
بیشترین پرونده های تخلف در بخش غیراستانداردها در استان:

طال و مواد غذایی غیر استاندارد در بازار 

ماعی
جت

ی، ا
صاد

 اقت
امه

روزن

w w w . p r e s s s i m a y e s h a h r . i r

2

عضو کمیســیون عمــران مجلس گفــت: متاســفانه طی ســال های ۹۷ تا 
۹۹، ایرانیان ۷ میلیارد دالر در بازار مسکن ترکیه سرمایه گذاری کرده اند که 

کمک بسیاری به ترکیه در دوران بحران مالی اخیرش بود. 
مجتبی یوســفی افزود: بســیاری از مردم پس از واریز نقدی به حساب این 
شــرکت ها بدلیل دسترســی نداشــتن به اطالعات تخصصــی و همچنین 
انتقال پــول از طریق فرایند های غیر تجاری، متاســفانه ســرمایه خود را از 
دســت داده اند و یا گاها ملکی که به آن ها تحویل داده شــده بــا آن چه که 
تحویل گرفته اند تفاوت بسیاری داشته اســت که با توجه به نحوه معامالت 
شرکت های فروشنده این امالک در کشور های همسایه امکان بازپس گیری 

سرمایه های مردم نیز وجود ندارد.

ایرانیان ۷ میلیارد دالر 
در ترکیه مسکن خریده اند 

مدیرکل صنایع فلزی وزارت صمت:

افزایش قیمت لوازم خانگی
 غیرقانونی است

عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی:

دریافت سود مرکب 
متوقف می شود

مسکن های جدید دولتی 
به بازار امسال نمی رسد!

پیر شدن 
جمعیت اصفهان 

و لزوم حمایت های 
اجتماعی

تا 1۰ سال آینده : 

اصفهان ۴۰ سانتی متر 
پایین تر می رود!
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مدیرعامل باشگاه سپاهان: 

تمرکز مسابقات لیگ در تهران منطقی نیست

گوشت قرمز با آمدن سرما!  گرانی     

۶

خروج هــزار و ۸۰۰ واحد تولیدی کشــور از تملک بانک ها و 
بازگشت حدود ۵۰ درصد آن ها به عرصه تولید از اقداماتی 
است که امسال در راستای اجرای مصوبات ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید انجام  گرفته است.  بسیاری از طرح های 
تولیدی کشور در شروع کار با مشکالتی از جمله تأمین مالی 
مواجه می شوند. در این میان طرح هایی موفق هستند 
که برای سرمایه اولیه از بانک ها استقراض نکنند. برای این 
کار روش های مختلفی از جمله پذیره نویســی در بورس و 
استفاده از شرکت های تأمین سرمایه است. در ابتدا پذیره 
نویسی در بورس به این صورت است که یک شرکت تولیدی 

گهی می شود. برای شروع فعالیت آ
هنگام پذیره نویســی یک شــرکت در بورس مــردم عادی 
در تأمین مالی آن شرکت می کنند. در این روش سهام آن 
شرکت مانند عرضه اولیه پس از خرید سهام توسط سرمایه 
گذاران شروع به فعالیت نمی کند بلکه تنها از این راه تأمین 
مالی اولیه صورت می گیرد و سهام این شرکت طی سال های 

آینده و پس از رسیدن به سود، در بورس معامله می شود.
تفاوت این روش با استقراض از بانک آن است که در صورت 
یک شرکت پس از اخذ وام از بانک ، نهایتا یک سال مهلت 
دارد و پــس از یک ســال بازپرداخــت آن آغاز می شــود ولی 
هنگام پذیــره نویســی این اتفاق نخواهــد افتاد. بــا پذیره 
نویسی در بورس شرکت ها مهلت زیادی برای رسیدن به 
سود دارند و تعهدی در قبال تأمین سرمایه ای که از طریق 

سهامداران انجام داده یا بازپرداخت آن ندارد.
یکــی از دالیلــی کــه موجب شــده طرح هــای تولیــدی در 
ابتدای کار با مشکل مواجه و با بانک ها درگیر شوند، تأمین 
مالی نادرست است. شرکتی که در ابتدای فعالیت توانایی 
بازپرداخت وام اخذ شده را ندارد و بانک هم به علت تأخیر 
یا عــدم بازپرداخت وام، ملــک مربوط به طــرح تولیدی و 
ضمانت هایی که برای پرداخت ایــن وام به تولید کننده 
داده را تحت تملک خود در می آورد. این مشــکل موجب 
تعطیلی یا نیمه کار ماندن بسیاری از طرح های تولیدی در 
کشور شده است. البته تنها مشکل تولیدکنندگان بدهی به 
بانک ها نیست و بسیاری از آنها با سازمان امور مالیاتی و… 
به مشکل خورده اند. مسئوالن نیز برای حل این مشکل 
راهکارهای متفاوتی ارائه کرده اند که در نهایت ستادی به 
نام “ستاد تسهیل و رفع موانع تولید” برای رفع مشکالت 

