۳ در 
ــردد. طالبیــن  ــزار می گ ــی دادگســتری شهرســتان خمینــی شــهر برگ محــل اجــرای احــکام مدن
ــان  ــان قرطم ــر خیاب ــوار الغدی ــهر بل ــی ش ــانی خمین ــه نش ــده ب ــل از روز مزای ــد ۵ روز قب می توانن
نماینــد. خریــدار  بازدیــد  نزدیــک  از  را  مزایــده  مــورد  و  مراجعــه  انبارســتان  کوچــه صحــرای 
ــت  ــد قیم ــتی ده درص ــدار می بایس ــد. خری ــنهاد نمای ــت را پیش ــن قیم ــه باالتری ک ــت  ــی اس کس
پیشــنهادی را فــی المجلــس و مابقــی را ظــرف یــک مــاه از تاریــخ مزایــده بــه حســاب ســپرده 
کســر هزینه هــای مزایــده بــه  دادگســتری واریــز نمایــد در غیر اینصــورت ده درصــد اولیــه پــس از 
نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد. شــایان ذکــر اســت اجــرای احــکام مدنــی تکلیفــی در تحویــل 
مــال بــه خریــدار نــدارد. تذکــر: متقاضیــان شــرکت در مزایــده می بایســت ١۰ درصــد بهــای مــال 
را طــی فیــش چهــار نســخه ای بــه حســاب ســپرده دادگســتری خمینــی شــهر نــزد بانــک ملــی 
کارت ملــی نیــم ســاعت قبــل از شــروع مزایــده  واریــز و بــا در دســت داشــتن اصــل فیــش و اصــل 
کپــی  بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه و درخواســت شــرکت در مزایــده را تکمیــل و بــه همــراه 
کارت ملــی و اصــل فیــش ســپرده تحویــل اجــرا نماینــد. مدیــر و دادورز اجــرای احــکام مدنــی 

دادگســتری شهرســتان خمینــی شــهر علــی حســن زاده - ١١۳88١۶ / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت« »آ

ــی  ک ثبت ــال ــان پ ــدانگ آپارتم ــت شش ــند مالکی ــخ: ١۴۰۰/2/۳۰، س ــماره: 2۶۰۰٧۶8٧، تاری ش
۵۳۴9 فرعــی از ١۴۴۵8 اصلــی بخــش ۵ ثبــت اصفهــان منضــم بــه پارکینــگ ١۴۴۵8/۵۳۵۶ و 
کــه طبــق دفتــر  ک ١۰2۴/١۴۴۵8  انبــاری شــماره ١۴۴۵8/۵۳۳۵ احداثــی بــرروی عرصــه پــال
الکترونیکــی ١۳9٧2۰۳۰2۰2۶۰۳2۴۵۳ بشــماره ســند چاپــی ۵۰82۴۶ ســری ب ســال 9٧ 
کــه  گردیــده  کدملــی ١2٧۰۰۴۵٧8۴ صــادر و تســلیم  بنــام خانــم ســمیرا شــفیعیه فرزنــد اصغــر 
خ ١۳9٧/١۰/١2 دفتــر اســناد رسمی شــماره 9١ اصفهــان  طبــق ســند انتقــال شــماره 9۰2١۶ مــور
ک  کنــون درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی پــال گردیــده اســت و ا بــه نامبــرده منتقــل 
فــوق را نمــوده اســت لــذا بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل مــاده ١2۰ آئیــن نامــه قانــون 
کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه  گهــی میشــود. چنانچــه  ثبــت مراتــب در یــک نوبــت آ
ــرف  ــی ظ گه ــار این آ ــخ انتش ــد از تاری ــود می باش ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س ــا وج ــوم ی ــک مرق مل
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه به ایــن  مــدت ده روز اعتــراض خــود را 
اداره تســلیم و رســید اخــذ نمائیــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه 
گــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا درصــورت  گــردد. بدیهــی اســت ا کننــده ســند مســترد 
اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت 
ــان  ــمال اصفه ک ش ــال ــناد و ام ــت اس ــه ثب ــس منطق ــد. رئی ــد ش ــررات خواه ــق مق ــی طب المثن

ــف ــی فــالح - ١١۳88۳2 / م ال محمدعل
گهی فقدان سند مالکیت آ

کبــرا اســتادی قهجاورســتانی فرزنــد رضــا  شــماره: 2۰2٧۰۰۴9۳٧، تاریــخ: ١۴۰۰/2/29، خانــم 
ک  کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــال بــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد محلــی مدعــی میباشــد 

ثبتــی ١۰۳٧ فرعــی از ۴۶ اصلــی واقــع در بخــش ١8 ثبــت اصفهــان بــا شــماره مســتند مالکیــت 
صفحــه  در  کــه   - ســال   - ســری   ۵8۵8١۳ چاپــی  شــماره  بــه   ١۴۰۰/۰2/2۰ تاریــخ   ١٧۶29
گردیــده اســت و بعلــت جابجائــی مفقــود شــده و  ۵2٧ دفتــر ۵١ ذیــل شــماره ١2۰۴۳ ثبــت 
درخواســت صــدور ســند المثنــی نمــوده طبــق تبصــره یــک اصالحــی مــاده ١2۰ آییــن نامــه 
ــن  ــه در ای ــر از آنچ ــه )غی ــام معامل ــی انج ــس مدع ــه هرک ک ــود  ــی می ش گه ــب آ ــت مرات ــون ثب قان
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا وجــود اســناد مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ  آ
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل  گهــی تــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را  انتشــار این آ
اســناد مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتــراض نرســد یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند  گــردد. ا کننــده مســترد 
ارائــه نگــردد المثنــی اســناد مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. تاریــخ 
ــان  ــرق اصفه ــناد ش ــت اس ــه ثب ــس منطق ــبان ریی ــدی ش ــت - مه ع وق ــر ــی: دراس گه ــار آ  انتش

- ١١۳8۰۶۶ / م الف
گهی فقدان سند مالکیت آ

شــماره نامــه: ١۴۰۰8۵۶۰2۰١9۰۰۰۳۰٧، تاریــخ ارســال نامــه: ١۴۰۰/۰2/29، نظربه اینکــه آقــای 
کــه هویــت و امضــاء  علــی فتــح فرهمندیــان فرزنــد باباپیــر باارائــه 2 بــرگ استشــهاد محلــی 
خ ١8/١۴۰۰/2  ــه شــماره ١298۴ مــور ــه شــماره 222 دهاقــان ب شــهود رســمًا توســط دفترخان
ک شــماره ۳۶29  گواهــی شــده مدعــی مفقــود شــدن ســند مالکیــت ششــدانگ آپارتمــان پــال
ک ١82۰ فرعــی واقــع در دهاقــان بخــش  فرعــی از ۳۳٧ اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــال
کــه در دفتــر الکترونیکــی شــماره ١۴۰۰2۰۳۰2۰١9۰۰۰۰98 بــه میــزان ششــدانگ  ثبتــی دهاقــان 
کــه  گردیــده اســت  بنــام علــی فتــح فرهمندیــان فرزنــد باباپیــر ثبــت و ســند مالکیــت صــادر 
خ ١۳9۰/۰۶/١۴ دفتــر 222 دهاقــان  بــه موجــب ســند شــماره ۵۶92 و ۵۶9۴ و ۵۶9۵ مــور
درقبــال مبلــغ 2۶/١٧۵/٧١۴ ریــال بــه مــدت ١2 ســال در رهــن بانــک مســکن شــعبه دهاقــان 
قــرار دارد. اینــک آقــای علــی فتــح فرهمندیــان درخواســت ســند مالکیــت المثنــی نســبت بــه 
کــه طبــق تبصــره یــک مــاده ١2۰ اصالحــی آئیــن نامــه قانــون  ک فــوق را نمــوده  ششــدانگ از پــال
کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مزبــور  گهــی می شــود  ثبــت مراتــب یــک بــار آ
ــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد  گهــی ذکــر شــده( و ی )غیــر از آنچــه در ایــن آ
کتبــًا ضمــن  گهــی بمــدت ١۰ روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را  از تاریــخ انتشــار این آ
ــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل  ــد ت ــا ســند معاملــه تســلیم نمای ارائــه اصــل ســند مالکیــت ی
ــورت  ــا درص ــد ی ــی نرس ــرر اعتراض ــت مق ــرف مهل ــر ظ گ ــردد. ا گ ــترد  ــده مس ــه دهن ــه ارائ ســند ب
اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور 
کفیــل واحــد  ســند مالکیــت المثنــی اقــدام و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. داود جعفــری 

ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دهاقــان ازطــرف ســودابه داتلــی بیگــی - ١١۳8۵۰2 / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

شــماره: 2۰2٧۰۰۵۰9۰، تاریــخ: ١۴۰۰/2/28، نظربه اینکــه خانــم عاطفــه ســادات طاهــری بــه 
خ ١۴۰۰/۰2/۰8 دفتــر 29۶ اصفهــان ازطــرف خانــم شــادی  موجــب وکالتنامــه شــماره 22١۰9 مــور
گینــی  شــفیعی فرزنــد رحمــت الــه نســبت بــه ١/۵ دانــگ مشــاع از ششــدانگ و آقــای مهــران تــل 
فرزنــد محمــود نســبت بــه ۴/۵ دانــگ مشــاع از ششــدانگ بــا تســلیم ۴ بــرگ استشــهاد شــهود 
کــه بــه تاییــد دفترخانــه اســناد رسمی شــماره 29۶ اصفهــان رســیده اســت، مدعــی شــده اســت 
ک ١2۳۵۰/١۵١9۰  ــال ــال 98 پ ــری و س ــی ۰9۵9۰۳ س ــماره چاپ ــه ش ــگ ب ــت ١/۵ دان ــند مالکی س
کــه طبــق دفتــر الکترونیــک ١۳992۰۳۰2۰2٧۰١9۴۵۳ واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بنــام 
ــند مالکیــت ۴/۵  ــنامه 229۵ و س ــه شــماره شناس ــه ب ــد رحمــت ال ــفیعی فرزن ــادی ش ــم ش خان
کــه طبــق دفتــر  ک ١2۳۵۰/١۵١9۰  پــال بــه شــماره چاپــی ۰9۵9۰۴ ســری و ســال 98  دانــگ 
گینــی  الکترونیــک ١۳992۰۳۰2۰2٧۰١9۴۵۴ واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بنــام مهــران تــل 
فرزنــد محمــود بــه شــماره شناســنامه ١9٧ ســابقه ثبــت و صــدور ســند مالکیــت داشــته، مفقــود 
ــه اســتناد تبصــره  ــذا مراتــب ب ــده و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت ل گردی
گهــی می شــود. چنانچــه  یــک اصالحــی ذیــل مــاده ١2۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آ
کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد 
ــند  ــل س ــه اص ــن ارائ ــًا ضم کتب ــود را  ــراض خ ــدت ده روز اعت ــرف م ــی ظ گه ــار این آ ــخ انتش از تاری
مالکیــت یــا ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتب صورتمجلــس و اصل 
ــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی  گ گــردد. بدیهــی اســت ا کننــده مســترد  ــه  ــه ارائ ســند مالکیــت ب
نرســید یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه اراه نشــود اقــدام بــه صــدور 
ک  ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد. مهــدی شــبان رییــس ثبــت اســناد و امــال

منطقــه شــرق اصفهــان - ١١۳8۰۶١ / م الــف 

گهی آ



سال پنجم - شماره  11۴1 
سه شنبه  ۴  خرداد  1۴۰۰ -  13 شوال  1۴۴2

ورزش2۵  می      2۰21 ۶

خبر

کــرد: بعــد  باشــگاه ماشــین ســازی تبریــز اعــام 
مالــک  زنــوزی،  محمدرضــا  آمادگــی  اعــام  از 
بــرای  تبریــز  شــهریار  ســازی  ماشــین  باشــگاه 
ــرای انتقــال  گذاری ایــن تیــم، پیشــنهاداتی ب وا

مالکیــت دریافــت و تمامی پیشــنهادات بــرای 
کل ورزش و جوانــان  تاییــد صاحیــت بــه اداره 
یونــس  آقــای  نهایــت  در  و  شــد  داده  ارجــاع 
ورزشــی  مراجــع  صاحیــت  تاییــد  بــا  قربانــی 
اســتان  آذربایجــان شــرقی بــه عنــوان خریــدار 

کــره نشســت. پــای میــز مذا
بر ایــن اســاس مالــک باشــگاه ماشــین ســازی 
تبریــز بــه منظــور همراهــی بــا خریــدار جدید ایــن 
ــدون دریافــت هیــچ مبلغــی نهایــی  انتقــال را ب

کــرد.
کــه  بــه همیــن منظــور بــا حضــور  در جلســه ای 
مدیــرکل ورزش و جوانــان آذربایجــان شــرقی، 

آذربایجــان  اســتان   فوتبــال  هیــات  رئیــس 
ــگاه  ــک باش ــار مال ــام االختی ــده ت ــرقی، نماین ش
و خریــدار و مالــک جدیــد باشــگاه برگــزار شــد 
طرفیــن  امضــای  بــه  گــذاری  وا صورتجلســه 

رســید.
همچنیــن ورزشــگاه ســردار شــهید حــاج قاســم 
اختصاصــی  ورزشــگاه  عنــوان  بــه  ســلیمانی 
ماشــین ســازی بــرای دیدار هــای خانگی ایــن 
ماشــین  اختیــار  در  رایــگان  صــورت  بــه  تیــم 

ســازی قــرار داده شــد.
تیــم ماشــین ســازی تبریــز در قعــر جــدول رده 

بنــدی لیــگ برتــر فوتبــال جــای دارد.

گذاری امتیاز تیم فوتبال ماشین سازی تبریز وا

آمــاده  تمرینــات  در  اصفهانــی  بــازان  اســکیت 
کی روی یــخ در  ســازی تیم هــای ملــی اســکیت ها

۲ بخــش بانــوان و آقایــان حضــور دارنــد.

