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گفــت: بــا توجــه بــه افــت چشــمگیر قیمــت دام و عرضــه  مدیــر عامــل اتحادیــه دام ســبک 
کمتــر از قیمــت تمــام شــده، دامــداران در حــال ورشکســتگی هســتند.

افشــین صدر دادرس مدیر عامل اتحادیه دام ســبک از کاهش قیمت دام ســبک در بازار 
خبــر داد و گفــت: بــا توجــه بــه افت چشــمگیر قیمــت دام، دامــداران در حال ورشکســتگی 

هســتند؛ چــرا کــه قیمــت کنونــی دام کمتر از نرخ تمام شــده تولید اســت.
کــرد و افــزود: در حــال  او متوســط قیمــت کنونــی هــر کیلــو دام زنــده را ۵۰ هــزار تومــان اعــام 
ــه امســال شــرایط  ک ــا ۶۴ هــزار تومــان اســت  ــاالی ۶۳ ت حاضــر قیمــت تمــام شــده دام ب

کــرده اســت. خشکســالی، مشــکات دامــداران را تشــدید 
دادرس ادامه داد: با توجه به شــرایط خشکســالی، هنوز خرید دام ســبک غیرعشــایر آغاز 
کــه با ایــن وجــود  نشــده و هیــچ اقدامی بــرای مقابلــه بــا خشکســالی اجرایــی نشــده اســت 

فشــار ســنگینی بــر دوش دامداران اســت.

اطالعیه

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان
11۴878۴ / م الف

پایان خردادماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات عملکرد 
1۳99 صاحبان محترم مشاغل

 اباغ الکترونیکی اوراق مالیاتی خدمتی نوین 
درارائه خدمات مالیاتی

www.intamedia.ir
مرکز ارتباط مردمی 1۵2۶

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

شهردار داران - ابراهیم گوگونانی

داران،  شــهر  اســامی  محتــرم  شــورای  مصوبــه  و   1۴۰۰ ســال  بودجــه  اســتناد  بــه  داران  شــهرداری 
درنظــردارد پــروژه محوطــه ســازی مســکن مهــر فریــدن را شــامل مــوارد زیــر، بــه صــورت پیمانــی و بــا اعتبــار 
1۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال )ده میلیــارد ریــال( بــه واجدیــن شــرایط )بــه شــرکت های معتبــر( از ردیــف اعتبــارات 
کننــدگان بایــد قیمــت پیشــنهادی خــود را بــه شــرح ذیــل ارائــه  گــذار نمایــد. شــرکت  عمرانــی شــهرداری وا

نماینــد:
1(  جداول شامل

کانیو، همه موارد بصورت                   مترطول الف( جدول ۴۵ سانتی متری ب( جدول ۳۵ سانتی متری و 
کاری الشه دیوار حائل بصورت                                                                                                         مترمکعب 2( سنگ 
کف فرش بتونی به اشکال مختلف به قطر ۴ الی ۴/۵ سانتی متر                                                                مترمربع  )۳
۴( آجرکاری نما براساس                                                                                                                                                مترمربع
۵( بتون ریزی با شناژ                                                                                                                                                  مترمکعب

کارفرمــا اجــراء آن  کــس توســط  کــس بصــورت پلکانــی و درصــورت تامیــن فاوربا ۶( تهیــه و اجــرای فاوربا
اعــام قیمــت شــود.

کارهای اضافه طبق فهرست بهاء سال 1۴۰۰ مورد عمل اقدام خواهد شد.  )7
مشخصات اجرای کار:

متقاضیــان می تواننــد بــا مراجعــه بــه واحــد امور عمرانی شــهرداری نقشــه و مشــخصات اجرایــی را دریافت 
نمایند.

ک و مهــر شــده بــه شــرح ذیــل از روز ســه  کــت ال پیشــنهاددهندگان بایــد پیشــنهادات خــود را در ســه پا
خ ۰۴/۰۵/ 1۴۰۰ بــه واحــد  کثــر تــا پایــان وقــت اداری روز شــنبه مــور خ 1۴۰۰/۰۳/2۵ حدا شــنبه مــور

حراســت شــهرداری تحویــل و رســید دریافــت نماینــد.
گواهــی ارزش  کاری، مــدارک و اســناد مناقصــه،  کــت ب ( رزومــه  کــت الــف ( ســپرده یــا ضمانــت نامــه    پا پا
گهی  کــت ج ( پیشــنهاد قیمــت و برگه آ کامــل و آدرس و امضــای پیشــنهاد دهنــده   پا افــزوده و مشــخصات 

کــه توســط پیمانــکار مهــر و امضــاء شــده باشــد. شــرکت در مناقصــه 
کمیســیون  خ 1۴۰۰/۰۴/۰۶ بــا حضــور اعضــاء  8( پیشــنهادات رســیده ســاعت 1۰ صبــح روز یــک شــنبه مــور

بــاز و قرائــت خواهــد شــد.
جهت کسب اطاعات بیشتر به شهرداری داران مراجعه نمایید.

گهی تجدید مناقصه نوبت اول آ

11۵۰9۰۶ / م الف

داستان دنباله دار افزایش قیمت نهاده های دامی:

خطر ورشکستگی در کمین دامداران

مصطفی رحیمی - شهردار

شــورای   1۴۰۰/۳/2۴ مــورخ  ۵/127/ش  مصوبــه  براســاس  زیباشــهر  شــهرداری 
اسامی شــهر و بــه موجــب مــاده 1۳ آئیــن نامــه مالــی شــهرداریها درنظــردارد نســبت به 
فــروش دو قطعــه زمیــن بــا کاربــری مســکونی واقــع در زیباشــهر بلــوار امام خمینــی )ره( 
کارشناســی رسمی دادگســتری بــه اشــخاص واجــد شــرایط ازطریــق  براســاس قیمــت 

گــذار نمایــد. مزایــده عمومی وا
گهــی تــا روز چهارشــنبه مــورخ  کننــدگان می تواننــد از تاریــخ انتشــار این آ لــذا شــرکت 
1۴۰۰/۴/9 به امور قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت 
نماینــد و همچنین قیمت پیشــنهادی خــود را تا روز پنجشــنبه مــورخ 1۴۰۰/۴/1۰ به 

11۵۰97۳ / م الفدبیرخانــه محرمانه )حراســت( شــهرداری ارائه نمایند.

گهی مزایده آ

ستاره تیم ملی بسکتبال 
به ذوب آهن پیوست

۶

افزایش سقف وام ودیعه مسکن 
به ۴۰ میلیون تومان

تقدیر از برترین های 
فراخوان انتخاب شعار سال 1۴۰۰ 

آبفای اصفهان

دبیر اجرایی انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان 
آب های معدنی؛

۶۰ درصد قیمت آب بسته بندی، 
هزینه مواد اولیه بطری است

فراخوان ایده های ناب معمارانه 
برای باِغ شهر 

به بهانه شایعه مهاجرت رضا رشیدپور؛

که  خبرنگاران و مجریانی 
کردند از ایران مهاجرت 
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دبیر سمپوزیوم ملی مجسمه سازی:

۲۹ سردیس از سرداران شهید 
کاشان ساخته می شود

به بهانۀ بسامد پرتکرار واژۀ »مردم« 

مردم؛ توده های بی شکل 
یا بعضی ها مردم ترند؟!

۳

۴

کنون با همکاری مراجع انتظامی: ۴ از خرداد سال گذشته تا

کشف ۱۰۵۲۶  دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز 
در اصفهان
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کی قیمت روغن خورا

عنوان مقدار قیمت )تومان(

روغن خشخاش خالص هرلیتر ۵۵۰,۰۰۰

روغن مغز فندق هرلیتر ۵1۵,۰۰۰

روغن سیاهدانه هرلیتر ۴۵۰,۰۰۰

گلکس روغن ذرت خالص 
 Galaxi Pure Corn Oil

۵ لیتر ۴۴۴,۰۰۰

روغن مغز بادام درختی )شیرین( هر لیتر ۳7۵,۰۰۰

روغن رازیانه خالص هرلیتر ۳۵۰,۰۰۰

گردو سفید روغن مغز  هرلیتر ۳۳۰,۰۰۰

روغن هسته انار هرلیتر ۳11,۰۰۰

روغن مغز بادام درختی)تلخ( هر لیتر ۳1۰,۰۰۰

گیاهی اصیل روغن جامد  کیلوگرم  ۴ ۳1۰,۰۰۰

روغن خردل خالص هرلیتر 2۶۵,۰۰۰

روغن زیتون ایتالیکو ۵ لیتری 2۵۵,۰۰۰

کدو روغن تخمه  هرلیتر 2۵2,۰۰۰

روغن شاهدانه هرلیتر 2۵۰,۰۰۰

روغن هسته آلبالو هرلیتر 2۵۰,۰۰۰

روغن نارگیل هرلیتر 2۴۴,۰۰۰

kristal - روغن زیتون با بو کریستال 1 لیتری 22۳,۰۰۰

روغن مغز هسته زردآلو هرلیتر 21۰,۰۰۰

روغن جامد اصیل کیلویی  2 189,۰۰۰

کانوال داتیس کنجد و  روغن  1.8 لیتری 178,۰۰۰

 روغن پوست پرتغال غیر تراریخته
ویترین  فود

1 لیتر 17۰,۰۰۰

کانوال اصیل روغن مایع 
 Aseel Canola Oil

1.8 لیتر 1۶8,۰۰۰

روغن هسته انگور هرلیتر 1۵۳,۰۰۰

روغن حیوانی نیک منش نوع ممتاز گرمی  9۰۰ 1۵2,۰۰۰

روغن جامد آبی امگا الدن گرمی  ۵۰۰۰ 1۵۰,۰۰۰

کی قیمت روغن خورا
عنوان مقدار قیمت 

)تومان(
کرچک روغن  هرلیتر 1۴۵,۰۰۰

کنجد دکتر چویس روغن  1 لیتری 1۴۵,۰۰۰
ک روغن فندق چوتانا 1 لیتر 122,۰۰۰

کتان روغن بذر  هرلیتر 11۴,۰۰۰
روغن زیره سبز خالص هرلیتر 111,۰۰۰

کانوال روغن اصیل  1.۵ لیتر 11۰,۰۰۰
کنجد روغن  هرلیتر 1۰۵,۰۰۰

روغن تخمه آفتابگردان هرلیتر 98,۰۰۰
روغن زیتون تصفیه شده الدن طالئی ۵۰۰ میلی لیتر 87,۰۰۰

کلزا بروج روغن فرابکر  1 لیتر 78,۰۰۰
روغن جوانه ذرت زر اویل 8۰۰ میلی لیتری 78,۰۰۰

کی مصرف خانوار ساده  روغن خورا
فامیال امگا

۴ کیلویی 7۵,۰۰۰

روغن سیاه دانه ۶۵ گرمی ۳۶,۰۰۰
روغن زیتون تصفیه شده ممتاز ورینا 22۵میلی لیتری ۳۴,۰۰۰

۳۰ میلی روغن بادام شیرین آرترینا ۳۰,۰۰۰
کردنی بدون پالم اویال خ  روغن سر 81۰ گرمی 2۳,۵۰۰

 روغن مایع بهار الماس مخصوص سرخ
کردنی بدون پالم

1۶2۰ گرم 21,۰۰۰

روغن مایع آفتابگردان الدن 1۳۵۰ گرمی 1۵,۵۰۰
کم جذب بهار کردنی  خ  روغن سر 1۳۵۰ گرمی 1۵,۰۰۰

روغن مایع آفتابگردان آفتاب 81۰ گرمی 11,۵۰۰
کردنی بهار خ  روغن سر 81۰ گرمی 1۰,۵۰۰

کردنی بهار روغن مایع سرخ  81۰ میلی لیتری 1۰,۵۰۰
کلزا غنچه کانوال  روغن  9۰۰ گرمی 1۰,۴۰۰

روغن مایع آفتابگردان ورینا 81۰ میلی لیتری 9,9۰۰
 روغن آفتابگردان مخصوص پخت و پز

و ساالد فامیال
81۰ میلی لیتری 9,۵۰۰

خبر

کی مانند انواع روغن جامد، مایع و روغن زیتون را مشاهده نمایید. در جدول زیر می توانید قیمت روز روغن خورا

کی  قیمت روز روغن خورا

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

ــامیدنی ایران  ــی و آش ــای معدن ــن آب ه ــر انجم دبی
گفت:حــدود ۵۰ تــا ۶۰ درصــد قیمــت تمــام شــده 
ــه  ــوط ب ــه آب هــای بســته بنــدی، مرب کارخان درب 
مــواد اولیــه بطــری آن اســت. پیمــان فروهــر دبیــر 
کننــدگان و صادرکننــدگان  اجرایــی انجمــن تولیــد 
گفــت: چنــد  آب هــای معدنــی و آشــامیدنی ایران 
ســال قبــل فرهنــگ مصــرف آب بســته بنــدی در 
بــود. ویژگی هــای  افتــادن بیــن مــردم  حــال جــا 
لولــه  آب  بــا  آن  تمایــز  و  محصــوالت  مثبت ایــن 
کشــی باعث می شــد بســیاری آن را برای آشــامیدن 
کننــد، امــا بــه دالیلی ایــن محصــول بــه  انتخــاب 
از ســبد خانــوار حــذف می شــود. فروهــر  راحتــی 
کوچــک  کــرد: آب بســته بنــدی در احجــام  تشــریح 
که فروش آن بیشــتر مبتنی بر خروج از خانه، ســفر، 
مــواردی  و  کافی شــاپ ها  و  رســتوران ها  فعالیــت 
کرونا  از این قبیل اســتوار اســت؛ تحت فشــار شــیوع 
کید  قــرار گرفــت با افت شــدیدی مواجه شــد. او با تا
بــر مشــکالت فعاالن ایــن حــوزه بــرای تامیــن مــواد 
گفــت: قیمــت مــواد اولیــه مــورد نیــاز در ایــن  اولیــه 
کشــیده و مشــکالت مــا هــر روز  حــوزه ســر بــه فلــک 
بیشــتر از قبــل می شــود. قیمت ایــن محصــوالت به 

کــه در قیمت تمام  قــدری افزایــش پیدا کرده اســت 
ــا  کارخانــه آب هــای بســته بنــدی، ۵۰ ت شــده درب 
ــه قیمــت مــواد اولیــه اختصــاص پیــدا  ۶۰ درصــد ب
کننــدگان  کــرده اســت. دبیــر اجرایــی انجمــن تولیــد 
و صادرکنندگان آب های معدنی و آشامیدنی ایران 
گــران قیمت  بــا اشــاره حضــور آب های بســته بندی 
گفت:مصــرف  حــوزه  در ایــن  قاچــاق  و  خارجــی 
کمتــر  کننــده آب بســته بنــدی آشــامیدنی قاچــاق 
از ۲ درصــد جامعــه هســتند و بــه همیــن دلیل ایــن 
گــران قیمت را در نوار شــمالی پایتخت  بطری هــای 
پیدا می کنید نه ســایر فروشــگاه ها. طیف انگشــت 
کننده ایــن نــوع آب آشــامیدنی  شــماری مصــرف 
کشــور این نــوع آب دیــد  هســتند و در سراســر نقــاط 

نمی شــود.
واردات ایــن  از ایــن  کرد:پیــش  بیــان  فروهــر 
کننــدگان  محصــوالت باعــث آزرده شــدن تولیــد 
کــه  هســتیم  خوشــحال  امــا  می شــد،  داخلــی 
بــرای  حضور ایــن محصــوالت می توانــد معیــاری 
گــران قیمت  قیــاس تولیــدات داخــل بــا نمونه های 
خارجــی باشــد. امــروز محصــول ۵ هــزار تومانــی مــا و 
کیفیت یکسانی  بطری آب ۵۰ هزار تومانی وارداتی 

دارد.

بــازار  بــرای  قانون هــای جدیــد دولــت و مجلــس 
کــه  خریدوفــروش و اجــاره مســکن باعــث شــده 
گــروه مالــکان و مســتأجران ناراضــی باشــند،  هــر دو 

چیســت؟ سیاســت ها  نتیجه ایــن 
دولــت و بــه خصــوص وزارت راه و شهرســازی در 
چنــد مــاه اخیــر قوانینــی را در حــوزه مســکن بــرای 
کــرده که مــورد تایید  مالــکان و مســتأجران مصــوب 

آن هــا نیســت.
در طــرح مالیــات از خانه هــای خالــی همــه ی مــردم 
چــه مالــک باشــند و چــه مســتاجر بایــد اطالعــات 
ک و اســکان ثبــت  ســکونتی خــود را در ســامانه امــال
کنند. ایــن قانــون نــه مــورد تاییــد مالکان اســت و نه 

مستاجران.
مالــکان معتقد هســتند کــه به مقــدار کافی مالیات 
ثبــت اطالعــات  بــه  نیــازی  و  پرداخــت می کننــد 
کشــان نیســت. همچنیــن مســتأجران خــود را  امال

در ثبت ایــن اطالعــات همراهــی نمی کننــد.
که ایــن مالیــات  مســتأجران نیــز معتــرض هســتند 
در نهایــت بــه مقصــد نمی رســد و بــار خــود را روی 
مســتأجران  کــه  می گــذارد  ودیعــه ای  و  اجاره بهــا 
گــر قــرار باشــد  کــه ا می پردازنــد. آن هــا می گوینــد 
مالــکان خانه هــای خالــی خــود را وارد بــازار اجــاره 

کننــد موجــب افزایــش قیمــت بیشــتر می شــود.
کــرده که مالیات  از ســوی دیگــر مجلس نیز مصوب 
گــر فــردی  بــر عایــدی ســرمایه دریافــت شــود. یعنــی ا
کند  ملک دوم خود را در ســال اول بفروشــد و ســود 

بایــد ۴۰ درصــد از آن را بــه عنــوان مالیات بپــردازد.
کــه  در ایــن جــا نیــز مســتأجران معتقــد هســتند 
وقتــی مالکــی ملــک خــود از تــرس پرداخــت مالیات 
نفروشــد آن ســود را بــه واســطه اجــاره از مســتأجران 

می گیــرد.
از دیگــر اقدامــات دولــت بــرای بــازار اجاره ایــن اســت 
کــرده تــا  کرونــا مصــوب  کــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا 
ــه صــورت خــودکار یــک ســال  قرارداد هــای اجــاره ب
معتــرض  مالــکان  شــود.در اینجا  تمدیــد  دیگــر 
هســتند. آن هــا می گوینــد با ایــن قانــون دیگــر آن هــا 

ــد. ــان را ندارن ــار نامش ــر اختی دیگ

سقف وام ودیعه مسکن در کالنشهر اصفهان از ۳۰ 
بــه ۴۰ میلیــون تومــان افزایش یافــت. مدیــرکل راه و 
شهرســازی اســتان بــا اشــاره بــه افزایــش ســقف وام 
ودیعــه مســکن بــه مســتاجران واجد شــرایط گفت: 
اعــالم وزارت راه و شهرســازی، ســتاد ملــی  بنابــر 
کرونــا بــرای امســال بــا پرداخــت وام ودیعــه مســکن 
ــرآن افــزود:  ــاری ق ــرده اســت. علیرضــا ق ک موافقــت 
ســقف وام ودیعــه مســکن بــرای مســتاجران واجــد 

کالنشــهر اصفهــان ۴۰ میلیــون تومــان و  شــرایط در 
بــرای دیگــر شــهر ها ۲۵ میلیــون تومــان اســت. 

وی فرصت نام نویســی مســتاجران واجد شــرایط را 
کرد و گفت: نظام  تا پایان شــهریورماه امســال بیان 
بانکــی تــا پایــان آذرمــاه مکلــف شــده تــا تســهیالت 

ودیعــه مســکن را بــه متقاضیــان پرداخــت کند. 
قــاری قــرآن افــزود: مطابــق بــا اعــالم معــاون مســکن 
و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی و بــر اســاس 
اجــاره،  قرارداد هــای  کرونــا،  ملــی  ســتاد  مصوبــه 

خــودکار بــه مــدت یکســال دارای اعتبــار اســت و 
کثــری مجاز،  میــزان اجــاره نیز به عنوان ســقف حدا
نــه بــه صــورت اجباری، همان میزان ســال گذشــته 

تعییــن شــده اســت. 
وی، اطــالع رســانی در خصــوص زمــان بازگشــایی 
ســامانه و آغــاز ثبت نــام را بــه روز هــای آینــده موکــول 
گفــت: واجــدان شــرایط بــرای دریافت ایــن  کــرد و 
تســهیالت از طریق ســامانه وزارت راه و شهرســازی 

کننــد. ــام  ــه نشــانی www.tem.mrud.ir ثبــت ن ب

دبیر اجرایی انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان آب های معدنی؛

۶۰ درصد قیمت آب بسته بندی، 
هزینه مواد اولیه بطری است

ک چقدر ضرر می کنند؟  صاحبان امال

افزایش سقف وام ودیعه مسکن به ۴۰ میلیون تومان 

گزارشربخ

مدیــر عامــل اتحادیــه دام ســبک گفت: بــا توجه به 
افــت چشــمگیر قیمــت دام و عرضه کمتــر از قیمت 
ورشکســتگی  حــال  در  دامــداران  شــده،  تمــام 

هســتند.
اقتصــاد۲۴- افشــین صــدر دادرس مدیــر عامــل 
کاهش قیمت دام سبک در  اتحادیه دام سبک از 
گفــت: بــا توجــه بــه افــت چشــمگیر  بــازار خبــر داد و 
ورشکســتگی  حــال  در  دامــداران  دام،  قیمــت 
کمتــر از نــرخ  کنونــی دام  کــه قیمــت  هســتند؛ چــرا 

تمــام شــده تولیــد اســت.
کیلــو دام زنــده را ۵۰  کنونــی هــر  او متوســط قیمــت 
کــرد و افــزود: در حــال حاضــر  هــزار تومــان اعــالم 
قیمــت تمام شــده دام بــاالی ۶۳ تــا ۶۴ هزار تومان 
کــه امســال شــرایط خشکســالی، مشــکالت  اســت 

کــرده اســت. دامــداران را تشــدید 
دادرس ادامه داد: با توجه به شــرایط خشکســالی، 
هنــوز خریــد دام ســبک غیرعشــایر آغــاز نشــده و 
هیــچ اقدامی بــرای مقابلــه بــا خشکســالی اجرایــی 
ــر  کــه با ایــن وجــود فشــار ســنگینی ب نشــده اســت 

دوش دامــداران اســت.
مدیــر عامــل اتحادیــه دام ســبک بــا اشــاره به اینکــه 
متعــددی  مشــکالت  دامی بــا  نهــاده  توزیــع 
بــه  کنونــی  شــرایط  در  کــرد:  بیــان  روبه روســت، 
کاهــش علوفــه در مرتــع، دامــداران تــوان  ســبب 
نگــه داری دام هــای خــود را ندارنــد کــه با ایــن وجود 

آینــده روشــنی پیــش روی تولیــد نیســت.
کیلــو  هــر  منطقــی  قیمــت  مســئول  مقــام  ایــن 
گوســفندی را ۱۰۰ تــا ۱۱۰ هــزار تومــان اعــالم  گوشــت 
کیلــو  هــر  قیمــت  حاضــر  حــال  در  افــزود:  و  کــرد 
کمتــر از ۱۳۰ تــا  گوســفندی در ســطح شــهر  گوشــت 
کــه بار هــا اعــالم  ۱۴۰ هــزار تومــان نیســت، در حالــی 

ــا  ــد ت کنن ــم  ــه ای فراه گون ــه  ــرایط را ب ــه ش ک ــم  کردی
تولیدکننــده بتوانــد محصــول خــود را مســتقیم در 
کننــده هــم بــا قیمــت  کنــد تــا مصــرف  بــازار عرضــه 

کنــد. گوشــت مــورد نیــاز را خریــداری  مناســب 
کــم بارشــی در بازدهــی مراتع  دادرس بــا بیان اینکــه 
تاثیر گذاشــته اســت، گفت: دامداران ســبک اعم از 
عشــایر و غیرعشــایر در ۶ ماهه اول ســال به صورت 
کــه بــا توجه به  طبیعــی از مراتــع اســتفاده می کننــد 
گــذاری بــر بازدهــی مراتــع  شــرایط خشکســالی و اثــر 
کار زمین هــای دیــم، نیــاز بــه  کشــت و  و همچنیــن 
کــه متاســفانه  تغذیــه دام دســتی افزایــش می یابــد 

شــرایط بــرای تامین نهاده مناســب نیســت.
گفته ایــن مقــام مســئول، علــی رغــم بحــران  بــه 
در  ویــژه  بــه  کار  و  کشــت  دامــی و  نهــاده  تامیــن 
حــاد  خشکســالی  شــرایط  بــا  کــه  اســتان هایی 
که مســئوالن تدابیری  روبه روســت، انتظار می رود 
گوشــت در  بیندیشــند، در غیر ایــن صــورت قیمــت 

ــازار  کــه ماحصــل ب کنونــی  ــرخ  نیمــه دوم ســال از ن
داللــی اســت، باالتــر مــی رود.

کنــش بــه  مدیــر عامــل اتحادیــه دام ســبک در وا
افزایــش قیمــت نهاده هــای دامــی در بــازار بیــان 
کیلــو جــو انبــاری  کــرد: در اســفند ۹۹ قیمــت هــر 
ــود،  ــان ب ــزار توم ــا ۶ ه ــزار و ۸۰۰ ت ــل ۵ ه ــد داخ تولی
کیلــو جــو در زمــان  کنونــی هــر  کــه قیمــت  در حالــی 
کشــاورز ۵ هــزار و ۸۵۰ تومــان اســت  برداشــت از 
کــه با ایــن وجــود نمی دانیــم انتهــای ســال در چــه 

وضعیتــی قــرار دارد.
کیلــو یونجــه را ۳ هــزار و ۴۰۰  او در پایــان قیمــت هــر 
گنــدم را ۲ هــزار  کاه  تومــان تــا ۳ هــزار و ۵۰۰ تومــان و 
کــرد و  و ۵۰۰ تومــان تــا ۲ هــزار و ۶۰۰ تومــان اعــالم 
گفــت: بــا توجــه بــه شــرایط نامناســب تولید نهــاده، 
ضــروری  امــری  دامــداران  از  اضطــراری  حمایــت 
کــه دامــداران ســبک در شــرایط حــادی  اســت؛ چــرا 

قــرار دارنــد.

داستاندنبالهدارافزایشقیمتنهادههایدامی:

خطر ورشکستگی در کمین دامداران 
خبر خبر

گیری از امتیاز واردات در  صادرکنندگان برای بهره 
مقابــل صــادرات یــا بایــد در حــوزه تخصصــی خــود 
کننــد و یــا توافــق ســازمان صمــت اســتان  کاال وارد 
کننــد. را بــرای واردات غیــر از واردات خــود دریافــت 
توســعه  و  تجــارت  تســهیل  کمیســیون  رئیــس 
صــادرات اتــاق بازرگانــی تهــران از توقــف مجــدد 
گفــت:  و  داد  خبــر  صــادرات  مقابــل  در  واردات 
دولــت صادرکننــدگان را مکلــف کرده که یــا ارز خود 
کننــد یــا آن را در ســامانه  را بــرای واردات اســتفاده 
کننــد؛ بنابرایــن اجــازه اســتفاده از ارز  نیمــا عرضــه 
ــذاری را  گ ــا وا ــر ی ــرای واردات غی صــادرات خــود را ب

ندارنــد.
محمــد الهوتــی در بیســت و چهارمیــن جلســه 
ــا اشــاره  هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران ب
کــه بــا تالش هــای  بــه موضــوع رفــع تعهــد ارزی 
اتاق هــای بازرگانــی، تعــاون و اصنــاف و تالش هــای 
ســازمان توســعه تجارت ایران به ســرانجام رســیده 
باعــث صــدور  کرد: ایــن تالش هــا  کیــد  تا اســت، 
ــت  ابالغیــه ۱۷۷ ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دول
از ۵ روش  براســاس آن صادرکننــدگان  کــه  شــد 
موجود در بخشــنامه می توانســتند نسبت به رفع 

کننــد. تعهــد ارزی اقــدام 
کمیتــه  وی افــزود: تمــام مســئولیت و اختیــارات 
کمیتــه اقــدام ارزی ســازمان  مــاده دو دولــت بــه 
گــذار شــده و همچنیــن  توســعه تجارت ایــران وا
توجــه  بــا  تــا  اختیــار داده شــد  به ایــن ســازمان 
بــه  را  نویــد  ســازمان، این  تخصصــی  نقــش  بــه 
کــه بــا تغییــرات بخشــنامه ها  صادرکننــدگان داد 

پــس از ایــن مواجــه نخواهیــم بــود، امــا از دو هفتــه 
کــه واردات در مقابــل صــادرات بــاز هــم  گذشــته 
دســتخوش تغییــرات شــده، صادرکننــدگان بــرای 
بهــره گیــری از امتیــاز واردات در مقابــل صــادرات یــا 
کننــد و یــا  کاال وارد  بایــد در حــوزه تخصصــی خــود 
توافــق ســازمان صمــت اســتان را بــرای واردات غیــر 
از واردات خــود دریافــت کنند، این موضــوع در رفع 

ــت. ــرده اس ک ــاد  ــکالتی را ایج ــد ارزی مش تعه
کــه می خواهنــد از  گفــت: صادرکنندگانــی  الهوتــی 
کوتاژ  گذاری  روش واردات در مقابــل صــادرات یــا وا
کننــد بــا مشــکل فــروش ارز در ســامانه  اســتفاده 
نیما روبرو هستند و بنابراین استفاده از این روش 
نیســت،  پذیــر  امــکان  صادرکننــدگان  برای ایــن 
در نتیجــه مجــدد بــه شــرایط قبــل بازگشــته ایم. 
انتظــار داریــم حداقــل دو هفتــه قبل از اجــرای یک 
ــا  کننــد ت بخشــنامه آن را بــه صــورت رســمی اعالم 
چنیــن محدودیت هایــی هــر چــه ســریع تر برطرف 
ــه یــک واردکننــده و  ک ــه ای نباشــد  گون ــه  شــود و ب
گاهــی قبلــی بــا یــک موضــوع  صادرکننــده بــدون آ

مواجــه شــود. 
توســعه  و  تجــارت  تســهیل  کمیســیون  رئیــس 
کــرد:  اظهــار  تهــران  بازرگانــی  اتــاق  صــادرات 
کــه در سیســتم رفــع تعهــد ارزی بوجــود  اشــکاالتی 
آمــده باعــث بــروز اختــالف میــان صادرکننــده و 
که ایــن معضــل بزرگــی اســت  وارکننــده می شــود 
کــه عمال صادرکننــدگان را به جای اینکه به ســمت 
کنــد بــا مشــکالت بیشــتر درگیــر  صــادرات هدایــت 

می کنــد.

