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ــرق  گفــت: قطــع ب ــرق شهرســتان اصفهــان  امدیرعامــل شــرکت توزیــع ب
ــرق در  ــرای مدیریــت مصــرف ب مشــترکان ُپرمصــرف، ســناریوی نهایــی ب
تابســتان جــاری اســت.  حمیدرضــا پیرپیــران با اشــاره به کاهش ســهمیه 
تامیــن بــرق اســتان ها افــزود:  در مجمــوع ســه ســناریو بــرای مدیریــت 

مصــرف بــرق در شــرایط خــاص ســالجاری مطــرح و الزم االجراســت.
گانــه و در نهایــت  کنــون بصــورت جدا وی اظهــار داشــت: این ســناریوها از ا
کاهــش بــار شــبکه«، »قطــع ســهیمه مشــترکان  همزمــان بــا هــم شــامل« 
ــار« در صــورت رعایــت نکــردن الگوهــای  ُپرمصــرف« و در نهایــت »قطــع ب

مصــرف اجــرا می شــود.

برای مدیریت مصرف تابستانه:

برق مشترکان ُپرمصرف اصفهانی 
قطع می شود

بهداد سلیمی مطرح کرد؛

حذف کیانوش و سهراب قابل پیش بینی بود
۶

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی کشور:

گوشت  کاهش قیمت 
کاذب است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان: 

تغییرات اقلیمی پیامدهای 
مخربی برای ۲۰ سال آینده 

اصفهان دارد

سیمان فله 
گران شد باز هم 

تجلیل از سقایان آبرسانی 
به اصفهان بزرگ

چرا آدم های مشهور 
عذرخواهی نمی کنند؟
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انجام موفقیت آمیز: 

کوره بلند شماره ۲  تعمیرات اساسی 
ذوب آهن اصفهان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان خبر داد؛

کتاب فروشی  حضور بیش از ۶۰ 
کتاب« اصفهان در طرح »بهارانه 
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 افتتاح ابرپروژه شهید سلیمانی با حضور وزیر راه و شهرسازی:

ابرپروژه شهید سلیمانی راه دور را نزدیک کرد
گزارش

آییــن افتتــاح ابرپــروژه مجموعــه پل هــا و تقاطــع 
قاســم  حــاج  ســپهبد  شــهید  چهارســطحی 
کــه در مــدت زمــان ۲۰ مــاه و بــه صــرف  ســلیمانی 
هزینــه ۲,۱۷۰ میلیــارد ریالــی احداث شــد، با حضور 

وزیــر راه و شهرســازی آغــاز شــد. 
مجموعــه پل هــا و تقاطــع چهــار ســطحی شــهید 
ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی بزرگتریــن تقاطــع 
غیــر همســطح شــهر اصفهــان از نظــر مســاحت 
ــهری  ــت ش ــن دوره مدیری ــه در ای ک ــت  ــی اس اجرای

ــه ســرانجام رســید. آغــاز شــد و ب
کیلومتــر از طــول حلقــه  ایــن پــروژه یــک و نیــم 
حفاظتــی و رینــگ چهــارم ترافیکــی شــهر اصفهــان 
را در بــر می گیــرد. پــروژه عظیــم مجموعــه پل هــا و 
تقاطع چهار ســطحی شــهید ســپهبد حاج قاســم 
کــه یکــی از بخش هــای اصلــی رینــگ  ســلیمانی 
چهــارم شــهر اصفهــان و در نقطــه صفــر حلقــه 
ــاش شــبانه  ــرار دارد، بعــد از ۲۰ مــاه ت حفاظتــی ق
کارشناسان  کارگران و  روزی پیمانکاران، مدیران، 
پیــش از موعــد مقــرر، تکمیــل شــده و در قالب پنج 
پــل، چهــار رمــپ و دو لــوپ بهــره بــرداری می شــود.

ایــن طــرح عمرانــی بــا قــرار گرفتــن در دروازه ورودی 
نقــش  شــهر،  شــرق  ســمت  از  اصفهــان  شــهر 
مهمــی در هدایــت ترافیــک خودروهــای ســنگین 
و بــاری بــه خــارج از شــهر اصفهــان و نجــات ســه 
منطقــه ۱۰، ۱۴ و ۱۵ از تصادفــات و حــوادث ناشــی 
ــوا و  ــی ه ــز آلودگ ــنگین و نی ــای س ــور خودروه از عب
صوتــی دارد. بــرای آزادســازی بیــش از ۲۰۰ هــزار 
مترمربــع زمیــن مــورد نیــاز بــرای اجرای ایــن طــرح، 
حــدود ۳۱ میلیــارد تومــان هزینــه شــده اســت؛ در 
کان  مجمــوع بــرای اجــرا و آزادســازی این پــروژه 
شــهر اصفهــان، دو هــزار و ۱۷۰ میلیــارد ریــال اعتبــار 
از ســوی مدیریــت شــهری اصفهــان صــرف شــده 

اســت.
هــزار  بــه مســاحت ۱۸  پــل  در ایــن مجموعــه ۵ 
مترمربــع در چهــار ســطح پیش بینی شــده اســت:

اتصــال شــرق بــه جنوب اصفهــان؛ پل شــماره یک 
بــه طــول ۴۹۳ متر

اتصــال شــمال به جنــوب اصفهــان؛ پل شــماره دو 
بــه طــول ۲۰۰ متر

ــه شــمال اصفهــان؛ پــل شــماره  اتصــال جنــوب ب
ــه طــول ۱۷۷ متــر ســه ب

اتصــال غــرب و جنــوب به شــمال و شــرق اصفهان؛ 
پــل شــماره چهار بــه طــول ۱۰۷ متر

اتصــال شــمال بــه شــرق اصفهــان؛ پل شــماره پنج 
بــه طــول ۱۲۵ متــر

پروژه های توسعه ای اصفهان مصداق بارز اراده 
مدیران شهری است

محمــد اســامی وزیر راه و شهرســازی در آئین ایــن 

کــرد: بایــد قــدردان قلب هایــی  افتتاحیــه اظهــار 
کــه بــرای خدمــت بــی منت، ســازندگی و پیشــرفت 
کشــور و عزت و ســربلندی رفاه ملت ایران در تپش 
اســت، باشــیم؛ برخــی اظهارنظرهــا بــه زبــان ســاده 
می آیــد، امــا وقتــی به کوه موانع و مســائل آشــنایی 
نداشــته باشــیم هــر نــوع اظهارنظــری می توانــد 
وجــود داشــته باشــد در حالی ایــن اظهــار نظرهــا 
کننــد انصــاف را  گمــان  کــه برخــی  مطــرح می شــود 

کرده انــد. رعایــت 
کرونــا و جنــگ  وی ادامــه داد: در شــرایط بحــران 
اقتصادی که تمام مســیرها مســدود اســت و هیچ 
کشــور  فعــل و انفعــال مالــی قابــل انجــام نیســت و 
کــه بــرای  تشــنه توســعه اســت ایجاد پروژه هایــی 
مــردم گــره گشــایی و رفــاه به ارمغان می آورد نشــان 
ــای  ــت؛ پروژه ه ــران اس ــاش مدی ــان و ت از باور، ایم
کــه امــروز در اصفهــان شــاهد هســتیم  توســعه ای 
مصــداق بــارز باور، ایمــان و اراده مدیــران شــهری 
کــه بــا همدلــی به ایــن نقطــه رســیده اســت. اســت 
کرد: در راســتای  وزیر راه و شهرســازی خاطرنشــان 
منزلــت اجتماعــی و افزایــش کیفیــت زندگــی مــردم 
نیــاز اســت کــه بــه مباحــث شهرســازی توجه کنیم 
تا ســاخت و ســازها بر اســاس ضوابط انجام شــود و 
مــردم از ســرانه های مــورد نیــاز و مطلــوب برخــوردار 

و امکانــات عادالنــه توزیع شــود.
کــرد: موضــوع تقویــت حمــل و نقــل  کید  اســامی تا
و روان ســازی ترافیــک از اهمیــت زیــادی برخــوردار 
اســت، رینــگ حفاظتــی پــروژه ای بــزرگ در ایــن 
در  امیدواریــم  کــه  اســت  اصفهــان  بــرای  راســتا 
یــک زمــان بنــدی فشــرده آن را تکمیــل و بــه بهــره 

ــانیم. ــرداری برس ب
چهــارم  رینــگ  بــرای  امــروز  کــرد:  تصریــح  وی 
تفاهم نامــه جدیــد امضــا شــد تــا رینــگ چهــارم 
کل منطقه اصفهان بزرگ شــامل شــهرهای  برای 
در مســیر در قالــب »شــرکت پروژه« ایجاد و پــروژه در 

زمان بنــدی فشــرده اجــرا شــود.
وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد: حلقــه حفاظتــی 
اصفهــان خدمــت بــزرگ و رفــاه قابــل ماحظــه 
کل شــهرهای اســتان اصفهــان بــه وجــود  بــرای 
می آورد و ترافیک ترانزیتی شــمال و جنوب را برای 
اصفهــان بــه عنــوان قلــب کشــور روان می کند. ایــن 
اقدامــات و جهت گیری هــا برای ایجــاد سیســتم 
منظم حمل و نقلی و جریان ســازی برای ترافیک 
کنــار  کــرد: افتتــاح  کید  عبــوری اســت. اســامی تا
بــه  شــمال  مســیرهای  اصفهــان  در  شــرق  گــذر 
حرکــت  و  می کنــد  تــر  نزدیــک  بســیار  را  جنــوب 

ــرد. ک ــد  ــر خواه ــی را روان ت ترانزیت
ایجاد »شرکت پروژه« برای تکمیل رینگ چهارم 

اصفهان

قــدرت اهلل نــوروزی شــهردار اصفهــان در ایــن آئیــن 
کرد: تقاطع غیر همسطح شهید سلیمانی  اظهار 
نقطــه صفــر مجموعــه بــزرگ حلقــه حفاظتی شــهر 
کیلومتــر آن در  کــه ۵۰  کیلومتــر اســت  بــه طــول ۸۰ 

حــوزه شــهر اصفهــان قــرار دارد.
و  راه  وزیــر  حضــور  بــا  امــروز  بیان اینکــه  بــا  وی 
بهــره  بــه  پــروژه در اصفهــان  ابــر  شهرســازی این 
گــره  مجموعــه  افزود: ایــن  می رســد،  بــرداری 
ترافیکــی شــرق اصفهــان را بــاز می کنــد و همچنین 
هــوا  آلودگــی  کاهــش  و  افزایش ایمنــی  باعــث 

. د می شــو
پــل  برای ایــن  بیان اینکــه  بــا  اصفهــان  شــهردار 
گــو، رایزنــی و تعامــل صــورت  گفــت و  ســاعت ها 
گیــرد،  صــورت  آزادســازی  هکتــار   ۲۰ تــا  گرفتــه 
کــرد: در مســیر رینــگ چهــارم ســالن  خاطرنشــان 
اجــاس بــا هزینــه هــزار میلیــارد تومــان، نمایشــگاه 
بــزرگ اصفهــان بــا هزینــه ۲۳۰ میلیــارد تومــان و 
میــدان شــهدای هســته ای به عنــوان خواســته ۳۰ 

ســاله مــردم احــداث شــده اســت.

کــرد: در ورودی دولــت آبــاد هــم  نــوروزی تصریــح 
کنــون یــک تقاطــع و زیرگــذر بــه نــام شــهدای  ا
کــور  گــره  تــا  اســت  احــداث  حــال  در  ورزشــکار 

شــود. بــاز  محــور  ترافیک ایــن 
وی بــا بیان اینکــه در مســیر رینــگ چهــارم، شــش 
کیلومتــر جــاده فرزانــگان بــا عــرض ۳۶ متــر احــداث 
کــه در ایــن مســیر ۲۲ هکتــار زمیــن  شــده اســت 

البتــه ۱۰ هکتــار آن در دوره  کــه  آزادســازی شــد 
ــود، امــا  قبــل مدیریــت شــهری آزادســازی شــده ب
بخــش دشــوارتر آزادســازی ها در ایــن دوره انجــام 
کــرد:  گرفــت، اظهــار  و در اختیــار شــهروندان قــرار 
کشــته  در ایــن نقطــه از شــهر دیگــر ســاالنه ۱۲ نفــر 
کــودکان شــنیده  نمی شــوند و صــدای ناله هــای 
کــه از آن شــمال شــرق  کامیون هایــی  نمی شــود؛ 
بــه اصفهــان وارد می شــدند دیگــر مجبــور نیســتند 
بــه ســمت ســه راه نقشــینه و از آنجــا بــه میــدان 
جــوان و حصــه بیاینــد. بر ایــن اســاس خودروهــای 
ســنگین بــا عبور از جــاده فرزانــگان از طریق تقاطع 
غیــر همســطح آفتــاب می تواننــد از مســیر جــاده 

کننــد. فــرودگاه عبــور 
شــهردار اصفهــان بــا بیان اینکــه از پــل آفتــاب تــا 
پــل ســردار شــهید ســلیمانی هفــت هــزار و ۲۰۰ 
کــرات فراوانی  کیلومتر مســیر اســت، ادامه داد: مذا
ــانت  ــا س ــده ت ــام ش ــازی ها انج ــام آزادس ــرای انج ب
بــه ســانت مســیر آزادســازی و در اختیــار پــروژه 
گیــرد و البتــه دو هکتــار دیگــر از مســیر بــرای  قــرار 

کره  کــه در مرحلــه انجــام مذا آزادســازی باقیمانــده 
اســت.

و  پــروژه مجموعــه پل هــا  بــه  اشــاره  بــا  نــوروزی 
تقاطع چهار ســطحی شــهید ســپهبد حاج قاســم 
کــرد: بــرای احداث ایــن پــل روزها  ســلیمانی اظهــار 
و ســاعت های متعــددی بــا بنیــاد مســتضعفان 
ــه آزادســازی ۱۷ هکتــار  ــا موفــق ب کردیــم ت کــره  مذا
صــورت  اقدامــات  بــه  توجــه  بــا  شــدیم؛  مســیر 
گرفتــه جــای تعجــب اســت کســانی در ایــن شــرایط 
که اجرای پروژه شــهید  انتخاباتی مدعی هســتند 

ســلیمانی آزادســازی نداشــته اســت.
کــرد: در مســیر رینــگ چهــارم  وی خاطرنشــان 
پــل  همچنیــن  بهــاران  و  آفتــاب  پل هــای 
روح االمیــن و پــل شــهید باالیــی ســاخته شــده و 
پــل قهجاورســتان در حــال احــداث اســت و بــه 
زودی پل شــهید کشــوری نیز افتتاح خواهد شــد.

شــهید  پــل  بیان اینکــه  بــا  اصفهــان  شــهردار 
ــدان یــک حلقــه  ــار پــل زن کن ــف و در  ســتاری تعری
زودی  بــه  گفــت:  اســت،  شــده  جدید ایجــاد 
پــل بزرگــی در مســیر رینــگ چهــارم در مجــاورت 
تــا  می شــود  احــداث  اصفهــان  مرکــزی  زنــدان 
حلقــه حفاظتــی مســیر خــود را بــه ســمت درچــه 
کــه البتــه بــرای انجام ایــن اقدامــات  ادامــه دهــد 
هزینه هــای زیــادی صــرف شــده و هزینه می شــود.
کــرد: راه دور نزدیــک شــده و مســیر  کیــد  نــوروزی تأ
ســخت و پرخطر ایمــن شــده اســت و امروز ایــن 
تقدیــم  اصفهــان  مــردم  بــه  بــزرگ  دســتاورد 

می شــود.
وی بــا بیان اینکــه مجموعــه پل هــا و تقاطــع چهــار 
ــلیمانی  ــم س ــاج قاس ــپهبد ح ــهید س ــطحی ش س
بــا هزینــه ای بالــغ بــر ۲۱۷ میلیــارد تومــان احــداث 
شــده اســت، گفــت: زمانــی کــه می خواســتیم برای 
کنیــم، میلگردهــا  اجــرای پــروژه میلگــرد خریــداری 
ــم  کردی ــداری  ــان خری ــزار توم ــار ه ــت چه ــا قیم را ب
و زمانیکــه قصــد اســتفاده از میلگردهــا را داشــتیم 
یافتــه  افزایــش  تومــان  هــزار   ۱۳ بــه  آن  قیمــت 
انجــام  نیــز  بــزرگ دیگــری  اقدامــات  البتــه  بــود؛ 
زنجیــروار  احــداث پل هــای  آن  و حاصــل  شــده 
ادامــه  اصفهــان  شــهردار  اســت.  بــوده  شــهر  در 
همدلی هــا،  نتیجــه  اقدامــات  انجام ایــن  داد: 
از  تمــام مجموعه هایــی  و حمایــت  همراهی هــا 
جمله اســتانداری و شــورای اسامی شــهر بوده که 

ــه حمایــت آنهــا داشــتیم. نیــاز ب
رینــگ  بــرای  امــروز  کــرد:  خاطرنشــان  نــوروزی 
بر ایــن  پــروژه« شــکل می گیــرد  چهــارم »شــرکت 
کــه بــا دســتور  اســاس مقدمــات آن انجــام شــده 
ــا  ــود ت ــه می ش ــت ارائ ــه دول ــازی ب ــر راه و شهرس وزی
مصوبــه دولــت ابــاغ و پشــتوانه بزرگــی بــرای شــهر 

اصفهان ایجــاد شــود تــا بتوانیــم مســیر ۳۰ کیلومتــر 
کــه در حــوزه شــهر اصفهــان نیســت را در قالــب 
شــرکت پــروژه بســازیم و بــه حلقــه بــزرگ وصــل 
ــزرگ  که ایــن اقــدام یعنــی تدبیــر، خدمــت ب کنیــم 
ــد  کــه می توان کارهایــی اســت  ــه ســوی  و حرکــت ب
آینــده کشــور را در خصوص زیرســاخت های اصلی 

تــداوم بخشــد.
کنــار تمام ایــن  شــهردار اصفهــان بــا بیان اینکــه در 
اقدامــات در حــال حاضــر خــط دو متروی اصفهان 
کنون  بــا قــوت و جدیــت در حــال احداث اســت و تا
کــرد:  اســت، تصریــح  پیشــرفت خوبــی داشــته 
احــداث خــط دو متــرو نبایــد ۱۷ ســال بــه طــول 
بینجامــد و ســاالنه پنــج درصــد پیشــرفت داشــته 
کــه تکمیــل ۱۵ درصــد باقیمانــده خــط  باشــد چــرا 
یــک متــرو در مــدت زمــان چهــار مــاه در ایــن دوره 
ــا تدبیــر درســت و  مدیریــت شــهری انجــام شــد؛ ب
تأمیــن منابــع مالــی، پروژه هــا را می تــوان هرچــه 

زودتــر بــه نتیجــه رســاند.
نــوروزی اظهــار کــرد: خوشــحالم کــه هــر روز در شــهر 
شــاهد افتتــاح پروژه هــای پــی در پــی هســتیم و 
در هشــتاد و پنجمیــن آئیــن افتتــاح شــاهد بهــره 
برداری رســمی از پروژه شــهید ســلیمانی هســتیم. 
تــا چنــد روز آینده پروژه میدان شــهدای هســته ای 
کــه بــا صــرف هزینــه ای بالــغ بــر ۴۰۰ میلیــارد تومــان 
که ایــن ابــر  احــداث شــده، افتتــاح خواهــد شــد 
پــروژه شــامل ادامــه خیابــان ســلمان فارســی و 

خیابان هــای روشــن دشــت و ارغوانیــه اســت.
وی بــا بیان اینکــه در حــال حاضــر عدالــت فضایــی 
کســی  ــه نحــو شایســته ای در شــهر اجــرا شــده و  ب
یــا  ورزشــگاه  زینبیــه  در  کــه  بگویــد  نمی توانــد 
ســالن مطالعــه وجــود نــدارد، افــزود: در منطقــه ۱۴ 
شــهرداری اصفهان چهار ورزشــگاه احداث شــده، 
کوچــه پــس  در حصــه فرهنگســرا احــداث شــده و 
کــرد:  کوچه هــای آن آســفالت شــده اســت، اظهــار 
ســینما در خوراســگان و رهنــان احــداث شــد تــا 
عدالــت فضایــی در شــهر محقــق شــود و البته ایــن 
حرکــت بــر اســاس برنامــه راهبــردی اصفهــان ۱۴۰۵ 

بــا ســرعت تــداوم خواهــد یافــت.
وی بــا بیان اینکــه ۱,۵۰۰ میلیــارد تومان پول منابع 
ملی تحت عنوان اوراق مشــارکت برای مردم شــهر 
اصفهــان در زیرســاخت های اصلــی هزینــه شــده 
کرد: ایــن اقدامــات بــا همــت مــردان  اســت، اظهــار 
بــزرگ انجــام شــده؛ امیدواریــم امــروز بــا اراده همه و 
تاش هــای مســتمر اســتاندار بــرای آب زاینــده رود 
پیگیــری الزم انجــام شــود تــا شــاهد جــاری شــدن 
آب در بســتر رودخانــه بــه عنــوان اولویــت نخســت 
کــه قطعــًا نماینــدگان و هیئــت  اســتان باشــیم 

دولــت نیز ایــن دغدغــه را دارنــد.

کامی کیانــوش رســتمی و  کیــد بر اینکــه نا قهرمــان وزنه بــرداری المپیــک لنــدن بــا تا
گفت: امیدوارم  سهراب مرادی از کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ قابل پیش بینی بود، 
در توکیــو از آبــروی وزنه برداری ایــران دفــاع شــود.  بــا اعــام فدراســیون جهانــی وزنــه 
بــرداری و طبــق رنکینــگ بــه روز شــده این فدراســیون، علی هاشــمی در دســته ۱۰۹ کیلوگرم 

و علــی داودی در دســته فــوق 
وزنــه  نماینــدگان  ســنگین 
بازی هــای  در  برداری ایــران 
المپیــک توکیــو خواهنــد بود 
کیانــوش  یعنــی وداع  و ایــن 

مــرادی  ســهراب  رســتمی و 
بازی هــا. دوره  با ایــن 

  افتتاح ابرپروژه شهید سلیمانی با حضور وزیر راه و شهرسازی:

کرد  ابرپروژه شهید سلیمانی راه دور را نزدیک 
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بــا  کشــور  گوســفندی  گوشــت  اتحادیــه  رئیــس 
بیان اینکــه بــه دلیــل نبــود آذوقــه دامــداران دام را بــا 
کاهش  گفت:  کمتری به بازار عرضه می کنند،  وزن 
کاذب بوده و صحیح نیســت، وزن  گوشــت  قیمت 
کیلوگرم است و عرضه دام با وزن  استاندارد دام ۱۸ 
گوشــت  کشــور را بحران جدی  کیلوگرم در آینده   ۱۲
کــرد. علــی اصغــر ملکــی اظهــار  قرمــز رو بــه رو خواهــد 
گوشــت بیشــتر از تقاضــا اســت  کنــون عرضــه  کــرد: ا
و دامــداران بــه دلیــل نداشــتن علوفــه و صحــرای 
ــرا  ــروش می رســانند زی ــه ف ــر ب ســبز دامشــان را زودت
کننــد.  نمی تواننــد هزینــه نگــه داری آن را تأمیــن 
بنابرایــن قیمــت گوشــت نســبت بــه مــاه گذشــته تا 
هــر کیلــو ۱۰ هــزار تومــان نیــز کاهــش یافتــه اســت. به 
دلیــل نبــود علوفــه دامــداران دام هــای مولــد خــود را 
کشــتار عرضــه می کنند، ایــن موضــوع موجب  بــرای 
کشــور شــده اســت. دام  گوشــت در  نگرانــی از آینــده 
کــه هنــوز زایمــان نکــرده اســت در وزن ۱۰ تــا  مولــدی 

کشــته می شــود  کیلوگــرم بــه دلیــل نبــود آذوقــه   ۱۲
دامــداران از عهــده تأمیــن آذوقه دســتی بر نمی آیند 

کننــد. زیــرا نمی تواننــد هزینــه آن را تأمیــن 
دولت علوفه مورد نیاز دامداران را تأمین کند

کاهــش بارش هــا  وی افــزود: همچنیــن بــه دلیــل 
صحــرای خــوب بــرای ســیر شــدن دام وجــود نــدارد 
کشــتار بــی رویــه صــدام مولــد مــادر  بنابرایــن شــاهد 
کشــتار بــی رویــه در ماه هــای آینــده  هســتیم. این 
گوشــت مواجــه  ــا مشــکل جــدی تأمیــن  کشــور را ب
می کنــد. الزم اســت نهــاده مــورد نیــاز دامــداران 
توســط وزارت خانه هــای مســئول تأمیــن شــود زیــرا 
کنــون قیمت جو هر کیلو شــش هــزار و ۵۰۰ تومان،  ا
کاه دو هــزار و ۲۰۰ تومــان، یونجــه شــش هــزار تومــان 
اســت و خریــد علوفــه با ایــن قیمــت بــرای دامــداران 
گوشــت گوسفندی  میســر نیســت. رئیس اتحادیه 
کاذب بــوده  گوشــت  کاهــش قیمــت  گفــت:  کشــور 
کال و نرســیده  کنونــی  و صحیــح نیســت، دام هــای 
و  اســت  کیلوگــرم  دام ۱۸  اســتاندارد  وزن  اســت، 
کشــور را  کیلوگــرم در آینــده  عرضــه دام بــا وزن ۱۲ 
کــرد.  گوشــت قرمــز رو بــه رو خواهــد  بحــران جــدی 
گوشــت شیشــک  کیلوگــرم  کنــون قیمــت هــر  هــم ا
کننــدگان بیــن ١٢۵ تــا ١٢٨  بــا کیفیــت بــرای مصرف 
هــزار تومــان اســت ضمن اینکــه قیمــت گوشــت بــره 
مــاده بــا وزن هــای ســبک تر ۵ تــا ۶ هزار تومــان از این 

کمتــر اســت. قیمــت 

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی کشور:

کاذب است گوشت  کاهش قیمت 

خبرخبر

خبرربخ

خبرربخ

 ۴۰ فلــه  ســیمان  مــاه  فروردیــن  در  گرچــه  ا
ــود، شــرکت های ســیمانی  ــران شــده ب گ درصــد 
دوبــاره مجــوز تغییــر بیــش از ۱۰ درصــدی در نــرخ 
فــروش محصــوالت یــا ارائــه خدمــات را دریافــت 
اعــام ســامانه شــفافیت  اســاس  بــر  کرده انــد. 

شــرکت های  )کــدال(،  بورســی  شــرکت های 
درصــدی   ۱۰ از  بیــش  تغییــر  مجــوز  ســیمانی 
در نــرخ فــروش محصــوالت یــا ارائــه خدمــات 
در  قیمــت  افزایــش  کرده اند. ایــن  دریافــت  را 
قیمــت  نیــز  مــاه  فروردیــن   ۳۱ کــه  حالیســت 

بــود.  یافتــه  افزایــش  ســیمان ۴۰ درصــد 
کارت هــای اعتبــاری شــرکت ســپرده  مدیــر پــروژه 
کارت  گــذاری مرکزی توضیحاتــی را درمورد مبلغ 

کرد. اعتبــاری ســهام عدالــت ارائــه 
کیــد بر اینکــه رونــد اعطای  ســمیه محمــدی بــا تا
کارت اعتبــاری ســهام عدالــت بــه مشــموالن این 
تــا  کــرد:  اظهــار  ادامــه دارد،  ســهام همچنــان 
ــه ۱۰۰ هــزار درخواســت از ســوی  کنــون نزدیــک ب
کارت  دو بانــک ملــی و تجــارت بــرای دریافــت 
مرکــزی  گــذاری  ســپرده  شــرکت  بــه  اعتبــاری 
اســت  ممکــن  البتــه  اســت.  شــده  ارســال 
ارســال  بانک هــا  بــه  کــه  درخواســت هایی 
شــده اســت بیشــتر باشــد، امــا بانک هــا فقــط 
بــه شــرکت  را  افــراد واجــد شــرایط  درخواســت 

میکننــد. ارســال 
کاری  گــر درخواســت ها در روز  وی ادامــه داد: ا

کار هــای مربوطــه در شــرکت انجام  ارســال شــود، 
شــده و دوبــاره بــه بانــک ارجــاع داده می شــود 
و بانــک بایــد مابقــی امــور را انجــام دهــد. پــس 
بانک هــا  کــه  طرقــی  از  می تواننــد  افــراد  آن  از 
اســتفاده  اعتبــاری  کارت  از  کرده انــد،  اعــام 
کننــد. البتــه بــه غیــر از بانــک تجــارت و ملــی بــا ۱۴ 
بانــک برای ایــن منظــور تفاهــم نامــه امضــا شــده 
اســت و بانک هــا بــه شــدت پیگیری ایــن جریــان 

هســتند.
کارت هــای اعتبــاری شــرکت ســپرده  مدیــر پــروژه 
کارت اعتبــاری نیــز  گــذاری مرکــزی درمــورد مبلــغ 
توضیــح داد: مبلــغ مشــخص نیســت. درواقــع 
متقاضیــان ۵۰ درصــد ارزش قابل معامله ســهام 
عبــارت  بــه  می کننــد.  دریافــت  وام  را  عدالــت 
دیگــر ۶۰ درصــد ســهام عدالــت قابــل معاملــه 
اســت و متقاضیــان ۵۰ درصــد از ایــن ۶۰ درصــد 

ــا توجــه  را وام دریافــت می کننــد. مبلــغ آن نیــز ب
بــه شــرایط بــازار و رونــد صعــودی یــا نزولــی بــازار، 
ــد  ــت. این فراین ــی اس کاهش ــی و  ــر و افزایش متغی
غیرمســتقیم  و  مســتقیم  داران  ســهام  بــرای 

ســهام عدالــت صــدق می کنــد.
می تواننــد  مشــموالن  محمــدی،  گفتــه  بــه 
بــازار  بــه درگاه یکپارچــه ذینفعــان  بــا مراحعــه 
کننــد. ســرمایه میــزان دارایــی خــود را مشــاهده 

وام  دریافــت  امــکان  گــزارش،  اســاس این  بــر 
اواســط  از  مشــموالن  بــرای  عدالــت  ســهام 
گذشــته فراهــم شــده اســت و  زمســتان ســال 
ســهام داران می تواننــد بــا مراجعــه بــه دو بانــک 
کــه فیزیکــی و نقــدی  تجــارت و ملی ایــن وام را 
گــر طــی یــک مــاه  کننــد و ا نیســت را دریافــت 
مبلــغ توســط فــرد بازگردانــده نشــد، در اقســاط 

۳۶ ماهــه بایــد تســویه شــود.

گران شد سیمان فله باز هم 

وام سهام عدالت چقدر است؟ 

ــی  ــوازم خانگ ــندگان ل ــه فروش ــس اتحادی ــب رئی نای
گفــت: هرچنــد مــردم منتظــر ارزانــی لــوازم خانگــی با 
ریزش نرخ ارز هســتند؛ ولی حداقل باید یک ســال 
مولفه هــای تولیــد ثبــات قیمــت داشــته باشــند 
تولیدکننــدگان  از  دولــت  حمایتــی  بســته های  و 
کاالی قاچــاق وارد نشــود تــا شــاهد  تــداوم یابــد و 
ثبــات قیمت هــا باشــیم؛ امــا آیا ایــن شــرایط خــاص 
کشــتی دولــت در حــال تغییــر  کــه ســکان  در ســالی 

ناخداســت، عملــی خواهــد شــد؟
ــوازم خانگــی  اقتصــاد۲۴ : شــعله افزایــش قیمــت ل
گراییــد  ــه خاموشــی  ــی ب در ابتــدای امســال در حال
رکــود  بــازار،  دیرهنــگام  شــدن  بــاز  دلیــل  بــه  کــه 
کاال هــای  کاالی قاچــاق بــر بــازار،  عمیــق و چمبــره 
و اینــک  کــرد  بــاد  دستشــان  در  تولیدکننــدگان 
گفتــه  کشــتی بان را سیاســتی دگــر بایــد؛ زیــرا بــه 
نایــب رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم خانگــی، 
ــازار مشــروط  ارزانــی و حتــی ثبــات قیمــت در ایــن ب
کــه تحقــق آن جــای ابهــام دارد. بــه شــرایطی اســت 

ــی  ــوازم خانگ ــندگان ل ــه فروش ــس اتحادی ــب رئی نای
کامــل اســت و  می گویــد: بــازار لــوازم خانگــی در رکــود 

کــف رســیده اســت. تقاضــا بــه 
کــه  حالــی  در  گفــت:  اســامیان  محمدحســین 
تولیــد  امــا  نداریــم،  خانگــی  رســمی لوازم  واردات 
کارخانــه جــات داخلــی  انباشــته بســیاری ازســوی 
کارخانه هــا  لــوازم خانگــی داریــم و بــه همیــن دلیــل 

در فــروش بــه مشــکل خورده انــد.
تولیدکنندگان لوازم خانگی برای فروش التماس 

می کنند
ــی  ــوازم خانگ ــندگان ل ــه فروش ــس اتحادی ــب رئی نای
کارخانه هــای  ــا اقتصــاد ۲۴ ادامــه داد:  گفتگــو ب در 
تولیــد لــوازم خانگــی پیــش از عیــد به صــورت نقدی 
کاال می فروختنــد. بــه  گلچیــن شــده  یــا ســبدی یــا 
عبــارت دیگــر انحصار شــکل گرفته بــود؛ امــا در حال 
کاال بــه وفــور در انبار هــای تولیدکننــدگان  حاضــر 
اســت بــه گونــه ای کــه آن هــا التماســی می فروشــند. 
بــرای  و فروشــندگان  کننــدگان  توزیــع  بــه  یعنــی 

ــد. ــاس می کنن ــروش التم ف
اســامیان افــزود: قــدرت خریــد مردم بســیار کاهش 
نتیجــه  اســت و منتظــر مشــخص شــدن  یافتــه 

ــتند. ــام هس ــات و برج انتخاب
تقاضای لوازم خانگی به کف رسید

نایــب رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم خانگــی بــا 
بیان اینکــه تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی بــه فــروش 
روی  فروختــن  ماهــه  چنــد  و  اقســاطی  و  چکــی 
گفــت: در ســال ۱۴۰۰ مولفه هــای تولیــد  آورده انــد، 
کارگــران و بیمــه تامیــن  اعــم از دســتمزد و حقــوق 
اجتماعــی و حامل هــای انــرژی افزایــش داشــته و به 
تبــع قیمــت تمــام شــده محصــوالت تولیدکنندگان 
توجــه  بــا  افــزود:  اســامیان  اســت.  یافتــه  تغییــر 
به ایــن مــوارد، تولیدکننــدگان می بایســت حداقــل 
کننــد؛ ولــی بــا  گــران  کاال هــای خــود را  ۱۰ درصــد 
توجــه به اینکه هیچ تقاضایی در بــازار وجود نــدارد، 
ــوازم خانگــی  ــه ل ک ــدارد  تولیدکننــده اصــا امــکان ن

کنــد. گــران  خــود را 
حلقه تنگ عرضه لوازم خانگی داخلی در میان 

لوازم قاچاق
ــی  ــوازم خانگ ــندگان ل ــه فروش ــس اتحادی ــب رئی نای
در گفتگــو بــا اقتصــاد ۲۴ ادامــه داد: مشــکل دیگر در 
کاالی قاچاق در بازار اســت.  بازار لوازم خانگی وفور 
کــه ســه  یخچــال، ماشــین لباسشــویی و تلویزیــون 
قلــم پرتقاضــای لــوازم خانگــی هســتند، بــه شــکل 
قاچــاق در بــازار موجودنــد و شــما هــر مــدل یخچــال 

فریــزر یــا ماشــین لباسشــویی یــا تلویزیــون خارجــی 
کــه بخواهیــد، در بــازار تهیــه می کنیــد. قاچــاق 

کــه  اســامیان ادامــه داد: مشــکل اصلی ایــن اســت 
کــه  کاالی قاچــاق بــه میزانــی در بــازار زیــاد اســت 
عرضــه را بــرای تولیدات ایرانــی روز بــه روز تنگ تــر 

می کنــد.
لوازم خانگی داخلی گران تر از قاچاق

نایــب رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم خانگــی بــا 
بیان اینکــه بــازار لــوازم خانگــی در قــرق لــوازم قاچــاق 
گفــت: خیلــی از مدل هــای  ــه اقتصــاد ۲۴  اســت، ب
لــوازم ریــز خانگــی در ایــران تولیــد نمی شــود و در ایــن 
ــازار موجــود اســت،  ــه در ب ک بخــش بســیاری اقــام 
لــوازم خانگــی بــزرگ بــه ویــژه  قاچــاق اســت. در 
یخچــال، تلویزیــون و ماشــین لباسشــویی تولیــد 
کــه هســت این  داخلــی فــراوان اســت؛ ولــی مشــکلی 
کــه قیمــت تمــام شــده بــرای تولیدکننــدگان  اســت 
کاالی قاچــاق در ســطح عرضــه  باالتــر از قیمــت 

اســت.
انباشت لوازم خانگی ایرانی در انبار های 

تولیدکنندگان
ــی  ــوازم خانگ ــندگان ل ــه فروش ــس اتحادی ــب رئی نای
گفــت: بــه طــور مثــال  گرانــی تولیــد داخلــی  بــا بیــان 
کیلویــی برخــی برند هــای  ماشــین لباسشــویی ۹ 
کــه مشــابه  داخلــی ۱۲ میلیــون اســت؛ در حالــی 
کــف بــازار ۱۲ میلیــون  کــره ای هــم در  همــان از برنــد 
ترجیــح  خریــداران  دلیــل  همیــن  بــه  اســت. 

