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کل بهزیســتی اصفهــان  معــاون امــور توانبخشــی اداره 
گفت: ایجــاد ١٠ خانــه اقامتی تا پایان ســال در بخش های 

کار بهزیســتی اســتان قــرار دارد.  مختلــف در دســتور 
از  یکــی  راســتا  در ایــن  افــزود:  پورشــبانان  پژمــان 
که  کید دارد این اســت  که بهزیســتی بر آن تا برنامه هایی 
کــز تجمعــی بــزرگ شــود زیــرا در شــرایطی  مانــع از ایجــاد مرا
کــز آســیب پذیــری  کرونا ایــن مرا گیــری  هماننــد همــه 

باالیــی داشــتند.
ــزرگ  ــز تجمعــی ب ک وی اظهــار داشــت: بر ایــن اســاس مرا
لحــاظ  بــه  خــاص  گرفتاریهــای  و  دردســرها  بــر  عــاوه 

هزینه هــا نیــز مقــرون بــه صرفــه نیســت.
گفتــه معــاون امــور توانبخشــی بهزیســتی اصفهــان  بــه 
بــه همیــن دلیــل رویکرد ایــن ســازمان بــه ســمت ایجاد 
و  ریــزی  برنامــه  براســاس  و  اســت  اقامتــی  خانه هــای 
فراخــوان صــادر شــده امیــد اســت تا پایان امســال ١٠ خانه 
کثــر ظرفیــت ١٠ نفــر در اســتان ایجاد شــود. اقامتــی بــا حدا

کرد: ایــن خانه هــا در زمینــه  ایــن مســوول خاطرنشــان 
بیمــاران  و  ذهنــی  معلــوالن  ســالمندان،  نگهــداری 
اعصــاب و روان ایجــاد خواهــد شــد و ایــن رویکــرد خوبــی 

اســت بــرای آن 
کــز تجمعی  کــه قابــل نگهــداری در مرا دســته از معلوالنــی 
بــزرگ نیســتتد تــا بتــوان بــا یــک شــرایط راحــت تــر و 

مناســب تــر امکان نگهــداری آن هــا در این خانه هــا فراهم 
شــود.

معــاون امــور توانبخشــی بهزیســتی اصفهــان افــزود: در  
زمــان حاضــر براســاس فراخــوان ســال قبــل تعــدادی 
مصاحبــه  در  اقامتــی  خانــه  مجــوز  بــرای  درخواســت 
تخصصــی پذیرفتــه و موافقــت اصولــی بــرای آنهــا صــادر و 

کمیســیون مــاده ٢۶ ارجــاع شــدند. بــه 
ــام  ــر انج ــال حاض ــه در ح ک ــزی  ــرد: آن چی ک ــح  وی تصری
شــده صــدور مجــوز ٢ خانــه اقامتــی ویژه بیمــاران اعصاب 
کــرون و آران و بیــدگل  و روان زیــر ۱۸ ســال در تیــران و 

ــت.  اس
پورشــبانان افــزود: یــک خانــه اقامتــی ســالمندان هــم که 
موافقــت اصولــی آن صــادر شــده در شهرســتان ناییــن در 
مرحله انجام کارهای آماده ســازی ســاختمان قرار دارد و 

تــا یــک مــاه و نیــم دیگــر فعالیــت خــود را شــروع کنــد.

پورشــبانان از دیگــر برنامه هــای بهزیســتی در ســالجاری 
کمــک توانبخشــی مــورد نیــاز معلــوالن  را  خریــد وســایل 
کــرد و گفــت: امســال بــا توجه به بضاعت ســازمان  عنــوان 
و امکانــات داخــل کشــور و محصوالتــی که در بازار هســت 
کــه بتوانــد نیــاز جامعــه  کمــک بخشــی  بهتریــن وســایل 

کــرد.  کنــد تامیــن خواهیــم  هــدف را مرتفــع 
اقدامــات  دیگــر  از  هــم  را  مســتمری ها  افزایــش  وی 
بهزیســتی در ســالجاری برشــمرد و گفت: مستمری ها از 
کــرده و سیاســت  اردیبهشــت  افزایــش قابــل توجــه پیــدا 
بــر ادامــه داشــتن این رونــد افزایشــی  ســازمان مبنــی 

اســت.
پورشــبانان یــادآور  شــد: بــا وجــود همــه محدودیت هــای 
کــه بهزیســتی بــا آن مواجــه  اعتبــاری و شــرایط خاصــی 
نوعــی  بــه  کــم  بضاعــت  با ایــن  شــده  ســعی  اســت 
پاســخگوی مناســبی بــرای اربــاب رجــوع باشــیم و در ایــن 
کمــک  راســتا  از همــه امکانــات در اختیــار هــم بــه لحــاظ 
خیریــن و اعتبــارات ســازمان و  هــم اعتبــارات اســتانی 
بتوانیــم نیازهــای اعضــا را برطــرف و موجــب رضایــت 

جامعــه هــدف شــویم. 
در زمــان حاضــر ۱۲۳ هــزار معلــول زیرپوشــش شــامل بالــغ 
ــا  ــاب و روان، هشــت هــزار نابین ــاران اعص ــر ۱۴ هــزار بیم ب
کــم بینــا، ۱۸ هــزار ناشــنوا، ۲۴ هــزار ذهنــی، ۳۰ هــزار  و 

جســمی و حرکتــی، ۲۷ هــزار ســالمند هســتند.

معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی اصفهان:

کار بهزیستی اصفهان قرار دارد ایجاد 1٠ خانه اقامتی در دستور 
خبرربخ

کــه قیمــت برنج ایرانــی در بــازار تــا بیــش از ۴۷ هــزار  گزارش هــای رسمی نشــان می دهــد 
تومــان هــم رســیده و قیمــت برنــج خارجــی نیــز پــا بــه پــای آن در حــال حرکــت اســت.

کــه دیگــر برنــج وارداتــی ارز ۴۲۰۰ تومانــی دریافــت نمی کنــد و   حــدود دو ســالی می شــود 
واردات آن بــا ارز ســامانه نیمــا انجــام می شــود، از آن زمــان بــه بعــد و بــا توجــه بــه حجــم 
واردات قیمــت برنــج خارجــی نیــز رو بــه افزایــش رفــت و از حــدود ۷۰۰۰ تــا ۸۰۰۰ تومــان بــه 

کنــون چنــدان بــا برنج ایرانــی تفــاوت قیمتی نــدارد.  کــه ا مــرز قیمتــی رســیده 
برنج ایرانی ۴۴ درصد گران شد 

کــه هــر  گــزارش مرکــز آمار ایــران، نشــان می دهــد  بررســی قیمــت برنــج براســاس آخریــن 
کیلــو برنــج درجــه یک ایرانــی در اردیبهشــت مــاه امســال بــه طــور متوســط حــدود ۳۶ 
کثــر آن تا ۴۷ هــزار و  هــزار تومــان فــروش رفتــه در حالــی که حداقل قیمــت ۳۰ هزار و حدا
۱۰۰ تومــان بــوده اســت.  برنج ایرانــی در اردیبهشــت مــاه پارســال هر کیلو ۲۵ هــزار تومان 
و در فروردیــن امســال بــا افزایــش ۱۰ هــزار تومانــی بــه طــور متوســط تــا ۳۵ هــزار تومــان...

روابطعمومیشرکتبرقمنطقهایاصفهان

گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان شرکت مناقصه 

نوع تضمین شــرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شــماره شــبا ۳۳۰١۰۰۰۰۴١۰١١۰١۴۳۰٢۳۰٢98 
IR نــزد بانــک مرکــزی بــا مبلغ فوق الذکر دروجه شــرکت بــرق منطقه ای اصفهان

کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت و تحویــل اســناد تــا مبادلــه قــرارداد، با  نحــوه دریافــت و تحویــل اســناد مناقصــه: 
مراجعــه بــه »ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد(« بــه آدرس www.setadiran.ir امــکان پذیــر خواهد بــود. )تماس 

کاری بــا شــماره ۳۶٢7۰8٢۰ - ۰۳١( کارفرمــا، درصــورت لــزوم در ســاعات اداری روزهــای  بــا 
خ  خ ١۴۰۰/۰۳/١8 لغایــت ســاعت ١۶ روز پنجشــنبه مــور مهلــت دریافــت اســناد: از ســاعت ١۰ صبــح روز ســه شــنبه مــور

١۴۰۰/۰۳/٢7
ــه در روز  ک ــد  ــا معرفــی نامــه( در جلســه توجیهــی و بازدی جلســه توجیهــی: حضــور نماینــدگان مجــاز شــرکت ها )همــراه ب
کیلوولــت  خ ١۴۰۰/۰۳/۳۰ رأس ســاعت ١۰ صبــح بــه آدرس: ابتــدای جــاده ســمیرم، یاســوج پســت٢۰/۶۳  یکشــنبه مــور
ســمیرم )تلفــن جهــت هماهنگــی: ۰۳١۳۶۶۴۳۴٢۴ داخلــی ١٢7 خانــم بهرامــی( برگــزار می گــردد، الزامی بــوده و عــدم حضــور 

بمنزلــه انصــراف از مناقصــه خواهــد بــود. 
ــاعت  ــا س ــر ت کثـ ــتی حدا ــتندات؛ بایس ــدارک و مس کلیــه م ــی  مهلــت و محــل تحویــل اســناد مناقصــه: نســخه الکترونیک
خ ١۴۰۰/۰۴/۰7 در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بارگــذاری و نســخه فیزیکــی )شــامل  ١۴:۰۰ روز دوشــنبه مــور
ضمانتنامــه و یــک حلقــه CD( آن نیــز در موعــد مذکــور بــه آدرس: اصفهــان، خیابــان چهاربــاغ بــاال، دبیرخانــه شــرکت بــرق 

گــردد. منطقــه ای اصفهــان تحویــل 
کمیســیون  خ ١۴۰۰/۰۴/۰8 ســالن  کات مناقصــه: ســاعت ١۰:۰۰ صبــح روز ســه شــنبه مــور زمــان و محــل بازگشــایی پــا

معامــات ســاختمان معاونــت مالــی و پشــتیبانی شــرکت بــرق منطقــه ای اصفهــان
سایر شرایط مناقصه:

گهــی واصــل  کــه فاقــد ســپرده یــا امضــاء، مشــروط و مخــدوش بــوده و یــا پــس از انقضــاء مــدت مقــرر در آ بــه پیشــنهادهائی 
شــود ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.

ج است. سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندر
کنید. گهی را در سایت های اینترنتی مشاهده  ضمنًا  می توانید این آ

http://iets.mporg.ir               www.tavanir.org.ir               www.erec.co.ir               www.setadiran.ir
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شرایط و الزامات ورود به 
مناقصه

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه

موضوع مناقصه
 شماره

مناقصه

 دارا بودن گواهینامه صاحیت
 پیمانکاری حداقل رتبه ۵

 رشته ابنیه صادره از سازمان
برنامه و بودجه کل کشور

١.٢۴۳.۰۰۰.۰۰۰ریال

 تهیه و حمل مصالح و انجام
 عملیات ساختمانی مربوط

 به مقاوم سازی و بهینه سازی
پست۶۳/2۰ کیلوولت سمیرم

99۰/١۰١۴

برنج ایرانی تا ۴۷ هزار تومان قیمت خورد

ملی پوش بسکتبال زنان:

اختالف ما با تیم های بزرگ فقط عدد نیست
۶

در سال ۱۳۹۹؛ 

کاال  قیمت ۲۷ 
۲ تا ۴ برابر شد

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان: 

برخوردار دانستن اصفهان 
خطای محاسبه ای است

آغاز ثبت نام مجدد 
مسکن ملی از 19 خرداد

کنارگذر غرب اصفهان  آزادراه 
تا پایان دولت دوازدهم 

تعیین تکلیف می شود

که  دخترانی 
در تله های شخصیتی

گرفتار می شوند

2

۳

۴

2

۳

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه خبر داد: 

کیفیت  ارتقاء چشمگیر شاخص 
محصوالت شرکت فوالد مبارکه

گفت و گوبا هنرمند هنر سوخت تلفیقی :

هنر سوخت؛ تلفیقی از ۱۰ هنر سنتی

۳

۵

داوودبحیرایی-شهرداربهارستان

بدینوسیله به اطاع میرساند شهرداری بهارستان درنظردارد باتوجه به مصوبه شماره ١۶٢/ش ب مورخ ١۴۰۰/٢/١۳ شورای 
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خبر

کیــد  ــا تا ــر انجمــن مرغــداران اســتان اصفهــان ب دبی
ــتوری  ــورت دس ــه ص ــرغ ب ــت م ــون قیم کن ــه ا بر اینک
قیمــت  لحظــه  تا ایــن  گفــت:  می شــود،  کنتــرل 
تمام شــده مــرغ در اســتان اصفهان تغییری نکــرده و 
نهادهای نظارتی اجازه افزایش قیمت را نمی دهند.  
گفت وگــو با ایســنا، بــا بیان اینکــه  کــزاد در  بهــرام پا
قیمــت مــرغ زنــده در اصفهــان هیــچ تغییــری نکــرده 
کــرد: در حــال حاضــر مــرغ زنــده بــا هــزار  اســت، اظهــار 
و یــک تعهــد از مرغــداران گوشــتی، بــا قیمت مصوب 
۱۷ هــزار و ۱۰۰ تومــان خریــداری می شــود. وی افــزود: 
بعــد از خریــد مــرغ از مرغداران، ایــن محصــول وارد 
ســامانه رهتــاب می شــود و مرغــداران بــا توجــه بــه 
تعهــدات بســیار، اجــازه ندارند مــرغ را با قیمتی باالتر 
از نــرخ مصــوب بفروشــند. دبیــر انجمــن مرغــداران 
ــوب ۱۷  ــت مص ــه قیم ــا بیان اینک ــان ب ــتان اصفه اس
هــزار و ۱۰۰ تومــان نرخ پیشــنهادی مرغداران در ســال 
کــرد: امســال قیمــت جوجــه  گذشــته بــود، اظهــار 
یــک روزه هــر روز افزایــش و بــه بیــش از ۹ هــزار تومــان 
رســید، امــا نهادهــای نظارتــی و تنظیــم بــازار ســکوت 
کردنــد و بــه اعتــراض مرغــداران بهــا ندادنــد.   مطلــق 
وی همچنیــن بــه افزایــش بیــش از ۳۰ درصــدی نــرخ 
گفــت: بااین وجــود  کــرد و  کرایه هــا و خدمــات اشــاره 
و تا ایــن لحظــه قیمــت تمام شــده مــرغ در اســتان 
اصفهــان تغییــری نکــرده و نهادهــای نظارتــی اجــازه 
افزایــش قیمــت را نمی دهنــد. وی بــا بیان اینکــه 
قیمــت مــرغ بایــد در بــازار بــر اســاس عرضــه و تقاضــا 
کنــون قیمــت  کــرد: متاســفانه ا کیــد  تعییــن شــود، تا
و  می شــود  کنتــرل  دســتوری  صــورت  بــه  مــرغ 
متولیــان تنظیــم بــازار بــه افزایــش قیمــت نهاده هــا و 
قیمــت تمام شــده مــرغ زنــده توجهــی ندارنــد. دبیــر 
انجمــن مرغــداران اســتان اصفهــان بــا بیان اینکــه 
قیمــت تمام شــده مــرغ زنــده بیــن ۲۰ تــا ۲۱ هــزار 
کــرد: بــا توجــه بــه تعهــدات و  تومــان اســت، تصریــح 
ســختگیری هایی کــه در اســتان اصفهــان می شــود، 
مــرغ زنــده تا ایــن لحظــه بیــش از ۱۷ هــزار و ۱۰۰ تومــان 
فروختــه نمی شــود، امــا از اینکــه مــرغ بــا چــه قیمتــی 
بــه دســت مصرف کننــده می رســد، بی خبریــم. وی 
ــه افزایــش هزینه هــای  ــا توجــه ب کــرد: ب کیــد  البتــه تا
تولیــد قیمــت تمام شــده مــرغ زنــده حــدود ۲۰ هــزار 
کــه براســاس آن بایــد بــا نــرخ ۲۷ تــا ۲۸  تومــان اســت 

هــزار تومــان بــه دســت مصرف کننــده برســد.

دبیر انجمن مرغداران استان 
اصفهان:

غ به صورت  قیمت مر
کنترل می شود دستوری 

خبرربخ

معــاون اول رئیــس جمهــور افزایــش وام مســکن 
روســتایی بــه ۱۰۰ میلیــون تومــان را بــه وزارت راه و 

کــرد. شهرســازی و بنیــاد مســکن ابــاغ 
معــاون  جهانگیــری  اســحاق  مهــر،  گــزارش  بــه 
در  وزیــران  هیئــت  مصوبــه  جمهــور  رئیــس  اول 
خصــوص تســهیات مســکن روســتایی را بــه وزارت 

راه و شهرســازی، ســازمان برنامــه و بودجــه، بانــک 
کــرد. مرکــزی و بنیــاد مســکن انقــاب اســامی ابــاغ 

بــر اســاس این مصوبــه بانــک مرکــزی مکلــف اســت 
نســبت بــه تعییــن بانک هــای عامــل و ســهمیه 
کــدام بــرای بهســازی و نوســازی ۲۰۰ هــزار واحــد  هــر 
مســکونی روســتایی، حاشــیه شــهرها و شــهرهای 

کنــد. زیــر ۲۵ هــزار نفــر اقــدام 
نــوع ضمانت ایــن تســهیات، ســفته زنجیــره ای 

تعییــن شــده اســت.
 ۱۰۰ جــاری،  ســال  در  مذکــور  تســهیات  ســقف 
بازپرداخــت آن ۲۰ ســاله  میلیــون تومــان و دوره 

بــود. خواهــد 
مســکن  تســهیات  مذکــور،  مصوبــه  اســاس  بــر 
ــد  ــرخ ۵ درص ــا ن ــه ای و ب ــورت یاران ــه ص ــتایی ب روس
اســت؛ ســازمان برنامــه و بودجــه نیــز مکلــف خواهد 
شــد مابه التفاوت ایــن نــرخ ســود را بــا نــرخ ســود 
کــه در  تســهیات مصــوب شــورای پــول و اعتبــار 
حــال حاضــر ۱۸ درصــد اســت، از محــل بودجــه 

کنــد. ســنواتی بــه بانــک مرکــزی بازپرداخــت 
بنیــاد مســکن نیــز مکلــف بــه همــکاری بــا بانــک 
اســتان  هــر  ســهمیه  تعییــن  زمینــه  در  مرکــزی 
بــر تعــداد واحدهــای مســکونی مشــمول  مبنــی 
دریافت این تســهیات در آن اســتان، شــده اســت.

از سوی معاون اول رئیس جمهور؛

وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی ابالغ شد

گزارشربخ

وزارت  ســوی  از  شــده  منتشــر  آمــار  جدیدتریــن 
نشــان  )صمــت(  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
ک دام و  کــه قیمــت برخــی از انــواع خــورا می دهــد 
غ زنــده  طیــور، میــوه، حبوبــات و برنــج، روغــن، مــر
و همچنیــن آهــن آالت طــی ســال 1۳99 بیــش از 
۱۰۰ درصــد افزایــش داشــته و بیــن ۲ تــا ۴ برابــر شــده 
گــران شــده  ــا ۱۰۰ درصــد  کاال نیــز ۵۰ ت و قیمــت ۴۱ 

اســت. 
کــه تغییــرات  کاالیــی  گزارش ایســنا، از بیــن ۹۷   بــه 
قیمــت آن هــا از اســفند مــاه ســال ۱۳۹۸ تــا مــاه 
کاال   ۲۷ قیمــت  شــده،  منتشــر   ۱۳۹۹ مشــابه 
بیــش از ۱۰۰ درصــد افزایــش یافتــه و قیمــت آن هــا 
بیــن دو تــا نزدیــک بــه چهــار برابــر شــده اســت. 
کنجالــه  بــه  افزایــش قیمــت مربــوط  بیشــترین 
کــه قیمــت آن در مــدت یاد  ســویای وارداتــی اســت 
شــده ۲۷.۱ درصــد افزایــش یافتــه و ۳.۷ برابــر شــده 
کنــار آن بایــد بــه جــو خارجــی و داخلــی  اســت و در 
بــا ۱۰۷.۸ و ۱۶۳ درصــد و ذرت خارجــی و داخلــی 
بــا ۱۲۲.۸ و ۱۳۰.۳ درصــد افزایــش قیمــت اشــاره 
ک  کاالهــا نیــز بــه عنــوان خــورا که ایــن  کــرد؛ چرا
غ  گوشــت، تخــم مــر غ،  دام و طیــور بــر قیمــت مــر
غ زنده نیــز در  و لبنیــات نیــز تاثیرگذارنــد. قیمــت مر
همیــن مــاه بــا افزایــش ۱۰۱.۱ درصــدی نســبت بــه 
اســفند ســال ۱۳۹۸ بــه حــدود ۱۷ هــزار ۳۰۰ تومــان 

ــت. ــیده اس رس
ســتاد  در  غ  مــر مصــوب  قیمــت  گذشــته  ســال 
تنظیــم بــازار دو بــار افزایــش یافــت و در نهایــت 
قیمــت مصــوب آن ۲۰ هــزار و ۴۰۰ تومــان شــد، امــا 
غ بــه  گوشــت مــر کیلــو  در اســفندماه قیمــت هــر 
ــا  بیــش از ۴۰ هــزار تومــان هــم رســید. در نهایــت ب
کــرده  ــازار اعــام  وجود اینکــه دبیــر ســتاد تنظیــم ب
غ تــا پایــان مــاه رمضــان  بــود قیمــت مصــوب مــر
تغییــر نمی کنــد، دوازدهــم فروردیــن مــاه قــرارگاه 
غ در اولین جلســه کاری خــود نرخ  ســاماندهی مــر

غ را ۴۵۰۰ تومــان افزایــش داد. مصــوب مــر
گــرم  غ  کثــر قیمــت مصــوب مــر بر ایــن اســاس  حدا
بــرای مصــرف کننده  کیلویــی ۲۴ هــزار و ۹۰۰ تومان 
تعییــن شــد. هــر چنــد بعــد از اعــام نــرخ جدیــد 
روزهــای  در  امــا  گرفــت،  آرام  مدتــی  بــرای  بــازار 
کوبیــده می شــود و  ــی  گران ــر طبــل  اخیــر مجــددا ب
ــبکه و  ــارج از ش غ خ ــر ــه م ــر عرض ــی ب ــاری مبن اخب
تغییــر قیمــت توســط واســطه ها اعــام شــد. نایــب 
کانون انجمن صنفی مرغداران گوشــتی با  رئیــس 

غ به دلیــل افزایش  اشــاره به اینکــه هزینــه تولید مــر
گفتــه  هزینــه مولفه هــای تولیــد بــاال رفتــه اســت، 
گــر فکــری بــرای شــرایط پیــش آمــده نشــود و  کــه ا
غ  کنتــرل و نظــارت بر بازار نباشــد شــاهد کمبــود مر

ــود. در ماه هــای آینــده خواهیــم ب
کــه قیمــت آن هــا طــی  کاالهــای دیگــری  از جملــه 
یــک ســال بیــش از دو برابــر شــده شــامل برخــی 
انــواع میــوه، حبوبــات، برنــج و روغــن اســت؛  از 
کــه در اســفند ســال قبــل قیمــت پرتقال  به طــوری 
شــامل   حبوبــات  قیمــت    ،۱۹۱.۵ مــوز   ،۱۳۶.۴
نخــود، لپــه و عــدس، بــه ترتیــب ۱۱۵.۵، ۱۱۴.۱ و 
کســتانی، هندی و  ۱۲۷.۲ درصــد و قیمــت برنــج پا
ــره   ک تایلنــدی نیــز ۱۱۳.۶، ۱۱۱.۱ و  ۱۸۵.۴ درصــد و 
کیلویــی روغــن  گرمــی، حلــب ۱۶  پاســتوریزه ۱۰۰ 
نباتــی معمولــی و روغــن نیمــه جامــد بــه ترتیــب 
۱۱۹.۹، ۱۶۲.۹ و ۱۳۱.۱ درصــد نســبت بــه اســفند 

ســال ۱۳۹۸ افزایــش یافتــه اســت.
قیمت موز ۳ برابر شد

بنابرایــن در اســفند مــاه ســال قبــل قیمــت هــر 
کیلــو پرتقــال بــه ۱۵ هــزار و ۳۰۰، مــوز ۵۱ هــزار و ۳۰۰ 
کیلــو حبوبــات شــامل  نخــود، لپــه  تومــان،  هــر 
ــه ۲۱ هــزار و ۴۰۰ تومــان، ۳۷  ــه ترتیــب ب و عــدس ب
هــزار و ۳۰۰ تومــان و ۲۶ هــزار و ۴۰۰ تومــان و قیمــت 
کســتانی، هنــدی و برنــج تایلنــدی بــه ۲۴  برنــج پا
هــزار و ۶۰۰ تومــان و ۲۳ هــزار و ۷۰۰ تومــان و ۱۵ هــزار 
کــره پاســتوریزه ۱۰۰ گرمــی، حلــب ۱۶  و ۷۰۰ تومــان و 

کیلویــی روغــن نباتی معمولــی و روغن نیمه جامد 
بــه ۹۹۰۰، ۳۰۵ هــزار تومــان و ۸۱ هزار تومان رســیده 

اســت.
همچنیــن قیمــت برخــی از انــواع تیرآهــن، ورق 
ســیاه، ســیم و الســتیک طــی یــک ســال اخیــر بین 

ــا ۱۵۰ درصــد افزایــش یافتــه اســت. ۱۰۰ ت
۴۱ کاال ۵۰ تا ۱۰۰ درصد گران شدند

کاال هــم بیــن ۵۰ تــا ۱۰۰ درصــد  در ایــن میــان ۴۱ 
کــه از جملــه مهم تریــن  افزایــش قیمــت داشــتند 
آن هــا لوبیــا چیتــی و قرمــز بــا ۹۹.۳ و ۹۱.۶ درصــد، 
غ و  ــم مــر غ و تخ گوشــت مــر ــا ۸۷.۴،  ــیب زرد ب س
جوجــه یــک روزه ۸۷ و ۸۳ و ۸۰.۹ درصــد، شــیر 
خــام درب دامــداری، شــیر پاســتوریزه پرچــرب، 
پنیــر روزانــه و ماســت پاســتوریزه بــا ۷۵.۹، ۷۱.۹ 
بنــدی  بســته  شــکر  درصــد،   ۵۵.۹ و   ۸۸.۸ و 
بــا  شکســته  قنــد  و ۷۲.۱،  بــا ۷۴.۷  کیلویــی  و 
۸۶.۵، انــواع چــای خارجــی ۶۷ تــا ۷۳ درصــد، 
ــا ۸۱.۱،  ــی ب ــن ماه ــد و ت ــا ۵۴.۷ درص ــه ب خمیرمای
صابــون و انــواع شــوینده شــامل مایع ظزفشــویی، 
دستشــویی و پــودر بــا ۶۲ تــا ۶۹ درصــد، بیــن ۵۰ تــا 

۱۰۰ درصــد افزایــش قیمــت داشــته اند.
بنابرایــن در پایــاس ســال گذشــته قیمــت هــر کیلــو 
لوبیــا چیتــی و قرمــز بــه ۳۱ هــزار و ۶۰۰ ۲۷ هــزار و ۴۰۰ 
غ  گوشــت مــر تومــان، ســیب زرد بــه ۱۵ هــزار و ۱۰۰، 
غ و جوجــه یــک روزه بــه ۲۳ هــزار و ۸۰۰،  و تخــم مــر
۱۸ هــزار و ۳۸۰۰ تومــان، شــیر خــام درب دامــداری، 

شــیر پاســتوریزه پرچــرب و پنیــر روزانــه بــه ۴۷۰۰، ۱۲ 
هــزار و ۷۰۰ و ۲۵ هــزار تومــان، شــکر بســته بنــدی و 
کیلویــی بــه حــدود ۱۰ هــزار و ۵۰۰، قنــد شکســته بــه 
ــی ۵۰۰  ــای خارج ــواع چ ــان، ان ــزار توم ــدود ۱۳ ه ح
گرمــی بــه حــدود ۱۰۰ تــا ۱۱۶ هــزار تومــان، تــن ماهــی 

بــه حــدود ۲۶ هــزار تومــان رســیده اســت.
انــواع دیگــر تیرآهــن، میلگــرد، الســتیک، ســیمان، 
گــچ ســفید، یخچــال و فریزر و ماشــین لباسشــویی 
ــق از  ــه مش ــه و دفترچ ــذ روزنام کاغ ــل،  ــد داخ تولی
کــه قیمــت آن هــا  کاالهایــی اســت  جملــه دیگــر 

بیــش از ۵۰ درصــد افزایــش یافتــه اســت.
کــه در مدت یاد شــده  از بیــن مهم تریــن کاالهایــی 
کمتــر از ۵۰ درصــد افزایــش قیمــت داشــتند هــم 
می تــوان بــه برنــج طــارم اعــا و داخلی هاشــمی بــا 
گرمــی بــا ۴۸  کارونــی ۷۰۰  ۴۶.۲ و ۴۳.۵ درصــد، ما
گوشــت  گوجــه فرنگــی بــا ۱۸.۷ درصــد،  درصــد، 
درصــد،   ۴۵.۲ و   ۴۰ بــا  گوســاله  و  گوســفندی 
گوســاله زنــده بــا ۳۵.۷ و ۴۵.۲ درصــد،  گوســفند و 
آرد  تــا ۴۲ درصــد و  بــا حــدود ۳۸  روغــن موتــور 
صنــف و صنعــت بــا ۳۵.۵ درصــد افزایــش قیمــت 

ــرد. ک اشــاره 
کدام کاال ارزان شد؟

در ایــن میــان در مــدت یــاد شــده قیمــت تنهــا 
کاهــش داشــته و از ۸۹۰۰  قیمــت پیــاز ۳۹.۱ درصــد 
تومــان در اســفند ســال ۱۳۹۸ بــه ۵۴۰۰ تومــان در 

گذشــته رســیده اســت. اســفند ســال 

در سال ۱۳۹۹؛ 

قیمت ۲۷ کاال ۲ تا ۴ برابر شد 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

کــه قیمــت  گزارش هــای رســمی نشــان مــی دهــد 
برنج ایرانــی در بــازار تــا بیــش از ۴۷ هــزار تومــان هــم 
رســیده و قیمــت برنــج خارجــی نیــز پــا بــه پــای آن در 

حــال حرکــت اســت.
بــه گزارش ایســکانیوز؛ حــدود دو ســالی می شــود که 
دیگــر برنــج وارداتــی ارز ۴۲۰۰ تومانــی دریافــت نمــی 
کند و واردات آن با ارز ســامانه نیما انجام می شــود، 
از آن زمــان بــه بعــد و بــا توجــه بــه حجــم واردات 
قیمــت برنــج خارجــی نیــز رو بــه افزایــش رفــت و از 
حــدود ۷۰۰۰ تــا ۸۰۰۰ تومــان بــه مــرز قیمتــی رســیده 
ــی  ــاوت قیمت ــی تف ــا برنج ایران ــدان ب ــون چن کن ــه ا ک

نــدارد. 
برنج ایرانی ۴۴ درصد گران شد 

گــزارش مرکــز  بررســی قیمــت برنــج براســاس آخریــن 
آمار ایــران، نشــان مــی دهــد کــه هــر کیلو برنــج درجه 
بــه طــور  امســال  مــاه  اردیبهشــت  یک ایرانــی در 
متوســط حــدود ۳۶ هــزار تومــان فــروش رفتــه در 
کثــر آن تــا  کــه حداقــل قیمــت ۳۰ هــزار و حدا حالــی 

ــت.  ــوده اس ــان ب ــزار و ۱۰۰ توم ۴۷ ه
برنج ایرانــی در اردیبهشــت مــاه پارســال هر کیلــو ۲۵ 
هــزار تومــان و در فروردیــن امســال بــا افزایــش ۱۰ هزار 
تومانــی بــه طــور متوســط تــا ۳۵ هــزار تومــان قیمــت 
خــورده اســت، این تغییــر نشــان مــی دهــد نســبت 
بــه مــاه قبــل ۱.۹ و در مقایســه بــا پارســال ۴۴.۴ 

درصــد افزایــش قیمــت دارد. 
افزایش قیمت برنج خارجی از ۱۲ به ۲۰ و حتی 

۳۰ هزار تومان

در رابطــه بــا وضعیــت برنــج وارداتــی در اردیبهشــت 
کــه در  کیلــو حــدود ۱۲ هــزار تومــان بــوده  پارســال هــر 
فروردیــن امســال بــا افزایــش دو برابــری به ۲۴ هــزار و 

۵۰۰ تومــان رســیده اســت.
در مــاه قبــل قیمــت برنــج خارجــی بــه طور متوســط 
و  ولــی حداقــل ۲۳  بــوده  تومــان  و ۶۰۰  هــزار   ۲۴
کثــر ۳۰ هــزار تومــان هــم بــرای آن در معامــات  حدا

ثبــت شــده اســت. 
بر این اســاس، برنج خارجی در اردیبهشــت امســال 
نســبت به ماه قبل ۰.۶ و در مقایســه با پارســال ۱۰۶ 

درصــد گران شــده اســت. 
دپوی ۴۳ هزار تنی در گمرک و بنادر

امــا بررســی آخریــن وضعیــت واردات برنــج در آمــار 
ســال  در  کــه  دارد  حکایــت  از ایــن  گمرک ایــران 
گذشــته ۹۳۶ هــزار و ۸۰۹ تــن برنــج بــه ارزش ۸۶۸ 
شــده  انجــام  واردات  دالر  هــزار   ۵۳۳ و  میلیــون 
اســت. در فروردیــن امســال نیــز میــزان واردات برنــج 
ــه ارزش یــک میلیــون دالر بــوده و در  ۹۹ هــزار تــن ب
حــال حاضــر حــدود ۴۳ هــزار تــن برنــج در بنــادر دپــو 

شــده اســت.