بــه  بــا اشــاره  یارانه هــا  مدیرعامــل هدفمنــدی 
نیــرو  وزارت  بــه  تومــان  پرداخــت ۴۵۴میلیــارد 
گفــت: ۳۰۰۰ میلیــارد تومــان  بابــت تصفیــه آب 
گنــدم اختصــاص یافتــه  بابــت یارانــه نــان و خریــد 

اســت. 
گفتگــو بــا  تســنیم، بــا اشــاره  امیــد  حاجتــی در 
ــه پرداختهــای  ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا،  ب
کنــون مبالــغ مختلفــی جهــت تنظیــم  گفــت: تــا 
گنــدم، عوامــل  کاالی اساســی، یارانــه نــان و  بــازار 

تولیــد تخصیــص داده شــده اســت.
یارانه هــا  هدفمندســازی  ســازمان  مدیرعامــل 
بــا اشــاره بــه محدودیــت واریــز منابــع نقدی ایــن 
کــه  تأمین کننــده  شــرکتهای  توســط  ســازمان 
عمدتــًا به خاطــر جنــگ اقتصــادی و تحریمهــای 
همه جانبــه دشــمنان، تأثیرگــذار بــودن بیمــاری 
گفــت: در  کرونــا و عوامــل متعــدد دیگــر اســت، 
راســتای اجــرای هرچــه بهتــر تکالیــف قانونــی  
یارانه هــا و در اجــرای  ســازمان هدفمندســازی 
فرامیــن مقــام معظــم رهبــری )مــد ظلــه العالــی( 
و همچنیــن مدیریــت صحیــح منابــع بــا اولویــت 
پرداخــت یارانــه نقــدی و طــرح معیشــت خانــوار، 
کــه بعــد از یارانه هــا از اهمیــت  پرداختهــای زیــر 
ویــژه ای برخــوردار هســتند و ماهیــت حقــوق را 

گرفــت؛ دارنــد انجــام 
آب  تضمینــی  خریــد  بابــت  نیــرو  وزارت  ـ   1
اســتحصالی و تصفیه شــده از بخــش غیردولتــی و 
تأمیــن خریــد برق جزایر جنوب کشــور، مبلــغ 1۴1 
میلیــارد تومــان و تا ایــن تاریخ مبلــغ ۴۵۴ میلیارد 

تومــان دریافــت نمــوده اســت.
2 ـ وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بابــت تنظیم 
بــازار کاالهــای اساســی و ضروری مبلغ ۳۰میلیارد 

تومــان  دریافــت کرده اســت.
کمــک  ـ بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی بابت   ۳
بــه مســکن محرومیــن جامعــه مبلــغ ۵۰۰ میلیارد 
تومــان و تا ایــن تاریــخ جمعــًا مبلــغ ۶۰۰ میلیــارد 

تومــان دریافــت نمــوده اســت.
۴ ـ شــرکت مادرتخصصــی بازرگانــی دولتی ایــران 
گنــدم مبلــغ  بابــت یارانــه نــان و خریــد تضمینــی 
1۰۰۰میلیــارد تومــان و تا ایــن لحظــه مبلــغ ۳۰۰۰ 

ــارد تومــان دریافــت نمــوده اســت. میلی
کشــاورزی بابــت  ـ پرداخــت بــه وزارت جهــاد   ۵
یارانــه نهــاده و عوامــل تولیــد و خریــد تضمینــی 
تضمینــی  خریــد  جملــه  از  کشــاورزی  بخــش 

زعفــران مبلــغ 2۵۰میلیــارد تومــان
توســعه  و  ســاخت  مادرتخصصــی  شــرکت  ـ   ۶
کشــور مبلــغ 1۰۰ میلیــارد  زیربناهــای حمل ونقــل 
تومــان و تا ایــن تاریــخ مبلــغ 2۰۰ میلیــارد تومــان را 

دریافــت نمــوده اســت.
مبلــغ  کشــور  ســالمت  بیمــه  ســازمان  ـ   7
7۵۰میلیــارد تومــان و تا ایــن تاریــخ مبلــغ 2۶۳۵ 

اســت. نمــوده  دریافــت  را  تومــان  میلیــارد 
ـ وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی   8
بابــت پزشــک خانواده مبلغ 1۵۰میلیــارد تومان و 
تا ایــن تاریــخ مبلــغ ۳۰۰ میلیــارد تومــان را دریافــت 

کــرده اســت.
وی ابــراز کــرد: امیدواریــم با واریز بموقع منابع این 
تأمین کننــده،  شــرکتهای  توســط   ســازمان 
ــع و پرداخــت  ــت مناب ــا مدیری تعهــدات خــود را ب
ع وقــت انجــام  تکالیــف اجتناب ناپذیــر در اســر
دهیــم و ان شــاءاهلل شــاهد خدمت رســانی هرچــه 
بهتــر دســتگاه های دریافت کننده ایــن منابــع بــه 

ملــت شــریفمان باشــیم.

واردات در مقابل صادرات دوباره متوقف شد  تخصیص ۳۰۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه نان و گندم:

جزئیات پرداخت منابع نقدی هدفمندی یارانه ها 

اهمیت به فرهنگ مالیاتی 
الزمه ارتقای اقتصادکشور

کــه  مهمی اســت  بســیار  موضــوع  مالیــات 
موجــب تحــوالت چشــمگیری در ابعــاد مختلــف 
می شــود.  کشــورها  اجتماعــی  و  اقتصــادی 
درک ضــرورت دریافــت مالیــات از ســوی مــردم 
زمینــه ســاز نهادینــه شــدن فرهنــگ مالیاتــی در 
کشورهاســت. فرهنــگ مالیاتــی بــه عنوان یکــی از 
مولفه های اصلی در مقوله مالیات ستانی، یکی 
از راه هــای نســبتا جدیــد وصول مالیات اســت که 
کارایــی روزافزون نظام  ارتقــای آن ســبب  افزایــش 
ــدف  ــا ه ــات ب ــتر مالی ــع آوری بیش ــی و جم مالیات
رشــد اقتصــادی و درنتیجــه پیشــرفت در امــور 
رفاهــی و عمرانــی کشورمی شــود. بــه عبــارت دیگر 
فرهنــگ مالیاتــی تعامــل بیــن مالیــات دهنــده 
نمی توانــد  کشــور  یــک  اســت.  مالیاتــی  اداره  و 
بــدون توجــه به ایــن مهــم بــه اهدافــش برســد.

عواملــی ماننــد طرز تلقــی افــراد، بینــش و نگرش، 
اجتماعــی،  ارزش هــای  آرمان هــا،  برداشــت ها، 
گیــری  شــکل  در  گاهــی  آ و  تحصیــالت  میــزان 
فرهنگ مالیاتی نقش بسزایی دارند. همچنین 
عواملــی ماننــد بی ســوادی و فرار مالیاتــی در افت 
درآمدهــای دولــت و درنتیجــه رکــود اقتصــادی و 
عقــب افتادگی کشــور در تمامی زمینه هــا موثرند. 
گاهــی از چگونگــی مصــرف مالیــات، موجــب  آ
می شــود پرداخــت آن جــزء وظایــف مــردم تلقــی 
کــه مالیــات  دریافتی  گیــرد  شــود و ایــن بــاور شــکل 
کــز  صــرف امنیــت، رفــاه اجتماعــی، ســاخت مرا
درمانــی، فعالیت هــای عمرانــی و زیربنایــی شــده 
کــه از مزایای  و درنهایــت  ایــن خود مردم هســتند 
ــی،  آن بهره منــد می شــوند. در یــک نظــام مالیات
توجــه بــه فرهنــگ آن بــه عنــوان یــک زیرســاخت 
اساســی و مدیریــت آن یــک امــر مهــم و ضــروری 
اســت. درحقیقــت درآمدهــای مالیاتــی نقــش 
مهمــی در تامیــن هزینه هــای مربوط بــه خدمات 
عمومــی و عمرانی ایفــا می کنــد و اتــکای دولــت 
بــه آن، ســالمت، عدالــت و رونــق اقتصــادی را بــه 

دنبــال دارد. ایــن مهــم ســبب برقــراری عدالــت و 
کاهــش فاصلــه طبقاتــی در جامعــه می شــود. بــا 
ــازمان  ــده، س ــاد ش ــب ی ــت مطال ــه اهمی ــه ب توج
کشــور در راســتای فرهنــگ ســازی  امــور مالیاتــی 
کشــور، اقدامــات بســیاری را انجــام  مالیاتــی در 
ــالح  ــه اص ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ک داده اســت 
قانــون مالیات هــای مســتقیم با هدف شــفافیت 
قوانین مالیاتی برای درک بهتر مودیان مالیاتی، 
اطــالع رســانی از طــرق مختلــف ماننــد صــدا و 
ســیما، جرایــد، تبلیغــات محیطــی، نصــب بنــر، 
کــرد.  درواقــع  تابلوهــای اطــالع رســانی و... اشــاره 
تــالش در راســتای ایجاد یــک فرهنــگ مالیاتــی 
پیشــرو در کشــور می توانــد تأثیر مهمــی در کاهش 
درآمدهــای  بــه  وابســتگی  کاهــش  هزینه هــا، 
نفتــی، افزایــش درآمدهــای دولــت و درنتیجــه 
افزایــش عدالــت اجتماعــی و رفــاه عمومی شــود. 
در  رایــج  پدیــده  یــک  بــه  مالیاتــی  تمکیــن 
کشــورهای پیشــرفته تبدیل شــده و توجه تعداد 
زیــادی از محققــان را بــا هــدف شناســایی عوامــل 
اســت.  کــرده  بــه خــود جلــب  آن  بــر  تاثیرگــذار 
هرچــه جامعــه دارای فرهنــگ مالیاتــی غنی تــری 
امــور  ســازمان  توســط  مالیــات  وصــول  باشــد، 
مالیاتــی بــا موفقیــت و ســهولت بیشــتری همــراه 
اســت و مودیــان مالیاتــی نیــز بــا رغبت و احســاس 
مســئولیت بیشــتری اقــدام بــه انجــام وظایــف 

ــد. ــود می کنن ــی خ قانون
• 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
• ابــالغ الکترونیکــی اوراق مالیاتــی خدمتی نوین 

در ارائــه خدمــات غیــر حضــوری مالیاتــی
www.intamedia.ir

  روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان 
اصفهان

گزارش تحلیلی
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۴۰ ســال پیــش ایــده راه انــدازی قطــار ســریع الســیر 
گرفــت، امــا بعــد از مدتــی  اصفهــان - تهــران شــکل 
ایــن طــرح مســکوت مانــد و در ســال ۸۲ بــار دیگــر 

موضــوع احــداث آن از ســرگرفته شــد. 
احــداث قطــار ســریع الســیر اصفهــان- قــم- تهران 
در دولــت دهــم آغــاز شــد و قــرار بــود در ســال ۱۳۸۹ 
بــه بهره بــرداری برســد، امــا بــا گذشــت پنــج ســال و 
کار آمــدن دولــت یازدهــم طرح مورد بازنگری  روی 
رییــس  توســط  اســفند ۱۳۹۳  در  و  گرفــت  قــرار 

کلنگ زنــی شــد. جمهــور بــار دیگــر 
ــرداری از قطــار ســریع الســیر اصفهــان -  ــا بهــره ب ب
قــم - تهــران، نخســتین و بزرگتریــن قطــار ســریع 
کیلومتــر  کیلومتــر )۲۰۰  کشــور بــه طــول ۴۰۹  الســیر 
کیلومتــر  بــا ســرعت ۳۰۰  و  اصفهــان(  محــدوده 
بــا  بــه اصفهــان  بــر ســاعت، زمــان ســفر تهــران 
پیش بینــی جابجایــی ۱۶ میلیون مســافر در ســال 

کمتــر از ســه ســاعت می رســد. بــه 
در هفته هــای اخیــر خبر هایــی مبنی بــر توقف این 
گــوش رســید، امــا وزارت راه و شهرســازی  پــروژه بــه 
و نماینــدگان اســتان اصفهــان بــا توقــف ایــن طــرح 
کــرده و ایــن طــرح همچنــان در دســت  مخالفــت 

اجــرا اســت.
بومی سازی جدیدترین فناوری های حمل 

و نقل
علیرضــا صلواتــی مجــری قطــار سریع الســیر تهــران 
- قــم - اصفهــان بــا اشــاره بــه ورود تکنولــوژی قطار 
سریع الســیر جهــان بــه کشــور با اجــرای پــروژه قطار 
سریع الســیر تهــران - قــم - اصفهــان گفــت: تربیت 
کارشناســان خبره ریلی و بومی ســازی جدیدترین 
فناوری هــای حمــل و نقــل از جملــه مهمتریــن 
کشــور بــه شــمار  مزیت هــای ورود ایــن فنــاوری بــه 

مــی رود.
قطــار  احــداث  رویکرد هــای  بــه  اشــاره  بــا  او 
ــروژه ملــی  کشــور و اهمیــت ایــن پ سریع الســیر در 
اظهــار داشــت: انتقــال دانش و تکنولــوژی در پروژه 
قطــار سریع الســیر از اهمیــت بســیاری برخــوردار 
بــوده و رویکــرد اصلــی مــا بــه شــمار مــی رود و دلیــل 
اصلــی توجــه بــه ایــن پــروژه و ایجــاد آن، ورود ایــن 

ــور اســت. کش ــه  ــوژی ب تکنول
مجــری قطــار سریع الســیر تهــران - قــم - اصفهــان 
بــا بیــان اینکــه متأســفانه صنعــت راه آهــن در ایران 
کــه  بســیار قدیمــی بــوده و بــه ایــن دلیــل آنچنــان 
بایــد، مــورد اســتفاده مــردم قــرار نمی گیــرد، ادامــه 
کــه فناوری هــای جدیــد بــه  داد: بایــد تــاش کنیــم 

حــوزه قطــار سریع الســیر ایــران وارد شــده و مــا بایــد 
در ایــن حــوزه بــه تکنولوژی هــای روز دنیــا مســلط 

شویم.
صلواتــی ادامــه داد: دانــش فنــی قطــار سریع الســیر 
تــا شــبکه قطار هــای  وارد شــود  ایــران  بــه  بایــد 
سریع الســیر در داخــل کشــور با تــوان داخلی ایجاد 

شــود.
قطار سریع السیر تهران - قم - اصفهان، 

الگویی برای تمام طرح های کشور
او بــا بیــان اینکــه پــس از احــداث قطــار سریع الســیر 
تهــران - قــم - اصفهــان، رویکرد به ســمت احداث 
کشــور جهــت پیــدا  شــبکه قطــار سریع الســیر در 
کــه  کــرد: در تــاش هســتیم  می کنــد، خاطرنشــان 
کشــور پــس از تهــران -  شــبکه قطــار سریع الســیر 
اصفهان، در مســیر های تهران - مشــهد- تهران- 
تبریــز و بســیاری از شــهر های بــزرگ دیگــر نظیــر 
شــیراز و یــزد و بوشــهر و اهــواز ایجــاد شــده و شــبکه 

قطــار سریع الســیر شــکل می گیــرد.
صلواتــی بــا اشــاره بــه اهمیــت ورود ایــن تکنولــوژی 
کشــور افــزود: جهــان امــروز بــه موضــوع ایجــاد  بــه 
قطار هــای سریع الســیر توجــه ویــژه ای نشــان داده 
و کشــور های پیشــرفته در تاش هستند که سهم 
ایــن حمــل و نقــل را در صنعت حمــل و نقل خود، 
بــاال ببرنــد. ســرعت بــاال، دسترســی بــه حومــه و 
کاهــش معطلی هــای  کشــور ها و  کــز شــهر ها و  مرا
معمــول در در ســفر های هوایــی باعــث محبوبیــت 
از  بســیاری  در  بطوریکــه  شــده،  قطار هــا  ایــن 
شــهر های اروپایــی به جــای اســتفاده از هواپیمــا از 

قطار هــای سریع الســیر اســتفاده می شــود.
او بــا بیــان اینکــه کشــور چیــن بــا دارا بــودن نزدیــک 
کیلومتــر راه آهــن ســریع الســیر، بــه  بــه ۳۵ هــزار 
تنهایــی ۷۰ درصــد راه آهــن سریع الســیر دنیــا را بــه 
کــرده، ادامــه داد: پــس از چیــن وبــا  نــام خــود ثبــت 
کشــور های اســپانیا، ژاپن، فرانســه،  اختاف زیاد، 
آلمــان، فنانــد، ایتالیا، کره جنوبــی، آمریکا و ترکیه 
کشــور برتــر دنیــا در احــداث راه آهــن  در صــدر ۱۰ 

ســریع الســیر قــرار دارنــد.
مجــری قطــار سریع الســیر تهــران - قــم - اصفهــان 
کــرد: جمهــوری اســامی ایــران، بــه عنوان  تصریــح 
کشــوری در حــال توســعه، توجــه به شــاخصه های 
رشــد و توســعه اقتصــادی را مــد نظــر خــود قــرار 
داده و بــا ایــن نــگاه، حمــل ونقــل ریلــی را از جملــه 
مهمتریــن رویکرد هــای توســعه ای خــود می دانــد.
گویــد: تکنولــوژی ســاخت راه آهــن در کشــور  او مــی 
بــه ۸۰ ســال پیــش بــاز می گــردد، امــا عــدم ارتقــای 

زیرســاخت های الزم، فرســودگی بخشــی از ناوگان 
موجــود، هزینه هــای بــاالی تعمیــر و نگهــداری 
زیرســازی، روســازی، ســاختمان ها و ابنیه موجود 
و همچنیــن عقب ماندگــی از سیســتم های بــه روز 
کمرشــکن، اشــکاالت  دنیــا بــه ســبب تحریم هــای 
ــه صنعــت حمــل ونقــل  ــی را ب و هزینه هــای فراوان

کــرده اســت. ریلــی تحمیــل 
تجهیز شمال تا جنوب کشور به تکنولوژی 

به روز قطار سریع السیر
کــه بــا احــداث ایــن  گفــت: قــرار اســت  صلواتــی 
ــوژی  ــه تکنول ــور ب کش ــز  ــا مرک ــمال ت ــدا ش ــروژه ابت پ
بــه روز قطــار سریع الســیر مجهــز شــوند و پــس از آن، 
ســایر خطــوط ریلی سریع الســیر شــامل اصفهان-
شــیراز- اصفهان-اهــواز- تهران-مشــهد و تهران-

تبریــز عملیاتی شــود.
کــرد: بــا اجــرای ایــن طــرح، ارتبــاط خطــه  او بیــان  
کشــور بــه پایتخــت و اســتان های شــمالی  مرکــزی 
تســهیل شــده و با ارتباط مســیر ریلی اهواز- شــیراز 
ــه  کشــور ب ــه اصفهــان، دسترســی جنــوب  ــزد ب و ی
پایتخــت تســهیل خواهــد شــد و پروســه متــوازن 
ــه نقــاط  کشــور و تســهیل دسترســی ب در جنــوب 

کــرد. مختلــف را عملیاتــی خواهــد 
صلواتــی بــا بیــان اینکــه بومی ســازی فناوری هــای 
کشــور  بــه  تکنولــوژی  انتقــال  و  جهانــی  نویــن 
همــواره مــد نظــر ســران نظــام بــوده، افــزود: انتقــال 
کشــور در موضوعــات  بــه  ریلــی  برتــر  فناور هــای 
بهره بــرداری،  و  ســاخت  مدیریــت  ایمنــی، 
بومی ســازی مراحــل طراحــی و ســاخت و زمینــه 
ســازی بــه منظــور ارتقــای اســتاندارد های مرتبــط 

ریلــی کشــور، ایجــاد اشــتغال و رشــد شــاخصه های 
اقتصــادی، ایجــاد زمینه هــای تجربــی و اجرایــی 
الزم بــه منظــور تربیــت کارشناســان ریلــی و کاهش 
مصــرف انــرژی، آالیندگــی و تغییــرات مرتبــط بــا 
مزیت هــای  جملــه  از  محیطــی  زیســت  اثــرات 

احــداث ایــن پــروژه بــه شــمار مــی رود.
اجرای طرح قطار سریع السیر اصفهان - 

تهران یک ضرورت است
حســینعلی حاجــی دلیگانی بــا اشــاره به اظهــارات 
تهــران و عضــو  کری، نماینــده مــردم  اقبــال شــا
کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی در 
خصــوص توقــف طرح قطار ســریع الســیر اصفهان 
- تهــران اظهــار داشــت: مــا مخالــف توقــف ایــن 
طــرح هســتیم و ایــن طــرح قطعــًا بایــد اجرایــی 
شــود. اجــرای طــرح قطــار ســریع الســیر اصفهــان - 

ــت. ــرورت اس ــک ض ــران ی ته
او افــزود: اجــرای طــرح قطــار ســریع الســیر اصفهان 
بــرای اصفهــان و  - تهــران یــک ضــرورت اســت 
شــهر های اطــراف و مــا بــه جــد دنبــال اجــرای ایــن 

طــرح هســتیم.
چهار کیلومتر از طرح قطار سریع السیر 
اصفهان - تهران زیرزمینی اجرا می شود

عضــو هیئــت رئیســه مجلــس شــورای اســامی 
بــا بیــان اینکــه تنــگ نظــری و بدبینــی برخــی از 
دنبــال  بــه  دیگــر  اســتان های  داخــل  جریانــات 
توقــف اجــرای طــرح قطــار ســریع الســیر اصفهــان 
کــرد: در ایــن زمینــه مــا  - تهــران هســتند، تصریــح 
اعــام آمادگــی می کنیــم تــا در آن اســتان ها نیــز 
چنیــن پروژه هایــی راه انــدازی شــود، امــا آن هــا در 

صــدد لغــو پــروژه ای نباشــند کــه سال هاســت برای 
کشــیده شــده اســت.  آن هزینــه شــده و زحمــت 
چهــار کیلومتــر از طرح قطار ســریع الســیر اصفهان 

- تهــران زیرزمینــی اجــرا می شــود.
قطــار  اجــرای طــرح  رونــد  در  اینکــه  بیــان  بــا  او 
ســریع الســیر اصفهــان - تهــران زیرســازی برخــی 
کار داریــم، ابــراز داشــت: بایــد  از مســیر را در دســتور 
کــه ایــن خــط بنــا اســت از دو شــهر  توجــه داشــت 
کــه ممکــن اســت  کنــد  در اســتان اصفهــان عبــور 

ــد. ــده باش ــیب زنن آس
از  امــر  ایــن  بــرای  افــزود:  دلیگانــی  حاجــی 
کردیــم  کارشناســان بــه عنــوان مشــاور اســتفاده 
کــه بــرای جلوگیــری از  و بــه ایــن نتیجــه رســیدیم 
خســارات احتمالــی بخشــی از قطــار ســریع الســیر 
کیلومتــر از زیــر  اصفهــان - تهــران بــه میــزان چهــار 

کنــد. زمیــن عبــور 
نمایندگان استان اصفهان با جدیت ادامه 

پروژه قطار سریع السیر را دنبال می کنند
در  اصفهــان  مــردم  نماینــده  طغیانــی  مهــدی 
گــو با خبرنگار  مجلــس شــورای اســامی در گفــت و 
گفــت: طــرح قطــار ســریع الســیر اصفهــان -قــم  مــا 
کــه  - تهــران یکــی از مهم تریــن طرح هایــی اســت 
ــه در دســت اجــرا  ک ــوده  ــال ب ــی ۱۵ س بیــش از ۱۰ ال

اســت و مربــوط بــه دولــت خاصــی نیســت. 
او ادامــه داد: توقــف ایــن طــرح بــه هیــچ عنــوان 
صحــت نــدارد و نماینده هــای اســتان اصفهــان بــه 
شــدت خواهان و پیگیر ادامه این طرح هســتند.
شــورای  مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
کمســیون  در  طــرح  ایــن  کــرد:  کیــد  تا اســامی 
بــرای  نظــری  و  بررســی شــده  عمرانــی مجلــس 
توقــف ایــن پــروژه مطــرح نشــد بلکــه همــه نظــرات 

کارشناســی مبنــی بــر ادامــه ایــن پــروژه بــود.
الســیر  ســریع  قطــار  طــرح  داد:  ادامــه  طغیانــی 
اصفهــان -قــم -تهــران اســتارت پروژه هــای ســریع 
که نقش مهمی از جهت ورود  کشــور اســت  الســیر 
کار هــم از  کشــور دارد و در بحــث ســاز و  فنــاوری بــه 

ظرفیــت مجلــس اســتفاده می شــود.
پــروژه قطــار ســریع الســیر اصفهــان- قم-تهــران 
ــا  ــدی قطار ه ــوط بع ــاد خط ــرای ایج ــه ای ب مقدم
کشــور اســت و ایجــاد ایــن تحــول  ســریع الســیر در 
ارتباطــی فقــط بــه نفــع مــردم یک اســتان نیســت، 
کشــور از آن بهرمنــد می شــوند و  بلکــه همــه مــردم 
بــا تکمیــل ایــن طــرح مــی توانیــم در طرح هــای 

قطار هــای ســریع الســیر خودکفــا شــویم.
گزارش از سولماز محمدی

پروژه قطار سریع السیر تهران - قم - اصفهان به کجا رسید؟ 
خبرربخ

خبر

اســتانداری  بحــران  مدیریــت  مدیــرکل 
گفــت: مســئوالن آب و فاضــاب در  اصفهــان 
اســتان اصفهــان برای دسترســی پایــدار مردم 
بــه آب شــرب نهایــت تــاش خــود را بــه خــرج 
داده انــد و مســئوالن وزارت نیــرو نیــز بایــد از 
برداشــت بی رویه آب در باالدســت جلوگیری 

کننــد. 
ســتاد  درجلســه  فــروش  شیشــه  منصــور 
پیشــگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات 
اصفهــان  اســتان  در  آب  بحــران  بــه  پاســخ 
در  شــرب  آب  ســرانه  مصــرف  خصــوص  در 
حاضــر  حــال  در  اظهارداشــت:  اصفهــان 
لیتــر   1۵7 اصفهــان  در  آب  ســرانه  مصــرف 
کــه بیانگــر مصــرف بهینــه  درشــبانه روز اســت 
آب شــرب در اصفهــان اســت پــس مــی طلبــد 
ــدازی ســامانه دوم  ــرای راه ان مســئوالن امــر ب

کننــد. آبرســانی اصفهــان بــزرگ تــاش 
گفــت: در چنــد ســال اخیــر آبفــای اســتان  وی 
ــا اســتفاده از فنــاوری هــای نویــن  اصفهــان ب
را  شــرب  آب  متــری،  تلــه  ســامانه  ماننــد 
عادالنــه توزیــع نمــوده اســت و ایــن رونــد بایــد 
گــذر از بحــران بــی آبــی همچنــان ادامــه  بــرای 

یابــد.
که تمام دســتگاه  شیشــه فــروش بــا بیــان این 
هــای اجرایــی بایــد 2۵ درصــد در مصــرف آب 
بــرای  داشــت:  اظهــار  کننــد  صرفــه جویــی 
همــه  اصفهــان  در  آبــی  بــی  بحــران  از  گــذر 
ــه مصــرف  ــزم ب دســتگاه هــا و ســازمان هــا مل
بهینــه آب هســتند در غیــر ایــن صــورت بــه 
 عنــوان مشــترک پــر مصــرف بــا آنهــا برخــورد 

می شود.

ــی در همــه  وی مدیریــت اضطــراری تنــش آب
ضــروری  را  اســتان  اجرایــی  هــای  دســتگاه 
برشــمرد و اظهــار داشــت: همــه دســتگاه هــا 
راهکارهــای  بایــد  اســتان  هــا در  و ســازمان 
مقابلــه بــا بحــران بــی آبــی را تدویــن و آن را 
ــد از  ــی توانن ــور م ــن منظ ــرده و بدی ک ــی  اجرای
کارشناســی آبفــای اســتان اصفهــان  ظرفیــت 

ــوند. ــد ش ــره من به
اســتانداری  بحــران  مدیریــت  مدیــرکل   
کیــد بــر مدیریــت مصــرف آب  اصفهــان بــا تا
کنــون مدیریــت مصــرف  بیــان داشــت: هــم ا
یکــی از عوامــل مهــم درگــذر از تنــش آبــی در 
اصفهــان اســت و تمامــی صنــف هــا و فعــاالن 
صنعتــی باید راهکارهای مصرف بهینــه آب را 

کار قــرار دهنــد. در دســتور 
ــرداری  ــره ب ــاون به ــت مع ــن نشس ــه ای درادام
و توســعه آب آبفــای اصفهــان بــا اشــاره بــه 
شــرایط بســیار ســخت تامیــن و توزیــع آب 
گفــت: امســال بــرای تامیــن پایــدار آب  شــرب 
کمبــود ۳.2 مترمکعــب در  شــرب مــردم بــا 
ثانیــه مواجــه هســتیم و ایــن در حالــی اســت 
کــه بــه ازای افزایــش هــر درجــه دمــا ۳۰۰ لیتر در 

ــود. ــی ش ــزوده م ــرف آب اف ــر مص ــه ب ثانی
کیــد بــر عدالــت در توزیــع  کبــری بــا تا ناصــر ا
کــرد: اســتان اصفهــان بــه دلیــل  آب اعــام 
برخــورداری از ســامانه هــا و تاسیســات نویــن 
توزیــع  توانایــی  بــرداری،  بهــره  بخــش  در 
عادالنــه آب در اصفهــان را دارد و شــهروندان 
کاهــش 1۵ لیتــر مصــرف  نیــز مــی تواننــد بــا 
خــود در شــبانه روز، شــرکت آب و فاضــاب 
گــذر از ایــن تابســتان  اســتان اصفهــان را در 

کننــد.   ســخت یــاری 

کارکنــان آبفــای اســتان اصفهــان بــه  از 1۶ نفــر 
دلیــل ارائــه بهتریــن پیشــنهادها در خصــوص 

شــعار ســال 1۴۰۰ شــرکت، تقدیــر شــد. 
معــاون منابــع انســانی و برنامــه ریــزی شــرکت 
در  گفــت:  اصفهــان  اســتان  فاضــاب  و  آب 
فراخــوان  ویــژه  پیشــنهادات  نظــام  ســامانه 
اســتان  آبفــای  ســال 1۴۰۰   شــعار   انتخــاب 
اصفهــان، بیــش از ۴2۰ پیشــنهاد توســط 1۶۵ 

کارکنــان ارائــه و ثبــت شــد. نفــر از 
اســتان  آبفــای  افــزود:  قبادیــان  مجتبــی 
گذشــته، بــا  اصفهــان امســال نیــز همچــون 

توجــه بــه رویکــرد ارائــه خدمــات بــه مــردم در 
شــهرها و روســتاها، »حفظ ارزش آب، ارتقای 
دانــش ســازمانی، خدمــات نویــن و پایــدار« 
را بــه عنــوان شــعار ســال  1۴۰۰ ایــن شــرکت 

برگزیــد.
وی فعــال بــودن نظــام پیشــنهادها را موجــب 
کارکنــان  افزایــش انگیــزه و تعامــل بیشــتر در 
دانســت و عنــوان کــرد: مشــارکت هرچه بیشــتر 
ســازنده،  پیشــنهادهای  ارائــه  در  کارکنــان 
کیفــی برنامــه هــا و  کمــی و  موجــب ارتقــای 

طــرح هــای شــرکت مــی شــود.
مرهــون  را  ســازمانی  هــر  موفقیــت  قبادیــان 
و  دانســت  آن  کارکنــان  همگانــی  مشــارکت 
افــزود: پیــاده ســازی سیســتم هــای مدیریتــی 
یــک  کارکنــان  نیازمنــد حمایــت  مدیــران و 
کــه حضــور مدیرعامــل شــرکت  ســازمان اســت 
کمیتــه اجرائــی پذیــرش و  بــه عنــوان رئیــس 
کمیتــه  بررســی پیشــنهادها در جلســات ایــن 

ــت. ــم اس ــر مه ــن ام ــانگر ای نش

کید مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان؛ تا

جلوگیری و نظارت بر برداشت های غیرمجاز آب 
در باالدست رودخانه زاینده رود

تقدیر از برترین های فراخوان انتخاب شعار سال 
1۴۰۰ آبفای اصفهان

خبرربخ

خبرربخ

گزارش هــا و آمــار ســتاد  گفــت:  اســتاندار اصفهــان 
تنظیــم بــازار بــا وضعیــت موجــود در میــدان و بــازار  

ــدارد.  ایــن اســتان مطابقــت ن
عباس رضایی در جلســه ســتاد تنظیم بازار اســتان 
کنــون نظارتــی بــر نحــوه توزیــع  اصفهــان افــزود: ا
غ در مرکــز اســتان  غ و تخــم مــر روغــن، شــکر، مــر
وجــود نــدارد و ایــن وضعیــت در شهرســتان ها بدتــر 

اســت.
کاه  وی ادامــه داد: نبایــد بــا آمــار ارقــام ســر یکدیگــر 
بگذاریم و باید مرد عمل باشــیم و بیشــتر به صورت 

میدانــی کار کنیم.
ــب  ــت قری کثری ــت: ا ــار داش ــان اظه ــتاندار اصفه اس
کاســبان اســتان اصفهــان بــا انصــاف و در  بــه اتفــاق 
که باید قدردان آنها  حقیقت حبیب خدا هســتند 
باشــیم امــا بایــد بــا محتکــران هــم بــا قــوت و قــدرت 

کنیــم. کنیــم و آنهــا را مجــازات  برخــورد 
کــرد: همــه مــا برابــر وضعیــت موجــود  وی اضافــه 
مســوول هســتیم و فردای قیامت باید پاســخگوی 
جلســات  این گونــه  در  بایــد  و  باشــیم  اعمالمــان 
کــه خــدا از مــا راضــی و خشــنود  کنیــم  طــوری رفتــار 

باشــد.
گزارش هــای ســتاد تنظیــم  رضایــی بــا بیــان اینکــه 
گفــت:  ارائــه شــود  بایــد به صــورت میدانــی  بــازار 
اینگونــه  و  رهتــاب  ســامانه  از  اســتفاده  مخالــف 

آمــار و  بایــد  امــا  نیســتم  ســامانه های هوشــمند 
اطاعــات واقعــی و مســتند ارائــه شــود.  

