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کاال همــراه روغــن را ادامــه می دهنــد و بــرای عــدم احــراز  در حالــی همچنــان شــرکت ها فــروش اجبــاری 
کــه مســئوالن مدام ایــن تخلــف را رد  کاال هــای اجبــاری را مجــزا صــادر می کننــد  کتــور  تخلفــات خــود فا
کــه در طــول چنــد مــاه  کاال بــا روغــن موضوعــی  کــرده و حاضــر بــه پذیــرش آن نیســتند. فــروش اجبــاری 
کیــد  کتمــان آن تأ کارخانجــات بــا شــگرد های مختلــف انجــام شــده و هنــوز مســئولین بــا  اخیــر توســط 
کــه فــروش اجبــاری تخلــف بــوده و مــردم می تواننــد در صــورت مشــاهده آن را بــه ســازمان  می کننــد 
کننــد. در جدیدتریــن اظهارنظــر بیرشــک بــه عنــوان دبیــر انجمــن صنفــی روغن نباتــی  حمایــت اعــام 
کار  کاال هــای دیگــر تخلــف اســت و هــر شــرکتی مرتکب ایــن  گفتــه اســت: فــروش اجبــاری روغن نباتــی بــا 
گــر چنیــن اتفاقــی را  کــه ا شــود متخلــف خواهــد بــود. وی بــا بیان اینکــه وظیفــه اجتماعــی ما ایــن اســت 
رصــد کردیــم، آن را بــه ســازمان حمایــت اعــام کنیــم، افزود: ما به همــه کارخانه های تولید روغن نباتی 
اعــام کرده ایــم کــه حــق فــروش اجبــاری روغــن بــا کاال هــای دیگــر را ندارنــد و ایــن کار تخلــف اســت. دبیر 
انجمــن صنفــی روغن نباتــی افــزود: در حــال حاضــر محدودیتــی در عرضــه روغن هــای مــورد نیــاز خانــوار 

کارخانه هــای تولیــد روغــن وجــود نــدارد... اعــم از ســرخ کردنی و پخــت و پــز از ســوی 

فروش اجباری روغن؛ تخلفی که هنوز انجام می شود 

»قرارداددارمومیمانم«:

پاسخ منفی سرمربی پرسپولیس 
به پیشنهاد باشگاه قطری

۶

ایراداتطرحمجلس:

که مردم را  مالیاتی 
نقره داغ می کند!

معاونکمیتهامداداستاناصفهانخبرداد:

جذب ۶۲ میلیارد تومان زکات 
در سال گذشته

معاونهماهنگیاموراقتصادیاستانداراصفهان:

نرخ بیکاری استان 
به زیر ۱۰ درصد 

رسیده است

نوبت به گرانی ماست رسید

گفتوگوبامحمددالوری-مجریتلویزیون:

می خواهی آب در دلت تکان 
نخورد، مجری نشو!
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مدیرامورطیورسازمانجهادکشاورزیاصفهانخبرداد؛

حمایت از نوغانداری 
در استان اصفهان

سیلی نقد مخاطب بر 
گلزار و رامبد جوان!

۳

۵

۴

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه

WWW.MSC.IR   مناقصــات و مزایــدات: جهــت دریافــت اســناد و کســب اطاعــات بیشــتر بــه نشــانی

لینک مناقصات و مزایدات بخش خرید و تامین کنندگان مراجعه و طبق راهنمای موجود، نسبت به 

انتخــاب مناقصــه مــورد نظــر از طریق سیســتم ارتباط بــا تأمین کننــدگان )SRM( اقدام نمائید. 

ســایر فراخوان هــا: جهــت کســب اطاعــات بیشــتر بــه نشــانی   WWW.MSC.IR بخــش اطاعیه هــا، 

فراخــوان مربوطــه مراجعــه بفرمایید.

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ
مدیریت 

مرتبط
مهلت ارسال 

مدارک موضوع شماره  نوع
فراخوان ردیف

 قراردادهای
خرید 1۴۰۰/۰۳/2۳

فروش ضایعات ذوبی 
)ته تاندیش و خرسک( 

شرکت فوالد مبارکه
1۴۰۰۴۰۰۰۵8  مزایده

عمومی 1

 خرید مواد
مصرفی 1۴۰۰/۰۴/1۰

کابل های فیبر نوری   تأمین 
 شرکت فوالد مبارکه ازطریق

تولیدکنندگان داخلی
-  فراخوان

شناسایی 2

 قراردادهای
خرید 1۴۰۰/۰۳/21

 تأمین و به کارگیری انواع
ک  مکانیزم های لیفترا
 دائمی و موردی شرکت

فوالد مبارکه

۴8۵21۳۰۰  فراخوان
عمومی ۳

 قراردادهای
خرید 1۴۰۰/۰۳/27

 انجام عملیات  تعمیر و
 سرویس مبدل های حرارتی

 لوله ای و رادیاتورهای
 نواحی مختلف فوالد مبارکه

و فوالد سبا

۴8۵27۵1۵  فراخوان
عمومی ۴

گهی: 1۰ - 1۴۰۰  کد آ

اصفهان نیازمند اورژانس هوایی مستقل
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کاال  در حالــی همچنــان شــرکت ها فــروش اجبــاری 
همــراه روغــن را ادامــه می دهنــد و بــرای عــدم احــراز 
ــزا  ــاری را مج ــای اجب کاال ه ــور  کت ــود فا ــات خ تخلف
صــادر می کننــد که مســئوالن مدام این تخلــف را رد 

کــرده و حاضــر بــه پذیــرش آن نیســتند.
روغــن  بــا  کاال  اجبــاری  فــروش   - اقتصــاد۲۴ 
کــه در طــول چنــد مــاه اخیــر توســط  موضوعــی 
کارخانجــات بــا شــگرد های مختلــف انجــام شــده و 
کــه  کیــد می کننــد  کتمــان آن تأ هنــوز مســئولین بــا 
فــروش اجبــاری تخلــف بــوده و مــردم می تواننــد در 
صــورت مشــاهده آن را بــه ســازمان حمایــت اعــام 

کننــد.
در جدیدتریــن اظهارنظــر بیرشــک بــه عنــوان دبیــر 
ــروش  ــت: ف ــه اس گفت ــی  ــی روغن نبات ــن صنف انجم
تخلــف  دیگــر  کاال هــای  بــا  روغن نباتــی  اجبــاری 
کار شــود متخلــف  اســت و هــر شــرکتی مرتکب ایــن 

ــود. ــد ب خواه
وی بــا بیان اینکــه وظیفــه اجتماعــی ما ایــن اســت 
کردیــم، آن را بــه  گــر چنیــن اتفاقــی را رصــد  کــه ا
کنیــم، افــزود: مــا بــه همــه  ســازمان حمایــت اعــام 
کرده ایــم  اعــام  روغن نباتــی  تولیــد  کارخانه هــای 
کاال هــای دیگــر را  کــه حــق فــروش اجبــاری روغــن بــا 

ــت. ــف اس کار تخل ــن  ــد و ای ندارن
دبیــر انجمــن صنفــی روغن نباتــی افــزود: در حــال 
حاضــر محدودیتــی در عرضــه روغن هــای مــورد نیــاز 
خانــوار اعــم از ســرخ کردنی و پخــت و پــز از ســوی 
گــر روغــن  کارخانه هــای تولیــد روغــن وجــود نــدارد و ا
کاال هــای دیگــر عرضــه می شــود از حیطــه  همــراه بــا 

اختیــار تولیدکننــدگان خــارج اســت.
ــئول  ــام مس ــل در اظهارات ایــن مق ــل تأم نکتــه قاب
عــدم دریافــت تخلــف کارخانجات اســت بــه نحوی 
گزارشــی در مورد  کنون  که بیرشــک معتقد اســت تا 
کاال نداشــته ایم، البته ما  تخلف در فروش اجباری 
ــم  ــر داده ای ــه شــرکت های توزیع کننــده روغــن تذک ب
کاال هــای دیگــر  کــه فــروش اجبــاری روغــن همــراه بــا 

تخلف اســت.
صحبت های ایــن مقــام مســئول در حالــی مطــرح 
کــه همچنــان شــرکت ها فــروش اجبــاری  می شــود 
کاال را بــه همــراه روغــن انجــام داده و حتــی بــرای 
کتور کاال هــای اجباری  عــدم احراز تخلفــات خود فا
را مجــزا صــادر می کننــد و فروشــنده در صورت خرید 
روغــن بایــد کاال هــای اجبــاری را نیز خریــداری کند.

کــه عمــده  مشــاهدات میدانــی حکایــت از آن دارد 
کیــک پــچ  فروشــی ها بایــد در ازای دریافــت روغــن، 
پــچ یــا تــن ماهی خریداری کننــد در غیر ایــن صورت 

روغنــی بــه آن هــا فروختــه نمی شــود.

فروش اجباری روغن؛ تخلفی که هنوز انجام می شود 

گزارشربخ

درحالــی کلیــات طــرح مالیــات بر عایدی ســرمایه 
بــرای  آن  در  کــه  شــده  تصویــب  مجلــس  در 
محاســبه عایدی سرمایه کســر میزان تورم لحاظ 
نشــده اســت و ایراداتــی بــه آن وارد می شــود کــه نه 
تنهــا آن را از عدالــت محــوری دور می کنــد، بلکــه 

مــردم را  نیــز تحــت فشــار قــرار می دهــد.  
پــس از مدت هــا انتظــار بــرای مالیــات بــر عایــدی 
ــی  ــازی و دالل کاهــش ســفته ب ــد  ــه نوی ک ســرمایه 
باالخــره  می کــرد،  مطــرح  را  مالــی  بازارهــای  در 
کلیات طرح مالیات بر عایدی ســرمایه  مجلس، 

کــرد.  را تصویــب 
گــر فــردی طــا، ارز، مســکن  طبق ایــن طــرح، ا
و خــودرو خریــداری و ســپس اقــدام بــه فــروش 
کنــد، بایــد از محــل ســود این معاملــه طبــق  آن 
مــدت نگهــداری آن ســرمایه، بخشــی را به عنوان 

کنــد.  مالیــات پرداخــت 
جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه 

از یکســال  کمتــر  ک در صــورت نگهــداری  امــا
ــر عایــدی ســرمایه  مشــمول ۴۰ درصــد مالیــات ب
یکســال،  از  بیــش  نگهــداری  بــا  کــه  می شــوند 
بــر  مالیــات  نــرخ  از  درصــد  واحــد  ســه  ســاالنه 
کــم می شــود و از ســال دوازدهــم  عایــدی ســرمایه 
بــه بعــد بــا نــرخ ثابــت چهــار درصــد مشــمول 

می شــوند.  مالیــات 
کمتــر از  همچنیــن، نگهــداری انــواع خــودرو در 
مالیــات  مشــمول  درصــد   ۳۰ معــادل  یکســال 
می شــود و در صــورت نگهــداری بیــش از یکســال، 
کــم و مالیــات  ســاالنه ۱۰ واحــد درصــد از نــرخ 
ــا نــرخ ثابــت  مربوطــه از ســال چهارهــم بــه بعــد ب

صفــر درصــد محاســبه می شــود. 
دارایی هایــی  ســایر  نگهــداری  دیگــر،  ســوی  از 
کــه مشــمول مالیــات  )طــا، ارز، جواهــرآالت و...( 
بــر عایــدی ســرمایه هســتند بایــد بــه شــرح زیــر 

مالیــات متعلقــه را بپردازنــد: 
۱( با نگهداری کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد 

۲( بــا نگهــداری بیــش از یــک تــا دو ســال ســاالنه 
۲۰ درصــد

۳( بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد 
دو نگاه متفاوت به مالیات بر عایدی سرمایه 

کنــون،  تا طــرح  کلیات ایــن  تصویــب  زمــان  از 
عــاوه براینکــه موجــی از مثبت اندیشــی دربــاره 
کــه  کارکــرد تنظیم گری ایــن طــرح  آن مبتنــی بــر 
می توانــد بــا تضعیــف فعالیت هــای غیرمولــد و 

گرانه نقــش موثــری  کاهــش انگیزه هــای ســودا
در تنظیــم بازارهــای مختلــف از جملــه مســکن، 

کنــد، منتشــر شــد.  خــودرو، طــا و ارز ایفــا 
امــا از ســوی دیگــر، برخی مالیات عایدی ســرمایه 
پیشــنهاد شــده از ســوی مجلــس را اخــذ مالیــات 
کــه  بــر تــورم و مالیــات دوبــل از ســرمایه می داننــد 
بیــش از پیــش مــردم را در زمینــه مالیاتــی تحــت 

فشــار قــرار می دهــد. 
ــه  ــات برای اینک ــن مالی ــه منتقدان، ای گفت ــق  طب
بتوانــد عادالنــه اجــرا شــود، بایــد در محاســبه 
عایــدی ســرمایه میــزان تــورم در زمــان فــروش 

ســرمایه مــورد نظــر را هــم درنظــر بگیریــد. 
گــر فــردی خودرویــی بــه ارزش  بــه عنــوان مثــال، ا
کــرده و پــس از  یــک میلیــارد  تومــان خریــداری 
شــش مــاه قیمــت آن بــه ۱.۵ میلیــارد تومــان 
رســیده اســت، در زمــان فــروش آن بــا محاســبه 
ــورم  میــزان افزایــش قیمــت )۵۰ درصــد( و رشــد ت
در ایــن مــدت )۲۰ درصــد( و اختــاف آن هــا بــا 
هــم، ۳۰ درصــد خالــص عایــدی ســرمایه این فــرد 
کــه دولــت می توانــد بخشــی از آن را بــه  می شــود 

کنــد.  عنــوان مالیــات دریافــت 
کلیــات طــرح مالیــات  ــه در  ک ــر اســت  ــه ذک الزم ب
بــر عایــدی ســرمایه مجلــس، کســر تــورم از خالــص 

گرفتــه نشــده اســت.  دارایــی یــا ســرمایه درنظــر 

طرح مجلس از عدالت دور است
یــک   _ در ایــن زمینــه، وحیــد شــقاقی شــهری 
با ایســنا  گفت وگــو  در   - اقتصــادی  کارشــناس 
ــرای  ــدی ســرمایه ب ــر عای ــا بیان اینکــه مالیــات ب ب
گری افراطی یــک ابزار کارآمد اســت،  کنتــرل ســودا
اظهــار کــرد: از آنجــا که اقتصاد ایران ســالیان ســال 
گری افراطــی اســت،  کــه درگیــر ســودا می شــود 
مالیــات بــر عایدی ســرمایه بســیار بــرای آن کمک 

کننــده اســت. 
گفته ایــن تحلیلگــر اقتصــادی، مالیــات بــر  طبــق 
عایــدی ســرمایه برای اینکــه قابلیــت اجــرا داشــته 
و بــه عدالــت نزدیــک باشــد، بایــد از دو شــرط 
کســر  ک قــرار دادن  کــه یکــی مــا برخــوردار باشــد 
تــورم از خالــص عایــدی ســرمایه بــرای مالیــات 
ســتانی و دیگــری تصاعــدی شــدن نــرخ مالیــات 
کاهــش زمــان نگهــداری آن  بــر عایــدی دارایــی بــا 
اســت. بــه عبــارت دیگــر، هــر چــه قــدر ســرمایه در 
ــد  ــه شــود، بای ــری مبادل کوتاه ت ــی  دوره هــای زمان
نــرخ مالیــات عایــدی حاصــل از آن ســرمایه نیــز 

ــد. ــدی باش تصاع
گــر طــرح مجلــس به ایــن دو شــرط  وی افــزود: ا
توجــه نکــرده باشــد، از نظــر عدالــت محــوری و 

عقانیــت اقتصــادی مشــکل دارد. 
طرح مجلس اصالح شود 

بنابرایــن، درحالیکــه مــردم بــرای حفــظ ارزش 
تــورم،  افسارگســیختگی  مقابــل  خــود  پــول 
کــه بــا  ســرمایه های خــود را وارد بازارهــا می کننــد 
وجــود همیــن تورم، ایــن افــراد ســود آنچنانــی از 
کــه بخواهنــد بابت ایــن  ســرمایه خــود نمی برنــد 

ســود، مالیاتــی بدهنــد.
بودجــه  طبــق  کــه  آنجــا  از  دیگــر،  ســوی  از 
ســالجاری، درآمدهــای نفتــی و مالیاتــی دولــت 
در ایــن  و  اســت  یافتــه  افزایــش  برابــر  چندیــن 
کــدام از بازارهــای مالــی نســبت بــه  زمــان هیــچ 
تــورم ۴۰ درصــدی بازدهــی مناســبی ندارنــد، چــه 
ــر  ــط ب ــه فق ک ــود  ــب ش ــی تصوی ــی دارد مالیات لزوم
مــردم فشــار بیشــتری وارد می کنــد تا ایــن نــوع 
مالیــات ســتانی از عدالــت محــوری دور شــود. 
شــدن  اضافــه  بایــد  کــه  اســت  درســت  البتــه، 
بــر  مالیــات  چــون  جدیــد  مالیاتــی  پایه هــای 
ســرمایه  عایــدی  و  لوکــس  و  خالــی  خانه هــای 
گرفــت امــا بــا توجــه بــه تعــداد  را بــه فــال نیــک 
قابــل توجهــی از معافیت هــا و فراریــان مالیاتــی 
کشــورمان، بایــد بیشــتر از قبــل بــر  در اقتصــاد 
هدفگذاری پایه های مالیاتی جدید، مشــموالن 
و نرخ هــای آن هــا در شناســایی فراریــان از مالیات 
کیــد شــود نه اینکــه در ایــن زمینــه،  و دالالن تا

مــردم نقــره داغ شــوند.

ح مجلس: ایرادات طر

مالیاتیکهمردمرانقرهداغمیکند!

خبرربخ

خبرربخخبرربخ

خبرربخ گفــت:  مدیــرکل تامیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان 
بیشــترین طلــب ُمعوقــه تامیــن اجتماعــی کشــور بــا 
یکهــزار و ۳۰۰ میلیــارد تومــان مربــوط بــه اصفهــان 
اســت.  محســن ریاضــی بــا بیان اینکه ایــن مجموعه 
در زمــان حاضــر یکهــزار و ۳۰۰ میلیــارد تومــان طلــب 
ُمعوقــه و قطعــی شــده از بابــت واریــز نشــدن حــق 
بیمــه دارد، افــزود: بــر اســاس ُمصوبــه ســتاد تســهیل 
ــه ۷۰۰ هــزار  ک ــد  ــتان مقــرر ش ــد اس ــع تولی ــع موان و رف
میلیــارد تومــان از این مطالبــات را بصورت قســطی از 

کنیــم. کارفرمایــان دریافــت 
وی بــا اشــاره بــه نامگــذاری امســال بعنــوان ســال 
»تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها« خاطرنشــان 
کرد: ایــن ســازمان در راســتای حمایــت از تولیــد و 
تحقق شــعار ســال، آمــاده هرگونه تعامــل و همکاری 
کارفرمایــان در راســتای تقســیط بدهــی خــود  بــا 

به ایــن ســازمان اســت.
مدیــرکل تامیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان ادامــه 
داد: این ســازمان تعامالت بســیار مطلوبی در زمینه 
چگونگــی پرداخــت بدهی با کارفرمایــان برقــرار کرده 

کارگاه هــا بچرخــد. اســت تــا چــرخ تولید ایــن 
گفــت: ســازمان تأمیــن اجتماعــی در ارائــه  ریاضــی 
الکترونیــک،  پرونــده  همچون ایجــاد  خدماتــی 

ــه  ــک ب کم ــذی،  کاغ ــی  ــای درمان ــذف دفترچه ه ح
کرونــا، اســتمهال حــق  کارگاه هــای آســیب دیــده از 
بیمه کارفرمایان، پرداخت بیمه بیکاری و پرداخت 
غرامت ایــام بیماری و همچنیــن ارائــه دیگر خدمات 

غیرحضــوری بــه بیمه شــدگان فعالیــت دارد.
وی بــا اشــاره به اینکــه ۶۵ درصــد از جمعیت ایــن 
اســتان در قالــب بیمــه شــده، مســتمری بگیــر و 
کارفرما با تامین اجتماعی در ارتباط هستند، اضافه 
ــده  ــه ش ــا بیم ــر آنه ــزار نف ــون و ۲۰۰ ه ــک میلی ــرد: ی ک
کارفرما و ۳۵۰ هزار نفر مستمری  اصلی، ۱۲۰ هزار نفر 

بگیر هســتند.
مدیــرکل تامیــن اجتماعی اســتان اصفهــان با اشــاره 
بــه لــزوم ثبــت مشــخصات هویتــی بــرای دریافــت 
خدمــات غیرحضوری ایــن ســازمان بیــان کرد: بیمه 
شــدگان بــرای اســتفاده از خدمــات غیرحضوری این 

ســازمان بایــد اطالعــات هویتــی خــود و افــراد تحــت 
کننــد،  تکفــل خــود را در ســامانه es.tamin.ir ثبــت 
کارت ملی و برگه درمان می توانند  همچنین با ارائه 

کننــد. کــز درمانــی اســتفاده  از خدمــات مرا
کارگزاری در  وی  با بیان اینکه ۲۰ شــعبه اقماری و ۱۶ 
اســتان اصفهــان زیــر نظــر اداره کل تأمیــن اجتماعــی 
فعــال اســت، افزود: مشــخصات هویتی افراد شــامل 
مشــخصات فــردی، شــماره تلفــن همــراه و شــماره 
و  غیرحضــوری  خدمــات  دریافــت  بــرای  حســاب 
 es.tamin.ir کار در بانــک رفــاه در ســامانه  ســهولت 
انجــام می شــود و در صــورت هرگونــه مشــکل شــماره 
پاســخگوی  شــبانه روزی  بصــورت   ۱۴۲۰ تلفــن 

اســت. بیمه شــدگان 
جمعیــت زیــر پوشــش ســازمان تامیــن اجتماعــی در 
کشــور طــی ســال گذشــته ۴۲ میلیــون و ۹۶۰ هــزار و 
۷۷۷ نفــر و در اســتان اصفهــان ســه میلیــون و ۴۹۰ 
هــزار و ۵۸۶ نفــر هســتند. همچنیــن یــک میلیــون و 
۱۳۵ هــزار و ۶۸۰ نفــر بیمــه شــده اصلی ایــن ســازمان 

در اســتان اصفهــان هســتند.
اصفهان بعد از تهران بیشترین تعداد بازنشستگان 
را دارد و در زمــان حاضــر ســه میلیــون و ۶۰۰ هــزار نفــر 
از جمعیــت پنــج میلیــون نفری اســتان اصفهــان زیر 

پوشــش تامین اجتماعی هســتند.

کشــوری اعــالم  ســخنگوی ســازمان هواپیمایــی 
کرد: هیچگونه افزایش قیمتی در سفرهای هوایی 
رخ نــداده و برنامــه ای هــم بــرای آن وجــود نــدارد. 
محمدحســن ذیبخــش در گفت وگــو با ایســنا اظهار 
گرفتــه هیــچ  کــرد: برخــالف برخــی اظهــارات صــورت 
گونــه افزایــش قیمتــی در نــرخ بلیــت هواپیمــا در 
پروازهــای داخلــی اعمــال نشــده و همــواره همــان 
ســقف های تعییــن شــده ســابق رعایــت می شــود.
وی افــزود: تخلــف در نــرخ فــروش بلیــت هواپیمــا از 
ســوی هر شــرکت هواپیمایی یا دیگر ارائه کنندگان 

بلیت هواپیما تخلف محرز و بســیار بزرگی به شــمار 
رفتــه و بــا عوامــل آن برخــورد قضایی خواهد شــد.

کشــوری ادامــه  ســخنگوی ســازمان هواپیمایــی 
گرفتــه و  داد: البتــه بــر اســاس ارزیابی هــای صــورت 
کنــون شــرکتی در ایــن زمینــه  آمارهــای ارائــه شــده تا
گرانفروشــان  مرتکــب تخلــف نشــده امــا مســلما بــا 
برخــورد  داخلــی  پروازهــای  در  هواپیمــا  بلیــت 
راه هــای  طریــق  از  می تواننــد  مــردم  و  می کنیــم 
جریــان  در  را  مــا  هواپیمایــی  ســازمان  ارتباطــی 
تخلفــات احتمالــی در ایــن زمینــه قــرار دهنــد تــا 
گزارش ایســنا،  بــا مســببان آن برخــورد شــود. بــه 

ــه  ک ــود  گذشــته ب ــان مــاه ســال  بیســت و چهــارم آب
بــا  کشــوری  هواپیمایــی  عالــی  شــورای  جلســه 
حضــور نماینــدگان وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، 
وزارت امــور خارجــه، عضــو ناظــر کمیســیون عمــران 
و  برنامــه  ســازمان  اســالمی،  شــورای  مجلــس 
بودجــه، دادســتانی عمومــی و انقــالب تهــران، عضو 
کشــوری، رییــس  مطلــع شــورای عالــی هواپیمایــی 
هیــات مدیــره و مدیرعامــل هواپیمایــی جمهــوری 
شــرکتهای  نماینــده  و  »همــا«  اســالمی ایران 
هواپیمایــی داخلــی برگــزار و مقــرر شــد قیمت بلیت 
پروازهــای داخلــی بــا ۱۰ درصــد افزایــش نســبت بــه 
جــدول نرخــی اعــالم شــده در خــرداد مــاه ســال 
۱۳۹۹ مواجــه و محدودیــت حداقــل قیمــت نیــز 
از ایــن نرخنامــه جدیــد حــذف شــد. بر ایــن اســاس 
ســه روز پــس  از ایــن جلســه، انجمــن شــرکت های 
هواپیمایی نرخنامه جدید برای پروازهای داخلی 
کثــر قیمــت برای  کــرد و برایــن اســاس حدا را منتشــر 
پروازهــای داخلــی در ۲۲۷ مســیر پــروازی مختلــف 
مشــخص و ۴۸۱ هــزار و ۹۰۰ تومــان پایین تریــن نــرخ 
منتشــر شــده برای قیمــت بلیــت پروازهــای داخلی 
کوتاه و یک میلیون و ۵۱۸ هزار و ۵۰۰  در مسیرهای 
تومــان باالتریــن آن بــود که به مســیر پــروازی تبریز-

بندرعبــاس اختصــاص دارد.

گرانــی مــواد غذایــی در بازار هــای مختلــف  ســریال 
بــی وقفــه ادامــه دارد. از قــرار معلــوم حــاال نوبــت 
گرانــی چندبــاره اقالم پرمصرف لبنی رســیده اســت 
و تازه تریــن خبر هــا از افزایــش بهــای ماســت های 
کــه بــه دلیــل مقــرون بــه  دبــه ای خبــر می دهنــد 
ــودن جایگاهــی خــاص در ســبد مصرفــی  ــه ب صرف

خانوار هــا دارنــد.
ــت  ــار قیم ــورد و این ب ــکان خ ــاز ت ــات ب ــت لبنی قیم
کالــه افزایــش  یکــی از ماســت های پرفــروش برنــد 

یافــت.
پرمصــرف  ماســت های  قیمــت  بــه  نگاهــی 
ســوپرمارکت ها نشــان می دهــد بیــن ماســت های 
کــه به دلیــل صرفــه اقتصــادی در میــان  دبــه ای 
قیمــت  دارنــد،  زیــادی  طرفــداران  خانواده هــا 
کالــه بــا ۲ هــزار تومــان  ماســت دبــه ای پرچــرب 
افزایــش از ۳۶ هــزار و ۵۰۰ بــه ۳۸ هــزار و ۵۰۰ تومــان 
ــر  ــه مــرز ۴۰ هــزار تومــان نزدیک ت افزایــش یافتــه و ب
دیگــر  در  کــه  اســت  حالــی  در  اســت، این  شــده 
ــل  ــی مث ــاص و غیرمعمول ــا، ماســت های خ برنده
ــتری  ــد بیش ــل تولی ــه مراح ک ــی  ــت های یونان ماس
دارنــد یــا ماســت های دارای افزودنی هــا، چنیــن 

دارنــد. قیمت هایــی 

کــه  ماســت یونانــی ماســتی خامــه ای شــده اســت 
کتــوز و مــواد معدنــی  بــا خــارج کــردن آب اضافــی، ال
آن، قنــد کمتــر، کربوهیدرات بیشــتر و طعمی ترش 
دارد. ماســت دبــه ای پرچــرب می مــاس ۲۸ هــزار و 
۷۰۰ تومــان قیمــت دارد و هنــوز بــه ۳۰ هــزار تومــان 
نــوع  شــدن این  کمیــاب  البتــه  اســت.  نرســیده 
ماســت در فروشــگاه های اینترنتی می تواند نشــان 
از تغییــرات احتمالــی در قیمت ایــن محصــول هــم 
ــی  ــر قیمت ــال تغیی ــوپرمارکت ها فع ــا در س ــد، ام باش

نداشــته اســت.
قیمــت لبنیــات غیریارانــه ای از ســوی شــرکت های 
قیمــت  در  دولــت  و  می شــود  تعییــن  تولیــدی 
ــدارد.  ــی ن ــوالت دخالت ــته از محص ــن دس گذاری ای
گذشــته شــرکت های تولیدکننــده  طــی یــک ســال 
محصــوالت  قیمــت  بار هــا  لبنــی  محصــوالت 
غیرحمایتــی و طعــم دار خــود را بــاال برده انــد تــا 
هزینه هــای افزایــش یافتــه تولیــد و نــرخ نســبتا 

کننــد. پاییــن محصــوالت حمایتــی را جبــران 

بانک هــا  تمــام  در  هدیــه  کارت  صــدور  ســقف 
کــه بــا مراجعــه  معــادل دو میلیــون تومــان اســت 
کیوســک، هــر فــرد در طــول شــبانه روز می توانــد  بــه 
کنــد امــا شــرایط و میــزان  پنــج کارت هدیــه دریافــت 
ــا  ــعب بانک ه ــه ش ــه ب ــا مراجع کارت ب ــن  دریافت ای

متفــاوت اســت. 
یــک  مشــتری  ســوی  از  گفته هایــی  اواخــر  ایــن 
کــه بــرای دریافــت ۱۰  بانــک خصوصــی مطــرح شــد 
کــرده امــا موفــق بــه  کارت هدیــه بــه شــعبه  مراجعــه 

دریافــت آن نشــده اســت. 
ــان داد  ــا نش ــوع، پیگیری ه ــن موض ــس از طرح ای پ
کــه در هــر شــبانه روز هــر فــرد حقیقــی بــا مراجعــه 
کارت  کیوســک بانک هــا می توانــد معــادل پنــج  بــه 

کنــد.  هدیــه دریافــت 
همچنین، در برخی از موسسات اعتباری دریافت 
کارت هدیه به صورت غیرشتابی  وجه برای صدور 
ــدون  ــه ب ک ــه ای  کارت هدی ــا  ــت ام ــر اس ــکان پذی ام
مراجعــه بــه شــعب و غیــر حضــوری صــادر می شــود 
بــرای جلوگیــری از کالهبرداری هــای احتمالــی پنــج 

کنــش دارد. روز بعــد از صــدور امــکان انجــام ترا
عــالوه برایــن، طبق آخرین بخشــنامه بانک مرکزی 
میلیــون  دو  معــادل  هدیــه  کارت  صــدور  ســقف 