ــه  ــان عرشــیا غفــوری از اصفهــان ب در بخــش آقای
همــراه ۳۱ ورزشــکار دیگــر و در بخــش بانــوان النــاز 
نژنــد و مهســا ســعیدی از اصفهــان بــه همــراه ۳۰ 
بانــوی ورزشــکار در در پیســت یخ بــازار بزرگ ایران 
تــا ۳۱ شــهریور زیــر نظــر کادر فنــی تمرینات خــود را 

ادامــه می دهنــد.
کامــل دســتور  دور جدید ایــن اردو هــا بــا رعایــت 
العمل هــای بهداشــتی، پنــج شــنبه هــر هفتــه 
بــرای آقایــان و دوشــنبه هــر هفتــه بــرای بانــوان 

برگــزار خواهــد شــد.
در  حضــور  بــرای  را  خــود  پوشــان  ملــی  ایــن 
کــرد. رقابت هــای قهرمانــی آســیا آمــاده خواهنــد 

رکوردگیــری  مرحلــه  آخریــن  پایــان  از  پــس 
نفــرات  شــدن  مشــخص  بــرای  دوومیدانــی 
 ۷ توکیــو،  پارالمپیــک  بازیهــای  اعزامی بــه 
شــدند. توکیــو  مســافر  معلــول  دوومیدانــی کار 

بــا توجــه به ایــن  کــرد:  هــادی رضایــی، اظهــار 
کمیتــه بیــن المللــی پارالمپیــک ۱۷  ــه از ســوی  ک
ســهمیه بــرای دوومیدانی اختصــاص داده شــده 
اســت، در آخریــن مرحلــه رکوردگیــری دوومیدانی 
کــه در مجموعــه ورزشــی آفتــاب انقــاب برگــزار 
کننــده ۵ نفــر در  شــد از بیــن ۲۷ ورزشــکار شــرکت 

کــم بینایــان و ۶ نفــر در بخــش  بخــش نابینایــان و 
معلــوالن بــرای اعــزام بــه توکیــو انتخــاب شــدند و 
بــا توجــه به اینکه هاشــمیه متقیــان پیــش از ایــن 
انتخاب شده بود، در نهایت ۱۲ نفر از ۱۷ سهمیه 
گرفتــه شــده بــرای اعــزام بــه توکیــو قطعــی  در نظــر 

شــده اند.
اهلل  امــان  افــروز،  ســعید  امیــری،  حامــد  از  وی 
اصغــر جوانمــردی، صــادق  علــی  پاپــی، ســید 
بیت ســیاح، ســیامک صالح فرج زاده و هاشــمیه 
کاران معلــول  متقیــان بــه عنــوان دوومیدانــی 

اعزامی بــه توکیــو نــام بــرد.

کــرد: چــون لیســت نهایــی  رضایــی خاطرنشــان 
توکیــو ۲۵ خــرداد  اعزامی بــه  کاران  دوومیدانــی 
بــه  موفــق  کــه  کســانی  شــد،  خواهــد  نهایــی 
کاس بنــدی  کســب ســهمیه شــده اند و از نظــر 
بیــن المللــی مشــکلی ندارنــد، امــا رکــورد حــد 
ــا ۲۵ خــرداد  ــد ت کســب نکرده ان نصــاب ورودی را 
فرصــت دارنــد تــا اســامی آنها از ســوی  فدراســیون 
کــم بینایــان  جانبــازان و معلــوالن و نابینایــان و 
کمیتــه ملــی پارالمپیــک اعــام شــود تــا رکــورد  بــه 
کمیتــه ملــی  آنهــا پــس از بررســی در شــورای فنــی 
پارالمپیــک تصمیم نهایی بــرای اعــزام آنها گرفته 

شــود.
ــک  ــای پارالمپی ــران در بازیه کاروان ای ــت  سرپرس
توکیــو همچنیــن در خصــوص وضعیــت نفــرات 
نهایــی اعزامــی در تیرانــدازی، دوچرخــه ســواری، 
کــرد: شــنبه  قایقرانــی و تکوانــدو بانــوان اظهــار 
هفته آینده وضعیت نفــرات اعزامــی در تیراندازی 
و همچنیــن تــک ســهمیه دوچرخــه ســواری، 
ــدی  ــام جاه ــه اس ک ــی  ــوان و قایقران ــدو بان تکوان
کســب ســهمیه شــده اســت،  بــه تازگــی موفــق بــه 

ــد. ــد ش ــخص خواه مش
کنون ۵۴ نفر بــرای اعزام به  وی در پایــان گفــت: تا
توکیــو قطعــی شــده اند و مــا تــا ۲۵ خــرداد فرصــت 
داریــم تــا لیســت نهایــی را پــس از بررســی مابقــی 

کنیــم. ســهمیه ها بــه IPC اعــام 

باشــگاه ذوب آهــن اصفهــان و فــرزاد مجیــدی بــا 
کمیتــه انضباطــی، بــه پرداخــت جریمــه  حکــم 

نقــدی محکــوم شــدند.
کمیتــه انضباطــی فدراســیون فوتبــال، رای دیــدار 
تیم هــای اســتقال و ذوب آهــن اصفهــان را اعــام 

که ایــن رای بــه شــرح زیــر اســت: کــرد 
آهــن  ذوب  و  تهــران  اســتقال  تیــم  دو  بــازی 
اصفهــان از ســری رقابت هــای لیــگ برتــر از هفتــه 
در  مــاه  اردیبهشــت   ۱۹ تاریــخ  در  بیســت ودوم 
ورزشــگاه آزادی برگــزار شــد و از ســوی هــر دو تیــم، 
تیــم  اســاس  بر ایــن  گرفــت.  صــورت  تخلفاتــی 
ذوب آهــن اصفهــان بــه دلیــل تخلــف ســوءرفتار 
کارت زرد( طبــق مــاده ۵۸ مقــررات  تیمی )پنــج 
ــال  ــه پرداخــت مبلــغ ۱۰۰ میلیــون ری انضباطــی، ب

جریمــه نقــدی محکــوم شــد.
همچنیــن فــرزاد مجیــدی از افــراد منتســب بــه 
باشــگاه اســتقال بــه دلیــل اعتــراض بــه مقــام 
رسمی مســابقه و رفتــار غیرورزشــی طبــق مــاده 
۶۴، بــه پرداخــت ۵۰ میلیــون ریــال جریمــه نقــدی 
محکــوم شــد. آرای صــادره قابــل اجــرا و قطعــی 

اســت.

ســوی  از  پترزبــورگ  ســن  زنیــت  ســتاره ایرانی 
عنــوان  بــه  روســیه  لیــگ  در  شــاغل  بازیکنــان 
بهتریــن بازیکن فصــل ۲۰۲۰-۲۰۲۱ انتخاب شــد.
یــک  روســیه  کســپرس«  ا »اســپورت  ســایت 
کــرد تــا بــا آراء بازیکنــان شــاغل  نظرســنجی برگــزار  
در لیــگ روســیه بهتریــن فصــل 2۰2۰-2۰21 را 

کنــد. انتخــاب 
کشــورمان  ســردار آزمــون مهاجــم ملــی پــوش 

کثریــت  کســب ا و عضــو باشــگاه زنیــت بــا 
آراء)222 رای( بــه عنــوان بهتریــن بازیکــن 

شــد.  انتخــاب  روســیه  لیــگ  فصــل 
کــه  آزمــون  همبــازی  دزیوبــا  ارتیــم 
در ایــن فصــل موفــق شــد در بــازی آخــر 
لیــگ روســیه بــا خلــق شــگفتی و پوکــر 

گل بگیــرد در رده  گلــی را از آزمــون بــا 2۰  آقــای 
دوم ایســتاد.

گل بــرای  آزمــون در ایــن فصــل از لیــگ روســیه 19 
و  رســاندند  ثمــر  بــه  زنیــت 
ســومین قهرمانــی متوالــی 
را  روســیه  لیــگ  در  اش 

گرفــت. جشــن 

تیرانــدازی،  فدراســیون  رییــس  دادگــر«  »علــی 
معــاون  نوبخــت«   »محمدباقــر  جلســه  در 
و  برنامــه  ســازمان  رییــس  و  رئیس جمهــوری 
المپیکــی  فدراســیون های  روســای  بــا  بودجــه 
اظهــار داشــت: بهتریــن تعــداد ســهمیه المپیــک 
کنــون موفــق شــدیم ۶  را در امســال داشــتیم و تــا 
ســهمیه بدســت آوریم که تا االن بیشــترین تعداد 

گذشــته اســت.   ســهمیه نســبت بــه 
کــرد: وزارت ورزش  دادگــر همچنیــن خاطــر نشــان 
و جوانــان در یــک اقــدام خــوب میــزان پــاداش 
کــه  کــرد  مــدال آوران المپیکــی را تعییــن و مصــوب 
هــر چنــد در مقایســه بــا دوره هــای قبــل و شــرایط 
ــد  کاهــش یافتــه اســت امــا بای تورمــی، پاداش هــا 

کــه بــا توجه بــه مشــکات اقتصادی این  بپذیریــم 
میــزان هــم جــای تقدیــر دارد.

هــر ورزشــکاری  بــدون شــک  ادامــه داد:  دادگــر 
تاش می کند بهترین اتفاق ممکن را در المپیک 
بــرای خــود بــه ارمغــان آورد و تیرانــدازان هــم از ایــن 
قاعــده مســتثنی نیســتند و خوشــبختانه فراینــد 

بــرای  رشــته  المپیکی ایــن  ورزشــکاران  آمادگــی 
حضــور موفــق در المپیــک هــم بــه خوبــی پیــش 
گفــت:  رفتــه اســت. رییــس فدراســیون تیرانــدازی 
کرواســی بــه ســر  ملی پوشــان تیرانــدازی فعــا در 
می برنــد و تــا قبــل از المپیــک هــم در رویدادهــای 
آمادگــی و رقابتــی مجارســتان و صربســتان حضــور 
خواهنــد داشــت و قبــل از المپیــک هــم در جــام 

کرواســی شــرکت می کننــد. جهانــی 
کسیناســیون  وا از  خرســندی  ابــراز  بــا  وی 
بــدون شــک تزریــق  کــرد:  المپیکی هــا تصریــح 
ورزشــکاران  تــا  شــد  خواهــد  ســبب  کســن  وا
ــد.  ــور یابن ــابقه حض ــن و مس ــرای تمری ــوده تر ب آس
از  بعــد  اســت  قــرار  تیرانــدازی هــم  ملی پوشــان 

کننــد. دریافــت  کســن  وا کرواســی 

گان اســکوچیچ در فاصلــه دو روز  دســتیاران درا
کیــش، بازدیــدی  تــا اردوی ایــن تیــم در جزیــره 
از ورزشــگاه و محــل اقامــات تیــم ملــی بــه عمــل 

آوردنــد.
بازیکنــان از امــروز تمرینــات خــود را آغــاز می کننــد. 
تیــم ملــی بــه علــت حضــور در بحریــن، اردویــی را 
کــرد تــا از نظــر آب و  کیــش برگــزار خواهــد  در جزیــره 
گیــرد. هوایــی، در شــرایط مشــابه بــا بحریــن قــرار 

قبــل،  مــاه  یــک  حــدود  از  دلیــل،  همیــن  بــه 
اقدامات الزم برای آماده ســازی ورزشــگاه المپیک 
گام،  کیــش انجــام شــد و در مهم تریــن  جزیــره 
زمیــن چمــن و نور ایــن ورزشــگاه تقویــت شــد تــا 
تیــم ملــی مشــکلی بــرای برگــزاری تمرینــات شــبانه 

کیــش نداشــته باشــد. در جزیــره 
تــوت،  ماریــو  و  وحید هاشــمیان  امــروز 
کــروات اســکوچیچ بــه همــراه  دســتیاران ایرانی و 

مســئوالن فدراســیون فوتبــال راهــی جزیــره کیــش 
اردوی  محــل  از  بازدیــد  دومیــن  در  تــا  شــدند 
تیــم ملــی، شــرایط محــل تمریــن و اقامت ایــران 
تیــم  مســئوالن  گفتــه  طبــق  کننــد.  ارزیابــی  را 
اواخــر  در  اســکوچیچ  بازدیــد  زمــان  از  ملــی، 
کنــون، مشــکات مربــوط بــه زمیــن  فروردیــن تا
کنــون  ــور ورزشــگاه هــم مرتفــع شــده و ا چمــن و ن
وجــود  تمرینات ایــران  برگــزاری  بــرای   مشــکلی 

ندارد.
بــاره  در ایــن  اســکوچیچ  دســتیار  تــوت،  ماریــو 
اســت.  زمیــن در وضعیــت خوبــی  کــرد:  اظهــار 
اســکوچیچ در بازدید ماه گذشــته نســبت به همه 
ســاختمان ها و مســائل دیگــر راضــی بودنــد. نیــاز 
داشــتیم نــور ورزشــگاه بهتر شــود که این اتفــاق رخ 
داد. در دو روز آینده تمرینات خودمان را در تهران 
کیــش می شــویم. ــره  ــزار می کنیــم و راهــی جزی برگ
اردوی ایــران از ششــم تــا دهــم خــرداد در جزیــره 

کیــش ادامــه دارد و تیــم ملــی ســپس راهــی بحرین 
کنــگ  ــا هنــگ  ــا روز ســیزدهم خــرداد ب می شــود ت
در انتخابــی جــام جهانــی قطــر رو بــه رو شــود. 
گردان اســکوچیچ در ادامــه رقابت ها به ترتیب  شــا
بــا بحریــن، کامبــوج و عــراق رو بــه رو خواهنــد شــد.
در ایــن  خــود  گذشــته  بــازی  چهــار  از  ایــران 
کــرده و وضعیــت  مســابقات فقــط ۶ امتیــاز کســب 
بغرنجــی بــرای راهیابــی بــه مرحلــه بعــد مســابقات 

دارد.