بخرنــد. را  کــره ای  مدل هــای  می دهنــد 
اســامیان ادامــه داد: تولیدکننــده تولیــد می کنــد 
و در انبــار انباشــت دارد یــا در ســطح عرضــه قابــل 
فــروش نیســت. بــه طــور مثــال تلویزیــون ۵۵ اینــچ 
برخــی برند هــای داخلــی از تلویزیون هــای ال جــی 
ــه همیــن دلیــل  ــه ب ک ــر اســت  گران ت و سامســونگ 

مــردم نمی خرنــد و خارجــی می خرنــد.
راه دشوار ثبات قیمت لوازم خانگی

ــی  ــوازم خانگ ــندگان ل ــه فروش ــس اتحادی ــب رئی نای
گونــه ای  ادامــه داد: وضعیــت بــازار لــوازم خانگــی بــه 
کننــده  توزیــع  تولیدکننــدگان دســت  کــه  اســت 
کاالیشــان  گــر  ا می بوســند  هــم  را  فروشــندگان  و 
فروشــندگان  کــه  اســت  حالــی  در  بخرند. ایــن  را 
توقــع  مــردم  زیــرا  بفروشــند،  کاال  نمی تواننــد 
کــه  کاهــش قیمت ایــن اجنــاس را دارنــد و منتظرنــد 

قیمت هــا بــا ریــزش قیمــت ارز نزولــی شــود.
اســامیان در پاســخ بــه ســوال اقتصــاد ۲۴ مبنــی 
رفــع  احتمــال  و  ارز  نــرخ  ریــزش  بــا  آیــا  بر اینکــه 
لــوازم خانگــی خواهیــم  ارزانــی  تحریم هــا شــاهد 
کــه  گفــت: همــه فعــاالن اقتصــادی منتظرنــد  بــود، 
گــر بخواهیــم منطقی  اتفاقــات خوبــی بیفتــد؛ ولــی ا
کنیــم حداقــل بایــد یــک ســال مولفه هــای  فکــر 
تولیــد ثبــات قیمــت داشــته باشــند و بســته های 
کــه دولــت از تولیدکننده ایرانــی انجــام  حمایتــی 
می دهــد تداوم یابد و همچنین کاالی قاچــاق وارد 

نشــود تــا شــاهد ثبــات قیمت هــا باشــیم.
۷۰ درصد کاال های ریز خانگی قاچاق است

نایــب رئیــس اتحادیــه فروشــندگان در پاســخ بــه 
ســوال اقتصــاد ۲۴ مبنــی بــر ســهم کاالی قاچــاق در 
کاال هــای ریــز  گفــت: در بخــش  ــوازم خانگــی  ــازار ل ب
کــه در ســطح  کاالیــی  خانگــی بیــش از ۷۰ درصــد 
ــرا ۴ ســال اســت  عرضــه هســت، قاچــاق اســت، زی
کــه واردات نداشــتیم. اســامیان در پایــان گفــت: در 
کاالی درشت لوازم خانگی نظیر تلویزیون،  بخش 
کاالی  یخچال و ماشــین لباسشــویی نیز ۵۰ درصد 

موجــود در بــازار قاچــاق اســت.

آیا لوازم خانگی ارزان می شود؟ 

۵۰ درصد لوازم خانگی در بازار قاچاق است
خبرربخ

ــه  ــه ب ک ــان  ــی اصفه ــدی و صنعت ــد تولی ۲۵۰ واح
کــد و یــا زیر ظرفیــت کار می کردند  علــل مختلــف را
کرونایی،  گذشــته با وجود روزهای ســخت  ســال 
محدودیت هــای  و  بین المللــی  تحریم هــای 
داخلــی، بــا تدبیــر دولــت تدبیــر و امیــد در ایــن 

اســتان احیــا و بــه چرخــه تولیــد بازگشــتند. 
دوازدهــم  و  یازدهــم  دولــت  گزارش ایرنــا،  بــه 
واحدهــای  از  حمایــت  بــا  اخیــر  ســال های  در 
تولیــدی و صنعتــی ماننــد احیــای واحدهــای 
کــد و نیمــه فعــال، اجــرای طرح هــای رونــق و  را
رفــع موانــع تولیــد، ارائــه بســته های حمایتــی و 
تســهیات بــه صنایــع کوچــک و متوســط و طرح 
گیــر، راهبــرد حمایــت از تولیــد داخلــی  اشــتغال فرا
کار خــود قــرار  کاهــش نــرخ بیــکاری را در دســتور  و 
ــت از مجموعه هــای صنعتــی  داده اســت. حمای
ــت  ــای دول ــه برنامه ه ــط از جمل ــک و متوس کوچ
افزایــش  دوران  در  بویــژه  اخیــر  ســال  چنــد  در 
ســال  دو  یکــی  در  کــه  اســت  بــوده  تحریم هــا 

گرفتــه اســت. گذشــته قــوت 
پیشــتر وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت اعام کــرد: 
و  کــد  را واحــد  و۵۵۷  یک هــزار  گذشــته  ســال 
تعطیل شــده به چرخه تولید بازگشــتند و برنامه 
کــد و نیمــه  امســال نیــز بــر احیــای واحدهــای را

فعــال متمرکــز اســت.
۲۰ درصد واحدهای صنعتی مستقر در 

شهرک ها و نواحی صنعتی کشور غیر فعال 
هستند

ــر اســاس آمــار منتشــر شــده،  در ایــن شــهرک ها  ب
ــزار و ۵۰۰  ــش از ۴۶ ه ــور بی کش ــی  ــی صنعت و نواح
کــه از ایــن تعــداد  واحــد صنعتــی مســتقر هســتند 
۳۷ هــزار واحــد فعــال )بالــغ بــر ۸۰ درصــد( و ۷۴۳ 
هــزار نفــر در ایــن واحدهــا اشــتغال دارنــد و ۹ هــزار 
و  شــهرک ها  در  مســتقر  صنعتــی  واحــد   ۲۰۰ و 
نواحــی صنعتــی نیز )معــادل ۲۰ درصــد( غیر فعال 
هســتند و بــر اســاس برآوردهــای اولیــه در صــورت 
فعــال و احیــا شــدن این واحدهــا، ۱۹۲ هــزار شــغل 

جدید ایجــاد خواهــد شــد.
ــج   ــور یکهــزار و پن کش ــود، در  ــار موج ــاس آم ــر اس ب
شــهرک و ناحیــه صنعتــی مصــوب وجــود دارد 
کــه از ایــن تعــداد ۸۲۳ شــهرک و ناحیــه صنعتــی 
اســت. طــی  گــذاری  وا و در حــال  فعــال شــده 
گرفتــه ۵۶ درصــد واحدهــای  بررســی های انجــام 
گذشــته مشــکل  کشــور در ســال  کــد  تولیــدی را

گــردش داشــتند. تامیــن مالــی و ســرمایه در 
و  معــدن  صنعــت،  وزارت  متولیــان  گفتــه  بــه 
گذشــته یــک هــزار و ۵۵۷ واحــد  تجــارت، ســال 
کــد کشــور بازفعــال شــدند و امســال حــدود یــک  را
کــه به  هــزار و ۶۰۰ واحــد تولیــدی و صنعتــی کشــور 
کــد و یــا زیــر ظرفیــت کار می کننــد  علــل مختلــف را

گشــت. بــه چرخــه تولیــد بــاز خواهنــد 
حفــظ واحدهــای صنعتــی و تولیــدی موجــود 
و  غیرفعــال  صنعتــی  واحدهــای  از  حمایــت  و 
بازگردانــدن آنهــا بــه چرخــه تولیــد، از برنامه هــای 
مهــم دولــت محســوب می شــود و احیای ایــن 
راســتای  در  موثــر  راهــکاری  به عنــوان  واحدهــا 
بــه  می توانــد  کــه  اســت  اصفهــان  توســعه 
اقتصاد این اســتان رونق بیش از پیش ببخشــد.

احیــای واحدهــای تعطیــل و نیمــه فعال همــواره 
و براســاس سیاســت های محــوری دولــت تدبیــر 
کیــد مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر  و امیــد و تا
کیــد مجموعــه مدیریتــی  جهــش تولیــد، مــورد تا

اســتان قــرار داشــته اســت.
کد به مدار  بازگشت ۲۵۰ واحدهای صنعتی را

تولید در اصفهان
کــه در ســال ۹۹ بــرای  یکــی از اتفاقــات خوبــی 
 ۲۵۰ بازگشــت  داد،  رخ  اصفهــان  صنعــت 
کــه  کــد بــه مــدار تولیــد بــود  واحدهــای صنعتــی را

گفته رییس سازمان صنعت معدن و تجارت  به 
اصفهــان، بــا وجــود مشــکات اقتصــادی ناشــی از 
ظالمانــه  تحریم هــای  و  کرونــا  ویــروس  شــیوع 
آمریــکا علیــه نظام مقــدس جمهوری اســامی، با 
مدیریــت و تــاش مجدانــه دســتگاه های اجرایی 
بانک ها ایــن  همــکاری  و  اســتان  اقتصــادی 
تولیــد  چرخــه  بــه   ۱۳۹۹ ســال   در  واحدهــا 

بازگشــتند.
نامگــذاری  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  موفــق  ایــرج 
امســال بــه ســال »تولیــد، پشــتیبانی ها و مانــع 
زدایی ها« از ســوی رهبر معظم انقاب،  بازگشــت 
کــد بــه چرخــه تولیــد بــا  واحدهــای تولیــدی را

انجــام می گیــرد. بیشــتری  ســرعت 
کارگــروه تســهیل و رفــع  وی ادامــه داد: جلســات 
موانــع تولیــد در اســتان اصفهــان بصــورت یــک 
روز در میــان بــرای حمایــت از واحدهــای صنعتــی 
و ورود آنهــا بــه چرخــه تولیــد برگــزار می شــود و 
در  صنعتــی  و  تولیــدی  واحدهــای  مشــکات 
گاز، آب و محیــط زیســت بــا حضــور  زمینــه بــرق، 

مســووالن مربوطــه بررســی می شــود.
موفــق گفــت: در ۲ ســال گذشــته حدود یــک هزار 
و ۳۰۰ واحــد صنعتــی جدیــد در اســتان اصفهــان 
همه ایــن  کــه  کردنــد  شــروع  را  خــود  فعالیــت 
طرح هــا بیــن ۶۰ درصد تا ۹۵ پیشــرفت داشــتند.

نرخ بیکاری در استان اصفهان از ۱۴.۵ به 
حدود ۹.۵ رسیده است

تجــارت  و  معــدن  صنعــت  ســازمان  رییــس 
ــتان  ــرخ بیــکاری در اس ــا بیان اینکــه ن ــان ب اصفه
اصفهــان از ۱۴.۵ بــه حــدود ۹.۵ رســیده اســت 
و  کشــاورزی  بخش هــای  حالیکــه  در  افــزود: 
گردشــگری اســتان به دلیــل خشکســالی و شــیوع 
کرونا با مشــکل مواجه هســتند و افزایش اشتغال 
در بخــش صنعــت اصفهــان بــه خوبــی خــود را 

نشــان داده اســت.
ــر معظــم انقــاب هــر ســاله  ــرد: رهب ک ــه  وی اضاف
قــرار  کشــور  اولویــت  اولیــن  به عنــوان  را  تولیــد 
می دهنــد و بایــد بــرای رونــق و حمایــت از تولیــد 

کنیــم. بیــش از پیــش تــاش 
کــرد: بــا توجــه بــه افزایــش  موفــق خاطرنشــان 
اســتفاده  و  واردات  امــکان  عــدم  و  ارز  قیمــت 
از  از ماشــین آالت صنعتــی روز دنیــا، بســیاری 
صنایــع  بــا  رقابــت  بــرای  صنعتــی  واحدهــای 
و  فرســوده  آالت  ماشــین  مجبورنــد  خارجــی، 
کاهــش  که ایــن امــر موجــب  کننــد  قدیمــی را وارد 
ــرژی  ــرف ان ــش مص ــد و افزای ــط تولی ــره وری خ به
کــه قیمت تمــام شــده را بــرای واحد  همــراه اســت 

می دهــد. افزایــش  تولیــدی 
گذشــته رتبــه  گفــت: اســتان اصفهــان ســال  وی 
اول اســتفاده از تســهیات بانکی رونق تولید را به 

خــود اختصــاص داد.
تجــارت  و  معــدن  صنعــت  ســازمان  رییــس 
کارگروه هــای رفــع موانــع  کــرد:  اصفهــان اضافــه 
ریاســت  بــا  کمیته هایــی  زیــر  کــه دارای  تولیــد 
اســتاندار و یــا معاونــان و بــا حضــور دســتگاه های 
حضــور   و  بانک هــا  عامــل  مدیــران  و  اجرایــی 
کننــدگان در اســتان اســت  چندیــن تــن از تولیــد 
کــه در ایــن جلســات تولیدکننــدگان مشــکل خــود 
را مطــرح و راهکارهــای الزم جهــت رفع مشــکات 
جلســات  آن  مصوبــات  و  می شــود  ارائــه  آنــان 
الزم  بانک هــا  و  اجرایــی  دســتگاه های  بــرای 

االجراســت.
کــرد: تاش هــا بــرای رفــع موانــع  وی خاطرنشــان 
گــذار بــرای حفظ اشــتغال  تولیــد و جلــب ســرمایه 
اســتقرار  بــا  جدیــد  اشــتغالزایی های  و  موجــود 
البتــه  کــه  شــد  فراهــم  امیــد،  و  تدبیــر  دولــت 
توفیقــات خوبــی نیــز در ایــن  زمینــه حاصــل شــد؛  
کــه بــا وجود مشــکاتی همچــون کرونا  بــه طــوری 
ــادی متعــددی را  ــکات اقتص ــان مش ــه در جه ک

کنان این  رقم زد و موجب بیکاری بســیاری از ســا
کــی شــد و همچنیــن تحریم هــا  تولیــد  کــره خا
در اصفهــان پویاســت و صــدای چــرخ صنعــت 

گــوش می رســد. همچنــان بــه 
و  مدیریــت  توســعه  معــاون  پیونــد،  در ایــن 
گفــت: بــا  منابــع انســانی اســتانداری اصفهــان، 
توجــه به اینکــه امســال به عنــوان ســال تولیــد 
ــده  ــذاری ش ــا نامگ ــع زدایی ه ــتیبانی ها و مان پش
اســت، نیــاز بــه توجــه جدی تــر بــه بخــش تولیــد و 

می شــود. احســاس  بخــش،  موانع ایــن  رفــع 
از  را  موجــود  اشــتغال  حفــظ  درویشــی  ایــوب 
کاری اســتانداری دانســت و افــزود:  اولویت هــای 
دغدغــه اصلــی مســووالن اســتان، برطــرف کــردن 

ــع تولیــد اســت. موان
کــدام از واحدهــای تولیــدی  کــرد: هــر  وی اضافــه 
بنــا بــه مقتضیــات، دارای مشــکات خــاص خــود 
ــردش  گ کمبــود ســرمایه در  ــا  هســتند؛ بخشــی ب
کامــل  کــه بانک هــای اســتان آمادگــی  مواجهنــد 

بــرای تامیــن مالــی آنهــا را دارنــد.
گذشــته برخــی  درویشــی ادامــه داد: ســال های 
منابــع  تامیــن  بانک هــا  ســوی  از  نیــز  واحدهــا 
مالــی شــده اند امــا بــا توجــه بــه وجــود مشــکات 
ناجوانمردانــه  تحریم هــای  بویــژه  اقتصــادی 
مبتابــه، دچــار مشــکل در بــازار و تامیــن مــواد 

شــده اند. اولیــه 
گفته وی، از برنامه های اصلی ســتاد تســهیل  به 
به صــورت  کــه  اســت  اســتان این  مدیریــت  و 
گذشــته،  کار ماننــد ســال های  کســب و  کلینیــک 
کمــک  مســائل هــر یــک از واحدهــا بررســی و بــا 
مدیــران و دســتگاه های متولــی مــورد ارزیابــی قرار 

گیــرد تــا مشــکات آنهــا برطــرف شــود.
انســانی  منابــع  و  مدیریــت  توســعه  معــاون 
گفــت: برخــی  اســتانداری اصفهــان همچنیــن 
کارخانه هــا نیــز در زمینــه مالیــات و بیمــه دارای 
کــه مشــکات  آنهــا نیــز بــر  مشــکاتی هســتند 
اســاس شــرایط خاص مــورد ارزیابی قــرار می گیرد.
کرونا در  کارگــروه پســا وی بــا اشــاره بــه تشــکیل 
اســتان افــزود: بــا توجــه بــه رکــود ناشــی از تاثیــر 
اقتصــاد  کرونــا در بخش هــای  بیمــاری  شــیوع 
کرونا برای ارزیابی  کشــور بوژه اســتان، کمیته پســا

وضعیــت اقتصــادی تشــکیل شــده اســت.
کارگــروه در ســطح اســتان  گفت: ایــن  درویشــی 
اقدام هایــی را بــرای بــرای راه انــدازی واحدهــای 
کــه امیدواریم به جهش  صنعتــی انجــام می دهد 
پایــداری اشــتغال در اســتان  تولیــد، توســعه و 
کــه البتــه نیازمنــد تــاش و همــکاری  منجــر شــود 

صنعتگــران نیــز هســت.
اصفهــان از حیــث تعــداد واحــد صنعتــی رتبــه 
دوم، از لحــاظ اشــتغال صنعتــی رتبــه ســوم و از 
نظــر تعــداد معادن فعال بــا ۸۶۰ معدن، رتبــه اول 

ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــور را ب کش
ایــن اســتان بــا تولیــد حــدود ۶۰ درصــد از فــوالد،  
کشــور،  بــا بیــش از ۲ هــزار و  ُقطــب صنایــع فــوالد 
ــش از  ــا بی ــور و ب کش ــاجی  ــب نس ــد،  ُقط ۴۵۰ واح
۲ هــزار و ۶۰۰ واحــد فعــال،  ُقطــب ســنگ های 
کشــور محســوب  ســاختمانی، تزیینــی و نمــای 

می شــود.
کــد و نیمــه  فعال کــردن واحدهــای نیمــه تمــام، را
تعطیــل در اصفهــان یکــی از راهکارهــای اساســی 
بــرای برون رفــت از مشــکات اقتصــادی مبتابــه 
کنــار نهضــت حمایــت از تولیــد  کــه در  بــوده اســت 
داخلــی و احیــای واحدهــای تولیــدی کوچک، با 
تدبیــر دولــت تدبیــر و امیــد در ایــن اســتان بــه بــار 
نشســت تــا مقدمــه ای بــرای تحقــق شــعار تولیــد، 

پشــتیبانی ها و مانــع زدایی هــا  باشــد.
کارشناســان معتقدنــد: اصفهــان دارای ظرفیــت 
بسیاری در بخش های مختلف اقتصادی است 
گر موانع موجود برداشــته و فرایندهــای مورد  کــه ا
نیــاز تســهیل شــود شــاهد رونــق هرچــه بیشــتر و 

حــدوث اتفاق هــای خــوب در آن خواهیــم بــود.
اســتان اصفهــان بیــش از پنــج میلیــون و ۳۰۰ هــزار 
کشــور  نفــر جمعیــت دارد و ســهم آن در صنعــت 
۱۱ درصــد، ســرمایه گذاری ۱۰ درصــد،  اشــتغال 
صنعتــی ۸ درصــد و رتبــه اش در طرح هــای نیمــه 
کشــور، اول و از نظر  تمام صنعتی و تعداد معادن 

ذخایــر معدنــی، دوم اســت.
بــر اســاس آخریــن آمــار، یــک میلیــون و ۹۰ هــزار 
کــه  کارگــر بیمــه شــده در اصفهــان وجــود دارد  نفــر 
گرفتــن خانواده هایشــان، ۶۴ درصــد از  بــا در نظــر 

جمعیت ایــن اســتان را تشــکیل می دهنــد.

ورود به چرخه تولید در یکسال اخیر :

کد و تعطیل اصفهان  بازگشت ۲۵۰ واحد را

تکالیف اشخاص 
حقیقی وصاحبان مشاغل

مالیــات، ســهم دولــت از ثــروت و درآمــد اشــخاص 
حقیقــی بــه میــزان توانایــی و قــدرت آنهــا بــرای 
منافــع  حفــظ  عمومــی و  هزینه هــای  تامیــن 
کشــور اســت.  اقتصــادی و سیاســی اجتماعــی 
اشــخاص حقیقی موظف هســتند در پایان سال 
مالــی میــزان درآمــد، ســود، زیــان و هزینه هــای 
خــود را بــه اداره امــور مالیاتــی اعــام نماینــد. در 
حقیقــی  اشــخاص  مســتقیم  مالیــات  قانــون 
عــدم  کــه  دارنــد  مختلفــی  تکالیــف  و  وظایــف 
توجــه و عمــل بــه آنهــا موجــب خســارت های 
ــرای اشــخاص حقیقــی  پیــش بینــی نشــده ای ب

می شــود.
طبق قانون مالیات مســتقیم اشــخاص حقیقی 
تقســیم  گــروه  ســه  بــه  مشــاغل  صاحبــان  یــا 

می شــوند.
گروه اول: مشــاغلی هستند  •  صاحبان مشــاغل 
ماننــد  خــود  قانونــی  دفاتــر  دارنــد  وظیفــه  کــه 
کل را نگهــداری نماینــد.  دفتــر روزنامــه و دفتــر 
براســاس تقســیم بنــدی قانــون مالیات ایــن گروه 
از مشــاغل به مشــاغل بند الف معروف هســتند.

گــروه دوم: مشــاغل بنــد ب  صاحبــان مشــاغل 
وظیفــه نگهــداری دفاتــر مشــاغل را دارند.دفتــر 
درآمــد و هزینه دفاتری هســتند که ایــن گروه باید 

کننــد. آنهــا را نگهــداری 
گــروه ســوم: مشــاغل بنــد ج  •  صاحبــان مشــاغل 
گــروه از مشــاغل الزامی بــه نگهــداری دفاتــر  که ایــن 
کل( و دفتــر مشــاغل )درآمــد و  قانونــی )روزنامــه و 

هزینــه( ندارند.
نــوع  حســب  بــر  مشــاغل  صاحبــان  بنابرایــن 
نســبت  بایــد  می دهنــد،  انجــام  کــه  فعالیتــی 
ــارت  ــون تج ــوع قان ــی موض ــر قانون ــه دفا ت ــه تهی ب
ــد  ــی جدی ــال مال ــروع س ــل از ش ــورد قب ــب م حس
کــرده و فعالیت هــای شــغلی خــود را در  اقــدام 
مکلفنــد  مشــاغل  صاحبــان  کننــد.  ثبــت  آن 
کــه شــامل  اظهارنامــه مالیاتــی هــر ســال خــود را 
ترازنامــه و حســاب ســود و زیــان یــا حســاب درآمــد 
و هزینــه یــا خاصه وضعیت درآمد و هزینه اســت 
تــا پایــان تیرمــاه ســال بعــد بــه اداره امــور مالیاتــی 
ارایــه داده و مالیــات متعلــق را بــه نــرخ مــاده ١۳١ 
مودیــان  کننــد.  پرداخــت  و  محاســبه  قانــون 
مالیاتــی می تواننــد اظهارنامه هــای موضوع ایــن 
قانــون را بــه تفکیــک بــا اخــذ رســید بــه اداره امــور 

کننــد. ــه  ــی محــل ســکونت ارای مالیات
هــرگاه آخریــن روز مهلــت یــا موعد مقــرر بــرای ارایه 
کــه مــودی مالیاتــی  اظهارنامــه یــا ســایر اوراقــی 
بــه موجــب مقــررات مکلــف بــه ارایــه آن اســت، 
ــا تعطیــات رسمی شــود،  ــا تعطیــل ی مصــادف ب
نخســتین روز بعــد از تعطیلــی، موعد مقرر جهت 
ارایــه اظهارنامــه یــا اوراق مذکور محســوب خواهد 
شــد. ارایه اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی 
کــه در خــارج از ایران اقامت دارند و نیز موسســات 
کــه مرکــز اصلــی آنهــا در خــارج از  و شــرکت هایی 
کشــور اســت، چنانچــه دارای نماینــده در ایــران 

باشــند بــر عهــده نماینــده آنهــا خواهــد بــود.
صاحبــان مشــاغل مکلفنــد ظــرف چهــار مــاه از 
تاریــخ شــروع فعالیت، مراتــب را کتبا بــه اداره امور 
مالیاتــی محــل اعــام کننــد. انجام ایــن امــر باعــث 

خواهــد شــد تــا از همه تســهیات و معافیت های 
مالیاتــی بهره منــد شــده و مشــمول ١۰ درصــد 
جریمــه مقــرر نیــز نشــوند. این حکــم در مــورد 
کــه بــرای آنهــا از طــرف مراجــع  صاحبــان مشــاغل 
ذی ربــط پروانــه یــا مجــوز فعالیــت صــادر شــده 

اســت، نخواهــد بــود.
کــه مــودی محل هــای متعــدد بــرای  در صورتــی 
ســکونت خــود داشــته باشــد، مکلــف اســت یکــی 
از آنهــا را بــه عنــوان محــل ســکونت اصلــی معرفــی 

کند.
گواهــی  کــه بــا ارایــه  هــر شــخص حقیقی ایرانــی 
دولــت  سیاســی  یــا  مالــی  نمایندگی هــای 
کــه  کنــد  ثابــت  خــارج  اســامی در  جمهــوری 
از  یکــی  در  مالیاتــی خــود  یــک ســال  درآمــد  از 
کشــورهای خارجــی بــه عنــوان مقیــم، مالیــات 
پرداختــه اســت، از لحــاظ مالیاتــی در آن ســال، 
مقیــم خــارج از کشــور شــناخته خواهــد شــد مگــر 
ــران  ــور در ای ــی مزب ــه در ســال مالیات ک در مــواردی 
دارای شــغل بــوده باشــد; در ســال مالیاتــی مزبــور 
حداقــل شــش مــاه بــه صــورت متوالی یــا متناوب 
در ایــران ســکونت داشــته و توقــف در خــارج از 
کشــور بــه منظــور انجــام ماموریــت یــا معالجــه یــا 

امثــال آن بــوده باشــد.
اشــخاص حقیقــی یــا حقوقی ایرانــی مقیم ایــران 
کشــور  از  خــارج  از  درآمــدی  کــه  صورتــی  در 
ــل  ــت مح ــه دول ــات آن را ب ــرده و مالی ک ــل  تحصی
تحصیــل درآمــد پرداختــه باشــند و درآمــد مذکــور 
را در اظهارنامــه یــا ترازنامــه یــا حســاب ســود و 
مقررات ایــن  مــورد طبــق  خــود، حســب  زیــان 
کننــد، مالیــات پرداختــی آنهــا در  قانــون اعــام 
کــه بــه درآمد  خــارج از کشــور یــا آن مقــدار مالیاتــی 
کشــور تعلــق می گیــرد،  تحصیل شــده در خــارج از 
کســر خواهــد بــود. از مالیــات بــر درآمــد آنهــا قابــل 

اداره امــور مالیاتــی می توانــد بــرای رســیدگی بــه 
کلیــه  اظهارنامــه یــا تشــخیص درآمــد مــودی بــه 
دفا تــر اســناد و مــدارک مربوط مراجعه و رســیدگی 
ارایــه  بــه  مکلــف  نیــز  مالیــات  مــودی  و  کنــد 
آنهاســت. در غیر ایــن صــورت، بعــدا بــه نفــع او در 
امــور مالیاتی آن ســال قابل اســتناد نخواهــد بود.

از  اســناد و مدارکــی  کــه  همچنیــن در صورتــی 
اشــخاص  باشــد،  ثالــث  اشــخاص  نــزد  مــودی 
مذکــور مکلفنــد بــا مراجعــه بــه اداره امــور مالیاتی، 
دفا تــر و نیــز اصــل یــا رونوشــت اســناد مربــوط و 
هرگونــه اطاعــات مربــوط بــه درآمــد مــودی یــا 
مشــخصات او را ارایــه دهنــد. در غیر ایــن صــورت، 
گــر بــر اثر ایــن اســتنکاف آنهــا زیانی متوجــه دولت  ا
شــود، بــه جبــران زیــان وارده بــه دولــت محکــوم 

خواهنــد شــد.
• کتمــان درآمــد در اظهارنامه مالیاتی برابر اســت 
بــا عــدم برخــورداری از نــرخ صفــر، معافیــت یــا 
مشــوق های مالیاتــی و تعلــق جرایــم غیــر قابــل 

بخشــش مالیاتــی
• ابــاغ الکترونیکــی اوراق مالیاتــی خدمتی نوین 

در ارائــه خدمــات غیــر حضــوری مالیاتــی
www.intamedia.ir
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مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان اصفهان 
گفــت: تغییرات اقلیمی پیامدها و آثــار مخربی برای 
که مقابله  ۲۰ ســال آینده این خطه خواهد داشــت 

بــا آن نیازمنــد چاره اندیشــی و برنامه ریزی اســت. 
ــورهایی  کش ــه  ــران از جمل ــمتی افزود: ای ــرج حش ای
اســت کــه از تغییــرات اقلیمی متاثر شــده اســت وبی 

شــک اصفهــان نیــز با ایــن پیامــد روبــه روســت.
افزایــش  چــون  شــواهدی  داشــت:  اظهــار  وی 
کاهــش میانگیــن بارش هــا و ذخایــر  متوســط دمــا، 
ماننــد  زیســت محیطی  حــوادث  افزایــش  آبــی، 
ک  ســیل و خشکســالی، ریزگردهــا، فرســایش خــا
گیاهــی، بــروز مســائل اجتماعــی و  و فقــر پوشــش 
مهاجــرت از روســتاها  نشــان دهنده بــروز روزافــزون 
کشــور و  گرمایــش جهانــی و تغییــر اقلیــم  اثــرات 
اســتان اســت. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت 
دمــای  افزایــش  نقشــه  گفــت:  اصفهــان  اســتان 
گذشــته، نشــان دهنده  ســطح زمیــن در یــک قــرن 
از  اقلیمی بیــش  تغییــرات  از  آســیب پذیری ایران 
کــه اصفهــان نیــز متاثــر از  متوســط جهــان اســت 
آن اســت. وی افــزود: مطالعــات هواشناســی در ۳۰ 
بارندگی هــای  کاهــش  نشــان دهنده  اخیــر  ســال 
میانگین ۱۰ ساله و افزایش ساالنه دمای هواست.