تومــان اســت. 
امــا بــرای پاســخ به اینکــه آیــا مراجعــه حضــوری بــه 
کارت هدیــه در طــول شــبانه  شــعب بــرای دریافــت 
اســت  مواجــه  تعــداد  نظــر  از  محدودیتــی  بــا  روز 
کــه  داد  توضیــح  به ایســنا  بانــک شــهر  یــا خیــر؟ 
محدودیتــی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد و فــردی 
کنــد  کارت هدیــه دریافــت  کــه نتوانســته اســت، ۱۰ 
کــرده باشــد که  ممکــن اســت بــه شــعبه ای مراجعه 
سیســتم آن قدیمی بوده اســت و نمی توانســته این 

کنــد.  کارت را صــادر  تعــداد 
گــر  ا دریافتــی  اطالعــات  طبــق  دیگــر،  ســوی  از 
کارت هدیــه در شــعبه از پنــج تــا  درخواســت صــدور 
کارمند بانک به خزانه نامه بزند  بیشــتر شــود، باید 
کــه مقــداری زمــان  تــا میــزان مــورد نظــر صــادر شــود 

می برد ایــن فرآینــد طــی شــود. 
کــه صــدور  البته ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت 
تعــداد کارت هدیــه در بانک های مختلف متفاوت 

ــت. اس

بیشترین طلب ُمعوقه تامین اجتماعی کشور مربوط به اصفهان است:

1/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان حق بیمه 

سخنگوی سازمان هواپیمایی :

نوبت به گرانی ماست رسیدبرنامه ای برای افزایش قیمت بلیت هواپیما نداریم

کارت هدیه  هر فرد چند 
می تواند بگیرد؟

خبر

اســتاندار  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
گفــت: نــرخ بیــکاری در ایــن اســتان از  اصفهــان 
۱۴.۴ درصــد در ســال ۹۷ بــه زیــر ۱۰ درصد در ســال 

جــاری رســیده اســت. 
ســید حســن قاضی عســگر در جمــع خبرنــگاران 
اصفهانــی اظهار داشــت: با پیگیری هــای صورت 
ــرخ بیــکاری در اســتان تــک رقمی شــد و  گرفتــه ن
گرفتــه تا شــاهد توســعه  سیاســت هایی در پیــش 

پایــدار در ســطح اســتان باشــیم.
اســتاندار  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
اصفهــان ادامــه داد: تغییــر اقلیــم ســال ها اســت 
گرفتــه و موجــب خشکســالی و  اســتان را در بــر 
کاهــش بارندگــی و بــه تبــع آن مشــکات متعــدد 
بــرای هــم اســتانی ها بوجــود آمــده اســت و لــذا 
کــه  کم آب بــر و طرح هایــی  توســعه طرح هــای 
داشــته  کمتــر  آالیندگــی  و  آب  مصــرف  میــزان 
افــزود:  وی  دارد.  قــرار  کار  دســتور  در  باشــند، 
کــه  گردشــگری از جملــه طرح هایــی بــود  توســعه 
کار قــرار داشــت ولــی با شــیوع کرونا این  در دســتور 
صنعــت ضربــه خــورد و نشــان داد نبایــد همــه 

تخــم مرغهــا را در یــک ســبد قــرار دهیــم.
کــرد: تشــکیل منطقــه علــم  قاضی عســگر اظهــار 
کــه  تشــریح  و فنــاوری از دیگــر اقداماتــی اســت 
گرفتــه و نتایــج بــه دســت آمــده  اقدامــات صــورت 
در یــک جلســه خبــری دیگــر بــه صــودت مفصــل 

تبییــن خواهــد شــد.
اســتاندار  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
کــرد: طــرح شــهرک و منطقــه  اصفهــان اضافــه 
کفــش در ســالهای  و  کیــف  ک،  پوشــا صنفــی 
عرصــه  به ایــن  هکتــار  و ۱۰۰  شــد  مطــرح  اخیــر 
در  کفــش  و  کیــف  فــروش  و  یافــت  اختصــاص 
گرفته شــد؛ همچنیــن فعالیــت  کمشــچه در نظــر 
خوبــی در خصــوص راه انــدازی شــهرک تخصصــی 
صنعتــی  شــهرک  شــهرضا،  در  شــیمی پارک 
ــا و  ــی ط ــا و جواهــر و ناحیــه صنف ــی ط خصوص
جواهــر بــا مســوولیت شــهرداری اصفهــان انجــام 
اخــذ  مراحــل  خصــوص  در ایــن  و  اســت  شــده 
مصوبــه شــورای برنامــه ریــزی و اختصــاص زمیــن 

برای ایــن طــرح در حــال پیگیــری اســت.
وی بــا اشــاره بــه مشــکل قطــع بــرق در بخــش 
گفــت: در ایــن خصــوص  تولیــدی،  واحدهــای 
۲ جلســه بــا مســووالن بــرق برگــزار شــده اســت 
بــه ویــژه صنایــع  و مشــکات بخــش صنعــت 
شــیمیایی در زمان قطع برق اطاع رســانی شــده 

اســت و از ســه شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان، 
توزیــع بــرق اســتان و بــرق منطقــه ای خواســته 
کاهــش خلموشــی ها  شــد تــاش خــود را بــرای 

به کارگیرنــد .
اســتاندار  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
اصفهــان افزود: ایــن مشــکل به واســطه تحریم ها 
و برخــی بــه واســطه ســوء مدیریــت در تولیــد بــرق 
و پرداخــت بدهــی شــرکت های خصوصــی تولیــد 

کننــده بــرق بوجــود آمــده اســت.
قاضی عســگر ادامــه داد: البتــه برنامــه ای تدویــن 
کــه تولیــد بــرق و انــرژی  کســانی  شــده اســت تــا 
خورشــیدی دارنــد بتواننــد بــا قیمــت مناســب بــه 
کنندگان رمز ارز بفروشــند و این طرح قطعا  تولید 
تولیدکننــدگان  عاقه منــدی  باعــث  می توانــد 

ــرژی خورشــیدی شــود. ان
اســتاندار  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
گســترش  کــرد: چــاره ای جــز  اصفهــان تصریــح 
بــرق خورشــیدی نداریــم و در ایــن میــان تنهــا 
ک اســت  تــا  راه افزایــش قیمــت خریــد انــرژی پــا
بخــش خصــوص انگیــزه حضــور در ایــن عرصــه را 

داشــته باشــد.
کــرد: متاســفانه بعــد از جــدی  وی خاطــر نشــان 
بــه  دالر  قیمــت  افزایــش  و  تحریم هــا  شــدن 
دلیل اینکــه نــرخ خریــد تضمینــی انــرژی افزایــش 
حضــور  بــرای  رغبتــی  ســرمایه گذاران  نیافــت 
مســاله  گر ایــن  ا و  نداشــتند  عرصــه  در ایــن  
درســت محاســبه شــود و افزایــش قیمــت در ایــن 
بخش ایجــاد شــود، زمینــه حضــور ســرمایه گذار 

در ایــن بخــش بیشــتر می شــود و بر ایــن اســاس 
الزم اســت سیاســت های دولــت عــوض شــود.
اســتفاده  ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا  قاضی عســگر 
گاز و انــرژی در بخش هــای  بهینــه از آب، بــرق، 
کشــت  کرد: بیش از ۲۲۰ هکتار  مختلف، تصریح 
گلخانــه ای در اصفهــان وجــود دارد و در ســالهای 
اخیــر بحث گلخانه هــای خودپایدار مطرح شــده 

اســت.
وی با بیان اینکه الزم اســت کشــاورزی اقتصادی 
یــک  کــرد:  اضافــه  شــود،  نهادینــه  جامعــه  در 
شــرکت کشــاورزی بــا حدود ۲هــزار و ۴۰۰ هکتــار در 
ســمیرم بــا حضور ســرمایه گــذار داخلــی و خارجی 
کمترین  کشاورزی اقتصادی را با مصرف  الگوی  
میــزان آب و ایجــاد باغــات بــا ارزش افــزوده بــاال بــا 
تولیــد نــوع خاصــی از گــردو، فندق، پســته و بــادام 

کشــاورزان قــرار داده اســت. در معــرض دیــد 
اســتاندار  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
اصفهــان بــا اشــاره بــه ضــرورت اصــاح الگــوی 
کشــت متناســب بــا وضعیــت آبــی اســتان، گفــت: 
بــر همیــن  و  بایــد مدیریــت شــود  مصــرف آب 
کــه شــرکت ملــی  اســاس الزم اســت همانگونــه 
ــی توزیــع آب  ــرق وجــود دارد، شــرکت مل ــع ب توزی
ــم  ــن رق ــور چی کش ــه در  ک ــدی  ــری از رون ــا الگوگی ب
ــزی  ــا برنامه ری ــا ب خــورده اســت، تشــکیل شــود ت
دیگــر شــاهد نباشــیم بــر اثــر ســیل ۱۴ میلیــارد متــر 
مکعــب آب بــاران بــه خلیــج فــارس ریختــه شــود 
در حالی کــه اســتانی مثــل اصفهــان بــا کمبــود آب 

مواجــه اســت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان:

نرخ بیکاری استان به زیر ۱۰ درصد رسیده است 
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مدیــر عامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان 
بــه مشــکالت ذی نفعــان در  بــا اشــاره  اصفهــان 
گفت: ایــن  شــهرک صنعتــی محمودآبــاد اصفهــان 
شــهرک طــی ســه نوبــت توســعه یافتــه اســت و 
بــا توجــه بــه مشــکالت موجــود قــرار بر ایــن شــده 
کــه رای دیــوان عدالــت اداری بــه عنــوان  اســت 
مرجــع صالحــه فصــل الخطاب باشــد و همه بــه آن 

کننــد.  تمکیــن 
اظهــار  خبرنــگاران  جمــع  در  بگــی  محمدجــواد 
داشــت: در اســتان اصفهــان ۷۶ شــهرک صنعتــی 
کــه از ایــن تعــداد ۷۰ شــهرک  مصــوب وجــود دارد 
عملیاتی و ۵۰ درصد به ظرفیت نهایی رســیده اند 
و بیــش از ۵۰ درصــد از شــهرک های صنعتــی نیــز بــا 
حــدود اجــرای شــش هــزار و ۵۰۰ قــرارداد بــه بهــره 

ــرداری رســیده اســت. ب
مدیــر عامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی افــزود: 
در  اســتان  در  احــداث هشــت شــهرک صنعتــی 
دســت پیگیــری اســت، هشــت شــهرک تخصصــی 
در اســتان در حال اجرا اســت و همچنین اصفهان 
بیشــترین تعــداد شــهرک خصوصــی در کشــور  را بــه 

ــت. ــاص داده اس اختص
حــدود ۱۰۰  فعالیــت  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  وی 
شــهرک و ناحیــه صنعتــی دولتــی و خصوصــی در 
اســتان اصفهــان، عنوان کــرد: از این تعــداد ۹۰ مورد 
از آن ایجــاد شــده و یــا منتظــر دریافــت مصوبــات 

شــورای برنامه ریــزی اســتان اســت.
کــرد: اســتان اصفهــان دارای  بگــی خاطــر نشــان 
کشــور  کل  بیشــترین تعــداد شــهرک صنعتــی در 

اســت، حجم ایــن شــهرک ها ۱۷ هــزار هکتــار اســت 
کــه زمینــه را بــرای جذب ســرمایه گذاری در اســتان 
کــرده اســت و طــی ۲ ســال  بــه صــورت ویــژه فراهــم 
کشــور در جــذب ســرمایه  اخیــر اصفهــان رتبــه اول 
گــذار در شــهرک های صنعتــی و بــرای اولین بار رتبه 
اول تحصیــل منابــع را بــه خــود اختصــاص داده 

اســت.
بــا  صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  عامــل  مدیــر 
 ۲۷۰ و  هــزار  کشــور  اســتان های  کل  بیان اینکــه 
کــرد،  هکتــار فــاز عملیاتــی شــهرک اجــرا خواهنــد 
کــرد: اســتان اصفهــان نیــز بــه تنهایــی  تصریــح 
یک هزلر و ۳۱۰ هکتار فاز عملیاتی شــهرک صنعتی 
ــرای همیشــه زمین هــای  ــرد و ب ک اجرایــی خواهــد 
صنعتــی در اختیــار دارای زیرســاخت های مــورد 

نیــاز ســرمایه خواهــد شــد.
کشــور، پســاب  کــرد: بــرای اولیــن بــار در  وی اضافــه 
شــهری شــهرضا بــه میــزان ۶۰ لیتــر در ثانیــه، بــا 
کیلومتــر خــط انتقــال و ســرمایه ۱۱۰ میلیــارد   ۲۵
آبــاد و  تومــان بــه شــهرک صنعتــی رازی، ســپهر 
صنایــع دســتی منتقــل شــده و در حــد آب شــرب 
تصفیــه شــده در اختیــار صنعتگــران قــرار می گیــرد 
کــرده اســت و  کــه مشــکل بحــران آب آنهــا را حــل 
همچنین خط انتقال ۸۷ کیلومتری نیز بین شهر 
اصفهان شــهرک صنعتی مورچه خورت ایجــاد و به 
کــه پســاب اصفهــان را  بهــره بــرداری رســیده اســت 
به ایــن شــهرک منتقــل می کنــد، در مجموع ایــن 
گــذاری شــده  پروژه هــا ۲۰۰ میلیــارد تومــان ســرمایه 

اســت.
بــرای  گذشــته  دهــه  ســه  در  کــرد:  کیــد  تا بگــی 

شــهرک های صنعتــی و محیــط صنعتــی پیرامون، 
همــکاری  نامــه  تفاهــم  بــرق  پســت   ۱۴ حــدود 
امضــا شــده و بــا مشــارکت بیــن ۳۰ تــا ۴۰ درصــدی 
کیلوواتــی شــهرک صنعتــی بــزرگ،  پســت بــرق ۴۰۰ 
کیلــو ولــت شــهرک صنعتــی رازی ۹۰  پســت ۲۳۰ 
ــه  ــرق ب کــه ۹۰ مــگاوات ب درصــد پیشــرفت داشــته 

کــرد. ظرفیت ایــن شــهرک اضافــه خواهــد 
ــه  ــی ادام ــهرک های صنعت ــرکت ش ــل ش ــر عام مدی
داد: پســت شــهرک علویجــه با ظرفیــت ۲۰ مگاوات 
شــهرک   ۱۴ در  اســت؛  رســیده  بهره بــرداری  بــه 
صنعتــی از جملــه شــهرک های صنعتــی علویجــه، 
کاشــان ۳ و ماهیــان  رضوانشــهر، نجــف آبــاد ۲، 
زینتــی، پســت های بــرق در حــدود ۶۰ درصــد بــه 
ــا انتهــای ۱۴۰۰ بــه  بهــره بــرداری رســیده و مابقــی ت

بهــره بــرداری می رســد.
وی افــزود: ۸۰ درصــد واحدهــای صنعتــی فعــال 
گاز سراســری متصــل شــده و مابقــی  بــه شــبکه 
نیــز امســال به ایــن شــبکه متصــل می شــود؛ این 
را حــذف  مایــع  فســیلی  موضــوع ســوخت های 
کــرده و مانــع از آلودگــی محیــط زیســت خواهــد 
شــد. اســناد مالکیــت حــدود ۹۰ درصــد اراضــی در 
اختیــار شــهرک از اداره ثبــت اســتان دریافــت شــده 
حــدود ۷۰۰  می گیــرد.  قــرار  مالــکان  اختیــار  در  و 
هکتار فضای ســبز در ســطح شــهرک های صنعتی 
اســتان ایجاد شــده اســت. حــدود ۴۰ درصــد آب 
کنــون  مــورد نیــاز شــهرک ها و نواحــی صنعتــی تــا 

تأمیــن شــده اســت.
نیــاز  مــورد  آب  درصــد  حــدود ۴۰  گفــت:   بگــی 
ــن   ــت به ای ــده اس ــن ش ــی تامی ــهرک های صنعت ش
ــورد  ــه آب م ــر در ثانی ــوع ۱۸۰۰ لیت ــه از مجم ک ــا  معن
نیــاز در شــهرک های صنعتــی اســتان ۸۲۰ لیتــر در 

ــت. ــده اس ــن ش ــه تامی ثانی
ــه  ــی ادام ــهرک های صنعت ــرکت ش ــل ش ــر عام مدی
داد: ۱۱ خوشــه صنعتــی در اســتان توســعه یافتــه 
اســت و در ســال جــاری نیــز ۹ خوشــه جدیــد در 
گرفتــه اســت. و غیــر از ۹  اســتان مصوبــه توســعه 

دارنــد. ورودی ایمــن  تمامی شــهرک ها  شــهرک 
ــه مشــکالت ذی نفعــان در شــهرک  ــا اشــاره ب وی ب
گفت: ایــن شــهرک  صنعتــی محمودآبــاد اصفهــان 
طــی ســه نوبــت توســعه یافتــه اســت و بــا توجــه بــه 
کــه رای  مشــکالت موجــود قــرار بر ایــن شــده اســت 
دیــوان عدالــت اداری بــه عنــوان مرجــع صالحــه 
فصــل الخطــاب باشــد و همــه بــه آن تمکین کنند.

مرجع حل اختالفات درباره شهرک محمودآباد، 
رأی دیوان عدالت اداری است 

خبرربخ

خبرربخ

خبر

شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان فراخوان 
کلیــپ بــا موضــوع  ســاخت انیمیشــن، موشــن، 

کــرد.  مدیریــت مصــرف بهینــه آب را منتشــر 
بــر اســاس این فراخــوان همــه رده هــای ســنی 
خــرداد   ۳1 تاریــخ  تــا  را  خــود  آثــار  می تواننــد 
ــه فرخــوان  ــه دفتــر دبیــر خان مــاه ســال جــاری ب
ارســال نماینــد. مدیــر روابــط عمومــی و آمــوزش 
همگانــی آبفــای اســتان اصفهــان افــزود: عالقــه 
لــوح  روی  بــر  را  خــود  آثــار  می تواننــد  منــدان 
فشــرده بــه دبیرخانه فراخوان واقــع در اصفهان، 
کلینــی،  خیابــان هــزار جریــب، خیابــان شــیخ 
عمومــی و  روابــط  حیــان،  بــن  جابــر  خیابــان 
آمــوزش همگانــی شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
یــا  و   81۶89۳۶۵۵۶ کدپســتی  بــه  اصفهــان 
شــماره  بــه  اجتماعــی  شــبکه های  طریــق  از 
مهــرداد  کننــد.  ارســال   ۰9۳8۰89۳7۵1
خورســندی به مشــخصات فنی آثار اشــاره کرد و 
افــزود: آثــار تولیدی باید کمتــر از 2 دقیقه و بدون 
درقالــب  و  باشــند  ســازنده  آرم شــرکت  و  لوگــو 

فرمــت HIGH-QUALITY۴8۰(  mp۴( تهیــه 
شــوند.

وی در خصــوص اعــالم نتایج ایــن فراخوان بیان 
داشــت: در هفتــه اول تیــر مــاه، مصــادف با هفته 
صرفــه جویــی در مصــرف آب بــه ســه اثــر برتــر 

جوایــز نفیســی اهــدا می شــود.
اســتان  آبفــای  کــه  بیان ایــن  بــا  خورســندی 
اصفهــان حــق بهــره بــرداری از تمامی آثــار را دارد 
اصفهــان  عمومی آبفــای  روابــط  کــرد:  عنــوان 
کلیــپ، انیمیشــن و  از نفــرات برتــر در ســاخت 
گرافــی بــا موضــوع مدیریــت مصــرف،  موشــن 

بــه همــکاری می نمایــد. دعــوت 

از سوی آبفای استان اصفهان انجام شد؛

فراخوان ساخت انیمیشن، موشن، کلیپ با موضوع 
مدیریت مصرف بهینه آب

خبرربخ

عمــران  کمیســیون  اعضــای  مخالفــت  پــی  در 
مجلــس شــواری اســالمی با ادامــه یافتن پــروژه قطار 
سریع الســیر تهران-قم-اصفهــان و دســتور بــرای 
توقــف آن، وزیــر راه و شهرســازی بــه نظر مخالف این 
ــرای ادامــه داشــتن این خــط ریلــی  ــوده و ب توقــف ب
گزارش ایســنا،  کــرد.  بــه  کــره خواهــد  بــا مجلــس مذا
طــی  تهران-قم-اصفهــان  سریع الســیر  قطــار 
گذشــته همــواره بــا وعده هــای زمانــی و  ســال های 
کشــور  کشــوری به  دالری مختلف مواجه شــده و از 
دیگــر و از ســالی بــه ســال دیگــر موکــول می شــد امــا 
دارد  کمی ادامــه  بســیار  پیشــرفت  بــا  همچنــان 
و ایــن میــزان پیشــرفت حــدود پنــج درصــد از ســوی 

متولیان ایــن پــروژه اعــالم شــده اســت.
کری -نماینــده مــردم  چنــد روز پیــش، اقبــال شــا

کمیســیون عمــران مجلــس شــورای  تهــران و عضــو 
گفت: در جلســه این  اســالمی - در این باره به ایســنا 
کمیســیون عمــران مجلــس در خصــوص  هفتــه 
طــرح قطار ســریع الســیر تهــران - قــم - اصفهان که 
مدت هــای طوالنــی در کــش و قــوس بــوده و بــا افت 
و خیزهــای زیــادی مواجــه شــده اســت، بحث شــد. 
نهایتــا کمیســیون این طــرح را فاقد توجیهــات الزم 
بــرای ادامــه کار دانســت و بــا ادامــه اجرای ایــن طرح 
کــرد. به وزارت راه و شهرســازی اعالم شــد  مخالفــت 

کــه باید ایــن پــروژه متوقــف شــود.
وی افــزود: بــه علــت عــدم مدیریــت درســت در ایــن 
کشــور  طــرح و از دســت رفتــن فرصــت و ســرمایه 
کــه تحقیــق و تفحــص از ایــن  بنــده پیشــنهاد دادم 

کلیــد بخــورد. طــرح در وزارت و راه شهرســازی 
ایــن اظهــارات در حالــی اســت کــه محمد اســالمی - 

گفــت:  وزیــر راه و شهرســازی - در ایــن بــاره به ایســنا 
کمیســیون عمــران مجلــس شــورای  بــا  مســلما 
کــرد و ایــن طــرح مجــددا  کره خواهیــم  اســالمی مذا
گرفــت،  مــرور شــده و مــورد بازنگــری قــرار خواهــد 
کمیســیون عمــران  کــه  امــا ســعی مــا برایــن اســت 
کنیــم تا ایــن  مجلــس شــورای اســالمی را هــم راضــی 

کنــد. طــرح ادامــه پیــدا 
وی افــزود: اســتفاده از فناوری هــای روز در توســعه 
کشــور نیــاز مبــرم و اساســی در همــه  و پیشــرفت 
کــه هــم  حوزه هــا بــه ویــژه حمــل و نقــل اســت چــرا 
کنــون دنیــا بــه ســمت قطارهــای سریع الســیر بــا  ا
حرکــت  ســاعت  در  کیلومتــر  بــاالی ۵۰۰  ســرعت 
ــر  کیلومت ــرعت ۳۰۰  ــا س ــاری ب ــا قط ــه م ــرده و این ک ک

کنیــم نبایــد متوقــف شــود. راه انــدازی 
وزیر راه و شهرســازی همچنین در پاســخ به ســوالی 
مبنــی بر این کــه علــت توقــف یــا عــدم پیشــرفت 
مناســب این پــروژه ریلــی چیســت و چــرا پــس از 
۱۵ ســال حــدود پنــج درصــد پیشــرفت فیزیکــی 
گفت: اینگونــه نیســت و پــروژه قطــار  داشــته اســت، 
سریع الســیر تهــران - قــم - اصفهــان فعــال بــوده و 

ــت. ــده اس ــف نش متوق
حــاال و بــا توجــه بــه مخالفــت وزیــر راه و شهرســازی 
بــا توقف ایــن پــروژه ریلــی و مخالفــت نماینــدگان 
مجلــس بــا ادامــه آن، باید دید چه اتفاقــی برای این 
قطــار سریع الســیر خواهــد افتــاد و در ادامــه چــه 

سرنوشــتی در انتظــار آن اســت؟

کــه  گفــت: عمــران و آبادانــی  فرمانــدار ســمیرم 
در روســتای ســیور اتفــاق افتــاده نتیجــه یــک 
کــه باعــث  انتخــاب خــوب توســط مــردم اســت 
شــده مهاجــرت معکــوس از شــهر به ایــن روســتا را 

داشــته باشــیم. 
محمدرضــا عســگریان اظهــار داشــت: روســتای 
ســیور بــه عنــوان روســتایی نمونــه در شهرســتان 
ســمیرم با مشــارکت و همکاری مردم در انتخاب 
ــوس از  ــرت معک ــد مهاج ــث ش ــار باع ــورا و دهی ش
ــوان  ــه عن ــیم و ب ــته باش ــتا داش ــن روس ــهر به ای ش

روســتای نمونــه معرفــی شــود.
کــه بــه هــر  فرمانــدار ســمیرم افــزود: روســتاییانی 
دلیلــی طــی ســال های گذشــته از روســتا بــه شــهر 
کــرده بودنــد بــا توجــه بــه عمــران و  مهاجــرت 
کــه در روســتا رخ داده در حــال بازگشــت  آبادانــی 

بــه روســتا هســتند و ایــن نتیجــه یــک انتخــاب 
خــوب توســط مــردم اســت.

کــرد: مــردم روســتای ســیور و علی آبــاد  وی بیــان 
مشــارکت  اجتماعــی  فرهنگــی  برنامه هــای  در 
خوبــی دارنــد و همــه بــرای  رونــق و شــکوفایی 
در  آبادانــی  و  عمــران  می کننــد؛  تــالش  روســتا 
روســتای ســیور باعــث شــد شــورا و دهیار ایــن 
تــالش  روســتا  آبادانــی  راســتای  در  روســتا 

کننــد. بیشــتری 
طرح هــادی  اجــرای  کــرد:  تصریــح  عســگریان 
که ایــن طــرح  کارهــای مهمی بــود  روســتا اســت از 
بــا همــت مــردم و همــکاری بــا بنیــاد مســکن بــه 

ــت. ــده اس ــرا ش ــی اج خوب
در  روســتا  موقعیــت  افــزود:  ســمیرم  فرمانــدار 
کــوه دنا ایــن روســتا را بــه عنــوان روســتای  دامنــه 
گردشــگران زیــادی  کــرده و  گردشــگری معرفــی 
به ایــن روســتا می آینــد و  بــا توجــه بــه شــغل اصلی 
مــردم روســتا که باغــداری، دامــداری و زنبــورداری 
بومی روســتا  از محصــوالت  گردشــگران  اســت، 

اســتفاده می کننــد.
خانــوار   ۲۷۴ بــا  پادنــا  بخــش  ســیور  روســتای 
کیلومتــری  و جمعیــت ۱۰۰۰ نفــر در فاصلــه ۷۰ 
کــوه دنــا واقــع شــده  جنــوب ســمیرم در دامنــه 

اســت.

سرنوشت قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان به کجا می رسد؟
مهاجرت معکوس »سیور« را روستای نمونه کرد  خبرربخ

خبرربخ

 
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان خبــر 
پــروژه   2۵ کل  اداره  حاضر ایــن  حــال  در  داد: 
احــداث و بهســازی، 18 تقاطــع غیرهمســطح و 

یــک دســتگاه تونــل در دســت اجــرا دارد.
و شهرســازی  راه  قاری قــرآن مدیــرکل  علیرضــا 
بــا  کل  کرد: ایــن اداره  اســتان اصفهــان اظهــار 
گیری هــای  برنامــه ریزی هــای صحیــح، جهــت 
طــی  در  مناســب  تصمیمــات  اخــذ  و  درســت 
یکســال اخیــر توانســت بــا افتتــاح و زنــده نگــه 
تاثیــر  اثربخــش  و  کارآمــد  پروژه هــای  داشــتن 
مثبتــی بــر روحیــه مــردم عزیــز اســتان داشــته 

باشــد.
و  وضعیــت  تحلیــل  بــرای  داشــت:  بیــان  وی 
شــناخت  بــه  بایــد  جــاری  ســال  چشــم انداز 
کــه در عرصــه  درســتی از واقعیت هــا رســید چــرا 
فعالیت های عمرانی، اقدامات ســازندگی، نقش 
نهــاد دولــت، جایــگاه بخــش خصوصــی، کیفیــت 
حضور نهادهای صنفی و مجموعه سازوکارهای 
کالن، قوانیــن و مقــرات مربوطــه  تصمیم گیــری 
مهــم  شــاخص های  وضعیــت  طــور  همیــن  و 

کشــور نقــش بســیار موثــری دارنــد. اقتصــادی 
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان افزود: 
بــه عبــارت دیگــر هــر اقــدام یــا اتفــاق قابــل تامــل 
در مــوارد اشــاره شــده رخ دهــد، بازتــاب آن در 
رونــد فعالیت هــای عمرانــی مشــاهده خواهــد 

شــد.
شهرســازی  و  راه  کل  اداره  بیان اینکــه  بــا  وی 
حــدود  چیــزی   99 ســال  در  اصفهــان  اســتان 
جــذب  و  تخصیــص  ســال 98  برابــر  تــا ۳   2.۵
اعتبــار داشــته اســت و در هیــچ بخشــی برگشــت 
کــرد: متخصصین،  اعتبــار وجــود نداشــته عنــوان 
کل،  متعهدیــن وخدمتگــزاران صدیق ایــن اداره 
بــا طرحــی دقیــق، برنامه هــای هدفمند و موثــر در 
کــه  راســتای توســعه اســتان را بــه اجــرا در آوردنــد 
بــه خوبــی بــرای همشــهریان اصفهانــی ملمــوس 

اســت.
گفــت: در حــال حاضــر پروژه هــای  قاری قــرآن 
عمرانــی در دســت اجــرا شــامل 2۵ پــروژه احداث 
و بهســازی، 18 تقاطــع غیرهمســطح، یــک تونل 
)تونــل خوانســار( و ۶ پــروژه در حــال مناقصــه 

اســت.

کل راه  تالش اداره 
و شهرسازی استان 
اصفهان در مسیر 

خدمت رسانی بی وقفه

کوتاه آبفا  اخبار 

فرمانــدار لنجــان بــه همــراه مدیرآبفــا منطقــه 
دو  و  یــک  شــماره  از ایســتگاه های  لنجــان 
آبرســانی بــه شــهرهای باغبــادران و چرمهیــن 

کردنــد. بازدیــد 
گــزارش روابــط عمومی آبفــا لنجان، ایســتگاه  بــه 
پمپــاژ شــماره یــک واقــع درتصفیــه خانــه آب 
بابــا شــیخعلی بــا پیشــرفت فیزیکــی بیــش از9۵ 
درصــد وایســتگاه شــماره دو واقــع درمدیســه بــا 
پیشــرفت فیزیکــی بیــش از۶۰ درصــد درانتظــار 
تأمیــن اعتبــار الزم جهــت تکمیــل مراحــل باقــی 

مانــده هســت.
کامل ایــن طــرح،  ــا اجــرای  ــر اســت ب ــه ذک الزم ب
آبرســانی بــا ظرفیــت آبدهــی 2۵۶ لیتــر در ثانیــه 

بــه شــهرهای زاینــده رود، باغبــادران، چرمهیــن 
کــه  و روســتاهای مســیر انجــام خواهــد شــد، 
درحال حاضرآبرســانی به شــهرهای باغبــادران، 
چرمهیــن ومجتمــع هشــت روســتا بــا ظرفیــت 

کمتــر در حــال انجــام اســت.