کســب  دونده هــای تیــم دو و میدانــی اصفهــان بــا 
روز  قهرمــان  برنــز  مــدال  یــک  و  طــا  مــدال  دو 
نخســت رقابت هــای دو و میدانــی قهرمانــی کشــور 

شــدند.
اصفهــان  اســتان  میدانــی  و  دو  هیــات  رئیــس 
گفــت: تیــم دو و میدانــی آقایــان بزرگســاالن اســتان 
اصفهــان بــا ۹ نفــر ورزشــکار به ایــن مســابقات اعزام 
کــه در روز نخســت ورزشــکاران اصفهانــی  شــدند 
ــز موفــق  کســب دو مــدال طــا و یــک مــدال برن ــا  ب
شــدند قهرمانــی روز نخســت این رقابت هــا را بــه 
بــا  برکــت  محمدرضــا  دهنــد.  اختصــاص  خــود 
بیان اینکــه تیــم اســتان اصفهــان یکــی از تیم هــای 
قدرتمنــد کشــور در ایــن رقابت ها اســت گفت: تیم 
۴ در ۱۰۰ متــر امــدادی اســتان اصفهــان متشــکل از 
آقایــان رضــا قاســمی، علــی لطفی، حســن نصیری 

و رضــا بحرینــی موفــق شــدند بــا ثبــت رکــورد زمــان 
کشــور شــوند و  ۴۰:۹۶ ثانیــه قهرمان ایــن مــاده در 
همچنیــن در مــاده ۱۱۰ متر با مانع مســعود کامران 
نخســت  ســکوی  ثانیــه   ۱۴:۲۵ رکــورد  ثبــت  بــا 
رقابت هــای ۱۱۰ متــر بــا مانــع کشــور را از آن خود کرد 
و در مــاده پرتــاب نیــزه نیز علی رمضانی موفق شــد 
بــا پرتــاب ۶۸ متــر و ۳۲ ســانتی متــر مــدال برنز ایــن 

کنــد. مــاده را از آن خــود 

اســتخرهای سرپوشــیده و باشــگاه های ورزشــی، 
پربرخــورد،  ورزش هــای  ورزشــی  باشــگاه های 
باشــگاه های ورزشــی ســالنی و مــدارس فوتبــال 
کشــور، مجــوز  تــا پایــان هفتــه جــاری در ۲۴۱ شــهر 

فعالیــت نخواهنــد داشــت. 
طبــق جدیدترین رنگ بندی رسمی اعامی کشــور 
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت  ســوی  از 
پزشــکی در حــال حاضــر ۸ شهرســتان در وضعیــت 
و   نارنجــی  وضعیــت  در  شهرســتان  قرمــز، ۲۳۳ 
۲۰۷ شهرســتان در وضعیــت زرد قــرار دارنــد و در 
کشــور وجــود  عین حــال هیــچ شهرســتان آبــی در 
کنــون شهرســتان های عســلویه و  ا نــدارد. هــم 
کنــگان در اســتان بوشــهر، چابهــار در سیســتان 
و بلوچســتان، بندرعبــاس، پارســیان، جاســک، 
رودان و مینــاب در هرمــزگان در وضعیــت قرمــز قــرار 

دارنــد. بــر اســاس اعام ســتاد ملی مقابله بــا کرونا، 
فعالیــت تیم هــای ملــی و لیگ هــای وابســته بــه 
گــروه شــغلی یــک در رشــته های مختلــف از  عنــوان 

جملــه شــهرهای قرمــز نیــز مجــاز اســت.
هم چنین استخرهای سرپوشــیده و باشگاه های 
گرفته اند  گروه ســه قرار  ورزشــی در دســته مشــاغل 
تا مجاز به فعالیت در شــهرهای زرد باشــند، عاوه 
بر ایــن باشــگاه های ورزشــی ورزش هــای پربرخــورد 
کاراتــه و جــودو و نیــز باشــگاه  کشــتی،  از جملــه 
ورزشــی ســالنی دارای مجــوز فعالیت در شــهرهای 

زرد هستند.
کــه مــدارس فوتبــال نیــز، صرفا  ایــن درحالــی اســت 
ویــروس  شــیوع  نظــر  از  رنــگ  زرد  شــهرهای  در 
کرونــا امــکان و مجــوز فعالیــت دارنــد و بازگشــایی و 
فعالیــت آن هــا در شــهرهای بــا رنگ نارنجــی و قرمز 

غیرقانونــی اســت.

آغاز تمرینات آماده سازی تیم های ملی اسکیت هاکی روی یخ:

حضور اسکیت بازان اصفهانی 
در تمرینات آماده سازی تیم ملی 

۱۲ دوومیدانی کار پارالمپیک مشخص شدند

ذوب آهن و مجیدی جریمه شدند

سردار آزمون بهترین بازیکن فصل لیگ روسیه شد 

رییس فدراسیون تیراندازی:

 ورزشکاران با کمترین امکانات به مصاف حریفان می روند

کیش آماده میزبانی از تیم ملی شد دونده های تیم دو و میدانی اصفهان قهرمان 
رقابت های دو و میدانی کشور 

 وضعیت تعطیلی  های ورزش ایران تا پایان هفته 

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

گرفتــن  تعلــق  از  المپیــک  ملــی  کمیتــه  رییــس 
پــاداش المپیکــی بــه »بهمــن نصیــری« ملی پــوش 
ســهرابیان«  »علیرضــا  داد.  خبــر  روئینگ ایــران 
رئیــس فدراســیون قایقرانــی در نشســت رییســان 
معــاون  نوبخــت«  »محمدباقــر  بــا  فدراســیون ها 
رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه 
ــخت  ــرایط س ــه در ش ــی همیش ــرد: قایقران ک ــار  اظه
ــک  کم ــه  ک ــد  ــام ده ــات مهمی انج ــته اقدام توانس
گلســتان تنهــا یــک نمونــه آن  بــه ســیل اســتان 
اســت و ایــن اقدامــات جوانمردانــه همچنــان در 
خانــواده قایقرانــی وجــود دارد. وی بــا اشــاره بــه 
انصــراف »بهمــن نصیــری« از حضــور در المپیــک 
گفــت: نصیــری بــه همــراه »نازنیــن مایی« ســهمیه 
کردنــد امــا  کســب  گزینشــی ژاپــن  المپیــک را در 
قوانیــن اجــازه اعزام ایــن ۲ قهرمــان ملــی بــه توکیــو 
ــاره اعــزام  کارشناســان فنــی درب ــد  را نمی دهــد و بای
کار بــه یکــی از  یکــی از آنــان نظــر می دادنــد؛ لذا ایــن 
ســخت ترین مســائل فدراسیون تبدیل شــده بود. 
کــم  نصیــری بــا یــک اقــدام پهلوانانــه و بــه خاطــر 
کــردن فشــار بــر روی فدراســیون در نامــه ای انصــراف 
ــا  کــرد. رئیــس فدراســیون قایقرانــی ب خــود را اعــام 
کار  گفــت: بــرای من ایــن  تمجیــد از اقــدام نصیــری 
ارزشــمند اســت. بــه عنــوان پــدر خانــواده قایقرانــی 
بگیرنــد،  المپین هــا  چیــزی  هــر  می کنــم  تــاش 
بهمــن هــم بگیــرد. در ایــن جلســه صالحی امیــری 
کــرد که بین  رئیــس کمیتــه ملی المپیک هــم اعام 
نصیــری و دیگــر المپین هــا تفاوتــی وجــود نــدارد. 
»بهمــن نصیــری« و »نازنیــن مایــی« در مســابقات 
کشــور ژاپــن برگــزار شــد  کــه در  گزینشــی المپیــک 
کســب  کســب عنــوان نایــب قهرمانــی موفــق بــه  بــا 
ســهمیه شــدند امــا طبــق قوانیــن بایــد یکــی از ایــن 
طبــق  می شــد.  اعــزام  المپیــک  بــه  ورزشــکاران 
مصوبــه ســتاد عالــی بازی هــای المپیــک و آســیایی 
ماهیانــه ۵ میلیــون تومان برای مدت یک ســال به 
که سهمیه بازی های المپیک توکیو را  ورزشکارانی 

کننــد پرداخــت می شــود. کســب 

»بهمن نصیری« پاداش 
حضور در المپیک  

گرفت خواهد 

کرد پیشــنهاد  دبیرکل فدراســیون والیبال عنوان 
1۶ تیمی شــدن فصــل جدیــد لیــگ برتر و برگــزاری 

مســابقات به شــیوه VNL بســیار جدی اســت.
کــرد در لیــگ برتــر  میــاد تقــوی همچنیــن عنــوان 
کلیــه قراردادهــای بــه ثبــت رســیده  ســال ۱۴۰۰ 
شهرســتان ها  و  اســتانی  از  اعــم  هیئت هــا،  در 
ــرای ادامــه  ــه رســمیت شــناخته می شــود امــا ب ب
مســیر قانونــی، صــدور ID کارت بازیکنان و حضور 
کلیــه قراردادهــا بایــد بــه تاییــد  در مســابقات، 

هیئت هــای اســتانی برســد.
تقــوی بــا اشــاره بــه اســتقبال خــوب باشــگاه ها 
بــرای حضــور در لیــگ برتــر و شــروع زودهنــگام 
گفــت: بــرای  فصــل نقــل و انتقــاالت بازیکنــان، 
پیش گیــری از ایجــاد مشــکل بــرای باشــگاه ها، 
کــه در هیئت ها به ثبت  از ایــن پــس قراردادهایــی 
برســند، برای فدراســیون رســمیت دارند. ممکن 
اســت بــرای بعضی ها ایــن ســوال مطــرح می شــود 
شهرســتان ها  هیئت هــای  منظورمــان  آیــا  کــه 
هــم هســت؟ بایــد بگویــم هــر هیئتــی نماینــده 
فدراســیون والیبال در اســتان و شــهر خود اســت. 
کــه باشــگاه ها در لیــگ برتــر ببندنــد  هــر قــراردادی 
کننــد، رســمیت پیــدا  کــه ثبــت  و در هــر هیئتــی 
می کنــد؛ چــه هیئــت شهرســتان چــه هیئــت 

اســتانی.
دبیــر فدراســیون والیبــال تصریــح کرد: البتــه برای 

کارت بازیکنــان   ID ادامــه مســیر قانونــی و صــدور
و حضــور در مســابقات، بایــد قراردادهــای مذکــور 
ــه تاییــد هیئــت اســتان برســد. در واقــع بــدون  ب
تاییــد هیئــت اســتان، ادامــه روال قانونــی صــدور 
گــر  کارت بازیکنــان، امکان پذیــر نیســت. امــا ا  ID
قــراردادی در هیئــت شهرســتان بــه ثبــت رســیده 
باشــد، بــرای فدراســیون والیبــال رســمیت دارد 
ــد  ــازه عق ــته، اج ــرارداد بس ــه ق ک ــی  ــر بازیکن و دیگ
نــدارد. فدراســیون  را  باشــگاه دیگــر  بــا  قــرارداد 
کیــد دارد و جرایــم ســنگینی  بر ایــن موضــوع تا
گرفته ایــم.  هــم بــرای تخلفــات احتمالــی درنظــر 
چــون شــاهد برخــی بی نظمی هــا در ســال های 
بــا  امســال  کــه  امیــدوارم  بوده ایــم.  گذشــته 
ــای  ــکل بازی ه ــر ش ــرای تغیی ــه ب ک ــنهاداتی  پیش
لیگ برتر مطرح می شــود، شــاهد نظــم، انضباط 
کرونــا،  کیفیــت بــاالی مســابقات باشــیم. البتــه  و 
کــرده و تصمیم گیری هــای  شــرایط ویژه ای ایجــاد 
مــا بــر اســاس شــرایط روز اســت. بنابرایــن هرگونــه 
برگــزاری و اجــرای برنامه هــا منــوط به تایید ســتاد 

کروناســت. ملــی مبــارزه بــا 
کیــد بر اینکــه از نیمــه دوم خردادمــاه اولیــن  او بــا تا
جلســه کمیته رویدادها با باشگاه های متقاضی 
یــادآور  می شــود،  برگــزار  برتــر  لیــگ  در  حضــور 
باشــگاه ها  پیشــنهادات  جلســه  در ایــن  شــد: 
درخصــوص نحوه برگــزاری فصل جدید لیگ برتر 
را خواهیــم شــنید و نقــاط قــوت و ضعــف فصــل 

گذشــته لیــگ برتــر را مــورد ارزیابــی قــرار خواهیــم 
خواهــد  اتفــاق  آیین نامــه  در  تغییراتــی  داد. 
افتــاد و نقــاط ضعــف آیین نامــه را هــم بررســی 
کنیــم. نــگاه  کــرده و ســعی می کنیــم آن را مرتفــع 
فدراســیون جــدای از باشــگاه، بازیکــن و هیئــت 
نیســت. همــه مــا یــک خانواده ایــم و بایــد منافــع 
همــه اقشــار را مــورد توجــه قرار دهیم. فدراســیون 
یــک  بــرای حفــظ منفعــت  کــه  معتقــد اســت 
گــروه دیگــری متضــرر شــوند. در  مجموعــه نبایــد 
تاشــیم تا تعادل در بین همه اقشــار حفظ شــود 
گــر هزینــه ای هســت بیــن همــه تقســیم شــود و  و ا
گــر منافعــی هســت، همــه از آن منتفــع شــوند. ا

دبیــرکل فدراســیون والیبــال در پاســخ به اینکــه 
آیــا فصــل جدیــد لیــگ برتــر بــا حضــور ۱۶ تیــم 
گفــت: پیشــنهاد شــانزده  برگــزار خواهــد شــد، 
ــه  ــابقات ب ــزاری مس ــر و برگ ــگ برت ــدن لی تیمی ش
شــیوه VNL بســیار جــدی و محتمــل اســت. 
بــه  و  تیــم  بــا 1۶  برتــر  لیــگ  برگــزاری  موضــوع 
ــی  ــراوان و برخ ــوت ف ــاط ق ــد دارای نق روش جدی
برگــزاری  بــرای  کــه  روشــی  هــر  ضعف هاســت. 
لیــگ برتــر اجرایــی شــود، قطعــًا نقــاط قــوت و 
از  هــم  روش  دارد. ایــن  را  خــود  خــاص  ضعــف 
ســایر روش هــا مســتثنی نیســت. امــا بایــد نظــر 
گرفتــه شــود. اعتقــاد  باشــگاه ها در ایــن خصــوص 
کرونایــی،  کاهــش هزینه هــا در شــرایط  دارم بــرای 
1۶تیمی شــدن لیــگ برتــر فرصــت خوبی ایجــاد 
و  امکانــات  کــه  باشــگاه ها  برخــی  تــا  می کنــد 
شــرایط بهتــری بــرای میزبانــی دارنــد، محتمــل 

شــوند. کمتــری  هزینه هــای 
گفتــه تقــوی، برگــزاری مســابقات لیــگ برتــر  بــه 
بــه شــیوه VNL فرصــت میزبانــی بیشــتری بــه 
شهرســتان ها می دهــد اما اینکــه شــیوه میزبانــی 
موضوعــی  باشــد،  صــورت  چــه  بــه  مســابقات 
کــه بایــد بــرای تصمیم گیــری دربــاره آن،  اســت 
گرفتــه شــود و هــم شــرایط  هــم نظــر باشــگاه ها 
کشــور ســنجیده شــود. او همچنیــن  کرونایــی 
ــر،  کــرد تاریــخ آغــاز فصــل جدیــد لیــگ برت کیــد  تا
پــس از همفکری با باشــگاه های متقاضــی، اعام 
خواهــد شــد. ضمن اینکــه تغییراتــی هــم در رونــد 
ثبت نــام تیم هــا بــرای حضــور در لیــگ برتــر اتفــاق 

ــاد. ــد افت خواه

دبیر فدراسیون والیبال:

کلیه قراردادهای لیگ برتر والیبال 
باید به تایید هیئت  استانی برسد

گزارشربخ

کــه  بیان ایــن  بــا  المپیــک  ملــی  کمیتــه  رویــس 
کشتی بازهم در بازی های المپیک  اطمینان دارد 
گفــت: ورزش ایــران در مردادمــاه  خواهــد درخشــید 

ــرد. ک کام مــردم را شــیرین خواهــد 
ســیدرضا صالحــی امیری در جریــان بازدید نوبخت 
کشــتی بــا اشــاره بــه ســالروز  از اردوی تیم هــای ملــی 
گفــت: ســالروز  کــرد و  آزادســازی خرمشــهر اشــاره 
کــه نمــاد مقاومــت و غــرور ملــی  آزادســازی خرمشــهر 

ــم. برای ایرانیــان اســت را تبریــک می گوی
دعــوت  بــه  نوبخــت  حضــور  داد:  ادامــه  وی 
ــا وی در فرآینــد تحــوالت  کشــتی بــود ت فدراســیون 
کشــتی قــرار بگیــرد. دبیــر از جنــس کشــتی اســت و با 
تمام زوایای آن آشناســت، او مدیر توانایی اســت تا 

کشــتی همچنــان پرچمــدار باشــد.
کشــتی امیــد مــا در  ــا بیان اینکــه  صالحــی امیــری ب
کشــتی  کــرد: حمایــت از  المپیــک اســت، تصریــح 

همــراه بــا درخشــش در توکیــو اســت و بایــد دولــت و 
کشــتی بیاینــد. کمــک  اسپانســرها نیــز بــه 

کشــتی از طریــق ٤  کمــک بــه  وی بــا بیان اینکــه 
کمیتــه ملــی  کــرد:  منبــع انجــام شــده، تصریــح 
المپیــک یکــی از ایــن منابع اســت و یکــی هــم وزارت 
ورزش است، نوبخت هم تعهد ٣٠ میلیارد تومانی 
داده اســت، اسپانســرها هم منبع چهارم هســتند.