ــام  ــت ن ــاز ثب ــاختمان از آغ ــکن و س ــاون مس مع
مجــدد مســکن ملــی از نوزدهــم  خــرداد خبــر 

داد.
گفــت: تســهیات  معــاون مســکن و ســاختمان 
تومــان  میلیــون   ۱۵۰ بــه   ۱۰۰ از  ملــی  مســکن 
ثبت نــام  آنکــه  ضمــن  اســت  یافتــه  افزایــش 
مجــدد طــرح اقــدام ملــی مســکن از 19 خــرداد 

امســال در ۲۳۰ شــهر آغــاز خواهــد شــد.
زمیــن  افــزود:  زاده  محمــود  محمــود  آقــای 
احــداث مســکن ملــی در ۲۳۰ هــزار شــهر تامیــن 
شــده و از هفتــه آینــده مرحلــه مجــدد ثبت نــام 

تامیــن  آن هــا  بــرای  زمیــن  کــه  در شــهر هایی 
شــده آغــاز خواهــد شــد.

کــرد: بــا مصوبــه دولــت تســهیات  وی اضافــه 
اختصــاص یافتــه بــه مســکن ملــی از ۱۰۰ بــه ۱۵۰ 
میلیــون تومــان افزایــش یافتــه اســت و تولیــد 

ــت. کار اس ــتور  ــکن در دس ــتمر مس مس
معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره به اینکــه 
واحــد  هــزار   ۵۳۰ احــداث  اجرایــی  عملیــات 
از  اســت  شــده  آغــاز  کشــور  در  ملــی  مســکن 
پایــان  تــا  ملــی  مســکن  دوم  مرحلــه  افتتــاح 

داد. خبــر  خــرداد 
مرحلــه نخســت افتتاح هــای طــرح اقــدام ملــی 
گذشــته انجــام شــده  مســکن آبان مــاه ســال 

بــود.
پیشــتر معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و 
ــزار  ــر ۳۵ ه ــزون ب ــرداری اف ــره ب ــازی از به شهرس
در  ملــی  اقــدام  طــرح  و  مهــر  مســکن  واحــد 
گفــت: در حــال حاضــر  آینــده نزدیــک خبــر داد و 
زمیــن مــورد نیــاز بــرای اجــرای طــرح اقــدام ملــی 
کشــور تامین شــده است. مســکن در ۲۳۰ شــهر 

بخــش  گفــت:  مالیاتــی  امــور  کارشــناس 
کــه بــا ارز و خریــد و فــروش  کنش هــای بانکــی  ترا
دیــده  افــراد  درآمــد  در  اســت  مرتبــط  ک  امــا
نمی شــد. قانــون مالیــات بــر عایــدی ســرمایه 
کنش هــای بانکــی را هــم پوشــش  بخشــی از ترا

می دهــد.
ــی،  کارشــناس امــور مالیات ــور  ســیاوش غیبــی پ
ســرمایه  عایــدی  بــر  مالیــات  اجــرای  دربــاره  
گفــت: آنچــه در قانــون جدیــد دربــاره مالیــات بــر 
عایــدی ســرمایه آمــده اســت. بــه طور مشــخص 
ک، زمیــن، طــا و محاســبه مالیــات  بــه ارز امــا
کــرده اســت. تــا بــه حــال درباره ایــن  آن هــا اشــاره 
کــش  و قوس هــا و اختافــات فراوانــی  قانــون 
آن  اجرایــی  مشــکات  اســت.  داشــته  وجــود 
ــات  ــد تداخ ــوده بای ــود ب ــای موج ــن نامه ه آیی
ــه  ک ــون مالیات هــای مســتقیم  ــا مــاده ۵۹ قان ب
ک  در ارتبــاط بــا نقــل و انتقــال و ســر قفلــی امــا

حــل شــود.
گفــت: مالیــات بــر جمــع درآمــد قبــا  غیبــی پــور 
در قانــون مالیاتــی بــوده، امــا بــه دلیل عدم ســاز 
کار حــذف شــده اســت. ولــی مالیــات بــر جمــع  و 
درآمــد بــه یــک شــخص حقیقــی مربــوط اســت 
کســب  کــه در تمــام منابــع بــه هــر میــزان در آمــد 
کســر معافیت هــای مقــرر  می کنــد. بایــد پــس از 
کــه ســازوکار  کنــد  در قانــون مالیــات را پرداخــت 

اجرایــی نداشــت.

قانــون  در  تمام ایــن اصاحــات  ادامــه داد:  او 
عایــدی  بــر  مالیــات  اجراســت.  قابــل  جدیــد 
کــه  دارد  مشــخص  منبــع  چنــد  ســرمایه 
مهمتریــن هــدف آن جلوگیــری از فعالیت هــای 
ک اســت؛ و  گرانه در بــازار مســکن و امــا ســودا
در نهایــت زمینــه ســاز اخــذ مالیــات بــر مجمــوع 
ــر دامنه ایــن مالیــات  گ درآمــد می شــود. البتــه ا
خواهــد  دشــوار  آن  اجــرای  کننــد  گســترده  را 
کــه بــا ارز و  کنش هــای بانکــی  بــود. بخــش ترا
ک مرتبــط اســت در درآمــد  خریــد و فــروش امــا
افــراد دیــده نمی شــد. قانــون جدیــد بخشــی از 
کنش هــای بانکــی را هــم پوشــش می دهــد. ترا

کرد: ایــن  کارشــناس امــور مالیاتــی تصریــح  ایــن 
مترقــی  قانــون  یــک  آینــده  ســال  در  قانــون 
انتظــار  شــد.  خواهــد  اجرایــی  و  بــود  خواهــد 
رســانی  اطــاع  بیشــتر  امســال  کــه  مــی رود 
در ایــن خصــوص انجــام شــود. بــه خصوصــی 
مودیــان بایــد در جریــان جزئیات ایــن قانــون 

بگیرنــد. قــرار 
ــادآور شــد:  ــان ی ــی در پای کارشــناس مالیات ایــن 
آینده ایــن  ســال  تــا  کــه  اســت  برآوردها ایــن 
قانــون بــه مرحلــه اجــرا شــدن برســد. امــا دو 
نکتــه دربــاره قانــون مالیــات برعایــدی ســرمایه 
وجــود دارد، اول اینکــه وقتــی قانــون اجــرا شــود 
ســنگینی در ســبد درآمدهــا خواهــد بــود و دوم 
جــا افتــادن و عملیاتــی شــدن این قانــون اســت 

ــد. ــول می انجام ــه ط ــی ب ــدت زمان ــه م ک

گــزارش دوره دوازدهــم طــرح شــاخص  بررســی 
رکــود  بیانگــر  فروشــی  خــرده  خریــد  مدیــران 
وضعیــت بخــش خــرده فروشــی در فروردیــن مــاه 

۱۴۰۰ نســبت بــه اســفند مــاه ۱۳۹۹ اســت.
گزارش اتــاق اصناف ایــران، معاونت اقتصادی  بــه 
گــزارش  و برنامه ریــزی اتــاق اصناف ایــران هــر مــاه 
طرح شــاخص مدیران خرید)PMI(  که »شــامخ« 
نامیــده می شــود را منتشــر می کنــد، بــر اســاس این 
کل )۳۴.۶۲( نشــان دهنده  گــزارش عــدد شــامخ 
خــرده  بخــش  وضعیــت  رکــود  دهنــده  نشــان 
بــه  نســبت   ۱۴۰۰ مــاه  فروردیــن  در  فروشــی 
شــاخص  اســت.   )۵۸.۳۳(  ۱۳۹۹ مــاه  اســفند 
ــتریان )۲۶.۹۲( در  ــد مش ــات جدی ــزان سفارش می
کاهــش نســبت بــه  فروردیــن، بــا )۵۳.۸۵( درصــد 
مــاه قبــل، بیشــترین میــزان تغییــر شــاخص ها در 

بیــن ۵ مؤلفــه اصلــی شــامخ بــوده اســت.
کلیــه شــاخص ها )بــه غیــر از  در فروردیــن ۱۴۰۰ 
شــاخص قیمــت خریــد مــواد اولیــه یــا لــوازم مــورد 
نیــاز و شــاخص قیمــت محصــوالت تولیــد شــده( 

کاهشــی داشــته اند. ــد  ــه مــاه قبــل رون نســبت ب
تحلیل شامخ بخش خرده فروشی در فروردین 

ماه ۱۴۰۰
از  آمــده  عمــل  بــه  نظرســنجی های  طبــق 
کشــور شــاخص  فروشــگاه های زنجیــره ای سراســر 
بخــش خــرده فروشــی در فروردیــن ۱۴۰۰، عــدد 
کــه در مقایســه بــا مــاه  )۳۴.۶۲( بــه دســت آمــده 
نشــان  را  درصــدی   )۴۰.۶۶( کاهــش  گذشــته 

گســترش  کــه متأثــر از تعطیــات نــوروز و  می دهــد 
مــوج چهــارم کرونا از تاریــخ ۱۶ فروردین و تعطیلی 
برخــی مشــاغل و اعمــال محدودیت هــا اســت.

ــار  ــگاه اطــاع رســانی و پایــش آث ــزارش پای گ ــر  ــا ب بن
در  مــردم  کارتــی  خریدهــای  کرونــا،  اقتصــادی 
فروردیــن مــاه ســال جــاری در مقایســه بــا اســفند 
کــه دوران پیــک خریدهــای  گذشــته  مــاه ســال 
عیدانــه بــود، )۱۲.۷۶( درصــد در تعــداد و )۲۹.۴۷( 
کمتــر شــده اســت. در مــاه مــورد  درصــد در ارزش 
کلیــه شــاخص ها )بــه غیــر از شــاخص  مطالعــه، 
نیــاز  مــورد  لــوازم  یــا  اولیــه  مــواد  خریــد  قیمــت 
شــده(  تولیــد  محصــوالت  قیمــت  شــاخص  و 
کاهشــی داشــته اند. بــر  نســبت بــه مــاه قبــل رونــد 
گــزارش مرکــز آمار ایــران، نــرخ تــورم ماهانــه  اســاس 
کــه در  فروردیــن ۱۴۰۰ بــه )۲.۷( درصــد رســیده 

مقایســه بــا مــاه قبــل )۰.۹( واحــد درصــد افزایــش 
داشــته اســت و بــه همیــن علــت شــاهد افزایــش 
ــواد  ــد م ــت خری ــاخص قیم ــدی ش )۳۵.۱۶( درص
اولیــه یــا لــوازم مــورد نیــاز و بــه تبــع افزایــش )۱۲.۰۹( 
تولیــد  محصــوالت  قیمــت  شــاخص  درصــدی 
شــده یــا خدمــات ارائــه شــده، هســتیم. شــاخص 
کار  ســرعت انجــام و تحویــل ســفارش و یــا فراینــد 
بــه دلیــل تعطیــات عیــد و هــم چنیــن تعطیلــی 
کاهــش )۲۷.۴۷(  برخــی از مشــاغل در شــهرها بــا 

درصــدی مواجــه شــده اســت.
کثــر خریدهــای  کــه مــردم ا بــا توجــه به ایــن امــر 
خــود را معمــواًل در اســفندماه و روزهــای پایانــی 
کاالهــا  ســال انجــام می دهنــد لــذا میــزان فــروش 
کاهــش )۶۰.۴۴(  و خدمــات در فروردیــن مــاه بــا 

درصــدی همــراه بــوده اســت.

برنج ایرانی تا ۴۷ هزار تومان قیمت خورد

آغاز ثبت نام مجدد مسکن ملی از 19 خرداد 

کارشناس امور مالیاتی پاسخ داد؛

مالیات بر عایدی سرمایه،
کنش های بانکی نیز می شود؟ شامل ترا

در فروردین ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ۱۳۹۹؛

بخش خرده فروشی دچار رکود شد

خبر

گفــت: بــا  گوشــتی  رئیــس اتحادیــه مرغــداران 
غ زنــده بــه  کنونــی جوجــه قیمــت مــر قیمــت 

۱۹ هــزار تومــان بــه بــاال خواهــد رســید.
حتمــًا  بایــد  غ  مــر بــازار  ســاماندهی  بــرای 
غ  ماهانــه بیــن ۱۵ تــا ۲۰ میلیــون تخــم مــر
کشــور وارد شــود و ســپس این  نطفــه دار بــه 
دســت  بــه  تشــکل ها  طریــق  از  غ  مــر تخــم 
غ  مرغــداران واقعــی برســد تا نوســانات بــازار مر

حــل شــود.
با ایمنــا  گــو  و  گفــت  در  جافــر  غامحســین 
ــبت  ــک روزه نس ــه ی ــد جوج ــرد: تولی ک ــار  اظه
کاهــش یافتــه و  گذشــته ۱۵ درصــد  بــه ســال 
بــا قیمتــی در حــدود ۹ هــزار تومــان تــا ۹ هــزار و 

۲۰۰ تومــان بــه فــروش می رســد.
کاهــش  کــه تولیــد جوجــه یــک روزه  زمانــی 
غ نیــز افزایــش خواهــد  می یابــد، قیمــت مــر
امســال  بر ایــن  عــاوه  افــزود:  وی  داشــت. 
ــه  ک ــت  ــه اس ــش یافت ــز افزای ــرف نی ــرانه مص س
در افزایــش قیمــت جوجــه یــک روزه بــی تأثیــر 
قیمت هــای  بــا  غ  مــر تولیــد  اســت.  نبــوده 
کنونــی جوجــه یــک روزه و قیمت هــای اعــام 
شــده بــرای فــروش، بــرای مرغــداران بــه صرفه 
اســاس  بــر  غ  مــر مصــوب  قیمــت  نیســت. 
جوجــه یــک روزه چهــار هــزار و ۲۰۰ تومانــی 

تعییــن شــده اســت.
افزایش مستمر قیمت جوجه یک روزه

گــر  گفــت: ا گوشــتی  رئیــس اتحادیــه مرغــداران 
محــدوده  در ایــن  روزه  یــک  جوجــه  قیمــت 
غ نیــز رو بــه  کاهــش تولیــد مــر ثابــت بمانــد، بــا 
کــه تولیــد به صرفه  رو خواهیــم بــود زیــرا زمانــی 
نباشــد مرغــدار جوجه ریــزی انجــام نمی دهد. 
بایــد  روزه  یــک  جوجــه  مصــوب  قیمــت 
ــده،  ــود، نامــه زده ش ــت ش ــر رعای هرچــه زودت
پیگیری هــای الزم نیــز انجــام شــده اما ایــن 
اتفــاق نیفتــاده و روز بــه روز بــا افزایــش قیمــت 

جوجــه یــک روزه مواجــه هســتیم.
کاهــش  جافــر همچنیــن در رابطــه بــا دلیــل 
کاهــش  دلیــل  بــه  گفــت:  جوجــه  تولیــد 
ــه  ــد جوج ــش تولی کاه ــا  ــادر ب ــزی م جوجه ری
کــه جوجه ریــزی  مواجــه شــده ایم، هــر زمــان 
مــادر انجــام شــود، شــش مــاه بعــد جوجــه 
می شــود،  عرضــه  بــازار  بــه  آن  روزه  یــک 
کاهــش قابــل  جوجه ریــزی مــادر در مهرمــاه 

داشــت. توجهــی 

ســال  شــروع  از  پیــش  داد:  ادامــه  وی 
بــا  کــه  کردیــم  اعــام  را  جدید ایــن موضــوع 
جوجه ریــزی  کاهــش  از  حجــم  وجود ایــن 
کاهــش جوجــه  مــادر از اردیبهشــت مــاه بــا 
یــک روزه مواجــه خواهیــم بــود و درخواســت 
بــه  دار  نطفــه  غ  مــر تخــم  واردات  کــه  شــد 

شــود. انجــام  ســرعت 
غ نطفــه دار از ابتــدای  گــر واردات تخــم مــر ا
بــا  کنــون  ا می شــد  انجــام  مــاه  فروردیــن 
مواجــه  روزه  یــک  جوجــه  کاهــش  مشــکل 
نبودیــم، امــا در واردات جوجه یک روزه تعلل 
انجــام  واردات  خردادمــاه  در  تــازه  و  کردنــد 

اســت. شــده 
غ نطفه  الزم است ماهانه ۲۰ میلیون مر

دار وارد شود
گفــت:  گوشــتی  اتحادیــه مرغــداران  رئیــس 
غ زنده بــه ۱۹  با ایــن قیمــت جوجــه قیمــت مــر

هــزار تومــان بــه بــاال خواهــد رســید.
غ باید حتمــًا ماهانه  بــرای ســاماندهی بــازار مــر
غ نطفــه دار  بیــن ۱۵ تــا ۲۰ میلیــون تخــم مــر
غ از  کشــور وارد شــود و ســپس این تخــم مــر بــه 
طریــق تشــکل ها بــه دســت مرغــداران واقعــی 
غ حــل شــود. جافــر  برســد تــا نوســانات بــازار مــر
ســال  در  جوجه ریــزی  کاهــش  رونــد  افــزود: 
تنش هــای  بــود،  خواهــد  دار  ادامــه  جــاری 
کاهــش  گرمایــی در فصــل تابســتان منجــر بــه 

غ می شــود. گیــری مــر وزن 
بــرای دریافــت نهــاده نیــز مرغــداران پــس از 
ثبــت درخواســت، حــدود ۲۰ روز بایــد منتظــر 
دریافــت نهــاده باشــند. بــرای مواجهــه با ایــن 
مشــکات بایــد چاره اندیشــی شــود تــا مرغــدار 
غ را بــا وزن ســبک تــری بــه  مجبــور نشــوند مــر

کنــد. بــازار عرضــه 
به انــدازه  را  غ  مــر مرغــداران  داریــم  انتظــار 
ــه  ــازار عرض ــه ب ــرده ب ک ــت  ــه دریاف ک ــاده ای  نه
بــا  نیــز  نهــاده  دریافــت  مراحــل  در  و  کنــد 

نشــود. مواجــه  مشــکلی 

رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی : 

غ زنده به بیش از ۱۹ هزار تومان می رسد قیمت مر

همزمــان بــا تغییــرات قیمتــی در نــرخ ارز بــازار 
انــواع  در  قیمتــی  تکان هــای  بــا  هــم  خــودرو 
خودرو هــای داخلــی و خارجــی روبــه رو شــده 

اســت. 
رونــد تغییــرات قیمتــی در نــرخ ارز بــازار خــودرو 
ــواع خودرو هــای  هــم تکان هــای قیمتــی را در ان
امــا  اســت.  کــرده  تجربــه  خارجــی  و  داخلــی 
کســی حاضــر بــه معاملــه  مهم اینجاســت هنــوز 
نیســت و فروشــنده ها هــم تمایلــی بــه فــروش 

خــودرو ندارنــد.
آزادســازی قیمــت  ارز، زمزمــه  نوســان قیمــت 
ــوالت در  ــت محص ــی قیم ــد افزایش ــودرو و رون خ
کارخانجــات خودروســازی خــود عاملــی شــده تــا 
کنــد. در حــال  رکــود در بــازار خــودرو تشــدید پیــدا 
حاضــر قیمت هــا فقــط اعــام شــده و در عمــل 

ــد و فــروش نیســت. خبــری از رونــق خری

در حــال حاضــر پرایــد ۱۳۱ بــا قیمــت ۱۱۵ میلیــون 
تومــان، ســمند ال ایکــس با قیمــت ۱۹۲ میلیون 
تومــان، کوییک دنــده ای با قیمت ۱۴۹ میلیون 
میلیــون  ســوز ۱۹۱  گانــه  دو  پــژو ۴۰۵  تومــان، 
میلیــون  قیمــت ۲۱۶  بــا  پــارس  پــژو  و  تومــان 
ــرار می گیــرد. همچنیــن  ــه ق تومــان مــورد معامل
ــژو«  ــان، پ ــون توم ــک ۳۹۱ میلی ــژو ۲۰۷ اتوماتی پ
۲۰۰۸« ۸۹۰ میلیــون تومــان، رانــا پــاس ۲۳۳ 
 ۳۲۱  »۱ »تیــپ  پــاس  دنــا  و  تومــان  میلیــون 

گــذاری شــده اســت. میلیــون تومــان قیمــت 

گرانی دالر قیمت خودرو را باال کشید:

فروشنده ها تمایلی به فروش ندارند 
خبرربخ
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معــاون بهره بــرداری شــرکت فــوالد مبارکــه بــا اشــاره 
کیفــی محصــوالت در ایــن شــرکت  بــه رکوردهــای 
ــازده  ــه ب ــه موفــق شــد ب گفــت: شــرکت فــوالد مبارک
کیفــی ۹۱ درصــد در تولیــد محصــوالت خــود دســت 
کنــون  کــه از ابتــدای راه انــدازی فــوالد مبارکــه تا یابــد 
کیفیــت محصــوالت شــرکت  بــی ســابقه اســت و 
کشــورهای  فــوالد مبارکــه قابــل رقابــت بــا تولیــدات 

اروپایــی اســت.
بهره بــرداری  معــاون  محمــدی،  کبــری  ا عبــاس 
شــرکت فوالد مبارکه با حضور در برنامه گفت وگوی 
کــرد: بــه طــور  ویــژه خبــری شــبکه اصفهــان اظهــار 
کلــی تولیدکننــدگان فــوالد در دو قســمت مشــغول 
بــه فعالیــت هســتند. بخشــی از ایــن تولیدکننــدگان 
مقاطــع طویــل ماننــد میلگــرد، نبشــی، ناودانــی و 
مــواردی از ایــن قبیــل تولیــد می کننــد که بــه صورت 
طبقه بنــدی  ســاختمانی  مصالــح  جــزء  عمــده 
از ایــن  دیگــری  بخــش  افــزود:  وی  می شــود. 
تولیدکننــدگان امــا تولیــد مقاطــع عریــض را بر عهده 
دارنــد. محصوالت ایــن بخــش شــامل تختــال، ورق 
گرم و ســرد، انواع ورق پوشــش دار مانند  نورد شــده 
کاربــرد  کــه بیشــتر  گالوانیــزه و... اســت  ورق رنگــی، 
صنعتــی داشــته و در صنایعــی ماننــد صنایــع نفــت 
گاز، پتروشــیمی، خودروســازی، صنایــع لولــه و  و 
انتقــال ســیاالت، پروفیل ســازی، لوازم خانگــی و... 
کاربــرد دارد. ایــن محصــوالت بــر اســاس تقاضــای 
گریدهــای مختلفــی داشــته  مشــتریان، می تواننــد 

باشــند.
گفــت:  معــاون بهره بــرداری شــرکت فــوالد مبارکــه 
 ایــن ورق بــر اســاس نیــاز مشــتریان از نظــر ترکیــب 
بســیار  مکانیکــی  خــواص  و  ابعــاد  شــیمیایی، 
متفــاوت بــوده و فرایندهــای مختلفــی در جهــت 
دلیل ایــن  همیــن  بــه  می کنــد.  تجربــه  تولیــد 
فرایندهــا بایــد بســیار دقیــق باشــد تــا محصــول 
نهایــی مطابــق بــا نیــاز مشــتری تولیــد شــود. این 
مســئله باتوجــه بــه تلرانس هــای مختلــف موجــود 
)از  محصــوالت  دقیــق  بســیار  ابعــاد  و  تولیــد  در 
کنتــرل  کمتــر( نیــاز بــه  ضخامــت ۱۶ تــا ۰.۱۸ و حتــی 
کیفیــت بســیار باالیــی چــه در مرحلــه تولیــد و چــه 

پــس از دســتیابی بــه محصــول نهایــی دارد.
کبــری محمــدی بــا بیان اینکــه در ســال ۹۹ نزدیک  ا

کشــور تولیــد  بــه ۱۱.۵ میلیــون تــن فــوالد خــام در 
شــد، گفــت: از ایــن مقــدار نزدیــک بــه ۱۰ میلیــون تن 
ــرکت  ــن در ش ــون ت ــه و ۷ میلی ــوالد مبارک ــروه ف گ در 
فــوالد مبارکــه بــوده اســت. شــایان ذکــر اســت این 
ــا  گــرم و ســرد ی فــوالد خــام در نهایــت بــه ورق هــای 
محصــوالت جانبــی موردنیــاز مشــتریان تبدیــل 

شــد.
تولید ۹۳ درصد ورق گرم کشور توسط فوالد 

مبارکه
کــرد: در حــال حاضــر ۹۳ درصــد ورق  وی تصریــح 
کشــور در فــوالد  گــرم و ۸۷ درصــد تختــال مــورد نیــاز 
گــروه فــوالد مبارکــه تولیــد می شــود. بــه  مبارکــه و 
کننــدگان عمــده محصــوالت  کلــی از مصــرف  طــور 
فــوالدی می تــوان بــه انــواع صنایــع پاییــن دســتی 
کوچــک ماننــد صنایــع فلــزی ســبک و  بــزرگ و 
ــرد. ک ــاره  ــور اش کش ــتراتژیک  ــع اس ــنگین و صنای س

معــاون بهره بــرداری شــرکت فــوالد مبارکــه اظهــار 
کــرد: مــا در ابتــدای هــر ســال عــاوه بــر هدف گــذاری 
کیفــی  گــذاری  کمی بــرای تولیــدات خــود، هــدف 
اقدامــات  مســئله  به ایــن  توجــه  بــا  داریــم.  نیــز 
الزم تعریــف و توســط بخش هــای مختلــف اجــرا 
می شــود. در نتیجه ایــن اقدامــات در ســال گذشــته 
و همــکاری  عالــی شــرکت  بــا حمایــت مدیریــت 
همــه پرســنل فــوالد مبارکــه، ۷ میلیــون تــن فــوالد 
کــه ۷۰۰ هــزار تــن از تولیــد ســال  کردیــم  خــام تولیــد 
کــه عــاوه بــر  ۹۸ بیشــتر بود. ایــن در حالــی اســت 
ــازده  ــوالت، ب ــد محص ــه در تولی ــل توج ــش قاب افزای
کیفــی خوبــی نیــز در فــوالد مبارکــه بــه ثبــت رســید.

بازدهی کیفی ۹۱ درصدی در فوالد مبارکه
کیفــی  ــر بازدهــی  کبــری افــزود: همچنیــن عــاوه ب ا

کیفــی قابــل  مناســب در ســال گذشــته، رکوردهــای 
توجهــی نیــز در دو مــاه ابتدایــی ســال جــاری بــه 
دســت آمــد. بــرای مثال شــرکت فــوالد مبارکه موفق 
ــه از  ک ــد  ــت یاب ــد دس ــی ۹۱ درص کیف ــازده  ــه ب ــد ب ش
کنون بی ســابقه  ابتــدای راه انــدازی فــوالد مبارکــه تا
که  کیفی همه واحدهایی را  اســت و مجموع بازده 

در فراینــد تولیــد دخالــت دارنــد؛ نشــان می دهــد.
بــاالی  بســیار  توانمندی هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
بــا  محصــوالت  تولیــد  در  مبارکــه  فــوالد  شــرکت 
اســت  شــده  باعــث  امــر  همیــن  گفــت:  کیفیــت 
تا ایــن شــرکت موفــق بــه تولیــد محصــوالت ویــژه بــا 
کیفیــت باال مانند محصــوالت API مورد نیــاز پروژه 
کشــور را از واردات ایــن  گــوره بــه جاســک شــده و 

کنــد. محصــوالت بــی نیــاز 
معــاون بهره بــرداری شــرکت فــوالد مبارکــه افــزود: 
دســتاورد  مهمتریــن  اقدامــات  نتیجه ایــن  در 
انجــام شــده ایجاد خودبــاوری ویــژه بــرای تولیــد 
محصــوالت مختلــف بــوده اســت. در حــال حاضــر 
بــازار  نیــاز  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  بر اینکــه  عــاوه 
داخلــی را تامیــن می کند، بخشــی از نیاز کشــورهای 
دیگــر نظیــر کشــورهای همســایه، شــرق دور و حتــی 

کشــورهای اروپایــی را نیــز تامیــن می کنــد.
کبــری محمــدی بــا اشــاره بــه اســتاندارد بــاالی  ا
گفــت:  کشــورهای اروپایــی در تولیــد فــوالد جهــان 
و  اروپــا  اتحادیــه  بــه  می تواننــد  شــرکت هایی 
ــه  ک کننــد  کشــورهای اروپایــی ورق فــوالدی صــادر 
از کیفیــت محصــول قابــل توجــه و رقابتــی برخــوردار 
فــوالد  گــر نگوییــم محصــوالت شــرکت  ا باشــند. 
مبارکــه از محصــوالت اروپایــی بهتــر اســت، حداقــل 
کامــل با ایــن محصــوالت را دارد. قابلیــت رقابــت 

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه خبر داد: 

ارتقاء چشمگیر شاخص کیفیت محصوالت 
شرکت فوالد مبارکه

خبرربخ

۱۰ هکتار از مراتع شهرســتان های ســمیرم و لنجان 
در اســتان اصفهان، در آتش ســوخت.

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
گفــت: آتــش ســوزی ســه هکتــار مراتع ونک ســمیرم 
و هفــت هــزار متر مربــع از مراتع هاردنگ شهرســتان 
لنجــان پــس از ۲ ســاعت تــاش عوامــل امــدادی و 

تیم هــای محلــی عصــر دیــروز مهــار شــد.
منصــور شیشــه فــروش افــزود: روز جمعــه هــم آتــش 
ســوزی در دو هکتــار از مراتــع آبگرمــک و پنــج هکتــار 
کیفتــه شهرســتان ســمیرم و ســه هکتــار از  از مراتــع 
مراتع هاردنــگ شهرســتان لنجــان پــس از دو تــاش 
عوامــل امــدادی و تیم هــای محلــی خامــوش شــد. 
مــورد  کنــون در ۶  تا ابتــدای ســال  از  گفــت:  وی 
حریــق در باغ هــای مراتــع و پوشــش های جنگلــی 
بــه وســعت ۱۶ و نیــم هکتــار از پوشــش های گیاهــی 

دچــار آتــش ســوزی شــد
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
افــزود: پارســال هــم ۱۵۱ حادثــه آتــش ســوزی در 
جنگلــی  و  مرتعــی  اراضــی  از  هکتــار  ســطح ۵۸۰ 

پیوســت. به وقــوع  اصفهــان  اســتان 
خرداد امســال هم چهار هکتار از مراتع و ذخیره گاه 
جنگلی »داغباشــی« در شهرســتان ســمیرم طعمه 

حریق شــد.
گــرم،  باد هــای  وقــوع  هــوا،  خشــکی  و  گرمــای 
کمی بارش هــای فصلــی و خشــکی پوشــش های 
گیاهــی شــرایط وقوع حریــق در عرصه های طبیعی 
گیاهان مرتعی و جنگلی و باغ ها  زیســت محیطی، 

ــرده اســت. ک را تشــدید 
حــدود ۲میلیــون هکتــار از اراضــی مرتعــی اســتان 
اصفهان، مســتعد آتش ســوزی اســت که بیشــتر آن 

ــرار دارد. ــی ق ــی و جنوب در شهرســتان های غرب

دستگاه های الکتروفیزیولوژی قلب در بیمارستان 
خورشــید اصفهان نصب و راه ندازی شــد.

گفــت:  اصفهــان  خورشــید  بیمارســتان  رئیــس 
بــا هزینــه ای   ABLATION و EPS دســتگاه های
ــداری شــده و از ایــن  ــال خری ــارد ری ــر ۲۴ میلی ــغ ب بال
پــس در جهــت خدمت رســانی بــه همشــهریان و 

قــرار می گیــرد. مراجعه کننــدگان مــورد اســتفاده 
 EPS دکتــر ســامی افزود: پیــش از ایــن دســتگاه های

و ABLATION از میــان بیمارســتان های دولتــی 
تنهــا در بیمارســتان چمــران وجــود داشــت.

آتش سوزی در ۱۰ هکتار از مراتع لنجان و سمیرم 

با بیش از ۲۴ میلیارد ریال هزینه:

راه اندازی دستگاه های الکتروفیزیولوژی قلب 
در بیمارستان خورشید اصفهان 

خبرربخ

خبرربخ

کوتاه از آبفا منطقه میمه

کوتاه از آبفا منطقه فالورجان

و  طالقانــی  خیابان هــای  آب  شــبکه  اصــاح 
ــد.  ــام ش ــر انج ــول ۵۰۰ مت ــه ط ــه ب ــعدی میم س
ــزارش روابــط عمومی آبفــا منطقــه میمــه،  گ ــه  ب
عملیات اصاح شــبکه خیابان هــای طالقانی و 
ســعدی میمه به دلیل فرســودگی شبکه توزیع 
آب توســط پیمانــکار و بــا نظــارت واحــد بهــره 

برداری ایــن امــور انجــام شــد.
گفتنــی اســت اصــاح شــبکه در ایــن دو خیابــان 

بــا لولــه پلــی اتیلن قطــر 11۰ میلی متر انجام شــد.

دیزل ژنراتور ایســتگاه پمپاژ ریاخــون فاورجان 
بــرق در مواقــع اضطــراری  بــا هــدف تأمیــن 

گــزارش روابــط عمومــی آب  راه انــدازی شــد. بــه 
و فاضــاب منطقــه فاورجــان، با هدف تأمین 
بــرق در مواقــع اضطراری در مجموعه ایســتگاه 
کیلــووات  پمپــاژ ریاخــون، دیــزل ژنراتــور 1۴۰ 
مســتقر در ایــن مجموعــه در مــدار بهره بــرداری 

گرفــت. قــرار 
تــاش  بــا همــت و  اقــدام  گفتنــی اســت این 
بــرداری آب منطقــه فاورجــان  بهــره  واحــد 

انجــام شــد.