تولیدکنندگان احداث گردید.
بر اساس مصوبه هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی در تاریخ   ۰۹/ ۰۱/ ۹۵  با هدف حل و فصل مشکالت 
واحدهای تولیدی با دستگاه های اجرایی و سیستم بانکی 
کشور، کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل گردید 
و نهایتا بر اساس ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کشــور مصــوب ۹۷/۳/۲۱ و با ترکیبی 
جامع از اعضای هیئت دولت و نمایندگان بخش خصوصی 
و با ریاست وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به »ستاد 

تسهیل و رفع موانع تولید« تغییر نام داد.
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ستادی است که اهداف 
آن حمایت مؤثــر از تولیدکننــدگان و صنعتگــران از طریق 

نظــارت و بررســی دقیــق مقــررات و اظهــار نظرها اســت و 
بــه آسیب شناســی در مقــررات و قوانیــن، آئین نامه هــا و 
دســتورالعمل ها و رویه های جاری که به نحــوی در رونق 
تولید اختالل ایجــاد کرده اند می پــردازد. همچنین برای 
شناســایی و ارائه پیشــنهادها تأثیر گذار و راهگشا است و 
برای بهبود وضعیت تولید و صنعت کشور هم راهکارهایی 

مفید ارائه می دهد.
در این حال با توجه به جایگاه قانونی ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید و کارگروه های استانی، این ستاد تکلیف خود 
را چنین می داند که با استفاده از کلیه ظرفیت های قانونی 
مواد ۶۱ و ۶۲ قانــون رفع موانع تولید رقابت پذیــر و ارتقای 
نظام مالی، افزایش هم افزایی بین دستگاه های عضو ستاد 
و مطالبه گری جدی از سایر دستگاه های اجرایی، نسبت 
به مانع زدایی و پشتیبانی از بخش تولید اقدام کند، تا زمینه 
تحقق اهداف جهش تولید و شعار سال را با همکاری سایر 

کمیتی فراهم آورد. قوا و ارکان حا
      رضایت ۸۰ درصدی نسبت به کارگروه ستاد 

تسهیل
واضح است که اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید در استان های صنعتی ضرورت بیشتری دارد. به ویژه 
آنکه این مناطق صنعتی در چند ســال گذشــته از رهگذر 
تحریم ها و بعد از آن کرونا با شرایطی بســیار آسیب زا روبرو 
بوده اند. بر این اساس اجرای قوانین تسهیلگر و رونق بخش 
برای آنها پررنگ تر، به نظر می آید. حال سوال آن است که 
شــرایط اجرای مصوبات ستاد تســهیل در استانی مانند 

کنون چگونه بوده است؟ اصفهان تا
اســتانی که دارای ۱۰ هــزار واحد تولیدی کوچــک و بزرگ، 
نزدیک به ۹۰۰ معدن در حال بهره برداری و حدود ۱۸۰ هزار 
واحد صنفی است و عنوان صنعتی ترین اســتان کشور را 
یدک می کشــد. از ســویی هم از موانع اداری و بوروکراســی 
پیچیده ای برخوردار است. بنا بر اظهارات مسئوالن این 
اســتان در شــش ماهه نخســت امســال از مجمــوع ۴۵۶ 
کنون  مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این استان تا
بیش از ۹۰ درصد آن اجرایی شده که رقم قابل قبولی به نظر 
می رسد. از طرفی هم آمار و اطالعات نشان می دهد که ۸۰ 

درصد مراجعان به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان 
اصفهان رضایت داشته اند.

      رتبه اول اصفهان در جذب تسهیالت در کشور
ایرج موفــق، رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
اصفهــان نیــز بــا اشــاره بــه اجــرای ۹۰ درصــدی مصوبات 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان اصفهان اظهار 
می کند: این اســتان، موفق به کســب رتبــه اول در جذب 
تسهیالت در کشور شده که این موفقیت از طریق همکاری 
بخش های مختلــف به دســت آمده اســت. بیــش از ۷۰۰ 
کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید در دو ســال گذشــته در 
اســتان اصفهان تشــکیل شــد که نتیجه آن دو هزار و ۶۰۰ 

مصوبه بوده است.
گرچه شیوع کرونا در دو سال گذشته  وی تصریح می کند: ا
به ایجاد مشکالتی در واحدهای تولیدی منجر شد اما با این 
کنون حدود دو هزار و ۵۰ میلیارد تومان در بخش  شرایط تا
رونق تولیــد و حــدود ۹۵۰ میلیارد تومــان در تبصــره ۱۸ به 
واحدهای صنعتی و تولیدی استان کمک و با پیگیری های 
انجام شده، بیش از سه هزار میلیارد تومان تسهیالت در 