کاالهــای  کنــون قیمــت  وی بــا اشــاره بــه اینکــه ا
کســی  بــا هــم متفــاوت اســت و  بــازار  مشــابه در 
کــرد: بایــد قیمت هــا را  پاســخگو نیســت تصریــح 
کــه درســت عمــل  ثابــت نگــه داریــم و افــرادی را 
می کننــد تشــویق و متخلفــان را مجــازات و تنبیــه 

کنیــم. 
موســوم  نظــارت  و  تنظیــم  الکترونیکــی  ســامانه 
بــا  بنیــان  دانــش  شــرکتی  توســط  رهتــاب  بــه 
ــادی  ــت اقتص ــازار و معاون ــم ب ــروه تنظی کارگ ــک  کم
کنتــرل و مدیریــت بــازار  اســتانداری اصفهــان بــرای 

اســت. شــده  انــدازی  راه 
ــازار اســتان اصفهــان امــروز  جلســه ســتاد تنظیــم ب
بــا حضــور اســتاندار و بــا هــدف تنظیــم بــازار جملــه 
گرانی هــای  غ  بررســی برخــی  گوشــت، شــکر، مــر

ــد. ــزار ش ــردم برگ ــی م ــام مصرف اق

فراخــوان شــرکت در مســابقات ملــی معمــاری و 
بــاغ شــهر در اصفهــان  تــا  از باغشــهر  شهرســازی 

نــوآوری  و  خاقیــت  اداره  رئیــس  شــد.  منتشــر 
شــهرداری اصفهان، هدف از برگزاری مســابقه ملی 
معمــاری و شهرســازی »از باغشــهر تــا باغ شــهر« را 
دریافــت ایده هــای خاقانــه بــرای طراحــی فضــای 
گل هــای شــهر اصفهــان بــه  پیشــخوان ورودی بــاغ 
گیاه شناســی  عنوان یکی از شــاخص ترین باغ های 

ــرد. ک ــان  ــان بی ــران و اصفه ای
را  اصفهــان  گل هــای  بــاغ  مهدویــان،  وحیــد 
بازدیــد  بــرای  فــرد  بــه  منحصــر  جاذبه هــای  از 
کــرد و  شــهروندان، مســافران و عاقمنــدان معرفــی 

کنــار  افــزود: موقعیــت منحصــر بــه فــرد ایــن بــاغ در 
زاینده رود زیبا، دسترســی مناســب پیاده و ســواره، 
کمیــاب  گیاهــان  ارزشــمند  گنجینــه  بــودن  دارا 
امتیــازات ویــژه ای را بــرای ایــن بــاغ فراهــم آورده 

اســت. 
وی، فرصــت ارائــه آثــار بــرای دبیرخانــه مســابقه بــه 
ســازمان پارک هــا وفضــای ســبز شــهرداری اصفهــان 
ــه  ــدان ب ــت: عاقمن گف ــرد و  ک ــام  ــرداد اع ــا ۱۵ م را ت
شــرکت در ایــن مســابقه می تواننــد تــا ۱۵ تیــر بــرای 

کننــد. شــرکت در ایــن رویــداد ثبــت نــام 

مجسمه ســازی  ملــی  ســمپوزیوم  دومیــن  دبیــر 
کاشــان گفــت: فرآینــد ســاخت ۲۹ ســردیس مربــوط 
ــه  ــتان ب ــن شهرس ــام ای ــهید واالمق ــرداران ش ــه س ب
کشــور در حــال انجــام  دســت هنرمنــدان برجســته 

اســت. 
اســتقبال  بــه  اشــاره  بــا  خالــدی  محمدرضــا 
کشــور بــرای حضــور در دومیــن  هنرمنــدان سراســر 
»ســردیس  مجمسه ســازی  ملــی  ســمپوزیوم 
افــزود:  کاشــان«  دارالمومنیــن  شــهید  ســرداران 
کاشــانی نیــز در ایــن  هفــت هنرمنــد مجسمه ســاز 
کردنــد تــا ســردیس  رقابــت هنــری ملــی شــرکت 

کویــری بــا دســت های آنهــا  ســروقامتان ایــن خطــه 
شــود. آفریــده 

ع مجــرد،  زار کبــر  علی ا واالمقــام  شــهیدان  وی، 
بیدگلــی،  الماســی  عبــداهلل  پکــوک،  محمدتقــی 
جارچــی،  مرتضــی  قزآنــی،  آقاجانــی  محمدرضــا 
ماشــاءاهلل نقــوی راونــدی و علــی تقــی زاده میدانــی 
برشــمرد  نــام آوری  رشــید  ســرداران  جملــه  از  را 
کاشــانی  هنرمنــدان  توســط  آنهــا  ســردیس  کــه 

می شــود. هنــری  رویــداد  ایــن  زینت بخــش 
ــا  دبیــر دومیــن ســمپوزیوم ملــی مجسمه ســازی ب
محوریــت ســردیس ســرداران شــهید دارالمؤمنیــن 
کاشــان اظهــار داشــت: فاطمــه اســماعیلی، علــی 

کرمــی،  اعتبــار، حمیدرضــا صــادق زاده، حســین ا
کریمــی و مهــدی وزیرپــور  حمیــد بابایــی، خیــراهلل 
کــه بــا تــاش آنهــا  کاشــانی هســتند  هنرمنــدان 
ســاخته  شهرســان  ایــن  ســرداران  ســردیس 

می شــود.
خالــدی توضیــح داد: حضــور هنرمنــدان و انتخــاب 
آنهــا بــرای ســاخت ســردیس هــر یــک از ســرداران 
کارنامــه حرفــه ای و متناســب بــا  شــهید بــر مبنــای 
گفتــه وی،  ــه  گرفتــه اســت. ب مهــارت آنهــا صــورت 
ســرداران شــهید ســرافراز زجاجــی، صنعتــکار، ســید 
کریمــی، خادمــی،  حســن زاده، رمضانــی، فارســی، 
الماســی، ترنجــی مفــرد، واجــدی نیاســر، قســمت 
کاشــانیان، صبــاغ زاده، قاســمیه،  کننــده، طــرق، 
نعمتی قصــری،  حســن آبادی،  معمــار  معمــار، 
کاشــی، جندقیــان، محمدنظــر و تابنــده از  توکلــی 
کــه  دیگــر نــام آوران عرصــه ایثــار و شــهادت هســتند 
ســاخت ســردیس آنــان در ایــن دومیــن ســمپوزیوم 

ــد. ــد ش ــام خواه ــازی انج ــی مجسمه س مل
آینــده فرآینــد  تــا ۲ مــاه  بــا بیــان اینکــه  خالــدی 
ســاخت و نصــب ۲۹ ســردیس  ســرداران شــهید 
کــرد: پــارک  کاشــانی بــه اتمــام می رســد، تصریــح 
الهیــه واقــع در محدوده شــهر، بزرگ ترین مجموعه 
تفریحــی و تفرجــی میزبــان ســردیس های ســاخته 

شــده در ایــن ســمپوزیوم اســت.

استاندار اصفهان:

آمار ستاد تنظیم بازار با وضعیت موجود مطابقت ندارد 

فراخوان ایده های ناب معمارانه برای باِغ شهر 

دبیر سمپوزیوم ملی مجسمه سازی:

۲۹ سردیس از سرداران شهید کاشان ساخته می شود

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

اختــراع اســتاد دانشــگاه آزاد اســامی واحــد مبارکــه 
در اداره ثبــت اختراعــات ملــی بــه ثبــت رســید.

گفــت:  اســتاد دانشــگاه آزاد اســامی واحــد مبارکــه 
ایــن اختــراع بــا عنــوان » آب نمــا مقرنــس معکــوس 
بــا مکانیــزم تقســیم آب لولــه ای« در شــهرک علمــی 
و تحقیقاتــی )اداره ثبــت اختراعــات ملــی( اصفهــان 

ثبــت شــد.
جعفــر برومنــد افــزود: حفــظ محیــط زیســت، ایجــاد 

رطوبــت طبیعــی در محیــط، صرفــه جویــی در آب 
و تعویــض آب، اســتفاده از رنگ هــای اصلــی هــدف 

اجــرای ایــن اختــراع بــود.
ازجملــه  لوازمــی  از  اختــراع  ایــن  در  گفــت:  وی 
وســایل  و  آلومینیــوم  کســی،  پا فایبــرگاس، 
الکتریکــی اســتفاده شــده و قابــل حمــل و مــورد 
اداری،  از آن در مکان هــای مســکونی،  اســتفاده 

اســت. خدماتــی  و  تجــاری 

ثبت اختراع استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه 

خبر

گفــت :  مدیــر روابــط عمومــی شــرکت فــوالد مبارکــه 
کاهــش امیــد و  ممکــن اســت بــا ســیاه نمایــی، بــه 
خودبــاوری دامــن زده شــود امــا مــا در شــرکت فــوالد 
کنیــم و  ــا ایــن نــگاه مقابلــه  کردیــم ب مبارکــه ســعی 
اجــازه نخواهیــم داد دســتاوردهای ملــی و اعظــم 
ــران و  کارگ ــه و ماحصــل تــاش  شــرکت فــوالد مبارک
کارکنــان ایــن شــرکت دســت مایــه حواشــی و نیــات 

پلیــد حاشــیه ســازان شــود.
بــه مناســبت دهــه کرامــت، مراســم اهــداء ۱۷ ســری 
جهیزیــه بــه نوعروســان کمیتــه امــداد امام خمینی 
)ره( شهرســتان مبارکــه بــا مســاعدت شــرکت فــوالد 
مبارکــه بــا حضــور امــام جمعــه مبارکــه، مدیــرکل 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره(، نماینــده مــردم 
شهرســتان مبارکــه در مجلــس شــورای اســامی، 
هــادی نباتــی نــژاد مدیــر روابــط عمومــی شــرکت 
و  ســپاه  شهرســتان،  فرمانــدار  مبارکــه،  فــوالد 
مقاومــت بســیج شهرســتان مبارکــه و برخــی دیگــر 
از مســئوالن ایــن شهرســتان در ســالن اجتماعــات 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( شهرســتان  اداره 

ــزار شــد. ــه برگ مبارک
در ایــن مراســم  هــادی نباتــی نــژاد، مدیــر روابــط 
عمومــی شــرکت فــوالد مبارکــه ضمــن تبریــک هفته 
کمیتــه امــداد شهرســتان مبارکــه  کرامــت و تشــکر از 
کرد:  در ســهیم شــدن اقدام خیر این شــرکت اظهار 
کنون همواره  شــرکت فوالد مبارکه از بدوتاســیس تا
در راســتای منویــات مقام معظــم رهبری به منظور 
امیدآفرینــی در جامعــه بــه ایفــای مســئولیت هــای 

اجتماعــی پرداختــه اســت.
تحت الشعاع قرارگرفتن دستاوردها با هیاهوی 

رسانه ای
کیــدات و منویــات  وی افــزود: متاســفانه برخــاف تا
رهبــری، دســتاوردهای بزرگتریــن واحــد صنعتــی 
کشــور بــا تخریــب و پنــاه آوردن بــه حواشــی در قالــب 
کلیــپ و هیاهــوی رســانه ای تحــت  انتشــار تیــزر و 

گرفتــه اســت. الشــعاع قــرار 
کــه از  نباتــی نــژاد بــا اســتناد بــه فرمایشــات رهبــری 
گفــت:  کردنــد،  جهــش تولیــد در صنعــت فــوالد یــاد 
دســتاوردهای نظــام مقــدس جمهــوری اســامی 
کرونــا و ثبــت  کســن ایرانــی  اعــم از دریافــت مجــوز وا
کــه شایســته  رکوردهــای متعــدد در تولیــد آنچنــان 
اســت برجســته نمــی شــود؛ ایــن درحالــی اســت 
کشــورها بــه ایــن موفقیــت هــا دســت  گــر دیگــر   کــه ا

ــاب  ــه بازت ــانه ای در جامع ــوج رس ــا م ــد ب ــی یافتن م
ــرد. ک مثبــت پیــدا مــی 

اجــازه نمــی دهیــم بــا ســیاه نمایــی دســتاوردهای 
ملــی و اعظــم شــرکت فــوالد مبارکــه زیــر ســوال بــرود

بــه  نمایــی،  ســیاه  بــا  اســت  ممکــن  افــزود:  وی 
ــاوری دامــن زده شــود امــا مــا  کاهــش امیــد و خودب
کردیــم بــا ایــن نــگاه  در شــرکت فــوالد مبارکــه ســعی 
کنیــم و اجــازه نخواهیــم داد دســتاوردهای  مقابلــه 
ملــی و اعظم شــرکت فــوالد مبارکه و ماحصل تاش 
کارگــران و کارکنــان این شــرکت دســت مایه حواشــی 

و نیــات پلیــد حاشــیه ســازان شــود.
بــا  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  عمومــی  روابــط  مدیــر 
کیــد بــر مولفــه هایــی نظیــر امیدآفرینــی و ایفــای  تا
مبارکــه  فــوالد  شــرکت  در  اجتماعــی  مســئولیت 
کرونــا، ایــن شــرکت در قالــب  کــرد: بــا شــیوع  تصریــح 
ــاری جامعــه شــتافت و  ــه ی ــه ب کمــک هــای مومنان
کــه درصــدد تخریب دســتاوردهای  امیدواریــم آنــان 

ــد. کنن ــت  ــتند صحب ــتند، مس ــرکت هس ــن ش ای
 حواشی ما را از مسیر تحقق شعار سال و منویات 

رهبری دور نخواهد کرد
وی هرگونــه توهیــن و نیــت ســوء بــه موفقیــت هــای 
شــرکت فــوالد مبارکــه را نکوهــش کرد و گفــت: اجازه 
نخواهیــم داد حواشــی، مــا را از مســیر تــاش بــرای 
کنــد  تحقــق شــعار ســال و منویــات رهبــری دور 
کــه مــا را مــورد حمایــت قــرار   و از تمــام مســئوالن 

می دهند تشکر می کنیم.
28 خرداد در فوالد مبارکه یک روز تاریخی را رقم 

خواهیم زد
کثــری  حدا حضــور  بــه  اشــاره  بــا  پایــان  در  وی 
 کارکنــان فوالدمبارکــه در حماســه ای دیگــر افــزود:

فــوالد  شــرکت  در  رای  صنــدوق  خردادمــاه،   ۲۸
مبارکــه دایــر شــده اســت تــا همــکاران تاشــگر مــا در 
ایــن شــرکت بــا مشــارکت پرشــور خــود، روز تاریخــی 

را رقــم زننــد.

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه:  

طبق منویات مقام معظم رهبری 
کنیم کاهش امید مقابله می  با سیاه نمایی ها و 
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مهرداد خدیر
کــه در خیابان ها رفت  بلــه، مــردم همیــن مردم اند 
گزارشــگر  و آمــد می کننــد. مــن و شــما و آقــا و خانــم 
امــا بی گزینــش. مثــا یــک بــار در میــدان ولــی عصــر 
کــرد  کــه عبــور  کــه، واقعــا هــر  تهــران بایســتند و هــر 
از او دربــارۀ موضوعــات مختلــف و نــه فقــط قیمــت 
کامــل  غ بپرســند. چــه بــا حجــاب  غ و تخــم مــر مــر
کــم حجــاب چــه ُشــل حجــاب. چــه  باشــد چــه 
بــا ریــش چــه بــا صــورت تراشــیده. مــردم واقعــی 

متنــوع اســت... 
زبــان  از  کــه  واژه   ای  بیشــترین  ایــران؛  عصــر 
نامزدهــای انتخابــات ریاســت جمهــوری شــنیده 

»مردم«اســت. کلمــۀ  می شــود، 
  چــه اصول گرایــان و چــه دو نامــزد باقی مانــده از 
قلــع و قمــع شــورای نگهبان؛همــه از مــردم ســخن 
کــه بــه قصد  گــر هــم نــه از جانــب مــردم  می گوینــد. ا

خدمــت بــه مــردم.
  صــدا وســیما هــم مــدام از »مــردم« می گویــد و در 

کــوی و خیابــان ســراغ مــردم مــی رود.
گفتن هــا امــا پارادوکســیکال و    ایــن مــردم مــردم 

کــه: تناقض منــد اســت چــرا 
گــر واقعــا قصــد همــه خدمــت بــه مــردم اســت    1. ا
چــرا نگذاشــتند خــود مــردم، خدمــت کار مــورد 
کــه بارهــا از همیــن  کننــد و کســانی  نظــر را انتخــاب 
گرفتــه بودنــد از فیلتــر شــورای نگهبــان  مــردم، رأی 

عبــور نکردنــد؟
  2. آیــا مــردم را بایــد تنهــا در خیابــان و حیــن خریــد 
کارشــناس یا نخبۀ دانشــگاهی  از بــازار دیــد و فــان 
کــه صــدا و ســیما  در زمــرۀ مــردم نیســت؟ چــرا هــر 
بــا او بــه عنــوان مــردم صحبــت می کنــد بــا ادبیاتــی 
نزدیــک بــه صدا و ســیما ســخن می گویــد؟ دیگران 
پخــش  و  می کننــد  یــا  نمی کننــد  مصاحبــه  آیــا 
نمی شــود یــا مثــل شــورای نگهبــان ابتــدا تعییــن 
گــو بــا آنهــا  گفــت و  صاحیــت می شــوند و بعــد 

ــود؟ ــش می ش ــا پخ ــام ی انج
رســانه های  در  هــم  گــزاره  ایــن  عکــس  البتــه    
ماهــواره ای و اتفاقــا بــه شــکل شــدیدتر صــادق 
اســت. تمــام »مــردم« آنهــا هــم قصــد مشــارکت 
درصــد   ۴۰ نمی گوینــد  خودشــان  مگــر  ندارنــد. 
بــا  هم زمانــی  بــه  توجــه  بــا  )و  می کننــد  شــرکت 
انتخابــات شــوراها ایــن اتفــاق می افتــد و هــدف 
صــدای  پــس  نمی شــود(  تأمیــن  برانــدازان 

کــو؟ مشــارکت کنندگان 
در  انقــاب  پیــروزی  نخســت  ماه هــای  در   .۳   
و  خلــق  ملــت،  امــت،  واژه هــای  »مــردم«  کنــار 

کار می رفــت. امــت، بــار ایدیوژیــک  توده هــا نیــز بــه 
داشــت و بــا صفــت »خداجــو« می آمــد. ملــت، بــار 
کــه در  ناسیونالیســتی داشــت و هــر شــهروندی 
ایــن جغرافیــا زندگــی می کنــد و شناســنامۀ ایرانــی 
دارد، ذیــل آن قــرار می گیــرد. خلــق، مورد اســتفاده 
نیروهای چپ و ســازمان مجاهدین بود و شــگفتا 
کــه در  کــه حزبــی منتســب بــه یــک مرجــع تقلیــد 
گرفتــه  رقابــت بــا حــزب جمهــوری اســامی شــکل 
بــود هــم از آن بــرای عنوان خود اســتفاده کرد البته 

همــراه بــا واژۀ مســلمان.
بــه میــان  از مــردم ســخن  ایــن همــه وقتــی  بــا 
می آمــد در نگاهــی فراتــر اقیانوســی از انســان ها 
کــه ایــن جریانــات در میــان آن حــل و  هــم بــود 
هضــم می شــدند و هیــچ عکاســی اقیانــوس مــردم 
در انقــاب ۵7 را بــه عظمــت و وســعت و زیبایــی و 
گیــری مریــم زنــدی بــه تصویــر نکشــیده و ثبــت  فرا

نکــرده اســت:
  ۴. در ادبیــات اصول گرایــی و صــدا و ســیما امــا بــه 
نظــر می رســد مــراد از مــردم، توده هــای بی شــکلی 
هســتند کــه باید با تبلیغــات و القائات به آنــان فرم 
گــو می شــود تنهــا دربــارۀ  گفــت و  گــر بــا آنهــا  داد و ا
غ و مایحتاج روزمره است و لزوم شرکت  قیمت مر
ــات و ماننــد اینهــا و هیــچ وقــت خــدای  در انتخاب
کــرده نبایــد از آنهــا پرســید چــه نظــری دارنــد  نا
کــه از بیــم  مثــا دربــارۀ ســخنان آقــای مصلحــی 

 92 ســال  در  مــردم،  همیــن  رأی  میلیــون   ۳۰
بــه شــورای نگهبــان قبوالنــده بــود بــه هاشــمی 
انتخابــات  در  شــرکت  مجــوز   92 رفســنجانی 
مــردم  همــان  درصــد   7۰ چــون  ندهنــد   را 

می خواستند به او رأی دهند.
کــه در خیابان هــا    ۵. بلــه، مــردم همیــن مردم انــد 
رفــت و آمــد می کننــد. مــن و شــما و آقــا و خانــم 
گزارشــگر امــا بی گزینــش. امــا یــک بــار در میــدان 
ولی عصــر تهــران یــا هفــت حــوض نارمک بایســتند 
کــرد بپرســند.  کــه عبــور  کــه، واقعــا از هــر  و هــر 
کــم حجــاب  کامــل باشــد چــه  چــه بــا حجــاب 
چــه ُشــل حجاب. چــه بــا ریــش چــه بــا صــورت 
تراشــیده. تصویــر مــردم بــه معنــی متنــوع و واقعــی 
کــه از دانشــجو  ایــن اســت. چــرا تصویــر غالبــی 
در ذهــن داریــم بــا آنچــه در تلویزیــون می بینیــم 
متفــاوت اســت؟ آیــا دانشــجو نیســتند؟ هســتند، 
کثریــت  ا گــر  ا حجتــی  نیســتند.  همه شــان  امــا 

ــه نیســتند. ک باشــند 
  ۶. مرحــوم دکتــر ســامی اولیــن وزیــر بهــداری بعــد 
از انقــاب، حزبــی داشــت بــه نــام »جنبش انقابی 
مــردم ایــران« که مشــهور به جاما بــود. بعد انقاب 

کــرد و  کلمــۀ »مســلمان« را هــم بــه »مــردم« اضافــه 
شــد: »جنبــش انقابــی مــردم مســلمان ایــران« و 
چــون حــرف آغازیــن »مســلمان« هــم »م« اســت 

ســرواژه تغییــر نکــرد و جامــا مانــد.
می تواننــد  هــم  اصول گرایــان  و  ســیما  و  صــدا    
ازمــردم مــورد نظــر خــود بــا عنــوان »مــردم نــاب« یــا 

کننــد. »مــردم مــا« یــاد 
گــر منظــور از مــردم، همــۀ مــردم باشــند    چــون ا
ــد همــۀ مــردم احســاس  کاری می کننــد/ می کردن

ــه بخشــی از مــردم. کننــد و ن مشــارکت 
گــر منظــور از مــردم همــۀ مــردم بودنــد ایــن    یــا ا
قــدر خــودی غیــر خــودی نمی کردنــد و یــک جــوان 
ــا فعالیــت  کار مدنــی می توانســت ب عاقه منــد بــه 
در انجمن هــای مردم نهــاد )کــه مــردم در آن واقعــا 
گــر بــه سیاســت  کار اجتماعــی یــا ا مــردم اســت( 
دل بســته اســت در قالــب حــزب فعالیــت سیاســی 
ــت  ــی ریاس ــی و وزارت و حت ــای نمایندگ ــد و رؤی کن
کــه رؤیاهــای او لگدمــال  جمهــوری بپرورانــد نــه آن 

شــود.
کســانی می تواننــد از جانــب مــردم و بــه نــام   .7
کــه مــردم بــه آنهــا وکالــت و  مــردم ســخن بگوینــد 
نمایندگــی داده باشــند. یکــی از اهــداف انتخابــات 
گروه هــای  وزن  شــدن  مشــخص  رقابتــی  و  آزاد 
گفتــن از جانــب مــردم اســت. سیاســی در ســخن 
گفتــه شــود مــردم ایــران 8۵ میلیــون    8. شــاید 
نفرنــد و وقتــی صحبــت از مــردم می شــود منظــور 
گــر  مشــترکات اســت نــه اختافــات و افتراقــات. ا
شــود  پرســیده  مــردم  همیــن  از  اســت  چنیــن 
مهم تریــن موضــوع و دغدغــه یــا عاقــۀ مشــترک 

آنــان چیســت؟
ســراغ اســتاد دانشــگاه و روزنامه نــگار و نقــاش و 
ــد. در همــان میــدان ولی عصــر  صنعتگــر هــم نرون
گذشــت بپرســند چــون آن  کــه  بایســتند و از هــر 

اقشــار هــم عبــور می کننــد.
گــر از ۳ هــزار نفــر ســؤال شــود بــه  از صبــح تــا شــب ا
تقریــب بــه همــۀ جامعــه مــی تــوان تســری داد. 
مــردم، ایــن اســت. مــردم درهــم اســت. مــردم را 

ــرد. ک ــن  ــت چی ــود دس ــی ش نم
گفتۀ جرج اورول نویســندۀ  که به ســبک  مگر این 
مزرعه/قلعــۀ حیوانات )همۀ انســان هــا برابرند اما 
گفتــه شــود: همــه، مردم انــد  بعضی هــا برابرترنــد( 

امــا بعضی هــا مردم ترنــد!
کــه مردم تــر نیســتند  کــه از مردمــی  اینجاســت 
را  موالنــا  شــعر  کــه  آن  جــز  برنمی آیــد  چــاره ای 

بخواننــد:
ما نیز مردمان ایم، نی کم ز سنِگ کان ایم...

به بهانۀ بسامد پرتکرار واژۀ »مردم« 

مردم؛ توده های بی شکل 
یا بعضی ها مردم ترند؟!  گفــت: از  ســخنگوی شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان 

کنــون با همــکاری مراجع  خرداد ســال گذشــته تا
انتظامــی ۱۰ هــزار و ۵۲۶ دســتگاه اســتخراج ارز 
کشــف و  دیجیتــال غیرمجاز)ماینــر( در اســتان 

ضبــط شــده اســت. 
بــرق  بــاالی  مصــرف  بــر  عــاوه  ماینــر  دســتگاه  
زیــادی  خســارت  ارزان،  تعرفــه   از  اســتفاده  و 
از  کــرده و بخشــی  وارد  بــرق  توزیــع  بــه شــبکه  
خاموشــی  ناخواســته را ســبب می شــود. پــول 
مجــازی )بیت کویــن( پیــش از ایــن بــا اســتفاده 
در  امــا  می شــد  تولیــد  خانگــی  رایانه هــای  از 
مخصــوص  دســتگاه های  اخیــر  ســال های 
اســتخراج ایــن پول مجازی)ماینر( ســاخته شــده 
کــه واردات و اســتفاده از آنهــا در ایــران غیرمجــاز 

اســت.
ایــن  مالــکان  داشــت:  اظهــار  رمضانــی  امیــر 
کــه در ۲۳۴ نقطــه اســتان بــا مصــرف  دســتگاه ها 
ــرق غیرمجــاز  ــووات مصــرف ب کیل ۲۶ هــزار و ۳۱۵ 
داشــتند، بــر اســاس میــزان اســتفاده غیرمجــاز از 
بــرق، جریمــه شــدند و انشــعاب آنــان هــم قطــع 

ــد. ش
وی بــا اشــاره بــه تاثیــر حساســیت همــه افــراد 
حفــظ  در  بــرق  مصــرف  مدیریــت  بــه  نســبت 
محیــط زیســت ادامــه داد: اســتخراج هــر بیــت 
کربــن در فضــا  گاز  کویــن، موجــب انتشــار ۳۰۰ ُتــن 
کیلــووات ســاعت بــرق موجــب  و مصــرف هــر یــک 
ــو می شــود. گاز CO۲ در َج ــرم  کیلوگ انتشــار یــک 

ســخنگوی شــرکت توزیــع بــرق اســتان اصفهــان 
یــادآور شــد: مشــترکان در صــورت اطــاع از محــل 
دیجیتــال،  ارز  تولیــد  غیرمجــاز  دســتگاه های 
می تواننــد موضــوع را بــه شــرکت بــرق از طریــق 
گاهی ۱۳۱ و ۱۱۰ اطاع  شــماره تلفن ۱۲۱ یا پلیس آ

دهنــد.
وی بــا اشــاره بــه آغــاز زودهنــگام مــوج گرمــا در بهار 
۱۴۰۰ گفت: بدلیل گرمای شــدید امســال نســبت 
گذشــته، مصارف برق خانگی و وســایل  به ســال 
ــر از ســال  ــرم زودت گ ــژه در مناطــق  سرمایشــی بوی
کــه جبــران تــداوم مصــرف  گذشــته وارد مــدار شــد 
بــرق  از طریــق خاموشــی  بایــد  انــرژی  بی رویــه 
مشــترکان یا با مدیریت بهینه مصرف و همراهی 
هدفمنــد مــردم جبــران شــود تــا متوســط مصرف 
کاهــش یابــد و تعــادل در نظــام تولیــد و مصــرف 

ایجــاد شــود.
رمضانی خاطرنشــان ساخت: بخشــی از ظرفیت 
کاهــش  بدلیــل  کشــور  برق آبــی  نیروگاه هــای 
نــزوالت آســمانی امســال در اختیــار نیســت بــر 
کشــور  همیــن اســاس ۳۶ درصــد از منابــع آبــی 
کاهــش فعالیــت نیروگاه هــای  کــه بــا  کمتــر شــده 
بــرق  آبــی، تــراز تولیــد و مصــرف نیــز به میــزان چهار 

کمتــر شــده اســت. هــزار مــگاوات 
از   مــگاوات  اینکــه حــدود۶۰۰  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مجمــوع ۲ هــزار مــگاوات بــرق مــورد نیــاز اســتان 
تابســتان صــرف وســایل سرمایشــی  پیــک  در 
نداریــم  انتظــار  کــرد:  خاطرنشــان  می شــود، 
مــدار  از  بطورکلــی  را  برقــی  وســایل  مشــترکان، 
ــه  ک کننــد، بلکــه تقاضــای مــا ایــن اســت  خــارج 
گازی  کولرهــای  کولــر اضافــی اســتفاده نکننــد و  از 
را نیــز روی دمــای ۲۵ درجــه بــه بــاال تنظیــم و 

کننــد. ُکنــد اســتفاده  کولرهــای آبــی را در دور 
ســخنگوی شــرکت توزیــع بــرق اســتان اصفهــان 
در  کشــاورزی  و  صنعــت  بخــش  کــرد:  اضافــه 
گذشــته بــا انعقــاد تفاهمنامه هایــی،  ســال های 
همــکاری خوبــی بــا ایــن شــرکت داشــتند و بــر 
اســاس ایــن قراردادهــا متعهــد شــدند تــا مصــرف 
خــود را از بــار اوج مصــرف بــه ســاعت دیگــر منتقــل 
گذشــته بیــش از ۱۶۰ میلیــارد ریــال  کننــد و ســال 
و  ادارات  همــکار،  صنایــع  بــه  پــاداش   بعنــوان 