کارگــروه مروجیــن مصــرف  نخســتین نشســت 
بهینــه آب، در آبفــا منطقــه لنجــان برگــزار شــد.
درایــن نشسســت مقــرر شــد از ابتــدای خــرداد 
از  نفــره  کیپ هــای 2  ا مــاه  شــهریور  پایــان  تــا 

واحدهای ایــن امــور، یــک روز در هفتــه وظیفــه 
گیرنــد.  مروجیــن مصــرف بهینــه آب را بــر عهــده 
غیرمجــاز،  انشــعابات  کشــف  اســت  گفتنــی 
اســتفاده  و  پرمصــرف  مشــترکین  شناســائی 
کننــدگان پمــپ آب غیرمجــاز، فرهنــگ ســازی 
اســتراتژیک،  ذخیــره  ازمخــازن  اســتفاده 
گــزارش نشــت  کنتورهــای معیــوب،  شناســائی 
کولــر، شستشــوی معابــر و فرش وغیــره درحیطه 
از  پــس  مــوارد  کــه  اســت  مروجیــن  وظایــف 
ــرار  اخطــار و راهنمایــی، مجــدد مــورد بررســی ق

می گیرنــد.

ارتقــا وتجهیزآزمایشــگاه آبفــا لنجــان در دســتور 
پایــش  مدیرمرکــز  گرفــت.  قــرار  امــور  کار ایــن 
کیفیــت آب و فاضــالب شــرکت آبفــای  کنتــرل 
اســتان اصفهــان در راســتای بــه ســازی و ارتقای 
آزمایشــگاه  ازمحــل  لنجــان،  آب  آزمایشــگاه 
در ایــن  کــرد.  بازدیــد  نظــر  مــورد  ومکان هــای 

منطقــه  مرکــزی  آزمایشــگاه  مقررشــد  بازدیــد 
۳۰متــر  وســعت  بــه  جدیــد  درمــکان  لنجــان 
آزمایشــگاه  اســت  گفتنــی  شــود.  طراحــی 
فیزیکــی،  برآزمایش هــای  عــالوه  لنجــان  آبفــا 
شــهرهای  فیزیکوشــیمیایی  آزمایش هــای 

داراســت. نیزعهــده  را  وشــهرضا  مبارکــه 

بازدید فرماندار لنجان 
ازخط انتقال آبرسانی باغبادران - چرمهین 

کارگروه مروجین مصرف  برگزاری نخستین نشست 
بهینه آب درآبفا منطقه لنجان 

ارتقا و تجهیز آزمایشگاه آبفا لنجان 

معــاون توســعه مشــارکت های مردمی کمیتــه امــداد 
ــر ۶۲  ــغ ب ــته بال ــال گذش ــت: س گف ــان  ــتان اصفه اس
میلیــارد تومــان زکات واجــب و مســتحب جــذب 
شــد، در مجموع زکات واجب مبلغ ۶ میلیارد و ۵۴۰ 
میلیــون تومــان، زکات مســتحبی مبلــغ ۴۰ میلیــارد 
کفــارات ۱۵  و ۲۰۰ میلیــون تومــان، زکات فطریــه و 

میلیــارد تومــان جــذب شــد.
کــرد: زکات از واجبــات  حمیدرضــا طاهــری اظهــار 
مالــی در دیــن و یــک عمــل عبــادی اقتصــادی بــه 
شمار می رود و مجموعه کمیته امداد امام خمینی 

)ره( در اجرای ایــن دســتور الهــی و ســایر وظایــف خود 
ــی  ــه محرومــان اقدامــات خوب در خدمــت رســانی ب
داشته و مجموعه تالش ها نشان از پیگیری جدی 

در ایــن نهــاد بــرای خدمــت بــه محرومــان اســت.
طاهــری ادامــه داد: در ســال گذشــته ۵۶۶ روســتای 
اســتان اصفهــان در پرداخــت زکات بــه کمیتــه امداد 
از  نفــر  یــک هــزار و ۶۵۰  از  ســهیم بودنــد و بیــش 
روحانیــون و مبلغان به صــورت داوطلب و افتخاری 
در امــر جمــع آوری زکات در ســطح اســتان فعالیــت 
کردنــد. وی بــا اشــاره به اینکــه ســال گذشــته بالــغ بــر 

۶۲ میلیــارد تومــان زکات واجــب و مســتحب جــذب 
شد، افزود: در مجموع زکات واجب مبلغ ۶ میلیارد 
و ۵۴۰ میلیــون تومــان، زکات مســتحبی مبلــغ ۴۰ 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، زکات فطریه و کفارات 
ــغ  ۱۵ میلیــارد تومــان جــذب شــد و از مجمــوع مبال
جــذب شــده، بیشــترین مســاعدت بــه معیشــت 
خانواده هــای نیازمنــد تحــت حمایت کمیته امــداد 

اســتان انجــام شــد.
معــاون توســعه مشــارکت های مردمی بــا تشــریح 
کــرد: در ســال  مــوارد مصــرف زکات، خاطرنشــان 
گذشــته ۸۰ درصــد زکات جمــع آوری شــده در قالــب 
کمک معیشــت، تهیــه جهیزیه، مســکن و تحصیل 
گرفــت و ۱۲ درصــد صــرف  در اختیــار نیازمنــدان قــرار 

پروژه هــا و طرح هــای عــام المنفعــه شــد.
بــا بیان اینکــه پرداخــت زکات در برکــت مــال  وی 
کــه زکات  کســی  گفــت:  کشــاورزان تأثیــر می گــذارد، 
کاســته شــود امــا  می دهــد شــاید در ظاهــرًا از مالــش 
بــر اســاس وعــده الهــی ســبب افزایــش مــال او خواهــد 
کــردن درختــان  کار او همچــون هــرس  شــد و ایــن 

کــه باعــث پربــار شــدن درخــت می شــود. اســت 

معاون کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

گذشته جذب ۶۲ میلیارد تومان زکات در سال 

گفــت: نوغانــداری از جملــه فعالیت هــای  دهقانــی 
کشــاورزان  اصلــی  فعالیت هــای  کنــار  در  جانبــی 
کــه درآمــد نســبتًا مناســبی عایــد  هــر منطقــه اســت 

کشــاورز می کنــد. 
کشــاورزی اســتان  مدیــر امــور طیــور ســازمان جهــاد 
گرفتــه  صــورت  تالش هــای  بــا  گفــت:  اصفهــان 
توانســته ایم جایــگاه اســتان اصفهــان در پــرورش 
کــرم ابریشــم را از رتبــه هفتم به ششــم تغییــر دهیم. 
ــر بیشــتر از ســال  همچنیــن ســال ۹۸ حــدود ۲ براب
ســال  دو  در  ولــی  شــد،  توزیــع  نوغــان  تخــم   ۹۷
کرونــا و همه گیــری  اخیــر بدلیــل شــیوع بیمــاری 
توســط  نوغــان  تخــم  درخواســت  کاهــش  بــا  آن 

شــدیم. مواجــه  پرورش دهنــدگان 
او  بــا بیان اینکــه اصفهــان تامین کننــده بخشــی 
کشــور  ازتخــم نوغــان اســتان های مرکــزی و جنوبــی 
اســت، ادامــه داد: مهمتریــن مزایــای نوغانــداری 
اســت«.  فعالیــت  کوتاه ایــن  بازدهــی  »دوره 
غیرفعــال  بخــش  ظرفیــت  می تــوان  همچنیــن 
جامعــه روســتائی ماننــد زنــان و ســالخوردگان را بــه 

گرفــت. کار 
کــرم ابریشــم  کــرد: امــکان پــرورش  دهقانــی تصریــح 
۲-۳ بار )در مناطق معتدله( اســت، ولی در اســتان 
اصفهــان بــه دلیــل شــرایط خشــکی فقــط در فصــل 
کــم، بازگشــت  بهــار انجــام می گیــرد. ســرمایه گذاری 
ســرمایه ســریع تر و خرید تضمینی محصول نهایی 
کــه پیلــه اســت از دیگر محاســن این فعالیت اســت.
کــرم ابریشــم )نوغانــداری(  او ادامــه داد: پــرورش 
تــا  فروردیــن  دوم  دهــه  از  اصفهــان  اســتان  در 
اواخــر خــرداد انجــام می گیــرد و در بقیــه فصــول 

گــرم و خشــک  کــه  ســال بــه دلیــل هــوای اصفهــان 
اســت، جوابگــو نیســت. نوغانــداری در برخــی از 
شهرســتان های اســتان از جملــه نطنــز، مبارکــه، 
ــران  ــاد، تی ــف آب ــان، نج ــان، اصفه ــان، فالورج لنج
کــرون و خمینــی شــهر انجــام می گیــرد و بیشــتر  و 
متقاضیــان شناســایی شــده در ایــن شهرســتان ها 

می باشــند.
کشــاورزی اســتان  مدیــر امــور طیــور ســازمان جهــاد 
کــرم ابریشــم از نظــر جانورشناســی  گفــت:  اصفهــان 
کــه هــر نســل  کامــل  حشــره ای اســت بــا دگردیســی 
تنهــا  حشــره  می باشــد، این  مرحلــه  دارای ۴  آن 
کــرده  در مرحلــه دوم یــا الروی از بــرگ تــوت تغذیــه 
ــه  ــد پیل ــار، تولی ــدن ت ــا تنی ــه ب ــن مرحل و در پایان ای
کــه حــدودًا ۲۵ تــا ۳۰ روز بــه طــول  ابریشــمی می کند 
کــرم ابریشــم احــداث  می انجامــد. بــرای پــرورش 
بــرای  دســترس  در  تــوت  درختــان  یــا  توتســتان 
کــرم  ک  اســتفاده از بــرگ آن هــا بــه عنــوان تنهــا خــورا

می باشــد، اهمیــت دارد.
ــا ۲۷  گفــت: هــر جعبــه تخــم نوغــان حــدود ۲۶ ت او 
کــه برای ایــن تعــداد الرو بــه یــک  هــزار تخــم دارد 
کــه  فضــای ۲۵ تــا ۲۶ متــر مربــع فضــا نیــاز اســت 
می تــوان بــه صــورت میز هــای طبقاتــی در طــول 
کــرد یــا در بســتر پــرورش داد. هرجعبــه  ســالن ایجاد 
بــه طــور میانگیــن ۳۰ تا ۳۵ کیلو پیله می دهــد و هر 
گــرم وزن دارد و بین ۱۰۰۰  عــدد پیلــه حــدود ۲ تا ۲/۲ 
ــوان اســتخراج  ــا ۱۲۰۰ متــر نــخ ابریشــمی از آن می ت ت
ــا قیمــت تضمینــی از متقاضیــان  ــر ب کــه پیله ت کــرد 

ــز نطنــز خریــداری می گــردد. توســط مرک
دهقانــی افــزود: اقداماتــی توســط ســازمان جهــاد 

کشــاورزی اســتان اصفهــان بــرای نوغانــداران انجــام 
اســتان  از آن هــا حمایــت شــود،  تــا  اســت  شــده 
اصفهــان در آبــان و آذر مــاه هــر ســال طــی لیســت 
ــکاری  ــا هم ــفندماه ب ــتان ها، در اس ــالی شهرس ارس
مرکــز نطنــز اقــدام بــه توزیــع نهــال تــوت رایــگان بیــن 
کرم ابریشم می کند. همچنین  متقاضیان پرورش 
در در فروردیــن مــاه ســال ۱۴۰۰ پایــش و بررســی 
کاشــت شــده توســط متقاضیــان  نهال هــای تــوت 
ــی  کارشناســان طیــور و باغبان ــرم ابریشــم توســط  ک
کارشناســان  ــه همــراه  کشــاورزی ب ســازمان جهــاد 

امــور دام و باغبانــی شهرســتان ها انجــام شــد.
بــا شــروع فصــل پــرورش  او ادامــه داد: همزمــان 
بــا  مــاه  فروردیــن  اوایــل  در  اصفهــان  اســتان  در 
همــکاری روابــط عمومی ســازمان، پیامی حــاوی 
ــان  ــم نوغ ــع تخ ــل توزی ــرورش، مح ــل پ ــروع فص ش
بــه همــراه شــماره تلفــن و قیمــت هــر جعبــه تخــم 
نوغــان بــه صــورت زیرنویــس توســط صــدا و ســیما 
جهــت اطالع رســانی بــه فعــاالن بخــش کشــاورزی و 

نوغانــداران پخــش شــد.
کشــاورزی اســتان  مدیــر امــور طیــور ســازمان جهــاد 
کــرد: در فروردیــن مــاه امســال بــه  اصفهــان اضافــه 
خاطر شــیوع بیماری کرونا و قرمز بودن این اســتان 
و حفــظ ســالمتی پرورش دهنــدگان و همــکاران، 
مدیریــت امــور طیــور بــا همــکاری ترویــج اســتان 
کــرم  پــرورش  کالس آموزشــی  برگــزاری  بــه  اقــدام 
ــس(  کنفران ــو وب  ــار )ویدئ ــورت وبین ــه ص ــم ب ابریش
بــا تدریــس ســرکار خانــم مهنــدس صفــری در جهــاد 
کشــاورزی اســتان و بــه صــورت همزمــان در ســطح 

کشــور نمــود. کل 

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی اصفهان خبر داد؛ 

حمایت از نوغانداری در استان اصفهان 

خبر
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گفــت:  رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
گــذر  اســتان اصفهــان بــا داشــتن مناطــق ســخت 
و کوهســتانی مختلــف، از اورژانــس هوایــی مســتقل 
بــی بهــره اســت.  طاهــره چنگیــز رئیــس دانشــگاه 
علوم پزشــکی اصفهان یکی از مطالبات حوزه علوم 
پزشــکی و امــداد رســانی این خطــه را اورژانس هوایی 
گفــت: شهرســتان فریدون شــهر  مســتقل دانســت و 
در غــرب، خوروبیابانــک در شــرق و نطنــز در شــمال، 
پادنا در جنوب ســمیرم از دورترین و ســخت گذرین 
نقــاط اســتان محســوب می شــوند، امــا از اورژانــس 
ــزود: مــا از  ــی بهــره هســتند. او  اف هوایــی مســتقل ب
طریــق یــک بالگــرد هواپیمایی نیــروی زمینــی ارتش 
گرفتــن و مراعــات ضوابــط  )هوانیــروز( و بــا در نظــر 
نظامی عملیــات هوایــی خــود را انجــام می دهیــم. 
کید کــرد:  رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان تا
بــا توجــه به اینکه اســتان اصفهــان معین بســیاری از 
اســتان ها از جملــه اســتان تهــران در حــوادث اســت، 
ــم  ــن حج ــی با ای ــس هوای ــد اورژان ــه فرون ــل س حداق
ارائــه خدمــات نیــاز دارد. چنگیــز اضافــه کــرد: صنایع 
متنوعــی در اســتان اصفهــان به خصــوص صنایــع 
کــه می طلبــد  راهبــردی وجــود دارد  و  هســته ای 
ارائــه خدمــات ویــژه به اســتان اصفهــان در خصوص 
امــداد هوایــی بیشــتر توجه و پشــتیبانی تجهیــزات و 

خدماتــی ویــژه ارائــه شــود.
۲۴ نقطه اصفهان پد نشستن بالگرد جانمایی 

شده است
 غفور راستین، رییس مرکز اورژانس استان اصفهان 
در باره اقدامات این مدیریت در خصوص مطالبات 
گفــت: مــا بــرای راه انــدازی آشــیانه  اورژانــس هوایــی 
بالگــرد در شــاهین شــهر حــدود ۴ ســال اســت تــاش 
می کنیــم و امســال توانســتیم ۲۴ هــزار متــر مربــع 
زمیــن در مجــاورت پلیــس راه مورچه خورت تحویل 
بگیریم؛ همچنین برای آشیانه غرب و شرق استان 
در ناییــن و فریــدن نیــز اقداماتــی انجــام شــده اســت. 
گســتردگی  علــت  بــه  اصفهــان  اســتان  افــزود:  او  
کوهســتانی نیازمنــد  جغرافیایــی و وجــود مناطــق 
اورژانــس هوایــی بــرای حــوادث پــر تلفــات طیبعــی و 

غیــر طبیعــی اســت.
رییــس مرکــز اورژانــس اســتان اصفهــان بــا اشــاره 
به اینکــه بــرای داشــتن اورژانــس هوایــی بایــد پایــگاه 
کــرد:  تصریــح  باشــد،  داشــته  وجــود  نیــز  هوایــی 
اصفهان در سه نقطه شاهین شهر، نایین و فریدن 

اقداماتــی در ایــن زمینــه انجــام داده اســت.
او در خصــوص پد هــای فــرود و پرواز بالگــرد اورژانس و 
تامیــن ســوخت آن هــا و مســیر های مــورد نظر گفت: 

بــرای نشســت و برخاســت ایمن بالگــرد ۵۸ نقطــه در 
اســتان جانمایــی شــده،۱۷ پــد بالگــرد تا ایــن لحظــه 
افتتــاح و ۱۸ مــورد در سراســر اســتان دســت ســاخت 

است.
هر ساعت پرواز بالگرد هوایی ۳۲ میلیون هزینه 

دارد
راســتین معتقــد اســت: اســتان اصفهــان نیازمنــد 
کامــل  بــرای پوشــش  اورژانــس هوایــی  پایــگاه   ۳
منطقــه اســت. او بــا اشــاره بــه هزینــه بالگــرد بــرای 
طــرف  داشــت:  بیــان  هوایــی  اورژانــس  عملیــات 
قــرداد مــا نیرو هــای مســلح اســت و هــر ســاعت پــرواز 
۳۲ میلیــون تومــان و بــا اســتفاده از شــرکت های 
خصوصــی ماهیانــه حــدود ۱ میلیــارد تومــان هزینــه 
در بــر دارد. رئیــس مرکــز اورژانــس اســتان اصفهــان 
مهمترین مانع و محدودیت سر راه داشتن اورژانس 
هوایــی مســتقل در اصفهــان را ســاخت آشــیانه و 
تامیــن زمیــن مــورد نظــر در محــل مناســب دانســت 
نظامی ندارنــد  بالگــرد  کــه  اســتان هایی  گفــت:  و 
در اولویــت داشــتن اورژانــس هوایــی هســتند. او 
کــرد: هم اینــک عملیــات هوایــی اورژانــس  اضافــه 
ــا هوانیــروز ارتــش قــراداد دارد، امــا بالگــرد  اصفهــان ب
اورژانــس مختــص عملیــات امدادرســانی نیســت و 
ــتفاده  ــس اس ــد اورژان ــرای مقاص ــه ب ک ــت  نظامی اس
می شــود. راســتین در خصــوص ضــرورت اورژانــس 
هوایــی اصفهــان گفت:به علت وســعت جغرافیایی 
کشــور و مناطــق ســخت  اســتان و شــاهراه ارتباطــی 
ضــروری  اصفهــان  هوایــی  اورژانــس  وجــود  گــذر 
اســت، زیــرا انتقــال مــادران بــاردار در مناطــق دور 
افتــاده، رســیدگی فــوری و حیاتــی ماننــد قطــع عضــو 
و زمــان محــدود و نیــز حــوادث پرتلفــات تامین ایــن 
کــرده اســت. او همچنیــن در  نیــاز را اجتنــاب ناپذیــر 
ــرار  ــه ق ک ــه  خصوص اینکــه در چــه درجــه ای از حادث
گفــت: در  بگیریــم اورژانــس هوایــی الزم می شــود، 
ــه در  ســوانح پــر تلفــات، حــوادث غیرمترقبــه، حادث
کوهســتانی و مســافت زیــاد تــا  مناطــق دور افتــاده و 

بیمارســتان، زمــان تاثیــر قابــل توجهــی در رســیدن 
بیمــار یــا مصــدوم از محــل حادثــه تــا درمانــگاه دارد.
رییــس مرکــز اورژانس اســتان اصفهان اضافه کــرد:در 
گــوار در ایــن رده هیــچ اســتان دیگــری  حــوادث نا
اســتان های  امــا  نمی دهــد،  پوشــش  را  اصفهــان 
اطــراف دارای بالگــرد اورژانس هســتند و پیــش از این 
کاشــان بــه  چهــار محــال و بختیــاری، یــزد و شــهر 
یــک پایــگاه و کان شــهر تهــران بــه ۳ پایــگاه اورژانــس 

ــده اند. ــز ش ــی مجه هوای
زیر ساخت پد )نشستن( بالگرد در نقاط مختلف 

فراهم شده است
شایگان مقدم مسوول اورژانس هوایی فوریت های 
پزشــکی اصفهــان نیــز در خصــوص جزییــات پــد 
کنــون پــد بالگرد  بالگــرد در اســتان اصفهــان گفــت: تا
اورژانــس دهاقــان، پــد الی بید ایجــاد شــده اســت و 
طبــق اســتاندارد تعریــف شــده اطــراف هــر پــد بالگــرد 
بایــد محوطــه ۲۰۰ در ۲۰۰ مترمربــع فضــای بــاز وجــود 
داشته باشد. او  افزود:پد بالگرد ورزنه در ورودی این 
شهر جنب مسکن مهر در نزدیکی بیمارستان نیمه 
ــه  ــان ب ــاده اصفه ــه در ج کوهپای ــد  ــهر، پ ــاز این ش س
نایین و پد رامشــه در ورودی شــهر واقع شــده اســت. 
پزشــکی  فوریت هــای  هوایــی  اورژانــس  مســوول 
اصفهــان تصریــح کرد: پــد دهاقان با اعتبــاری بالغ بر 
۲۵۰ میلیــون تومــان، الی بیــد با هزینه ۳۰۰ میلیون 
و پد هــای ورزنــه و کوهپایــه و رامشــه نیــز بــا اعتبــار ۲۰۰ 
تــا ۳۰۰ میلیــون تومان به همــت شــهرداری های این 
مناطــق احــداث شــده اند. او ادامــه داد:در این مدت 
پد هــای بالگرد بیمارســتان الزهرا )س(، بیمارســتان 
۹ دی خمینــی شــهر، حســن آبــاد جرقویــه، مجتمع 
فــوالد مبارکــه، هــال احمر ابیازن نطنز، بیمارســتان 
کمربندی زیار، زواره  میمه، هرند، منظریه شهرضا، 
ــرداری  ــه بهــره ب کامــل ب ــه طــور  ــه شــهرضا ب کهروی و 
رســیده اند، ولــی قــدر مســلم اینکه نیــاز بــه بالگــرد 
ــرای  ــد ب ــت و بای ــوس اس ــان محس ــتقل همچن مس

اســتان پهنــاور اصفهــان تامیــن شــود.

اصفهان نیازمند اورژانس هوایی مستقل
عجیبی ایجــاد  داســتان  بــرق،  قطــع  روزهــا  ایــن 
کــه حتــی قطــع نشــدن آن هــم بــه  کــرده تــا جایــی 

موضوعــی بــرای شــوخی تبدیــل شــده اســت. 
گرچه از اواخر اردیبهشــت امســال، خاموشی های  ا
پــی در پــی و دو ســاعته، بســیار زودتــر از هرســال بــا 
گایــه شــهروندان شــد،  غافلگیــری مــردم، موجــب 
امــا طــی یــک هفتــه اخیــر قطعــی بــرق در مناطــق 
مختلــف اصفهــان براســاس جــدول پیــش بینــی 
کاهــش خاموشــی ها دســت  شــده انجــام نشــده و 
ــت  ــده اس ــهروندان ش ــیاری از ش ــوخی بس ــه ش مای
و آنهــا از یکدیگــر و حتــی در شــبکه های اجتماعــی، 
نرفــت؟«  برقمــان  »چــرا  می پرســند،  مــزاح  بــه 
کــه چــرا بــرق  »مســئوالن وزارت نیــرو پیگیــر باشــند 
قطــع نمی شــود؟«، »چــرا وزارت نیــرو بدقــول شــده 
کــرده  اســت؟« »مــا بــرای قطعــی بــرق برنامــه ریــزی 

بودیــم« و....
اما ســخنگوی صنعــت برق اســتان اصفهــان درباره 
کاهــش خاموشــی ها به ایســنا، توضیــح داد: طــی 
هوا اندکــی  به اینکــه  توجــه  بــا  گذشــته  روز  چنــد 
کاهــش  خنــک شــده بــود، میــزان مصــرف بــرق 

یافــت.
خوشــبختانه  بیان اینکــه  بــا  نوحــی  محمدرضــا 
و  صنعــت  مشــترکین  همــکاری  مــدت  در ایــن 
بخــش خانگــی موجــب کاهــش خاموشــی ها شــده 
اســت، ادامــه داد: از ســوی دیگــر برخــی واحدهــای 
کــه بخش هایی از آنها تعمیرات اساســی  نیروگاهــی 
داشــتند و قــرار بــود تــا پایــان خــرداد مــاه و اوایــل تیــر 
گیــری تعمیــرات  ــا ســرعت  مــاه وارد مــدار شــوند، ب
اساســی برخی، ایــن نیروگاه هــا وارد شــبکه توزیــع 

ــرق شــدند. ب
کــرد: البتــه مطابــق پیــش بینی هــای  کیــد  وی تا
هواشناســی از امــروز دوشــنبه هــوای اصفهــان بیــن 
گرمتــر می شــود، بنابرایــن از مــردم  دو تــا ســه درجــه 

درخواســت می خواهیــم بــا مصــرف بهینــه بــرق، 
اضافــه مصرف هــای خــود را بــه زمــان خــارج از پیک 

کنند. منتقــل 
بــا  اصفهــان  اســتان  بــرق  صنعــت  ســخنگوی 
بــه طــور قطــع خاموشــی ها مطابــق  بیان اینکــه 
ســایت های  در  کــه  برنامــه ای  و  بینــی  پیــش 
اصفهــان  و  اســتان  بــرق  توزیــع  شــرکت های 
گــر در  گفــت: ا اطــاع رســانی شــده، رخ می دهــد، 
ندارنــد،  خاموشــی  مــردم  مشــخص  زمان هــای 
به ایــن دلیــل اســت که مصــرف آنهــا از پیک مصرف 
گــذر نکــرده اســت. تعییــن شــده توســط توانیــر، 

کــرد: به طور معمــول زمانی که مدیریت  کیــد  وی تا
دســتور  توانیــر  برســد،  مشــخصی  عــدد  بــه  بــار 
توزیــع  شــرکت های  و  می دهــد  را  خاموشــی ها 
مطابــق برنامــه زمــان بنــدی، قطعــی بــرق خواهنــد 

داشــت.
نوحــی بــا بیان اینکــه در حــال حاضــر تــراز تولیــد 
کشــور برهــم خــورده و میــزان  و مصــرف بــرق در 
گفــت: زمانیکــه  مصــرف، بیــش از تولیــد اســت، 
ــت  ــبکه اف ــس ش ــد، فرکان ــش یاب ــرق افزای ــرف ب مص
می کنــد، امــا بــا توجــه به اینکه ایــن فرکانــس نبایــد از 
کاهش یابد، توانیر با برنامه  عدد مشــخصی باالتر، 
ریــزی، مدیریــت بــار را اعمــال می کنــد و ناچــار اســت 
با خاموشــی از فروپاشــی شــبکه فروپاشی جلوگیری 

کنــد.
یــادآور شــد: در حــال حاضــر ســاعات پیــک  وی 
مصــرف در اصفهــان بیــن 12 تــا ۵ بعدازظهــر و از 
کــه مــردم بــرای جلوگیــری از  8 تــا 11 شــب اســت 

کننــد. خاموشــی بایــد صرفــه جویــی 
کیــد  ســخنگوی صنعــت بــرق اســتان اصفهــان تا
کــرد: بــا توجــه به پیش بینی هــای صــورت گرفته، تا 
پایان ایــن هفتــه بــه طــور قطــع خاموشــی ها بیشــتر 

خواهــد شــد.

مدیــرکل زندان هــا و اقدامــات تامینــی و تربیتــی 
عوامــل  از  بیــکاری  گفــت:  اصفهــان  اســتان 
زندان  هــا ،  بــه  ورود  کاهــش  و  اســت  جــرم  مهــم 
توســعه  و  شــغلی  فرصت هــای  مســتلزم ایجاد 

اســت.  آمــوزی  مهــارت 
رضایــت  و  خیــران  افــزود:  فــرد  ضیایــی  محمــود 
کیان بــرای آزادی زندانیــان نقــش عمــده دارد  شــا
امــا برای اینکــه  زندانیــان پــس از آزادی دوباره گرفتار 

کــرد. کار ایجــاد  بنــد نشــوند بایــد بــرای آن هــا 
کاهــش جــرم  وی اظهارداشــت: ایجاد شــغل بــرای 
ــوزی  ــت و مهارت آم ــروری اس ــا ض و ورودی زندان ه
آزادی  از  پــس  پایــدار  شــغل  به ایجــاد  کمــک  و 
مددجویــان در چنــد ســال اخیــر بــه صــورت جــدی 
و بــا مشــارکت خیــران در اســتان اصفهــان انجــام 
گرفتــه اســت. مدیــرکل زندان هــا و اقدامــات تامینی 
برخــی صاحبــان  ادامــه داد:  اصفهــان  تربیتــی  و 
کارگاه داخل  صنایــع و تولید در این اســتان با ایجــاد 
کار بیــرون زنــدان زمینــه  کســب و  ــا بسترســازی  و ی
ســاز مهــارت آمــوزی و ایجــاد درآمــد بــرای زندانیــان 
هــزار  گذشــته ۲  ســال  اضافه کــرد:  وی  شــده اند. 
و ۶۰۰ زندانــی  در اســتان اصفهــان پــس از آزادی 

کســب شــدند. کار و  مشــغول 
وی بــا بیان اینکــه خانــواده زندانیــان در شــرایط 
ســختی بســر می برنــد، تصریح کــرد: نبود سرپرســت 
خانــوار و نداشــتن درآمــد، زندگــی خانــواده زندانیان 
کــرده اســت و آســیب های اجتماعــی آنان  را ســخت 
کــه اشــتغال زندانیــان موجــب  را تهدیــد می کنــد 
کسب درآمد و تامین بخشی از نیاز خانوادگی آن ها 
می شــود. ضیایــی فــرد همچنیــن از راه انــدازی مرکــز 

مدیریــت جــذب خیــران و گروه هــای جهــادی برای 
گفــت: تشــکل های  ــه زندانیــان خبــرداد و  کمــک ب
کارشناســان و خیران برای تامین  صنفی ، مردمی، 
نیازهــای زندانیــان و خانواده هــای آن هــا در ایــن 
کلیــه فعالیت هــای آنــان  کــه  مرکــز جــذب می شــوند 

خیرخواهانــه اســت.
وی یادآورشــد: دانشــجویان و اســتادان دانشــکده 
آبــاد، روانشناســان،  آزاد نجــف  حقــوق دانشــگاه 
کانــون وکا و بســیج حقوقدانــان اصفهان بــرای رفع 
ــدان  ــان زن نیازهــای اجتماعــی و قضایــی مددجوی
تعامــل خوبــی را در قالــب مرکــز مدیریــت جــذب 
ــه آزادی  ــاد و زمین ــای جهادی ایج گروه ه ــران و  خی

کرده انــد. زندانیــان  را نیــز فراهــم 
وی از افــراد متخصــص، خیــران و صاحبــان صنایــع 
ــان  ــه مددجوی ــک ب کم ــرای  ــا ب ــت ت ــه خواس و حرف

کننــد. زندان هــا همــکاری و مشــارکت 
مدیــرکل زندان هــا و اقدامــات تامینــی و تربیتــی 
اصفهــان  همچنیــن از اجــرای طــرح حــاج قاســم 
و  خبــرداد  اســتان  زندان های ایــن  در  ســلیمانی 
گفت: ایــن پــروژه خدمــت رســانی بــا هــدف حمایــت 
از جنبه های قضایی، اشــتغال، سامت، معیشت 

زندانیــان و خانــواده آنــان اجــرا می شــود.
بیــش از ۱۳۷ از زندانیــان جرایــم غیرعمــد اســتان 
اصفهــان در مــاه مبــارک رمضــان توســط خیــران بــا 

ــدند. ــی آزاد ش ــارد ریال ــارکت ۲۱۲ میلی مش
در  غیرعمــد  جرائــم  دلیــل  بــه  نفــر  از ۷۰۰  بیــش 
کــه  ۶ درصــد  زندان هــای اصفهــان بســر می برنــد 
شــامل  را  اســتان  زندانی های ایــن  جمعیــت  از 

می شــوند.