ایســتگاه پمپاژ پارت فاورجان جهت مدیریت 
گــزارش  تنــش آبــی تجهیز و آماده ســازی شــد. به 
روابط عمومی آب و فاضاب منطقه فاورجان، 
بــا توجــه بــه لــزوم مدیریــت تنــش آبــی در ســطح 
کاهــش نــزوالت آسمانی، ایســتگاه  شهرســتان و 
ب شــرب پــارت در شهرســتان فاورجان 

ّ
پمپــاژ آ

ــت این  ــی اس گفتن ــد.  ــازی ش ــاده س ــز و آم تجهی
مدیریــت  پمپــاژ  عنوان ایســتگاه  بــا  عملیــات 

بحــران در مواقــع اضطــراری، انجــام شــد.

اصالح شبکه آب خیابان های طالقانی و سعدی 
میمه 

راه اندازی دیزل ژنراتور ایستگاه پمپاژ ریاخون 

عملیات آماده سازی و تجهیز ایستگاه پمپاژ پالرت 

خبر خبر

طبیعــی  منابــع  کل  اداره   آبخیــزداری  معــاون 
ســال  ســه  در  گفــت:  اصفهــان  آبخیــزداری  و 
اخیــر انــواع عملیــات و مطالعــات آبخیــزداری 
از  هکتــار  هــزار  ســطح ۷۶۹  در  آبخوانــداری  و 
عرصه هــای طبیعــی اســتان انجــام شــده اســت. 
ابوطالــب امینــی افــزود: ۳۴۱ هــزار هکتــار از رقــم 
مــورد اشــاره مربــوط بــه عملیــات و ۴۲۸ هــزار 
هکتــار مربــوط بــه مطالعــات آبخیــزداری بــوده 

اســت.
وی جــذب اعتبــار بخــش آبخیــزداری در ایــن 
مــدت را حــدود ۱۲۳ میلیــارد تومــان اعــام و 
کرد: بیش از ۷۸ نقطه ســیل خیز اســتان  اضافه 
بــا اجــرای طرح هــای آبخیــزداری زیــر پوشــش 
گرفــت تــا احتمــال خطــر بــروز ســیاب در آن  قــرار 

بــه حداقــل برســد.
کل منابــع طبیعــی و  معــاون آبخیــزداری اداره  
آبخیــزداری اصفهــان بــا اشــاره بــه اهمیــت مهــار 
روان آب هــا  و  ســیاب ها  از  بهینــه  اســتفاده  و 
کــرد: بــر مبنــای ۱۸۰ تحقیــق انجــام  خاطرنشــان 
کشــور، عملیــات آبخیــزداری  شــده در ســطح 
 ۵۳۰ اســتحصال  بــه  می توانــد  هکتــار  هــر  در 

مترمکعــب ســیاب و روان آب شــود.
فرســایش  از  جلوگیــری  بیان اینکــه  بــا  امینــی 
طرح هــای  اجــرای  ثمــرات  دیگــر  از  ک  خــا
کــرد: ســاالنه افــزون  آبخیــزداری اســت، تصریــح 
کشــور  ک در  ُتــن فرســایش خــا بــر ۲ میلیــارد 
کــه بــا اجــرای عملیــات مرتبــط  گــزارش می شــود 
کاســت  می توان، ایــن رقــم را بــه ۹ تــن در هکتــار 

ک اســت. کمــک بزرگــی بــه حفــظ خــا کــه 

خشــک  مناطــق  و  بیابان هــا  گســتره  بــه  وی 
گفــت: مناطقــی ماننــد  ــرد و  ک در اســتان اشــاره 
شــرق  اردســتان،  بیــدگل،  و  آران  و  کاشــان 
اصفهــان، خــور و بیابانــک، تودشــک، ســگزی، 
حاشــیه تــاالب بیــن المللی گاوخونی و نائیــن در 
اواخر زمســتان و اوایل بهار مســتعد وقوع ســیل 
ــای  ــش پروژه ه ــرا و افزای ــتند و اج ــیاب هس و س

آبخیــزداری در آنهــا ضروریســت.
معــاون اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
کمبــود منابــع  اســتان اصفهــان بــا بیان اینکــه 
اســت،  حــوزه  چالش ایــن  اصلی تریــن  مالــی 
کــرد:  اجــرای انــواع عملیــات آبخیــزداری  اضافــه 
و آبخوانــداری موضوعــی اساســی در حفاظــت 
از منابــع طبیعــی بــه شــمار مــی رود و تخصیــص 
کافــی بــرای پیگیــری و افزایــش آن ســبب  اعتبــار 

ــد. ــد ش ــعه خواه توس
طبیعــی  عرصه هــای  وضعیــت  بــه  نگاهــی 
 ۲۴ بــا  خطــه  که ایــن  کیســت  حا اصفهــان 
شهرســتان، مســاحتی معــادل ۱۰.۷ میلیــون 
کــه بیــش از ۹۰ درصــد از آن  را معــادل  هکتــار دارد 
ــع  ــار عرصه هــای مناب حــدود ۹.۸ میلیــون هکت
طبیعــی و ملــی و از ایــن میــزان حــدود ۴۰۳ هــزار 
هکتــار را جنــگل معــادل )۴ درصــد(، ۶ میلیــون 
هکتــار مرتــع معــادل )۶۴ درصــد( و ســه میلیــون 
هکتــار بیابــان معــادل )۳۲ درصــد( دربرگرفتــه 

اســت.
جنگل هــای اســتان اصفهــان بطــور عمــده در 
۲ شهرســتان فریدونشــهر بــا ۴۰ هــزار هکتــار و 

ســمیرم بــا ۲۵ هــزار هکتــار قــرار دارنــد.

مجــری کل طرح هــای زیربنایی اســتان اصفهــان از 
تعییــن تکلیــف طــرح آزادراه کنارگذر غــرب اصفهان 
تــا پایــان دولــت دوازدهم خبــر داد.  علیرضا صلواتی 
در جلســه بررســی مشــکات و موانــع اجــرای بخش 
کنارگــذر غــرب اصفهــان  آزادراه  باقیمانــده طــرح 
روح  بــزودی  شــده  انجــام  پیگیــری   بــا  گفــت: 
کالبــد اجــرای آزادراه غــرب اصفهــان وارد  تــازه ای در 
می شــود. وی یــادآور شــد: اجرای ایــن طــرح بدلیــل 
کنــون  مســائل مختلــف بــا تاخیــر مواجــه شــد امــا ا
اصفهــان  اســتان  راه  زیرســاخت های  بــه  توجــه 
مطمــح نظــر قــرار گرفتــه اســت و بایــد زمینه تکمیل 
کل طرح هــای زیربنایــی  آن فراهــم شــود. مجــری 
کنارگــذر  ــاره رویکردهــای اجــرای آزادراه  اســتان در ب
کــرد: اســتفاده از ظرفیت های  غــرب اصفهــان بیــان 
مختلــف در ســاخت و ســاز زیربناهــای حمــل و 
کــه  نقــل از مهمتریــن رویکردهای ایــن دوره اســت 
بایــد عملیاتــی شــود. وی افــزود: همچنیــن کاهــش 
کریــدور آزادراه شــمال-  تلفــات جــاده ای و تکمیــل 
و  راه  وزارت  رویکردهــای  دیگــر  از  کشــور  جنــوب 

کار قــرار دارد. کــه در دســتور  شهرسازیســت 
شــرق  کنارگــذر  آزادراه  داشــت:  اظهــار  صلواتــی 
اصفهــان امســال بــه بهره بــرداری خواهــد رســید 
و بایــد بکوشــیم بخــش باقیمانــده آن نیــز تکمیــل 

شــود و بــه ســرانجام برســد.
بــرای  متولــی  دســتگاه های  تــاش  بــاره  در  وی 
کــرد: رفــع  تکمیــل آزادراه غــرب اصفهــان تصریــح 
موانع ایــن طــرح در اولویــت قــرار دارد و در ایــن راســتا 
کار شــده اند. بــه  همــه دســتگاه های متولــی وارد 
گفتــه صلواتــی، نــگاه وزارت راه و شهرســازی بــر  بــه 
ــر زمیــن مانــده اســت و طــرح  تکمیــل طرح هــای ب
کار  کنارگــذر غــرب اصفهــان نیــز در دســتور  آزادراه 
کل طرح هــای زیربنایــی اســتان  قــرار دارد. مجــری 
کنارگذر  اصفهان با اشــاره به اهمیت تکمیل آزادراه 
کــرد: اجرای ایــن طــرح  غــرب اصفهــان خاطرنشــان 

کــرد  کــور مبارکــه را برطــرف خواهــد  گره هــای  یکــی از 
و نقــش عمــده ای در رفــع مســائل این شهرســتان 
خواهــد داشــت. وی افــزود: بایــد از فرصــت باقــی 
اســتان  جاده هــای  شــرایط  بهبــود  بــرای  مانــده 
کــرد و همــه ظرفیت هــای باقیمانــده را  اســتفاده 

گرفــت. در ایــن راســتا بــکار 
بــا  کار  اجــرای  تفاهمنامــه  انعقــاد  از  صلواتــی 
کنارگــذر غــرب نیــز  پیمانــکار و ســرمایه گذار طــرح 
گفــت: چالش های ایــن طــرح بایــد تــا  خبــر داد و 
دو هفتــه آینــده بررســی و نتیجــه تعامل ها و بررســی 

اعــام شــود. آزادســازی ها و مــوارد دیگــر 
مدیــرکل دفتــر فنــی اســتانداری اصفهان نیــز در این 
ــذر  کنارگ ــرح آزادراه  ــینه ط ــادآوری پیش ــا ی ــه ب جلس
کاملــی  غــرب اظهــار داشــت: این محــور، مطالعــات 
دارد و ســوابق آن مربــوط بــه ســال ۵۴ اســت امــا 
کارش بــا تأخیــر مواجــه شــده و  بدالیلــی اجــرای 
همــکاری  الزم در ایــن زمینــه صــورت نگرفته اســت.
کــه بــا  کــرد  حمیدرضــا امیرخانــی ابــراز امیــدواری 
گرفتــه، تکمیــل طــرح آزادراه  تاش هــای صــورت 
کنارگــذر غــرب اصفهــان هرچــه زودتــر انجــام شــود.

ــش  ــرای بخ ــع اج ــکات و موان ــی مش ــه بررس جلس
کنارگــذر غربــی اصفهــان  باقیمانــده طــرح آزادراه 
ــا حضــور ســرمایه گذار طــرح، مدیــرکل دفتــر فنــی  ب
اســتانداری اصفهــان، نماینــده مبارکــه در مجلــس 
شهرســتان  فرمانداری ایــن  در  اســامی،  شــورای 
راه  آزاد  احــداث  اجرایــی  عملیــات  شــد.  برگــزار 

کنارگــذر غــرب اصفهــان در ســال ۸۳ آغــاز شــد.
طول ایــن کنارگــذر ۹۳ کیلومتــر با عــرض ۳۵.۳۰ متر 
و نقطــه صفــر آن از محــل تقاطــع بزرگــراه اصفهــان - 
تهــران اســت که هنــوز از ۱۴ کیلومتر آن بهره بــرداری 

نشــده است.
کنارگــذر غــرب، مناطــق صنعتــی و شــهرهای  آزادراه 
غــرب اصفهــان را بــه اتوبــان اصفهــان- کاشــان- قم 
- تهــران و بزرگــراه اصفهــان - تهران متصل می کند.

معاون آبخیزداری اداره  کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان : 

۷۶۹ هزار هکتار عملیات و مطالعات آبخیزداری 
در استان اصفهان انجام شد

کنارگذر غرب اصفهان تا پایان دولت  آزادراه 
دوازدهم تعیین تکلیف می شود

خبر

معــاون بهره بــرداری و توســعه آب شــرکت آب و 
کمبــود  ــا  فاضــاب اصفهــان گفت: ایــن اســتان ب
کــه بــه  چهــار متــر مکعــب آب در ثانیــه روبروســت 
افــت فشــار و قطعــی آب در شــهرهای مختلــف 
ــژه مناطــق شــرقی و شــمالی اصفهــان منجــر  بوی

شــده اســت. 
کبــری افــزود: اســتان اصفهــان در این هفته  ناصــر ا
ــی آب  ــار و قطع ــا افــت فش ــود آب ب کمب ــل  ــه دلی ب
مواجه شــد و این مشــکل بیشــتر در مناطق ســه، 
چهار و پنج کانشــهر  وشــهرهای شــرقی و شمالی 
اصفهــان ماننــد ســگزی، خــورزوق، دولت آبــاد و 
حبیب آبــاد و همچنیــن شاهین شــهر، خمینــی 

شــهر و نجــف آبــاد به وجــود آمــده اســت.
وی اظهار داشــت: در بیشــتر موارد در این شــهرها، 
آب بــه طبقــات همکــف می رســید امــا در طبقــات 

اول بــه بــاال بــا مشــکاتی همــراه بود.
کبــری بــا بیان اینکــه در ســه روز هفتــه گذشــته  ا
اصفهــان  از ســوی آب منطقــه ای  آب  تحویــل 
بــه دلیــل برداشــت های بــی رویــه در باالدســت 
رودخانــه زاینــده رود بــا مشــکاتی مواجــه شــد، 
کــرد: از عصــر سه شــنبه وضعیــت تحویــل  اضافــه 
آب بــه شــرکت آب و فاضــاب اصفهــان وضعیــت 

ــت. ــود یاف ــع آب بهب ــرد و توزی ک ــدا  ــری پی بهت
کمبــود  ــا  کیــد بر اینکــه در زمــان حاضــر ب ــا تا وی ب
چهــار متــر مکعــب آب در ثانیــه بــرای توزیــع آب 
ــار  ــتیم، اظه ــه هس ــان مواج ــامیدنی در اصفه آش
شــدن  خشــک  به دلیــل  کمبــود  داشــت: این 
چاه هــای ِفلمــن و حریمی رودخانــه زاینــده رود 

اســت. آمــده  به وجــود 
کــه در  گونــه ای از چاه هــا بشــمار مــی رود  ِفلمــن 
زمین هــای از جنــس رســوبات سســت، شــن و 
ماســه و یــا قلــوه ســنگ بــا ســطح آب نزدیــک بــه 

ســطح زمیــن حفــر شــده و در شــبکه تامیــن آب 
شــرب اســتفاده می شــود.

معــاون بهره بــرداری و توســعه آب شــرکت آب و 
فاضــاب اصفهــان بــا بیان اینکــه به دلیل خشــک 
شــدن رودخانــه زاینــده رود و جــاری نبــودن آب 
در آن، چاه هــای فلمــن و حریمــی در اصفهــان، 
مبارکــه، فاورجــان و لنجــان خشــک شــده اســت، 
افزود: سه متر مکعب کمبود آب ناشی از خشک 
شــدن چاه هــای فلمــن و یک متر مکعب ناشــی از 
خشــک شــدن چاه هــای حریمی رودخانه اســت.
 ۷۰ تــا   ۵۰ دهــه  در  به اینکــه  اشــاره  بــا  کبــری  ا
ــهر  کانش ــن آب  ــع اول تامی ــن منب ــای فلم چاه ه
کنــون بــرای  کــرد: ا اصفهــان بــود، خاطرنشــان 
آب  از  اســتفاده  بــه  ناچــار  آب  کمبــود  جبــران 
چاه هــای عمیــق و نیمــه عمیــق حاصــل از آبرفــت 
کــرد:  کیــد  تا آب هــای زیرزمینــی هســتیم. وی 
چاه هــای فلمــن و حریمی وابســتگی مســتقیم به 
گــر آب در ایــن رودخانــه جــاری  زاینــده رود دارنــد و ا
نباشــد چاه هــا نیــز حیــات ندارنــد و  ایــن اتفــاق از 

دهــه ۹۰ افتــاده اســت.
کبــری نیــاز آبــی ســامانه آبرســانی اصفهــان بــزرگ  ا
)شــامل ۵۶ شــهر و ۳۸۰ روســتا بــا حــدود چهــار 
میلیــون و ۲۰۰ هــزار نفر جمعیت( در پیک مصرف 
کــرد و  و تابســتان را ۱۶ متــر مکعــب بــر ثانیــه اعــام 
ــر در  ــی ۱۵ لیت ــه جوی ــا صرف ــا ب ــت ت ــردم خواس از م
شــبانه روز شــرکت آب و فاضــاب اصفهــان را در 
کننــد تــا  توزیــع هرچــه بهتــر و عادالنــه تــر آب یــاری 

کنیــم. تابســتانی بــدون دغدغــه را ســپری 
اســتان اصفهــان در ســال های اخیــر بــا معضــات 
کاهــش بارندگــی، خشــک شــدن بســتر زاینــده رود 
در ماه هایــی از ســال، خشکســالی و کمبــود منابع 
آبــی مواجــه شــده اســت بطوریکــه در فواصــل گــرم 

ســال بــا مشــکاتی ماننــد افــت فشــار و قطعــی آب 
مواجــه می شــود.

که با  مســووالن اســتان اصفهان امیدوار هســتند 
بهــره بــرداری از یــک ســوم ظرفیــت اجرای ســامانه 
دوم آبرســانی بــه اصفهــان تــا قبــل از پایــان دولــت 
دوازدهــم، حــدود ســه متــر مکعــب آب آشــامیدنی 
در ثانیــه به ایــن خطــه منتقــل و ایــن کمبــود آب تــا 

حــدی برطــرف شــود.
طــرح ســامانه دوم آبرســانی اصفهــان بــا هــدف 
ــه ۱۴ شهرســتان اســتان اصفهــان)۷۳  آبرســانی ب
کیلومتــر در  شــهر و ۷۸ دهســتان( بــه طــول ۲۷ 
حال اجراســت، از طریق این ســامانه که عملیات 
اجرایــی آن از ســال ۸۸ آغــاز شــد، قــرار اســت آب 
مــورد نیــاز اصفهــان بطــور مســتقیم از دریاچــه 
ســد زاینــده رود در چــادگان و از خروجــی تونــل در 

نزدیکــی شــهر تیــران، منتقــل و تامیــن شــود.
 ۹.۳ طــرح  اجرای ایــن  محــل  از  اســت  مقــرر 
بــرای ۱۴  ثانیــه آب آشــامیدنی  متــر مکعــب در 
شهرســتان از جملــه اصفهــان، خمینــی شــهر و 

نجــف آبــاد تامیــن شــود.
معــاون رییــس جمهوری و رییس ســازمان برنامه 
کــه خــرداد جــاری بــه  و بودجــه در ســفر اخیــری 
تومــان  میلیــارد  گفــت: ۱۵۰  داشــت،  اصفهــان 
اعتبــار بــرای اطمینــان از اتمــام ســامانه دوم آب 
آشــامیدنی به اصفهــان تخصیص خواهــد یافت.

محمدباقــر نوبخــت افــزود: ســال گذشــته در ســفر 
ــرای پرداخــت ۳۰۰ میلیــارد تومــان  ــه اصفهــان ب ب
جهــت تکمیــل طــرح ســامانه دوم آبرســانی بــه 
اصفهــان قــول مســاعد دادم کــه بطور صــد در صد 

تخصیــص یافــت.
زاینــده رود بــه طول افزون بر ۴۰۰ کیلومتر بزرگترین 
از  کــه  اســت  مرکزی ایــران  منطقــه  رودخانــه 
گــرس مرکــزی سرچشــمه می گیــرد و در  کوه هــای زا
کویــر مرکزی ایــران بــه ســمت شــرق پیــش مــی رود 
و در نهایــت بــه تــاالب گاوخونی در شــرق اصفهان 

می ریــزد.
ایــن رودخانــه کــه نقشــی اصلی و مؤثــر در پایــداری 
محیــط زیســت، تامیــن آب آشــامیدنی، حیــات 
اقتصــاد  کشــاورزی،  رونــق  زیســت،  محیــط 
گردشــگری منطقــه مرکــزی و هســتی تــاالب  و 
بــه  علــت  اخیــر  دهه هــای  در  دارد  گاوخونــی 
برداشــت های غیرقانونــی در باالدســت، انتقــال 
کم جمعیت و تــا حدودی  آب بــه حوضــه دیگر، ترا
کاهــش نســبی بارندگی هــا بــه یــک رودخانــه بــا 

جریــان دوره ای تبدیــل شــده اســت.
اســتان اصفهــان حــدود پنــج میلیــون و ۳۰۰ هــزار 
کــه ۸۸ درصــد آنهــا در شــهرها  نفــر جمعیــت دارد 

زندگــی می کننــد.

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب اصفهان:

کمبود چهار متر مکعب آب در ثانیه مواجه است اصفهان با 

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع اســتانداری 
برخــوردار  اســتان  اصفهــان  گفــت:  اصفهــان 
کــه  نیســت و ایــن خطــای محاســبه ای اســت 
اصفهــان را توســعه یافتــه و برخــوردار از اعتبــارات 
داشــت:  اظهــار  درویشــی  می داننــد.  ایــوب 
همیشــه بــا وزارتخانه هــا، ســازمان و نهادهــای 
دولتــی مســتقر در پایتخت ایــن مشــکل را داریــم 
کــه اصفهــان را اســتان برخــوردار و بــی نیــاز از 

بودجــه و اعتبــارات در نظــر می گیرنــد.
ــه  ک ــا بیان اینکــه خطــای محاســبه اســت  وی ب
کشــوری اصفهــان را توســعه یافتــه  مســئوالن 
کــه  کــرد: درســت اســت  می خواننــد و تصریــح 
مــا از وجــود ذوب آهــن و فــوالد مبارکــه بهــره منــد 
هســتیم، ولــی مشــکات ناشــی از حضورشــان را 

تحمــل و هزینــه اش را می دهیــم.
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع اســتانداری 
ــه مــا هزینــه  ــگاه ب ــادآور شــد: با ایــن ن اصفهــان ی

برگــزاری انتخابــات پرداخــت نشــد و از صنایــع 
کــه نــگاه خــاف  انتظــار تامیــن هزینــه دارنــد 
کــه  کــرد: قبــول داریــم  قانــون اســت. وی اضافــه 
اصفهــان شــاخص های توســعه یافتگــی دارد، 
ــی نــه همــه شــاخص ها و نیازمنــد تغییرنــگاه  ول

کان اســت. مدیریتــی در ســطح 
ــرد و  ک ــاره  ــالی اش ــکل خشکس ــه مش ــی ب درویش
کــه بــا  افــزود: اصفهــان بیــش از یــک دهــه اســت 
مشــکل خشکســالی روبــرو اســت و انتظــار داریــم 
مســئوالن کشــوری بــرای رفــع آن بــا مــا همکاری 

کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان:

برخوردار دانستن اصفهان خطای محاسبه ای است 
خبرربخ
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در  روزبــه روز  گرچــه  ا کالهبــرداری  روش هــای 
حــال تغییــر اســت، امــا بعضــی از روش هــا بــرای 
گاهــی افــراد  کــه قصــد سوءاســتفاده از ناآ کســانی 
ــا  کهنــه نمی شــود و همــواره ب را دارنــد، هیــچ گاه 
ــی پیــدا می شــوند  کالهبرداران ــی،  تغییــرات جزئ
کــه بخواهنــد از عــدم اطــالع مــردم بهــره بگیرنــد. 
گذشــته  کــه در ســال های  یکــی از روش هایــی 
کالهبــرداران بــوده، تمــاس  همــواره مــورد توجــه 
بــا افــراد بــه اســم اپراتورهاســت. در ایــن روش 
صــورت  بــه  سوءاســتفاده گران  اســت  ممکــن 
گرفتــه و بــا وعده هــای  اتفاقــی شــماره افــراد را 
ســیم کارت های  تعویــض  رایــگان،  ســیم کارت 
و  از اینترنــت  برخــورداری  دائمــی،  بــا  اعتبــاری 
 ۴G ســیم کارت های  تبدیــل  رایــگان،  تمــاس 
ــدازی ســایت های  ــه راه ان ــا توجــه ب ــه ب ک  ۵G ــه ب
مــوارد  جدیدتریــن  از  می توانــد  کشــور  در   ۵G
سوءاســتفاده باشــد و مــواردی از ایــن دســت، 

کاربــران را فریــب دهنــد.
گذشــته بارهــا  بــا توجــه به اینکــه در ســال های 
ثبــت  اپراتورهــا،  از ســوی  بــا نشــت اطالعاتــی 
روبــه رو  چنینــی  موارد ایــن  و  تلگــرام  احــوال، 
کالهبــرداران بــا فــرد  کــه  بودیــم، بعیــد نیســت 
گرفتــه و حتــی نــام و اطالعــات شــخصی  تمــاس 
کــد ملــی را بداننــد و بــا اســتفاده از  فــرد از جملــه 
کــه اعتمــاد  کننــد  مهندســی اجتماعــی، ســعی 
کــرده و درجهــت اهداف خــود مورد  فــرد را جلــب 

سوءاســتفاده قــرار دهنــد.
 ،social engineering یــا  اجتماعــی  مهندســی 
طبیعــی  تمایــل  از  زیرکانــه  سوءاســتفاده 
ــک  کم ــه  ــه ب ک ــت  ــردن اس ک ــاد  ــه اعتم ــان ب انس
فــاش  بــه  را  فــرد  تکنیک هــا،  از  مجموعــه ای 
خــاص  کارهایــی  انجــام  یــا  اطالعــات  کــردن 
متقاعد می کند.  بســیاری از حمالت مهندســی 
ــه اطالعــات فنــی تخصصــی  اجتماعــی نیــازی ب
کــه یــک متخصــص رایانــه  ندارنــد و الزم نیســت 

کنــد،  حملــه  شــما  بــه  حرفــه ای  هکــر  یــک  و 
بلکــه هــر یــک از افــراد جامعــه می توانــد نقــش 
کنــد، بنابرایــن بایــد همیشــه  یــک مهاجــم را ایفــا 

گاه بــود. نســبت بــه محیــط اطــراف آ
ممکــن اســت بــا شــخص تمــاس بگیرنــد، اعــالم 
قابلیــت  آنهــا  اعتبــاری  ســیم کارت  کــه  کننــد 
تبدیــل بــه ســیم کارت دائمــی و برخــورداری از 
رایــگان چندمــاه را دارد، در  تمــاس و اینترنــت 
نمونه هــای دیگــری از ایــن دســت ممکــن اســت 
کــه فــرد برنــده  کننــد  تمــاس بگیرنــد و اعــالم 
ســیم کارت رایــگان شــده، در نهایــت آدرس فــرد 
گرفتــه تــا هدایــای مــورد نظــر را بــرای او ارســال  را 

کننــد.
کــه فــرد فریب این تماس هــا را بخورد،  درصورتــی 
کنــد، شــخص  ممکــن اســت آدرس خــود را ارائــه 
کــرده،  بــا وعــده  کالهبــردار بــه آدرس مراجعــه 
و  بســته های اینترنت  یــا  و  ســیم کارت  تبدیــل 
کمتــر،  مبلغــی را دریافــت  تمــاس بــا هزینه هــای 
کــه  تلفنــی  شــماره  از  خبــری  دیگــر  و  می کنــد 
گرفتــه و چنیــن وعــده ای را داده نخواهد  تمــاس 
بــود، البتــه چنیــن مــواردی ممکــن اســت بــه 
کــه ضرر  ک تــری هــم منجــر شــود  اتفاقــات خطرنا

کم اهمیت تــر آن باشــد.. مالــی بخــش 
کــه می توانــد  فیشــینگ هــم از مــواردی اســت 
گاه را هــدف قــرار دهــد. بدیــن صورت  کاربــران نــاآ
ــال  ــران ارس کارب ــرای  ــی ب ــت لینک ــن اس ــه ممک ک
کننــد و از او بخواهنــد از طریــق درگاه پرداختــی، 
ــه  ــا خدمــات ارائ کنــد ت ــز  مبلــغ مــورد نظــر را واری
ســیم کارت و ماننــد آن برایــش انجــام شــود،  در 
آدرس هــای  درواقــع  لینک هــا  که ایــن  حالــی 
شبیه سازی شــده هســتند و می تواننــد به ایــن 
ــه دســت  ــران را ب کارب روش اطالعــات پرداختــی 

ــد. کن ــی  ــر را خال کارب ــاب  آورده و حس
کــه اپراتورهــا  کاربــران بایــد توجــه داشــته باشــند 
ارائــه  جملــه  از  طرح هایــی  کــه  درصورتــی 
در  اطالعــات  باشــند، این  داشــته  ســیم کارت 

اســت. موجــود  وب سایتشــان 
بــا  مواجهــه  درصــورت  کاربــران  بنابرایــن 
تماس هایــی از قبیل اینترنــت رایــگان، تبدیــل 
کافــی  ســیم کارت و مــواردی از ایــن قبیــل، تنهــا 
کــرده و از  اســت بــه ســایت اپراتورهــا مراجعــه 
گرفتــار  گاه شــوند و  واقعــی بــودن یــا نبــودن آن آ

نشــوند. کالهبــرداری 

تبدیل سیم کارت ؛ 
جدیدترین کالهبرداری  از مشترکان

خبرخبر

خبرربخ

گفت وگــو  در  روانشــناس  ناجی نیــا  محمدرضــا 
با ایمنــا، در خصــوص قدمــت بازی هــای رایانــه ای، 
اظهــار می کنــد: بازی هــای آنالیــن یــا دیجیتالــی 
قدمــت ۵۰ ســاله دارنــد و در ایــن ۵۰ ســال اخیــر 
یکــی از موضوعــات نــو ظهــور در عرصــه تفریــح و 
بازی هــای  وجــود  نوجوانــان  و  ســرگرمی کودکان 

دیجیتالــی بــوده اســت.
کار  بــه  آغــاز  کــه  زمانــی  دیجیتالــی  بازی هــای 
کردنــد بــه دلیــل مشــکالت نــرم افــزاری و ســخت 
گرافیک هــای پاییــن و  ــوژی آن روزگار  افــزاری تکنول
جذابیت هــای بصــری و صوتی محدودی داشــتند 
ــه ای  ــای رایان ــه بازی ه ــان اولی ــازندگان و طراح و س
فکــر نمی کردند ایــن بازی هــا امــروزه بــه ابــزار نگــران 

کننــده در حــوزه ســالمت روان تبدیــل شــوند.
کــه  بــود  دلیــل  همیــن  بــه  می کنــد:  اضافــه  وی 
دیجیتالــی  بازی هــای  حــوزه  پژوهش هــای 
خیلــی دیرهنــگام آغــاز شــد و ســال های متمــادی 
شــاید  کــه  نداشــتند  را  ذهنیــت  انســان ها این 
گجت هــای  و  ابزارهــا  رایانــه ای،  بازی هــای 
دیجیتالــی بتواننــد ســالمت روان را دچــار آســیب 
کننــد، در ابتــدای ســال ۲۰۰۰ بــرای اولیــن بــار بــود 
کــه مشــکالت روانــی حاصــل از بــازی طوالنــی مــدت 
ــه عنــوان یــک  گجت هــای هوشــمند ب ــا ابزارهــا و  ب
مســئله، چالــش و بعــد از آن یــک مشــکل و اختــالل 

گرفتــه و بررســی شــد. در نظــر 
کاربــران افــرادی هیجان گــرا هســتند  از ســوی دیگــر 
کردن ایــن  تجربــه  مشــتاق  دلیــل  همیــن  بــه 
بازی هــا شــده و آن را امتحــان می کننــد همه ایــن 
خصوصیت هــا باعــث شــده کــه بازی هــای رایانه ای 
در حــوزه روانشناســی بــه عنــوان یــک چالــش خــود 
را نشــان دهــد. بعــد از مدتــی آرام آرام بازی هــای 
ســوار  پایه اینترنــت  روی  رایانــه ای  و  دیجیتالــی 
شــدند و ایــن آغــاز یــک ماجــرای فاجعــه بارتــر بــود، 
کــه وقتــی بازی هــا در فضــای آفالیــن اجــرا  برای ایــن 

می شــدند تعامــل انســانی در آن کمتــر بــود و به نظر 
کاربــر فقــط بــا یــک سیســتم در  کــه یــک  می رســید 
حــال تعامــل اســت امــا وقتــی بازی ها حالــت آنالین 
ــر  ــاختارها تغیی ــی س ــر ارتباط ــت از نظ گرف ــود  ــه خ ب
کنــون بازی هــای آنالیــن بیشــترین تعــداد  کــرد و ا
ــرای  ــا و بیشــترین میــزان درآمدزایــی ب ــر در دنی کارب
را دارد، در واقع ایــن بازی هــای  خالقــان بازی هــا 
انســان های  از  تیم هایــی  امکان ایجــاد  آنالیــن 
واقعــی را در فضــای مجــازی می دهــد، بازی هــای 
کــه خالقانه تــر بــوده و تعامــل  آنالیــن بــه دلیل ایــن 
انســانی در آن بیشــتر بــوده و مــدل تیمــی و واقعی تــر 
کــه  کمــک می کنــد به ایــن  دارنــد، همه ایــن مــوارد 
گرایــش انســان ها  اعتیــادآوری و جذابیت هــای و 

به ایــن بازی هــا بیشــتر از قبــل شــود.
کیــد می کنــد: بازی هــای  ایــن خانــواده درمانگــر، تا
دارنــد  زیــادی  روانشــناختی  عــوارض  رایانــه ای 
افــت  کاهــش تحــرک،  کــه در ســاده ترین حالــت 
تحصیلی، کم شــدن مهارت های ارتباطــی، اضافه 
کن  وزن و مشــکالت مرتبــط بــا هیجان هــای ســا
کــودک و نوجــوان هیجــان ســطح  )یعنــی زمانــی 
باالیــی را تجربــه می کنــد ولــی از لحــاظ فیزیکــی 
کــه  در حالــت ســکون قــرار دارد( اســت، در حالــی 
اســت  در ورزش هــای معمولــی شــخص ممکــن 
حالــت  در  کنــد،  تجربــه  را  باالیــی  هیجان هــای 
زیســتی هــم در فضــای پرهیجانــی قــرار دارد یعنــی 
کــه تحــرک بدنــی باالیــی دارد هیجــان  همــان طــور 