کشــاورزان پرداخــت شــد.
کــردن حتــی یک المپ  وی یــادآور شــد: خامــوش 
اضافــی هــم در کاهــش مصــرف و جلوگیــری از بروز 
خاموشــی موثر اســت و در صورتی که هر مشــترک 
تنهــا یــک المــپ اضافــی را خاموش کنــد، مصرف 
کشــور بــه انــدازه یــک نیــروگاه هــزار مگاواتــی  بــرق  

کاهــش خواهــد یافت.
کولــرگازی بــه انــدازه ۲۰  کــرد: هــر  رمضانــی بیــان 
دســتگاه تنفــس مصنوعــی بــرق مصــرف می کند، 
ــا  کرون ــیوع  ــی ش ــرایط بحران ــد در ش ــردم بای ــذا م ل
بــه  پیــش  از  بیــش  از هموطنــان  کــه بســیاری 
دســتگاه های تنفــس مصنوعــی احتیــاج دارنــد 
کــه ایــن مســاله نیــاز بــه  از مصــارف خــود بکاهنــد 

گســترده توســط رســانه ها دارد. گاه ســازی  آ
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه طــرح  موســوم بــه 
کنــون ۲۳ درصــد  ــرق امیــد« اظهــار داشــت: تا »ب
از یــک میلیــون و ۲۰۲ هــزار مشــترک خانگــی در 
اســتان اصفهــان حداقــل یکبــار مشــمول طــرح 
بــا  امیدواریــم  کــه  امیــد شــده اند  بــرق  رایــگان 
رعایــت الگوهــای مصــرف، ایــن مقــدار افزایــش 
یایــد تــا هــم اســتانی های بیشــتری مشــمول ایــن 

تخفیفــات شــوند.
ســخنگوی شــرکت توزیــع بــرق اســتان اصفهــان 
ــه اینکــه بطــور میانگیــن هــر مشــترک  ــا اشــاره ب ب
ُپرمصــرف ۲۰ برابــر یــک  مشــترک کم مصــرف، برق 
کولــرگازی در  گفــت: اســتفاده از  مصــرف می کنــد، 
گانــه بــرق اســتان ممنــوع  مناطــق بیســت و ســه 
گــرم بایــد روی ۲۶ درجه  و دمــای کولــر در مناطــق 

باشــد.
رمضانــی افــزود: ایــن شــرکت بــا ارســال نامــه ای بــه 
اســتانداری به ســازمان های دولتی در ســال ۱۴۰۰ 
ــرق خــود را ۵۰ درصــد  ــه مصــرف ب ک ــرده  ک کیــد  تا

کاهــش دهنــد.
ســازمان های  و  ادارات  بــرق  داد:  هشــدار  وی 
ُپرمصــرف اســتان، قطــع و بــا آنهــا برخــورد خواهــد 

شــد.
اســتان اصفهان نزدیک به ســه میلیون مشــترک 

و چندیــن نیــروگاه بزرگ و کوچک بــرق دارد.
کشــور در ایــن اســتان  حــدود ۱۰ درصــد از بــرق 

می شــود. تولیــد 

تــوی چهاربــاغ راه می رفــت و صدایــش را طــوری 
کــه می شــد شــبیه  تــاب مــی داد تــوی دهانــش 
»اصفهــان_ عبــارت  وقتــی  راننده هــا،  گرد  شــا
تهــران« را پشــت ســر هــم تکــرار می کننــد، یــا راننده 
کــه ســر ظهــر »آهن پــاره« خریدارنــد، امــا  وانت هــا، 
بــا همــه آن هــا فــرق داشــت، چــون بــا صــدای بلند 

ــه«  ــه، مطالع ــت: »مطالع می گف
رد می شــد و بی اعتنــا بــه همــه، حرفــش را مــی زد 
خــودش  دنبــال  را  چهاربــاغ  عابــران  چشــم  و 
می کشــید. نگهــش داشــتم و گفتــم: »چرا ایــن کار 
را می کنیــد؟« یکپارچــه جــواب شــد، حتــی بــرای 
کســی  کــه خــودش می پرســید: »هــر  ســؤال هایی 
که مســلمون باشــه باید حداقل یه جزئی قرآن رو 

کنــه. کــه ۲۴ ســاعته مطالعــه  در شــبانه روز 
کــه بفهمــه بــرای چــی زندگــی مــی  کــه چــی بشــه؟ 
کــه بفهمــه االنــش و آینــده اش چــی میشــه.  کنــه. 
وقتــی در شــبانه روز یــک جــزء بخونــی، فــردا بــری 
کــه تمــام  یــک جــزء دیگــه بخونــی، بعــد از ســی روز 
شــد و دو مرتبــه خونــدی، پــرده ای از صورتــت 
برداشــته میشــه که چیــزی که قبًا نمی دیــدی رو 
کــه ایــن مطالعــه تکــرار بشــه،  می بینــی. در حینــی 
پرده برداری هــای بیشــتری میشــه، شــرطش اینه 

کــه مداومــت داشــته باشــی.
کــه بینــش بیفتــه، یــه مقــدار  چــرا؟ چــون فاصلــه 

نســیان میــاره.
نســیان یعنــی چــی؟ یعنــی فراموشــی. بــرای چــی 
وقتــی انگلیســی می خونــی میگــن پیلیــز ریپیت؟ 
بــه خاطــر مونــدگار شــدنه. بهتریــن روش بــرای 
آینــدۀ کشــور مطالعــۀ کتاب این کشــوره و بهترین 
کشــورم قرآنــه، بهتریــن روش مطالعــۀ  کتــاب ایــن 

قرآنــم، مطالعــه بــا دســتور زبــان قرانــه.
دستور زبان قرآن چیه؟ و رتل القران ترتیا.

چرا؟ چون ماندگاریش بیشتره.
و رتــل یعنــی چه؟ یعنی با آرامش و تکــرار خوندن. 
وقتــی اینطــور خونــدی خــودت آینــه می شــی و هــر 
چیــزی در ذهنــت مثــه آینــه می شــه. هــم خودتــو 
تــوی ایــن آینــه می بینــی، هــم آینــه رو. چقــدر 

تفاوتشه؟«
در فاصلــۀ کوتاهــی کــه بــرای گفتــن جملــۀ بعــدی 
ــد در  ــذر داری نفــس می گرفــت، پرســیدم: »شــما ن
گفــت:  چهاربــاغ راه برویــد و بگوییــد مطالعــه؟« 
»نــه، مــن وظیفــه دارم« و ادامــه داد: »مــن تکلیف 
گــر بــه  خــودم می بینــم. هــر انســان مســلمانی ا
فهــم قــران برســه، می رســه بــه یــه آیــه: امــت برتــر، 
امربه معــروف فرامــوش نشــود. در امــت پیغمبــر 
کــه بــرای دیگــران موضوعــات  بایــد کســانی باشــن 
مختلــف رو بگــن. بــه خاطــر بازخوانــی روزمــره. بــه 
خاطــر اینکــه ما از خــدا درخواســت می کنیم که ما 
رو بــه خاطــر خطاهــا و نســیانمون مواخــذه نکنــه. 
خــدا گفتــه منو بگردیــد پیدا کنید. گشــتن و پیدا 
گــر نســیان بــه مــا وارد  کــردن همیــن جاســت و ا
بشــه خســارت ســنگینی می دیــم. مــا یــاد گرفتیــم 
از هــم انتظــار خوبــی داشــته باشــیم امــا همونــو 
ــاد  ــد بــه دیگــران ی از خودمــون دور می بینیــم. بای
ــاد بــده  کــس بــه دیگــری چیــزی ی گــر هــر  بدیــم، ا
ک رفتــن و فاســد شــدن و از  چیــزی بــرای زیــر خــا

دســت رفتــن پیــدا نمیشــه.«
گفتــم: »هــر روز علیــه نســیان در چهاربــاغ قیــام 
گــر در روز فرصتــی بشــه  می کنیــد؟« جــواب داد: »ا
کار  میــام. مــن یــه مــدت در قــم اطــراف حــرم ایــن 
رو انجــام مــی دادم، امــا چیــزای دیگــه می گفتــم. 
کــه  ــاغ ایــن  ــه موقعیــت داره. در چهارب بســتگی ب

ــت  ــزی رو جف ــر چی ــدا ه ــده. خ ــواب می ــم ج میگ
پرســتش  قابــل  تکراریــه،  چیــزی  هــر  آفریــده. 
کــه بایــد پرســتش بشــه خــدای  نیســت. چیــزی 
کارهــا  کــه درون شماســت. خیلــی از  یکتاســت 
کــردن، ناســزا گفتن که پــدر و  هســت مثــل غیبــت 
گــر بچه شــون انجــام بــده  مــادر انجــام میــدن، امــا ا

ناراحــت میشــن.
کار بــده.  ــه دلشــون می دونــن ایــن  چــرا؟ چــون ت
گــه زیــاد شــد عذابــش زیــاده، امــا بــاز  می دونــن ا

تکــرار می کنــن.
چــرا؟ چــون خــدا رو فرامــوش می کنــن. ایــن بچــه 
آینــه میشــه و تکــرار می کنــه و یــاد پــدر و مــادر میــاره 

کــردن. کــه چــه 
ــر برگشــتیم  گ ــه اصــل خودمــون. ا ــم ب ــد برگردی بای
گر حرف درســتو یه نفر زد باید ۱۰  درســت میشــه. ا
نفــر دیگه هم تکــرار کنن، اما من میگم »مطالعه، 
کــه  مطالعــه« و بقیــه چیــزی نمی گــن. یکــی هــم 
کیلویــی ۱۲۰ هــزار تومنــه  گوشــت  میگــه، میگــه 
گــه امربه معــروف  چــی میگــی؟! بهــش میگــم ا
کار دوســتای امام  کردی اینجا میشــه عاشــورا و تو 
گــه نکــردی، اشــتباه  حســینو تکــرار می کنــی، امــا ا

دشــمنای امــام حســینو تکــرار می کنــی.«
بــه شــما  کار  ایــن  بــه  نســبت  مــردم  اینکــه  »از 
بی تفاوت انــد ناراحــت نمی شــوید؟« بــه ســؤالم 

واال.« »چــرا  داد:  جــواب  اینطــور 
گفــت:  می دانیــد؟«  چــه  را  »دلیلــش  گفتــم: 
ــم  کنی ــدار  ــران بی ــا ق ــا رو ب ــن آدم ــه ای گ ــیان. ا »نس
کــه قــران  موتورشــون روشــن می شــه و روی ریلــی 
کــس  چیــده راه می افتــن. امــا االن شــما بــه هــر 
کنــی می بینــی راه خــودش رو مــی ره و بــه  نــگاه 

بقیــه می گــه بــه تــو چــه؟
چــرا؟ چــون اونــم می خــواد نظــر خودشــو داشــته 

باشــه.«
کنــار مــا رد  کــه از  در همیــن حیــن، بــه مــردی 
»نــو  گفــت:  بــود،  دســتش  ســیگار  و  می شــد 
اســموکینگ، نو اســموکینگ« و وقتی او دســتش 
کــرد  را تــوی هــوا تــکان داد و رفــت، رو بــه مــن 
کتــاب  و ادامــه داد: »عمــدًا انگلیســی میگــم. در 
کــه انســان بــاالی ســرش  کــه روزی میــاد  هســت 
دود و آتــش جمــع میشــه. مشــت نمونــۀ خــرواره. 
ایــن ظلمــه. ایــن عیبــه امــا همــه جرئــت نمی کنن 
ــه  ک ــه  ــن این ــرف م ــن. ح ــو بزن ــن حرف ــن ای ــه م مث
کاشــته شــده، بایــد  کــه ۱۴۰۰ ســال پیــش  دونــه ای 
کــه دوبــاره کاشــته بشــه. االن بــار  بــار داشــته باشــه 

ــداره. ــار ن ــداره، ب ن
چــرا نــداره؟ نســیان، نســیان. انســان بایــد بــه 
کنــه. مــن بارهــا از ایــن موضوعــا  فطرتــش رجــوع 
خانــوم.  بــده  انتقــال  می تونــی  تــا  زدم.  حــرف 

کــه خیلــی حــرف زدم.« ببخشــید 
کنیــد. خودتــان  گفتــم: صبــر  کــه  داشــت می رفــت 
را بــرای ایســنا معرفــی نکردید آقــا. پاســخ داد: علی 
مهرابــی هســتم، اهــل خمینی شــهر و شــغلم فعًا 
ــد  ــاره پیچی ــش دوب ــد، صدای ــت. بع ــی اس نگهبان

تــوی نســیان چهاربــاغ: »مطالعــه، مطالعــه...«

از خرداد سال گذشته تاکنون با همکاری مراجع انتظامی : 

کشف ۱۰۵۲۶  دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز 
در اصفهان 

نگهبان چهارباغ

خبرخبر

خبرربخ

خبرربخ

و  گهــی  آ کانون هــای  صنــف  اتحادیــه  رئیــس 
گفــت: تبلیغــات مکتــوب بــرای  تبلیغــات اصفهــان 
گذشــته ۸۰  ــه ســال  ــات نســب ب نامزدهــای انتخاب

کاهــش داشــته  اســت.  درصــد 
ــی  گه ــای آ کانون ه ــه  ــس اتحادی ــی رئی ــهروز آقای ش
ــن دوره از  ــات ای ــت: تبلیغ گف ــان  ــات اصفه و تبلیغ
کاغــذ و دســتگاه های  گرانــی  انتخابــات به علــت 
کاهــش  بــه دوره قبــل ۸۰ درصــد  چــاپ نســبت 

یافته اســت.

عمومــی،  کــن  اما و  خیابان هــا  در  داد:  ادامــه  او 
کمتــری را مشــاهده می کنیــم،  پوســتر ها و بنر هــای 

چــون بیشــتر تبلیغــات به صــورت مجــازی انجــام 
و  گهــی  آ کانون هــای  اتحادیــه  رئیــس  می شــود. 
کــرد: دنیــای تبلیغــات  تبلیغــات اصفهــان بیــان 
به ســمت فضــای مجــازی حرکــت می کنــد هرچنــد 
کــه همیشــه تبلیغــات مکتــوب، جایــگاه خــودش را 
ــوژی، فضــای مجــازی را در اولویــت  دارد، امــا تکنول
کــه  فــردی  کــرد:  عنــوان  آقایــی  قــرار داده اســت. 
برنامه ریزی و هدف درســت داشته باشــد بی شــک 
گر فقــط به صورت  در انتخابــات موفــق اســت حتی ا

کنــد. مجــازی، تبلیــغ 

محموله هــای خارجــی قاچاق در بازرســی مامــوران 
انبــار در شــهر  یــک  از  اقتصــادی  امنیــت  پلیــس 

ــد. ــف ش ــان توقی اصفه
فرماندهــی  اقتصــادی  امنیــت  پلیــس  رئیــس 
گفــت: بــا اطــاع مامــوران پلیــس  انتظامــی اســتان 
امنیــت اقتصــادی از دپــوی محموله هــای قاچــاق 
انبار هــای شــهر اصفهــان موضــوع در  از  در یکــی 

گرفــت. کار قــرار  دســتور 
کامــران ریاحــی افــزود: در بازرســی از ایــن  ســرهنگ 
گرافیــک،  کارت  انبــار ۳۸ دســتگاه ماینــر، ۳ عــدد 
۷کارتــن حاوی۳۰عــدد ظــروف آشــپزخانه، ۲ هــزار و 
کیلو قهوه و ۲ هزار و ۵۹  ۴۰۰ جفت دستکش، ۳۸۰ 

قلــم لــوازم آرایشــی بهداشــتی بــدون مــدارک گمرکی 
کشــف شــد. و قاچــاق 

وی بــا اشــاره بــه اینکــه ۴ نفــر دســتگیر و تحویــل 

ــان ارزش  کارشناس ــت:  گف ــدند  ــی ش ــع قضای مراج
ایــن محموله هــا را ۵ میلیــاردو ۷۷۵ میلیــون ریــال 

ــد. کردن ــام  اع

کاهش ۸۰ درصدی تبلیغات مکتوب انتخابات در اصفهان 

کاال های قاچاق لو رفت  دپوی 

خبرربخ

خبرربخ

نوحــی گفت: بــا اقدامات انجام شــده در مدیریت 
بــار و همــکاری مــردم و صنایــع بــا شــرکت های 
توزیــع بــرق، اســتان اصفهــان در روز انتخابــات 

ــت.  ــد داش ــی نخواه خاموش
محمدرضا نوحی ســخنگوی صنعت برق استان 
گفــت: از مــردم اســتان اصفهــان بابــت  اصفهــان 
صرفــه جویــی در مصــرف بــرق و همچنیــن بــه 
کردن وسایل پرمصرف و همکاری  موقع مصرف 

بــا شــرکت های توزیــع بــرق تشــکر می کنــم.
کــه همــواره بــا  او ادامــه داد: بایــد توجــه داشــت 
افزایــش دمــای هــوا روبــرو هســتیم، امــا بــا توجه به 
مــدار آمــدن نیــروگاه اتمــی بوشــهر، در حــال حاضــر 
ــه شــبکه سراســری تحویــل  ــرق ب هــزار مــگاوات ب
تعمیــرات  اتمــام  بــا  دیگــر  ســوی  از  می شــود، 
کمــک  اساســی برخــی نیروگاه هــا، آن هــا نیــز بــه 

ــد. ــرق آمــده ان شــبکه ب
ســخنگوی صنعت برق اســتان اصفهان با اشــاره 
بــه جلســه اخیــر بــرق اســتان و بــا حضــور اســتاندار 
کاهــش مصــرف  کیــد بــر  و دادســتان اصفهــان و تا

امــروز  خوشــبختانه  داد:  توضیــح  ادارات،  بــرق 
کاهــش ۵۰ درصــدی مصــرف بــرق در ادارات  بــا 
ــرق برخــی از  ــد ب مواجــه هســتیم، همچنیــن مول

صنایــع در پیــک مصــرف وارد مــدار می شــوند.
کــرد: از ســوی دیگــر بــرای مدیریــت  نوحــی عنــوان 
بــه جابجایــی شــیفت های یــک روز  اقــدام  بــار 
ــا توجــه بــه ابــاغ  کــه ب کــرده ایــم  کاری در صنایــع 
کاری انجــام  هیــات وزیــران ایــن تغییــر شــیفت 

می شــود.
کــرد: بــا اقدامــات انجــام شــده  او خاطــر نشــان 
در مدیریــت بــار، اســتان اصفهــان روز انتخابــات 
ریاســت جمهــوری خاموشــی نخواهــد داشــت.
ســخنگوی صنعت برق اســتان اصفهان با اشــاره 
بــه احتمــال برخی حــوادث بــرق در روز انتخابات، 
گفــت: در بســیاری از مــوارد اضطــراری همچــون 
صــورت ۲۴  بــه  ویــژه ای  گروه هــای  انتخابــات، 
ســاعته در خطــوط انتقــال و برخــی پســت های 
بــرق مســتقر می کنیــم تــا در صــورت وقــوع هــر 
کوتاه تریــن زمــان ممکــن  حادثــه، بافاصلــه در 

موضــوع برطــرف شــود.

ــت:  گف ــان  ــتان اصفه ــداد اس ــه ام کمیت ــرکل  مدی
مســتمری   ،۱۴۰۰ ســال  بودجــه  تصویــب  بــا 
کمیتــه امــداد بــه طــور میانگیــن ۶۷  مددجویــان 

یافــت. افزایــش  درصــد 
کــرد: بــا پیگیــری ســازمان های  ع داظهــار  کریــم زار
حمایتــی و تــاش نماینــدگان مجلــس شــورای 
در  نیازمنــد  خانواده هــای  مســتمری  اســامی، 
الیحــه بودجــه ۱۴۰۰ افزایــش ۶۷ درصــدی یافــت.
تمــام  از  اســتفاده  کــه  ایــن  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ظرفیت هــای مردمــی، دینــی و قانونــی بــرای رفــع 
محرومیت هــا از الزامــات ایــن نهــاد اســت، افــزود: 
بــا تصویــب افزایــش مســتمری در ســال جــاری، 
خانــواده مددجــوی تــک نفــره ۳۵۰ هــزار تومــان، 
هــزار  نفــره ۷۰۰  تومــان، ســه  هــزار  نفــره ۵۰۰  دو 
تومــان، چهــار نفــره ۹۰۰ هــزار تومــان و خانــواده 
ــاال یــک میلیــون و ۱۰۰ هــزار تومــان  ــه ب پنــج نفــر ب

می کننــد. دریافــت  مســتمری 
بــر  کیــد  تا بــا  امــداد اصفهــان  کمیتــه  مدیــرکل 
گذشــته مبلــغ ۳۹۰ میلیــارد  کــه در ســال  ایــن 

تومــان مســتمری بــه ۱۱۴ هــزار خانــوار پرداخــت 
گفــت: بــا افزایــش صــورت پذیرفتــه در دو  شــد، 
ماهــه نخســت ســال جــاری بیــش از ۱۱ میلیــارد و 
کمــک معیشــت بــه حســاب  ۵۰۰ میلیــون تومــان 
مددجویــان تحــت حمایــت در اســتان واریــز شــد.
کــرد: ۱۱۸ هــزار و ۹۴۹ خانــوار مددجــو  وی اظهــار 
تحــت حمایت کمیته امداد اســتان قرار دارنــد و از 
ایــن تعــداد ۱۱۴ هــزار و ۲۱۶ خانــوار در قالــب کمــک 
معیشــت عــادی و تبصــره ۱۴ بــه صــورت مســتمر 
و ۴ هــزار و ۷۳۳ خانــوار از خدمــات تکــی و چنــد 

خدمتــی ایــن نهــاد بهــره منــد هســتند.
کنــار تخصیــص اعتبــارات دولــت  گفــت: در  ع  زار
بــه نیازمنــدان، بــا حضــور همیشــگی خیــران و 
نیکوکاران ســعی در رفع محرومیت از میان اقشــار 

آســیب پذیــر جامعــه خواهیــم داشــت.
از  می تواننــد  همچنــان  نیکــوکاران  افــزود:  وی 
گیری کد دســتوری ۰۳۱#*۸۸۷۷*  طریق شماره 
یاریگــر   ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۰۰۰۲۵۰۹ کارت  شــماره  و 
کمیتــه امــداد اســتان  نیازمنــدان تحــت حمایــت 

ــند. ــان باش اصفه

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان:اصفهان در روز انتخابات خاموش نمی شود 

افزایش ۶۷ درصدی مستمری مددجویان 
در سال جدید
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بــا  آخــر«  »ســیم  برنامــه  پایــان  بــا  همزمــان 
اجــرای رضــا رشــیدپور، مجــری شــناخته شــده، 
او در صفحــه  اســتوری  گذشــته  روزهــای  طــی 
گرام بــار دیگــر جنجــال برانگیــز شــد. بــه  اینســتا
کــه برخــی از رســانه هــا خبــر از مهاجــرت  گونــه ای 

ایــن مجــری بــه خــارج ازکشــور دادنــد. 
رشــیدپور در صفحــه  رضــا  ایمنــا،  گــزارش   بــه 
کپشــن: » امــا  شــخصی خــود یــک اســتوری بــا 
بــه  از درون هواپیمــا   « گذاشــتم  را جــا  خــودم 
کاربــران،  گذاشــت. برخــی از رســانه ها و  ک  اشــترا
ایــن عکــس و نوشــته را بــه مهاجــرت رشــیدپور 
کردنــد. امــا ایــن مجــری  و رفتــن او از ایــران تعبیــر 
گرام  ــا انتشــار ویدئویــی در اینســتا یــک روز بعــد ب
کــرد  خــود، شــایعه مهاجرتــش را تکذیــب و اعــام 
کــه در حــال ســاخت برنامــه ای تــازه بــرای فضــای 

اینترنــت اســت.
اهــل  مــن   « گفــت:  ویدئــو  ایــن  در  رشــیدپور 
ــتم.  ــرت نیس ــل مهاج ــا اه ــتم، ام ــافرت هس مس
کــردم نــه هجــرت. ســفرم هــم  االن هــم ســفر 
اتفاقــًا داخــل ایــران اســت و ایــران عزیــز را خیلــی 
کــه بتوانــم  دوســت دارم. تمــام آرزویــم ایــن اســت 
کنــم.  کنــار مــردم و نفــس بــه نفــس مــردم زندگــی 
گایه ها و فحش هایشــان  حرف ها و تشــویق ها و 
را همیــن جــا، کــف خیابــان بشــنوم. مــن را چه به 
کــه چــرا تــا  مهاجــرت! ایــن نکتــه عجیبــی اســت 
عکــس پنجــره هواپیمــا می بینیــم، فکــر می کنیــم 

ــرده!« ک کســی مهاجــرت 
ــت دارم  ــی دوس ــران را خیل ــن ای ــه داد: » م او ادام
ــه مهاجــرت داشــته و  ــه تمایلــی ب و هیــچ وقــت ن
نــه مهاجــرت می کنــم. هــر چنــد مهاجــرت را ایــراد 
نمــی دانــم، امــا در ســلیقه شــخصی مــن نیســت. 
ایــن روزهــا بــه ســبب کارم که برنامه خاصــی برای 

اینترنــت می ســازم، در ســفر هســتم. »
در سایه جنجال

رشــیدپور مجــری باهــوش و زیرکــی اســت و بــه 
خــود  بــه  را  توجه هــا  چگونــه  می دانــد  خوبــی 
معطــوف ســازد. او بــه جــای شــفاف صحبــت 
ــار  ــا ب ــرد ت ک ــتفاده  ــو اس ــه ای دو پهل ــردن از جمل ک
کنــد.  دیگــر حواس هــا راا بــه ســمت خــود جمــع 
کــه از جملــه او بــر می آمــد ایــن  یــک معنــای ســاده 
بــود: »بــرای مدتــی بــه ســفر مــی روم، امــا دلتنــگ 

کشــورم هســتم.«
اجــرای  بــا  آخــر  ســیم  مســابقه  آنکــه  از  پــس 
رشــیدپور بــه پایــان رســید و یــک شکســت واقعــی 
کارنامــه اجــرای او بــه ثبت رســاند، مهم ترین  را در 
ســوال ایــن بــود: آیــا رشــیدپور می توانــد بــار دیگــر 
خــود را بــه عنــوان یــک مجــری تأثیرگــذار میــان 
کنــد؟ او پــس از برنامــه موفــق  مخاطبــان معرفــی 
»حــاال خورشــید«، فرصــت مناســبی بــرای عــرض 
انــدام بــه دســت نیــاورد تــا وجهــه خــود بــه عنــوان 
کنــد. ک شــو را حفــظ  یــک مجــری مســلط بــه تــا
»ســیم آخــر« یــک مســابقه اطاعات عمومــی بود 
کــه شــکل اجــرای آن بــا نمونه هــای مشــابه فــرق 
کارکــرد  داشــت. امــا بعــد از پخــش چنــد قســمت، 
ایــن تفــاوت از بیــن رفــت و به یک مســابقه عادی 
کار رشــیدپور هــم بــه  کــم بیننــده بــدل شــد.  و 
عنــوان مجــری، تنهــا این بود که با شــرکت کننده 
کمــی  کنــد و بخنــدد تــا بتوانــد  هــا خــوش و بــش 

کنــد. هیجــان بــه مســابقه تزریــق 
کــه مســابقه هایی از جنــس  حقیقــت ایــن اســت 
ســیم آخــر، ابتــکار عمــل و خاقیــت را از مجریانــی 

همچــون رشــیدپور می گیــرد و انگیــزه ای بــرای 
آنهــا باقــی نمی گــذارد. ایجــاد جنجــال و شــایعه، 
ــه  ــی ب ــان عموم ــه اذه ــرای توج ــه ب گزین ــن  بهتری
رشــیدپور بعــد از شکســت برنامــه آخــر وی بــود که 

بــا زیرکــی خــاص او، بــه خوبــی انجــام شــد.
خبرنگاران و مجریانی که مهاجرت کردند

کشــورهای  ــه  ــادی از ایرانیــان ب ســاالنه تعــداد زی
مختلــف مهاجــرت می کننــد، امــا هــدف آنهــا از 
مهاجــرت مشــترک نیســت. عــده ای بــرای ادامــه 
کســب حقــوق  تحصیــل و عــده ای دیگــر بــرای 
گذرنامــه دوم و عــده ای هــم بــرای  شــهروندی و 
برخورداری از امکانات رفاهی بیشتر و یا تضمین 
آینــده فرزنــدان، تــرک وطــن می کننــد. در هــر حال 
و بــا هــر دلیلــی در چنــد دهــه اخیــر، شــاهد رونــد 
صعــودی مهاجــرت از ایــران بــوده ایــم. در میــان 
اهالــی کوچ، هنرمنــدان، ورزشــکاران، خبرنگاران 
کــه در رصــد روزانه و هفتگی  و مجریــان از آنجایــی 
مخاطبــان هســتند، بیــش از دیگــران بــه چشــم 

می آیــد.
پــس از ســال ۸۸ مــوج تــازه ای از مهاجــرت، ایــن 
بــار بــرای اصحــاب رســانه رقــم خــورد و تعــداد پــر 
شــماری از خبرنــگاران و مجریــان جــوان، راهــی 
رادیــو و تلویزیون هــای بیگانــه همچــون بــی بــی 
ســی، مــن و تــو و بعــد از آن ایــران اینترنشــنال 
شــدند. در ادامــه نگاهــی داریــم بــه مهم ترین این 

مهاجرت هــا:
مزدک میرزایی

مــزدک میرزایــی را باید از مطرح ترین خبرنگارانی 
کــرد و  کــه در ســال های اخیــر مهاجــرت  دانســت 
به نظر می رســد کوچ بی بازگشــتی داشــته اســت. 
گزارشــگر مطــرح برنامه هــای فوتبالــی شــبکه ۳  او 
بــود، امــا بــه شــبکه ایــران اینترنشــنال رفــت و 
در برنامــه هــت تریــک، همــکار فرشــید منافــی، 
مهــدی رســتم پــور و دیگــر خبرنگاران ایرانی شــد. 
میرزایــی پــس از آنکــه بــه اروپــا رفــت خبر پیوســتن 
کــرد  کــرد و اعــام  خــود بــه ایــن شــبکه را رســانه ای 
کــه ماهانــه ۱۰ برابــر حقــوق صــدا و ســیما، درآمــد 

دارد.
فرشید منافی

فرشــید منافــی از مطــرح تریــن مجریــان رادیــو 
جــوان در ایــران بــود. برنامــه روی خــط جوانــی او 
کــه بســیاری معتقــد بودنــد  آنقــدر هــوادار داشــت 
طرفداران این برنامه از نظر تعداد شــنونده حتی 
بــه مخاطبــان تلویزیونــی هــم پهلــو می زنــد. ایــن 

مجــری جــوان در دوران اوج فعالیت هــای خــود از 
ایــران رفــت و در رادیــو فــردا )یــک شــبکه رادیویــی 
کنون هــم در  ضــد انقــاب( مشــغول به کار شــد و ا
کار اســت. بســیاری  رادیــو پــس فــردا مشــغول بــه 
کــه منافــی با  از کارشناســان ایــن حــوزه معتقدنــد 
ــچ  ــی، هی گویندگ ــرا و  ــاال در اج ــتعداد ب ــود اس وج
وقت نتوانســت در جذب مخاطب موفق باشــد.