مدیرکل زندان های اصفهان:چرا برق مان نرفت؟

کاهش ورود به زندان ها نیازمند ایجاد فرصت های 
شغلی است

خبرخبر

با رسانه

راســتی،  لــزوم  بــر  کیــد  تا بــا  دالوری  محمــد 
مجری هــای  گفته هــای  در  صداقــت  و  درســتی 
تلویزیونــی، معتقــد اســت: مجری یا خبرنــگاری که 
کار  ــر  ــورد، دیگ ــکان بخ ــش ت ــد آب در دل نمی خواه
رســانه ای حرفــه ای نمی کنــد، بلکــه فقــط صفحات 
روزنامه هــا، خبرگزاری هــا و برنامه هــای تلویزیونی را 

پــر می کنــد. 
مجــری برنامــه »تهــران بیســت« دربــاره لــزوم بیــان 
ــان  ــت: بی گف ــنا  ــا به ایس ــط مجری ه ــت توس حقیق
کار رســانه ای اســت. چــه  حقیقــت جــزو الزامــات 
کــه  کــس دیگــری  مجــری، چــه خبرنــگار و چــه هــر 
تولیــد محتوای رســانه ای می کند، عهــدش با مردم 
نوشــته یــا نانوشــته همیــن بــوده اســت که حقیقت 
گفتــن مــن نیســت،  کنــد. اصــا نیــاز بــه  را بیــان 
کــه از پزشــکی بپرســیم نکشــتن  مثل ایــن می مانــد 

بیمــار زیــر عمــل جراحــی چقــدر اهمیــت دارد!
ــرار  ــن ق ــا را بر ای ــری بن ــر مج گ ــه »ا ــاره به اینک ــا اش او ب
کارش را حرفــه ای و درســت انجــام دهــد،  کــه  دهــد 
بیــان حقیقت برایش ضــرری نــدارد«، در عین حال 
گریبانگیــر مجــری  کــه ممکــن اســت  دربــاره تبعاتــی 
کــه مجــری از  شــود، توضیــح داد: ممکــن اســت 
کارش  ــر  گ کارش جــدا شــود؛ خــب بشــود. مجــری ا
کــه در هیــچ  را بلــد باشــد، قطعا اینطــور نیســت 
رســانه ای جــا نداشــته باشــد. یــک مجــری یــا یــک 
گــر از مجموعه خودش  کاربلد ا خبرنــگار حرفــه ای و 
اخــراج شــود، قطعــا در مجموعــه دیگری اســتخدام 
خواهــد شــد. پــس از ایــن جهــت ضــرر نخواهــد کرد.

هــم  گــر  ا کــرد:  اضافــه  حرف هایــش  بــه  دالوری 
کــه از شــخص  تبعــات بیــات حقیقت ایــن باشــد 
گــر حرف هــای درســتی زده باشــد  شــکایت شــود، ا
کافــی داشــته باشــد، در  و بــرای حرفــش مســتندات 

کنــد. دادگاه می توانــد از خــودش دفــاع 

کــه هدفشــان  او دربــاره برخــی از افــراد رســانه ای 
ــرف  ــردن ظ ک ــر  ــا پ ــه و تنه ــتن هم ــه داش ــی نگ راض
گاهــی هــم فــرد می گویــد، مــن  گفــت:  رســانه اســت، 
کنــد و نــه  نــه دلــم می خواهــد کســی از مــن شــکایت 
مدیــرم بــه مــن تذکــری دهــد؛ در واقــع نمی خواهــد 
کار  آب در دلــش تــکان بخورد. ایــن شــخص دیگــر 
کــردن  کار پــر  رســانه ای حرفــه ای نمی کنــد، بلکــه 
برنامه هــای  کــردن  پــر  و  روزنامه هــا  صفحــات 
می دهــد؛  انجــام  را  خبرگزاری هــا  و  تلویزیونــی 
البته ایــن هــم یــک راهی اســت و همه رســانه ها این 

ــد. مــدل از تولیــد محتــوا را هــم نیــاز دارن
کنون  کید بر اینکه تا مجــری برنامه »تهــران۲۰« بــا تا
داشــته  برایــش  کــه  تبعاتــی  و  حقیقــت  بیــان  از 
گر بابــت بیان  کــرد: ا پشــیمان نشــده اســت، عنــوان 
کــردم حقیقــت اســت، بازخواســت  کــه فکــر  حرفــی 
کــه مــن را بازخوســت  کســی  هــم شــده باشــم، بــا 
یــا  یــا متقاعــد می شــود  کــرده ام؛  گفت وگــو  کــرده 
لجاجــت  کــردم  ســعی  هــم  مــن  امــا  نمی شــود. 
کســی  گــر  کــردم ا و ایجــاد درگیــری نکنــم. ســعی 
دارد بــه مــن توصیــه درســتی می کنــد و اشــتباهم را 
توضیــح می دهــد، روی موضــع خــودم پافشــاری 
کار خــودش را انجــام  کســی  نکنــم. در نهایــت هــر 
می دهــد؛ آن هــا بازخواســت می کننــد و مــن هــم 

حرفــم را می زنــم.
بــا  جمهــور«  رییــس  »آقــای  برنامــه  روزهــا  ایــن 
ــا اجــرای  ــات ریاســت جمهــوری، ب موضــوع انتخاب
محمــد دالوری ضبــط شــده و در فضــای مجــازی 
در حــال پخــش اســت. دالوری در برنامــه »آقــای 
پارســینه  ســایت  وب  در  کــه  جمهــور«  رییــس 
کــه خودشــان را بــه  کســانی  بارگــذاری می شــود، بــا 
ــد  کرده ان عنــوان نامــزد ریاســت جمهــوری معرفــی 

می کنــد. گفت وگــو 

گفت وگو با محمد دالوری - مجری تلویزیون :

می خواهی آب در دلت تکان نخورد، مجری نشو!
جنگ آب در ایران چقدر جدی است؟

وارد خرداد ماه شــده ایم ســال ۱۴۰۰ شمســی. این 
تاریخ را به یاد داشــته باشــید.

عصر ایــران :در ســال های اخیــر همیشــه دو هفته 
مانــده بــه تابســتان، بحــث بحــران آب و صرفــه 
کارشناســی می شــد. امــا  جویــی نقــل محافــل 
امســال حتــی تــرس نداشــتن آب وارد محافــل 
عمومی شــده اســت. حــاال بــه هــر طــرف رو بــر 
می گردانیــم، بحــث، بحــث آب اســت. رســانه ها 
کارشناســان.  پــر شــده اند از نشســت ها و نظــرات 
ــر اســت و وضــع  ــه امســال شــرایط وخیــم ت ک چرا
نیســت. این  گذشــته  ســال  دو  خوبــی  بــه  آب 
اصفهــان،  چــون  اســتان هایی  وضعیــت  از  را 
خوزســتان، چهارمحــال و بختیــاری و سیســتان 
که  و بلوچســتان می تــوان فهمیــد. اســتان هایی 
همیــن االن درگیــر مشــکات آب و حقابه هــای 

ــتند. ــود هس ــده خ ــت نش پرداخ
کــه بودنــش، وفــور  مســلما آب آنقــدر مهــم اســت 

نعمــت مــی آورد و نبودنــش تــرس و دشــمنی.
جــدال  آب  ســر  بــر  کــه  دهات هایــی  داســتان 
می کردنــد فرامــوش نشــده و دوبــاره ترســش را 

کــرده اســت.  راهــی دلهــای همــه مــا 
بحــث آب دهه هاســت ادامــه دارد و همــه از یــک 
تــرس بــزرگ در ایــران ســخن می گفتنــد. مدیریــت 
کــه در آینده گریبان  آب و توجــه به ســختی هایی 

گرفت.  همــه مــا را خواهــد 
گرفتــه تــا نشــریه های تخصصــی  از ســازمان ملــل 
علــوم طبیعــی و فعــاالن محیــط زیســتی، همــه 
کام می گوینــد: »ایــران دهه هــا زمــان  در یــک 
کــه می توانســت صــرف مدیریــت بهینــه آب  را 

کنــد، خــواه یــا ناخــواه از دســت داده و ســفره های 
کــرده  مصــرف  درصــد   ۷۰ تــا  را  آب  زیرزمینــی 

اســت.«
در همیــن رابطــه دکتــر محمــد رضــا محبــوب فــر، 
توســعه  و  انجمــن مخاطــرات محیطــی  عضــو 
پایــدار در گفتگــوی اختصاصــی با رســانه تحلیلی 
دانشــگاه عامــه طباطبائــی »عطنــا«، می گویــد: 
کــه در برخــی از اســتان ها رخ داده  »بحران هایــی 
مــردم را از نحــوه مدیریــت آب ناراضــی ســاخته 
کــه مــردم اســتان های شــمالی ایران  و نگرانــی 
نســبت بــه انتقــال آب از دریــای خــزر بــه فــات 
کشــاورزان  مرکــزی دارنــد و همچنیــن مشــکات 
اســتان های اصفهــان، چهارمحــال و بختیــاری 
و خوزســتان و البتــه سیســتان و بلوچســتان، 
کننــده آب در  همگــی داللــت بــر وضعیــت نگــران 

کشــور دارد.«
و  تهــران  دانشــگاه های  در  کــه  فــر  محبــوب 
اصفهــان تدریــس می کند، بارها نســبت بــه آینده 
آب در ایــران هشــدار داده اســت. او هــر جا رســیده 
کــه از  اســت در مــورد آب و اهمیــت آن و خطراتــی 
گفتــه  کمبــود منابــع آبــی در پیــش رو داریــم  نظــر 

اســت.
روســتا  هــزار   ۷ »تعــداد  می دهــد:  توضیــح  او 
کــم آبــی و مشــکات آبــی هســتند  در ایــران دچــار 
ــی  ــا تنــش آب که ایــن روســتاها ب کیــد می کنــد  و تا
دســت و پنجــه نــرم می کننــد و بــا تانکــر به آنهــا آب 
می رســانند. بیــن ۷۰ تــا ۹۰ درصــد از اراضی ایــران 
از نظــر امنیــت نســلی بــه دلیــل کاهــش زادو ولــد و 

ــی در حــال ســقوط می باشــند.« امنیــت آب

گشــایش سیاســی و اقتصــادی  او راه حــل را در 
گشــایش سیاســی  کــه  می دانــد. معتقــد اســت 
ــه بســیاری از  ک ــد اتفــاق بیفتــد به ایــن دلیــل  بای
مدیران ما نگاه سیاســی، قومی و قبیله ای دارند 
کرده انــد و  و پســت ها را بــه نفــع خــود محاصــره 
گرفته انــد و همیــن  جــای افــراد خــاق و جــوان را 
حلقــه بســته مدیریتــی وضعیــت آب را بــه شــکل 
گشــایش اقتصــادی هــم  امــروز درآورده اســت. 
کــه بســیاری از نیروگاه ها و  بایــد اتفــاق بیفتــد زیــرا 
صنعت و کشاورزی ما آب بر هستند و متاسفانه 
تجهیزاتشــان مســتهلک شــده و پاســخگوی آب 

مصرفیشــان نیســت.
آنچه ایــن  فعــال محیــط زیســتی بــه آن اشــاره 
کشــاورزی و دیگــر  دارد تغییــر اساســی در صنعــت 
کــه تحریم هــا آنهــا را فلج ســاخته  صنایــع ماســت 
و بــا دانــش روز مــدرن نشــده اند و از همیــن رو 
کــه بــا سیســتم ســنتی خــود اســتفاده  مقــدار آبــی 

ــاال و غیرصرفــه اســت. می کننــد بســیار ب
کــه می توانــد  کــم آبــی آنقــدر جــدی اســت  مســاله 
۵۰ درصــد از مردم ایــران را تحــت تاثیــر خــود قــرار 

کنــد. داده و معیشــت آنهــا را مختــل 
کشــاورزان  کــه  مثــا در همیــن اســتان اصفهــان، 
کــم آبــی بســیار ناراضــی بــوده و نگــران  نســبت بــه 
کــه مشکاتشــان  آینــده خــود هســتند می گوینــد 
نســبت بــه دو ســال قبــل ۹۰ درصــد افزایــش یافته 
اســت و حقابه هایشــان پرداخــت نشــده و اذیــت 

شــده اند.
ســال  در  و  می نالنــد  آبــی  کــم  از  هــم  عشــایر 
ــه مجبــور شــده اند  ک ــر رســیده اســت  جــاری خب

ــت ارزان  ــا قیم ــود را ب ــای خ ــی از دام ه ــدا باالی تع
کــه  بــه فــروش برســانند. چــرا؟ آنهــا می ترســند 
کــم آبــی تلــف شــوند و ســرمایه شــان  دامهــا از 
جایــش  ســوال  یــک  ولــی  بــرود.  دستشــان  از 
کــه دام نداشــته  خالیســت و آن اینکــه: عشــایری 
آب  دامی کــه  باشــد؟  دلخــوش  چــه  بــه  باشــد 

کنــد؟ نداشــته باشــد چــکار 
ســال   ۲۵ در  که ایــران  معتقدنــد  کارشناســان 
بــه هیــچ وجــه ترســالی نداشــته و در  گذشــته 

اســت. می بــرده  ســر  بــه  خشکســالی 
را  رویــه  بــی  سدســازی های  طــرف  یــک  از 
کنــی چاه هایــی  کــف  داشــته ایم و از ســوی دیگــر 
کــه بعضــی از آنهــا بــه عمــق ۳ هــزار متــری زمیــن 
زمیــن  زیریــن  الیه هــای  آب هــای  و  می رســند 
زلزلــه و  باعــث  اســتخراج می کننــد و همیــن  را 
ــه ســال این  تکانه هــای زمیــن می شــود و ســال ب

می شــود. بدتــر  وضعیــت 
ــا  کــه مــا در اختیــار داریــم و ب ــا حجم انــدک آبــی  ب
توجــه بــه جمعیــت فعلی ایران، ایــن نگرانــی بیــن 
کشــاورزان و دامــداران و بســیاری از متخصصیــن 
کــه بــا وضــع رو بــه وخامــت آب، چــه  وجــود دارد 

کــرد؟ بایــد 
بحــث انتقــال آب از منطقــه ای بــه منطقــه دیگــر 
و حتــی شــیرین ســازی آب دریــا هــم بارهــا بــه 
عنــوان راه حــل از طــرف برخــی مســئوالن ارائــه 
کارشناســان محیــط زیســت  شــده اســت. امــا 
بــه  را  زیســت  محیــط  روشــها  می گویند ایــن 
کوسیســتم را تغییــر می دهــد. خطر انداختــه و ا

کــه  می کنــد  حرکــت  ســمتی  بــه  آب  بحــران 

اهالــی هــر منطقــه ای فقــط بــه منطقــه خــود فکــر 
ــتانهای ایران در  ــه اس ــه هم ک ــی  ــد. در حال می کن
درگیــری بــا آب روبــه رو شــده یــا رو بــه رو خواهنــد 
ــا وجــود بحــران آب، امنیــت غذایــی هــم  شــد. ب
در خطــر جــدی قــرار می گیــرد. تخلیــه ســفره های 
آب هــای زیرزمینــی و بیکاری کشــاورزان و تبدیل 
کاهــش  کشــاورزی بــه بیابــان و در نهایــت  اراضــی 
عواقب ایــن  از  کشــاورزی  تولیــدات  چشــمگیر 

ــت. ــران اس بح
گذشــته های دور  در ایــن شــرایط آیــا دوبــاره بــه 
ــه ای  برگشــته و شــاهد جنگ هــای قومــی و قبیل
ــود؟ آنچــه مشــخص  ــرای ســهم آب خواهیــم ب ب
اســت مــردم از آینده ایــن بحــران نگرانند؛ چنانکه 
از  نظرســنجی  یــک  در  خبرگزاری ایرنــا  اخیــرا 
مخاطبــان خود پرســیده تا چــه میزان نگــران آثار 
کــم آبــی و خشکســالی در ســال جــاری هســتید؟، 
گزینــه »زیــاد« را انتخــاب  در پاســخ ۶۷ درصــد 
کرده انــد و ۲۲.۸ درصــد گفتنــد »تــا حــدی« و تنها 

کمی داشــتند. ۱۰.۳ درصــد نگرانــی 
چه شد که به اینجا رسیدیم؟

محمــد درویــش عضــو هیئــت علمی موسســه 
بحــران  کشــور،  مراتــع  و  جنگل هــا  تحقیقــات 
کــم آبــی را نتیجه ایجــاد ســدهای بــی برنامــه و 
کشــاورزی ســنتی و اســتفاده بــی رویــه و بــدون 
همچــون  صنایعــی  حــوزه  در  آب  کارشناســی 

می دانــد. فوالدســازی 
کــه  کــرده اســت  کیــد  گفتــه اش بارهــا تا او بر ایــن 
کشــاورزی  دنیــا سالهاســت مکانیــزم حوزه هــای 
و صنعتــی خــود را بــرای صرفــه جویــی در آب و 
کاهــش هدررفــت آب هــای مصرفــی تغییــر داده 
کارهــای اشــتباه،  اســت ولــی در ایــران مجموعــه 

ــال تکــرار اســت. ــدام در ح م
کــم آبی را محصول دســت انســان  درویــش اتفاقــا 
کــه  کــم آبــی  که ایــن نــوع  می دانــد و می گویــد 
در ایــران داریــم را خودمان ایجــاد کردیم. در حالی 
کــه منابــع آبــی کافــی در اختیار داشــتیم ولــی قادر 
بــه مدیریــت آن نبودیــم و خــود را در مهلکه بزرگی 

کرده ایــم. گرفتــار 
فعــال  و  دانشــگاه  اســتاد  گفته های ایــن  ایــن 
محیــط زیســتی، لــزوم تغییــرات اساســی در نحوه 
گوشــزد  اســتفاده و بهــره بــرداری از آب را بــه مــا 
گــر تــا دیــروز بــه آن توجــه  کــه ا می کنــد. تذکــری 
نکردیــم از امــروز بایــد بــه جــد بــه دنبــال تغییــر 
عــادات ناپســند چــه در حــوزه مصــارف خانگــی و 
کشــاورزی و یــا در حوزه هــای صنعتــی  چــه حــوزه 
کارشناســان هشــدار  کــه  و … باشــیم. و همانطــور 
داده انــد بحــث آب در بهــار و تابســتان امســال، 

ــود. ــد ب ــیار داغ خواه بس
گزارش: رعنا امیری

نگاه رسانه
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کانــون تئاتــر دانشــگاه اصفهــان، مهلــت ارســال اثــر 
بــه دومین جشــنواره ی اســتانی نمایشــنامه خوانی 
مــاه  خــرداد  دهــم  تــا  را  »شــهرزاد«  اجراخوانــی  و 
کــرد.  ســیدعلی حســینی، یکــی از دبیــران  تمدیــد 
کانون تئاتر دانشگاه  جشــنواره ی »شــهرزاد« گفت: 
اصفهــان از ســال ۱۳۹۷ رویکــرد جدیــدی را بــرای 
کــه حاصــل  گرفــت  فعالیت هــای خــود در پیــش 
تئاتــر در  بــه  آن، حضــور دانشــجویان عالقه منــد 
جشــنواره ی نمــاوای تهــران و اجــرای چندیــن تئاتر 
و نمایشــنامه خوانــی در دانشــگاه بــود و برپایــی 
جشــنواره ی »شــهرزاد« نیــز در همیــن راستاســت.

کرونــا  ویــروس  بــه دلیــل شــیوع  ادامــه داد:  وی 
فضــای تئاتــر اصفهــان دچــار رکــود شــده و هــدف 
از  جشــنواره،  دبیــر  دیگــر  کهفــی،  شــیما  و  بنــده 
عــالوه  جشــنواره،  دوره ی ایــن  دومیــن  برگــزاری 
کمــک بــه دیــده  بر ایجــاد پویایــی در جامعــه تئاتــر، 

استعدادهاســت. شــدن 
جشــنواره ی  موضــوع  کــرد:  تصریــح  حســینی 
»شــهرزاد« آزاد اســت و عالقه منــدان در دو قالــب 
نمایشــنامه خوانــی و اجــرا خوانــی می تواننــد در آن 

کننــد. شــرکت 
خردادمــاه   ۱۰ تــا  جشــنواره  شــد: این  یــادآور  وی 
کــه از سراســر اســتان  پذیــرای اثــر متقاضیانــی اســت 
اصفهــان، آثــار خــود را در قالــب متــن بــه نشــانی 
کننــد.  ارســال    shahrzaduitheater@gmail.com
نتیجه ی پذیرفته شــدگان بازبینــی اولیه ۱۵ خــرداد 
مــاه اعــالم می شــود و ســپس، این افــراد فرصــت 
دارنــد تــا ۳۱ مــرداد مــاه اثــر خــود را در قالــب فیلــم بــه 
گفتــه ی دبیــر جشــنواره ی  دســت مــا برســانند. بــه 
شــهرزاد، ســعید محســنی، فهیمــه ســیاحیان و 
محســن عرب زاده، داوران این جشــنواره هســتند و 
گــروه، بهترین  اواخــر مهــر ماه ســال جــاری، بهترین 
کارگــردان، بهتریــن بازیگــر زن، بهتریــن بازیگــر مــرد را 
گــروه،  معرفــی می کننــد؛ البتــه، در انتخــاب بهترین 

گران نیــز اثرگــذار اســت. رأی تماشــا

فرصتیبرایتئاتریها
تئاتر ربخ

تئاتر

کــه بعــد از چهــار مــاه وقفــه، تئاتــری  کارگردانــی 
و  بــرده  صحنــه  روی  اصفهــان  هنــر  تــاالر  در  را 
گــروه او، ســه بــار بــرق ســالن قطــع  وســط اجــرای 
شــده، از مســئوالن مرتبــط دو ســؤال دارد: چــه 
از ایــن  ناشــی  خســارت های  جوابگــوی  کســی 
تصمیــم بــرای اهالــی فرهنــگ و هنــر اســت؟ و 
ارائه شــده اجــرا  چــرا خاموشــی، طبــق جــدول 

نمی شــود؟ 
»بیــداری  تئاتــر  کارگــردان  جانمــی،  احســان 
از  بعــد  می گویــد:  به ایســنا  خــون«  به وقــت 
مدت هــا تمریــن، دوری از صحنــه و چنــد مــاه 
شــیوع  خاطــر  بــه  اصفهــان  در  تئاتــر  تعطیلــی 
تــاالر هنــر اصفهــان  اثــری را در  کرونــا،  ویــروس 
گریبانمــان  روی صحنــه بردیــم، امــا قطعــی بــرق 

گرفــت. را 
اجــرا، ســه  ادامــه می دهــد: شــب هشــتم  وی 
بــار وســط اجــرای مــا بــرق رفــت و دســت  آخــر، 
گران بــا نــور تلفن هــای همراهشــان نــور  تماشــا
ــه اتمــام برســد. کار ب ــا  ــد ت کردن صحنــه را تأمیــن 

کارگــردان تئاتــر تصریــح می کند: ایــن مســئله  ایــن 
ــه  ــد، بلک ــم می زن ــه ه ــران را ب ــز بازیگ ــا تمرک نه تنه
گر و بازیگــر را  حــس همــذات پنــداری بیــن تماشــا
هــم از بیــن می بــرد و از همــه مهم تــر، تأسیســات 
گران قیمــت ســالن را هــم بــا خطر مواجــه می کند.
همــراه  تلفــن  نــور  بــا  تئاتــر  اجــرای  پدیــده ی 

ن  ا گر شــا تما
کــه  جانمی یــادآور می شــود: مــا بــر اســاس جدولــی 
ارائه شــده، ســاعت اجــرا  و موتــور بــرق تــاالر هنــر را 
تنظیــم می کنیــم، امــا متأســفانه کار خاموشــی بــر 

مبنــای جــدول هــم پیــش نمــی رود و ایــن واقعــًا 
اســفبار اســت.

کارگــردان تئاتــر »بیــداری به وقت خــون« می گوید: 
کــس بابــت  کــه هــر  در تلویزیــون اعــالم می کننــد 
را  آن  دیــده  منــزل  در  خســارتی  بــرق،  قطعــی 
کســی نمی گویــد خســارت  جبــران می کننــد، امــا 
کــه بعــد از مدت هــا تمریــن، یــک تئاتــر  گروهــی را 
را روی صحنــه برده انــد و وســط اجرایشــان چنــد 
گرانشــان را ازدســت داده اند،  بار برق رفته و تماشا
می افزایــد:  وی  می کنــد؟  جبــران  کســی  چــه 
قیمــت المــپ پروژکتــور یک میلیــون و ۲۰۰ هــزار 
بــه خاطــر  گــر  ا تومــان اســت و معلــوم نیســت 
کســی  بســوزد، چــه  پروژکتــور  برق ایــن  قطعــی 
کــه فقــط  کرده انــد  جوابگوســت؟ چــون اعــالم 

خســارت لوازم خانگــی را جبــران می کننــد.
گــر از انجــام  کالم جانمی ایــن اســت: ا خالصــه ی 
ــوی  ــل جل ــد، الاق ــت نمی کنی ــی حمای کار فرهنگ

پــای انجــام دهنــده ی آن ســنگ نیندازیــد.
ســعید امامــی، مدیــر تاالر هنــر اصفهان نیــز اظهار 
می کنــد: وقتــی بــرق وســط اجــرای تئاتــر قطــع 
کــرده و در ســالن  کــه هزینــه  می شــود، مخاطبــی 
بیــرون نمــی رود و تمــام  از در  نشســته، راضــی 

گرفتــه می شــود. حــس و حــال بازیگــران هــم 
کــه هیچ یــک از تأسیســات  کیــد می کنــد  وی تأ
بــرق آســیبی  بابــت قطعــی  کنــون  تا تــاالر هنــر 
ــده امــا حداقــل خواســته ی همه ایــن اســت  ندی
ســاعت  بــه  خاموشــی،  تصمیم گیرنــدگان  کــه 
درج شــده در جــدول پایبنــد باشــند و مــردم را 

دچــار مشــکل نکننــد.

تراژدیقطعبرقوسطاجرایتئاتر

خبر

انتقــال  کــه  کــرد  اعــالم  فرهنگــی  میــراث  وزارت 
مالکیــت بناهــا و بافت هــای تاریخــِی در اختیــار 
تابعــه غیــر  کل  وزارت میــراث فرهنگــی و ادارات 

اســت.  قانونــی 
بــه گزارش ایمنــا، محمــد خیاطیان معاون توســعه 
مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی در نامه ای 
اســتان های  فرهنگــی  میــراث  کل  مدیــران  بــه 
کهگیلویــه  کرمانشــاه،  کرمــان،  گلســتان،  قــم، 
بــا  و بویراحمــد، لرســتان، مازنــدران و هرمــزگان 

موضــوع »عــدم امــکان قانونــی انتقــال مالکیــت 
بناهــا، بافت هــا و مجموعه هــای تاریخی« اینگونــه 
بناهــا،  مالکیــت  انتقــال  گونــه  »هــر  نوشــت: 
مجموعه هــا و بافت هــای تاریخــی در اختیــار وزارت 
کل تابعه به مؤسســات و  میراث فرهنگی و ادارات 
شــرکت های وابســته و غیروابسته ممنوع اســت. »

ایــن نامــه بــه معــاون میــراث فرهنگــی، مدیــرکل 
ک  پشــتیبانی و رفــاه، مدیــرکل دفتــر حقوقــی و امــال
میــراث  وزارت  مرکــزی  دبیرخانــه  اداره  رئیــس  و 

فرهنگــی رونوشــت شــده اســت.