اقلیمــدر  تغییــر  پیامدهــای  کــرد:  تصریــح  وی 
کــره  کــه تغییــر دمــای  شــرایطی مشــاهده می شــود 
زمیــن در ۲ ســده اخیــر حــدود ۱ درجــه ســانتیگراد 
 ۲ بــا  کــه  می شــود  پیش بینــی  امــا  اســت  بــوده 
کســیدکربن در اتمســفر،  برابــر شــدن غلظــت دی ا
افزایــش دمــا در ســال های باقیمانــده تــا پایــان قــرن 
۲۱در ایــران، تــا چهــار ونیــم درجه ســانتیگراد باشــد. 
ــروز  ــه ب ــا بیان اینکه ایــن افزایــش دمــا، ب حشــمتی ب
کشــور  شــدیدتر پیامدهــای تغییــرات اقلیمــی در 
گرفتن پایان پذیری  گفت: با در نظر  منجرمی شــود 
کــه در شــرایط فعلــی بالــغ  منابــع آبــی زیرزمینــی 
کشــور را تامیــن می کنــد؛  ــی  ــاز آب ــر ۵۵ درصــد از نی ب
بحــران خشکســالی در آینــده از خطــرات جــدی 
کشــور ناشــی از  توســعه اقتصــادی و اجتماعــی در 
گرمایــش جهانــی خواهــد بــود. تغییــرات اقلیمــی و 

اســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
و  مطالعــات  نتایــج  براســاس  گفــت:  اصفهــان 
)هیــات    IPCC توســط  کــه  مدل ســازی هایی 

اســت،  شــده  انجــام   ) اقلیــم  تغییــر  بین دولتــی 
تغییــرات اقلیمــی در ۲۰ ســال آینــده، پیامدهــای 
ــرای اســتان بــه دنبــال خواهــد داشــت. ــادی را ب زی
کاهش و  وی افزود: متوســط میزان بارش ۹ درصد 
متوســط دمای کشــور حدود یک درجه سانتیگراد 
بارش هــای  همچنیــن  یافــت؛  خواهــد  افزایــش 
ــرم  گ ــا ۴۰ درصــد و روزهــای  ســنگین و ســیل آســا ت
کثــر  ــا  »دمــای بیــش از ۳۰ درجــه ســانتیگراد« در ا ب
کشــور افزایــش می یابــد. حشــمتی  اظهــار  نقــاط 
کشــور  کثــر نقــاط  داشــت: روزهــای یخبنــدان در ا
کاهش خواهد یافت و بیشــترین کاهش در شــمال 
کشــور خواهــد بــود و اســتان اصفهــان نیــز  غــرب 
بــی تاثیــر از  آن نیســت. وی بــا بیان اینکــه روزهــای 
می یابــد  افزایــش  کشــور  نقــاط  کثــر  ا در  خشــک 
ک در  گــرد و خــا کانــون  گفــت: خشکســالی و ایجــاد 
کشــور  منطقــه بــه افزایــش بــروز پدیــده ریزگردهــا در 
بــه خصــوص اســتان اصفهــان  منجرخواهــد شــد.
مدیر کل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان 
بهــار و  روان آب هــای ســطحی در فصــل  کاهــش 
ک و  کاهــش تــوان تولیــد برق آبــی، فرســایش خــا
کشــورو بــروز مســائل  گیاهــی مراتــع  فقــر پوشــش 
اجتماعــی ماننــد تبعــات اقتصــادی در روســتاها و 
رشــد مهاجــرت از روســتاها بــه حواشــی شــهرها و 
بــروز پیامدهــای اجتماعــی و اقتصــادی نامطلــوب 
ســرمایه های  رفتــن  دســت  از  و  حاشیه نشــینی 
تغییــرات  نتایــج   دیگــر  جملــه  از  را  روســتایی 

اقلیمی در ایــران در  ۲۰ ســال آینــده دانســت.
وی بــا اشــاره بــه اثــرات تغییــر اقلیــم بــر منابــع آب 
کشــور گفــت: منابــع آب کشــور ازجمله بخش هایی 
ــر خواهــد شــد و  ــه از تغییــرات اقلیمی متاث ک اســت 
حوزه هــای وســیعی از آن شــامل منابــع آب هــای 

ســطحی و زیرزمینــی، ســازه های آبــی، شــبکه های 
شهری، ایســتگاه های  آبرســانی  فاضــاب،   و  آب 
بــا  آب  بخــش  بــا  مرتبــط  ســازه های  و  پمپــاژ 
پیامدهــای قابــل ماحظــه یــی روبــه رو خواهنــد 
بــود. حشــمتی اظهــار داشــت: مقاومــت ســازه های 
کشــور بــا افزایــش بارش هــای ســنگین و ســیل  آبــی 
آســا بــا ریســک بیشــتری روبــه رو خواهــد بــود و 
کشــور،  بــا افزایــش یــک درجــه ســانتیگراد دمــای 
معــادل ۱۳ میلیــارد مترمکعــب منابــع آبــی کشــور بــا 

تبخیــر از دســترس خــارج می شــود. 
وی گفــت: برایــن اســاس رژیــم کمــی و کیفــی منابــع 
آب ســطحی و ذخایــر بــرف و یخچــال تغییــر خواهد 
کاهــش  ــاب در زمســتان و  ــه افزایــش روان ــه ب ک ــرد  ک
آن در بهــار منجــر خواهــد شــد. حشــمتی بــا اشــاره 
کاهــش بارش هــا  و ســطح ســفرهای زیــر زمینــی  بــه 
بــا  کــرد: در ایــن راســتا اســتان اصفهــان  تصریــح 
کاهــش روانــاب روبــه رو خواهــد شــد.   بیشــترین 
وی بــا اشــاره بــه  تغییــرات اقلیمــی و  خشکســالی بــر 
ــر  ــالی ب ــون خشکس کن ــم ا ــزود: ه ــش اف ــات وح حی
کاهــش علوفــه و حیــات وحــش اســتان اصفهــان 
تاثیرمســتقیمی دارد و باعــث خــروج حیــات وحــش 
از مناطــق تحــت مدیریــت محیــط زیســت شــده 
اســت. تغییــر اقلیــم )Climate change( بــه تغییــر در 
توزیــع آمــاری الگوهای اقلیمی یــا آب و هوایی گفته 
کــه بــرای یــک دوره طوالنــی دوام مــی آورد  می شــود 
و بنابــر تعریــف کنوانســیون چارچوب تغییر اقلیمی 
ســازمان ملــل متحــد )UNFCCC(، تغییــر اقلیــم 
کــه بــه طــور  بــه واقــع تغییــرات آب و هوایــی اســت 
مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــا فعالیت هــای انســانی 
نســبت داشــته و ساختار اتمســفر زمین را در سراسر 

جهــان تغییــر می دهــد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

تغییرات اقلیمی پیامدهای مخربی 
برای ۲۰ سال آینده اصفهان دارد

خبرربخ

خبر

تــاش شــبانه روزی فعــاالن در  در مراســمی از 
ــه  ــانی ب ــرح آبرس ــدار ط ــرب پای ــن آب ش ــر تامی ام
اصفهــان بــزرگ تجلیــل شــد. مدیرعامل شــرکت 
بیان ایــن  بــا  اســتان اصفهــان  و فاضــاب  آب 
کــه در دهــه اخیــر بــرای تامیــن پایــدار آب شــرب 
صــورت  وقفــه ای  بــی  تاش هــای  اســتان  در 
گرفتــه اســت، گفــت: بخــش بهــره بــرداری آبفــای 
اصفهان به منظور تامین پایدار و توزیع عادالنه 
آب در 98 شــهر و نزدیــک بــه یکهــزار روســتای 
تحت پوشــش، تاش شــبانه روزی را  در دســتور 
کار قــرار داده است. هاشــم امینــی بــا اشــاره بــه 
کــه در تامیــن پایدار آب شــرب  محدودیت هایــی 
کــرد: در ســال های اخیــر بــا  وجــود دارد اعــام 
وجود افزایش بی ســابقه دما در فصل تابســتان 
کمبود منابع آبی، همچنان آب شرب شهرها  و 
شــده  تامیــن  اصفهــان  اســتان  روســتاهای  و 
اســت.  وی فعــاالن صنعــت آبفــا را ســقا نامیــد و 
اظهــار داشــت: فعــاالن در صنعت آبفا بدانند که 
ســقایی شــغل نیســت بلکــه لطــف و مرحمــت 
کــه  از قدیــم آبرســانی بــه  خداونــد اســت چــرا 
کار نیــک و خیــر قلمــداد می شــده اســت.   مــردم 
مدیرعامــل آبفــای اســتان اصفهــان  بــا بیان ایــن 

کــه یکــی از لقب هــای حضــرت عبــاس )ع(، ســقا 
کــرد: چرا این انــدازه بــر ســقا بــودن  اســت تصریــح 
کــه  کیــد شــده اســت؛ در حالــی  آن حضــرت تأ
می دانیم ایشــان دارای صفــات و خصوصیــات 
برجســته شخصیتی دیگری هم بوده اند، چون 
کــه آب، مایــه حیــات  کریــم ذکــر شــده   در  قــرآن 
بــه معنــی حیــات رســانی  اســت و آب رســانی 
اســت.  امینــی ادامــه داد: رســول خــدا )ص( یکی 
از بهترین کارها را ســیراب کردن تشــنه ها عنوان 
کــه در روایت هــا اشــاره شــده  کرده انــد بــه طــوری 
ــه تشــنه ای برســاند و او را  ــی را ب کســی آب ــه هــر  ک
کــرده اســت.   ــا بنــده ای را آزاد  گوی کنــد،  ســیراب 
کــه  وی خاطرنشــان ســاخت: پســندیده اســت 
کارکنــان درحضــور خانواده هایشــان مــورد تقدیــر 
گیرنــد تــا اعضــای خانــواده شــاهد ثمــره  قــرار 
کوشــش پــدر و مــادران خــود در محیــط  تــاش و 

کار باشــند.
عرصه هــای  در  آبفــا  توســعه  و  رشــد  امینــی 
خانواده هــای  کاری  فــدا مدیــون  را  مختلــف 
کارکنــان،  کارکنــان دانســت و افــزود: موفقیــت 
مرهــون همــکاری همســران و فرزندان آنهاســت 
گاهانــه تــر  و ایــن همــکاری هــر چــه اصولــی تــر و آ

باشــد، تاثیــر بیشــتری خواهــد داشــت.

تجلیل از سقایان آبرسانی به اصفهان بزرگ
خبرربخ

مدیرکل سیاســی، انتخابات و تقســیمات کشوری 
گفــت: ۳ هــزار و ۴۶۷ شــعب  اســتانداری اصفهــان 
اخــذ رای در ایــن اســتان بــرای انتخابــات ۲۸ خــرداد 

گرفتــه شــده اســت.  در نظــر 
انتخابــات  بــرای  افــزود:  رفیعی نــژاد  علی اصغــر 
شــوراهای اسامی شــهر و روســتا  ۲ هــزار و ۵۳۳ 
نامــزد در حــوزه شــهری و ۶ هــزار ۲۹۵ نفــر در حــوزه 
کرســی  کــه بــرای ۵۸۶  کردنــد  ــام  روســتایی ثبــت ن
کرســی  اصلــی حــوزه شــهری و بــرای ۳ هــزار و ۶۴ 
حــوزه روســتایی و تیره هــای عشــایری بــه رقابــت 
خواهنــد پرداخــت. وی ادامــه داد: آخریــن دســتور 
قبل،حیــن  کرونــا  کنتــرل  و  پیشــگیری  العمــل 
ابــاغ  فرمانــداران  بــه  انتخابــات  برگــزاری  بعــد  و 
ــرد:  ک ــه  ــن اضاف ــژاد همچنی ــی ن ــت. رفیع ــده اس ش
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی بــه فرمانــداران و 
کاندیداهــا  و  انتخاباتــی  ســتادهای  بخشــداران، 
کار اجرایــی قرارگرفتــه و مانــور  ابــاغ و در دســتور 
دســتگاه های مکانیــزه و غیرمکانیــزه در ۲ نوبــت در 

شــعب اخــذ رای انجــام شــده اســت.
کمیته هــای  کار  گــزارش  ارائــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
انتخاباتــی شهرســتان ها اظهــار داشــت: در آخریــن 
گــزارش  جلســه  ســتاد انتخابــات اســتان اصفهــان 

و  فرمانــداران  نماینــده  و  ارائــه  شهرســتان ها  کار 
اخــذ  اعضــای شــعب  و  تعییــن شــد  بخشــداران 
کردنــد. وی افــزود:  کشــور ثبــت نــام  رای در ســامانه 
همچنیــن از شــعب اخــذ رای در سراســر اســتان 
ــی،تعرفه ها،صندوق های  ــزوات آموزش ــد و ج بازدی

رای و پوســتر بیــن شــعب اخــذ رای توزیــع شــد.
مدیرکل سیاســی، انتخابات و تقســیمات کشوری 
کــرد: الزامــات قانونــی  اســتانداری اصفهــان اضافــه 
تخلفــات  بــا  برخــورد  لــزوم  و  تبلیغــات محیطــی 

ــی نیــز در ایــن جلســه تشــریح شــد. احتمال
گفــت: بــه منظــور پوشــش خبــری  وی در پایــان 
انتخابــات اســتان، شــرایط حضــور خبرنــگاران در 
ــردد آنهــا فراهــم شــده  ــات و شــرایط ت ســتاد انتخاب
اســت. انتخابــات شــوراهای اسامی شــهر و روســتا 
همزمان با انتخابات ریاســت جمهــوری ۲۸ خرداد 

کشــور برگــزار می شــود. در سراســر 
حدود ســه میلیون و ۶۴۴ هزار نفر از جمعیت پنج 
میلیــون نفــری اســتان اصفهــان در ســیزدهمین 
دوره انتخابات ریاســت جمهوری و ششــمین دوره 
انتخابــات شــوراهای اسامی اسامی شــهر و روســتا 

واجــد شــرایط رای دادن هســتند.
اســتان اصفهــان ۲۴ شهرســتان دارد کــه ۸۸ درصد 

از جمعیــت آن در ۱۱۱ شــهر زندگــی می کنند.

گروهی از دانشــجویان مهندســی پزشــکی دانشــگاه 
دانــش  بــه  خمینی شــهر  اســامی واحد  آزاد 
اســتراتژیک توانبخشــی از طریــق واقعیــت مجــازی 

دســت یافتنــد.
اســتاد دانشــگاه آزاد اســامی واحد خمینی شــهر، 
یکی از اهداف مهندســی پزشــکی را طراحی چنین 
تجهیــزات فناورانــه ای بهــرای حضــور بیمــاران در 
جامعه دانست و گفت: این پژوهشگران توانستند 
ــان حرکتــی طراحــی و اجــرا  ــرای ناتوان دســتگاهی ب

کنند.
کــرد: راحتِی بیمــار و هزینه ها  کید  مجیــد اســامی تأ
دو اصــل مهــم هســتند کــه مهندســان بایــد آن هــا را 

در هــر فنــاوری جدیــد رعایــت کنند.
کنــار روش هــای ســنتِی  وی، ایــن فــن آوری را در 
توانبخشــی در بازگشــت ســریع تر افــراد نیازمنــد بــه 
توانبخشــی به شــرایط عادی مؤثر دانســت و گفت: 
پــای  مــِچ  میــزاِن حرکــِت  و  با اندازه گیــرِی ســطح 
بیمــار و انتقال ایــن حــرکات بــه محیــِط مجــازی 
کمــک  متناســب بــا شــرایط واقعــی می تــوان روش 

درمانــی را بــرای بازتوانــی و کمــک به بهبود بیمــاران 
کــرد. ارائــه 

اسامی خمینی شــهر  آزاد  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
گفتــه پژوهشــگران، بیماران دچار ســکته  گفــت: به 
گرفتــار اسپاســم عضانــی  کــه  کســانی  مغــزی یــا 
مجــازی  واقعیــت  از  بهره منــدی  بــا  هســتند، 
می تواننــد تمرینــات توانبخشــِی تعاملــِی دوطرفــه 

انجــام دهنــد و نتیجه بهبــودِی بیمــار در ایــن روش 
بســیار بیشــتر از روش هــای ســنتی خواهــد بــود.

نقطــه  دســتگاه  تولید ایــن  می شــود  پیش بینــی 
کمــک بــه بیمــاران  عطفــی در حــوزه توانبخشــی و 
نیازمنــد کشــور باشــد و هزینــه تبدیل ایــده بــه طرح 
و بخــش مکانیــک، الکترونیــک و واقعیــت مجــازی 
نزدیــک بــه ۵۰ میلیــون تومــان بــرآورد شــده اســت.

کســی های  کرایــه خطــوط تا نصــب برچســب نــرخ 
ســازمان  مدیرعامــل  شــد.  آغــاز  اصفهــان  شــهر 
شــهرداری  کســیرانی  تا بــر  نظــارت  و  مدیریــت 
کرایــه ســال  اصفهــان بــا بیان اینکــه برچســب نــرخ 
کســی های خطــی در حــال نصــب اســت  ۱۴۰۰ تا
گفــت: راننــدگان موظــف هســتند برچســب های 
کرایــه را در معــرض دیــد مســافران قــرار داده  نــرخ 
کنند. هــادی  دریافــت  کرایــه  مصوبــه،  طبــق  و 
کــه از ابتــدای خــرداد  منوچهــری افــزود: رانندگانــی 
کرایه را نصب نکرده باشند،  برچسب تحویلی نرخ 

اعمــال قانــون خواهنــد شــد.

وی گفــت: شــهروندان در صــورت مشــاهده تخلــف 
از طریــق ســامانه پیامکــی ۱۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰۲۳، تلفــن 
گویــا بــه شــماره ۳۵۶۸۸۱۰۰ و در فضــای مجــازی بــه 
کننــد. آدرس Taxikhabar@ مــوارد تخلــف را اعــام 

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری اصفهان : 

۳ هزار و ۴۶۷ شعبه اخذ رای در استان اصفهان 
پیش بینی شد

جدیدترین دستاورد علمی دانشگاه آزاد خمینی شهر: 

دستیابی به دانش توانبخشی با واقعیت مجازی

کسی شهر  آغاز نصب برچسب نرخ کرایه خطوط تا
اصفهان 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

کوتاه از آبفا فریدونشهر خبر 

بــا توجــه بــه شکســتگی خــط انتقــال چــدن 
و  لنــگان  چشــمه  میلی متــری   ۴۰۰ کتیــل  دا
خــط  تنهــا  آبرســانی،  امــر  در  تداخــل  وجــود 
انتقال آب شــرب شهر فریدونشــهر و روستاهای 

شــد.  بازســازی  همجــوار 
افزایــش مصــرف آب  و  گرمــا  بــا وجــود فصــل 
امــور  شهرســتان، این  روســتاهای  و  شــهر  در 
خــط  حادثــه  ممکــن  زمــان  کوتاه تریــن  در 
کــرده و  انتقــال آب شــرب چشــمه لنــگان را رفــع 
خوشــبختانه این امــر بــدون قطعــی آب و افــت 

فشــار مشــترکین بــه وقــوع پیوســت.

ــه در حــال  ــر اســت علت ایجــاد حادث ــه ذک الزم ب
بررســی بــوده تــا از وجــود حوادث متعدد بــر روی 

خــط انتقــال جلوگیری شــود.

رفع حادثه خط انتقال آب چشمه لنگان منطقه 
فریدونشهر 

امدیرعامل شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان 
گفــت: قطــع بــرق مشــترکان ُپرمصــرف، ســناریوی 
نهایــی بــرای مدیریــت مصــرف بــرق در تابســتان 

جــاری اســت. 
کاهــش ســهمیه  حمیدرضــا پیرپیــران بــا اشــاره بــه 
ســه  مجمــوع  در  افــزود:   اســتان ها  بــرق  تامیــن 
ســناریو بــرای مدیریــت مصــرف بــرق در شــرایط 

الزم االجراســت. و  مطــرح  ســالجاری  خــاص 
کنــون بصورت  وی اظهــار داشــت: این ســناریوها از ا
گانــه و در نهایــت همزمــان بــا هــم شــامل«  جدا
بــار شــبکه«، »قطــع ســهیمه مشــترکان  کاهــش 
صــورت  در  بــار«  »قطــع  نهایــت  در  و  ُپرمصــرف« 

رعایــت نکــردن الگوهــای مصــرف اجــرا می شــود.
مدیرعامــل شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان 
کیــد بــر اهمیــت مدیریــت مصــرف و همــکاری  بــا تا
تجــاری  و  خانگــی  بویــژه  بخش هــا  تمــام  کامــل 
ــر ضــرورت همــکاری  افــزود: به ایــن منظــور عــاوه ب
کاهــش مصــرف نیازمندیــم تــا  تمــام صنایــع در 
ســازمان های دارای دیــزل ژنراتــور، بــار مصــرف خود 

کننــد. را از ایــن طریــق تامیــن 
کشــف  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  وی 
رمزارزهــای غیرمجــاز در بخــش صنعتی، کشــاورزی 
کشــف  ــرای  ــا ب و خانگــی، از دســتگاه ها خواســت ت
رمزارزهــا بــا شــرکت توزیــع بــرق همــکاری داشــته 

باشــند.
کــرد: بنــا بــر مصوبــه دولــت، تمــام  کیــد  پیرپیــران تا
ادارات بایــد از ســاعت ۱۱ تــا پایــان وقــت اداری ۵۰ 
درصــد از بــار مصرفــی خــود را  بکاهند و پــس از پایان 
وقــت اداری، مصــرف خــود را تــا ۱۰ درصــد برســانند.

وی بــر ضــرورت معرفــی مدیــر انــرژی توســط ادارات 
گفــت: قــرار  کــرد و  کیــد  بــه شــرکت توزیــع بــرق تا
اســت در ســازمان های مرتبــط بــا بــرق، ُممیــزی 
کــه ادارات بــا  انرژی ایجــاد شــود و انتظــار مــی رود 
گــروه ســبز قــرار بگیرند. کاهــش بــار مصرفــی خــود در 

پیرپیــران بــا اشــاره به اینکــه ادارات الگــوی مصــرف 
انــرژی در جامعــه هســتند، اظهــار داشــت: بایــد 
کارکنــان ادارات و  فرهنــگ ســازی مصــرف انــرژی از 
خانواده هــای آنهــا شــروع شــود و بــه جامعــه انتقــال 
کاهــش روشــنایی داخــل محوطه هــا  یابــد. وی بــر 
آبنماهــا  راهروهــا،  روشــنایی  کــردن  خامــوش  و 
تنظیــم  ادارات،  بیرونــی  محوطــه  آذین بنــدی  و 
 ،۲۵ عــدد  روی  بــر  ادارات  سرمایشــی  سیســتم 
کــردن فن های اضافی داخل ســاختمان  خامــوش 
کثــری از دیــزل ژنراتورهــای ادارات  و اســتفاده حدا

کــرد. کیــد  تا
اســتان اصفهان نزدیک به ســه میلیون مشــترک و 
چنــد نیــروگاه بــزرگ و کوچک بــرق دارد که حــدود ۲ 
میلیون و ۲۰۰ هزار مشــترک از ســه میلیون مشترک 

برق اســتان اصفهان، خانگی هســتند.

برای مدیریت مصرف تابستانه:

برق مشترکان ُپرمصرف اصفهانی قطع می شود

خبر خبر

اســتان  آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  مدیــرکل 
گفــت: طــرح قــرق و احیــای ۲۶ هــزار و  اصفهــان 
۳۶ هکتــار مرتــع و ۹ هــزار و ۶۱۸ هکتــار ذخیــره گاه 
در  اســتان  طبیعی ایــن  عرصه هــای  در  جنگلــی 

گذشــته انجــام شــد. هشــت ســال 
طــرح  اجــرای  بــه  اشــاره  کاظمی بــا  محمدعلــی 
قــرق در ذخیره گاه هــای جنگلــی و مراتــع اصفهــان، 
اظهــار داشــت: هــر ســال تعــدادی از مراتــع کــه از نظر 
گیاهی فقیر است با هماهنگی مرتعداران  پوشش 
صاحــب پروانــه چــرا، قــرق می شــود و مرتعــدار بــرای 

تعلیــف دام از ســایر مناطــق اســتفاده می کنــد.
ورود دام مازاد مراتع را از بین می برد

وی بــا بیان اینکــه قــرق بــه زادآوری و رشــد دوبــاره 
کــرده و مرتــع بــه  کمــک  گیاهــی و علوفــه  گونه هــای 
حالــت طبیعــی بــاز می گــردد، افــزود: بــا وجود اینکــه 
برگرفتــه  را در  اســتان  خشکســالی سراســر مراتــع 
کــم  ســال های  در  گیاهــی  گونه هــای  و  اســت 
بــارش دچــار تنــش می شــوند امــا بارندگــی، دوبــاره 
کنــون ورود دام  ــه ا ک ــی  آنهــا را احیــا می کنــد در حال
گیاهــی  مــازاد بیشــترین تأثیــر را بــر آســیب پوشــش 
مراتــع دارد زیــرا پــس از مدتــی بــر اثــر تعلیــف بــی رویه 
ک مراتــع از  گونه هــای یــک ســاله یــا خــوش خــورا

بیــن مــی رود.
اســتان  آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  مدیــرکل 
مراتــع  قــرق  مــدت  کــرد:  خاطرنشــان  اصفهــان 
گیاهــی ســه تــا پنــج  بســته بــه نــوع مرتــع و پوشــش 
ــات  ــد حی ــا و تجدی ــا احی ــس از آن ب ــت و پ ــال اس س
گونه هــای یــک ســاله و چنــد ســاله، مناطــق قــرق 
آزاد شــده و دام بــر اســاس ظرفیــت دوبــاره وارد مرتــع 

می شــود.
کاظمی بــا بیان اینکــه قــرق بهتریــن نــوع حفاظــت 

در منابــع طبیعــی اســت، ابــراز داشــت: تعــادل در 
ورود دام بــه مراتــع بایــد برقــرار شــده و دام بــر اســاس 
ظرفیت تولید علوفه وارد مرتع شود، از سوی دیگر 
یکــی از اهــداف مراتــع تولیــد علوفــه اســت و قــرق 
ــر پوشــش  ــر اث همیشــگی نیــز جــواب نمی دهــد و ب
گیاهــی زیــاد ممکــن اســت دچــار حریــق شــود از ایــن 
رو همزمــان بــا قــرق مناطــق، عملیــات بــذرکاری نیز 
انجــام می شــود و پــس مدتــی بــا آزادســازی مناطــق 

قــرق، دام وارد مراتــع می شــود.
۲۷۰ میلیون تومان برای قرق ذخیره گاه های 

جنگلی هزینه شد
وی بــا اشــاره بــه طــرح قــرق و حفاظــت ذخیــره 
از  حفاظــت  گفــت:  اســتان،  جنگلــی  گاه هــای 
ذخیره گاه هــای جنگلــی به ســبب وجــود گونه های 
کمیــاب بســیار اهمیــت دارد  گیاهــی ارزشــمند و 
گذشــته طــرح قــرق در  از ایــن رو در هشــت ســال 
در  و  هکتــار  و ۶۱۸  هــزار  وســعت ۹  بــه  عرصــه   ۹
شهرســتان های دهاقــان، لنجان، ســمیرم، نطنز و 

فریدونشــهر انجــام شــده اســت.
اســتان  آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  مدیــرکل 
بــا بیان اینکــه ذخیره گاه هــای جنگلــی  اصفهــان 
کــرد: بــرای  بــرای قــرق حصارکشــی می شــود، اضافــه 
کشــی این عرصه هــا بالــغ بــر ۲۷۰ میلیــون  فنــس 
ذخیره گاه هــای  بــه  دام  تــا  شــده  هزینــه  تومــان 

جنگلــی وارد نشــود.
کاظمی بــا اشــاره به اینکــه بــه دام اجــازه ورود بــه 
ــزود: طــرح  گاه جنگلــی داده نمی شــود، اف ذخیــره 
قــرق همچنیــن در ۲۶ هــزار و ۳۶ هکتــار از مراتــع 
گذشــته بــا هــدف احیــا  اســتان در هشــت ســال 
ک و  گیاهــی، جلوگیــری از فرســایش خــا پوشــش 

گیاهــان دارویــی اجــرا شــده اســت. تولیــد 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان خبر داد؛

قرق و احیاءبیش از ۲۶ هزار هکتار از مراتع اصفهان

همزمــان بــا تعمیــرات اساسی ایســتگاه ریختــه 
کننــده  گــری شــماره ۵، نصــب برجهــای خنــک 
 ،۵ شــماره  گــری  ریختــه  هیبریدی ایســتگاه 
و   ۴ شــماره  گلوماشــین  آ اساســی  تعمیــرات 
کــران  ا لوله هــای  تعویــض  اساســی  تعمیــرات 
دیگ کنورتور شــماره ۲، تعمیرات اساسی درجه 
ــا موفقیــت  ــوره بلنــد شــماره ۲ شــرکت نیــز ب ک  ۳
انجــام شــد. محمدرضــا یــزدان پنــاه مدیــر برنامه 
ریــزی ونظــارت بر نگهــداری وتعمیرات شــرکت با 
ــر اســاس سیاســت های  گفــت: ب اعام ایــن خبــر 
کثــری  حدا اســتفاده  بــر  مبنــی  کارخانــه  کان 
از ظرفیت هــای فنــی داخــل و همزمانــی پنــج 
تعمیــرات اساســی، بــا برنامــه ریــزی منظــم و 
برگــزاری جلســات متعــدد در رابطــه بــا انجــام 
کیفــی تعمیــرات اساســی بــه صــورت همزمــان در 
پنــج ناحیــه از خط تولید، شامل ایســتگاه ریخته 
گــری شــماره پنــج، ســاخت و اجــرای لوله هــای 
کامــل  کنورتــور شــماره دو، تعویــض  کــران دیــگ  ا
گــری  کننده ایســتگاه ریختــه  برج هــای خنــک 
گلوماشــین  آ پنــج، تعمیــرات اساســی  شــماره 
کوره  شــماره چهار، تعمیرات اساســی درجه ســه 
بلنــد شــماره دو کــه هرکدام مســتلزم بــه کارگیری 
تــوان فنــی و زمــان باالیــی در هنــگام اجــرا بودنــد، 

ــد. گردیدن ــا موفقیــت اجرایــی  ب
کــوره  یــزدان پنــاه افــزود: در تعمیــرات اساســی 
بلنــد شــماره دو بــا توجــه بــه دســتورالعمل های 
وینــچ  تجهیــزات  جایگزینــی  لــزوم  و  موجــود 
اســکیپ جدیــد بــا تجهیــزات موجــود و نیــز لــزوم 
رفــع عیوب ایجــاد شــده در اســکلت فلــزی پــل 
کــوره بلنــد و اجــرای طــرح تقویتــی مــورد  شــیبدار 
نیــاز، خطــوط بحرانــی فعالیت هــا براســاس این 
ــماره  ــد ش ــوره بلن ک ــف و  ــت تعری ــف فعالی دو ردی

دو در ســاعت چهــار صبــح یکــم خردادمــاه ســال 
کــوره  جــاری و بــا تمهیــدات الزم از طــرف بخــش 
بلنــد، جهــت تعمیــرات اساســی درجــه ســه و 
گردیــد.  روز متوقــف  مــدت شــش شــبانه  بــه 
کــوره بلنــد شــماره دو از  کــه  الزم بــه ذکــر اســت 
کنــون، تعــداد  بــدو راه انــدازی در آذرمــاه ۱۳۶۲ تا
ســیزده تعمیــرات اساســی درجه یــک و درجه دو 

ــت. ــته اس ــه داش ــه س و درج
وی ادامــه داد: یکــی از جبهه هــای کاری بحرانی 
در طی ایــن تعمیــرات، اجرای عملیات تعمیری 
ارتفــاع  در  و  شــیبدار  پــل  روی  بــر  بازســازی  و 
کــه طبیعتــًا عــاوه بــر مهــارت  ۶۰ متــری بــود 
بــه  کار در ارتفــاع، نیــاز  بــرای  بــاال  و تخصــص 
کار در شــرایط  جســارت بســیار باالیــی جهــت 
کــه خوشــبختانه  پرتگاهــی و ارتفــاع زیــاد داشــت 
کامــل مســائل ایمنی و در حداقــل  بــا رعایــت 
بــدون  کیفیــت و  بــا بهتریــن  زمــان ممکــن و 
کارگاه  هیچگونه حادثه ای، توســط غیور مــردان 
۵۱ صــورت پذیرفــت وی در ادامــه افــزود : از زمــان 
کــوره بلنــد شــماره دو از  تغییــر سیســتم بارگیــری 
ــوع BLS در ســال ۱۳۹۲،  ــه ن ــوع جــام و زنــگ ب ن
بــرای اولیــن بــار تعمیــرات اساســی درجــه ســه 
بــه مــدت شــش شــبانه روز مصــوب و اجرایــی 
کــه در ســوابق قبلــی  گردید. ایــن در حالــی اســت 
تعریــف  ســه  درجــه  تعمیــرات  بــا  همزمــان  و 
کامــل  شــده بــرای وینــچ خانــه، امــکان تعویــض 
ــنهاد  ــه پیش ــر اولی ــود و در پ ــر نب ــزات میس تجهی
کارشناســان روســی و اوکراینی ایــن  شــده توســط 
زمــان بــه مــدت یــازده شــبانه روز پیــش بینــی 
ــبانه  ــاش ش ــر ت ــواه ب گ ــود  ــن خ ــود و ای ــده ب گردی
روزی و بــدون وقفــه نفــرات اجرایــی و تیم هــای 

مرتبــط می باشــد. 

