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ســید علیرضــا موســوی مجد، رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان صــوت و تصویر 
کشــور در حالــی خبــر از افزایــش ۱۰ درصــدی قیمــت لــوازم خانگی ایرانــی داد 
که تولیدکنندگان لوازم خانگی  که مشــاهدات اقتصاد ۲۴ نشــانگر این اســت 
بــه شــکل ناملمــوس در هــر ســری عرضــه بــه بــازار، افزایــش قیمتــی را اعمــال 

می کننــد.
کشــمکش  اقتصــاد ۲۴ : بــازار لــوازم خانگــی از ابتــدای ســال در حالــی در 
گرانــی چندبــاره؛ ولــی  کــه تولیدکننــدگان درصــدد  افزایــش قیمــت قــرار دارد 
کیفیــت پایین ایــن محصــوالت  گرانــی و  فروشــندگان و مشــتریان ناراضــی از 
هســتند. فروشــندگان بــا اعتــراض بــه گرانــی بــی حســاب لــوازم خانگــی، ادامه 
کــه  کار خــود را منــوط بــه ثبــات قیمت هــا می داننــد، زیــرا معتقدنــد در بــازاری 

کار نمی چرخــد.  کســب و  مشــتری نیســت، چــرخ 

مســجد بــزرگ مصــای اصفهــان میزبان حضور ســالمندان 
کــه نشســته  بــاالی هفتــاد ســال و بیمــاران خاصــی اســت 
ــن  کس ــق وا ــت تزری ــیدن نوب ــار رس ــا در انتظ روی صندلی ه
گوشــه درب  کرونــا هســتند. از داخــل ســالن انتظــار، در 
بــا  ورودی ضلــع شــرقی، می تــوان قســمتی جــدا شــده 
میله هــای ســبزرنگ را دیــد. در همــان نزدیکــی چندیــن 
کــه قــادر بــه  ویلچــر چیــده شــده بــود بــرای ســالمندانی 
کمــک همراهشــان بــه  راه رفتــن نیســتند تــا بتواننــد بــا 
کسیناســیون برســند. در مجاورت ورودی ضلع  قســمت وا
کــه ســه نیــروی  شــرقی، یــک میــز پاســخگویی وجــود دارد 
کادر درمــان آمــاده پاســخگویی بــه ســواالت، انتقــادات و 
پیشــنهادات مراجعــان هســتند. یکــی از جوانــان همــراه 
کسیناســیون می گویــد: آدرس  ســالمند در خصــوص روند وا
کســن داده نشــده  درســتی دربــاره محــل دقیــق تزریــق وا
بــود و مراجعــان بایــد بــا پرســش و پاســخ های بســیار از 
کننــد.  کســن را پیــدا  محلی هــای اطــراف، محــل تزریــق وا
کــه والدیــن خــود را  یــک انتقــاد دیگــر از ســوی یــک جــوان 
کــه محلــی  کســن بــه مصلــی آورده، ایــن بــود  بــرای تزریــق وا
کــه  کسیناســیون ســالمندانی  بــرای ورود خــودرو بــرای وا
توان ســوار و پیاده شــدن و راه رفتن نداشــتند تعبیه نشــده 
اســت. بیشــتر انتقــادات از ســوی افراد ایــن مرکــز تجمیعــی 

کسیناســیون رعایــت نشــدن نظــم عمومی بــود. وا
کســن دریافت  یکی از ســالمندان می گوید: به کســانی که وا
گــر  کرده انــد می گوینــد بیســت دقیقــه منتظــر بماننــد تــا ا
کســن عــوارض داشــت بــه وضعیــت آنهــا رســیدگی شــود  وا

گــر بعــد از بیســت  کــه ا حال ایــن ســوال مطــرح می شــود 
دقیقــه عــوارض اتفــاق افتــاد چه کنیم؟ باید به کجــا گزارش 

کنیــم؟ یــا مراجعــه 
کــه برخــی بــدون  ــود  انتقــاد یکــی دیگــر از ســالمندان این ب
کســانی  کســن می زننــد و ایــن اجحــاف در حــق  نوبــت وا
هســتند.  صــف  در  و  کــرده  دریافــت  نوبــت  کــه  اســت 
کســن زده بودنــد و در حــال خــارج شــدن  کــه وا کســانی 
کادر درمــان  بودنــد اعتراضــی بــه رفتــار و نحــوه برخــورد 
کادر  کسیناســیون و رفتــار  بــا آنهــا نداشــتند و از رونــد وا
کسیناســیون در مصــای اصفهــان راضــی بودند. افــرادی  وا
کســن دریافــت می کردنــد بایــد بــه مــدت ۲۰ دقیقــه در  کــه وا
کســن روی صندلی ها می نشســتند  نزدیکی محل تزریق وا
کســن عوارضــی داشــت و تزریق شــدگان با مشــکلی  گــر وا تــا ا
کننــد. کادر درمــان و احیــا مراجعــه  مواجــه شــدند، فــورًا بــه 

کنون در مرکز بهداشت شماره دو اصفهان حدود ۷۲  تا
کســینه شــده اند هزار نفر وا

درمــان  و  بهداشــت  مرکــز  رئیــس  ابوفاضلــی،  منصــوره 
ــا  ایمنــا، اظهــار می کنــد:  گفت وگــو ب شــماره دو اصفهــان در 
گــروه ســنی ۸۰ ســال بــه بــاال از حــدود دو  کسیناســیون  وا
هفتــه پیــش شــروع شــده و در حــال حاضــر از شــنبه نیــز 
گــروه ســنی ۷۰ ســال بــه بــاال آغــاز شــده  کسیناســیون  وا
کــز تجمعــی انجــام می شــود،  کسیناســیون در مرا اســت، وا
ــماره  ــت ش ــز بهداش ــه مرک ــته ب ــی وابس ــی مصل ــز تجمع مرک
دو و مرکــز تجمعــی پــل شهرســتان وابســته بــه مرکــز شــماره 
کــز تجمعــی بــرای ســرعت بخشــیدن بــه  یــک اســت، مرا
کسیناسیون و رعایت فاصله گذاری اجتماعی راه اندازی  وا
شــده اند، همچنیــن مرکــز تجمعی مصلی جمعیت جنوب 

شــهر اصفهــان را پوشــش می دهــد.

گفت:مجتمــع فــوالد نطنــز بــه  مدیرعامــل فــوالد نطنــز 
عنــوان نمــاد خودبــاوری جوانــان نخبــه و توانمند ایرانــی و 
کادر مجــرب و  یــادگاری از هنــر و تــوان مهندســان ایرانی و 
زحمتکش ایــن مجموعــه صنعتــی، بــرای صنعــت داخلــی 
اســت.  جــواد توکلــی طرقــی مدیرعامل فوالد نطنز با اشــاره 
گفــت:  ــه تکمیــل زنجیــره تولیــد در مجتمــع فــوالد نطــز  ب
احــداث واحــد ذوب آهــن و نــورد و احــداث پســت بــرق 
کیلــو ولــت و بهــره بــرداری پــروژه معــدن ســنگ آهــن   ۲۳۰
کنســتانتره و ســایر  چــاه پلنــگ شــمالی، احــداث واحــد 
پروژه هــای مربــوط بــه تکمیــل زنجیــره تولید از ســنگ آهن 
تــا تمامی مقاطــع فــوالدی در نطنــز بــه عنــوان نمــاد خــود 

بــاوری صنعــت خواهــد بــود.
وی افــزود: مجتمــع فــوالد نطنز بــه عنوان نماد خودبــاوری 
جوانــان نخبــه و توانمند ایرانــی و یــادگاری از هنــر و تــوان 
زحمتکش ایــن  و  مجــرب  پرســنل  و  مهندســان ایرانی 

ــرای صنعــت داخلــی اســت. مجموعــه صنعتــی، ب
مدیرعامــل مجتمــع صنعتــی ذوب آهــن و فــوالد نظنــز بــا 
گــذاری بخــش خصوصــی در ایــن  اشــاره بــه حجــم ســرمایه 
گفــت: از بــرکات  کشــور  منطقــه و در بخــش توســعه فــوالد 
تکمیــل چرخــه تولید، می¬توان به ســرمایه گــذاری بالغ بر 
بیــش از ده هــزار )۱۰۰۰۰( میلیــارد ریــال بــرای احــداث پســت 
اختصاصــی ۲۳۰ کیلوولــت، ۵۵ کیلومتــر خــط انتقــال بــرق  

و تأمیــن بخــش عمــده ای از ماشــین آالت فــوالد ســازی و 
گــذاری ۲ هــزار  کنســانتره و همچنیــن ســرمایه  خــط تولیــد 
میلیــارد ریالــی برای تکمیل و راه اندازی تأسیســات تصفیه 
که طلیعه¬ ای نوید بخش  کرد  فاضاب شــهر نطنز اشــاره 
کامــل طــرح  باشــد. جــواد توکلــی طرقــی افــزود: بــا اجــرای 
ــر اشــتغال پایــدار هــزار نفــر، ظرفیــت تولیــد در ایــن  عــاوه ب

مجتمــع نــوردی و فــوالدی افزایــش می یابــد.
گفت:ایــن مجتمــع بــه عنــوان  مدیرعامــل فــوالد نطنــز 
یکــی از بزرگتریــن تولیدکننــدگان مطــرح بخــش خصوصــی 
یــک  هدف ایجــاد  بــا  و  بــوده  کشــور  فــوالد  صنعــت  در 
کامــل تولیــد از مرحلــه اســتخراج از معــدن، تولیــد  زنجیــره 
گندلــه و آهــن اســفنجی تــا تولیــد شــمش  کنســتانتره، 
فــوالدی، میلگرد هــای شــاخه در ســایز های ۸ الــی ۳۲ 
میلیمتر، کاف های صنعتی و ســاختمانی ســاده و آج دار 

در ســایز های ۵/۵ تــا ۱۶ میلیمتــر بــرای تامیــن نیــاز صنایع 
کنــد. پاییــن دســتی فوالدتامیــن 

مدیرعامل مجتمع صنعتی ذوب آهن و فوالد نظنز ادامه 
داد: ســرمایه گــذاری انجــام پذیرفتــه کنونی بالغ بــر ۱۰۰ هزار 
میلیــارد ریــال بوده و اشــتغالزایی مســتقیم ۱۵۰۰ نفر نیروی 

انســانی شــاغل را در پی داشــته اســت.
وی همچنیــن در خصــوص طرح هــای توســعه آتی ایــن 
گفت: ایــن مجتمــع در راســتای تکمیــل  مجموعــه نیــز 
زنجیــره تولیــد فــوالد با توجه به برخــورداری از امتیاز معدن 
چــاه پلنــگ شــمالی و دخایــر بســیار غنــی و قطعــی معــدن 
مذکورکــه بــا توجــه بــه مطالعــات اولیــه بالــغ بــر ۲۰ میلیــون 
تــن مــاده معدنــی بــوده و در حــال حاضــر بنــا بــر مطالعــات 
کتشــافی و ژئوفیزیکــی هوایــی در گســتره این معــدن تــا ۱۰۰  ا

میلیــون تــن قابلیــت افزایــش خواهــد داشــت.
واحــد  شــامل  آتــی  توســعه  طرح هــای  گفــت:  وی 
تــن، واحــد تولیــد  بــه ظرفیــت ۲ میلیــون  فوالدســازی 
گندلــه آهــن و آهــن اســفنجی بــا ظرفیــت ۳  کنســانتره و 
میلیــون تــن، واحــد تولیــد مقاطع فــوالدی با ظرفیــت ۸۵۰ 

هــزار تــن اســت.
معــدن ســنگ آهن چــاه پلنــگ شــمالی بــا ذخیــره قطعــی 
بالــغ بــر ۲۰ میلیــون تــن و ذخیــره اســتخراج ســالیانه ۵۰۰ 
هــزار تــن و ســرمایه گذاری هــزار میلیــارد ریــال، موجب ایجاد 
اشــتغال مســتقیم برای ۱۵۰ نفر مستقیم را فراهم می کند.

خبرربخ

خبرربخ

کرونا کسیناسیون  استقبال خوب سالمندان اصفهانی از وا

مجتمع ذوب آهن و فوالد نطنز روی ریل تولید چند برابری 

فریب مردم به سبک جشنواره های نوروزی:

گرانی لوازم خانگی صدای فروشندگان را هم درآورد

چگونه جایگاه افسانه ای پدر را هدف قرار بدهید

یک باورنکردنی دیگر از خانواده عابدزاده
۶

از سوی دبیر کانون مرغداران گوشتی تشریح شد:

غ علت افزایش مجدد قیمت مر

نگاهی به طرح اختیاری شدن سربازی؛ 

کدام کشورها 
سربازی اجباری دارند؟ 

کارتخوان  الزام مشاغل به نصب 
کلید خورد؟! 

مدیر دفتر تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای اصفهان 
خبر داد؛

کاهش ۲۶ درصدی ذخایر 
سدهای اصفهان

موزه هنرهای تزیینی 
کشوری را  اصفهان چهار رتبه 

کرد کسب 

2

۳

۴

2

۴

اجرای طرح مدیریِت مصرف 
و منابِع آبی در فوالد مبارکه

شهردار اصفهان در گفت وگو با کشاورزان:

خواسته شهرداری اصفهان 
کشاورزان شرق در خصوص  با 
حق آبه زاینده رود یکی است

۳

۴

محمد مغزی نجف آبادی - شهردار نجف آباد

شــهرداری نجــف آبــاد درنظــردارد بــه اســتناد مصوبــه شــماره 99/2۵۵9 مــورخ 99/۰9/2۴ شــورای 
ک مســکونی )از محــل منابــع داخلــی(، واقــع در  محتــرم اسامی شــهر نســبت بــه فــروش عرصــه یــک پــا
ک ثبتــی ۴۰8/7 واقــع در منطقــه دو،  خیابــان قــدس غربــی، محلــه نویــد، ملــک شــمالی بــه شــماره پــا
کل بــه مبلــغ 1۳/1۵2/1۰۰/۰۰۰ ریــال و  کارشناســی  بــه مســاحت کل 2۰2/۳۴ مترمربــع بــا قیمــت پایــه 

حســب مشــخصات موجــود در مــدارک مزایــده اقــدام نمایــد.
متقاضیــان جهــت کســب اطاعــات بیشــتر و دریافــت اســناد مزایده تا پایــان وقت اداری روز ســه شــنبه 
مــورخ 1۴۰۰/۰۳/2۵ بــه امــور قراردادهــای شــهرداری نجــف آبــاد مراجعــه نماینــد. برنــدگان اول، دوم و 

ســوم مزایــده هــرگاه حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند ســپرده آنهــا بــه ترتیــب ضبــط خواهد شــد.
ســایر اطاعــات و جزئیــات مربــوط بــه مزایــده در اســناد مزایــده منــدرج اســت و شــهرداری نجــف آبــاد در 

11۴118۳ / م الفرد یــا قبــول یــک یــا کلیــه پیشــنهادات مختار می باشــد.

نوبت اول
گهی مزایده آ

۴

  ۳۸ درصد مشترکان برق اصفهان
 پر مصرف هستند

علی اصغر حاج حیدری - شهردار خمینی شهر

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

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

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

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

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

11۳81۶۶ / م الف

چاپ دوم
گهی تجدید مناقصه آ
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اقتصاد27  می      2۰21 2

خبر

امــور  ســازمان  مســئوالن  اعــام  طبــق  درحالــی 
کارتخــوان از امــروز  مالیاتــی الــزام مشــاغل بــه نصــب 
کنون ایــن ســازمان مراحــل  تا کــه  اجــرا می شــود 
ثبــت نــام مشــموالن این قانــون در ســامانه های 
قانــون  اجــرای  در  و  نکــرده  اعــام  را  مربوطــه 
شــائبه ایجاد  امــروز  از  فروشــگاهی  پایانه هــای 
گــروه از  شــده اســت. از شــهریور ۱۳۹۸ معــادل ۱۵ 
کــه حــدود ۵۰ شــغل می شــوند،  فعــاالن اقتصــادی 
ملــزم بــه ثبــت نــام در ســامانه پایانــه فروشــگاهی 
اجرای ایــن  شــده اند.   کارتخــوان  از  اســتفاده  و 
نرســید  ســرانجام  بــه  گذشــته  ســال  در  قانــون 
راســتای  در  مرکــزی  بانــک  پارســال  طــول  در  و 
پایانه هــای فروشــگاهی،  قانــون  مــاده ۱۱  اجــرای 
اقداماتــی، چــون ارائــه اطاعــات چهــار میلیــون و 
کارتخــوان و درگاه پرداخــت بــه ســازمان  ۷۰۰ هــزار 
کارتخــوان و  کــردن دریافــت  امــور مالیاتــی، ملــزم 
درگاه پرداخــت جدیــد بــه داشــتن پرونــده مالیاتــی 
کارتخــوان و درگاه  و قطــع دو میلیــون و ۱۰۰ هــزار 
کــه  کنــش  کم ترا یــا  غیرفعــال  پرداخت اینترنتــی 
ــد، را انجــام داد. امــا در  ــی بودن ــده مالیات فاقــد پرون
گذشــته از ســوی مســئوالن ســازمان  اواخــر ســال 
کــه ســامانه های مربوطه  امــور مالیاتــی مطــرح شــد 
در ایــن زمینــه تــا اردیبهشــت ۱۴۰۰ آمــاده می شــوند 
تــا در اوایــل خــرداد ماه ســالجاری قانــون پایانه های 
کــوروش  فروشــگاهی اجــرا شــود.  در ایــن راســتا، 
محمــدی - رئیس مرکز تنظیم مقــررات پایانه های 
ــاز  ــه ف ک ــرد  ک ــان - اعــام  فروشــگاهی ســامانه مودی
کارپوشــه مودیــان و ثبــت نــام  یــک ســامانه های 
کارپوشــه بــوده و همچنیــن فــاز اســتعام  کــه درون 
صورتحســاب الکترونیکی راه اندازی شــده است که 
از طریــق میــز خدمــت مرکــز تنظیــم مقــررات پایانــه 
فروشــگاهی و ســامانه مودیــان مالیاتــی بــه نشــانی 
RCP.tax.gov.ir قابــل اســتفاده مودیــان مشــمول 

الــزام  آغــاز  و  مــاه  خــرداد  بــه  رســیدن  بــا  اســت. 
کارتخوان، ســازمان امور مالیاتی  مشــاغل به نصب 
کنــون اطاعاتــی دربــاره چگونگــی ثبــت نــام و  تا
فعالیت مشــاغل در ســامانه مربوطه منتشــر نکرده 
گفتــه  اســت. بنابرایــن، در حالــی از امــروز طبــق 
مســئوالن ســازمان امور مالیاتی، قانون پایانه های 
ــاغل  ــان مش ــه صاحب ک ــود  ــرا می ش ــگاهی اج فروش
گاهــی  کــه مشــمول آن هســتند، آ از رونــد قانونــی 
کــه  ندارنــد و ایــن ســوال در ذهــن مطــرح می شــود 
آیــا از امــروز قانــون مربوطــه بــدون اعــام مراحــل 
ثبــت نــام در ســامانه های مربوطــه اجــرا می شــود 
شــروع  قانــون  اجــرای  مراحــل  اعــام  از  پــس  یــا 
می شــود؟ زیــرا، طبــق اعــام رئیــس مرکــز تنظیــم 
مقــررات پایانــه فروشــگاهی و ســامانه مودیــان برای 
اعــام عمومی مراحــل مذکــور منتظر اعــام معاونت 

فنــاوری ســازمان هســتند. 
کارتخــوان  از ســوی دیگــر، الــزام مشــاغل بــه نصــب 
گاهــی و اطــاع آن هــا از رونــد آن و مراحــل  بــدون آ

ــود. ــام در ایــن زمینــه بی معنــی خواهــد ب ثبــت ن
کدام مشاغل ملزم به نصب کارتخوان هستند؟

کــه بایــد بــرای اتصــال بــه ســامانه  گروه هــای شــغلی 
کننــد، بدیــن شــرح هســتند: فروشــگاهی اقــدام 

۱. وکا
۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده

۳. دفاتر اسناد رسمی

ک ۴. مشاورین اما
چلوکبابی هــا،  رســتوران ها،  پذیرایــی،  تــاالر   .۵
و فســت فودی هــا،  فروشــی ها  اغذیــه  کبابی هــا، 
شــاپ ها،  کافــی  و  ســنتی  خانه هــای  ســفره 
خانه هــا،  قهــوه  غذاهــا،  تهیــه  و  کترینگ هــا 
ســالن های غذاخــوری و بــاغ تاالرهــا، بــاغ ســراها، 
کتــه  طباخی هــا، آش و حلیــم پزی هــا، جگرکی هــا، 
مشــابه مشــاغل  و  فروشــی ها  بریانــی  کبابی هــا، 
۶. مرکــز اقامتــی از قبیل هتل ها، هتــل آپارتمان ها، 
مهمــان پذیرهــا، مهمــان ســراها، مهمــان خانه ها، 
بیــن  اقامتگاه هــای  بــاغ ویاهــا،  مســافرخانه ها، 

راهــی و متل هــا
۷. نمایشــگاه ها و فروشــگاه های وســایط نقلیــه 
موتــوری )بــه اســتثنای ماشــین آالت راهســازی، 

کشــاورزی( ســاختمانی و 
۸. آرایشگاه های مردانه و زنانه

اســتثنای  )بــه  فروشــی ها  خشــکبار  و  آجیــل   .۹
مشــمولین ماده )۸۱( قانون مالیات های مستقیم 

و واردکننــدگان(
میــوه  آب  شیرینی فروشــی ها،  و  قنادی هــا   .۱۰

فروشــی ها فالــوده  و  بســتنی  فروشــی ها، 
۱۱. میــوه و تــره بــار فروش هــای مســتقر در میادیــن 
میــوه و تــره بــار، بــار فروشــی های میــوه و تــره بــار، 

میوه فروشــی ها
۱۲. مجموعه های فرهنگی و ورزشی

)بــه  افزارفروشــی ها  نوشــت  و  تحریــر  لــوازم   .۱۳
کننــدگان( وارد  و  کننــدگان  تولیــد  اســتثنای 
۱۴. بازی های رایانه ای )گیم نت ها( و کافی نت ها

۱۵. دفاتر خدمات ارتباطی )دفتر خدمات مشترکین 
دفاتــر  پســتی(،  خدمــات  و  ثابــت  و  همــراه  تلفــن 
خدمات الکترونیکی )از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر 
خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان 

دولــت و خدمــات الکترونیــک قضایــی(

الزام مشاغل به نصب کارتخوان کلید خورد؟! 

گزارشربخ

انجمــن  رئیــس  موســوی مجد،  علیرضــا  ســید 
تولیدکننــدگان صــوت و تصویــر کشــور در حالی خبر 
از افزایــش ۱۰ درصــدی قیمــت لــوازم خانگی ایرانــی 
نشــانگر این   ۲۴ اقتصــاد  مشــاهدات  کــه  داد 
ــه شــکل  ــوازم خانگــی ب ــه تولیدکننــدگان ل ک اســت 
ناملمــوس در هــر ســری عرضــه بــه بــازار، افزایــش 

قیمتــی را اعمــال می کننــد.
اقتصــاد ۲۴ : بــازار لــوازم خانگــی از ابتــدای ســال 
کشــمکش افزایــش قیمــت قــرار دارد  در حالــی در 
گرانــی چندبــاره؛ ولــی  کــه تولیدکننــدگان درصــدد 
گرانــی و کیفیت  فروشــندگان و مشــتریان ناراضــی از 

پایین ایــن محصــوالت هســتند.
گرانــی بــی حســاب  فروشــندگان بــا اعتــراض بــه 
کار خــود را منــوط بــه ثبــات  لــوازم خانگــی، ادامــه 
کــه  ــازاری  قیمت هــا می داننــد، زیــرا معتقدنــد در ب
کار نمی چرخــد. کســب و  مشــتری نیســت، چــرخ 

یکی از فروشــندگان لوازم خانگی در خیابان شــوش 
گفــت: قیمــت لــوازم خانگــی داخلــی بــه شــدت بــاال 
رفتــه و فــروش مــا به کف رســیده؛ از طرفی ما امکان 
خریــد و فــروش محصــوالت بدون گارانتــی و قاچاق 
که ایــن محصــوالت را  را نداریــم، ولــی مغازه هایــی 
می فروشــند، مشــتریان را جــذب می کننــد، زیــرا 
کیفیــت  و  پایین تــر  قیمــت  قاچــاق  محصــوالت 
باالتــری دارنــد. از طرفــی مشــتری ترجیــح می دهــد 

کاالی ایرانــی. سامســونگ قاچــاق را بخــرد تــا 
تلویزیون پیشتاز در گرانی

کننــدگان لــوازم خانگــی می گویــد:  یکــی از پخــش 
کوچــک ماننــد  برخــی شــرکت های لــوازم خانگــی 
شــرکت »پــارس خــزر« قیمــت محصــوالت خــود را 
افزایــش دادنــد. شــرکت های لــوازم خانگــی بــزرگ 
ــا ۲۵ درصــد افزایــش قیمــت  ــی برخــی ت نیــز در حال
ــازار  ــا در ب ــود تقاض ــا نب ــی ب ــه برخ ک ــد  کردن ــاظ  را لح
مواجــه شــدند و بــه همیــن دلیــل فعــا افزایــش 

کرده انــد. قیمــت را تعدیــل 
کــه همــه  علــی رجایــی ادامــه داد: تنهــا محصولــی 
کرده انــد،  گــران  را  آن  اســتثنا  بــدون  شــرکت ها 
گرانــی ۳۵ درصــدی  تلویزیــون اســت. بــه دنبــال 
گذشــته  ســال   ۱۰ بــرج  از  چیــن،  در  تلویزیــون 
شــرکت ها این محصــول را بــه صــورت پلــه ای ۵ تــا ۱۰ 
درصــد گــران کردنــد تا اینکــه آخریــن افزایــش قیمت 
کــه ابتــدای  مربــوط بــه شــرکت »مادیــران« بــود 
کــرد. گــران  امســال ۱۰ درصــد تلویزیون هــای خــود را 

کننــده بــا بیان اینکــه بــه دنبــال افزایــش  ایــن توزیــع 

قیمــت جهانــی تلویزیــون، شــرکت های داخلــی 
گفــت: بــه طــور مثــال یــک  گرانــی بودنــد،  گزیــر از  نا
پنــل تلویزیــون ۴۳ اینــچ، تقریبــا ۱۰۰ دالر در چیــن 
اســت و وقتــی قیمــت جهانــی آن ۳۵ درصــد باالتــر 
مــی رود در داخــل هــم بــه همــان میــزان افزایــش 

قیمــت خواهــد یافــت.
تعطیالت صنوف به نفع مصرف کننده شد

داد:   ادامــه  خانگــی  لــوازم  فــروش  عمــده  ایــن 
درصــد   ۱۰ امســال  »مادیــران«  تلویزیون هــای 
گــران شــدند؛ ولی ایــن شــرکت در بخــش ماشــین 
اعــام  را  افزایــش قیمتــی  لباسشــویی و یخچــال 
کرونایی  نکــرد، زیــرا بازار امســال به خاطر تعطیات 

صنــوف در رکــود محــض بــود.
گــر تعطیــات نبــود، همه  کیــد بر اینکــه ا رجایــی بــا تا
می کردنــد،  گــران  را  خــود  محصــوالت  شــرکت ها 
کــه زمزمه بازگشــایی اصنــاف مطرح  گفــت: در ابتــدا 
ــا  کــه ت ــد  کردن بــود، شــرکت ها بــدون اســتثنا اعــام 
۲۵ درصــد مجــوز افزایــش قیمــت را دارنــد، اما وقتی 
کامــل از  مغازه هــا تعطیــل شــدند تقاضــا بــه طــور 

بیــن رفــت و حتــی منفــی شــد.
ارزان فروشی لوازم خانگی برای پاس کردن 

چک ها
داد:  ادامــه  بــزرگ  خانگــی  لــوازم  کننــده  توزیــع 
کاال هــای  یــک ســری از همــکاران در اردیبهشــت 
ــا بتواننــد  خــود را زیــر قیمــت خریــد می فروختنــد ت

ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب کنن ــاس  ــود را پ ــای خ چک ه
برخــی شــرکت ها افزایــش قیمــت خــود را تعدیــل 

کردنــد. از طــرف دیگــر دالر هــم ارزان شــد.
کــه  گونــه ای شــده  رجایــی بــا بیان اینکــه االن بــه 
کــه  شــرکت ها زنــگ می زننــد و التمــاس می کننــد 
گفــت: تولیدکننــدگان لــوازم  لــوازم خانگــی بخریــم، 
گــر افزایــش قیمــت دیگــری داشــته باشــند  خانگــی ا

تقاضــا بــه صفــر می رســد.
کی از »دوو« و »اسنوا« کسبه شا

کننــده لــوازم خانگــی ادامــه داد: مــن  ایــن توزیــع 
نماینــده »اســنوا« هــم هســتم، ولــی از بــرج ۸ ســال 
کاال از آن هــا نخریــدم، زیــرا  قبــل بــه بعــد یــک قلــم 
تجربــه خوبــی از خریــد ندارنم. ایــن شــرکت ها بــه 
دو مــدل »پیــش فــروش« و »خریــد فیزیکــی یــا ۳ 
ــار مــن پــول را برایشــان  ــد. یــک ب روزه« فــروش دارن
کــه می بایســت ۳ روزه بــه مــن  کاالیــی  کــردم و  واریــز 
تحویــل بدهنــد ۳ مــاه طــول کشــید تــا تحویل شــد 
کاال داده  کــه بــه همــه  و زمــان تحویــل دوره ای بــود 
بودنــد و قیمــت دالر هــم کاهش پیدا کــرده بود و به 
طــور مثــال تلویزیونــی کــه مــن ۸ میلیــون و ۵۰۰ هزار 
تومــان خریــده بــودم در بــازار ۸ میلیــون و ۴۰۰ هــزار 

تومــان می فروختنــد.
کاال های قاچاق با ارزانی دالر ارزان می شوند، 

ولی داخلی ها نه!
داد:  ادامــه  خانگــی  لــوازم  کننــده  پخــش  ایــن 

برند هــای معــروف داخلــی افزایــش قیمــت را اعمال 
کــه زیــاد قــوی نیســتند،  کرده انــد، ولــی برند هایــی 
پــروژه  مدیــر  کننــد.  پیــروی  کســبه  از  مجبورنــد 
ــوازم خانگــی بــه  یکــی از شــرکت های تولیدکننــده ل
گــر دســت قاچاقچیــان  کشــور را ا کــه  مــن می گفــت 
گــر دالر ۲۰۰  می دادنــد مــا مشــکلی نداشــتیم، زیــرا ا
کاال هــای  تومــان پاییــن آیــد، همــان روز قیمــت 
مثــال  طــور  بــه  می کنــد.  پیــدا  کاهــش  قاچــاق 
لباسشــویی »ال جــی« بــا دالر ۲۳ هــزار تومانــی، ۱۳ 
میلیــون و ۱۰۰ هــزار تومــان بــود و وقتــی دالر ۲۱ هــزار 
تومــان شــد، این محصــول ۱۲ میلیــون و ۱۰۰ هــزار 
تومــان قیمــت خــورد و یــک میلیون تومــان کاهش 

قیمــت داشــت.
کاال های قاچاق ارزان تر و پرفروش تر از کاال های 

داخلی
گفــت:  کننــده محصــوالت لــوازم خانگــی  توزیــع 
ارزان تــر  قاچــاق  خانگــی  لــوازم  حاضــر  حــال  در 
بــه طــور مثــال  بــه فــروش مــی رود.  از داخلی هــا 
کیلویــی تــی ســی ال  مــن ماشــین لباسشــویی ۷ 
شــرکت »مادیــران« را ۸ میلیــون و ۹۰۰ هــزار تومــان 
کیلویــی »ال جــی« ۸ میلیــون  می فروشــم، ولــی ۷ 
ــی اســت  تومــان قیمــت خــورده اســت. این در حال
کیفیــت نیــز بســیار متفــاوت بــا هــم  کــه از لحــاظ 
ــی« راغــب  ــه »ال ج ــتریان ب ــی مش ــتند. از طرف هس

ــد. ترن

گارانتــی  رجایــی ادامــه داد: تولیدکننــدگان مدعــی 
گارانتــی دارنــد؛ اما  کــه  هســتند. این در حالــی اســت 
در برخــی بخش هــا موفــق نبودنــد. بــه طــور مثــال 
یکــی از برند هــای لــوازم خانگی )که خواســت نامش 
ذکــر نشــود( جشــنواره نــوروزی از ۲۹ بهمــن تــا ۲۹ 
فروردیــن اجــرا کرد. طبق این جشــنواره، یک کارت 
هدیــه یــک میلیــون تومانــی روی هــر لباسشــویی و 
کارت هدیــه یــک و نیــم میلیــون تومانــی روی هــر 

یخچــال مــی داد.
جایزه پوچ جشنواره نوروزی یکی از 

تولیدکنندگان داخلی
بر اینکــه  مبنــی  ســوالی  بــه  پاســخ  در  رجایــی 
گفت: ایــن  بــود،  کجــا  جشــنواره  مشــکل این 
ــرای مــا داســتان شــده اســت. طــی آن  جشــنواره ب
دو مــاه آن تولیدکننــده لــوازم خانگــی ســایت را از 
کــرد و مــردم نتوانســتند ثبــت نــام  دســترس خــارج 
کننــد، زیــرا در هنــگام مراجعــه، ســایت را در حــال به 
روزرســانی اعــام می کــرد و به ایــن ترتیــب فرصــت 
جشــنواره تمــام شــد. االن مشــتریان بــه مــا مراجعــه 
می کننــد و خواهــان دریافــت یــک میلیون تومــان از 
ما هســتند. ما نیز به شــرکت می گوییم؛ ولی پاســخ 
کــه مشــتریان بایــد در مهلــت مقــرر ثبــت  می دهنــد 
نــام می کردند. اینجــا تنهــا آبــروی مــا پیــش مشــتری 