ــود  ــن ب ــع بندی ای ــه داد: جم ــری ادام ــی امی صالح

کشــتی  کمیتــه و وزارت پشــتوانه  کــه نظــام، دولــت، 
بــرای درخشــش در جهــان و المپیــک هســتند. باور 

کشــتی ماننــد ســایر ادوار خواهــد درخشــید. دارم 
کــه  گفــت: دبیــر روزی را پیــش بینــی می کنــد  وی 
کشــتی ۸ مدال را خواهد آورد و باید آن روز را جشــن 

بگیریم.
صالحــی امیــری بــا بیان اینکــه نــوع نــگاه مــا معاملــه 
گرانــه نیســت، افــزود: وظیفــه مــا حمایــت و وظیفــه 
کمیته و وزارت و دولت  فدراسیون تاش است. نه 
هیــچ پیــش شــرطی بــرای حمایــت ندارنــد. هــر 
نتیجــه ای حاصــل شــود بــرای مــا ارزشــمند اســت.

صالحــی تصریح کرد: همــه فدراســیون ها در اردوی 
گانه  داخلی و خارجی هســتند. کشــتی را امروز جدا
دیدیم و ۱۴ رئیس فدراســیون هم جلســه مشــترک 
ــاور دارم  ــد. ب ــکات دارن ــل مش ــرای ح ــت ب ــا نوبخ ب
کــرد. ورزش مــرداد مــاه کام ملــت را شــیرین خواهــد 

سیدرضا صالحی امیری: 

کشتی ایران در المپیک خواهد درخشید

خبر
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وقتی گرسنه می مانیم چه 
اتفاقی در بدن می افتد

خبرربخ

کــه بــرای الغــر شــدن بــه ذهــن  اولیــن راه حلــی 
تــا الغــر  کــه چیــزی نخوریــم  می رســد این اســت 
از  فراتــر  کاری  بــه  شــدن  الغــر  بــرای  امــا  شــویم، 

داریــم. نیــاز  نخــوردن 
ــد  ــه فراین ــا ب ــه تنه ــوردن ن ــا نخ ــما ب ــت ش در حقیق
کمــک نمی کنیــد بلکــه از آن دور هــم  الغــری خــود 
گرســنه  کــه وقتــی  می شــوید. در ادامــه بــه اتفاقاتــی 

هســتید در بــدن می افتــد، خواهیــم پرداخــت.
کاهش قند خون

کاهــش قنــد  گرســنه می شــوید دچــار  وقتــی شــما 
لرزیــدن،  آن بی حالی،تعریــق،  به دنبــال  و  خــون 
بینایــی،  اختــال  ســردرد،  اضطــراب،  و  دلشــوره 
ــا غــش  کــردن ی ســرگیجه، ضعــف، اختــال در فکــر 
کــردن خواهیــد شــد و این هــا در عملکــرد بــدن یــا 

حتــی مغــز شــما اثــر می گــذارد.
ترشح هورمون ها

کاهــش قنــد خــون  گرســنگی و  بعــد از احســاس 
کربوهیــدرات  از ذخایــر  اســتفاده  بــرای  مــا  بــدن 
هورمون هــای  شــرایط  با ایــن  مقابلــه  و  چربــی  و 
ترشــح  را  کولیــن  اســتیل  و  اپی نفرین،کورتیــزول 
می کنــد. در ایــن مــوارد شــما احســاس اســترس و 
کــرد و دچــار پرخــوری عصبــی  اضطــراب خواهیــد 

خواهیــد شــد.
پایین آمدن سوخت و ساز بدن

ســوخت و ســاز بــدن هــر فــردی بــا توجــه بــه ســن، 
ک و فعالیــت بدنــی بــا  جنســیت، خــورد و خــورا
گر متابولیســم بدن تان  بقیــه افــراد متفاوت اســت.ا
کالــری کمتــری نســبت بــه بقیــه  پاییــن باشــد شــما 
شــد.  خواهیــد  چــاق  نتیجــه  در  و  می ســوزانید 
آمــدن  پاییــن  از  جلوگیــری  در  نکتــه  مهم تریــن 
گرســنه نمانــدن اســت. شــما  متابولیســم بــدن، 
گرســنگی ســوخت و ســاز بــدن خــود را پاییــن  بــا 
می آوریــد و بــه بــدن تــان هشــدار قحطــی می دهیــد  
ــد. ــد ش ــذب خواه ــد ج و درنتیجــه هــر چــه بخوری

پوکی استخوان
دادن  دســت  از  بــه  منجــر  می توانــد  گرســنگی 
کــم اســتخوان ها شــود. وقتــی شــما از یــک رژیــم  ترا
کالــری پاییــن پیــروی می کنیــد،  غذایــی بــا مصــرف 
اســتخوان های شــما بازســازی نمی شــود و چگالــی 
کــه می توانــد  اســتخوان های شــما کاهــش می یابــد 

منجــر بــه شــکنندگی شــود.

فشــار خــون بــاال یکــی از مهم تریــن عوامــل خطــر 
بیماری هــای قلبــی عروقــی محســوب می شــود و 
میلیون هــا نفــر در سراســر جهــان از بیمــاری فشــار 

خــون بــاال رنــج می برنــد.
کــه ســاالنه جــان  ۱۰۰ هزار ایرانــی   قاتلــی خامــوش 
ــر بهداشــت فشــار خــون  گفتــه وزی ــه  را می گیــرد و ب
گرفتــه اســت بــه طــوری  کرونــا قربانــی  بــاال بیشــتر از 
بــه  هــر ســه دقیقــه یک ایرانــی  بگوییــم  گــر  ا کــه 
ــا می میــرد، هــر دو دقیقــه نیــز یــک نفــر  کرون دلیــل 
بــه دلیــل پرفشــاری خــون، جــان خــود را از دســت 
کنتــرل شــود، بســیاری  گر ایــن بیمــاری  می دهــد و ا
از ســکته های مغــزی و قلبــی نیــز قابــل پیشــگیری 

اســت.
گــروه مبــارزه بــا بیماری هــای  نغمــه خلیــق، رئیــس 
ــل  ــتان اردبی ــوم پزشــکی اس ــگاه عل ــر دانش گی غیروا
کــرد:  اظهــار  خــون  فشــار  هفتــه  مناســبت  بــه 
فشــارخون پایین تــر از ۱۲۰/۸۰ میلی متــر جیــوه، بــه 
گرفتــه می شــود  عنــوان فشــارخون طبیعــی در نظــر 
گــر فشــارخون مــا در ایــن حــد اســت، می بایســت  و ا
عاداتی همچون رژیم غذایی ســالم و ورزش مداوم 

کنیــم. را دنبــال 
گــر فشــار خــون فــردی بــاالی ۱۴۰  وی ادامــه داد: ا
میلی متــر جیــوه باشــد، فــرد مبتــا بــه پرفشــاری 
گــر بیــن ۱۲۰ و ۱۴۰ باشــد فشــار خــون  خــون اســت و ا

ــرد در محــدوده آســتانه اســت.  ف

در  مــردم  گاهــی  آ ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا  خلیــق 
کــرد:  بیــان  آن،  کنتــرل  و  فشــارخون  خصــوص 
کتورهــا مثــل ســن بــاال، ســابقه خانوادگــی  بعضــی فا
افــراد و جنســیت بــرای فشــارخون غیرقابــل تغییــر 
هســتند و فشــار خــون در مــردان قبل از ۵۵ ســالگی 
و در بانوان بعد از ســن ۵۵ ســالگی شــیوع بیشــتری 
دارد. وی ادامــه داد: ایــن بیمــاری بــدون عامــت 
ــدن از  ــی ب ــای حیات ــه اعض ــیب ب ــث آس ــت و باع اس

ــود. ــم می ش ــه و چش کلی ــز،  ــب، مغ ــه قل جمل
کــرد: تغییــر ســبک زندگــی از جملــه  خلیــق تصریــح 
کاهــش  و  بدنــی  فعالیــت  افزایــش  وزن،  کاهــش 
اســترس در پاییــن آمــدن فشــار خــون موثــر اســت و 
گــر توصیه هــا و رژیم هــای دارویــی رعایــت شــود،  ا

کنتــرل اســت. ــل  ــه راحتــی قاب فشــار خــون ب
کــرد: فشــارخون بــه طــور طبیعــی در اثــر  وی اضافــه 
ــاال مــی رود، امــا فــردی  اســترس و فعالیــت بدنــی ب
کــه دچــار بیمــاری فشــار خــون باالســت، در هنــگام 
اســتراحت نیــز فشــار خونــش باالتــر ازحــد طبیعــی 

اســت.
کــه  گفــت: چاقــی نیــز یکــی از عواملــی اســت  خلیــق 
احتمــال بــروز پرفشــاری خــون را افزایــش می دهــد.
رامیــن نسیمی دوســت، متخصــص طــب ســنتی 
نیــز بیــان داشــت: بنــا بــه آموزه هــای طب ایرانــی، 
کــه  گونــی اســت  پرفشــاری خــون ناشــی از علــل گونا
هرکدام نشــانه ها و تشــخیص های افتراقی و تدابیر 
غذایــی و راهکارهــای درمانــی دارویــی و غیردارویــی 

گاه بدنی ، گاه محیطی  خــود را دارنــد که ایــن علــل، 
گاهــی ذهنــی  و روانــی هســتند. و 

کارکــردی  گاه  نیــز  بدنــی  علــل  داد:  ادامــه  وی 
و  عضــوی  گاه  و  )مزاجی/خلطی/قــوه ای(، 
ترکیب ایــن  کــه  چه بســا  و  هســتند؛  ســاختاری 
ســبب ها عامــل افزونــی فشــار خــون باشــد. درمــان 
پرفشــاری خــون در طب ایرانــی در دو بخــش تدابیــر 
کلــی و تدابیــر اختصاصــی و درمــان دارویــی قابــل 

می  باشــد. ارائــه 
اردبیــل  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  اســتادیار  ایــن 
کلــی، رعایــت آداب صحیــح  کــرد: در تدابیــر  تصریــح 
خــوردن و آشــامیدن ماننــد کم کردن میــزان غذای 
مصرفــی روزانــه، خــوب جویــدن غــذا، رعایــت نظــم 
در مصــرف وعده هــای غذایــی، پرهیــز از تداخــل 
طعــام، پرهیــز از مصــرف غذاهــای غلیظ و ســردی زا 
توصیــه می شــود و انجــام ورزش متعــادل و توجه به 
تناســب بیــن مــواد مصرفــی و دفعــی و خــواب کافــی 

نیــز الزم اســت.
گیاهــان دارویــی متــداول، بــرای  کــرد:  وی بیــان 
همــه مبتایــان ســودمند نیســتند و چه بســا بــه 
ناخواســته منجــر  آســیب های  و  عــوارض جــدی 

شــوند.
ــری در  ــش موث ــیم نق ــت: پتاس گف ــت  نسیمی دوس
کنتــرل فشــارخون دارد زیــرا باعــث می شــود ســدیم 
بیشــتری از ادرار دفــع شــده، عضــات شــل شــوند و 

مقاومــت محیطــی بــدن افزایــش یابــد.

قاتلخاموشیکهبیشترازکروناقربانیمیگیرد
خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

کنــون اغلــب افــراد بــرای حفــظ مــال،  از دیــر بــاز تــا 
ســامتی، دور نگهداشــتن چشــم بد، ضد عفونی 
ــا همــان اســپند دود  کــردن محیــط و … اســفند ی
کــردن  می کردنــد. امــا جالــب اســت بدانیــد دود 
اســپند عــاوه بــر ترکاندن چشــم حســود معجزات 
بــر دارد! محققــان معتقدنــد  دیگــری را نیــز در 
اســتفاده از اســپند تاثیــرات شــگفت انگیــزی را بــر 

کاهــش وزن و چربــی ســوزی دارد. 
کــه اســپند بــرای  شــاید بــا شــنیدن این مســاله 
امــا  کنیــد  تعجــب  می شــود  اســتفاده  الغــری 
کــرده اســت که اســتفاده اســپند  تحقیقــات ثابــت 

گــر قصــد  باعــث چربــی ســوزی و الغــری می شــود. ا
کنیــد،  کــردن دارید ایــن مقالــه را مطالعــه  کــم  وزن 
ــر خــواص الغــری، خــواص  چــون اســپند عــاوه ب

ــز دارد. ــری نی دیگ
کــردن دور شــکم اســتفاده از  کــم  یکــی از راه هــای 
گیاه اســفند می باشــد. اســفند یا اســپند ۷۰ مرض 
گــرم و خشــک اســت و لــذا وزن  را درمــان می کنــد، 
کــم )کاهــش وزن و الغــری( می کنــدو خــوردن  را 
۴۰ روز آن باعــث روشــن شــدن حکمــت در دل 

می گــردد.
یــک  کثــر  حدا و  دانــه   ۳ آن  ک  خــورا حداقــل 
گــرم  را  مغــز  است.اســفند  غذاخــوری  قاشــق 

می کنــد و باعــث شــادابی مغــز و زداینــده میکــروب 
اســفند  ک  خــورا و  صبــح(  هواســت)مخصوصا 
کــه جویــده  ســودازدا و بلغــم زدا اســت )بــه شــرطی 
نشــود(. جویــدن اســفند باعــث سمی شــدن آن 

می شــود.