انجام موفقیت آمیز: 

کوره بلند شماره ۲ ذوب آهن  تعمیرات اساسی 
اصفهان
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عذرخواهی مانند اعتراف است. خطا را برجسته تر 
می کنــد و باعث می شــود بقیــه به چنین نتیجه ای 
ــی  ــم عوضیــه، ول گمــان می کردی ــا حــاال  برســند: »ت
قبــول  هــم  خــودش  عوضیــه.  مطمئنیــم  االن 

داره!«. 
کــرده  کاری  یــا  گفتــه  گــر آدم مشــهوری چیــزی  ا
کــه عــدۀ زیــادی آن را توهین آمیــز، شــرم آور  اســت 
کرده انــد، آیــا بایــد عذر خواهــی  یــا نفرت انگیــز تلقــی 
بکنــد؟ آیــا عذرخواهــی می توانــد بــرای شــخصی 
کــرده  بــدی  کار  یــا  زده  توهین آمیــز  حرفــی  کــه 
کنــد؟ شــواهِد تــازه مــا را بــه  اســت، حمایتــی جلــب 
راهبــرد  عذر خواهــی  می رســاند:  ســاده  پاســخی 

اســت. مخاطره آمیــزی 
گــزارش عصرایــران بــه نقــل از ترجمــان علــوم  بــه 
انســانی، کس سانســتای در نیویورک تایمز نوشت:

تصــور کنید که آدم مشــهوری چیزی گفتــه یا کاری 
کــه عــدۀ زیــادی آن را توهین آمیــز یــا  کــرده اســت 
کرده انــد، مثــًا دربــارۀ  شــرم آور یــا نفرت انگیــز تلقــی 
بــه  یــا  اســت  گفتــه  دروغ  ارتــش  در  ســابقه اش 
کــرده اســت. آیــا بایــد  اعتقــادات مذهبــی توهیــن 

بکنــد؟ عذر خواهــی 
ــه آدم خوبــی  ک کنیــم هــدف او ایــن نیســت  فــرض 
بشــود، بلکــه صرفــًا می خواهــد موقعیتــش را بهبود 
بــرای  را  شانســش  می خواهــد  یعنــی  بخشــد، 
کنــد یا از مجلــس رأی  پیــروزی در انتخابــات بیشــتر 

کنــد. ــا مقامــش را حفــظ  اعتمــاد بگیــرد ی
شــواهِد تــازه مــا را بــه پاســخی ســاده می رســاند: 

اســت. مخاطره آمیــزی  راهبــرد  عذر خواهــی 
کــه علیــه آل فرانکــن۱  بــرای نمونــه، اتهاماتــی را 
کــه  گزارشــی  مطــرح شــد در نظــر بگیرید. اینــک، بــا 
اخیــرًا در نیویورکــر منتشــر شــده اســت، بســیاری 
کــه آن زمان  دربــارۀ او تجدید نظــر می کننــد. فرانکن 
عضــو مجلــس ســنا بــود، در پــی ادعاهایــی مبنی بــر 
برقــراری تماس هــای فیزیکــی نامناســب بــا چنــد 
کــرد. ولی ایــن عذرخواهــی  زن، علنــًا عذرخواهــی 
نفعــی بــرای او نداشــت و حتــی شــاید کار را بدتــر هم 
کناره گیــری  ــه  ــور ب ــه مجب ک ــرد. چیــزی نگذشــت  ک

شــد.
کــه  احتمــااًل رویدادهــای پســامعذرت خواهی ای 
برای فرانکن اتفاق افتاد، اســتثنایی نیســت. طبق 
کــه اخیــرًا انجــام داده ام، عذرخواهــی  پیمایشــی 
کــه حرفــی توهین آمیــز  باعــث نمی شــود شــخصی 
کنــد. کــرده اســت، حمایتــی جلــب  کار بــدی  زده یــا 

ــازون۲،  ــرک آم ــکال ت ــِت مکانی ــتفاده از خدم ــا اس ب
کــه می تــوان بــا آن پیمایش هــای ســریع انجــام داد، 
ــروه  گ ــار  ــه چه ــاوت را ب ــناریوی متف ــار س ــرًا چه اخی
ــاظ  ــروه از لح گ ــار  ــر چه ــردم. ه ک ــه  ــیصد نفره ارائ س
آزمایش هــا  بودنــد.  متنــوع  جمعیت شــناختی 

بدین ترتیــب بــود:
مقــام  بــرای  پیشــنهادی  نامــزد  کنیــد  فــرض   -
گذشــته چنیــن حرفــی  کشــور در  کل  دادســتان 
زده باشــد: »هم جنســگرایان ناقــِض ارادۀ خداونــد 
هســتند. ازدواج بایــد میــان مــرد و زن باشــد، نــه 

همجنس هــا«.
ریاســت جمهوری  مقــام  نامــزد  کنیــد  فــرض   -

کــه  »کســانی  باشــد:  گفتــه  چنیــن  گذشــته  در 
کننــد، اصــًا بــه  می خواهنــد ســقط جنین را قدغــن 

فکــر زن هــا نیســتند«.
کنیــد نامــزد پیشــنهادی بــرای وزارت امــور  - فــرض 
گفتــه باشــد: »به نظــرم  خارجــه چنــد ســال پیــش 
کــه در دنیــا  ــِد فراوانــی  کارهــای ب آمریــکا بایــد بــرای 

کنــد«. انجــام داده اســت عذر خواهــی 
از   ریاســت جمهوری  نامــزد مقــام  کنیــد  فــرض   -
تمــاس  برقــراری  بــه  متهــم  زن  چندیــن  جانــب 
بــه  بدنــی نامناســب شــده اســت: بیــش از حــد 
آن هــا نزدیــک شــده، یــا بیش ازحــد و طوالنی تــر 
کــرده، و بعضــی از آن زنــان  از معمــول آن هــا را بغــل 
کار باعث شــده اســت احســاس  کرده اند ایــن  حــس 

ــد. کنن ــی  ناامن
شــرکت کنندگان  از  ســناریو،  چهــار  تمام ایــن  در 
کــه شــخص بابــت آن  کننــد  خواســته شــد تــا فــرض 
کــرده اســت. ســپس از  حــرف یــا رفتــار عذر خواهــی 
عذر خواهــی  شــد این  پرســیده  شــرکت کنندگان 
شــما  حمایــت  احتمــال  می گــذارد:  تأثیــری  چــه 
کمتــر یــا تفاوتــی  از ایــن نامزدهــا بیشــتر می شــود یــا 

نمی کنــد؟
کــه  کســانی  در تمام ایــن چهــار ســناریو، درصــد 
احتمال حمایتشــان از این نامزدها کمتر می شــود، 
احتمــال حمایتشــان  کــه  بــود  کســانی  از  بیــش 
با اینکــه  کــه  جالب اینجاســت  می شــد.  بیشــتر 
پاســخ دهندگان بــه هر کــدام از ایــن چهــار ســناریو 
آدم هــای متفاوتــی بودنــد و آن کــردار یا گفتار فرضی 
گروه های اعتقــادی متفاوتی توهین آمیز  هــم بــرای 
تلقــی می شــد، بــاز هــم الگوهــا در هــر چهــار ســناریو 

شــباهت های بســیاری بــا هــم داشــتند.
کــه بــه ازدواج میــان هم جنســان  در ســناریوی اول 
گفتنــد احتمــال  بی احترامی شــده بــود، ۳۷درصــد 
کمتر  حمایتشــان از آن شــخص پس از عذر خواهی 
گفتنــد احتمــال حمایتشــان  می شــود، ۲۲ درصــد 
تغییــری  گفتنــد  ۴۱درصــد  و  می شــود  بیشــتر 

نمی کنــد. 
جنیــن،  ســقط  مــورد  و  دوم  ســناریوی  در 
از آن  گفتنــد احتمــال حمایتشــان  ۳۶.۵درصــد 
می شــود،  کمتــر  عذر خواهــی  از  پــس  شــخص 
بیشــتر  حمایتشــان  احتمــال  گفتنــد  ۲۰درصــد 
گفتنــد تغییــری نمی کنــد. می شــود و ۴۳.۵درصــد 
خارجــه،  امــور  وزیــر  مــورد  و  ســوم  ســناریوی  در 
آن  از  حمایتشــان  احتمــال  گفتنــد  ۴۱.۵درصــد 
می شــود،  کمتــر  عذر خواهــی  از  پــس  شــخص 
بیشــتر  حمایتشــان  احتمــال  گفتنــد  ۲۳ درصــد 
گفتنــد تغییــری نمی کنــد. می شــود و ۳۵.۵درصــد 

بدنــی  تمــاس  مــورد  و  چهــارم  ســناریوی  در 
نامناســب، ۲۹درصــد گفتنــد احتمــال حمایتشــان 

عذر خواهــی از  پــس  شــخص  آن  از 
سوای از آنکه چه تأثیری داشته باشد، 

عذرخواهی الزامی اخالقی است
احتمــال  گفتنــد  ۲۵درصــد  می شــود،  کمتــر 
گفتنــد  حمایتشــان بیشــتر می شــود و ۴۶درصــد 

نمی کنــد. تغییــری 
عذرخواهــی  متفــاوت،  مــوارد  در  حتــی  پــس 
گفتــار یــا رفتــار  کــه  احتمــال حمایــت از فــردی را 

بــدی داشــته اســت بیشــتر از اینکــه افزایــش بدهــد 
کاهــش می دهد. ایــن یافته هــا هم راســتا بــا تحقیــق 
کلمبیــا، اســت  ریچارد هانانیــا، پژوهشــگر دانشــگاه 
کــه نشــان داد عذرخواهــِی آدم هــای مشــهور کمکی 
کار را بدتــر هــم  بــه حالشــان نمی کنــد و شــاید حتــی 

بکنــد.
ولــی چــرا؟ ارائــۀ پاســخی قطعــی دشــوار اســت ولــی 
عذرخواهــی  کــه  باشــد  دلیلش ایــن  یــک  شــاید 
ماننــد اعتــراف اســت. خطــا را برجســته تر می کنــد و 
باعــث می شــود بقیــه بــه چنیــن نتیجــه ای برســند: 
االن  ولــی  عوضیــه،  می کردیــم  گمــان  حــاال  »تــا 
مطمئنیــم عوضیــه. خــودش هــم قبــول داره!«.

کــه عذرخواهــی ممکــن  بــه همیــن دلیــل اســت 
شــخصیت  یــک  مخالفــان  انزجــار  میــزان  اســت 
کــه  کنــد. بــرای آن هایــی هــم  مشــهور را بیشــتر 
ــه آن شــخص مشــهور هســتند، اذعــان  متمایــل ب
بــه  چیــزی  کارْی  خطــا بــه  مشــهور  شــخص  آن 
ارزش هــای او اضافــه نمی کنــد. حتــی شــاید نشــانی 
دونالــد  نمونــه،  بــرای  شــود.  قلمــداد  ضعــف  از 
کــه هیــچ عاقــه ای نــدارد  ترامــپ را در نظــر بگیریــد 
کنــد و طرفدارانــش  کارهایــش عذرخواهــی  بــرای 
کار او هســتند. قطعاً ایــن تحقیــق  هــم شــیفتۀ این 
کــه  هنــوز در آغــاز راه اســت. نظر ســنجی هایی هــم 
کوچــک هســتند و علی رغــم  ذکرشــان رفــت نســبتًا 
در  حاضــر  گروه هــای  جمعیــت  شــناختی  تنــوع 
کل آمریــکا نیســتند.  آن هــا، بازتاب دهنــدۀ تنــوع 

می گذارنــد. بی پاســخ  نیــز  را  پرســش هایی 
احتمــااًل تأثیــر واقعــی عذرخواهــی طــی هفته هــا و 
ــتر  ــوع و بس ــد. موض ــد از آن رخ می ده ــای بع ماه ه
عذرخواهــی نیــز بی شــک مهــم اســت. در بعضــی 
گــر قصــِد فــرد آرام  کــردن اوضــاع باشــد، ابــراز  مــوارد، ا
ندامــت صمیمانــه نقشــی اساســی بــازی خواهــد 
کــرد. ســوای از آنکــه چــه تأثیــری داشــته باشــد، 
عذرخواهــی الزامی اخاقــی اســت. چــه در زندگــی 
روزمــره و چــه در حیــات سیاســی: معذرت خواهــی 
می توانــد نشــانی از ادای احتــرام و اذعــان بــه کرامِت 
کــه آزار یــا توهیــن دیده انــد. کســانی باشــد  انســانِی 
امــا نکتــۀ اصلی همچنــان پابرجاســت. عذرخواهی 
ــمندانه تر این  ــی هوش گاه ــت.  ــی نیس ــرد خوب راهب
کنــد یــا موضــوع را  کــه آن شــخص ســکوت  اســت 

کنــد. عــوض 
پی نوشت ها:

در  و  نوشــته  سانســتاین  کــس  را  مطلــب  • ایــن 
 In Politics, « تاریــخ ۲۷ جــوالی ۲۰۱۹ بــا عنــوان
وب ســایت  در   »Apologies Are for Losers
نیویورک تایمــز منتشــر شــده اســت. و وب ســایت 
ترجمــان آن را در تاریــخ ۲۹ فروردیــن ۱۴۰۰ بــا عنــوان 
»چــرا آدم هــای مشــهور عذرخواهــی نمی کننــد؟« بــا 

کــرده اســت. ترجمــۀ بابــک طهماســبی منتشــر 
کــس سانســتاین )Cass S unstein( متخصــص   •
حقــوق  مدرســۀ  اســتاد  و  رفتــاری  اقتصــاد 
 )Nudge( ســقلمه  اســت.  دانشــگاه هاروارد 

اوســت. کتــاب  مشــهورترین 
فعال تریــن  از  یکــی  و  آمریکایــی  سیاســتمدار   ]۱[

]مترجــم[. ترامــپ  منتقــد  ســناتورهای 
Amazon’s Mechanical Turk ]۲[

چراآدمهایمشهورعذرخواهینمیکنند؟

کشــور ضمــن تقدیــر از اقدامــات  ســازمان بهزیســتی 
ســازمان  و  کشــور  کل  بازرســی  محتــرم  ســازمان 
محتــرم اطاعــات اســتان تهــران در بررســی عملکــرد 
و برنامه های معاونت پیشگیری اداره کل بهزیستی 
اســتان تهران، نکاتی را به دلیل تضاد فاحش میان 
گــزارش رسمی ســازمان محتــرم بازرســی با  محتــوای 
آنچــه در رســانه ها منعکــس شــده اســت، بــه شــرح 

ذیــل اعــام می کنــد:
گــزارش مذکــور مربــوط بــه بــازه زمانــی ســال های   -۱
گــزارش شــده  ۹۴ الــی ۹۷ بــوده اســت و تخلفــات 
مربــوط بــه دوره مدیریــت فعلــی ســازمان بهزیســتی 

نمی باشــد.
گــزارش منتشــره، انحــراف هزینــه  ۲- بــه اســتناد 
کــرد بخشــی از اعتبــارات تخصیصــی در غیــر مــورد 
معیــن شــده جــزء اعتبــارات حمایتــی و مســتمری 
مددجویــان و معلــوالن نبــوده و جابجایــی صــورت 
گرفتــه مربــوط بــه فعالیت هــای تخصصــی حــوزه 

پیشــگیری بــوده اســت.
کیــدات رئیــس فعلــی ســازمان بهزیســتی در  ۳- بــا تا
موضــوع شــفافیت و مبــارزه بــا فســاد، دفاتــر نظارتــی 
ســازمان بهزیســتی )دفتــر مرکــزی حراســت و دفتــر 
ــف  ــه وظای ــت عملکــرد( در عمــل ب بازرســی و مدیری
ذاتــی خــود و بــر اســاس اطاعــات بــه دســت آمــده 
ــور ورود نمــوده و پــس  ــه موضــوع مذک در ســال ۹۸ ب
کشــف تخلفاتــی در  از بررســی های فــراوان ضمــن 
جابجایــی اعتبــارات حــوزه پیشــگیری، عــاوه بــر 
عــزل مدیــرکل وقــت، متخلفیــن بــه تخلفــات اداری 
ســازمان و دســتگاه محتــرم قضایــی معرفــی نمــوده 
اســت. در حــال حاضــر اســتقرار و فعالیــت ســامانه 
مســتمری،  متمرکــز  پرداخــت  ســامانه  دیدبــان، 
غیردولتــی،  کــز  مرا بــه  کمــک  پرداخــت  ســامانه 
ســامانه فرزندخواندگــی، ســامانه پرداخــت شــهریه 
شــاخص  اقدامــات  عنــوان  بــه   … و  دانشــجویی 
کمــک بــه شــفافیت  بهزیســتی در مبــارزه بــا فســاد و 
فرایندها و جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی، پیاده 

ســازی شــده اســت.
کنــون مســتمری جامعــه هــدف و ســایر  ۴- هــم ا
بــه  مددجویــی  مــوردی  مالــی  پرداخت هــای 
صــورت متمرکــز و الکترونیکــی مســتقیمًا به حســاب 
مددجویان پرداخت می شــود. در گذشــته به دلیل 
فراهــم نبــودن و بســترهای الکترونیکــی ارتباطــی 
میان ایــن ســازمان و ســازمان ثبــت احــوال، امــکان 
شناســایی ســریع افراد متوفی فراهم نبوده و امکان 
ــی پــس از فــوت مددجــو مســتمری  ــا مدت داشــت ت
بــا  گردد. اینــک  واریــز  بــه حســاب وی  همچنــان 
برقــراری ارتبــاط الکترونیکــی بــا ســازمان ثبت احــوال 
گیــری وضعیــت مددجویان، ایــن مشــکل  گــزارش   و 

مرتفــع شــده اســت.
ــه  ــه برداشــت از وجــه واریــزی ب ک ــر اســت  شــایان ذک
حســاب تمامی افــراد اعــم از مددجــو و غیرمددجــو 
تابــع قوانیــن و مقــررات پولــی و بانکــی کشــور اســت و 
در صــورت فــوت مددجــو همانند ســایر افــراد جامعه 
پــس از طــی مراحــل انحصــار وراثــت، وجــه موجــود 
ــواده متوفــی می باشــد  در حســاب، متعلــق بــه خان
و امــکان برداشــت توســط ســازمان بهزیســتی و یــا 
سوء اســتفاده شــخصی از آن وجــود نــدارد. ضمنــًا 
ســازمان  نظارتــی  حوزه هــای  بــار  اولیــن  بــرای 
بهزیســتی بــه وجــود اشــکال فــوق الذکــر پــی بــرده و 
موضــوع را بــه دســتگاه  های قضایی و نظارتی کشــور 

گــزارش نمــوده اســت.
ک ویــژه معلــوالن  ۵- در خصــوص اختصــاص پــا
ــتورالعمل  ــاس دس ــر اس ــتی ب ــازمان بهزیس ــز، س عزی
کمیسیون پزشکی تشخیص معلولیت صرفًا مرجع 
ــه  ــرایط ب ــد ش ــول واج ــراد معل ــه اف ــدور معرفی نام ص
پلیــس راهــور ناجــا می باشــد و ســایر فراینــد اعطــای 
ک ویــژه معلــوالن توســط پلیــس محتــرم راهــور  پــا

انجــام می شــود.
۶- بــا توجــه بــه پرداخــت متمرکــز و الکترونیکــی 
کمک هــای مالــی مــوردی از طریــق  مســتمری و 
کارت هدیــه  حســاب بانکــی بــه مددجویــان، توزیــع 
بــا هــر شــکل و عنــوان، مدت هاســت در ســازمان 
بهزیســتی منســوخ شــده اســت. این امر در خصوص 
پرداخت هــای پرســنلی نیز صــدق می کنــد. در پایان 
ــه شــکایات  ــه ســامانه رســیدگی ب ک اعــام می شــود 
ــا شــماره ۱۴۸۲  ــان« ب ــی »دیــده ب و تخلفــات احتمال
آمــاده دریافــت شــکایات و درخواســت های جامعــه 
محتــرم هــدف ســازمان می باشــد تــا با مشــارکت هم 
به گسترش شفافیت و اجرای عدالت کمک کنیم.

کــه مدیــران می تواننــد مــورد اســتفاده قــرار  ابــزاری 
کار ایجاد  دهنــد تــا نظــم و ترتیــب جدیــد در محیــط 
گرفتــن شــخصیت های مختلــف  کننــد، در نظــر 

گرفته انــد.  کــه بعــد از ایــن پاندمی شــکل  اســت 
کرونا-  کارکنــان بعــداز عــادی شــدن شــرایط -پســا
در  متفــاوت  کار«  »ســبک  می شــوند.  گــروه   ۴
کارکنــان  در  را  متفــاوت  شــخصیت های  کرونــا، 
گروهــی  اســت.  داده  شــکل  محیــط کار  یــک 
گروهــی دیگــر  کامــل« هســتند و  دنبــال »حضــور 
کرونایــی« را ادامــه دهنــد.  می خواهنــد »دورکاری 
گــروه دیگــر، امــا »رفــاه افراطــی« و »کار از خانــه« را  دو 
کــرد. مدیــران بایــد بــرای »انعطــاف  طلــب خواهنــد 

کامــل« آمــاده شــوند.
از  بیــش  کــه  حــاال   ،Fast Company گــزارش  بــه 
یک ســال پاندمی را پشت ســر گذاشــته ایم، خیلی از 
که ایجــاد شــده عــادت  مــا بــه روتین هــای جدیــدی 
کســن ها وعــده بازگشــت بــه شــرایط  کرده ایــم. وا
نرمــال را داده انــد، امــا همــه کارکنــان دوســت ندارند 
کــه قبــا مرســوم بــود برگردنــد. بــه  بــه شــیوه هایی 
گفتــه مــاری بیلبــری، مدیــر منابــع انســانی شــرکت 
کارفرما هــا بــرای ســاختن   ،JLL خدمــات حرفــه ای
کار آینــده، بــا یــک چالــش منحصــر بــه فــرد  محیــط 

مواجــه هســتند.
ــاه  ــر رف ــرکت ها ب ــی، ش ــول پاندم ــد: »در ط او می گوی
کارکنــان متمرکــز شــده اند و برنامه هــا و منابعــی را 
بــرای اســتعداد های خــود تــدارک دیده انــد. وقتــی 
کنــار هــم  دیدیــم نمی توانیــم بــه شــکل فیزیکــی 
کارکنان،  باشــیم، مجبــور شــدیم در نحوه تعامل بــا 
کنیــم. از ایــن بــه بعــد هــم، به عنــوان  تجدیــد نظــر 
ــد  ــان، بای کارکن ــرای  ــنهادی ب ــی از ارزش پیش بخش
در مــورد فضــای کار فیزیکــی منعطف باشــیم. ما به 
کــه  کاری منحصــر بــه فــرد نیــاز داریــم  محیط هــای 
کار دوگانــه فیزیکی-مجــازی  هــر چــه بیشــتر امــکان 

کننــد.« را فراهــم 
کــه مدیــران می تواننــد مــورد اســتفاده قــرار  ابــزاری 
کار ایجاد  دهنــد تــا نظــم و ترتیــب جدیــد در محیــط 
گرفتــن شــخصیت های مختلــف  کننــد، در نظــر 
گرفته انــد.  پاندمی شــکل  از ایــن  بعــد  کــه  اســت 
کارکنــان را شناســایی  گــروه مجــزا از  بیلبــری چهــار 
تکنولــوژی  و  کــه مشــخص می کننــد فضــا  کــرده 
کننــد. کار آینــده را طراحــی  چگونــه بایــد محیــط 

۱- نیروی کار دفتری سنتی
کامــل بــه  ایــن نــوع شــخصیت، آمــاده برگشــتن 
کار  کار است. آن ها قبل از پاندمی، اصا به  محیط 
کــردن در خانــه فکــر نمی کردنــد و ترجیــح می دهنــد 

کار بگذراننــد. بیشــتر زمــان خــود را در دفتــر 
گفتــه خانــم بیلبــری، »انعطاف پذیــری محیــط  بــه 
ــان  کارکن ــر  ــل دیگ ــی، مث ــای چرخش ــا برنامه ه کار ی
ــراد ســنتی  گر ایــن اف ــدارد. ا ــرای آن هــا جذابیــت ن ب
تیم هــای  کار،  محیــط  در  حضــور  بــه  عاقه منــد 
کننــد، بــرای شــرکت ها چالــش درســت  دیگــر را اداره 
ــر اعضــای تیــم شــخصیت های دیگــر  گ می کننــد. ا
بــرای درک  نــوع شــخصیت  باشــند، این  داشــته 

کنــد.« ــد تــاش مضاعــف  آن هــا بای
۲- عالقه مندان به تجربه

عاقه منــدان بــه تجربــه، قبــل از پاندمــی در مــورد 
بزرگــی  رویا هــای  کار،  محیــط  انعطاف پذیــری 
داشــتند. این نــوع شــخصیت همزمــان بــا ارزش 
کاری خود، معتقد اســت  قائل شــدن برای جامعه 
کار قــرار دارد می توانــد  کــه دور از محیــط  در ســاعاتی 
احســاس تعهــد و مســوولیت پذیری خــود را ارتقــا 

ــد. ده
کار، دوســت  گفتــه بیلبــری، »ایــن نــوع نیــروی  بــه 
کار بگذرانــد و  را در دفتــر  دارد ســه روز در هفتــه 
چالشــی  کنــد.  دورکاری  را  هفتــه  روز هــای  بقیــه 
اســت  دارند، ایــن  کارکنــان  نــوع  کــه مدیران ایــن 
کار  ــه  گاهــی در خان ــه  ک کســی را  کــه بداننــد چطــور 
ــایر  کار س ــه  ــه ب ک ــد  کنن ــت  ــوری مدیری ــد، ط می کن
اعضای تیم او خدشــه ای وارد نشــود. مدیریت این 
کارمندان به ســازماندهی و برنامه ریزی دقیق  نوع 
هنــگام مشــارکت بــا اعضــای دیگــر تیــم، نیــاز دارد.«

۳- معتادان به رفاه
کار-زندگــی  معتــادان بــه رفــاه، بــه ســامتی و تــوازن 
خــود اهمیــت زیــادی می دهند. ایــن نــوع کارکنــان، 
قبــل از پاندمی فقــط از دورکاری و رفت وآمد هــای 
می دادنــد  اجــازه  و  می کردنــد  اســتقبال  کوتاه تــر 
تــوازن خوبــی بین اولویت های شــخصی و حرفه ای 

آن ها ایجــاد شــود.
 ایــن نــوع شــخصیت، بــر خــاف عاقه منــدان بــه 
تجربــه کــه دوســت دارنــد چنــد روزی را در محــل کار 
بگذراننــد، ترجیــح می دهنــد بیشــتر روز هــا در خانه 

کنند. کار 
بیلبــری می گویــد: »ایــن نوع کارکنــان دوســت دارند 
کار بیاینــد. آن هــا  یــک یــا نهایتــا دو روز در هفتــه ســر 
کــه بــه آن هــا امــکان دهــد  بــه شــرکتی نیــاز دارنــد 
تــوازن خوبی ایجــاد کننــد. بیشــتر معتــادان بــه رفــاه 

را در صنایــع دیجیتــال و تکنولــوژی می بینیــد.«
۴- دارای روحیه آزاد

دورکار  همــواره  می خواهنــد  کارکنــان  نــوع  ایــن 
گذرانــدن بــا خانــواده اولویــت اصلــی  باشــند. وقــت 
آن هــا اســت. بیلبــری می گویــد: »آن هــا نهایتــا بــرای 
یــک جلســه خــاص بــه شــرکت مراجعــه می کننــد، 
کننــد.  کار  کامــا در خانــه  امــا ترجیــح می دهنــد 
آن هــا دوســت ندارنــد یــک برنامــه روتیــن منظــم 
داشــته باشــند. در واقــع، خــارج از محــدوده دفتــر 
ــه  ک ــران آنها، ایــن اســت  کار می کننــد. چالــش مدی
کار، اطمینــان  از مرتبــط بــودن آن هــا بــا فضــای 

کننــد.« حاصــل 
چطور از شخصیت های کاری استفاده کنیم

از چشــم انداز منابــع انســانی، متعهــد و مرتبــط نگه 
داشــتن کارکنــان اهمیــت دارد و فضــای دفتــر کار در 
بازتثبیت فرهنگ و ایجاد همکاری و نوآوری نقش 

مهمی دارد.
بنابرایــن، اولیــن قدم برای ایجــاد یک محیط کاری 
کــردن تجهیــزات مناســب اســت.  مناســب، فراهــم 
عاقه منــدان بــه تجربه، معتادان به رفــاه و کارکنان 
دارای روحیــه آزاد، بــرای مشــارکت با کارکنانی که در 
دفتــر حضــور دارند یا مثــل آن هــا دورکاری می کنند، 
به تکنولوژی نیاز دارند. داشــتن ابزار های مناســب 
پلت فرم هــای  و  ویدئوکنفرانــس  تجهیــزات  مثــل 
دوگانــه  فعالیــت  انجــام  بــرای  پــروژه،  مدیریــت 

کلیــدی اســت. حضوری-مجــازی 
مدیــران همچنیــن بایــد از اولویت هــای تک تــک 
بــرای  اعضــای تیــم خــود خبــر داشــته باشــند و 
کننــد.  پشــتیبانی از آن هــا نیازهایشــان را برطــرف 
بیلبــری می گویــد: »میــزان انعطاف پذیــری شــما، 
بــه نــوع کاری کــه کارکنــان انجام می دهند بســتگی 
گــر انعطاف پذیــری الزم را ایجــاد نکنیــد، بــا  دارد. ا
ــه  ــا ب ــن آن ه ــان و رفت کارکن ــت دادن  ــک از دس ریس
شــرکت هایی که ایــن کار را انجــام می دهند، مواجه 
کارکنــان می خواهنــد بــا شــرکت هایی  می شــوید. 
ک  کــه ارزش هــای آن هــا را بــه اشــترا همــگام شــوند 
کــه  می خواهنــد  کارفرمایــی  آن هــا  می گذارنــد. 
نشــان می دهــد بــرای رفــاه آن هــا اهمیــت قائــل 
باشــید،  جذابــی  کارفرمــای  برای اینکــه  اســت. 

انعطاف پذیــری یــک الــزام اســت«.
کــه  بیلبــری در نهایــت توصیــه می کنــد بــه ســواالتی 
کارکنان می پرســند، گوش دهید.  اســتراتژی هایی 
تدویــن کنیــد و ســپس فکــر کنیــد چطــور می توانید 
کارتان را طوری گســترش دهید که بخشــی  فضای 
از ایــن اســتراتژی ها باشــند. بهتریــن راه برای اینکــه 
کــه از  کارکنــان چــه می خواهند، ایــن اســت  بدانیــد 

آن ها بپرســید«.

پاسخ سازمان بهزیستی 
کشور گزارش سازمان بازرسی  درخصوص انتشار 

کار  شخصیت های جدید در محیط  
بهزیستی

خبر

حرفامروز

خبرربخ

بهداشــت  مرکــز  گیــر  وا بیماری هــای  مســئول 
کســن  اســتان اصفهــان بــا اعام اینکــه موجــودی وا
اســتان نزدیــک بــه صفــر اســت و بــه همیــن دلیــل 
کسیناســیون هیــچ گــروه جدیدی شــروع نشــده،  وا
کنــون نزدیــک بــه ۲۷۰ هــزار نفــر در اســتان  گفــت: تا
کســن و حــدود ۷۰ هــزار نفــر دو نوبــت  نوبــت اول وا

کرده انــد. کســن را دریافــت  وا
کــرد:  گــو با ایســنا، اظهــار  گفــت و  رضــا فدایــی در 
وزارت  کــه  را  کرونایــی  کســن  وا تمــام  تقریبــا 
بهداشــت بــه اســتان اصفهــان تخصیــص داده بــود 
گروه هــای هــدف یعنــی افــراد ۷۰ ســال بــه بــاال،  بــه 

کادر بهداشــت و  بیمــاران خــاص و قبــل از آن بــه 
کردیــم و موجــودی اســتان نزدیــک  درمــان تزریــق 
کسیناســیون  ــه همیــن دلیــل وا ــه صفــر اســت، ب ب
هیــچ گروه جدیدی شــروع نشــده و منتظــر دریافت 
کســن از وزارت بهداشــت هســتیم. محوله جدید وا
وی بــا اشــاره به اینکــه از اوایــل خــرداد بــه بعــد اتفــاق 
کسیناســیون کرونا در اســتان  جدیــدی در زمینــه وا
ــر  ــزار نف ــه ۲۷۰ ه ــک ب ــون نزدی کن ــت: تا گف ــاد،  نیفت
کســن و حــدود ۷۰ هــزار نفــر دو نوبــت  نوبــت اول وا

ــد. کرده ان کســن را دریافــت  وا
بهداشــت  مرکــز  گیــر  وا بیماری هــای  مســئول 
گــر هرچــه ســریع تر  اســتان اصفهــان بــا بیان اینکــه ا

کرونــا از وزارت بهداشــت بــه اســتان نرســد  کســن  وا
کســن شــهروندان مشــکل  ــرای تزریــق دوز دوم وا ب
گفــت: از شــهروندان درخواســت  خواهیــم داشــت، 
کسیناســیون مراجعــه نکننــد و  کــز وا کرده ایــم بــه مرا
کســن نزده انــد منتظــر پیامــک  کــه هنــوز وا کســانی 
کســن های جدیــد، از  باشــند تــا بعــد از دریافــت وا

کنیــم. کســن دعــوت  آنهــا بــرای تزریــق وا
کــرد: مــا دوســت داریــم برنامــه  وی خاطرنشــان 
کسیناســیون طبــق نظــم پیــش بــرود، امــا تأمیــن  وا
کار را با مشــکل  کســن در مقاطــع منظــم،  نشــدن وا

مواجــه می کنــد.
جدیــد  کســن  وا تحویــل  زمــان  مــورد  در  فدایــی 
گفــت: مــا هــم از طریــق  بــه اصفهــان نیــز  کرونــا 
منتظــر  و  اخبــار  جریــان  در  جمعــی  رســانه های 
ــا بتوانیــم  ــد هســتیم ت کســن های جدی دریافــت وا
کنیــم،  ــد را شــروع  گروه هــای جدی کسیناســیون  وا

امــا هنــوز خبــری نیســت.
گیــر مرکز بهداشــت اســتان  مســئول بیماری هــای وا
اصفهــان همچنیــن بــا اعام اینکــه امســال مــوردی 
از ســرخک اثبــات شــده در اصفهــان نداشــته ایم، 
کــه باعــث نگرانــی مــردم شــود وجــود  گفــت: چیــزی 
کــودکان را  کسیناســیون  نــدارد، امــا مــردم بایــد وا
بــه موقــع انجــام دهنــد تــا از رخنــه بیماری هــای 
گیردار مثل ســرخک به جامعه پیشــگیری شود. وا

گیر مرکز بهداشت استان اصفهان:  مسئول بیماری های وا

کسن اصفهان نزدیک به صفر است خبرربخموجودی وا

در حــال حاضــر فقــط مشــمولین اعزامی شــهریور 
مــاه مجــاز بــه ثبــت نــام هســتند و زمــان ثبــت نــام 
متقاضــی امریــه اعــزام ۱۴۰۰/۰۶/۰1 از امــروز مــورخ 
۱۴۰۰/۰۳/22 آغــاز شــد و در روز دو شــنبه مــورخ 

می پذیــرد. پایــان   ۱۴۰۰/۰۳/31
کــه دارای مــدرک تحصیلی لیســانس،  مشــمولینی 
فوق لیســانس و دکتری می باشــند، مطابق شرایط 
منــدرج مجــاز به ثبت نام می باشــند و مشــمولینی 
کــه دارای مــدرک تحصیلــی حــوزوی می باشــند، 

مجــاز بــه ثبــت نــام نیســتند.
کارشناســی  مشــمولین دارای مقطــع تحصیلــی 
گرایش هــا(،  بــه باالتــر در رشــته های حقــوق )کلیــه 
مدیریــت )دولتــی، اجرایــی، مالی و منابع انســانی(، 
گرایش هــا( مجــاز بــه  کامپیوتــر )کلیــه  حســابداری و 

ثبــت نــام هســتند.

متقاضیــان واجــد شــرایط می تواننــد در تاریــخ مقــرر 
با مراجعه به ســامانه ثبت نام مشــمولین متقاضی 
ــع انســانی  ــه ســربازی در ســایت معاونــت مناب امری
قــوه قضائیــه بــه نشــانی www.qazahrm.ir نســبت 

کننــد. بــه ثبت نــام اقــدام 
کامــل  بــا دقــت  را  نــام فیلدهــا  ثبــت  در هنــگام 
کلیه مــدارک اعالم شــده را  تکمیــل نموده و ســپس 
بــه صــورت یکجــا در یــک فایــل pdf پیوســت نماید.