رفتــه اســت.
کننــده ادامه داد: تولیدکنندگان داخلِی  این توزیع 
لــوازم خانگــی در حالــی به گارانتی محصــوالت خود 
کــه برخی هــا بــه مشــتریان وعده هــای  می بالنــد 
توخالــی همچــون جشــنواره نــوروزی می دهنــد. 
کــه شــرکت های داخلــی دارنــد همیــن  تنهــا آپشــنی 
مقابــل  در  دیگــری  آپشــن  وگرنــه  اســت  گارانتــی 

خارجی هــا ندارنــد.
فروش لوازم خانگی امسال، یک سوم سال 

گذشته است
ــه  ــی رخن ــوازم خانگ ــازار ل ــورد در ب ــت: رک گف ــی  رجای
کــرده اســت، زیــرا امســال یــک ســوم ســال قبــل 

داریــم. فــروش 
ایــن پخــش کننــده بــا اظهــار نگرانــی از اخــذ مالیــات 
از فروشــندگان لــوازم خانگی گفــت: کاالی ما کاالی 
گرانــی اســت. یــک یخچــال را ۳۰ میلیــون تومــان 
کــه ممکــن اســت حاشــیه  می فروشــیم در حالــی 
کمی داشــته باشــد، ولــی وقتــی اداره مالیــات  ســود 
مراجعــه می کنــد فــروش یــک میلیــارد تومانــی مــا را 
کــد نمی تــوان  کــه در ایــن بــازار را می بینــد در حالــی 

کــرد. ســود زیــادی 

فریب مردم به سبک جشنواره های نوروزی:

گرانی لوازم خانگی صدای فروشندگان را هم درآورد 

خبرربخ

خبرربخ

از ســوی ســازمان  آمــار منتشــر شــده  بــر اســاس 
توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنی ایــران 
)ایمیــدرو(، در نخســتین مــاه ســال جــاری مجمــوع 
میزان تولید شــمش و محصوالت فوالدی نســبت 
گذشــته ۲۰ درصــد رشــد  بــه مــدت مشــابه ســال 

یافتــه اســت. 
طــی  تولیــدی  اســلب(  و  بلــوم  )بیلــت،  شــمش 
فروردیــن مــاه امســال دو میلیــون و ۸۰۵ هــزار تــن 
کــه نســبت بــه دو میلیــون و ۳۴۲ هــزار  بــوده اســت 
تــن تولیــد شــده در نخســتین مــاه از ســال ۱۳۹۹،  

رشــد ۱۶ درصــدی داشــته اســت.
همچنین میزان تولید محصوالت فوالدی شــامل 

تیرآهــن، میلگــرد، ناودانــی، نبشــی، انــواع ورق و... 
نیــز در نخســتین مــاه ۱۴۰۰، قریــب بــه یــک میلیــون 
ــی اســت  ــوده اســت و ایــن در حال ــن ب و ۷۴۹ هــزار ت
کــه میــزان تولید ایــن محصــوالت در مــدت مشــابه 
گذشــته، یــک میلیــون و ۴۶۱ هــزار تــن بــوده  ســال 
اســت. میــزان تولیــد آهــن اســفنجی نیــز بــا رشــد 
۱۵ درصــدی طــی مــاه فروردیــن امســال نســبت 
گذشــته بــا میــزان تولیــد دو  بــه مــدت مشــابه ســال 
میلیــون و ۶۲۶ هــزار تــن، بــه ســه میلیــون و ۲۶ هزار 

تــن رســیده اســت.
افزایش صادرات شمش، محصوالت و آهن 

اسفنجی
ــه طــی مــاه فروردیــن امســال  ک ــر اســت  ــه ذک الزم ب

محصــوالت  تــن،  هــزار  میــزان ۵۶۶  بــه  شــمش 
فــوالدی ۲۶۵ هــزار تــن و آهــن اســفنجی ۷۰ هــزار 
کــه به ترتیب نســبت بــه ۲۴۱  تــن صــادر شــده اســت 
ــواع  ــن ان ــزار ت ــده، ۸۴ ه ــادر ش ــمش ص ــن ش ــزار ت ه
محصــوالت فــوالدی صادراتــی و ۲۰ هــزار تــن آهــن 
اســفنجی صــادر شــده، بــه ترتیــب ۱۳۵، ۲۱۵ و ۲۵۰ 

درصــد افزایــش صــادرات داشــته اند.
 در نخستین ماه از سال ۱۴۰۰ نیز همچنان واردات 
کشــور صــورت نگرفتــه  شــمش و آهــن اســفنجی بــه 
اســت. در ایــن مــدت تنهــا ۵۳ هــزار تــن از انــواع 
بــه  نســبت  کــه  وارد شــده  فــوالدی  محصــوالت 
میــزان واردات در فروردیــن مــاه ســال ۱۳۹۹ معــادل 

ــن،   ۱۰ درصــدی بیشــتر شــده اســت. ۴۸ هــزار ت

کــه نقدینگــی در ســال  بیانگر ایــن اســت  آمارهــا 
گذشــته بیــش از ۴۰ درصد رشــد داشــته و بــه ۳۴۸۵ 

ــت.  ــیده اس ــان رس ــارد توم ــزار و ۶۶۱ میلی ه
گذشــته بــه عنــوان  کارشناســان اقتصــادی از ســال 
کــه  کشــور نــام می برنــد  بدتریــن ســال اقتصــادی 
کــی از ایــن  آمارهــا از میــزان نقدینگــی و تــورم نیــز حا

وضعیــت دارد. 
تازه تریــن آمــار بانــک مرکــزی از وضعیــت نقدینگــی 
کــه نــرخ رشــد  گذشــته بیانگر ایــن اســت  در ســال 
گذشــته بــه ۴۰.۶ درصــد رســید  نقدینگــی در ســال 
کــه باالتریــن نــرخ رشــد نقدینگــی طــی ۴۳ ســال 

اخیــر اســت.
کــرد  کل بانــک مرکــزی اعــام  در ایــن زمینــه، رئیــس 
گذشــته بــا  کــه حجــم نقدینگــی در پایــان ســال 
۴۰.۶ درصــد افزایــش نســبت بــه پایــان ســال ۱۳۹۸ 
همــراه بــوده و دلیــل عمــده رشــد نقدینگی در ســال 
گذشــته را افزایــش خالــص دارایی هــای خارجــی 

کــرده اســت.  بانــک مرکــزی اعــام 
نقدینگی، پارسال رکورد ۴۳ ساله را شکست

ــان ســال ۱۳۹۸  ــه میــزان نقدینگــی در پای نگاهــی ب
 ۲۴۷۲ معــادل  نقدینگــی  کــه  می دهــد  نشــان 
هــزار و ۱۰۰ میلیــارد تومــان بــوده اســت و بــا افزایــش 
۴۱ درصدی ایــن متغیــر تــا پایــان فروردیــن ســال 
و ۶۶۱  هــزار  معــادل ۳۴۸۵  عــددی  بــه  گذشــته 

می رســد.  تومــان  میلیــارد 
همچنیــن، حجــم نقدینگــی و پایــه پولــی در پایــان 
فروردین مــاه ۱۴۰۰ نســبت بــه پایــان ســال ۱۳۹۹ بــه 
ترتیب معادل ۰.۴ و ۱.۲ درصد رشــد داشــته اســت.

که میزان رشــد نقدینگی  برآوردها بیانگر این اســت 
گذشــته باالترین نرخ رشــد نقدینگی طی  در ســال 

۴۳ ســال اخیر اســت.
کارشــناس  در ایــن زمینــه، وحیــد شــقاقی - یــک 
اقتصــادی - می گویــد کــه  طــی ســال گذشــته روزانه 
بالــغ بــر ۲۵۰۰ میلیــارد تومــان نقدینگــی خلــق شــد 
و در حــال حاضــر نقدینگــی موجــود در اقتصــاد بــه 
گــذاری بلنــد مــدت  ســمت بــازار رمزارزهــا و ســپرده 

ــا رفتــه اســت . در بانک ه

تشــدید  پــی  در  کــه  آنجــا  از  دیگــر،  ســوی  از 
می شــود،  صعــودی  نیــز  تــورم  نقدینگــی  رشــد 
تغییرات ایــن متغیــر نیــز رکــورد ۷۵ ســاله را شکســته 
ــس  ــدگان مجل ــی نماین ــه برخ ک ــه ای  ــت؛ به گون اس
کردنــد نــرخ تــورم در فروردیــن از ۵۰ درصــد  اعــام 

کــرده اســت. عبــور 
همچنیــن، جدیدتریــن اطاعــات مرکــز آمــار دربــاره 
کــی از عبور این  نــرخ تــورم در اردیبهشــت مــاه نیــز حا

متغیــر از ۴۱ درصــد اســت.
کانــال بانــک  کــه بــه اعتقــاد شــقاقی، تــورم فقــط از 
مرکــزی نبایــد دیــده شــود، بلکــه بــرای تعــادل بیــن 
رشــد نقدینگــی و رشــد اقتصــادی بایــد ناتــرازی 
تجــاری بودجــه ای و مالــی حــل شــود تــا تــورم بــه ۹ 

ــد. ــد برس ــا ۱۰ درص ت
بــه اعتقاد ایــن اقتصــادان، بانــک مرکــزی در یکــی 
- دو ســال اخیــر توانســته اســت در مقابــل بحــث 
سیاســت های  و  بایســتد  بودجــه ای  ناتــرازی 
پولــی خــود را انجــام دهــد، امــا اســتقراض دولــت از 
صندوق توســعه ملــی، دلیل اصلی رشــد نقدینگی 

بــوده اســت.
کارشــناس دیگــر  همچنیــن، موســی شــهبازی - 
کــه نظــام بانکــی مــا  اقتصــادی - نیــز معتقــد اســت 
کــه  بیــش از هــزار هــزار میلیــارد تومــان ناتــرازی دارد 
بــه دلیــل ضعــف بانک مرکــزی در کنترل خلــق پول 
بــه وســیله بانک هــا بــوده و رشــد نقدینگــی کشــور از 
گرفتــه  ناتــرازی بودجــه ای و مالــی تحــت تأثیــر قــرار 
ــه  ــزی ب ــه اعتقــاد او، وابســتگی بانــک مرک اســت.  ب
کنترلــی روی بانک هــا  دولــت موجــب شــده اســت 

نداشــته باشــد.
کــه همتــی دربــاره اقدامــات  ایــن درحالــی اســت 
بانــک مرکــزی بــرای مدیریــت نقدینگــی و تــورم، 
مــواردی چــون سیاســت گذاری پولــی در چارچــوب 
هدف گــذاری تــورم بــا اســتفاده از عملیــات بــازار بــاز، 
هدف گــذاری میانــی نــرخ ســود بــازار بیــن بانکــی بــه 
شــکل تعییــن نــرخ ســود سیاســتی، هدایــت نــرخ 
ســود و مدیریــت نقدینگــی در بــازار بیــن بانکــی بــه 
ســمت نــرخ ســود سیاســتی )هــدف( را در راســتای 

دســتیابی بــه تــورم نــام بــرده اســت.

در فروردین ماه امسال صورت گرفت:

افزایش تولید و رشد صادرات شمش و محصوالت فوالدی

باالترین نرخ رشد نقدینگی طی ۴۳ سال اخیر:

نقدینگی از ۳۴۰۰ هزار میلیارد هم گذشت

افزایــش  علــت  گوشــتی  مرغــداران  کانــون  دبیــر 
کــرد.  تشــریح  را  اخیــر  روزهــای  در  غ  مــر قیمــت 
گــو با ایســنا در پاســخ بــه  گفــت و  پرویــز فروغــی در 
غ در روزهــای اخیــر،  چرایــی افزایــش قیمــت مــر
غ قیمــت گــذاری  گفــت: وقتــی دســتوری بــر روی مــر
می شــود و در مقابــل تغییــر قیمــت نیــز مقاومــت 
کاهــش  ــه جوجــه ریــزی  صــورت می گیــرد رغبــت ب
جوجــه  تولیدکننــده  وقتــی  همچنیــن  مییابــد. 
یکــروزه را ۸۰۰۰ تــا۹۰۰۰ تومــان خریــداری می کنــد و 
ذرت و ســویا نیــز دیــر بــه دســتش می رســد انگیــزه 

خــود را بــرای تولیــد از دســت می دهــد.
زنــده  غ  مــر شــده  تمــام  داد:قیمــت  ادامــه  وی 
کمتــر از ۲۰ هزارتومــان نیســت و  بــرای تولیدکننــده 
ــده  غ زن ــر ــد م ــدار بای ــرا مرغ ــه چ ک ــت  سوال اینجاس
تومــان  ۱۷هــزارو۱۰۰  مصــوب  قیمــت  بــا  را  خــود 

کنــد؟ بفروشــد و ضــرر 
گــر  کــرد: ا گوشــتی اضافــه  کانــون مرغــداران  دبیــر 
تولیــد نمی تواننــد قیمــت  دســتگاه های متولــی 
ــوب  ــرخ مص ــه ن ــد و ب کنن ــرل  کنت ــروزه را  ــه یک جوج
غ را  ۴۲۰۰ تومــان برســانند پــس بایــد قیمــت مــر
کــه همــه  ــوان انتظــار داشــت  کننــد. نمی ت اصــاح 
گــران شــود ولی محصــول نهایی  مولفه هــای تولیــد 

ــد. ــته باش ــت نداش ــش قیم افزای
غ در روزهــای  وی بــا بیان اینکــه افزایــش قیمــت مــر
اخیــر ناشــی از کمبــود جوجه ریــزی و کاهش رغبت 
مرغــداران بــرای تولیــد اســت، گفت: سیاســت های 
گــر همیــن  کاهــش می دهــد و ا نادرســت تولیــد را 
غ  رویــه ادامــه داشــته باشــد ممکن اســت قیمت مر

از ۳۰ هزارتومــان هــم باالتــر رود.
گفتــه می شــود  کــه  فروغــی در پاســخ به ایــن ســوال 
غ هایشــان را بــه بــازار عرضــه نمی کننــد  مرغــداران مر

تــا بــا درخواســت افزایش قیمت آنها موافقت شــود، 
گفــت:  آیــا چنیــن موضوعــی صحــت دارد یــا خیــر؟ 
چنیــن چیــزی امــکان پذیــر نیســت. زیــرا میــزان 
غ خروجــی در  جوجــه ورودی، نهــاده دریافتــی و مــر
ســامانه ها ثبــت می شــود و دســتگاه های نظارتــی 
از صفــر تــا صــد تولیــد را زیــر نظــر دارنــد بنابرایــن 
غ هایــش را نگــه دارد. از طرفی  مرغــدار نمی توانــد مر
صرفــه  مشــخص  دوره  از  بیــش  غ  مــر نگهــداری 
اقتصــادی بــرای مرغــدار نــدارد و بــه نوعــی هزینــه 

اضافــی اســت.
بــه گفتــه وی اینکــه میــزان جوجه یکــروزه کم اســت 
ــت  ــده نیس ــر تولیدکنن ــت تقصی ــت آن باالس و قیم
و تولیدکننــده  با ایــن نوســانات  مولفه هــای تولیــد 

امنیــت و انگیــزه بــرای تولیــد نــدارد.
کــرد: ذرت،  کانــون مرغــداران گوشــتی تصریــح  دبیــر 
گــران شــد. قیمــت  ســویا در دو نوبــت ۳۰ درصــد 
نــرخ  اســت حــدود ۲برابــر  مــاه  جوجــه چندیــن 
مصــوب شــده، امــا چــرا دســتگاه های نظارتــی بــر 
روی ایــن اقــام نظارتــی ندارنــد؟ چرا به این مســائل 

رســیدگی نمی شــود؟
گفت:سیاســت های دولــت تبعیــض  وی در پایــان 
آمیــز و بــه نفــع زنجیره هــای تولیــد اســت؛  بــه طوری 
غ هــای نطفــه داری  ــه شــنیده می شــود تخــم مر ک
کثــرا دراختیــار زنجیره هــا  ــا ارز۴۲۰۰ وارد شــده ا کــه ب
کشــور  غ  کــه ۱۵ درصــد  مــر گرفتــه درصورتــی  قــرار 
درصــد  و ۸۵  می شــود  تولیــد  زنجیره هــا  توســط 
غ توســط مرغــداران جزیــره ای  مابقــی تولیــد مــر
گیری هــای  تصمیــم  می گیرد. اینگونــه  صــورت 
تبعیــض آمیز جــز نابودی مرغــداران جزیــره ای هیچ 
کشــور بــه دنبــال نخواهــد  مزیــت دیگــری درتولیــد 

داشــت.

از سوی دبیر کانون مرغداران گوشتی تشریح شد:

غ  علت افزایش مجدد قیمت مر

خبر

پول در آوردنش با تو؛ 
بی برقی اش با ما 

مصطفی داننده
کــدام بقالــی  ایــن همــه مدیریــت و لیاقــت را از 
را  آن  فــروش  جلــوی  حداقــل  تــا  خریده ایــد 
مدیریتــی  بل  بشــوی  شــاهد این  تــا  بگیریــم 

نباشــیم. 
ــازه  عصرایــران؛ االن دوم خــرداد اســت، یعنــی ت
بهــار شــده ایم. ۳  از فصــل  وارد ســومین مــاه 
مــاه دیگــر تــا مــرداد خرما پــزان فاصلــه داریــم 
مــی رود؟  ســاعت  ســاعت، ۴  برق مــان ۴  امــا 
ــت؟  ــده اس ــاد ش ــی زی ــرق خانگ ــرف ب ــرا؟ مص چ
یــا  گاز مواجــه شــده اند  کمبــود  بــا  نیروگاه هــا 
ع ارزهــای دیجیتالــی مــا را بــه خاموشــی  مــزار

اســت؟ کشــانده 
گــر بودنــد جــای  کــه ا کســی پاســخگو نیســت 
تعجــب داشــت ! البتــه پاســخگو بودن شــان 
مثــا همیــن  نمی کنــد.  نبودنشــان  بــا  فرقــی 
کــه منتشــر شــده اســت.  جــدول خاموشــی ها 
کاس درس ایــن  رونالدنیــوی برزیلــی بایــد در 
اســاتید بنشــیند و پــاس رونالدینیویــی واقعــی را 

ــاد بگیــرد.  ی
بــرق   11 ســاعت  بعــد   1۳ ســاعت  نوشــته اند 
گاهــی فکــر می کنــم مثــا  مــی رود، جل الخالــق! 
نــام انتخابــات  بــرای ثبــت  کــه  مــردم عــادی 
کشــور  وزارت  راهــی  جمهــوری  ریاســت 
می شــدند، اداره امــور را بــه عهــده می گرفتنــد، 
کشــور فــرق چندانــی بــا امــروز می کــرد؟  وضــع 
ســاده  جــدول  یــک  نمی توانســتند  آنهــا 
کــه  کننــد؟ بــه خــدا  خاموشــی را بــه مــردم اعــام 

می توانســتند.
رســما زندگــی مــردم  مختــل شــده اســت. آنهــم 
کرونــا مجبــور  کــه برخــی بــه خاطــر  در روزهایــی 

هســتند در خانــه بماننــد.
کــدام بقالــی  ایــن همــه مدیریــت و لیاقــت را از 
را  آن  فــروش  جلــوی  حداقــل  تــا  خریده ایــد 
مدیریتــی  بل  بشــوی  شــاهد این  تــا  بگیریــم 

نباشــیم.
بــه ســوال ابتدایــی یادداشــت برگــردم. چــرا بــا 
کمبــود بــرق مواجــه شــده ایم؟ قطعــا مصــرف 
بــرق خانگــی نمی توانــد دلیــل ۴ ســاعت قطعــی 

گرمــا بــه  بــرق در یــک روز باشــد. بلــه، مــردم از 
کولــر پنــاه برده انــد اما ایــن هــر ســال  ُخنــکای 

اتفــاق می افتــد.
ع ارزهــای دیجیتالــی  کار را در مــزار بایــد اشــکال 
در  پــول  آنهــا  صاحبــان  کــرد.  جســت وجو 
می آورنــد بــه ریــش مــا می خندنــد و مــا مــردم 
را  آنهــا  شــدن  ثروت  منــد  جــور  بایــد  عــادی 

بکشــیم.
اســت؟  ســخت  ع اینقــدر  مزار شناســایی این   
کــدام منطقــه و محلــه، بــرق  کــه  شناســایی این 
کار ســختی اســت؟  ماورایــی مصــرف می کنــد 

کنیــد لطفــا! مســخره بــازی را تمــام 
و  ریــز  مشــکات  بــا  کافــی  به انــدازه ی  مــردم 
را  آنهــا  بــرق  بــا  دیگــر  دارنــد  ســروکار  درشــت 
خســته تر نکنیــد. از تمام توان فنــی، اطاعاتی و 
کنیــد و جلوی اســتخراج  نظامی خــود اســتفاده 
دوســت  مگر اینکــه  بگیریــد.  را  دیجیتــال  ارز 

کــه آن داســتان دیگــری اســت. نداریــد 
کولــر روشــن تان بیــرون بیاییــد و  کمــی از اتــاق 
وضــع زندگــی مــردم را ببینــد. افتضــاح حــذف 
را  بــرق  قطــع  خاطــر  بــه  شــطرنج بازان ایرانی 
کــز درمانــی  کــه بســیاری از مرا ببینــد. ببینــد 
و ایــن  ندارنــد  اضطــراری  بــرق  سیســتم  مــا، 
یعنی ایجــاد اشــکال در رونــد درمانی بیمــاران به 

کرونــا درگیــر هســتند. ویــژه آنهایــی 
در بســیاری از شــهرها بــا قطــع بــرق، آب هــم 
بــاالی قــوز!  قطــع می شــود و ایــن یعنــی قــوز 
کــه  مــردم  برقــی  میــان ســوختن وســایل  در 
کرده انــد، جــای  بــا رنــج وســختی آنهــا را تهیــه 
کــه خســارت می دهیــم امــا  خــود. می گوینــد 
گرفتــن خســارت  کــه پروســه  همــه می دانیــم 
گذاشــتن یــک عمــر بــرای ســتاندن یــک  یعنــی 
جای ایــن  بــه  کاش  کــه  القصــه  تلویزیــون. 
می کنــد،  کــر  را  فلــک  گــوش  کــه  ادعــا  همــه 
کمی مدیریــت بلــد بودیــد تــا وضــع زندگــی مــردم 
بــه صاحبــان  به اینجــا نرســد. در پایــان بایــد 
کــه  گفــت  ع اســتخراج ارزهــای دیجیتالــی  مــزار
گیــر خوشــه  کنیــد تــا برقــی هــم  »شــلخته مایــن 

بیایــد. عــادی(  مــردم  چین هــا) 

یادداشت میهمان
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گفــت:  مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان 
پــروژه قطــار مســافربری اصفهــان- شــهر جدیــد 
بهارســتان در حال حاضر بیش از 87 درصد مســیر 
تونــل آن تکمیــل شــده و مســیر روســازی با ســرعت 

مطلــوب در حــال انجــام اســت.
شهرســازی  و  راه  مدیــرکل  قاری قــرآن  علیرضــا 
استان اصفهان در خصوص موقعیت شهر جدید 
بهارســتان اظهار کرد: شهر جدید بهارســتان در 1۵ 
کیلومتری جنوب شرقی اصفهان در امتداد محور 
کوههــای الشــتر واقــع  اصفهــان – شــیراز و دامنــه 
شــده اســت. این شــهر از ســمت جنــوب بــه رشــته 
کــم ارتفــاع میانکــوه و از شــمال ابتــدا بــه جــاده  کــوه 
ــده رود و  ــت زاین ــه دش ــاورای آن ب ــاد و در م ــر آب کبوت
زمین هــای زراعــی محــدود شــده اســت همچنیــن 
حداقــل فاصلــه شــهر بــا رودخانــه زاینــده رود در 

کیلومتــر اســت. ضلــع شــمالی ۳ 
ســاز در  و  اواخــر دهــه ۶۰ ســاخت  از  افــزود:  وی 
شــهر جدیــد بهارســتان انجــام شــده اســت. و در 
کــه  حــال حاضــر جمعیــت حــدود 2۰ هــزار نفــر دارد 
بیش بینــی می شــود پــس از احــداث قطــار شــهری 
)متــرو بهارســتان-اصفهان(، جمعیت ایــن شــهر تا 

ــه ۳2۰ هــزار نفــر برســد. ســال 1۴2۵ ب
از  یکــی  جدیــد  شــهر  بیان اینکه ایــن  بــا  وی 

طــرح  قالــب  در  کــه  اســت  جدیــدی  شــهرهای 
جامــع منطقــه اصفهــان در دهــه ۶۰ بــه تصویــب 
ــاد  ــی و ایج ــهیل دسترس ــت: تس گف ــت  ــیده اس رس
حمل ونقــل مناســب همــواره از نــکات ضــروری در 
تحقــق اهــداف شــهرهای جدید ایــن اســتان بــوده 

اســت.
در  روشــها  بهتریــن  از  یکــی  افــزود:  قاری قــرآن 
عمومی بیــن  ونقــل  حمــل  سیســتم  گســترش 
کالنشــهر و محیــط پیرامونــی، توســعه شــبکه ریلــی 
در حومــه و شــهرهای اقمــاری و جدیــد اســت.

وی در خصــوص پــروژه قطار مســافربری اصفهان- 
شــهر جدید بهارســتان گفت: ایــن پروژه از ایســتگاه 
اصفهــان(  متــروی  یــک  خــط  )امتــداد  صفــه 
کنــار بزرگــراه وحیــد  شــروع میشــود و عمدتــًا در 
دســتجردی به ســمت شــهر جدید بهارســتان طی 
کــه بدیــن ترتیــب سه ایســتگاه  مســیر مینمایــد. 
)سپاهان شــهر، راه آهــن و بهارســتان( بــه خــط یــک 

اضافــه می شــود.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان تشــریح 
ــا توجــه به اینکــه ابتدای ایــن پروژه ایســتگاه  کــرد: ب
صفــه در امتــداد خــط یــک متروی اصفهان اســت، 
کیلومترهــای ۵۶۰+۳ دارای یک ایســتگاه بــرای  در 
دارای  نیــز   ۴+۷۴۰ کیلومتــر  در  شــهر،  ســپاهان 
یک ایســتگاه بــرای راه آهــن و ایســتگاه شــهر جدیــد 

کیلومتــر ۱۰۰+۱۴ قــراردارد. بهارســتان در 
وی خاطرنشــان کرد: پارســال در سفر دکتر نوبخت 
بــه اســتان اصفهــان برای ایــن پــروژه اعتبار ویــژه ای 
گرفتــه شــد و در حــال حاضــر بیــش از 87  در نظــر 
و مســیر  تکمیــل شــده  آن  تونــل  درصــد مســیر 

روســازی نیــز در حــال انجــام اســت.
پــروژه  ســاخت این  بیان اینکــه  بــا  قاری قــرآن 
ترافیکــی  _اقتصــادی،  مالــی  مثبــت  تاثیــرات 
گفــت: در طــول  وزیســت محیطــی بــه همــراه دارد. 
کســب  دوره بهره بــرداری از ایــن طــرح، عــالوه بــر 
درآمدهــای مالــی، در هزینه های اقتصادی شــامل 
)هزینــه مصــرف ســوخت، هزینــه اختــالف کرایــه به 
کاهــش ســفر، هزینــه ناشــی ازآلودگــی هــوا،  دلیــل 
هزینــه نگهــداری بــا توجــه بــه افزایــش عمــر راه های 

موجــود( صرفــه جویــی می شــود.
بــا  امیدواریــم   داشــت:  بیــان  پایــان  در  وی 
برنامــه زمان بنــدی مشــخص شــده، خــط متــرو 
بهارســتان ســالجاری بــه بهره بــرداری برســد چــرا 
تاثیــرات مثبــت  بــر  عــالوه  از آن  کــه بهره بــرداری 
زیســت محیطــی، مشــکل ترافیکــی و تــردد یکــی 
گلوگاه هــای الینحــل اصفهــان بــه نــام پــل دفــاع  از 
انشــاءاهلل  آن  پــی  در  و  را حــل می کنــد  مقــدس 
کــه ســرریز جمعیــت اصفهــان بــه  هــدف نهایــی 

می شــود. محقــق  اســت  بــوده  بهارســتان 

سهایستگاه)سپاهانشهر،راهآهنوبهارستان(بهخطیکاضافهمیشود:

عزم جدی در احداث قطار شهری 
اصفهان - بهارستان

خبرربخ

خبر

کتــاب خاطرات ایثارگــران  تفاهــم نامــه تدویــن 
هنــری  حــوزه  میــان  اصفهــان  اســتان  آبفــای 
بــر  شــد.   منعقــد  اصفهــان  اســتان  آبفــای  و 
اســاس این تفاهــم نامــه حــوزه هنــری اســتان 
اصفهــان در یــک دوره زمانــی چهــار ماهــه اقــدام 
بــه جمــع آوری، مصاحبه، پیاده ســازی، تدوین 
و انتشــار خاطــرات حداقــل 2۵۰ نفــر از رزمندگان، 
جانبازان و ایثارگران شرکت آب و فاضالب استان 
کــرد.  در بخــش دیگــری از ایــن  اصفهــان خواهــد 
کار جمــع آوری اســناد  تفاهــم نامــه همچنیــن 
کتابــی بــا عنــوان نقــش  و عکس هــا و نــگارش 
آبفــای اســتان اصفهــان در دوران دفــاع مقــدس 
پیــش بینــی شــده اســت.  در آییــن برگزاری ایــن 
مراســم مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان گفت: وظیفه ی ســازمانی، اعتقادی و 
انقالبــی فعــاالن صنعــت آبفــا در اصفهان ایجــاب 
کتــاب  کــه خاطرات ایثارگــران ثبــت و بــه  می کنــد 
بیان اینکــه  بــا  امینــی  شود. هاشــم  تبدیــل 
کتــاب خاطرات ایثارگــران در ســه بخــش تدویــن 

از ایــن  بخــش  یــک  داشــت:  اظهــار  می شــود 
کتــاب در خصــوص رشــادت ها و ایثارگری هــای 
فعــاالن صنعــت آبفــای اصفهــان در دوران دفــاع 
مقــدس، بخــش دیگــر ویــژه ی اشــاعه فرهنــگ و 
تبیین مکتب ســردار ســیلمانی در جهان اســالم 
و بخــش ســوم ویــژه ی ایثارگری هــای ســقایان 
آبفــای  عادالنــه  خدمــات  توزیــع  و  تامیــن  در 
مــردم  بــه  مختلــف   بزنگاه هــای  در  اصفهــان 
اســت. وی ترویــج فرهنگ ایثارگــری در جامعــه را 
بســیار حائــز اهمیــت برشــمرد و اظهــار داشــت: بــا 
ــانی های  ــان فش ــازی ایثارگری ها و ج ــتند س مس
رزمنــدگان اســالم در دوران  هشــت ســال دفــاع 
مقــدس، می تــوان نقشــه راهــی بــرای آینــدگان 
کــرد. در ادامه ایــن مراســم رئیــس حــوزه  ترســیم 
گفــت: مســتند ســازی  هنــری اســتان اصفهــان 
ســال  هشــت  دوران  در  رشــادت های ایثارگران 
ــه  ــه ب ک ــه ی مباهــات اســت  ــاع مقــدس، مای دف
بهتریــن شــکل ممکــن تدویــن و تهیــه می شــود. 
ــران  ــاب خاطرات ایثارگ کت ــرادی  ــاه م ــی ش مجتب
و  برشــمرد  شایســته  کاری  را  اصفهــان  آبفــای 
اظهــار داشــت: حــوزه هنــری از ظرفیــت بســیار 
ســازی ایثارگری های  مســتند  بــرای  خوبــی 
فعــاالن صنعــت آبفــا در زمینه هــای مختلــف 
برخوردار اســت. شــایان ذکر اســت در این مراســم 
چنــد تــن از ایثارگــران شــرکت آبفــای اصفهــان 
ــر خاطــرات خــود در دوران دفــاع مقــدس  ــه ذک ب

ــد. پرداختن

در شــرایط تنــش آبــی و بــرای گــذر از تابســتان کم 
آب ســال جــاری، اولویت آبفای اســتان اصفهان 
مدیریــت تعــادل فشــار و توزیــع عادالنــه آب بیــن 
مشــترکین اســت.  معاون بهره برداری و توســعه 
کــرد:  آب شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان عنــوان 
کمبود  ۴.۳ مترمکعب  در تابســتان پیش رو، با 
مصــرف  اوج  ســاعات  در  شــرب  آب  ثانیــه  در 

مواجه هســتیم. 
گفــت: بــه همیــن دلیــل در صــدد  کبــری  ناصــر ا
هســتیم تــا بــه منظــور ذخیــره ی آب بیشــتر، 
گذشــته در شــهرها و  کــه ســال های  مخازنــی را 
روســتاها از مــدار خــارج شــده اند، تــا حــد امــکان 
کیــد  در مــدار بهــره بــرداری قــرار دهیــم.  وی بــا تا
بــر اهمیت تجهیز و تعمیــر چاه ها افــزود: با توجه 
گــرم شــدن  به اینکــه در شــرایط اوج مصــرف آب و 

هــوا، احتمــال قطعــی بــرق نیــز وجــود دارد، از هم 
کنــون دیــزل ژنراتورهــا بــرای ورود بــه مــدار بهــره  ا
بــرداری و جلوگیــری از قطــع جریــان آب آمــاده 
کنتــرل و رســیدگی  شــده اند.  وی پایــش فشــار، 
بــه موقــع حــوادث و تلــه متری شــبکه را کلید کار 
گــذر از تنــش آبــی  آبفــای اســتان اصفهــان بــرای 
ــه موقــع  ــر تعویــض ب تابســتان آینــده  عنــوان و ب
تعویــض  و  فشارشــکن ها  تنظیــم  شــیرآالت، 

کــرد. کیــد  کنتورهــای خــراب تا

انعقاد تفاهم نامه تدوین کتاب خاطرات ایثارگران 
آبفای اصفهان

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای استان اصفهان عنوان کرد:

مدیریت فشار شبکه؛ 
گامی در جهت توزیع عادالنه آب آشامیدنی

خبرربخ

خبرربخ

گفت: ایجــاد  دهاقــان  شهرســتان  فرمانــدار 
نمایشــگاه دائمی صنایــع دســتی در دهاقــان در 
کار قرار دارد که در اشــتغالزایی شهرستان از  دســتور 
طریــق فــروش مجــازی تاثیر خوبی خواهد داشــت.
کارگــروه اشــتغال  ســید علــی ســجادی در جلســه 
شهرســتان دهاقــان اظهــار داشــت: یکــی از بهتریــن 
راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی و توسعه 
فرهنگــی و اقتصــادی جامعه ایجــاد اشــتغال پایــدار 
هزینه هــا  از  بســیاری  کاهــش  ســبب  کــه  اســت 
کــه در بلنــد  ــا بیان اینکــه اشــتغالی  می شــود. وی ب
مــدت جواب گــو نباشــد مطلــوب نیســت، افــزود: 
منابــع شهرســتان بایــد شــناخته شــوند تــا تــک 
بعــدی و تنهــا در یــک زمینــه اقتصــادی حرکــت 
را  گلخانه هــا  نکنیــم. فرمانــدار دهاقــان احــداث 
اولویت اشــتغال زایی شهرســتان دانســت و تصریح 
گلخانه هــا منابــع آبــی را تحــت  گــر با ایجــاد  کــرد: ا
کــم بــازده انجــام داده ایــم و  کاری  فشــار قــرار دهیــم 
ــا تأمیــن  گلخانه هــای جدیــد بایــد ب بر ایــن اســاس 
آب پایــدار احــداث شــود. وی بــا اشــاره به اینکــه 
و  کشــاورزی  بحــث  ســرزمینی  آمایــش  ســند  در 
گردشــگری برای شهرســتان مشخص شــده است، 

گفــت: دهاقــان در بخــش معــدن، صنایــع فلــزی و 
فرآورده هــای نســوز مســتعد اســت و بر ایــن اســاس 
گونــه طــرح بــا رعایــت موضــوع حفاظــت از  از هــر 

محیــط زیســت اســتقبال می کنیــم.
نمایشــگاه  داشــت: ایجاد  اظهــار  ســجادی 
گذاشــتن صنایــع دســتی  دائمی بــرای بــه نمایــش 
کــه فروش اینترنتــی مجــازی  در دســتور کار قــرار دارد 

محصــوالت را هــم در بــر دارد.
وی بــا بیان اینکــه تعــداد جــواز تأســیس واحدهــای 
رشــد  درصــد  ســه  صنعتــی  شــهرک  در  تولیــدی 
گفــت: در دهاقــان و جمبــزه زمیــن  داشــته اســت، 
کــه در شــهرک  مناســب برای ایــن منظــور نداریــم 
جمبــزه تــا یــک مــاه دیگــر و در دهاقــان تــا هفتــه 

گــذاری می شــود. آینــده زمیــن وا
افزایش نرخ سود بانکی مشکل گلخانه داران

ادامه ایــن  در  دهاقــان  کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
قطــب  شهرســتان  داشــت: این  اظهــار  جلســه 
گلخانه هــای اســتان اصفهــان بــوده امــا مشــکل 
متقاضیــان جدیــد افزایــش نــرخ ســود بانکــی اســت 
ــه روز در حــال  ــز روز ب ــزات نی و قیمــت مــواد و تجهی
افزایــش اســت. احمــد تیمــوری بــا بیان اینکــه افــراد 
گلخانــه هســتند، افــزود:  زیــادی متقاضــی احــداث 
کنــون بیــش از ۲۰۰ متقاضــی و ۱۲۱ میلیــارد ریــال  تــا 

داشــته ایم. مصــوب 
گفــت:  کشــاورزی شهرســتان دهاقــان  مدیــر جهــاد 
در بخــش مشــاغل خانگــی نیــز هفــت مــورد مجــوز 
خواهــان  متقاضیــان  از  بســیاری  کردیــم؛  صــادر 
ــا  ــا تنه ــا م ــتند ام ــت وام هس ــس از دریاف ــت پ فعالی
کرده انــد وام پرداخــت  کار را آغــاز  کــه  بــه افــرادی 

می کنیــم.