انتقالمالکیتبناهاوبافتهایتاریخیممنوعاست
خبرربخ

تلویزیونربخ

خبرربخ

خبرربخ

نشرربخ

خبرربخ

میراث فرهنگیربخ

انجــام  بــا محوریــت  مســابقه »بازی های ایرانــی« 
بــاغ  از ســوی  کنــار خانــواده  بومــی در  بازی هــای 
بــاغ  مســئول  می شــود.  برگــزار  پردیــس  بانــوان 
گفــت: مســابقه »بازی های ایرانی«  بانــوان پردیــس 
بیــن  از  شــهروندان  کــه  اســت  آزاد  مســابقه ای 
بازی هــای بومی ایرانــی همچــون ِلــی ِلــی، یه قــل دو 
قــل، گل یــا پــوچ، دوز بــازی و اتــل متــل، ســه بــازی را 

بــه ســلیقه خودشــان انتخــاب می کننــد.
کننــدگان باید ایــن  هاجــر ابراهیمی افــزود: شــرکت 
بازی هــا را همــراه بــا خانــواده خــود انجــام داده و 
کلیــپ یــک دقیقــه ای ضبــط و  بــرای هــر بــازی یــک 

کننــد. ارســال 
کــرد: عالقــه منــدان تــا 1۰ خردادمــاه  وی تصریــح 
کلیپ هــای تهیــه شــده را در فضــای  فرصــت دارنــد 
کننــد.  مجــازی بــه شــماره ۰9۰۵1۰7۵1۶7 ارســال 

وی ادامــه داد: ایــن مســابقه بــه همــت بــاغ بانــوان 
ــی  ــی اجتماع ــازمان فرهنگ ــه س ــته ب پردیــس وابس
ورزشــی شــهرداری اصفهــان از 2۰ اردیبهشــت مــاه 
کــه پــس از ارســال همــه  ســال جــاری آغــاز شــده 
ویدئوها، داوری مسابقه توسط تعدادی از مربیان 
بــازی انجــام و بــه ۳۰ تیــم برگزیــده جوایــزی بــه رســم 

ــود. ــدا می ش ــود اه یادب

کــه  اســت  بازیگــری  حســام منظــور جدیدتریــن 
کارگردانــی  بــه  مقابــل دوربیــن ســریال »جزیــره« 

اســت. رفتــه  مقــدم  ســیروس 
ــون  ــینما و تلویزی ــرح س ــر مط ــور بازیگ ــام منظ حس
کــه بــا حضــور در ســریال های مطرحــی همچــون 
»بانــوی عمــارت«، »بــرادر جــان« و »نجــال« توجــه 
کــرده اســت در  ــازی خــود جلــب  ــه ب مخاطبــان را ب
نخســتین تجربــه حضــور در نمایــش خانگــی بــه 
عنــوان جدیدتریــن بازیگــر ســریال ســیروس مقــدم 

مقابــل دوربیــن »جزیــره« رفــت.
ســینمایی  آثــار  در  اخیــر  ســال های  در  منظــور 
در  حضــورش  کــه  اســت  کــرده  بــازی  مختلفــی 
کارگردانی حســن فتحی و »طال  »مســت عشــق« به 
کارگردانــی ابراهیــم شــیبانی جــزو آثــار  خــون« بــه 

مــی رود. شــمار  بــه  ســینمای ایران  مطــرح 
ــردان مجموعه هــای موفقــی  کارگ ســیروس مقــدم 
بــا  جدیــدی  تجربــه  در  »پایتخــت«  همچــون 
فیلمنامه ای از علی طالب آبادی به ســراغ ســاخت 
ســریال »جزیــره« رفته اســت که این روزهــا در جزیره 

کیــش در حــال فیلمبــرداری اســت.
ــدی  ــر محم ــی منوچه ــه تهیه کنندگ ــریال ب ــن س ای
ــش  ــود و پی ــاخته می ش ــدری س ــین حی و امیرحس
از این حضور محمدرضا فروتن، هنگامه قاضیانی، 
میتــرا حجــار و امیــر مقــاره در ایــن ســریال قطعــی 
شــده و دیگــر بازیگران ایــن ســریال بــه زودی معرفــی 
می شــوند. برخــی از عوامل ایــن ســریال عبارتنــد 
از: مدیــر فیلمبــرداری: محمدرضــا ســکوت، مدیــر 
تولیــد: مســعود دلیــری، مدیــر صدابــرداری: بهمــن 
اردالن، تدوینگــر: ســپیده عبدالوهــاب، موســیقی: 
مســعود ســخاوت دوســت، طــراح چهــره پــردازی: 
ســید  ریــزی:  مدیربرنامــه  میرکیانــی،  مهــرداد 
علی هاشــمی، طراح صحنه: پیام حســین ســوری، 
طــراح لبــاس: آرزو غفــوری، بازیگــردان: میکائیــل 
حســین  صــدا:  ترکیــب  و  طراحــی  شهرســتانی، 
معصومــی،  آســیه  صحنــه:  منشــی  ابوالصــدق، 
انتشــاری،  امیــن  کامپیوتــری:  ویــژه  جلوه هــای 
گرافیســت: عرفــان  عــکاس: امیرحســین شــجاعی، 
فیــض  حســین  تولیــد:  گــروه  سرپرســت  بهــکار، 

آبــادی، مدیــر تــدارکات: نــادر اژدری.

بــا  نجف آبــاد  ســمای  مــدارس  دانش آمــوزان 
طرح هــای  جشــنواره  ســومین  در  درخشــش 
دانش آمــوزی فرهیختــگان جــوان بیــن برگزیــدگان 

گرفتنــد. برتــر قــرار 
معــاون آموزش هــای عمومــی و مهارتــی دانشــگاه 
گفت: ایــن جشــنواره  آزاد اســالمی واحد نجــف آبــاد 
بــا  بــه همــت مرکــز آموزش هــای آزاد و مهارتــی و 
ــگان  ــوان و نخب ــگران ج ــگاه پژوهش ــکاری باش هم
دانشــگاه آزاد اســالمی واحد علــوم و تحقیقــات بــا 
و  پژوهــش  و  فرهنــگ تحقیــق  گســترش  هــدف 
افزایــش مهارت هــای علمــی و عملــی دانــش آمــوزان 

ــزار شــد. کشــور برگ سراســر 
ــی افــزود: ســامان احمــدی و شــایان  شــهال روزبهان

مؤمنــی دانش آمــوزان دبســتان پســرانه دوره دوم 
و مهــدی رمضانــی و مهــدی فتحــی دانش آمــوزان 
متوســطه پســرانه دوره دوم سمای واحد نجف آباد 
کســب رتبه هــای برتــر در ســومین دوره  موفــق بــه 
جشــنواره پروژه هــای دانش آمــوزی فرهیختــگان 

جــوان شــدند.
دانش آمــوزی  پروژه هــای  جشــنواره  گفــت:  وی 

فرهیختــگان جــوان به عنــوان رویــداد بــزرگ علمی و 
پژوهشــی دانش آمــوزی ۲۹ تــا ۳۱ اردیبهشــت ۱۴۰۰ 
به صــورت مجــازی بــا حضــور بیــش از دو هــزار و 
کشــور در قالــب ۵۲۰  ۴۰۰ دانش آمــوز از ۱۵ اســتان 
گــروه پژوهشــی در ســه مقطــع تحصیلــی دبســتان، 
برگــزار شــد. روزبهانــی  دوره اول و دوم متوســطه 
باشــگاه پژوهشــگران جــوان  افــزود: عضویــت در 
و نخبــگان دانشــگاه آزاد اســالمی، ارائــه مقــاالت 
ــز رشــد و فنــاوری  ــر دانش آمــوزی و حمایــت مرک برت
دانشــگاه آزاد اســالمی واحد علــوم و تحقیقــات از 
طرح هــای منتخــب و اعــزام بــه مســابقات جهانــی 
برجســته  ویژگی هــای  از  اختراعــات  و  ابداعــات 
دانش آمــوزی  پروژه هــای  جشــنواره  ســوم  دوره 

فرهیختــگان جــوان اســت.

چهــار  منطقــه  اجتماعــی  فرهنگــی  اداره  رئیــس 
شــهرداری اصفهــان از برگــزاری مســابقه ســاخت 
پادکســت بــا عنــوان » شــهر از نــگاه بانوان« خبــر داد.

محمدرضا رهبری با اشــاره به برگزاری این مســابقه 
در قالــب رویــداد »رســانه شــهر خــود باشــیم«، اظهار 
کارگاه ســاخت پادکســت و برگــزاری  داشــت: برپایــی 
کــه در  مســابقه پادکســت بخشــی از پازلــی اســت 
راســتای بهبــود محــالت و در چارچــوب موضوعــات 

کنیــم و چــه طــور بــرای بهتــر  چــه طــور شــهر را رصــد 
شــدن وضعیت شــهر با مشــارکت شــهروندان اقدام 

گرفتــه اســت. کنیــم، صــورت 
وی افــزود: برای اینکــه از دیدگاه شــهروندان نســبت 
گاه شــویم و بــا مشــارکت آنهــا بــه تغییــر  بــه شــهر آ
اقــدام  مطلــوب  وضعیــت  بــه  موجــود  وضعیــت 
ــا  ــت ب ــابقه پادکس ــزاری مس ــه برگ ــم ب ــم، تصمی کنی
گرفتیــم زیــرا بانــوان از دیــدگاه و  محوریــت بانــوان 
منظــر خاصــی بــه شــهر نــگاه می کننــد امــا معمــوال 

کمتــر توجــه  در برنامــه ریزی هــای شــهری بــه آن هــا 
کمتــر بــه انعــکاس دیــدگاه  شــده و رســانه ها نیــز 

کرده انــد. بانــوان نســبت بــه شــهر اقــدام 
کــرد: بــا برگزاری ایــن مســابقه در تــالش  وی تصریــح 
کــه بــرای  هســتیم بــه بانوان ایــن پیــام را بدهیــم 
انعــکاس نظــرات و دیدگاه هایشــان منتظــر رســانه 
رسمی نباشــند و خودشــان صاحــب رســانه شــوند، 
ــزاری ماننــد پادکســت حرف هایشــان را  ــا اب یعنــی ب
بزنند. وی با بیان اینکه فرصت شــرکت در مســابقه 
تــا 2۰ خــرداد اســت، ادامــه داد: از همــه بانــوان شــهر 
اصفهــان بــه ویــژه بانــوان شــهرداری منطقــه چهــار 
درخواســت داریم ایــن فرصــت را غنیمــت شــمرده 
ــی  ــب موضوعات و روایــت خودشــان از شــهر را در قال
چــون بیــان دغدغه هــای فــردی و اجتماعــی بــا 
محوریــت تجاربمــان در زندگی شــهری و آنچه کرونا 
بــه مــا یــاد داد، در یــک پادکســت ۵ تــا 1۵ دقیقــه ای 

کننــد. ــه شــماره ۰9۳92۰۰99۵7ارســال  ب
کــرد: پادکســت های منتخــب  رهبــری خاطرنشــان 
در  تــا  می گیــرد  قــرار  شــهری  مدیــران  اختیــار  در 
گیرنــد و  جریــان دیدگاه هــا و نظــرات بانــوان قــرار 
کننــد. آن هــا را در برنامــه ریزی هــای شــهری لحــاظ 

در پــی موافقــت معــاون امــور فرهنگــی وزارت 
اعتبــار  اســالمی تاریخ  ارشــاد  و  فرهنــگ 
کــه از اســفند مــاه ســال  پروانه  هــای ناشــرانی 
گذشــته منقضــی شــده بــود بــه مــدت یــک ســال 

شــد. تمدیــد 
کتابخوانــی،  کتــاب و  گــزارش دفتــر توســعه  بــه 
کرونــا و تشــدید آن  بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری 
ــوادی  ــن ج ــتور محس ــه دس ــور، ب کش ــر  در سراس
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  فرهنگــی  معــاون 
از  کــه  ناشــرانی  اســالمی تمامی پروانه های 
گذشــته به ایــن ســو منقضــی  اســفند مــاه ســال 
 شــده اســت تــا پایــان ســال جــاری دارای اعتبــار 

خواهد بود.
درخواســت  تمامی ناشــران  از  اســاس  بر ایــن 

کــه تــا پایــان ســال ۱۴۰۰ از مراجعه به  شــده اســت 
کــز اســتان ها جهــت پیگیــری تمدیــد پروانــه  مرا

نشــر خــودداری نماینــد.
گفتنــی اســت، تمدیــد تمامی پروانــه نشــرهای 
 Ketab.samandehi.ir ســامانه  در  شــده  ذکــر 

اعمــال خواهــد شــد.

دانشــگاهی،  رویــش  جشــنواره  هفتمیــن  در 
هنرمنــد آران و بیدگلــی موفــق بــه کســب رتبه برتر 

رشــته نقاشــی شــد.
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اسالمی شهرســتان 
بــا  جشــنواره  بیان اینکه ایــن  بــا  بیــدگل  و  آران 

کاشــان پایــان  معرفــی نفــرات برتــر در دانشــگاه 
ــلمانی  ــد س ــنواره مجی ــن جش ــزود: در ای ــت اف یاف
هنرمنــد آران و بیدگلــی موفــق بــه کســب رتبه برتر 
در رشــته نقاشــی شــد و به مســابقات کشــوری راه 

یافــت.
ســعید ضابطــی بــا اشــاره به اینکــه وی در بخــش 
گفت: ایــن  غ نیــز شایســته تقدیــر شــده  گل مــر
کاردانــی  مــدرک  دارای  آبــادی  علــی  هنرمنــد 
در  فــرش  کارشناســی  دانشــجوی  و  گرافیــک 
کــه در حــال حاضــر در  کاشــان اســت  دانشــگاه 
کارگاه شــخصی به هنر نقاشــی موزاییک اشــتغال 

دارد.
وی افــزود: برخــی از خیابان هــای ســطح شــهر 
کاشــان و جوشــقان مزیــن بــه دیوارنگاره های این 

هنرمنــد آران و بیدگلــی اســت.

کشــور  امســال ۱۸۵ بنــای تاریخــی و مذهبــی در 
مرمــت می شــود.

میــراث  وزارت  متبرکــه  بقــاع  ویــژه  ســتاد  دبیــر 
گردشــگری در آران  فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گفــت: ســه هــزار و ۷۵۰ بقعــه و بنــای  وبیــدگل 
کشــور  از جملــه مســاجد در  تاریخــی مذهبــی 
کــه وزارت میــراث فرهنگــی، ســاالنه  وجــود دارد 
بــرای مرمت ایــن بنا ها برنامــه و اعتبارات ویــژه ای 

می دهــد. اختصــاص 
اعتبــارات  طالقانــی،  صابــری  االســالم  حجــت 
کشــور را  بــرای مرمــت آثــار تاریخــی مذهبــی در 
بســیار ناچیــز دانســت و افــزود: بــرای جلوگیــری از 
تخریب ایــن بنا هــا،  اداره هــای دیگــر همچــون 

اوقــاف و هیــات امنــای آثــار مذهبــی ضــرورت دارد 
کننــد. کمــک  ــه میــراث فرهنگــی  ب

گفــت: اولویــت مرمــت آثــار تاریخــی و بقــاع  وی 
کنــون در خطــر  کــه هــم ا ــا آثــاری اســت  متبرکــه ب

تخریــب قــرار دارنــد.

همراه با خانواده در مسابقه »بازی های ایرانی« 

حسام منظور به سریال سیروس مقدم پیوست

درخشش سمای نجف آباد در جشنواره دانش آموزی فرهیختگان جوان

روایت بانوان از شهر 

تمدید اعتبار پروانه نشر تا پایان سال

در هفتمین جشنواره رویش دانشگاهی :

افتخار آفرینی هنرمند جوان آران و بیدگلی

مرمت۱۸۵بنایتاریخیومذهبیدرکشور

گلزارورامبدجوان! سیلینقدمخاطببر
پــول  مخاطــب  پلتفرم هــا  در  موســوی_  نهــال 
کنــد  می دهــد تــا از محصــول بــا کیفیــت اســتفاده 
ولــی در تلویزیــون مخاطــب بــرای برنامــه پخــش 
نمی دهــد  پولــی  مســتقیم  صــورت  بــه  شــده 

و اینجــا شــروع مشــکل اســت. 
عصر ایران ؛  در چند روز گذشــته خبرهای جالب 
گــوش  توجهــی از پلتفرم هــای فیلیمــو و نمــاوا بــه 
رســید، ابتــدا فیلیمــو ۶ قســمت ابتدایــی ســریال 
»مــردم معمولــی« ســاخته رامبــد جــوان را حــذف 
کــرد، ســپس نمــاوا ادامــه تصویربــرداری مســابقه 
متوقــف  را  گلــزار  محمدرضــا  خــان«  »هفــت 

ســاخت.
گویــا علت این  در مــورد مجموعــه مــردم معمولــی 
ناراضــی  مجموعــه  از ایــن  مخاطبــان  کــه  بــود 
بودنــد و اعتــراض مخاطبــان نهایتــا منجــر به ایــن 
کــرد به رامبــد جوان  تصمیــم شــد و فیلیمــو اعالم 
گــروه ســازنده آن یــک فرصــت دوباره داده شــده  و 
ــاخت این  ــر س ــت باالت کیفی ــا  ــد ب ــا بتوانن ــت ت اس
مجموعــه را ادامــه دهنــد و ۶ قســمت ابتدایــی را 
از ســامانه پخش خود برداشــت و از قســمت 7 به 
بعــد دوبــاره انــگار قســمت اول این ســریال اســت! 
گرچه ایــن اتفــاق در نــوع خــود نــادر اســت ولی باز  ا

کــرد. بایــد بــا دیــد مثبــت بــه آن نــگاه 
نیمــا حســنی نســب )منتقــد ســینما( در ایــن 
 « نوشــت:  گرامی خود  صفحه اینســتا در  رابطــه 
گر ایــن هجمه هــای تنــد و  تیــز بــه ارتقای کیفیت  ا
و تغییــر اساســی در یــک محصــوِل ســطح پایین 
بــرای  مهــم  موفقیتــی  باشــد،  شــده  منجــر 
مخاطــب و حتــی بیــش از آن توفیقــی اجبــاری 
و عرضه کنندگان ایــن جنــس  بــرای ســازندگان 
گــر هــم بــاز بــا یــک ترفنــد تبلیغاتِی  بنجــل اســت. ا
اتــاق  بایــد  کــه  طرفیــم  دیگــر  کم هوشــانه ی 
کار  ــه  ــا ب کننــد ی ــده را به ســرعت ِاخــراج  فکر این ای

بگمارنــد.« دیگــری 
در  هــم  ســینما(  )منتقــد  ذوالفقــاری  پوریــا 
مســئله این  »صــورت  نوشــت:  زمینــه  همیــن 
کــه رامبــد جــوان از یــک پلتفــرم بودجــه  اســت 
کــه ســریال بســازد. حاصــل  گرفتــه  و دســتمزد 
ــه آن  ــر ب کبی ــر و  ــه صغی ک ــده  ــی ش کارش محصول
گفته انــد. در شــکل درســتش بایــد  بــد و بیــراه 
تولید ایــن مجموعــه متوقــف می شــد و نهایتــا 
کنــد و دریای  کار  کــه جنــاب جــوان  گــر اصــرار بــود  ا
قابلیت ها و اســتعدادهایش بی اســتفاده نماند، 
از او می خواســتند طــرح ســریال دیگــری را بیــاورد 

و قید ایــن طــرح و ایــن قصــه را بزنــد چــون خیلــی 
ســاده؛ این قصــه و ایــن ســریال جــواب نــداد.

قســمت های  بحــث  بــا  ماجــرا  ربط ایــن   ]...[
)پایلــوت(  خارجــی  ســریال های  امتحانــی 
ــود،  ــد می ش ــمت تولی ــد قس ــا چن ــت؟ آنج چیس
گــر  ا و  می گذارنــد  کنــارش  نبــود،  موفــق  گــر  ا
موفــق بــود، تــازه قــرارداد می بندنــد و می گوینــد 
بســته اند،  قــرارداد  اول  بدهید. این جــا  ادامــه 
کرده انــد، صــد در صــد بازخــورد  تولیــد و پخــش 
کنارگذاشــتن این قصــه  گرفته انــد و بــدون  منفــی 
کــه از اول بســازید  گفته انــد بــاز پــول می دهیــم 
و دســتی بــه ســر و روی ســریال هــم بکشــید. 
کــه بــه هــر قیمتــی بخواهــی از یــک  انصافا ایــن 
کــه ســابقه ســاخت هیــچ  »پنجــاه ســاله ننــر« 
کنــی، بــه روند  ســریال موفقــی نداشــته، حمایــت 
تولیــد ســریال های حرفــه ای در جهــان شــبیه 
کــه وقتــی بچه شــان  ــه رفتــار مادرانــی  ــا ب اســت ی
ــار مــی آورد، دســت او را می گرفتنــد و  ــه ب گنــدی ب
ــد:  ــد و می گفتن ــان می آوردن ــع مهمان ــط جم وس
کارهــا نکنــه.« بچــه هــم  »قــول داد دیگــه از ایــن 
ــی بــه حالــت دســت  ــا چنــد دقیقــه روی صندل ت
کــه یعنــی مــن دیگــه بچــه  بــه ســینه می نشســت 

خوبــی شــدم! «
»هفــت  برنامــه  تصویربــرداری  دیگــر  طــرف  از 
گلــزار در پلتفــرم  خــان«، بــا اجــرای محمدرضــا 
کــه  مســابقه  اســت. این  شــده  متوقــف  نمــاوا 
بــا ســبکی مشــابه مســابقه تلویزیونــی »برنــده 
بــاش« بــا اجــرای گلــزار تولید شــد، هرگز نتوانســت 
مانند این مسابقه با استقبال مخاطبان مواجه 
کــه بــه نظــر می رســید  شــود؛ این در حالــی اســت 

فضای بازتر نمایش خانگی، دســت ســازندگان را 
برای طراحی سوال و تغییراتی در ساختار برنامه 
بــاز بگــذارد و بــه موفقیــت بیشــتر »هفــت خــان« 
نســبت بــه »برنــده بــاش« منجــر شــود، اما ایــن 
برنامــه از قســمت های نخســت چنــدان مــورد 

توجــه قــرار نگرفــت.
ســایت خبــری صبــا نوشــت: »مســابقه )هفــت 
بــرای ۱۰۰ قســمت طراحــی  کــه از ابتــدا  خــان( 
صبــا،  خبرنــگار  شــنیده های  اســاس  بــر  شــد، 
حــال وضعیتــی نامشــخص دارد و ادامه تولید آن 
کافه ســینما  گرفته اســت.  در هاله ای از ابهام قرار 
گــزارش داده کــه نظــرات منفــی مخاطبــان، دلیل 

ــت.« ــوده اس ــابقه ب ــن مس ــف تولید ای توق
کــه در ۸ قســمت قبلی مســابقه »هفت  در حالــی 
خــان«، مــردم بــه عنــوان شــرکت کننده در ایــن 
در  ســازندگان  می یافتنــد،  حضــور  مســابقه 
ــرداد ۱۴۰۰ در  ــنبه ۲ خ ــه یکش ک ــم آن  ــمت نه قس
گرفــت، بــرای احیــای آن دســت  دســترس قــرار 
بــه اقــدام تــازه ای زدنــد و بــرای نخســتین بــار بــه 
ســراغ چهره های سرشــناس رفتند، این قســمت 
بــا حضــور علیرضــا طلیســچی و حامــد بــرادران 

خواننده هــای پــاپ منتشــر شــد.
درنهایــت آنچــه جالــب توجــه اســت این اســت 
کــه حکایــت پلتفرم هــای وی او دی و نمایــش 
خانگــی بــا تلویزیون انحصــاری بســیار فــرق دارد.
ــرار  ــتقبال ق ــورد اس ــون م ــر برنامــه ای در تلویزی گ ا
ــی  ــه رقابت ــه در عرص ک ــود  ــل نمی ش ــرد دلی می گی
آزاد هــم بتوانــد بــه همــان موفقیــت دســت یابــد، 
دلیل آن هم بســیار مشــخص اســت در پلتفرم ها 
مخاطــب پــول می دهــد تــا از محصــول با کیفیت 

کنــد ولــی در تلویزیــون مخاطــب بــرای  اســتفاده 
برنامــه پخــش شــده بــه صــورت مســتقیم پولــی 

نمی دهــد.
از طــرف دیگــر شــبکه نمایــش خانگــی بــا قهــر 
می افتــد  خطــر  بــه  بقایــش  ادامــه  مخاطــب 
امــا تلویزیــون اصــال نگرانــی از ایــن بابــت نــدارد. 
که ایــن ســیلی نقــد مخاطــب  مهمتــر از همه ایــن 
باعــث ارتقــا کیفیــت می شــود و دیگــر هــر برنامــه یا 
کــه بــا هزینه چند میلیــاردی تولید شــود  ســریالی 
صــرف پخــش آن دغدغــه صاحــب اثــر نیســت 
بلکــه اقنــاع مخاطــب مهمتــر اســت. نکتــه ای 
کــه در تلویزیــون انــگار اصــال وجــود نــدارد و فقــط 

پخــش مقصــود ســازندگان اســت.
ایــن اتفاقــات نتیجــه رویکــرد منطقــی و مبتنــی 
ــرد  ک ــتقبال  ــد از آن اس ــت و بای ــر اس ــت اث کیفی ــر  ب
گــر در عرصــه تلویزیــون هــم بخــش  چــون واقعــا ا
تلویزیونهــای  و  داشــت  حضــور  خصوصــی 
خصوصی داشتیم قطعا نتیجه بسیار بهتر از آن 
کــه امــروزه شــاهد ان هســتیم. اساســا وقتــی  بــود 
رقابتــی وجود داشــته باشــد، ارتقا کیفیــت هم به 

ــت. ــد داش ــال خواه دنب
حــال در بخــش پلتفرم هــا عــالوه بر رقابــت داخلی 
بــا خــود بایــد بــا ســریال ها و برنامه هــای خارجــی 
کننــد و چــون مخاطــب   هــم دســت و پنجــه نــرم 
بایــد  ببینــد  می خواهــد  کــه  برنامــه ای  بــرای 
کنــد دیگــر آن تعارفــات  هزینــه ای هــم پرداخــت 
کردگی هــا از بیــن  معمــول، رانــت، انحصــار و عزیــز 
کــه  کیفیــت برنامــه ای  کــس بــا  مــی رود و عیــار هــر 
ســاخته اســت مشــخص می شــود. این اتفــاق 

مبارکــی اســت.

نگاه رسانه 



سال پنجم - شماره  11۴8 
چهارشنبه  12  خرداد  1۴۰۰ -  21 شوال  1۴۴2

ورزش2  ژوئن      2۰21 ۶

خبر

کرونایــی  قانــون ۵ تعویــض بــه دلیــل تــداوم شــرایط 
تــا پایــان ســال ۲۰۲۲ تمدیــد شــد. 

 ۵ قانــون   )IFAB( فوتبــال  بین المللــی  هیئــت 

تعویــض را تــا پایــان ســال ۲۰۲۲ تمدید کرد تا شــاهد 
برگــزاری اولیــن جــام جهانــی تاریــخ بــا ۵ تعویــض 

ــیم. باش

پیــش از ایــن یوفــا از تمدیــد قانــون ۵ تعویــض خبــر 
جــام  قانــون  تصویب ایــن  بــا  کنــون  ا بــود.  داده 

جهانــی ۲۰۲۲ بــا ۵ تعویــض برگــزار خواهــد شــد.

اولین جام جهانی تاریخ فوتبال با ۵ تعویض در قطر 

بدهــی و جریمــه فوتبال ایــران اعــم از باشــگاه ها 
بــه  گذشــته  و فدراســیون فوتبــال در ۱۰ ســال 
بازیکنــان و مربیــان خارجــی، رقمی معــادل ۴۸ 

ــد.  ــام ش ــون دالر اع میلی
از چالش هــای عمــده  یکــی  گزارش ایســنا،  بــه 
کشــور و بــه ویــژه فوتبــال در یــک دهــه  ورزش 
اخیــر، مســئله قراردادهــای حرفــه ای و نحــوه 
تعییــن محتــوا، چگونگــی چانه زنــی، انعقــاد و 

نهایتــا اجــرای آن قــرارداد اســت.
مرکــز  در  گرفتــه  صــورت  مطالعــات  طبــق 
اســامی که  شــورای  مجلــس  پژوهش هــای 
بــه منظــور بررســی الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۰ 
گرفتــه، میــزان بدهی هــا و جریمه هــای  صــورت 
فوتبال ایــران بــه مربیــان و بازیکنــان خارجــی در 
یــک دهه گذشــته حدود ۴۸ میلیــون دالر اعام 

شــده اســت. 
از ایــن  پرســپولیس  باشــگاه  ســهم  هم چنیــن 
دالر،  میلیــون   ۱۴ حــدود  جرائــم  و  بدهی هــا 
ســهم باشــگاه اســتقال حــدود ۱۱ میلیــون دالر، 
ســهم ســایر باشــگاه ها حــدود ۱۵ میلیــون دالر 
و میــزان بدهــی و جرایــم فدراســیون فوتبــال بــه 
ســرمربیان خارجــی تیــم ملــی فوتبال ایــران نیــز 

حــدود ۸ میلیــون دالر تعییــن شــده اســت. 
و  بازیکنــان  قــرارداد  وضعیــت  از ایــن،  پیــش 
ســطح  دو  هــر  در  خارجــی  و  داخلــی  مربیــان 
فدراســیون ها و باشــگاه ها و همچنیــن مربیــان 
ــا فدراســیون در مــدت ۲۰ ســال اخیــر  خارجــی ب
و بــه ویــژه ۱۰ ســال اخیــر و تعهــدات باشــگاه ها و 
فدراســیون در قبــال قراردادهــای منعقــد شــده، 

گــزارش شــده بــود. ک  بســیار اســفنا

کــه از ســوی مرکــز  گــزارش دیگــری  بــر اســاس 
اســامی پیش  پژوهش هــای مجلــس شــورای 
کــه مــوارد  گرفــت، آمــده بــود  از ایــن مدنظــر قــرار 
نشــان می دهــد  آمــده در فوتبال ایــران  پیــش 
در ایــن حوزه هم ســوءمدیریت وجــود دارد و هم 
ضعــف قانونــی و خا ضوابط حقوقی مشــخص، 
بــه عاوه اینکــه روشــن اســت واحدهــای نظارتــی 
وزارت ورزش و جوانــان بــه عنــوان متولــی اصلــی 
بســیار  فوتبــال  فدراســیون  و  کشــور  ورزش 
و  مســتمر  نظــارت  و  کرده انــد  عمــل  ضعیــف 
دقیقــی در ایــن خصــوص وجــود نداشــته اســت.
از ســوی دیگــر نیــز، در حــوزه حقوقــی بــه عمــد یــا 
ســهو در قراردادها ایرادهای فاحشــی وجود دارد 
و در مجمــوع مشــاهده می شــود این اتفاقــات 
عــاوه بــر هــدر رفــت بیت المــال، ضربــه مهلکــی 
کشــور در عرصه هــای داخلــی  بــه وجهــه و اعتبــار 
و خارجــی وارد آورده و حیثیــت ملــی و منافــع 
عمومی ملــت و نظــام حکمرانــی را خدشــه دار 

کــرده اســت.
که ایــن  بــود  شــده  پیشــنهاد  حــال  عیــن  در 
بــه مــواد )۵۹۸( و )۱۴۵(  بــا اســتناد  موضــوع، 
قانــون مجــازات اســامی و مــواد )۱(، )۲( و )۱۱( 
ــی از طریــق دادگاه هــای  ــون مســئولیت مدن قان
 )۸( مــاده   »۷« و   »۵« بندهــای  و  »صالحــه 
قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری می توانــد 
گیــرد و پرونــده افــراد و  مــورد پیگــرد قانونــی قــرار 
اشــخاص بایــد بــه اتهــام اهمال منجــر به تضییع 
و ایجــاد دیــن بر ذمه فدراســیون و ورود خســارت 
بــه امــوال دولتــی و حقــوق عمومــی و تضییــع 
آن هــا بــه دادســتان عمومــی و انقــاب تهــران و 

هیــات تخلفــات اداری ارســال شــود.