دوره ای  و  موقــت  همیشــه  بیماری هــا  و  درد هــا 
نیســتند. این درد هــا گاهی ممکن اســت بــه صورت 
را  فــرد  بــرای مــدت طوالنــی  بــی وقفــه  و  مــداوم 
گونــه درد هــا را  تحــت تاثیــر خــود قــرار دهند. ایــن 
کــه راه هــای درمــان مختلفــی  درد مزمــن می نامنــد 
برای آن پیشــنهاد می شــود اما اغلب دارای عوارض 
ک تری هســتند. دردهــای مزمــن دردهایی  خطرنــا
شــما  بــدن  در  هفتــه  از ۱۲  بیشــتر  کــه  هســتند 
کثر مواقع پزشــکان  بماننــد. برای اینجــور دردهــا در ا
مســکن و آرام بخــش تجویــز می کننــد. یــک ســری 
گــر بــرای طوالنــی مــدت  کــه ا از همیــن داروهاســت 
کــه از خــود درد  اســتفاده شــوند عوارضــی دارنــد 
هــم بدتــر اســت. امــا راه هــای طبیعــی دیگــری هــم 
کاهــش درد وجــود دارد؛ روش هــای ســنتی و  بــرای 
قدیمی کــه صدهــا ســال اســت اســتفاده می شــوند.

خوراکیها
کــه ضــد التهــاب  مــواد طبیعــی زیــادی هســتند 
هستند و برای تکسین دردها مفیدند. استفاده ی 

تســکین  در  می توانــد  روزانه  تــان  رژیــم  در  آن هــا 
کنــد، از جملــه فلفــل تنــد،  کمــک  دردهــای مزمــن 

زنجبیــل، ســیر و زردچوبــه.
روغنها

اســتفاده یــک ســری از روغن هــا بــر روی پوســت 
می توانــد تکســین دهنــده درد باشــد؛ مثــل روغــن 
و  میخــک  صنوبــر،  اســطوخدوس،  مرزنجــوش،  
رازیانــه می توانــد مســکن های خوبــی بــرای شــما 
کــه روغنــی خــوب از جــای  باشــند. مطمئــن شــوید 

معتبــر می خریــد.
طبسوزنی

کاهــش  در  ســوزنی  طــب  کــه  شــده  مشــخص 

ســردرد های  میگــرن،  آرتــروز،  نظیــر  درد هایــی 
گــردن درد تاثیــر زیــادی دارد. کمــر درد و  عصبــی، 

یوگا
یــوگا از جملــه دیگــر راه  هــای قدیمی کاهــش درد 
کــه افــراد زیــادی از یــوگا بــرای  اســت. قرن هاســت 
افزایــش انعطــاف پذیــری جســمی و روحی اســتفاده 
می کننــد. در ســال ۲۰۱۲ هــم تحقیقاتــی صــورت 
کاهــش دردهــای  ــرای  ــوگا ب ــه نشــان داد ی ک گرفــت 

ــر اســت. ــردن موث گ مزمــن 
مدیتیشن

مدیتیشــن هــم از دیگــر راه هــای آزمــون و خطایــی 
کــه هــم بــرای ذهــن مفیــد  کاهــش درد اســت  بــرای 
اســت هــم بــرای جســم. در ســال ۲۰۱۵ تحقیقــی 
بــرای  نشــان داد مدیتیشــن  کــه  گرفــت  صــورت 
گــردن مفیــد اســت. البتــه  کاهــش دردهــای مزمــن 
مزایــای آن مطمئنــا بــه همیــن جــا ختــم نمی شــود.

را  ســنتی  روش هــای  و  طبیعــی  راه  هــای  گر ایــن  ا
کنیــد، مطمئنــا تحمل ایــن  در زندگــی خــود پیــاده 

دردهــا بــرای شــما آســان تر می شــود.

گل محمــدی از عطــر بی نظیــری برخــوردار اســت 
و دارای خــواص قابــل توجــه دارویــی و همچنیــن 

بهبــود پوســت و مــو و زیبایــی اســت.
گل ســرخ یــا گل محمــدی نــام نوعــی گل رز اســت 
گاب می گیرنــد. کــه عطــر بی نظیــری دارد و از آن 

در ایــن مطلــب با فوایــدی که گل محمــدی برای 
ســامتی دارد آشــنا خواهیم شد.

پاککنندهپوست
قــوی  کســیدانی  آنتی ا گل محمــدی خاصیــت 
ک ســازی پوســت  دارد و به همین دلیل ســبب پا
گــرد و غبــار و آلودگــی می شــود. ابتــدا صورت تان  از 
را بشــویید و ســپس غنچه گل محمدی را پودر و 
یــک قاشــق چــای خــوری از آن را با عســل طبیعی 
مخلــوط کنیــد و به پوســت صورت بمالیــد و پس 

از 1۵ دقیقــه صورت تــان را بشــویید.
کاهشچینوچروکهایپوستی

و  ویتامین هــا  حــاوی  محمــدی  گل 
کســیدان های مفیــد بــرای بــدن از جملــه  آنتی ا
ویتامینC اســت و انواع لکه های پوســتی و چین 

و چــروک را برطــرف می کنــد. درمــان التهاب هــای 
پوســتی

ایــن گیــاه در درمــان التهاب های پوســتی به ویژه 
در پوســت های حســاس و لطیف موثر اســت.

مرطوبکنندهپوست
ــدی  گل محم ــای  گلبرگ ه ــی  ــای طبیع روغن ه
پوســت  ســلول های  رطوبــت  حفــظ  ســبب 
می شــود و بــرای هیدراتاســیون مفیــد اســت و 

برطــرف می کنــد. را  خشــکی پوســت 
سالمتوتقویتمو

گل محمــدی و روغــن نارگیــل بــرای  از ماســک 
داشــتن موهــای نــرم و ابریشــمی و افزایــش رشــد 

کنیــد.  مــو اســتفاده 
رفعگرمازدگی

گذشــته بــرای درمــان  گل محمــدی در  شــربت 
اســتفاده  تنفســی  و  گوارشــی  بیماری هــای 
گرمازدگــی هــم  ــرای رفــع  ــر آن ب می شــد و عــاوه ب

موثــر اســت.
خاصیتتببری

کاهــش دمــای بــدن  گل محمــدی باعــث  چــای 
کاهــش می دهــد و از تشــدید  می شــود و تــب را 

عفونــت جلوگیــری می کنــد.
رفعبویبددهان

گل  بــرای رفــع بــوی بــد دهــان می توانیــد از آب 
ــد. کنی ــره  ــا آن غرغ ــتفاده و ب ــرخ اس س
عفونتدستگاهادراریوسنگکلیه

بــه دلیــل خاصیــت دیورتیــک،  گل محمــدی 
کتریایــی ســبب درمــان  کســیدانی و ضــد  با آنتــی ا
کاهــش التهــاب مثانــه  عفونــت دســتگاه ادراری، 
محمــدی  گل  می شــود.  آن  درد  تســکین  و 
همچنین حجــم ادرار را افزایــش می دهد و از ابتا 

ــد. ــری می کن ــه جلوگی کلی ــنگ  ــه س ب

کــه بــا بــاال  پوســت یکــی از اولیــن جاهایــی اســت 
بــا  را نشــان می دهــد.  پیــری خــود  رفتــن ســن، 
خــوردن غذاهــای مناســب و ضــروری حتی پوســت 

ــد. ــد ش ــر نخواه ــادگی پی ــن س ــز به ای ــما نی ش
انــواع  بــا  هنگامی کــه شــما رژیــم غذایــی خــود را 
کســیدان ها و بــه  ویتامین هــا، مــواد معدنــی، آنتــی ا
طــور کلــی مــواد مغــذی مختلف پــر می کنید بــدن و 

مغــز شــما نیــز به ایــن ســادگی ها پیــر نخواهنــد شــد.
ــرد  ک ــه شــما معرفــی خواهیــم  در ادامــه ده غــذا را ب
کــه بــا خــوردن آن هــا ارگان هــای مختلــف بدن شــما 
از جملــه پوســتتان بــه راحتــی پیــر نخواهــد شــد و 

جــوان خواهــد مانــد.
۱.سبزیشاهی

کلسیم، پتاسیم، منگنز، فسفر و انواع ویتامین ها
۲.فلفلدلمهایقرمز

کارتنوئیــد و  کســیدان ها بــه خصــوص  انــواع آنتــی ا
ویتامیــن ســی

۳.پاپایا
کلســیم، پتاســیم، منیزیــم، فســفر، انــواع مختلــف 

ویتامیــن B و دیگــر ویتامین هــا
۴.بلوبری

آنتــی  یــک  و   C و   A ویتامین هــای  از  سرشــار 

آنتوســیانین نــام  بــه  پیــری  ضــد  کســیدان  ا
۵.بروکلی

کســیدان ها، کلســیم،  ویتامیــن C و K، فیبــر، آنتی ا
فــوالت و لوتئین

۶.اسفناج
انواع ویتامین ها، منیزیم، لوتئین و آهن

۷.آجیل
ویتامین E، اسیدهای چرب امگا ۳،

۸.آووکادو
انواع ویتامین های مختلف و پتاسیم

۹.سیبزمینیشیرین
کاروتــن، ویتامین هــای  کســیدانی بــه نــام بتا آنتــی ا

E و C
۱۰.دانههایانار

کسیدان ها، ویتامین C و پونیکاالژین  انواع آنتی ا

اسپند دانه ای معجزه آسا 

کلید طالیی برای رهایی از درد های مزمن  ۵ خواص گل محمدی 

۱۰ خوردنی که شما را دیرتر پیر می کند خبر

و  اجتماعــی  روانــی،  ســامت  دفتــر  کل  مدیــر 
ســامانه  راه انــدازی  از  بهداشــت،  وزارت  اعتیــاد 
خودمراقبتی در حوزه سامت روان برای استفاده 

داد. عمومی خبــر  جمعیــت 
خــود  ســامانه  داشــت:  اظهــار  حاجبــی  احمــد 
مراقبتــی در حــوزه ســامت روان بــرای اســتفاده 
جمعیــت عمومی راه انــدازی شــده و همه افــراد هم 
کنــون می تواننــد بــدون ذکــر مشــخصات هویتــی،  ا
بــا مراجعــه به ایــن پایــگاه از خدمــات آناین ایــن 
کننــد. ســامانه در حــوزه ســامت روان اســتفاده 

هماننــد  نیــز  مــا  کشــور  مــردم  افــزود:  وی 
تمامی کشــورهای جهــان بــا مســائل و مشــکات 
بــوده و عــاوه  کوویــد ۱۹ مواجــه  گیــری  همــه 
بــر مشــکات و عــوارض اجتماعــی و اقتصــادی 

که ایــن بیمــاری تحمیــل نمــوده، بــا آســیب های 
روانــی زیــادی نیــز ماننــد اســترس، اضطــراب، 
و  افســردگی،  عزیــزان،  و  خــود  مــرگ  از  تــرس 

بوده انــد. مواجــه  نیــز  وســواس 
معاونــت  حــوزه  رو  از ایــن  داد:  ادامــه  حاجبــی 
بــا  مــدت  در ایــن  بهداشــت،  وزارت  بهداشــت 
همــکاری ســایر بخش هــای نظــام ســامت تــاش 
زیادی در راســتای پاســخ به نیازهای سامت روان 
گروه هــای در  جمعیــت عمومــی و ارائــه خدمــت بــه 

ــت. ــرده اس ک ــر  ــر باالت ــرض خط مع
کــرد: ســامانه خودمراقبتــی در حــوزه  وی بیــان 
 salamat.gov.ir سامت روان ذیل پایگاه اینترنتی 
کنــون  راه انــدازی شــده اســت. همــه افــراد هــم ا
هویتــی،  مشــخصات  ذکــر  بــدون  می تواننــد 

گزینــه  انتخــاب  و  پایــگاه  به ایــن  مراجعــه  بــا 
و  روانشــناختی« در ســمت چــپ  »خودارزیابــی 
گانــه غربالگــری  پاییــن صفحــه، بــه ســئواالت ۱۰ 
در حــوزه ســامت روان پاســخ داده و از ســامانه 

کننــد. دریافــت  بازخــورد 
حاجبــی افــزود: در بخش هــای بعــدی، محتــوای 
آموزشــی خودمراقبتــی در حــوزه ســامت روان 
کــز خدمــات جامــع ســامت نیــز  و فهرســت مرا
گنجانــده شــده اســت. افــراد می تواننــد ضمــن 
نیــاز  صــورت  در  آموزشــی،  محتــوای  مطالعــه 
کــز  بــه جســتجوی مرا از ســامانه،  اســتفاده  بــا 
خدمــات جامــع ســامت نزدیــک محل ســکونت 
خــود پرداختــه و بــرای دریافــت خدمات ســامت 
روان  ســامت  کارشناســان  و  پزشــکان  از  روان 
کمــک  در نظــام مراقبت هــای بهداشــتی اولیــه 

بگیرنــد.
رویکــرد اصلــی دفتــر  پایــان در خصــوص  وی در 
ســامت روانــی، اجتماعــی و اعتیــاد حــوزه معاونت 
گفــت: بــا وجــود محدودیت های ایجــاد  بهداشــت 
کــه خدمــات حوزه  شــده، ســعی بر ایــن بــوده اســت 
ــدگان  گیرن ــه دســت  ســامت روان از طــرق دیگــر ب
شــرایط  اقتضائــات  از  یکــی  برســد.  خدمــت 
کــه افراد متناســب با ســطح ســواد  فعلی ایــن اســت 
گیــری مطالبی جهت  ســامت خــود بتواننــد به فرا
خودمراقبتــی در حــوزه ســامت روان بپردازند. این 
مهم با راه اندازی این ســامانه محقق شــده اســت.