بــا حضــور وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی؛ مدیران 
و شــرکت های برتــر »جهــش تولیــد« و »بهــره وری« 

معرفی شــدند. 
مدیــران و شــرکت های برتر »جهش تولیــد« و »بهره 
وری« طــی مراســمی در همایــش تجلیــل از عملکرد 
ــره  ــد و به ــش تولی ــر )جه ــادی برت ــای اقتص بنگاهه
وری(بــا حضــور محمــد شــریعتمداری وزیــر تعــاون، 

کار و رفــاه اجتماعــی معرفــی شــدند.
در ایــن مراســم ذوب آهــن اصفهــان به عنــوان بنــگاه 
برتــر شســتا بــر اســاس ویژگی هــا و شــاخص های 
کیفــی جهــش تولیــد موفــق بــه کســب نشــان ممتاز 
شــد و از منصــور یــزدی زاده مدیرعامل ایــن شــرکت 

گردیــد.  تقدیــر 

رفــاه  و  کار  تعــاون،  اقتصــادی وزیــر  امــور  معــاون 
امــروز  آنچــه  گفــت:  همایــش  در ایــن  اجتماعــی 
گــزارش می دهیــم، بیــش از هــر اتفاقــی، معجــزه 
آقــای  بــه  بایــد  را  آن  وقــوع  کــه  اســت  مدیریتــی 

گفــت.  تبریــک  شــریعتمداری، 
گفتــه میرزایــی، در دوران وزارت شــریعتمداری،  بــه 
ســود شســتا از مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد تومان به ۳۲ هزار 
میلیارد تومان رســیده و شــفافیت در این هلدینگ 
و ســایر صندوق هــای وابســته بــه وزارتخانــه در اوج 

گرفته اســت. خــود قــرار 
کشــوری و  بازنشســتگی  افــزود: در صنــدوق  وی 
فــوالد نیــز به رغــم تشــدید تحریم هــای ظالمانــه، 
ــا و قرارگرفتــن در ســخت ترین  کرون شــیوع بیمــاری 
از  بســیاری  انقــالب  از  پــس  اقتصــادی  ســال 

شــدند. تکمیــل  نیمه تمــام  پروژه هــای 
برتــر  بنگاه هــای  انتخــاب  نحــوه ی  دربــاره  وی 
اقتصــادی از بیــن حــدود ۴۰۰ شــرکت زیرمجموعــه 
شــاخص های  زمینــه  در ایــن  داد:  توضیــح 
ســود  حاشــیه  رشــد  فــروش،  رشــد  مهمی یعنــی 
ــادرات و  ــد ص ــد، رش ــداری تولی ــد مق ــص، رش ناخال
درآمــد ارزی، رشــد ســود، ســرمایه گذاری جدیــد، 
توســعه محصــوالت، تغییــرات فنــی و تکنولوژیــک 
شــامل بازســازی، تعمیــرات و نوســازی بنیــادی و 
گرفتنــد. پیشــرفت فیزیکــی و مالــی مــد نظــر قــرار 

کرد: حساســیت محاســبات چنان  کید  میرزایــی تا
کــه در بعضــی از مــوارد چنــد بنــگاه بــا  بــاال بــود 
عملکــرد بســیار نزدیک به یکدیگــر رتبه متفاوتی به 

ــد. ــت آوردن دس

گرانبهــا،  فلــزات  طــال،  نمایشــگاه  چهاردهمیــن 
وابســته  صنایــع  و  آالت  ماشــین  گوهرســنگ ها، 
چهارشــنبه پنجــم خــرداد ۱۴۰۰ بــه مــدت چهــار 
روز در محــل دائمی نمایشــگاه های بیــن المللــی 
گشــایش یافــت.  ایــن نمایشــگاه  اســتان اصفهــان 
کشــور  کننــده از ۶ اســتان  کــه بــا حضــور ۷۰ شــرکت 
برپــا شــده اســت بــه ارائــه جدیدترین دســتاوردهای 
فعــال در حــوزه طــال،  شــرکت ها و موسســه های 
ماشــین آالت  و  زینتــی  ســنگ های  جواهــرات، 
ســاخت طــال می پــردازد. چهاردهمیــن نمایشــگاه 
فضــای  مترمربــع  هــزار   ۶ اصفهــان،  طــالی 
از  نمایندگانــی  و  دارد  وســعت  نمایشــگاهی 
اســتان های اصفهــان، تهــران، خراســان رضــوی، 

یــزد، فــارس و خوزســتان در آن حضــور دارنــد.
طــال،  صنعــت  فعــاالن  و  ســازندگان  همچنیــن 

عــراق  کشــورهای  از  ماشــین آالت  و  جواهــرات 
هســتند.  نمایشــگاه  مهمان ایــن  نیــز  ترکیــه  و 
تولیدکننــدگان ماشــین آالت ســاخت طــال و جواهر، 
گالری هــای معتبــر و مطــرح حــوزه طــال و جواهــرات، 
اتحادیه هــا،  و  انجمن هــا  طــال،  تولیدکننــدگان 
تولیدکننــدگان و ارائه کننــدگان خدمــات امنیتــی و 
حفاظتــی در حــوزه طــال، فروشــندگان ســنگ های 
زینتــی و فعــاالن حوزه حمل و نقل طــال و جواهرات 
در نمایشــگاه طــالی امســال اصفهــان حضــور دارند 

و توانمندی هــای خــود را بــه نمایــش می گذارنــد.
جانبــی  برنامه هــای  نمایشــگاه،  دوره  در ایــن 
اعتبــار  و  اهمیــت  کــه  برگــزار می شــود  مهمی نیــز 
نمایشــگاه طــال را بیــش از پیــش افزایــش می دهــد. 
هــدف از برگــزاری چهاردهمیــن نمایشــگاه طــال در 
اصفهان، آشــنایی تولیدکنندگان، صادرکنندگان و 
ارائــه دهنــدگان خدمــات بــا محصــوالت و ماشــین 
آالت و تکنولوژی هــا و فناوری هــای نــو در صنعــت 
معرفــی  قیمتــی،  ســنگ های  و  جواهــر  طــال، 
داخلــی،  فناوری هــای  و  تولیــدی  محصــوالت 
کننــدگان داخلــی  دسترســی بــه ســالئق مصــرف 
و  صــادرات  تولیــد،  در  رقابــت  خارجی، ایجــاد  و 
خدمــات، آشــنایی بــا چرخــه صنعــت طــال و جواهــر 
کتشــاف، اســتخراج،  و نقره و ســنگ های قیمتی، ا
انتقــال، فــرآوری، طراحی،تولیــد و بســته بنــدی و 

عرضــه خدمــات اســت.

ســاخت پارکینــگ زیرســطحی خیابــان توحید بــا ۱۰ 
درصــد پیشــرفت فیزیکــی در دســت اجراســت.

شــهرداری  شــهری  عمــران  ســازمان  مدیرعامــل 
اصفهان گفت: طرح ساخت پارکینگ زیرسطحی 
ریــال  ارزش ۵۹۷ میلیــارد  بــه  قــرارداد پیمــان  بــا 
یکــی از طرح هــای در حــال اجرای ایــن ســازمان 
کنــون ۱۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی  کــه تا اســت 
داشــته اســت. مجیــد طرفه تابــان بــا بیان اینکــه 
بــرای ســاخت طــرح پارکینــگ زیرســطحی خیابــان 
کبــرداری  کنــون ۵۵ هــزار مترمکعــب خا توحیــد تا
ــا مشــخصات فنــی  شــده اســت افزود: ایــن طــرح ب
حفــر چــاه، آرماتوربنــدی، قالب بنــدی دیــوار، قالب 
بنــدی دال، بتــن عیــار ۱۵۰ بتــن مقاومــت ۳۰ و ۳۵ 

ســانتی متــر، قطعات فلــزی، واتر اســتاپ، موزائیک 
قیــر،  جدول، ایــزوگام،  ســیمانی،  فرش، انــدود 

محلــول و آســفالت در حــال اجــرا اســت.
معضــل  رفــع  را  طــرح  اجرای ایــن  از  هــدف  وی 
پــارک خــودرو و ترافیــک ناشــی از آن در حاشــیه 

دانســت. توحیــد  و  نظــر  خیابان هــای 

فرماندار دهاقان: 

نمایشگاه دایمی صنایع دستی 
در دهاقان احداث می شود

کار ذوب آهن اصفهان، بنگاه اقتصادی ممتاز وزارت 

نمایشگاه طال در اصفهان گشایش یافت

پیشرفت فیزیکی ۱۰ درصدی ساخت پارکینگ 
در خیابان توحید 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

گــر حــق آبــه باغــداران در رودخانــه جــاری نشــود،  ا
بیــش از ۴۰ درصــد از ۱۰ هــزار هکتــار از باغ هــای غــرب 

اســتان خشــک خواهــد شــد.
گــزارش خبرگــزاری صداوســیمای مرکــز اصفهــان؛  بــه 
حجــت الســالم ســید ناصــر موســوی الرگانــی، عضــو 
هیــأت رئیســه مجلــس در جلســه رفــع تبعیــض در 
تخصیص حق آبه میان کشــاورزان اســتان اصفهان 
با حضور مســووالن اســتانی و نماینگدان کشــاورزان 
ــه  ک ــی  ــاد از تبعیض ــا انتق ــد، ب ــزار ش ــان برگ در فالورج
کشــاورزان شــرق و غــرب اصفهــان و صنعــت  میــان 
گفــت: حــوزه آبریــز  کشــاورزان صــورت می گیــرد،  و 
زاینــده رود را بایــد بــا یــک چشــم نــگاه کنیــد؛ چــرا کــه 
ــالی  ــتر از خشکس ــی بیش ــض خیل ــاورزان از تبعی کش

ناراضــی هســتند.

رئیــس حوضــه آبریــز رودخانــه زاینــده رود نیــز امســال 
را شــدیدترین دوره خشکســالی در حوضــه زاینــده 
گفــت: در اســتان  رود در ۵۰ ســال اخیــر دانســت و 
اصفهــان، ســاالنه حــدود ۴۳۰ میلیــون متــر مکعــب 
امــر ســبب می شــود  ُشــرب مصــرف و ایــن  آب در 
اولویــت اول در اســتان، تامیــن آب شــرب مــردم و 

اولویــت دوم حفــظ باغ هــای اســتان باشــد.
از فروردیــن  بــا اشــاره به اینکــه  هوشــنگ مالیــی 
امســال، نقشــه راِه منابــِع آبِی زاینــده رود در شــورای 
کشــور تصویــب شــده و ایــن، بزرگتریــن  عالــی آب 
گفت: ایــن  اســت،  رود  زاینــده  حوضــه  در  اتفــاق 
کــه در  نقشــه راه تکلیــف می کنــد ســازمان هایی 
بخــش مدیریــت آب نقــش دارنــد، بــا توجــه بــه 
ســازگاری با خشکســالی، حق مصرف آب از حوضه 

زاینــده رود را دارنــد.
گفــت: در چنــد روز آینــده، جلســه ای بــا حضــور  وی 
مســووالن استانی و جمعی از نمایندگان کشــاورزان 
غــرب و شــرق برگــزار و در خصــوص جــاری شــدن آب 
در زاینــده رود بــرای حفــظ باغ هــای اســتان تصمیــم 

گیــری خواهــد شــد.

نبود حق آبه و خطِر خشک شدن باغهای غرب استان

خبر خبر

نماینــده مــردم منطقــه فریــدن در مجلــس شــورای 
اسالمی گفت: دو میلیارد تومان تسهیالت مشاغل 
شــهری  و  روســتایی  اشــتغال  حــوزه  در  خانگــی 
که ایــن مبلــغ در ســال  فریــدن جــذب شــده اســت 
آینــده بیشــتر خواهــد شــد. حســین محمدصالحی 
بــا بیان اینکــه اشــتغال و صنعــت مهمتریــن دغدغه 
کــرد: در ایــن  مــردم منطقــه فریــدن اســت، اظهــار 
ــی  ــیب زمین ــرآوری س ــروژه ف ــرای پ ــوز اج ــه مج زمین
کارخانــه  کشــاورزی در شــهر داران و  و محصــوالت 
گرفتــه  فریــدن  شهرســتان  در  ســازی  الســتیک 
شــده اســت. وی افــزود: احــداث مرکــز اســتخر رمــز 
ــه تولیــد لوله هــای فــوالدی و لنــت ترمــز  کارخان ارز، 
کارخانــه مفتــول ســازی، شــروع فعالیــت  اتومبیــل، 
مجــدد کارخانــه داروســازی فریدون شــهر و کارخانــه 
کــه بیــش  لبنیــات و شــیر شهرســتان فریدون شــهر 
از ۱۵ ســال متوقــف و بالتکلیــف مانــده بــود ازجملــه 
اقدامــات انجــام شــده در راســتای رفــع بیــکاری و 

ــوده اســت. اشــتغال ب
احداث کارخانه فوالد در فریدون شهر

نماینــده مــردم فریــدن، فریدون شــهر، چــادگان و 
بویین میاندشت در مجلس شــورای اسالمی افزود: 
کارخانــه  در حــوزه اشــتغال بــه دنبــال مجوز ایجــاد 
هســتیم،  فریدون شــهر  شهرســتان  بــرای  فــوالد 
مشــکالت زیســت محیطــی نیــز تــا حــدودی حــل 
شــده و فقــط بــرای تأمیــن آب ایــن پــروژه در حــال 
رایزنــی بــا اداره کل آبفــای اســتان هســتیم. محمــد 
صالحــی در ارتبــاط با ایجــاد بخشــداری موگویــی 
شهرســتان فریدون شــهر بــه مرکزیــت اســالم آبــاد، 
پیشــنهاد  شــده  انجــام  پیگیری هــای  بــا  گفــت: 
بخشداری موگویی در تقسیمات وزارت کشور مورد 
کنون  موافقــت و تصویــب هیأت دولت قــرار گرفت و ا
شهرستان فریدون شهر دارای دو بخشداری است.

جذب ۲ میلیارد تومان تسهیالت مشاغل 
خانگی

کــرد: دو میلیــارد تومان تســهیالت  وی خاطرنشــان 
و  روســتایی  اشــتغال  حــوزه  در  خانگــی  مشــاغل 
شــهری فریــدن جــذب شــده اســت که ایــن مبلــغ در 
ســال آینده بیشــتر خواهد شــد تا با ایجاد ســردخانه 
محصوالت کشــاورزی دامداری، کشــاورزی منطقه 

رونــق بگیــرد.
تالش برای راه اندازی شهرک گلخانه ای در 

فریدن

گفــت:  نماینــده مــردم منطقــه فریــدن در مجلــس 
شهرســتان  در  گلخانــه ای  شــهرک  برای ایجــاد 
کــه  فریــدن، مشــکل زمیــن و تأمیــن آب رفــع شــد 
ســرمایه گذاران می تواننــد اقــدام بــه تملــک زمیــن 
گفــت: بــه دنبــال تأســیس  کننــد. محمدصالحــی 
بوییــن  شهرســتان  در  نجــات  و  امــداد  پایــگاه 
میاندشــت هســتیم، پایــگاه دوم امــداد و نجــات 
شهرســتان فریــدن در شــهر دامنــه تکمیــل شــد و 
قــول مســاعدت بــرای دریافــت تجهیزات و دســتگاه 
در  نجــات  و  امــداد  پایگاه هــای  بــرای  آمبوالنــس 
ــادگان و  ــهر، چ ــدن، فریدون ش ــتان های فری شهرس
بویین میاندشت از مدیر کل جمعیت هالل احمر 
گرفتــه شــد. کشــور  کشــور و مدیــر ســازمان اورژانــس 

پیگیری جدی مطالبات مردم در حوزه منابع 
طبیعی

ــوزه  ــدن در ح ــردم فری ــات م ــه مطالب ــاره ب ــا اش وی ب
منابع طبیعی گفــت: اجازه نخواهیــم داد که دولت 
در زمین های مردم تصرف داشــته باشــد و تجاوز به 
کشــور را نادیده می گیریم  حریم ملی و منابع اراضی 
کارگــروه رفــع  کــه در ایــن ارتبــاط نخســتین جلســه 
تداخــالت در اســتان برگــزار و پرونده هایــی تشــکیل 
شــده اســت. نماینــده مــردم منطقــه فریــدن در 
مجلــس افــزود: در حــوزه منابــع طبیعــی فریــدن، 
کــه اراضــی  گــذار و متقاضیانــی هســتند  ســرمایه 
ملــی بــه صــورت اجــاره در اختیــار آنهــا قــرار می گیــرد 
کــه ســود و آورده ای  تــا جنــگل کاری درختــان مثمــر 
بــرای آن هــا و منطقــه بــه دنبــال دارد را شــروع کننــد.

تالش در حفظ دانشگاه پیام نور
کشــوری جمــع آوری  وی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح 
یــا ادغام دانشــگاه های پیــام نور در شهرســتان های 
طــرح  افزود: ایــن  نفــر  از ۲۵۰  کمتــر  ظرفیــت  زیــر 
و  چــادگان  داران،  نــور  پیــام  دانشــگاه  شــامل 
بوییــن میاندشــت هــم می شــود؛ فریــدن و بوییــن 
کــه  ندارنــد  نیــز  آموزشــی  میاندشــت ســاختمان 
که در این  گرفتیم  فرصتی از سازمان پیام نور کشور 
دو شهرســتان بــا اســتفاده از ســاختمان های مــازاد 

ــد. ــی بمان ــور باق ــام ن ــگاه پی ادارات دانش
محمدصالحــی در ارتباط با منطقــه ویژه اقتصادی 
فریــدن گفت: ایــن موضــوع در مجلس قبــاًل مصوب 
شــده بــود امــا شــورای نگهبــان آن را نپذیرفــت و 
در نهایــت مصلحــت نظــام آن را مغایــر بــا قانــون 

ــت. دانس

مدیــر دفتــر تاسیســات آبــی شــرکت آب منطقــه ای 
آبــی ســدهای  گفــت: مجمــوع ذخایــر  اصفهــان 
اســتان اصفهان ۵۲۷ میلیون مترمکعب اســت که 
نســبت بــه ســال گذشــته ۲۶ درصــد و در بلندمدت 
بــا  امینــی  احســان اهلل  دارد.   کاهــش  درصــد   ۵۰
بیان اینکــه ظرفیت ســدهای اســتان اصفهــان یک 
میلیــارد و ۳۷۷ میلیــون مترمکعــب اســت، اظهــار 
داشــت: مجمــوع ذخیــره آب ســدهای اســتان از 
ابتــدای ســال آبــی )مهــر مــاه ۱۳۹۹( تــا امــروز چهــارم 
خرداد به ۵۲۷ میلیون مترمکعب رســیده اســت در 
گذشــته ذخایــر آبــی  کــه مــدت مشــابه ســال  حالــی 
ســدهای اســتان ۷۱۲ میلیــون مترمکعب بــود. وی 
اضافــه کــرد: ذخیــره آب ســدهای اســتان نســبت به 
مدت مشــابه ســال گذشــته ۲۶ درصد و در مقایسه 

کاهــش یافتــه اســت. بــا بلندمــدت ۵۰ درصــد 
کاهش ۳۰ درصدی ذخیره سد زاینده رود

مدیــر دفتــر تأسیســات آبــی شــرکت آب منطقــه ای 
اصفهــان بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت ســد زاینــده 
کــرد: ذخیره ایــن ســد مخزنــی  رود، خاطرنشــان 
کــه در  امــروز بــه ۴۳۸ میلیــون مترمکعــب رســید 
 ۶۲۳( گذشــته  ســال  مشــابه  مــدت  بــا  مقایســه 
میلیــون مترمکعب(، حجم آب پشــت ســد امســال 
۳۰ درصــد و در مقایســه بــا بلندمــدت )۵۰ ســاله( 
کاهــش یافتــه اســت. وی بــا اشــاره بــه  ۵۵ درصــد 
زاینــده رود در  بارندگی هــا و ذخیــره ســد  کاهــش 
کیــد کــرد: مصرف بهینــه آب در  ســال آبــی کنونــی، تا
بخش های شــرب، بهداشــت، صنعت و کشــاورزی 
ضــروری اســت و از شــهروندان درخواســت می کنیــم 
بــا توجــه بــه کاهــش ذخایــر و منابــع آب، در مصــرف 
ــا تأمیــن آب در تابســتان  کننــد ت آن صرفــه جویــی 

پیــش رو بــا مشــکل مواجــه نشــود.
ذخیره سد گلپایگان به تراز نرمال رسید

مدیــر دفتــر تأسیســات آبــی شــرکت آب منطقــه ای 

ســدهای  ســایر  وضعیــت  تشــریح  بــه  اصفهــان 
اســتان پرداخــت و گفــت: ســد گلپایــگان با ظرفیت 
کنــون بــا ذخیــره ۳۶  ۳۶ میلیــون مترمکعــب هــم ا
میلیــون مترمکعــب آب بــه تراز نرمال رســیده اســت 
گذشــته نیــز  ــا توجــه به اینکــه حجــم ســد ســال  و ب
بــه همیــن میــزان بــود نســبت بــه مــدت مشــابه 
ســال قبــل تفاوتــی نــدارد. امینــی بــا بیان اینکــه 
گنجایــش ۲۳ میلیــون  ســد قره آقــاچ ســمیرم بــا 
کنــون ۲۰.۶ میلیــون مترمکعــب  مترمکعــب هــم ا
کــرد: ذخیره این ســد مدت مشــابه  آب دارد، اضافــه 
کــه  گذشــته ۲۲.۶ میلیــون مترمکعــب بــود  ســال 

کاهــش یافتــه اســت. امســال حــدود ۹ درصــد 
افزایش ۲۷ درصدی ذخیره سد حنا

وی همچنیــن بــه وضعیــت ســد حنــای ســمیرم 
ــا ظرفیــت ۵۱  کــرد و افــزود: ذخیره ایــن ســد ب اشــاره 
میلیــون مترمکعــب، امــروز چهــارم خــرداد بــه ۱۶.۶ 
کــه حجــم آب  میلیــون مترمکعــب رســید در حالــی 
گذشــته در چنیــن روزی ۱۳.۱ میلیــون  ســد ســال 
کــه از ایــن رو ذخیــره آبــی ســد حنــا  مترمکعــب بــود 

ســال جــاری ۲۷ افزایــش نشــان می دهــد.
مدیــر دفتــر تأسیســات آبــی شــرکت آب منطقــه ای 
بــا ظرفیــت  نیــز  باغــکل خوانســار  اصفهــان ســد 
کنــون ۲.۲ میلیــون  ۵.۸ میلیــون مترمکعــب هــم ا
مترمکعب آب دارد که نســبت به ســال گذشــته که 
حجــم ذخیــره آب ۳.۶ میلیــون مترمکعــب بــود ۳۷ 
کاهش  درصد و در مقایســه با بلند مدت ۲۰ درصد 

ذخیــره آبــی دارد.
امینی اظهار داشــت: ذخیره ســد خمیران در تیران 
گنجایــش ۷.۱ میلیــون مترمکعــب امــروز  کــرون بــا  و 
بــه ۶.۳ میلیــون مترمکعــب آب رســید در حالــی 
گذشــته  کــه حجــم آب ذخیــره مــدت مشــابه ســال 
کــه براســاس آمــار  هفــت میلیــون مترمکعــب بــود 

ــد. ــان می ده ــش نش کاه ــد  ــه ای ۱۰ درص مقایس

نماینده مردم فریدن خبر داد؛ 

جذب ۲ میلیارد تومان تسهیالت مشاغل خانگی 
در فریدن

مدیر دفتر تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای اصفهان خبر داد؛

کاهش ۲۶ درصدی ذخایر سدهای اصفهان
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رئیس اداره حقوقی کمیته امداد 
استان اصفهان خبر داد:

ارائه ۳۲۰۰ خدمت 
حقوقی به مددجویان 

امداد در سال ۹۹
خبرربخ

کمیتــه  امــور نماینــدگان  رئیــس اداره حقوقــی و 
امــداد اســتان اصفهــان با بیان اینکه عمــده دعاوی 
حقوقــی  مباحــث  حــوزه  در  امــداد  مددجویــان 
اســت، گفــت: در ســال گذشــته ۱۱۰۰ پرونــده بررســی 
بــه مددجویــان  و ۳۲۰۰ خدمــت حقوقــی  شــده 

ــت. ــده اس ــه ش ــداد ارائ ــه ام کمیت
کــرد: بــر اســاس سیاســت های  کرانــی اظهــار  جــواد 
کــز  ابالغــی ســال ۱۴۰۰، مــواردی چــون راه انــدازی مرا
بزرگ، ایجــاد  شــهرهای  در  حقوقــی  نیکــوکاری 
حقوقــی  نیازهــای  از  الکترونیکــی  پرونده هــای 
بــا وکالی نیکــوکار و  مددجویــان، تعامــل بیشــتر 
کار قــرار  تقویــت میــز خدمــت حقوقــی در دســتور 

دارد.
کــه عمــده دعــاوی مددجویــان  وی بــا اشــاره به ایــن 
گفــت: در ســال  در حــوزه مباحــث حقوقــی اســت، 
گذشــته ۱۱۰۰ پرونــده بررســی شــده و ۳۲۰۰ خدمــت 
کمیتــه امــداد ارائــه شــده  حقوقــی بــه مددجویــان 

اســت.
کمیتــه  امــور نماینــدگان  رئیــس اداره حقوقــی و 
امــداد اســتان اصفهــان افــزود: ۳۱ اداره، خدمــات 
کمیتــه امــداد را از طریــق  حقوقــی بــه مددجویــان 
میــز خدمــت و بــا اســتفاده از ۶۱ وکیــل نیکــوکار ارائــه 
گذشــته ۷۰ نفــر از  می دهنــد، همچنیــن در ســال 
ــون وکالی دادگســتری معرفــی  کان ــه  ــان ب مددجوی
شــده و نســبت بــه تعییــن وکیــل معاضدتــی اقــدام 

شــد.
بــه  ارائــه  قابــل  حقوقــی  خدمــات  بیشــتر  وی 
مددجویــان را مرتبــط بــا امــور خانــواده دانســت و 
گذشــته و بــا احقــاق  گفــت: بــا پیگیری هــا در ســال 
حقــوق آنهــا، ۲۰ نفــر توانمنــد شــده و از پوشــش 

کمیتــه امــداد خــارج شــدند.
ــان  ــه معرفــی ۷۳۰ نفــر از مددجوی ــا اشــاره ب ــی ب کران
گذشــته بــه دفاتــر خدمــات الکترونیــک  در ســال 
حقوقــی  حمایت هــای  دیگــر  از  گفــت:  قضائــی، 
کمیتــه امــداد، انعقــاد تفاهــم نامه با دفاتــر خدمات 
کــه طبــق آن مددجویان  الکترونیــک قضائی اســت 
پرداخــت  از  دادرســی  هزینه هــای  بــر  عــالوه 
هزینه هــای دفاتــر خدمــات الکترونیکــی نیــز معــاف 

شــدند.