کامــل و  الزم اســت، مــدارک پیوســتی بــه صــورت 
واضــح اســکن شــود، در غیر ایــن صــورت ترتیــب اثــر 

نمی شــود. داده 
شــایان ذکــر اســت پــس از اخــذ مجــوز مشــمولین از 
ســتاد کل نیروهــای مســلح، تــا ۲۰ روز قبــل از تاریــخ 

اعــزام بــه اطــالع آنــان خواهــد رســید.
اطــالع  متعاقبــًا  اعــزام  بعــدی  دوره  خصــوص  در 

شــد. خواهــد  رســانی 

ثبت نام امریه سربازی قوه قضاییه ۱۴۰۰ آغاز شد

گرچــه همــواره نســبت بــه مصــرف بهینــه بــرق بــه  ا
کیــد  خصــوص در زمــان پیــک در بخــش خانگــی تا
می شــود، امــا چــراغ  روشــن مغازه هــا و تابلــوی ســردر 
آنها، روشنایی روز را در خیابان های اصفهان چند 

کــرده اســت. برابــر 
در پــی افزایــش دمــای هــوا در اصفهــان مطابــق 
پیــش بینی هــای انجــام شــده، میــزان قطعــی بــرق 
کــه بــه  در هفتــه جــاری افزایــش می یابــد تــا جایــی 
گر  گفتــه ســخنگوی صنعــت بــرق اســتان اصفهــان ا
کمرنــگ  ــرق  کاهــش مصــرف ب همــکاری مــردم در 
گرمــا در  شــود، بــا توجــه بــه افزایــش دمــای هــوا و 
هفتــه جــاری احتمــال خاموشــی ها در اصفهــان 

بیشــتر می شــود.
گذشــته بــه خصــوص در  گرچــه طــی یــک مــاه  ا
بــه  خاموشــی ها،  کاهــش  بــرای  خانگــی  بخــش 
مــردم توصیــه شــده تــا در مصرف بــرق صرفه جویی 
داشــته باشــند، اما در ســطح شــهر و به خصوص در 
روشــنایی روز، شــاهد روشــنایی تابلوهــای مغازه ها 
کــه بــه  ــاد داخــل مغازه هــا هســتیم  و چراغ هــای زی

طــور قطــع مصــرف بــرق باالیــی دارنــد.
گــذر از برخــی خیابان هــا همچــون  از ســوی دیگــر بــا 
چراغ هــای  فــروش  مرکــز  کــه  فروغــی  و  فردوســی 
در  خصــوص  بــه  هســتند،  لوســتر  و  روشــنایی 
کــه زمــان پیــک مصــرف بــرق اســت،  ســاعات روز 
شــاهد روشــنایی مغازه هــا و لوســترهای داخــل آن 
هســتیم، همچنیــن برخــی میــوه فروشــی ها بــه 
خصــوص در خیابان هــای مــدرس و وحیــد و... 
چراغ هــای زیــادی ســردر مغــازه خــود نصــب و در روز 
کرده اند  روشــن و تابش نور خورشــید، آنها را روشــن 
کــه بــه طــور قطع ایــن روشــنایی ها در روز، بــار زیادی 

ــرق تحمیــل می کنــد. ــه شــبکه سراســری ب را ب
ــرق اســتان اصفهــان در ایــن  ســخنگوی صنعــت ب
گفــت: در ایــن خصــوص جلســاتی را  بــاره به ایســنا، 
بــه طــور مشــترک بــا اتــاق اصنــاف و ســازمان صمــت 
ــا مــوارد الزم  ــر داده شــد ت ــم و ایــن تذک کرده ای ــزار  برگ
جهــت مصــرف بهینه بــرق را در اختیــار مغــازه داران 

قــرار دهنــد.

محمدرضــا نوحــی افــزود: از ســوی دیگــر شــرکت 
بــرق بــا داشــتن حکمــی از دادســتانی، در صــورت 
همــکاری نکــردن مغازه هــا، اجــازه قطــع بــرق آنهــا را 
کــرد: تــا امــروز اقــدام بــه قطــع  کیــد  دارد. وی البتــه تا
بــرق هیــچ مغــازه ای در اصفهــان نکرده ایــم و مــوارد 
بــه صــورت تذکــر بــه مغــازه داران انتقــال داده شــده 
اســت و خوشــبختانه شــاهد همــکاری خوبــی از 

ســوی مغازه هــای مختلــف هســتیم.
کیــد  ســخنگوی صنعــت بــرق اســتان اصفهــان بــا تا
میــوه  و  لوسترفروشــی ها  بــه  ویــژه  بــه  بر اینکــه 
کاهــش مصــرف  فروشــی های ســطح شــهر بــرای 
گفــت: از طریــق  بــار تذکــر الزم داده شــده اســت، 
ســازمان صمــت، اطاعیه هــای شــرکت های توزیــع 
بــه اصنــاف داده شــده اســت و همــواره جلســاتی 
گــذر از پیــک مصــرف بــرق در ســطح اســتان  ــرای  ب

می شــود. برگــزار 
رئیــس اتــاق اصنــاف اصفهــان نیــز دربــاره انتقــادات 
زیــاد بــه اصنــاف نســبت بــه مصــرف بــاالی بــرق آنهــا 
گذشــته در بحــث  گفــت: طــی یــک ســال  به ایســنا، 
فرهنگســازی مصــرف بهینــه بــرق و بــه خصــوص 
داخــل  چــراغ  و  المــپ  تابلــو،  روشــنایی  کاهــش 
مغازه هــا در بیــن اصنــاف اقداماتــی آغاز شــده اســت 

کرده ایــم. ــزار  و جلســات مختلفــی برگ
گشــت های  بــه  اشــاره  بــا  جهانگیــری  رســول 
بــرای  مختلــف  مغازه هــای  بیــن  در  مشــترک 
کــرد: قطعــی آب  کیــد  کاهــش مصــرف بــرق آنهــا، تا
کار و اشــتغال و تولیــد زده  ــه  ــه بزرگــی ب ــرق ضرب و ب
کــه موجــب شــده تولیدکننــدگان  اســت، تــا جایــی 
در ایــن قطعی هــا مدیریــت درســتی در اســتفاده از 
مــواد اولیــه خــود نداشــته و بخشــی از آن بــه هــدر 

مــی رود.
کــرد: در ایــن خصــوص جلســاتی بــا  کیــد  وی البتــه تا
مســئوالن آب و بــرق اســتان برگــزار کرده ایــم تا بحث 
ــرق و زمــان آن در شــهرک های صنعتــی و  قطعــی ب
کارگاهــی مدیریــت شــود و زمان قطعی بــرق در ابتدا 
کار آنهــا باشــد تــا فعالیــت اقتصــادی  و یــا انتهــای 

شــان زیــر ســوال نــرود.

چراغ روشن مغازه ها زیر نور آفتاب
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کتاب خاطرات »پســربچه شــصت ساله« مجموعه 
کــه  کوتاهــی از حمیــد جبلــی اســت  داســتان های 
کودکی او را پیش از تولد تا دوران  ماجراهای دوران 

دبســتان در بــر می گیــرد.
کتــاب آمــده اســت: » پیــش  در پشــت جلد ایــن 
خودمــان باشــد، بیشــتر این قصه هــا واقعــی اســت. 
کــه بایــد غم هــا و  شــاید نتوانســته باشــم چنــان 
شــادی های آن دوران را بیــان کنــم امــا غصــه خراب 
شــدن ماشــین قرمــز اســباب بــازی ام از ناراحتــی 
امــروزم بــرای یــک ماشــین واقعــی بیشــتر بــود و یــک 
کــه جیبــم را قلمبــه می کــرد، شــادی  ریالی هایــی 

ــود.« اش خیلــی بیشــتر از حســاب بانکــی امــروز ب
در کتاب پسربچه شصت ساله چه می خوانیم؟

کتــاب پســر بچــه شــصت ســاله  حمیــد جبلــی بــا 
کــه  کودکــی اش می بــرد، دوره ای  مــا را بــه دنیــای 
خاطــرات آن از تولــد او آغــاز می شــود و تــا پیــش از 
گر چه بســیار  دبســتان ادامــه پیــدا می کنــد. جبلــی ا
کــم دربــاره فعالیت هایــش خبررســانی می کنــد و 
بــه نــدرت تــن بــه مصاحبــه مطبوعاتــی می دهــد، 
ــه خلــوت خــود راه  کتــاب، مخاطــب را ب امــا با ایــن 
کتــاب عــاوه بــر نوســتالژیک بــودن،  می دهد. ایــن 
تصویــر درســتی از مشــکات و دغدغه هــای یــک 
پســر بچــه ارائــه می دهــد همیــن ســبب می شــود 
تــا بدبختی هــای او بــرای بزرگســاالن امــروز، مفــرح و 
خنــده دار بــه نظــر آیــد و ایــن مفــرح بــودن بــه خوبــی 
قابــل درک اســت. مــا همــراه بــا بزرگترهــای داســتان 

ــه  ــوز ب ــه هن ک ــربچه  ــن پس کودکانه ای ــکات  ــه مش ب
مدرســه نرفتــه می خندیــم ولــی جاهایــی هــم پــا بــه 
کــه پی می بریم  پــای او بغــض می کنیم و اینجاســت 
کودکــی  کــه او  جبلــی اصــًا بــزرگ نشــده اســت چــرا 
را از پــس نــگاه بزرگســاالنه روایــت نمی کنــد بلکــه 

ــت. ــودک اس ک ــک  ــرات، ی ــن خاط راوی ای
جبلــی پیــش از ایــن دربــاره آدم هــای نوشــته هایش 
گفتــه بــود: » همیشــه در محــدوده دانســته ها و 
تجربیــات خــودم نوشــته ام. هرگــز فراتــر نمــی روم 
داســتانم  وارد  خارجــی  آدم  تــا  دو  مثــًا  یا اینکــه 
کردنــی  کنــم. چــون وقتــی آنهــا را نمی شناســم بــاور 
نمی شــوند. در ســینما و تئاتــر عــاوه بــر دیالــوگ، 
رفتــار و لبــاس و… هــم هســت ولــی در ادبیــات، 
نمی توانیــم  یعنــی  اســت.  مهــم  دیالــوگ خیلــی 
می نویســیم  پرســوناژ  یــک  بــرای  کــه  را  دیالوگــی 
همــان را بــرای ده نفــر دیگــر هــم بــه کار ببریــم و همه 
مثــل هــم حــرف بزننــد. هــر یــک از مــا در روزمــره هــم 

بــه شــیوه های مختلفــی دیالــوگ می گوئیــم. »
آدم هــای خاطــرات او نــه ســیاه مطلــق هســتند 
و نــه ســفید مطلــق، هــم مهربــان هســتند و هــم 
بــا  و  مــرام  بــا  هــم  دارنــد،  لبــی  زیــر  توهین هــای 
کار. امــا  معرفــت هســتند و هــم خطــا کار و گاهــی ریــا
همــه آنهــا واقعــی و پذیرفتنــی هســتند، از جنــس 
کتــاب. جبلــی قصــد داشــت  خــود خواننده هــای 
خاطره هــای خــود را در قالــب ســه جلــد منتشــر 
کند،امــا ناشــرش می گویــد بعدتــر به ایــن نتیجــه 
رســیدند جلــد دوم و ســوم این خاطــرات که مربوط 

بــه دوران مدرســه اســت در قالــب یــک جلــد و بــا 
بیــش از ۲۰۰ صفحــه منتشــر شــود.

انتشــارات پریــان، پیــش از ایــن دو نمایشــنامه از 
جبلــی بــا نام هــای »دوســتان بــا محبــت« و »عشــق 
دو  هــر  اســت.  کــرده  منتشــر  را  خرپشــته«  روی 
نمایشــنامه ســال ها پیــش در مجموعــه تئاتــر شــهر 
اجــرا شــده اند و انتشــار آنهــا بــا فاصلــه زمانــی نســبتًا 

طوالنــی رخ داده اســت.
جبلی، مردی برای تمام فصول

نویســنده،  صداپیشــه،  بازیگــر،  جبلــی  حمیــد 
کارگــردان و مــدرس بازیگــری و فیلمنامــه نویســی 
خلــق  بــا  را  او  بیشــتر  مخاطبــان،  کــه  اســت 
یــاد  بــه  پســرخاله  و  قرمــزی  کاه  عروســک های 
کنار ایــرج طهماســب، یکــی  می آورنــد. جبلــی در 
از موفق تریــن زوج هــای هنــری را تشــکیل دادنــد 
کــه حاصــل آن تولیــد مجموعه هــای تلویزیونــی 
و فیلم هــای ســینمایی پرفــروش و پــر مخاطــب 
ــال ۱۳۵۱ در  ــود را از س ــت خ ــت. وی فعالی ــوده اس ب
کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان آغــاز کرد 
و در ســال ۱۳۵۷ در تئاتر نیز مشــغول فعالیت شــد. 
جبلــی حضــور در تلویزیــون را از اوایــل دهــه شــصت 
بــا بــازی در مجموعــه تلویزیونی »محله بروبیــا« آغاز 

ــرد. ک
ایــن بازیگــر در دوره هــای مختلــف جشــنواره فیلــم 
خیــال،  ســایه  فیلم هــای  در  بــازی  بــرای  فجــر، 
شــیرک، مــرد آفتابی و خواب ســفید، نامــزد دریافت 

ــوده اســت. غ بلوریــن ب ســیمر

به بهانه چاپ کتاب خاطرات کودکی حمید جبلی؛

یک کودک شصت ساله، مردی برای تمام فصول
هنر جشنواره

نشســت خبــری حــوزه هنــری دیجیتال بــا اصحاب 
ــری مجــازی حــوزه  ــدازی »گال رســانه پیرامــون راه ان

هنــری« برگــزار شــد.
امیــن نــادری )مدیــر حوزه هنــری دیجیتــال( در این 
گفــت: بــرای اولیــن بــار بســتری در فضــای  نشســت 
آثــار تجســمی ایجاد شــده  بــرای عرضــه  مجــازی 
ــرای  ــار خــود را ب ــه هنرمنــدان می تواننــد آث ک اســت 
نمایــش و فــروش در ایــن بســتر بــه مخاطبــان ارائــه 
دهنــد. نــادری افزود: ایــن روزهــا اهمیــت فضــای 
مجــازی بــه همــگان امــری ثابــت شــده اســت و 
گــون آن زندگــی روزمــره همــه افــراد را  گونا جوانــب 

کــرده اســت. ــر  متأث
مدیــر حــوزه هنــری دیجیتــال ادامــه داد: عــادت 
مصــرف رســانه ای افــراد امــری مهــم و ضــروری در 
ــی و ارتقــای فکــری هــر  جهــت حفــظ ســامت روان
گــر درســت بــه آن  جامعــه محســوب می شــود و ا
پرداختــه نشــود دچــار مشــکات بزرگــی خواهیــم 
گــر برنامه ریــزی درســتی بــرای مصــرف محتوا  شــد. ا
در زندگــی روزمــره خــود داشــته باشــیم، می توانیــم 
موقعیت هــای مناســبی بــرای بهره بــرداری درســت 
آســیب های  و  کنیــم  مجازی ایجــاد  فضــای  از 

ــم. ــش دهی کاه ــا را  ــن فض ــی از ای ــی ناش احتمال
آثــار  بــرای  مناســب  عرضــه  بســتر  افــزود:  وی 
و  کیفیــت  با بســیار  آثــار  معمــواًل  تجســمی که 
تنهــا  کــه  چــرا  نــدارد؛  وجــود  اســت  ارزشــمندی 
دسترســی به ایــن آثــار از طریق مراجعه حضــوری به 
گالری های  گرفتیــم تــا  گالری هــا اســت. لــذا تصمیم 
کنیــم تــا  مجــازی بــرای عرضه ایــن آثــار را راه انــدازی 
عــاوه بــر دسترســی سراســری عمــوم عاقه منــدان 
معیشــت  و  هنــر  اقتصــاد  آثــار،  به ایــن  کشــور 

کنیــم. هنرمنــدان را نیــز یــاری 
بــا  ُبعــدی  ســه  گالری هــای  داد:  ادامــه  نــادری 

اســتفاده از تکنولوژی هــای بــه روز دنیــا همچــون 
گالری هــای  و VR تحــت عنــوان   AR تکنولــوژی
دیــده  بــرای  امکانــی  هنــری  حــوزه  آنایــن 
هنرمنــدان  آثــار  شــدن  شناســنامه دار  و  شــدن 
ــود. مهم تریــن مأموریــت حــوزه  تجســمی خواهد ب
هنــری دیجیتــال در دســترس قــراد دادن منابــع، 
تولیــدات، محصــوالت و آثــار حــوزه هنــری اســت؛ 
در  فعالیت هایــی  هنــری  حــوزه  راســتا  در ایــن 
کتــاب صوتــی و  کتــاب الکترونیــک،  کتــاب،  زمینــه 
همچنیــن فیلــم و ســریال در قالــب بســتر نمایــش 
خانگــی انجــام داده اســت؛ در ســایر زمینه هــای 
هنــری نیــز در حــال تــدارک و برنامه ریــزی برای مهیا 
ــر حــوزه  ــردن زیرســاخت های الزم هســتیم. مدی ک
هنــری دیجیتــال گفــت: بســتر گالری هــای مجــازی 
خواهــد  تجســمی وصل  آثــار  فــروش  بســتر  بــه 
شــد؛ ایجاد این نمایشــگاه طبیعتــًا پیچیدگی هــای 
خاصــی به همــراه خواهــد داشــت، اما ایــن بســتر 
کمــک  هنرمنــدان  بــرای  پایــدار  درآمــد  به ایجــاد 
واحــد  مدیــر  شــادزاد  محمدعلــی  کــرد.  خواهــد 
نــوآوری و فنــاوری ســوره )نفــس( نیز در این نشســت 
گفــت: مــا تجربــه راه انــدازی چهــار  در توضیحاتــی 
نمایشــگاه مجــازی را داشــته ایم و در ایــن اتفــاق 
گالری هــای ابوالفضــل عالــی، خانــه عکاســان یــک 
افــزوده  واقعیــت  تکنولــوژی  از  اســتفاده  بــا  و دو، 
طراحــی و ارائــه شــده اســت. شــادزاد افــزود: هــر 
گالــری مخصــوص بــه خــود را دارد  اســتانی صفحــه 
و می توانــد آثــار نمایشــگاه های خــود را به صــورت 

مجــازی در ایــن فضــا بــه نمایــش بگــذارد.
گالری هــای حــوزه هنــری مرکــز هــم در  گفــت:  وی 
گرفتــه اســت و هــم آثــار  دســترس مخاطبــان قــرار 
گالری هــا و آثار نمایشــگاه های پیشــین آنها  روز ایــن 

قابــل مشــاهده اســت.

گــروه ادبیــات تطبیقــی  ســلیمی کوچی، دانشــیار 
دانشــگاه اصفهان و داور چهارمین دوره جشــنواره 
کوتــاه زاینــده رود در حاشــیۀ  دانشــجویی داســتان 
برگزاری آیین اختتامیه چهارمین دوره از جشنوارۀ 
کوتــاه زاینــده رود  سراســری دانشــجویی داســتان 
کــرد: بســیاری  گفــت وگــو با ایســنا اظهــار  نیــز در 
داســتان  جشــنواره  داســتان ایران  اصحــاب  از 
جشــنواره های  ســالم ترین  از  یکــی  را  زاینــده رود 
داســتانی می داننــد و این نیســت مگــر به این دلیل 
کــه طیــف مخاطبــان و شــرکت کنندگان آن جوانان 

و منحصــرًا دانشــجویان هســتند.
بخش هــای  برگزیــدگان  مراســم،  پایان ایــن  در 
ــر  ــرح زی ــه ش ــنواره ب ــن دورۀ جش ــف چهارمی مختل
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سیاســی، دانشــگاه اصفهــان بــا داســتان »تــوزی 

ابــدی«
نــدا علیپور، دانشــجوی کارشناســی زیــان و ادبیات 
فرانســه، دانشــگاه تهــران بــا داســتان »مقدمــات 

یــک مهمانــی مفصــل«
رتبۀ سوم به طور مشترک:

کارشناســی  دانشــجوی  روزگار،  محمدجــواد 
مهندســی مکانیــک، دانشــگاه رازی بــا داســتان 

»خلیفــه«

کارشناســی  دانشــجوی  حیــدری،  پروانــه 
داســتان  خوارزمی بــا  دانشــگاه  شــیمی کاربردی، 

بادام هــا« خاطــر  »بــرای 
بخش ویژه زاینده رود

ــی  کارشناس ــجوی  ــور، دانش ــری مص ــۀ اول: مه رتب
ارشــد علــوم ارتباطات اجتماعی، موسســه آموزش 
عالــی دانش پژوهــان پیشــرو بــا داســتان »قایــق 

ــوت« ــون ب گ درا
بخش کوتاه کوتاه

دانشــجوی  کیــا  فــرزان  امیرحســین  اول:  رتبــۀ 
کارشناســی فنــاوری اطاعــات ســامت، دانشــگاه 

علــوم پزشــکی اصفهــان بــا داســتان »شــکار«
بخش دانشجویان ایرانی خارج از کشور

دانشــجوی  خسروشــاهی  مانــا  اول:  رتبــۀ 
بشــر،  حقــوق  و  تنش هــا  مطالعــات  کارشناســی 
کــه در ایــن  کانــادا بــا داســتان »بــه نــام او  اوهــای 

شــد« گــم  نزدیکی هــا 
تقدیر شدگان

و  زبــان  کارشناســی  خــودالن،  عباســی  خســرو 
ادبیــات فارســی، دانشــگاه پیــام نــور البــرز در بخــش 

آزاد، بــا داســتان »هنــدی مــن فضــل ربــی«
 ابوالفضــل آقائی پــور، دانشــجوی دکتــری عمومــی، 
دانشــگاه علــوم پزشــکی هرمــزگان در بخــش آزاد بــا 

داســتان »چکاوک هــا«
و  بــرق  مهندســی  دانشــجوی  جعفــری،  عمــاد 
الکترونیک، دانشــگاه صنعتی شــیراز در بخش آزاد 

بــا داســتان »ماقــات در برهــوت«
کارشناســی ارشــد  کبرپــور، دانشــجوی  یاســمن ا
ادبیــات نمایشــی، دانشــگاه آزاد اســامی در بخــش 

ــا وقــار« ــا داســتان »محبــوب ب ویــژه زاینــده رود ب
کارشناســی ارشــد زبــان  محســن ایوبی دانشــجوی 
و ادبیــات فارســی، دانشــگاه عامــه طباطبایــی در 

کوتــاه بــا داســتان »فراموشــی«. بخــش داســتان 

گالری مجازی حوزه هنری 
با تکنولوژی روز راه اندازی شد

برترین های جشنواره داستان زاینده رود معرفی شدند

خبر

حجت االســام والمســلمین رمضانعلی معتمدی 
گفت وگــو با ایمنــا، بــا اشــاره بــه ضــرورت برگــزاری  در 
گفــت: اجرای ایــن طرح هــا از  طــرح بهارانــه ۱۴۰۰ 
ک نــون هــم یک فرهنگ ســازی  ســال های قبــل تــا
کتــاب و  و هــم یــک ضــرورت در توســعه و ترویــج 
ــم در  کــه امیدواری ــوده و اصلــی اســت  ــی ب کتابخوان

ســال های آتــی نیــز اجــرا شــود.
 ۶۰ از  بیــش  اصفهــان  اســتان  در  افــزود:  وی 
تعــداد  نظــر  از  و  کرده انــد  ثبت نــام  کتابفروشــی 
کتابفروشــی ها بعد از اســتان های تهران، خراســان 
رضــوی و قــم قــرار داریــم. تخفیف هــای در نظــر 
گرفتــه شــده بــرای طرح هــای فصلــی فــروش کتــاب 

نیــز بــرای اســتقبال مــردم مؤثــر بــوده اســت.
مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اسامی اســتان اصفهان 
کتابفروشــی ها نســبت بــه  بــا بیان اینکــه حضــور 
گذشــته افزایــش داشــته اســت، ادامــه  ســال های 
داد: پیش بینــی خریــد آنایــن امــکان خوبی اســت 
گذشــته مهیــا شــده و افــرادی  کــه طــی ســال های 
ندارنــد،  را  کتابفروشــی ها  در  حضــور  امــکان  کــه 

می تواننــد از مزایــای آن بهره منــد شــود.

کتاب هــای حوزه هــای مختلــف  معتمــدی عرضــه 
و  دانســت  مناســب  و  خــوب  را  طرح هــا  در ایــن 
کامــل  کتاب هــای طــرح نیــز  گســتره  کــرد:  تصریــح 
کــودک و نوجوانــان  کتاب هــای عمومــی،  شــده و 
کتاب هــای  و دانشــگاهی را شــامل می شــود، امــا 
کــه شــابک نــدارد مشــمول طــرح  کمــک آموزشــی 
نمی شــود و امیدواریــم بــا ثبت شــابک، کتاب های 
حــوزه کمــک آموزشــی نیــز بــه مــرور در این طــرح قرار 

گیــرد.
»امیدواریم ایــن  بیان اینکــه  بــا  همچنیــن  وی 
کتابخوانی  طــرح بتوانــد فرهنــگ مطالعــه و ســرانه 
گفــت: از ســوی دیگــر  کشــور افزایــش دهــد«،  را در 

ــه  ــب از جمل ــاز مخاط ــورد نی ــای م کتاب ه ــن  تأمی
کــه طی ایــن ســال ها انجــام  اهــداف طــرح اســت 
شــده اســت، امــا امیدواریــم ارتباطــی بیــن فعــاالن 
که  کتاب هایی  کتابفروشــی ها برقرار شــود تا  نشــر و 

موجــودی آن هــا تمــام شــده احصــا شــود.
بــه گفتــه مدیرکل فرهنــگ و ارشــاد اسامی اســتان 
اصفهــان، از جملــه مزایــا و ویژگی های ایــن طــرح 
ــا مخاطبــان  برقــراری ارتبــاط بدنــه صنعــت نشــر ب
کتاب هــای مــورد نیــاز مــردم تولیــد  ــا آثــار و  اســت ت
می شــود  باعــث  شــود؛ این  چــاپ  تجدیــد  یــا 
طرح هــای فصلــی فــروش کتــاب اثرگذاری بیشــتر و 

بهتــری داشــته باشــد.
کتابفروشــان  معتمــدی بــا اشــاره بــه نقــش مؤثــر 
کتابفروشــی ها امــکان خوبــی در  گفــت: طرح هــای 
ســطح جامعــه بــه شــمار مــی رود. در واقــع هــم بــازار 
نشــر را تقویــت می کنــد و هــم حلقــه بیــن صنعــت 
نشــر و مــردم اســت، در نتیجــه هرچــه کتابفروشــان 
تقویــت  نیــز  نشــر  و  تقویــت شــوند حــوزه چــاپ 
کــه همــه دســت اندرکاران این حــوزه  می شــود، چرا

بــه شــکل زنجیــره بهــم متصــل هســتند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان خبر داد؛

کتاب« کتاب فروشی اصفهان در طرح »بهارانه  خبرربخحضور بیش از ۶۰ 

تلویزیونربخ

فیلم کوتاهربخ

جشنوارهربخ

همایشربخ وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در حکمی مهــدی 
محمــدی مشــاور وزیر و مدیــرکل حــوزه وزارتی این 
ســتاد  اجرایــی  دبیــر  عنــوان  بــه  را  وزارتخانــه 
بزرگداشــت حکیــم نظامی گنجوی منصــوب کرد.

در متن حکم سیدعباس صالحی آمده است:

اســامی  فرهنگی ایــران  هویــت  فارســی  »زبــان 
طــول  در  هویــت  اســتمرار این  و  دوام  و   اســت 
و  شــاعرانه  کوشــش های  مدیــون  تاریــخ، 
و  وزیــن  آثــار  خلــق  بــا  کــه  اســت  نویســندگانی 
ارزشــمند خــود بــه دیرپایــی، غنــا و عظمــت آن 
افزوده انــد و پاسداشــت و تکریــم آنــان هماننــد 

اســت. فرهنگــی  هویــت  تحکیــم  و  تقویــت 
تخصــص  و  تجربــه  تعهــد،  مراتــب  بــه  نظــر 
جناب عالــی بــه موجب این حکم به عنــوان »دبیر 
اجرایی ســتاد بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی« 
بــا همــکاری  اســت  امیــد  منصــوب می شــوید، 
از ظرفیت هــای  بهره گیــری  و  تابعــه  واحدهــای 
موجــود در انجــام وظایف محوله موفق و ســربلند 

باشــید.«

ــون  ــینما و تلویزی ــده س کنن ــه  ــی تهی ــی امین مجتب
آخریــن وضعیــت پــروژه حضــرت معصومــه )س( را 
گفــت: مدتــی اســت  کــرد. وی در ایــن بــاره  تشــریح 
معصومــه  حضــرت  ســریال  نســخه  نــگارش  کــه 
)س( بــه پایــان رســیده اســت و نظــرات مثبتــی از 
ســوی مشــاوران مذهبــی درباره فیلمنامــه دریافت 
کردیــم. نویســندگان این اثــر در حــال بررســی و جمع 
بنــدی نهایی ایــن نظــرات هســتند. در حــال حاضر 
هــم وارد فــاز پیــش تولیــد صفر ایــن ســریال شــده ایم 
و پیــش بینــی می شــود تــا پایــان ســال جــاری بــه 
پیــش تولیــد نهایــی رســیده و پــس آن، ســاخت 

مجموعــه آغــاز شــود.

پــروژه حضــرت معصومــه )س( به نویســندگی جواد 
کارگردانی جواد افشــار،  افشــار و حمیــد رســول پــور و 
تهیــه کنندگــی مجتبــی امینــی بــا همــکاری آســتان 
مرکــز  در  )س(  معصومــه  حضــرت  حــرم  مقــدس 

ســیما فیلــم تولیــد خواهــد شــد.

و  نویســندگی  بــه  »هدیــه«  کوتــاه  فیلــم   
کنندگــی  کارگردانــی موســی نجــوم طلــب وتهیــه 
منوچهر هــادی، مراحــل پــس تولیــد را می گذرانــد. 
مراحــل  اتمــام  از  پــس  »هدیــه«،  کوتــاه  فیلــم 
گــذاری  کوتــاه راهــی مرحلــه صدا تدوین، ایــن اثــر 
کوتــاه  شــد. طراحــی و ترکیــب صدای ایــن فیلــم 

می شــود.  انجــام  صادقــی  امیرحســین  توســط 
کــه فضایــی تقریبــًا فانتــزی دارد، داســتان  »هدیــه« 
که در شــبی تصمیم می گیرد خودش  مردی اســت 
کنــد امــا در لحظــه آخــر هدیــه ای بــه او  را از دنیــا رهــا 
کوتــاه  کــه... دیگــر عوامل ایــن اثــر  داده می شــود 
کــه بــرای جشــنواره های داخلــی و خارجــی آمــاده 
می شود، عبارتند از: مدیر فیلمبرداری: محمدرضا 
ــن:  ــدی، تدوی ــب اهلل محم ــردار: حبی ــور، صداب گلپ
محمــد ابراهیم هــادی، طراحی و ترکیب صــدا: امیر 
حســین صادقــی، موســیقی: بابــک زریــن، طــراح 
گریــم: اقبــال القاســی،  گلــزاده، مجــری  گریــم: امیــد 
طلــب،  نجــوم  حمیــد  لبــاس:  و  صحنــه  طــراح 
جلوه هــای ویــژه بصــری: حســن نجفــی، اصــاح 
رنــگ و نــور: کوثر حیدری، دســتیارکارگردان: ریحانه 

کــی، منشــی صحنــه: نــگار شــهبازی اســت. ادرا

کــه بــا  همزمــان بــا مراســم اختتامیــه جشــنواره 
کاشــان،  شــهردار  ابریشــمی راد  ســعید  حضــور 
ســازمان  رئیــس  واحدیــان  محمدحســین 
فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری، میثــم 
نمکــی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی، 
کاشــانی دبیــر جشــنواره، امیرحســین  خیــام وقــار 
حریری کاشــانی رئیس مرکز تئاتر مولوی، تعدادی 
از مدیــران شــهری و هنرمنــدان برگــزار شــد، آرای 
هیــأت داوران شــانزدهمین جشــنواره سراســری 

کاشــان اعــام شــد. تئاتــر مهــر 
در بخــش صحنــه ای هیــأت داوران متشــکل از 
کــدل و ســعید خســروی  گاب آدینــه، حســین پا
بــدون اولویــت معرفــی، جوایز ایــن بخــش شــامل 

دیپلــم افتخــار، تندیــس و جایــزه نقــدی را بــه آرش 
نمایــش »پنهــان  بــرای  تهــران  از  فاحت پیشــه 
کیانوش ایــازی از تهــران بــرای  خانــه پنــج در« و 

کــرد. نمایــش »زیــپ« اهــدا 
بــا رأی  کــودک و نوجــوان  همچنیــن در بخــش 
هیــأت داوران متشــکل از فــردوس حاجیان، لیلی 
رشــیدی و فرنــاز ماجــدی دیپلــم افتخــار، تندیــس 
و جایــزه نقــدی بــه فــرزاد لباســی از همــدان بــرای 
کجــا«، وحیــد نفــر از  گربــه  کجــا  نمایــش »مــوش 
کــور«  تهــران بــرای نمایــش »آرزوهــای یــک مــوش 
ــا  ــرای نمایــش »مــوش ت کهــن از تهــران ب و رامیــن 
گرفــت و هیــأت داوران لــوح تقدیــر  مــوش« تعلــق 
و جایــزه نقــدی را بــه عمادالدیــن رجبلــو بــرای 

ــرد. ک ــرگان اعطــا  گ نمایــش دشــمن خــدا از 
در بخــش متــون نمایشــی و نمایشنامه نویســی بــر 
ــروی و  ــن خس ــی، محس ــوب آقاخان ــاس رأی ای اس
مهــدی صفاری نــژاد از نویســندگان و هنرمنــدان 
کشــور، نمایشــنامه »پانزده متر و نیم«  ارزنده تئاتر 
نوشــته عباس چهل تنــان از شــیراز، راضیه نوشــته 
شــهرام احمــدزاده از تهــران و نمایشــنامه »اتفــاق« 
به نویسندگی محمدصادق خیمه کبود از کاشان 
به عنوان نمایشــنامه برگزیده انتخاب و به ترتیب 

کردنــد. عناویــن اول تــا ســوم را کســب 

ســردار یعقــوب ســلیمانی ضمــن تبریــک ســالروز 
فاطمــه  حضــرت  اهل بیــت،  کریمــه  والدت 
کــرد: برگــزاری همایشــی  معصومــه )س( عنــوان 
بــرای بزرگداشــت مقــام دختــران شــاهد و ایثارگــر 
و تجلیــل از دختــران ســرآمد جامعه ایثارگــری 
در حوزه هــای مختلــف، از برنامه هــا و اهــداف 
بخــش فرهنگــی بنیــاد شــهید و امور ایثارگــران 
کــه ســالروز والدت حضــرت  در ســال جدیــد بــود 
روز  گرامیداشــت  و  )س(  معصومــه  فاطمــه 
دختــر مناســبت خوبــی بــرای تحقق ایــن هــدف 

ــزاری همایــش سراســری شــد. و برگ
شــهید  بنیــاد  آموزشــی  و  فرهنگــی  معــاون 
نخســتین  اعام اینکــه  بــا  امور ایثارگــران  و 
همایــش سراســری بزرگداشــت مقــام دختــران 
شــاهد و ایثارگــر روز یکشــنبه ۲۳ خردادمــاه در 
مقــدس  دفــاع  اســامی و  انقــاب  ملــی  مــوزه 
کــرد: نخســتین همایــش  برگــزار می شــود اضافــه 
عــاوه بــر تهــران به صــورت هم زمــان و وبینــاری 

کشــور برگــزار خواهــد شــد.  در سراســر 

وی مدعویــن اصلــی و عمــده تجلیل شــوندگان 
شــهدای  دختــر  فرزنــدان  را  همایــش  در ایــن 
از  تجلیــل  افــزود:  و  کــرد  اعــام  حــرم  مدافــع 
ــز  ــر حائ نخبــگان علمی )دختــران شــاهد و ایثارگ
کنکــور سراســری( و قهرمانــان  رتبــه زیــر ۱۰۰ در 
از  جامعه ایثارگــری  المپیکــی  و  ملــی  ورزشــی 
سراســری  همایــش  مهم ایــن  اهــداف  دیگــر 

اســت.
برگزاری ایــن  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  ســلیمانی 
کرامــت، ارتبــاط وبینــاری با ۲  همایــش در دهــه 
اســتان خراســان رضــوی و قــم در طــی همایــش 

هــم پیش بینــی شــده اســت.