سید محمد حسینی
مجــری-  از  یکــی  حســینی،  محمــد  ســید 
کــه بــا  بازیگرهــای متفــاوت بعــد از انقــاب بــود 
گرفتــن از اجراهــای خشــک و اســتاندارد  فاصلــه 
کــردن انــرژی فــراوان توانســت طرفــداران  و خــرج 
از  او  کنــد.  پــا  و  بــرای خــود دســت  را  بســیاری 
کار شــبکه تهــران تــا ســال ۸۴،  ابتــدای شــروع بــه 
مجــری ایــن شــبکه بود که برنامه هــای او بــه ویژه 
بــا زوج ســید کاظــم احمــدزاده، مخاطبان بســیار 

داشــت.
بــر  مبنــی  شــکایاتی  بــا  او  درگیــری  از  پــس 
کاهبــرداری مالــی در زمینــه انبــوه ســازی، از صــدا 
و ســیما اخــراج شــد و ابتــدا بــه امــارات و شــبکه 
ای ایرانــی پیوســت و بعــد از آن بــه آمریــکا رفــت 
کار  بــه  مشــغول  ماهــواره ای  برنامه هــای  در  و 
شــد. حســینی هرگــز نتوانســت حتــی ذره ای از 
را  ایــران  محبوبیت هــا و موفقیت هــای داخــل 
کنــد و حرف هــای تنــد و تیــز سیاســی هــم  تکــرار 
کمکــی بــه او نکــرد. او در ایــن اواخــر اقدام به تولید 
کــه در  کــرد  یــک برنامــه بــا عنــوان ری اســتارت 
قســمت هایی از ایــن برنامــه هــواداران خــود را بــه 

کــرد. کــن دولتــی دعــوت  آتــش زدن اما
مهدی رستم پور

اهالــی ورزش مهــدی رســتم پــور را بــه واســطه 
گزارش هــای ورزشــی اش در شــبکه خبــر، رادیــو 
او در  و شــبکه جــام جــم می شناســند.  ورزش 
ســال ۲۰۰۹ بعــد از اعــزام بــه مســابقات جهانــی 
از  بازنگشــت و  کشــور  بــه  کشــتی در دانمــارک، 
در  او  داد.  پناهندگــی  درخواســت  جــا  همــان 
ــناخته  ــر ش ــوان تحلیلگ ــه عن ــران ب ــات ای مطبوع
می شــد، امــا بعــد از مهاجــرت بــه عنــوان خبرنــگار 
آزاد شــبکه هایی مثــل رادیــو فــردا و بــی بــی ســی 

دارد. همــکاری 
احمــد صمــدی، نیلوفــر پورابراهیــم، فرنــاز قاضــی 
زاده و هــادی نیلــی از جملــه دیگــر خبرنگارانــی 
در  حــاال  و  کــرده  کــوچ  ایــران  از  کــه  هســتند 
کار می کننــد. شــبکه های فارســی زبــان خارجــی، 

به بهانه شایعه مهاجرت رضا رشیدپور؛

خبرنگاران و مجریانی که از ایران مهاجرت کردند
خبر خبر

و  آمــوزش  اداره کل  ابتدایــی  آمــوزش  معــاون 
ــد در دوره  ــاق جدی ــت: اتف گف ــان  ــرورش اصفه پ
ــژه  ــرک تحصیــل پنهــان« به وی ــا، » ت کرون شــیوع 
ابتدایــی اســت.  پایه هــای  بیــن دانش آمــوزان 
لیاســادات ابطحــی افــزود: تــرک تحصیل پنهان 
کــه تعــدادی از دانش آمــوزان  بــه آن معناســت 
و  نشــدند  آمــوزش  وارد  ولــی  کردنــد  ثبت نــام 
ایــن معضــل عــاوه بــر پایــه اول ابتدایــی در دیگــر 
اصفهــان  اســتان  در  نیــز  دوره  ایــن  پایه هــای 

دیــده شــده اســت.
وی اظهــار داشــت: بیشــترین دانــش آموزانــی  
و  اولی هــا  پایــه  نشــدند،  آمــوزش  وارد  کــه 
که بیشــتر نگــران وضعیت  خانواده هایــی بودنــد 
ســامت فرزندانشــان هســتند و آنها را  یا ضعیف 
می پنداشــتند یــا فکــر می کردنــد ممکــن اســت 

ــرد. ــاد نگی ــوب ی ــد و خ ــد نکنن رش
و  آمــوزش  اداره کل  ابتدایــی  آمــوزش  معــاون 
کنــون در اســتان ۷۹۹  پــرورش اصفهــان افــزود: ا
پنهــان  تحصیــل  تــرک  ابتدایــی،  دوره  در  نفــر 
کــه بــا وجــود ثبت نــام در کاس هــا حضــور  کردنــد 

نیافتنــد.
وی یادآور شد: از این تعداد ۴۴۱ نفر پسر و ۳۵۸ 
نفــر دختــر هســتند و بیشــتر در شهرســتان های 
پیربکــران، خمینی شــهر، نجف آبــاد، زرین شــهر، 
فوالدشــهر، برخــوار، مبارکــه، ناحیــه ۶، ســمیرم، 
دهاقــان، مهردشــت، نطنــز، اردســتان، ناییــن، 

جلگــه و امامــزاده شناســایی شــدند.
ایــن  نیافتــن  حضــور  دالیــل  جملــه  از  وی 
خانوادگــی  مشــکات  بــه  را  دانش آمــوزان 
اعتیــاد،  مــادر،  و  پــدر  جدایــی  جملــه  از 
گوشــی  بدسرپرســتی، دسترســی نداشــتن بــه 
تلفــن همــراه، تبلــت، فقــر مالــی خانــواده، تــرس 
خانواده هــا نســبت بــه بــروز و شــیوع بیمــاری 
در فرزندانشــان، وجــود اختــاالت و مشــکات 
یادگیــری دانش آمــوزان دارای نیازهــای ویــژه، 
تمایل نداشــتن والدین نســبت به آموزش های 
بــه  دانش آمــوزان  فصلــی  مهاجــرت  مجــازی، 
دیگــر مناطــق )عشــایر( و دسترســی نداشــتن بــه 

کــرد. اینترنــت اشــاره 
بازماندگــی  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  ابطحــی 
آمــوزش عــاوه بــر مقولــه تــرک تحصیل پنهــان به 
گفــت: تــارکان  کــرد و  » تــارکان تحصیــل«  اشــاره 

کرونــا افزایــش یافتنــد و ایــن  تحصیــل در شــرایط 
ــد نیازمنــد توجــه اســت. رون

آمــار   ۹۸  ،۹۷ تحصیلــی  ســال  در  افــزود:  وی 
کــه بــه اســتان اصفهــان  بازمانــدگان از تحصیــل 
ــه  ک ــود  ــود چهــار هــزار و ۸۴ نفــر ب ارســال شــده ب
ســه هــزار و ۱۰۱ نفــر شناســایی شــدند و هــزار و 
۷۰۳ نفــر بــه دالیــل مختلفــی قابــل رصــد نبودند 
کــودکان بازمانــده از آموزش کاس  و در آن زمــان 
گرفتنــد،  کــه شناســایی و تحــت تعلیــم قــرار  اول 

ــد. یکهــزار و ۲۱۹ نفــر بودن
و  آمــوزش  اداره کل  ابتدایــی  آمــوزش  معــاون 
پــرورش اصفهــان افــزود: در ســال تحصیلــی ۹۸، 
کــه ســه  ۹۹، پنــج هــزار و ۱۸ نفــر آمــار اســمی بــود 
کــه از ایــن  هــزار و ۳۹۰ نفــر شناســایی شــدند 

تعــداد هــزار و ۲۱۰ نفــر پایــه اول بودنــد.
کــه ۶ هــزار  کــرد: امســال نیــز  وی خاطرنشــان 
و ۷۹۰ نفــر اســامی بازمانــدگان از تحصیــل بــه 
اســتان داده شــد،جهش در شناســایی اتفــاق 
شناســایی  نفــر   ۵۸۸ و  هــزار  چهــار  و  افتــاد 
کــه ۲ هــزار و ۶۷۷ نفــر آنهــا پایــه اولــی  شــدند 

بودند.
و  آمــوزش  اداره کل  ابتدایــی  آمــوزش  معــاون 
کــرد : ایجــاد ســامانه  کیــد  پــرورش اصفهــان تا
کــودکان نیازمنــد  جامــع آمــاری بــرای ردیابــی 
از  اســتفاده  بــا  خانواده هــا  آمــوزش  تعلیــم، 
جملــه  از  مرتبــط  دســتگاه های  ظرفیــت 
ــتمر و  ــکاری مس ــتور هم ــدور دس ــتی و ص بهزیس
مجدانــه دســتگاه های دارای مســوولیت در این 
ــی،  ــی آموزش ــرای جلوگیــری از بازماندگ بخــش ب
ایــن  بــه  مقابلــه  بــرای  انتظــارات  و  راهکارهــا 

اســت. مشــکل 
 بیــش از ۹۰۰ هــزار دانــش آمــوز در پنــج هــزار واحــد 
آموزشــی اســتان اصفهــان  مشــغول بــه تحصیــل 

هستند.

معاون آموزش و پرورش استان اصفهان:

» ترک تحصیل پنهان« 
کروناست اتفاق جدید در دوره شیوع 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

 ۲۶ چهارشــنبه  از  شــیرین«  و  »تــرش  مجموعــه 
خــرداد مــاه هــر شــب از شــبکه تماشــا روی آنتــن 

مــی رود.
گــزارش روابــط عمومــی شــبکه تماشــا، بعــد  بــه 
پایــان مجموعــه »بزنــگاه« مجموعــه »تــرش و  از 
شــیرین« جایگزیــن آن در شــبکه تماشــا می شــود.

»تــرش و شــیرین« تولیــد ســال ۱۳۸۶ بــود و رضــا 
عهــده  بــر  را  مجموعــه  ایــن  کارگردانــی  عطــاران 
آریــان  محمدرضــا  و  صحــت  ســروش  داشــت، 

بودنــد. طنــز  مجموعــه  ایــن  نویســندگان 
ایــن مجموعــه در مــورد نصــرت خانــم  داســتان 

اســت کــه پــس از مــرگ شــوهرش کمــر همــت بســته 
و فرزنــدان قــد و نیــم قــد خــود را بــه ســختی، امــا 
گل در آورده اســت. داســتان از  آبرومندانــه از آب و 
کــه مهلــت خانــه اجــاره ای  جایــی شــروع می شــود 
نصــرت خانــم بــه ســر آمــده و او مجبــور اســت بــه 
خانــه ای دیگــر نقل مکان کنــد، اما این جابه جایی 
کــه مســیر زندگــی  باعــث بــروز ماجراهایــی می شــود 

نصــرت خانــم و خانــواده اش را تغییــر می دهــد.
مریــم امیر جالی، حمید لوالیی، شــهره ســلطانی، 
رضــا شــفیعی جــم بــه همــراه رضا عطــاران جمعــی از 

بازیگــران ایــن مجموعــه طنز را تشــکیل می دهند.
 ۲۶ چهارشــنبه  از  شــیرین«  و  »تــرش  مجموعــه 

خــرداد مــاه هــر شــب ســاعت ۲۰ از شــبکه تماشــا 
روی آنتــن مــی رود و بازپخــش ایــن مجموعــه در 
ســاعات ۲، ۸ و ۱۴ روز بعــد از همیــن شــبکه پخــش 

خواهــد شــد.

کرامــت ۳۸۸ برنامــه فرهنگــی و  امســال در دهــه 
دینــی بــا حضــور خادمــان و خادمیــاران آســتان 
قــدس رضــوی در شهرســتان شــاهین شــهر و 

میمــه برگــزار می شــود.
ــتان  ــاران شهرس ــزی خادمی ــون مرک کان ــئول  مس
احتــرام  ادای  گفــت:  میمــه  و  شــهر  شــاهین 
گمنــام شــاهین شــهر، تجلیــل و  بــه شــهدای 
کارگــران  از  رضــوی  تبــرک  بســته های  اهــدای 
درمــان  کادر  از  تجلیــل  شــهرداری،  خدمــات 
گلدیــس،  بیمارســتان  در  بیمــاران  از  بازدیــد  و 
و  تجلیــل  رضــوی،  رواق  نمایشــگاه  برگــزاری 

اهــدای بســته های تبــرک رضــوی بــه صنعتگــران 
کارخانه هــای بــزرگ صنعتــی و راه  کارگــران در  و 
میــز خدمــت رضــوی در ۸ مســجد  انــدازی ۸ 
شهرســتان از مهمتریــن برنامه هــای دهه کرامت 
 ۱۸۸ اهــدای  افــزود:  نظــری  مصطفــی  اســت. 
کمــک معیشــتی د منــازل نیازمنــدان و  بســته 
اهــدای ۱۸۸ بســته متبرکــه در منــازل شــهروندان 
و جشــن بــزرگ میــاد امــام رضــا علیــه الســام در 
گــرگاب از دیگــر برنامه هــای  مســجد جامــع شــهر 

ایــن دهــه اســت.

کارتون یک« در خانه هنرمندان  نمایشگاه »فصل 
اصفهان افتتاح شد.

کــه از  کارتــون یــک«  کاریکاتــور »فصــل  نمایشــگاه 
کاریکاتور اســتان اصفهان می باشــد  اقدامات خانه 
تــو  »وعده هــای  و  وعیــد«  و  »وعــده  موضــوع  بــا 

خالــی« و محوریــت افزایــش مشــارکت در انتخابــات 
قمــی،  محمــد  حجت االســام  حضــور  بــا  امــروز 
خانــه  در  اســامی  تبلیغــات  ســازمان  رئیــس 
هنرمنــدان اصفهــان افتتــاح شــد. ایــن نمایشــگاه 
از ۲۵ خــرداد الــی ۸ تیــر بــرای عاقــه منــدان بــه هنــر 

کاریکاتــور برپــا می باشــد.

رضا عطاران به تلویزیون برمی گردد

کرامت در شاهین شهر و میمه  برگزاری برنامه  های دهه 

افتتاح نمایشگاه »فصل کارتون یک«در اصفهان

خبرربخ

گفــت:  خامــوش  خطــوط  رویــداد  دبیرهنــری 
خطــوط واقــام تاریخــی ظرفیت هــای پنهانــی 
ــا زمانــه معاصــر آشــتی  کــه می تــوان آنهــا راب دارنــد 
دادو بــه وســیله آنهــا بخشــی از ذائقــه تنوع طلبــی 

کــرد. و نوگرایــی انســان راتامیــن 
محســن ســلیمانی در حاشــیه برگــزاری دومیــن 
ــای  ــا زوای ــداد »خطــوط خامــوش« در رابطــه ب روی
فرهنگ هــای  بــا  آن  ارتبــاط  و  خــط  پنهــان 
مختلــف اظهــار داشــت: خــط زبــان مکتوبــی از 
فرهنگ هاســت و در تمــام جغرافیــای فرهنگــی 
نقــش داشــته اســت؛ بــه عبارتــی در طــول تاریــخ 
و جغرافیــای مختلــف همــواره بــا مســئله خــط 
مواجــه بوده ایــم و ریشــه تاریخــی و تمدنــی همــه 
فرهنگ ها با مســئله خط ارتباط تنگاتنگی دارد. 
وی ادامــه داد: شــناخت فرهنگ هــای تاریخــی از 
مســیر شــناخت خــط آنهــا می گــذرد زیــرا خــط 
گســترده ای را بــرای زمینه هــای تمدنــی  امکانــات 
بشــر فراهــم نمــود و در ثبــت تاریــخ بشــر نیــز کمــک 
کــرد و فراتــر از آن، ذائقه هــای یک اجتماع  شــایانی 

را نمایــان ســاخت.
شناخت فرهنگ از مسیر شناخت خط

ایــن هنرمنــد و پژوهشــگر اصفهانــی معتقد اســت 
و  سیاســی  اجتماعــی،  هویت هــای  خــط،  کــه 
مختلــف  حوزه هــای  جغرافیایــی  رویکردهــای 
کــه خــط  را برون ریــز می کنــد و در واقــع زمانــی 
می یابــد،  جریــان  جغرافیــا  گســترده  بســتر  در 
کــه اغلــب اقــام و خطــوط نســبت بــه  می بینیــم 
گونه هــای متنــوع  جغرافیــا تغییــر فــرم یافته انــد و 
از ســبک ها و شــیوه ها پدیــدار شــده اســت؛ بــرای 
گــر  کوفــی در حوزه هــای مختلــف ا نمونــه قلــم 
کوفــی محســوب می شــود، امــا از شــمال  چــه قلــم 
آفریقــا تــا جنــوب و شــرق آســیا تنوعی شــگفت آور از 
خــود ظهــور داده اســت. بنابرایــن خــط از زاییــده 
فرهنــگ و متعلــق بــه فرهنــگ اســت و همــواره 
داد و ســتدی بیــن فرهنــگ و خــط در طــول زمــان 
کــه البتــه یــک امــر تدریجــی  گرفتــه اســت  شــکل 

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه عمــده اقــام خوشنویســی، 

ابتــدا بــه صــورت نوشــتار پدیــد آمده انــد، گفــت: در 
کلــی و عــام  تمــام فرهنگ هــا مســئله نوشــتار امــر 
تــری بــود و همیــن نوشــته های دســتخط گونــه بــا 
ضوابــط و تناســب خاصــی در انــدام حــروف، نظام 
مند و هندســی تر شــدند و به تدریج خوشنویسی 

از دل ایــن خط هــا بــه وجــود آمــد.
خط و فرهنگ دوره تاریخی دارند

ســلیمانی بــا اشــاره بــه رابطــه خــط و فرهنــگ 
کــرد: در واقــع خــط زبــان فرهنــگ و بــه  تصریــح 
بیــان دقیق تــر، دســتور زبانــی از فرهنــگ اســت کــه 
ســازوکارهای فرهنگــی را در درون خــود دارد و بــا 
شــکل گیری یــک خــط و میــزان غنــای آن، غنــای 

ــه دنبــال خواهــد داشــت. فرهنگــی را ب
وی بــا بیان اینکه تمامی فرهنگ هــا دوره تاریخی 
کــه ثابــت و تغییــر  دارنــد و هیــچ مفهومــی نیســت 
کــرد: مســئله خــط از  ناپذیــر باشــد، خاطــر نشــان 
یــک دوره ای بــه دوره دیگــر می توانــد فراتــر رود، 
تغییــر شــکل دهــد و غنی تــر شــود و یــا اینکــه دچــار 

گــردد. افــول فرمــی، محتوایــی و یــا تاریخــی 
خاموشی موقت خط

دبیــر هنــری و اجرایــی رویــداد خطــوط خامــوش 
بــا توجــه بــه اینکــه خــط و فرهنــگ امــوری تغییــر 
پذیــر و ســیال و دارای دوره و مشــخصه تاریخــی 
گفــت: خــط آینــه فرهنــگ اســت و بــا  هســتند، 
پایــان هــر دوره فرهنگــی، خــط نیــز در معــرض 
انتخــاب فرهنــگ جایگزیــن و یــا افــول و عــدم 
توجــه دوره جدیــد قــرار می گیــرد، امــا ایــن افــول 
تاریخی به معنای خاموشــی همیشــگی نیســت. 
کــه بســیاری از خطــوط  بنابرایــن بــه نظــر می رســد 
خامــوش، در ابتــدای پیدایــش و در دوره هایــی از 
زمــان بــه خوبــی نقــش آفریــن و بــه شــدت جــاری 
بودنــد و ســپس و بــه تدریــج، از رونــق افتــاده و 
کــه اغلــب  خامــوش شــدند. وی معتقــد اســت 
خطــوط خامــوش، دارای ظرفیت هــای پنهانــی 
ــام  ــود، تم ــی خ ــات واقع ــه در دوره حی ک ــتند  هس
گــر بــه  ایــن ظرفیت هــا بــه ظهــور نرســیده اســت و ا
آنهــا از نگاهــی نــو نظــر افکنیــم، ایــن امــکان دوبــاره 
فراهــم خواهــد شــد که در عصــر حاضر نیز، فرصت 

ظهــور و جلوه گــری یابنــد.

همزیستی تاریخ خط با زمان معاصر:

شناخت فرهنگ از مسیر خط می گذرد 

ســی وچهارمین  فراخــوان  و  مقــررات 
کــودکان و  جشــنواره بین المللــی فیلم هــای 

شــد. منتشــر  نوجوانــان 
و  ســی  اطاع رســانی  ســتاد  گــزارش  بــه 
چهارمیــن جشــنواره بین المللــی فیلم هــای 
فراخــوان  و  مقــررات  نوجوانــان،  و  کــودکان 
بین المللــی  جشــنواره  چهارمیــن  و  ســی 
پاییــز  کــه  نوجوانــان  و  کــودکان  فیلم هــای 
امســال با مشــارکت ســازمان سینمایی، بنیاد 
ســینمایی فارابــی و شــهرداری اصفهــان برگــزار 

شــد. منتشــر  می شــود، 
ایــن جشــنواره از ۱۶ الــی ۲۱ مهــر ۱۴۰۰ برابــر 
کتبــر ۲۰۲۱ در ۲ بخــش مســابقه  بــا ۸ تــا ۱۳ ا
ــزار می شــود. ــران و مســابقه بین الملــل برگ ای

در  فرهنگــی  عدالــت  ترویــج  راســتای  در 
ســتاد  موافقــت  همچنیــن  و  کشــور  ســطح 
کرونــا، دبیرخانــه جشــنواره  بــا  ملــی مبــارزه 
می توانــد فیلم هــای ایــن رویــداد فرهنگــی را 
ــاد  ــگ و ارش کل فرهن ــای ادارات  ــه تقاض ــا ب بن
اســامی، در هریــک از اســتان های متقاضــی، 

کنــد. کــران  ا
ــداوم  ــه ت ــت ب ــا عنای ــنواره، ب ــن دوره از جش ای
کوویــد -۱۹ در تعامــل  شــیوع جهانــی ویــروس 
کرونــا، بــه صــورت  بــا ســتاد ملــی مبــارزه بــا 
ترکیبــی حضــوری و آنایــن بــه طــور همزمــان 
در تهــران و اصفهــان در قالــب رقابتــی در ۲ 
بخــش ملــی و بین الملــل برگــزار می شــود و در 
آن جوایــزی بــه شــرح زیــر بــه برگزیــدگان اهــدا 

خواهــد شــد.
مسابقه ایران

در ایــن بخــش صرفــًا آن ســری از فیلم هــا و 
کــه بــه لحــاظ محتــوا و شــیوه روایــت،  آثــاری 
کــودک و نوجــوان را  قابلیــت جــذب مخاطــب 

داشــته باشــند، پذیرفتــه خواهنــد شــد.
ــوح افتخــار و  ــه زریــن، ل در ایــن بخــش، پروان
جایــزه نقــدی بــه برترین هــا، اهــدا خواهــد 
جوایــز  نیــز،  دوره  ایــن  در  همچنیــن  شــد؛ 
»ویــژه دبیــر« و »وب ســری« بــه آثــار برگزیــده 

می شــود. اهــدا 
از  )اعــم  فیلــم  بهتریــن  زریــن  پروانــه 
پویانمایــی، زنــده و عروســکی( بــه تهیه کننده

کارگردانی پروانه زرین بهترین 
پروانــه زریــن بهتریــن فیلــم بلنــد داســتانی 

کارگــردان( )بــه 
پروانــه زریــن بهترین فیلمنامه )غیراقتباســی 

و اقتباسی(
پروانــه زریــن بهتریــن بازیگــر )اعــم از مــرد یــا 

زن(
پروانه زرین بهترین دستاورد فنی یا هنری

پروانه زرین جایزه ویژه هیأت داوران
کارگردان( جایزه شهید بهنام محمدی )به 

کارگردان( جایزه زاون قوکاسیان )به 
ــتانی  ــاه داس کوت ــم  ــن فیل ــن بهتری ــه زری پروان

کارگــردان( )۳ تــا ۲۰ دقیقــه( )بــه 
کوتــاه پویانمایــی  پروانــه زریــن بهتریــن فیلــم 

کارگــردان( )۳ تــا ۱۵ دقیقــه( )بــه 
نــگاه داوران  از  پروانــه زریــن بهتریــن فیلــم 

کارگــردان( )بــه  نوجــوان  و  کــودک 
مسابقه بین الملل

ســیمای  آثــار  از  ســری  آن  بخــش  ایــن  در 
ایرانــی  فرهنــگ  بــا  همســو  کــه  جهــان 
ــی  ــاس نظــرات تخصص ــر اس ــد ب ــامی باش اس
ــی ســینما انتخــاب می شــود. ســه فیلــم  اهال
شــاخص ایرانــی نیــز بــا دیگــر آثــار بــه رقابــت 

می پردازنــد.
شــخصیت های  از  متشــکل  داوری  هیــأت 
اهــدا  را  و ســینمایی جوایــز ذیــل  فرهنگــی 

. می کننــد
بهتریــن فیلــم ســینمایی )اعــم از پویانمایــی، 

زنــده و عروســکی( بــه تهیه کننــده
بهترین کارگردانی

بهترین فیلم نامه )اقتباسی / غیراقتباسی(
بهترین بازیگر )اعم از مرد یا زن(

بهترین دستاورد فنی یا هنری
جایزه ویژه هیأت داوران

کارگــردان(  کوتــاه داســتانی )بــه  بهتریــن فیلــم 
)۳ تــا ۲۰ دقیقــه(

)بــه  پویانمایــی  کوتــاه  فیلــم  بهتریــن 
دقیقــه(  ۱۵ تــا   ۳( کارگــردان( 

کارگردان( جایزه سیفژ )به 
کارگردان( جایزه یونیسف )به 

مقررات جشنواره
ــا خارجــی از  انتخــاب فیلم هــا اعــم از ایرانــی ی

ســوی ســتاد جشــنواره انجــام می شــود.

دوره  ایــن  در  حضــور  بــه  مجــاز  فیلم هایــی 
قبــل،  دوره هــای  در  کــه  بــود  خواهنــد 
متقاضــی حضــور در جشــنواره نبــوده باشــند. 
دوره هــای  در  نشــده  پذیرفتــه  )فیلم هــای 
را  دوره  ایــن  در  شــرکت  امــکان  نیــز  قبلــی 

داشــت.( نخواهنــد 
گــروه ســنی  تمــام فیلم هــا بــرای نمایــش در ۲ 
تــا ۱۵   ۱۰( نوجــوان  و  تــا ۹ ســال(   ۶( کــودک 

ســال( طبقه بنــدی خواهنــد شــد.
ــرای  ــا ب ــدت فیلم ه ــان و م ــت زم ــروری اس ض
ذیــل  شــرایط  دارای  جشــنواره  در  حضــور 

باشــند:
کوتــاه اعــم از رئــال یــا پویانمایــی  فیلم هــای 

کثــر ۱۵ دقیقــه( )حداقــل ۳ و حدا
فیلم بلند رئال )حداقل ۷۵ دقیقه(

فیلم پویانمایی بلند )حداقل ۷۰ دقیقه(
تولیــد  و  ســاخت  تاریــخ  اســت  ضــروری 
فیلم هــای ایرانــی از ۱۳۹۸ شمســی بــه بعــد 
و فیلم هــای خارجــی از ۲۰۲۰ میــادی باشــد.

کپــی و اصــل پروانــه ســاخت فیلم هــای  ارائــه 
ســینمایی ایرانــی، الزامــی اســت.

گرفتــن شــرایط و مقتضیــات زمــان،  بــا در نظــر 
برگــزاری  جزئیــات  دربــاره  الزم  تصمیمــات 
جشــنواره، توســط دبیرخانــه اعــام خواهــد 

شــد.
ارسال فیلم برای جشنواره

متقاضیــان بــرای ارائــه نســخه اولیــه، بایــد 
نشــانی بــه  جشــنواره  ســامانه  در   ابتــدا 
فیلــم  کــرده،  نــام  ثبــت   portal.icff.ir
ــک  ــا ی ــا ی ــک وارد ی ــورت لین ــه ص ــه را ب مربوط
لــوح فشــرده بــه صــورت  را  فیلــم  از   نســخه 
DVD(، )Flash memory-Blu-Ray یــا هــارد 
ارســال  جشــنواره  دبیرخانــه  بــه  کســترنال  ا

کننــد. 
چنانچــه تهیه کننــدگان بــه هنــگام ثبت نــام 
در ســامانه جشــنواره دچــار مشــکل شــوند، 
ــا شــماره تلفــن ۰۹۳۸۶۵۰۲۸۲۴  می تواننــد ب

تمــاس بگیرنــد.
ــردان  کارگ ــه عکــس پرســنلی و یادداشــت  ارائ
گرافــی، چنــد  دربــاره فیلــم، بیوگرافــی، فیلمــو 
بروشــور،  پوســتر،  فیلــم،  از  عکــس  قطعــه 
از  دقیقــه  ســه  کثــر  حدا یــا  )آنونــس  کــت  ترا

فیلــم( الزامــی اســت.
فیلم هــای ایرانــی پذیرفتــه شــده در بخــش 
ــه نســخه زیرنویــس  ــه ارائ بین الملــل، ملــزم ب

ــود. )انگلیســی( خواهنــد ب
آخریــن مهلــت ثبــت نــام در جشــنواره و ارائــه 
فیلــم )اعــم از ایرانــی یــا خارجــی( ۳۱ مــرداد 

۱۴۰۰ خواهــد بــود.
ــم  ــی فیل ــخه اصل ــل نس ــت تحوی ــن مهل آخری

پذیرفتــه شــده ۳۰ شــهریور ۱۴۰۰ اســت.
بــه منظــور احتــرام بــه مخاطبــان در صــورت 
مقــرر  تاریــخ  در  نهایــی  نســخه  ارائــه  عــدم 
تمامــی  از  را  فیلــم  جشــنواره،  دبیرخانــه 
خواهــد  کنــار  شــده  اعــام  برنامه هــای 

. شــت ا گذ
پذیرفتــه  فیلم هــای  نمایــش  برنامه ریــزی 
ــه جشــنواره اســت. ــه عهــده دبیرخان شــده ب
قبــول  منزلــه  بــه  فیلــم  تحویــل  و  ثبت نــام 
کامــل مقــررات و ضوابــط نمایــش فیلــم در 

می شــود. تلقــی  ایــران 
اطاع رســانی صرفــًا از طریــق روابــط عمومــی 

جشــنواره انجــام می شــود.
ــوارد  ــاره م ــی درب ــم نهای ــذ تصمی ــیر و اخ تفس
پیــش بینــی نشــده بــه عهــده دبیــر جشــنواره 
اســت. نســخه مقــررات بــه ۳ زبــان انگیســی، 
در  و  اســت  شــده  تنظیــم  فارســی  و  عربــی 
فارســی  نســخه  قوانیــن،  تبییــن  و  تفســیر 

معیــار قضــاوت خواهــد بــود.
متقاضیــان شــرکت در جشــنواره بــرای ارائــه 
کســب اطاعــات  و  اولیــه، ثبت نــام  نســخه 
بیشــتر می تواننــد از تاریــخ ۲۶ خــرداد ۱۴۰۰ 
بــه ســامانه دبیرخانــه بــه نشــانی اینترنتــی 
کننــد  مراجعــه   https://portal.icff.ir
 -  ۶۶۷۰۸۱۵۵ تلفن هــای  شــماره  بــا  یــا 
۶۶۷۳۹۵۱۴ )۰۲۱( در تهــران و ۳۲۲۲۵۵۳۵ 
کننــد. حاصــل  تمــاس  اصفهــان  در   )۰۳۱(

خیابــان  تهــران:  در  دبیرخانــه  نشــانی 
حافــظ،  خیابــان  از  بعــد  جمهــوری، 
پســتی:  کــد   ،۵۹ شــماره  ســی تیر،  خیابــان 

۱ ۱ ۳ ۵ ۸ ۱ ۷ ۱ ۱ ۳
نشانی دبیرخانه در اصفهان: خیابان آمادگاه، 
ک  روبروی هتل عباســی، مجتمع عباســی، پا

۱۰۷ کد پســتی: ۸۱۴۴۹۱۷۸۸۶

کودکان و نوجوانان  فراخوان جشنواره فیلم های 
اصفهان منتشر شد
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خبرربخ

بازیکنان اســتقالل در یک اقدام هماهنگ نســبت 
بــه مشــکالت موجود در این باشــگاه گالیــه کردند.