گزارشربخ

شــهردار اصفهــان در محــل تجمع کشــاورزان شــرق 
از رودخانــه  آبــه خــود  کــه پیگیــر حــق  اصفهــان 
صحبت هــا،  شــنیدن  ضمــن  بودنــد  رود  زاینــده 
کشــاورزان شــرق اصفهــان  انتقــاد و پیشــنهادهای 
کشــاورزان از شــرایط  گفــت: شــهرداری نیــز ماننــد 
خشکســالی و خشــکی زاینــده رود، صدمــه دیــده و 
گــر و حق آبه  بــه نمایندگــی از شــهر اصفهان مطالبه 

دار زاینــده رود اســت.
اســتاندار  بیان اینکــه  بــا  نــوروزی  اهلل  قــدرت 
کشــاورزان  اصفهــان نیــز پیگیــر موضــوع حــق آبــه 
کــرد: از ابتــدای ورود بــه شــهرداری  اســت، اظهــار 
در نامــه ای بــه رهبــر معظــم انقــالب وضعیــت 
بغرنــج زاینــده رود را به ایشــان توضیــح دادیــم، 
همچنین جلسات مختلف با معاون اول رئیس 
کردیــم و الزم اســت  جمهــور، وزیــر نیــرو و … برگــزار 
کشــاورزان شــرق  بگویــم درد دل شــهرداری بــا 
اصفهــان یکــی اســت و مــن بــه عنــوان شــهردار 
حــوزه  در  و  مســئولیت  احســاس  بــا  اصفهــان 
مســئولیت خود، پیگیر حق شــهر اصفهان از این 

رودخانــه هســتم. 
وی افــزود: اعتقادمــان بر ایــن اســت آب زاینــده رود 
گاوخونــی  کــه همــان تــاالب  بایــد از ســراب تــا پایــاب 
کــه رســیدن آب  اســت جریــان داشــته باشــد چرا

کــه آب بــه  گاوخونــی به ایــن معناســت  بــه تــاالب 
زمین های کشــاورزان، درختان و فضای ســبز شــهر 
نیــز می رســد و حــق آبــه زیســت محیطــی نیــز تأمیــن 

می شــود. 
شهردار اصفهان موضوع زاینده رود را یک موضوع 
کــرد و افــزود: ســه اســتان اصفهــان،  فــرا اســتانی ذکــر 
کمــک  چهارمحــال بختیــاری و خوزســتان بایــد بــا 
کننــد و تا ایــن موضــوع  همدیگر ایــن مســئله را حــل 
از طریق ایــن ســه اســتان و نهادهــای باالدســتی 
بــه طــور قاطــع پیگیــری نشــود، تالش هــای انجــام 

شــده در ایــن خصــوص بــه نتیجــه نمی رســد.
نــوروزی بــا بیان اینکــه کشــاورزان شــرق اصفهــان در 
گرفته و بیشــترین آســیب  ســخت ترین شــرایط قرار 
کرد: صدای تجمعات  کید  به آنها رســیده اســت، تا
گــوش همه ایــران رســیده اســت و  کشــاورزان بــه 
کــه  کســی را ســراغ نــدارم  مــن از مســئوالن اســتانی 
کنــد امــا  قصــد نداشــته باشــد این موضــوع را حــل 

تالش هــا بایــد در نهایــت خــود باشــد.
همدلی برای ایران در بحران ها

کــرد: ماننــد زمــان دفــاع  شــهردار اصفهــان تصریــح 
نجات ایــران  بــرای  اصفهانی هــا  کــه  مقــدس 
عزیزمان بیشــترین شــهید را تقدیم انقالب کردند، 
کردیــم بــرای  در زمــان ســیل خوزســتان نیــز تــالش 
کنــار هــم وطنانمــان باشــیم و امکانــات  همدلــی در 

کمــک و امدادرســانی در شــهر  شــهرداری را بــرای 
ــرا همــه مــا هموطــن و در  ــم، زی کردی اهــواز مســتقر 
کنــار همدیگر هســتیم و باید با همدلــی بر بحران ها 

کنیــم. غلبــه 
اســتان های  اســت  الزم  بیان اینکــه  بــا  وی 
خوزســتان، چهارمحــال بختیــاری و اصفهــان بــا 
کمــک یکدیگــر مشــکل آب زاینــده رود را حل کنند، 
کــرد: حــل مســئله زاینــده رود بــا دعــوا و  اضافــه 
جنــگ میســر نمی شــود و تنهــا از طریــق همدلــی و 

گــو قابــل حــل اســت. گفــت و 
شهرداری مطالبه گر و حق آبه دار زاینده رود 

است
ــی از  ــه نمایندگ ــز ب گفــت: مــن نی شــهردار اصفهــان 
۲ میلیــون و ۲۰۰ هــزار نفــر از مــردم شــهر اصفهــان 
صــورت  در  زیــرا  هســتم  رود  زاینــده  گــر  مطالبــه 
خشــکی ادامــه دار رودخانــه، شــهر اصفهــان دچــار 
فرونشســت شــده و میــراث تاریخی ایــن شــهر در 

معــرض خطــر و نابــودی قــرار می گیــرد.
کــرد: شــهر اصفهــان بــا خشــکی زاینــده  کیــد  وی تا
رود دچــار بحران هایــی شــده، روحیــه مــردم پاییــن 
ــر  ــرض خط ــهر در مع ــبز ش ــای س ــت و فض ــده اس آم
گرفتــه اســت. شــهرداری هــم بــا مشــکالت  قــرار 
زیادی در نتیجه خشــکی زاینده رود مواجه اســت. 
ــر  ــالوه ب ــرد ع ک ــالش  ــال ت ــن چندس ــهرداری در ای ش

حفــظ فضــای ســبز موجــود، فضــای ســبز جدیــدی 
کــه مصــرف آب زیــادی نیــاز داشــته باشــد بــه شــهر 
اصفهــان اضافــه نکنــد، بــه همیــن دلیــل سیاســت 
کــم آبــی را اتخــاذ  ــه  گونه هــای مقــاوم ب اســتفاده از 
کاهــش دادیــم و بــا صــرف  کردیــم، ســطح چمــن را 
هزینه بســیار تصفیه خانه و خطوط انتقال پســاب 
کردیــم و اســتفاده از پســاب را در دســتور  احــداث 
کار قــرار دادیــم تــا نیــاز بــه اســتفاده از آب چــاه یــا 
کار  رودخانــه بــرای آبیــاری فضــای ســبز نباشــد و 

اصلــی ما ایــن اســت.
شــهردار اصفهــان بــا بیان اینکــه ریزگردهــا ســالمت 
کــرده اســت،  شــهروندان را بــا تهدیــد جــدی مواجــه 
کــرد: بــا بــه حرکــت درآمــدن ریزگردهــا  خاطرنشــان 
کــه آســیب می بینــد و  تنهــا شــهر اصفهــان نیســت 
خطــر آن حتــی تهــران و دیگــر شــهرها را نیــز تهدیــد 
بــوده و در  نیــاز  کــه  نیــز هــر زمــان  می کنــد، مــن 
جاهــای مختلــف، از ایــن حــق مســلم شــهروندان 
کــرده  کشــاورزان شــرق اصفهــان دفــاع  اصفهانــی و 
و بــاز هــم پیگیر ایــن حــق هســتم. هــر جلســه ای 
بــا مســئوالن و مقامــات ارشــد اســتان بــوده، خــود 
ــرده ام، در  ک گفتگــو  ــی و  ــه آنجــا رســانده ام، رایزن را ب
رســانه ها و صــدا و ســیما هــر جــا فرصتــی بــوده و 
همــواره بــر جــاری بــودن زاینــده رود از ســراب تــا 

کرده ایــم. کیــد  پایــاب تا

شهردار اصفهان در گفت وگو با کشاورزان:

خواسته شهرداری اصفهان با کشاورزان شرق 
در خصوص حق آبه زاینده رود یکی است

گفــت: ۶۰ درصــد از  رییــس پلیــس راهــور اصفهــان 
تصادفــات فوتــی در اســتان در بــازه زمانــی ۱۲ ظهر تا 

۲۴ شــب ُرخ می دهــد.   
ســرهنگ محمدرضا محمــدی در شــورای ترافیک 
اســتان در اســتانداری اصفهــان اظهــار داشــت: در 
مجمــوع ۶۰ درصــد از تصادفــات فوتــی اســتان در 
ســه بــازه زمانــی ۱۲ تــا ۱۶، ۱۶ تــا ۲۰ و ۲۰ تــا ۲۴ بوقــوع 
می پیونــدد امــا بیشــترین تصادفات فوتی بــا حدود 
۳۱ درصــد بیــن ســاعات ۱۲ ظهــر تــا ۱۶ ُرخ می دهــد.
رعایــت  بــه جلــو،  نکــردن  توجــه  ادامــه داد:  وی 
نکــردن ســرعت مطمئنــه، رعایــت نکــردن حــق 
گهانــی از مهمتریــن دالیــل  تقــدم و تغییــر مســیر نا

بــروز تصادفــات فوتــی در ایــن اســتان اســت.
رییــس پلیــس راهــور اصفهــان بــا اشــاره بــه فراوانــی 
فــوت مصدومــان حوادث ترافیکی در اســتان اظهار 
تصادف هــای  مصدومــان  از  درصــد  داشــت:۲۸ 
رانندگــی در اســتان در صحنــه و ۷۲ درصــد هنــگام 
کــز درمانــی، جــان خــود را از دســت  انتقــال بــه مرا
می دهنــد. وی بــا اشــاره به اینکــه ســرعت غیرمجــاز 
یکــی از مشــکالت اصلــی مــا در اســتان اصفهــان 
اســت، گفت: برای آرام ســازی ترافیک در شــهرهای 
گرفتــه شــود  اســتان بایــد تصمیم هــای ویــژه ای 
ســرعت  می شــود  روانتــر  ترافیــک  هرچــه  چــون 
پیــدا  افزایــش  نیــز  موتورســیکلت ها  و  خودروهــا 
بــا اشــاره به اینکــه  می کنــد. ســرهنگ محمــدی 
اصفهان در مجموع تصادفات جرحی و فوتی جزو 
پاییــن محســوب می شــود،  اســتان های ســطح 
کــرد: تصادف هــای ســال گذشــته در اســتان  اضافــه 
کــرد و اصفهــان یکــی از  کاهــش پیــدا  ۲۳ درصــد 
کشــور در ایــن زمینــه محســوب  اســتان های موفــق 
بــا  برخــورد  گذشــته  ســال  افــزود:  وی  می شــود. 
تخلفــات رانندگــی در ایــن اســتان ۱۴ درصــد افزایش 
گفتــه وی، تصادفــات رانندگــی ســال  کــرد. بــه  پیــدا 
گذشــته در لنجــان، ُبرخــوار و کاشــان افزایــش یافــت 

و ایــن شهرســتان ها در زمینه تصادفــات از وضعیت 
امــا بیشــترین میــزان  خوبــی برخــوردار نیســتند 
کاهش تصادفات رانندگی ســال گذشــته در تیران و 
کرون، شــاهین شــهر و میمه و آران و بیدگل ُرخ داد 
و ایــن شهرســتان ها جــزو مناطــق موفــق در زمینــه 

کاهــش تصادفــات محســوب می شــوند.
افزایش ۸۳ درصدی تصادف موتورسیکلت ها 

در سالجاری  
تصــادف  کــرد:  اضافــه  محمــدی  ســرهنگ   
موتورسیکلت ها در سالجاری در استان ۸۳ درصد 
افزایــش پیــدا کرده اســت که بایــد اقدام هــای فوری 

ــود. ــام ش ــه انج ــن زمین در ای
توقیــف  و  کبــان  را بــا  برخــورد  کــرد:  بیــان  وی 
کارســاز نیســت و بایــد تغییــر  موتورســیکلت، دیگــر 
کتیــک دهیــم و بــا اســتفاده از آمــوزش و فرهنــگ  تا
گفتــه وی،  ــه  کنیــم. ب ســازی در ایــن زمینــه اقــدام 
در شــرایط کنونی »آرام ســازی«، »هوشمندســازی« 
و »فرهنگ ســازی« از اقدامــات ویــژه در راســتای 

کاهــش تصادفــات محســوب می شــود.  
کــرد:  رییــس پلیــس راهــور اصفهــان خاطرنشــان 
اجــرای طــرح منــع تــردد شــبانه وســاطی نقلیــه 
موجب روی آوردن شــهروندان به اســتفاده بیشــتر 
از موتورســیکلت شــده و مــردم شــب ها بــا اســتفاده 

ــد. ــردد می کنن ــیله ت ــن وس از ای
وی یــادآور شــد: ۱۷ هــزار موتورســیکلت توقیفــی 
در پارکینگ هــا، ترخیــص و تحویــل مالــکان شــد 
و همیــن عامــل تاثیــر زیــادی در اســتفاده از ایــن 
وســیله  افزایــش تصادفــات درون و بــرون شــهری در 

اصفهــان داشــت.
کــرد: مــا از ابــزار الزم  ســرهنگ محمــدی تصریــح 
برای برخورد با موتورســیکلت ها برخوردار نیســتیم 
ــد و از  ــی به ایــن مســاله واقف ان کبــان هــم بخوب و را

مقــررات پیــروی نمی کننــد.
شناسایی ۲۷۶ نقطه حادثه خیز در اصفهان 

از  همچنیــن  اصفهــان  راهــور  پلیــس  رییــس 
شناســایی ۲۷۶ نقطــه حادثه خیــز در اســتان خبــر 
کنون  داد و گفــت: از ایــن تعــداد نقــاط حادثه خیــز تا
۶۸ نقطــه اصــالح شــده و ۴۱ نقطــه در حــال اصــالح 
اســت امــا ۱۶۷  نقطــه دیگــر هنــوز اصــالح نشــده 
اســت. ســرهنگ محمــدی افــزود: اولویــت و تمرکــز 
مجموعــه اســتان در ســالجاری بایــد رفع ایــن نقــاط 

حادثــه خیــز باشــد.

رییس پلیس راهور اصفهان: 

۶۰ درصد از تصادفات فوتی 
در اصفهان بین ساعت ۱۲ تا ۲۴ ُرخ می دهد

خبر

خبر

۳۸ درصــد مشــترکان بــرق اصفهــان پــر مصــرف 
هســتند.

مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف شــرکت توزیــع بــرق 
ــای  ــرق در ماه ه ــرف ب ــوی مص ــت: الگ گف ــان  اصفه
کیلــووات ســاعت  تــا شــهریور( ۳۰۰  )خــرداد  گــرم 
اســت  ســاعت  کیلــووات   ۲۰۰ ماه هــا  دیگــر  در  و 
از  بیــش  کــه  هســتند  مشــترکانی  پرمصرف هــا  و 
اســتاندارد تعریــف شــده بــرق مصــرف می کننــد.
مرســل صالحــی بــا بیان اینکــه هــر مــاه وضعیــت 

میــزان مصــرف بــرق بــه مشــترکان در قالــب پیامــک 
گفــت: مشــترکان پــر مصــرف عــالوه  اعــالم می شــود، 
بــر هزینــه هفــت درصــدی مصــوب هــر ســال ۱۶ 
درصــد نیــز بابــت افزایش مصرف بــرق باید پرداخت 

کنند.
وی افــزود: نقشــه عملکــرد توزیــع بــه صــورت روزانــه 
کــم مصــرف وضعیــت ســبز، عــدول  بررســی و افــراد 
کننــدگان مصــرف تا ســه درصد وضعیــت زرد و بقیه 
بســته بــه ســهم تعریــف شــده در صــورت عــدول از 

مصــرف تعییــن شــده، برقشــان قطــع می شــود.
وی بــا اشــاره به اینکــه ســقف پیــک مصــرف هفتــه 
دهــم تــا هفتــه بیســت و پنجــم بــرای هــر هفتــه 
مشــخص شــده اســت، افــزود: از اول خــرداد مــاه تــا 
گرفتــه شــده  هفــت خردادمــاه ۹۱۷ مــگاوات در نظــر 
کــه ۳۵ درصــد مصــرف  اســت و ایــن در حالــی اســت 
در بخــش خانگــی و ۳۰ درصــد در بخــش صنعتــی 

۳۸ درصد مشترکان برق اصفهان پر مصرف هستند
نگاهی به طرح اختیاری شدن سربازی؛ 

کشورها سربازی اجباری دارند؟  کدام 
طــرح اختیــاری شــدن قانــون خدمــت مقــدس 
کمیســیون های مختلــف  ــه تازگــی در  ســربازی ب
مجلــس شــورای اســالمی در حــال بررســی اســت، 
کنش هــای مختلفــی را بــه دنبــال  کــه وا طرحــی 

داشــته اســت. 
گــزارش  باشــگاه خبرنــگاران جــوان، چنــد  بــه 
کــه موضــوع اصــالح قانــون خدمــت  ســالی اســت 
خانوادگــی،  محافــل  نقــل  ســربازی  مقــدس 
اســت،  شــده  سیاســی  حتــی  و  اجتماعــی 
کمیســیون های  در  روزهــا  که ایــن  موضوعــی 
مختلف مجلس شورای اســالمی در حال بررسی 
گوشــه این  گوشــه  اســت. تعــداد زیــادی ســرباز در 
ک  مــرز و بــوم مشــغول پاســداری از ایــن آب و خــا
کــه از ابتــدای امســال حقــوق  هســتند، ســربازانی 
اســالمی با  بــا تصویــب مجلــس شــورای  آن هــا 
کــه طبق ایــن  افزایــش ۳۰۰ درصــدی همــراه شــد 
افزایــش حقــوق حداقــل حقــوق ســربازان ۴۴۰ 
یــک  ســربازان  حقــوق  کثــر  حدا تومــان،  هــزار 

میلیــون و ۵۰۰ هــزار تومــان اســت.
حــاال بعــد از ایــن همــه تغییــرات در دریافتی هــای 
کلــی  کارشناســان، قانون هــای  ســربازان بــه نظــر 
کنــد،  خدمــت مقــدس ســربازی هــم بایــد تغییــر 
کــه هیــچ  کــه نزدیــک بــه یــک قــرن اســت  قانونــی 

تغییــری نکــرده اســت.
گفــت  کارشــناس حــوزه نظــام وظیفــه در  ــی  امان
وگــو بــا خبرنــگار باشــگاه خبرنــگاران جــوان گفت: 
کیفیــت ســربازی را هــم   الزم اســت مســئوالن امــر 
کــه در اختیــار ســتاد  در آموزشــگاه ها و هــم  زمانــی 
کل نیرو هــای مســلح هســتند، افزایــش دهنــد 
ــه صــورت  ــه خدمــت وظیفــه ب ک کشــور هایی  در 
کــه دریافــت  اختیــاری اســت، حقــوق و مزایایــی 

کفــاف زندگــی را می دهــد. می کننــد 
مجلــس  نماینده هــای  گذشــته  ســال  اواخــر 
قانــون  تغییر ایــن  اســالمی برای  شــورای 
قدیمی آســتین های خــود را بــاال زدنــد و طــرح 
را  اختیــاری شــدن خدمــت مقــدس ســربازی 
کــه بــه نظــر می رســد بــه  کردنــد. طرحــی  مطــرح 
طــرح فــروش ســربازی که در ســال های اخیــر اجرا 

اســت. نزدیــک  بســیار  می شــد، 
ابوترابــی نماینــده مجلــس شــورای  ابوالفضــل 
گــو بــا مــا بــا اشــاره بــه جزئیــات  گفــت و  اســالمی در 
کــرد:  بیــان  ســربازی  شــدن  اختیــاری  طــرح 
صــورت  بــه  ســال  بــه ۵  ســال  از ۲  را  ســربازی 
کــه  آن هایــی  از  و  می کنیــم  تبدیــل  اختیــاری 
مالیــات  یــک  بیاینــد،  ســربازی  نمی خواهنــد 
تامیــن بــر امنیــت تــا ســن ۵۰ ســالگی می گیریــم.

یعنــی  اقــدام  که ایــن  گفــت  بتــوان  شــاید 
مشــموالن بــه جــای خدمــت، مالیــات بپردازنــد 
کــه  و در مقابــل آن برخــی از مشــموالن هســتند 
می کننــد.  خدمــت  حقــوق،  دریافــت  ازای  در 
کل نیرو هــای  کنــش ســتاد  البته ایــن طــرح  بــا وا
مســلح مواجــه شــد و ســردار ابوالفضــل شــکارچی 
ــرد:  ک ســخنگوی ارشــد نیروهــای مســلح اظهــار 
برخی هــا بــدون مشــورت بــا آدم هــای متخصــص 
کــه نیرو هــای مســلح هســتند،  و فنی ایــن حــوزه 
پشــت تریبــون می رونــد و اظهــار نظــر می کننــد 
و طرح هــای یــک جانبــه و غیرقابــل تحقــق ارائــه 

می دهنــد.
امــا وقتــی بــه ســراغ  برخــی از نماینــدگان مجلــس 
شــورای اســالمی  رفتیــم؛ آن هــا از طرح شــان این 
گفت وگــو  کردنــد، اردشــیر مطهــری در  طــور دفــاع 
بخــش  کــرد:  نشــان  خاطــر  مــا  خبرنــگار  بــا 

اعظمی از ایــن نیــرو و منابــع انســانی هــدر مــی رود 
کــه باعــث هــدر رفــت عمــر آن هــا می شــود. بــه روز 
کــردن قانــون ســربازی آنقــدر مســئله مهمی بــود 
کــه چنــد بــار بــه صــورت طــرح و الیحــه در مجلس 
شــورای اســالمی مطرح شــد. عبــاس مقتدایــی 
اســالمی گفت:  شــورای  مجلــس  نماینــده  نیــز 
کارگیری نیرو هــا و افرادی که متخصص  نحــوه به 
هســتند بایــد بــه طوری باشــد که بیشــترین بهره 

وری در ایــن جهت ایجــاد شــود.
مــردم هــم مهمتریــن رکن ایــن موضــوع بــه شــمار 
رفتیــم  آن هــا هــم  بــه ســراغ  وقتــی  و  می رونــد 
عــده ای مخالــف و عــده ای دیگــر موافــق بودنــد.

کل نیرو هــای مســلح ۹۶  گــزارش ســتاد  بنــا بــر 
کشــور فاقــد خدمــت اجبــاری در زمــان صلــح 
کشــور نیــز  هســتند ماننــد آرژانتیــن و ژاپــن، ۱۳ 
از ســربازان صرفــا در امــور مدنــی یــا بــه صــورت 
نظامی غیــر مســلح اســتفاده می کننــد، ماننــد: 
کشــور نیــز بــا ترکیــب خدمــت  آلمــان و اســپانیا، ۹ 
و  کویــت  ماننــد  هســتند،  حرفــه ای  و  وظیفــه 
فیلیپیــن، ۱۵ کشــور هــم خدمــت انتخابــی دارنــد 
بــه عبارتــی اجبــاری، ولــی ســرباز می توانــد محــل 
کنــد، ماننــد  انتخــاب  را  نــوع خدمــت خــود  و 
کشــور نیــز خدمــت  آفریقــای مرکــزی و چیــن، ۷۸ 
ســربازی اجبــاری دارنــد، مانند ایــران و ترکیــه.

هــر چنــد مجلــس در حــال حاضــر قصــدی بــرای 
تصویب ایــن طــرح در صحــن علنــی نــدارد، امــا 
انتظــار مــی رود تــا پیــش از بردن ایــن طــرح بــه 
کاری هــا و  صحــن علنــی بــا مشــورت ها و چکــش 
کــه  بــدون نقــص بــه صحــن علنــی بــرود؛ طرحــی 
شــاید تصویــب آن سرنوشــت های مختلفــی را 

بــرای جوانان ایــن مــرز و بــوم رقــم بزنــد.

نگاه رسانه

خبرربخ

فرمانده انتظامی خمینی شــهر با اشــاره به کشــف و 
ضبط ۲۰ قبضه ســالح جنگی در شهرســتان گفت: 
بــا اجــرای طــرح »قــدس« در ســطح شهرســتان بــا 
اراذل و اوباش، معتادین و خرده فروشــان، صنوف 
متخلف، مخلین نظم عمومی و محکومین تحت 

تعقیب برخورد شــد. 
گرامیداشــت  بــا  براتــی  غالمرضــا  ســرهنگ 
نیــروی  کــرد:  اظهــار  خرمشــهر  آزادســازی  روز 
انتظامی طرحــی را بــا نــام »قــدس« در شهرســتان 
ــا هــدف ارتقــا امنیــت اجتماعــی و  خمینــی شــهر ب
کــه  کــرده اســت  افزایــش امنیــت محــالت عملیاتــی 
طی ایــن طــرح بــا اراذل و اوبــاش، معتادیــن و خــرده 
فروشــان، صنوف متخلف، مخلین نظم عمومی و 

محکومیــن تحــت تعقیــب برخــورد شــد.
در  قضــا  دســتگاه  پشــتیبانی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کــرد: ۱۳۰ نفــر معتــاد و ۲۳  اجرای ایــن طــرح، اظهــار 

کیلوگــرم مــواد  نفــر خــرده فــروش مــواد مخــدر بــا ۱۰ 
مخــدر دســتگیر شــدند.

در  شــهر  خمینــی  انتظامی شهرســتان  فرمانــده 
گفت: تعداد ۶۲ نفر  خصوص دســتگیری ســارقین 
ســارق دســتگیر و حــدود ۹۶ مــورد امــوال مســروقه 
کشــف و ضبــط شــد. همچنیــن تعــداد ۱۰۳ نفــر 
اتبــاع خارجــی غیرمجــاز، چهــار نفــر از اراذل و اوبــاش 
شــاخص و ۷۴ نفــر از متهمیــن تحــت تعقیــب نیــز 

دســتگیر و بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند.
براتــی افــزود: بــا انجــام چندیــن عملیــات در ســطح 
شهرســتان ۲۰ قبضــه ســالح جنگــی و ۱۰ قبضــه 
کشــف و ضبــط شــد. ۳۲۸ مــورد  ســالح شــکاری 
ــن  ــه در ای ک ــتیم  ــتان داش ــوف شهرس ــد از صن بازدی
راســتا ۴۵ واحــد متخلــف از جملــه ضایعاتی هــا و 

چایخانه هــای متخلــف پلمــب شــدند.
کرد: ایــن طــرح ادامــه خواهــد یافــت و  وی اضافــه 

کــرد. ــرای جلــب رضایــت مــردم تــالش خواهیــم  ب

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان خمینی شهر خبر داد: 

کشف ۲۰ سالح جنگی در خمینی شهر 

خبرربخ

خبرربخ

اســتانداری  منابــع  و  مدیریــت  توســعه  معــاون 
گفــت: بررســی و رفــع مشــکالت مختلــف  اصفهــان 
اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی اصفهــان بایــد در 
اولویــت طرح های پژوهشــی دســتگاه های اجرایی 

و دانشــگاهی اســتان قــرار بگیــرد. 
کارگــروه پژوهــش دســتگاه های  ایــوب درویشــی در 
اجرایــی اســتان اصفهــان افــزود: ســاالنه بیــش از ۸۰ 
ــان  ــه پای ــرای تهی ــور ب کش ــع  ــان از مناب ــارد توم میلی
نامه هــای دانشــجویی هزینــه می شــود امــا بیشــتر 
کتابخانه هــا بایگانــی  کاربــردی نیســت و در  آنهــا 

می شــود.
وی ادامــه داد: بایــد از طریــق هماهنگــی و ارتبــاط 
بیشــتر بخش هــای خصوصــی و تولیــدی، زمینــه 
و  نامه هــا  پایــان  از  کاربــردی  و  بهینــه  اســتفاده 

پژوهش هــای محققــان اســتان فراهــم شــود.
اســتانداری  منابــع  و  مدیریــت  توســعه  معــاون 
گذشــته حــدود ۷۰  اصفهــان اظهــار داشــت: ســال 
کــه بــه بهبــود عملکــرد دســتگاه های  پیشــنهاد 
گرفتــه شــد امــا تنهــا  اســتان می انجامیــد، از آنهــا 
پنــج پیشــنهاد مــورد پژوهــش قــرار گرفت و گزارشــی 
از نتایــج پژوهش هــای ســال گذشــته را نیــز دریافت 

نکردیــم.
کــرد: معاونــت پژوهشــی دانشــگاه های  وی اضافــه 
گزارشــی در ایــن زمینــه ارائــه دهنــد  اســتان بایــد 
کــه چنــد مــورد از ایــن پژوهش هــا بــه آنهــا مربــوط 

می شــود.
درویشــی بیــان کرد: ۲۲ دســتگاه از جمله آمــوزش و 

پرورش، بنیاد شهید و منابع طبیعی و آبخیزداری 
بــرای انجــام تحقیــق از اعتبــارات ملــی برخوردارند و 
باید ســهم اســتان از این اعتبارات مشــخص شــود.

کــرد: بــا توجــه بــه وســعت و ظرفیــت   وی تصریــح 
اصفهــان، بایــد ســهم این اســتان از اعتبــارات ملــی 

ــود. در زمینــه پژوهــش مشــخص ش
اســتانداری  منابــع  و  مدیریــت  توســعه  معــاون 
اصفهــان بــا اشــاره بــه اعتبــارات ۸۰۰ تــا ۹۰۰ میلیــارد 
بــر  گفــت:  اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  تومانــی 
اســاس قانــون بایــد یــک درصــد بودجه اینگونــه 
دســتگاه هایی کــه اعتبــارات ملــی دارنــد، مشــخص 
و جــدا شــود و ســهمی از این یــک درصــد بــه اســتان 

برســد.
کــرد: نبایــد از ایــن منبــع بــزرگ  وی خاطرنشــان 
و تاثیرگــذار براحتــی بگذریــم و بــر اســاس قانــون، 
پاســخگو  بایــد  اجرایــی  دســتگاه های  مدیــرکل 
ســهم  کــه  بودجــه  درصــد  یــک  که ایــن  باشــند 

می شــود. هزینــه  چگونــه  اســت،  پژوهــش 
ــا ســازمان  ــد ب ــی را هــم بای درویشــی افــزود: مکاتبات
کشــور انجــام دهیــم تــا بتوانیــم  برنامــه و بودجــه 
کنیــم. ســهم خــود را از بودجــه پژوهشــی دریافــت 

فرمانــده  میرحیــدری  ســردارمحمدرضا 
ــوران  ــت: مام ــان داش ــان بی ــتان اصفه انتظامی اس
پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اصفهــان از نگهــداری 
شــهر  در  منــزل  یــک  در  افیونــی  محمولــه ای 
»فوالدشــهر« مطلــع و بالفاصلــه وارد عمــل شــدند.
او افــزود: پــس از هماهنگی هــای الزم از محــل مــورد 
کیلــو  ک، ۴۷  کیلــو تریــا کــه ۲۴۵  نظــر بازرســی شــد 
کیلــو و  گــرم شیشــه و ۶  کیلــو و ۹۶۰  حشــیش، ۱۴ 
کشــف و یــک دســتگاه ســواری  گــرم هروئیــن   ۶۲۸
انتظامی اســتان  فرمانــده  شــد.  توقیــف  نیــز  دنــا 
کیلــو و  اصفهــان بــا اشــاره به اینکــه در مجمــوع ۳۱۳ 
گــرم انــواع مــواد مخــدر کشــف شــد ادامــه داد:   ۵۸۸
گر مــرگ دســتگیر و پــس از  در ایــن خصــوص ۲ ســودا
تشــکیل پرونــده بــرای اقدامــات قانونــی بــه مراجــع 

قضائــی تحویــل داده شــدند.
کشف ۲۱ دستگاه ماینر قاچاق در برخوار

فرمانــده  خلیلــی  ســرهنگ«نعمت 
خبــر  اعالم ایــن  بــا  برخــوار  انتظامی شهرســتان 

کــه  بر ایــن  مبنــی  خبــری  کســب  پــی  در  گفــت: 
کارخانــه متروکــه بــه صــورت غیــر  فــردی در یــک 
قانونــی اقــدام بــه نصــب و راه انــدازی دســتگاه های 
کار  دســتور  در  موضــوع  بررســی  ماینرکرده انــد، 

گرفــت. قــرار  انتظامی برخــوار  مامــوران 
او افــزود: مامــوران انتظامی بــه محــل مــورد نظــر 
ــور، ۲۱ دســتگاه  ــه مذک کارخان اعــزام و در بازرســی از 

کشــف شــد. اســتخراج ارز دیجیتــال 
ریالــی  ارزش  بیان اینکــه  بــا  »خلیلــی«  ســرهنگ 
کشــف شــده ۳ میلیــارد ریــال بــرآورد  دســتگاه های 
شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: دســتگاه های ماینــر 
مکشــوفه جمــع آوری و در ایــن خصــوص پرونــده به 

مرجــع قضائــی ارســال شــد.
از  پایــان  برخــوار در  انتظامی شهرســتان  فرمانــده 
اقتصــاد  بــه  کمــک  بــرای  خواســت،  شــهروندان 
جامعــه و جلــو گیــری از اســتفاده غیــر قانونــی از بــرق 
یارانــه ای توســط ســود جویــان در صــورت اطــالع 
از اینگونــه مــوارد، موضــوع را ســریعا از طریــق شــماره 

ــه پلیــس اطــالع دهنــد. تلفــن ۱۱۰ ب

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان :

حل مشکالت اصفهان باید در اولویت طرح های 
پژوهشی دستگاه ها قرار بگیرد

دوخبر انتظامی

کیلو انواع مواد مخدر در فوالدشهر کشف ۳۱۳ 
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گزارشربخ

کاشــان به عنوان شــهر خالق سینمایی  انتخاب 
کــه  شــهر  جوانان ایــن  بــرای  اســت  فرصتــی 
ظرفیــت و اســتعداد های هنــری خــود را بیــش از 

ــروز و ظهــور برســانند.  ــه ب پیــش ب
گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان در آییــن  بــه 
معرفــی برگزیــدگان نخســتین دوره شــبکه های 
خــالق فرهنگ وهنــر کشــور جــزو پنــج شــهر خالق 

در حــوزه ســینما شــناخته شــد.
در  خــالق  شــهر های  انتخــاب  طــرح  فراخــوان 
حــوزه فرهنــگ و هنــر بــر مبنــای ظرفیت هــای 
موجــود از اواخــر ســال ۱۳۹۸ صــادر شــده بــود، 
موســیقی،  شــامل  حــوزه   ۹ در  کاشــان  نــام  و 
ادبیات، هنر های تجســمی و هنر های نمایشــی، 
ســینما، مــد و لبــاس، صنایــع دســتی، رســانه، 
مطبوعــات چــاپ و بســته بنــدی، مطــرح شــد و 
در نهایت این شــهر امســال به عنوان شــهر خالق 

ســینما معرفــی شــد.
موفقیت های بزرگ ثمره سابقه درخشان 

فرهنگی کاشان
ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  رئیــس  نمکــی  میثــم 
اسالمی کاشــان گفــت: کاشــان بــه علت اســتقالل 
کــه در حوزه هــای  و ســابقه درخشــان فرهنگــی 
مختلــف داشــته اســت، بــه تکمیــل فرم هایــی 
بــه عنــوان مســتندات نامــزدی شــهر های خــالق 
کــرده بــود و در مرحلــه پایانــی توانســت در  اقــدام 
جمــع ۷۰ شــهر خــالق 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 
اسالمی کاشــان  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  رئیــس 
کــرد: انتخــاب شــهری بــه عنــوان شــهر  اظهــار 
برگزیده قاعدتا باید شــاخص هایی داشــته باشــد 
کــه بــر مبنــای ظرفیت هــای فنــی و زیرســاختی و 
ظرفیت هــای کیفــی و مبتنــی بــر نرم افــزار و محتوا 

ــت. اس
کاشــان  نمکــی ادامــه داد: در حــوزه زیرســاختی، 
آزاد  آموزشــگاه های  و  ســینمایی  موسســات 
کــه  ــی دارد  ســینمایی و انجمــن ســینمایی فعال
کشــوری  گذشــته بــه عنــوان دفتــر ویــژه  در ســال 
انتخــاب شــد. انجمــن محــل تربیــت و آمــوزش 
کــه بــه حــوزه ســینما و تولیــد  هنرجویانــی اســت 
عالقه منــد  داســتان  و  مســتند  کوتــاه،  فیلــم 

در  انجمــن  هنرجویــان  حضــور  هســتند. 
ســینمای  منطقــه ای  و  ملــی  جشــنواره های 
جــوان بــه عنــوان حوزه هــای زیرســاختی خیلــی 

اثرگــذار بــوده اســت.
او در مــورد تولیــد آثــار پویانمایــی گفــت: تولید این 
کــه بــه  آثــار ســرمایه قابــل توجهــی می خواهــد 
کاشــانی  صــورت خودجــوش بــه همــت جوانــان 
و بخــش خصوصــی تامیــن شــده اســت، البتــه در 
کــه  پــارک علــم و فنــاوری زمینه ای ایجــاد شــده 
موسســات انیمیشن ســازی مــا از حمایت هــای 
جمهــوری  ریاســت  علمی وفنــاوری  معاونــت 
پــارک  در ایــن  اســتقرار  بــا  و  شــوند  بهره منــد 
علم وفنــاوری تولیــدات خالقانه تــری در فضــای 

مجــازی داشــته باشــند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی کاشــان بیان 
کــرد: حتــی بخــش خصوصــی مجــوز اســتودیوی 
کاشــان از وزارت ارشــاد و مراجــع  تولیــد فیلــم را در 
ــرای  که ایــن هــم ظرفیتــی ب کــرده  ذی ربــط اخــذ 
کوتــاه در فضــای  تولیــد فیلــم و نماهنگ هــای 

مجــازی اســت.
نمکــی بــا معرفــی آثار برتــر تولیدی کاشــان، گفت: 
در  کــه  بنیامیــن  پویانمایــی  ســینمایی  فیلــم 
ــار فاخــر  کــران شــد یکــی از آث کشــور ا ســینما های 

مــا بــود، همچنیــن تولیــدات ســینمای جــوان 
گذشــته  ــاه ســال  کوت کاشــان در جشــنواره فیلــم 
کــه رکــورد خوبــی  حائــز بیــش از ۱۰ جایــزه شــد 
کردنــد. ســال ۱۳۹۹ بچه هــای  را بچه هــا ثبــت 
کاشــانی و هنرمنــدان توانســتند حــدود ۵۰ جایــزه 
در حوزه هــای مختلــف فیلمســازی و فیلــم کوتــاه 

کننــد. کســب 
انجمن سینمای جوانان کاشان دفتر ویژه 

آموزش و تولیدات سینمایی
ــینمای  ــن س ــس انجم ــا رئی ــرجه پیم ــد س محم
برتــری  دالیــل  بــه  اشــاره  بــا  کاشــان  جوانــان 
توانســتند  کاشــانی  بچه هــای  گفــت:  کاشــان، 
کننــد،  کســب  خوبــی  جوایــز  جشــنواره ها  در 
کــه در جشــنواره بین المللــی  ماننــد فیلــم عزیــز 
فیلــم کوتــاه تهــران جایــزه بهترین فیلــم، بهترین 
بهتریــن  تهیه کنندگــی،  بهتریــن  کارگردانــی، 
کنــد. کســب  صدابــرداری و بهتریــن بازیگــری را 
فیلم هــای  از  یکــی  همچنیــن  کــرد:  اضافــه  او 
ــنواره های  ــت در جش ــی توانس ــن روح االمین معی
بین المللــی بیــش از ۷۰ کشــور در بخــش مســابقه 

کنــد. کســب  وارد شــود و جوایــز زیــادی 
گفت:  کاشــان  رئیــس انجمن ســینمای جوانان 
کاشــان  مــا در تالشــیم انجمــن ســینمای جــوان 

گر ایــن  ا و  صاحــب ســاختمان مســتقل شــود 
ســاختمان ســاخته شــود، بــا ســالن نمایــش، 
گالــری مکانــی خوبــی بــرای  امکانــات آموزشــی و 
ــم  ــود و امیدواری ــد ب ــانی خواه کاش گران  ــینما س
بــرداری  بهــره  بــه  بــه ســال ۱۴۰۱  ورود  از  قبــل 

برســد.
ســرجه پیمــا ادامــه داد: تغییــر روش در ســینمای 
کاشــان در بــازه زمانــی ۱۰ ســاله شــروع شــده بــود و 
برگــزاری موفقیت آمیز جشــنواره منطقه ای فیلم 
کاشــان، ثمره ایــن تغییــر  کوتــاه در ســال ۱۳۹۶ در 

کاشــانی بود. گران  روش ســینما
ســینمای  انجمــن  فعالیت هــای  درمــورد  او 
انجمــن  کــرد: وظیفــه  بیــان  کاشــان،  جوانــان 
کــه در گذشــته  آمــوزش و تولیــد اســت همان طــور 
تولیــد دقــت داشــتیم و  آمــوزش و  کیفیــت  در 
کیفیــت  کنون ایــن مســیر را بــا  کردیــم، ا تــالش 
بســیار بــاال ادامــه خواهیــم داد و امیدواریــم در 
کنیــم و  کســب  آینــده بازهــم رتبه هــای خوبــی 
ــه شــاخص های اســتانداردی نزدیــک  بتوانیــم ب

بشــویم.
کاشــان اظهــار  رئیــس انجمــن ســینمای جوانــان 
کــرد: بــرای تولیــدات بیشــتر یکــی از مســائل مهــم 
کــه مــا قصــد داریــم  جــذب حامی مالــی اســت 

کارخانه هــا و ادارات  کمک هایــی از دســتگاهها، 
کنیــم. همچنیــن امیدواریــم مباحــث  دریافــت 

غ از جنبــه مــادی ادامــه دهیــم. ــار تولیــدی را ف
گفــت: در بحــث ساختمان ســازی  ســرجه پیمــا 
خوشــبختانه توانســتیم از خیران کمک بگیریم.