بــاالی روانــی را هــم تجربــه می کنــد.
کــه در بازی هایــی  وی اضافــه می کنــد: در حالــی 
کــه هیجــان ســکونی و بــدون تحــرک دارد، معمــواًل 
بــدون تحــرک  بــاال  شــاهد یــک هیجــان ســطح 
کافــی هســتیم، بازی هــای آنالین ایــن آســیب ها 
را بــه دنبــال دارد، برداشــت جدیدتــر از بازی هــای 
آنالین اینکــه آســیب های روانــی را در افــراد تشــدید 
می کنــد و مشــکالت روانــی را ترغیــب می کنــد تــا 

ــا آنهــا همــراه شــود. نوجــوان ب

روانشناس: 

کننده حوزه  بازی های رایانه ای، امروز به ابزار نگران 
سالمت روان تبدیل شده است

خبرربخ

محیــط  حفاظــت  نظــارت  و  پایــش  معــاون 
حقابه هــای  گفــت:  اصفهــان  اســتان  زیســت 
زیســت  محیطــی حوضه زاینــده رود متناســب با 
ظرفیــت ذخایــر آبــی و ماننــد ســایر مصــارف بایــد 

تامیــن شــود. 
حقابه هــای  داشــت:  اظهــار  کبــری  ا حســین 
اخیــر  ســال   ۲۰ در  متأســفانه  محیط زیســتی 
کــه ظلــم و جفایــی بــر  همیشــه حــذف شــده 
گاوخونــی و رودخانــه زاینــده  زیســت بــوم تــاالب 

اســت. بــوده  رود 
گاوخونی  وی افــزود: نیــاز آبــی تاالب بین المللــی 
تخصصــی  و  جامــع  بررســی های  اســاس  بــر 
دانشــگاهیان ۱۷۶ میلیــون مترمکعــب آب در 
ســال اســت امــا ما نیــز بــر محدودیت هــای منابع 
آبــی اســتان و خشکســالی ها واقــف هســتیم و 
همــه  امســال  ماننــد  شــرایطی  در  نمی گوییــم 
حقابــه تــاالب تأمیــن شــود بلکــه متناســب بــا 
ظرفیــت ذخایــر آبــی موجــود اســتان و ماننــد 
تخصیص هــا و ســهمیه بخش هــای صنعــت، 
و شــرب حقابه هــای  کشــاورزی، فضــای ســبز 

ــود. ــن ش ــد تأمی ــز بای ــی نی ــت محیط زیس
محیــط  حفاظــت  نظــارت  و  پایــش  معــاون 
ــر  گ ــرد: ا ک زیســت اســتان اصفهــان خاطرنشــان 
ســالی شــرایط آبــی مناســب و ترســال بــود همــه 
حقابــه تــاالب داده شــود و ســال های دیگــر نیــز 
دارد  کــه وجــود  طبــق ســناریوهای مختلفــی 
بــا میــزان و آورده هــای رودخانــه،  و متناســب 
بخشــی از ایــن ۱۷۶ میلیــون مترمکعــب نیــاز آبــی 

گرچه براســاس قانون  گاوخونــی را تأمیــن کنند؛ ا
تأمیــن حقابه هــای محیط زیســتی بعد از شــرب 

اولویــت دوم اســت.
پساب فاضالب آغشته به فلزات سنگین 

است
کــرد: مــا هرگــز پســاب فاضــاب را  کیــد  کبــری تا ا
بــه عنــوان حقابــه محیــط زیســت نپذیرفتیــم 
زیــرا  نیســت  شــدنی  پذیرفتــه  مســئله  و ایــن 
کیفیــت در  کمیــت و  پســاب فاضــاب بــه لحــاظ 
کــه بتــوان آن را حقابــه  حــد و مقــداری نیســت 
کیفیــت الزم را نداشــته،  دانســت. این پســاب 
آغشــته بــه فلــزات ســنگین اســت و بــار آلودگــی 

باالیــی دارد.
ســمت  بــه  پســاب  گر ایــن  ا داشــت:  ابــراز  وی 
بــه عنــوان یــک قــدم  گاوخونــی رهــا می شــود 
از  بــرای حفــظ حداقــل رطوبــت بخش هایــی 
تــاالب، یــاد شــده زیــرا تــا حــدودی قســمتهایی 
گــرد و غبــار  گاوخونــی را مرطــوب نگــه دارد و از  از 
حقابــه  پســاب،  اما اینکــه  می شــود  جلوگیــری 
ــاظ  ــه لح ــود ب ــه ش گرفت ــر  ــت در نظ ــط زیس محی
کیفیــت و بــرای حفــظ حیــات زیســت  کمیــت و 

نیســت. پذیرفتنــی  بومی تــاالب 

معاون پایش و نظارت حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

پساب فاضالب حقابه نیست

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان 
اســتان  در  آبــی  کــم  خشکســالی  معضــل 
اصفهــان را نیازمنــد نگاه ملی دانســت و گفت: 
در  خشکســالی  شــرایط  حادتریــن  اصفهــان 
کــه همزمــان شــاهد  ــه طــوری  کشــور را دارد، ب
خشکسالی اقلیمی، هیدرولوژیکی، کشاورزی 

و ژئوهیدرولوژیــک در ایــن اســتان هســتیم. 
منصــور شیشــه فــروش بــا اشــاره به اینکــه از 
ابتــدای ســال زراعــی یعنــی از مهرمــاه ســال 
کنون ۱۲۷ میلیمتر بارش در اســتان  گذشــته تا
کــرد: میانگیــن بارش هــا در  ثبــت شــده، اظهــار 
ســال زراعــی جــاری بیــش از ۳۴ درصــد نســبت 
کاهــش  بــه میانگیــن بلندمــدت در اســتان 
کاهــش در مناطقــی مثــل شــرق  داشــته و ایــن 
کاشــان ۴۵  اصفهــان و ورزنــه ۵۰ درصــد، در 
درصــد و در سرشــاخه های فریــدون شــهر و 

فریــدن بیــش از ۴۰ درصــد بــوده اســت.
کــم بارشــی، بــاال  وی بــا بیان اینکــه شــرایط 
بــودن میانگیــن دمــا نســبت بــه میــزان نرمــال، 
پوشــش  کاهــش  ســطحی،  تبخیــر  افزایــش 
ک ســبب تشــدید  کاهــش رطوبــت خــا بــرف و 
شــرایط خشکســالی در اســتان شــده، افــزود: 
در پاییــز و زمســتان ۹۹ و فروردیــن ۱۴۰۰ بــه 
دلیل شــکل گیری نامناســب الگوهای جوی، 
افزایــش ارتفــاع در الیه هــای میانــی جو نســبت 
کافــی رطوبــت در  بــه حالــت نرمــال و تغذیــه نا
کاهش چشــمگیر  ســامانه های جوی، شــاهد 
فعالیــت بارشــی ســامانه های جــوی بــر روی 
اســتان بودیــم و بــه علت اینکــه ســامانه های 
جــوی فاقــد رطوبــت بودنــد، انــرژی خــود را بــه 
صــورت تندبــاد تخلیه کردنــد، به همین دلیل 

امســال تندبادهــای زیــادی داشــتیم.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان 
بــا اشــاره بــه بیــش از ۲۵ روز ناســالم همــراه 
گــرد و غبــار در اســتان از ابتــدای فروردیــن  بــا 
ــف  ــق مختل ــاد در مناط ــت: تندب گف ــون،  کن تا
ک، خشــکی هــوا، کم  گــرد و خــا باعــث خیــزش 
بارشــی شــده و همه اینهــا باعــث فعــال شــدن 

ــت. ــده اس ــار ش ــرد و غب گ ــای  کانون ه
خشکی ۱۰ ماهه رودخانه زاینده رود

وی بــا بیان اینکــه ۱۰ مــاه اســت رودخانه زاینده 
رودخانــه  در ایــن  آب  و  اســت  خشــک  رود 
کــرد: چاه هــای اطــراف  جریــان نــدارد، تصریــح 
کــم آب شــده، بیشــتر  زاینــده رود خشــک و 
خشــکی  درصــد  بــا ۵۰  قنــوات  و  چشــمه ها 
مواجــه شــده و ۳۵۰ روســتای اســتان بــا تانکــر 

می شــود. آبرســانی 
در مناطــق عشــایری حــدود ۲۵۰ نقطه با تانکر 
ــار  ــود، همچنیــن ۱۲ هــزار هکت ــانی می ش آبرس
از باغــات اســتان در معــرض تنــش خشــکی 
کشــت نشــده  قــرار دارنــد و بســیاری از زراعــات 

ــت. اس

کــرد: بررســی وضعیــت  شیشــه فــروش تصریــح 
خشکســالی نشــان می دهــد همــه مناطــق 
اســتان با شــرایط خشکســالی و کم آبی مواجه 
است و اصفهان حادترین شرایط خشکسالی 
کــه خشکســالی  کشــور را دارد، بــه طــوری  در 
و  کشــاورزی  هیدرولوژیکــی،  اقلیمــی، 
ژئوهیدرولوژیــک را همزمــان داریــم. ســطح آب 
ســفره های زیــر زمینــی یــک تــا یــک و نیــم متــر 
پاییــن رفتــه و از اثــرات آن پدیده هایــی مثــل 
کانون هــای  فرونشســت زمیــن و فعــال شــدن 

ــرد و غبــار اســت. گ
حوضه زاینده رود شکننده و بیمار است

ع  وی بــا بیان اینکــه وزارت نیــرو بایــد در اســر
وقــت طرح هــای تامیــن آب بــرای زاینــده رود را 
اجــرا و زاینــده رود را مثــل دریاچــه ارومیــه احیــا 
ــه  ــالی ب ــت خشکس ــته مدیری ــزود: بس ــد، اف کن
صــورت اضطــراری بایــد بــرای اســتان اصفهــان 
تعریــف شــود. نقشــه راه احیــای زاینــده رود 
در اســتان تهیــه و تحویــل وزارت نیــرو شــده 
اســت و بایــد طرح هــای تامیــن و انتقــال آب به 
حوضه زاینده رود، مصوبات شــورای عالی آب 
و پیشــگیری از بارگذاری های جدید بر حوضه 
که ایــن حوضــه  زاینــده رود دنبــال شــود، چرا

شــکننده و بیمــار اســت.
شیشــه فــروش ادامــه داد: ســازمان محیــط 
زیســت بایــد از عرصه هــای زیســت محیطــی و 
گیاهــی اســتان اصفهــان  گونه هــای جانــوری و 
حفاظــت کرده و ضمن پیگیــری حقابه تاالب 
گاوخونــی و رودخانــه زاینــده رود، نســبت بــه 
احیــای  بــرای  نیــاز  مــورد  صــدور مجوزهــای 

ــد. کن ــدام  ــده رود اق زاین
گونه هــای  وی بــا اشــاره به اینکــه ۴۰ هــزار رأس 
یــک  از  بیــش  در  اســتان  در  مهــم  جانــوری 
میلیــون و ۲۰۰ هــزار هکتــار وســعت مناطــق 
حفاظــت شــده محیــط زیســت بــه علــت فقــر 
گیاهــی در معــرض آســیب هســتند،  پوشــش 
گونه هــای منحصــر بــه  گفــت: اصفهــان دارای 
فــردی مثــل پلنــگ، یوزپلنگ ایرانــی و خــرس 
تنــوع  و  اســت  بــز  و  میــش  کل،  قهــوه ای، 
بایــد حفــظ شــود، در ایــن  اســتان  جانــوری 
راســتا بایــد اعتباراتــی بــرای تامیــن آب و علوفــه 
احیــای  و  محیطــی  زیســت  عرصه هــای  در 
گاوخونــی پیــش بینــی  تــاالب  زاینــده رود و 

شــود.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان 
قانونــی  حقابه هــای  تأمیــن  پیگیــری  بــر 
کشــاورزی  وزارت جهــاد  از ســوی  کشــاورزان 
کــرد: تســهیالت ویــژه ای بــرای  کیــد و اظهــار  تا
و  مرمــت  آبیــاری،  نویــن  طرح هــای  اجــرای 
بازســازی ۵۰۰ رشــته قنــات و تامیــن آب باغــات 
بــا آبرســانی ســیار بایــد از ســوی وزارت جهــاد 

کشــاورزی اختصــاص یابــد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان: 

حوضه زاینده رود شکننده و بیمار است
تحلیلربخ

تبعــه  دســتگیری  خبــر  گذشــته  روزهــای  در 
کــه بــا فریب دختــران جــوان، عکس های  چینــی 
بــود  کــرده  منتشــر  مجــازی  فضــای  در  را  آنهــا 

داشــت.  دنبــال  بــه  زیــادی  کنش هــای  وا
بــا توجــه بــه حساســیت موضوع ایــن پرونــده 
کار مقامــات قضائــی و انتظامی قــرار  در دســتور 
ســه  روز  چینــی  تبعــه  ســرانجام این  و  گرفــت 
بــه  کاشــان  شــنبه_ ۱۱ خردادمــاه در عوارضــی 

اصفهــان دســتگیر شــد.
فضــای  از  فیلــم   ۵۰ بــه  نزدیــک  انتشــار  امــا 
که بیشترشــان  شــخصی زندگــی دختــران جــوان 
مطــرح  را  ســوال  دارند ایــن  ســال   ۱۸ از  کمتــر 
کــه چــه عاملــی باعــث اعتمــاد دختــران  می کنــد 
کالهبــردار  گرفتــار شــدن در دام افــراد  جــوان و 
کــه پیــش از ایــن نیــز ســابقه  می شــود، موضوعــی 

داشــته اســت.
و  روانشناســی  دکتــرای  درســتکار،  جــواد 
اصفهــان  اســالمی واحد  آزاد  دانشــگاه  اســتاد 
گــو با ایســنا بــه تحلیــل  گفــت و  )خوراســگان( در 
دام  در  جــوان  دختــران  شــدن  گرفتــار  علــل 
می پــردازد  روانشناســی  منظــر  از  کالهبــرداران 
گــر بخواهیــم نــگاه روان شــناختی  و می گویــد: ا
به ایــن موضــوع داشــته باشــیم بایــد ببینیــم چه 
کــه زنــان و دختــران جــوان در  اتفاقــی می افتــد 
ــان  ــن زن ــد، در واقع ای ــی می افتن ــن دام های چنی
کامی هایــی  نا و  محدودیــت  چــه  دختــران  و 
بــروز  و  نیازهــا  جبــران  بــرای  کــه  داشــته اند 
بوده انــد  افــرادی  دنبــال  بــه  خــود  هیجانــات 
کــه قصــدی جــز فریــب و ســوء اســتفاده از آنهــا را 
نداشــته و در نهایــت بــه آنهــا آســیب می زننــد.

بــه  نیــاز  انســان ها  همــه  بیان اینکــه  بــا  وی 
دلبســتگی، ابــراز هیجانــات و احساســات، درک 
محدودیت هــای واقــع بینانــه و خویشــتن داری 
دارنــد، می افزایــد: وقتــی فــرد در فضــای درون 
کمبودهایــی  نظــام خانــواده بــا محدودیت هــا و 
مواجــه می شــود، ذهنیت هایــی پیــدا می کنــد 
ــه باعــث می شــود در دام چنیــن آســیب هایی  ک
یکــی  پذیــر  آســیب  کــودک  ذهنیــت  بیفتــد. 
کــه فــرد بــرای رســیدن  از ایــن ذهنیت هــا اســت 
ــرز جلــو مــی رود.  ــا تــرس و ل بــه خواســته هایش ب
کــه بــه فرزنــدش می گویــد  کنیــد  مــادری را تصــور 
کار را بکنی، اینجــا بــروی، درس نخوانی،  گر ایــن  ا
می شــوی،  مشــکل  دچــار  و...  بگویــی  دروغ 
که اینهــا واقعیــت نیســت و فقــط ترســی  درحالــی 

کــودک شــکل می گیــرد. کــه در  اســت 
شکل گیری ذهنیت آسیب پذیر در بستر 

خانواده
فــرد در خانــواده  بــه رشــد  بــا اشــاره  درســتکار 
گیــر و بــی اعتنــا،  گیــر، آســان  مقتــدر، ســخت 
گیر،  کــه در خانــواده ســخت  توضیــح داد: فــردی 
گیــر و بــی اعتنــا رشــد می کنــد ذهنیــت  آســان 
ــه  ک ــدی  ــی فرزن ــد، حت ــدا می کن ــر پی ــیب پذی آس
تــا  می شــود  برطــرف  خواســته هایش  همــه 
کمبــود نکنــد دچــار ذهنیــت پــر توقــع  احســاس 
گاه و بــدون توجــه می خواهد  می شــود و ناخــودآ
هــر آنچــه می خواهــد انجــام شــود، همیــن فرزنــد 
کســی مــن  وقتــی بــزرگ می شــود می گویــد هــر 

کنــد. می خواهــم بایــد بــا مــن ازدواج 
ایــن اســتاد روانشناســی بــا بیان اینکــه وقتــی در 
کــم اســت  یــک خانــواده بایــد و نبایــد زیــادی حا
نداشــته  ابــراز احساســات  اعضــای خانــواده  و 
باشــند درون خــود ذهنیــت عصبانــی دارنــد، 
می گوید: ایــن ذهنیــت منجــر بــه نشــان دادن 
مختلــف  اشــکال  بــه  پرخاشــگری  و  خشــم 
ــرا  ــه اخی ک ــی  ــود. در اتفاق ــی می ش ــاری و زبان رفت
افتــاده و یــک تبعــه چینــی از دختــران جــوان 
گرفتــه بایــد ببینیــم چــه اتفاقــی  عکــس و فیلــم 
کــه بــه ســادگی بــه یــک  بــرای دختــران مــا افتــاده 
کــرده و به ایــن فکر نمی کنند  فــرد بیگانــه اعتمــاد 
کــه یــک روز مــورد ســوء اســتفاده قــرار می گیرنــد.

حریم امن خود را حفظ کنیم

مســئولیت های  درک  بر اینکــه  کیــد  تا بــا  وی 
واقــع بینانــه و خویشــتن داری می توانــد افــراد را 
کــه در شــرایط این  کنــد  در برابــر آســیب ها حفــظ 
کالهبــرداران نیندازنــد،  چنینــی خــود را بــه دام 
انجــام  کاری  اوقــات  گاهــی  می دهــد:  ادامــه 
بــوده  اشــتباه  می بینیــم  بعــد  و  می دهیــم 
گاهــی هزینــه ســنگینی دارد  اســت، این اشــتباه 
گــر  و تجربــه تلخــی در زندگــی فــرد می شــود، امــا ا
کنیم باید مراقب باشــیم  بخواهیم ســالم زندگی 
در دام افراد فریبکار نیفتیم. درســت مثل وقتی 
کــه فــردی از مــا می خواهــد اطالعــات حســاب 
بانکــی خــود را در اختیــار او قــرار دهیــم و بایــد 
احتمــال ســوء اســتفاده را بدهیــم و حریــم امــن 

ــم. کنی ــظ  ــان را حف خودم
کرد: ایــن  ایــن دکتــرای روانشناســی خاطرنشــان 
تبعــه چینــی بــه هرحــال مرتکــب جرمی شــده 
کــه  و مجــازات می شــود، امــا حریــم خصوصــی 
کــه خدشــه دار  شکســته شــده، عــزت نفســی 
کــه بــه دختــران  شــده و بــی اعتمــادی و آســیبی 
جبــران  قابــل  ســادگی  بــه  شــده  وارد  جــوان 
ــا  ــود. وی ب ــوش نمی ش ــه زودی فرام ــت و ب نیس
محدودیت هــای  درک  وقتــی  براینکــه  اعتقــاد 
کــودک  واقــع بینانه ایجــاد نمی شــود، ذهنیــت 
آســیب پذیــر درون مــا تقویــت شــده و یک جایی 
کــودک هفــت ســاله ای  باعــث می شــود مثــل 
بیــرون  خانــه  از  تنهایــی  بــه  کــه  کنیــم  رفتــار 
مــی رود و دچــار هــزار مشــکل و آســیب می شــود.

محبتی که در خانواده تأمین نمی شود
و  احساســات  ابــراز  فقــدان  بــه  درســتکار 
اظهــار  و  اشــاره  خانواده هــا  درون  هیجانــات 
گــر از پســران جامعــه بپرســیم چنــد  می کنــد: ا
درصــد توســط پدرانشــان بغــل شــده و بوســیده 
شــده اند بــه میانگیــن بســیار پایینــی می رســیم، 
بــه ویــژه در ســنین جوانــی و بزرگســالی خیلــی بــه 
نــدرت به ایــن ســوال پاســخ مثبــت می دهنــد، 
گیرانــه بــرای  چــون پــدران معیارهــای ســخت 
گر ایــن  ا فرزنــدان پسرشــان دارنــد و می گوینــد 
که ایــن  کار را بکنیــم مــرد نمی شــود! درحالــی 
کــه درون نظــام خانــواده  احساســات و محبتــی 
بــه  فــرد  بــرای  را  کمبــود  نمی شــود  تأمیــن 
ســمت  بــه  گاه  ناخــودآ کــه  می گــذارد  جــای 
هیجان هــای زودگــذر مــی رود و وارد ارتبــاط بــا 
افــراد مختلــف بــه شــکل های مختلف می شــود.
اســالمی واحد  آزاد  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
به اینکــه  اشــاره  بــا  اصفهان)خوراســگان( 
کودکــی در افــراد شــکل می گیرد،  کــه در  ذهنیتــی 
مســیر زندگــی او در بزرگســالی را تعییــن می کنــد، 
توضیــح می دهــد: مــا ذهنیت هــای مختلفــی 
کــودک آســیب پذیــر، ذهنیــت  ماننــد ذهنیــت 
ــی، ذهنیــت  بزرگســال پرتوقــع، ذهنیــت عصبان
ذهنیــت  و  سرزنشــگر  و  پرخاشــگر، ایرادگیر 
ببینیــم  بایــد  امــا  داریــم،  را  ســالم  بزرگســال 
ــر  گ ــون ا ــی دارد، چ ــه دیدگاه ــالم چ ــال س بزرگس
ــی  ــاق مثبت ــواده اتف ــام خان ــد درون نظ ــرار باش ق
بیفتــد و نتیجــه خوبــی عایــد فــرد شــود بایــد 

دهیــم. پــرورش  را  ســالم  بزرگســال  ذهنیــت 
هشدارهای لحظه ای، آسیب های همیشگی

اجــازه  بزرگســال ســالم  به اینکــه  اشــاره  بــا  وی 
کــرده  نمی دهــد فــرد بیگانــه از او ســوء اســتفاده 
کار  و عکــس و فیلــم بگیــرد چــون می داند ایــن 
اســت،  او  زیــان  بــه  نهایــت  در  و  دارد  عواقبــی 
فرزندمــان  بــه  مــا  اوقــات  بیشــتر  می گویــد: 
نیســت،  خــوب  مجــازی  فضــای  می گوییــم 
افــراد  گرفتــار  نخــوری،  فریــب  بــاش  مراقــب 
کالهبــردار نشــوی و... اینهــا هشــدار لحظــه ای 
گــر  اســت و فــرد را از آســیب رهــا نمی کنــد، امــا ا
والدیــن بــا ذهنیــت بزرگســال ســالم بــا فرزنــد 
کننــد نتیجــه بهتــری خواهــد  ــو  گ گفــت و  خــود 

داشــت.
در  متأســفانه  می شــود:  یــادآور  درســتکار 
جلســات مشــاوره می بینــم برخــی افــراد وقتــی 
می خواهنــد بــه خودشــان نمــره دهنــد نمــره 

کودکــی  دوران  در  چــون  می دهنــد،  پایینــی 
کــه درون آنهــا آســیب  چالش هایــی داشــته اند 
بــه وجــود آورده اســت. این والدیــن بایــد تــالش 
کننــد  گذشــته خــود عبــور  کننــد از ذهنیت هــای 
کــرده  تــا بــه بهتریــن شــکل از مشــکالت عبــور 
بــرای احساســات،  را  و مســیر بزرگســال ســالم 
کند. هیــچ پدر و  هیجانــات و روابــط خــود دنبال 
مــادری نمی گویــد فرزنــدش را دوســت نــدارد، اما 
در عمــل ذهنیت هــای ناســالم باعــث می شــود 

ــد. کنن ــرار  ــا او برق ــی ب ــاط خوب ــد ارتب نتوان
کــودک دو ســاله ای اشــاره می کنــد  او در ادامــه بــه 
کــه می خواهــد ســمت بخــاری بــرود و مــادرش 
بعــد  می ســوزی،  وگرنــه  نــزن  دســت  می گویــد 
می گویــد  می دانــی  کجــا  از  می پرســد  مــادر  از 
وقتی دســت خودم ســوخت. ذهنیت بزرگســال 
کــودک  کــم می کنــد و اجــازه می دهــد  بخــاری را 
کنــد و وقتــی دســتش  گرمــا را احســاس  کــم  کــم 
و  بکشــد  کنــار  را  دســتش  خــودش  شــد  داغ 
چــرا  و  چیســت  ســوختن  و  حــرارت  بفهمــد 
کــودک  کــه ذهنیــت  ک است. اینجاســت  خطرنــا
از حــرارت فقــط آســیب و اضطراب نیســت، بلکه 

درک واقعیــت اســت.
وقتی فرد در تله های شخصیتی خود گرفتار 

می شود
کــودک  ــا ذهنیــت  ــا اشــاره به اینکــه ب درســتکار ب
روابــط  خوانــدن،  درس  در  پذیــر  آســیب 
همــه  و  شــخصی  کارهــای  و  همســاالن  بــا 
پیــدا می کنــد،  ادامــه  فــرد  زندگــی  موضوعــات 
می گوید: ایــن فــرد مــدام هشــدار می بینــد ولــی 
کــه همــراه بــا تفکــر و اندیشــه نیســت،  هشــداری 
گــر می خواهیــم فرزندانمــان زندگی  کــه ا درحالــی 
سالمی داشــته باشــند باید در فضای دلبســتگی 
گفــت  ــراز هیجانــات و احساســات و  ــا فرزنــد، اب ب
را  روال  و ایــن  باشــیم  سالمی داشــته  گــوی  و 
تعمیــم  بزرگســالی  تــا  کودکــی  از همــان دوران 
دهیــم، در ایــن صــورت فــرد دیگــر در تله هــای 

نمی گیــرد. قــرار  خــودش  شــخصیتی 
ایــن دکترای روانشناســی بــا بیان اینکه دخترانی 
را  عکس هایشــان  و  فیلــم  چینــی  تبعــه  کــه 
کــرده در واقــع در تله هــای شــخصیتی  منتشــر 
گرفتــار شــده اند، توضیــح می دهــد:  خودشــان 
کردی  کار را  گــر از ایــن دختــران بپرســیم چرا ایــن  ا
گاه  کرده ایــم. در واقــع ناخــودآ می گوینــد اشــتباه 
افــراد بــه واســطه ســبک های تربیتــی منجــر بــه 

می شــود. چنینــی  آســیب های این 
او با بیان اینکه درســت اســت در جامعه تهدید، 
دارد،  وجــود  مختلفــی  چالش هــای  و  آســیب 
کمــک می کنــد  ــه مــا  امــا تفکــر بزرگســال ســالم ب
ادامــه  و  نگیریــم  قــرار  تله هــای شــخصیتی  در 
ــی  ــت هیجان ــار محرومی ــر دچ گ ــال ا ــد: مث می ده
شــده باشــیم بــرای ابــراز هیجانــات دســت بــه 

رفتارهــای پرخطــر هیجانــی نمی زنیــم.
کــه بــرای دختــران جــوان مــا افتــاد  ایــن اتفاقــی 
کالهبردارانــی  یکــی از مصادیــق ســوء اســتفاده 
کــه در کمین انــد، وگرنــه از ایــن دســت زیــاد  اســت 
گــر بخواهیم از تله های شــخصیتی  اســت. پــس ا
ــال  ــت بزرگس ــا ذهنی ــد ب ــم، بای کنی ــدا  ــات پی نج
هشــدار  و  آســیب  وگرنــه  شــویم  آشــنا  ســالم 

همیشــه و در همــه جوامــع وجــود دارد.
افــراد  برخــی  گاهــی  بیان اینکــه  بــا  درســتکار 
کالهبــرداری  گرفتار  بزرگســال در فضــای مجــازی 
می گویــد:  می شــوند،  مالــی  اســتفاده  ســوء  و 
ــا  ــت و ب ــن و موقعی ــه س ــراد در چ ــدارد اف ــی ن فرق
گــر تفکر بزرگســال ســالم  هــر تحصیالتــی باشــند، ا
داشــته باشــند طمــع بــه دســت آوردن آســان 
کالهبــردار  کالن نمی کننــد و فریــب افــراد  پــول 
تله هــای  وقتــی  کــه  را نمی خوردنــد، درحالــی 
ذهنیــت  و  باشــد  داشــته  وجــود  شــخصیتی 
کافــی نداشــته باشــد، فــرد  بزرگســال ســالم رشــد 
خــودش  شــخصیتی  تله هــای  در  راحتــی  بــه 
کــه ماجرایــی شــبیه آنچــه اتفــاق افتاده  می افتــد 

می خــورد. رقــم 

دخترانی که در تله های شخصیتی 
گرفتار می شوند
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کارگردانــی  »تمکــث روی ریشــتر هفتــم« تئاتــری بــه 
مقــدس  دفــاع  موضــوع  بــا  دوســت  جواد ایــزد 
کــه تــا ۲۱ خردادمــاه در تــاالر هنــر اصفهــان  اســت 
بــا  دوســت  جواد ایــزد  مــی رود.   صحنــه  روی 
ریشــتر  روی  »مکــث  می گویــد:  خبــر  اعالم ایــن 
گونــه ی تئاتــر طنــز دفــاع مقــدس اســت  هفتــم« از 
کــه محمدرضــا آریانفــر نمایشــنامه ی آن را نوشــته و 
جهانگیــر نکویی، محمــد کربالیی، امیــن طاهری، 
آرزو رضــا کرمــی و رضــوان کروندی در آن ایفای نقش 
می کننــد. او کــه از مهرمــاه گذشــته تمرین های ایــن 
تئاتــر را آغــاز کــرده و هــر بار به خاطــر موج های جدید 
کرونــا مجبــور بــه عقب نشــینی شــده، خالصــه ای از 
داســتان تئاتــری که ایــن روزها در تــاالر هنر اصفهان 
روی صحنــه می بــرد را چنیــن روایــت می کنــد: حــاج 
یوســف بــه همــراه بــرادر زنــش در منطقــه ی جنگــی 
کــه متوجــه می شــوند حــدود ۳۰۰ ســرباز  هســتند 
توســط عراقی هــا محاصره شــده اند. آن هــا دو راه 
بیشــتر ندارنــد؛ یــا بایــد تســلیم عراقی هــا شــوند و یــا 
کننــد  کــردن یــک منــور ســربازان را باخبــر  بــا روشــن 
ــه  ــا ب ــی از آن ه ــد و یک ــاب می کنن ــه راه دوم را انتخ ک

شــهادت می رســد.
بــه عقیده ی ایــزد دوســت، مــرگ، یــک تلنگر اســت؛ 
که ایــن فرصــت را بــه انســان  کوتــاه  توقفــی آنــی و 
کنــد، بــه راه طــی شــده  می دهــد تــا نفســی تــازه 
کنــد و تئاتــر  نگاهــی بینــدازد، دنیایــش را زیــر و رو 
»مکــث روی ریشــتر هفتــم« نیــز چنیــن منظــری 

دارد.
کارگــردان تئاتــر تصریــح می کنــد: در ایــن تئاتــر،  ایــن 
کــه فرســنگ ها  مــا دنیــای آدم هایــی را می بینیــم 
یادشــان  و  گرفته انــد  گذشــته ی خــود فاصلــه  از 
کرده انــد؛  کــه بوده انــد و چــه مســیری را طــی  رفتــه 
خودشــان  گذشــته ی  از  مرتــب  کــه  آدم هایــی 
می گریزنــد، از دیــروز و امروزشــان وحشــت دارنــد و 
بــا برنهــادن نقابــی بــر چهــره می کوشــند آنــی باشــند 
کــه نبایــد باشــند امــا درنهایت، ایــن مــرگ اســت 
گذشــته  کنارشــان روی نیمکــت می نشــیند،  کــه 
آن هــا می گوید ایــن  بــه  و  مــی آورد  یادشــان  بــه  را 
گــر فرســنگ ها از  زندگــی تمــام نمی شــود، حتــی ا

گذشــته اش دور شــده باشــیم.
عالقه منــدان بــه هنــر نمایــش، بــرای تماشــای تئاتر 
»مکــث روی ریشــتر هفتــم« می تواننــد بــا تهیــه 
ــا ۲۱ خــرداد مــاه،  گیشــه هشــت، ت بلیــت از ســایت 
هــر روز رأس ســاعت ۱۹ بــه ســالن تماشــای تــاالر هنــر 

کننــد. اصفهــان مراجعــه 

مکث تاالر هنر اصفهان 
روی ریشتر هفتم

تئاترربخ

گزارشربخ

معــاون ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گفــت: ســازمان میــراث فرهنگــی ضمن  گردشــگری 
اعــزام یــگان حفاظــت بــه محــل، مانــع از ادامــه 
فعالیت ایــن مالک خصوصی در محل شــده اســت 
کــه درهمیــن راســتا از مالــک خصوصی خانــه مذکور 