مدیرکل دفتر سالمت روانی وزارت بهداشت خبر داد؛

راه اندازی سامانه خودمراقبتی سالمت روان در کشور

خبر خبر

گســترده ای  بــرای تامیــن انــرژی بــدن بــه طیــف 
از مــواد مغــذی بــه میــزان متناســب نیــاز اســت. 
یــک رژیــم غذایــی ســالم بــرای شــما این امــکان 
از  بســیاری  حقیقــت،  در  می کنــد.  فراهــم  را 
غذاهــای  مصــرف  می دهــد  نشــان  مطالعــات 
کلیــد  غنــی از مــواد مغــذی بــه جــای مکمل هــا 
کاهــش خطــر ابتــا بــه بیماری هــا  ســامتی و 
ــه خاصــه ای از مــواد مغــذی  اســت. در ادامــه ب
کــه آنهــا را  مهــم مــورد نیــاز مــردان و غذاهایــی 

تامیــن می کننــد اشــاره می کنیــم.
D ویتامین

از  می کننــد  حرکــت  عضــات  کــه  زمــان  هــر 
بــه عاوه، ایــن  اســتفاده می کننــد   D ویتامیــن
نگــه  قــوی  را  بــدن  سیســتم ایمنی  ویتامیــن 
کمــک  کلســیم  مــی دارد و بــه بــدن در جــذب 
می کنــد. منابــع خــوب بــرای تامین ایــن ویتامیــن 
شــیر و ماهی هــای چــرب، غــات، آب پرتقــال، 
ــی  ــن غن ــت و مارگاری ــویا، ماس ــیدنی های س نوش

شــده بــا ویتامیــن D اســت.
فوالت

بــرای اســتفاده از پروتئیــن، ســاخت دی ان ای و 
تشــکیل ســلول های قرمــز و ســالم خون، بــدن به 
فــوالت احتیــاج دارد. فــوالت بــا عنــوان نام هــای 
اســید فولیک و فوالســین نیز شــناخته می شــود. 
منابــع خــوب حــاوی فــوالت شــامل اســفناج، 
جوانــه بروکســل، مارچوبــه، لوبیــا، آجیــل و جگــر 

اســت.
کلسیم

عضــات،  از  کــه  معدنــی  مــاده  یــک  کلســیم، 
پشــتیبانی  ســالم  اســتخوان های  و  اعصــاب 
می کنــد. بــه ویــژه بســیار مهــم اســت مــردان 2۰ 
کافــی بــرای رشــد اســتخوان های  کلســیم  ســاله 
کننــد. از منابــع خــوب  کــم دریافــت  قــوی و مترا
پنیــر،  ماســت،  شــیر،  بــه  می تــوان  کلســیم 
بــا  شــده  کنســرو  ســاردین  و  آال  قــزل  ماهــی 
کــی، ســبزیجات بــرگ  اســتخوان های نــرم و خورا
ســبز تیــره و غــات و آب میوه هــای غنــی شــده بــا 

کــرد. کلســیم اشــاره 
C ویتامین

بــزرگ شــدن پروســتات در مــردان مســن معمــول 
اســت و خــوردن میــوه و ســبزیجات سرشــار از 
ویتامین C برای این بیماری مفید اســت. منابع 
کیــوی،  خــوب ویتامیــن C فلفــل ســبز و قرمــز، 
ســیب  فرنگــی،  تــوت  فــروت،  گریــپ  پرتقــال، 

ــم بروکلــی اســت. کل گوجــه فرنگــی و  زمینــی، 

پتاسیم
پتاســیم بــه مقابلــه بــا اثــرات افزایــش فشــار خــون 
کمــک می کنــد. پتاســیم بــه عنــوان مــاده مغــذی 
اصلــی بــرای ســامت عــروق خونــی و پیشــگیری 
از بیماری هــای قلبــی بــا افزایــش ســن در مــردان 
از  غنــی  خــوب  منابــع  از  می شــود.  شــناخته 
گوجــه  قــارچ،  اســفناج،  بــه  می تــوان  پتاســیم 
فرنگــی، ســیب زمینــی، ســیب زمینــی شــیرین، 
خربزه، آلو خشــک، کشــمش، پرتقال، موز، شیر، 

ــرد. ک ــن اشــاره  ماســت و ماهــی ت
A ویتامین

ویتامیــن A عــاوه بــر حمایــت از چشــم و تقویــت 
سیســتم ایمنی بــدن، خطــر ابتــا بــه ســرطان 
خــوب  منابــع  می دهــد.  کاهــش  را  پروســتات 
کلــم بروکلــی،  ویتامیــن A  شــیر، پنیــر، ماهــی آزاد، 
کــدو، طالبــی، انبه  هویــج، ســبزیجات برگ ســبز، 

و زردآلــو اســت.
منیزیم

کافــی از ایــن مــاده  بســیاری از مــردان به انــدازه 
ــر حمایــت  ــی اســتفاده نمی کننــد. عــاوه ب معدن
ســالم،  اســتخوان های  و  اعصــاب  عضــات،  از 
کــرده و از  منیزیــم سیســتم ایمنی بــدن را تقویــت 
بیماری هــای قلبــی جلوگیــری می کنــد. از منابــع 
ســایر  و  اســفناج  بــه  می تــوان  منیزیــم  خــوب 
ســبزیجات بــرگ ســبز، غــات ســبوس دار، لوبیــا، 

کــرد. آجیــل و دانه هــا اشــاره 
زینک

گیاهخــوار هســتند بــه طــور معمــول  کــه  مردانــی 
کاهــش می یابد. ایــن  میــزان زینــک در بــدن آنهــا 
مــاده معدنی به ســاخت پروتئیــن در بدن کمک 
کــرده و زخم هــا را  می کنــد، بــا عفونــت مقابلــه 
گوشــت  التیــام می بخشــد. منابــع خــوب زینــک 
غ و غذاهــای دریایــی بــه ویــژه صــدف  قرمز،مــر
کامــل نیــز حــاوی مقــداری  اســت. لوبیــا و غــات 
گوشــت  زینــک هســتند، امــا میــزان آن به انــدازه 

نیســت.

کارهــای زیــادی بــرای انجــام دادن در طــول  شــاید 
روز داشــته باشــید و ایــن امــر قطعــا باعــث خســتگی 
شــما خواهــد شــد، می توانیــد بــا مصــرف برخــی از 
دمنوش هــا خســتگی خــود را بــه طــور کامــل از بیــن 

ببریــد و دوبــاره پــر انــرژی شــوید.
همــه دوســت دارنــد در طــول روز انــرژی کافــی بــرای 
هیچ کــس  و  باشــند  داشــته  کارهایشــان  انجــام 
دوســت نــدارد در حیــن انجــام کارهایــش احســاس 
کنــد و همیــن مســاله یکــی از دالیلــی  خســتگی 
کــه انرژی  کــه افــراد به دنبــال راهــی می گردنــد  اســت 
ــدون احســاس خســتگی  خــود را افزایــش داده و ب

کار خــود را بــه بهتریــن شــکل انجــام بدهنــد.
بــا احســاس  خســتگی در بیشــتر افــراد معمــوال 
خــواب آلودگــی همــراه اســت و می توانــد در انجــام 
کارهــا اختــال به وجــود آورد. بســیاری از افــراد بــرای 
رفع ایــن مشــکل بــه خــوردن قهــوه روی می آورنــد، 
گرچــه قهــوه می توانــد تــا حــدودی برای ایــن منظور 
ــرای  ــی ب کار چندان ــی،  کل ــور  ــی به ط ــد ول ــر باش موث
کــردن خســتگی انجــام نمی دهــد. امــروزه  برطــرف 
در بــازار، انــواع و اقســام محصــوالت شــیمیایی و 
کــه تولیدکنندگان آنهــا مدعی  گیاهــی وجــود دارنــد 
در  می توانــد  محصــوالت،  مصرف ایــن  هســتند 
کاهش خســتگی نقش داشته باشــد؛ در این مقاله 
کــه باعث رفع خســتگی می شــوند را  دمنوش هــای 

کرده ایــم، بــا مــا همــراه شــوید. آمــاده 
دمنوش نعناع و چای سبز

گیاهــان مفیــد بــرای رفــع خســتگی، نعنــاع  یکــی از 
دمنــوش  می تــوان  خســتگی  رفــع  بــرای  اســت. 
کــرد. بــرای درســت  نعنــاع و چــای ســبز درســت 
کردن ایــن دمنــوش بایــد یــک قاشــق غذاخــوری 
چــای ســبز را بــه مــدت 9 دقیقــه در یــک لیــوان 
کــرد و بعــد چنــد بــرگ نعنــاع را در  آب جــوش دم 
لیــوان ریخــت تــا بــه مــدت یــک تــا دو دقیقــه در 

لیــوان حــاوی چــای ســبز دم بکشــد. نعنــاع تــازه 
ــی در  ــت، ول کار اس ــن  ــرای انجام ای ــری ب ــه بهت گزین
صــورت عــدم دسترســی، می تــوان از نعناع خشــک 

کــرد. اســتفاده 
دمنوش بهارنارنج

ــا  ــوان به صــورت عــرق، شــربت ی ــج را می ت بهــار نارن
ــرای رفــع خســتگی نوشــید. ۵ قاشــق  دمنــوش، ب
لیــوان  یــک  کــه در آن  یــک قــوری  بهارنارنــج در 
بــرای  ترکیبــی مناســب  آب جــوش وجــود دارد، 
تهیه ایــن دمنــوش اســت. این ترکیــب باید 1۵ تــا 2۰ 

دقیقــه دم بکشــد.
دمنوش جنسینگ

و  کســیدان اســت  آنتی ا مــاده  جنســینگ دارای 
کند. جنســینگ  می تواند به رفع خســتگی کمک 
گران قیمــت اســت.  کمیــاب و  مرغــوب معمــوال 
ــد از  ــینگ بای ــوش جنس ــردن دمن ک ــت  ــرای درس ب
ــت نیم کــوب درآمــده  ــه حال ــه با هــاون ب ریشــه آن ک
کــرد. یــک قاشــق چایخــوری از آن در یــک  اســتفاده 
لیــوان آب جــوش بایــد بــه مــدت 1۰ تــا 1۵ دقیقــه دم 
بکشــد. جنســینگ بهتــر اســت بــا چــای ســبز میــل 

شــود چــون طعــم خوبــی نــدارد.
دمنوش زنجبیل

نقــش  خســتگی  کاهــش  در  می توانــد  زنجبیــل 
ــوش  ــن دمن کردن ای ــت  ــرای درس ــد. ب ــته باش داش
کوچــک  ــد به اندازه هــای  یــک عــدد زنجبیــل را بای
کــرد یــا آن را بــه صــورت خالــی  و نــازک تبدیــل 
بــرش داد و به انــدازه ۴ قاشــق از آن را بــرای تهیــه 
ــد  ــر زنجبیــل بای ــاوه ب ــرد. ع ک دمنــوش، اســتفاده 
یــک تکــه چــوب دارچیــن، یــک مشــت چــای ســبز، 
1۰ تــا 2۰ عــدد بــرگ نعنــاع و یــک عــدد لیمــو عمانــی 
را در یــک لیتــر آب ریخــت تــا بــه جــوش بیایــد. بعــد 
گذشــت 2۰ دقیقــه باید ایــن دمنــوش دم بکشــد  از 
کــردن همــراه نبــات مصــرف شــود. و بعــد از صــاف 

ویتامین ها و مواد معدنی ضروری برای مردان کنید خستگی خود را با این دمنوش ها رفع 
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هرکشــوری آداب و رســوم مخصــوص بــه خــود 
کشــورها بهتــر اســت  ــرای ســفر به ایــن  را دارد و ب
باشــیم؛  داشــته  گاهــی  آ رســوم  و  آداب  از ایــن 
در ادامــه بــا تعــدادی از آداب و رســوم عجیــب 

کشــورهای مختلــف دنیــا آشــنا می شــویم.
1- در آمریکا از عبور غیر مجاز از خیابان 

خودداری کنید
در  خیابــان  از  پیــاده  عابــران  مجــاز  غیــر  عبــور 
گــر خیابــان  آمریــکا خــاف قانــون اســت، حتــی ا
کامــا خالــی باشــد؛ بنابرایــن مراقب باشــید خود 
را بــه دردســر نیندازیــد و فقــط از خطــوط عابــر 

ــد. کنی ــتفاده  ــاده اس پی
2- در فرانسه در رستوران فقط یک پرس 

غذا نخورید
فرانســوی ها ماننــد زبان شــان، به آشــپزی شــان 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــار می کنن ــیار افتخ ــم بس ه
از نظــر آن هــا ســفارش دادن فقــط یــک پــرس 
کار توهیــن آمیــزی محســوب  غــذا در رســتوران، 

می شــود. 
گذاشــتن غــذا در ظــرف هــم  بــه عــاوه، باقــی 
بــرای آشــپز می توانــد بســیار توهیــن آمیــز باشــد 
خالــی  را  خــود  بشــقاب  بایــد  آن،  جــای  بــه  و 

برگردانیــد.
۳- در سوئیس وسایل ُبرنده هدیه ندهید

)و  ســوئیس  در  برنــده  وســایل  دادن  هدیــه 
آلمــان،  مثــل  دیگــری  کشــورهای  همینطــور 
کاری ناشایســت و پایــان یــک  برزیــل و مصــر( 
رابطــه ی دوســتی یــا عاطفــی تلقــی می شــود. 
گر روی چاقو یک ســکه بچســبانید،  در مقابل، ا
ــه  ــد ســکه را ب ــه می توان کننــده ی هدی دریافــت 

عنــوان پــول خریــد چاقــو بــه شــما برگردانــد.
۴- نیوزلندی ها را با استرالیایی ها اشتباه 

نگیرید
گفته  مــردم نیوزلنــد از اینکه به آن ها اســترالیایی 
شــود بســیار عصبانی می شــوند، بنابراین خیلی 

مراقب باشید.
۵- در شیلی هرگز با دست غذا نخورید

کشــور شــیلی غذا خوردن با دســت در ماعام  در 
بــی ادبانــه می دانند. ایــن مســاله در  را بســیار 
کــی ای صــدق می کنــد؛ حتــی  مــورد هــر نــوع خورا
کــرده! دیگــر نکتــه ی مهــم  ســیب زمینــی ســرخ 
در مــورد آداب غــذا خــوردن در شــیلی این اســت 
ــد همیشــه دســت های خــود را روی میــز  ــه بای ک
نگــه داریــد بــه طــوری مــچ دســت ها روی لبــه ی 

میــز قــرار بگیرنــد.
۶- در ژاپن در سمت نادرست پله برقی 

نایستید
ژاپنی هــا  مزاحمــت  باعــث  نمی خواهیــد  گــر  ا
کــه  شــوید بهتــر اســت بــه خاطــر داشــته باشــید 
کا بایــد ســمت راســت پلــه برقــی و در  در شــهر اوزا

شــهر توکیــو بایــد ســمت چــپ بایســتید.
7- در برزیل با دست اوکی نشان ندهید

بــا  اوکــی  کشــورها نشــان دادن  از  در بســیاری 
دســت ایرادی نــدارد، امــا در برزیل ایــن حرکــت را 
معــادل نشــان دادن انگشــت وســط می داننــد. 
کار را جلــوی  کــه نباید ایــن  ــر نیســت  ــه ذک الزم ب

برزیلی هــا انجــام دهیــد.