حمایت از جوانان کاشانی که به دنبال 
عالقه هایشان به سمت سینما می آیند

ــینمای  ــن س ــدرس انجم ــوی زاده م ــدی رض مه
کاشــان، بــا اشــاره بــه رتبــه ویــژه دفتــر  جوانــان 
ــادی  ــمار زی ــت: ش گف ــان،  کاش ــوان  ــینمای ج س
کــه عالقه منــد بــه حــوزه ســینما  از هنرجویانــی 
هســتند، معمــواًل جذب ایــن دفتــر می شــوند. در 
کوتاه  حوزه ســینمای جوان بیشــتر آموزش فیلم 
کــه بــه اعتقــاد بعضی هــا می توانــد شــروعی  اســت 
باشــد بــرای حضــور در فعالیت هــای ســینمای 
کــه مصادیقــش را زیــاد در ســینمای  حرفــه ای 
از شــرکت های  کــه بخشــی  کاشــان داشــته ایم 

دانــش بنیــان را هــم شــامل می شــود. 
کوتــاه  او افــزود: معمــواًل ســینمای جــوان و فیلــم 
کــه عالقه منــدان و جوانــان از  فرصتــی می دهــد 
ســنین ۱۶ الــی ۱۷ ســالگی جــذب شــوند و بخــش 
زیــادی از توانایی هایشــان را در انجمــن محــک 
کنار ایــن اتفــاق آموزشــگاه های آزاد  بزننــد و در 
عظیمی از ایــن  بخــش  می توانــد  ســینمایی 

موضــوع را پوشــش دهــد.
مــدرس انجمــن ســینمای جوانان کاشــان، بیان 
پیــدا  فرصــت  کــه  کــرد: عالقه منــدی جوانانــی 
می کنــد در حــوزه ســینما وارد بشــوند، تجربــه 
دوره هــای  جملــه  از  اســت  آن هــا  بــرای  بزرگــی 
فیلمســازی، چــون فیلمســازی هنــری تلفیقــی از 
همــه هنر هــا اســت و رنــگ هنر هــای دیگــر را در 

ســینما می تــوان دیــد.
گــر شــما یــک فیلمســاز نیســتید،  او تصریــح کــرد: ا
کنیــد نگــرش و نــگاه شــما بــه پیرامــون  ســعی 
گــر قبــل از ایــن  و اطرافتــان تغییــر بکنــد. یعنــی ا
یــک فیلمــی را بــه صــورت عــادی و ســرگرمی نگاه 
ــان  ــه هم ــما ب ــگاه ش ــد ن ــه بع ــن ب ــد، از ای می کردی
فیلــم هــم متفــاوت بشــود. همچنین ایــن نــوع 
نــگاه در زندگــی شــخصی تان اثــر می گــذارد و بــه 

می شــوید. حســاس تر  اطرافتــان  موضوعــات 
کاشــان زمینه ای  تمامی موفقیت هــای فرهنگــی 
کــه چنــد موسســه کاشــانی بتواننــد در حوزه  شــد 
صنعــت تولیــد پویانمایــی در پارک علم و فنــاوری 
که ایجــاد  حمایت هایــی  بــا  و  شــوند  مســتقر 
خواهــد شــد بــه تولیــدات بیشــتر در ایــن حــوزه 

بپردازنــد.

کاشان، شهر خالق سینمایی سکوی پرتاب استعداد های جوان 
خبر

مدیــر مــوزه هنرهای معاصر اصفهان گفت:ســارقی 
کــه وارد مــوزه هنرهای معاصر اصفهان شــده بود در 
کــه چــرا وارد مــوزه شده اســت،  پاســخ به ایــن ســوال 
بــا حالــت تمســخر گفت»مــن بــرای ســرقت نیامــده 
بــودم، آمــده بــودم ببینــم همــه چیــز ســر جــای 
خــودش هســت یــا نــه«.  مهــدی تمیــزی مدیــر 
مــوزه هنر هــای معاصــر اصفهــان با تشــریح ماجرای 
ســرقت نافرجــام از مــوزه هنر هــای معاصــر اصفهــان 
گفــت: شــامگاه پنجشــنبه ۳۰ اردیبهشــت مــاه ۱۴۰۰ 
کاخ چهلســتون، وارد ایوانــک  ســارقی از داخــل بــاغ 
مــوزه هنر هــای معاصر اصفهان شــده و با شکســتن 
کاخ، وارد ســاختمان مــوزه  پنجــره مشــرف بــه بــاغ 
گنجینه را از اتاق فنی برداشته و خود  کلید  شده و 

گنجینــه مــوزه رســانده اســت. را بــه 
افــزود:  اصفهــان  معاصــر  هنر هــای  مــوزه  مدیــر 
نیرو هــای حفاظت مــوزه هنر هــای 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 
بــه  و  دســتگیر  اســتانداری  حفاظــت  نیرو هــای 

می شــود. داده  انتظامی تحویــل  نیــروی 
کلید موزه و  که ســارق تنها دســته  کید بر این  او با تأ
گنجینــه را با خود همراه داشــته و آثار هنرمنــدان در 
گنجینــه مــوزه هنر هــای معاصــر اصفهــان محفــوظ 

گویــا  اســت ابــراز داشــت: ســارق پــس از دســتگیری 
کــه  هیــچ نگرانــی نداشــته و در پاســخ به ایــن ســوال 
چــرا وارد مــوزه شــده اســت بــا حالت تمســخر گفت، 
»مــن برای ســرقت نیامــده بودم، آمــده بودم ببینم 

همــه چیــز ســر جــای خــودش هســت یــا نــه«.
و  حقوقــی  جنبــه  به اینکــه  اشــاره  بــا  تمیــزی 
داد:  ادامــه  نمی دانــد،  را  ســارق  مجازات ایــن 
کــه ســارق چیزی بــه همراه  شــنیده ام بــه دلیل ایــن 
کــرد،  نداشــته، خیلــی نمی شــود ماجــرا را پیگیــری 
ــه مکان هــای  ــرای ورود ســارق ب امــا فکــر می کنــم ب
کــه  عمومــی و دولتــی، مخصوصــا جایــی مثــل مــوزه 
ــه  ــد تبرئ ــه مــردم اســت، نبای ــق ب گنجینــه آن متعل
کــه شــاید بــار دیگــری هم ایــن عمــل را  شــود چرا
بــدون نگرانــی انجــام دهــد و بایــد توجــه داشــت 
و  نیســت  مــوزه جبران پذیــر  اشــیای  کــه ســرقت 
کــرد بنابرایــن بایــد آن  نمی تــوان آن را جایگزیــن 

ســارق را مجــرم بشناســند.

کام موزه هنرهای معاصر اصفهان  ادعای سارق نا

خبر

را  هنــر  افــراد  بســیاری  گفــت:  کشــورمان  بازیگــر 
در  تجــارت  مشــغول  فقــط  و  کرده انــد  فرامــوش 
عرصــه فیلمســازی هســتند امــا متأســفانه وقتــی 
هنــر تبدیــل بــه تجــارت خالــص می شــود انســانها 

نیــز تبدیــل بــه ابــزار می شــوند.
بــا  مهــر،  بــا  گــو  و  گفــت  در  ثباتیــان  محســن 
بازنویســی  مشــغول  روزهــا  به اینکه ایــن  اشــاره 
قســمت های پایانــی یــک ســریال اســت، اظهــار 
طنــز  فیلمنامــه  یــک  فــردا«  »رویــای  داشــت: 
متفــاوت و ســاختار شــکن دارد، پــس از یــک دوره 
کنــون بــا حضــور در حیطــه  بازیگــری مــن در واقــع ا
نویســندگی قصــد دارم ســریال دلخــواه خــودم را 
ــه تجــارب  ــا توجــه ب ــه ب ک ــا فیلمنامــه ای  بســازم، ب
اســتقبال  مــورد  کــه  دارم  یقیــن  خــود  بازیگــری 

می گیــرد. قــرار  تلویزیــون  مخاطــب 
در فکر حضوری متفاوت در تلویزیون هستم

متفــاوت  حضــوری  فکــر  در  بیان اینکــه  بــا  وی 
در تلویزیــون هســتم، افــزود: مــن در ایــن مــدت 
پیشــنهادهای زیادی داشتم که اصاًل با فیلمنامه 
آن نتوانســتم ارتبــاط برقــرار کنــم، توانایی های من 
هــم مثــل همــه انســان ها یــک ســقفی دارد امــا مــن 
ــن  ــا خواندن ای ــتم و ب ــیر هس ــدای مس ــوز در ابت هن
کــردم بایــد خــودم دســت بــه  ســناریوها احســاس 
کار شــوم زیــرا آدم انتظــار دارد بــا گذشــت هــر ســال از 

عمــرش زندگــی هنــری او نیــز ورقــی بخــورد.
اشــاره  بــا  کشــورمان  تلویزیــون  و  بازیگــر ســینما 
کــه  پیشــنهادی  فیلم هــای  مشــکل  به اینکــه 
ــرد:  ک ــح  ــت، تصری ــه نیس ــا فیلمنام ــه تنه نپذیرفت
متأســفانه ما فراموش کردیم فیلمســازی و ســریال 
کــدام نیــاز جامعــه ســاخته شــده  ســازی بــر اســاس 
کثــر فیلمنامه هــای پیشــنهادی حتــی یــک بــار  و ا

مصــرف هــم نیســت.

وقتی هنر به تجارت خالص مبدل می شود
کــه  مشکل اینجاســت  واقــع  در  داد:  ادامــه  وی 
خیلی هــا هنــر را فرامــوش کرده انــد و فقــط مشــغول 
تجــارت هســتند و متأســفانه وقتــی هنــر تبدیــل 
بــه تجــارت خالــص می شــود انســان ها تبدیــل بــه 
کــرد: تهیه کننــده،  کیــد  ابــزار می شــوند. ثباتیــان تا
ــه فقــط  ک ــا بازیگــری  ــردان ی کارگ فیلم نامه نویــس، 
بــه پــول فکــر می کنــد و بــه تأثیــر بلنــد مــدت هنــرش 
اهمیتــی نمی دهــد مطمئــن باشــید تجــارت او هم 
کــه روزی  زیــاد دوامی نمــی آورد و همــان مخاطبــی 
بــرای کار هنــری او هــورا می کشــید او را پــس خواهــد 
ــل  ــام عوام ــم تم ــن نمی گوی ــرد: م ک ــه  زد. وی اضاف
ــفانه این  ــا متأس ــتند ام ــه هس گون ــازی این  فیلمس
نــگاه تجــاری بــه اولویــت خیلی هــا تبدیــل شــده 

اســت.
فیلمنامه نویسی برایم کار جدیدی حساب 

نمی شود
اشــاره  بــا  کشــورمان  تلویزیــون  و  بازیگــر ســینما 
ــا نویســندگی بــوده  به اینکــه شــروع فعالیــت مــن ب
اســت و بر ایــن اســاس فیلمنامــه نویســی برایــم 
گفــت: در همــه  کار جدیــدی حســاب نمی شــود، 
کــه یــک بازیگــر پــس  دنیا ایــن امــر عجیبــی نیســت 
کارگردانــی یــا نویســندگی بــرود،  از مدتــی بــه ســراغ 
کــه  در واقــع بازیگرهــای زیــادی در جهــان داریــم 
کــه خــود بعدهــا  نویســنده فیلمنامه هایــی بودنــد 

کردنــد. در آن بــازی 
فیلــم  در  اســتالونه  سیلوســتر  داد:  ادامــه  وی 
کــی« و یــا مــت دیمــن و بــن افلــک در فیلــم  »را
بازیگــران  جمله ایــن  از  نابغــه«  »ویل هانتینــگ 
که ایــن دو نفــر بــه خاطر ایــن فیلــم حتــی  هســتند 
کردنــد  اســکار بهتریــن فیلمنامــه را هــم دریافــت 
نوشــتن این  بــا  افــراد  جالب اینجاســت این  و 

فیلمنامه هــا بــه اوج قلــه شــهرت و موفقیــت در 
رســیدند. هــم  بازیگــری 
از بازیگری نا امید نیستم

ــه  ــم به ایــن نکت ــع می خواه گفــت: در واق ــان  ثباتی
کــه مــن از بازیگری ناامید نیســتم بلکه  کنــم  اشــاره 
کار مســیر دیگــری را بــرای خــود  کــردم با ایــن  ســعی 

کنــم. همــوار 
وی در ارتبــاط بــا اقدامــات اولیــه بــرای ســاخت 
در  فیلمنامــه  گفــت:  فــردا«  »رؤیــای  فیلمنامــه 
انتهای بازنویســی قســمت های پایانی ســت و من 
در مــورد آن بــا چنــد تهیه کننده خوب و همچنین 
کشــورمان صحبت هایــی  چندیــن بازیگــر مطــرح 
کــه امیــدوارم  داشــتم و بــه تفاهــم هــم رســیده ایم 
بــه زودی بــه طــور رســمی وارد مرحلــه پیــش تولیــد 

ســریال شــویم.
اشــاره  بــا  کشــورمان  تلویزیــون  و  بازیگــر ســینما 
کــه بــرای آغاز ایــن ســریال دارم  به اینکــه هیجانــی را 
برایــم واقعــًا دلنشــین و جــذاب اســت، گفــت: بــرای 
من بازیگری و نویســندگی کاری اســت که با عشــق 

می چرخــد و روزگارش را می گذرانــد.
فیلمسازی هنر بیدار کردن اندیشه ها و تکان 

دادن دل ها
کــه فیلمســازی  وی ادامــه داد: نبایــد یادمــان بــرود 
می شــود  هنــری  اثــر  یــک  بــا  و  اســت  هنــر  یــک 
میلیون هــا دل را تــکان داد یا اندیشــه ای را بیــدار 
کــرد؛ در واقــع فیلمســازی و ســریال ســازی رســالت 
بــرای  می تواند ایــده  اســت،  ســاز  جریــان  و  دارد 

زندگــی بدهــد و حتــی انســانی را نجــات بدهــد.
گفــت: وقتــی شــغلت را به ایــن دیــد نــگاه  ثباتیــان 
مــن  و  می شــود  درک  بهتــر  خیلــی  هــدف  کنــی 
امیــدوارم بتوانــم بــا ســریال »رؤیــای فــردا« مســیری 

ــم. کن ــاز  ــم ب ــود و مخاطبان ــرای خ ــد ب جدی

بازیگر سینما و تلویزیون:

خبرربخوقتی هنر به تجارت خالص مبدل می شود

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

گفت: ایــن  مدیــر مــوزه هنرهــای تزیینــی اصفهــان 
مــوزه در ســیزدهمین آیین انتخــاب موزه های برتر، 
کمیتــه ملــی موزه های ایران)ایکــوم( بــه  از ســوی 

کشــور دســت یافــت.  چهــار عنــوان برتــر در 
شــاخص   در  افــزود:  دارانــی  یوســفیان  راحلــه 
کــودک و نوجــوان« رتبــه اول، »مناســب  »آمــوزش 
ســازی بــرای معلــوالن« رتبــه اول، و»آمــوزش« رتبــه 

کردیــم. کســب  کشــور را  دوم 
و  »خالقیــت  شــاخص  در  مــوزه  افزود:ایــن  وی 
کــرد  کســب  را  تقدیــر  شایســته  نوآوری«عنــوان 
همچنیــن به دلیــل فعالیــت در فضــای مجــازی 

گرفــت. قــرار  مــورد تقدیــر 
گفــت:  اصفهــان   تزیینــی  هنرهــای  مدیرمــوزه 
مــداوم  فعالیت هــای  به دلیــل  رتبه هــا  احراز ایــن 
و  کــودکان  شــاخص  بخــش  در  مــوزه  موثر ایــن  و 
نوجوانــان مانند مناســب ســازی فضای مــوزه برای 
کــودکان معلــول و مبتــال بــه بیماری هــای خــاص 

بــوده اســت.
کــودکان در فضــای مــوزه و بــا  یوســفیان افزود: ایــن 
ــی می شــوند  ــژه، هنردرمان شــرکت در دوره هــای وی
که ایــن امــر در رونــد بهبــود بیمــاری آنهــا، افزایــش 
نشــاط اجتماعــی و اعتمــاد بــه نفــس آنهــا تاثیــر 

داشــته اســت.
آموزشــی  کالس هــای  برگــزاری  کــرد:  اضافــه  وی 
بــرای راهنمایــان بناهــای تاریخــی شــهر اصفهــان 
گردشــگری از دیگــر فعالیت هــا بــوده  وانجمن هــای 
کــه در آن چگونگــی مواجهــه بــا معلــوالن در  اســت 
فضــای موزه هــا از ســوی متخصــص آمــوزش داده 
شــد. مدیــر مــوزه هنرهــای تزیینــی اصفهــان افــزود: 
ــر ۱۰ورکشــاپ  برگــزاری نمایشــگاه نقاشــی و افــزون ب

هنــری  مختلــف  شــاخه های  در  تخصصــی 
از  اوتیســم و ســندرم داون  کــودکان مبتــال  بــرای 

فعالیت هــای شــاخص مــوزه اســت.
گذشــته،  یوســفیان بــا بیان اینکــه در طــول ۲ ســال 
مــوزه بــه صــورت پایلــوت بــه عنــوان یــک مــکان 
پژوهشــی فعالیت داشــته اســت، افزود: نتیجه این 
اقــدام نــگارش چندیــن پایــان نامــه دانشــجویان 
دانشــگاه هنــر بــا موضوعاتــی نظیرانتقــال مفاهیــم 
کــودک و نوجوان، منســوجات،  میــراث فرهنگی به 

فلــزات و آثــار چوبــی و معمــاری بــود.
افــزود:  اصفهــان  تزیینــی  هنرهــای  مــوزه  مدیــر 
فرهنگــی،  فعالیت هــای  توســعه  بــا  همزمــان 
بروزرســانی زیرســاخت های مــوزه ماننــد بهســازی 
و نوســازی موتورخانــه، تعمیــر و اصــالح لوله هــا، 
و  ســاختمان  درزهــای  بام هــا،  پشــت  مرمــت 

اجراســت. حــال  در  بنــا  بخشــی  اســتحکام 
کــرد: معتقدیــم مــوزه عــالوه بــر پویایــی  وی اضافــه 
کالبــدی و فیزیکــی اســتاندارهای  الزم اســت از نظــر 
الزم را بــرای مخاطــب داشــته باشــد تــا او بتوانــد 

از  و  باشــد  مــوزه حضــور داشــته  بــال در  فــراغ  بــا 
برنامه هــای فرهنگــی بهــره منــد شــود.

عکس هــای  نمایشــگاه  برگــزاری  یوســفیان   
از  جلــوه  »هــزار  عنــوان  بــا  هولتســتر«  »ارنســت 
و  روزمــره  فعالیت هــای  موضــوع  بــا  و  اصفهــان« 
مشــاغل در۲ قــرن گذشــته شــهر اصفهــان، برگــزاری 
نمایشــگاه »گــردش مینــای دو« از آثــار هنرمنــدان 
نوجــوان  و  کــودک  نمایشــگاه های  اصفهانــی، 
وبرگــزاری دوره هــای موســیقی درمانــی، حافــظ و 
کــودکان معلــول و مبتــال  شــاهنامه خوانــی بــرای 
بــه بیماری هــای خــاص هــر ســه شــنبه در قالــب 
برنامــه »پیــام هنــر« را از دیگــر اقدامــات در دســت 

برشــمرد. اجــرا 
وی تبــادل اشــیا بــا چندیــن مــوزه بــرای برگــزاری 
نمایشــگاه های موقــت را از دیگــر فعالیت های مهم 

کــرد. عنــوان 
گفتــه وی مــوزه هنرهــای تزئینــی اصفهــان در  بــه 
گــرد آوری، حفاظــت  ســال ۹۷ در شــاخص های 
کــودک و نوجــوان،  و نگهــداری، تــالش بــرای بقــا، 

آمــوزش ومعرفــی ســه رتبــه ۲کشــوری و ۲ رتبــه ســوم 
کــرد؛ در ســال ۹۸ نیــز بــه  کســب  کشــوری را از ایکــوم 
کرونــا و فعالیــت در فضــای مجــازی  دلیــل شــیوع 

ــت. گرف ــرار  ــوم ق ــورد تقدیر ایک م
ــان ســیزدهمین دوره مراســم انتخــاب مــوزه  در پای
کــه ۲۸ اردیبهشــت امســال بــا شــعار »آینــده  برتــر  
کمیتــه  موزه هــا؛ بازیابــی و تصــور دوباره«توســط 
ملــی موزه های ایــران )ایکــوم( برگــزار شــد، برتریــن 
کشــور در۱۴ شــاخص مختلــف معرفــی  موزه هــای 
ــه محــل  ک ــه اصفهــان  شــدند. عمــارت رکیــب خان
گنجینــٔه هنرهــای تزیینــی اصفهان اســت،  برپایــی 
کــه  یــادگار بــه جــا مانــده از قــرن ۱۱ هجــری اســت 
اول  عبــاس  شــاه  حکومــت  دوران  بــا  همزمــان 
کــه در ایــن مــکان  ســاخته شــد.به نظــر می رســد 
االت  یــراق  و  دوانــی  اســب  و  ســوارکاری  لــوازم 
دوران  در  می شــد.  نگهــداری  دولتــی  اصطبــل 
ســلطنت قاجارها ایــن بنــا دوبــاره احیــا و بــه عنــوان 
الســلطان«  ظــل  میــرزا  »مســعود  زندگــی  محــل 
کار آمــدن خانــدان پهلــوی،  ــا روی  برگزیــده شــد. ب
از ایــن بنــا بــه عنــوان اداره آمــار و ثبــت احــوال شــهر 
اصفهــان اســتفاده می شــد امــا بــا پیــروزی انقــالب 
ســال  در  نهایــت   در  و  شــد  بازســازی  اســالمی، 
۱۳۷۵ ایــن عمــارت به عنــوان موزه هنرهای تزئینی 

گرفــت. اصفهــان مــورد بهــره بــرداری قــرار 
بــه  فضایــی  بــا  تزیینی ایــران  هنرهــای  گنجینــه 
مســاحت ۲۶۰۰ متــر مربــع و حــدود ۲ هــزار متــر 
گرفتــن هفــت بخــش  فضــای نمایشــگاهی بــا در بــر 
بــرای بازدیــد  را  اثــر نفیــس هنــری  دائمی صدهــا 
کرده اســت.بیش از ســه هــزار قطعــه  عمــوم عرضــه 
هنــری و تاریخــی در موزه هنرهای تزیینی اصفهان 

گــردآوری شــده اســت.

مینــی ســریال ردپــای شــبح در اصفهــان و شــیراز در 
حــال تولیــد اســت.

کنندگــی رضــا وفــاداری در  ایــن ســریال بــه تهیــه 
حال تولید اســت و حســین مومنی نویسنده و امیر 

کارگردانــی آن را بــر عهــده دارد. حســین عنایتــی 
در مینــی ســریال »ردپــای شــبح« بازیگرانــی ماننــد 
شــهرام عبدلــی، مهــدی صبایــی، لیــال برخــورداری، 
بهــرام  خدارحمــی،  مریــم  جهانــزاده،  جمشــید 
ابراهیمــی، رابعــه اســکویی، افشــین ســنگ چــاپ، 
مقامی دوســت  احمــد  زاده،  طالــب  احســان 
آفرینــی  نقــش  ممتــاز  نــدا  خردســال  هنرمنــد  و 

می کننــد.

داســتان این ســریال، روایــت زندگــی پــدر و دختــری 
کــه در رشــته ورزشــی رزمی فعــال بوده انــد و  اســت 
اتفاقــات چنــد ســال اخیر زندگــی شــان، روند زندگی 
کــه وارد باند هــای  آن هــا را تغییــر داده بــه نحــوی 

پخــش مــواد مخــدر شــده اند.

همزمــان بــا ســالروز آزادی خرمشــهر نمایشــگاه 
گالری خانه هنرمندان  گویان در  عکس حماســه 

اصفهــان برپــا شــد. 
در ایــن نمایشــگاه بیــش از ۳۰ قطعــه عکــس از 
تعــدادی از عکاســان دوران هشــت ســال دفــاع 
مقــدس بــا موضــوع جنــگ تحمیلــی و آزادســازی 
خرمشــهر تــا امــروز پنــج شــنبه ششــم خــرداد بــرای 
گذاشــته شــده  ــه نمایــش  ــد عالقه منــدان ب بازدی

اســت. 
تــا  صبــح   ۹ ســاعت  از  صبح هــا  عالقه منــدان 
۱۲ ظهــر و بعدازظهر هــا ســاعت ۱۶ تــا ۱۹ از ایــن 
ــه هنرمنــدان اصفهــان  ــری خان گال نمایشــگاه در 
واقــع در خیابــان آبشــار اول، پارک ایثارگــران دیــدن 

کننــد.

مــوزه مــردم شناســی شــهر میمــه، رتبه هــای اول 
و ســوم در شــاخص فضــای مجــازی و شــاخص 
کــرد. مســئول مــوزه مــردم  کســب  گردآورِی ایکــوم را 
شناســی شــهر میمــه گفــت: رتبه های کســب شــده 
کــه در  مربــوط بــه فعالیت هــای ســال ۹۹ اســت 
گــردآوری )گــردآوری اشــیای مــوزه( و  شــاخص های 

ــه دســت آمــده اســت. فضــای مجــازی ب

نرگــس آغاســی افــزود: پیشــتر در ســال های ۹۴ و ۹۸ 
مــوزه مــردم شناســی شــهر میمــه در شــاخص های 
تحقیــق، پژوهــش، بازدیــد و معرفــی رتبــه اول را 

کــرده بــود. کســب 
موزه هــا،  المللــی  بیــن  و  ملــی  کمیتــه  یــا  ایکــوم 
و  شناســان  مــوزه  جهانــی  خانــواده  بزرگ تریــن 
کــه بــه نحــوی بــا تعریــف مــوزه  ســازمان هایی اســت 

ارتبــاط هســتند. در 

موزه هنرهای تزیینی اصفهان چهار رتبه کشوری را کسب کرد

رد پای شبح در اصفهان و شیراز:

ساخت مینی سریالی با عنوان ردپای شبح 
در شبکه اصفهان 

نمایشگاه عکس حماسه گویان 
در گالری خانه هنرمندان 

رتبه های اول و سوم روی میِز موزه میمه
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بــه  اصفهــان  اســتان  از  والیبالیســت  بانــوی   ۶
نخســتین اردوی انتخابی تیم ملی دعوت شــدند.
صادقــی  فریبــا  والیبــال،  فدراســیون  گــزارش  بــه 

مربــی تیم ملــی فاطمه عنایــت، مائده اســکندری، 
و  حــاج  الهــه  متقیــان،  خلیلی، هالــه  فاطمــه 
محدثــه مشــتاقی از اســتان اصفهــان بــه همــراه ۱۶ 
والیبالیســت دیگــر را بــه نخســتین اردوی انتخابــی 

ــرد. ک ــوت  ــی دع ــم مل تی
نخســتین اردوی انتخابــی تیــم ملــی والیبــال زنــان 
در ۲  و  خردادمــاه  چهــارم  فــردا  از  ســال ۱۴۰۰  در 

آغــاز می شــود.  مرحلــه 
مرحلــه نخســت اردو بــه مــدت ســه روز بــا حضــور 
۲۲ بازیکــن از چهــارم خــرداد شــروع و روز پنج شــنبه 
از مرحلــه  نفــرات جــدا شــده  ششــم خردادمــاه، 

نخســت اردو مشــخص شــده و نفــرات باقی مانــده 
بــه اردو  گــروه دوم از عصــر پنج شــنبه  بــه همــراه 

ملحــق می شــوند.
مرحلــه دوم اردو تــا ۱۴ خردادمــاه ادامــه خواهــد 

داشــت.
نخســت  مرحلــه  بــه  شــده  دعــوت  ورزشــکاران 
گواهــی  اردوی تیــم ملــی بایــد مــدارک شناســایی، 
اشــتغال بــه تحصیــل دانشــجویی یــا دانش آموزی 
و تســت منفــی PCR پاســخ تســت متعلــق بــه ۳ 
خــرداد را بــه صدیقــه اسامی سرپرســت تیــم ملــی 

کننــد. معرفــی 

اسامی بانوان والیبالیست اصفهانی در اردوی تیم ملی 

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

۲ بخــش بانــوان و آقایــان حضــور دارنــد. در بخــش 
آقایــان عرشــیا غفــوری از اصفهــان بــه همــراه ۳۱ 
ورزشــکار دیگــر و در بخــش بانــوان النــاز نژند و مهســا 
ســعیدی از اصفهــان بــه همــراه ۳۰ بانــوی ورزشــکار 
در در پیســت یــخ بــازار بزرگ ایــران تــا ۳۱ شــهریور زیــر 
کادر فنــی تمرینــات خــود را ادامــه می دهنــد.  نظــر 
کامــل دســتور  رعایــت  بــا  اردو هــا  دور جدید ایــن 
العمل هــای بهداشــتی، پنــج شــنبه هــر هفته بــرای 
آقایــان و دوشــنبه هــر هفتــه بــرای بانــوان برگــزار 
خواهــد شــد. این ملــی پوشــان خــود را بــرای حضــور 
کــرد. در رقابت هــای قهرمانــی آســیا آمــاده خواهنــد 

بــرای  جهــان  نصــف  آوران  رزم  ورزشــی  گــروه 
رســیدن بــه قله های موفقیــت هــر روز و بــا اراده ای 
بیشــتر در تــاش هســتند. خانــم احمــدی مربــی 
گــروه رزم آوران نصــف جهــان بــا اشــاره  و مســئول 
گــروه شــامل ۱۳ ورزشــکار و قهرمــان  به اینکه ایــن 
کاراته کای زیر ۱۴ ســال تشــکیل  کشــوری از بانوان 
کاراته ســبک  گــروه  شــده گفــت: شــاخه اصلی این 
معرفــی  آن  اصلــی  هــدف  کــه  اســت  شــوتوکان 
جذابیت هــا و فنــون زیبای ایــن رشــته بــرای همــه 
کــه بــا حــرکات جــذاب و  بــه ویــژه بانــوان اســت 
دیدنی رشــته کاراته را به ســبک جدید به نمایش 
گــروه رزم آوران ایــن  می گذارنــد. وی افــزود: تــاش 
کنــد ورزش در همــه ابعــاد آن  کــه ثابــت  اســت 

بــرای جامعــه بــه ویــژه بانــوان و دختران ایرانــی 
جایگاهــی ویــژه بــرای ســامتی، نشــاط و شــادابی 
ورزشــی  هنــری،  گــروه  مربی ایــن  دارد.  جامعــه 
کــه همگــی  گــروه ۱۳ نفــره  افــزود: امیدواریــم با ایــن 
از مســتعدان ورزش کاراتــه هســتند روزی بتوانیــم 

کنیــم. کشــور عزیزمــان افتخــار آفرینــی  بــرای 

ورزشــکاران اصفهانــی رتبه هــای برتــر رقابت هــای 
کردنــد. لیــگ مجــازی ووشــو را کســب 

ــوان  ــزارش فدراســیون ووشــو، در بخــش بان گ ــه  ب
در رده ســنی نوجوانــان هیئــت اصفهــان اول شــد 
و در رده بزرگســاالن این بخــش هیئــت اصفهــان 

کــرد. کســب  مقــام دوم را 
ســنی  رده  در  رقابت هــا  آقایان ایــن  بخــش  در 

نوجوانــان هیئــت اصفهــان دوم شــد و در رده 
ســنی جوانان ایــن بخــش هیئــت اصفهــان مقــام 

ســوم را بدســت آورد. 
معرفــی  بــا  ووشــو  مجــازی  لیــگ  رقابت هــای 
تیم  هــای برتــر دو بخــش آقایــان و بانــوان و در 
ــاالن  ــان و بزرگس ــان، جوان ــنی نوجوان ــه رده س س
بــا معرفــی تیم  هــای برتر ایــن پیکار هــا بــه اتمــام 

رســید.