دبیر ستاد بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی 
معرفی شد

آخرین اخبار از روند ساخت سریال 
حضرت معصومه )س(

کوتاه »هدیه« در مراحل پس از تولید فیلم 

با معرفی و تقدیر از برگزیدگان صورت گرفت؛

پایان جشنواره سراسری تئاتر مهر در خانه 
طباطبایی های کاشان

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران خبر داد؛

نخستین همایش بزرگداشت مقام دختران شاهد 
و ایثارگر برگزار می شود

سیدمحسن هاشمی - شهردار مبارکه

دستگاه مزایده گزار: شهرداری مبارکه
شــهرداری مبارکــه درنظــردارد بــه اســتناد مصوبــه شــماره 1۴۰۰/2۵۳ مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰2 شــورای محتــرم اسامی شــهر مبارکــه، بهــره بــرداری از 
نمایشــگاه و فروشــگاه دائمــی گل نرگــس را بارعایــت قوانیــن و مقــررات ازطریــق مزایــده عمومی بــه مــدت یکســال شمســی بــه اشــخاص حقیقــی یــا 

گــذار نمایــد. حقوقــی واجدالشــرایط وا
مشخصات موردمزایده:

شرایط شرکت در مزایده:
1( مبلــغ و نــوع تضمیــن شــرکت در مزایــده: ارائــه ضمانتنامــه بانکــی یــا واریــز نقــدی بابــت ســپرده شــرکت در مزایــده بحســاب ســیبای 

مبارکــه شــهرداری  بنــام   ۰1۰۵19۳۳9۶۰۰۳
2( شرکت کنندگان بایستی رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامات را نمایند.

۳( محــل دریافــت اســناد مزایــده: شــهرداری مبارکــه، امــور قراردادهــا تلفــن: ۵2۴۰2۰21، ۰۳1 بــا واریــز مبلــغ ۶۶۰/۰۰۰ ریــال بهمــراه مالیات بــر ارزش 
افــزوده بــه شــماره حســاب ۰1۰۵19۳۴۰۶۰۰۵ بنام ســپرده شــهرداری

گهی تا روز چهارشنبه مورخ 1۴۰۰/۰۴/۰9 خواهد بود. ۴( مهلت دریافت اسناد: در ساعات اداری از تاریخ درج آ
کثــر تــا پایــان وقــت اداری روز شــنبه مــورخ  گــران بایســتی پیشــنهادات خــود را حدا ۵( مهلــت و نحــوه تکمیــل و تحویــل پیشــنهادات: مزایــده 

1۴۰۰/۰۴/12 بشــرح ذیــل بــه دبیرخانــه محرمانــه حراســت این شــهرداری تســلیم و رســید دریافــت دارنــد.
کمیســیون عالــی معامــات در  ۶( زمــان بازگشــایی پیشــنهادات: ســاعت 1۴:۳۰ بعدازظهــر روز یکشــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰۴/1۳ بــا حضــور اعضــای 

محــل ســاختمان شــهرداری
7( شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات ارسالی مختار می باشد.

8( سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارک مزایده درج گردیده است.
گهی با برنده مزایده خواهد بود. 9( هزینه درج آ

11۴8۶87 / م الف

گهی مزایده عمومی آ
نوبت اول

مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده عمومی نرخ پایه اجاره براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری نام مرکز

27/۰۰۰/۰۰۰ ریال ماهیانه ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال اجاره نمایشگاه و فروشگاه دائمی گل نرگس



سال پنجم - شماره  11۵۶ 
دوشنبه  2۴  خرداد  1۴۰۰ -  ۳ ذی القعده  1۴۴2

ورزش1۴  ژوئن     2۰21 ۶

خبر

لژیونــر هندبال ایــران بــا اشــاره بــه حضــور بازیکنــان 
ــت:  گف ــر،  ــال قط ــگ هندب ــی در لی ــه ای خارج حرف
تــوان مالــی تیم هــای قطــر بــه آنهــا اجــازه می دهــد 

ــه بهترین هــا را در اختیــار داشــته باشــند.  ک
ســعید برخــورداری در خصــوص حضــورش در لیگ 
هندبــال قطــر، اظهار کرد: در تعطیالت ژانویه یعنی 
ــه  ــا توجــه ب ــتانی ب ــاالت زمس ــل و انتق در پنجــره نق
توافــق تیــم العربــی و باشــگاهم در اســپانیا، از اللیگا 
بــه تیــم العربــی پیوســتم. باتوجــه به اینکــه تیــم 
العربــی یکــی از تیم هــای خــوب و قدرتمنــد هندبال 
قطــر اســت و قهرمــان دور قبــل باشــگاه های آســیا 
بــود و همیشــه در لیــگ هندبــال، قطــر برای کســب 
عناویــن مختلــف می جنگد، هدفــم بود تا بــا آمدن 
به ایــن تیــم، شــانس خــود را در یــک تیــم بــزرگ 

کنــم. امتحــان 
وی بــا بیان اینکــه ســطح لیــگ قطــر از آنچــه تصــور 
کرد:  کید  می کردم بســیار باالتر و ســخت تر اســت، تا
هندبــال قطــر رشــد خوبــی داشــته اســت، وضعیــت 
تیــم ملــی هندبــال قطــر را همــه می داننــد، بنابراین 
لیــگ آنهــا پیشــرفت خوبی داشــته اســت و بــا توجه 
کشــورهای  کــه از  کیفیتــی  بــه بازیکنــان حرفــه ای با
صاحــب ســبک هندبــال بــه ویــژه اروپــا، راهــی لیــگ 
هندبــال قطــر می شــوند، ســطح تیم هــا بــه هــم 
نزدیــک و ســخت و فشــرده اســت. دروازه بــان ملــی 
پــوش ســابق تیــم ســپاهان ادامــه داد: تــوان مالــی 
ــت را  ــن فرص ــری دارند، ای ــای قط ــه تیم ه ک ــی  خوب
کــه بــه راحتــی تــوان خریــد بهترین  بــه آنهــا می دهــد 
بازیکنــان را داشــته باشــند و بازیکنــان مطرحــی بــه 

لیــگ قطــر می آینــد و بــازی می کننــد.
گفــت: در هندبــال قطــر ســه جــام لیگ  برخــورداری 

کاپ را پیــش رو  کاپ و امیــر  ســتارگان قطــر، قطــر 
داریــم کــه در پایان ایــن فصــل رقابت هــای هندبال، 
کاپ و  کاپ و قطر  قهرمان دو جام قهرمانی در امیر 

نایــب قهرمــان لیگ ســتارگان شــدیم.
لیــگ  جریــان  در  متاســفانه  بیان اینکــه  بــا  وی 
کرونــا  ســتارگان چنــد نفــر از بازیکنــان تیــم درگیــر 
شــدند و از ســوی دیگر مصدومیت برخی بازیکنان 
بــه تیــم ضربــه زد و نتوانســتیم در لیــگ ســتارگان 
گونــه ای  کــرد: وضعیــت بــه  قهرمــان شــویم، اظهــار 
کــه در چنــد بــازی آخــر بــدون بازیکنــان اصلــی  بــود 
بــازی کردیــم و تصــور می کنم ایــن مســئله، قهرمانی 
گرفــت، امــا بعــد از آن دو جــام قهرمانــی دیگــر  را از مــا 
کــه جــام بســیار  گرفتیــم، بــه خصــوص امیــرکاپ  را 
باارزشــی در قطــر اســت، همچنیــن جایــزه بزرگــی از 
ســوی فدراســیون هندبــال قطــر برای ایــن جــام در 
کــه توانســتیم آن را بــه خود  نظــر گرفتــه شــده اســت 

اختصــاص دهیــم.
دروازه بــان اصفهانــی تیــم هندبــال العربــی قطــر در 
گفــت:  خصــوص وضعیــت خــود در تیــم العربــی، 
تیــم داشــتم،  مــدت عملکــرد خوبــی در  در ایــن 
هرچنــد کمی زمــان نیــاز داشــتم تا بتوانــم در ترکیب 
کنــم و بــا توجــه بــه حضــور  تیــم، جایگاهــم را ثابــت 
بان هــای  دروازه  بهتریــن  از  کــه  شــاریچ  دانیــل 
کــه سابقه ایســتادن درون  هندبــال جهــان اســت 
دروازه تیــم بارســلونا را دارد کار ســخت و بزرگــی بــود، 

کنــم. امــا نهایتــا توانســتم خــودم را ثابــت 
الریــان،  فینــال مقابــل  بــازی  برخــورداری دربــاره 
کــرد: خوشــبختانه همــه از عملکــردم راضــی  اظهــار 
کردیــم و  بودنــد. در فینــال، بــازی را خــوب شــروع 
گل بــه رختکــن رفتیــم؛  نیمــه اول بــا اختــالف پنــج 

ــرد،  ــاز بگی ــا امتی ــت از م ــان توانس ــه دوم الری در نیم
ــا پیــروزی ۲۷  امــا در مجمــوع توانســتیم فینــال را ب
گذاریــم و قهرمــان جــام حذفــی یــا  بــر ۳۰ پشــت ســر 
امیــرکاپ هندبــال قطــر شــویم و بایــد ســریع آمــاده 
آســیا  باشــگاه های  جــام  رقابت هــای  در  حضــور 
گران در  بــه حضــور تماشــا اشــاره  بــا  شــویم. وی 
بــازی مرحلــه نیمــه نهایی و فینــال، گفــت: با توجه 
کشــور  کسیناســیون در  کــه وا بــه ســرعت خوبــی 
کســن را دریافــت  قطــر دارد بیشــتر افــراد دوز دوم وا
موبایل هــا  روی  بــر  نرم افــزاری  قطــر  در  کرده انــد، 
کشــور  کــه بــرای ورود بــه هــر مکانــی در  نصــب شــده 
کرونــا داریــد یــا خیــر و  کــه شــما  نشــان می دهــد 
ــا وجــود  ــا خیــر؟ بنابرایــن ب کســینه شــده اید ی ــا وا ی
گران توانستند  چنین سیستم پیشرفته ای تماشا
در نیمــه نهایــی و فینــال حضور داشــته باشــند و به 
کــه  ــود، چرا ــم دلچســب ب شــخصه این شــرایط برای
دلتنگ ایــن جو شــده بــودم و خوشــحالم در مقابل 

کردیــم. کســب  گران مان این پیــروزی را  تماشــا
 دروازه بــان اصفهانــی تیــم هندبــال العربــی قطــر 
بــا حضــور در جــام  کیدکــرد: هــدف بعــدی مــا  تا
باشــگاه های آســیا، دفــاع از عنــوان قهرمانــی اســت 
و امیــدوارم بتوانیــم عملکرد خوبی داشــته باشــیم.

برخــورداری بــا بیان اینکــه قــراردادش بــا تیــم العربــی 
گذشــت  گفــت: بــا  قطــر ســه ســال و نیــم اســت، 
یــک نیــم فصــل، ســه ســال دیگــر از قــراردادم بــا 
ــر روی تیــم اســت.  ــزم ب ــده و تمرک ــی باقــی مان العرب
گــر پیشــنهاد خوبــی داشــته باشــم بایــد بــا باشــگاه  ا
ــود  ــه وج ــث رضایت نام ــه بح ک ــم، چرا کن ــورت  مش
باعــث  و  باشــد  خوبــی  پیشــنهاد  گــر  ا امــا  دارد، 
کــرد. پیشــرفتم شــود، قطعــا روی آن فکــر خواهــم 

لژیونرهندبالایران:

سطح لیگ هندبال قطر سخت و سنگین است کنــون ورزشــکاران ایرانی ۶۳ ســهمیه المپیــک  تا
کــه  ســهمیه هایی  کرده انــد.  کســب  را  توکیــو 

در  حضــور  بــرای  ورزشــکاران ایرانی  کنــون  تا
ــو  ــک توکی ــی المپی ــی یعن ــداد ورزش ــن روی بزرگتری
کرده انــد به ایــن شــرح اســت؛ تیرانــدازی  کســب 
یــک، دوومیدانــی ۲، بســکتبال ۱۲،  کمــان  بــا 
ک یــک، دوچرخــه ســواری یــک،  کایــا بوکــس ۲، 
کاراتــه ۴، والیبــال ۱۲، تیراندازی  شمشــیربازی ۴، 
کشــتی ۱۱،  ۶، تنیــس روی میــز یــک، تکوانــدو ۲، 
روئینــگ یــک، وزنــه برداری ۲. بنابــر اعالم نصراهلل 
کاروان ایــران در المپیــک بــا  ســجادی سرپرســت 
کنون امکان افزایش  وجود کســب ۶۳ ســهمیه تا
ســهمیه ایران بــا توجــه بــه رویداد هــای انتخابــی 

کارت وجــود دارد. پیــش رو و وایلــد 

دو ورزشــکار اصفهانــی بــه اولیــن اردوی تیــم ملــی 
کــوراش بانــوان دعــوت شــدند.

ــد  ــدی ون ــس عی ــی و پردی ــد صالح ــرین محم نس
اولیــن اردوی  بــه همــراه ۳۶ ورزشــکار دیگــر در 
کــوراش بانــوان بــرای آمادگــی شــرکت  تیــم ملــی 
در مســابقات قهرمانــی بزرگســاالن آســیا حضــور 
کمــپ  دارند. ایــن اردو از یکــم تــا ۱۵ مــرداد مــاه در 
تیم هــای ملــی بــه میزبانــی شــهر بجنوردبرگــزار 
ک روح بــه عنــوان ســرمربی،  می شــود. بتــول پــا
فاطمــه فرخــی مربــی و بدنســاز، آذر کولیوند مربی 
و فاطمــه اسالمی سرپرســت در ایــن اردو حاضــر 

ــود. ــد ب خواهن
ــهریور  ــیا ۶ ش ــاالن آس ــی بزرگس ــابقات قهرمان مس

ــد. ــد ش ــزار خواه ــتان برگ ــکند ازبکس ــاه در تاش م

دوچرخــه  رنگارنــگ  مــدال   ۹۲ دارنــده  جنــت 
بــا طالیی پوشــان تمدیــد  را  قــراردادش  ســواری، 
کــرد. حامــد جنــت رکابــزن پــر افتخــار باشــگاه فــوالد 
کنــون ۹۲ مــدال رنگارنــگ  کــه تا مبارکــه ســپاهان 
ــا  کــرده، قــراردادش را ب کســب  داخلــی و باشــگاهی 

کــرد. طالیــی پوشــان تمدیــد 
کــه ســومین فصــل حضــورش را در ســپاهان  جنــت 
کشــوری و باشــگاهی،  تجربــه می کنــد ۸۰ مــدال 
 ۷ و  آســیا  کاپ  مــدال   ۲ آســیایی،  مــدال   ۳
از  تور هــای بین المللــی دوچرخــه ســواری  مــدال 

اســت. ورزشــکار  افتخارات ایــن 

فیزیوتــراپ تیــم ملــی توضیحاتــی را در خصــوص 
کــرد.  هافبــک  ایــن تیــم ارائــه 

علیرضاشــهاب، فیزیوتراپ تیم ملی فوتبــال درباره 
گفت: ایــن بازیکــن در دیــدار  شــرایط وحیــد امیــری 

ــا  ــترینگ پ ــه همس ــفانه از ناحی ــن متأس ــر بحری براب
آســیب دیــده اســت.

کارهــای تشــخیصی بــرای درمان ایــن  وی افــزود: 
وضعیتــش  تــا  انجــام  فرصــت  اولیــن  در  بازیکــن 

شــود. مشــخص 

مجمــع انتخاباتی هیــأت قایقرانی اســتان اصفهان 
برگــزار و ســلمان قاضی عســگر در ســمت خــود ابقــا 

شــد. 
مجمــع انتخاباتی هیــأت قایقرانی اســتان اصفهان 
پیــش از ظهــر امــروز بــا حضــور رئیــس فدراســیون 
اســتان  جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل  و  قایقرانــی 

اصفهــان برگــزار شــد.

بهــزاد  بــرای ریاســت این هیــأت فاطمــه توکلــی، 
قاضی عســگر،  زمانی، هــادی  علی رضــا  رحمانــی، 
کاندیــد  ســلمان قاضی عســگر و مهــدی نجاریــان 
کــه زمانــی و نجاریــان در مجمع حضور  شــده بودنــد 

کــه بــه منزلــه انصــراف تلقــی شــد. پیــدا نکردنــد 
در ادامــه نیــز توکلــی و هــادی قاضی عســگر بــه نفــع 
رفتنــد،  کنــار  انتخابــات  از  ســلمان قاضی عســگر 
صحبت هــای  قاضی عســگر  ســلمان  و  رحمانــی 
کردنــد  خــود را انجــام داده و برنامه هایشــان را ارائــه 

و ســپس رأی گیــری انجــام  شــد.
که حضور داشتند  در پایان از بین اعضایی مجمع 
رأی گیــری انجــام شــد و ســلمان قاضی عســگر بــا 
کســب ۱۱ رأی از ۱۳ رأی موجــود بــه عنــوان رئیــس 
هیــأت قایقرانــی اســتان اصفهــان انتخــاب شــد، 
کــرد، یــک رأی نیــز  کســب  رحمانــی نیــز یــک رأی 

ســفید بــود.

مســابقات  در  قضــاوت  بــرای  اصفهانــی  بانــوی 
شــد.  دعــوت  آســیا  زنــان  قهرمانــی  هندبــال 

هجدهمیــن دوره مســابقات هندبــال قهرمانــی 
زنــان آســیا از ۲۴ شــهریور تــا ســوم مهــر ســال جــاری 

کــره جنوبــی برگــزار می شــود. در 
و  قضــاوت  بــرای  آســیا  هندبــال  کنفدراســیون 
هندبــال  مســابقات  فنــی  کمیتــه  در  عضویــت 
ــام  ــه ن ک ــرد  ک ــوت  ــی دع ــیا از ۳ زن ایران ــی آس قهرمان
یــک بانــوی اصفهانــی در بیــن دعوت شــدگان دیده 

می شــود.
بــر اســاس دعــوت کنفدراســیون هندبال آســیا فرناز 
کوبــل  مظاهــری از اصفهــان و عاطفــه مظفریانــی 

داوری ایــران جهــت قضــاوت مســابقات هندبــال 
قهرمانــی زنــان آســیا و میتــرا نــوری، عضــو هیــات 
صــورت  بــه  هندبال ایــران  فدراســیون  رئیســه 
کمیتــه فنی ایــن رقابت هــا  رســمی برای عضویــت 

کــرد.  دعــوت 

برتــری  بــا  گل گهــر  و  ذوب آهــن  تیــم  دو  دیــدار 
رســید.  پایــان  بــه  قلعه نویــی  گردان  شــا

دیــدار  یــک  در  گل گهــر  و  ذوب آهــن  تیــم  دو 
جانبــه  ســه  رقابت هــای  قالــب  در  دوســتانه 
مشــهد  در ورزشــگاه امــام رضــا )ع( بــه مصــاف هم 

رفتنــد که ایــن دیــدار در نهایــت بــا برتــری ۴ بــر یک 
ســیرجانی ها بــه پایــان رســید. 

گلزنــی  بــا  اول  نیمــه  در  قلعه نویــی  گردان  شــا
رضــا شــکاری در دقیقــه ۱۳ از حریــف خــود پیــش 
افتادنــد امــا در آغــاز نیمــه دوم رضــا محمودآبادی 

کشــاند. ــه تســاوی  کار را ب
گل بــه خــودی مســعود ابراهیــم زاده،  در ادامــه 
تــا  باعــث شــد  و رضــا شــکاری  گادویــن منشــا 
ــارج  ــا پیــروزی از زمیــن خ ــدار ب گل گهــر در ایــن دی

شــود.
رقابت هــای ســه جانبه مشــهد با حضــور گل گهر، 
برگــزار می شــود و ذوبی هــا  ذوب آهــن و پدیــده 
در ادامه ایــن رقابت هــا یــک دیــدار دیگــر مقابــل 

کــرد. پدیــده برگــزار خواهنــد 

سهمیه المپیکی ایران در توکیو افزایش می یابد 

دعوت دو ورزشکار اصفهانی 
کوراش بانوان  به اردوی تیم ملی 

برایسومینسالپیاپی:

ادامه حضور جنت در تیم دوچرخه سواری سپاهان 

نوع مصدومیت هافبک تیم ملی فوتبال مشخص شد

سلمان قاضی عسگر برای ۴ سال دیگر رئیس هیأت 
قایقرانی اصفهان شد 

قضاوت بانوی اصفهانی در هندبال قهرمانی آسیا 

گردان قلعه نویی مقابل ذوب آهن  برتری پرگل شا
گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

باشــگاه پرســپولیس بــا توجــه بــه محــروم بــودن از 
درآمدهــای معمــول و بــه حــق از برگزاری مســابقات 
مثــل حــق پخــش، در نظــر دارد اقــدام بــه بلیــت 
صــورت  بــه  خــود  بازی هــای  مجــازی  فروشــی 
کنــد.  در پــی همیــاری خــوب و همراهــی  نمادیــن 
هواداری، ایــن  کمــک  طــرح  در  تقدیــر  شــایان 
باشــگاه بنا بر پیشــنهادهای مطرح شــده از ســوی 
مردمــی،  کمک هــای  جــذب  بــرای  هــواداران 
انجــام بلیــت فروشــی نمادیــن در جریــان برگــزاری 
کار داد. باشگاه  بازی های پرسپولیس را در دستور 
پرســپولیس با توجه به محروم بودن از درآمدهای 
ــابقات  ــزاری مس ــق از برگ ــه ح ــوم و ب ــول، مرس معم
مثــل حــق پخــش، در نظــر دارد بــا همکاری شــرکت 
راد پــرداز و بــا اســتفاده از طرح هــای پیشــنهادی 
هــواداران و تــا فراهــم شــدن شــرایط حضــور دوبــاره 
گران در ورزشــگاه، اقــدام بــه بلیــت فروشــی  تماشــا
نمادیــن  صــورت  بــه  خــود  بازی هــای  مجــازی 
ــه فراهــم شــدن شــرایط  ــا امیــد ب کند. ایــن طــرح ب
گران در  حضــور هــر چــه ســریع تر و دوبــاره تماشــا
ورزشــگاه و در ســه طبقــه قیمتــی انجــام می شــود 
و آغــاز آن از روز چهارشــنبه ۲۴ خــرداد، خواهــد بــود 
کــه نحوه انجام آن متعاقبــًا در اطالعیه های بعدی 
بــه اطــالع هــواداران عزیــز پرســپولیس می رســد. 
باشــگاه پرســپولیس ضمن اینکــه بــار دیگــر تقدیــر 
و ســپاس خــود از هــواداران بــرای تــالش در جهــت 
حــل بخشــی از مشــکالت باشــگاه را اعالم مــی دارد، 
در نظــر دارد؛ بــه انتخــاب قرعــه، هدایایــی را صرفــًا 
بــرای نشــان دادن مراتــب قدردانی خود، به نفراتی 
کمــک هــواداری  از میــان شــرکت کنندگان در طــرح 
بازی هــای  نمادیــن  بلیــت  خریــد  همچنیــن  و 
کنــد. همچنیــن کمیتــه روابــط  پرســپولیس، اعطــا 
عمومی باشــگاه پرســپولیس در آینــده نزدیــک از 
کثــر موارد ایده اولیــه آن،  طرح هــای دیگــری که در ا
از ســوی هــواداران مطــرح شــده اســت، رونمایــی 

کــرد. خواهــد 

رونمایی پرسپولیس 
از طرح بلیت فروشی 

مجازی سوپرجام 
کیــد  قهرمــان وزنه بــرداری المپیــک لنــدن بــا تا
ســهراب  رســتمی و  کامی کیانــوش  نا بر اینکــه 
کســب ســهمیه المپیــک ۲۰۲۰ قابــل  مــرادی از 
گفــت: امیــدوارم در توکیــو از  پیــش بینــی بــود، 

شــود.  دفــاع  وزنه برداری ایــران  آبــروی 
و  بــرداری  وزنــه  جهانــی  فدراســیون  اعــالم  بــا 
فدراســیون،  شــده این  روز  بــه  رنکینــگ  طبــق 
علــی  و  کیلوگــرم   ۱۰۹ دســته  علی هاشــمی در 
نماینــدگان  ســنگین  فــوق  دســته  در  داودی 
ــران در بازی هــای المپیــک توکیــو  ــه برداری ای وزن
خواهنــد بــود و این یعنی وداع کیانوش رســتمی و 

بازی هــا. دوره  با ایــن  مــرادی  ســهراب 
ایــن دو وزنــه بــردار مدعی ایــران در حالــی از کســب 
ــه در  ک ــد  ــو بازماندن ــک توکی ــرای المپی ــهمیه ب س
المپیــک ۲۰۱۶ ریــو صاحــب مــدال طــالی اوزان 
کیلوگــرم  کیلوگــرم )کیانــوش رســتمی( و ۹۴   ۸۵
وجــود  بــا  امــا  بودنــد  شــده  مــرادی(  )ســهراب 
بــرای  کــه  زیــادی  هزینه هــای  و  پیگیری هــا 
المپیکی شــدن دوباره شــان انجام شــد، از دست 
که نه جزو هشــت  یابی به ســهمیه بازماندند چرا
نفــر اول اوزان خــود بودنــد و نــه بهتریــن وزنــه بردار 
قــاره. بهــداد ســلیمی که خــود مــدال طال المپیک 
۲۰۱۲ لنــدن در دســته فــوق ســنگین را در اختیــار 
کامی کیانوش رســتمی و ســهراب  دارد، می گوید نا
مرادی در کســب ســهمیه کاماًل قابل پیش بینی 
که دو نماینده  بود. وی همچنین امیدوار اســت 
جــوان وزنــه برداری ایــران که تجربه ای از المپیک 
ندارنــد، بتواننــد در توکیــو موفــق ظاهــر شــده و از 

کننــد. آبــروی وزنــه برداری ایــران دفــاع 
کیانوش و سهراب مسائل خاص خود را 

داشتند
کیــد بر اینکه  بهــداد ســلیمی در گفتگــو بــا مهــر با تا
ــه  ــوش رســتمی و ســهراب مــرادی هــر یــک ب کیان
ــرای  ــتند ب ــود نتوانس ــاص خ ــکالت خ ــل مش دلی
گفــت:  المپیــک توکیــو صاحــب ســهمیه شــوند، 
نــام  ثبــت  عــدم  خاطــر  رســتمی به  کیانــوش 
مســابقات  در  خــود  امتیــاز  از  رسمی نتوانســت 
ــد،  کن ــتفاده  ــهمیه اس ــب س کس ــرای  ــوئیس ب س
گزینشــی دیگــر از  بعــد از آن هــم در مســابقات 
دســتیابی به امتیاز الزم بازماند. ســهراب مرادی 
ــیر  ــت مس ــی نتوانس ــیب دیدگ ــر آس ــه خاط ــم ب ه
کســب امتیــاز و ســهمیه را نتیجــه بخــش طــی 

کنــد.

عدم کسب سهمیه رستمی و مرادی قابل 
پیش بینی بود

کــه  وی ادامــه داد: البتــه بــا توجــه بــه شــرایطی 
کیانــوش رســتمی و ســهراب مــرادی داشــتند و بــه 
خصوص بعد از مسابقات قهرمانی آسیا و نتایج 
ــل  ــاه قب ــداد، از چندم ــده در آن روی ــت آم ــه دس ب
کــه آنهــا نمی تواننــد بــرای  قابــل پیــش بینــی بــود 

کننــد. المپیــک توکیــو کســب ســهمیه 
برای همه ورزشکاران هزینه شده نه فقط 

کیانوش و سهراب
در  برداری ایــران  وزنــه  پیشــین  پــوش  ملــی 
کنــش به اینکــه »کیانــوش رســتمی و ســهراب  وا
کســب ســهمیه  مــرادی در شــرایطی نتوانســتند 
کــه بــه المپیکــی شــدن آنهــا و حتــی مــدال  کننــد 
آوری شــان امیــد زیــادی وجــود داشــت و حتــی 
کســب ســهمیه آنهــا هزینه هــای  کمــک بــه  بــرای 
زیــادی شــد«، گفــت: بــه هــر حال بــرای ورزشــکار و 
حضــور او در میادیــن و بــه خصوص المپیک باید 
کــه امــروز در  هزینــه شــود. بــرای تمام ورزشــکارانی 
آســتانه حضور در المپیک هســتند، هزینه شــده 
کیانــوش رســتمی هم  اســت. ســهراب مــرادی و 
بــه المپیکــی  مســتثنی نبودنــد. امیــد زیــادی 
شدن شــان وجــود داشــت و بــه همیــن دلیــل 
هــر اقــدام الزمی انجــام شــد تــا نتیجــه مــورد نظــر 
حاصل شــود اما در نهایت خیلی مســائل دســت 

ــه دســت هــم داد تا ایــن مهــم محقــق نشــود. ب
علی هاشمی و علی داودی شایسته ترین وزنه 

برداران برای المپیک بودند
کــه  ســلیمی در مــورد علی هاشــمی و علــی داودی 
نمایندگان ایــران در المپیــک توکیــو خواهنــد بــود 
بــردار  علی هاشــمی وزنه  کــرد:  خاطرنشــان  نیــز 
کــه دو مــدال جهانــی و چنــد  درجــه یکــی اســت 
وزنــه  هــم  داودی  علــی  دارد.  آســیایی  مــدال 
ــا ارزشــی در  کــه مدال هــای ب ــردار جوانــی اســت  ب
ــد  ــه بتوان ک ــت  ــن اس ــه دنبال ای ــه دارد. او ب کارنام
توانایی هایــش را در رده ســنی بزرگســاالن هــم 

بــه حــذف  توجــه  بــا  نظــرم  بــه  کنــد.  ثابــت 
مــرادی،  ســهراب  رســتمی و  کیانــوش 

شایســته ترین وزنــه برداران ایــران بــرای 
حضور در المپیک علی هاشــمی و علی 

هســتند. داودی 
تأثیر حضور نمایندگان با اسم و 

رسم در المپیک
ــران  ــه برداری ای قهرمــان پیشــین وزن

کــه »بــه  کنــش به ایــن موضــوع  و جهــان در وا
ــی و  کام ــر نا ــه خاط ــران ب ــه برداری ای ــال وزن ــر ح ه
کیانوش رســتمی و ســهراب  عملکرد دور از انتظار 
شــرکت  المپیــک  در  نمایندگانــی  بــا  مــرادی 
کــه اســم و رســم بزرگــی ندارنــد«،  کــرد  خواهــد 
کــرد: قبــول دارم که حضــور در المپیک با  تصریــح 
کــه اســم و رســم مطرحــی در جهــان  نمایندگانــی 
ــه طــور مثــال  ــذار اســت. ب گ ــر  ــی تأثی ــد، خیل دارن
کیانــوش رســتمی و ســهراب مــرادی بــه توکیــو  گــر  ا
بــه خاطــر اســم بزرگ شــان و  اعــزام می شــدند 
کارنامــه دارنــد ترس زیــادی در  کــه در  مدال هایــی 

می کردنــد. حریفان ایجــاد  دل 
چاره ای جز این نیست

داشــتن  کل  در  داد:  ادامــه  زمینــه  درایــن  وی 
اســم و رســم و پیشــینه خــود یــک امتیــاز مثبــت 
اعــزام  جــز  نیســت  چــاره ای  حــاال  امــا  اســت 
کــه طبــق رنکینــگ  علی هاشــمی و علــی داودی 
جهانــی بهترین هــای وزنــه برداری ایــران بــرای 

المپیــک توکیــو هســتند.
نسل وزنه برداری در حال تغییر است

وزنــه  پیشکســوت  ایــن 
کــه  برداری ایــران 

شــهریورماه ســال ۹۷ 
قهرمانــی  از  پــس  و 
بازی هــای  در 
ی  نز و ند یی ا ســیا آ

حرفــه ای  دنیــای  از 
بــرداری  وزنــه  و  ورزش 

کــرد در ادامه  خداحافظــی 
گفــت: باید  گفتگو 

بپذیریم که 
نســل 

قهرمانــان در وزنــه بــرداری در حــال تغییــر اســت. 
کیانــوش رســتمی و ســهراب مــرادی از نســل مــن و 
هــم دوره مــن هســتند. بــه جز این دو نفر ســایر وزنه 
بــرداران آن نســل بازنشســته شــده اند. بــه تدریــج 

می شــود. رو  جدیــد  نســل 
کیانوش و سهراب هنوز بازنشسته نشده اند

مــرادی  ســهراب  رســتمی و  کیانــوش  »یعنــی 
هــم بازنشســته شــده اند؟«، ســلیمی در پاســخ 
به ایــن پرســش گفــت: نه؛ منظور من بازنشســته 
شــدن این دو نفــر نیســت. کیانــوش و ســهراب به 
کســب  دلیــل مســائل خــاص خــود نتوانســتند 
کننــد. بــه نظــرم ورزشــکار تــا زمانیکــه بــا  ســهمیه 
کســب  آســیب جــدی مواجــه نشــده و شــرایط 
بایــد در عرصــه حضــور داشــته  را دارد  نتیجــه 
باشــد. ســهراب مــرادی تــا پیش از آســیب دیدگی 
حتــی امیــد مــدال آوری در کاروان بــود. خــود مــن 
کنــار  ــه  ــه خاطــر آســیب دیدگــی تصمیــم ب هــم ب
کان  کمــا گرفتــم وگرنــه  گذاشــتن ورزش حرفــه ای 

ــه حضــور در ایــن عرصــه ادامــه مــی دادم. ب
امید به آبروداری در المپیک توکیو

شــرایط  مــورد  در  پایــان  ســلیمی در  بهــداد 
نماینــدگان وزنــه برداری ایران در المپیک توکیو و 
مــدال آوری آنهــا گفــت: امیدوارم علی هاشــمی و 
علــی داودی بتواننــد در توکیــو صاحــب مــدال 
برداری ایــران ســالیان ســال  وزنــه  شــوند. 
کــه در المپیــک مــدال آور بوده اســت.  اســت 
امیدواریم ایــن دو نفــر بتواننــد از آبــروی 
وزنــه برداری ایــران در توکیــو دفــاع 

کننــد.