کــرد، آن را برداشــت  تــوکای پیــری تکــه نانی پیدا 
و بــه پــرواز در آمــد.

کــه دیدنــد، بــه طرفــش  پرنــدگان جوان ایــن را 
ــد. ــان را از او بگیرن ــا ن ــد ت پریدن

کــه االن بــه او حملــه  وقتــی تــوکا متوجــه شــد 
و  ماری انداخــت  دهــان  بــه  را  نــان  می کننــد، 
کســی پیــر می شــود،  کــرد، وقتــی  بــا خــود فکــر 
را  غذایــم  می بینــد،  دیگــری  طــور  را  زندگــی 

نــان  تکــه  می توانــم  فــردا  امــا  دادم.  دســت  از 
کنــم. پیــدا  دیگــری 

دارم،  نگــه  را  آن  کــه  می کــردم  اصــرار  گــر  ا امــا 
می کــردم.  پــا  بــه  جنگــی  آســمان  وســط  در 
دیگــران  و  می شــد  منفــور  جنــگ،  پیروز ایــن 
خــود را آمــاده می کردنــد تــا بــا او بجنگنــد و نفــرت 
قلــب پرنــدگان را می انباشــت و ایــن وضعیــت 
کنــد. پیــدا  ادامــه  درازی  مــدت  می توانســت 

آداب و رسوم عجیب کشورهای مختلف توکای پیر

آداب و رسوم حکایت

در  کمتــری  ناالیــق  افــراد  می خواهیــم  مــا  گــر  ا
نقش هــای مدیریــت و رهبــری ســازمانی داشــته 
باشــیم بایــد نــکات مهمــی را مــد نظــر قــرار دهیــم.
کــه چــرا بعضــی شــرکت ها  گــر می خواهیــد دریابیــد  ا
فرهنــگ ســازمانی ســمی دارند، نســبت بــه تــوان 
بالقــوه خــود عملکــرد ضعیفــی دارنــد و در نهایــت 
از هــم می پاشــند، الزم نیســت بــه چیــزی بیــش از 
کنیــد.  گــروه رهبــری ســازمانی آن هــا نــگاه  کیفیــت 
کفایــت ســطوح  با درحالی کــه مدیــران ســازمانی 
را ایجــاد  بهــره وری  و  تعامــل  اعتمــاد،  از  باالیــی 
منجــر  ســازمان  در  ناالیــق  مدیــران   می کننــد، 
کارمندانــی مضطــرب و بیــزار می شــوند  به ایجــاد 
ــان ده انجــام می دهنــد و در  کاری زی ــه رفتار هــای  ک
سراســر ســازمان جو سمی منتشــر می کنند. در نظر 
ــردن از  ک ــر اقتصــادی حــذر  ــه تاثی ک داشــته باشــید 
کارمنــد ســمی دوبرابر بیشــتر از اســتخدام یــک  یــک 
کارمنــد بــا عملکــرد نمونــه اســت. برخــاف تصــور 
رایــج بیشــتر افــراد از اعتمادبه نفس بیــش از انــدازه و 
کمبــود اعتمادبه نفــس.  بی جهــت رنــج می برنــد تــا 
اعتمادبه نفــس  مدیــران  گــر  ا همچنین اینکــه  
باالیــی داشــته باشــند موجــب بهتــر شــدن اوضــاع 
نمی شــود. اعتمادبه نفس، اساســا زمانی سودمند 
کــه بــا میــزان شایســتگی های شــما  خواهــد بــود 
مطابقــت داشــته باشــد. با ایــن حــال تحقیقــات 
در  واقعــا  کــه  افــرادی  اســت  داده  نشــان  زیــادی 
کاری بــد هســتند مهارت هــای خودشــان  انجــام 
کــه واقعــا در انجــام آن ماهرنــد،  کســانی  را به انــدازه 
کــه علت عمده این مســاله  خــوب ارزیابــی می کننــد 

گاهــی اســت. فقــدان خودآ
کــه مــا بــه شــکل واقع بینانــه  ایــن به ایــن معناســت 
از  قــدرت  ارزیابی هــای صاحبــان  بــه  نمی توانیــم 
گر ایــن  کنیــم. امــا ا توانمندی هــای خــود اعتمــاد 
مســوول  بایــد  کســی  چــه  دارد،  صحــت  مســاله 
کاهــش  دید ایده آل تــر-  بــا  و-  پیش بینــی 
نارســایی ها و نقص هــا در مدیــران ســازمان باشــد؟

کــه مســوول بررســی  در یــک دنیای ایــده آل افــرادی 
نامزد هــا بــرای موقعیت هــای مدیریــت و رهبــری 
ســازمانی هســتند چه در  سیاســت و چه در دنیای 
کســب وکار  تــاش می کننــد تــا نشــانه های بالقــوه 
بی کفایتــی و نارســایی را تشــخیص دهنــد. فرهنگ 
ســازمانی- خــوب باشــد یــا بــد- صرفــا محصــول 
ســازمان  در  مــا  مدیــران  رفتار هــای  و  ارزش هــا 
راه  بهتریــن  گفــت  می تــوان  از ایــن رو  هســتند؛ 
برای ایجــاد یک فرهنگ مثبت جلوگیــری از ارتقای 

باالســت. این  رده هــای  بــه  اخــاق  فاقــد  افــراد 
را شــامل  هــر دو جنســیت  به طــور مســاوی  امــر 

می شــود.
برای شــروع الزم اســت افرادی که مســوول قضاوت 
دربــاره نامزد هــای مدیریــت هســتند، توانایی هــای 
و  اعتمادبه نفــس  میــان  تمایــز  بــرای  خــود 
شایســتگی را توســعه دهنــد. یــک امتیــاز اساســی 
کــه مــردان بــر زنــان هنــگام انتخــاب شــدن بــرای 
چنیــن نقش هایــی دارنــد، تمایــل انســانی مــا بــرای 
برابــر دانســتن غــرور، شــدت عمــل و خودرایــی بــا 
اســتعداد و توانایــی اســت. بــا وجود اینکــه همــه مــا 
کلــی دچــار اعتمادبه نفــس بیــش از حــد  در حالــت 
هســتیم، مــردان بیــش از زنــان بــه اعتمادبه نفــس 

گرایــش دارنــد. بیــش از حــد و )خودرایــی( 
طبیعــی  نتیجــه  حــد  از  بیــش  اعتمادبه نفــس 
آینــده  گــر  ا اســت.  ویــژه  امتیــازات  از  برخــورداری 
رهبــری، ســازمانی شایسته ســاالرانه را بخواهــد و 
گروه هــا را براســاس اســتعداد ها  ــران  مدیــران، مدی
نــه  کننــد  انتخــاب  بالقوه شــان  توانایی هــای  و 
کیاولیســتی، خطرپذیــری  براســاس خودنمایــی ما
بــدون ماحظــه یــا توهمــات خودشــیفتگی، مــا نــه 
تنهــا مدیــران زن بیشــتری خواهیــم داشــت بلکــه 
مدیــران ســازمانی بهتــری نیــز خواهیــم داشــت. 
کفایــت نیــز به دلیل اینکــه بــا  بســیاری از مــردان با
الگو هــای ذهنــی اشــتباه و معیــوب مــا بــرای رهبری 
ســازمانی مطابقــت ندارنــد، بــرای موقعیت هــای 
رهبر ســازمانی و مدیریت نادیده گرفته می شــوند- 
کــه  کســانی  به عنــوان  آن هــا  کــه  معنــا  به ایــن 
شــناخته  نیســتند«  مردانــه  کافــی  »به انــدازه 
می شــوند یــا قــادر بــه نشــان دادن خصوصیــات 
کــم  کــه اتفاقــا تاثیرگــذاری مدیــران را  مدنظــر مــا 

نیســتند. می کننــد، 

خبــر خوب اینکــه علــم راهــی بــرای مبــارزه با ایــن 
کــه مــا  مشــکل یافتــه اســت. االن مدتــی اســت 
بــرای  علمــی و معتبــری  ارزیابی هــای  روش هــای 
بی کفایتی هــای  از  پیشــگیری  و  پیش بینــی 
مدیریتی و رهبری سازمانی در اختیار داریم. حتی 
که در نگاه اول بی خاصیت  آزمایش های ســاده ای 
و بی تاثیــر به نظــر می رســند، می تواننــد پیش بینــی 
کســی محتمــا یــک رهبــر ناشایســت  کــه آیــا  کننــد 
مســاله این  زیربنایی ایــن  علــت  خیــر.  یــا  اســت 
ــدی  ــردی قاعده من ــای ف ــراد تفاوت ه ــه اف ک ــت  اس
در نحوه ارائــه خــود دارنــد و ایــن تفاوت هــا ســبک 
را  افــراد  شایســتگی  میــزان  و  ســازمانی  رهبــری 

می کننــد. پیش بینــی 
کــه مشــخصه ارزیابی هایــی مبتنــی  ســواالت زیــر 
بــر علــم هســتند و بــرای ارزشــیابی توانمندی هــای 
بالقوه رهبری ســازمانی و مطابقت افراد با مشــاغل 
صد هــا  بگیریــد.  نظــر  در  را  می شــوند  اســتفاده 
ــرای  مطالعــه علمی مســتقل، از چنیــن ســواالتی ب
پیش بینــی ســطح شایســتگی مدیــران در آینــده 
کار واقعــا آســان اســت:  کرده انــد. رونــد  اســتفاده 
شــما پاســخ های مدیــران مختلــف را مقایســه و 
ــا ســطح عملکــرد آنــان مرتبــط می کنیــد. آن هــا را ب

آیا شــما اســتعدادی اســتثنایی در رهبری سازمانی 
دارید؟

ــه شــبیه شــما  ک ــد  ــا بیشــتر مــردم دوســت دارن * آی
باشــند؟

اشــتباه  مرتکــب  کار  در  به نــدرت  شــما  آیــا   *
؟ ید می شــو

* آیا شما از کاریزمای خدادادی بهره مندید؟
* آیــا شــما قادریــد فقط بــا هدف گــذاری ذهنی خود 

بــه هــر چیــزی که می خواهید دســت پیــدا کنید؟
* آیــا شــما اســتعداد خاصــی بــرای رفتــار باسیاســت 

کار داریــد؟ در دفتــر 
* آیا موفقیت برای شما »مقدر شده« است؟

* آیــا بــرای شــما آســان تر اســت مــردم را فریــب دهیــد 
تــا آن هــا شــما را فریــب دهند؟

* آیــا شــما برای اینکــه فروتنــی پیشــه کنید، بیــش از 
حد بااســتعداد هستید؟

چــرا چنیــن ارزیابی هــای خوداظهــاری ســاده ای 
می توانــد رهبــری ســازمانی بی کفایــت را پیش بینی 
کنــد؟ چون این هــا می تواننــد بــه شــکل معتبــری 
حــد  از  بیــش  اعتمادبه نفــس  و  خود رایــی 

کننــد. را اندازه گیــری 
خبــر بد اینکــه بــه رغــم وجــود چنیــن ابزارهایــی، 
آن هــا  از  ســازمان ها  از  معــدودی  بســیار  تعــداد 
می رســد  به نظــر  بنابرایــن  می کننــد،  اســتفاده 
تشــخیص  بــرای  ابزار هایــی  فقــدان  مشــکل، 
مــا  کــه  اســت  بلکه ایــن  نیســت،  بی کفایتــی 
ویژگی هــا  فریب ایــن  می دهیــم  ترجیــح  اغلــب 
فقــط  مــا  کــه  معناســت  به ایــن  بخوریم. ایــن  را 
انتخاب هــای  بــرای  را  خودمــان  می توانیــم 
رهبرســازمانی  تعییــن  در  خودمخرب مــان 
کــه  کنیــم. شــاید زمــان آن رســیده اســت  ســرزنش 
بــه شــعاردادن دربــاره اهمیــت فروتنــی، راســتی و 
ارزش هــای اخاقــی پایــان دهیــم تــا آنچــه موعظــه 
را  کنیــم و مدیــران ســازمانی  را عملــی  می کنیــم 
کنیــم. به جای  براســاس این خصوصیــات انتخاب 
اعتمادبه نفــس  کاریزمــا،  براســاس  افــراد  ارتقــای 
بیــش از حــد و خودشــیفتگی مــا بایــد افــرادی بــا 
شایســتگی واقعــی، فروتنــی و راســتی را در موقعیــت 
نیســت  مســاله این  دهیــم.  قــرار  مســوولیت 
اســت،  ســخت  خصوصیــات  که اندازه گیری ایــن 
کــه به نظــر می رســد مــا به انــدازه ای  بلکه ایــن اســت 

نمی خواهیــم. را  می گوییم این هــا  کــه 

کــه در زمــان برگــزاری امتحانــات پایــان  کنــون  ا
ســال قــرار داریــم ضمــن آرزوی موفقیــت بــرای 
زمینــه  در  چنــد  نکاتــی  می بینــم  الزم  شــما 
کارایــی بیشــتر  کســب موفقیــت و  شــیوه های 
در امتحــان را یــادآور شــوم . زیــرا امتحــان معیــار 
ارزشــیابی دانســته ها و توانایی هــای شماســت 
و شــما می  توانیــد از آن بــه عنــوان ابــزاری بــرای 
اســتفاده  یادگیــری خــود  ارزیابــی مهارت هــای 
ــود دارد  ــی وج ــی و ذهن ــرایط فیزیک ــا ش ــد. ام کنی
کــه عملکــرد شــما در حیــن امتحــان را تحــت تأثیــر 
قــرار می  دهــد. بنابراین دانســتن نکات ومــواردی 
کمــک بیشــتری  کــه می توانــد بــه موفقیــت شــما 

نمایــد خالــی از لطــف نخواهــد بــود .
بــرای موفقیــت بیش تــر در درس هــای خــود در 

کنیــد: ــر را رعایــت  ــکات زی ــات، ن فصــل امتحان
1- یــک برنامــه ی شــخصی بــرای اجــرای بهتــر 