ورزشــکار اصفهانــی بــه دومیــن اردوی تدارکاتی تیم 
ملــی فوتســال دعوت شــد.

گــزارش فدراســیون فوتبــال ســید محمــد ناظــم  بــه 
ســپهر  فوتســال،  ملــی  تیــم  ســرمربی  الشــریعه، 
محمــدی از اصفهــان را بــه همــراه ۱۹ بازیکــن دیگــر 
بــه دومیــن اردوی تدارکاتــی تیــم ملــی فوتســال فــرا 

خوانــد.
 ۵ چهارشــنبه  روز  بایــد  شــده  دعــوت  بازیکنــان 
خردادمــاه راس ســاعت ۱۴ در محــل هتــل المپیک 

ــد. کنن ــی  ــی معرف کادر فن ــه  ــود را ب خ
این اردو تا نهم خرداد ادامه دارد.

کشــورمان بــه جمــع طایــی  ملی پــوش هندبــال 
پوشــان ســپاهان اضافــه شــد.

ســپاهان،  باشــگاه  خبــری  پایــگاه  گــزارش  بــه 
بــا  هندبــال  پــوش  ملــی  صــادق زاده،  شــهاب 
کــره بــا  حضــور در دفتر ایــن باشــگاه پــس از مذا
کت مدیرعامــل و مجتبــی لطفــی  محمدرضــا ســا
رییــس هیــات مدیــره باشــگاه ســپاهان، بــا عقــد 
قــراردادی بــه جمــع طایــی پوشــان اصفهــان 

پیوســت.
و  هندبال ایــران  بازیکــن  زاده  صــادق  شــهاب 
کــه ســابقه  اهــل اســتان آذربایجــان شــرقی اســت 
عضویــت در تیم هــای ملــی جوانــان و بزرگســاالن 

کارنامــه دارد. هندبــال را در 

هندبالیســت های اصفهانــی بــه نخســتین اردوی 
تیــم ملــی هندبــال جوانــان دعــوت شــدند.

اردو  در ایــن  هندبــال،  فدراســیون  گــزارش  بــه 

مهــدی عباســی، متین صفــوی، علــی حفیظیان، 
صابــر حیــدری و فرحــان باباصفــری از اصفهــان بــه 
همــراه ۲۶ ورزشــکار دیگــر در ایــن اردو حضــور دارند.

اردو نشــینان از دهــم تــا ۲۳ خــرداد زیــر نظــر ســرگئی 
ــکار  ــین رنج ــرمربی، حس ــوان س ــه عن ــو ب نیکولینک
و ســید مجتبــی میردامــادی بــه عنــوان مربــی، 
ــی  ــزاد قهرای ــان، به ــی دروازه ب ــفیعی مرب ــاد ش فره
پــور مربی بدنســاز، امیــد کاظمی فیزیوتراپ، ایمان 
صحراییان بعنوان روانشــناس و محمود متین به 
عنــوان سرپرســت تمرینــات خــود را آغــاز می کننــد. 
هندبــال  ملــی  تیــم  آمادگــی  اردوی  نخســتین 

می شــود. برگــزار  مازنــدارن  در  جوانان ایــران 

ملــی  تیــم  انتخابــی  اردوی  میزبــان  اصفهــان 
شــد. بانــوان  ســال   ۱۷ زیــر  فوتبــال 

گــزارش فدراســیون فوتبــال، شــادی مهینــی،  بــه 
طیبــان،  عســل  فوتبــال،  ملــی  تیــم  ســرمربی 
نازنیــن  رضــوی(،  )خراســان  صفــار  شــیرین 
ــا نــوروزی، زهــرا پوررســتمی،  ــوارس، دیان منصورال
شــادی خیــری، پارمیــس ثابــت، هیــوا اعتمــادی، 
ملیــکا باقرنســب )تهــران(، ســوگند راجــی، مائــده 
)گیــان(  مهــدوی  ســتوده  طهــورا  رنــگ،  بــی 
اردوی  به ایــن  شــده  دعــوت  بانــوان  جملــه  از 

انتخابــی هســتند.

مبینــا خلیلــی، هســتی ســادات حســینی )البــرز(، 
یاســمن جلیلیــان )کرمانشــاه(، نفیســه منتشــلو 
)مرکــزی(،  کبــری  ا علــی  مــا  بیتــا  )کردســتان(، 
گلســتانی  نرگــس حــدادی )گلســتان(، فاطمــه 
)خراســان شــمالی(، زیبــا نعمــت پــور )مازنــدران(، 
آریانــا  )بوشــهر(،  زهــرا عبدعلــی  زینــب خلیلــی، 
جوزانــی، مانــا پارســایی )فــارس(، مهرنــاز عــزت 
شــیرازی  ســتایش  زیدآبــادی،  زهــرا  آبــادی، 
)کرمــان(، یلــدا رســتمی )کهگیلویه و بویراحمــد(، 
مبینــا محمــدی )خوزســتان(، مهشــید رســتمی، 
بختیــاری(،  )چهارمحــال  احمــدی  نرجــس 
ــه  ــام(، فاطم ــان )ای ــدی، روژان تمری ــم محم مری
کانتــری )کیــش( ازدیگر ورزشــکاران این  الســادات 

انتخابــی هســتند. اردوی 
ــوان  اولیــن اردوی انتخابــی تیــم ملــی فوتبــال بان
رده ســنی زیــر ۱۷ ســال بانــوان از پنجــم تــا دهــم 

خــرداد در اصفهــان برگــزار می شــود.
برگــزاری اردوی انتخابــی تیــم ملــی زیــر ۱۷ ســال 
بــه منظــور انتخــاب نفــرات برتــر جهــت حضــور در 
مرحلــه نخســت رقابت هــای مقدماتــی قهرمانــی 

کافــا اســت. آســیا و تورنمنــت 

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

حضور اسکیت بازان اصفهانی 
در تمرینات آماده سازی تیم ملی 

تالش رزم آوران نصف جهان 
برای فتح قله های موفقیت 

پایان لیگ مجازی ووشو با معرفی تیم  های برتر 

دومین اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال:

دعوت ورزشکار اصفهانی به اردو 

پیوستن شهاب صادق زاده به سپاهان 

نخستین اردوی تیم ملی هندبال جوانان:

دعوت پنج هندبالیست اصفهانی 
به اردوی تیم ملی هندبال 

اصفهان میزبان اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال زیر 
۱۷ سال بانوان 

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

در  کشــورمان  والیبــال  ملــی  تیــم  مســابقات 
لیــگ ملت هــا از شــبکه ســه بــه صــورت زنــده 

می شــود. پخــش 
ســیما،  رســانی  اطــاع  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ملــی  تیــم  مســابقات  برگــزاری  بــا  همزمــان 
بــه   ۲۰۲۱ ملت هــای  لیــگ  در  والیبال ایــران 
طــور  بــه  ســیما  ســه  شــبکه  میزبانی ایتالیــا، 
می کنــد. پخــش  را  مســابقات  مســتقیم این 
و  کشــورمان  ملــی  تیــم  دیدارهــای  جریــان 
اســت: زیــر  بــه شــرح  تلویزیــون  از  آن  پخــش 

ایران -ژاپن جمعه ۷ خرداد ساعت ۱۵:۳۰
ایران -روسیه شنبه ۸ خرداد ساعت ۱۴:۳۰

ایران -هلند یکشنبه ۹ خرداد ساعت ۱۴:۳۰
ایــران -کانــادا پنــج شــنبه ۱۳ خــرداد ســاعت 

۱۴:۳۰
ایران -ایتالیا جمعه ۱۴ خرداد ساعت :۱۹:۰۰

ایــران -بلغارســتان شــنبه ۱۵ خــرداد ســاعت 
۲۲:۰۰

ایــران -امریــکا چهارشــنبه ۱۹ خــرداد ســاعت 
۲۰:۳۰

خــرداد   ۲۰ شــنبه  پنــج  -صربســتان  ایــران 
۱۲:۳۰ ســاعت 

ایران -آلمان جمعه ۲۱ خرداد ساعت ۱۲:۳۰
ایــران - اســترالیا ســه شــنبه ۲۵ خــرداد ســاعت 

۱۴:۳۰
ایــران -برزیــل چهارشــنبه ۲۶ خــرداد ســاعت 

۲۳:۳۰
ایــران اســلوونی پنــج شــنبه ۲۷ خــرداد ســاعت 

۱۸:۳۰
ســاعت  خــرداد   ۳۱ دوشــنبه  -فرانســه  ایــران 

۱۵:۳۰
ایران -لهستان سه شنبه ۱ تیر ساعت ۱۷:۳۰
ایران -آرژانتین چهارشنبه ۲ تیر ساعت ۱۸:۳

جدول پخش مسابقات 
تیم ملی والیبال ایران از 

تلویزیون
اســطوره دروازبانی ایــران پنجــاه و پنــج ســاله شــد 
کــه پســرش میــراث دار او در تیــم  آن هــم در حالــی 

ملی ایــران شــده اســت.
گزارش ورزش ســه احمدرضا عابدزاده در حالی  به 
ــذارد  ــی اش می گ ــه ی زندگ ــمین ده ــه شش ــدم ب ق
کــه پســرش پــس از چنــد ســال سختکوشــی حــاال 
بــدون هیــچ حــرف و حدیثــی و تنهــا بــه واســطه 
صاحیــت و توانایــی خــودش بــه تیــم ملــی دعوت 
شــده اســت. وقتــی امیــر عابــدزاده بــرای اولیــن 
کــی روش بــه تیــم ملــی دعــوت شــد،  بــار توســط 
کیــروش خــرده  کــه به ایــن انتخــاب  کســانی بودنــد 
کشــور  بگیرنــد و نــام پــدرش و همچنیــن بــازی در 
امــا حــاال  کیــروش را عامل ایــن دعــوت بداننــد. 
کــه عــدم دعوتــش بــه تیــم  او بــه جایــی رســیده 
ــاداش  ــد. این پ ــز باش ــوال  برانگی ــد س ــی می توان مل
کــه هیچــگاه نخواســت زیــر ســایه  پســری اســت 
اســم پــدر در فوتبال ایــران بــرای خــود تیــم دکان باز 
کنــد و ســقف آرزوهایــش باالتــر از حضــور صــرف در 

فوتبال ایــران بــود.
وقتــی آمــار عملکــرد امیــر عابــدزاده را در باشــگاه 
کــه چشــم مان  ــار  ماریتیمــو مــرور می کنیــم و هــر ب
در  او  حیرت انگیــز  کنش هــای  وا جمــال  بــه 
از  خبرهایــی  و  می شــود  روشــن  پرتغــال  لیــگ 
پیشــنهادهای تیم های بزرگتر به او را می خوانیم، 
کــه بــا  بی اختیــار پســر بچــه ای را بــه یــاد می آوریــم 
پــدری  کنــار  در  کودکانــه اش  دروازه بانــی  لبــاس 
کــه محبوب تریــن چهــره ورزشــی آن زمان ایــران 
بــود، از پله هــای اســتادیوم آزادی بــاال می آمــد و 
کــه خــود را در میــان تشــویق های  همــراه پــدری 
گــرم  بــی امــان هوادارانــش بــرای حضــور در میــدان 
می کــرد، شــیرجه می رفــت و تــوپ می گرفــت. حــال 
کــه انــگار  آن پســر بچــه خــود وارد مســیری شــده 
سرنوشــت محتــوم او بــوده اســت؛ سرنوشــتی بــه 

نــام دروازه بانــی.
امیر در بین برگزیدگان لیگ پرتغال در فصل 
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گرچــه بــرای شــروع  فرزنــد ورزشــکار معــروف بــودن ا
می شــود  محســوب  امتیــاز  یــک  ورزشــی  دوران 
امــا بــه هیــچ وجــه متضمــن موفقیــت نیســت. 
ضمن اینکــه مقایســه شــدن بــا پــدر ورزشــکار، نیــز 
غیرقابل اجتناب اســت؛ بنابراین به دســت آوردن 
کاری ســخت  هویــت مســتقل در دوران حرفــه ای 
گــر ورزشــکار پــدر، خــود یــک  گاه نشــدنی اســت. ا و 

اســطوره باشــد آنــگاه رســیدن بــه هویتــی مســتقل 
در دوران حرفــه ای بــرای فرزنــدان، ســخت تر هــم 
می شــود. وقتــی پــدرت احمدرضــا عابــدزاده ای 
و  دروازه بانی ایران ایســتاده  قلــه  در  کــه  باشــد 
سال هاســت که عملکــرد هــر دروازبانی که پیراهن 
شــماره یــک تیم ملــی را می پوشــد بــا او مقایســه 
کنــی تــا بتوانــی  کاری ناممکــن  می شــود، بایــد 
کنــی. چقــدر بایــد  نامــت را از زیــر ســایه پــدر خــارج 
کام بگــذاری  تــوپ بگیــری و مهاجمــان حریــف را نا
و در چــه جهنم هایــی ســوزان تر از جهنــم ملبــورن 
و حوهوربــاروی مالــزی و ریــاض عربســتان بایــد 
بدرخشــی و ســربلند بیــرون بیایــی تا شــاید آنوقت 

نامــت را باالتــر از عقــاب آســیا ببرنــد. 
با ایــن نــوع نــگاه، امیــر عابــدزاده بــودن »دشــواری 
داشــت  کلفــت  پوســتی  بایــد  اســت.  وظیفــه« 
پــدر خــم  نــام  زیــر ســنگینی  تــا  بــزرگ  و روحــی 
گلــری را بــه لقایــش نبخشــی. امــا  نشــوی و عطــای 
خوشــبختانه امیــر برعکــس اغلــب فرزنــدان نــازک 
نارنجــی اســطوره ها، پوســت کلفتــی و پشــتکار پدر 
را بــه ارث بــرده و بــرای همیــن وقتــی بــه صــورت 
تدریجــی از چرخــه دروازه بانی فوتبال ایــران حذف 
شــد، ســعی نکــرد بــا اعتبــار نــام پــدر بــرای خــود 
کاســبی نــان و آب داری راه بینــدازد؛ بلکــه عــزم 
کــرد و دوبــاره از صفــر و همچــون  رفتــن بــه اروپــا 
یــک دروازه بــان در ابتــدای دوران حرفــه ای خــود، 
گامی نــو و تــازه برداشــت. هماننــد پــدرش که وقتی 
کربکنــدی نــام او را در دوران جوانــی از تیــم  رســول 
خــط زد، روز بعــد و روزهــای بعــد هم باز ســر تمرین 
کــرد تــا باالخــره عیــار خــود را بــه  رفــت و آنقــدر اصــرار 

کــرد. مربیــان اصفهانــی ثابــت 
هیچ کس حتی احتماال خود احمدرضا فکر 

نمی کرد امیر با این قیافه بچه درسخوان ها در 
نوجوانی حاال داعی دار پیراهن شماره یک تیم 

ملی باشد
کــه امیــر را  کســانی  کــه تنهــا  کــرد  بایــد اعتــراف 
گرفتنــد  در ابتــدای مســیر حرفــه ای اش جــدی 
و بــاور داشــتند خــود او و پــدرش بودنــد. حتــی 

متعصب تریــن هــواداران عابــدزاده نیــز امیــدی 
به اینکــه امیــر بتوانــد خــودی در فوتبال ایــران 
بــا  وقتــی  حتــی  نداشــتند.  دهــد  نشــان 

اعتقــاد  همــه  بســت  قــرارداد  پرســپولیس 
داشــتند کــه او تنهــا بــه خاطــر نــام پــدرش توانســته 
بــا پرســپولیس قــرارداد ببنــدد و شــاید هــم حــق بــا 
کســی عملکــردی از او ندیــده  کــه  آنهــا بــود. چــون 

بــود . بــرای همیــن هــم هیچــگاه در فوتبال ایــران 
گرفتــه نشــد و ایــن دقیقــا نقطــه ی آغــاز  جــدی 
کــه مســیری  جهــش امیــر در فوتبــال بــود. زمانــی 
کــه دیگــر نــام پــدر بــر بــاالی ســرش  کــرد  را انتخــاب 
کــه دیگر کســی او  ســنگینی نکنــد. بــه جایــی رفت 
را بــه عنــوان پســر احمــد عابــدزاده نشناســد بلکــه 
او را قبــل از هــر چیــز بــه نــام خــودش بــدون هیــچ 
ــه خاطــر عملکــرد و  پیشــوند و پســوندی و تنهــا ب

توانایی هایش بشناســند. در حال ارســال ساید 
والــی بــا پیراهــن ماریتیمو؛تیمی کــه تابســتان 

قصــد فــروش امیــر را دارد.
کــه امیــر تا حــدود  آنچــه مشــخص شــده این اســت 
ــازی  ــادی پشــتکار و جدیــت پــدرش در دوران ب زی

را بــه ارث بــرده اســت. هرچنــد او فیزیــک 
بــرای  امــا  نــدارد  را  پــدرش  رویایــی 

خــود  کودکــی  از  کــه  کســی 
اســتادیوم های  در  را 
غــول  کنــار  در  و  ورزشــی 
دیــده،  دروازه بانی ایــران 

انتخابــی  کــردن  دروازه بانــی 
ــر  ــه امی ــت و این گون ــوده اس ــدی ب ــی و اب ازل
عابــدزاده راهــی جــز پیمــودن مســیرهای 

نــدارد.  پیشــرفت 
حــاال او بــه نقطــه ای رســیده که حتی 

می توانــد داعیــه دار پیراهــن شــماره 
چــه  و  باشــد  ملــی  تیــم  یــک 

چیــزی زیباتــر و بهتــر از ایــن 
برای احمدرضا عابــدزاده 

بتوانــد  پســرش  کــه 
پیراهــن  جانشــین 

شــماره یــک او در تیــم ملــی 
باشــد؟

امیــر عابــدزاده از ایــن نظــر قابــل 
ــم نخواســت  ک ــه  ک ســتایش اســت 

کاســبی نکــرد . فوتبــال را  و از نــام پــدر 
کامــا  بــرای تفریــح نخواســت و بــه آن 

کرد. ســختی کشــید و تمرین  حرفه ای نگاه 
کــرد و ســخت جنگیــد تــا بــه جایگاهــی 

کســی دعــوت شــدن او بــه تیــم  کــه دیگــر  برســد 
ملــی را بــه خاطــر فرزنــد عقــاب آســیا بــودن ندانــد. 
حــاال احمدرضــا عابــدزاده می توانــد امیــر را در تولد 
ــن  ــوان بزرگتری ــه عن ــود ب ــالگی خ ــج س ــاه و پن پنج
کنــد، شــاهکاری  شــاهکارش در زندگــی معرفــی 
ــون  ــورن و لی ــاهکارهایش در ملب ــه ش ــر از هم باالت
آزادی  همیــن  و  پکــن  و 

خودمــان!
نویسنده: حجت 
شفیعی

چگونه جایگاه افسانه ای پدر را هدف قرار بدهید

یک باورنکردنی دیگر از خانواده عابدزاده
گزارشربخ

گفــت: مهــدی  کاشــان  رییــس هیــات هندبــال 
علــی حفیظیــان هندبالیســت های  و  عباســی 
مستعد و خوش آتیه این شهرستان برای شرکت 
در نخســتین مرحلــه اردوی تیــم جوانان ایــران در 

ســال جــاری دعــوت شــدند. 
ــراه  ــه هم ــان ب ــن بازیکن ــر افزود: ای ــدی پدرام ف مه
اصفهــان،  اســتان های  از  دیگــر  بازیکــن   ۲۹
آذربایجان شــرقی، آذربایجــان غربی، چهارمحال 
و بختیــاری، خراســان رضــوی، فــارس، قزویــن، 
کهگیلویــه و بویراحمــد، مازنــدران و مرکــزی  قــم، 
تمرینــات خــود را از ۱۰ تــا ۲۳ خــرداد مــاه جــاری 
کادر فنــی تیــم هندبــال جوانان ایــران  زیــر نظــر 
در مجتمــع فرهنگــی ورزشــی ایثار شــهر ســاری 

پیگیــری می کننــد.
وی ادامه داد: حفیظیان و عباسی سال گذشته 
مبارکــه  فــوالد  تیم هــای  بــا  همــراه  ترتیــب  بــه 
ســپاهان و ذوب آهــن اصفهــان در مســابقه های 

کردنــد. کشــور شــرکت  قهرمانــی نوجوانــان 
کرونــا در  گفتــه وی، هــر چنــد شــیوع ویــروس  بــه 
گذشــته تمرین هــای ورزشــی را تحــت  یکســال 
کاشــان بــرای  تاثیــر قــرار دارد امــا هیــات هندبــال 
کــرد تا  بازیکنــان یادشــده ســالن اختصاصی مهیا 
آنــان تمرین هــای خــود را بــه طور مــداوم پیگیری 

کننــد و بــه آمادگــی مطلوبــی برســند.
کاشــان بــا بیان اینکــه  رییــس هیــات هندبــال 

گذشــته  حفیظیــان و عباســی در اردوهــای ســال 
کشــورمان حضور مســتمر و فعالی  تیم نوجوانان 
مســابقه های  بــود  قــرار  شــد:  یــادآور  داشــتند، 
بــه  گذشــته  ســال  آســیا  نوجوانــان  قهرمانــی 
کرونــا  میزبانــی قزاقســتان برگــزار شــود امــا شــیوع 

مانــع برگــزاری آن شــد.
ــان  کاش ــکاران  ــرد: ورزش ک ــان  ــر نش ــر خاط پدرام ف
اســتعداد و توانمندی مناسبی در رشته هندبال 
و  نوجوانــان  پایــه،  تیم هــای  کنــون  ا و  دارنــد 
شــیوه نامه های  رعایــت  بــا  کاشــان  جوانــان 
نظــر مهــدی دوســت و ســعید  زیــر  بهداشــتی 
یوســفی بــرای حضــور در رقایت هــای پیــش رو 

می کننــد. تمریــن 
ســیدجواد  حمایت هــای  از  قدردانــی  بــا  وی 
ساداتی نژاد نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل 
کــه زمینه ســاز حضــور مســتمر ســال های گذشــته 
کاشــان در مســابقه های لیــگ  نماینــده هندبــال 
دســته یــک باشــگاه های ایران شــد، ادامــه داد: 
گذشــته بــه دلیــل شــیوع  هرچند ایــن تیــم ســال 
کرونــا در ایــن رقابت هــا شــرکت نکــرد اما امســال به 

طــور حتــم در مســابقه ها حضــور می یابــد.
گفتــه وی، تمرین هــای تیــم هندبــال بانــوان  بــه 
کاشــان نیــز بــرای حضــور در رقابت هــای دســته ۲ 
کشــور زیــر نظــر آرزو اســکندری و مرضیــه کریمیــان 

در حــال پیگیــری اســت.

رییس هیات هندبال کاشان:

کاشانی به اردوی تیم جوانان ایران  ۲ هندبالیست 
دعوت شدند

خبر

نگرانی از وضعیت دوگانه در تیم ملی!
لژیونرهــای  از  برخــی  کــه  مدت هاســت 
فوتبال ایــران بــا اتمــام مســابقات باشــگاهی در 
ــابقه  ــرایط مس ــد و از ش ــر می برن ــه س ــات ب تعطی
دور هســتند و از طرفــی برخــی فوتبالیســت های 
کــوران بازی هــای داخلــی بــه  شــاغل در ایــران در 

می برنــد.  ســر 
اردوی تیــم ملــی فوتبال ایــران چهــارم خــرداد آغاز 
کادر فنــی تیــم ملــی بعــد از بازی هــای  می شــود و 
معوقــه لیــگ  برتــر، اسامی ملی پوشــان مدنظــر 
خــود را بــرای حضــور در اردو و شــرکت در انتخابــی 

کــرد. جــام جهانــی در بحریــن اعــام خواهــد 

کشــورهای غــرب  کثــر  مســابقات باشــگاهی در ا
آســیا و اروپــا تمــام شــده و تعــداد معــدودی از 
بازیکنان همچنان در کوران مسابقات هستند. 
بــه همیــن دلیــل برخــی از بازیکنــان لژیونر ایرانــی 
کــه احتمــاال بــه اردوی تیــم ملــی دعــوت خواهنــد 
شــد، در تعطیــات بــه ســر می برنــد و مــدت زمــان 
کــه از شــرایط مســابقه دور  زیــادی خواهــد بــود 
ــی  ــی ماننــد ســردار آزمــون، عل هســتند. بازیکنان
قلــی زاده، کاوه رضایــی، شــجاع خلیــل زاده، امید 
ابراهیمــی، علــی کریمــی و... در زمــره ملی پوشــان 
کــه چنــد هفتــه ای اســت از  لژیونــری هســتند 

گروهی و شــرایط مســابقه دور شده اند. تمرینات 
از طرفــی مســابقات لیــگ برتر ایــران بــا توجــه بــه 
کــه حکــم مــرگ  اهمیــت بازی هــای تیــم ملــی 
و زندگــی را دارد، همچنــان دنبــال می شــود. در 
واقع ایــن انتظــار می رفــت کــه حداقــل کادر فنی و 
مدیــران فدراســیون شــرایطی را فراهــم می کردنــد 
روز  چهــار  ســه،  حداقــل  لیــگ  بازی هــای  کــه 
بازیکنــان  و  می شــد  لغــو  اردوی ایــران  از  قبــل 
شــاغل در ایــران زمــان بیشــتری بــرای ریــکاوری 
گونــه  و اســتراحت بــه دســت می آوردنــد و از هــر 

مصدومیــت احتمالــی جلوگیــری می شــد.
در حــال حاضــر ملــی پوشــان شــاغل در لیــگ 
برتــر بعــد از برگــزاری بازی هــای خــود در ســوم 
ــم  ــل اردوی تی ــه مح ــود را ب ــد خ ــورا بای ــرداد، ف خ
ملــی برســانند و چهــارم خرداد نخســتین جلســه 
ایــن وضعیــت دوگانــه  کننــد.  برگــزار  را  تمریــن 
کــه  بــرای بازیکنــان ملی پــوش در شــرایطی اســت 
نگرانی هایــی  دربــاره آینــده تیــم ملــی وجــود دارد. 
کــه بحریــن و عــراق زودتــر از ایــران  بــه خصــوص 
راهــی اردو شــده اند و در ایــن مــدت، دیدارهــای 
دوســتانه ای را بــا اوکرایــن و تاجیکســتان برگــزار 
کــرد امــا تیــم ملــی بــدون هیــچ دیــدار  خواهنــد 

دوســتانه ای بــه بحریــن مــی رود.

نگاه ورزشی
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خوردن روزانه ماست 
هنگام صبح چه مزایایی 

دارد؟ 

گر ناشتا هستید لب  ا
کی ها نزنید!  به این خورا

خبرربخ

خبرربخ

نتیجــه تحقیقــات دانشــمندان نشــان می دهــد که 
خــوردن روزانــه ماســت در وعــده صبحانــه فوایــد 
گــزارش خبرگــزاری  زیــادی بــرای ســامتی دارد.  بــه 
گریگــروف دانشــمند بلغــاری،  نووســتی، اســتامین 
طــی  در  و  بــود  کــرده  مطالعــه  را  کشــک  ترکیــب 
کتری  آزمایش های آزمایشگاهی توانســت دو نوع با
گرمادوســت(  اســترپتوکوک  و  بلغــاری  )باســیل 
کند. ایــن  را جــدا  موجــود در شــیر تخمیــر شــده 
کشــف آغــاز مطالعــات علمی اختصــاص یافتــه بــه 
کارلوس  مطالعه ماســت بود و هنوز هم ادامه دارد. 
کــه ماســت  گومزگالگــو، متخصــص تغذیــه می گویــد 
ــی  ــر بیولوژیک ــی از نظ ــواد غذای ــن م ــی از مهمتری یک
اســت. همچنیــن منبــع عالــی پروتئیــن، چربی هــا، 
ویتامین هــا، مواد معدنــی و کربوهیدرات های قابل 
کیلــو  کــه حــاوی ۱۰۶  گــرم ماســت  هضــم اســت. ۱۰۰ 
کالــری اســت ۱۰ ٪ نیــاز بــدن بــه پروتئیــن، ۴ ٪ چربــی 
کربوهیــدرات را تأمیــن می کنــد؛ بنابرایــن،  و ۴ ٪ 
متخصصــان تغذیه بــه ورزشــکارانی که دچــار اضافه 
وزن هســتند و زنــان بــاردار توصیــه می کننــد ماســت 
کــه حــاوی  بخورنــد. مزیــت بــزرگ ماســت این اســت 
کتری هــای زنــده ماننــد پروبیوتیک هایــی اســت  با
می بخشــند. این  بهبــود  را  روده  میکروبیــوم  کــه 
کــه انســان مقــدار زیــادی  کنونــی  خاصیــت در زمــان 
چربــی و مــواد غذایــی تصفیــه شــده و شــیمیایی 
مصــرف می کنــد از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت؛ 
بنابرایــن، ماســت در ایــن شــرایط بهتریــن مــاده 
بازیابــی و بهبــود میکروبیــوم روده  بــرای  مغــذی 
محســوب می شــود. ماســت حــاوی ویتامین هــای 
کاروتــن، E و K و همچنیــن  محلــول در چربــی، بتا
 PP(،( B۳ ،B۲ ،B۱ ویتامین هــای محلــول در آب
کلســیم،  B۹ ،B۶ ،B۵ ،B۴ و B۱۲ و مــواد معدنــی 
منیزیــم، ســدیم، پتاســیم، روی، منگنــز، ســلنیوم و 

فســفر زیــاد اســت.
از ایــن رو، خــوردن ماســت هــر روز صبــح بــه لطــف 
کــه باعث   ،D ترکیــب هماهنــگ کلســیم و ویتامیــن
اســتخوان  پوکــی  از  می شــود،  کلســیم  جــذب 

می کنــد.  جلوگیــری 
همچنیــن پتاســیم و منیزیــم موجــود در ماســت 
می کننــد،  تقویــت  را  خــون  فشــار  ســازی  عــادی 
گــروه ویتامین هــای موجــود در آن، بــر  ویتامیــن A و 
رونــد متابولیســم تأثیــر مثبــت می گذارنــد و فعالیــت 

مغــز را بهبــود می بخشــند.