کــرد.  شــکایت خواهیــم 
گفت وگــو بــا تســنیم، پیرامــون  ناصــر طاهــری در 
تخریــب بخــش داخلــی خانــه ســتاره دار شــکری در 
مجــاورت خانــه مصــور الملــک اصفهــان در عصــر 
گذشــته اظهــار داشــت: این خانــه ســالم نبــود  روز 
کــه بــه منظــور حفــظ  و بقایایــی از آن مانــده بــود 
گفت وگوهایــی  شــهرداری  بــا  خانــه  بقایای ایــن 
گرفتــه و بــه میزانــی تخریب ایــن خانــه بــاال  صــورت 
کــه امــکان نوســازی این خانــه را بــه مالــک  بــود 
گفتیــم بایــد عینــا بــا همیــن الگــوی  دادیــم امــا 

ســاخت، ســاخته شــود.
وی پیرامون صحبت شــاهدان عینی در محل این 
ــر قطــع درختــان و تخریــب و خــروج  ــه مبنــی ب خان
گفــت: ســازمان  درهــای داخلی ایــن خانــه تاریخــی 
گردشــگری  و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث 
میــراث  ســازمان  حفاظــت  یــگان  اعــزام  ضمــن 
فرهنگــی بــه محــل، مانــع ادامــه فعالیت ایــن مالک 
که در همین راســتا از مالک  خصوصی شــده اســت 

ــور شــکایت می کنیــم. ــه مذک خان
شکایت سازمان میراث فرهنگی از مالک خانه 

شکری در اصفهان 
معــاون ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
گردشــگری، افــزود: ضمــن شــکایت از مالک ایــن  و 
ــرد و  ک ــه، مجــوز نوســازی نیــز صــادر نخواهیــم  خان
گونــه  مــن خود ایــن خانــه را از نزدیــک دیده ام ایــن 
نیســت کــه خانــه کاملــی باشــد بلکــه خانــه تخریــب 
شــده ای اســت امــا از نظــر ما ایــن خانــه بایــد بــا 

ــود. ــازی ش ــاخت بازس ــوی س ــان الگ هم
که ایــن خانــه حدفاصــل دو  وی بــا توجــه بــه آن 
خانــه ثبــت ملــی قــرار دارنــد و درصورت بروز مشــکل 
در ایــن خانــه، آســیب جــدی بــه خانه هــای مجــاور 
خــود وارد می کنــد، پیرامــون بروز خطــرات احتمالی 
ثبــت ملی ایــن خانــه  و  بــرای خانه هــای مجــاور 
که ایــن  کــرد: عقیــده دارم  ســتاره دار تاریخــی، بیــان 
کــرده و مــا طبــق وظیفــه  مالــک خصوصــی تخلــف 

یــگان حفاظت ســازمان میــراث فرهنگی به منظور 
توقــف ادامــه فعالیــت مالک به محــل اعــزام کردیم، 
مجــوز  و  می کنیــم  شــکایت  مالــک  از  همچنیــن 

نوســازی نیــز دیگــر صــادر نخواهیــم نکــرد.
ــا بیــان آنکــه پیــش از ایــن به ایــن مالــک  طاهــری ب
تذکراتــی پیرامــون تخریــب داده شــده اســت اظهــار 
تنهــا حــدود ۳۰  از ایــن خانــه  بازدیــد  داشــت: در 
تــا ۴۰ درصــد از ایــن خانــه باقــی مانــده بــود و مــا 
کــه از نظــر  بــه شــهرداری منطقــه یــک نوشــتیم 
ــا  ــد ب ــد بازســازی شــود و مالــک بای ــه بای ما ایــن خان
حفــظ باقــی مانده هــای آن نســبت بــه تکمیــل و 

کنــد. بازســازی این خانــه اقــدام 
کــه مالــک خانــه شــکری  وی افــزود: بــه موجــب آن 
کــرده  بــه صــورت مخفیانــه اقــدام بــه تخریــب خانــه 
در  اعــزام یــگان حفاظت ســازمان میراث فرهنگی و 
گزارشــی  توقف ادامه فعالیت افراد حاضر در محل، 
از وضعیــت آمــاده و بــه دنبــال ارســال آن به ســازمان 
گــزارش یــگان حفاظــت  میــراث فرهنگــی، براســاس 
شــهرداری  بــه  و  می کنیــم  شــکایت  دادســرا  بــه 
ــور  ــه منظ ــه ب ک ــرد  ک ــم  ــه خواهی ــز مکاتب ــه نی منطق
بــرای ســایرین مالــکان خانه هــای  درس عبرتــی 
تاریخــی هیــچ مجــوزی بــرای مالک این خانــه صادر 

نشــود. 
معــاون ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری بــا بیان ایــن کــه بــه موجــب مجازات این 
فــرد متخلــف تنهــا مجــوز عیــن بــه عیــن می توانــد 
کــرد: مالک ایــن دســت  صــادر شــود خاطرنشــان 
ــط ســازمان  خانه هــا موظــف هســتند طبــق ضواب
میــراث فرهنگــی نســبت به ایــن خانه ها اقــدام کند 
کــرده اســت، بــه هــر  و قانــون تکلیــف مــا را مشــخص 

کار  گاهانه ایــن  حــال مالــک تعمــدی و بــه صــورت آ
کــه از ســازمان  کــه در اســتعالم هایی  را انجــام داده 
مالــک  به ایــن  اســت؛  گرفتــه  فرهنگــی  میــراث 
و  نــدارد  تخریــب  امــکان  خانــه  که ایــن  گفته ایــم 
بایــد بــا حفــظ بقایــای باقــی مانــده بازســازی شــود 
گونــی از مــا می شــود  گونا و روزانــه اســتعالم های 
کــه مــا ضوابطــی را بــرای مــردم روشــن می کنیــم و 
گــر قصد ایــن افــراد را بــرای تخریــب از پیــش بدانیــم  ا

کــرد. قطعــا برخــورد خواهیــم 
تاخیر یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی 

برای حضور در محل تخریب 
اصفهــان  زاهــد  چهــارراه  در  واقــع  شــکری  خانــه 
متعلــق بــه عهــد قاجــار اســت و جــزو خانه هــای 
کــه در  ســتاره دار در اصفهــان بــه حســاب می آیــد 
میــان دو خانــه ثبــت ملی یعنی خانــه مصورالملک 
کنــون در حــال مرمــت  کــه هــم ا و خانــه طوســی 
عهــد  خانــه  طاق های ایــن  دارد.  قــرار  هســتند، 
قاجــار در ســال 1۳9۵ توســط برخــی افــراد تخریــب  
شــد و 1۴ خردادماه شــاهد قطع درختان و تخریب 
و خــروج درهــای داخلــی بــه بهانــه جلوگیــری از 
عینــی  شــاهدان  صحبــت  طبــق  آتش ســوزی 
کــه بــه دنبــال آن بخشــی از بقایای ایــن  بوده ایــم 

خانــه تاریخــی تخریــب شــده اســت.
گرفتــه مبنــی  بــا پیگیــری و تالش هــای صــورت 
ــه  ــای خان ــد تخریــب بقای ــر جلوگیــری از ادامــه رون ب
ــی در  ــاهدان عین ــزارش ش گ ــه  ــه ب ــا توج ــکری و ب ش
محــل ضمــن اعــزام یگان حفاظــت ســازمان میراث 
یــگان  بــه محل ایــن خانــه، متأســفانه  فرهنگــی 
حفاظت ســازمان میراث فرهنگی با تأخیری چند 

ســاعته در محــل حاضــر شــد.

شکایت سازمان میراث فرهنگی از مالک خانه؛

تخریب خانه ستاره دار شکری 
در سکوت این روزهای اصفهان

گهی فقدان سند مالکیت آ
کمــال ســمندریان فرزنــد  شــماره: 2۶۰۰۶879، تاریــخ: 1۴۰۰/۳/1۳، چــون آقــای 
ک 99۵ فرعــی از ۴11 اصلــی واقــع  محمــد مالــک ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــال
کــه هویــت و امضــاء  در بخــش 1۶ ثبــت اصفهــان بــا تســلیم 2 بــرگ استشــهاد محلــی 
که ســند مالکیت  گواهی شــده و به تایید دفتر 8 رســیده مدعی اســت  شــهود رســمًا 
فــوق بــا مســتند مالکیــت ۶8۰۰1، 1۳۴7/۰۶/1۰ بــه شــماره چاپــی 717827 ســری - 
کــه در دفتــر ۴7 صفحــه 1۶7 بــه نــام نامبــرده ســابقه ثبــت و ســند مالکیــت  ســال - 
ک معاملــه دیگــری انجــام نشــده  گواهــی دفتــر امــال گردیــده و طبــق  صــادر و تســلیم 
گردیــده اســت و  اســت، محدودیــت و رهنــی نــدارد و بــه علــت جابجایــی مفقــود 
تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نموده انــد. طبــق تبصره یــک اصالحــی ماده 
کــه هرکــس مدعی انجــام معامله  گهــی می شــود  12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا ســند مالکیــت مزبــور نــزد خود  )غیــر از آنچــه در ایــن آ
گهــی تــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتراض خــود را کتبًا  باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نماییــد تــا مراتــب صــورت 
گر ظــرف مهلت مقــرر اعتراضی  مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه کننــده مســترد گــردد. ا
نرســد و یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نگــردد المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم 
صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. محمدعلــی فــالح رییــس منطقــه ثبــت 

ک شــمال اصفهــان - 11۴۴8۵۴ / م الــف اســناد و امــال
گهی فقدان سند مالکیت آ

گزچیــان  شــماره: 2۰27۰۰719۴، تاریــخ: 1۴۰۰/۳/12، نظربه اینکــه آقــای عباســعلی 
دردشــتی فرزند محمدعلی شــماره شناســنامه 18۳1 تاریخ تولد 1۳۴2/۰۶/۳۰ دارای 
شــماره ملــی 128۳۶1۳۶21 بــا جــزء ســهم ۶ از کل ســهم ۶ بعنــوان مالــک شــش دانگ 
ک ثبتــی 1۵19۰/۴۰۴۴7 بــا شــماره مســتند مالکیــت ۴۵۰۵۳ تاریخ  عرصــه و اعیــان پــال
1۳9۰/۰۳/17 موضوع ســند مالکیت اصلی بشــماره چاپی ۳8789۴ ســری الف سال 
گردیــده  ک جلــد ۴۵۵ ذیــل شــماره 9۳۳97 ثبــت  کــه در صفحــه ۵۵۳ دفتــر امــال  9۰
است باارائه دو برگ استشهاد که به شماره 1۴۰۰۰21۵7۰2۴۰۰۰۰۳9 در دفترخانه 2۵8 
اصفهان گواهی شــده اســت و مدعی اســت سند مالکیت مرقوم دراثر جابجائی ازبین 
کنون تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا  رفته و مفقود گردیده و ا
مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل مــاده 12۰ آییــن نامــه قانون ثبــت در یک 
گهــی می شــود. چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت به ملــک مرقوم  نوبــت آ
گهــی ظــرف مــدت  ــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار این آ ی
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه به ایــن  ده روز اعتــراض خــود را 
اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت بــه ارائه 
گر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا درصورت  گردد. بدیهی اســت ا کننده مســترد 
اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت 
ک منطقه  المثنی طبق مقررات خواهد شد. مهدی شبان رییس ثبت اسناد و امال

شــرق اصفهــان - 11۴۴881 / م الــف
گهی ابالغ اجراییه آ

ابالغیــه:  گهــی  آ شــماره   ،1۳99۰۴۰۰2121۰۰۰۵71/1 پرونــده:  شــماره 
صــدور:  تاریــخ   ،99۰۰7۴۶ پرونــده:  بایگانــی  شــماره   ،1۴۰۰۰۳8۰2121۰۰۰۰۰۳
1۴۰۰/۰۳/۰8، دفتــر اســناد رسمی شــماره ۳88 شــهر خمینــی شــهر اســتان اصفهــان 
گهــی ابــالغ اجرائیــه پرونــده اجرایــی 99۰۰7۴۶، بدیــن وســیله بــه آقــای محمدعلــی  آ
توکلــی فروشــانی نــام پدر حســن تاریــخ تولــد 1۳۳2/۰9/1۰ شــماره ملــی 12192۵۴۶7۳ 
کانــال آب بعــد  کــوه کوچــک دنبــال  شــماره شناســنامه ۴۰9 بــه نشــانی خمینــی شــهر 
کــه شــهرداری  کارخانــه آرد صحــرا متصــدی واحــد صنفــی بافندگــی ابــالغ می شــود  از 
خمینــی شــهرجهت وصــول مبلــغ اصــل طلــب 12۳/27۰/۶۰۰ ریــال بــه اســتناد 
کمیســیون مــاده 77 شــهرداری بــه شــماره ســند: 98/2/۳۰۴1 تاریــخ ســند  رای 
1۳98/۰۳/28 علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 99۰۰7۴۶ 
گــزارش مــورخ 1۳99/۰9/2۵ مامــور ابــالغ بــه شــما  در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق 
به علت عدم شناســایی نشــانی مقدور نبوده اســت لذا بنابه تقاضای بســتانکار طبق 
گهــی می شــود و  مــاده 18 آئیــن نامــه اجــرا مفــاد اجراییــه فقــط یــک مرتبــه در روزنامــه آ

کــه روز ابــالغ محســوب می گــردد  گهــی  چنانچــه ظــرف مــدت بیســت روز از تاریخ ایــن آ
نســبت بــه پرداخت بدهــی خود اقدام ننماید عملیات اجرایی جریــان خواهد یافت. 
ک خمینــی شــهر نبــی الــه یزدانــی - 11۴۴۵۳۴ / م الــف رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــال

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰2۵7
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰2/21

ــه  ک ــان  ک دهاق ــال ــناد و ام ــتقر در اداره ثبــت اس ــالف مس ــل اخت ــأت ح ــاد آراء هی مف
گردیــده اســت و دراجــرای مــاده  دراجــرای مــاده 1 قانــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر 
گهــی  ۳ قانــون در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز ازطریــق روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آ
می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی کــه بــه آراء مذکــور اعتراض داشــته باشــند در شــهر از 
گهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض  گهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق آ تاریــخ انتشــار آ
خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمایــد و معتــرض 
بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت محــل مبــادرت بــه تقدیــم 
دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ثبت 
محــل ارائــه نماینــد. بدیهــی اســت دراینصــورت اقدامــات ثبــت منــوط بــه ارائــه حکم 
قطعــی دادگاه خواهــد بــود. درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نشــود یا 
گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت  معترض 
بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمود. صدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعه متضرر 

بــه دادگاه نخواهــد بــود.
گالبــی شــهرضائی  1( رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰19۰۰۰۰۳۶، 1۴۰۰/۰1/2۴، آقــای اصغــر 
ــع  ــه مســاحت 2۳۰2/۴7 مترمرب ــاغ ب ــد غالمحســین ششــدانگ یــک قطعــه ب فرزن
ک ۶۳9 فرعــی از 127 اصلــی واقــع در اراضــی خلــف دزجــا دهاقــان انتقــال عــادی  پــال
به رسمی مع الواسطه ازطرف غالمحسین گالبی شهرضائی و عباسعلی حسینیان

تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1۴۰۰/۰۳/۰۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1۴۰۰/۰۳/18

داود جعفری
کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دهاقان

11۳۴۴88 / م الف

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰۳77
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰۳/۰8

ــه  ک ــان  ک دهاق ــال ــناد و ام ــتقر در اداره ثبــت اس ــالف مس ــل اخت ــأت ح ــاد آراء هی مف
گردیــده اســت و دراجــرای مــاده  دراجــرای مــاده 1 قانــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر 
گهــی  ۳ قانــون در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز ازطریــق روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آ
می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی کــه بــه آراء مذکــور اعتراض داشــته باشــند در شــهر از 
گهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض  گهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق آ تاریــخ انتشــار آ
خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمایــد و معتــرض 
بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت محــل مبــادرت بــه تقدیــم 
دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ثبت 
محــل ارائــه نماینــد. بدیهــی اســت دراینصــورت اقدامــات ثبــت منــوط بــه ارائــه حکم 
قطعــی دادگاه خواهــد بــود. درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نشــود یا 
گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت  معترض 
بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمود. صدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعه متضرر 

بــه دادگاه نخواهــد بــود.
ــدی  ــم پرویــن دخــت احم 1( رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰19۰۰۰117، 1۴۰۰/۰2/19، خان
غ بــه مســاحت 212۵۰  فرزنــد رحمــت الــه ششــدانگ یــک واحــد پــرورش شــترمر
ک ۳ فرعــی از 87 اصلــی واقــع در مزرعــه علــی آبــاد آقــا دهاقــان انتقــال  مترمربــع پــال

ک فــوق ثبــت دفتــر  پنــج حبــه و یــک دهــم حبــه مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ پــال
الکترونیکــی شــماره 1۳992۰۳۰2۰19۰۰1۰۳7 بــه نــام متقاضــی

تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1۴۰۰/۰۳/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1۴۰۰/۰۴/۰2

ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و امال
11۴۳۵21 / م الف

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰2۳8
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰2/19

کــه  ک دهاقــان  مفــاد آراء هیــأت حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــال
ــده اســت و دراجــرای مــاده  گردی ــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر  دراجــرای مــاده 1 قان
گهــی  کثیراالنتشــار و محلــی آ ۳ قانــون در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز ازطریــق روزنامــه 
کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض داشــته باشــند در شــهر از  می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی 
گهی در محل تا دو ماه اعتراض خود  گهی و در روستاها از تاریخ الصاق آ تاریخ انتشار آ
را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمایــد و معتــرض بایــد ظــرف 
یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواســت به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. 
بدیهــی اســت دراینصــورت اقدامــات ثبــت منــوط بــه ارائه حکــم قطعــی دادگاه خواهد 
بــود. درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نشــود یــا معتــرض گواهی تقدیم 
دادخواســت بــه دادگاه محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبادرت به صدور ســند مالکیت 

خواهــد نمــود. صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهد بــود.
نــژاد  بابایــی  شــهال  خانــم   ،1۴۰۰/۰1/2۳  ،1۴۰۰۶۰۳۰2۰19۰۰۰۰۳۳ شــماره  رای   )1
طاغونی فرزند محمدحســین تمامت ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک درب باغ 
ک شــماره 11۶7 فرعــی از 127 اصلــی واقــع در  بــه مســاحت 1۶۵۳/۶۵ مترمربــع پــال
اراضــی خلــف دزجــا دهاقــان انتقال عادی به رســمی مع الواســطه ازطرف عبدالکریم 

عمرانــی دهاقانــی مالــک رســمی
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1۴۰۰/۰۳/۰۳

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1۴۰۰/۰۳/18
داود جعفری
کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دهاقان

11۳۵7۵9 / م الف

گهی ابالغ اجراییه آ
ابالغیــه:  گهــی  آ شــماره   ،1۳99۰۴۰۰2121۰۰۰788/1 پرونــده:  شــماره 
صــدور:  تاریــخ   ،99۰1۰۰۳ پرونــده:  بایگانــی  شــماره   ،1۴۰۰۰۳8۰2121۰۰۰۰۰2
1۴۰۰/۰۳/۰8، دفتــر اســناد رسمی شــماره ۳88 شــهر خمینــی شــهر اســتان اصفهــان 
گهــی ابــالغ اجرائیــه پرونــده اجرایــی 99۰1۰۰۳، بدیــن وســیله بــه آقای حبیب کیانی  آ
رنانــی نــام پــدر عبــاس تاریــخ تولــد 1۳۶۰/12/12 شــماره ملــی 129۰۶۶92۵2 شــماره 
شناســنامه 99۵ به نشــانی خمینی شــهر دستگرد خیابان بسیج کوی شیشه گری 
کــه شــهرداری خمینــی  کــوی 12۵ متصــدی واحــد صنفــی قلمزنــی ابــالغ می شــود 
شــهر جهــت وصــول مبلــغ اصــل طلــب 7/9۵۰/۰۰۰ ریــال بــه اســتناد رای کمیســیون 
مــاده 77 شــهرداری بــه شــماره ســند 97 - ۳ - ۳۰78 تاریــخ ســند 1۳97/۰7/12 
علیــه شــما اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرائــی بــه بایگانــی 99۰1۰۰۳ در ایــن اداره 
تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ 1۴۰۰/۰1/17 مامــور ابــالغ بــه شــما بــه علت عدم 
شناســایی نشــانی مقــدور نبــوده اســت لــذا بنابــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده 18 
گهی می شــود و چنانچه  آئیــن نامــه اجــرا مفــاد اجراییــه فقــط یک مرتبــه در روزنامــه آ
کــه روز ابــالغ محســوب می گــردد نســبت  گهــی  ظــرف مــدت بیســت روز از تاریخ ایــن آ
ــان خواهــد یافــت.  ــد عملیــات اجرایــی جری ــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننمای ب
ک خمینی شــهر نبی الــه یزدانــی - 11۴۴۵۳8 / م الف رئیــس اداره ثبــت اســناد و امال

گهی آ تازه های نشر

»آداب  الوکالــه« بــه همــت مــدرس دانشــگاه آزاد 
کتاب »آداب الوکاله«  اسالمی کاشــان منتشــر شــد. 
کــه نتیجــه یــک طــرح پژوهشــی بیــن دانشــگاه 
اســت،  قــوه قضائیــه  مرکــز وکالی  اســالمی و  آزاد 
بــه همــت حجت االســالم عبدالرضــا فرهادیــان، 
و  کاشــان  اســالمی واحد  آزاد  دانشــگاه  مــدرس 
ــازار نشــر  ــه ب حمیــد مســجد ســرائی منتشــر و روان

شــد.
ایــن اثــر تــالش دارد تــا مهم تریــن اصــول اخــالق 
ــا عنــوان »آداب الوکالــه« از  کــه ب حرفــه ای وکالــت را 
کمــک  آن یــاد می شــود، از ُبعــد صرفــًا اخالقــی و بــا 
ــی -  ــای قرآن ــرعی و آموزه ه ــای ش ــن از متن ه گرفت
روایــی و همچنیــن، مبانــی اخالقــِی پذیرفته شــده 

رهگــذر،  از ایــن  و  کشــیده  تصویــر  بــه  اســالم  در 
نوبــت  کنــد.  ترســیم  را  وکالــت  منشــور اخالقــی 
ک در هــزار جلــد بــه  کتــاب را انتشــارات پــژوا اوِل 
کــه در مســابقه  چــاپ رســانده بــود؛ امــا، از آنجایــی 
گرفت؛  کتابخوانی مورد اســتقبال حقوقدانان قرار 

کنــون، آمــاده چــاپ دوم شــده اســت. ا

آداب الوکاله در کاشان منتشر شد

گفتگو

هنرمندان اصفهانی در دوره تیموری هنر سوخت 
کمــال خود رســاندند.  را بــه حد 

ایــن بــار بــه ســراغ یکــی از چهر های ماندگار در رشــته 
کــه قدمــت  هنــر ســوخت تلفیقــی رفتیــم رشــته ای 

دیرینــه دارد.
خودتان رامعرفی کنید؟

علی خوشنویس زاده اصفهانی متولد ۱۳۲۷ فرزند 
استاد شهیر حسین خوشنویس زاده هستم.

این هنر را چگونه آموختید؟ 
ــوارم  ــدر بزرگ ــزد پ ــود را ن ــری خ کار هن ــال ۱۳۳۹  از س
و اســتاد حســین بهــزاد، اســتاد محمــد تجویــدی، 
زریــن  حســن  واســتاد  مصورالملکــی  اســتاد 
کــردم در حــال  خــط در تهــران واصفهــان شــروع 
حاضرمدارک تحصیلی من از دارالفنون و هنر های 
زیبــای تهــران و دکتــری هنــر از وزارت فرهنــگ و 

اسالمی میباشــد. ارشــاد 
فعالیت های خود در زمینه هنر سوخت را بیان 

کنید؟
هنــر،  دانشــگاه  در  کــه  اســت  ســال   ۳۰ حــدود 
میــراث  ســازمان  در  و  جهــان  نقــش  دانشــگاه 
فرهنگی و صنایع دســتی مشــغول تدریس هســتم 
و در ایــن مــدت بیــش از ۷۰۰ هنرجــو را تعلیــم داده 
کارگاه خصوصــی ام اســت  کــه  ام و در همیــن مــکان 
کــه خیلــی مســتعد  گاهــی اوقــات بــرای هنرجویانــی 
ــا توجــه به اینکــه هنــر  باشــند آمــوزش داشــته ام. ب
ســوخت یــک هنــر زمانبــر اســت و زمــان زیــادی بایــد 
کــرد تــا یــک هنــر ســوخت بــه اتمــام برســد.  صــرف 
کار میکنــم و حــدود ۵۰ اٹــر  بیــش از نیــم قــرن اســت 
ــای  ــدادی در موزه ه ــه تع ک ــوده ام؛  ــق نم ــر خل فاخ
کشــور می باشــد. حــدود ۳۵ ســال اســت  خــارج از 
نمایشــگاه های  کشــور  از  خــارج  و  داخــل  در  کــه 
بســیاری داشــته و در ایــن نمایشــگاه ها بیــش از ۱۰۰ 
لــوح تقدیــر از مقامات ایرانــی و خارجــی دریافــت 
کــرده ام. در نمایشــگاه الجزایــر، آلمــان، آســیایی 
کســتان و در ســال ۷۱ در نمایشــگاه آســیایی و  پا

کــردم. اقیانوســیه شــرکت 
کشــور از جملــه تهــران، تبریــز،  کثــر اســتان های  در ا
شــیراز، مشــهد و اصفهان و … نمایشــگاه داشته ام. 
در اصفهــان بســیار زیــاد و نمایشــگاه اختصاصــی در 
حوزه هنری و خانه هنرمندان هر ســال داشــته ام. 
کــرده ام  کثــر نمایشــگاه ها لــوح تقدیــر دریافــت  در ا
کــه بیــش از ۱۰۰ لوح می باشــد. لوح تقدیر از ســازمان 
جهانــی یونســکو، رهبــر الجزایــر، پادشــاه اردن و … 

کــرده ام. نیــز دریافــت 

نقطه کمال این هنر از چه زمانی بوده است؟
کمال ایــن هنــر از دوره تیموریــان شــروع و  نقطــه 
ــرا  ــی آن منحص ــوده و تجل ــه ب ــان دوره قاجاری ــا پای ت
بصــورت مجلــدات قرآنی و بعضا کتاب های نفیس 
و پــس از دوره قاجــار بصــورت تابلو هــای فاخــر و 

ــه شــده اســت. نفیــس ارائ
اساتیدی که در این هنر در اصفهان فعالیت 

داشتند؟
اســاتید این هنر اســتاد میرزا عباس خان ذوالفنون 
زاده،  خوشــنویس  حســین  اســتاد  اســفرجانی، 
کلباســی، اســتاد حســین خطائــی،  اســتاد آقــا تقــی 
اســتاد علــی اســفرجانی و اســتاد علــی خوشــنویس 

می باشــند. زاده 
هنر سوخت را معرفی کنید؟

کــه  اســالمی، ایرانی  اســت  هنــری  ســوخت  هنــر 
احتیــاج بــه تســلط و مهــارت در رشــته طراحــی، 
کوبــی،  نقاشــی، معــرق، منبــت، الیــه چینــی طال
خوشنویســی، تذهیــب، تشــعیرو صحافــی دارد.

آیا سبک خاصی دارید؟
امــا  دارد،  خاصــی  ســبک  هنرمنــدی  هــر  بلــه 
مضامیــن آثارمــن بیشــتر معنــوی و عرفانــی اســت.

مهد ایــن هنــر بیشــتر در اصفهان تبریز و مناطقــی از 
هنــد و عثمانــی در دوره صفویــان بوده اســت.

روزانه چند ساعت کار می کنید؟
دیگــر  واز  میکنــم  کار  ســاعت   ۱۰ حــدود  روز  در 

دارم. هنرجــو  و  دانشــجو  هــم  اســتان ها 
آیا اثری داشته اید که از نظر خودتان منحصر به 

فرد باشد؟
ایــن هنــر نیــاز بــه جوهــره ذاتــی، عالقــه، پشــتکار و 
حمایــت نهاد هــای فرهنگــی و هنــری دارد. مــن در 
کــه در  کار ابداعــی انجــام داده ام  یــک تابلویــم یــک 

کار قدمــا هــم نبــوده و ایــن اســت کــه معمــوال در ایــن 
تابلو هــای ســوخت، نقاشــی وســط تابلــو، به شــکل 
کتیبه هــای اطــراف آن بــه شــکل  معــرق یــا بــرش و 
کار می شــود، امــا مــن بــرای  منبــت یــا برجســته 
اولیــن بــار در زمینــه چهــار کتیبــه چهــار طــرف تابلو، 
که ایــن، یــک  کــرده ام  کار  هــم معــرق و هــم منبــت 

کار فــوق العــاده پیچیــده اســت.
کتابــی بــا نــام پیدایــش و ســیر تحــول و تکامــل هنــر 
ســوخت تدویــن نمــوده ام. ایــن هنــر بــرای مــن 
موقعیــت مــادی و معنــوی و جایــگاه اجتماعــی 

خوبــی فراهــم نمــوده ام.
جایگاه این هنر را چطور می بینید؟

و  اســت  غریــب  حاضــر  حــال  در  ســوخت  هنــر 
خیلی هــا آن را نمی شناســند و متاســفانه عــده ای 
هــم بــر غریبــی آن دامــن می زننــد. جایگاه ایــن هنــر 
در موزه هــا و مجموعه هــای خصوصــی اســت و بــا 

صنایــع دســتی خیلــی متفــاوت اســت.
وجه تسمیه هنر سوخت چیست؟ 

کاربــرد رنگ هــای ســوخته یعنــی رنگ هــای  اول 
غیــر شــفاف و پختــه در هنــر ســوخت و دوم بــه 
دلیل ایجــاد نقــوش برجســته بــر روی قطعــات چــرم 
ــا توســط ابزار هــا  ــی و ی ــه دو روش ضرب ــه ب ک تیمــاج 

گداختــه می باشــد.
کنــم و  عالقمنــدم تــا پایــان عمــر با ایــن هنــر زندگــی 

کنــم. آثــار متعــددی خلــق 
سخن آخر؟

در پایــان بــه شــما و دیگــران توصیــه میکنم ایــن هنر 
ــت  کاری اس ــر  ــون هن ــد، چ کنی ــدن  ــک دی را از نزدی
میدانــی و عملــی و در پایــان تصویــر بعضــی آٹــارم و 
ــایت های  ــارم را در وب س ــوال و آٹ ــرح اح ــپس ش س

کنیــد. هنــری مشــاهده 

گفت و گوبا هنرمند هنر سوخت تلفیقی :

هنر سوخت؛ تلفیقی از ۱۰ هنر سنتی

فیلمربخ

هنرربخ

»کولبــرف« در اولیــن حضــور بین المللــی، جایــزه 
بهتریــن بازیگــر مــرد بــرای زنده یــاد علی انصاریــان از 

کــرد.  جشــنواره وی آی زد بلغارســتان دریافــت 
ــزارش روابــط عمومی فیلــم، فیلــم »کولبــرف«  گ ــه  ب
تهیه کنندگــی  و  منصــوری  میــاد  کارگردانــی  بــه 
ســید روح اهلل حســینی لرگانــی دو جایــزه بهتریــن 
بازیگــر مــرد بــرای زنده یــاد علی انصاریــان و بهتریــن 
فیلمبــرداری بــرای مهــدی رضایــی را از جشــنواره 

کــرد. وی آی زد بلغارســتان دریافــت 
مراســم اهــدای جوایــز به برنــدگان در تاریــخ یازدهم 
دســامبر ســال ۲۰۲۱ در شــهر صوفیه برگزار می شــود.
بخــش  شــش  در  جشــنواره  در ایــن  »کولبــرف« 
بهتریــن  )میــاد منصــوری(،  فیلمنامــه  بهتریــن 

فیلــم  بهتریــن  منصــوری(،  )میــاد  کارگردانــی 
)ســید روح اهلل حســینی لرگانــی(، بهتریــن بازیگــری 
)زنده یــاد علــی انصاریــان(، بهتریــن فیلمبــرداری 
)مهتــاب  بازیگــری  بهتریــن  رضایــی(،  )مهــدی 

بــود. نامــزد دریافــت جایــزه شــده  ثروتــی( 
»کولبــرف« اولیــن فیلــم بلنــد میاد منصوری اســت 
کوتــاه به  کــه پیــش از این ســابقه ســاخت پنــج فیلم 
گزیــت«، »مســتر  نام هــای »میــم«، »شــکات«، »ا
کلینر« و »سربست« و همچنین دستیاری کارگردان 
در ســریال هایی ماننــد علی البدل و پایتخــت پنج را 
کوتاه  کارنامه ی خود دارد. منصوری برای فیلم  در 
»سربســت« عقاب طایی جشنواره سینماتوگراف 
کارگردانی، فیلمبرداری، طراحی  آســیا و ســه جایزه 
گریــم را ازجشــنواره بین المللــی فیلم های  صحنــه و 

مســتقل برزیــل دریافــت کرده اســت.
ســلیمانی،  حســین  از:  عبارتنــد  فیلــم  بازیگــران 
حســین مهــری، دنیــز متوســلی، مهتــاب ثروتــی، 
چیــا بابامیــری، علــی فراســتی، آرتیــن امجــدی، بــا 
ــاد  ــدی زنده ی ــا هنرمن ــا و ب ــام احمدی نی ــور پی حض

علــی انصاریــان.