توجــه  بــا  فوتبال ایــران  ملــی  تیــم  لژیونــر  مدافــع 
کیــش و منامــه، ابــراز  بــه شــباهت آب و هوایــی 
کــرد اردوی پیــش از ســفر بــه بحریــن  امیــدواری 
کنــد. بتوانــد بــه آمادگــی بازیکنــان تیــم ملــی کمــک 
گــزارش »ورزش ســه« یکــی از اعضــای فهرســت  بــه 
27 نفره بازیکنان تیم ملی را ســید مجید حســینی 
مدافــع ســابق تیــم ترابزون اســپور ترکیــه تشــکیل 
می دهــد و بــه عنــوان یکــی از بازیکنــان لژیونــر در 
گفتگــو  اردوی تیــم ملــی حضــور دارد؛ حســینی در 
بــا برنامــه »فوتبــال برتــر« دربــاره اردوی و شــرایط 
تیــم ملــی پیــش از چهار بــازی سرنوشت ســاز گفت: 
گرم  خداراشــکر اردوی خوبی اســت، کمی هوا اینجا 
اســت و بایــد ســعی کنیــم خودمــان را با ایــن شــرایط 
آب و هوایــی وفــق بدهیــم؛ امــا می گویــم در ایــن دو 
ســه روز خیلــی خــوب تمریــن کردیم و انشــاهلل همه 
بچه هــای تیــم آمــاده شــویم تــا بــرای بازی هــا برویــم 

و ســربلند بتوانیــم بیــرون بیاییــم.
ــاره شبیه ســازی آب و هــوای  مدافــع تیــم ملــی درب
گفــت: صددرصــد همین طــور  کیــش بــه بحریــن 
کــردم  کــه مــن همیــن امــروز چــک  اســت؛ چــون 
و دیــدم هــوای بحریــن با این جــا تقریبــا یکســان 
کیــش  اســت. امیدوارم ایــن یــک هفتــه تمریــن در 
بتوانــد کمــک کنــد تــا در بحرین بتوانیم یــک مقدار 

کنیــم. کار  راحت تــر 
او دربــاره توانایــی تیــم ملــی در کســب چهار پیــروزی 

قطعا این چنیــن  داد:  توضیــح  گــروه  از  صعــود  و 
شــخصه  بــه  خــودم  مــن  می توانیــم؛  کــه  اســت 
خیلــی امیــدوارم و بایــد تمام تمرکزمــان را بگذاریم و 
گــر همــه بازیکنــان  جــای اشــتباه دیگــر نیســت، امــا ا
خودشــان باشــند، صددرصــد می توانیــم صعــود 
کــه نبایــد احساســی  کنیــم. فقــط بحث ایــن اســت 
ســبک،  به ایــن  بازی هــای  بعضــًا  چــون  شــویم، 
ــرد  ــه ســوی احساسی شــدن می ب ــازی را ب حریــف ب
کنیــم و دچــار حاشــیه  امــا بایــد خودمــان را ریلکــس 
کنیــم. امیــدوارم  کار خودمــان تمرکــز  نشــویم و روی 

کــه بــا دعــای خیــر مــردم بتوانیــم موفــق شــویم.
برنامه ریــزی دیدارهــای  مجیــد حســینی دربــاره 
امیــد  را  بــازی  اولیــن  انشــاهلل  گفــت:  باقیمانــده 
ــرای  کنیــم و آمــاده شــویم ب ــرد شــروع  ــا ب ــه خــدا ب ب

بعــدی. بازی هــای 
حســینی در پاســخ بــه شــرایط میزبانــی بحریــن 
کاری بــه حاشــیه نداریــم و  توضیــح داد: مــا اصــا 
تمــام تمرکزمــان را گذاشــته ایم که بتوانیــم در زمین 
کنیــم، چــون بایــد 9۰ دقیقــه پرقــدرت  کار  خــوب 
کنیــم و پشــت هــم باشــیم و بــه همدیگــر  بــازی 
کــه بــه  کمــک کنیــم؛ مــن صددرصد ایــن بــاور را دارم 

ــرد. ک ــم  ــود خواهی ــم اول صع ــوان تی عن
مدافــع ســابق اســتقال دربــاره شــرایط قــراردادش 
گفــت: مــن قــراردادم بــا باشــگاه  بــا ترابزون اســپور 
اردوی  بعــد  اســت؛  شــده  تمــام  ترابزون اســپور 
گرفــت. چنــد  تیــم ملــی انشــاهلل تصمیــم خواهیــم 
پیشــنهاد خــوب داریــم امــا احتمــاال در لیــگ ترکیــه 

بمانــم.

گــروه  بازیهــای  میزبانــی  از  چیــن  انصــراف  بــا 
امــارات  قطــر،  جــام جهانــی  انتخابــی  در  خــود 
کــرد.  گــروه را نیــز میزبانــی خواهــد  بازی های ایــن 
گــزارش SID، بــه دلیــل افزایــش مــوارد ابتــا بــه  بــه 
ــو و ســوریه در روزهــای  کشــورهای مالدی ــا در  کرون
اخیــر و قانــون قرنطینــه کشــور چین، ایــن کشــور از 
گــروه A انتخابــی جام جهانی  میزبانــی بازی هــای 

انصــراف داد. 
گــروه در انتخابــی  بر ایــن اســاس بازی های ایــن 
کشــور امــارات  جــام جهانــی قطــر در قــاره آســیا در 
میزبانــی  بــر  عــاوه  امــارات  تــا  می شــود  برگــزار 
گــروه A را نیز میزبانی کند.  گــروه خــود،  بازی هــای 

کــه تیــم ملــی فوتبال ایــران در   C گــروه بازی هــای 
آن حضــور دارد نیــز در کشــور بحریــن برگــزار خواهد 

شــد و ایــران در اولیــن دیــدار روز پنج شــنبه هفتــه 
کنــگ مــی رود. جــاری بــه دیــدار هنــگ 

مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان اصفهان گفت: 
کنیــد ببینیــد در ســال های اخیــر چــه  بررســی 
ــه ورزش  کمــک ب ــا شــعار  تعــداد رئیــس هیئــت ب
دنبــال  ولــی  شــدند  منصــوب  ســمت  به ایــن 
مقام هــای سیاســی بودنــد و ســاختار آن رشــته 
کل ورزش و  کردنــد. تفکــر اداره  ورزشــی را نابــود 
ــان اســتان اصفهــان علیه ایــن سیاســت ها  جوان

اســت.
بــا  ایمنــا،  گــو  و  گفــت  در  طباطبایــی  محمــد 
خصــوص  در  کــه  صحبت هایــی  بــا  رابطــه  در 
مهندســی انتخابات مجامع هیئت های ورزشی 
در اســتان اصفهــان منتشــر شــده اســت، اظهــار 
کــرد: مهندســی در انتخابات هیئت های ورزشــی 
کــه وقتــی افــراد  کلیــد واژه انحرافــی اســت  یــک 
غیــر ورزشــی برای ایــن منظــور ثبــت نــام می کننــد 
گــر  کار می برنــد. ا و انتخــاب نمی شــوند آن را بــه 
گــر  کنیــم یــک حرفــی می زننــد و ا مجامــع را برگــزار 

ــزار نکنیــم چیــز دیگــری می گوینــد. برگ
وی ادامــه داد: افــراد غیــر ورزشــی بــه خــود اجــازه 
دادنــد خیلــی بــه محیــط ورزش نزدیــک شــوند. 
غیــر  کســازی  پا می شــود،  برگــزار  کــه  مجامعــی 
ورزشــی ها را انجــام می دهــد و رونــد بــه شــکلی 
کــه افــراد توانمنــد از دل مجامــع انتخــاب  اســت 

کننــد. کمــک  می شــوند تــا بــه ورزش 
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان بــا 
کنیــد ببینیــد در  گذشــته بررســی  بیان اینکــه در 
ســال های اخیــر چــه تعــداد رئیس هیئت با شــعار 
کمــک بــه ورزش به ایــن ســمت منصــوب شــدند 
ولــی دنبــال مقام هــای سیاســی بودنــد و ســاختار 
کل  کردنــد. تفکــر اداره  آن رشــته ورزشــی را نابــود 
علیه ایــن  اصفهــان  اســتان  جوانــان  و  ورزش 
سیاســت ها اســت و با ایــن افــراد برخــورد می کنــد.

کســی قــرار اســت در  گــر  کــرد: ا طباطبایــی اضافــه 
مجامــع هیئت هــای ورزشــی اســتان شــرکت کنــد 

کمــک  بایــد برنامــه داشــته باشــد و بــه آن رشــته 
ــرادی  ــا اف ــم، ام ــاز بپذیری ــا آغوشــی ب ــا او را ب کنــد ت
کــه غیــر ورزشــی هســتند و بــه خاطــر مســائل دیگر 
ورود می کننــد شکســت می خورنــد. بــه افــراد غیــر 
کــه قصــد حضــور در مجامــع هیئت هــای  ورزشــی 
ورزشــی را دارنــد بــا صــدای بلنــد اعــام می کنــم 
کــه برنامــه خــود را در راســتای ورزش بــه اعضــای 
کردنــد  گر ایــن افــراد قبــول  مجمــع ارائــه دهنــد ا
گــر هــم قبــول نکردنــد دنبال حواشــی  رأی دهنــد ا

و صحبت هــای غیــر ورزشــی نباشــید.
وی بــا اشــاره به اینکــه ورزش اســتان اصفهــان در 
کــرد:  یــک جــو آرام فعالیــت می کنــد، خاطرنشــان 
کــه برگــزار می شــود یکطرفــه نیســت  مجامعــی 
کاندیــد بــا اختــاف یــک  کــه  و انتخاباتــی بــوده 
رأی بــه عنــوان رئیــس هیئــت انتخــاب شــده و 
گفت ایــن مجمــع مهندســی شــده  نمی شــود 
کلیــد واژه مهندســی تأثیــری در اذهــان  اســت. 
بــه  ورزش  متولیــان  نــدارد،  ورزش  جامعــه 
دنبال ایــن هســتند مدیرانــی در رأس ورزش قــرار 
ــی  ــه ورزش ــداف و برنام ــت، اه ــه سیاس ک ــد  بگیرن
دارنــد و ورزش را بــه عنــوان ســکوی پرتــاب بــرای 
ــر هــم مدیــران غیــر ورزشــی  گ خــود نمی بیننــد. ا
ورود می کننــد حداقــل سیاســت ورزشــی داشــته 

باشــند.
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان در 
بــه خاطــر منافــع  افــراد  خصوص اینکــه برخــی 
گر آســیب  گفت: ا سیاســی وارد ورزش می شــوند، 
ــه  ک کنیــم، یکــی از آســیب های جــدی  شناســی 
ــه ورزش طــی ســال های اخیــر وارد شــده  ــه بدن ب
نقــش پــر رنــگ غیــر ورزشــی ها بــوده اســت، امــا مــا 
کــه غیــر ورزشــی هســتند  اعتقــاد داریــم مدیرانــی 
ولــی تفکــر ورزشــی دارنــد و بــه دنبــال جایــگاه 
سیاســی نیســتند، می تواننــد برنامه هــای خــود 
ــد از آنهــا  ــر رأی آوردن گ ــه دهنــد، ا را در مجمــع ارائ

حمایــت می کنیــم.

جریمه و بدهی باورنکردنی فوتبال ایران به خارجی ها: 

۴۸ میلیون دالر ناقابل!

خودمان باشیم صددرصد صعود می کنیم؛

حسینی: احتماال در لیگ ترکیه می مانم

امارات جایگزین شد:

انصراف چین از میزبانی انتخابی جام جهانی فوتبال 

 مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان:

کمک به ورزش می آیند،  برخی افراد با شعار 
اما اهداف سیاسی دارند! گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

ســرمربی تیــم پرســپولیس بــه پیشــنهاد قبــول 
هدایــت یــک تیــم قطــری پاســخ منفــی داد.

یــک تیــم قطــری، پیــش از دیــدار پرســپولیس 
ــرارداد  ــرای عقــد ق ــل ســپاهان و اســتقال ب مقاب
گل محمــدی، ســرمربی فعلــی تیــم  بــا یحیــی 
پرســپولیس بــرای حضــور در لیــگ ســتارگان قطــر 

کراتــی داشــت. در فصــل آتــی بــا وی مذا
به ایــن  اقدامی جالــب  در  امــا  محمــدی  گل 
پیشــنهاد پاســخ منفــی داد و ضمــن تشــکر از 
کــه بــرای  کــرد  اعتمــاد تیــم قطــری بــه آنهــا اعــام 
فصل بعد هم با پرســپولیس قرارداد دارد و تمرکز 
خــود را درگیــر نمی کند. ایــن تیم قطــری که فصل 
گذشــته را در میانه هــای جــدول بــه پایــان رســاند 
گرفتن سرمربی پرسپولیس  خواهان به خدمت 
بــوده و حتــی در بســته پیشــنهادی خــود ضمــن 
بــه  خصــوص  در  بودجــه  و  امکانــات  تشــریح 
گرفتــن بازیکنــان خارجــی نیــز مــواردی  خدمــت 
گل محمــدی مطــرح و بــه او قــول دادنــد بــه  را بــا 
دلیــل اتمــام قــرارداد ۲ بازیکن خارجــی، ۲ بازیکن 
جایگزیــن بــا نظــر وی جــذب شــوند و بــا فســخ 
قــرارداد یــک بازیکــن امــکان ســه خریــد خارجــی 

خــوب وجــود داشــته باشــد.
گل  یحیــی  بــه  قطــری  تیــم  مالــی  پیشــنهاد 
ــا  ــوده ام ــاال ب ــیار ب ــری بس ــم قط ــه تی ــدی ب محم
ســرمربی ســرخ ها ضمــن عذرخواهــی و تشــکر 
ــا پرســپولیس  ــر آنکــه فصــل آتــی نیــز ب کیــد ب ــا تا ب
قــرارداد دارد ایــن پیشــنهاد 

را نپذیرفتــه اســت.
گل محمــدی پیــش از ایــن 
نیــز در تیــم ذوب آهــن بــه 
۲ قهرمانــی در جــام حذفــی 
شــهرخودرو  در  و  رســید 
نتایــج  نیــز  نفــت  و 
گرفــت و ایــن  درخشــانی 

کــرد. آســیایی  را  تیــم 
او طی ســال های اخیــر در 
تهــران،  نفــت  تیم هــای 
ذوب آهــن و شــهرخودرو 
بــه  را  زیــادی  بازیکنــان 
معرفــی  فوتبال ایــران 

کــرده بــود.

» قرارداد دارم و می مانم«:

پاسخ منفی سرمربی 
پرسپولیس به پیشنهاد 

باشگاه قطری گفتــه  کــه  باشــگاه اســتقال درســت در حالــی 
ــورس قــرار دارد،  ــه فراب می شــود در آســتانه ورود ب

بــا ۶ مشــکل بــزرگ روبــرو اســت. 
گــزارش مهــر، وجــود چندیــن ســوال بــدون  بــه 
پاســخ بــا محوریــت باشــگاه اســتقال در آســتانه 
ورود ۱۰ درصــد از ســهام این باشــگاه بــه فرابــورس، 
باشــگاه  هواداران ایــن  نگرانــی  موجــب  بیشــتر 
بــا  از آینــده نامعلــوم شــده اســت. این باشــگاه 
که ایــن ابهامــات  ابهامــات فراوانــی مواجــه اســت 
عملکــرد تیــم مدیریتی ایــن باشــگاه را زیــر ســئوال 

ــت. ــرده اس ب
۱- جا ماندن از کورس قهرمان

شــانس  هنــوز  کاغــذ  روی  آبی پوشــان  با اینکــه 
که ایــن شــانس  قهرمانــی دارنــد، امــا واضــح اســت 
بســیار کمرنــگ بــوده و شــاید تنهــا وقــوع اتفاقــات 
غیــر قابــل پیــش بینی باعــث قهرمانی آنهــا در این 
فصــل شــود. در حــال حاضــر آبی پوشــان ۱۱ امتیــاز 
صــورت  در  و  داشــته  فاصلــه  جــدول  صــدر  بــا 
پیــروزی در دیــدار معوقــه مقابــل شــهرخودرو این 
کاهــش می یابــد. بــاز هــم بــا  فاصلــه بــه ۸ امتیــاز 
توجــه به اینکــه تنهــا ۷ هفتــه تــا پایان فصــل زمان 
باقــی اســت، شــانس جبــران ۸ امتیــاز در ۷ هفتــه 
کــه دو تیــم ۴۸  خیلــی زیــاد نیســت. بــه خصــوص 

امتیــازی در جــدول حضــور دارنــد.
۲- وضعیت نامعلوم دو بازیکن خارجی

خلــق  قانــون  یــک  اســاس  بــر  کــه  فصلــی  در 
الســاعه اســتفاده از بازیکــن و مربــی خارجــی در 
فوتبال ایــران ممنــوع شــد، حضــور دو بازیکــن 
بــا کیفیــت خارجــی بــرای اســتقال یــک غنیمــت 
بــود. امــا رفتارهای مالی نامناســب باشــگاه با این 
ســئوال  اخیــر،  ماه هــای  طــول  در  بازیکــن  دو 
»میلیــچ«  و  »دیاباتــه«  با اینکــه  اســت.  برانگیــز 
کرده انــد، امــا  بــرادری خــود را بــه اســتقال ثابــت 
کان مطالباتشــان پرداخــت نشــده و هیــچ  کمــا
چــراغ ســبزی هــم از ســوی باشــگاه بــرای تمدیــد 

با ایــن دو بازیکــن داده نشــده اســت.
۳- دستیاران مجیدی

کمالونــد از نیمکــت اســتقال بــه  جدایــی فــراز 
ســود این تیــم نشــد و ایــن را عملکــرد آبی پوشــان 
کــه مجیــدی بــه منظــور  نشــان داد. در حالــی 
جبران ایــن خــاء درخواســت دســتیار خارجــی 
دارد، امــا هنــوز اتفــاق مثبتــی در ایــن زمینــه روی 

نــداده اســت.

۴- تمدید قراردادها
در فوتبــال حرفــه ای عــرف اســت بعــد از بــه صــدا 
در آمــدن ســوت آغــاز نیــم فصــل دوم، باشــگاه ها 
بــه ســراغ تمدیــد بــا بازیکنــان مــورد نظرشــان 
می رونــد. در لیســت اســتقال ۱۰ بازیکــن حضــور 
کــه در پایــان فصــل قراردادشــان بــه اتمــام  دارنــد 
آنهــا  از  هیچیــک  کــه  اســت  بعیــد  و  می رســد 
در لیســت تمدیــد قــرار نداشــته باشــند. با ایــن 
وضعیــت هنــوز باشــگاه اســتقال اقــدام بــرای 
کــره و تمدیــد بــا ســید حســین حســینی،  مذا
ســیاوش یزدانــی، هرویــه میلیــچ، مســعود ریگــی، 
داریــوش  رضاونــد،  آرش  اســماعیلی،  فرشــید 
شــجاعیان، شــیخ دیاباتــه، ارســان مطهــری و 

نکرده انــد. نــادری  محمــد 
۵- بالتکلیفی هیات مدیره

بعــد از بازداشــت اســماعیل خلیــل زاده رییــس 
هیــات مدیــره باشــگاه اســتقال، دو ابهــام بــزرگ 
انتخــاب  ک  مــا اول اینکــه  ابهــام  آمــد.  پیــش 
اعضــای هیــات مدیــره باشــگاه اســتقال چــه 
بــوده و آیا ایــن نفــرات از فیلترهــای نظارتــی عبــور 
کــه چنیــن  نمی کننــد؟ و ســئوال دوم اینکــه حــاال 
بــرای او پیــش آمــده وزارت ورزش در  مشــکلی 
کامــًا انفعالــی  کــرده و موضعــی  قبــال آن ســکوت 
وضعیــت  ســرعت  بــا  نبایــد  آیــا  اســت.  گرفتــه 
هیــات مدیــره یکــی بزرگ تریــن تیم هــای ورزشــی 
ــه تنهایــی  کشــور مشــخص شــود؟ این مشــکل ب
می توانــد پیامدهــای بیشــتری هــم برای باشــگاه 
حــق  آن  اولیــن  کــه  باشــد  داشــته  اســتقال 

کــه باعــث شــده فعــًا مدیران ایــن  امضــا اســت 
باشــگاه در اســتفاده از حســاب های مالــی خــود 

باشــند. داشــته  محدودیت هایــی 
۶- پنجره ای که گاهی باز است

پنجــره نقــل و انتقاالتــی آبــی پوشــان بــاز هــم 
بســته شــد و البته بســته ماند. این اتفاقی جدید 
و عجیــب در حــوزه باشــگاه اســتقال نیســت و 
در چنــد ســال اخیــر معمــواًل پنجره ایــن باشــگاه 
انتقاالتــی  و  نقــل  پنجــره  اســت.  بــوده  بســته 
کمی اغــراق  کــه بــا  آبی هــا آنقــدر بســته هســت 
بتــوان گفــت گاهــی بــاز بــوده و در اغلــب موارد این 
انتقاالتــی  نقــل و  بــا محدودیت هــای  باشــگاه 
مواجــه بــوده اســت. اســتقال بزرگ تریــن ضربــه 
ــی را در فصــل  از محدودیت هــای نقــل و انتقاالت
کــه  گذشــته لیــگ قهرمانــان آســیا متحمــل شــد 
ــد اســتفاده  ــه تنهــا نتوانســت از بازیکنــان جدی ن
کنــد، بلکــه حتــی امــکان اســتفاده از داریــوش 
شــجاعیان را هــم از دســت داد تــا مجیــد نامجــو 
کامــًا  مطلــق ســرمربی وقــت آبیهــا بــا دســتانی 
گروهــی حضــور پیــدا  بســته و خالــی در مرحلــه 

کنــد.
کــه در مقطــع مهمــی از دوره  باشــگاه اســتقال 
مشــکات  بــا  می بــرد،  ســر  بــه  خــود  حیــات 
کــه عمــده  گریبــان اســت  متعــددی دســت بــه 
تریــن آنهــا در بــاال ذکــر شــد و بــه نظــر می رســد 
تیــم مدیریت ایــن باشــگاه بایــد قبــل از هــر اتفاقی 
و ورود بــه فرابــورس، قــادر بــه حل ایــن مشــکات 
و بازگردانــدن اســتقال بــه مســیر اصلــی باشــند.

از هیات مدیره تا مربی خارجی؛

۶ مشکل بزرگ استقالل در آستانه ورود به فرابورس
گزارشربخ

خبر

ــبت  ــران نس ــد زنان ای ــال می گوی ــوش فوتب ملی پ
بــه ســال های قبــل پیشــرفت زیــادی داشــته اند 
کــه در ســطح اول آســیا  ــد  و پتانســیل این را دارن

قــرار بگیرنــد. 
مــاه  شــهریور  زنان ایــران  فوتبــال  ملــی  تیــم 
ســال جــاری جــام ملت هــای آســیا را پیــش رو 
دارد و بایــد آمــاده رقابــت در دور مقدماتی ایــن 
مســابقات شــود. در این راســتا دو مرحلــه اردوی 
ــرار اســت  گذاشــته و ق آماده ســازی را پشــت ســر 
تدارکاتــی  دیــدار  انجــام  بــرای  خــرداد  اواســط 

راهــی بــاروس شــود.  
بــه  با ایســنا  گفت وگــو  در  خســروی  گلنــوش 
ــد آماده ســازی تیــم ملــی  وضعیــت اردوهــا و رون
کرونــا  شــیوع  دلیــل  بــه  ســال  دو  کــرد:  بیــان 
کــه تمرینــات تیــم  کنــون  اردویــی نداشــتیم و ا
در  کــه  امکاناتــی  از  شــده  گرفتــه  ســر  از  ملــی 
اختیارمــان قــرار داده انــد متعجــب شــدیم. در 
همــه رده هــای تیــم ملــی بــوده ام و تمــام اردوهــا 
گذاشــته ام امــا اردوی فعلــی از نظــر  را پشــت ســر 
قــرار  باالتــری  و رســیدگی در ســطح  فنــی  کادر 
کادر  دارد. هرچنــد جــای پیشــرفت داریــم امــا 
فنــی و خانــم شــهره موســوی )نایــب رئیــس زنان 
ــات  ــه امکان ــا هم ــد ت ــاش می کنن ــیون( ت فدراس
ــی را پشــت ســر  را فراهــم ســازند. اردوهــای خوب
گذاشــتیم امــا بازیکنــان بعــد از پایــان لیــگ دو 
کادر فنی بــرای آماده  کار  مــاه تمریــن نداشــتند و 

کــردن آنهــا ســخت بــود.
کادر پزشــکی مــا خیلــی  کادر فنــی  و  او افــزود: 
بــرای هــر لحظــه  و  بــا علــم و دانــش هســتند 
نبــود  داشــتند. اینگونه  برنامه ریــزی  اردو  از 
کنیــم و آمــاده شــویم بلکــه  کــه فقــط تمریــن 
برنامه ریزی هــای خاصــی انجــام شــده بــود. مــا 
کردیــم تــا حــد ممکــن بــه آمادگــی  هــم تــاش 

برســیم.  
ایــن بازیکــن بــه اهــداف تیــم ملــی فوتبــال زنــان 
که  کوتاه ما این اســت  گفــت: هــدف  کــرد و  اشــاره 
کادر فنی  که  در اردوها و بازی های دوســتانه ای 
تــدارک می بینــد بــا تمــام آمادگــی شــرکت و نتایج 
کنیــم. هــدف بلنــد مــدت  کســب  ــی  قابــل قبول
ــیا  ــراز اول آس ــای ط ــن تیم ه ــن بی گرفت ــرار  ــم ق ه
کــه فدراســیون،  اســت. امیــدوارم بــا تاش هایــی 
کادر فنــی و بازیکنــان انجــام می دهنــد به ایــن 

اهــداف برســیم.  
حفــظ  بــرای  خــود  حساســیت  بــه  خســروی 

در  تمریناتــش  پیگیــری  و  شــخصی  آمادگــی 
کــرد و  نــدارد، اشــاره  کــه مســابقه ای  مواقعــی 
گفــت: همیشــه روی تغذیــه، خــواب و تمریناتــم 
کــه  گونــه ای  بــه  دارم  خاصــی  ســخت گیری 
وقتــی فــردی عــادی یــا حتــی یــک ورزشــکار بــا 
زندگــی حرفــه ای مــن آشــنا می شــود، می گویــد 
کــه لــب  چگونــه تحمــل می کنــی؟ سال هاســت 
هیچ وقــت  نــزده ام،  شــیرینی  و  فســت فود  بــه 
تمریناتــم را قطــع نکــرده ام و در تــاش بــوده ام تــا 
بدنــم را آمــاده نگــه دارم. چنیــن مســائلی بــرای 

هــر بازیکنــی نیــاز اســت.
او بــا بیان اینکــه بازیکنــان  خــارج از اردو هــم بایــد 
کننــد، ادامــه  بــه زندگــی حرفــه ای خــود توجــه 
ملــی  تیــم  و  فنــی  کادر  بــرای  کار  داد: اینگونــه 
ــا یکســری بازیکــن  کادر فنــی ب آســان می شــود و 

ــا آمــاده مواجــه نخواهــد شــد.  ن
از  برخــی  چــون  اســت  ســخت  کار  البته ایــن 
بازیکنــان وقتــی بــه شــهرهای خــود برمی گردنــد 
ــن  ــن چم ــد در زمی ــد. بای ــی ندارن ــات خوب امکان
کننــد و بــه حمایــت مســئوالن اســتان ها نیــاز  کار 

دارنــد.
کادر فنــی  ملی پــوش فوتبــال زنــان بــه تــاش 
در  مطلــوب  نتیجــه  کســب  بــرای  بازیکنــان  و 
کــرد: فدراســیون  قهرمانــی آســیا اشــاره و بیــان 
کــردن امکانــات  کادر فنــی بــه دنبــال فراهــم  و 
بــرای تیــم ملــی هســتند و امکانــات باالیــی هــم 
داشــتیم. عــاوه بر ایــن تمرینــات بــا برنامه ریــزی 

انجــام شــد. هرچنــد تیــم ملــی بــا شــیوع ویروس 
کرونــا اردویــی نداشــت امــا تمــام تــاش خــود 
بگیریــم.  قبولــی  قابــل  نتایــج  تــا  می کنیــم  را 
کشــورهای ســطح بــاالی  نتیجه گیــری مقابــل 
کار ســختی اســت امــا هیچ چیــز غیرممکــن  آســیا 

نیســت و تــاش می کنیــم.
ــت:  گف ــران  ــال زنان ای ــیل فوتب ــورد پتانس او در م
بازیکنــان خیلــی خوبــی داریــم، نســبت بــه قبــل 
کرده ایم و بازیکنــان از رده های  خیلــی پیشــرفت 
از  می بیننــد.  آمــوزش  برنامه ریــزی  بــا  و  پایــه 
که  طرفــی فوتبــال بیشــتر دیــده می شــود. زمانــی 
برنامــه ریــزی مناســبی برای این بازیکنــان انجام 
شــود، بســتر پیشرفت شــان فراهــم خواهــد شــد 
گفتــن  و می توانیــم حرف هــای بیشــتری بــرای 
کــه  داشــته باشــیم. مطمئــن باشــید همانطــور 
فوتســال زنــان مــا در آســیا حــرف اول را می زنــد، 
روزی فوتبــال زنــان هــم به ایــن جایــگاه خواهــد 

رســید چــون پتانســیل خوبــی داریــم.  
گلنــوش خســروی در پایــان از فدراســیون فوتبال 
گفــت: خانــم موســوی،  کــرد و  کادر فنــی تشــکر  و 
شــبانه روزی  خــادم  آقــای  و  درودیــان  خانــم 
کادر فنــی هــم بــرای هــر لحظــه  تــاش می کننــد و 
از اردو برنامــه ریــزی خوبــی انجــام داده اســت، از 
کــه مــا بازیکنــان  آنهــا تشــکر می کنــم و امیــدوارم 
پیشــرفت  کــم  مــدت  در ایــن  بتوانیــم  هــم 
مناســبی داشــته باشــیم و بــه نتایج قابــل قبولی 

کنیــم.   دســت پیــدا 

گلنوش خسروی: 

روزی فوتبال زنان ایران حرف اول آسیا را خواهد زد
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کــه  حفــظ ســامتی بــدن مهم تریــن چیــزی اســت 
کــه ســامتی  کنــد؛ چــرا  هــر فــرد بایــد بــه آن توجــه 
مــا بزرگتریــن دارایــی ماســت. در ادامــه بــه منظــور 
حفــظ ســامتی چنــد پیشــنهاد بــرای شــما داریــم.