ــا  ــت ام ــی روز اس ــده غذای ــن وع ــه مهمتری صبحان
ــورد.  ــی خ ــده خال ــا مع ــوان ب ــا را نمی ت ــه غذاه هم
گوجــه فرنگــی حــاوی ویتامیــن C و بســیاری از 
مــواد مغــذی دیگــر اســت با ایــن حــال، الزم اســت 
گوجــه فرنگــی بــا معــده خالــی بــه دلیــل  از خــوردن 
اســیدیته  می توانــد  کــه  تانیــک  اســید  داشــتن 
گوارش را افزایش دهد و در نتیجه باعث  دســتگاه 
کنیــد. بــه مبتایــان  ورم معــده شــود، خــودداری 
بــه بیماری هــای زخــم معــده توصیــه می شــود 
صبح هــا گوجــه فرنگــی را کنار بگذارند. شــما نباید 
گازدار را بــا معــده خالــی مصــرف  نوشــیدنی های 
کنیــد، زیرا ایــن نوشــیدنی ها می تواننــد باعــث نفخ 
شــکم و همچنیــن اســیدیته محیــط را افزایــش 
دهنــد، کــه در نهایــت می توانــد منجر به فرســایش 

و ســرطان مــری شــود.
عــاوه بر ایــن، شــما نبایــد شــیرینی پفکــی بخورید. 
گرســنگی، مخمــر موجــود  بــا وجــود از بیــن رفتــن 
مخــاط  تحریــک  باعــث  وعده هــا  میــان  در ایــن 

معــده می شــود.
غــذای تنــد از ضــرر کمتری برخوردار نیســت، که بر 
روی غشــای مخاطــی نیــز تأثیــر منفــی می گــذارد و 
باعث قولنج، دل درد و ســوهاضمه می شــود. این 
و  ســیر  قرمــز،  فلفــل  تنــد،  فلفــل  شــامل  مــواد 

زنجبیــل اســت.
عــاوه بر ایــن، متخصصــان خــوردن شــیرینی در 
صبــح را توصیــه نمی کننــد، زیــرا وقتــی قنــد وارد 
معــده خالــی می شــود، از اشــباع خــون با انســولین 
بــه  منجــر  می توانــد  می کند. ایــن  جلوگیــری 

مشــکات بینایــی و منجــر بــه دیابــت شــود.
قــرار دادن ماســت در لیســت غذا هــای ممنــوع 
بــاالی  محتــوای  گرفــت.  قــرار  صبحگاهــی 
معــده  در  اســید  ترشــح  بــا  کتوباســیل ها  ال
خالــی تســاوی می یابــد. بــا ترشــح آن، نــه تنهــا 
طــور  بــه  بلکــه  می میرنــد،  مفیــد  کتری هــای  با
کلــی ســطح اســیدیته افزایــش می یابــد. بــه همین 
یــا  یــک  می کننــد  توصیــه  متخصصــان  دلیــل، 
دو ســاعت بعــد از وعــده غذایــی اصلــی ماســت 

بخوریــد.
خالــی  معــده  بــا  را  گابــی  اســت  بهتــر  آخــر،  در 
بــه  کــه  اســت  فیبــر  از  سرشــار  زیــرا  نخوریــد، 
ــه  دیواره هــای معــده آســیب می رســاند و منجــر ب
ســوهاضمه می شــود؛ بنابرایــن توصیــه می شــود 
ــایر  ــا س ــر ی ــو دوس ــقاب ج ــک بش ــد از ی ــی را بع گاب

بخوریــد. غــات 

مــوارد ابتــا بــه ســرطان روده بــزرگ در افــراد زیــر 
ــت  ــش اس ــال افزای ــر در ح ــه اخی ــی ده ــال ط ۵۰ س
کمتــر موفقیــت در درمان ایــن  و بــه دلیــل شــانس 
کــه بــه طــور معمــول در ســطح باالتــر  نــوع ســرطان 
متاســتاز می شــود، این بیمــاری را بــه یکــی از شــایع 
کــرده  کشــنده جهــان تبدیــل  تریــن بیماری هــای 

اســت. 
بــر اســاس آخریــن آمــار ســازمان بهداشــت جهانــی، 
ســرطان روده بــزرگ و راســت روده بــا ۱.۹۳ میلیــون 
مــورد ابتــا در جهــان از شــایع تریــن بیماری هــای 
کشــنده در ســطح جهــان اســت. بــه تازگــی تجزیــه 
و تحلیــل جدیــد از داده هــای ۱۳ مطالعــه نشــان 
کــه عوامــل غیــر ژنتیکــی در پشــت افزایش  می دهــد 
کــه تغییــر رژیــم غذایــی و  مــوارد ابتــا وجــود دارد 
ســبک زندگــی از عوامــل مشــکوک در افزایــش بــی 
کنــون  گرچــه تا رویه ایــن بیمــاری عنــوان شــده، ا

گســترده ای انجــام نشــده اســت. تحقیقــات 
و  کنتــرل  کــز  مرا اعــام  آخریــن   ،۲۰۱۷ ســال  در 
کــه  پیشــگیری از بیمــاری )CDC( نشــان می دهــد 
۵۲ هــزار و ۵۴۷ مــرگ ناشــی از ســرطان روده بــزرگ 
گــزارش شــده اســت. ســرطان  در ایــاالت متحــده 
روده بــزرگ بــا تشــخیص زود هنــگام قابــل درمــان 
ــه  ــکا ب ــر اســت. در نتیجــه، انجمــن ســرطان آمری ت
کــه از ۴۵ ســالگی غربالگــری  افــراد توصیــه می کنــد 

ســرطان روده بــزرگ را انجــام دهنــد.
 JNCI Cancer مجلــه  در  کــه  جدیــدی  مطالعــه 
شــده،  منتشــر   SpectrumTrusted Source
کــرده  بررســی  را  کننــده  نگــران  رونــد  دلیل ایــن 
اســت. این مطالعــه جدیــد اولین تحقیق گســترده 
در زمینــه ارتبــاط احتمالــی بیــن شــروع زودرس 
تغییــرات  بــزرگ و عواملــی ماننــد  ســرطان روده 
ســبک زندگــی اســت. این مطالعــه نشــان می دهــد 
کــه عوامــل غیــر ژنتیکــی، از جملــه مصــرف بیشــتر 
گوشــت قرمــز و الــکل، بــا شــروع زودرس ســرطان 
افــرادی  همچنیــن  اســت.  مرتبــط  بــزرگ  روده 
ضدالتهــاب  داروهــای  ســایر  یــا  آســپرین  کــه 
در  بیشــتر  نیــز  نکردنــد  غیراســتروئیدی مصــرف 

معــرض ابتــا به ایــن بیمــاری قــرار دارنــد.
گذشــته، عــادات غذایــی بــه  در طــول نیــم قــرن 
کــرده و ایــن تغییــرات ممکــن اســت  شــدت تغییــر 
عاملــی در افزایــش بیمــاری باشــد. تغییــر ســبک 
زندگــی در شــیوع ســایر بیماری هــا از جملــه دیابــت 
نیــز نقــش دارنــد. از اواخــر دهــه ۱۹۶۰، غذاهــای 
فــرآوری شــده و نوشــیدنی های غیــر الکلــی بیشــتر 

مصــرف می شــود، عــاوه بر ایــن، مصــرف میــوه و 
کــه منجــر بــه دریافت کمتر  ســبزیجات کمتــر شــده 
کلســیم می شــود. این تغییــرات  فیبــر، فــوالت و 
کــم تحرکــی، شــاخص های تــوده بدنــی  غذایــی بــا 
باالتــر )BMI( و مصــرف بیشــتر الــکل در میــان افــراد 

ــوده اســت. همــراه ب
روی  بــر  داده  مجموعــه  یــک  پژوهــش،  در ایــن 
۳۷۶۷ مــورد ســرطان روده بــزرگ در افــراد زیــر ۵۰ 
کنتــرل متمرکــز شــد.  ســال بــه همــراه ۴۰۴۹ فــرد 
بــه ۲۳ هــزار و ۴۳۷  مــورد دیگــر عوامــل مربــوط 
مورد ایــن بیمــاری را در افــراد بــاالی ۵۰ ســال بــا 
گــروه کنتــرل بررســی کرد. هر مــورد از طریق   ۳۵۳۱۱
گزارش هــای آســیب شناســی یــا  ســوابق پزشــکی، 
گواهی هــای مــرگ تأییــد شــد و نمونــه محــدود بــه 

ــود. ــی ب ــراد اروپای اف
بــا  بــزرگ  کــه ســرطان روده  محققــان دریافتنــد 
شــروع زودرس بــا چندیــن عامــل مرتبــط اســت 
کــه بــه طــور  کــه قــوی تریــن ارتبــاط بــا افــرادی بــود 
غیراســتروئیدی  داروهــای  و  آســپرین  از  منظــم 
ــرف  ــدی، مص ــه بع ــد. در مرحل ــتفاده نمی کردن اس
گرم در روز - دخیل بود.  بیشتر الکل - بیش از ۲۸ 
که بیشــترین ارتباط را با این بیماری  عامل بعدی 
ــود. احتمــال  گوشــت قرمــز ب دارد، مصــرف بیشــتر 
ــه  ــی روی ــا مصــرف ب ــزرگ ب ــه ســرطان روده ب ابتــا ب

ــا ۱۰ درصــد افزایــش همــراه اســت. گوشــت قرمــز ب
کمتــر از دبیرســتان حتــی پــس  افــراد بــا تحصیــات 

از ســازگاری بــا ســایر عوامــل ماننــد رژیــم غذایــی 
کــه  نیــز در معــرض خطــر بیشــتری قــرار دارنــد. چرا
تحصیــات  پژوهــش،  محققان ایــن  عقیــده  بــه 
پاییــن بــا وضعیــت اقتصادی-اجتماعــی پاییــن 
ارتبــاط دارد و ممکــن اســت بــه تبــع آن دسترســی 
ــه بهداشــت و مراقبت هــای بهداشــتی این افــراد  ب

کمتــر باشــد.
محققــان همچنیــن دریافتند که مصــرف فیبر کم 
بیشــتر از ســرطان روده بــزرگ بــا ســرطان رکتــوم در 

ارتبــاط اســت.
همچنین ایــن مطالعــه ارتباطــی بیــن ابتــای اولیه 
کافــی فــوالت،  ســرطان روده بــزرگ و دریافــت نا
کــرد. همچنیــن در ایــن  کلســیم مشــخص  فیبــر و 
کــه ســیگار، BMI باالتــر  پژوهــش مشــخص شــد 
و ســابقه دیابــت بــا شــروع زودرس ســرطان روده 

ــدارد.  ــی ن ــزرگ ارتباط ب
داد: ایــن  توضیــح  پژوهــش،  ارشــد این  محقــق 
بــرای  توجــه  قابــل  اولیــه  تــاش  یــک  مطالعــه 
شناســایی عوامــل منجــر بــه افزایــش اوایــل شــروع 
زمینــه  اســت. این تحقیــق  بــزرگ  ســرطان روده 
اولیــه را بــرای شناســایی هدفمنــد بــرای افــراد در 
کاهــش بــار  کــه در  معــرض خطــر فراهــم می کنــد 

اســت. ضــروری  بیمــاری  افزایش ایــن 
وی افــزود: بــه مطالعــات بیشــتر بــا نشــانگر زیســتی 

کامل تــری نیــاز داریــم.

عوامل زمینه ساز سرطان روده بزرگ چیست؟
خبرربخ

گهی فقدان سند مالکیت آ
ک ثبتــی شــماره 17۴8 فرعــی از 21 اصلــی  نظربه اینکــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــا
کــه در دفتــر 1۴۶ صفحــه ۳1۶ بــه نــام علیرضــا ابــاذری ثبــت وســند صادرگردیــده 
ســپس بموجــب ســند شــماره ۳۳77، 2۰ / ۳ / 8۳ دفتــر 1۴۵ شــهرضا بــه خانــم 
گردیــده و بموجــب ســند شــماره ۳871۵، ۳ / ۶ / 89  شــوکت شــاهچراغی انتقــال 
ــه  ــه خراســان میباشــد. اینک نامبــرده باارائ ــر 1۴۵ شــهرضا در رهــن شــرکت بهنان دفت
کتبــی بــه شــماره وارده 1۴۰۰217۰2۰۰8۰۰12۰2، 1۴۰۰/1/28 بــه انضمــام  درخواســت 
کــه امضــاء شــهود آن ذیــل شــماره ۶9299، 1/28/ 1۴۰۰  دوبــرگ استشــهادیه محلــی 
کــه ســندمالکیت آن  گواهــی دفترخانــه پنــج شــهرضا رســیده اســت مدعــی اســت  بــه 
بــه علــت جابجایــی مفقودگردیــده اســت و درخواســت صــدور المثنــای ســند مالکیــت 
ملــک فــوق را نموده انــد لذامراتــب به اســتناد تبصره یک اصاحــی ذیل مــاده 12۰ آئین 
گهــی می شــود. چنانچه کســی مدعی انجــام معامله  نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آ
نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجود ســند مالکیــت نزد خــود می باشــد از تاریخ انتشــاراین 
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا  گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را  آ
ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل 
گر ظرف مــدت مقرر  ســند مالکیــت بــه ارائــه کننده ســند مســترد گردد. بدیهــی اســت ا
اعتراضــی نرســید یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود 
اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد. مدیــر واحــد ثبتــی 

حــوزه ثبــت شــهرضا سیداســداله موســوی - 11۳99۳۶ / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

رای  بموجــب  نظربه اینکــه   ،1۴۰۰/۳/۴ تاریــخ:   ،2۰27۰۰۴۴9۶ شــماره: 
1۳99۶۰۳۰2۰27۰1۴۰۰7 مــورخ 1۳99/۰7/2۰ هیــات قانــون تعییــن تکلیــف دســتور 
بــه صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یکباب ســاختمان بــه مســاحت ۵۰/1۰ مترمربع و 
ک ثبتــی 1۵19۰/89  بــرروی مالکیــت مشــاعی بانــو محتــرم فاحتی فرزند حســن به پــا
ک ۳98 جنــوب بــه شــماره ثبــت ۶۵18۳ تحــت  موردثبــت صفحــه 2۰۵ دفتــر امــا
کــه پــس  شــماره چاپــی 77۳۰7۰ واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان صــادر شــده اســت 
از طــی تشــریفات قانونــی درحــال صــدور ســند مالکیــت می باشــد لــذا مراتب به اســتناد 
ــی  گه ــت آ ــک نوب ــت در ی ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 12۰ آیی ــل م ــی ذی ــک اصاح ــره ی تبص
می شــود. چنانچــه کســی مدعــی انجــام معامله نســبت به ملک مرقــوم یا وجود ســند 
گهی ظــرف مــدت ده روز اعتراض خود  مالکیــت نــزد خود میباشــد از تاریخ انتشــار این آ
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم و رســید  را 
کننــده مســترد  ــه  ــه ارائ ــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند مالکیــت ب ــد ت اخــذ نمای
ــا درصــورت اعتــراض  ــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید ی گ ــردد. بدیهــی اســت ا گ
اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معامله ارائه نشــود اقــدام به صدور ســند مالکیت المثنی 
ک منطقه شــرق  طبــق مقــررات خواهــد شــد. مهــدی شــبان رییــس ثبــت اســناد و اما

اصفهــان - 11۴۰۳8۴ / م الــف
گهی ابالغ اجرای ماده 1۴9 قانون ثبت آ

ثبــت،  قانــون   1۴9 مــاده  دراجــرای   ،1۴۰۰/۳/۴ تاریــخ:   ،2۰27۰۰۴222  شــماره: 
ک ثبتــی 1۵2۰2/2918 بخش  آقــای علــی اعتضــاد فرزند حســین مالک ششــدانگ پــا
ــع اضافــه مســاحت  ــال بابــت 2/۶7 مترمرب ۵ ثبــت اصفهــان مبلــغ 8/299/۴8۶ ری
ک مزبور به حســاب  ک فــوق بــه نفــع مهیــن فاضلــی فرزنــد محمــود مالک اولیــه پــا پــا
ســپرده ثبــت تودیــع نمــوده اســت لــذا بدینوســیله بــه مهیــن فاضلی ابــاغ می گــردد که 
ک شــرق اصفهــان  جهــت دریافــت مبلــغ فــوق بــه حســابداری اداره ثبــت اســناد و امــا
میــدان اللــه، خیابــان پرویــن روبــروی فروشــگاه رفــاه مراجعــه نماینــد. بدیهــی اســت 
عــدم مراجعــه وی جهــت دریافــت وجــه درمدتــی زایــد بــر 1۰ ســال از تاریــخ اصاح ســند، 
اعــراض محســوب و وجــه بــه حســاب درآمــد اختصاصــی ثبــت واریــز خواهــد شــد. 
ک شــرق اصفهان - 11۴۰۳9۰ / م الف مهدی شــبان رییس منطقه ثبت اســناد و اما

گهی آ

خبرربخ

خبرربخ

کــه در علم  ســیر خــواص دارویــی بســیار زیــادی دارد 
پزشــکی ثابت شــده اســت، همچنین مصرف ســیر 
بــا معــده خالــی خــواص درمانــی فــوق العــاده ای 

بــرای بــدن انســان دارد.
ســیر جایــگاه ویــژه ای در غــذای هندی هــا دارد و 
بــه عنــوان یکــی از قوی تریــن مــواد غذایــی بــرای 
انــواع بیماری هــا شــناخته شــده اســت.  درمــان 
ــوارش و  گ گــردش خــون، دســتگاه  ــه بهبــود  ســیر ب
سیســتم ایمنی، فشــار خــون، بیماری هــای قلبــی 
کمــک می کنــد و ســموم را از بــدن دفــع می نمایــد. 
را  ســیر  خالــی  شــکم  بــا  صبــح  می توانیــد  حتــی 

بخوریــد تــا از فوایــد آن بهره منــد شــوید.
دالیل مصرف سیر با شکم خالی

ــی  ــا معــده خال هضــم چربــی: خــوردن ســیر خــام ب
ــرای هضــم چربــی بســیار مفیــد اســت، زیــرا یــک  ب
رقیــق کننــده طبیعی خون می باشــد که به تثبیت 

کمــک می کنــد. کلســترول  فشــار خــون و ســطح 
کــه  اســت  داده  نشــان  مطالعــات  بر ایــن  عــاوه 
گوگــرد موجــود در ســیر بــه از بیــن  چگونــه ترکیبــات 
کمــک می کنــد. ســیر  ــردن ســلول های ســرطانی  ب
یــک آنتــی بیوتیــک قدرتمنــد اســت، بیماری هــای 
مختلــف ریــه را التیــام می بخشــد و شــکم را بــرای 

ــد. ــت می کن ــی تقوی ــواد غذای ــر م ــذب بهت ج
آنتــی بیوتیــک قــوی: ســیر خــام یکــی از موثرتریــن 
گر با معــده خالی  آنتــی بیوتیک هــا طبیعی اســت و ا
مصــرف شــود، قــدرت آن بــه طــور قابــل توجهــی 
افزایــش می یابــد. خــوردن یــک تکــه ســیر خــام بــه 
کتری در شــکم کمک می کند،  جلوگیری از عمل با

گوگــرد فــراوان از  زیــرا ســیر حــاوی آنتــی بیوتیــک و 
کــه محتــوای آنتــی  جملــه آلیســین و آجوئــن اســت 
بیوتیکــی آن بــه درمــان ســرما خوردگــی و ســرفه 

کمــک می کنــد.
کاهــش وزن: خــوردن ســیر بــا شــکم خالــی  هضــم و 
صبح هــا باعــث تحریــک اشــتها و هضــم می شــود. 
گــوارش در میــان چیز هــای  عملکــرد موثــر دســتگاه 
دیگــر نیــز بــه کاهــش وزن کمک می کند. همچنین 
ــر  ــرای درمــان اســهال موث ــز ب خــوردن ســیر خــام نی

اســت.
ــرد آلیســین،  گوگ ــاال: ترکیبــات حــاوی  فشــارخون ب
دی آلیــل دی ســولفیدی، دی آلیــل، ســولفوری، 
کمــک  می توانــد بــه تنظیــم ســطوح فشــار خــون 

کنــد.
در  موجــود  ســولفوری  ترکیبــات  زدایــی:  ســم 

کمــک  ســیر بــه از بیــن بــردن مــواد ســمی از بــدن 
گر شــب گذشــته شــام ســنگین  می کنــد. بنابراین، ا
ــرای شــروع  ــد، خــوردن ســیر ایده خوبــی ب خورده ای

روز بعــد بــا دفــع ســموم اســت.
خوردن سیر خام

ســیر خام دارای مواد مغذی بســیار بهتری نســبت 
بــه پختــه شــده آن اســت، بــه همیــن دلیــل ســیر 
خــام اغلــب یکــی از معمول تریــن مــواد غذایــی برای 

اســتفاده در ســاالد و ســبزیجات اســت.
چطور می توانید روز خود را با سیر شروع کنید

۱. مطمئــن شــوید کــه ســیر تــازه اســت به ایــن دلیــل 
گــر مانــده  کــه ترکیبــات آلیســین موجــود در ســیر ا

کاهــش می یابــد. باشــد بــه طــور چشــمگیری 
۲. پوســت ســیر را جــدا کنیــد، مقدار مورد نیــاز خود 

کــرده و بقیــه را در یخچال نگــه دارید. را مصــرف 

گــروه نورولــوژی دانشــگاه  یافته هــای مقالــه اســتاد 
کــه در جدیدتریــن  علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی 
گزارش هــای علمی مجلــه نیچــر بــه  شــماره نشــریه 
ع  کــه شــیوع صــر چــاپ رســیده اســت، نشــان داد 

ــی اســت.  ــر آمــار جهان در ایــران دو براب
ع در ایــران  گزارش ایســنا، مقالــه »شــیوع صــر بــه 
- یــک مطالعــه مبتنــی بــر جمعیــت« بــا عنــوان 

 Epilepsy lifetime prevalence in Iran:»انگلیســی
در   ”a large population- based national survey
جدیدترین شــماره مجله Scientific Reports نیجر 

ــه چــاپ رســید. در مــاه مــی ۲۰۲۱ ب
مقالــه مذکــور حاصــل طــرح ملــی بررســی شــیوع 
بــا  کــه  اســت   در ایــران  ع  صــر یــا  »اپیلپســی« 
حمایــت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی 
انجــام پذیرفــت و توســط تیــم تحقیقاتــی پروفســور 

کدامــن؛ اســتاد نورولــوژی دانشــگاه علوم  حســین پا
پزشــکی شــهید بهشــتی و رییــس انجمــن مغــز و 
اعصاب ایــران و ســایر همــکاران وی طراحــی و اجــرا 
شــد. بــر اســاس یافته های ایــن مطالعــه جمعیــت 
ع در ایــران نزدیــک بــه دو برابــر آمــار  مبتــا بــه صــر
می شــود.  زده  تخمیــن  ع  صــر جهانــی  متوســط 
احتمال ایــن میــزان شــیوع در میــان مجروحیــن 
تصادفــات  مصدومــان  و  تحمیلی ایــران  جنــگ 

گرفتــه شــده اســت. جــاده ای در نظــر 
در  بیمــاران  کثر ایــن  ا خوشــبختانه  حــال  با ایــن 
ع بــه  کنتــرل صــر وضعیــت ســامتی خوبــی از نظــر 
کنتــرل اســت. ســر می برنــد و بیمــاری آنــان  تحــت 
ــر اعــام روابــط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی  بناب
شــهید بهشــتی، یافته های ایــن پــروژه تحقیقاتــی 
بــه عنــوان اولیــن مطالعــه اپیدمیولوژیــک بــزرگ 
کشــوری در حیطــه بیماری هــای مغــز و اعصــاب 
بــا  مقایســه ایران  بــرای  اســتنادی  قابــل  نتایــج 
کشــورها در بــر داشــته و منبعــی بــرای ارزیابــی  ســایر 
کان در ایــن حــوزه فراهــم  و سیاســت گذاری های 

مــی آورد.

معجزه خوردن روزانه یک حبه سیر 

ع در ایران دو برابر آمار جهانی است شیوع صر

مصــرف  می دهــد  نشــان  مطالعــه  یــک  نتایــج 
گشــنیز و انجــام تمرینــات هــوازی می توانــد  تخــم 
تــا حــدودی ســبب بهبــود شــاخص های لیپیــدی 
طریــق  از ایــن  و  شــود  دو  نــوع  دیابتــی  بیمــاران 
قلبــی- عــوارض  کاهــش  باعــث  اســت  ممکــن 

گزارش ایســنا، دیابــت یکــی از  عروقــی شــود.  بــه 
کــه  شــایع ترین اختــاالت غــدد درون ریــز اســت 
ســاالنه میلیون هــا نفــر را مبتــا می کنــد. دیابــت، به 
ویــژه دیابــت نــوع دو اغلــب با اختاالت متابولیســم 
لیپیــد همــراه اســت. بــه عبــارت دیگــر، افزایــش 
ســطوح اســیدهای چرب نقش اساســی در افزایش 
مقاومــت بــه انســولین ایجاد می کنــد. بخــش در 
خــور توجهــی از بیمــاران دیابتــی از اختــال چربــی 
بــه  که ایــن فرآینــد خــود می توانــد  رنــج می برنــد 
بیماری هــای قلبــی و عروقــی دامــن بزنــد. محققان 
در مطالعــه ای اثــر تعاملــی مصــرف مکمــل تخــم 
گشــنیز و انجــام تمرینــات هــوازی را بر شــاخص های 
خطرزایــی قلبــی- عروقــی در زنــان مبتــا بــه دیابــت 

کرده انــد. نــوع دو بررســی 
کبرپور بنــی، نرگس  ایــن پژوهش، توســط محســن ا
کریمیــان و زهــرا ثمــری ابراهیــم زاده از دانشــگاه قــم 
و بــه صــورت نیمــه تجربــی تصادفــی، چهارگروهــی 
و با اندازه گیــری دو مرحلــه ای پیــش و پس آزمــون 
انجــام شــد. جامعــه آمــاری در ایــن مطالعــه را ۱۰۸ 
نفــر از زنــان مبتــا بــه دیابــت نــوع دو شــهر اصفهــان 
کــه طــی فراخــوان اعــام شــده داوطلــب شــرکت در 

پژوهــش بودنــد، تشــکیل دادنــد.
پــس از بررســی شــرایط افــراد، نهایتــا بــا اســتفاده 
دارای  داوطلبــان  از  نفــر   ۴۰ دمــورگان  جــدول  از 
شــرایط پس از توزیع فرم همکاری شــرکت در طرح 
کردنــد  تحقیقاتــی در جلســه هماهنگــی شــرکت 
گاهانــه و پرسشــنامه  و بــا تکمیــل فــرم رضایــت آ
یادآمــد تغذیــه ای ۲۴ ســاعته، بــه عنــوان نمونــه 
تحقیــق براســاس شــاخص تــوده بــدن بــه صــورت 
گــروه ۱۰ نفری)هوازی- تصادفــی انتخاب و در چهار 

گشــنیز، هوازی-دارونما، گشــنیز و دارونما( تقسیم 
شــدند. در ایــن زمینــه، هیــچ یــک از افــراد تحــت 
گــروه  انســولین درمانی نبودنــد و بیمــاران هــر چهــار 
متفورمیــن  داروهــای  از  تحقیــق  دوره  طــول  در 
اســتفاده  کــی  خورا صــورت  بــه  گلی بن کامیــد  و 
می کردنــد. بــر اســاس آنچــه در ایــن مقالــه بیــان 
گروه هــای تمرینــی  شــده اســت، در ایــن پژوهــش، 
بــه اجــرای برنامــه  تمریــن هــوازی بــه مــدت هشــت 
هفتــه و هــر هفتــه ســه جلســه پرداختنــد. برنامــه 
کالــج آمریکایــی  تمریــن هــوازی براســاس راهنمــای 
طــب ورزش، طراحــی و زیــر نظــر مربــی و پژوهشــگر 
کــه در دوره تمرینــی هشــت  انجــام شــد. بــه نحــوی 
از  جلســه  هــر  در  تمریــن  کل  مــدت  هفتــه ای، 
که ایــن  ۳۵ دقیقــه شــروع و بــه ۴۶ دقیقــه رســید 
کــردن، ۱۰ دقیقــه ســرد  گــرم  مــدت شــامل ۱۰ دقیقــه 
کــردن بــه صــورت راه رفتــن ســریع، دویــدن آهســته 
کششــی و نرمشــی و ۱۵ تــا ۲۶ دقیقــه  و حــرکات 
برنامــه اصلــی تمریــن هــوازی بــود. در ایــن مقالــه 
ــز  ــل نی ــده مکم ــت:»گروه های مصرف کنن ــده اس آم
بــه مــدت هشــت هفتــه روزانــه ۵۰۰ میلی گــرم پــودر 
تخــم گشــنیز را ۳۰ تــا ۶۰ دقیقــه قبــل از صــرف وعــده 
ناهــار و شــام مصــرف می کردنــد. پژوهشــگران این 
مطالعــه می گوینــد: در مجموع با توجه به تغییرات 
تمریــن- گروه هــای  در  شــده  حاصــل  درصــدی 

مکمــل، تمرین-دارونمــا و مکمــل، بــه ویــژه تغییــر 
کــرد  کلســترول و LDL می تــوان بیــان  معنــی دار 
گشــنیز و انجــام تمرینــات هــوازی  کــه مصــرف تخــم 
در دوره زمانــی هشــت هفتــه تــا حــدودی ســبب 
بیمــاران دیابتــی  لیپیــدی  بهبــود شــاخص های 
نــوع دو شــده و از ایــن طریــق ممکــن اســت باعــث 
ــه  ک کاهــش عــوارض قلبی-عروقــی شــود، هرچنــد 
بــرای تاثیرگــذاری بیشــتر نیــاز اســت تــا دوره مصــرف 
ــر  گشــنیز و انجــام تمریــن هــوازی طوالنی ت مکمــل 
باشــد. در ایــن مقالــه بیــان شــده اســت: در ایــن 
تحقیــق، تفاوتــی بیــن اثــر تعاملــی مصــرف مکمــل 
گشــنیز و تمریــن هــوازی در مقایســه با مصرف فقط 
گشــنیز یــا اجــرای فقــط تمریــن هــوازی مشــاهده 
کل بــرای اثبــات آثــار مصــرف  نشــد. بنابرایــن در 
گشــنیز و تمرین هوازی نیاز به بررســی های  مکمل 
بیشــتر و انجــام تحقیقــات بــا طــول دوره زمانــی 
طوالنی تــر اســت. این پژوهــش در اولیــن شــماره ی 
علمی تحقیقــات  نشــریه  جلــد  سی وششــمین 
گیاهــان دارویــی و معطر ایــران منتشــر شــده اســت.

کاهش عوارض قلبی و عروقی  گشنیز بر  تاثیر تخم 
دیابت نوع ۲

خبر

خبر

یــک متخصــص تغذیــه و رژیــم درمانــی دربــاره 
علــت خســتگی های مــداوم صبــح توضیــح داد. 
شــهاب اولیایــی رژیم شــناس و متخصص تغذیه 
گفت وگــو بــا  باشــگاه خبرنــگاران جــوان، بــا  در 
اشــاره به اینکــه بســیاری از افــراد از خســتگی های 
کرد:   مــداوم صبحگاهی شــکایت می کنند، بیــان 
علت ایــن موضــوع را بایــد از تغذیــه شــب قبــل 
کــرد. بســیاری از افــراد بــه دالیــل  جســت و جــو 
کار  گــر شــام میــل نکننــد،  مختلــف معتقدنــد ا
ــاد  ــن اعتق ــد. در واقع ای ــام می دهن ــبی انج مناس
در افــراد چــاق و دارای اضافــه وزن بیشــتر مشــهود 
ــه فکــر می کننــد در صــورت حــذف  ک اســت؛ چــرا 

شــام می تواننــد الغــر شــوند.
او  افــزود: در اصــول تغذیــه، توصیــه بــرای حــذف 
هیــچ یــک از وعده هــای غذایی اصلی نداریــم؛ اما 
گزینه بهتری  کنیم  که شــام را محدود  در صورتی 
گرســنه  خواهــد بــود. یکــی از مهم تریــن عــوارض 
خوابیــدن، برهــم خــوردن تعــادل خــواب اســت. 
کرده انــد  بســیاری از افراد ایــن موضــوع را تجربــه 
نمی تواننــد  یــا  خوابیــدن  گرســنه  زمــان  کــه 
بخوابنــد یــا بعــد از مدتــی به طــور مجــدد از خواب 

ــوند. ــدار می ش بی
ایــن متخصــص تغذیــه افزود: ایــن موضــوع باعث 
می شــود فــرد خــواب شــبانه مناســبی را نداشــته 
بــه  باشــد و در نتیجــه خســتگی های صبــح را 
کاهــش ســطح  وجــود مــی آورد؛  شــام نخــوردن 
انســولین را در پــی دارد و بــه ترتیــب اثــر منفــی 
کیفیــت خــواب خواهــد داشــت. تضعیــف  روی 
سیســتم ایمنی بدن، ایجــاد اســترس، عصبانیت 
کاهــش انــرژی روزانــه از دیگــر عــوارض نخــوردن  و 

شــام اســت.
گفــت: افــراد بــه دلیــل نخــوردن شــام  اولیایــی 
تولیــد  نوســانات  بــه  توجــه  بــا  اســت  ممکــن 

ســروتونین در بــدن، موضــوع تاثیــر منفــی روی 
خلــق و خــو را تجربــه کننــد و در زمــان بیدار شــدن 
گرســنه یــا بــا خــوردن صبحانــه  از خــواب، فــرد 
کاری  ــه  ــل عجل ــه دلی ــا ب ــود ی ــه رو می ش ــاد رو ب زی
از خــوردن صبحانــه پرهیــز می کند. ایــن پرخــوری 
یــا پرهیــز از خــوردن صبحانــه،  نوســانات خلقــی، 
عــدم تمرکز، خســتگی و عصبانیــت در طــول روز را 

در پــی خواهــد داشــت.
کــرد: از دیگــر مضــرات  ایــن رژیــم شــناس مطــرح 
نخــوردن شــام از دســت دادن انــرزی اســت و فــرد 
کافــی نــدارد. شــاید باور ایــن  بــرای روز بعــد انــرژی 
عــوارض  از  یکــی  امــا  باشــد،  ســخت  موضــوع 
نخــوردن شــام، چاقــی و اضافــه وزن اســت؛ زمانی 
را حــذف  یــک وعــده غذایــی اصلــی  کــه شــما 
ــه ســمت افــت متابولیســم و  می کنیــد، بــدن را ب
که ایــن  کاهــش ســوخت ســاز ســوق می دهیــد 
موضــوع در طوالنــی مــدت افزایــش وزن را در پــی 

خواهــد داشــت.
عــوارض  از  یکــی دیگــر  بیان اینکــه   بــا  اولیایــی 
حــذف وعــده غذایــی شــام از دســت دادن حجــم 
گفــت: فرآیند هــای متابولیــک  عضــات اســت، 
بــدن هنــگام خــواب اصــا متوقــف نمی شــوند و 
ــدن  ــن ب ــوند؛ بنابرای ــر می ش کمت ــداری  ــط مق فق
ــن  ــذی و پروتئی ــواد مغ ــه م ــاز ب ــم نی ــواب ه در خ
الــی  نمی خــورد ۷  شــام  فــرد  کــه  زمانــی  دارد. 
که ایــن  ۸ ســاعت بــدن خالــی از انــرژی اســت 
ــد.  ــاد می کن ــون را ایج ــد خ ــانات قن ــوع نوس موض
کــه فــرد از خــواب بیــدار می شــود بــه دلیــل  زمانــی 
افــت قنــد خــون ممکــن اســت خســته و بــی رمــق 
باشــد و تمرکز کافی نداشــته باشــد. این گرســنگی 
ممکــن اســت فــرد را بــا پرخــوری صبحانــه همــراه 
کنــد کــه در نتیجــه ســامت بــدن بــا خطــر رو بــه رو 

می شــود.