ح کرد؛ بهداد سلیمی مطر

حذف کیانوش و سهراب قابل پیش بینی بود
گزارشربخ کنیــم  گفــت: بایــد فکــر  رئیــس فدراســیون قایقرانــی 

زاینــده رود همیشــه خشــک اســت و نبایــد معطــل 
اســتان  آبــی  ظرفیت هــای  ســایر  از  بایــد  مانــد، 

کــرد.  اصفهــان بــرای قایقرانــی اســتفاده 
علی رضــا ســهرابیان در مجمــع انتخاباتــی هیــأت 
قایقرانــی اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: اســتفاده 
از صحبت هــای منتقدیــن ســبب می شــود دیــدگاه 
ــیم،  ــته باش ــف داش ــاط ضع ــه نق ــبت ب ــری نس بهت
هــر مــاه پیگیــر امــور قایقرانــی اســتان ها هســتم و 
نقــاط ضعــف را پیگیــری می کنــم؛ بــا برنامه ریــزی 

می توانیــم، نقــاط ضعــف را پوشــش دهیــم.
رئیــس فدراســیون قایقرانــی ادامــه  داد: از رئیــس 
ــه  ک ــم  ــان می خواه ــتان اصفه ــی اس ــأت قایقران هی
بــرای  و  باشــد  پذیــرا  را  انتقــادات  و  پیشــنهادات 
کنــد؛ درســت اســت  پیشــرفت از آن هــا اســتفاده 
ــوان از  ــه زاینــده رود خشــک شــده اســت امــا می ت ک

کــرد. ظرفیت هــای دیگــر موجــود اســتفاده 
در  کــه  افــرادی  همــه  از  بایــد  کــرد:  تصریــح  وی 
کــرد زیــرا آن هــا  قایقرانــی تجربــه دارنــد، اســتفاده 
بازگشــت  بــرای  کرده انــد،  لمــس  را  مشــکالت 
گذشــته بایــد از  قایقرانــی اصفهــان بــه روز هــای اوج 

کــرد. اســتفاده  تجربیــات  همه ایــن 
قایقرانــی،  برتــر  لیــگ  در  شــد:  یــادآور  ســهرابیان 
ورزشــکار اصفهانــی نداشــتیم، باید انگیــزه را در بین 
کرد تا تیم اصفهان با  قایقرانان اصفهانی اســتفاده 
قایقرانانــی از همیــن شــهر در لیــگ برتــر حضــور پیــدا 

کنند.
بــا  گفــت:  پایــان  رئیــس فدراســیون قایقرانــی در 
کنیــم  برنامه ریــزی می تــوان موفــق شــد و بایــد فکــر 
زاینــده رود همیشــه خشــک اســت و نبایــد معطــل 
اســتان  آبــی  ظرفیت هــای  ســایر  از  بایــد  مانــد، 
ــدوارم  ــرد؛ امی ک ــتفاده  ــی اس ــرای قایقران ــان ب اصفه

تغییــرات ورزش در آینــده نزدیــک ســبب پیشــرفت 
قایقرانــی شــود.

باید از ظرفیت های آبی استان اصفهان به 
خوبی استفاده شود

ســید محمــد طباطبایــی در ایــن مجمــع اظهــار 
داشــت: بــا توجــه بــه حساســیت هایی که همیشــه 
بــرای برگــزاری مجامــع در اســتان اصفهــان داشــته 
کردیــم نفــرات، برنامه هــا و اهــداف  باشــیم، ســعی 
کل ورزش و جوانــان ارائــه دهنــد. خــود را بــه اداره 

ــان اســتان اصفهــان افــزود:  مدیــرکل ورزش و جوان
اصفهــان،  در  قایقرانــی  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا 
کشــور و ملی پوشــان  پیــش رو بــودن اصفهــان در 
داد. خاصــی  حساســیت  مجمــع  پرافتخار ایــن 

بــه  توجــه  بــا  امیدواریــم  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
به این کــه  توجــه  بــا  و   داریــم  کــه  ظرفیت هایــی 
ــت،  ــه اس گرفت ــزی را فرا ــالت مرک ــه ف ک ــالی  خشکس
شــاهد جــاری شــدن زاینــده رود باشــیم و قایقرانــی 

کنــد. بتوانــد از ایــن ظرفیــت اســتفاده 
قایقرانــی  ظرفیت هــای  شــد:  یــادآور  طباطبایــی 
اســتان اصفهــان بســتر مناســبی را برای ایــن رشــته 
برنامه هــای  بــا  هم راســتا  تــا  اســت  کــرده  آمــاده 
ورزشــی  رشــته  پیشــرفت این  بــرای  فدراســیون 

اتفاقــات خوبــی رخ دهــد.
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهــان در پایان 
گفــت: هیــأت قایقرانــی چنــد مــاه بــا سرپرســت اداره 
کــه از ظرفیــت و  شــد، از رئیــس جدیــد می خواهــم 
سرمایه انسانی موجود استفاده بهینه انجام شود 
تــا بتوانیــم رشــد و توســعه قایقرانــی اصفهــان را بــه 
خوبی داشــته باشیم؛ ظرفیت های آبی شناسایی 
شــده امــا بــه خوبــی از آن هــا اســتفاده نمی شــود، 
همچنیــن بایــد ظرفیــت شهرســتان های اصفهــان 

شناســایی و اســتفاده شــود.

رئیسفدراسیونقایقرانی:

قایقرانی اصفهان نباید معطل زاینده رود بماند

خبر
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فولیک اســید اضافی ممکن اســت به نوزاد آســیب 
که ایــن آســیب از طریــق سیســتم عصبــی )  برســاند 
منتهــی بــه اوتیســم (، مقاومــت انســولین، چاقــی 
یــا مشــکالت ذهنــی می باشــد و همچنیــن ممکــن 
ــرای مــادر افزایــش  ــه خطــرات تومورهــا را ب ک اســت 
دهــد. مصــرف مکمــل فولیــک اســید بــه صــورت 
روزانــه بــرای خانم هــای بــاردار بایــد بیــن ۴۰۰ تــا 8۰۰ 

گــرم باشــد.  میلــی 
فولیــک اســید بــه صــورت طبیعــی در ســبزیجات بــا 
ــرگ ســبز تیــره، میوه هــا، آجیــل و لوبیا هــا آســیب  ب
از  اغلــب  ســالم  بــارداری  یــک  بــود.  نخواهــد  زا 
میــزان متناســبی فولیــک اســید اســتفاده می کنــد 
که ایــن  , بیشــتر متخصصــان پیشــنهاد می کننــد 
کنیــد.  مرحلــه را قبــل از بــاردار شــدن برنامــه ریــزی 
فولیــک اســید مســئول رشــد ســلول ها اســت و بایــد 
ــم فــرد وجــود داشــته باشــد  کافــی آن در رژی مقــدار 
کــودک را از آســیب های مغــزی و نخاعــی حفــظ  ــا  ت
ــرای رشــد و عملکــرد ســالم مغــز  کنــد. همچنیــن ب
نیــز ضــروری می باشــد امــا فولیــک اســید نیــز ماننــد 
ــاد  کــه زی اجــزای دیگــر مــواد مغــذی ممکــن اســت 
از حــد در بــدن فــرد ذخیــره شــود , مقــدار زیــاد آن 
کنــد. کــودک آســیب وارد  می توانــد بــه مــادر و رشــد 

اختالل اوتیسم
کــه مقــدار زیــاد  تحقیقــات اخیــر نشــان می دهــد 

فولیــک اســید می توانــد باعــث آســیب بــه بافــت 
عصبــی و در نتیجــه اوتیســم شــود و محققــان در 
یــک مطالعــه 1۳91 مــادر و فرزنــد را مــورد مطالعــه 

قــرار دادنــد. 
مصــرف بیــش از حــد فولیــک اســید این اختــالل را 
کــه در تعامــالت  تــا حــد زیــادی افزایــش می دهــد 
رفتــار غیــر  ارتباطــات غیــر طبیعــی و  اجتماعــی، 

معمــول افــراد تاثیــر می گــذارد.
خطر سرطان

کــه  می دهــد  نشــان  حیوانــات  روی  مطالعــات 
مصــرف بــاالی فولیک اســید در رژیم باعــث افزایش 
تومورهای پســتانی می شــود. ســطح باالی فولیک 
اســید همچنیــن بــا ســرطان های زنانــه نیــز مرتبــط 
کلســترول  اســت. نقــش فولیــک اســید در ســرطان 
و دیگــر ســرطان ها نیــز نشــان داده شــده اســت، 
که ایــن مطالعــات هنــوز در مراحــل اولیــه  گرچــه  ا
هســتند و بیشــتر آن ها بر حسب شــواهد می باشد.

سرطان زنان
کمبود توانایی ذهنی

ســطح بــاالی فولیــک اســید همچنیــن می توانــد 
افــت ذهنــی را ســرعت ببخشــد و مطالعــات به ایــن 
موضــوع اشــاره می کند که فولیک اســید موجــود در 
مکمل هــا و غذا هــا می توانــد کمبود ویتامیــن ب 12 
کــه بــا ناتوانــی ذهنــی در نوجوانــان  را افزایــش دهــد 

نیــز مرتبــط اســت.

ســایر خطــرات مصــرف فولیــک اســید اضافــی 
بــرای ســالمتی

مصــرف بیــش از حــد فولیــک اســید در خانم هــای 
بــاردار می توانــد خطــر مقاومت انســولین و چاقی در 
کــودکان را افزایــش دهد.میــزان زیــاد فولیــک اســید 
در بــدن ممکــن اســت کم خونی را نیــز افزایش دهد 
گر ایــن موضــوع در فــرد تشــخیص داده نشــود،  کــه ا
خطــرات آن بــه مغــز، عصــب و نخــاع دائمی خواهــد 

بود.
اسید فولیک در بارداری

خانم هــای  بــرای  پیشــنهادی  مصرفــی  مــواد 
بــاردار

فولیــک اســید را می تــوان در غذاهــای زیــادی مثــل 
ســبزیجات، میوه هــا، لوبیــا، آجیــل، بــادام زمینــی، 
غــالت  و  دریایــی  غذاهــای  لبنــی،  محصــوالت 
کــرد و جــدا از ایــن فولیــک اســید همچنیــن در  پیــدا 
مولتــی ویتامین هــا یــا در مکمل هــای تــک منظــوره 
ــه  ک ــت  گرف ــه  ــوان نتیج ــس می ت ــود دارد. پ ــز وج نی
فولیــک اســید موجــود در غذاهــای طبیعــی مضــر 
مصــرف  در  نگرانــی  هیــچ  نبایــد  پــس  نیســت، 
باشــید  داشــته  ســبزیجات  و  مغــذی  غذاهــای 
کــه  البتــه  کمی فــرق دارد.  امــا قضیــه مکمل هــا 
تحقیقــات در مــورد میــزان مصرف ایــن مکمل هــا 
همچنــان ادامــه دارد امــا در هــر صورت برای امنیت 

ــد. کنی ــاده روی  ــن زی ــد در آه ــز نبای ــتر هرگ بیش

آیا مصرف فولیک اسید اضافی 
ک است ؟ در دوران بارداری برای جنین خطرنا

خبرربخ

الغری چشم

کاهــش وزن هســتند،  کــه بــه دنبــال   افــرادی 
کــه کاهــش وزن فقــط در کاهش  خیــال می کننــد 
کاهــش وزن چیــزی  کالــری خالصــه می شــود امــا 
کــه  کنیــد  فراتــر از این هــا می باشــد. بایــد ســعی 
گــذاری کنیــد  عادت هایــی را در زندگــی خــود پایــه 
تا بتوانید ســرعت الغر شــدن را افزایش دهید و از 
طرفی به جســم خود نیز آســیب نرســانید. انگیزه 
کاهــش وزن و نگــه داشــتن این  داشــتن بــرای 
انگیــزه یکــی از مهمتریــن اقدامــات می باشــد. 
ک  ــا ــب اندام نمن ــش تناس ــمت از بخ ــن قس در ای
نکاتــی را بــه شــما معرفــی می کنیــم تــا بتوانیــد 
عــالوه بــر تضمین ســالمت جســم خــود، راه هایی 
کاهــش وزن شــما  کــه بــه  را در پیــش بگیریــد 

ســرعت بیشــتری ببخشــد.
 7۶ توصیــه ویــژه بــرای الغــری ســریع و کاهــش 

وزن ســالم
  1. اجازه ندهید که گرسنگی به شما غلبه کند. 

کامــال طبیعــی  گرســنگی بیــن وعده هــا  احســاس 
کــه شــما از ایــن  اســت امــا اغلــب پیــش می آیــد 
کالفــه می شــوید. میــل  گرســنگی بیــش از حــد 
افســردگی،  باعــث  می توانــد  غــذا  بــه  داشــتن 
کــه  اســترس و عصبانیــت شــود و از طرفــی زمانــی 
بیش از حد گرســنگی بکشــید، میل بیشــتری به 
غــذا پیــدا می کنیــد. در نتیجــه تمــام زحماتتــان 
ــان  ــه خودت از بیــن مــی رود و پــس بیــش از حــد ب

گرســنگی ندهیــد.
 2. مواد مغذی مصرف کنید.

کنیــد  گروهــی از مــواد غذایــی مصــرف   حتمــًا از 
کــه ارزش غذایــی باالیــی دارنــد و غذا هــای ســالم 

وزن  بتوانیــد  ســالم  بــدن  کنــار  در  تــا  بخوریــد 
کنیــد. متعــادل را تجربــه 

 ۳. تمیز غذا بخورید.
کنیــد، مثــاًل می توانیــد   از غذا هــای مضــر دوری 
کامــل غذاهــای فســت فــودی و فــرآوری  بــه طــور 
کنــار بگذاریــد و از غذا هــای پرنمــک یــا  شــده را 
ــی شــاهد  کنیــد و بعــد از مدت ــر شــکر نیــز دوری  پ

کاهــش وزن خــود خواهیــد بــود.
 ۴. عضالت خود را آماده کنید.

کنــار تمرینــات ورزشــی  یــک رژیــم مناســب در 
گــر باشــد و حتمــًا  می توانــد بــرای شــما معجــزه 
کنیــد تــا  کنار ایــن رژیــم آمــاده  عضــالت خــود را در 
کاهــش وزن شــما ســرعت بیشــتری پیــدا  پروســه 

کنــد.
۵. غذای خود را از قبل آماده کنید.

رژیمی مخصــوص  غــذای  یــک  بایــد  همیشــه 
کار، گرســنگی  همراه خود داشــته باشــید تا با این 

کنــد. کمتــری بــه شــما غلبــه 
 ۶. آشپزخانه خود را مرتب کنید.

همیشــه باید آشــپزخانه خود را تمیز و مرتب نگه 
که آشــپزخانه شــلوغ نمی تواند سبک رژیم  دارید 
غذایــی ســالم را بــه شــما یــاد آور شــود. افــراد در 
آشــپزخانه شــلوغ بدون این که خودشــان بدانند 

غــذای بیشــتری مصــرف می کننــد.
 7. وعده های تقلبی خود را برنامه ریزی کنید.

کــه داریــد، روزهایــی را تعییــن  کنــار رژیم هایــی  در 
کنیــد تــا بتوانیــد چنــد وعــده غذایــی خــالف رژیــم 
کــه برای این روزهــا هم باید  مصــرف کنیــد و البتــه 

برنامــه داشــته باشــید تــا زیــاده روی نکنید.

برخــی از صدمات شــایع چشــم، ماننــد زخم های 
عمیــق ناشــی از تصادفــات، ممکــن اســت نیــاز 
ــا از  ــا جراحــی داشــته باشــند ت ــه درمــان فــوری ی ب
آســیب دائمی چشــم و در نتیجــه از دســت دادن 
گر نگران آســیب دیدگی  بینایی جلوگیری شــود. ا
چشــم خــود هســتید، بــه یــک چشــم پزشــک 
مراجعــه کنیــد. از ســوی دیگــر، خراش های ســاده 
ــت  ــک جه ــم پزش ــه چش ــه ب ــس از مراجع ــم ) پ ه
کســب اطمینــان از عــدم عفونــت و عوارضــی نظیــر 

آن ( بــه نظــارت نیــاز دارنــد.
آسیب دیدگی و ضربه به چشم و اقدامات 

فوری هرکدام
سایش قرنیه

)پارگــی چشــم معمواًل بــه مراقبت های فــوری نیاز 
دارد( دالیل عمده ایجاد ســایش در ســطح چشم 
)خــراش قرنیــه(، وجــود جســم خارجی ماننــد گرد 
و غبــار یــا شــن و ماســه در چشــم یــا مالــش چشــم 
می باشــد. ســایش قرنیه بســیار ناخوشایند است 
و باعث قرمزی چشــم و حساســیت شــدید به نور 
گــر می دانیــد چیــزی روی چشــم شــما  می شــود. ا
کــه بــه  خراشــیده شــده اســت، بســیار مهــم اســت 
ــز فوریت هــای  ــا یــک مرک دنبــال چشــم پزشــک ی
پزشــکی یــا مرکــز مراقبت هــای فــوری بــرای درمــان 
برویــد. خراش هــا  آســیب دیدگــی چشــم خــود 
همچنیــن می تواننــد چشــم شــما را در معــرض 

کتری هــا یــا قارچ هــا قــرار دهنــد. عفونــت با
کتری هــا و قارچ هــا می تواننــد  انــواع خاصــی از با
از طریــق خــراش وارد چشــم شــده و در عــرض 

کنند. ایــن عمــل  2۴ ســاعت آســیب جــدی وارد 
گــردد.  حتــی می توانــد منجــر بــه نابینــا شــدن فــرد 
کــه عفونت های  همچنیــن بــه یاد داشــته باشــید 
ناشــی از آســیب دیدگــی چشــم ماننــد خــراش 
ناخــن  ماننــد  غیــر منتظــره  منابــع  از  می توانــد 
ــا شــاخه های درخــت نشــات  کــودک ی انگشــتان 
گــر چشــم شــما خراشــیده شــده اســت،  بگیــرد. ا
آن را مالــش ندهیــد و یــا آن را بــا بانــد نپوشــانید 
زیــرا محیطــی تاریــک و گــرم محیطی ایــده ال برای 
نــوع  بررســی این  بــرای  کتری هاســت.  با رشــد 
ع وقــت بــه پزشــک  آســیب دیدگــی چشــم در اســر

کنیــد. مراجعــه 
سایش قرنیه چیست؟

وارد شدن جسمی خارجی به چشم:
گــر جســم خارجــی ماننــد فلــز یــا مثال قــالب ماهی  ا
گیری وارد چشــم شــما شــد، بالفاصله به اورژانس 
/ مرکــز مراقبت هــای فوری مراجعه کنید. هرگونه 
عمل خودســرانه مانند مالش چشــم یا برداشــتن 
جســم توســط خــود تــان آســیب های جــدی در 
پــی دارد. در صــورت امــکان، بــرای محافظــت، 
خــود  چشــم  آرامــی روی  بــه  را  چشــم  محافــظ 
کمــک بگیریــد.  بچســبانید و ســپس از پزشــک 
وارد  خارجــی  جســم  اســت  ممکــن  همچنیــن 
چشــم شــده باشــد اما در قرنیه نفوذ نکرده باشد. 
اجســام خارجــی فلــزی می تواننــد بــه ســرعت یک 
کننــد. بنابرایــن چشــم  زخــم قابــل توجه ایجــاد 
ع  پزشــک شــما باید این اجســام خارجی را در اســر

وقــت خــارج نمایــد.

کاهش وزن  راه هایی برای سرعت بخشیدن به 
برای الغری سریع

انواع آسیب های رایج چشمی
و اقدامات فوری در زمان الزم

کودکان

آمیــزی  صلــح  موجــودات  کریســتالی  کــودکان 
کــه به دنبــال تعادل بین درک مســتقیم  هســتند 
کودکان  و درک غیر معقول هستند در مقایسه با 
کــه می کوشــند تــا بشــر را بــر روی خــوب  رنگــی، 
کــودکان  کننــد،  بــودن درمیــان تغییــرات متمرکــز 
هســتند.  بخشــیدن  الیتــام  مامــور  کریســتالی 
کریســتالی خیلــی زیبــا هســتند،همراه با  کــودکان 
ک و تمیــز و چشــمانی کــه بیانگر  یــک رایحــه ی پــا
همــه چیــز است،می باشــند. آن هــا دو ویژگــی 
خــاص دارنــد :توانایی هــای قــوی دارنــد کــه اغلب 

مــردم آن را جــادو فــرض میکننــد، و بــه طــور فــوق 
کــم ارتعــاش حســاس هســتند. العــاده بــه انــرژی، 

معنی کودک کریستالی چیست؟
کریســتال فقــط یــک اصطــالح خــاص  رنــگ یــا 
گاهــی اشــاره  نیســت آن هــا بــه ســطوح مختلــف آ
ارتعاشــات  بــه  جوانــان  از  نســل  می کنند، ایــن 
کــه در همــه  ــرژی  کریســتالی وابســته هســتند، ان
موجــودات زنــده ارتعــاش پیــدا می کنــد. حرکــت 
گاهــی بــه دیگــری باعــث  بیــن یــک ســطح از آ
تغییــر لــرزش شــخص می شــود. فرکانــس ارتعــاش 

مــاده  تریــن روش هــای  ازخالــص  یکــی  بلــوری 
در  کنــد.  آشــکار  را  خــود  می توانــد  کــه  اســت 
کریســتال یــک تعــادل دقیــق  حقیقــت، انــرژی 
بیــن دوگانگــی اســت)مردانه - زنانــه، احســاس 
کــه به طــور ویژه  -تفکر( این،نوعــی از انــرژی اســت 

کریســتال ارتعــاش می یابــد. کــودکان  در 
گیهای کودکان کریستالی ویژ

کــودکان معالــج آرام، صلــح آمیــز،  ایــن نســل از 
کتــاب  دوســت داشــتنی و مهربــان هســتند، در 
کریســتال و رنگــی، در بخــش ســواالت و  کــودکان 
کــه والدین ایــن  پاســخ ها، نویســنده ادعــا می کنــد 
ــن  ــک می دانند ای کوچ ــتگان  ــا را فرش ــل آن ه نس
به ایــن دلیــل اســت که آن هــا دارای خلــق و خوی 
متعادلــی هســتند بــرای مثــال، آن هــا دوســت 
دارنــد صلــح را بــه ارمغــان بیاورنــد، حتــی قبــل از 
کــردن، می بوســند و در آغوش  یادگیــری صحبــت 
می گیرند. آن ها بســیار محتاط هســتند و تمایل 
بــه  می دهنــد  ترجیــح  و  ندارنــد  به ایســتادگی 
کننــد،  جای اینکــه توجــه افــراد حســاس را جلــب 

ناشــناخته باقــی بماننــد.
کریســتالی اختــالالت  کــودکان  در طــب ســنتی، 
تکاملــی دارنــد ؛ از جملــه اختــالل پیــش فعالــی، 
کمبــود توجــه، ســندرم اســپرگر یــا اختــالل طیفــی 
اوتیســتیک با ایــن حال، ایــن هیــچ ارتباطــی بــا 
علــل رفتــار آن هــا ندارنــد آن هــا یــک هــدف مهــم 

حیاتــی دارنــد.

گی هایی دارند؟ کودکان کریستالی چه کسانی هستند؟ و چه ویژ
کودکانربخ

آبلیموربخ

خوابربخ

سالمتیربخ

سالمتیربخ

فعالــی  بیــش  همــان  یــا  دی  اچ  دی  اختــال ای 
کــه بســیاری از والدیــن بــرای رفــع  مســئله ای اســت 
آن مــدام راه حــل جســتجو می کننــد، راه حل هایــی 
که بایســتی حتما توســط متخصص و پزشــک ارائه 
شــود.یکی از ایــن راه حل هــا برنامــه غذایــی و تغذیــه 
بیــش فعالــی اســت کــه حــذف و اضافه کــردن برخی 
مــوراد بــه رونــد طبیعــی آن تــا حــد قابــل توجهــی 
مطالــب  از  بخــش  در ایــن  بــود.  خواهــد  کارســاز 
ک قصــد داریــم ۵ مــورد از  کــودک در نمنــا مربــوط بــه 
خرودنی هــای مفیــد و ۵ مــورد از خوردنی هــای مضر 

کنیــم. بــرای افــراد بیــش فعــال را بــه شــما معرفــی 
تغذیه بیش فعالی

کــه بایــد بخوریــد و ۵  تغذیــه بیــش فعالی،۵غذایــی 
کنیــد کــه بایــد از خــوردن آنهــا اجتنــاب  غذایــی 

کودکی  که اغلب از دوران  برخی مشــکات هســتند 
بــاال  ســنین  و  نوجوانــی  در  و  می شــوند  شــروع 

می یابــد.  گســترش 
این عالئم ممکن است شامل موارد زیر باشد :

    بی قراری و بی تابی زمانیکه نشسته اید
ــه واســطه چیزهــای  ــه راحتــی پریشــان شــدن ب     ب

نامربــوط و بــی اهمیــت
    فراموش کردن فعالیت های روزانه

    داشتن حالت مود ثابت
    عدم داشتن صبر در هر زمینه ایی

ــا اســتفاده از داروهــا درمــان  کثــرا ب ــاال ا ایــن عائــم ب
کــه اســتفاده از ایــن داروهــا می تواننــد در  می شــوند 
ــن  ــند. با ای ــر باش ــم موث ــن عائ ــش و بهبودی ای کاه
حــال، مــواد غذایــی نیــز می تواننــد نقــش مهمــی در 

مدیریت ایــن عائــم داشــته باشــند.

بســیاری از مــا در فصــل لیمــو، آب لیمــوی طبیعــی 
تهیــه می کنیــم تــا بتوانیــم بــه مــدت طوالنــی از 
گــر آبلیمــو بــه درســتی  آن اســتفاده نماییــم. امــا ا
نگهــداری نشــوند، تغییــر رنــگ و مــزه می دهــد و 
کپــک می زنــد. بنابرایــن آبلیمــو را بایــد در ظــروف 
کنیــم تــا بــرای ســامت مصرف  مناســبی نگهــداری 
از  بخــش  در ایــن  نکنــد.  کننــدگان مشــکل ایجاد 
کــه آبلیمــو را در چــه  ک بــه شــما می گوییــم  نمنــا

ظروفــی نگهــداری نماییــد.
بهترین ظرف برای نگهداری آبلیمو

آبلیمــو  نگهــداری  بــرای  ظــروف  تریــن  مناســب 
با ایــن  آبلیمــو  زیــرا  هســتند  شیشــه ای  ظــروف 
کنشــی نشــان نمی دهــد. پس بهتر اســت  ظــروف وا
پــس از خریــد لیمو هــای درشــت و ســالم و آبگیــری 
آنهــا، آب لیمــوی تــازه را درون ظــروف شیشــه ای 

بریزیــد. دردار 
نگهداری آبلیمو

ابتــدا  ظــروف  در ایــن  لیمــو  آب  ریختــن  از  قبــل 
شیشــه را داخــل آب جــوش قــرار دهیــد تــا آنزیــم 
برود.بــا  بیــن  از  آن،  در  موجــود  کتری هــای  با و 
کار، قارچ هــا امــکان رشــد را از دســت  انجام ایــن 
می دهنــد و در نتیجه احتمال کپــک زدن این مواد 

گیــری می یابــد. کاهــش چشــم  هــم 
کپــک نزنــد حتمــا بایــد  برای اینکــه آبلیمــوی شــما 
درب ظــرف را بگذاریــد تــا هــوا بــه داخــل آن راه پیــدا 
نکنــد. همچنین آبلیمو را بایــد تا نزدیکی لبه ظرف 
ــی  کــم لبــه شیشــه را خال کنیــد و مقــدار خیلــی  ــر  پ
ــا  بگذاریــد و ســپس درپوشــی روی آن قــرار دهیــد ت
کســیژن بــه داخــل محصــول راه  با ایجــاد خــاء، ا
کپک هــا وجــود نداشــته  نیابــد و جایــی بــرای رشــد 
باشــد. ظــروف شیشــه ای بهتــر اســت تیره باشــند تا 

کمتــر نــور را از خــود عبــور دهنــد.
نگهداری آبلیمو در شیشه

ظروف پالستیکی برای نگهداری آبلیمو ممنوع
پاســتیکی  ظــروف  از  آبلیمــو  نگهــداری  بــرای 
نکنیــد؛  اســتفاده  معدنــی  آب  بطری هــای  یــا 
آبلیمــو می توانــد  در  اســیدی موجــود  مــواد  زیــرا 
انفعــاالت  و  فعــل  پاســتیکی  ظــروف  دیــواره  بــا 
کنــد و ســمی و ســرطان زا شــود. نامطلوبی ایجــاد 

ممکــن اســت بعضــی روزهــا همــه چیــز در مــورد 
کل زندگــی خــوب پیــش رفتــه  خانــواده، شــغل و 
کافگی داشــته  باشــد اما شــما به شــدت احســاس 
کــه بیــن  باشــید. از طرفــی زمان هایــی هســتند 
کاری یــا بعــد از وقــت ناهــار بــه شــدت  جلســات 
کــه یــک چــرت طوالنــی مــدت  وسوســه می شــوید 
کامــا فکــر شــما را  داشــته باشــید و همیــن موضــوع 
کار را انجام ندهید.  در نتایج  درگیــر می کنــد اما ایــن 
بررســی و مطالعــات آن هــا چــرت طوالنــی بیشــتر از 
۶۰ دقیقــه، ۳۰ درصــد خطــر ابتــا بــه بیماری هایــی 

کــه موجــب مــرگ می شــوند و ۳۴ درصــد خطــر 
ابتــا بــه بیماری هــای قلبــی عروقــی را نســبت بــه 
می دهــد.  افزایــش  می زننــد،  چــرت  کــه  کســانی 
که چرت روز را با خواب شــبانگاهی مقایســه  زمانی 
در  خــواب  که ایــن  می شــویم  متوجــه  می کنیــم 
طــول روز می توانــد عاملــی برای ایجــاد مشــکل و 
کــه شــب ها بیــش  خطــر باشــد. البتــه بــرای افــرادی 
به ایــن  محققــان  می خوابنــد.  ســاعت  شــش  از 
کــم تــر از  کوتــاه مــدت  کــه چــرت  نتیجــه رســیده اند 
یــک ســاعت معمــواًل فــرد را در معرض بیماری های 

ــد. ــرار نمی ده ــی ق ــی عروق قلب

برخــی از ماســک ها و مــواد طبیعی به علــت خواص 
فــراوان بــرای پوســت صورت مفید هســتند و باعث 
از  اســتفاده  امــا  می شــوند  پوســت  درخشــندگی 
برخــی از مــواد، بــرای ســامتی پوســت مضــر اســت 
و ســبب افزایــش چیــن و چــروک پوســت و از بیــن 

رفتــن زیبایــی می شــود.
بنابرایــن نســبت بــه آنچه برای پوســت صــورت تان 
اســتفاده می کنیــد هوشــیار باشــید زیرا یک اشــتباه 
ــل  ــر قاب ــدت و غی ــد م ــی بلن ــرات منف ــد تاثی می توان
جبرانــی را برایتــان باقــی بگــذارد. در ایــن بخــش از 
کــه  ک شــما را مــوادی آشــنا می کنیــم  ســامت نمنــا

تاثیــرات ســوئی بــرای صــورت دارنــد.
مواد مضر برای پوست را بشناسید

برخــی از خانم هــا پــس از آرایــش بــرای تثبیــت آن 
از اســپری مــو اســتفاده می کننــد امــا زدن اســپری 
ک و الــکل  مــو بــه صــورت بــه علــت دارا بــودن ال
ســبب از بیــن رفتــن رطوبــت پوســت و خشــکی آن 
و افزایــش چیــن و چروک خواهد شــد. مــواد موجود 
در اســپری مــو می توانــد باعــث حساســیت پوســت 

صــورت نیــز شــود.

دئودرانت )ضدعرق(
گــر فکــر می کنیــد بــرای عــرق نکــردن صــورت در  ا
گــرم تابســتانی و جلوگیــری از آب شــدن  روزهــای 
آرایــش، اســتفاده از دئودرانــت موثــر اســت، ســخت 
زیربغــل  عــرق  از  دئودرانــت  هســتید.  اشــتباه  در 
جلوگیــری می کنــد امــا اســتفاده از آن بــرای ناحیــه 
صــورت ســبب آســیب بــه پوســت خواهــد شــد. 
برای اینکــه پوســتی زیبــا و ســالم داشــته باشــید، 

ــد. ــس بدهی ــازه تنف ــت اج ــه پوس ــد ب ــما بای ش
رنگ مو

ابروهــا،  و  موهــا  مــداوم  ردن  رنــگ  صــورت  در 
می بینــد.  آســیب  ابــرو  و  چشــم  اطــراف  پوســت 

پوســت  حساســیت  ســبب  کار  همچنین ایــن 
اشــک چشــم  و  اطــراف چشــم و حتــی ســوزش 
می شــود پــس برای اینکــه رنــگ ابروهایتــان را بــا 
رنــگ موهــای خــود هماهنگ نماییــد،از یــک رنگ 

کنیــد. گیاهــی و یــا ریمــل ابــرو اســتفاده  پایــه 
شامپو

برخــی از افــراد بــرای شستشــوی صــورت همیشــه از 
گــر چــه بــرای  شــامپو اســتفاده می کننــد. شــامپوها ا
ــی  ــای اضاف ــی و چربی ه ــا از آلودگ ــوی موه شستش
مناســب هســتند اما برای مولکول های حســاس و 
ظریــف پوســت طراحــی نشــده اند و تنهــا می تواننــد 
کننــد. اســتفاده از  ک  آلودگــی را از ســطح موهــا پــا
شــامپو بــرای شســتن صــورت ســبب از بیــن رفتــن 
رطوبــت پوســت و خشــک شــدن پوســت صــورت و 

پوســته پوســته شــدن آن می شــود.
سرم مو

اســتفاده از ســرم مــو بــرای پوســت صــورت، تنهــا بــه 
دلیــل درج نــام »ســرم« مناســب نیســت زیــرا ســرم 
کــه می توانــد بســیار بــرای  مــو حــاوی عطــر اســت 
کنــد و ایــن مــاده  پوســت صــورت حساســیت ایجاد 

بــرای درمــان چیــن و چــروک مناســب نیســت.

دیــدگاه  واقعــی  معنــای  بــه  شــدن،  وارونــه  بــا 
ــه جهــان تغییــر می دهید. ایــن  خــود را نســبت ب
کننــده و مزایــای  ژســت ها می تواننــد تحریــک 
داشــته  همــراه  بــه  را  جســمی زیادی  و  ذهنــی 
باشــند. در ایــن قســمت بــه مزایــای وارونــه شــدن 

می پردازیــم.
گاهــی از جزئیــات و نــکات مهــم وارونــه  بــرای آ
درمانــی  وارونــه   « مطلــب  بــه  ســری  شــدن 
کــه مضــر؟ »  کــه مفیــد و بــرای  چیســت؟ بــرای 

بزنیــد.
خواب آرام تر

گذاشــته اید  گــر یــک روز پــر اســترس را پشــت ســر  ا
ــی  ــد وارونگ ــد، می توانی ــتراحت داری ــه اس ــاز ب و نی
قــرار  وارونــه  بصــورت  وقتــی  کنیــد.  امتحــان  را 
ــدن  کاهــش و ب ــی شــما  ــد، تنــش عضالن می گیری
آرامــش می یابــد و به ایــن ترتیــب بــا ذهــن آرام 

خــواب بهتــری خواهیــد داشــت.
احساس انرژی و خستگی کمتر

بــه طــور کلی، حالت هایی که بــدن ما را معکوس 
می کننــد ممکــن اســت باعــث افزایــش تمرکــز و 
کار با افزایش سطح  کاهش خســتگی شــوند. این 
و  ماننــد دوپامیــن  ترشــح اندورفین  و  کســیژن  ا

ســروتونین انجــام می شــود.
وارونــه بــودن همچنیــن باعــث رســیدن خــون 
بیشــتر بــه مغــز و در نتیجــه افزایــش انــرژی و تــوان 

روانــی می شــود.
تمرکز بیشتر

وارونگــی در واقــع می توانــد رســیدن خــون بــه مغز 
کســیژن رســانی را افزایــش دهــد و عملکــرد مغــز  و ا
را بهبــود بخشــد. همچنیــن باعــث افزایــش تمرکز 
و تفکــر می شــود و بــه روحیــه بهتــر و دفــع ســموم 

کمــک می کنــد.
هضم بهتر

کنــد  کمــک  وارونگــی می توانــد بــه حرکــت روده 
کــه بعــد از صرف یــک وعده  فقــط مطمئن شــوید 

کنیــد. غذایــی از وارونــه بــودن خــودداری 
بهبود کمر درد

کمر درد بســیار شــایع اســت و دالیل زیادی دارد، 
کــه  گــر تــا بــه حــال از آن رنــج برده ایــد، می دانیــد  ا
کننــده اســت. طبــق مطالعــات،  چقــدر ناامیــد 
وارونگــی  هفتــه  از 8  پــس  کــه  شــد  مشــخص 
درمانــی، درد بــه طــور قابــل توجهــی بهبــود و 

انعطــاف پذیــری و قــدرت افزایــش می یابــد.