کــه صحبــت از ســامتی و تغذیــه می شــود،  وقتــی 
ابهامــات بســیاری پیــش می آیــد. اغلــب مــردم و 
حتــی کارشناســان خبــره، نظــرات کامــا متضــادی 
نگرفتــن،  و  گرفتــن  رژیــم  بیــن  همیشــه  دارنــد. 
کــه یــک مــاده غذایــی می توانــد مفیــد  بین ایــن 
باشــد یا مضر و از این دســت مســائل؛ چالش هایی 
مــواردی  حــال  با ایــن  اســت.  داشــته  وجــود 
کــه همــه  دربــاره حفــظ ســامتی بــدن وجــود دارد 
متخصصــان بــا آن هــا موافق انــد، ۷ نکتــه مهــم در 
کــه بــر پایــه  رابطــه بــا ســامتی و تغذیــه آورده شــده  

تحقیقــات علمی معتبــر بــه دســت آمده اســت.
 برای کاهش وزن، آجیل مصرف کنید

کــه دارد، بســیار  بــه رغــم چربــی باالیــی  آجیــل 
مغــذی و ســالم اســت. انــواع آجیــل حــاوی مقــدار 
زیــادی منیزیــم، ویتامیــن E، فیبــر و دیگــر مــواد 
کاهــش وزن  مغــذی اســت. آجیــل می توانــد بــه 
و مبــارزه بــا دیابــت نــوع ۲ و بیماری هــای قلبــی 
از  درصــد  حــدود ۱۰-۱۵  ضمــن  در  کنــد.  کمــک 
ــدن  کالری هــای موجــود در آجیــل حتــی جــذب ب
نیــز  را  متابولیســم  می تواننــد  و  نمی شــوند  هــم 

افزایــش دهنــد.
۲. از قهوه غافل نشوید

که ایــن نوشــیدنی طرفــداران زیــادی دارد؛  با ایــن 

امــا خیلــی از افــراد هــم بــر اســاس باورهــای غلــط 
کــه قهــوه  آن را مضــر می داننــد. واقعیت ایــن اســت 
آن  کســیدان های  آنتی ا و  بســیار ســامتی بخش 
کــه  زیــاد اســت. مطالعــات نشــان می دهــد کســانی 
قهــوه می نوشــند، عمــر طوالنی تــری دارنــد و خطــر 
ابتــا بــه دیابت نوع ۲، بیماری پارکینســون، آلزایمر 

کــم اســت. و بیماری هــای دیگــر در آن هــا 
مهمترین خواص قهوه: 

۳. کم خوابی را جدی بگیرید
ســامتی  حفــظ  بــرای  مهــم  بســیار  نکتــه  یــک 
کافــی اســت. کمبــود خــواب  بــدن، داشــتن خــواب 
ــد؛  کن ــک  ــولین را تحری ــه انس ــت ب ــد مقاوم می توان
کم خوابــی، هورمون هــای اشــتها  همچنیــن در اثــر 
بــه خوبــی کار نمی کنند و عملکرد ذهنی و فیزیکی 
کمبــود  بر ایــن،  عــاوه  می یابــد.  کاهــش  شــما 
خــواب یکــی از مهم تریــن عوامــل اضافــه وزن و 

چاقــی اســت.
۴. آب کافی بنوشید

کافــی مزایــای بســیاری دارد. یکــی  نوشــیدن آب 
کالــری  اســت  از مزایــای مهــم آن افزایــش مقــدار 
می توانــد  کافــی  آب  نوشــیدن  می ســوزانید.  کــه 
متابولیســم را ۲۴ تــا ۳۰ درصــد بیــن ۱ تــا ۱.۵ ســاعت 
گــر روزانــه ۲ لیتــر آب بنوشــید، این  افزایــش دهــد. ا
کالــری اضافــی  عمــل می توانــد بــه ســوزاندن ۹۶ 
منجــر شــود. بهتریــن زمــان نوشــیدن آب، نیــم 
اســت.  غذایــی  وعده هــای  از  قبــل  ســاعت 
کــه نیــم لیتــر آب، ۳۰  مطالعــات نشــان داده اســت 
کاهــش وزن را تــا ۴۴  دقیقــه قبــل از صــرف غــذا، 

می دهــد. افزایــش  درصــد 
۵. هر روز میوه و سبزیجات بخورید

میوه هــا و ســبزیجات از نظــر همــه غذایــی ســالم 
محســوب می شــوند و علل آن بدیهی اســت. انواع 
میوه هــا و ســبزیجات حــاوی فیبــر پروبیوتیــک، 
کســیدان ها اســت  ویتامیــن، مــواد معدنــی و آنتی ا
کــه برخــی از آن هــا آثــار بیولوژیکــی موثــری دارنــد. 
ــوه و  ــه می ک ــرادی  ــت اف ــان داده اس ــات نش تحقیق
ســبزیجات بیشــتری می خورند، عمــر طوالنی تری 
دارنــد و خطــر ابتــا بــه بیماری هــای قلبــی، دیابــت 
کمتــر  نــوع ۲، چاقــی و انــواع بیماری هــا در آن هــا 

اســت.
فواید میوه و سبزیجات برای سالمت بدن:

۶. ورزش های هوازی انجام دهید
خــود،  ذهــن  و  بــدن  ســامتی  حفــظ  بــرای 
ورزش هــای هــوازی انجــام دهید. ایــن تمرینــات به 
ویــژه بــرای کاهــش چربی شــکمی )نوع مضر چربی 
بــدن ســاخته می شــود(  کــه در اطــراف اعضــای 
کاهــش چربــی شــکم نیــز بــه افزایــش  موثــر اســت. 

ســامت متابولیــک منجــر می شــود.
۷. از گیاهان دارویی و ادویه جات استفاده کنید

ادویه جــات  و  دارویــی  گیاهــان  از  روزانــه  حتمــا 
کنید؛ زیرا بســیاری از آن ها تاثیر  مختلف اســتفاده 
قابل توجهــی بــر ســامتی بــدن خواهنــد گذاشــت. 
بــرای مثــال زنجبیــل و زردچوبــه هــر دو سرشــار از 
آثــار ضدالتهــاب و در ســامتی   و  کســیدان  آنتی ا
گذارنــد. البتــه یادتــان نــرود  انســان بســیار تاثیــر 

ــد! ــراط نکنی ــورد اف ــن م در ای

حفظ سالمتی، بزرگترین دارایی ما 
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اخطار اجرایی
شــماره: ۳/۵8/97، محکــوم علیــه : خانم محبوبــه رزاقی زاده نــام پدر: عزت 
اله شغل: آزاد  نشانی محل اقامت: آران و بیدگل، شهرک صنعتی سلیمان 
صباحی بلوار، میدان اســتاندارد )مجهول المکان( مشــخصات محکوم له: 
علی شاهرخی با وکالت خانم فاطمه بوجاریان )در مرحله بدوی( و حسین 
عصارپــور آرانــی )در مرحلــه اجــرا( نــام پــدر: محمد شــغل: وکالت نشــانی محل 
اقامــت: آران و بیــدگل، خیابــان جمهــوری، خیابــان خاتم االنبیا. محکوم به 
به موجب رای شــماره ۴۵۴ - 9۰7 تاریخ 97/۶/۶ و 97/1۰/2۵ حوزه ســوم 
کــه قطعیــت یافتــه اســت.  شــورای حــل اختــاف شهرســتان آران و بیــدگل 
محکــوم اســت بــه پرداخت مبلغ دویســت میلیــون ریــال وجــه دو فقره چک 
بــه شــماره های 9۴1۳/۳8711۵-12  بــه تاریــخ 9۵/11/28 و ۳8711۶ بــه 
تاریــخ 9۵/12/27 هــردو بــه عهــده بانــک ملی ایــران به عنوان اصل خواســته 

و هــم چنیــن پرداخــت مبلــغ دو میلیــون و هفتصــد و چهــل و پنــج هــزار ریــال 
بابــت خســارات دادرســی و پرداخــت حــق الوکالــه وکیــل وفــق تعرفــه قانونــی و 
پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســید چک هــای مذکــور لغایــت 
زمــان اجــرای حکــم برمبنــای نــرخ اعامی تــورم بانــک مرکــزی و پرداخــت 
مبلــغ شــصت هــزار ریــال بابــت درخواســت اجرائیــه در حــق خواهــان صــادر 
گــردد. رأی صــادره  و اعــام می گــردد. نیــم عشــر اجرائیــه محاســبه و وصــول 
غیابــی اســت. مــاده ۳۴ قانــون اجــرای احکام: همین کــه اجرائیه به محکوم 
علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را 
بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی 
معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشــد باشــد و 
درصورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، باید ظرف مهلت 
گــر مالــی  مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و ا
گرامی نــوش ابــادی شــعبه ســوم حقوقــی  نــدارد صریحــا اعــام نمایــد. زهــره 
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کــه می دانیــم برخــی مــواد غذایــی بــه  همــان طــور 
کنســرو شــده و حتــی خشــک  ــا  صــورت منجمــد ی
شــده خواص بیشــتری نســبت به شــکل تازه شــان 

دارنــد یکــی از مهــم تریــن آن هــا لیموتــرش اســت.
درمانــی  خــواص  کــه  اســت  جالب ایــن  نکتــه 
لیموتــرش پــس از انجمــاد 1۰برابــر افزایــش می یابــد. 
فالونوئیدهــای موجــود در لیمــوی فریزشــده منبــع 
دفاعــی قدرتمندی برای بدن محســوب می شــود. 
همچنیــن لیمــوی یــخ زده ســه برابــر بیشــتر حــاوی 

ویتامین هــای ای، آ و بــی اســت. 
میوه منحصر بفرد لیموترش سرشار از ویتامین ث 
کلسیم می باشد وجزو آن  روی، پتاسیم، منیزیم و 
کــه همه بخش هایــش قابل  دســته مرکباتــی اســت 

استفاده است.
اغلب افراد لیمو را بدون پوســت اســتفاده می کنند 
از  کــه سرشــار  میــوه  کــه پوســت این  و در حالــی 
در  می شــود  ریختــه  دور  اســت  پنهــان  خــواص 
کــه اســتفاده از پوســت لیمــو بــرای مقابلــه بــا  حالــی 
غده های ســرطانی و تنظیم ســطح کلسترول بدن 
بســیار قدرتمنــد عمــل می کند.اســتفاده از پوســت 
لیمــو به عنــوان یکــی از روش های گیاهی و طبیعی 
بــرای درمــان عفونت هــا پیشــنهاد می شــود و بــرای 
می توانــد  قــوی  میکروب هــای  و  انــگل  درمــان 
بــدن  سیســتم های  احیــای  شــود   اســتفاده 
لیمــو ی منجمــد را می توانیــد بــرای چنــد مــاه در 

گر ایــن مخلــوط را بــه یــک  کنیــد و ا فریــزر نگهــداری 
کنیــد و قبــل از صبحانــه  لیــوان آب تمیــز اضافــه 
سیســتم های  از  بســیاری  احیــای  بــه  بنوشــید، 

کمــک می کنیــد. بدنتــان 
خــواص بــی شــمار این نــوع اســتفاده به ایــن دلیــل 
پــس از ذوب شــدن ســریع  کــه آب میــوه  اســت 
شــوک  رونــد  می شــود.  جــذب  بــدن  توســط  تــر 
کــه  انجمــاد بــه خــالص شــدن از شــر مــواد مضــری 
درفرآوری با مواد شــیمیایی می توانند وارد پوســت 
ــد  گفتــه پزشــکان، فوای ــه  کمــک می کند.ب شــوند، 
لیمــوی منجمــد بــا اســتفاده منظــم از آن افزایــش 

می یابــد. بــرای مشــاهده تأثیــر لیمــو، بایــد روزانــه 
گــرم از آن را مصــرف کنید.مشــاهده فوایــد   7۵ - 7۰
رادیکال هــای  و  ســرطان  روی  منجمــد  لیمــوی 
آزاد در صــورت اســتفاده منظــم از آن امــکان پذیــر 
ــا  اســت. عــالوه بر ایــن، ویتامیــن C و E در ترکیــب ب
فالونوئیدهــا از متاســتاز جلوگیــری می کنــد. البتــه 
بایــد توجــه داشــت اســتفاده از لیمــو ی منجمــد در 
درمــان ســرطان، بایــد همزمــان بــا درمــان اصلــی 
ــر  ــش خط کاه ــه  ــو ب ــم از لیم ــتفاده منظ ــد. اس باش
کمــک می کنــد، امــا  ــه تومورهــای ســرطانی  ابتــال ب

کامــل آن هــا نیســت. ــردن  ــه از بیــن ب قــادر ب

کــه بــا ســه راهــکار ســاده امــا  کیــد دارنــد  پزشــکان تا
ضــروری می تــوان خطــر بیماری هــای قلبــی را تــا 

ــه عبارتنــد از: ک کاهــش داد  حــد چشــمگیری 
- ترک سیگار: سیگار کشیدن خطر بیماری قلبی و 
ســکته را تا حد زیادی تشــدید می کند و مزایای ترک 
کار بــروز می کنــد،  آن بالفاصلــه پــس از اقــدام به ایــن 

گر ســال های زیاد ســیگار کشــیده باشــید. حتی ا
- تحرک داشــتن: حداقل نیم ســاعت در روز ورزش 
کنیــد. پیــاده روی، تمرینــات تعادلــی، تای چــی، 
منظــور  برای ایــن  همــه  شــنا،  و  آیروبیــک  یــوگا، 
مفیدنــد و توصیــه می کنیم ورزش جســمی و ذهنی 

را همزمــان انجــام دهیــد.
خطــر  افســردگی  دیگــران:  بــا  داشــتن  ارتبــاط   -
بیمــاری قلبــی را تشــدید می کنــد. بــا دوســتان، 

بســتگان و آشــنایان و حتــی همســایه های خــود 
کنیــد و  در تمــاس باشــید تــا بــا افســردگی مقابلــه 

ســالمت مغزتــان حفــظ شــود.

کــه میــوه و ســبزیجات زیــادی  حتمــا می دانیــد 
کاهــش  خصــوص  بــه  و  وزن  کاهــش  بــرای 
چربی هــای شــکمی وجود دارد؛ امــا بادمجــان بــه 
واقــع قــدرت فــوق العــاده ای در ایــن امــر دارد. ایــن 
کالــری و  کــم  ســبزی بنفــش رنــگ و پرطرفــدار، 
ــر  ــیار موث ــدن بس ــالمتی ب ــرای س ــال ب ــن ح در عی

اســت. حواســتان باشــد کــه بادمجــان فقــط بایــد 
بــه صــورت پختــه شــده مصــرف شــود زیرا خــام آن 
بــرای بــدن سمی اســت. رنگ ایــن ســبزی ناشــی 
کــه برای  از آنتوســیانین های موجــود در آن اســت 

ســالمتی الزم اســت.
ــیدان ها  کس ــی ا ــاوی آنت ــن ح ــان همچنی بادمج
و  پتاســیم  ماننــد  مختلــف  معدنــی  مــواد  و 

کالری  گرم از آن فقط 2۰  ویتامین هاســت. هر 1۰۰ 
وارد بــدن تــان می کنــد و بــه بهتریــن شــیوه شــما 
رژیــم  یــک  چهارچــوب  در  کــه  می کنــد  ســیر  را 
می شــود.  محســوب  الغــری  همیــار  مناســب، 
کــه بادمجــان حــاوی میــزان  بهتــر اســت بدانیــد 
قابــل توجهــی آب اســت. این ســبزی فــوق العــاده 
کمــک  خــون  جریــان  بهبــود  بــه  پرخاصیــت 
کــه دارد بــدن  می کنــد و بــه واســطه ی فیبرهایــی 
کاهــش  کلســترول خــون را  را تمیــز و میــزان قنــد و 
دیوروتیــک)ادرارآور(  یــک  بادمجــان  می دهــد. 
کاهــش  کــه باعــث  طبیعــی فــوق العــاده اســت 

حالــت احتبــاس آب می شــود. 
کــم  عــالوه بر ایــن باعــث ترشــح صفــرا شــده و از 
می خواهیــد  گــر  ا می کنــد.  پیشــگیری  خونــی 
وضعیــت پوســتتان را بهبود دهید نیــز می توانید 
بــه بادمجــان اعتماد کنید. اســتفاده ی موضعی 
کاهــش درد آفتــاب ســوختگی نیــز  از آن نیــز بــرای 
کــه بایــد بکنیــد پخــت  کاری  موثــر اســت. تنهــا 
ــه  ــا در ماهیتان ــز و ی ــورت بخارپ ــه ص ــا ب ــر ی آن در ف
کمی روغــن زیتــون اســت. چــون غــرق  ــا میــزان  ب
و  کــردن  ســرخ  و  روغــن  در  بادمجــان  کــردن 
مصــرف آن هــا بــا ســس های چــرب خیــری بــرای 

تناســب اندام تــان نخواهــد داشــت.

لیمو ترش یخ زده؛ شفابخش خانگی
۳ روش ساده برای کاهش خطر بیماری قلبی

بادمجان: همیار الغریتان سالمتی

بــرای  مفیــد  بســیار  و  اســت  خوشــمزه  عســل 
کــه در رژیــم غذایــی  ســامتی. امــروز، 1۰ فایــده آن را 
آن  از  شــما  می کنیــم،  بیــان  دارد  وجــود  روزانــه 

پشــیمان نخواهیــد شــد.
ــان قلــب  1- عســل بــه وســیله بهبــود میــزان ضرب
جلوگیــری  قلبــی  مشــکات  از  خــون  گــردش  و 

می کنــد.

گلــو را نــرم می کنــد و الیــه ای محافظ ایجــاد   -2
می کنــد کــه باعــث می شــود ســرفه را کاهــش دهد.
۳- عســل بــه ماهیچه هــا اســتحکام می بخشــد، 

ورزشــکاران عســل مصــرف می کننــد.
۴- عســل بــرای کاهــش حساســیت فصلــی مفیــد 

اســت.
۵- در ســال 2۰1۰ دانشــمندان از مرکــز پزشــکی 

گــزارش   FA SEB دانشــگاه آمســتردام در مجلــه
کتری هــا در  کشــتن با کــه عســل توانایــی  کرده انــد 

پروتئینــی بــه نــام defensin-1  را دارد.
کمــک می کنــد و  ۶- عســل بــه افزایــش حافظــه 
کلســیم در مغــز  کــه چــه مقــدار  بســیار مهــم اســت 
کلســیم در  کــردن  وجــود دارد عســل بــه تعییــن 

بــدن و مغــز می پــردازد.
7- عســل زخم هــا را التیــام می بخشــد و خاصیــت 

ضدعفونی دارد.
گر  8- عســل پوســت را زیبــا و محافظــت می کنــد، ا
عســل را جــزو لــوازم آرایشــی و بهداشــتی روزانه مــان 
کــه چگونــه پوســتمان بــار  بیاوریــم، درمی یابیــم 
دیگــر خــود را تجدیــد می کنــد و شــروع به با طــراوت 

و تغذیــه شــدن می کنــد.
9- عسل از چین و چروک جلوگیری می کند.

کاربردهای نوینی دســت  1۰- تحقیقات جدید به 
یافته انــد بــه طــور مثــال عســل می توانــد از تحریک 
و تورم پوســتی در بیماران مبتا به ســرطان سینه 

کند. جلوگیری 

فواید عسل درمانی
فلزات مفیدربخ

همانطــور کــه گفته شــد، فلز کبالــت یکــی از اجزای 
اصلی ویتامین B12 اســت. 

 B بخشــی از مجموعــه ویتامیــن B12 ویتامیــن
گــروه از ویتامین هــا شــامل تیامیــن،  اســت. این 
 B12 فــوالت و ویتامیــن ،B۶ نیاســین، ویتامیــن

هســتند.
کثــر  کمبــود ویتامیــن B12 یــک مشــکل شــایع در ا
کشورهاســت و در گیاهخواران و زنان باردار بیشــتر 

دیــده می شــود. 
کمبــود ویتامیــن B12 را در رژیــم  افــراد معمــوال 
کبــد قــادر  غذایــی خــود احســاس نمی کننــد، زیــرا 

بــه ذخیره ایــن ویتامیــن تــا ۵ ســال اســت.
B12 عالیم کمبود ویتامین

گــزارش انتشــارات پزشــکی دانشــگاه هاروارد،  بــه 
مهمتریــن عــوارض کمبــود ویتامیــن B12 عبارتنــد 
وزن،  دادن  دســت  از  اشــتها،  شــدن  کــم  از: 
احســاس خســتگی و ضعــف، افســردگی، اختــالل 
حافظــه و تفکــر، احســاس بــی حســی و ســوزن 
ســوزن شــدن دســت و پــا، از دســت دادن تعــادل، 

زخــم دهــان و زبــان
یبوست و مشکالت گوارشی، زردشدن 

B12 پوست، کم خونی، درمان کمبود ویتامین
 B12 مهمتریــن راهــکار بــرای دریافــت ویتامیــن
کافــی، اســتفاده از مــواد غذایــی طبیعــی اســت. 
غ،  انــواع ســبزیجات، میــوه تازه و خشــک، تخــم مر
غــالت، جگــر، نــان ســبوس دار، نخــود فرنگــی، 
گوســاله، شــیر  گوشــت  گوشــت بــره،  انــواع ماهــی، 
محســوب  ویتامیــن  غنی ایــن  منبــع  ماســت  و 
می شــوند ولــی چنانچــه به دالیلــی اســتفاده از این 
مــواد غذایــی مقدور نباشــد، مکمل های ویتامین 

B12 تحــت نظــر پزشــک نیــز اثربخــش اســت.
 ایــن مکمل هــا به ســرعت باعث بهبود خلــق و خو 

و تمرکز و افزایش سیســتم ایمنی می شوند. 
کــه ویتامیــن  برخــی تحقیقــات نشــان می دهــد 
کاهــش احتمــال ابتــال بــه ســرطان  B12 باعــث 

ســینه، ریــه و رحــم می شــود.
که ایــن  می دهــد  نشــان  تحقیقــات  همچنیــن 
کو  ویتامین نقش محافظتی در برابر دود سمی تنبا

دارد.
خــواب،  اختــالل  درمــان  در   B12 ویتامیــن 
بیماری هــای التهابی، انواع آلــرژی، ام اس، آســم و 

اســت. موثــر  پوســتی  بیماری هــای  برخــی 
از  جلوگیــری  بــرای   B12 ویتامیــن  مکمل هــای 
دیابــت، پوکــی اســتخوان، بیماری هــای قلبــی و 
کــرات ســفارش شــده  ــه  عروقــی و ســکته مغــزی ب

اســت.
ویتامیــن B12 بــرای درمــان اختــالالت خــواب موثر 
اســت و از بــروز اختــالالت روانــی و آلزایمــر جلوگیــری 

می کنــد.

کبالت؛ 
برای بدن ضروری است

سبزیجات پژوهش

کرفــس،  بــه  گذشــته  در  کشــورمان  پیشــینیان 
گیــاه  و ایــن  می دادنــد  نســبت  اســامی دیگری 
گذشــت  ــا  کرفــش معــروف بــود امــا ب ــا  کرســب ی بــه 
زمان ایــن اســامی تغییر یافتــه و ایــن روزهــا همگــی 
کرفــس انــواع  کرفــس می شناســیم.  آن را بــا نــام 
متفاوتــی مثــل ریشــه ای، برگــی، دمبرگــی، آبــی و 
گیــاه  کرفــس مشــک دارد. نــوع آبــی یــا مردابی ایــن 
در بعضــی مناطــق در اطــراف مرداب هــا یــا آب هــای 
کــد رشــد پیــدا می کنــد، امــا از نــوع پرورشــی آن  را
ــب  ک اســتفاده می کنیــم. جال ــرای خــورد و خــورا ب
کرفــس بــرای  کــی  کــه انــواع غیــر خورا اســت بدانیــد 

کار مــی رود. مصــارف درمانــی بــه 
با خوردن کرفس، دربرابر سرطان زره پوش 

شوید
 A، ایــن ســبزی پرطرفــدار سرشــار از ویتامین هــای
B، C و امــاح فــراوان اســت. این ویتامین هــا باعــث 
حفظ ایمنــی بــدن شــما می شــوند و بدن تــان را 

تصفیــه می کننــد. 
کرفــس شــما را از مبتــا شــدن بــه ســرماخوردگی 
انــواع  از  را  شــما  عــاوه  بــه  می کنــد  حفــظ 
بیماری هــای قلبــی و عروقــی هــم در امــان نگــه 
مــی دارد، بــه همیــن خاطــر بســیاری از پزشــکان 
هنــگام ســرمای شــدید هــوا مصرف ایــن ســبزی را 
توصیــه می کننــد تــا افــراد به ایــن وســیله خودشــان 
گرفتاری آنفلوآنزا و سرماخوردگی نجات دهند. را از 

داشــتن  خاطــر  بــه  خوش عطــر  ســبزی  ایــن 
کســیدان های بســیار قــوی بــدن شــما را در  آنتی ا
برابــر بیماری هــای وخیــم حفــظ می کنــد. ضمــن 
کرفــس بــه خاطــر داشــتن اســید فونولیــک در  آنکــه 

کــه درنهایــت  گونــه ای عمــل می کنــد  بــدن شــما بــه 
گرفتــه می شــود  جلــوی رشــد تومورهــای ســرطانی 
که ایــن مــاده قــادر اســت از افزایــش یکــی از انــواع  چرا
کــه در پیشــرفت تومورهــای ســرطانی  هورمون هــا 

کنــد. موثــر اســت جلوگیــری 
خانم های باردار، کرفس ممنوع!

شــاید بعضــی افــراد تصــور می کننــد هیــچ یــک از 
مضــر  نمی تواننــد  بــارداری  دوران  در  ســبزیجات 
اســت.  اشــتباه  تصــور  درحالی که ایــن  باشــند. 
خــواص  وجــود  بــا  کرفــس  مثــل  مفیــدی  گیــاه 
شــگفت انگیز، در دوران حاملگــی بــرای خانم هــا 
کــه ممکــن اســت خــوردن آن  ممنــوع اســت چرا
باعــث ســقط جنیــن یــا بــه وجــود آمــدن نقــص 
کــه افــراد مبتــا  عضــو شــود. این در حالــی اســت 
کرفــس  کلیــه نبایــد از خــوردن  بــه بیمــاری ســنگ 
از  را  بــدن  گیــاه، ســموم  غافــل شــوند چون ایــن 
کلیه هــای شــما یــک  بیــن می بــرد، بــه عــاوه بــرای 

می آیــد. حســاب  بــه  طبیعــی  سنگ شــکن 
آب کرفس، نوشیدنی معجزه گر

با اینکــه گیــاه کرفــس، خوش عطــر و بــو، پرخاصیــت 
کردن ســبزیجات دیگر  و خوشــمزه اســت اما همراه 
کافــی اســت جعفــری  بــا آن لطــف دیگــری دارد. 
کنیــد تــا هــم یــک  کرفــس اضافــه  خوشــبو را بــه 
تجربــه متفــاوت داشــته باشــید و هــم خــود را از ابتــا 
بــه ســرطان خــون محافظــت کنید. ترکیــب کرفس 
کاهــو و ســبزیجات دیگــر  بــا لیمــو، هویــج، پرتقــال، 
می توانــد هــر بــار بــرای شــما تازگــی بــه وجــود بیــاورد. 
ضمــن آنکــه ممکــن اســت نوشــیدن آب کرفــس بــه 

تنهایــی بــرای بســیاری افــراد دلچســب نباشــد.

کــردن زیــاد را نمی تــوان بــه طــور قطــع مضــر  عــرق 
کــه بهتــر  دانســت امــا دلیلــی بــرای آن وجــود دارد 

کنیــد. اســت آن هــا را پیــدا 
1. عرق کردن بیش از حد به صورت موضعی

را  شــدید  کــردن  عــرق  از  نــوع  دو  متخصصــان 
کــردن موضعــی و عمومــی.  کردنــد: عــرق  شناســایی 
عــرق شــدید موضعــی یعنی ایــن کــه تنهــا قســمتی از 
کــه معمــواًل  بــدن شــما دچــار عــرق شــدید می شــود 
در قســمت هایی از بــدن مثــل کــف دســت و کــف پــا، 
که هر شــخص  زیربغل و صورت می باشــد، در حالی 
کنــد امــا زمانــی  ممکــن اســت در ایــن قســمت عــرق 
که ایــن قســمت ها را  گــوش بــه زنــگ باشــید  بایــد 

کــرده ببینیــد. بــدون هیــچ دلیــل خاصــی عــرق 
2. بارداری از دالیل عرق زیاد

کــردن شــدید بــارداری  یکــی دیگــر از علت هــای عــرق 
کامــًا طبیعــی اســت  که ایــن وضعیــت  می باشــد 
کــه دمــای بــدن نــوزاد شــما در ایــن مــوارد  چــون 
ــان خــون در  ــه جری ک ــاال مــی رود و باعــث می شــود  ب
بــدن تــان افزایــش پیــدا می کنــد و بــه همیــن دلیــل 
گرمــا می کنیــد و افزایــش  بیــش از همیشــه احســاس 
متابولیســم و تغییــر هورمون هــا نیــز یکــی دیگــر از 
کــردن زیــاد در ایــن دوران می باشــد. دالیــل عــرق 

۳. تیروئید پرکار از دالیل عرق زیاد بدن
ــد  ــده تیروئی ــه غ ک ــت  ــن معناس ــت به ای ــن وضعی ای
شــما بیــش از حــد فعالیــت می کنــد و هورمون هــای 
مــواد  و ایــن  می کنــد  تولیــد  را  زیــادی  تیروکســین 
شــیمیایی تولید شــده مســئول نگهداری سیســتم 
بــدن شــما در حالــت ســرعت مناســب می باشــند و 
که ایــن مــواد شــیمیایی بیــش از حــد تولیــد  زمانــی 
شــوند، ســرعت متابولیســم باال می رود و باعث عرق 
کاهــش وزن  کــردن شــدید، ضربــان قلــب نــا منظــم، 

شــدید و لــرزش می شــوند.
۴. داروها از دالیل عرق کردن زیاد بدن

گرچــه فقــط یــک درصــد از مــردم ممکــن اســت از  ا
عــوارض جانبــی دارو هــای خــاص رنــج ببرنــد و دچــار 

عرق کردن زیاد شــوند. مســکن ها و آنتی بیوتیک ها 
کــه  و دارو هــای عصبــی از چنیــن داروهایــی هســتند 

کــردن شــدید شــوند. می تواننــد باعــث عــرق 
۶. حمله قلبی یکی از اصلی ترین دالیل عرق 

کردن زیاد
کــردن جــزء اولیــن نشــانه های حملــه قلبــی  عــرق 
گــر به یکباره عرق ســرد داشــته  می باشــد مخصوصــا ا
باشــید و هیــچ دلیلــی هــم پشــت آن وجــود نداشــته 
باشــد و عــاوه بــر عــرق ســرد، درد در قســمت ســینه، 
ــم  ــدن عائ ســرگیجه و ناراحتــی در قســمت چــپ ب

دیگــر حملــه قلبــی می باشــد.
7. عرق کردن زیاد در افراد دیابتی

کــه مبتــا بــه دیابــت هســتند، بیشــتر در  افــرادی 
معــرض وضعیت هــای بــاال قــرار می گیــرد و باعــث 
کــه بیشــتر از افــراد ســالم عــرق کننــد و ایــن  می شــوند 
کــه قنــد خــون آن هــا بیــش از  اتفــاق زمانــی می افتــد 
حــد پاییــن باشــد و سیســتم عصبــی آن هــا بــه دلیــل 
می شــود  باعــث  کــه  شــود  آســیب  دچــار  دیابــت 
محــرک غیــر ضــروری از غده هــای عــرق بــه وجــود 

می آیــد.
8. اضطراب از دالیل عرق کردن زیاد بدن

عــرق کــردن یکــی از پاســخ های طبیعی بــدن هنگام 
مواجهــه بــا اســترس می باشــد زیــرا می توانــد یــک 
کــه باعــث می شــود آب  نــوع اعــام خطــر بــدن باشــد 
زیادی را تولید کند و همچنین ادرار شما نیز هنگام 

اســترس افزایــش پیــدا می کنــد. 
9. تغییرات هورمونی یکی از علت های عرق 

کردن زیاد بدن
بــارداری،  دوران  در  هورمون هــا  ســطح  در  تغییــر 
کــردن  قاعدگــی و یائســگی ممکــن اســت بــا عــرق 
شــدید همــراه شــود و ایــن وضعیت هــا بــا افزایــش 
کــه می تواننــد ســطوح  دمــای بــدن همــراه هســتند 
کنــد و معمــواًل  اســتروژن و پروژســترون را نامنظــم 
دمــای بــاالی بــدن یکــی از نشــانه های یائســگی 

می باشــد.