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی :

چرا صبح ها احساس خستگی می کنیم؟ 
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گانف بــا  گــزارش زیــر طــرز تهیــه چیکــن اســترا در 
می دهیــم.   آمــوزش  شــما  بــه  را  زمینــی  ســیب 
کــه  گانف نوعــی غــذای روســی اســت  چیکــن اســترا
بــا مــرغ تهیــه میشــود و روش پخــت آن مشــابه بیــف 
گانف اســت با ایــن تفــاوت که به جــای مــرغ، از  اســترا
گانف  فیله گوساله داخل آن استفاده میشود. استرا
کــه بــرای اولیــن بار ایــن غــذا رو  سرآشــپز روســی بــوده 
گوشــت مــرغ  کــرده و بــه دلیــل اســتفاده از  طبــخ 
گانف معــروف شــد. این غــذای  بــه چیکــن اســترا

خوشــمزه بــرای شــام مناســب اســت.
مواد الزم

غ ۱ عدد سینه مر
پیاز ۱ عدد

قارچ ۲۰۰ گرم
گرم آرد ۳۰ 
کره ۳۰ گرم

شیر )به دمای محیط رسیده( ۱ لیوان
خامــه صبحانــه )بــه دمــای محیــط رســیده( نصــف 

کت پا
سیب زمینی ۳-۲ عدد

نمــک، فلفــل ســیاه، فلفــل قرمــز، فلفــل ســفید، 
پــودر ســیر بــه مقــدار الزم

گانوف: مراحل تهیه چیکن استرا
اســتخوان  بــی  رو  غ شســته شــده  مــر ۱- ســینه 
کنیــد و بــا چاقــو بــه صــورت نــواری و نــازک بــرش 
غ ســلیقه ای  بدیــن )انــدازه و شــکل بــرش دادن مــر

هســت(.
غ هــای خــرد شــده رو بــا فلفــل ســیاه، فلفــل  ۲- مر
قرمــز و پودر ســیر مخلوط کنیــد و روی اون ســلفون 

بکشید.
۳- یک الی دو ساعت داخل یخچال قرار بدین.

کنیــد و  ۴- یــک عــدد پیــاز رو نگینــی و ریــز خــرد 
ــا  ــا چنــد قاشــق روغــن تفــت بدیــن ت ــه ب داخــل تاب

ســبک بشــه.
ــه  ــا اضاف ــه پیاز ه ــده رو ب ــده ش ــیر رن ــه س ۵- دو حب
کمی طالیــی  کنیــد )اختیــاری( و تفــت بدیــن تــا 

بشــن.
غ هــای خــرد شــده رو بــه پیاز هــا اضافــه کنیــد  ۶- مر
کمی تغییــر رنــگ بــدن. نمــک  و تفــت بدیــن تــا 
کنیــد و حــدود ۲۰ دقیقــه بــه تفــت دادن  اضافــه 

ــزن. ــال بپ کام ــا  غ ه ــا مر ــن ت ــه بدی ادام

کنیــد  غ هــای پختــه شــده رو از تابــه خــارج  ۷- مر
و قــارچ ورقــه ای خــرد شــده رو داخــل تابــه بریزیــد، 
حــرارت رو بــاال ببریــد تــا رنــگ قارچ هــا ســیاه نشــه! 
کنیــد تــا تغییــر  کمی آبلیمــو هــم بــه قارچ هــا اضافــه 

رنــگ نــدن.
۸- قارچ هــا رو تفــت بدیــن تا کامال آبشــون کشــیده 
غ هــای پختــه رو بهــش اضافــه و  بشــه؛ و بعــد مر

کنیــد. مخلــوط 
آمــاده  رو  غــذا  ۹- داخــل ظــرف دیگــه ای ســس 

تابــه ای بریزیــن. کــره و آرد رو داخــل  میکنیــم؛ 
۱۰- روی حــرارت قــرار بدیــن؛ تــا کــره آب بشــه و بــا آرد 
کــم بــه تفــت دادن ادامــه  مخلــوط بشــه. بــا حــرارت 
گرفتــه بشــه. شــیر رو داخــل  بدیــن تــا خامــی آرد 
کروفــر قــرار  کنیــد )یــا داخــل ما گــرم  ظــرف دیگــه ای 
گرم بشــه  بدین، نیازی نیســت شــیر بجوشــه فقط 

کافیه(.
گــرم رو کــم کــم به مخلــوط آرد و کره اضافه  ۱۱- شــیر 
کنیــد و بــا یــک قاشــق چوبــی یــا همــزن دســتی بــه 
کنیــد تــا کل شــیر بــا مــواد مخلــوط  خوبــی مخلــوط 

بشه.
۱۲- نمــک و فلفــل ســفید و فلفــل قرمــز رو بــه مایــه 

کنیــد و هــم بزنیــد تــا مخلــوط بشــه. اضافــه 
گانف سیب زمینی مخصوص استرا

کامــال ســرخ شــدن و  ۱۸- وقتــی ســیب زمینی هــا 
کفگیــر  بــه حالــت تــرد و چیپســی رســیدن، بــا یــک 
کنیــد و اجــازه  ســوراخ دار از داخــل روغــن جمــع 
بدیــن روغن اضافیشــون بــره، داخل آبکش بریزین 
و مابقــی خالل هــا رو هــم بــه همیــن شــیوه ســرخ 

کنیــد تــا آمــاده بشــن.
گانف رو داخــل ظرف هــای ســرو  ۱۹- چیکــن اســترا
تکنفــره یا بــزرگ بکشــین و روی اون چیپس خاللی 
تــرد بریزیــن و در صــورت دلخــواه بــا جعفــری تزییــن 

کنید.
ایــن غــذا بایــد بــه صــورت گــرم ســرو بشــه پس ســعی 
کنیــد یــک ربــع قبــل از ســرو غــذا ســس رو بــه مــواد 
مهمانی هاتــون  بــرای  رو  غــذا  کنید. ایــن  اضافــه 
کنیــد، چــون بســیار همــه پســند  میتونیــن ســرو 
گــه اون رو بــه عنــوان پیــش  و خوشــمزه اســت. ا
کنیــد در ظرف هــای  کردیــن، ســعی  غــذا انتخــاب 
کوچیــک و تکنفــره و در حجــم کم ســرو کنید، چون 

غــذای ســنگینی هســت.

یــک مــرد قــوزی بــود کــه خیلــی غصــه می خــورد چــرا 
قــوز دارد؟

یــک شــب مهتابــی از خــواب بیــدار شــد، خیــال کرد 
ســحر شــده، بلنــد شــد رفت حمــام.

ــه  ــه رد شــد، صــدای ســاز و آواز ب ک از بیــرون حمــام 
گوشــش خــورد. اعتنــا نکــرد و رفــت تــو.

وارد گرمخانــه کــه شــد، دیــد جماعتــی بــزن و بکوب 
دارند و مثل اینکه عروســی داشــته باشــند، می زنند 
کــرد بــه آواز خوانــدن و  و می رقصنــد. او هــم بنــا 

کــردن. رقصیــدن و خوشــحالی 
در ضمن اینکــه می رقصیــد، دیــد پاهــای آنهــا ســم 
کــه آنهــا »از مــا بهتــران«  دارد! آن وقــت بــود فهمیــد 

هستند!
گرچــه خیلــی ترســید، امــا خــودش را به خدا ســپرد  ا

و بــه روی آنهــا هــم نیــاورد.
و  می زدنــد  داشــتند  کــه  هــم  بهتــران  مــا  از 
خودشــان  از  او  کــه  فهمیدنــد  می رقصیدنــد، 
نیســت ولــی از رفتــارش خوششــان آمــد و قــوزش را 

برداشــتند.
ــود، از او پرســید:  کــه او هــم قــوزی ب فــردا، رفیقــش 

کــه قــوزت صــاف شــد؟« کــردی  ــو چــکار  »ت
او هم ماوقع آن شب را تعریف کرد.

چنــد شــب بعــد، رفیقــش رفــت حمــام. دیــد بــاز 
کــه  کــرد  آنجــا جمــع شــده اند. خیــال  حضــرات 
همیــن که برقصــد، از ما بهتران خوششــان می آید.

کرد به رقصیدن و آواز خواندن و  که او شــروع  وقتی 

خوشــحالی کــردن، از مــا بهتــران کــه آن شــب عــزادار 
بودند، اوقاتشــان تلخ شــد!!

کــه در عــزای آنهــا می رقصــد، قــوز آن  بــرای تنبیــه او 
گذاشــتند بــاالی قــوزش!! آن وقــت  ــا را آوردنــد،  باب
کــرده و  کار بی مــوردی  کــه  کــه آن مــرد فهمیــد  بــود 
گفــت: »ای وای دیــدی کــه چــه بــه روزم شــد ـ قــوزی 

بــاالی قــوزم شــد!«
گرفتــار مصیبتــی شــده و روی  هنگامی کــه یــک نفــر 
ــودش  ــرای خ ــم ب ــازه ای ه ــت ت کاری مصیب ــم  ندان

فراهــم می کند، ایــن مثــل را می گوینــد.
شبی گوژپشتی به حمام شد

عروسی جن دید و گلفام شد
برقصید و خندید و خنداندشان

به شادی به نام نکو خواندشان
ورا جنیان دوست پنداشتند

ز پشت وی آن گوژ برداشتند
دگر گوژپشتی چو این را شنید

شبی سوی حمام جنی دوید
در آن شب عزیزی زجن مرده بود

که هر یک ز اهلش دل افسرده بود
در آن بزم ماتم که بد جای غم

نهاد آن نگونبخت شادان قدم
ندانسته رقصید دارای قوز

نهادند قوزیش باالی قوز
خردمند هر کار بر جا کند

خر است آنکه هر کار هر جا کند!

گانف با سیب زمینی خاللی  طرز تهیه چیکن استرا
مخصوص! 

کوتاه قوز باال قوز  داستان 

دستپخت کوتاه داستان 

مشــارکت،  قــرارداد  با ایــن 
در  را  خــود  زمینــی  اسپیس ایکس ایســتگاه های 
دیتاســنتر های گوگل مســتقر و از آن طریق اینترنت 

کــرد.  خواهــد  ارائــه  را  ماهــواره ای 
گــوگل حــاال و براســاس یــک قــرارداد  ســرویس ابــری 
میزبان ایســتگاه های زمینــی اســتارلینک خواهــد 
گــوگل نصــب  کــز داده  بــود و این ایســتگاه ها در مرا
می شــود و گوگل پشــتیبانی شبکه ای و کامپیوتری 

اســتارلینک را برعهــده دارد.
Gwynne Shotwell مدیرارشــد اجرایــی و رئیــس 
ترکیــب  می گویــد  اســپیس ایکس  هیات مدیــره 
ســرعت اینترنت بــاال و تاخیــر پاییــن اســتارلینک بــا 
گــوگل  زیرســاخت ها و توانایی هــای شــرکتی، چــون 
که ایجــاد و ارتبــاط بــا یــک ســرویس  باعــث می شــود 

مــدرن و امــن تضمیــن شــود.
کنیــم  کار  گــوگل  بــا  کــه  می کنیــم  افتخــار  مــا 
کســب وکارها،  بــرای  را  خوبــی  دسترســی  و 
ســازمان های عمومــی و خدمات رســان و بســیاری 
کنیــم.  گروه هــای دیگــر در سراســر جهــان فراهــم  از 
کرده ایــن شــرکت موفــق  گــوگل هــم اعــالم  خــود 
اســتارلینک  بــا  شــرایطی  در  را  قــرارداد  شــده این 
کــه رقبــای دیگــری هــم در ایــن زمینــه  کنــد  منعقــد 

داشــته اند. وجــود 
مشــارکت،  قــرارداد  با ایــن 
در  را  خــود  زمینــی  اسپیس ایکس ایســتگاه های 
دیتاســنتر های گوگل مســتقر و از آن طریق اینترنت 
کــرد. اســتارلینک تــالش  ماهــواره ای را ارائــه خواهــد 
می کنــد از نیمــه دوم ســال ۲۰۲۱ )تابســتان امســال( 
ارائــه خدمات اینترنتــی خــود را بــرای شــرکت ها آغــاز 
گوگل ایــن فرصــت را  ــا  ــرارداد ب ــه ق ــا توجــه ب کنــد و ب
کــه ســریع تر و راحت تــر خدمــات خــود  پیــدا می کنــد 

کنــد. آغــاز  را 
و  گــوگل  بــرای  پیــروزی  یــک  قــرارداد  عقد ایــن 
کــه توانســته بــا  کالد ایــن شــرکت اســت  ســرویس 
مایکروســافت  و  آمــازون  چــون  رقبایــی،  وجــود 
دهــد.  گســترش  را  خــود  خدمــات  بــازار  در ایــن 
گــوگل از تبلیغــات  بــا توجــه بــه افــت درآمد هــای 
طریــق  از  آن  جبــران  به دنبــال  شــرکت  حاال ایــن 

اســت. کالد  بــازار  در  ســرویس هایش  توســعه 
تنهــا  گــوگل  کالد  بخــش  درآمد هــای  هرچنــد 
۷درصــد از درآمد هــای آلفابــت را به خود اختصاص 
داده )در فصــل اول ســال جاری(، امــا در همیــن 
مــدت نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال قبــل ۴۶ 

درصــد رشــد نشــان می دهــد.

استفاده از ظرفیت های ارتباطی گوگل
قــرارداد بــا اســتارلینک یــک نــوع خــاص از مشــارکت 
دیگــر  کالد  خدمات دهنــده  هــر  یــا  گــوگل  بــرای 
محســوب می شــود. این معاملــه براســاس تکیــه بــر 
شبکه داخلی گوگل و ارتباط بین دیتاسنترهاست 
کالد  درحالی کــه عمــده مشــتریان ســرویس های 
کامپیوتــری و ذخیــره  روی برون ســپاری خدمــات 

داده روی دیتاســنتر ها تمرکــز می کننــد.
گــوگل  شــبکه  بخــش  مدیــر   Bikash Koley
ــرا  ــن اج ــش از ای ــن پی ــبیه به ای ــزی ش ــد: چی می گوی
بــه  را  مــا  )اســپیس ایکس(  آن هــا  اســت.  نشــده 
خاطــر کیفیــت شــبکه، توزیع و دسترســی گســترده 
گــوگل حداقــل شــش ســال بعــد از  کردنــد.  انتخــاب 
کــرد، امــا  ــه  آمــازون ســرویس های ابــری خــود را ارائ
ــی دو  ــرکت ط ــن ش گوگل ای ــبکه  ــر ش ــه مدی گفت ــه  ب
دهه گذشــته روی یک شــبکه فیبر خصوصی برای 
کــز داده خود ســرمایه گذاری کرده اســت. اتصــال مرا

حــاال بخــش عمــده درآمد ایــن شــرکت از طریــق 
ارائــه ســرویس بــرای مشــتریان سرشناســی مثــل 
به دســت می آیــد. اســنپ چت  و  کس  گلدمن ســا

به طــور  ابــری  ســرویس های  ارائه دهنــدگان 
متمرکــز  مخابــرات  صنعــت  روی  فزاینــده ای 
پنجــم  نســل  عرضــه  بــا  به خصــوص  شــده اند 

بیــن  توافــق  گاه  آ یــک منبــع  براســاس  موبایــل. 
گــوگل و اســپیس ایکس یــک قــرارداد هفت ســاله 
ــافت  ــته مایکروس گذش ــال  ــر س کتب ــاه ا ــت. در م اس
بــرای  کار  درحــال  اســپیس ایکس  بــا  کــرد  اعــالم 
بســتر  بــر  اســتارلینک  خدمات اینترنــت  ارائــه 

اســت. آژور  مــاژوالر  دیتاســنتر های 
خیز گوگل در جهان کالد

کــه شــرکتی،  گــوگل بــرای رســیدن به ایــن جایــگاه 
چون اسپیس ایکس پروژه ای در ابعاد جهانی را به 
کنــد راه طوالنــی  گــذار  ســرور ها و ســرویس های آن وا
 Diane را پیمــوده اســت. در ســال۱۳۹۵ این شــرکت
کــه یــک شــخصیت شــناخته شــده در  Greene را 
ســیلیکون، ولــی به حســاب می آمد به عنــوان مدیر 

بخــش ســرویس های ابــری خــود برگزیــد. 
کــه پیــش از عزیمــت بــه گوگل به عنــوان مهندس  او 
مکانیــک در طراحــی و ســاخت قایق های مختلف 
و بادبانــی تک نفــره همــکاری می کــرده، حــاال بــه 
چهــره ای شــاخص در میــان محققــان فعــال در 
حــوزه تکنولــوژی در ســیلیکون ولی تبدیــل شــده 
 VMware موســس  عنــوان  بــه   Greene اســت. 
 Mendel کنــار همســر خــود در قالــب فعالیــت در 
بــه  اســتنفورد(  مطــرح  )پروفســور   Rosenblum

شــهرت رســید. 

گذشــت زمــان بــه یکــی از غو ل هــای  VMware بــا 
ــوژی تبدیــل شــد، امــا Greene پــس از  حــوزه تکنول
خرید ایــن شــرکت توســط EMC، از آن جــدا شــد.

به نــام  جدیــدی  اســتارت آپ  در  او  از ایــن،  پــس 
Bebop Technologies مشــغول بــه فعالیــت شــد 
گوگل ایــن اســتارت آپ را بــا قیمــت ۳۸۰  تا اینکــه 
کــرد. تــا پیــش از حضــور  میلیــون دالر خریــداری 
گوگل ســرویس ها و  Greene در این جایگاه شــغلی، 
محصــوالت عرضه شــده بــر پایــه پردازش هــای ابری 
را بــه صــورت نامنظــم و مدیریــت نشــده پیــش روی 

ــرار مــی داد.  ــران ق کارب
 Google نرم افــزاری  واحــد  مثــال،  عنــوان  بــه 
 Google شــامل  مجموعــه ای   ،for Work
نظیــر  محصــوالت  دیگــر  و  کروم بوک هــا   ،Apps
خــود  در  را  ویدئویــی  کنفرانــس  ســرویس های 
جــای داده بــود، امــا بــه هیچ وجــه خبــری از تعامــل 

نبــود. ســرویس ها  میان ایــن  صحیــح 
گــوگل توانســت  به رغــم داشــتن رقبــای قدرتمنــد، 
کنــد.  کســب  کالد  بــازار  در  قابل توجهــی  ســهم 
کــه عنــوان باارزش تریــن شــرکت جهــان  -آمــازون- 
بزرگ تریــن  داده،  اختصــاص  خــود  بــه  نیــز  را 
یــا  هســت  هــم  ابــری  خدمــات  ارائه دهنــده 
و  گــوگل  چــون  شناخته شــده ای،  شــرکت های 

مایکروســافت، SAP و … خدمــات ابــری متعــددی 
می دهنــد. ارائــه  مختلــف  ســطوح  در  را 

کالد در جهــان  کرونــا دوره شــکوفایی صنعــت  دوره 
کــه رشــد قابل توجهــی نصیــب همــه  بــود به طــوری 
ــا انعقــاد قرارداد هــای  بازیگران ایــن عرصــه شــد، ام
بــزرگ راز صعــود ســریع شــرکت ها در ایــن فضاســت 
و هرچنــد مایکروســافت توانســته قرارداد هایــی را 
گــوگل هــم  در ایــن مــدت به دســت بیــاورد حــاال 
توانســته بزرگ تریــن پــروژه توزیع اینترنــت جهــان را 

کنــد. میزبانــی 
اینترنت ماهواره ای استارلینک

نیســت،  جدیــدی  اتفــاق  ماهــواره ای  اینترنــت 
کیفیــت و ســرعت متمایز کننــده  امــا نــوع ارائــه و 
که ایــن ســرویس را از  اســتارلینک، چیــزی اســت 
ــرکت  ــد. ش ــز می کن ــود متمای ــابه خ ــای مش مدل ه
کــه حاال یک شــرکت بــزرگ فضایی  اســپیس ایکس 
ماهواره هــای  مرتبــا  اخیــر  ســال  دو  طــی  اســت 
کــرده اســت.  مرتبــط با ایــن پــروژه را بــه فضــا پرتــاب 
هــدف اســپیس ایکس قــراردادن ۱۲ هزار ماهــواره در 
ســه مــدار مختلــف در زمیــن بــود. در الیــه نخســت 
۱۴۴۰ ماهــواره در مدار ۵۵۰ کیلومتــری، در الیه دوم 
کیلومتــری و در الیــه  ۲۸۲۵ ماهــواره در ارتفــاع ۱۱۱۰ 
کیلومتری. این شــرکت  ســوم ۷۵۰۰ ماهواره در ۳۴۰ 
تــا مــاه مــارس امســال در مجمــوع ۱۳۸۵ ماهــواره به 

مــدار پرتــاب کــرده اســت. 
ــرده در ســال میــالدی جــاری  ک ایــن شــرکت اعــالم 
هــر دو هفتــه بــا موشــک فالکــون ۹ ماهواره هــای 
بــه  ۶۰تایــی  دســته های  در  را  اســتارلینک 
نخســتین  اســتارلینک  می کنــد.  پرتــاب  فضــا 
ســرویس های آزمایشــی خــود را بــرای بخش هایــی 
از دنیا فعال کرده و براســاس نظر اســتفاده کنندگان 
کیفیت و ســرعت بســیار قابل قبولی داشــته اســت.
کــرده قیمــت ســرویس های این  ایــن شــرکت اعــالم 
کاربــران بــرای  شــرکت ماهانــه ۹۹ دالر اســت. البتــه 
تجهیــزات  دریافــت  و  خدمــات  از ایــن  اســتفاده 
قیمــت  بپردازند. ایــن  هــم  دیگــر  دالر   ۴۹۹ بایــد 
براســاس  اســت.  دیــش  و  روتــر  هزینــه  شــامل 
از  کــه  مناطقــی  نخســتین  کارشناســان  گفتــه 
ســرویس اینترنت ماهــواره ای اســتارلینک اســتفاده 
کــه خطوط اینترنــت و  می کننــد مناطقــی هســتند 

مخابــرات در آنجــا قابــل دســترس نیســت.
گــوگل و اســپیس ایکس حــاال می تــوان  بــا مشــارکت 
گفــت دسترســی به ایــن ســرویس بــه نقطــه ارائــه 
ســرویس بســیار نزدیک تــر شــده و بایــد دیــد چــه 

اتفاقــی در آینــده خواهــد افتــاد.

کــرد  مایکروســافت پــس از ۲۵ ســال ســرانجام اعــالم 
کســپلورر را  کــه قصــد دارد پشــتیبانی از اینترنــت ا
کــرده و بــرای همیشــه بــا آن خداحافظــی  متوقــف 

کنــد.
گذشــته بــه صــورت  شــرکت مایکروســافت هفتــه 
کســپلورر  کــه مرورگــر وب اینترنت ا کرد  قطعــی اعــالم 
کرد. اینترنــت  را ۱۵ ژوئــن ۲۰۲۲ بازنشســته خواهــد 
کســپلورر ســال ۱۹۹۵ عرضه شــد و از ســال ۱۹۹۷ به  ا
مــدت ۲۰ ســال روی هــر دســتگاه وینــدوزی به طــور 
پیش فــرض نصــب بود و قطعــًا همه بــا آن خاطرات 
بســیار زیــادی دارنــد. امــا از زمــان معرفــی مرورگــر 
Edge در ســال ۲۰۱۵، مایکروســافت به آرامی تمرکز و 
توســعه روی مرورگر قدیمی را کم کرد و پشــتیبانی از 

نســخه های قبلــی در ســال ۲۰۱۶ پایــان یافــت.
کــه مایکروســافت تاریــخ توقف ایــن  علی رغم ایــن 
کــرد، اما ایــن حرکــت  پشــتیبانی را ســال ۲۰۲۲ اعــالم 
بــر نســخه LTSC وینــدوز ۱۰ ماننــد دســتگاه های 
ــه  ک ــی  ــک هوای ــرل ترافی کنت ــتم های  MRI و سیس
نــدارد  تأثیــری  می کننــد  اســتفاده  مرورگــر  از ایــن 
همچنیــن بازنشســتگی این مرورگــر تأثیــری بر ســرور 
آن یا موتور MSHTML (Trident( نخواهد داشــت.

کســپلورر ســابقه تأســف بار خــود  مرورگر اینترنــت ا
بــه  یعنــی  مایکروســافت  بــد  عــادت  مدیــون  را 
چســباندن آن بــه سیســتم عامــل اســت همچنین 
گرفتــن بهتریــن روش هــای توســعه مرورگــر  نادیــده 
یــک مرورگــر اســت در  از  دالیــل استقبال نشــدن 
الــی  کــروم هــر دو  کــه مرورگرهایــی چــون  حالــی  
ــار به روزرســانی امنیتــی دریافــت  ســه هفتــه یــک ب
کســپلورر ماهــی  می کننــد، مایکروســافت اینترنت ا

می شــود. به روزرســانی  یکبــار 
مایکروســافت در بازنشســته کــردن محصوالتــی که 
بایــد مدت هــا پیــش از دور خــارج می شــدند بســیار 

ــر خداحافظــی طوالنی ایــن  گ ــر عمــل می کنــد. ا دی
شــرکت بــا وینــدوز XP )پــروژه ای کــه هنــوز در جریــان 
می توانیــد  باشــید  داشــته  خاطــر  بــه  را  اســت( 
حــدس بزنیــد پایــان ماجرای بازنشســتگی اینترنت 

کســپلورر احتمــااًل چگونــه خواهــد بــود. ا
دیگــر  اپلیکیشــن های  و   ۳۶۵ مایکروســافت 
کســپلورر  پشــتیبانی از تمــام نســخه های اینترنت ا
کســپلورر  گوســت پایان می دهند. اینترنت ا را از ۱۷ آ
کامــل بازنشســته  ۱۱ نیــز تقریبــًا ســال دیگــر به طــور 
ممکــن  هــم  موقــع  آن  حتــی  امــا  شــد؛  خواهــد 
اســت نســخه هایی از ایــن مرورگــر همچنــان روی 
کــه قــادر بــه دریافــت به روزرســانی  کامپیوترهایــی 
کــه  وینــدوز نیســتند باقــی بمانــد. بــا توجــه به ایــن 
موجــود  دنیــا  در  وینــدوزی  دســتگاه  میلیاردهــا 
اســت، حتــی کســری از یــک درصد ایــن کامپیوترهــا 
اســتفاده  کســپلورر  ا از اینترنــت  همچنــان  کــه 

می کننــد، رقــم قابــل توجهــی اســت.
کنــار  بــه نظــر می رســد حتــی ســال آینــده هــم بــرای 
کســپلورر دیــر اســت امــا  گذشــته شــدن اینترنت ا
مثــل خداحافظــی طوالنــی مــدت مایکروســافت 
از برخــی  بــا وینــدوز XP، ایــن شــرکت پشــتیبانی 
وقــت  چنــد  تــا  را  کســپلورر  ا نســخه های اینترنت 
ســرور اینترنت  از  پشــتیبانی  داد.  خواهــد  ادامــه 
کســپلورر ۱۱ یــا مرورگــر موجــود در وینــدوز ۱۰ نســخه  ا
کز  کامپیوترهای مرا Enterprise LTSC )مخصوص 
حســاس( نیــز تــا ســال آینــده متوقــف نخواهــد شــد.

از اینترنــت  مهاجــرت  هنــگام  عمومــی وب  کاربــر 
کســپلورر بــه مرورگرهــای دیگــر بــا مشــکل بزرگــی  ا
مواجــه نخواهــد شــد. شــاید تنهــا مشــکل تــرک 
عــادت باشــد و بــه احتمــال زیــاد اســتفاده از ایــن 
گوشــه و  مرورگــر بدســابقه تــا مدت هــای زیــادی در 

کنار اینترنــت بــه چشــم بخــورد.

کسپلورر گوگل؛ شریک جدید اینترنت ماهواره ای  وداع مایکروسافت با اینترنت ا
فناوریربخفناوریربخ

بخش هشتم
7. تمرین کنید

بیشــتر ســخنرانان عمومی قبــل از زایمــان چندیــن 
را  آینــه  مقابــل  در  شــما  ســخنرانی  تمریــن  بــار 
ــت  ــا دوس ــکاران ی ــور هم ــد. در حض ــز می کنن تجوی
ــا از شــما  ــد ت کنی ــا را وادار  ــد و آنه کنی ــود تمریــن  خ
کننــد و تحویــل، لحــن و هــر چیــز دیگــری  ســوال 
کننــد.  کــه هنــگام تمریــن مهــم هســتید ارزیابــی  را 
کنیــد تــا  گــوش  بلندگوهــای باتجربــه را تماشــا و 

ــد. ــاد بگیری بتوانیــد از آنهــا ی
گرفتــن از  یــک جنبــه از تمریــن شــامل بازخــورد 
ــن  ــود در بی ــکار خ ــا هم ــت ی ــود از دوس ــرد خ عملک
مخاطبــان یــا حتــی بهتــر از آن، درخواســت ضبــط 
شــما  عملکــرد  بــه  امتیازدهــی  و  ارائــه  ویدیــوی 

اســت.
انجــام شــود، در  بــه طــور منظــم  گر ایــن عمــل  ا
خواهیــد  چشــمگیری  بهبــود  خــود  ارائه هــای 
بــاز داشــته  داشــت. در دریافــت بازخــورد ذهــن 
که چقدر بی اهمیت به نظر  باشــید، مهم نیســت 
برســد. بازخــورد ممکن اســت مربوط بــه داده های 

نادرســت، شــوخی های نامناســب، لحــن پاییــن 
ــد. ــدن باش ــد ب ــت ب ــخنرانی و وضعی ــگام س هن

ــه  ک ــر متــن خــود، خــوب اســت  ــر تســلط ب عــالوه ب
ویــژه  بــه  مــکان،  تنظیــم  و  اتــاق  مورد انــدازه  در 
کــه از آن صحبــت می کنیــد، اطالعــات  مرحلــه ای 

خوبــی داشــته باشــید.
نفــس عمیــق بکشــید درســت قبــل از ارائه ایــن 
کاهــش تــرس در مرحلــه  امــر بــه آرامــش اعصــاب و 
کمــک می کنــد. بــا تمریــن کافی، شــما روی صحنه 

آنقــدر عصبــی نخواهیــد بــود.
نوشتن سخنرانی کامل خود

کــه بایــد از قبــل  کامــل نوعــی هنــر اســت  ســخنرانی 
بررســی شــود.

کــه بتوانیــد روی صحنــه برویــد  بســیار آســان اســت 
و یــا هنــگام تــالش بــرای ســخنرانی خــود منجمــد 
کمتــر از حــد متوســط داشــته  شــوید، یــا ســخنرانی 

باشید.
تمرین هــای زیــادی در ســاختن مهــارت و ارائــه 
ســخنرانی صحیح انجام می شــود و برخی از نکات 
کار  مفیــد می توانــد بــه شــما در انجــام ســریع این 

کنــد. کمــک 

7 موردی که قبل از یک سخنرانی عمومی باید بدانید
موفقیتربخ

گیالس در اصفهان برداشت 

قنات زارچ، قدیمی ترین و طوالنی ترین قنات در جهان

با نزدیک شدن به فصل تابستان، برداشت گیالس از ۶۰ هکتار از باغ های »روستای فخرآباد« شهرستان مبارکه آغاز می شود.
گیالس؛ میوه محبوب تابستانی است که با طعم ترد و شیرین و رنگ های مختلف از زرد تا قرمز پر رنگ یافت می شود. ترکیه، آمریکا و ایران از 

مهمترین تولیدکنندگان این میوه در جهان هستند. یکی از مناطق ایران که ساالنه ده ها تن از این محصول در آن برداشت و روانه بازار می شود، 
»گرکن« در شهرستان مبارکه است.

قنات زارچ، قدیمی ترین و طوالنی ترین قنات در جهان است که در  استان یزد واقع شده است. این قنات با طول ۱۰۰کیلومتر و تعداد چاه های 
۲۱۱۵ حلقه، سابقه ای بیش از ۳۰۰۰ سال در کشور دارد. پس از ورود اسالم به ایران، مسجد جامع تاریخی شهر یزد نیزدرحریم قنات زارچ ساخته 
شد و چند میله چاه این قنات در محدوده این مسجد قرار گرفت تا عالوه بر پر کردن آب انبار وسیع زیر مسجد، نمازگزاران بتوانند از طریق پایاب 

برای وضو گرفتن از آب قنات استفاده کنند که این پایاب هنوز هم قابل استفاده است.تعدادی از میله های آن هم در محل مسجد جامع یزد قرار 
دارد. احتماال این مسئله نشان می دهد که این قنات قبل ازاسالم وجود داشته و پس از آن، مسجد جامع یزد را در حریم قنات بنا نموده اند تا از 

طریق پایاب از آب قنات جهت وضو گرفتن استفاده شود.

منا
ی/ای

الح
یص

تض
مر

عکس روز

گردشگری


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