تیــم اســتقالل مدت هاســت بــا مشــکالت مالــی 
دســت و پنجــه نــرم می کنــد، پیــش از ایــن نیــز فرهاد 
مجیــدی در گفــت و گویــی به مشــکالت تیم اشــاره 
کــرده و از عــدم توانایــی جــذب بازیکــن از ســوی 
گالیــه  مدیــران تیمــش نســبت بــه پرسپولیســی ها 
گــر چــه مدیــران باشــگاه همیشــه وعــده  کــرده بــود. ا
کادر فنــی و بازیکنــان داده انــد  حــل مشــکالت را بــه 
امــا هنــوز در عمــل هیــچ اتفاقــی نیفتــاده و عــالوه بــر 
پرداخــت نشــدن دســتمزدها باشــگاه بــا مشــکل 

تأمیــن هزینه هــای روزمــره مواجــه اســت.
گویا موجب دلخوری  تداوم این مشــکالت باشــگاه 
کادر فنی شــده تا جایی که امروز  بیشــتر بازیکنان و 
ــا انتشــار یــک متــن مشــترک  بازیکنــان اســتقالل ب
در صفحــات شــخصی خــود نســبت بــه شــرایط 

کردنــد. مدیریتــی باشــگاه موضع گیــری 
وریــا غفــوری و دیگــر بازیکنان ایــن تیــم بــا انتشــار 
نوشــته اند:  گرام  در اینســتا مشــترک  پســتی 
کــه در ســال های اخیــر مــدام تکــرار  »حرف هایــی 
شــده و بازهــم مجبورمــان می کننــد که تکــرار کنیم: 
نابســامانی های اســتقالل تمــام شــدنی نیســت. 
اســتقالل  باشــگاه  مدیریــت  در  زرگــری  جنــگ 
کــه اســتقالل توســط مدیــران  تمامی ندارد. ایــن راه 
کامی بــرای  گرفتــه، جــز نا و متولیانــش در آن قــرار 
داشــت.  نخواهــد  چیــزی  اســتقالل  مجموعــه 
کمبودهــای  کــردن  دیگــر رمقــی نیســت بــرای بازگــو 
ســخت افزاری و غیــره… امــا الزم اســت بدانیــد مــا 
بازیکنــان بــا ذهنــی خســته از مشــکالت عدیــده 
بــه عشــق میلیون هــا قلــب آبــی رو بــه جلــو حرکــت 
کــرد تــا آخریــن تــوان و بــا نهایــت تعهــد  خواهیــم 
نســبت به ایــن پیراهــن خوش رنــگ بــرای تعالــی 
ــزرگ اســتقالل خواهیــم جنگیــد. امــا  ــام ب بیشــتر ن
برابــر  شــرایط  هیچ وقــت  میــدان  در ایــن  بدانیــد 

نبــوده. «
کــه مدتــی می شــود  با ایــن ســبک جدیــد اعتــراض 
در بیــن بازیکنــان و مربیان فوتبال کشــورمان بــه راه 
ــه فضــای مجــازی  افتــاده و آنهــا حرف هایشــان را ب
کنــش  و بیــن هــواداران می کشــانند بایــد دیــد وا
مدیــران آبی هــا به ایــن قضیــه چــه خواهــد بــود و 
آنهــا بــرای مرتفــع شــدن مشــکالت چــه اقداماتــی را 

بــرای بازیکنــان و تیــم بــر خواهنــد داشــت.

اعتراض دسته جمعی 
بازیکنان استقالل 

گرام  در اینستا
رییس کمیته ملی المپیک می گوید با هماهنگی 
دیپلماســی  دنبــال  بــه  کشــور  ارشــد  مقامــات 
فعالیــت ورزشــی بــا کشــورهای حوزه خلیــج فارس 
از جملــه عربســتان هســتیم تــا بتوانیــم بســتری 
روابــط  بازســازی  و  سیاســی  دیپلماســی  بــرای 

ــم. کنی ــم  فراه
رضــا صالحــی امیــری در اولیــن ســمپوزیوم بیــن 
المللــی دیپلماســی و حقــوق بیــن المللــی ورزشــی 
از  یکــی  ورزشــی  دیپلماســی  به اینکــه  اشــاره  بــا 
کرد:  پازل های دیپلماســی فرهنگی اســت، اظهار 
گفتمــان جدیــد و بازاندیشــی نســبت بــه  نیازمنــد 
گذشته و سنتی در حوزه دیپلماسی  رویکردهای 
ــی در  ــوم دیپلماس ــه مفه ک ــرا  ــتیم چ ــی هس ورزش
عصــر جدیــد تغییر کرده اســت و بــا پدیده متفاوتی 
روبــرو هســتیم و نــگاه خــود را بایــد بــا مفاهیــم 

جدیــد تطبیــق دهیــم.
گذشــته دیپلماســی را در حــوزه  او ادامــه داد: در 
اصــل  بــر  مبتنــی  و  می کردنــد  تعریــف  سیاســی 
دیپلماســی  امــا  بــود،  منافــع  و  قــدرت  رقابــت، 
گرفته و  عمومــی در دیپلماســی جدید مدنظر قــرار 
دیپلماســی ورزشــی یکی از مباحث جدی اســت.
ــم  ــه ه ــا بیان اینک ــک ب ــی المپی ــه مل کمیت ــس  رئی
کشــور بــه  کنــون بــا هماهنگــی مقامــات ارشــد  ا
کشــورهای  دنبــال دیپلماســی فعالیــت ورزشــی بــا 
حــوزه خلیــج فــارس از جملــه عربســتان هســتیم 
ــی و  ــی سیاس ــرای دیپلماس ــتری ب ــم بس ــا بتوانی ت
گفــت: در حقیقــت  کنیــم،  بازســازی روابــط فراهــم 
کــه  دیپلماســی ورزشــی یکــی از ابزارهایــی اســت 
فرصــت،  افزایــش  تنــش،  کاهــش  در  می توانــد 
زیســت مســالمت آمیــز، تقویــت روابــط ملت هــا 

ــد. ــذار باش اثرگ
کمیتــه ملــی المپیــک بــا اشــاره به اینکــه  رئیــس 
دیپلماســی سیاســی بــه راحتــی شــکل می گیــرد، 
گفــت: امــروز توافــق مــا بــا عربســتان ســعودی بــرای 
برگــزاری یــک مســابقه دوســتانه در ریــاض و تهــران 
کاهــش عصبیــت سیاســی بیــن دو ملــت  باعــث 

خواهــد شــد.
سیاســت  به اینکــه  اشــاره  بــا  امیــری  صالحــی 
خارجــی پویــا می توانــد بــه کمــک ورزش پویــا بیاید 
و ورزش نیازمنــد حمایــت اقتصــادی و سیاســی 
کــه در  گفــت: بــه همیــن اتفاقــی  دولت هــا اســت، 
رقابت هــای مقدماتــی جــام جهانــی برای ایــران 
کشــور  در  کــه  رویــدادی  و  کنیــد  توجــه  داد  رخ 

در ایــران  بایــد  اســت  برگــزاری  حــال  در  بحریــن 
انجــام می شــد، معتقــد هســتیم بــا یــک تصمیــم 
سیاســی این مســاله بــه ورزش منتقــل شــد و مــا 
کردیــم تا ایــن  از تمامی ابزارهــای خــود اســتفاده 
کنفدراســیون فوتبــال  امــا  اتفــاق شــکل نگیــرد 
بــا  و  کردنــد  اتخــاذ  را  یــک تصمیــم غلــط  آســیا 
منتقــل کــردن برگزاری مســابقات بــه بحرین، حق 

فوتبال ایــران تضییــع شــد.
وی افــزود: در ایــن شــرایط دیپلماســی سیاســی 
بــرای موفقیــت  کمــک ورزش بیایــد و  بــه  بایــد 
دیپلماســی ورزشــی از دیپلماســی سیاســی کمک 

بگیریــم.
قزاقستان، رقیب اصلی ایران در آسیا

کــه  کیــد بر ایــن  کمیتــه ملــی المپیــک بــا تا رئیــس 
دیپلماســی ورزشــی مکمــل دیپلماســی فرهنگــی 
گفــت: قزاقســتانی ها در حــوزه  و سیاســی اســت، 
قــرار  مدنظــر  را  ســنگینی  ســرمایه گذاری  ورزش 
کنــون  داده انــد و رقیــب اصلــی مــا در آســیا هــم ا
کــه در رتبــه چهــام و پنجــم بــا  قزاق هــا هســتند 
آن هــا رقابــت داریــم و بعــد از ســه قــدرت اول آســیا 
کــره  گذشــته یعنــی چیــن، ژاپــن و  در ۵۰ ســال 

ــتیم. ــت هس ــغول فعالی ــی مش جنوب
سرمایه گذاری ۶۰ میلیارد دالری قطری ها در 

حوزه ورزش
صالحــی امیــری ادامه داد: قطر نیز در حــوزه ورزش 
ســرمایه گذاری سنگینی انجام داده که معادل ۶۰ 

میلیارد دالر برای زیرســاخت های ورزشــی اســت و 
دو رویــداد بــزرگ ۲۰۲۲ جام جهانی فوتبــال و ۲۰۳۰ 
رقابت هــای بازی هــای آســیایی را میزبانــی خواهد 
کــرد و امروز هــاب منطقــه ای ورزش در آســیا بعــد از 

چیــن، قطر اســت.
بودجــه  کــه  ایــن  بیــان   بــا  امیــری  صالحــی 
رسمی ســال ۱۴۰۰ تمامــی  نهــاد هــای ورزشــی  ایران 
تقریبــًا معــادل یــک میلیــارد دالر بــرای جامعــه ۸۵ 
گفت: ایــن درحالــی اســت  میلیــون نفــری اســت، 
حــوزه  در  ورزشــکار  میلیــون  مــا ۶.۵  کشــور  کــه 

دارد. قهرمانــی 
بــه  کــه دیپلماســی ورزشــی  بــا اشــاره به ایــن  او 
پیچیدگــی همــراه  بــا  و  راحتــی شــکل می گیــرد 
کــرد: نکتــه مهمی کــه بایــد بــه آن  نیســت، عنــوان 
ــی  ــه دیپلماس ک ــت  ــیم این اس ــته باش ــه داش توج
نــگاه  و  نشــود  تعریــف  محــور  پــروژه  ورزشــی، 
کــه حداقــل بــازه  اســتراتژیک بــه آن داشــته باشــیم 
گرفتــن در  زمانــی آن ۲۰ ســال اســت و بــرای قــرار 
وضــع مطلــوب بایــد در ایــن بــازه زمانــی بــه صــورت 

برداریــم. گام  شــده  برنامه ریــزی 
مهم ترین چالش در مدیریت ورزش ایران

کــه  کیــد بر ایــن  کمیتــه ملــی المپیــک بــا تا رئیــس 
مهم تریــن چالــش در مدیریــت ورزش ایران ایــن 
نــگاه  و  مــدت  کوتــاه  برش هــای  کــه  اســت 
نزدیک بیــن بــه مســاله داریــم و مهم تریــن انحــراف 
کوتــاه مــدت بــه جــای  مدیــران مــا توجــه بــه نــگاه 

ــگاه  ــد ن ــگاه بلندمــدت اســت و در ایــن راســتا بای ن
ابــزاری را بــه نــگاه اســتراتژیک تغییــر دهیــم.

ــتراتژیک  ــگاه اس ــد در ن ــزود: بای ــری اف ــی امی صالح
کــه در ۱۰ ســال آینــده جــزو  به ایــن نقطــه برســیم 
ســه قــدرت اول و در ۲۰ ســال آینــده قــدرت اول 
آســیا باشــیم و در غیر ایــن صــورت دچــار روزمرگــی 
خواهیــم شــد و تمــام توجــه مــا به ایــن ســمت 
خواهــد بــود تــا ورزشــکار بــه ســکو و ســکه برســد 
کام ملــت  کــردن  و تبلیغــات آن را بــرای شــیرین 

داشــته باشــیم.
وی بــا اشــاره به ایــن کــه حاشــیه ورزش بســیار فربه 
اســت و جذابیت دارد، اظهار کرد: مدیران ورزشــی 
که درگیر حاشــیه ورزش  باید توجه داشــته باشــند 
کــه زمان بــر اســت، انــرژی می گیــرد و  نباشــند چــرا 

هیــچ ســودی در درازمــدت نــدارد.
کمیتــه ملــی المپیــک در بخــش دیگــری از  رئیــس 
ــه صــورت ارتبــاط تصویــری  ــه ب ک صحبت هایــش 
ورزشــی  علــوم  و  بدنــی  تربیــت  پژوهشــگاه  بــا 
کان  کمــا گفــت: در حــال حاضــر  انجــام می شــد، 
ورزش ایــران تکلیــف خــود را بــا لژیونرهــا مشــخص 
کــه یکــی از مــوارد  نکــرده اســت آن هــم در شــرایطی 
کــردن ورزشــکار  جــدی در حــوزه صــادرات، صــادر 
اســت و لژیونــر در ورزش امــروز بــه عنــوان یک منبع 
تولیــد اقتصــادی بــه شــمار مــی رود و شــخصیت و 
ارزش ملی ایجــاد می کنــد و بایــد ســطح ورزش از 
ســکه و ســکو به سطح هویت ســازی تغییر دهیم.

 رییس کمیته ملی المپیک:

به دنبال دیپلماسی ورزشی با عربستان هستیم
گزارشربخ نشســت اعضــای هیــات مدیــره باشــگاه اســتقالل 

بــرای بررســی شــرایط این باشــگاه بــدون حضــور 
مدیرعامــل و بــا مشــارکت ســرمربی آبــی پوشــان 
کار  دســتور  مهمــی در  تصمیمــات  و  شــد  برگــزار 

گرفــت. طرفیــن قــرار 
کــه بــا وجــود  اوضــاع بهــم ریختــه باشــگاه اســتقالل 
برگــزاری نشســت اعضــای هیــات مدیــره بــا وزیــر 
طــی  اســت،  نگرفتــه  سروســامان  هنــوز  ورزش 
روزهــای آینــده بــا اتفاقــات جدیــدی روبــرو خواهــد 
شــد تــا شــاید بــرای فصــل آینــده وضعیــت آبــی 

پوشــان بــا ثبــات بیشــتری همــراه شــود.
کــه قــرار بــود مدیرعامــل باشــگاه اســتقالل  در حالــی 
یــک هفتــه پــس از برگــزاری نشســت بــا وزیــر ورزش 
مصوبــات هیــات مدیــره را اجــرا و بــه اختالفــات فــی 
مابیــن پایــان دهــد امــا همچنان ایــن مشــکالت 
در ایــن باشــگاه وجــود داشــت تــا اعضــای هیــات 
ــدون حضــور احمــد مــددی  ــره ناچــرا شــوند ب مدی

کننــد. نشســت برگــزار 

جلســه اعضــای هیــات مدیــره باشــگاه اســتقالل 
در غیــاب احمــدی مــددی و در دفتــر یکــی از اعضــا 
برگــزار شــده اســت کــه فرهــاد مجیدی ســرمربی آبی 
پوشــان نیــز در این جلســه دقایقــی را حضور داشــته 

اســت.
کــه  اســتقالل  باشــگاه  مدیــره  هیــات  اعضــای 
ــه وی اطمینــان  حامی فرهــاد مجیــدی هســتند ب
کــه بــرای نقل و انتقــاالت فصل پیش  خاطــر دادنــد 
ــذب  ــای ج ــت و هزینه ه ــد داش ــکلی نخواه رو مش
بازیکــن و تمدیــد قراردادها در اختیار او قرار می گیرد 

ــا خیــال وی راحــت شــود. ت
در ایــن نشســت همچنیــن مــوارد دیگــری مــورد 
کــه می توانــد طــی  گرفــت  بحــث و تبــادل نظــر قــرار 
روزهــای آینــده خبرهــای داغــی را از ایــن باشــگاه بــه 

بیــرون بدهــد.
ــره  ــات مدی ــای هی ــی اعض ــه برخ ــن جلس ــس از ای پ
راهــی  اســتقالل  مدیرعامــل  بــا  دیــدار  بــرای 

شــدند. باشــگاه  ســاختمان  ایــن 

جلسه بدون حضور مددی؛

اتفاقات جدید در راه است

خبر

در مراسم اختتامیه جایزه صنعت روابط عمومی ایران صورت گرفت:

دریافت نشان عالی روابط عمومی و تقدیر از عملکرد رسانه ای شرکت فوالد مبارکه
گزارش

همزمــان بــا برگــزاری پنجمیــن رخــداد بررســی 
عمومی ایــران،  روابــط  چالش هــای  و  مســائل 
روابــط  صنعــت  جایــزه  اختتامیــه  مراســم 
روابــط  عالــی  نشــان  و  برگــزار  عمومی ایــران 
شــرکت  رســانه ای  عملکــرد  خاطــر  عمومی بــه 
فــوالد مبارکــه به هــادی نباتــی نــژاد مدیــر روابــط 

شــد.  اهــدا  شــرکت  عمومی ایــن 
کــه بــا حضــور  گزارش ایراســین، این مراســم  بــه 
پروفســور ســید ســعیدرضا عاملــی دبیــر شــورای 
عالــی انقــالب فرهنگــی، خســرو رفیعــی رئیــس 
شــهاب  ســید  عمومی ایــران،  روابــط  انجمــن 
انجمــن متخصصــان  رئیــس  ســید محســنی 
روابــط عمومی ایــران، انجمن بین المللــی روابط 
و  نظــران  از صاحــب  و جمعــی  عمومی )ایپــرا( 
مســائل  شــد،  عمومی برگــزار  روابــط  مدیــران 
مهمــی در حــوزه روابــط عمومی همچــون نقــش 
در حــوزه  آن  و جایــگاه  پنجــم  نســل  فنــاوری 
روابــط عمومــی و نقش ایــن حــوزه در تعالــی و 
ــه اهــداف  ــرای دســتیابی ب حرکــت ســازمان ها ب

گرفــت. مــورد بررســی قــرار 
ورود نسل پنجم فناوری های نو به کامپیوترها 

و موبایل ها
عالــی  شــورای  دبیــر  عاملــی  ســعیدرضا  ســید 
کــرد:  انقــالب فرهنگــی در ایــن مراســم اظهــار 
کامپیوترها،  نســل پنجم فناوری های جدید در 
کــرده؛ همچنیــن بــروز و  موبایل هــا ورود پیــدا 
ظهــور هــوش مصنوعــی در بخش هــای مختلف 

ــوده اســت. ــذار ب ــژه صنعــت اثرگ ــه وی ب
گفتــه وی، زبــان موفقیــت و عــدم موفقیــت  بــه 

در روابــط عمومی وجــود دارد. در واقــع روابــط 
عمومی بــه نوعــی منتهــی بــه درک متقابــل بــوده 

کنــد. و بایــد درک همــگان را فراهــم 
وی ادامــه داد: روابــط عمومی اســتفاده از دانــش 
ــه تــالش  ک ــوده و یــک صنعــت اســت  ــه ب فناوران
می کنــد بــا اســتفاده از فنــاوری نویــن بــه توســعه 

کنــد. کمــک  و اعتــالی ســازمان خــود 
ــه  ــا از خــال ندانســتن و ب ــا بیان اینکــه م ــی ب عامل
گفــت: وجــود  حســاب نیــاوردن رنــج می بریــم 
منجــر  موجــود  حساســیت های  و  اولویت هــا 
روابــط  میــان  در ایــن  امــا  می شــود؛  خــال  بــه 
کــه می توانــد امــکان و اســتمرار  عمومی اســت 

پایــدار را بــه وجــود بیــاورد.
عمومــی را  روابــط  آرمــان  واقــع  در  افــزود:  وی 
کــه تقویــت حــس  کــرد  می توان اینگونــه تعریــف 
خدمــت  ارائــه  و  نفعــان  ذی  همــه  عضویــت 

اســت. داشــتنی  دوســت 
همچنیــن روابــط عمومی یــک پدیــده ارتباطــی 
الگوریتیمــی، شــبکه هوشــمند و تامین کننــده 
خدمــات آســان و ســریع بــرای همــه ذینفعــان 
همراه با مسئولیت اجتماعی نسبت به جامعه 

پیرامــون اســت.
قدرت کشورها بر مبنای هوش مصنوعی است

فنــاوری  پنجــم  نســل  بــر  کیــد  تا بــا  عاملــی 
کامپیوترهــای نســل پنجــم بــه  گفــت:  جدیــد 
گســترده محاســباتی مــوازی  دنبال ایجــاد نظــام  
و تغییــر در منطــق تک الیه ای نظام محاســباتی 
ــه  کامپیوترهــا ب ــد  بوده انــد. در واقــع نســل جدی
منطــق انســانی، زبــان و منطــق برنامه نویســی 

پرولــوگ نزدیک تــر هســتند.
بــا اشــاره به اینکــه در ایــن مــدل عملکــرد  وی 
فناوری هــای نــو در بســتر وب نیــز آمــده در ادامــه 
افــزود: مــا نبایــد ســاده گرایی و تنزل گرایــی بــرای 
امــروز  باشــیم.  داشــته  فنــاوری  پنجــم  نســل 
کشــورها بــر مبنــای هــوش مصنوعــی  قــدرت 

اســت.
دبیــر شــورای عالــی انقــالب فرهنگی افــزود: نکته 
زمانــی  رقابت هــای اجتماعــی  پیچیــده ای در 
کــه حریــف بــا هــوش مصنوعــی عمل  وجــود دارد 
می کنــد و مــا بــا هــوش انســانی. از طرفــی ســطوح 
هــوش مصنوعــی شــامل سیســتم هایی اســت 
کــه یا شــبیه انســان فکر می کننــد یا اینکه بــه طور 

منطقــی فکــر و عمــل می کننــد.
کاربردهــای هــوش مصنوعــی در  گفتــه وی،  بــه 
حــال گســترش بــوده و شــامل مــواردی همچون 
کاربــرد اقتصــادی و صنعتــی و در حــوزه ســایبری 
نظامی تحقیــق و توســعه دیجیتــال مدیریــت 

دولتــی فرهنــگ ســالمت بشــر و... اســت.
روز جهانی ارتباطات؛ برگرفته از یک پیام 

الهی است
گفتــه وی، در روابــط عمومی بــر اســاس مــدل  بــه 
بــدون  تصمیم گیــری  منطقــی،  ریــزی  برنامــه 
ــزام بــه اقدامــات اضافــی و حــذف فرآیندهــای  ال
در  می شــود.  انجــام  اضافــی  دیوان ســاالری 
کنار ایــن مــدل، روابــط عمومی فــازی یــا شــناور و 

کــه از منطق صفر و یک  منعطــف نیز وجــود دارد 
فراتــر رفتــه و در فهــم، نســبیت ایجاد می کنــد. 
همچنیــن یــک نــوع دیگــر از روابــط عمومی بــا 
عنــوان اســتدالل احتماالتــی نیــز وجــود دارد 
کــه در فنــاوری نســل پنجــم مــورد اســتفاده قــرار 

می گیــرد.
عمومــی  روابــط  به اینکــه  اشــاره  بــا  عاملــی 
ظرفیــت  بــا  شناســانه  هســتی   مهندســی 
تشــخیصی نیز وجود دارد، گفت: روابط عمومی 
 در هــر نــوع منطقی به معنای توجه به یکدیگر و 

اســت. از همدیگــر  حمایــت 
دبیــر شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی در پایــان 
گفــت: روز جهانــی ارتباطــات برگرفتــه از یک پیام 

کــه »بــا همــه در ارتبــاط داشــته باش  الهــی اســت 
کــه هســتند. نســل پنجــم روابط  بــا همــه هرکجــا 
عمومــی در نســل پنجــم فنــاوری نــو الهــام بخش 

کارآمــدی اســت. نــوآوری و 
روابط عمومی ها از رویه های تکراری فاصله 

گرفته و خالق شده اند      
قربانعلــی تنگشــیر بــه عنــوان دبیــر پنجمیــن 
چالش هــای  و  مســائل  بررســی  ملــی  رخــداد 
کــرد: در این  روابــط عمومی در ایــن مراســم اظهــار 
شــده  ارائــه  و  گرفتــه  صــورت  اقدامــات  دوره 
توســط روابــط عمومی هــا از لحــاظ کیفی، بســیار 
کــه  خالقانــه و قابــل توجــه بــوده و می بینیــم 
روابــط عمومی هــا بــه ســمت خالقیــت و نــوآوری 
رفته انــد و از رویه هــای تکــراری و معمولــی فاصله 

گرفتنــد.
 ۱۱۳ از  اثــر   ۱۷۰۰ از  بیــش  تنگشــیر،  گفتــه  بــه 
ســازمان و شــرکت در ۱۴ بخــش پژوهــش و افــکار 
ارتباطــات  برنامه ریــزی،  و  مدیریــت  ســنجی، 
داســتان  و  شــنیداری  و  دیــداری  مردمــی، 
سرایی، ارتباطات بصری، مسئولیت اجتماعی 
و اقدامــات خالقانــه در کرونــا و... از ســوی روابــط 
ــه در نهایــت ۲۳ مــورد از  ک ــه شــد  عمومی هــا ارائ
میــان آن هــا انتخــاب و از روابــط عمومی مربوطــه 

تقدیــر بــه عمــل آمــد.
گفتنــی اســت در پایان ایــن مراســم، از مجموعــه 
روابــط عمومی شــرکت های مختلــف صنعتــی 
بــه عمــل آمــد و روابــط  و معدنــی و... تقدیــر 
عمومی شــرکت فــوالد مبارکــه موفــق بــه دریافــت 

نشــان عالــی روابــط عمومی شــد. 

همچنین روابط عمومی شــرکت فــوالد هرمزگان 
جنــوب نیــز موفــق بــه دریافت جایزه مســئولیت 

گردید. اجتماعی)کرونا( و انتشــارات 
روابط عمومی ها باید تصویر واقعی و امید 

آفرین سازمان خود را نمایش دهند
هــادی نباتــی نــژاد مدیــر روابــط عمومی فــوالد 
همــه  گفــت:  مراســم  حاشــیه این  در  مبارکــه 
روابــط عمومی هــا بایــد تصویــر واقعــی و امیــد 
آفریــن ســازمان خــود را بــه دور از منافــع سیاســی 
کار بگیرنــد. و حزبــی در جهــت اعتمــاد مــردم بــه 
کثــر حوزه هــا  بعــد  کشــور در ا گفتــه وی، در  بــه 
چشــمگیری  رشــد  کنون  اســالمی تا انقــالب  از 
ــز  از فعالیت هــا انجــام شــده و در حــوزه فــوالد نی
کــه درپیــام رهبــری  جهــش بزرگــی اتفــاق افتــاده 

نــوروزی هــم اشــاره شــد.
وظیفه ما در شرایط سخت اقتصادی دفاع از 

دستاوردهای انقالب اسالمی است
افــزود:  مبارکــه  عمومی فــوالد  روابــط  مدیــر 
کوتــه نظــری فقــط بــا  گذشــته بــا  برخــی در ســال 
مصاحبــه و هیاهــوی رســانه ای می خواســتند 
کــه  ببرنــد  حاشــیه  بــه  دســتاوردها   ایــن 
خوشــبخانه موفــق نبودنــد و نخواهنــد بــود. 
در ایــن میــان مــا وظیفــه داریــم از دســتاوردهای 

کنیــم.  اســالمی دفاع  انقــالب 
کشــور دچــار شــرایط ســخت  در حــال حاضــر 
برخــی  از  انتظــار  کمتریــن  و  بــوده  اقتصــادی 
مســئولین، دقــت در اظهــار نظرهایــی اســت 
کــه باعــث شــده بــار بیشــتر روی دوش نظــام 

اســالمی  بگــذارد. جمهــوری 

کاظمــی« بــا عقــد قــراردادی بــه تیــم  »ارســالن 
پیوســت. ذوب آهــن  بســکتبال 

بســکتبال  تیــم  خبرنگار ایمنــا،  گــزارش  بــه 
برتــر  لیــگ  آینــده  فصــل  بــرای  ذوب آهــن 

بســکتبال زودتــر از ســایر تیم ها فعالیتش در بــازار 
کــرده  نقــل و انتقــاالت را بــه صــورت رســمی آغاز 
کاظمــی، ســتاره  اســت. این تیــم از جــذب ارســالن 
تیــم ملــی بســکتبال و بازیکــن فصل قبل شــیمیدر 
خبــر داد. آنهــا پیــش از ایــن نیــز یــک بازیکــن دو رگــه 
را بــه خدمــت گرفتــه بودنــد و فریــد اصالنی و ســجاد 

ــی هســتند. ــز در ایــن تیــم ماندن مشــایخی نی

ستاره تیم ملی بسکتبال به ذوب آهن پیوست
گزارشربخ
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گهی فقدان سند مالکیت آ
فرزنــد  آخونــدی  حســین  آقــای  نظربه اینکــه   ،1۴۰۰/3/2۵ تاریــخ:   ،2۰27۰۰82۵3 شــماره: 
مرتضــی شــماره شناســنامه ۴98 تاریــخ تولــد 13۴8/۰8/1۶ صــادره از اصفهــان دارای شــماره 
کل ســهم ۶ بعنــوان مالــک شــش دانــگ عرصــه و اعیــان  ملــی 129113۵8۶3 بــا جــزء ســهم ۶ از 
ک ثبتــی 12۰39/۴ واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بــا شــماره مســتند مالکیــت 2878 تاریــخ  پــا
کــه در صفحــه  1381/1۰/1۵ موضــوع ســند مالکیــت اصلــی بشــماره چاپــی 219۰22 ســری ســال 
ک جلــد 187 ذیــل شــماره 3۴13۴ ثبــت گردیــده اســت و باارائــه دو برگ استشــهاد  29۶ دفتــر امــا
کــه بــه شــماره 1۰۰1۵ در دفترخانــه 2۶2 اصفهــان گواهــی شــده اســت مدعــی اســت ســند مالکیــت 
کنــون تقاضــای صــدور ســند مالکیــت  ــده و ا گردی ــی ازبیــن رفتــه و مفقــود  ــر جابجائ ــوم دراث مرق
المثنــی نمــوده اســت. لــذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصاحــی ذیل مــاده 12۰ آیین نامه قانون 
گهی می شــود. چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت بــه ملک مرقوم  ثبــت در یــک نوبــت آ
گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتراض  یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد از تاریخ انتشــار این آ
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ  خــود را 
نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند مالکیــت به ارائــه کننده مســترد گردد. بدیهی اســت 
گــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا درصــورت اعتــراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله  ا
ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد. مهــدی شــبان 

ک منطقــه شــرق اصفهــان -  11۴972۵ / م الــف رییــس ثبــت اســناد و امــا

گهی ثبت شرکت آ

گهی آ

دانستنی هاربخ دانستنی هاربخ

دانستنی هاربخ

در  می تــوان  کــه  دارد  شــماری  بــی  فوایــد  ســیر 
کــه  یافــت. همچنیــن قرن هاســت  سراســر دنیــا 
ــرار  ــه عنــوان یــک مــاده دارویــی مــورد اســتفاده ق ب
می گیــرد. مصــرف ســیر بــا شــکم خالــی از جوانــب 
گرفتــه و نتایــج متفاوت   مختلــف مــورد بررســی قــرار 
می باشــد. قطعــا مادربزرگ هــای شــما از خــواص 
کیــد  ســیر، زیــاد یــاد می کننــد و بــه اســتفاده از آن تا
گــر ســیر بــه جــای رشــد در طبیعــت، در  دارنــد. ا
آزمایشــگاه آن را تولیــد می کردنــد بــه طــور یقیــن، 
گــران قیمــت تبدیــل می شــد.  بــه یکــی از دارو هــای 
معمــوال افــراد ســیر را در مصــارف آشــپزی اســتفاده 
عنــوان  بــه  را  آن  مــردم،  از  بســیار  امــا  می کننــد، 
کار می برنــد. یکــی از ترکیبــات  داروهاخانگــی بــه 
مهــم ســیر، آلیســین نــام دارد کــه موجــب طعــم تند 