شــهرضا مهــد هنــر و زیبایــی خوشنویســی بدســت 
هنرمنــدان چیــره دســت اســت. اســتاد غامرضــا 
که خوشنویســی  جهانشــاهی هنرمنــد شــهرضایی 
گواهــی اســتادی  کــرده دارای  را از ۱۴ ســالگی آغــاز 
از انجمــن خوشنویســان ایران اســت. او می گویــد: 
کــه در هنــر خوشنویســی بــا ســبک  ۳۲ ســال اســت 
ــه  ــزار صفح ــون ۲ ه کن ــت دارد و تا ــتعلیق فعالی نس

عبــداهلل  خواجــه  نامــه  مناجــات  کتاب هــای  از 
گلســتان و بوســتان ســعدی و الهــی نامــه  انصــاری، 
کتابــت  آیــت اهلل حســن زاده آملــی را بــا خــط خــوش 
کنــون با  کــرده اســت. این هنرمنــد شــهرضایی هــم ا
ــدازی آموزشــگاه و تدریــس هنــر خوشنویســی  راه ان
موفــق بــه حفظ ایــن هنــر در شــهرضا شــده و ۷۶ 
دانــش آموختــه ممتــاز و فــوق ممتــاز بــه هنرمنــدان 

کــرده اســت. خوشــنویس اضافــه 

علی انصاریان بهترین بازیگر مرد 
جشنواره بلغارستان شد

از سفالگری تا خوشنویسی:

جلوه گری هنر اصیل خوشنویسی در شهرضا
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گیتی پســند با بیان اینکه این باشــگاه  قائم مقام 
بــه تنهایــی نمی توانــد بــار فوتســال اصفهــان را بــه 
گفــت: بعضــی افــراد خودشــان را  دوش بکشــد، 
دلســوز فوتســال اصفهــان می داننــد، در حالی که 
باعــث نابــودی برخی جوانان و فوتســال اصفهان 
شــده اند.  محمدحســین عراقی زاده در خصوص 
گیتی پســند در ســال ۱۴۰۰، اظهــار  برنامه هــای 
ــه یــک  ک کادر فنــی او  ــرد: از وحیــد شمســایی و  ک
کار  گیتــی پســند با تمام پتانســیل خــود  فصــل در 
کردنــد تشــکر می کنــم، ســال پرفــراز و نشــیبی را 
ســپری کردیــم و در نهایــت اعضــای هیئت مدیره 
کثریــت آرا رأی به انتخاب محمد  گیتــی پســند بــا ا

کشــاورز بــه عنــوان ســرمربی دادنــد.
وی افــزود: بودجــه ســال ۱۴۰۰ خــود را بــه هیئــت 
مدیــره داده ایــم و مشــاوران آنهــا در حــال بررســی 
ــه  ــرح در جلس ــت ط ــرات و نهای ــه نظ ــه نقط و ارائ

هیئــت مدیــره هســتیم.
ــوص  ــند در خص ــی پس گیت ــره  ــت مدی ــو هیئ عض
ــال ۹۵  ــت: از س گف ــند،  ــی پس گیت ــه  ــای پای تیم ه

کشــور در  در ســه رده ســنی و در باالتریــن ســطح 
هســتیم  اســتان  اســتعدادهای  پــرورش  حــال 
 و در هــر ســه رده نیــز از مربیــان بومی اســتفاده 

می کنیم.
نیســت،  قــرار  بزرگســاالن  در  کــرد:  اضافــه  وی 
کــه فقــط در لیــگ بمانــد و بایــد  تیمی ببندیــم 
گیتــی  کــورس قهرمانــی باشــیم؛ امــا  همچنــان در 
پســند به تنهایی نمی تواند بار فوتســال اصفهان 
را بــه دوش بکشــد و بــه عنــوان بخــش خصوصــی 
در حــد تــوان خــود، فوتســال اصفهان را در ســطح 

ــرار داده اســت. ــیا ق ــران و آس اول ای

کیدکــرد:  تا پســند،  گیتــی  باشــگاه  مقــام  قائــم 
کــه بــرای  بســیاری دوســت واقعــی مــا هســتند 
کمــک بــه فوتســال اصفهــان بــه مــا زنــگ می زننــد 
و یــا حضــوری و بــه دور از جنجال ســازی نظرهای 
کارشناســی و مشــورتی می دهند و ما نیز استفاده 
کارشــناس در  می کنیــم؛ امــا بعضــی افــراد فقــط 

رســانه و فضاهــای مجــازی هســتند.
کــره بــا لیســت  عراقــی زاده ادامــه داد: در حــال مذا
کشــاورز هســتیم  معرفــی شــده توســط محمــد 
نفراتــی  فنــی  کادر  در  اســت  قــرار  همچنیــن  و 
و  گــری  مربــی  بدنســازی،  کادر  در  اصفهــان  از 
ــا  ــره ب ک ــه مذا ک آنالیــزوری حضــور داشــته باشــند 
آنــان پــس از تاییــد ســرمربی تیم آغاز خواهد شــد.
گیتــی پســند  وی در خصــوص شــروع تمرینــات 
لیــگ  رسمی ســازمان  اعــام  منتظــر  گفــت: 
بــرای شــروع مســابقات هســتیم و حتمــا زمــان 
مســابقات جــام جهانــی فوتســال نیــز بایــد در ایــن 
کــه تیــم  رابطــه لحــاظ شــود و تاریخــی اعــام شــود 

ملــی و باشــگاه ها از آن ضــرر نکننــد.

قائم مقام باشگاه گیتی پسند:

نمی توان به تنهایی بار فوتسال اصفهان را به دوش کشید

مســابقات بســکتبال لیــگ دســته دو باشــگاه های 
برگــزار  اصفهــان  آهــن  ذوب  میزبانــی  بــه  کشــور 
گــزارش روابــط عمومی باشــگاه ذوب  ــه  می شــود. ب
کشــور  آهــن، مســابقات بســکتبال لیــگ دســته دو 
بــه میزبانــی باشــگاه فرهنگــی ورزشــی ذوب آهــن 
اصفهــان از تاریــخ ۱۸ خــرداد ۱۴۰۰ لغایــت ۲۳ خرداد 
۱۴۰۰ در ســالن مرحوم حســن رهنما ورزشــگاه ملت 

ــود. ــزار می ش ــان برگ اصفه
تیم هــای ذوب آهــن اصفهــان، خانــه بســکتبال 
ــه بســکتبال  ــیراز، خان ــه بســکتبال ش ــان، خان زنج
کســتان  تا تــات  و  شــهرکرد  بابک، اندیشــه  شــهر 

در ایــن مســابقات حضــور دارنــد.
تمرینــات تیم هــا از روز ۱۷ خــرداد در ســالن ورزشــگاه 
خــرداد   ۲۱ جمعــه  روز  و  می شــود  انجــام  ملــت 

هســتند. اســتراحت  در  تمامی تیم هــا 
اول  روز  ترتیــب در  بــه  آهــن اصفهــان  تیــم ذوب 
تــا پنجــم بــه مصــاف تیم هــای خانــه بســکتبال 
کســتان، خانــه  زنجان، اندیشــه شــهرکرد، تــات تا
شــیراز  بســکتبال  خانــه  و  شــهربابک  بســکتبال 

مــی رود.
در هــرروز ۳ دیــدار بــه ترتیــب در ســاعت های ۱۶، 

فرزانــه فصیحــی بانــوی دونــده ســرعت اصفهــان 
ترکیــه  میدانــی  و  دو  بین المللــی  رقابت هــای  در 
اول شــد.  فرزانــه فصیحــی قهرمــان دوی ســرعت 
کشــورمان در مــاده ۱۰۰ متــر رقابت هــای بین المللــی 
دو و میدانــی ترکیــه، با ثبت حد نصــاب ۱۱.۶۶ ثانیه 

ــد. ــان ش ــتاد و قهرم ــگاه نخست ایس در جای
کویــت بــا  در ایــن رقابــت، مودهــاوی الشــمیری از 
زمــان ۱۱.۶۸ ثانیــه و زوا هــا آرماتســو از ترکیــه بــا ثبــت 
حــد نصــاب ۱۱.۷۵ بــه ترتیــب در جایگاه هــای دوم 

گرفتنــد. و ســوم قــرار 

پرداخــت  بــه  محکــوم  پرســپولیس  باشــگاه 
بــه ۱۰۰ هــزار دالر بــه دســتیار  جریمــه ای نزدیــک 

شــد. خــود  ســابق  ســرمربی 
ــی از  ــن یک کی ــرد: خوا ک ــام  ــپولیس اع ــگاه پرس باش
کالدرون نیز در پیگیری شکایت  گابریل  دستیاران 
خــود از ایــن باشــگاه توانســت رای دیگــری علیــه 

پرســپولیس از دادگاه عالــی ورزش بگیــرد.
ایــن مربــی اســپانیایی از طریــق پیگیــری شــکایت 
خــود، باشــگاه پرســپولیس را بــه پرداخــت ۹۵ هــزار 
و ۳۸۱ دالر بــه عــاوه ســود ســالیانه و همچنیــن 
پنــج هــزار و ۵۰۰ فرانــک ســوئیس جریمــه، محکــوم 
کــه مبلــغ حقــوق  کــرد. در جزئیات ایــن رای آمــده 
کیــن ۵۵ هــزار و ۳۸۱ دالر اســت امــا ۴۰ هــزار دالر  خوا
بــه عنــوان غرامــت بــه رقــم اصلــی اضافــه می شــود.
بــه عنــوان  همچنیــن دو هــزار فرانــک ســوئیس 
ــه  هزینــه فیفــا و ســه هــزار و ۵۰۰ فرانــک ســوئیس ب
شــده  منظــور   CAS در  دادرســی  هزینــه  عنــوان 

اســت.
ــدرون توانســت حکــم  کال گابریــل  ــز  هفتــه قبــل نی
سنگین ۵۸۰ هزار دالری علیه پرسپولیس از دادگاه 
کیــن، دســتیار وی  ــی ورزش بگیــرد و حــاال خوا عال

کــرد. چنیــن حکمــی را علیــه پرســپولیس دریافــت 

برگزاری مسابقات بسکتبال لیگ دسته دو به میزبانی 
ذوب آهن اصفهان

فصیحی در رقابت های بین المللی دو و میدانی 
ترکیه اول شد 

کین هم حکم گرفت: خوا

یک حکم انضباطی دیگر علیه پرسپولیس

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

معصومه اســماعیل زاده می گوید از نظر امکانات، 
بــزرگ  تیم هــای  بــا  تمریــن  و  اردو  برنامه ریــزی، 
ــادی از تیــم ملــی  ــد توقــع زی ــم و نبای اختــاف داری

داشــت. 
در  زنان ایــران  نفــره  ســه  بســکتبال  ملــی  تیــم 
مسابقات انتخابی المپیک که به میزبانی اتریش 
کرد و با چهار شکســت پیاپی از  برگزارشــد، شــرکت 
دور رقابت هــا حــذف شــد. ملی پوشــان ایران در 
اولیــن دیــدار خــود مقابــل ژاپــن بــا نتیجــه ۲۱ بــر 
۴ شکســت خوردنــد، در دومیــن دیــدار ۲۱ بــر ۲۰ 
مغلــوب تایلنــد شــدند، در ســومین دیــدار نتیجــه 
کردنــد و در آخریــن  گــذار  را ۱۷ بــر ۷ بــه اوکرایــن وا
مســابقه هــم بــا حســاب ۲۲ بــر ۲ مقابــل اســترالیا 

ــد. ــت خوردن شکس
ــه  ــو با ایســنا ب گفت وگ معصومــه اســماعیل زاده در 
عملکــرد تیــم ملــی در ایــن مســابقات اشــاره و بیان 
کــرد: از عملکردمــان راضــی نیســتیم امــا تــاش 
ــا  ــتیم ام گذاش ــود،  ــان ب ــه در توانم ــر چ ــم و ه کردی
کرده انــد. هرچنــد بــه  رقبایمــان خیلــی پیشــرفت 
ــات متفــاوت  کوتاه مــدت و امکان دلیــل اردوهــای 
کاملــی بــرای حضــور در ایــن مســابقات  آمادگــی 
کردیم در زمین نتیجه خوبی  نداشــتیم اما ســعی 
بگیریــم. بــه تدریــج در دفــاع بهتــر شــدیم امــا در 
حملــه بــه دلیــل شــدت فشــار تیم هــای مقابــل 
خــوب کار نکردیــم. مــا هیچ وقــت در تمرینــات تیم 

ــم. ــرده بودی ــه نک ــار را تجرب ــن فش ملی ای
او افــزود: دوســت نداشــتم چنیــن شــرایطی پیــش 
ــا  ــطح تیم ه ــا س ــم ام کمی بزنی ــای  گل ه ــه  ک ــاد  بی
کرده انــد.  باالســت و بــا بهترین هــای خــود شــرکت 
کســب ســهمیه المپیــک اســت و تمــام  بحــث 
بازی هــای  در  حضــور  دنبــال  بــه  فدراســیون ها 
توکیو هســتند، در نتیجه ســطح مسابقات خیلی 
کــه در جــام جهانــی هــم  بــاال اســت تــا جایــی 

ندیــده ام.
اختالف ما با تیم های بزرگ فقط عددی 

نیست 
تیــم  ســنگین  شکســت  مــورد  در  بازیکــن  ایــن 
گفــت: بعــد از دو  ملــی مقابــل ژاپــن و اســترالیا 
و  شــده ایم  ســطح  با ایــن  مســابقاتی  وارد  ســال 
گرفتیــم، در  در اولیــن مســابقه مقابــل ژاپــن قــرار 
نتیجــه شــوکه شــده بودیــم. از طرفی ســرعت ژاپن 
کنتــرل اســت و تکنیــک باالیــی دارد.   غیرقابــل 
استرالیا هم قهرمان آسیا و مدعی کسب سهمیه 

کــه از نظــر فیزیکــی و قدرتــی خیلــی بهتــر از  اســت 
کردیــم نتیجــه خوبــی بگیریــم امــا  مــا بــود. تــاش 
با ایــن تیم هــا اختــاف زیــادی داریم. ایــن اختــاف 
تنهــا عــددی نیســت بلکــه اختــاف بســکتبال، 
امکانــات، برنامه ریــزی، اردوهــا و تمرینــات اســت.

او در مــورد ضعــف تیــم ملــی در نفــوذ بــه زیــر حلقــه 
گفــت: دفــاع تیم هــای مقابــل فشــار  و امتیازگیــری 
۱۰۰ درصدی داشــتند.  آنها آنقدر در تورنمنت ها و 
کــه در دفاع  کرده اند  رویدادهــای مختلــف شــرکت 
و حملــه بــه هماهنگی رســیده اند. مــا در اردوهای 
داخلــی نمی توانیم ایــن شــرایط را مهیــا و روی ایــن 
کنیــم.  از طرفی ایــن تیم هــا قــد و  فشــار حملــه 
کــه  قــدرت بدنــی باالیــی دارنــد. تیمی مثــل ژاپــن 
کمبودهایــش  تفــاوت قــدی زیــادی بــا مــا نــدارد، 
کتورهــای دیگــری مثــل ســرعت و تکنیــک  را در فا

جبــران می کنــد.
دوست ندارم زنگ تفریح تیم های دیگر باشیم

ملــی  تیــم  دوری  بــه  ادامــه  در  اســماعیل زاده 
گفــت:  و  کــرد  اشــاره  مــرزی  بــرون  از مســابقات 
هــر وقــت چیــزی می گوییــم بــه عنــوان توجیــه 
وارد  کــه  اســت  ســال  ســه  می شــود.  برداشــت 
ــد  ــد در ح ــع دارن ــده ایم و توق ــابقات رسمی ش مس
با ایــن  خیلــی  هنــوز  امــا  شــویم  ظاهــر  اســترالیا 

داریــم.  فاصلــه  تیم هــا 
کوتــاه مدت ایــران قبــل از اعــزام بــه  او بــه اردوهــای 
ــوان  ــرد: نمی ت ک ــان  ــاره و بی ــی المپیــک اش انتخاب

یــا حتــی ۶ مــاه اردوی داخلــی  بــا یــک، دو 
توقــع کســب ســهمیه و نتیجــه خــوب را 

داشــت. تیم هایــی مثــل اســترالیا 
مــا  بــا  دلیــل  به ایــن  ژاپــن  و 

کــه هزینــه و  فــرق دارنــد 
می کنــد  برنامه ریــزی 

بــه تورهــای ســه  و 
بــه ســه، رویدادها و 

مســابقات مختلــف 
می شــوند،  اعــزام 

چنــد  بــا  مــا  کــه  حالــی  در 
وارد  مــدت  کوتــاه  اردوی  مــاه 

کســب  توقــع  و  مســابقات می شــویم 
کــه درســت  ســهمیه یــا نتایــج خــوب داریــم 
نیســت. مــن بــه عنــوان بازیکــن تیــم ملــی 
و  بیایــم  مســابقات  به ایــن  نــدارم  دوســت 
کار نکنــم امــا  زنــگ تفریــح بشــوم یــا خــوب 
کــه همــه  با ایــن شــرایط نبایــد انتظــار داشــت 

را  ژاپــن  و  اســترالیا  و  بشــود  گل  توپ هایمــان 
بدهیــم. شکســت 

باید توقع مان به اندازه داشته هایمان باشد
که انتخابی  این بازیکن به مسابقات مجارستان 
المپیــک هــم اســت اشــاره کــرد و گفت: دیگــر وقت 
کتیکــی  کــردن روی نقــاط ضعــف تکنیکــی و تا کار 
کرده ایــم از نظــر روحــی روانــی  نداریــم امــا ســعی 
کنیم. در مسابقات مجارستان  خودمان را جمع 
مدعیانــی مثــل مجارســتان، هلند و ایتالیــا حضور 
کار مــا خیلــی ســخت اســت امــا ســعی  دارنــد. 
ضعفــی  نقطــه  گــر  ا ممکــن  جــای  تــا  می کنیــم 
کنیــم تــا در ایــن  در دفــاع و حملــه داریــم، رفــع 

ــیم.   ــته باش ــری داش ــرد بهت ــا عملک رقابت ه
گفــت: برای کشــورم تمام  اســماعیل زاده در پایــان 
کنــد  کســی فکــر  کــرده ام و دوســت نــدارم  تاشــم را 
کنــم امــا بایــد  کــه نخواســته یــا نتوانســته ام بــازی 
مــا   باشــد.  داشــته هایمان  به انــدازه  توقع مــان 
تنها ســه ســال اســت که در مســابقات بین المللی 
شــرکت می کنیم. امیــدوارم با برنامه ریزی درســت 
و هدفمنــد بتوانیــم در 
ســال های آینــده 
بهتــری  نتایــج 

بگیریــم.  

ملی پوش بسکتبال زنان:

اختالف ما با تیم های بزرگ فقط عدد نیست
گزارشربخ

مربــی تیــم ملــی والیبــال نوجوانــان بــا اشــاره بــه 
ســرمایه گذاری بــرای المپیــک ۲۰۲۴ پاریــس گفت: 
در ایــن مرحلــه هیچ محدودیتــی در انتخاب تعداد 
نفــرات نداریــم، امــا بایــد بــه دنبــال برنامــه ریــزی 

حداقــل چهــار ســاله باشــیم. 
محمــد وکیلــی در خصــوص تســت راســتی آزمایی 
و اســتعدادیابی والیبــال جهــت شــرکت در اردوی 
کــه بــه مــدت یــک روز  تیــم  ملــی نوجوانــان ۱۴۰۱ 
کــرد: بــر اســاس  در اصفهــان برگــزار شــد، اظهــار 
اســتراتژی جدیــدی که فدراســیون والیبــال دارد در 
کــه زیــر ســاخت  حــال آمــاده ســازی تیمی هســتیم 
المپیــک ۲۰۲۴  بــرای حضــور در  مــا  تیــم اصلــی 
پاریــس اســت. والیبال رشــته ای پــر طرفدار اســت و 
کم  کــه بــا توجــه بــه شــرایط حا مــا را مجــاب می کنــد 
کرونــا برنامه هــای خــود را  بــر اثــر شــیوع ویــروس 

کنیــم. ســریع تــر شــروع 
برنامــه متولدیــن ۱۱ دی  وی ادامــه داد: در ایــن 
کــه حــدود ۱۷ ســال ســن دارنــد را  مــاه ۸۳ بــه بعــد 
زیــر نظــر قــرار می دهیــم تــا نفــرات مســتعد انتخــاب 
و بــرای آنهــا اردوهایــی در تهــران و دیگــر شــهرهای 

متقاضــی تشــکیل دهیــم.
مربــی تیــم ملــی والیبــال نوجوانــان در خصــوص 
تعــداد ۱۱۹۸  از  نفــر  گفــت: ۱۰۹  اصفهــان  اردوی 
ــد  کرده ان ــام  ــت ن ــیون ثب ــایت فدراس ــه در س ک ــر  نف
از اســتان اصفهــان هســتند، در ایــن مرحلــه بــه 
بــه  کــه  دنبــال شناســایی و انتخــاب بازیکنانــی 
لحــاظ قامــت و شــرایط فیزیکــی در پســت های مــد 
کمی تکنیــک هســتند،  نظــر فدراســیون و دارای 

هســتیم.

کــرد: در ادامــه تــاش می کنیــم  وکیلــی خاطرنشــان 
کنیم که هم برای اســتان خودشــان  تا آنها را آماده 
افتخارآفرینــی کننــد و هــم در آینــده بــرای تیــم ملــی 

بتواننــد موثــر واقع شــوند.
وی افــزود: ســعی می کنیــم بــا رعایــت پروتکل هــای 
ببینیــم،  را  نفــرات  کــم  گروه هــای  بهداشــتی در 
که  کنند و بدانند  امیدوارم انگیزه های الزم را پیدا 
زندگــی در جریــان اســت و فعالیت هــای خــود را بــه 

خوبــی ادامــه دهنــد.
ــا بیان اینکــه  ــان ب مربــی تیــم ملــی والیبــال نوجوان
ســقفی در انتخــاب نفــرات بــرای مرحلــه بعــدی 
نیســت  گونــه  کرد: ایــن  اضافــه  نــدارد،  وجــود 
کــه تعــداد معینــی را در شــرایط فعلــی انتخــاب 
کردنــد و مــا  کار را شــروع  کنیم. ایــن نفــرات تــازه 
کــه می تواننــد در برنامــه مــا  ــرای افــرادی  ســقفی ب
قرار بگیرند مشــخص نمی کنیم. ممکن اســت این 
قــدر خــوب باشــند کــه حتــی تــا ۱۰۰ نفر هــم انتخاب 

کنیــم.
نفــرات  مرحله ایــن  در ایــن  داد:  ادامــه  وکیلــی 
نمی داننــد،  کتیــک  تا و  نکــرده  کار  بدنســازی 
بنابرایــن بیشــتر روی قــد و قامــت و تکنیک هــای 
اولیــه بهترین هــا را انتخــاب کنیــم و کار اصلــی پــس 
گــذاری و  از انتخــاب اســت تــا روی آنهــا ســرمایه 
کارهــای پایــه ای حداقــل چهــار ســاله انجام شــود تا 

بازیکنانــی شــوند.
ســعی  اصفهانــی  بازیکنــان  کنــار  در  گفــت:  وی 
کردیــم مربیــان اصفهــان را هــم زیــر نظــر بگیریــم تــا 
گــر توانایــی دارنــد، بتواننــد در مســیر رشــد و تربیت  ا

کننــد. کمــک  بازیکنــان 

گفــت:  کشــور  کاپیتــان ســابق تیــم ملــی شــنای 
مــادی  حمایــت  شــنا  ورزشــکاران  از  مســووالن 
بــه ســرمایه  نمی کننــد و و در ایــن رشــته حــاض 

نیســتند.  هزینــه  و  گــذاری 
جمــال چاووشــی فــر اظهــار داشــت:  ورزش شــنا 
نــدارد و  کرونــا  بــه دلیــل شــیوع  شــرایط جالبــی 

نیازمنــد برنامــه ریــزی بهتــر اســت.
وی افــزود:  بســته بــودن اســتخرها در ایــن ۲ ســال 
کــردن   اخیــر  ورزشــکاران این رشــته را بــرای تمریــن 
کیفی ایــن  کــه در ارتقــای  کــرد  بــا مشــکل رو بــه رو 

رشــته تاثیرگــذار بــوده اســت.
چاووشــی فــر بــا بیان اینکــه حــدود ۱۵ســال عضــو 
تیــم ملی ایــران بــودم افــزود:   بــه دالیــل مختلــف از 
کرونا  جمله مسائل مالی و هزینه ای از ابتدای آغاز 
دیگــر در تیــم ملــی حضور نــدارم چون هیچ توجهی 

از نظــر مالــی و هزینــه ای بــه مــا نمی شــود.
ایــن ورزشــکار بیــن المللــی اصفهانــی بــا بیان اینکــه 
ــار  ــد اظه ــا دهن ــتر به ــنا بیش ــه ورزش ش ــانه ها ب رس
ــودحامان  ــتر ش ــت بیش ــگاه مثب ــن ن گر ای ــت: ا داش
مالــی نیــز بــه میــدان می آینــد و از شــنا حمایــت 
کــرد:  ورزش شــنا در پخــش  می کننــد. وی تصریــح 
پخــش  کمتــر  و  دارد  محدودیــت  هــم  تلوزیونــی 
کــه در عــدم پویایی ایــن ورزش بــی  رســانه ای دارد 

تاثیــر نبــوده اســت.
چاووشــی فــر بــا اشــاره به اینکــه از ورزشــکاران این 
آنهــا  بــه  و  نمی شــود  مــادی  حمایــت  رشــته 
پرداخت هــای درســتی صــورت نمی گیــرد افــزود: 
گران این اســت  بــه شــنا دیــد مســووالن نســبت 
کننــد و بعــد از آن برایشــان  کســب  کــه ابتــدا مــدال 
بــا بیان اینکــه ورزش شــنا در  کنیــم. وی  هزینــه 
کشــور پیشــینه زیادی ندارد گفت: شــنا در کشــور 
نیازمنــد آمــوزش، کســب علــم روز دنیــا و هزینــه 
کســب مــدال و عنوان هــای  ــه  ــا ب ــرد اســت ت ک

قهرمانــی در آســیا و جهــان  بینجامــد.
قهرمــان ســابق شــنای آســیا اظهــار داشــت: 
گــذار  ترکیــه ســال ۲۰۰۸ در ورزش شــنا ســرمایه 

کــرد و بــا حمایــت از ورزشــکاران خــود در همــه  ی 
عنوان هــای  کســب  بــا  امــروز  شــنا،  رشــته های 
قهرمانــی جهانــی نتیجــه آن را برداشــت می کنــد.

وی افــزود: شــنا در ایــن کشــور در حــال حاضــر یکی از 
کــه می توانــد الگــوی  رشــته های پرمــدال آور اســت 

خوبــی بــرای مــا باشــد.
کیــد  کاپیتــان ســابق تیــم ملــی شــنای ایران بــا تا
براینکــه برنامــه ریــزی و اســتراتژی یکــی از رکن هــای 
اصلــی پیشــرفت ورزش اســت افــزود: بایــد در ایــن 
کــرد. ورزش دوراندیشــی داشــت و بــه آینــده توجــه 

وی اظهــار داشــت: در کشــور مــا حتــی پاداش هایــی 
گرفته می شــود  که برای قهرمانان این رشــته درنظر 
کــه ارزش  بعــد از ۲ یــا ســه ســال پرداخــت می شــود 
هیــچ  کــه  می شــود  کاســته  پــاداش  مالی ایــن 
اســت. چاووشــی فــر بــا بیان اینکــه هم اینــک در 
گران پرداخــت نمی شــود  لیــگ پولــی در شــان شــنا
افــزود: در ســال ۸۸ ســالی ۱۵ تــا ۲۰ میلیــون تومــان 
توســط باشــگاه ها در لیــگ بــه ورزشــکاران پرداخت 
کــه در ســال جــاری رقــم بــه  ســالی ۱۰ تــا ۱۵  می شــد  
کــه بــا توجــه بــه مشــکات  میلیــون تومــان رســیده 

اقتصــادی هیــچ اســت.
وی بــا بیان اینکــه اســتان اصفهــان ظرفیــت باالیــی 
گر  کنــون چنــد شــنا در رشــته شــنا دارد افــزود :هــم ا
کــه می توانند  اصفهانــی بــه تیم ملی دعوت شــدند 

مــدال آفرین باشــند.
کاپیتــان ســابق تیــم ملی افزود: مســووالن کشــوری 
و اســتانی بــا توجــه بــه جوانــان عاقه منــد از ایــن 
ــا  کننــد ت رشــته ورزشــی حمایــت مــادی و معنــوی 
افتخــار آفریــن شــوند و نشــاط اجتماعــی را بــرای 
جامعــه در پــی داشــته باشــد و باعــث پیشــرفت این 
جهانــی  مدال هــای  کســب  و  کشــور  در  ورزش 
می شــود. جمــال چاوشــی فر متولــد  ســال ۱۳۶۹ 
ملــی  تیــم  رســمی تاریخ  کاپیتــان  نخســتین 
جهــان  و  آســیا  در  گر  شــنا بوده اســت. این  شــنا 
مدال هــای متعــدد طایــی و نقــره ای متعــددی را 

کــرد. کســب  کشــورمان  بــرای 

مربی تیم ملی والیبال نوجوانان:

محدودیتی در انتخاب نفرات
برای اردوی تیم ملی نداریم

کاپیتان سابق تیم ملی شنا:

گران حمایت نمی شود از شنا

خبرخبر

تیم هــای ســپاهان و صنعــت نفــت در دیــداری 
تدارکاتــی بــه تســاوی رضایــت دادنــد .  تیم های 
صنعت نفــت  و  اصفهــان  ســپاهان  فوتبــال 
کــه بــرای برگــزاری اردوهای آماده ســازی  آبــادان 
در  کنــون  ا برتــر  لیــگ  تعطیــات  در  خــود 
کــردان و تهــران حضــور  اردوهــای آماده ســازی 
دارنــد در دیــداری تدارکاتــی بــه مصــاف هــم 

رفتنــد.
کــردان برگــزار  کمــپ ورزشــی  ایــن مســابقه در 
کــه ســه بازیکــن  شــد و در نهایــت تیــم ســپاهان 
ملی پــوش خــود یعنــی پیــام نیازمنــد، احســان 

حاج صفــی و دانیــال اســماعیلی فر را در اختیــار 
نداشــت مقابــل حریف خــود به تســاوی یک بر 

یــک رضایــت داد.
خالــد ریکانــی از روی ضربه ایســتگاهی بــرای 
آبادانی هــا و ســجاد شــهباززاده از روی نقطــه 
گلزنی شــدند. پنالتــی بــرای ســپاهان موفق به 
گردان محرم نویدکیا تا پایان هفته بیســت  شــا
گل  و ســوم لیــگ برتــر بــا ۴۸ امتیــاز و تفاضــل 
بهتــر نســبت بــه پرســپولیس صدرنشــین لیگ 
گردان سیدســیروس  نوزدهــم هســتند و شــا
پورموســوی هــم بــا ۲۶ امتیــاز در رده دوازدهــم 

ــد . گرفته ان ــرار  ق

توقف سپاهان مقابل نفت آبادان 
در دیداری تدارکاتی 

گزارشربخ

تعطیلــی  بــا  گفــت:  اصفهــان  فوتبــال  مربــی 
لیــگ مجتبــی حســینی بایــد نقــاط ضعــف و 
بــه  را  تیمــش  و  را بشناســد  قــوت ذوب آهــن 
بــا  ســلطانی  برســاند.  هاشــم  شــرایط ایده آل 
توجــه بــه شــرایط کنونی تیــم فوتبــال ذوب آهن 
اظهار داشــت: شــرایط ذوب آهن خوب اســت و 

گویــای همــه چیــز اســت. جــدول 
ــد  ــه امی ک ــی دارد  ــواداران خون  گرم ــن ه ذوب آه
ــد تیم شــان از ایــن شــرایط خــارج شــود و از  دارن
انتهــای جــدول جــدا شــود. مجتبــی حســینی 
بــا اســتفاده از تعطیلــی لیــگ می توانــد نقــاط 
کنــد و ذوب آهــن  ضعــف و قــوت تیمــش را پیــدا 
بــه شــرایط ایده آل برســاند. وی ادامــه داد:  را 
ــه  حســینی باتجربــه اســت، تمرینــات خوبــی ب
کــه بایــد  تیــم می دهــد و ایــن بازیکنــان هســتند 
در زمیــن بــازی خــود را نشــان دهنــد. آنهــا بایــد 
تمرکــز خــود را تــا انتهــای بــازی حفــظ کننــد ولــی 
متأسفانه بازیکنان در بازی های گذشته تمرکز 
خــود را از دســت دادنــد و همیــن باعــث باخــت 

ذوب آهــن شــد.
بازیکــن ســابق تیــم فوتبــال ذوب آهــن بــا اشــاره 
به اینکــه بازیکنــی از ذوب آهــن بــه تیــم ملــی 
کرد: سرمربی تیم  دعوت نشــده اســت، تصریح 
ملــی قطعــًا بــرای دعــوت بازیکنــان از تیم هــای 

ابتــدای جــدول انتخــاب می کنــد. بازیکنانــی 
ــه در پســت خــود بهتریــن باشــند و ایــن یــک  ک
کــه بــا توجــه بــه آمــار بازیکنــان، آنهــا  اصــل اســت 
ــر  ــاوه ب ــی ع ــوند ول ــوت می ش ــی دع ــم مل ــه تی ب
عملکــرد خــوب بازیکنــان ذوب آهــن چون ایــن 
تیم جایگاه مناســبی ندارد، بازیکنی از این تیم 

بــه تیــم ملــی دعــوت نشــده اســت.
ســلطانی دربــاره مصدومیــت قاســم حدادی فــر 
کــرد: حدادی فــر یــک مهــره خــوب بــرای  بیــان 
ذوب آهــن اســت و از لحــاظ روحــی می توانــد بــه 
کنــد. او بازیکــن قابلــی اســت و  کمــک  تیمــش 

بازیکنــان تیــم می تواننــد بــه او متکی باشــند. او 
بــازی را در اختیــار دارد و امیــدوارم هرچــه زودتــر 
مصدومیــت او برطــرف شــده و شــاهد حضــور او 

در تیــم ذوب آهــن باشــیم.
رتبــه ذوب آهــن در جــدول  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کنــد  کســی نمی توانــد پیش بینــی  لیــگ افــزود: 
کــه ذوب آهــن ســقوط می کنــد یــا خیــر چــون 
کــه غیــر  جذابیــت فوتبــال بــه همیــن اســت 
قابــل پیش بینــی اســت. این بهتریــن فرصــت 
کنــد و  کــه تیــم را تقویــت  بــرای حســینی اســت 

امیــدوارم ذوب آهــن در لیــگ برتــر بمانــد.