قوانین مهم در تغذیه بیش فعالی

خواب ظهر یا همان چرت نیم روزی طوالنی ممنوعاشتباهی در نگهداری آبلیمو و انتخاب اشتباه ظرف آن
موادی که نباید با پوست صورت تماس داشته باشند

مهم ترین فواید وارونه یا همان برعکس شدن
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مــوس هلــو یکــی از انــواع موس هــا می باشــد این 
دســر منشــا فرانســوی دارد و بســیار پــر طرفــدار و 
بــا بیشــتر میوه هــا تهیــه می شــود. از ســال ۱۷۶۸ 
شــما  شــدند  تهیــه  مــدرن  شــکل  بــه  موس هــا 
می توانیــد مــوس را داخــل قالب ریختــه و به صورت 
کنیــد و یــا می توانیــد بــه صــورت تــک  قالبــی تهیــه 

ــد. کنی ــرو  ــد و س ــوان بریزی ــل لی ــره داخ نف
پوره هلو ۱ پیمانه

خامه قنادی زده شده ۱ پیمانه
آب سرد ۴/۱ پیمانه

پودر ژالتین ۲ ق غذاخوری
آب لیموترش تازه ۱ ق غداخوری

خامه صبحانه ۳/۱ پیمانه
پودر قند ۲ ق غذا خوری

هلو ۲ عدد
وانیل نوک ق چای خوری

طرز تهیه:
مرحله اول: بن ماری

ــه و روی  ــه ریخت کاس ــک  ــل ی ــرد را داخ ــدا آب س ابت
ــا اســفنجی شــود ســپس  آن پــودر ژالتیــن بریزیــد ت
روی حــرارت غیــر مســتقیم بخــار آب قــرار دهیــد تــا 
ــا دانه هــای ژالتیــن حــل شــود  بــن مــاری شــده و ی
کروفــر بــا قــدرت  می توانیــد بــرای ۱ دقیقــه داخــل ما

۱۰۰ درصــد نیــز قــرار دهیــد.
مرحله دوم: پوره کردن هلو

کنیــد شــما بــه دلخــواه  هلوهــا را شســته و خــرد 
می توانیــد پوســت هلــو را بگیرید و یــا بگذارید بماند 
زیــرا رنــگ آن دســر را زیباتــر می کند ســپس هلوهای 

خــرد شــده را داخــل میکســر خــود ریختــه و بگذارید 
تــا پــوره شــود.

مرحله سوم: تهیه مایه دسر
کاســه خامــه صبحانــه و وانیــل و پــودر  داخــل یــک 
قنــد را بریزیــد و خــوب بــا همــزن برقــی بزنیــد تــا 
گانه  یکدســت شــود ســپس خامه قنادی را که جدا
کنیــد و هــم بزنیــد ســپس پــوره  فــرم داده اضافــه 
هلــو و آب لیموتــرش را افــزوده و هــم بزنیــد در انتهــا 
ــا  ــد و هــم زده ت ژالتیــن بــن مــاری شــده را نیــز بریزی

یکدســت شــود.
مرحلــه چهــارم: تهیــه مــوس هلــو بــدون تخــم 

غ مر
حــاال بایــد قالب هــا یــا لیوان هــا تــک نفــره مــورد نظــر 
گــر از قالــب اســتفاده می کنیــد  کنیــد ا کمی آمــاده  را 
ــا راحــت جــدا  کنیــد ت کمی چــرب  بهتــر اســت آن را 
شــود ســپس دســر هلــو را داخــل قالب هــا بریزیــد 
قــرار  یخچــال  داخــل  ســاعت   ۵ الــی   ۴ بــرای  و 
می دهیــم تــا خــودش را بگیریــد بــرای ســرو ۲ عــدد 
هلــو را بــرش بزنیــد و روی دســر قــرار دهیــد و بــا بــرگ 

کنیــد. نعنــا تزئیــن 

چنــد راه ســاده بــرای تثبیــت و خلــق و خــوی شــما 
وجــود دارد پــس انــرژی خــود را بــاال ببریــد و اتفاقــات 
کارهــا را جــز عــادات روزانــه  خوبــی را رقــم بزنید.ایــن 
خــود قــرار دهیــد و ممکــن اســت خودتــان را بــا 

کنیــد. احساســات بهتــر و خوشــحال تر،حــس 
نوشیدن مقدار زیادی آب

حــدود ۶۰ درصــد از بــدن انســان آب اســت و مهــم 
کنید.کــم آبــی بــدن بــا  کــه بایــد آنــرا حفــظ  میباشــد 
اثــرات منفــی ای همــرا می باشد.مانند،اســترس و 
دشــواری در تمرکز کردن و مشــکالت جنســی مانند 

ســردرد و خســتگی بیــش از حــد.
نوشــیدن آب آشــامیدنی بــه صــورت منظــم بــه 
کمــک  بــدن  انــرژی  بــردن  بــاال  و  ذهــن  حفــظ 
گــر در طــول روز دچــار فراموشــی می شــوید  میکنــد. ا
و یــا بــه عبــارت دیگــر در بــه یــادآوری موضوعــات 
دچــار مشــکل میشوید،نوشــیدن لیوان هــای پــر از 

آب در برنامــه روزانــه خــود قــرار دهیــد.
تغذیه خوب:

کــه بتوانــد  خــوردن موادغیــر غذایــی ممکــن اســت 
ــند و  ــری می باش کال ــی از  ــا خال کند.ام ــیر  ــما را س ش

شــما را از جــذب مــواد مغــذی محــروم میکنــد.و 
کنــد. کســل  ــد خــو و  ــه شــما را ب ک ممکــن اســت 

رژیــم  بــه  را  ســالم  العمل هــای  دســتور  برخــی 
کنید،مانند:غذاهــای  اضافــه  خــود  غذایــی 
زمینــی)  ســیب  ارگانیــک،  دریایی،،ســبزیجات 
کــه باعــث عملکــرد بهتــر مغــز میشــود( یــک رژیــم 
غذایــی غنی،نــه تنهــا خلــق و خــوی شــما را بهبــود 
می بخشــد،بلکه میتوانــد ســطح قنــد خــون شــما 
کنــد. را بهبــود ببخشــد و انــرژی شــما را متعــادل تــر 

اظهار قدردانی کنید:
کــه لطفــی بــه شــما  یــک یادداشــت تشــکر بــه کســی 
ــر و  ــالت تقدی ــرای اوجم ــید. و ب ــت بنویس ــرده اس ک
سپاســگذاری در مجــالت را بخوانید.هــر روز بــرای 
تمرکــز بــر جنبه هــای مثبــت زندگی خــود کمی وقت 
بگذارید.ابــراز قدرانــی میتوانــد شــما را شــادو مثبــت 
شــکر  داریــد  کــه  چیــزی  آن  مــورد  نگهــدارد.در 
ــود  کمب ــد و  ــه نداری ک ــزی  ــران چی ــید و نگ ــذار باش گ

است،نباشــید.
به اندازه کافی بخوابید:

طــول  در  بدی هــا  و  خوبی هــا  تمــام  بــر  عــالوه 
روز،خــواب شــیرین و اســتراحت در شــب هنــگام 
کثــر ظرفیت  بســیار مهــم می باشــد.زیرا مغــز در حدا
کار میکند.کــم خوابــی و عــدم خــواب نــه تنهــا باعث 
احســاس  بلکــه  می شــود  تمرکــز  شــدن  ســخت 
کنیــد  افزایــش می دهد.ســعی  ناراحتــی را در مــا 
ــر بیــدار شــوید و  شــب زودتــر بخوابیــد و صبــح زودت
چــرت زدن در وســط روز بــه عملکــرد بهتــر مغــز شــما 

کمــک میکنــد.

موس هلو عادت های مهم و همیشگی افراد شاد

دستپخت دانستنیها

 ۳۲  m سامســونگ  گوشــی  کــه  می شــود  گفتــه 
نســخه ی بازطراحی شــده ی گوشــی ای ۳۲ اســت، 
زیــرا از زبــان طراحــی تقریبــًا یکســانی بهــره برده انــد. 
از پالســتیک   ۳۲ m گوشــی پنــل پشــتی و فریــم 
ســاخته شــده و در پنــل پشــتی مــاژول یکپارچــه 
بــه  سنســور ها  و  نمی خــورد  چشــم  بــه  دوربیــن 
گانــه روی بافــت پنــل پشــتی جــای  صــورت جدا
توجــه  اخیــر  ســالیان  در  سامســونگ  گرفته انــد. 
گوشــی های هوشــمند  ویــژه ای بــه بحــث باتــری در 
در ایــن  حتــی  کــره ای  کمپانــی  اســت.  داشــته 
گلکســی ام ۵۱ را بــه عنــوان یکــی از بهتریــن  مــورد 
گوشــی های میــان رده ۲۰۲۱ بــا باتــری ۷۰۰۰ میلــی 
کــرده اســت. امــا در شــمار  آمپرســاعتی روانــه بازار هــا 
ــال  ــونگ ۲۰۲۱ و در س ــی های سامس گوش ــن  بهتری
جدیــد، خانواده گوشــی های ســری ام سامســونگ 
یا بهترین گوشــی های ســری M سامســونگ بسیار 

جلــب توجــه می کننــد.
ــا  ــه همــه نگاه ه ک ــد، در شــرایطی  ــزارش فرادی گ ــه  ب
گوشــی های ســری A و جدیدتریــن مــوارد  جلــب 
معرفــی شــده آن از جملــه گلکســی A ۳۲ بــه عنــوان 
گوشــی های G ۵ دنیــا اســت،  یکــی از ارزان تریــن 
کار روی  سامســونگ در حــال توســعه خانــواده ام و 
کــه از قضــا ارتبــاط نزدیکــی بــا  گلکســی ام ۳۲ اســت 
گوشی ۲۰۲۱  سری A دارد و از جمله بهترین باتری 

ــود. ــوب می ش محس
 ۳۲  m سامســونگ  گوشــی  کــه  می شــود  گفتــه 
نســخه ی بازطراحی شــده ی گوشــی ای ۳۲ اســت، 
زیــرا از زبــان طراحــی تقریبــًا یکســانی بهــره برده انــد. 
از پالســتیک   ۳۲ m گوشــی پنــل پشــتی و فریــم 
ســاخته شــده و در پنــل پشــتی مــاژول یکپارچــه 
بــه  سنســور ها  و  نمی خــورد  چشــم  بــه  دوربیــن 
گانــه روی بافــت پنــل پشــتی جــای  صــورت جدا

گرفته انــد.
بــرای  اســتایل  نــاچ  بریدگــی  از  هــم  جلــو  پنــل 
میزبانــی دوربیــن ســلفی اســتفاده می کند. سنســور 
گوشــی m ۳۲ سامســونگ به صورت  اثرانگشــت در 
اپتیــکال در زیــر نمایشــگر تعبیــه خواهــد شــد و 
همچنیــن تــم رنگــی مشــکی، ســفید، آبــی و بنفش 

بــرای آن لحــاظ می شــود.
دوربین

دوربیــن   ۵ دارای  مجمــوع  در   ۳۲  M گلکســی 
اســت. در بخــش جلــوی گوشــی دوربیــن ســلفی ۲۰ 
مگاپیکســلی به صــورت نــاچ قطــره ای خودنمایــی 
گلکســی ای ۳۲ میزبان  می کنــد. در بخــش پشــتی، 

دوربیــن چهارگانــه متشــکل از دوربیــن اصلــی ۶۴ 
مگاپیکســلی، دوربیــن اولتراوایــد ۸ مگاپیکســلی، 
کرو ۵ مگاپیکســلی و دوربین تشــخیص  دوربیــن ما

عمــق ۵ مگاپیکســلی اســت.
غ از سنســور  گوشــی در بخــش دوربیــن فــار ایــن 
ســلفی ۲۰ مگاپیکســلی از دوربیــن چهارگانــه اصلــی 
شــامل بــر دوربین هــای ۵/۵/۸/۶۴ مگاپیکســلی 
غ از ایــن همچنــان در ســال  اســتفاده می کنــد. فــار
جدیــد انتظــار ارائه برخی محصوالت دیگر از ســوی 

ــواده ام را داریــم. سامســونگ در خان
باتری

گوشــی هوشــمند از یــک باتــری ۶ هــزار میلــی  ایــن 
باتــری  یــک  آمپرســاعتی بهره منــد اســت. اخیــرا 
جدیــد محصول سامســونگ از ســوی پایگاه معتبر 
ــت و  ــرده اس ک ــت  ــت دریاف ــه امنی DEKRA تاییدی
بــا شــماره مــدل ABN ۳۲۵ EB-BM در ظرفیــت 
اســت.  شــده  ثبــت  ســاعت  آمپــر  میلــی   ۵۸۳۰
ــی و  ــح بازاریاب ــر مصال کره ای هــا بناب البتــه احتمــاال 
موارد اینچنینــی از ظرفیــت ۶۰۰۰ میلــی آمپر ســاعت 

ــرد. ک اســتفاده خواهنــد 
نمایشگر

گوشــی سامســونگ m ۳۲ بــه یــک نمایشــگر ســوپر 
که رزولوشــن  آمولــد ۶.۴ اینچــی مجهــز خواهــد شــد 
کــم  ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکســل، نســبت تصویــر ۲۰:۹،ترا
پیکســلی ۴۱۱ پیکســل بر اینــچ را ارائــه خواهــد داد. 
از دیگــر مشــخصات قابــل توجــه نمایشــگر می تــوان 
به نرخ نوســازی ۹۰هرتز و روشــنایی ۸۰۰نیت اشــاره 
کــرد. بعــالوه، ۸۴.۶ درصــد مســاحت پنــل جلــو نیــز 

بــه نمایشــگر اختصــاص داده شــده اســت.

قیمت
قیمــت گوشــیm ۳۲ هنــوز به طور دقیق مشــخص 
گوشــی m ۳۲ بــه بــازار موبایــل  نشــده، زیــرا هنــوز 
داشــتن  نظــر  در  بــا  امــا  اســت؛  نشــده  معرفــی 
برچســب قیمتــی نســخه های پیشــین می تــوان 
گفــت گوشــی سامســونگ m ۳۲ قیمــت تقریبــی در 

بــازه ی ۳۰۰ دالر خواهــد داشــت. 
ارزش خرید

نســخه های  میزبــان  همیشــه  میان رده هــا  بــازار 
کاربــران زیــادی پیوســته  جدیــد اقتصادیســت، زیــرا 
ــا قیمــت مناســب  گوشــی های جدیــد ب بــه دنبــال 
گوشــی  بــازار،  جدید ایــن  مهمــان  هســتند. 
کــه ارزش  گلکســیm ۳۲ خواهــد بــود  سامســونگ 
گزارشــات نســبت بــه  خریــد باالیــی دارد و براســاس 
نســخه پیشــین خود بهبود هایی داشــته اســت. با 
خریــد گوشــی m ۳۲ می تــوان بــا یــک تیر دو نشــان را 
هــدف گرفــت؛ هــم می تــوان هزینــه کمتری نســبت 
گوشــی های سامســونگ دیگــر صــرف  بــه قیمــت 
کــرد و هــم می تــوان از یــک مــدل خــوش ســاخت 
ــز  ــوده نی ــه ب ــری روزان کارب ــه پاســخگوی نیاز هــای  ک

بهره منــد شــد.
گلکســی  سامســونگ اوایل ســال میالدی چدید از 
اس  گلکســی  و  ۲۱پــالس  اس  گلکســی   ،۲۱ اس 
گوشــی های  ۲۱اولتــرا بــه عنــوان شــماری از بهتریــن 
۲۰۲۱نیــز رونمایــی به عمــل آورد و در ادامه گلکســی 
ارزان تریــن  عنــوان  بــه  را   ۰۲  M گلکســی  ۱۲و   A
شــایعات  کرد.برخــی  ارائــه   ۲۰۲۱ گوشــی های 
ــر مبنــای  گلکســی ام ۳۲ ب ــه  ک از ایــن حکایــت دارد 

گلکســی ای ۳۲ توســعه خواهنــد یافــت.

تــا ۱۳  تدریجــی ۸  افزایــش  احتمــال  از  گزارش هــا 
پایــان  تــا  گرافیــک  کارت هــای  قیمــت  درصــدی 
اســت  بــرای مدتــی  ســال ۲۰۲۱ خبــر می دهنــد. 
قیمــت  افزایــش  احتمــال  مــورد  در  اخبــاری  کــه 
کامپیوترهــای شــخصی،  قطعــات ســخت افزاری 
بــه  هوشــمند  گجت هــای  و  لپ تاپ هــا  انــواع 
کمبــود  گــوش می رســد. درواقــع علــت آن نیــز بــه 
کــه باعــث شــده  قطعــات نیمه رســانا بازمی گــردد 
و  شــوند  نایــاب  بــازار  در  محصــوالت  از  برخــی 
رونمایــی یــا عرضــه ی محصــوالت دیگــر نیــز بــه 
آینــده موکــول شــود. چنــدی پیــش حتــی خبــری 
ریزمعمــاری  معرفــی   AMD کــه  شــد  منتشــر 
 Zen و  گرافیکــی  پردازنده هــای  بــرای   RDNA۳
۴ بــرای پردازنده هــای مرکــزی خــود را بــه اواخــر 
کــرده اســت تــا بتوانــد تمرکــز  ســال ۲۰۲۲ موکــول 
خــود  فعلــی  محصــوالت  تولیــد  روی  بیشــتری 
داشــته باشــد و درواقــع پیامدهــا و اتفاقــات ناشــی 
کمبــود قطعــات نیمه رســانا را پشــت ســر بگــذارد.  از 
کــه احتمــاال  در ایــن بیــن TechSpot خبــر می دهــد 
قیمــت حافظه هــای DRAM  ( )حافظــه تصادفــی 
پایــان ســال ۲۰۲۱  تــا  تــا ۱۳ درصــد  پویــا( بیــن ۸ 
به طــور  خبــری  چنیــن  یافــت.  خواهــد  افزایــش 
کــه قیمــت  خالصه تــر بدیــن معنــی خواهــد بــود 
در  می یابــد.  افزایــش  نیــز  گرافیکــی  کارت هــای 
گــزارش بــه دالیــل افزایــش قیمــت حافظه هــای 
کــه در ادامــه بــه  DRAM نیــز اشــاره شــده اســت 
شــدن  گران تــر  اول  دلیــل  می پردازیــم.  آن هــا 
حافظه هــای DRAM افزایــش قابــل توجــه تقاضــا 
گرافیکــی اســت. درواقــع بعــد از  کارت هــای  بــرای 
خانه نشــینی مــردم در سراســر دنیــا به خاطر شــیوع 
کاربــران مانند کارمندان  بیمــاری کرونا، بســیاری از 
ــوزان،  ــک، دانش آم کوچ ــزرگ و  ــای ب کاره ــب و  کس
دیگــر  مــوارد  و  مشــاغل  صاحبــان  دانشــجویان، 

بــرای ادامــه ی فعالیــت خــود به تجهیــزات مختلف 
کــه میــزان  نیازمنــد شــدند. همیــن امــر باعــث شــد 
کامپیوتــر،  تقاضــا بــرای قطعــات و لــوازم جانبــی 
گجت هــای هوشــمند ماننــد تبلــت  لپ تاپ هــا، 
و تلفــن هوشــمند بــا افزایــش قابــل توجهــی همــراه 
شــود. افزایــش تقاضــا در حــال حاضــر باعــث شــده 
کمبــود  ــا مشــکل  ــا شــرکت های مختلــف ب اســت ت
از  برخــی  و  شــوند  مواجــه  نیمه رســانا  قطعــات 
که وابســته به چنین قطعاتی هســتند  محصوالت 
کمیــاب یــا حتــی نایــاب شــوند؛ بــرای مثــال  در بــازار 
کنســول های  می تــوان به مشــکل پیش آمــده برای 
کرد. از طرفی ماینرهای  خانگی نســل نهمی اشــاره 
گرافیکی  رمــزارز نیز عالقه ی بســیاری بــه کارت های 
دارنــد. آمارهــا نشــان می دهــد بخــش قابــل توجهی 
ــداری  ــا خری ــط ماینره ــی توس گرافیک ــای  کارت ه از 
می شــود. از طرفــی انویدیــا نیــز تأثیــر بســیاری روی 
افزایــش قیمــت حافظه هــای DRAM دارد. انویدیا 
یکــی از بزرگ تریــن مشــتریان شــرکت هایی اســت 
 GDDR۶X و GDDR۶ نــوع از  کــه حافظه هایــی 
کــه  می شــود  ســبب  امــر  همیــن  می ســازند. 
شــرکت های ســازنده، ســفارش های انویدیــا را در 
کمبــود قطعــات  اولویــت قــرار دهنــد و طبیعتــا بــا 
کمتــری از تولیــدات حافظه هــا  نیمه رســانا، ســهم 
کوچک تــر قــرار می گیــرد.  در اختیــار شــرکت های 
کــه  تمامی مــوارد دســت بــه دســت هــم می دهنــد 
ظرفیــت تولیــد شــرکت های کوچک تــر کاهــش یابد 
و چنیــن شــرکت هایی بــرای دوام در بــازار مجبــور 
شــوند کــه قیمــت محصوالتشــان را افزایــش دهند.

فشــار وارد شــده از ســوی مایکروســافت و ســونی 
ســبب  نیــز  نیــاز  مــورد  موجــودی  تأمیــن  بــرای 
می شــود که شــرکت های تولیدکننــده ی حافظه ی 
DRAM، تولیــد حافظه هــای GDDR۶ مــورد نیــاز 
قــرار  اولویــت  نهمــی را  نســل  کنســول های  بــرای 

دهنــد.

ــا بهره گیــری از فنــاوری  گــوگل قــادر اســت ب شــرکت 
ســاعت،   ۶ عــرض  در  تنهــا  مصنوعــی  هــوش 
کــه طراحــی آنهــا بــه طــور  تراشــه های رایانــه ای را 
معمــول می توانــد ماه هــا وقت مهندســان را بگیرد، 

کنــد. طراحــی 
گــوگل می گویــد  بــه گزارش ایســنا و بــه نقــل از آی ای، 
»یادگیــری  فنــاوری  از  اســتفاده  بــرای  را  روشــی 
بســتر  منظور ایجــاد  بــه   )   RL(»عمیــق تقویتــی 
برنامه ریــزی طراحــی تراشــه های رایانــه ای تنهــا در 
گفتنــی  کــرده اســت.  مــدت شــش ســاعت ایجاد 
ــه تحقــق  ک کار پیچیــده اســت  که ایــن یــک  اســت 
آن توســط انســان معمواًل به ماهها زمان نیاز دارد.

کــه در نشــریه  گــوگل در مقالــه خــود  تیــم محققــان 
نیچــر)Nature ( منتشــر شــده اســت، توضیــح داده 
گــوگل  کــه هــوش مصنوعــی  کــه تراشــه هایی  اســت 
کیفیت تراشــه های انســانی  تولید می کند با همان 

و حتــی برتــر از آنهــا هســتند.
ایــن تراشــه ها ابتــدا در یکــی از اولیــن اســتفاده های 
تجــاری خــود، در واحــد پــردازش تنســور)TPU  ( این 
مصنوعــی  هــوش  محاســبات  بــرای  کــه  شــرکت 

بهینــه شــده اســت، اســتفاده خواهــد شــد.
بــرای  گــوگل  مصنوعــی  هــوش  روش  بنابرایــن 
طراحی ایــن تراشــه ها در نهایــت می توانــد بــه بهبود 
و ســرعت بخشــیدن توســعه خود هوش مصنوعی 

کنــد. کمــک  در آینــده 
محققــان می گوینــد: روش مــا بــرای طراحــی نســل 
بعــدی شــتاب دهنده های هــوش مصنوعی گوگل 
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و ایــن امــکان را دارد کــه 
هــزاران ســاعت تــالش انســانی را صرفه جویــی کند.
از  کــه  اســت  پروژه ایــن  در ایــن  بــزرگ  پیشــرفت 
گــوگل می تــوان بــرای بســتر  روش هــوش مصنوعــی 

 )  chip floorplanning(برنامه ریــزی طراحــی تراشــه
اســتفاده کرد که همانطور که در مقاله آمده اســت: 
برخــالف پنــج دهــه تحقیــق، بســتر برنامه ریــزی 
کــرده و  طراحــی تراشــه از خــودکار شــدن ســرپیچی 
مهندسان طراح برای طراحی فیزیکی محصوالت 

مختلــف بــه ماه هــا تــالش نیــاز دارنــد.
از روش هــای  اســتفاده  بــا  گــوگل  تیــم محققــان 
یادگیــری تقویتی عمیــق، الگوریتمی را ایجــاد کردند 
گونــه ای  کــه روش انجــام اقدامــات مشــخص را بــه 
کار انســانی  کــه قــادر اســت چندیــن مــاه  می آمــوزد 

کنــد. را در چنــد ســاعت محقــق 
ایــن تیم سیســتم هوش مصنوعی خــود را با تغذیه 
۱۰ هــزار بســتر برنامه ریــزی تراشــه آمــوزش داد تــا 

بتوانــد درســت و غلــط را بــه آن بیامــوزد.
محققــان می گویند: در نتیجــه روش ما از تجربیات 
کــردن مــوارد جدیــد  گذشــته بــرای بهتــر و ســریع تر 
حــل مســئله اســتفاده می کنــد و اجــازه می دهــد 
طراحی تراشــه توســط هوش مصنوعی با تجربه ای 

بیشــتر نســبت بــه هــر طــراح انســانی انجــام شــود.
کاربردهــای مثبت ایــن  آنهــا می گوینــد، پیامدهــا و 

روش بــرای تراشــه های نیمه هــادی زیــاد اســت.
کارهــای زیــادی در موضــوع نیمه هادی هــا  اخیــرًا 
در حــال انجــام اســت. بــه عنــوان مثــال شــرکت 
آی بــی ام)IBM ( با ایجــاد اولیــن تراشــه ۲ نانومتــری 
طراحــی  در  بزرگــی  موفقیــت  بــه  جهــان  در 
نیمه هادی هــا دســت یافتــه اســت. البتــه آنهــا تنهــا 
شــرکتی نیســتند که در طراحی تراشه های کوچک 
موسســه  تیمــی از  زیــرا  دارنــد،  زیــادی  پیشــرفت 
ملــی  دانشــگاه   ،)  MIT(ماساچوســت فنــاوری 
کننــده نیمه هــادی تایــوان  تایــوان و شــرکت تولیــد 
راهــی بــرای تولیــد نیمه هادی هــا با مقیاس کمتــر از 

ــد. کرده ان ــدا  ــز پی ــر نی ــک نانومت ی

شایعه: گوشی سامسونگ m ۳۲ نسخه ی بازطراحی شده ی گوشی ای ۳۲ احتمال افزایش قیمت کارت گرافیک 
GDDR۶ به دلیل گرانی حافظه

گوگل با هوش مصنوعی 
ظرف ۶ ساعت تراشه می سازد فناوریربخ

فناوریربخفناوریربخ

انــواع  بــرای  دیــواری  کاغــذ  چســب  معمــوال 
پوشــش های دیواری اســتفاده می شــود. چســب 
اســت.  آب  در  حــالل  دیواری هــا  کاغــذ  بیشــتر 
معمــوال مــاده اصلــی تشــکیل دهنــده چســب 
گل( کائولیــن )نوعــی  کاغــذ دیــواری نشاســته یــا 

اســت.
نقاشی روی چسب کاغذ دیواری

معمــوال نقاشــی روی چســب کاغذ دیــواری توصیه 
در  حــالل  نقاشــی  رنگ هــای  بیشــتر  نمی شــود. 
هــم  دیــواری  کاغــذ  چســب های  و  هســتند  آب 
رنــگ  شــدن  مخلــوط  بــا  بنابرایــن  همینطــور. 
و  می دهــد  نشــان  کنــش  وا چســب  چســب،  و 

می شــود. برآمدگی ایجــاد 
برای افزایش شانس موفقیت:

    بــا اســتفاده از بتونــه روغنــی دو الیــه حــالل در آب 
کنید. را جــدا 

    بــه جــای یــک الیــه رنــگ ضخیــم چنــد الیه رنگ 
باریک بزنید.

بعــد  و  شــود  خشــک  کامــال  رنــگ  بگذاریــد     
الیــه دیگــری رنــگ بزنیــد. چــون ممکــن اســت 
لکه هــای ســفید چســب از زیــر الیــه زیریــن معلــوم 
کاغذ دیواری از روی  کندن چســب  باشــند. برای 
گــر موثــر  دیــوار اول بــا شســتن چســب را بکنیــد. ا

ــد. کنی ــتفاده  ــنباده اس ــد از س ــع نش واق
ســطل  یــک  در  محلــول:  ســازی  آمــاده      
گالنــی آب داغ، 1 فنجــان ســرکه و 1 قاشــق  یــک 
و  کنیــد  را مخلــوط  مایــع شــوینده  چایخــوری 

شــوند. یکدســت  تــا  بزنیــد  هــم  خــوب 
    مالیــدن محلــول بــه دیوار: دســتکش پوشــیده 

و بــا اســفنج محلــول را به دیــوار بمالید. 
ــا  ــردن چســب ب ک کنــدن چســب: بعــد از تمیــز     

کاردک آن را بکنیــد.
کنــدن  گــر مالیــدن و    خشــک شــدن دیــوار: ا

چســب موثــر نبــود، ســنباده بکشــید. 
اســتفاده از ســنباده برقی: می توانید با اســتفاده 
از ســنباده برقــی چســب روی ســطح را بکنیــد. 

ــه ســطح صــاف می رســد. در ایــن صــورت ب

قانــون جذبــدر واقــع هماننــد یــک پــل ارتباطــب 
گر قصد  میان خواســته ها و آینده ی شماســت. ا
داریــد تــا آینــده ی خــود را بــه زیباتریــن شــکل 
کــرده و بــه جای رخوت و سســتی  ممکــن ترســیم 
و تمرکــز بــر نداشــته ها، بــا تمرکــز بــر دارایی هــای 
ــرای  ذهنــی و جســمی خود، آینــده ی خوبــی را ب
خــود رقــم بزنیــد پیشــنهاد می کنیــم از همیــن 

کنیــد. امــروز یادگیــری قانــون جــذب را آغــاز 
زمانی که انســان ها از ظرفیت های واال و شــگفت 
کــه  گاه می شــوند و در می یابنــد  انگیــز زندگــی آ
که در حال  درســت همانند هنرمندانی هســتند 
ســعی  هســتند،  خویــش  زندگــی  کــردن  بــازی 
می کننــد تــا در ایــن بوم ســفید رنــگ زندگــی خود، 
ابتــدا بــه زیباتریــن شــکل ممکــن، خواســته های 
کــرده و ســپس بــا بهتریــن متریــال  خــود را تصــور 

کننــد. اقــدام بــه طراحــی آرزو هــای خــود 
ــر  ــان عم ــدت زم ــا در م ــه ی م ــا هم ــع قطع در واق
فرصــت  مرتبــه  یــک  تنهــا  کــه  خــود  محــدود 

زندگــی کــردن را داریــم، دوس داریــم تــا بــه آرزو هــا و 
خواســته های خــود در زندگــی برســیم.

بنابرایــن رســیدن به ایــن خواســته ها و اهــداف 
ــه  ــی ب ــی ذهن ــر نهای ــر روی تصوی ــز ب ــا تمرک ــا ب تنه
کوشــش توامــان امــکان پذیــر  همــراه تــالش و 

می باشــد.
قانــون جــذب بــه واقــع در خصــوص همیــن تمرکز 
بــر روی انرژی هــا و احساســات صحبــت می کنــد و 

به ایــن طریــق بــه خدمــت انســان ها می آیــد. 

چسب کاغذ دیواری چیست؟ چگونه قانون جذب را بیاموزیم؟
دانستنی هاربخ گونربخ گونا

ماهی شکارشده ی متعجب

ارگ راین

کیفیت و استاندارد   برندگان مسابقه ساالنه عکاسی Nature TTL به تازگی اعالم شده اند. این مسابقه در ۹ دسته ی مختلف، ۸ هزار تصویر با
دریافت کرد که از میان آن ها، برندگان اصلی و کلی سال ۲۰۲۱ را اعالم کرده است.

عنوان عکس: ماهی شکارشده ی متعجب / نام عکاس: یوهان وندرگ/ تجهیزات: دوربین کانن 7D Mark II با لنز ۶۰۰-1۵۰ میلی متری سیگما
ماهی در لحظه شکار شدن توسط تمساح، ظاهر متعجبی گرفته که باعث متمایز شدن این تصویر شده است.

ارگ راِین یکی از بزرگ ترین بناهای خشتی جهان است. این بنای تاریخی بزرگ با مساحتی بیش از بیست و دو هزار مترمربع، دومین بنای خشتی 
بزرگ جهان بعد از ارگ بم است که هرساله میزبان هزاران گردشگر داخلی و خارجی است. ارگ راین در جنوب غربی شهر کنونی راین در استان 

کرمان ایران قرار دارد. این بنای خشتی تا حدودی به ارگ تاریخی بم شبیه است و بر باالی تپه ای قرار دارد.
ارگ راین یک از دژهای فرمانروایی میرزا حسین خان)راینی(بوده که در زمان نادر شاه افشار و پسر او محمد علی خان در زمان زندیه بوده است. این 
ارگ پس از سرنگونی زندیه به دست آغا محمد خان قاجار جای زندگی نوادگان میرزا حسین خان نامی به میرحسینی بوده که هنوز گروهی از انان 
در این شهر و بیشترشان در شهر کرمان باشنده هستند.فرمانروایی پدر و پسر در این والیت نشان از رخنه و محبوبیت آنان در این سرزمین دارد.تا 

انجا که این ارگ در بسیاری از منابع با نام ارگ میرزا حسین خان نامیده شده است.

عکس روز

گردشگری
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