و خــاص ســیر نیــز می شــود.
کــه خــود  بــرای اســتفاده از مزایــای ســیر بهتــر اســت 
کنیــد. در ایــن صــورت   دارو هــای خانگــی را تهیــه 
کســازی  می توانیــد بــه بهبــود ســامت ریه هــا و پا

آن هــا از تمــام آلودگی هــا امیــدوار شــوید.
کسازی ریه ها ترکیب سیر و آویشن برای پا

مخلــوط ســیر و آویشــن ســموم ریه هــا را از بیــن 
می بــرد. خــواص ســیر بــا ترکیــب اثــرات ضــد عفونــی 
ریه هــا  ســامت  ارتقــا  موجــب  آویشــن   کننــده 

می شود.
مواد الزم

1۰ حبه سیر
3 شاخه آویشن تازه

روغن زیتون به میزان الزم
روش تهیه:

حبه هــای ســیر را با هــاون بکوبیــد تــا بــه شــکل 
خمیــر آمــاده شــود. ســپس برگ هــای آویشــن تــازه 
ــه  ــا ب ــد ت ــاره آن را بکوبی ــد و دوب کنی ــه  ــه آن اضاف را ب
صــورت یکدســت ترکیــب شــوند. این ترکیــب را در 
ظــرف شیشــه ای تمیــز ریختــه و روی آن را بــا روغــن 
زیتــون طبیعــی بپوشــانید. بعــد از یــک شــب از ایــن 

کنیــد. ترکیــب اســتفاده 
روش استفاده

اجــازه دهیــد تــا یــک شــب از تهیــه ترکیــب ســیر و 
آویشــن ســپری شــود تــا آویشــن بــه خوبــی در ســیر، 
مخلــوط و خیــس شــود. صبــح روز بعــد یــک قاشــق 

کنیــد.  غذاخــوری از آن را بــه صــورت ناشــتا میــل 
ــن داروی  ــه از ای ــدت دو هفت ــه م ــه و ب ــرف روزان مص
کســازی ریه هــا  ــد در پا ــر بســیار مفیدی گیاهــی، تاثی

خواهــد داشــت.
شربت سیر، زنجبیل، پیاز، زردچوبه و شکر

کسیدان ها   این داروی خانگی از میزان باالی آنتی ا
و ترکیبــات ســم زدا و ضدالتهابــی برخــوردار اســت. 
مزایــای موجــد در ایــن شــربت باعــث چنــد برابــر 
شــدن خــواص ســیر می شــود. زیــرا زنجبیــل، پیــاز و 
زرد چوبــه نیــز دارای خــواص ضــد ویروســی هســتند 
کــه قــدرت دفاعــی و سیســتم ایمنی بــدن را تقویــت 
می کنند. ایــن شــربت گیاهــی مــواد زائد جمع شــده 

در ریه هــا را از بیــن می برنــد.
مواد الزم:

3 حبه سیر له شده
1 تکه ریشه زنجبیل تازه

نیم کیلو پیاز
2۰۰ گرم شکر

نیم لیتر آب
زردچوبه 1 قاشق چای خوری

روش تهیه:
آب و شــکر را روی حــرارت مایــم بــا یکدیگــر مخلوط 
کنــده را اضافــه  کنیــد. ســپس پیاز هــای پوســت 
ــرده و هــم بزنیــد. بعــد از آن زنجبیــل و ســیر های  ک
کنیــد و هــم بزنیــد. بعــد از  لــه شــده را نیــز اضافــه 
جوشــیدن شــربت، شــعله را کمتــر کنیــد و مــدام آن 
را هــم بزنیــد تــا آب ترکیــب بــه نصــف برســد. بعــد از 
کــردن شــعله، ترکیــب را از صافــی عبــور  خامــوش 
داده و اجــازه دهیــد تــا خنک شــود. این شــربت را در 

کنیــد. یخچــال نگهــداری 
روش مصرف:

قاشــق  یــک  ناشــتا،  صــورت  بــه  صبــح  روز  هــر 
کنیــد و یا اینکــه آن  غذاخــوری از ایــن شــربت را میــل 
را بــا آب ولــرم مخلــوط کــرده و بنوشــید. دو هفتــه به 
کنیــد و بعــد از  طــور مــداوم از ایــن شــربت اســتفاده 
آن، یــک هفته اســتراحت کــرده و دوباره مصــرف آن 
کنیــد. در هــر دو رش ســیر یــک عضــو مهــم در  را آغــاز 
کــه موجــب  دارو هــای خانگــی شــما ه شــمار می آیــد 
داشــته  توجــه  امــا  می شــود.  ریه هــا  کســازی  پا
ســبک  کنــار  در  را  گیاهــی  دارو هــای  باشــید این 

زندگــی ســالم اســتفاده نمائیــد.

گیاهــان دارای بخش هــای سمی هســتند  برخــی از 
خطــر  بــه  را  انســان  ســامت  آن هــا  مصــرف  کــه 
کــه مــا از  گیاهــان زیــادی هســتند  گرچــه  می انــدازد. 
ریشــه ها تــا ســاقه و بــرگ آن هــا را مصــرف می کنیــم، 
کــه میــوه  گیاهــی  کــه هــر  امــا حقیقت ایــن اســت 
ــرای انســان اســت بــدان معنــا  آن قابــل اســتفاده ب
گیــاه نیــز مفیــد  کــه ســایر بخش هــای آن  نیســت 
گیاهــان تنهــا میــوه  اســت. در حقیقــت برخــی از 
شــان خوردنــی اســت و مصــرف ســایر بخش هــای 
آن ماننــد ریشــه و ســاقه بــه دلیــل ســمی بودن برای 
انســان مضــر اســت. در ایــن مطلــب بــه برخــی از ایــن 

گیاهــان می پردازیــم:
۱- سیب زمینی

کــه  گرچــه جــزو مــواد غذایــی اســت  ســیب زمینــی 
ــه مصــرف می کنیــم، امــا دارای  ــه صــورت روزان مــا ب
گیــاه  ترکیبــات ســمی مانند ســوالنین اســت. در 
ســیب زمینــی ســوالنین در ســاقه و جوانه هــای 
آن متمرکــز شــده اســت. از ایــن رو توصیــه می شــود 
از مصــرف ســاقه و نیــز جوانه هــای ســیب زمینــی 
کنیــد. همچنیــن  ــه دلیــل ســمی بودن اجتنــاب  ب
بخش های ســبز ســیب زمینی نیز دارای ســوالنین 
اســت و بایــد پیــش از مصــرف بخش هــای ســبز آن 

کنیــد. را جــدا 
۲- گوجه فرنگی

گوجه فرنگی را اروپایی ها نخســتین بار در آمریکای 
کردنــد. با ایــن حال،آن هــا بــه مــدت  کشــف  التیــن 
 ۱۸۰۰ تــا  و  می ترســیدند  گیــاه  از ایــن  ســال   ۲۰۰
گرچــه خــود  میــادی از آن اســتفاده نمی کردنــد. 
گوجــه فرنگــی بــی ضــرر اســت، امــا بــرگ  آن دارای 
ترکیبــات سمی ســوالنین و توماتیــن اســت. از ایــن 

گیــاه  گــر افــراد اقــدام بــه مصــرف برگ های ایــن  رو، ا
گوارشــی می شــوند. کننــد دچــار ناراحتــی 

۳- سیب
کــه  ســیب یکــی از میوه هــای بســیار مفیــد اســت 
ســوی  از  آن  مصــرف  فیبــر  بــودن  دارا  دلیــل  بــه 
متخصصــان تغذیــه توصیــه می شــود. با ایــن حــال، 
هســته ســیب ســمی بوده و دارای ترکیبات سیانید 
ــه  ــه ســیب دارای ترکیبــی ب اســت. در حقیقــت دان
نــام آمیگدالیــن اســت. آمیگدالیــن در ترکیــب بــا 
آنزیم هــای معــده به ســیانید که بســیار سمی اســت 
کامــل  هســته  وجــود،  با ایــن  می شــود.  تبدیــل 
کمتــری دارد و هســته ســیب جویــده  ســیب خطــر 
ک اســت. بــرآورد می شــود خــوردن  شــده خطرنــا
۲۰۰ هســته جویــده شــده ســیب می توانــد یــک 
مصــرف  بکشــاند.  مــرگ  کام  بــه  را  بالــغ  انســان 
ــای  ــث ناراحتی ه ــد باع ــزان می توان ــن می ــر از ای کمت

گوارشــی شــود.
۴- بادمجان

خــام  بادمجــان  خــوردن  می کننــد  تصــور  برخــی 
اســت  حالــی  در  سمی باشــد. این  می توانــد 
وجــود،  با ایــن  نــدارد.  صحــت  موضــوع  که ایــن 
برگ هــا و شــکوفه های بادمجــان سرشــار از مــاده 
سمی ســوالنین هســتند و مصــرف آن هــا می توانــد 
شــود. افــراد  در  ناخوشــی  احســاس  باعث ایجــاد 

در جوامــع امــروزی بــه دلیــل مشــکات فــراوان 
گرفتــن در معــرض ابتــا بــه بیماری هــای   و قــرار 

قلبی و سکته قلبی افزایش یافته است.
قلبــی  دردهــای  تســکین  و  ســامتی  بــرای 
عــاوه بــر تغییــر در ســبک زندگــی و اســتفاده 
وجــود  گیاهــی  و  خانگــی  نســخه ای  دارو،   از 

دارد.
کــه  گیاهــی  در ایــن بخــش شــما را بــا نســخه 
قلبــی  بیمــاری  درمــان  و  پیشــگیری  بــرای 

کــرد. خواهیــم  آشــنا  اســت،  شــده  معرفــی 
چای فلفل قرمز مسکن عالی برای درد 

قلب
قرمــز  فلفــل  زیــاد  فوایــد  بــا  اســت  ممکــن 
آشــنایی داشــته باشــید امــا فلفــل قرمــز فایــده 
زده  شــگفت  را  شــما  کــه  دارد  دیگــری  مهــم 
ــه  ــل ب کمی فلف ــرف  ــا مص ــما ب ــرد، ش ک ــد  خواه
راحتــی می توانیــد از وقــوع ســکته های قلبــی 

کنیــد. جلوگیــری 
فلفل قرمز

کاهش دردهای قلبی  چرا فلفل قرمز برای 
مفید است؟

عروقــی  و  قلبــی  بیماری هــای  کاهــش  بــرای 
ــر اســت  اســت، این مکمــل غذایــی بســیار موث
ــد   ــه می کنن ــمندان توصی ــه دانش ک ــوری  ــه ط ب
افــراد دچــار ســکته قلبــی چــای فلفــل قرمــز 
بنوشــند تا ایــن عارضــه التیــام یابــد زیــرا فلفــل 

قرمــز دارای 9۰۰۰۰ واحــد اســکوویل اســت.
کاپسیســین موجــود در فلفــل ســبب جلوگیری 
کلســترول بــد خــون در رگ ها   از تجمــع LDLیــا 
کلســترول بــد در  کاهــش ســطح  ــا  می شــود و ب
ــه یکــی از علت هــای مســدود شــدن  ک خــون، 
بهبــود  را  خــون  گــردش  می باشــد،  رگ هــا 
و  قلبــی  حملــه  بــه  ابتــا  خطــر  و  بخشــیده 

می دهــد. کاهــش  را  ســکته 
فایده قرار دادن فلفل قرمززیر زبان

ــان فــرد بیهــوش  قــرار دادن فلفــل قرمــز زیــر زب
ــان قلــب او  ســبب منظــم و نرمــال شــدن ضرب
شــده و جریــان خــون را در بــدن بــه صــورت 

متعــادل نگــه مــی دارد.

کسازی کنیم؟ چگونه ریه ها را با سیر تمیز و پا فلفل قرمز بهترین و این قسمت از گیاهان سمی و مرگبار است
طبیعی ترین مسکن درد 

قلب

گزارشربخ

گیاهی سرشــار از خواص پزشــکی اســت  کندر ماده 
کــه طعــم بســیار تلخــی دارنــد و مــادران در دوران 
بــارداری بــرای افزایــش هوش جنین از آن اســتفاده 
می کننــد. در ادامــه شــما را بــا خــواص کنــدر و فوایــد 

مصــرف آن آشــنا می کنیــم.
کندر چیست؟

 Boswellia علمــی نــام  بــا  دارویــی  گیاهــی  کنــدر 
thurifera یا B. sacra و همچنین B. carterii ازتیره 
کــه صمــغ آن را بــا اســپنددانه  ناتــرک ســانان اســت 
کننــده اســتفاده  می ســوزانند و بــه عنــوان خوشــبو 

می کننــد.
کنــدر در انــدازه و رنگ هــای مختلف در بــازار موجود 
کنــدر ســفید بهتــر از دیگــر  گفتــه می شــود  اســت و 
کــی، موضعی  انــواع آن اســت و بــه ســه صــورت خورا
و بخــور بــرای درمــان بیماری هــا مصــرف می شــود.

نحوه استفاده از کندر:
ــر  گ ــت و ا ــک اس ــرم و خش گ ــدر  کن ــنتی  ــب س در ط
بــا صمــغ خــورده شــود بــرای رفــع بدبویــی بینــی و 

تنگــی نفــس و ســرفه مفیــد اســت.
کنــدر را بــا عســل بخوریــد موجــب درمــان  گــر      ا

می شــود. فراموشــی 
کنــدر را بکوبیــد و یــک قاشــق مربــا      می توانیــد 
خــوری از آن را بــه لیوانــی آب اضافــه نماییــد و میــل 

کنیــد.
کنــدر را در آب خیســانده  گــرم      می توانیــد روزی 3 
کنیــد تــا بلغم هــای ســینه دفــع  و ناشــتا مصــرف 

شــود.
     یــا می توانیــد کنــدر را بــه صــورت آدامس اســتفاده 

کنیــد، اما باید بدانید کندرکمی تلخ اســت.
کنــدر بــه میــزان      بــرای درمــان روماتیســم و آرتــروز 

ــا ۴۰۰ و ســه نوبــت در روز مصــرف شــود. 3۰۰ ت
کنــدر در  گــرم      بــرای درمــان آســم روزانــه 3۰۰ میلــی 

ســه نوبــت مصرف شــود.
مزایا و معایب مصرف کندر

کنــدر بــا خــواص و مضــرات آن آشــنا  قبــل از مصــرف 
شــوید تا به ســامت بدن شــما آســیبی وارد نشــود.

برترین فواید مصرف کندر
کنــدر، مانــع      ترکیب هــای فعــال موجــود در صمــغ 
همچنیــن  و  می شــود  پروســتات  ســرطان  بــروز 
کنــدر، مانــع  ترکیب هــای فعــال موجــود در صمــغ 
بــروز ســرطان پروســتات می شــود و عصــاره صمــغ 
کنــدر بــدون تأثیرگــذاری روی ســلول های ســالم، 
ســلول های ســرطانی در مثانــه را از بیــن می بــرد.

کنــدر موجــب تقویــت حافظــه و رفــع فراموشــی      

می شــود.
کاهــش  را  خــون  چربــی  و  خــون  قنــد  کنــدر       

می دهد و از کبد محافظت می کند.
کنــدر موجــب جلوگیــری از ســرطان       مصــرف 

می شود و اثرات ضد سرطانی قدرتمندی دارد.
کــودکان و  کنــدر بــرای بهبــود بلــع در      مصــرف 

بهبــود تنفــس موثــر اســت.
کندر برای کودکان

کنــدر موجــب تقویــت و اعتــدال سیســتم ایمنی      
بــدن می شــود.

کاهش  کندر ضعف اعصاب و اســترس را      مصرف 
می دهــد و بــرای برطــرف کردن شــک موثر اســت.

و  فکــر  ســازی  جــوان  ســبب  کنــدر  مصــرف      
رفــع خســتگی می شــود. و  کابوس هــای شــبانه 
کنــدر موجــب آرامــش فکــر، روح و روان و آســودگی      

می گــردد.
    کندر اثرات مفیدی در بی خوابی دارد.

و  اســت  التهابــی  ضــد  خــواص  دارای  کنــدر      
می کنــد. درمــان  را  روده  التهابــی  بیماری هــای 

کندر برای روده
کمــک  کلیــوی  کنــدر بــه حفــظ عملکــرد      مصــرف 
می کنــد و موجــب تولیــد مناســب ادرار و خــروج 

ســموم بــدن از طریــق ادرار می شــود.
کنــدر بــر ناحیــه آســیب دیــده      اســتفاده مســتقیم 

کمــک میکنــد. بــه رفــع تدریجــی خــارش 

    

؛  می شــود  جنســی  میــل  افزایــش  باعــث  کنــدر 
گیــاه تعــداد و کیفیــت اســپرم را  مصــرف منظم ایــن 
بــاال می بــردو در نهایــت موجــب افزایــش بــاروری در 

مــردان نیــز می شــود.
کاهــش و یــا  گیــاه یــک درمــان موثــر بــرای      ایــن 

می باشــد. اســتخوان  پوکــی  از  جلوگیــری 
کنــدر عــاوه بــر بــی خوابــی، بــوی بــد      جویــدن 

دهــان را نیــز درمــان می کنــد.
کننــده و  ــی  کنــدر دارای خــواص ضــد عفون روغــن 
گندزدایــی و ضــد میکروبــی اســت و برای جلوگیری 
کــزاز و درمــان عفونت هــای داخلــی  از زخم هــای 
قطــره  دو  یــا  یــک  منظــم  است.اســتفاده  موثــر 
گــردن  از ایــن روغــن بــر روی شــقیقه ها و پشــت 
کنــدر  باعــث افزایــش تمرکــز فــرد می شــود.روغن 
بــرای درمــان معــده درد و ناراحتی هــا و دردهــای 
کــم  شــکمی مفید اســت وموجــب هضــم بهتــر و 
کنــدر جــای  گازهــای روده می شــود.روغن  کــردن 
زخــم صــورت و بــدن را بهبــود می بخشــد و جــوش، 

کنــه، آبلــه و … را بــر طــرف می کنــد. آ
کنــدر در طــی دوره ی عــادت ماهانــه بــرای  روغــن 
اســت  مفیــد  معــده درد  و  بهبــود ســردرد،تهوع 
می کنــد. متعــادل  را  ســنگین  قاعدگی هــای  و 
کنتــرل می کنــد و از  کنــدر، تولیــد اســتروژن را  روغــن 
کیســت در رحــم و تومورهــای پــس  احتمال ایجــاد 
ــام دارد جلوگیــری  ــه ســرطان رحــم ن ک از یائســگی 

می کنــد.

خوردن کندر در بارداری مفید است یا مضر؟
کودکان دانستنی ها

شــاید بــا خودتــان فکــر کنید:»ناخــن نوزادم بســیار 
گر آن را کوتاه نکنم.«  نرم است، پس مهم نیست ا
کــه  امــا شــما ســخت در اشــتباهید. درســت اســت 
ــود را  ــزی خ ــا تی ــت، ام ــرم اس ــان ن ــودک ت ک ــن  ناخ
کمی بــر دســت هایش  کنتــرل   دارد. نــوزاد چــون 
ناخن هــای  بــا  را  صورتــش  اســت  ممکــن  دارد، 
بــه  او  کوچــک  ناخن هــای  بخراشــد.  بلنــدش 
ســرعت رشــد می کنند و الزم اســت دو بار در هفته 
کوتــاه شــوند. کوتــاه کردن ناخن کوچولوهــای تان 

کار دشــواری نیســت.
کار دیگــری مربوط  گرفتــن ناخــن نــوزاد یا هــر  بــرای 
ــا  ــا تجربــه مثــل مــادر ی بــه او معمــوال از یــک فــرد ب
کــم خودتــان  کــم  مــادر همســرتان کمــک بگیریــد. 
دســتتان می آیــد چــه بایــد بکنیــد. بــه هــر حــال 
بخوانیــد  کــه  کتــاب  و  مقالــه  هــزاران  از  تجربــه 

کاربــردی تــر اســت. پــرارزش تــر و 
ــا آرام اســت و یــا دســتش را مشــت  کودکتــان ن گــر  ا
می کنــد اصــرار بــه گرفتــن ناخن هــا نکنید و ایــن کار 

کنیــد. را بــه زمــان دیگــری موکــول 
کار وقتــی اســت  بهتریــن زمــان بــرای انجام ایــن 
کــه او خوابیــده باشــد. یــک وقــت خــوب دیگــر 
کــه ناخن هــای  هــم دقیقــا بعــد از حمــام اســت 
کــه نــور  نوزادتــان نــرم تــر هســتند. مطمئــن شــوید 
 کافــی بــرای دیــدن آنچــه انجــام می دهیــد داریــد. 
از یــک جفــت قیچــی نوزاد اســتفاده کنیــد یا ناخن 
کــه مخصــوص انگشــتان کوچــک  گیــری را برداریــد 

باشند.
نــوک انگشــت را در ناحیــه ی دور تــر از ناخــن فشــار 

دهیــد تــا از ریــش ریــش شــدن پوســت جلوگیــری 
گیــره یا  کنیــد و همچنیــن یــک چیــز محکــم ماننــد 

کــودک نگــه داریــد. کلیپــس تــان را در دســت 
کوتــاه   ناخن هــا را بــا توجــه بــه انحنــای انگشــت 
کوتــاه  کنیــد. ناخن هــای پــا را مســتقیم و از عــرض 
کنیــد. ســپس از ســوهان ناخــن بــرای صــاف کردن 

کنیــد. لبه هــای تیــز اســتفاده 
اول  هفته هــای  در  می کننــد  توصیــه  پزشــکان 
کنیــد  زندگــی نــوزاد، تنهــا از یــک ســوهان اســتفاده 
کــه  کســانی  چــون ناخن هــا خیلــی نــرم هســتند و 
بــه تازگــی پــدر و مــادر شــده اند هــم خیلــی تصادفی 
تصمیــم  گــر  می گیرند.ا را  شــان  نــوزاد  پوســت 
که نوزادتان بیدار اســت به ناخنش  گرفتید زمانی 
شــکل بدهیــد، از همســر یــا دوســت تــان بخواهید 
کــه او را محکــم نگــه دارد تــا در هنــگام کارتــان تکان 
کســی باشــد و حواســش را پــرت  ــا  ــکان نخــورد ی ت
کنــد. در ایــن صــورت شــما فرصــت پیــدا می کنیــد 
گرفتــن ناختــن و ســوهان زدن  دســتانش را بــرای 

آن نگــه داریــد.
ناخن نوزادان

خودشــان  دنــدان  بــا  مادر هــا  و  پــدر  از  بعضــی 
کار  که ایــن  ناخن هــای بچــه را مرتــب می کننــد، 
هــر  بــه  شــما  دهــان  از  را  میکروب هــا  می توانــد 
خــراش کوچکی که روی انگشــت بچه وجــود دارد 
کــه انجــام   انتقــال دهــد. شــما نمی توانیــد آنچــه را 
کــه  باشــید  متوجــه  بایــد  و  ببینیــد  می دهیــد 
بــا دندان هــای  انگشــتان نوزادتــان در مقایســه 

و ظریــف هســتند. کوچــک  شــما خیلــی 

کــه شــکم بــاد می کنــد  نفــخ شــکم حالتیســت 
که ایــن حالــت اغلــب بعــد از غذاخــوردن اتفــاق 
یــک  نشــانه  نــدرت  بــه  مشــکل  می افتد. ایــن 
و  درد  باعث ایجــاد  امــا  اســت  جــدی  بیمــاری 
ــی  ــا 1۰ غذای ــب ب ــن مطل ــود. در ای ــی می ش ناراحت
کــه ســبب نفــخ شــکم می شــوند آشــنا می شــویم.

انواع لوبیا
کربوهیــدرات، فیبــر  از پروتئیــن،  لوبیــا سرشــار 
و ویتامین هــا و مــواد معدنــی می باشــد. لوبیــا 
داشــتن  و  فیبــر  میــزان  بــودن  بــاال  دلیــل  بــه 
کــه  هســتند  قندهایــی  کــه  کارید ها،  الیگوســا
ــه ســختی انجــام می شــود، ســبب  ــه آنهــا ب تجزی
کنیــد از ســایر حبوبــات و  نفــخ می شــود. ســعی 
کینــوا و غــات  جایگزین هــا مثــل مــاش، عــدس، 
کــه هضــم راحتتــری دارند اســتفاده کنید. خیس 
کاهش تولید  کردن لوبیا قبل از پختن نیز ســبب 
ــه از آن  ک ــوارش می شــود. راه دیگــری  گ گاز حیــن 
گوارشــی ناشــی از  طریــق می تــوان ناراحتی هــای 
کاهــش داد مصــرف روزانــه مقــدار  مصــرف لوبیــا را 
کتری هــای خوب  کمی لوبیــا اســت تــا به تدریــج با
کاهــش  گاز  گــوارش فعــال شــده و تولیــد  دســتگاه 
کــه  یابــد. یــک مطالعــه نشــان داد در افــرادی 
کــرده   روزانــه بــه مــدت 8-12 هفتــه لوبیــا مصــرف 

کاهــش یافتــه بــود. گوارشــی  بودنــد عایــم 
نوشــابه ها  انــواع  از  اعــم  گازدار  نوشــیدنی ها 
گاز بــه  کســید هســتند. این  کربــن دی ا گاز  دارای 
گــوارش می شــود  طــور مســتقیم وارد دســتگاه 
مصــرف  همچنیــن  می شــود.  نفــخ  ســبب  و 
بــروز  ســبب  می توانــد  نوشــیدنی ها  زیاد ایــن 
مشــکات دیگــری مثــل افزایــش احتمــال دیابــت 
و چاقی شــود. از جایگزین های این نوشــیدنی ها 
آب  طعــم دار،  یــا  معمولــی  آب  بــه  می تــوان 
ســرد  چای هــای  و  شــیر  تــازه،  ســبزی  و  میــوه 
کــرد.  اشــاره  ســبز  چــای  مخصوصــًا  گــرم  و 

بــر  عــاوه  ســالم  جایگزین هــای  انتخاب ایــن 
کاهــش وزن نیــز  کاهــش نفــخ می تواننــد موجــب 
که ایــن  شــوند. هرچنــد بایــد مطمئــن باشــیم 
نوشــیدنی های جایگزیــن حــاوی مقــدار زیــادی 

شــکر نباشــند.
چــاودار و جــو هــردو از دانه هــای غــات هســتند. 
هــر دو سرشــار از فیبــر، مــواد معدنــی و ویتامین هــا 
ــن  گلوت ــر و  ــاالی فیب ــزان ب ــد می ــر چن ــتند. ه هس
می شــود.  افــراد  بعضــی  در  نفــخ  بــروز  ســبب 
افرادمی تواننــد از ســایر غــات ماننــد جودوســر، 
گلوتــن بــه عنــوان  برنــج قهــوه ای و غــات فاقــد 

ــد. کنن ــتفاده  ــن اس جایگزی
گندم

کــه  گلوتــن اســت  گنــدم دارای پروتئینــی بــه نــام 
گاز،  ــخ،  ــبب نف ــراد ممکــن اســت س ــی اف در بعض
درد شــکم و اســهال شــود. نــان، پاســتا و خیلــی از 
گلوتــن دارنــد. حساســیت  غذاهــای پختــه شــده 
ک  گلوتــن ســبب ایجاد بیمــاری ســلیا غذایــی بــه 
از  عبارتنــد  گنــدم  جایگزین هــای  می شــود. 
گندم ســیاه، برنج وحشــی، آرد نارگیل  جودوســر، 

کینــوا. ــادام،  و ب
سیر و پیاز

کــه جــزو فیبرهــای  پیــاز حــاوی فروکتــان اســت 
محلــول اســت و درنتیجــه می توانــد ســبب نفــخ 
شــکم شــود. همچنیــن فروکتــان در ســیر، تــره 
گنــدم نیــز وجــود دارد. حتــی مصــرف  فرنگــی و 
مقادیــر خیلــی کمــی از ســیر و پیاز می تواند ســبب 
گوارشــی شــود. بعضــی  نفــخ و ســایر مشــکات 
افــراد ممکــن اســت بــه ســیر یــا پیــاز آلــرژی داشــته 
کــه در ایــن افــراد احتمــال نفــخ، آروغ زدن  باشــند، 
کرفــس،  گاز افزایــش می یابــد. می تــوان از  و تولیــد 
تــره فرنگــی و رازیانــه بــه عنــوان جایگزیــن پیــاز و از 
ریحان و پیازچه بعنوان جایگزین ســیر اســتفاده 

کــرد. کــرد. اســتفاده 

کردن ناخن نوزاد کوتاه  روش صحیح  کی های نفاخ را بشناسید خورا

گهی تغییرات  آ
ویرا نقش جهان فردا موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۵۴۰۶ و شناسه 
ملــی 1۰۶۶۰13۵7۰۰ بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطــور 
فــوق العــاده مــورخ 1۴۰۰/۰2/12 و بــه اســتناد نامــه شــماره 13/۰۰/21۶9 
کل فرهنــگ و ارشــاد اسامی اســتان اصفهــان  مــورخ 1۴۰۰/2/28 اداره 
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: اعضــای هیــات مدیــره بــه شــرح زیــر بــرای 
مــدت ۵ ســال، انتخــاب شــدند: احســان طائبــی بــه ســمت رئیــس هیئــت 
کدملــی 129233127۵ و ایمــان طائبــی بــه  مدیــره و مدیرعامــل دارای 
کلیــه اســناد  کدملــی 127137۵۴۴3.  ســمت عضــو هیئــت مدیــره دارای 
مالــی تعهــدآور و قراردادهــا و اســناد و اوراق بانکــی ازقبیــل چــک، ســفته و 
بــرات بــا امضــای مدیرعامــل همــراه بــا مهــر مؤسســه اعتبــار خواهد داشــت 
ــا امضــای مدیرعامــل و مهــر مؤسســه صــورت خواهــد  و ســایر مکاتبــات ب
ک اســتان اصفهــان اداره ثبــت  کل ثبــت اســناد و امــا پذیرفــت. اداره 

ــان )11۵۰117( ــاری اصفه ــات غیرتج ــرکت ها و موسس ش

گهی تغییرات  آ
بــه شــماره ثبــت ۵۴۰۶ و شناســه ملــی  فــردا موسســه غیرتجــاری  ویــرا نقــش جهــان 
1۰۶۶۰13۵7۰۰ بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده مــورخ 1۴۰۰/۰2/12 
کل فرهنــگ و ارشــاد  و بــه اســتناد نامــه شــماره 13/۰۰/21۶9 مــورخ 1۴۰۰/2/28 اداره 
ــه شــماره ملــی  اسامی اســتان اصفهــان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: احســان طائبــی ب
129233127۵ بــا پرداخــت 3۰۰۰۰۰۰۰ ریــال بــه صنــدوق مؤسســه ســهم الشــرکه خــود 
ــه ــغ 2۰۰۰۰۰۰۰ ب ــه از مبل ــرمایه مؤسس ــش داد. س ــال افزای ــه ۴۰۰۰۰۰۰۰ ری ــال ب  را از 1۰۰۰۰۰۰۰ ری
 ۵۰ میلیــون ریــال افزایــش یافــت و مــاده۶ اساســنامه مؤسســه بــه شــرح مذکــور اصــاح 
 گردیــد. محــل موسســه بــه اصفهان، محله باغ زرشــک، کوچه شــهید احمد زارعی آســیاب 
ــرقی،  ــد ش ــه دوم، واح ــاختمان 1۵1، طبق ک 1۴9، س ــا ــرقی، پ ــر ش ــان نظ ]29 - 11[، خیاب
کدپســتی 8173۶۵۶937 انتقــال یافــت. شــرکاء و میــزان ســهم الشــرکه هریــک پــس از 
افزایــش ســرمایه بشــرح ذیــل می باشــد: احســان طائبــی دارای مبلــغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریــال 
ســهم الشــرکه. علی رهیـــده دارای مبلغ 8۵۰۰۰۰۰ ریال ســهم الشــرکه. مســعود همتی وینه 
دارای مبلــغ ۵۰۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه. احمــد مصطفایــی دارای مبلــغ ۵۰۰۰۰۰ ریــال ســهم 
کل ثبــت اســناد و  الشــرکه. منیــژه رهیــده دارای مبلــغ ۵۰۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه. اداره 
ک اســتان اصفهــان اداره ثبــت شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری اصفهــان )11۵۰11۶( امــا