مربی فوتبال اصفهان: 

تعطیلی لیگ به سود ذوب آهن است 
گزارشربخ

تیــم فوتبــال ذوب آهــن اصفهــان در دیــداری 
دوســتانه، پدیــده مشــهد را بــا نتیجــه ۳ بــر ۲ 

داد.  شکســت 
در  مشــهد  پدیــده  و  ذوب آهــن  تیم هــای 
فوالدشــهر  ورزشــگاه  در  تدارکاتــی  دیــداری 
ــان  ــه در پای ک ــه مصــاف هــم رفتنــد  اصفهــان ب
تیــم میزبان توانســت با نتیجــه ۳ بر ۲ میهمان 

خــود را شکســت دهــد.
در ایــن دیــدار هــر ۲ تیــم حماتــی را روی دروازه 
سبزپوشــان  ســهم  کــه  دیدنــد  تــدارک  هــم 
کــه توســط مهــرداد  گل بــود  اصفهانــی ســه 
قنبری، حســین شــنانی و مجتبی حقدوســت 

ــه ثمــر رســید. ب

گل هــای تیــم پدیــده مشــهد را نیــز امیرحســین 
گل به خودی ســید محمد قریشــی  جعفری و 
بــه ثمــر رســاندند. مســابقه دوســتانه پدیــده و 
ذوب آهــن، چهارمیــن رویارویــی دو تیــم در این 
فصــل از رقابت هاســت. در دور رفــت لیــگ برتر، 
پدیــده بــا هدایــت مهــدی رحمتــی توانســت 
ذوب آهــن تحــت هدایــت رحمــان رضایــی را در 

اصفهــان شکســت بدهــد.
گردان حســینی و  در دور برگشــت دوئــل شــا
رحمتــی در مشــهد برنــده نداشــت و در جــام 
گردان مجتبــی  حذفــی نیــز در اصفهــان، شــا
گردونــه رقابت هــا  حســینی، تیــم پدیــده را از 

کردنــد. حــذف 
 ایــن دیــدار دوســتانه پــس از تمرینــات خــوب و 
فشــرده ذوب آهــن زیــر نظــر مجتبــی حســینی 
ســرمربی این تیــم در هفتــه جــاری می توانــد 
محکــی خــوب بــرای آمادگــی هرچــه بیشــتر 
ادامــه  در  مشــهدی  و  اصفهانــی  تیــم    ۲
کنــون تیــم  رقابت هــای لیــگ برتــر باشــد. هــم ا
امتیــاز در مــکان   بــا ۲۱  آهــن اصفهــان  ذوب 
پانزدهــم و تیــم پدیــده مشــهد بــا ۲۸ امتیــاز در 
رده هشــتم لیــگ ۱۶ تیمی ایــران قــرار دارنــد.

پیروزی ذوب آهن اصفهان مقابل پدیده مشهد
در دیدار دوستانه

گزارشربخ
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با مصرف این میوه ها از 
دیابت در امان بمانید

خواصمیوهها:

گیالس؛ جایگزین 
غذاهای پرکالری

دیابت ربخ

دیابت ربخ

کــه مصــرف روزانــه ســیب  مطالعــه نشــان می دهــد 
می توانــد خطــر ابتــا بــه دیابــت نــوع 2 را تــا ۳۶ 

کاهــش دهــد. درصــد 
کــه مصــرف روزانــه ســیب  مطالعــه نشــان می دهــد 
می توانــد خطــر ابتــا بــه دیابــت نــوع ۲ را تــا ۳۶ 

کاهــش دهــد. درصــد 
محققــان عــادات غذایــی ۷ هــزار داوطلب را بررســی 
کردنــد و دریافتنــد، مصــرف دو میــوه در روز می تواند 
خطــر دیابــت را بــه میزان قابل قبولــی کاهش دهد.

ــرار دادن بیــش از ۷ هــزار و ۶۰۰  نتایــج تحــت نظــر ق
کــه در یــک مطالعــه دیابــت و چاقــی در  داوطلــب 
اســترالیا شــرکت داشــتند، اطاعاتــی جدیــد دربــاره 

کــرد. ــزوم مصــرف روزانــه ســیب ارائــه  ل
پــرت  کاوان در  ادیــث  تیــم تحقیقاتــی دانشــگاه 
کامــل  کــه دو میــوه  کــرد، افــرادی  کشــف  اســترالیا 
میــوه  آب  نوشــیدن  از  امــا  می کننــد  مصــرف 
کــه از  کســی  کمتــر از  خــودداری می کننــد یــک ســوم 
مصــرف میــوه جلوگیــری می کنــد، بــه دیابــت نــوع 2 

می شــوند. مبتــا 
در ایــن مطالعــه داوطلبــان با مصــرف انواع مختلف 
میوه هــا از جملــه ســیب، مــوز، پرتقــال، هلــو، گابی 
گرفتنــد؛ کاهش خطر فقط  و آلــو تحــت بررســی قــرار 
بــرای میوه هــای کامــل اعمــال می شــود، یعنــی فــرد 
کــی میــوه ماننــد پوســت آن را نیــز  هــر قســمت خورا
کــه حــاوی بخــش زیــادی از مــواد  مصــرف می کنــد 

مغــذی و مــواد معدنــی حیاتــی اســت.
بــه گفتــه محققــان، حــدود ۴۶۳ میلیــون بزرگســال 
ــار  ــد و انتظ ــی می کنن ــت زندگ ــا دیاب ــال ۲۰۱۹ ب در س
می رود ایــن رقــم تــا ســال ۲۰۴۵  بــه ۷۰۰ میلیــون نفــر 

افزایــش یابــد.
ایــن یافته هــا نشــان می دهــد یــک رژیــم غذایــی 
کامــل  ســالم و ســبک شــامل مصــرف میوه هــای 
کاهــش خطــر ابتــا بــه  ــرای  ــی ب یــک اســتراتژی عال

دیابــت اســت.
تخمیــن زده می شــود ۳۷۴ میلیــون نفــر در معــرض 

خطــر افزایــش ابتــا بــه دیابــت نوع ۲ هســتند.

کــه  گیــاس از دســته میوه هــای پرطرفــدار اســت 
؛ برخــی معتقــد هســتند خاســتگاه این میــوه قاره 
آســیا اســت. این میــوه افــزون بــر طعــم دلپذیــر 
گیــاس در  ــادی نیــز دارد. هــر درخــت  خــواص زی
گیــاس تولیــد میکنــد.  یــک فصــل حــدود 7۰۰۰ 
گیــاس از زرد تــا ســیاه متغیــر اســت،اما  رنــگ 
گیــاس بــه رنــگ قرمــز اســت.  معــروف تریــن نــوع 
کــروی تــا قلبــی شــکل  همچنیــن شــکل آن از 
گیــاس میتــوان در تهیــه تــارت،  تغییــر میکنــد.از 
کرد ایــن  گیــاس، آب میــوه و... اســتفاده  پــای 
میــوه سرشــار از مــواد مغــذی و ویتامیــن اســت 
کمــک میکنــد  کالــری ســوزی  و همچنیــن بــه 
و میتوانــد جایگزیــن غذاهــای پرکالــری شــود و 

کاهــش دهــد. کالــری مصرفــی روزانــه را 
ارزش غذایی گیالس

کســیدان قــوی  کــه بــه عنــوان آنتــی ا ویتامیــن ث 
عمــل می کنــد در مقادیــر خوبــی از گیــاس وجــود 
کلســترول  چربی هــای،  حــاوی  آن هــا  دارد. 
آ و مــواد  یــا ســدیم نیســتند و فیبــر، ویتامیــن 
کلســیم و پروتئیــن  معدنــی ضــروری مثــل آهــن، 
دارنــد همچنیــن حــاوی مقادیــر قابــل توجهــی 
از پتاســیم هســتند. عــاوه بر اینهــا چنانچــه در 
گیاس هــا نیــز ترکیبــات مفیــد دیگــری  بخــش 
ماننــد بــورون، ماتونیــن و آنتوســیانین دارنــد.

سایر خواص و مزایای گیالس
کــه بــه  گیــاس سرشــار از آنتــی ســیانین اســت 
کســیدان  کمــک میکنــد. آنتــی ا ســامت بــدن 
کســیژن  ا از  ناشــی  کســایش  ا از  آن  در  موجــود 
ــا  ــی از رادیکال ه ــرات ناش ــدن و خط ــود در ب موج

جلوگیــری میکنــد.
ــلول  ــا ۵۰۰۰ س ــل ۳۰۰۰ ت ــه حداق ــه ب ــا روزان ــدن م ب
ــاز خــون را  کســیژن مــورد نی ــا ا ــاز دارد ت ــی نی دهان

کنــد. تامیــن 
گیاس برای بهبود خواب :

بهبود خواب
گیاس برای درمان نقرس و جلوگیری از التهاب:

گیالس برای کاهش خطر ابتال به بیماری های 
قلبی

گیالس برای کمک به بهبود حافظه

کنتــرل قنــد خونتــان  گرمــای زیــاد می توانــد بــر 
گــر از انســولین اســتفاده می کنیــد  اثــر بگــذارد. ا
کنتــرل نمی شــود،  یــا قنــد خونتــان بــه طــور مؤثــر 
پــس خطــرات بیشــتری طــی ماه هــای تابســتان 

تهدیدتــان می کنــد.
مــا معمــواًل نگــرش مثبتــی نســبت بــه تغییــر 
و  لذت هــا  هــم  تابســتان  و  داریــم  فصل هــا 
گــر  ا امــا  دارد؛  را  خــودش  خــاص  جاذبه هــای 
دیابــت داشــته باشــید، ممکــن اســت نســبت به 

باشــید. تابســتان حســاس  زیــاد  گرمــای 
کنتــرل قنــد خونتــان  گرمــای زیــاد می توانــد بــر 
گــر از انســولین اســتفاده می کنیــد  اثــر بگــذارد. ا
کنتــرل نمی شــود،  یــا قنــد خونتــان بــه طــور مؤثــر 
پــس خطــرات بیشــتری طــی ماه هــای تابســتان 
کنتــرل قنــد خــون  تهدیدتــان می کنــد. ناتوانــی 
اغلــب، اصلی تریــن نگرانــی بیمــاران مبتــا بــه 
دیابــت اســت و بســته بــه میــزان فعالیــت، افــت 
مســئله ای  می توانــد  نیــز  خــون  قنــد  ســطح 

نگران کننــده باشــد.
ــه  ک ــر دچــار عوارضــی از دیابــت شــده باشــید  گ  ا
آســیب  تعریــق  غــدد  بــه  مربــوط  عصب هــای 
دیــده باشــند، ممکــن اســت نتوانیــد بــه خوبــی 
کنید. ایــن اتفــاق  کــه الزم اســت عــرق  و آن طــور 
می توانــد بــا افزایــش دمــا جدی تــر شــده و باعــث 

ــی شــود. گرمازدگ
گرمــای زیــاد می توانــد بــه داروهــا و ابزارهایــی 
را تســت می کنیــد  بــا آن هــا قنــد خونتــان  کــه 
ــه بیمــاران توصیــه  ــد. همیشــه ب نیــز آســیب بزن
کــه هــم در تابســتان و هم در زمســتان،  می شــود 
داروهــا و ابزارهــای خــود را طبــق دســتورالعمل 

آن هــا نگهــداری نماینــد.
کــه پیــش از اینکــه  توصیــه ی پزشــکان این اســت 
گرمــای زیــاد تابســتان شــروع شــود، فکــری بــه 
گــر قنــد  ا کنتــرل قنــد خونتــان بکنیــد.  حــال 
خــون شــما بیشــتر اوقــات باالتــر از 2۵۰ میلی گــرم 
در دســی لیتــر اســت، پیــش از انجــام فعالیــت 
هوایــی،  و  آب  و  دمــا  هــر  در  ســنگین،  بدنــی 

ســطح قنــد خونتــان را بهبــود دهیــد.
گرما چگونه روی شما اثر می گذارد؟

ــر  ــون اث ــد خ ــر ســطح قن ــتان ب ــاد تابس ــای زی گرم
قنــد  بــر ســطح  گرمــا چگونــه  می گذارد. اینکــه 
کــه  خونتــان اثــر می گــذارد بســتگی بــه چیــزی 

می خوریــد، هیدراتــه بــودن یــا نبــودن بدنتــان و 
همچنیــن میــزان فعالیتتــان دارد.

گرمــای هــوا و فعالیتتــان باعــث شــود زیــاد  گــر  ا
کنیــد، ممکــن اســت بدنتــان دهیدراتــه  عــرق 
شــده و در نتیجــه ســطح قنــد خونتــان بــاال رود.
گــر بدنتــان کم آب شــود نیز ســطح قنــد خونتان  ا
بــاال خواهــد رفت. ایــن اتفــاق می توانــد منجــر بــه 
تکــرر ادرار شــده و ایــن مســئله نیــز دهیدراســیون 
ــد  ــطح قن ــی س ــد و حت ــدید می کن ــان را تش بدنت
خونتــان را باالتــر می بــرد. یعنــی در واقــع در یــک 

گرفتــار خواهید شــد. ســیکل معیــوب 
گــر درمــان شــامل انســولین بشــود، وضعیــت  ا
دهیدراســیون  شــد.  خواهــد  هــم  پیچیده تــر 
کاهــش  باعــث می شــود خون رســانی بــه پوســت 
ــذب  ــرای ج ــدن ب یافتــه و در نتیجــه، توانایــی ب

کمتــر شــود. کرده ایــد  کــه تزریــق  انســولینی 
گرما چگونه بر داروهایتان اثر می گذارد؟

بیشــتر انــواع انســولین می تواننــد دمــای بیــن 
کننــد.  ۳۳ تــا ۳۵ درجــه ســانتی گراد را تحمــل 
ــر از ایــن  قــرار دادن انســولین در هــر دمایــی باالت
گــر  باعــث می شــود داور فــورًا خــراب شــود. پــس ا
گــرم انســولین بــا خــود حمــل می کنیــد  در هــوای 

حتمــًا به ایــن مســئله توجــه داشــته باشــید.
و  انســولین  کــه  اســت  خوبــی  فکــر  هرچنــد 
امــا  کنیــد؛  نگهــداری  یخچــال  در  را  گــن  گلوکا

گرمــای زیــاد می توانــد  ســرمای زیــاد هــم ماننــد 
کنــد و باعــث شــود دارو بی تأثیــر و  داور را خــراب 
غیرقابــل مصــرف شــود. دمــای بــاال می توانــد بــر 
کنتــرل قند خــون نیز اثر  دیگــر داروهــا و ابزارهــای 
بگــذارد. پــس فرامــوش نکنیــد چیزهایــی ماننــد 
چســب های تســت و ابزارهــای مانیتورینــگ را 
کارایــی و  نیــز در دمــای مناســب نگــه داریــد تــا 

دقــت خــود را از دســت ندهنــد.
تنظیم دوز انسولین

ــی معمــواًل باعــث می شــود ســطح  فعالیــت بدن
کمتر  قنــد خــون پاییــن بیایــد و نیــاز به انســولین 
کنیــد ممکــن  گهــان ورزش را شــروع  گــر نا شــود. ا

اســت در معــرض افــت قنــد خــون قــرار بگیریــد.
گرمــای زیــاد فعالیــت می کنیــد،  گــر در  بنابرایــن ا
کــه هــم ریســک افــت قنــد خــون  بایــد بدانیــد 
شــما را تهدیــد می کنــد و هــم ریســک افزایــش 
بیشــتر مراقــب  بایــد  یعنــی شــما  قنــد خــون. 
باشــید و پیــش از ورزش و فعالیــت، ســطح قنــد 
می کنیــم  توصیــه  کنیــد.  بررســی  را  خونتــان 
پیــش از شــروع فعالیــت بدنــی، دوز انســولین 

کنیــد. خــود را تنظیــم 
کلی در هر شــرایط آب و هوایی همیشــه  به طور 
خــوب اســت پیــش از افــزودن فعالیــت بدنــی بــه 
از  را  الزم  توصیه هــای  خــود،  روزانــه ی  روتیــن 

پزشــکتان بگیریــد.

چگونه دیابت خود را در گرمای شدید تابستان 
مدیریت کنید؟

خبرربخ

خبرربخ

ویتامین Dربخ

خبرربخ

خبرربخ

آلبالو
کاهــش وزن داریــد، آلبالــو  کــه قصــد  بــرای زمانــی 
ــر  کــه ب ــا آزمایشــی  یــک میــوه خارق العــاده اســت. ب
روی موش هــا انجــام شــد و شــامل یــک دوره 12 
کــه از  گردیــد موش هایــی  هفتــه ای بــود، مشــخص 
آلبالــو تغذیــه شــده بودند، نســبت به آن هایی کــه از 
یــک رژیــم غذایــی بــه اصطــاح غربی اســتفاده کرده 
بودنــد، بــه میــزان 9 درصــد چربــی شکمی بیشــتری 

ــد.  را از دســت دادن
کاهــش التهــاب نیــز  آلبالــو بــر روی ســامت قلــب و 
اثرگــذار اســت و ایــن، آن را بــه یــک انتخــاب عالــی 

ــت. ــرده اس ک ــل  تبدی
انواع توت ها

از  ایــن یــک خبــر خــوب اســت، زیــرا شــما هرگــز 
خــوردن توت هــا در انواع مختلف خســته نخواهید 
گــروه قــرار می گیرنــد  کــه در ایــن  شــد. میوه هایــی 
کــه نــه تنهــا  مملــو از پلی فنول هــای ســالم هســتند 

کمــک می کننــد، بلکــه از تشــکیل  کاهــش وزن  بــه 
کــرد. چربــی نیــز جلوگیــری خواهنــد 

کــه  موش هایــی  شــد  مشــخص  مطالعــه ای  در   

یــا پــودر آن را مصــرف  روزانــه ســه وعــده تــوت و 
ــا 7۳ درصــد  ــد، تشــکیل چربــی در بدنشــان ت کردن

کــرده اســت. کاهــش پیــدا 

نباشــد  گــر  ا و اینکــه   D ویتامیــن  مزایــای  از 
چــه بایــی ســر بــدن می آیــد هــم حتمــا خبــر 
ضعیف شــدن  قلبــی،  حملــه  دیابــت،  داریــد. 
عــوارض  جــزو  و...  بــدن  سیســتم ایمنی 
ــرای  کمبود ایــن ویتامیــن اســت. عــاوه بر ایــن ب
کرونــا بایــد سیســتم ایمنی بــدن را  پیشــگیری از 
کنیــم و کمبود ویتامیــن دی خطر مبتا  تقویــت 
در ایــن  می دهــد.  افزایــش  را  کرونــا  بــه  شــدن 
مطلــب بهتریــن روش هــای دریافــت ویتامیــن 

دی را بــه شــما بگوییــم.
روش های دریافت ویتامین D در روز های 

بدون خورشید
 ۳  D ویتامیــن  قــرص  مکمــل:  قرص هــای 

ویتامیــن  رســاندن این  روش  آســان ترین 
از  پزشــک  نظــر  زیــر  حتمــا  اســت.  بــدن  بــه 
کنید. البته  مکمل هــای ویتامین دی اســتفاده 
هنــگام مصــرف مکمل هــای ویتامیــن D، آن هــا 
کنیــد. زیرا  را همــراه بــا وعــده غذایی تــان مصــرف 
 D چربی هــای موجــود در غــذا، جــذب ویتامیــن

می کننــد. آســان تر  را 
کثــر  کــه ا گاو، یعنــی همــان شــیری  گاو: شــیر  شــیر 
مــردم می نوشــند، به طــور طبیعــی منبــع خوبــی 
بــرای بســیاری از مــواد مغــذی از جملــه کلســیم، 
کشــور ها  فســفر و ریبوفاویــن اســت. در برخــی از 

گاو بــا ویتامیــن D غنــی می شــود. شــیر 
پرتقــال  آب  کشــور ها  از  برخــی  پرتقــال:  آب 
بــا ویتامیــن D و ســایر مــواد مغــذی ماننــد  را 

کلســیم غنــی می کننــد. یــک فنجــان آب پرتقــال 
صبحانــه  بــرای  میلی لیتــر(   ۲۳۷( غنی شــده 
 D می توانــد روز شــما را بــا ۱۴۲ واحــد ویتامیــن

کنــد. آغــاز 
کــره یــک مــاده ی غذایــی خیلــی چــرب  کــره: 
از  سرشــار  حــال  با ایــن  امــا  اســت،  پرکالــری  و 
ویتامیــن A و ویتامیــن D می باشــد. در واقــع هــر 
ــا ۲۰ درصــد نیــاز  ــره حــدود ۱۵ ت گرمی ک قالــب ۵۰ 

بــدن بــه ویتامیــن D را تأمیــن می کنــد.
 :۳ D پــچ پوســتی و لوســیون حــاوی ویتامیــن
در داروخانه هــا پچ هــای پوســتی حــاوی ۱۲۵۰ 
کــه وقتــی  میکروگــرم ویتامیــن D ۳ وجــود دارد 
آن را روی قســمتی از پوســت بــدن چســبانده 
شــود، در طــول یــک شــبانه روز تمــام ویتامیــن 

به تدریــج جــذب بــدن می شــود.
شــیر ســویا: چــون تقریبــا تمامی منابــع ویتامیــن 
می شــود،  یافــت  حیوانــی  محصــوالت  در   D
گیاهخــواران در معــرض خطــر ابتا به کمبود این 

ویتامیــن هســتند.
شــربت های حــاوی ویتامیــن D: در داروخانه هــا 
وجــود   D ویتامیــن حــاوی  شــربت های  انــواع 
کــه برخــی از آن هــا بــا اســتفاده از میــوه و  دارد 
گیاهــان مختلــف تولیــد شــده اند. از میوه هایــی، 
چــون پرتقــال، لیمــو، آب زنجبیــل و زردچوبــه در 
تولید ایــن نــوع شــربت اســتفاده می شــود. این 
گیاهخــواران  بــرای  گزینــه  بهتریــن  شــربت ها 
روزانــه   D ویتامیــن  می تواننــد  و  هســتند 

کننــد. بدن شــان را تامیــن 

پوســت  ظاهــر  بهبــود  بــرای  بســیاری  افــراد   
آب  از  گزمــا  ا ماننــد  بیماری هایــی  تســکین  یــا 
شــرکت های  برخــی  می کننــد.  اســتفاده  برنــج 
ــه آب  ک ــد  ــی مدعی ان ــی و زیبای ــوالت آرایش محص
برنــج دارای خــواص ضــد پیــری اســت امــا شــواهد 
علمی کمی بــرای تایید ایــن ادعاها در دسترســند.

از  حاصــل  نشاســته ای  مایــع  بــه  برنــج  آب 
گفتــه می شــود.  ــج  ــا جوشــاندن برن خیســاندن ی
امــکان آماده کــردن آب برنــج در خانــه وجــود دارد 
یــا می تــوان محصــوالت مراقبــت از پوســت حاوی 

کــرد. آب برنــج را خریــداری 

آب برنــج ممکــن اســت فوایــدی بــرای پوســت 
داشــته باشــد امــا در حــال حاضــر مطالعــات بــا 
ــتند.  ــاد نیس ــج زی ــار آب برن ــاره آث ــاال درب ــت ب کیفی
بــرای اثبات اینکــه آب برنــج دارای فوایــد قابــل 
انجــام  نیازمنــد  دانشــمندان  اســت،  توجهــی 

بزرگ ترنــد. مقیــاس  در  بیشــتر  مطالعــات 
آنتی اکسیدان ها

کســیدان هایی مانند  اینوزیتول  برنج حاوی آنتی ا
آثــار  بــا  مبــارزه  بــه  کســیدان ها  آنتی ا اســت. 
کــه بــه  رادیکال هــای آزاد، مولکول هــای ناپایــداری 
ســلول های ســالم بدن آســیب می رسانند، کمک 
کســیدان ها را بــه  می کننــد. شــرکت ها اغلــب آنتی ا

محصــوالت مراقبــت از پوســت اضافــه می کننــد.
کوچــک در ســال ۲۰۱۸ بــا حضــور ۱۲  مطالعــه ای 
را  برنــج روی پوســت  آثــار ژل آب  شــرکت کننده 
کــرد. پژوهشــگران دریافتند  بــرای ۲۸ روز آزمایــش 
کســیدانی مشــابه با  کــه برنــج دارای فعالیــت آنتی ا

اســید اســکوربیک یــا ویتامیــن C بــوده اســت.
کاهش پیری پوست

شــواهد محــدودی درباره اینکــه آب برنــج ممکــن 
کاهــش دهــد،  اســت ســرعت پیــری پوســت را 

وجــود دارنــد.
کــه آب برنــج  مطالعــه ای در ســال ۲۰۱۸ نشــان داد 
فعالیــت االســتاز )Elastase( - آنزیمی کــه در پیــری 
می دهد. ایــن  کاهــش  را   - دارد  نقــش  پوســت 
کــه آب برنــج ممکــن اســت از  نشــان می دهــد 
کاهــش تشــکیل چیــن و چروک هــا و  پتانســیل 

خطــوط روی پوســت برخــوردار باشــد.
که اینوزیتــول  مطالعــه ای در ســال ۲۰۰۱ نشــان داد 
بهبــود چیــن و چروک هــای  بــه  اســت  ممکــن 
ــگران  ــد. پژوهش کن ــک  کم ــت  ــود روی پوس موج
درصــد   مرطوب کننــده ۲-۱  هفتــه  هفــت  طــی 
اینوزیتول را روی زنان شــرکت کننده که در ســنین 

کردنــد. مختلــف قــرار داشــتند، آزمایــش 
در پایــان مطالعــه، پژوهشــگران تخمیــن زدنــد 
که اینوزیتول انــدازه چیــن و چروک هــا را بــه میــزان 
کشســانی  کاهــش داده و قابلیــت  ۱۲.۴ درصــد 
پوســت را به میزان ۱۷ درصد افزایش داده اســت.

کــه هــر دو مطالعــه در  ذکر ایــن نکتــه اهمیــت دارد 
مقیــاس کوچــک بــوده و مــورد دوم به طــور خاص 

از آب برنــج بــرای آزمایــش اســتفاده نشــده بــود.

ک خــدا دارای خــواص دارویــی و درمانــی  گیــاه تــا
خــدا  ک  تــا گیــاه  خــواص  از  می باشــد،  بســیاری 
می تــوان بــه بهبــود آرتــروز، بهبــود قلــب، پیشــگیری 

کــرد. از چاقــی و... نیــز اشــاره 
تنــگ  گونــگ  لــی  بــه  معــروف  خــدا  ک  تــا گیــاه 
مناطــق  در  کــه  اســت  چوبــی  گیــاه  چیــن،  در 
کــره، ژاپن و تایوان رشــد  کوهســتانی جنــوب چین، 
گیــاه در طــب ســنتی چینــی حــدود  می کند. ایــن 
2۰۰۰ ســال پیــش بــرای درمــان تــب، لرز، تــورم، دمل 
گرفــت. در ایــن بخــش از  بــزرگ مــورد اســتفاده قــرار 
ک  گیــاه تــا ک بــه خــواص و عــوارض  ســامت نمنــا

می پردازیــم. خــدا 
ک خدا آشنا  با خواص دارویی درمانی گیاه تا

شوید
ورم مفاصل:

در آزمایشــات بالینــی بیــش از 1۰۰ نفــر از افــراد مبتــا 
ک خدا  بــه روماتیســم مفاصــل، با مصرف عصاره تــا
گــرم/ روزانــه( التهــاب مفاصــل،  )۶۰ - ۳۶۰ میلــی 
درد و ســامت جســمی را بهبــود بخشــیدند. این 
ــر از داروی ضــد روماتیســمی بود. دارو بســیار موثرت

ک خــدا روی موضــع  عــاوه بر ایــن اعمــال عصــاره تــا
گرچــه  در طــول روز، آرتــروز را بهبــود می بخشــید. ا
نتایــج امیدوار کننده هســتند، اما نمی توانیــد آن را 
بــدون مشــورت با پزشــک مصرف کــرده و جایگزین 

دارو قــرار دهیــد.
بیماری کلیوی:

بــه  مبتــا  افــراد  بررســی  و  مطالعــه  از 2۰۰  بیــش 
ک خــدا  گیــاه تــا کلیــوی نشــان داد  بیماری هــای 
ــر  کلیــه را بهبــود بخشــد و از بدت ــد عملکــرد  می توان
شــدن بیماری هــا و کاهــش آســیب کلیــه )پروتئیــن 

کراتیــن خــون و اوره خــون (جلوگیــری  بــاال در ادرار، 
گیــاه  گــرم روزانــه از  کنــد.  مصــرف بیــش از 12۰ میلــی 
کلیــه ناشــی از بیماری های زیــر را  ک خــدا آســیب  تــا

کاه ش می دهــد:
التهاب، دیابت، آسیب بافت

دیگــر بیماری هــای التهابــی و ایمنــی که بــر رگ های 
خونــی یــا کلیه هــا تاثیــر می گذارنــد

یک بیماری ژنتیکی )پلی کیستیک تخمدانی(
گــر می خواهیــد برای رفع مشــکات کلیــوی از گیاه  ا

ک خــدا بهره ببرید با پزشــک مشــورت کنید. تــا

چربی سوزترین میوه ها برای کوچک کردن شکم

راه های دریافت ویتامین D در روز های بدون نور خورشید

خواصآببرنج:

آب برنج برای پوست مفید است؟

گیاه ضد سرطان با نامی عجیب

کرونا 

کــه بیمــاران مبتــا  هرچنــد بــه نــدرت پیــش می آیــد 
کتریایــی  کرونــا بــه دیگــر بیماری هــای عفونــِی با بــه 
هــم مبتــا باشــند امــا پزشــکان بــرای درمــان، غالبــا 
آنتــی بیوتیــک  تجویــز می کننــد و با توجه به شــرایط 
فعلــِی همه گیــری، متخصصــان همچنــان نســبت 
بــه پیامــد اســتفاده از آنتــی بیوتیــک در بلندمــدت 

هشــدار می دهنــد.
کــه در  نتایــج یــک تحقیــق جدیــد نشــان می دهــد 
کرونــا بیــش از آنچــه نیــاز  درمــان بیمــاران مبتــا بــه 

اســت از آنتــی بیوتیــک اســتفاده می شــود.
تخصصــی  مجلــه  در  انگلیســی  متخصصــان 
»النســت« بــا هشــدار نســبت بــه پیامدهــای تجویــز 
می گویند: ایــن  بیوتیــک  آنتــی  دلبازانــه  و  دســت 
احتمالــی  عفونت هــای  درمــان  بــرای  داروهــا 
کتریایــی بروزکننــده تــوام با کرونــا به بیمــاران داده  با
شــده اند. بــه اعتقاد ایــن متخصصــان امــا در عمــل، 
همراهــی چنیــن عفونت هایی در بیمــاران مبتا به 

کرونــا مشــاهده نشــده  اســت.
کووید- این متخصصان می گویند: عامل بیمــاری 
۱۹یــک ویــروس اســت و آنتی بیوتیــک بــر روی آن 

بی تاثیــر اســت.

کــه روی ایــن  تیــم تخصصــی از دانشــگاه ادینبــورگ 
کــرده اســت، داده هــای مربوط به  موضــوع تحقیــق 
۸۶۰۰ بیمــار مبتــا بــه کوویــد -۱۹ را بررســی کــرده که 
در ســال گذشــته بــه بیمارســتان انتقــال یافتــه و بــه 
کتریایی  طــور خــاص آزمایش وجــود عفونت های با
کتریایــی  گرفتــه اســت. عفونــت با روی آنهــا صــورت 
همــراه بــا کوویــد -۱۹ تنهــا در ۱۱۰۰ بیمــار )۱۳ درصــد( 
کتریایــی  مشــاهده شــد. در بیشــتر مــوارد عفونــت با
ثانویــه پــس از بیــش از دو روز از بســتری شــدن در 

کــرده اســت. بیمارســتان بــروز 
کــه از میــان ۳۶  از بررســی داده هــا مشــخص شــد 
از ۳۷  بیــش  بــرای  کرونــا،  بــه  مبتــا  بیمــار  هــزار 
درصــد از آنهــا پیــش از پذیرش در بیمارســتان، آنتی 

بیوتیــک تجویــز شــده اســت.
ــه  از ســوی دیگــر داده هــای ۴۶ هــزار بیمــار مبتــا ب
کــه بــه ۸۵ درصــد از آنهــا  کرونــا نشــان می دهنــد 
بــدون  بیمارســتان  در  بــودن  بســتری  دوران  در 
تشــخیص مشــخص و تنهــا از روی احتیــاط یــا ظــن 
کتریایــی، آنتــی بیوتیــک داده شــده  ــه عفونــت با ب

اســت.
کــه حتــی  کیــد می کننــد  متخصصــان انگلیســی تا
پیــش از بررســی های آنهــا هــم نتایــج تحقیقاتــی 
کــه وجــود عفونت هــای  محدودتــر نشــان داده بــود 
کتریایــی در مجــاری تنفســی و عــروق بیمــاران  با

ــادر اســت. ــد -۱۹ بســیار ن کووی ــه  مبتــا ب
ــن  ــگاه ادینبورگ ای ــد در دانش ــق جدی ــج تحقی نتای
گــزارش دویچــه ولــه،  مســئله را تأییــد می کند.بنابــر 
کــه بــا آزمایش هــای  کیــد می کننــد  کارشناســان تأ
هدفمند باید اســتفاده از داروهای آنتی بیوتیک را 
کتریایی  بــدون اثبــات وجــود یک بیمــاری عفونی با
در بیمــاران تــا حــد ممکــن پاییــن آورد. بــه اعتقــاد 
آنهــا در غیر ایــن صــورت بیماری هــای عفونی مقاوم 
در برابــر دارو در درازمــدت بــه یکــی از پیامدهــای 

ــا تبدیــل می شــوند. کرون همه گیــری 

کرونا انسان ها را تهدید می کند گیری  که با ادامه ی همه  خطری 

شیرین بیان

ریشــه شــیرین بیــان یکــی از قدیمی تریــن داروهــای 
گیاهــی جهــان محســوب می شــود. از شــیرین بیــان 
بومی آســیای غربــی و اروپــای جنوبــی مــدت زیــادی 
کــه در درمــان بیماری هــای مختلــف و طعــم  اســت 
ــورد  ــا م ــیدنی ها و داروه ــا، نوش ــه آب نبات ه دادن ب
اســتفاده قــرار می گیــرد. به گزارش هلث الیــن،  فواید 

ریشــه شــیرین بیــان مــورد بررســی قــرار می گیــرد.
مزایای شیرین بیان

کنونــی نویــد چندیــن مــورد اســتفاده  تحقیقــات 
دارویــی ریشــه شــیرین بیــان را می دهــد.