برنامــه  ی امتحانــات داشــته باشــید.
ــر روی  کنیــد قبــل از شــروع هــر درس ب 2- ســعی 
مباحــث آن طبقه بنــدی ویژه ای داشــته باشــید؛ 
کــدام مبحــث را خــوب بلــد  بــه عنــوام مثــال: 

هســتید؟ کدام مبحث بســیار مهم اســت؟ کدام 
ــری دارد؟ و... ــه توجــه بیش ت ــاز ب مبحــث نی

کــه بــه یکدیگــر  ۳- بــرای خوانــدن فصل هایــی 
کنید فصل  هایــی را  وابســته نیســتند ابتدا ســعی 
کــه ارزش نمره ای  اولویــت اول مطالعــه قرار دهید 

باالتــری دارنــد.
کتــاب درســی  ۴- تمــام مثال هــا و تمرین هــای 
ــر  ــواب آخ ــه ج ــه ب ک ــد  کنی ــاش  ــد و ت کنی ــل  را ح

برســید.
۵- بعــد از این کــه کتــاب درســی را کامل کار کردید 
امتحانــات  مجموعه ســواالت  از  کنیــد  ســعی 
نهایــی بــرای افزایــش تســلط و تمریــن بیش تــر 

کنیــد. خــود اســتفاده 
۶- هنــگام مطالعــه یــک برگــه بــرای یادداشــت  

بــرداری نــکات مهــم داشــته باشــید.
کــه اشــتباه  7- نــکات ســواالت مهــم و ســواالتی را 

کنید. پاســخ داده ایــد بــرای خــود یادداشــت 
کنیــد ســؤاالت را بــا دقــت  8- ســر امتحــان ســعی 
بخوانیــد و زیــر قســمت های مهــم ســؤال خــط 

بکشــید.
کــه  گــر متوجــه شــدید  9- در حیــن امتحــان ا
ســؤال را بلد نیســتید خود را درگیر آن نکنید؛ زیرا 
ــان را از دســت می دهیــد و دچــار اســترس  وقت ت
کــه  می شــوید و باعــث می شــود حتــی ســؤاالتی را 

بلــد هســتید نتوانیــد بــه خوبــی جــواب دهیــد.
کنــار آن عامــت  گــر ســوال وقت گیــر بــود در  1۰- ا
ضربدر بزنید و ابتدا ســواالتی را که آســان هســتند 
پاســخ دهیــد و بعــد بــر روی ســواالت وقت گیــر 

کنیــد. تمرکــز 
تمیــز  بســیار  پاســخ  نامه تان  کنیــد  ســعی   -11
نامنظــم  و  بدخطــی  اثــر  در  تــا  باشــد  خوانــا  و 
توســط  شــما  پاســخ  تــان،  پاســخ های  بــودن 
تصحیح کننــده اشــتباه تشــخیص داده نشــود.

بخــش  بایــد  دنــدان  و  دهــان  بهداشــت  رعایــت 
مهمــی از برنامــه روزانــه همــه افــراد باشــد. هــدف از 
ک زدن بایــد عــاوه بر تمیز نمودن وبرداشــت  مســوا
ک های میکروبی از روی دندانها، برداشــتن این  پا
نیــز  زبــان و ســایر مخــاط دهانــی  از روی  کهــا  پا
باشــد. پیشــگیری از بیماری هــای دنــدان و لثــه، 
ک مناســب وهمچنین روش  بدون انتخاب مســوا
ک  زدن میســر نیســت؛ در ادامــه بــه  صحیــح مســوا
ک  برخــی از نــکات مهــم بــرای نگهــداری از مســوا

خواهیــم چرداخــت.
ک خــود را بــا  قبــل و بعــد از هــر بــار اســتفاده، مســوا
گــرم بشــویید تــا باقیمانــده خمیردنــدان و غــذا  آب 
کتری  هــا می توانند  از بیــن الیــاف آن خــارج شــود. با
کــه خــوب شســته نشــده،  کی  بــه  راحتــی در مســوا
ک می زنیــد،  کــه مســوا کــرده ودفعــه بعــد  رشــد 
کتری  هــا بــه  دهــان و دنــدان  ممکــن اســت این با

شــما منتقــل شــوند.
ک را بــه  حالت ایســتاده در جایــی قــرار دهیــد  مســوا
ک شــما درمکان  گر مســوا کــه زودتــر خشــک شــود. ا
گــرم و مرطــوب بمانــد، می توانــد مکانــی مناســب 

ک خــود را هــر  کتری هــا باشــد. مســوا بــرای رشــد با
ک های  کنیــد. در مســوا ۳ تــا ۴ مــاه یــک  بــار عــوض 
ک را  تــا ۴ مــاه بــرس ســِر مســوا برقــی نیــز هــر ۳ 
تعویــض نماییــد. موهــای آبــی  رنگی کــه روی اغلب 
ک  ک  ها وجــود دارنــد، نشــانگر عمــر مســوا مســوا
کــم رنگ شــده و به  هســتند. هنگامی کــه رنــگ آبی 
ک به پایان رســیده و  نیمه برســد، یعنی عمر مســوا

ک نیــاز بــه جایگزینــی دارد. مســوا
ک ها در یک لیــوان به نحوی  قــراردادن همــه مســوا

ــند نیزممکــن  ــاس باش ــم در تم ــا ه ــا ب ــه ســر آن ه ک
ک  ها بــه  اســت باعــث انتقــال میکــروب از مســوا

یکدیگــر  شــود.
ک، مقــداری دهــان شــویه  بــرای تمیزکــردن مســوا
ک را  حــاوی الــکل را در یــک فنجــان بریزیــد و مســوا

بــه مــدت ۳۰ ثانیــه در آن تــکان دهیــد.
نــدارد.  اهمیــت  خیلــی  ک  مســوا مــارک  یــا  نــوع 
اهمیــت  ک زدن  بــر عکــس طــرز صحیــح مســوا

دارد. بیشــتری 

توصیه های کلیدی جهت موفقیت در امتحاناتچگونه مدیران ناالیق را از الیق تشخیص دهیم؟

ک نکاتی جهت نگهداری از مسوا
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بســیاری از مــا عاقــه زیــادی بــه داشــتن یــک 
ــام خودمــان  ــه ن ــا هویــت و امضــادار ب پوشــش ب
ســبک  یــک  بــه  بــودن  مقیــد  یعنــی  داریــم، 
باشــد.  خودمــان  مخصــوص  کــه  پوشــش 
تیــپ جــذاب،  بــرای داشــتن  مهم  تریــن چیــز 
از جدیدتریــن ترندهــای مــد نیســت؛  پیــروی 
وفــادار  هــم  بعــدش  و  کــردن  کشــف  بلکــه 
مانــدن بــه ســبک پوشــش مخصــوص خودتــان 
کاذب  اســت؛ پــس بــدون توجــه بــه نیازهــای 
تــا  روز می شــوند  بــه  مــدام  کــه  و محصوالتــی 
ســودآور باشــند بــا تکیــه بــر خاقیت خــود به یک 

برســید.  پوشــیدن  لبــاس  در  هویــت 
پیدا کردن رنگ  هایی که متناسب شما 

هستند
که ایــن نکتــه ممکــن اســت شــما را  مــن می  دانــم 
بــه یــاد بعضــی مطالــب در شــبکه های اجتماعی 
کــه در فــان فصــل، چــه رنگ هایــی  بینــدازد 
کــه  پذیرفــت  بایــد  با این  حــال   . بپوشــیم و... 
ــه  ــی هم ــود، ویژگ ــه خ ــص ب ــگ مخت ــتن رن داش
بــرای  اســت.  شــیک پوش  واقعــا  آدم هــای 
تعییــن رنگ  هــای متناســب خــود بایــد رنــگ 
کنیــد  ارزیابــی  را  خــود  چشــم  و  پوســت  مــو، 
و این  کــه در چــه رنگ  هایــی احســاس می  کنیــد، 

می  شــوید.  جذاب تــر 
انتخاب کوچک ترین سایز را از ذهن خود 

بیرون کنید
هیــچ فــردی نمی  توانــد برچســب ســایز داخــل 
لبــاس شــما را ببینــد و کســی هــم بــه آن اهمیتی 
ســایز  پوشــیدن  زور  بــه  از  لطفــا  نمی دهــد! 

کنیــد زیرا شــماره ســایز نباید  کوچــک خــودداری 
بــه شــما اعتمــاد بــه نفــس دهــد بلکــه احســاس 
انجــام  را  کار  که ایــن  اســت  لبــاس  در  راحتــی 
می  دهــد. بنابرایــن هنگامی  کــه احســاس خوبی 
در لبــاس داریــد، خشــنودتر می  ایســتید، لبخنــد 
مــردم  کــه  طــوری  بــه  و...  می  زنیــد  بیشــتری 

متوجــه حــال بهترتــان می  شــوند.
به حس درونی خود اعتماد کنید

کــه صنعــت  کیــد روی چیزهایــی  بــه جــای تا
تبلیغــات بــه خــورد مــا می دهــد و باعــث مصــرف 
کــه  کنیــد  گرایــی می شــود، روی چیــزی تمرکــز 
زیبایــی  و  اعتمادبه نفــس  احســاس  شــما  بــه 

از مــد نمی  افتــد.  می  دهــد چــون هرگــز 
سبک پوشش دیگران را بررسی کنید

بهبــود  بــرای  می  توانیــد  کــه  کاری  بهتریــن 
ســبک پوشــش خــود انجــام دهید، ایــن اســت 
کار را می  کننــد،  کــه ببینیــد دیگــران چگونه ایــن 
منظــورم آدم هــای آراســته اطراف تــان در محیــط 

کار، خانــواده و... اســت. 
خیاط شخصی خودتان را داشته باشید

یــک خیــاط خــوب بهتریــن دوســت هــر فــرد 
از  پــر  کمــد  می  توانــد  او  اســت.  خوش  تیپــی 
کــه از فروشــگاه  ها  لباس  هــای معمولــی شــما را 
کمــدی پــر از لباس هــای  کرده  ایــد، بــه  خریــداری 
ــه  ــی ب ــورت سفارش ــه ص ــه ب ک ــد  کن ــل  ــا تبدی زیب

می  رســند.  نظــر 
به کمد پدر یا مادربزرگ سر بزنید

کمــی از  کــه از طریــق لبــاس،  مــن دوســت دارم 
پیشــینه خــود را بــه دیگــران انتقــال دهــم. چــه 
ــوازم جانبــی یــا  کــه بعضــی از ل راهــی بهتــر از ایــن 
ــزرگ خــود  ــا مادرب ــدر ی لباس  هــای قدیمــی را از پ
پیــدا  را  بی  نظیــری  چیزهــای  بگیریــد؟  قــرض 
نمی  توانیــد  دیگــر  احتمــاال  کــه  کــرد  خواهیــد 
شــخصیت  بــه  امــر  و ایــن  کنیــد  خریــداری 

می  افزایــد. شــما  خانوادگــی 
از به کار بردن لوازم جانبی نترسید

کسســوری یــا لــوازم جانبــی یکــی  اســتفاده از ا
گذاشــتن  ــه نمایــش  ــرای ب از بهتریــن روش  هــا ب

کوچکــی از شــخصیت شماســت. بخــش 

مواد الزم برای این غذا عبارتند از:
برنج خیس کرده: دو پیمانه

بلغور گندم: یک پیمانه
پیاز داغ: دو قاشق سوپخوری

آب، روغن، نمک و زردچوبه: به اندازه الزم
دستور پخت دمی بلغور:

ابتــدا در تابــه ای مقــداری روغــن ریختــه و بلغــور 
را در آن حــرارت دهیــد تــا رنــگ آن طایــی شــود. 

کنــار می گذاریــم.  بلغــور تفــت داده شــده را 
ــه و  ــه آن زردچوب ــرده، ب ک ــاز داغ را آمــاده  بعــد پی
نمــک بزنیــد و در حــدود ۴ الــی ۵ پیمانــه آب بــه 

ــم. ــه می کنی آن اضاف
را  بلغــور  و  برنــج  آمــد  جــوش  آب  کــه  زمانــی 

بــه آن بیفزاییــد و ماننــد دمی هــای معمولــی 
می گذاریــم بــا هــم بجوشــند تــا آب غــذا بــه خــورد 

بــرود. آن 
کنیــد پــس از ۴۰ دقیقــه غــذا  ســپس دمــی را دم 
کــه بــا ترشــی بســیار خوشــمزه و  حاضــر اســت 

لذیــذ اســت.

گام هایی برای خوش تیپی

دمی بلغور

مدربخ

دستپختربخ

باغ های معلق بابل

باغ پرندگان 

باغ های معلق بابل یکی از عجایب هفتگانه دنیای باستانی است که گفته شده بخت النصر دوم، پادشاه بابل آن را بنا کرده است. پادشاهی بخت 
النصر دوم از سال ۶۰۵ قبل از میاد مسیح شروع شد و به مدت ۴۴ سال ادامه داشت. بخت النصر به دلیل این که همسرش آمنیس دلتنگ 

کشورش بود، باغ های معلق بابل را ساخت تا دیوارهای بلندش برای او یادآور سرزمین سبز و خرمش باشد.
به دستور بخت النصر کوهستانی مصنوعی با باغ هایی روی پشت بام ساختند. این باغ ها احتماال آنچنان که از نامش برداشت می شود، معلق 

نبوده بلکه این نام از ترجمه غیر دقیق کلمه یونانی »Kremastos« گرفته شده که به معنی معلق است.
برخی تاریخ شناسان معتقدند محل این باغ ها در جنوب بابل در مرکز عراق کنونی بوده است. هیچ تحقیقی درباره این منطقه هنوز به نتیجه 

نرسیده است و همچنان مکان این باغ ها مشخص و روشن نیست.

کز تفریحی در اصفهان باغ پرندگان است. باغ پرندگان اصفهان در حدود ۴ کیلومتری غرب پل وحید و امتداد مجموعه تفریحی  یکی دیگر از مرا
ناژوان قرار گرفته است. باغی که به خصوص برای بچه ها فضای مناسبی دارد و با پرندگان رنگ و وارنگش می تواند آن ها را سرذوق بیاورد. باغ 

پرندگان اصفهان در سال ۱۳۷۵ ساخته شده و ۴ هزار پرنده در ۱۳۰ گونه مختلف دارد. پرندگانی که بعضی هایشان مثل اردک و قوها در چهار برکه 
باغ و بعضی هایشان مثل کبک ها در صخره های باغ و بعضی ها مثل قرقاول ها البه الی درختان باغ زندگی می کنند و البته بعضی ها هم گرفتار 

قفسه های فلزی و شیشه ای هستند.

عجایب 
تاریخی

اصفهان 
گردی
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