گهی تغییرات  آ
اتحادیــه صنــف امــور خدمــات وســائط نقلیــه ســبک و ســنگین شهرســتان لنجــان موسســه غیر 
ــه اســتناد صورتجلســه مجمــع  ــه شــماره ثبــت 291 و شناســه ملــی 1۴۰۰۶3۶۵37۰ ب تجــاری ب
عمومی شــرکا مــورخ 1399/11/۰2 و بــه اســتناد نامــه شــماره 11۴/2۰/۵1 مــورخ 1۴۰۰/2/2۶ اداره 
صنعت معدن و تجارت شهرستان لنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید محمود حسینی 
ــی  کدمل ــه  ــزی ب ــینی ری ــال حس ــید جم ــس و س ــمت رئی ــه س ــی 117۰۴1292۰ ب کدمل ــه  ــزی ب ری
117۰۵11۰7۴ بــه ســمت دبیــر و ســید جــال حســینی به کدملــی 12892۵۵2۵3 به ســمت نایب 
رئیــس اول و رضــا قلــی صالحــی ریــزی بــه کدملــی 117۰۴۶97۵2 به ســمت خزانه دار و عباســعلی 
کدملــی 117۰۴۶9728 بــه ســمت نایــب رئیــس دوم بــه مــدت ۴ ســال انتخــاب  بیگــی ریــزی بــه 
شــدند. مرتضــی دشــتی ریــزی بــه کد ملــی 117۰۴۶18۴۰ و ســید مجتبی مصطفوی قهفرخی به 
کدملــی ۴۶22297۰27 بــه ســمت اعضــای علــی البــدل هیئــت مدیــره بــه مــدت ۴ ســال انتخاب 
کاظمی ورنامخواســتی بــه  کدملــی 1171233۴93 و مهــدی  شــدند. مصطفــی بیگــی ریــزی بــه 
ــدت  ــرای م ــدل ب ــی الب ــازرس عل ــی و ب ــازرس اصل ــمت ب ــه س ــب ب ــه ترتی ــی 1171187297 ب  کدمل
کلیه را و اســناد بهادر و تعهدآور موسســه ازقبیل چک، ســفته، بروات و  ۴ ســال انتخاب شــدند. 
قراردادهــای اســالمی با امضــاء رئیــس و خزانــه دار و درغیــاب هریــک از اعضا بــا امضاء نایب رئیس 
ک اســتان اصفهــان  کل ثبــت اســناد و امــا ــه معتبــر می باشــد. اداره  ــا مهــر اتحادی اول همــراه ب

مرجــع ثبــت شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری لنجــان )11۵۰11۵(
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    موتزارالی قالبی : ۵۰۰ گرم
    روغن زیتون : سه قاشق سوپخوری

    سیر : دو حبه
    گوجه فرنگی رنده شده : هشت پیمانه

    برنج : چهار پیمانه
    فلفل : به مقدار الزم
    نمک : به مقدا الزم

    جعفری ساطوری شده : ۳/۲ پیمانه
    ریحان ساطوری شده : یک قاشق سوپخوری

    پنیر پارمزان : ۱.۵ پیمانه
غ : ۴ عدد     تخم مر

    پودر سوخاری : ۱.۵ پیمانه
طرز تهیه:

درون قابلمــه ای مناســب روغــن زیتــون را بریزیــد 
گوجــه فرنگــی را بــه  ســپس ســیر را تفــت دهیــد و 
گوجه فرنگی به دمای  ســیر بیفزایید و بعد از اینکه 
جــوش رســید برنــج را بــه آن بیفزاییــد ســپس فلفــل 

و نمــک را بــه آن بیفزاییــد. توجــه داشــته باشــید که 
کــه تــه دیــگ نبنــدد. کتــه بایــد بــه حــدی بپــزد 

در مرحلــه بعــدی مراحــل پخــت اســنک ایتالیایی 
کتــه را درون ســینی مناســبی بریزیــد و اجــازه دهیــد 
کمــک پشــت قاشــق  تــا خنــک شــود ســپس بــه 
کتــه را مقــداری لــه نماییــد. ریحــان و جعفــری خــرد 
غ را  شــده و پنیــر پارمــزان و دو یــا ســه عــدد تخــم مــر
بــا یکدیگــر ترکیــب نماییــد ســپس مــواد را بــه خوبی 
ورز بدهیــد. از مــواد ترکیــب شــده به انــدازه نارنگــی 
کمــک  کوچکــی برداریــد ســپس داخــل آن هــا را بــه 
گــود نماییــد و یــک یــا دو تکــه از موتــزارال و  دســت 
مقــداری از کتــه را در وســط مــواد قرار دهید و مــواد را 
غ درآورید. درون ظرفی  ببندید و به شــکل تخم مر
غ را بشــکنید و آن را هــم  مناســب یــک تخــم مــر
بزنیــد. درون ظرفــی دیگــر پــودر ســوخاری را بریزیــد 
غ آغشــته نمایید  ســپس اســنک را ابتدا به تخم مر

و بعــد آن را بــه پــودر ســوخاری آغشــته نماییــد.
بریزیــد  روغــن  مقــداری  مناســب  تابــه ای  درون 
گاز قــرار دهیــد تــا روغــن  ســپس تابــه را روی حــرارت 
داغ شــود و اســنک ها را درون روغــن ســرخ نماییــد.
اســنک های ســرخ شــده را روی دســتمال تمیــزی 
گرفتــه شــود  قــرار بدهیــد تــا روغــن اضافــه آن هــا 
قــرار  مناســب  ظرفــی  درون  را  اســنک ها  ســپس 
گوجــه و خیــار شــور و  کمــک برش هــای  دهیــد و بــه 

… بــه تزییــن اســنک بپردازیــد.

از  و  رفــت  روحانــی  یــک  نــزد  ثروتمنــدی  جــوان 
او انــدرزی بــرای زندگــی نیــک خواســت. روحانــی او 
کنــار پنجــره بــرد و پرســید: پشــت پنجــره چــه  را بــه 
کــه می آینــد و  می بینــی؟ جــواب داد: آدم هایــی 
کــه در خیابــان صدقــه  کــوری  گــدای  می رونــد و 

می گیــرد.
بعــد آینــه ی بزرگــی بــه او نشــان داد و بــاز پرســید: 
کــن و بعــد بگــو چــه می بینــی؟   در ایــن آینــه نــگاه 

را می بینــم. جــواب داد: خــودم 
دیگــر دیگــران را نمی بینــی! آینــه و پنجــره هــر دو 
از یــک مــاده ی اولیــه ســاخته شــده اند، شیشــه. 

امــا در آینــه الیــه ی نازکــی از نقــره در پشــت شیشــه 
ــودت را  ــخص خ ــز ش ــزی ج ــه و در آن چی گرفت ــرار  ق
نمی بینی. این دو شــی  شیشــه ای را با هم مقایســه 

کــن.
وقتــی شیشــه فقیــر باشــد، دیگــران را می بینــد و بــه 
ــره  ــی از نق ــا وقت ــد. ام ــت می کن ــاس محب ــا احس آنه
)یعنــی ثــروت( پوشــیده می شــود، تنهــا خــودش را 
کــه شــجاع باشــی  می بینــد. تنهــا وقتــی ارزش داری 
و آن پوشــش نقــره ای را از جلو چشــم هایت بــرداری 
تــا بــار دیگــر بتوانــی دیگــران را ببینــی و دوست شــان 

بــداری.

اسنکایتالیایی حکایتپنجرهوآینه

دستپخت کوتاه حکایت 

شــرکت شــیائومی اخیرًا حــق ثبــت اختراعــی را 
کــه براســاس آن مدل هــای  کــرده اســت  دریافــت 
آینــده تلفن های هوشــمند این شــرکت از مــاژول 
سنســور های  کــه  برخوردارنــد  عقبــی  دوربیــن 
را در خــود جــای  بــزرگ  العــاده  فــوق  دوربیــن 
ــاوری چینــی  خواهنــد داد. شــیائومی، غــول فن
درخواســت ثبــت اختــراع طرحــی را در مــارس 
جهــان  معنــوی  مالکیــت  اداره  نــزد   ۲۰۲۱
آن  تکمیلــی  اطالعــات  کــه  داد  ارائــه   )WIPO(
در ۱۱ ژوئــن ۲۰۲۱، تحــت عنــوان »تلفــن همــراه، 
شــد. این  منتشــر  همــراه«  تلفــن  پشــت  جلــد 
گوشــی هوشــمند  حــق ثبــت اختــراع، ســه مــدل 
بــا سنســور های دوربیــن بــزرگ در عقــب را بــه 
کــه دیــد قابــل مالحظــه ای  نمایــش می گذاشــت 

می دهــد. گوشــی ها  پشــتی این  طراحــی  بــه 
گوشــی های  شــیائومی با بودجــه و خــط تولیــد 
عملکــرد  کســب  بــه  موفــق  خــود  رده  میــان 
خوبــی در بازار هــای جهانــی شــده اســت. عــالوه 
فزاینــده ای  طــور  بــه  چینــی  ســازنده  بر ایــن، 
تلفن هــای  در  کــه  نوآورانــه،  عملکرد هــای  بــه 
توجــه  می شــود،  اعمــال  پیشــرفته  هوشــمند 
کــه   11  Mi ســری  گوشــی  مثــال  بــرای  دارد. 
نــه  بــازار عرضــه شــد،  بــه  اوایــل ســال جــاری 
تنهــا بــه پردازنــده ســریع مجهــز هســتند بلکــه از 
ــا  ــه ب ک ــد  ــز برخوردارن ــمگیر نی ــن چش ــک دوربی ی
اســت. شــده  ســاخته  سامســونگ  همــکاری 

پیشــرفته ترین  بــه  متعلــق  تصویــر  اولیــن 
کــه بــه  گوشــی اســت  مــدل در میان ایــن ســه 
 Galaxy S21 ســری  گوشــی  از  می رســد  نظــر 
گرفتــه شــده اســت؛ جایی که  سامســونگ الهــام 
گرفتــه  مــاژول دوربیــن در ســمت چــپ بــاال قــرار 
گســترش می یابــد. سیســتم  کنــار دســتگاه  ــا  و ت
کامــاًل بــزرگ اســت و از نظــر ارتفــاع تقریبًا  دوربیــن 
گوشــی را اشــغال می کنــد. لنز هــای  نیمــی از قــاب 
از  عمــودی  صــورت  بــه  گوشــی  دوربین ایــن 
کشــیده و  ــد و یــک فــالش  گرفته ان ــرار  یکدیگــر ق
باریــک در ســمت چــپ آن هــا قــرار دارد. یــک لنــز 
گــرد و  دوربیــن بســیار بــزرگ بــا دو لنــز دوربیــن 
کوچکتــر در زیــر آن، در ماژول ایــن دوربیــن آرایش 
مســتطیل  آن،  زیــر  در  بالفاصلــه  گرفته انــد. 
هنــوز  متأســفانه  کــه  دارد  قــرار  نیــز  دیگــری 
مشــخص نیســت این یــک دوربیــن تلــه اســت 
یــا یــک سنســور اضافــی. با ایــن حــال، حــدس 
دوم بــا توجــه بــه طراحــی ارائــه شــده، محتمــل 

کنــار  بــه نظــر می رســد. ســرانجام، درســت در 
کوچــک  ــره  ــاال، یــک دای سیســتم دوربیــن، در ب
نیــز مشــاهده می کنیم. ایــن ممکــن اســت یــک 
کــه در هنــگام ضبــط  میکروفــون اضافــی باشــد 
گرفتــن  کنــد. بــرای  ویدیــو می توانــد مفیــد عمــل 
کــه  عکس هــای ســلفی، یــک دوربیــن حفــره دار 
در مرکــز و بــاالی صفحــه نمایــش قــرار دارد، مــورد 
گوشــی هوشــمند  اســتفاده قــرار می گیرد. ایــن 
دارای لبه هــای صفحــه نمایــش نســبتًا باریکــی 
دکمــه  چندیــن  راســت،  ســمت  در  هســتند. 
که احتمــااًل دکمه پــاور و دکمه های  ادغــام شــده 
تنظیــم صــدا را در بــر می گیــرد. محفظــه ســیم 
دسترســی  قابــل  دســتگاه  بــاالی  از  کارت 
ــر  کمی مرموزت گوشــی  اســت،اما قســمت زیریــن 
نظــر می رســد.میکروفون در ســمت چــپ  بــه 
قابــل مشــاهده اســت و بــه نظــر می رســد اتصــال 
USB-Cبــه ســمت راســت منتقــل شــده اســت. 
عنصــر کشــیده و باریــک در وســط دســتگاه هنــوز 
ناشــناخته مانــده، امــا ممکن اســت یــک بلندگو 
پشــتی این  قــاب  شــیائومی همچنین  باشــد. 
کــه در تصویــر  مــدل خــاص تلفــن را همانطــور 
اســت.  رســانده  ثبــت  بــه  شــده،  داده  نشــان 
سیســتم  پشــتی  قــاب  در  بــزرگ  بــرش  یــک 
قابــل  کــه  همانطــور  و  شــده  دوربین ایجــاد 
مشــاهده است،سیســتم دوربیــن نســبت بــه 

کمی بیــرون می زنــد.  پشــتی  صفحــه 
گوشــی  بــا  زیــادی  شــباهت های  دوم  مــدل 
گوشــی  کمتــری بــا  11i Xiaomi Mi وتــا حــدودی 

جزیــره  می دهــد.  نشــان   Pro  1۰ Redmi Note
دوربیــن بیضــی شــکل، شــامل دو لنــز دوربیــن 
کوچکتــر و یــک  کــه یــک دوربیــن  بــزرگ اســت 
سنســور در ایــن بیــن وجــود دارد. یــک عنصــر 
مســتطیل شــکل اضافــی بــه مــدل اختــراع شــده 
نیســت  اســت. هنــوز مشــخص  اضافــه شــده 
که ایــن یــک دوربیــن زوم اســت یــا یــک فلــش. 
گوشــی 11i Miایــن فــالش در ســمت راســت  در 
سیســتم دوربین یکپارچه شــده است. مطمئنًا 
یــک  از  شــیائومی دوباره  کــه  نمی شــود  تصــور 
کــه  کنــد چرا دوربیــن ۱۰۸مگاپیکســلی اســتفاده 
از تلفن هــای هوشــمند  تعــداد قابــل توجهــی 
شــیائومی با سنســور دوربیــن ۱۰۸مگاپیکســلی 

شــده اند. معرفــی 
کــه  مــدل ســوم دارای طراحــی ســاده تــری اســت 
گرفته  احتمــااًل بــه عنــوان یک مــدل Lite در نظر 
شــده اســت.این بــار سیســتم دوربیــن متشــکل 
کوچکتــر  از یــک دوربیــن بــزرگ بــا دو دوربیــن 
ــرار  ــم ق ــر ه ــودی در زی ــورت عم ــه ص ــه ب ک ــت  اس
کشــیده و باریــک نیــز در زیــر  گرفته انــد. فــالش 
مــدل  می گیرد.هماننــد  قــرار  دوربیــن  جزیــره 
اول، مــاژول دوربیــن تــا حــدی بــه پهلو گســترش 
گرچه ایــن حــق ثبــت اختــراع بــه طــور  می یابــد. ا
عمده در قســمت پشــتی متمرکز اســت،اما سایر 
قســمت های دیگــر نیــز نشــان داده شــده اســت.

یــک دوربیــن ســلفی حفــره دار واقــع در مرکــز 
گرفتــه  ــکار  صفحــه نمایــش، در هــر ســه مــدل ب

شــده اســت.

محــدود  معرفــی  پــس  مایکروســافت  شــرکت 
 Xbox Series X کنسول عجیب و یخچال مانند 
برنــده  یــک  را  آن  میــالدی  گذشــته  ســال  کــه 
خــوش شــانس و برخــی از افــراد مشــهور هدیــه 
عمومی ایــن  و  کوچکتــر  نســخه  از  رســمًا  داد، 
 Xbox )Series X( کنســول بــازی یخچــال بــا نــام

کــرد. رونمایــی   Mini Fridge
معنــای  بــه  غریــب  و  عجیــب  دســتگاه  ایــن 
کنســول بــازی ادغــام  واقعــی، یــک یخچــال و 
کــه در ابتــدا بــه یــک شــوخی از ســوی  شــده بــود 

تحلیلگــران تفســیر شــد. 
روزنامــه  و  کامپیوتــری  بازی هــای  طرفــداران 
کــه می گوینــد  نــگاران بیــش از یــک ســال اســت 
 Xbox کنســول ســری X، نســخه لوکــس آخریــن 
یخچــال  یــک  شــبیه  بیشــتر  مایکروســافت، 
کنســول  یــک  تــا  اســت  آجــر  یــک  یــا  کوچــک 
معتقــد  افــراد  اغلب ایــن  ویدیویــی.  بــازی 
که ایــن یــک اقــدام محــدود و نمادیــن  بودنــد 
از ســوی مایکروســافت اســت تــا یادمان هایــی 
کنــون  کنــد امــا، ا را میــان افــراد مشــهور توزیــع 
جانبــی  لــوازم  جدیدتریــن  بــا  مایکروســافت 
پیــدا  گرایــش  آن  بــه  خــود  بــازی  مخصــوص 
 Mini Fridge کــس جدیــد کــرده اســت. ایکس با
مراســم در  مایکروســافت  شــرکت  توســط   کــه 

بــه  بنــا  معرفــی شــد،   Xbox + Bethesda E3 
کــه بــه موقــع برای  ادعای ایــن شــرکت قــرار اســت 
تعطیــالت امســال در دســترس عمــوم باشــد. در 
ماه آوریل ســال جاری و در جریان یک مســابقه 
از  گرینبــرگ،  آرون   ،Brand Bracket توییتــری 
کــه در  بــود  قــول داده  مدیــران مایکروســافت 

کــس غــول  صــورت موفقیــت یخچال ایکــس با
کوچکتــر  پیکــر جدید، ایــن شــرکت نســخه های 
کــه  کــرد  آن را راهــی بازار هــای عمومی خواهــد 
 Mini کــس ســری ایکس در واقــع همان ایکــس با

Fridge اســت.
کنــون مایکروســافت بــه وعــده خــود عمــل کرده  ا
اســت و بــا ارائــه یــک تیــزر تبلیغاتی، ایــن وعــده را 
کننده جدید و جذاب  که »با خنک  داده اســت 
 Mini Fridge قدرتمندتریــن  خــود،   X  ســری 
جهــان را تقویــت و نوشــیدنی های شــما را خنک 

کند«.
بــزرگ  به انــدازه ای  تیــزر،  در ایــن   Mini Fridge
کــه می توانــد حداقــل  نشــان داده شــده اســت 
۹ قوطــی از نوشــیدنی انتخابــی شــما را ســرد نگه 

دارد.
ایــن دســتگاه در تریلــر مــورد نظــر دارای نمــای 
بیرونــی مشــکی بــر روی محفظــه داخلــی اســت 
کــه قبــاًل رنــگ عالمــت  کــه رنــگ ســبز نئونــی را 
اســت.  گرفتــه  خــود  بــه  بــود،   Xbox تجــاری 
گوشــه  در  نیــز   Xbox درخشــان  نمــاد  یــک 
و  می شــود  دیــده  دســتگاه  چــپ  ســمت  بــاال 
ــوی ســری  ــبک بلندگ ــه س ــم ب ــو ه ــذ بلندگ مناف
قــرار دارد. هنــوز اطالعــات دیگــری  بــاال  X در 
و ویژگی هــای دیگــر  در خصــوص مشــخصات 
دســترس  در   Xbox )Series X( Mini Fridge 
نیســت، امــا باید ارزان تر از برچســب قیمــت ۴۹۹ 

دالر نســخه غــول پیکــر باشــد. 
که ایــن »کنســول بــازی  همچنیــن مــا نمی دانیــم 
یخچــال« یــک محصــول محــدود اســت یا اینکــه 
ورود  خصــوص  در  گام  نخســتین  را  آن  بایــد 
کرد. مایکروســافت بــه بازار لــوازم خانگــی ارزیابی 

 OnePlus گفته می شــود شــرکت چینی وان پالس
بــه زودی از جدیدترین گوشــی اقتصــادی خود با 
نــام ۵G OnePlus Nord N2۰۰ رونمایــی خواهــد 
یــک  رخــداد،  از ایــن  پیــش  روز  یــک  امــا  کــرد، 
کننده دنیــای فنــاوری بــا انتشــار یک تصویر  افشــا
کامل ایــن  و یــه صفحــه مشــخصات، اطالعــات 
گوشــی ۵G ایــن  کــه احتمــااًل ارزان تریــن  گوشــی را 

کــرد. شــرکت باشــد، افشــا 
گوشــی  تازگــی  بــه  پــالس  وان  چینــی  شــرکت 
کامــل نــام  بــا  خــود  جدیــد  و   هوشــمند 
کــرده اســت  ۵G OnePlus Nord CE را راه انــدازی 
 Mukul Sharma گــر اخبــار منتشــر شــده توســط و ا
درســت  فنــاوری  دنیــای  سرشــناس  تحلیلگــر 
باشــد، این شــرکت احتمااًل اوایل فردا ســه شــنبه 
)1۵ ژوئــن( آن را بــه طــور رســمی معرفی خواهــد 
اوان  پیــش،  ســاعاتی  میــان  در ایــن  امــا  کــرد. 
کننده مطــرح دنیــای فنــاوری، یــک  بــالس، افشــا
گوشــی  ــدر و یــک صفحــه مشــخصات  ــر رن تصوی
کــه حــدس زده  گذاشــت  ک   N2۰۰ را بــه اشــترا
می شــود بــه عنــوان مقــرون به صرفه ترین گوشــی 

۵G وان پــالس، راهــی بازار شــود. 
OnePlus Nord N2۰۰ مشخصات گوشی

گوشــی جدیــد OnePlus Nord N2۰۰ دارای ابعــاد 
کــه  اســت  متــر  میلــی  1۶3.1 در 7۴.9 در 8.3 
گــرم را بــرای آن بــه ارمغــان  وزنــی معــادل 189 
گوشــی دارای یــک صفحــه نمایــش  می آورد. ایــن 
حفــره دار IPS LCD با انــدازه ۶.۴9 اینــچ اســت 
وضــوح  پیکســل،  در 2۴۰۰  رزولوشــن 1۰8۰  کــه 
کــم  فــول اچ دی پــالس، نســبت ابعــاد 2۰: 9، ترا
پیکســل ۴۰۵ppi و ســرعت تــازه ســازی 9۰ هرتــز را 
ارائــه می دهد. ایــن دســتگاه همچنیــن بــر روی 
سیســتم عامــل OxygenOS مبتنــی بــر سیســتم 

کار می کنــد.  11 Android عامــل
گوشــی،  تراشــه Snapdragon ۴8۰ موجــود در ایــن 
 LPDDR۴x گیگابایت حافظه رم دســتگاه را با ۴ 
نیــز  پیکربنــدی  خصــوص  در  می کنــد.  تأمیــن 
گیگابایــت حافظــه  گوشــی Nord N2۰۰ دارای ۶۴ 
حافظــه  کارت  اســالت  و   )  2.1  UFS( داخلــی 

microSD اختصاصــی اســت.
گوشــی بــه وســیله یــک باتــری بــا ظرفیــت  ایــن 
وات   18 شــارژ  و  ســاعت  آمپــر  میلــی   ۵۰۰۰
 پشــتیبانی می شــود. N2۰۰ دارای دوربین جلوی

1۶ مگاپیکســلی و واحــد دوربیــن عقــب آن نیــز 
دارای یــک دوربیــن اصلــی 13 مگاپیکســلی بــا 
کــرو 2 مگاپیکســلی  پشــتیبانی از EIS، یــک لنــز ما
ــک  ــلی و ی ــروم 2 مگاپیکس ــن مونوک ــک دوربی و ی

فــالش LED اســت.
ایــن سیســتم دوربیــن از ویژگی هــای عکاســی 
کــرو، حالــت عمــودی، حالــت  ماننــد HDR، ما
حرفــه ای، تشــخیص صحنــه AI، تایــم لپــس، 
فیلم آهســته 72۰p با ســرعت 12۰ فریم در ثانیه و 
ضبــط فیلــم تــا 1۰8۰p بــا ســرعت 3۰ فریــم در ثانیه 

پشــتیبانی می کنــد.
اثــر  یــک اســکنر  بــه  گوشــی  بــرای امنیت، ایــن 
ــاز  کنــار و پشــتیبانی از ب انگشــت نصــب شــده در 
کــردن قفــل صــورت مجهــز شــده اســت. از دیگــر 
بــه  می تــوان  دســتگاه  در  موجــود  ویژگی هــای 
 ۵G، Wi-Fi کارتــه بــودن، پشــتیبانی از دو ســیم 
8۰2.11ac، بلوتــوث NFC، GPS ،۵.1 دو بانــد، 
USB-C و جــک صوتــی 3.۵ میلــی متــری اشــاره 

کــرد.
گوشــی هوشــمند ادعــا  شــایعات پیرامون ایــن 
کرده انــد که ایــن دســتگاه ممکــن اســت بــا قیمت 
زیــر 2۵۰ دالر بــرای اولیــن بــار در ایــاالت متحــده 

عرضــه شــود. 
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مانتــو یکــی از مهــم تریــن لباس هــا بــرای خانم هــا و 
کــه تاثیــر زیــادی روی زیبایی  دختــران جــوان اســت 
و جذابیــت فرم انــدام و ظاهــر آن هــا دارد از ایــن رو 
بهتــر اســت شــما در هنــگام انتخــاب مــدل مانتــوی 
خــود بــه فرم انــدام و رنــگ پوســت و ویژگی هــای 
گــر  کنیــد. مــدل و رنــگ مانتــو ا ظاهــری تــان توجــه 
در  موجــود  عیب هــای  شــود  انتخــاب  بدرســتی 
فرم انــدام شــما تــا حــدودی پوشــیده می شــود و 
باعــث می شــود تــا شــیک پــوش و جــذاب تــر بــه نظر 
برســید در ایــن بخــش شــما را بــا نــکات مهــم هنگام 
مانتــو  انتخــاب  آشــنا می کنیــم. در  مانتــو  خریــد 
گــر قــد بلنــدی  کنیــد و ا به انــدام و قدتــان توجــه 

داریــد بــه نــکات زیــر توجــه نماییــد:
خانم هــای قــد بلنــد بایــد مانتوهایــی را انتخــاب 
زیــرا  باشــد  آنهــا  زانــوی  تــا  بلندیشــان  کــه  کننــد 
کوتــاه و خیلی بلند برازنده آنها نیســت. مانتوهــای 

خانم هــای قــد بلنــد بهتــر اســت مانتــو و شــلوار هــم 
رنــگ نپوشــند، انتخــاب تــک رنــگ بــرای مانتــو 
و شــلوار خطــی یکدســت ایجاد می کنــد و آنهــا را 
بلندتــر نشــان می دهــد بنابرایــن بایــد مانتو و شــلوار 
کــه انتخاب ایــن  رنــگ متفاوتــی داشــته باشــد چــرا 

منتــو و شــلوار ســبب می شــود قــد بــه چنــد قســمت 
مختلــف تقســیم شــده و قــد کوتــاه تر به نظر برســد.

کوتــاه، پاهــا را بلندتــر  پوشــیدن مانتوهــای خیلــی 
نشــان می دهــد بنابرایــن خانم هــای قــد بلند نباید 

کوتاه بپوشــند. مانتوهــای خیلــی 
کــرده موجــب بزرگتــر  ــاد  گشــاد و ب پوشــیدن مانتــو 
ــدام می شــود بنابراین ایــن مانتوهــا  نشــان دادن ان

مناســب افــراد قــد بلنــد نیســت.
قدشــان  بــرای  اینکــه  بلنــد  قــد  خانم هــای 
متناســب تــر دیــده شــود بایــد مانتویــی انتخــاب 
کنــد و بــه انحناهــا و  کــه توجــه را از قــد دور  نماینــد 
کیــد بیشــتری بکنــد پــس  برجســتگی های بــدن تا
کــه آنهــا را  کمــردار تنــگ را  بایــد مانتوهــای زنانــه 
خوش انــدام و زیبــا نشــان می دهــد، انتخاب کنند.

کشــتی هاتس که بزرگترین کشــتی جهان شــناخته 
شــده اســت  اولیــن ســفر خــود را از ســاوتهمپتون 
گذشــته انجــام داد.  بــه ســمت روتــردام آخــر هفتــه 
کشــتی  طول ایــن  و  متــر   ۶۵ کشــتی  عرض ایــن 
3۶1.8 متــر اســت. این طــول آن را ۵۰ متــر از طــول 
برج ایفــل بیشــتر می کنــد.  هاتــس می توانــد 8۵۰۰ 
کــه شــامل ۶78۰  نفــر را داخــل خــود جــای دهــد 
مســافر در 27۴7 اتــاق اقامت ایــن کشــتی می شــود.
کارائیــب بیــش از یــک میلیــارد دالر  شــرکت رویــال 
بــرای ســاختن هاتس خــرج کرد. ایــن هزینــه شــامل 

هزینه ســاخت ســاخت 18 عرشــه، 23 اســتخر شنا، 
ــد و حتــی یــک  ــر و یــک ســالن خری یــک ســالن تئات

زمیــن اســکی یخــی اســت.

ــه  ــرج و ب ــب یــک ب کار ســاخت این فانــوس در قال
دســتور اســکندر، آغــاز شــد و در زمــان بطلمیــوس 
دوم )جانشــین اســکندر( بــه ســرانجام رســید. 
یونانی هــا ارتفــاع فانــوس اســکندریه را ۲۷۲ متــر 
کــه ۱۰  اســت  حالــی  در  و ایــن  کرده انــد  عنــوان 

قــرن بعــد و در زمــان ورود اعــراب بــه مصــر، ارتفــاع 
ویرانه هــای فانــوس اســکندریه، ۱۶ متــر اعــالم 

شــد.
بــا ســاخت این بــرج، رفــت و آمدهــا بــه اســکندریه 
افزایــش یافــت و بــه مــرور زمــان بــه یــک قطــب 

اقتصــادی تبدیــل شــد.
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پلورسکوسهخططال

 همستر، عکسی که جایزه ی طالی  عکاسی کمدی از حیوانات حیات وحش ۲۰۱۵ را برای یولیان رد به ارمغان آورد. این طور که به نظر می رسد، 
 این شکارچی سریع و عصبانی انگار نه تنها از زندان فرار کرده بلکه گویی در حین انجام این کار به رقابت با مسابقه ی »عکس های خنده دار 

حیات وحش ۲۰۱۵« هم دست زده است. شاید بشود حدس زد که دلیل بیرون زدگی گونه هایش چه بوده که تا به امروز به عنوان یک معما باقی مانده است.

 پل ورسک در دره ورسک در روستای ورسک، واقع در ۴۵ کیلومتری جنوب شهر زیرآب و ۸۵ کیلومتری شهر قائمشهر در محور فیروزکوه 
و در مسیر راه آهن شمال قرار دارد. پل ورسک از شاهکارهای مهندسی زمان خویش به حساب می آمده است. این پل در زمان حکومت رضاشاه 

در ایران توسط آلمانی ها به رهبری سرمهندس اتریشی خود یعنی والتر اینگر ساخته شد.

عکس روز

گردشگری


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