شیرین بیان به بیماری های پوستی کمک 
می کند

ریشــه شــیرین بیــان شــامل بیــش از ۳۰۰ ترکیــب 
ضدالتهابــی،  اثــرات  آنهــا  از  برخــی  کــه  اســت 
نشــان  را  قــوی  ضدویروســی  و  کتریایــی  ضدبا
می دهنــد.  در نتیجــه، از عصــاره ریشــه شــیرین 
بیــان بــرای درمــان انــواع بیماری هــای پوســتی از 
گزمــا اســتفاده می شــود. در یــک  کنــه و ا جملــه آ
مطالعــه 2 هفتــه ای روی ۶۰ بزرگســال اســتفاده از 

یک ژل موضعی حاوی عصاره ریشــه شــیرین بیان 
گزمــا را بهبــود بخشــید. بــه طــور قابــل توجهــی ا

کس اسید و سوءهاضمه را  شیرین بیان ریفال
کاهش می دهد

از عصــاره ریشــه شــیرین بیــان اغلــب بــرای تســکین 
اســید،  کــس  ریفا ماننــد  ســوءهاضمه  عائــم 
ناراحتی معده و ســوزش معده اســتفاده می شــود. 
در یــک مطالعــه ۳۰ روزه روی ۵۰ بزرگســال مبتــا بــه 
کپســول شــیرین  ســوءهاضمه مصــرف یــک عــدد 
گــرم 2 بــار در روز در مقابــل  بیــان بــه وزن 7۵ میلــی 
گــروه دارونمــا منجــر بــه بهبــود قابــل توجهــی در 

عائــم شــد.

شیرین بیان به درمان زخم معده کمک می کند
کــه در معــده،  کــی  زخــم معــده، زخم هــای دردنا
می شــود.  کوچک ایجــاد  روده  یــا  تحتانــی  مــری 
گلیســیریزین آن بــه  عصــاره ریشــه شــیرین بیــان و 
کمــک می کنــد. یــک مطالعــه  درمــان زخــم معــده 
شــیرین  عصــاره  دوز  داد  نشــان  موش هــا  روی 
گــرم  گــرم در هــر پونــد )2۰۰ میلــی  بیــان از 91 میلــی 
ــدن در برابر ایــن زخم هــا بهتــر  ــرم( از وزن ب کیلوگ در 
از امپــرازول داروی رایــج زخــم معــده محافظــت 

می کنــد.
شیرین بیان خاصیت ضدسرطانی دارد

ــه طــور خــاص، عصــاره شــیرین بیــان و ترکیبــات  ب
در  ســلول  رشــد  از  جلوگیــری  یــا  کاهــش  بــا  آن 
و  بــزرگ  روده  پســتان،  پوســت،  ســرطان های 
پروســتات در ارتبــاط بــوده اســت.یک مطالعــه 2 
هفتــه ای روی ۶۰ بزرگســال مبتــا بــه ســرطان ســر و 
ــدازه  ــردن نشــان داد شــیرین بیــان موضعــی به ان گ
ــر  همــان درمــان اســتاندارد ورم مخــاط دهــان موث

اســت.

خواص  شیرین بیان چیست؟
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پوســت باقــال را جــدا کنیــد و بــه همــراه کمی روغن 
دادن  کمی تفــت  از  دهید.بعــد  تفــت  کــره  یــا 
کمی زردچوبــه  کوبیــده شــده ,شــوید و  باقال،ســیر 
کنیــد و هــم بزنیــد تــا  و نمــک  را هــم بــه آن اضافــه 

خــوب تفــت بخورند.ســپس ا لیتــر آب روی آنهــا 
ــز شــود و وقتــی آب داخــل   ــا باقــال نیــم پ ــد ت بریزی
غ هــا را بــه آنها اضافه  باقــال بــه جــوش آمــد تخم مر
غ هــا بایــد کامــال  پخته شــوند و  میکنیم.تخــم مــر
نبایــد  در غــذا هــم زده شــوند.در پایــان پخــت 
باقــال هــم میتوانیــد آن را بــا کمی دارچیــن و نمــک 

کنیــد. خــوش عطــر تــر و لذیــذ تــر 

فــالن شــخص،  گفــت:  »مــردی به اندیشــمندی 
گفــت : از  دیــروز از تــو بدگویــی می کرد. اندیشــمند 

گفتــن آن بــا  کــه او از روبــه رو  گفتــی  چیــزی ســخن 
مــن شــرم داشــت«.

باقال قاتوق گیالنی سخن چینی

دستپخت کوتاه حکایت 

کــه شــرکت بیــن المللــی ژاپنــی اســت، یکــی  کانــن 
از شــناخته شــده ترین برندهــای الکترونیــک در 
کانــن در حــال  جهــان بــه شــمار مــی رود. شــرکت 
حاضــر محصوالتــی ماننــد دوربین هــای عکاســی 
دوربین هــای  خانگــی،  و  حرفــه ای  دیجیتــال 
فیلم بــرداری خانگــی، دوربین هــای فیلم بــرداری 
ســینمایی، انــواع لنزهــا، پرینتــر، دســتگاه های 
فتوکپــی، چاپگرهــای تجــاری و صنعتــی و لــوازم 

پزشــکی تولیــد می کنــد.
تاریخچه تاسیس شرکت کانن

در ســال ۱۹۹۳، یــک پزشــک متخصــص زنــان 
کشــتی میتــارای« بــه همــراه یکــی از  بــه نــام »تا
دوســتان خــود تصمیم گرفــت دوربینی به منظور 
افزایش ســهولت در انجام برخی کارهای پزشــکی 
 Precision شــرکت  همــکار  دو  کند. ایــن  تولیــد 
کردنــد. اولیــن  Optical را در توکیــو بنیانگــذاری 
کاربردهایــی فراتــر از حــوزه  دســتاوردهای آن هــا 

پزشــکی داشــت.
اولین محصول کانن چه بود؟

در ســال ۱۹۳۴، اولیــن محصول ایــن شــرکت یعنی 
دوربیــن ۳۵ میلی متــری معرفــی شــد. میتــارای 
 Kwanon و همکارانــش بــرای دوربیــن خــود نــام
کردنــد. Kwanon در زبــان بودایــی بــه  را انتخــاب 
معنــای تشــکر اســت. این دوربیــن فــروش فــوق 
بنیانگــذاران  کــه  طــوری  بــه  داشــت  العــاده ای 
که این دوربین  کرد. از آنجایی  شــرکت را متعجب 
مهمتریــن محصــول شــرکت بــود و موفقیت هــای 
 Canon زیــادی بــه همــراه داشــت، نــام شــرکت بــه

کــرد. شــرکت Canon در ســال ۱۹۴۰، اولیــن  تغییــر 
کــه نقــش  دســتگاه عکســبرداری اشــعه ایکس را 
گیــر شــدن بیمــاری  مهمــی در پیشــگیری از همــه 

کــرد. ســل در ژاپــن داشــت معرفــی 
تاثیر جنگ جهانی دوم بر فعالیت شرکت کانن

دوم  جهانــی  جنــگ  شــروع  بــا  ژاپــن  اقتصــاد 
کانــن نیــز  وارد بحران هــای جــدی شــد. شــرکت 
از شــرکت های مطــرح دیگــر  هماننــد بســیاری 
تــالش کــرد کــه در شــرایط جنگــی دوام بیاورد. این 
شــرکت پــس از پایــان جنــگ و تســلیم شــدن ژاپن 
ــی و مــواد اولیــه مواجــه بــود  کمبــود منابــع مال ــا  ب
کردنــد  بنابرایــن بنیانگذاران ایــن شــرکت تــالش 
کننــد و تولیــد محصــوالت  تــا خــط تولیــد را حفــظ 
کــرد. کیفیــت دیگــر را در ایــن دوره زمانــی شــروع  بــا 

تولید تجهیزات اداری
دوربیــن  اولیــن   ۱۹۵۹ ســال  در  کانــن  شــرکت 
بــازار  وارد  را  خــود  میلی متــری   ۸ فیلم بــرداری 
کانــن بــه عنــوان اولیــن  کــرد. در آن دوره زمانــی 
کننده دوربین ۸ میلی متری با زوم  شــرکت تولید 
داخلی شــناخته شــد. ســپس روند پیشــرفت این 
کــرد و وارد عرصــه تولید لــوازم و  شــرکت ادامــه پیــدا 
تجهیزات اداری شــد. اولین وســیله اداری شرکت 
کانــن در ســال ۱۹۶۴ بــا نــام Canola ۱۳۰ معرفــی 
شــد. این دســتگاه یــک ماشــین حســاب دارای 
۱۰ دکمــه بــود. در ســال ۱۹۶۵ نیز دســتگاه فتوکپی 
Canofax1۰۰۰ بــه بــازار عرضــه شــد. تــالش شــرکت 
ــه  ــرد ب ک ــدا  ــه پی ــز ادام ــد نی ــال های بع ــا س ــن ت کان
اولیــن   ۱۹۷۰ ســال  در  شــرکت  که ایــن  طــوری 
کاماًل الکترونیک خود را  ماشــین حســاب دســتی 

کــرد. بــه نــام Texas Instruments وارد بــازار 
داستان موفقیت شرکت کانن چه بود؟

ســونجی  کانــن،  شــرکت  جدیــد  عامــل  مدیــر 
یوشــیدا، در ســال ۲۰۰۶ یک موسســه بین المللی 
بــرای آمــوزش مدیریــت و رهبــری، تحــت نام کانن 
ــد  کــردن برن ــر  ــرای جهانی ت کــرد. تالش هــا ب ثبــت 
کــرد.  افزایــش پیــدا  بــا شــروع دهــه ۲۰۱۰  کانــن 
یکــی از اقدامــات در ایــن زمینــه برگزاری نمایشــگاه 
Canon EXPO در نیویــورک، پاریــس و توکیــو بــود 
کــه هــدف آن معرفــی محصــوالت و فناوری هــای 
ــق  ــوالت موف ــه محص ــود از جمل ــرکت ب ــد ش جدی
کانــن  آن دوره حســگر CMOS و موفقیــت بعــدی 
کــه  رونمایــی از سیســتم بینایــی ماشــینی بــود 
بــا تمرکــز بــر سیســتم های تشــخیص ســه بعــدی 

دقیــق تولیــد شــد.
وضعیت کنونی کانن

در حــال حاضــر تجهیــزات اداری بــا آمــار ۴۵.۷ 
برنــد  محصــوالت  فــروش  بیشــترین  درصــد، 
کانــن را بــه خــود اختصــاص داده اســت. پــس 
از آن دوربیــن، تجهیــزات صنعتــی و تجهیــزات 
تشــخیصی پزشــکی به ترتیب بــا آمــار ۲۷.۸، ۱۷.۹ 
و ۱۰.۷ درصــد در جایگاه هــای بعــدی قــرار دارنــد. 
بخــش زیــادی از درآمد این شــرکت ژاپنــی از فروش 
بر ایــن  عــالوه  می آیــد،  دســت  بــه  بین المللــی 
همــکاری بــا شــرکت های بــزرگ و معروفــی ماننــد 
توشیبا و HP برای تولید محصوالت، تاثیر زیادی 
کانن داشــت. این شــرکت در  در پیشــرفت شــرکت 
حــال حاضــر در جایــگاه ســوم لیســت برترین ثبت 

ــکا قــرار دارد. کننــدگان پتنــت در آمری

تریــن  محبــوب  جــی  ال   OLED تلویزیون هــای 
کــه از  گــران قیمــت بــازار هســتند  نمایشــگرهای 
کســانی  کیفیــت بســیار باالیــی برخوردارنــد. بیشــتر 
کیفیــت  کالس، شــیک و بــا  کــه یــک تلویزیــون بــا
عالــی می خواهنــد، ســراغ خریــد تلویزیــون اولــد 
پرفــروش  و  پرطرفدارتریــن  می رونــد.  جــی  ال 
گــران قیمــت ســال 2۰21  تریــن تلویزیــون بــاالرده و 

تلویزیــون C1 ال جــی خواهــد بــود.
پیش بینی پرطرفدار ترین تلویزیون های اولد 

ال جی سال 2۰21 :
C1 تلویزیون ال جی
B1 تلویزیون ال جی
G1 تلویزیون ال جی
A1 تلویزیون ال جی

پرفروش ترین تلویزیون های نانوسل ال جی 
2۰21

گــران قیمتــش  هــر چنــد ال جــی بیشــتر بــا اولدهــای 

شناخته شده است، اما سهم فروش تلویزیون های 
بــه  نیســت.  کــم  بــازار  در  هــم  جــی  ال  نانوســل 
دلیل اینکه تلویزیون های OLED روشنایی کمتری 
نــوع  بــه نســبت مدل هــای دیگــر دارنــد؛ ال جــی 

ــی از تلویزیــون هــا را تولیــد می کنــد. متفاوت
پیش بینی پرفروش ترین تلویزیون های 

نانوسل ال جی 2۰21
2۰21 NANO8۰ تلویزیون ال جی    

2۰21 NANO8۶ تلویزیون ال جی    
2۰21 NANO9۰ تلویزیون ال جی    

پرفروشها :داستان موفقیت شرکت کانن چه بود؟

پرفروش ترین تلویزیون های اولد ال جی 2۰21 فناوریربخ

فناوریربخ

خانم هایــی با ایــن فرم انــدام بهتــر اســت شــلوارهای 
از  یکــی  کنند ایــن  انتخــاب  بلنــد  فــاق  و  راســته 
ــر دیــده  کــه باعــث بلنــد ت ترفندهــای مهمی اســت 
کوتــاه را هرگــز  شــدن پاهــا میشــود، شــلوار های فــاق 
امتحــان نکنید، همچنین شــلوار های تنــگ و لوله 
تفنگی زیرا باعث میشــوند شــکم تان بیشــتر جلب 

کنــد. توجــه 
کــه بــرای  انــدام ســیب شــکل مناســب  لباس هایــی 

رنــگ  لباس هــای  تنــگ،  لباس هــای  نیســتند: 
روشــن، لباس هــای پف دار و پیلیســه، پیراهن های 

کوتــاه، تــاپ و دامــن.

آقــای نیپــون ماریــا، تیــزر تبلیغاتــی تلفــن جدیــد 
vivo Y7۳ را در صفحــه رســمی خود در توییتــر 
مــا  تبلیغاتــی  تیــزر  براســاس این  کــرد.  منتشــر 
گوشــی هوشــمند  کلــی از ایــن  می توانیــم نمایــی 
کنیم؛ ایــن تصویــر طراحــی  را دریافــت  جدیــد 
نشــان  را   Y7۳ جدیــد گوشــی  عقــب  صفحــه 
کــه متفــاوت از مــدل Y7۳s اســت.  می دهــد، 
کــه شــامل چنــد دوربیــن اســت  مــاژول دوربیــن 
می رســد  نظــر  بــه  و  دارد  متفاوتــی  شــکل  نیــز 
 X۶۰ و  vivo X۶۰ دوربیــن ماژول هــای  شــبیه 

اســت.  Pro
گــزارش فــرارو، نــه آقــای نیپــون ماریــا و نــه  بــه 
 Y7۳ شــرکت ویــوو چیــزی در مــورد مشــخصات
گــزارش اخیــر ادعــا می کنــد  بــه مــا نمی گوینــد، امــا 
 Helio G9۵ که ایــن تلفن هوشــمند بــه پردازنــده
مجهــز خواهــد شــد و دارای یــک صفحه نمایش 
۶.۴۴ اینچــی FullHD + AMOLED بــا اســکنر 
اثــر انگشــت در زیــر بــرای احــراز هویــت بیومتریک 

اســت.

 FuntouchOS ،عــالوه بر ایــن ،vivo Y7۳ گوشــی
11.1 مبتنــی بر اندرویــد 11 را بارگیــری می کنــد و 
گیگابایــت حافظــه  گیگابایــت رم و 128  دارای 8 
داخلــی اســت. این اســمارت فــون همچنیــن بــا 
 X۶۰ و Pro X۶۰ کــه در  Extended RAM ویژگــی
کــه  ــود  ــم همــراه خواهــد ب کرده ای Pro مشــاهده 
گوشــی  عمــاًل بــا اســتفاده از حافظــه داخلــی، رم 

گیگابایــت افزایــش می دهــد. هوشــمند را ۳ 
بخــش دوربیــن Y7۳ متشــکل از چهــار دوربیــن 
اســت؛ یــک دوربیــن ســلفی 1۶ مگاپیکســلی در 
داخــل نــاچ، بــا دوربیــن اصلــی ۶۴ مگاپیکســلی 
کــرو 2 مگاپیکســلی  در عقــب بــا واحد هــای ما
فــرارو،  گــزارش  بــه  مگاپیکســلی.   2 عمــق  و 
باتــری  یــک  توســط  نیــز  گوشــی  انرژی ایــن 
قدرتمنــد ۴۰۰۰ میلــی آمپــر ســاعتی بــا پشــتیبانی 
از شــارژ ســریع ۳۳ واتــی، تأمیــن می شــود. مــا 
هنــوز تاریــخ عرضــه Y7۳ را در اختیــار نداریــم، 
کــه vivo در روز هــای  امــا می تــوان انتظــار داشــت 
آینــده تیــزر تبلیغاتــی بیشــتری را بــرای معرفــی 

کنــد. گوشــی هوشــمند vivo Y7۳ منتشــر 

کــره ای راه حلــی طنزآمیــز  یــک طــراح صنعتــی 
کــه  کســانی  یــا  موبایلــی  زامبی هــای  بــرای 
نمی تواننــد موقــع راه رفتــن چشــم از صفحــه 
کــرده اســت. تلفــن همــراه خــود بردارنــد ارائــه 

گــزارش فــرارو، پانــگ میــن ووک ۲۸ ســاله  بــه 
یــک چشــم روبوتیــک موســوم بــه چشــم ســوم 
کــه  کســانی  ســاخته اســت تــا جلــوی برخــورد 
نمی تواننــد چشــم از صفحــه تلفــن همراه شــان 
را  رفتــن  راه  اطــراف هنــگام  موانــع  بــا  بردارنــد 
ــر  کارب ــر  ــه س ک گاه  ــر  ــوم ه ــم س ــن چش ــرد. ای بگی
ــر  کارب ــه  ــاز می شــود و هنگامی ک پاییــن مــی رود ب
بــه فاصلــه یــک تــا دو متــری مانعــی برســد، بــوق 
می زنــد. در ســاخت این وســیله از یــک حســگر 
پاییــن  زاویــه  برای اندازه گیــری  ژیروســکوپی 
گــردن و یــک حســگر اولتراســونیک بــرای  آمــدن 
تخمیــن فاصلــه بــا موانــع مقابــل اســتفاده شــده 

اســت.

ــا زبــان طراحــی مشــابه  تصاویــر رنــدر، آیفــون ۱۳ را ب
ــار  کن ــر در  کوچک ت ــاچ  ــه ن گذشــته و مجهــز ب نســل 
کــه  چینــش متفــاوت دوربیــن نشــان می دهنــد 
می توانــد بــه محصــول نهایی بســیار نزدیک باشــد.
اپــل جــزو معدود شــرکت هایی اســت که در ســالیان 
بــوده اســت و  پایبنــد  زبــان طراحــی  اخیــر، روی 
بــا نــگاه بــه تمامی محصوالتــش می تــوان نقــاط 
غــول  کــرد.  مشــاهده  را  طراحــی  زبــان   ک  اشــترا
محصوالتــی  در  پیــش  ســال ها  فنــاوری  دنیــای 
لــپ  آیپــد و  آیفــون ۴ و نســل نخســت  از جملــه 
 تــاپ مــک از طراحــی بــا لبه هــای تخــت اســتفاده 
گذاشــتن آن در بــازه ی زمانــی  کنــار  می کــرد و بعــد از 
کالســیک و در  پنج ســاله، دوباره ایــن زبــان طراحــی 
عیــن  حــال مــدرن را در آیپــد پــرو ۲۰۱۸ و خانــواده ی 
کلــی اپــل بــه ســاخت  کــرد. به طــور  آیفــون ۱۲ زنــده 
محصــوالت خــود بــا طراحــی ثابــت بــرای چند ســال 
ــا نــگاه بــه محصوالتــی  متمــادی مشــهور اســت و ب
 ،XDR چــون اپــل تــی وی، نمایشــگر پــرو دیســپلی
آیفــون و آیپــد پــرو متوجــه خواهیــد شــد همگــی از 
زبــان طراحــی بــا لبه هــای تخــت اســتفاده می کنند؛ 
بنابرایــن، آیفــون ۱۳ قطعــا همیــن رویــه را دنبــال 
گســترده ای در بخــش  می کنــد و احتمــاال تغییــرات 
طراحی ایــن ســری گوشــی مشــاهده نخواهیــم بود؛ 
ــواده آیفــون ۱۳  کــه خان اما ایــن بــدان معنــا نیســت 
هیــچ بهبــودی در بخــش طراحی تجربه نمی کنند. 
 lan کاربــری حــال یکــی از طراحــان در توییتــر بــا نــام 
کیفیتــی از نســخه ی اســتاندارد  Zelbo، تصاویــر با
بــه  کــه می توانــد  کــرده اســت  آیفــون ۱۳ منتشــر 

محصــول نهایــی بســیار نزدیــک باشــد. تصاویــر 
منتشرشــده، آیفــون ۱۳ را از زوایــای مختلــف نشــان 
اســت  اهمیت ایــن  حائــز  نکتــه ی  و  می دهــد 
جلویــی  نمــای  در  کوچک تــری  نــاچ  شــاهد  کــه 
دســتگاه هســتیم. افــزون بر ایــن، چینــش دوربیــن 
ــا تغییراتــی مواجــه شــده و دوربیــن دوگانه ی ایــن  ب
گوشــه های  دســتگاه به صــورت مــورب در امتــداد 
گرفتــه  کلــی دوربیــن قــرار  فوقانــی و تحتانــی مــاژول 
گــذار از تغییــرات یادشــده، تقریبــا زبــان  اســت. بــا 
طراحــی دســت نخورده باقــی مانــده اســت؛ البتــه 
گزینــه ی رنــگ جدیــد را نشــان  تصاویــر مذکــور یــک 
می دهنــد کــه احتمــاال زاییــده ی ذهــن طراح اســت 
و شــاید در محصــول نهایــی شــاهد این چنین رنگی 
کی از آن اســت که اهالی  نباشــیم. شــایعات اخیر حا
کوپرتینــو تمامی مدل هــای آیفــون ۱۳ را بــه حســگر 
الیــدار مجهــز می کننــد؛ امــا تصاویــر خالف ایــن را 
ــگر  ــن حس ــتفاده از ای ــاهد اس ــد و ش ــان می دهن نش
در نســخه ی اســتاندارد نیســتیم. همچنیــن بــه 
کــه بــا توجــه بــه اســتفاده از حســگرها  نظــر می رســد 
بزرگ تر و لرزش گیر اپتیکال از نوع سنسور-شــیفت، 
کمی بزرگ تــر شــده اســت. ابعــاد لنزهــای دوربیــن 

شلوار مناسب برای اندام سیب شکل

معرفی جدیدترین پرچمدار ویوو

چشم سوم برای افراد معتاد به موبایل

کیفیت آیفون ۱۳ انتشار تصاویر مفهومی با

مدل و لباسربخ

فناوریربخ

اپلربخ

موبایلربخ

غول رودس

مسجد شیخ لطف اهلل

غول رودس نام تندیس هلیوس یا همان خدای خورشید بود که در ورودی بندر شهر رودس، در یونان قرار داشت. موضوع موقعیت مکانی سبب 
شد تا این تندیس به غول رودس مشهور شود. تاریخچه یونان باستان، پر از رمز و راز بوده و جذابیت های خاص خود را دارد. در حقیقت یونان 

باستان متشکل از ایالت های مختلف با قدرت محدود بود. برای نمونه جزیره رودس شامل سه ایالت دیگر با نام های کامیروس، یالیسوس و 
لیندوس بوده که پس از متحد شدن در سال ۴۰۸ قبل از میالد، توانستند قلمرویی قوی را به پایتختی رودس تشکیل دهند.

یکی از مساجد خاص ایران است که در دوران صفوی ساخته شده و امروزه به عنوان یکی از دیدنی های مجموعه اصفهان به حساب می آید.
این مسجد شاهکاری از معماری و کاشی کاری قرن یازدهم هجری به شمار می رود و به فرمان شاه عباس اول، توسط استاد محمدرضا اصفهانی 
از معماران مشهور آن دوره ساخته شده است. ساخت این مسجد حدود 18 سال به طول انجامید و پس از گذشت سالیان طوالنی، هنوز هم در 

استفاده از رنگ و نور در معماری شاهکاری حیرت انگیز به شمار می رود.

عکس روز

گردشگری

وســایل   )DJI )SZ DJI Technology Co
نقلیــه هوایــی بــدون راننــده )UAV( معــروف 
بــه پهپــاد را تولیــد می کنــد و دفتــر مرکــز آن در 
شــهر شــن ژن واقــع شــده اســت. این شــرکت 
گیمبال هــای فیلمبــرداری  محصوالتــی ماننــد 
انــواع  پــروازی،  پلتفرم هــای  عکســبرداری،  و 
سوخت رســانی،  سیســتم های  دوربیــن، 
لرزشــگیر دوربیــن و سیســتم های  تجهیــزات 

کنتــرل پــرواز تولیــد می کنــد.
تاریخچه تأسیس

کنــگ،  یکــی از دانشــجویان دانشــگاه هنــگ 
بــه نــام ونــگ فرانــک« در ســال ۲۰۰۶ شــرکت 
کار خــود را بــا طراحــی  کــرد. او  DJI را تأســیس 
کــرد و در مســابقات  آغــاز  ربات هــا  و توســعه 
رباتیــک در منطقــه آســیا و اقیانوســیه مقــام 
در ایــن  او  موفقیــت  کــرد.  کســب  را  ســوم 
مســابقات، ونــگ را بیــش از پیــش بــه توســعه 
بــدون سرنشــین ســوق داد.  هلیکوپترهــای 
شــرکت DJI در ابتــدا بــرای پهپادهای تفریحی، 
کنترلــی می ســاختند و پــس  سیســتم عامــل 
ــا قابلیــت پــرواز خــودکار  کنترلرهــای ب از مدتــی 
تبدیــل  برنــد  توجه ایــن  قابــل  محصــول  بــه 
شــد. توســعه فعالیت ایــن شــرکت باعــث شــد 
زیــر مجموعــه ای نیــز در ایــاالت متحــده آمریــکا 

تأســیس شــود.
DJI اولین محصول

تا ســال ۲۰۱۱، چندین محصول اولیه از شــرکت 
DJI به بازارها عرضه شــده بود و هزینه ســاخت 
و تولیــد تجهیــزات نیــز بــه میــزان قابــل توجهــی 
 DJI کاهــش یافــت. اولین محصــول قابل توجــه
در ســال ۲۰۱۳ بــا قیمــت ۶۷۹ دالر آمــاده عرضــه 
 »Phantom« نــام بــا  بــازار بود. ایــن پهپــاد  بــه 

کوادکوپتــر بــا  در مــاه ژانویــه بــه عنــوان اولیــن 
مقاومــت بــاال معرفــی شــد.

DJI چالش های شرکت
اصلــی  مشــکل  پهپــاد  از  اســتفاده  فرهنــگ 
شــرکت هایی ماننــد DJI اســت، در حقیقــت 
کــه توســط پهپادهــا ضبــط  بــا هــر ویدئویــی 
دارد  وجــود  نگرانــی  می شــود، این  پخــش  و 
کــه شــاید تروریســت ها و مجرمــان بــه نحــوی 
ــم  کننــد. قوانیــن حری از ایــن فنــاوری اســتفاده 
خصوصــی و نگرانی هــا در مورد فنــاوری، چالش 
مشــترک همــه فعــاالن صنعــت پهپــاد به شــمار 
از  را  جامعــه  اتفــاق  متأســفانه این  مــی رود. 
پذیرفتن ایــن نــوع محصــوالت جــذاب دور نگــه 
مــی دارد عــالوه بر ایــن، رقابــت در ایــن صنعــت 
گوشــی  گجت هــا همچــون  نیــز ماننــد دیگــر 

هوشــمند و لپ تــاپ بــا شــدت ادامــه دارد.
DJI وضعیت کنونی برند

کشــور  برنــد چینــی DJI جــز خالق تریــن برنــد 
گرفتــه می شــود، و امــروزه شــبیه بــه  در نظــر 
محســوب  پهپادهــا  بــازار  در  امــا  اپــل،  برنــد 
کــه اپــل فرمانــروای بــازار  می شــود. البتــه زمانــی 
گوشــی های هوشــمند بــود و ســهم زیــادی از 
از جملــه رقبــای  آن هــا را در اختیــار داشــت. 
 ۳D Robotics، GoPro می تــوان بــه DJI شــرکت
کــه همگــی در ســال های  کــرد  و Parrot اشــاره 
اخیــر بــا چالش هــای متعــددی در رقابــت رو بــه 
رو شــده اند. در میــان رقبــای ذکــر شــده، شــرکت 
گرفتــه  نظــر  در  بزرگــی  تهدیــد   ۳D Robotics
می شــود، البته ایــن دو شــرکت همکاری هایــی 
وجــود  بــا  داشــته اند.  یکدیگــر  بــا  نیــز  را 
کننده  کــه بین شــرکت های تولید  رقابت هایــی 
پهپــاد وجــود دارد، همــه آن هــا بــا چالش هایــی 

مشــترک در بــازار نیــز رو بــه رو هســتند.

DJI پیشگام صنعت پهپاد در جهان
فناوریربخ

گلکســی FE S۲۱ بــه همــراه  گوشــی سامســونگ 
گلکســی Z Fold ۳ و Z Flip ۳ در  گوشــی های 
گوســت عرضــه خواهــد شــد. بــه نظــر  تاریــخ ۱۹ آ
گلکســی FE S۲۱ جانشــین  گوشــی  کــه  می رســد 
کــه ســال  ــود  گلکســی Note ۲۰ خواهــد ب گوشــی 

گرفــت. کاربــران قــرار  گذشــته در اختیــار 
FE S۲۱ مشخصات سامسونگ گلکسی

کــه  می دهــد  نشــان  شــده  منتشــر  تصاویــر 
گلکســی FE S۲۱ حداقــل  گوشــی سامســونگ 
در چهــار رنــگ مشــکی، ســفید، ســبز زیتونــی 
گوشــی ذکــر شــده  و بنفــش عرضــه می شــود. 
 AMOLED دارای صفحــه نمایــش ۶.۵ اینچــی
ــا رزولوشــن FHD+ و نــرخ نوســازی ۱۲۰ هرتــزی  ب
گوشــی  کار رفته در این  اســت. دوربین ســلفی به 
یــک  اســت.  مگاپیکســلی   ۳۲ حســگر  دارای 
گوشــی  گانــه نیــز در پنــل پشــتی  دوربیــن ســه 
گرفتــه شــده  گلکســی FE S۲۱ قــرار  سامســونگ 
اســت که شــامل دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، 
دوربیــن فــوق عریــض ۱۲ مگاپیکســلی و دوربیــن 

تلــه فوتــو هشــت یــا ۱۲ مگاپیکســلی می شــود. 
ــه تراشــه  گلکســی FE S۲۱ ب گوشــی سامســونگ 
گون SoC ۸۸۸ مجهــز خواهــد بــود و بــا  اســنپدرا
گیگابایــت حافظــه رم و ۱۲۸ یــا  شــش یــا هشــت 
گیگابایــت حافظــه ذخیــره ســازی داخلــی   ۲۵۶
کاربــران همــراه خواهــد بــود؛ البتــه  در اختیــار 
ــه  کارت حافظ ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــران می توانن کارب
گوشــی خود را افزایش دهند.  microSD حافظه 
انــرژی مــورد نیاز ایــن محصــول بــا اســتفاده از یک 
باتــری چهــار هزار و ۵۰۰ میلی آمپر ســاعتی تأمین 
می شــود و بــه فنــاوری شــارژ ســریع ۲۵ واتــی نیــز 
مجهــز خواهــد بــود. عــالوه بر ایــن، انتظــار مــی رود 
کــه گوشــی ذکــر شــده از شــارژ بــی ســیم و شــارژ بــی 

کنــد. ســیم معکــوس نیــز پشــتیبانی 

 FE S۲۱ گوشی سامسونگ گلکسی
چه زمانی عرضه می شود؟

موبایلربخ


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