کرفس سلطان سبزی ها کردن زیاد بدن 9دلیل اصلی عرق 
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مواد الزم:
برگ مو:به مقدار الزم

    گوشت چرخ کرده:۳۰۰ گرم
    برنج:یک پیمانه

 ســبزی دلمه) گشــنیز، جعفری، نعناع و ترخون( 
به یک نســبت با گشــنیز کمی بیشــتر:۳۰۰ گرم

    پیاز متوسط:دو عدد
    لپه:یک پیمانه

   نمک:به مقدار کم
مواد الزم برای چاشنی دلمه

آب: یک پیمانه
    سرکه: نصف پیمانه

    شکر: یک قاشق غذا خوری
    نمک: به مقدار کم

طرز تهیه:
کمــی زرد چوبــه بــه روغــن تفــت  پیــاز را بــه همــراه 
گوشــت را  دهیــد. وقتــی رنــگ پیــاز طالیــی شــد، 

بــه آن اضافــه کنیــد و تفــت دهیــد تا رنگ گوشــت 
کنــد. برنــج و لپــه نیــم پــز شــده و ســبزی را  تغییــر 
بــه مــواد اضافــه کنیــد و هــم بزنیــد.و در آخــر نمک 
بزنیــد. مــواد را داخــل برگهــا  بــه صــورت بقچــه ای 
گــر برگهایــی که اســتفاده می کنیــد تازه  بپیچیــد. ا
هســتند بایــد دو ســه دقیقــه ای در آب جــوش 
بجوشــند تا نرم شوند و نشکنند.سپس دلمه ها 
را بــه صــورت فشــرده و از پشــت داخــل قابلمــه 
بچینیــد و چاشــنی را روی آن بریزیــد و بــا حــرارت 

کــم اجــازه بدیــد بپــزد.

حکیــم فرزانــه اى پســرانش را چنیــن نصیحــت مــی 
ــوان  ــی ت ــرا نم ــد، زی ــر بیاموزی ــدر! هن ــزان پ ــرد: عزی ک
کــرد، درهــم و دینــار در  بــر ملــک و دولــت اعتمــاد 
ــا  پرتــگاه نابــودى اســت، یــا دزد همــه آن را ببــرد و ی
صاحــب پول، اندک انــدک آن را بخــورد، ولــی هنــر 
گــر هنرمنــد  چشــمه زاینــده و دولــت پاینــده اســت، ا
گــردد، غمــی نیســت زیــرا هنــرش در  تهیدســت 
ذاتــش باقــی اســت و خــود آن دولــت و مایــه ثــروت 
کننــد، و او را  اســت، او هــر جــا رود از او قدرشناســی 

در صــدر مجلــس جــا دهنــد، ولــی آدم بــی هنــر، بــا 
ــه دســت آورد. ــی ب دریوزگــی و ســختی لقمــه نان

دلمه برگ مو حکایت پند آموز برتری هنر بر ثروت

دستپخت کوتاه حکایت 

مشــاهده  اطالعاتــی   12 منبع اندرویــد  کــد  در 
ــه از امــکان ترجمــه ی متــون رابــط  ک شــده اســت 
کاربــری اپلیکیشــن ها بــه زبان هــای مختلــف خبــر 

می دهــد.
گــوگل جدیدتریــن سیســتم عامل  چنــدی پیــش 
کــرد. تقریبــًا  بــه نام اندرویــد ۱۲ را معرفــی  خــود 
گزارش هــا در مورد اندرویــد ۱۲،  کثــر شــایعات و  ا
گــوگل مــورد تأییــد ســران این  کنفرانــس خبــری  در 
کــه شــاید مهم تریــن آن هــا را  گرفتنــد  شــرکت قــرار 
بتــوان طراحــی جدیــد رابط کاربری با نــام »متریال 

کــرد. یــو« )Material You( بیــان 
کاربــری  اما اندرویــد ۱۲ تنهــا در بازطراحــی رابــط 
گــوگل  می رســد  نظــر  بــه  و  نمی شــود  خالصــه 
ــد  ــرای سیســتم عامل جدی برنامه هــای دیگــری ب
کــه هنــوز به صــورت  گرفتــه اســت  خــود در نظــر 
گــزارش   Gizchina نشــده اند.  رســمی معرفی 
انحصــاری  ویژگــی  یــک  احتمــااًل  کــه  می دهــد 
ســری پیکســل گوگل، در اندروید ۱۲ وجود خواهد 
کــه پــس از مدتــی  داشــت؛ البتــه ممکــن اســت 
بــرای ســایر محصوالت مبتنــی بر اندرویــد ۱۲ نیز در 

گیــرد. دســترس قــرار 
کــه  می کنــد  فراهــم  امکانــی  نظــر  مــورد  ویژگــی 
کاربــری اپلیکیشــن ها را بتــوان بــه  متــون رابــط 

زبــان  کنیــد  فــرض  کــرد.  زبــان دیگــری ترجمــه 
دلخواهتــان  اپلیکیشــن  توســط  شــما  مــادری 
پشــتیبانی نمی شــود؛ ویژگــی جدید اندرویــد ۱۲ 
می توانــد زبــان اپلیکیشــن مــورد اســتفاده  را بــه 
کنــد.  زبــان دلخــواه بــرای مثــال فارســی ترجمــه 
گــوگل قــرار  ــر ســر راه  البتــه چالش هــای بســیاری ب
دارد؛ زیــرا ترجمــه  توســط هــوش مصنوعــی صورت 
کامــل جملــه را بــه  می گیــرد و امــکان دارد مفهــوم 

کاربــر انتقــال ندهــد.
در حــال حاضــر ویژگــی مشــابه بــا آنچــه توضیــح 
کاربــر  کــروم نیــز وجــود دارد و  داده شــد، در مرورگــر 
می توانــد محتــوای هــر صفحــه  از وب ســایت مــورد 
نظــر را بــه زبان هــای تحــت پشــتیبانی  ترجمــه 
کنــد؛ امــا افــزوده شــدن ویژگــی ذکرشــده می توانــد 
کنــد.  کمــک شــایانی  بــه رشــد بــازار اپلیکیشــن ها 
کاربــری  در واقــع بــا امــکان ترجمــه ی متــون رابــط 
بــه  قــادر  زبانــی  هــر  بــا  کاربــران  اپلیکیشــن ها، 
بیشــتری خواهنــد  اپلیکیشــن های  از  اســتفاده 
بود. ایــن ویژگــی می توانــد تغییــرات بزرگــی در بــازار 
گــوگل هنــوز  امــا  کنــد؛  اپلیکیشــن  اندروید ایجاد 
آن را معرفــی نکــرده اســت. بــه احتمــال فــراوان، 
قابلیت ترجمه ی خودکار اپلیکیشن ها همچنان 
در مراحــل توســعه قــرار دارد و حتــی بــه مرحلــه ی 

ــت. ــیده اس ــی نرس آزمایش

کــه بــا نصــب آپدیــت،  کــرده اســت  وان پــالس تأییــد 
در  پــرو   ۹ پــالس  وان   و   ۹ پــالس  وان   عملکــرد 
زمینه هــای مختلــف از جملــه دوربیــن و مصــرف 
ــزاری  ــت نرم اف ــن آپدی ــد. آخری ــود می یاب ــرژی بهب ان
بــرای وان پــالس ۹ و وان پــالس ۹ پــرو عرضــه شــده 
پــالس  فعلــی ســری وان  اســت.  سیســتم عامل 
کســیژن او اس مبتنــی بر اندرویــد ۱۱ اســت و  ۹، ا
کتبــر  گوشــی های این ســری در مــاه ا احتمــال دارد 
۲۰۲۱ )مهــر تــا آبــان( آپدیت اندرویــد 12 را دریافــت 
در   11.2.۶.۶  Oxygen OS به روزرســانی  کننــد. 
و  اروپــا  بــرای  بــه زودی  و  اســت  آغــاز شــده  هنــد 
ــی از  ــد. بخش ــد ش ــر خواه ــمالی منتش ــکای ش آمری
ــه  ــن از جمل ــش دوربی ــه بخ ــت ب ــن آپدی تغییرات ای
بهبــود وضــوح تصویــر در دوربیــن پشــت و بهبــود 

فوکــوس و ثابــت  بــودن روشــنایی اختصــاص دارد. 
ســایر تغییــرات شــامل بهبــود شــارژ، مصــرف بهینــه 

انــرژی و بهبــود عملکــرد شــبکه اســت.
نســخه   بودن ایــن  دســترس   در  و  بررســی  بــرای 
ابتــدا وارد تنظیمــات )Settings( شــوید و ســپس 
ــانی های  ــتم )System( و به روزرس ــش سیس ــه بخ ب

کنیــد. سیســتم )System updates( مراجعــه 

کــه نشــان  اخیــرا فهرســتی منتشــر شــده اســت 
عامل هارمونــی ۲،  سیســتم   انتشــار  بــا  می دهــد 
امــکان  هــواوی  فعلــی  از محصــوالت  یــک  کــدام 

داشــت. خواهنــد  را  آن  نصــب 
کــرده باشــید،  گــر اخبــار فنــاوری زومیــت را دنبــال  ا
کنفرانــس  کــه ۱۲ خــرداد،  حتمــا مطلــع هســتید 
کــه  رویــدادی  می شــود؛  برگــزار  هــواوی  خبــری 
محصــوالت  و   ۲ سیســتم عامل هارمونی  آن،  در 
گــزارش  مبتنــی بــر آن معرفــی خواهنــد شــد. طبــق 
کنفرانــس،  GSMArena، انتظــار مــی رود در خــالل 
شــود  اشــاره  نیــز  هــواوی  فعلــی  محصــوالت  بــه 
سیســتم عامل اندروید  جایگزینــی  امــکان  کــه 

داشــت. خواهنــد  را  با هارمونــی ۲ 
هارمونــی ۲ بــرای هــواوی اهمیــت فراوانــی دارد. 
بــه  پاســخی  چینــی  شــرکت  سیســتم عامل 
تحریم هــای ســخت گیرانه ی ایاالت متحــده اســت 
بــا شــرکت های  نتوانــد  باعــث شــده هــواوی  کــه 
همــکاری  کوالــکام  و  گــوگل  ماننــد  آمریکایــی 
داشــته باشــد و از امکانــات و خدماتشــان اســتفاده 
کند. ایــاالت متحــده در زمــان ریاســت جمهــوری 
اطالعــات  ســرقت  اتهــام  بــه  ترامــپ،  دونالــد 
شــهروندان آمریکایــی نه تنهــا امــکان فعالیــت در 
گرفــت، بلکــه  از هــواوی  را  ک ایــاالت متحــده  خا
کــرد تــا شــرکت چینــی تحــت فشــار  سیاســتی اتخــاذ 

ببینــد. جــدی  آســیب های  تحریم هــا 
گوشــی   کــرد تــا بــازار  امــا هــواوی تمــام تــالش خــود را 
هوشــمند را از دســت ندهــد و همچنــان در رقابــت 
ــار آورد  ــه TSMC فش ــت ترامــپ ب ــد. دول ــی بمان باق
تــا تولیــد تراشــه بــرای هــواوی را متوقــف یــا حداقــل 
کمبــود تراشــه، هــواوی مجبــور  ــا  محــدود ســازد. ب
و  مدیاتــک  ماننــد  شــرکت هایی  از  ســفارش  بــه 

سامســونگ شــد. این شــرایط در حالتــی بــه وجــود 
کوالــکام  بــا  همــکاری  امــکان  هــواوی  کــه  آمــد 
تولیــد  در  هــواوی  اصلــی  مشــکل  امــا  نداشــت. 
تراشــه نبــود؛ بلکــه محصــوالت جدید ایــن شــرکت 
گــوگل  ســرویس های  از  نمی توانســتند  دیگــر 
کننــد. بــه همیــن علــت، هــواوی بــه فکــر  اســتفاده 
توســعه ی هارمونی او اس ۲ افتــاد؛ سیســتم عاملی 
می توانــد  و  اســت  مســتقل  از اندرویــد  کامــال  کــه 
گزینــه ی بهتــری بــرای عالقه منــدان بــه محصوالت 
برای هارمونــی  هــواوی  باشــد.  چینــی  شــرکت 
پایــان  تــا  می خواهــد  و  دارد  ویــژه  برنامــه ای   ۲
ســال ۲۰۲۱ هارمونــی ۲ روی بیــش از ۳۰۰ میلیــون 
دســتگاه نصــب شــود؛ البته ایــن محصــوالت تنهــا 
ســری  ماننــد  هــواوی  جدیــد  دســتاوردهای  بــه 
پرچــم دار پــی ۵۰ خالصــه نخواهنــد شــد و برخــی 
امــکان  نیــز  از محصــوالت فعلــی شــرکت چینــی 
با اندرویــد  آن  جایگزینــی  و   ۲ نصب هارمونــی 
بــا  گزارش هایــی  بیــن  در ایــن  داشــت.  خواهنــد 
گوشــی های هوشــمند  مضمــون اولیــن فهرســت از 
و تبلت هــای هــواوی بــا امــکان نصب هارمونــی ۲ 

منتشــر شــده اســت.
گفته هــا، دارنــدگان محصوالتــی از جملــه  طبــق 
میــت ۴۰، میــت ۴۰ پــرو، میــت ۴۰ پــرو پــالس، میــت 
۴۰ آر اس، میت ایکــس ۲، نــوا ۸، نــوا ۸ پــرو و میــت 
پــد پــرو می تواننــد سیســتم عامل هارمونی ۲ را روی 
دستگاهشــان نصــب و آن را با اندرویــد جایگزیــن 
کنند. البته فهرســت ارائه شــده شــامل تنها بخشی 
کــه سیســتم عامل هــواوی  از محصوالتــی اســت 
آینــده،  مــی رود در  انتظــار  و  را دریافــت می کننــد 
از  بیشــتری  تبلت هــای  و  گوشــی های هوشــمند 
شــرکت چینــی امــکان دریافت هارمونــی ۲ را داشــته 

باشــند.

که ایــن روزهــا بازارشــان حســابی  ارزهــای دیجیتالــی 
داغ اســت و بســیاری از هموطنان نیز در آن فعالیت 
می کنند. برخی به واســطه ســرمایه گذاری روی این 
ارزهــای دیجیتــال ســودهای هنگفــت و یــا در مقابل 

ضررهــای اساســی دیده انــد.
ارز دیجیتال

کاربردشــان و  امــا تــا چــه حــد راجــع به ایــن رمــز ارزهــا، 
در نهایت تاثیرات شان بر بازار محصوالت دیجیتال 
آشــنایی داریــد؟ احتمــاال شــنیده  باشــید کــه در طی 
گذشــته قیمت ایــن ارزهــا تــا حــدودی بــر  ســال ها 
گــذار  گرافیــک )GPU( تاثیــر  کارت  قیمــت جهانــی 
ــا ممکــن اســت  باشــد. امــا ســازوکار آن چیســت؟ آی
رونــد مشــابه بــرای قیمــت SSD و ســایر حافظه های 

پرســرعت نیــز رخ دهــد؟
منظور از رمز ارزها یا ارز دیجتال چیست؟

کریپتوکارنســی  یــا  و  دیجیتــال  ارز  رمزارزهــا، 
)Cryptocurrency( از بحث برانگیزترین فناوری های 
موجــود در ایــن روز هــا محســوب می شــوند. بــه زبــان 
کــه بــه عنــوان  ســاده رمــز ارز یــک ارز دیجیتــال اســت 
وســیله مبادلــه از آن اســتفاده می شــود. رمــز ارزهــا 
تقریبــًا بــا ارزهــای واقعــی یکــی هســتند، تنهــا تفــاوت 
آن ایــن اســت که وجود فیزیکی ندارنــد و از رمزنگاری 

ــرای معرفــی خــود اســتفاده می کننــد. ب
و  ریاضــی  بــه وســیله محاســبات  ارزهــا  رمــز  ایــن 
رمزنــگاری پیشــرفته ای بــه وجــود می آینــد. از همین 
گرافیک هــا بــرای  کارت  رو از پردازنده هــا و در راس آن 
تولیــد یــا اصطالحــا اســتخراج این ارز رمزهــا اســتفاده 

که ایــن روزهــا  بــه همیــن علــت اســت  می شــود. 
افزایــش قیمــت پردازنده هــا را بــه قیمــت ارزهــای 

دیجیتــال نســبت می دهنــد.
ارز دیجیتال چیا ))Chia  را می شناسید؟

اخیــرا اخبــار راجــع بــه رمــز ارز چیــا )Chia( حســابی 
کــه بــه تازگــی  داغ اســت. رمــز ارز در حــال توســعه ایی 
ــش  ــا ورودش پی ــت ام ــده اس ــالت ش ــازار معام وارد ب
لرزه هایــی داشــته اســت. این ارز دیجیتــال ظاهــرا 
ســاختار متفــاوت داشــته و اســتخراج آن نیــازی بــه 
کمتــری  تراشــه پردازنده هــا نــدارد. از ایــن رو انــرژی 
مصــرف می کنــد. رمــز رز چیــا برخــالف ارزهــا رایــج 
 Proof of Work متــد  از  کــه  کویــن  بیــت  چــون 
اســتخراج  بــرای  می گیــرد،  بهــره  اســتخراج  بــرای 
ارز  اســت.  ســازی  ذخیــره  فضــای  نیازمنــد  تنهــا 
دیجیتــال چیــا از الگوریتــم Proof of space اســتفاده 
می کنــد. درواقــع چیــا ســراغ فضــای ذخیره ســازی 
سیســتم های ماینرهــا مــی رود تــا مجموعــه ای از 
اعــداد رمزنــگاری را کــه از آن هــا بــا عبــارت »پــالت« یــاد 

کنــد. می شــود ذخیــره 
ارز چیا

التــاری  برگه هــای  ماننــد  واقــع  در  پالت هــا  ایــن 
عمــل می کننــد. بــا اســتخراج پالت هــا شــانس ماینــر 
بــرای دریافــت پــاداش باالتــر مــی رود. از آن جایــی 
گیگابایــت  کســیمم ســایز یــک پــالت بــه صــد  کــه ما
نیازمنــد  ماینــر  بیشــتر،  شــانس  بــرای  می رســد، 
فضای ذخیره ســازی بیشــتری اســت. چیا می تواند 
کامپیوترهــای خانگــی و  روی تلفن هــای همــراه، 
ــود.  ــتخراج ش ــز اس ــف نی ــای ضعی ــی دیوایس ه حت
کاهــش فشــار بــر بــازار  گفتــه می شــود چیــا بــا هــدف 
کــه  پردازنده هــا توســعه داده شــده اســت. این ارز 
توســط خالــق بیت تورنــت )BitTorrent( یعنــی بــرام 
کوهــن )Bram Cohen( توســعه داده شــده اســت، 
بــه عنــوان رمــز ارز دوســت دار محیــط زیســت معرفــی 
ارز  اســتخراج این  لرزه هــای  پیــش  امــا  می شــود. 
ــرده  ک ــران  ــال را نگ ــوزه دیجیت ــاالن ح ــیاری از فع بس

اســت.
آیا SSDها قرار است گران شوند؟

بــه دلیــل فضــا محــور بــودن چیــا، ماینرهــا نیازمنــد 
فضــای ذخیــره ســازی هســتند. حجم ایــن فضــا 
تعیین گــر شــانس ماینــر در دریافــت ســود اســت. 
بنابرایــن تقاصــای بــرای ابزارهــای ذخیــره ســازی 
کــرده اســت. در راس ایــن تجهیــزات  افزایــش پیــدا 
ذخیــره ســازی SSDهــا هســتند. SSD بــه خاطــر 
داشــتن ســرعت نوشــتن بیشــتر، بــرای اســتخراج 
چیــا تقاضــای بیشــتری نســبت بــه HDD و ســایر 
ــودن ســرعت  ــاال ب ــازی دارد. ب ــره س تجهیــزات ذخی
SSD بــه معنــی زمــان کمتــری بــرای تولیــد هــر پــالت 
و در نتیجــه ســود بیشــتر در بــازه زمانــی ثابــت اســت.

گلکســی A۰۳s عضــو بعــدی  گزارش هــا،  طبــق 
کنــون  ا و  بــود  خواهــد  سامســونگ   A ســری 
گوشــی ارزان  قیمــت  برخــی از مشــخصات این 

منتشــر شــده اســت. 
کار روی یــک مــدل گوشــی  کــره ای در حــال  غــول 
کــه  اســت   A گلکســی  ســری  از  ارزان قیمــت 
گلکســی A۰۳s نــام دارد و جانشــین نســل قبــل، 
یعنــی گلکســی A۰2s خواهــد شــد. تا مدتی قبل 
ــم؛  گوشــی نشــنیده بودی اخبــاری درباره ی ایــن 
گلکســی A۰۳s و برخــی  امــا حــاال تصویــر رنــدر 

مشــخصات آن منتشــر شــده اســت.
تصاویــر رنــدر منتشرشــده طراحــی اقتصادی ایــن 
قســمت  کــه  می دهــد  نشــان  را  محصــول 

پشــتی بدنــه آن از جنــس پالســتیک اســت و از 
ــا بریدگــی قطــره ای  صفحه نمایــش ۶.۵ اینچــی ب
پشــتی  پنــل  در   A۰۳s گلکســی می بــرد.  بهــره 
میزبان دوربین ســه گانه شــامل دوربین اصلی ۱۳ 
مگاپیکســلی و دو حســگر ۲ مگاپیکسلی خواهد 
کــه احتمــاال مربــوط بــه دوربیــن اولتراوایــد و  بــود 
کــرو اســت. دوربین ســلفی این گوشــی  دوربیــن ما
رزولوشــن ۵ مگاپیکســل خواهد داشــت. در واقع 
گلکسی A۰۳s تمام مشخصات دوربین گلکسی 
A۰2s را بــه ارث بــرده اســت. ســایر مشــخصات 
منتشرشــده، حســگر اثــر انگشــت جانبــی و پورت 

USB-C اســت.
گلکسی A۰۳s سامسونگ

 ۹.۱ در   ۷۵.۹ در   ۱۶۶.۶ ابعــاد   A۰۳s گلکســی 

دارد.  میلی متــری 
تراشــه ی  و  باتــری  ظرفیــت  از  جزئیاتــی  هنــوز 
به کاررفتــه در ایــن گوشــی فــاش نشــده اســت؛ اما 
گــر بخواهیــم حــدس بزنیــم، احتمــاال ظرفیــت  ا

کــرد.  باتــری تغییــری نخواهــد 
در مــورد تراشــه بایــد ببینیــم سامســونگ بــه 
گون )A۰2s دارای  اســتفاده  از تراشــه ی اســنپدرا
گون ۴۵۰ اســت( رضایــت خواهــد داد  اســنپدرا
گوشــی های ۲۰۲۱ خــود  از  بســیاری  ماننــد  یــا 
تصمیــم دارد بــه تراشــه ی مدیاتک روی بیــاورد.

قیمــت  و  رونمایــی  زمــان  حاضــر  حــال  در 
گلکســی ای ۰۳ اس مشــخص نشــده اســت؛ امــا 
انتظــار مــی رود در هفته هــای آینــده اطالعــات 
بیشــتری از ایــن گوشــی اقتصــادی منتشــر شــود.

گی منحصر به  برخورداری اندروید 12 احتماال از یک ویژ
پیکسل گوگل 

انتشار آپدیت وان پالس 9 
با هدف بهبود عملکرد دوربین

هواوی و سیستم  عامل:  

انتشار فهرست احتمالی محصوالت هواوی با امکان 
نصب هارمونی او اس ۲ می دهد؟

ارز دیجیتال چیا چطور قیمت SSD را افزایش می دهد؟

شایعه: سامسونگ در حال ساخت گوشی اقتصادی گلکسی A۰۳s است

موبایلربخ

موبایلربخ

فناوریربخ

فناوریربخ

اندرویدربخ

هــواوی میــت پــد پــرو 2 در تاریــخ ۱۲ خــرداد طــی 
کنــون  ا و  شــد  خواهــد  معرفــی  ویــژه ای  رویــداد 
و  بــزرگ  صفحه نمایــش  بــا  آن  از  رنــدری  تصویــر 

اســت. شــده  منتشــر   HarmonyOS
بــرای   )Hongmeng OS( سیســتم عامل هارمونی 
ــار در رویــداد ۲ ژوئــن )۱۲ خــرداد( رونمایــی  اولیــن  ب
کنار ایــن سیســتم عامل،  خواهــد شــد. هــواوی در 
محصوالتــی شــامل ســری واچ ۳ را معرفــی خواهــد 
ــت  ــی از تبل ــاوری چین ــول فن ــن، غ ــزون بر ای ــرد. اف ک
پرچــم دار بــا نــام میــت پــد پــرو 2 رونمایــی خواهــد 

کــه تصویــر رنــدری از آن منتشــر شــده اســت. کــرد 
کــه در تصویر می بینیــد، تبلت میت پد  همان طــور 
کــه نســبت  پــرو هــواوی صفحه نمایــش بــزرگ دارد 
کــم اســت. بــه نظــر می رســد  آن بــه بدنــه بســیار 
کــرده  و  هــواوی بــرای خلق ایــن تبلــت بســیار تــالش 
که به صورت  در قســمت پشــتی، چیدمان دوربین 

گرفتــه، بســیار حیرت انگیــز اســت و  عمــودی قــرار 
رنــگ جذابــی دارد.

در تصویــر منتشرشــده، سیســتم عامــل جدیــد 
دیــده  به وضــوح   HarmonyOS یعنــی  هــواوی، 
و   M-Pencil دوم  نســل  همچنیــن  می شــود؛ 
صفحه کلید برای پشــتیبانی از این تبلت غول پیکر 

دارد. وجــود 
بــر اســاس شــایعات، ســری میــت پــد پــرو 2 هــواوی 
کــه یکــی از آن هــا از تراشــه ی  دارای دو مــدل اســت 
کریــن 9۰۰۰E و دیگــری از فنــاوری ۵G و تراشــه ی 

ــرد. ــره می ب ــن 9۰۰۰ به کری
بــر اســاس اطالعــات قبلــی، میــت پــد پــرو ۲ هــوای 
در دو انــدازه ی صفحه نمایــش ۱۲.۲ و ۱۲.۶ اینچــی 
راهــی بــازار خواهــد شــد؛ این تبلــت هــواوی بــه ۸ 
گیگابایــت رم دارد و بــه باتــری بزرگــی مجهــز شــده 
کــه می توانــد بــا شــارژر فوق ســریع ۴۰ واتــی  اســت 

شــارژ شــود.

کــه  ــم  ــه جهــان قدی یکــی دیگــر از عجایــب هفت گان
هــرودوت )مــورخ معــروف یونــان( در فهرســت خــود 
آورده اســت، تندیــس زئــوس اســت. این تندیــس 
توســط فیدیاس، تندیس ســاز بزرگ یونانی ساخته 
شــد و توانســت در زمــره عجایــب جهــان هســتی، نام 
کنــد. زئــوس، خــدای یونانیــان بــوده  خــود را پــرآوازه 
و در المپیــا، شــهری مذهبــی واقــع در جنــوب غربــی 

یونانیــان  توســط  زئــوس  یونــان حضــور داشــت. 
باســتان به عنوان پادشــاه خدایان پرســتش می شد 
و در زمان هایــی خــاص هــم جشــن هایی بــه افتخــار 
او برگزار می کردند. مسابقه های ورزشی مختلفی در 
ــزار می شــد و اهمیــت آن هــا  طول ایــن جشــن ها برگ
بــه حــدی بــود کــه جنگ ها متوقف می شــد تا مــردم 
بتواننــد از نقــاط مختلف برای حضور در مســابقات، 
راهــی المپیــا شــوند. تندیس زئــوس ارتفاعــی معادل 
۱۳ متــر داشــت و افــراد مختلفــی هماننــد یکــی از 
امپراطــوران رومــی، ســعی در جابه جا کردن تندیس 
ــده اند.  کار نش ــن  ــه انجام ای ــق ب ــا موف ــته اند؛ ام داش
البتــه زلزلــه و عوامل مختلــف دیگــری در تخریب این 
کنــون  کــه هم ا گفــت  بنــا نقــش داشــتند و می تــوان 
از تندیــس بــزرگ و باشــکوه زئــوس، تنهــا خرابه هایی 

باقــی مانــده اســت.

و  مســافرتی  تــور  نیویــورک  آبــی  کســی های  تا
رودخانه های هادســن  و  شــرق  بــه  نقل وانتقــال 
را بــه شــما ارائــه می دهنــد؛ امــا شــما همچنیــن 
کرواســی، ونیز،  کســی های آبی را در  می توانید این تا

کنیــد. کاســتاریکا و نیوزیلنــد پیــدا 
تسالی مدل اس

کــه  ســواری بــا تســالی مــدل اس، فرصتــی اســت 
در ســفر بــه نــروژ به دســت خواهیــد آورد. شــرکتی 
کمــک مالــی چشــمگیر دولــت در جهــت  در نــوروژ از 
کــرده و از تســال  ماشــین های الکتریــک اســتفاده 

کســی ســاخته اســت. این وســیله  نقلیــه بســیار  تا
جــادار اســت، باطــری قــوی ای دارد و هزینه هــای 

کــم  اســت. آن 
کسی های خورشیدی تا

ســال  در  بــار  اولیــن  خورشــیدی  کســی های  تا
کمــک تعــدادی از  ۲۰۰۴ توســط لویــس پالمــر و بــا 
کســی  دانشــگاه های سویســی ســاخته شــد. این تا
بیــش از ۵۴۰۰۰ کیلومتــر در ۴۰ کشــور دنیــا را پیمــوده 
کنــون از آن اســتفاده ای نمی شــود.  اســت، امــا هم ا
در ســال ۲۰۰۹ ایــن ماشــین جایــزه  خورشــیدی اروپــا 

بــه دســت آورد.

انتشار تصویر رندر میت پد پرو 2 هواوی با 
صفحه نمایش بزرگ و حاشیه های نازک

تندیس زئوس

آشنایی با چند تاکسی عجیب  جهان

کسی های آبی نیویورک تا

فناوریربخ

عجایب جهانربخ

عجایب جهانربخ

پنگوئن  موج سوار

مسجد حکیم )جورجیر( اصفهان

این پنگوئن ها در حال موج سواری بودند و هر بار که موج آن ها را به خشکی می آورد، بسیار خوشحال و هیجان زده به نظر می رسیدند.

مسجد حکیم یا مسجد جورجیز با قدمتی که به دوره صفوی بازمی گردد، از جاهای دیدنی اصفهان است و در انتهای بازار رنگرزان جای دارد. این 
مسجد در دوره شاه عباس دوم و به دست پزشک او بنا شد. کتیبه های سردرها و ایوان های داخل مسجد به سال های ۱۰۶۷ تا ۱۰۷۳ هجری 
قمری برمی گردد و محمدرضا امامی، خوش نویس معروف عصر صفویه، آن ها را نوشته است. این مسجد دارای چند ورودی اصلی است. تنها 

ورودی مسجد که زنجیرهای بست نشینی داشت، این روزها دیگر زنجیرهای تاریخی را ندارد. این زنجیرها در ظرافت و زیبایی بی نظیر بودند و روی 
آن ها جزییات و پرداخت های ظریف و نقوش زیبایی دیده می شد.

عکس روز

گردشگری
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