بخش تولید، صنعت و معدن پرداخت شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان در پاسخ 
به موانع بانکــی کــه در برابــر مصوبه های این کارگــروه قرار 
دارد خاطرنشان می کند: با وجود تصویب تسهیالتی برای 
واحدهای صنعتی و تولیدی از سوی ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید استان اصفهان در برخی موارد مصوبه های این 
کارگروه توسط برخی بانک ها عملیاتی نمی شود. در حالی 
که بانک های اســتان بر اســاس مصوبه های ایــن کارگروه 
جهت تأمین ســرمایه برای این واحدهای تولیدی، باید 

همکاری الزم را داشته باشند.
موفق اضافه می کند: بر اســاس تبصره ماده ۶۲ در صورت 
مخالفت بانک با اعطای تسهیالت مصوب کارگروه تسهیل، 
توسط هیئتی که از خبرگان مورد اعتماد بانکی و اقتصادی 
در هر استان تشکیل می شود دالیل و مستندات بانک ها 
برای پرداخت نکردن تسهیالت مورد نظر بررسی می شود و 
گر دالیل بانک ها برای عدم پرداخت تسهیالت مورد قبول  ا
واقع نشود بانک موظف به پرداخت تسهیالت خواهد بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی از پیشنهاد مجلس به دولت برای 
اختصاص »کارت های اعتباری« به مردم به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی 

به منظور واردات خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی گفت: با این کار مابه التفاوت ارز ترجیحی 
کاال های اساســی در قالــب کارت هــای اعتباری خرید بــه مردم 

اختصاص می یابد.
وی تصریــح کرد: از ابتدای تشــکیل ســاختار ارز ترجیحــی برای 
کاال های اساسی، معتقد بودیم که دولت باید از ابتدا تا انتهای 
چرخه یعنی از ورود کاال تا مصرف خرد را تحت نظارت داشته باشد 
تا با تخصیص ارز ترجیحی قیمت ها با تغییرات نرخ ارز همراه نشوند 

و اثرات تورمی آن بر جامعه و مردم وارد نشود.
اقای پورابراهیمی افــزود: نتیجه ارزیابی های میدانی ما نشــان 
می دهد که از سال ۹۷ به بعد با تخصیص این ارز به تدریج قیمت 

کاال های اساسی از نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی فاصله گرفت و 
افزایش قیمت ها در ماه های پایانی دولت دوازدهم صعودی شد.
کید مجلس این است که باید به جای هدر رفت  وی ادامه داد: تا
منابع ارزی ۴۲۰۰ تومانی، تخصیص ارز ترجیحی در کشور تعیین 
تکلیف شود چرا که تنها بخش جزئی آن به مردم می رسد و بخش 
عمده آن به دلیل عدم نظارت ها، به فساد و رانت در اقتصاد کشور 
تبدیل می شود، لذا پیشنهاد ما به دولت سیزدهم این است که 
به جای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روش اعمال آن را تغییر دهیم و به 

جای اختصاص به واردات، به مصرف ارز ترجیحی دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق گزارشات میدانی 
کارآمدی نظارتی دارد که  وضعیت کنونی بازار حکایت از استمرار نا
در طی ماه های اخیر نیز شدت گرفته است، ارز تخصیص یافته 
به ورود کاال های اساســی در شش ماهه اول ســال ۱۴۰۰ بیش از 

گر همین مسیر ادامه یابد در شش ماهه  ۸ میلیارد دالر است و ا
دوم نیز همیــن اتفاقــات را در بازار شــاهد خواهیم بــود یعنی ما 
ارقام سنگینی را به عنوان ارز ترجیحی به دولت بدهیم، اما مردم 

کاالی گران بخرند.
وی تصریح کرد: پیشنهاد مشخص ما به دولت این است که این 
مبلغ به صورت مابه التفاوت و در قالب کارت های اعتباری به خود 
مردم داده شــود تا عدالت در مصرف سرانه در کشور برقرار شود، 
البته اختصاص ارز ترجیحی به تعدادی از کاال های اساسی مثل 
دارو، آرد و گندم به قوت خود باقی خواهد ماند، اما مابه التفاوت 
ارز ترجیحی برخی دیگر از کاال های اساسی به صورت کارت های 
اعتباری در اختیار مردم قرار می گیرد و بســتر اجرای این طرح در 

دولت فراهم است.
اقای پورابراهیمی افزود: این طرح ربطی به بحث کوپن ندارد بلکه 
موضوع کارت های اعتباری اســت که نمونه آن را در کارت های 
بنزین داریم و مردم می توانند تا ۶۰ لیتر با نرخ ارز ترجیحی بنزین 
بزنند و اضافــه مصرف آن نیــز با قیمت آزاد محاســبه می شــود؛ 
حسن این کار به جز عدالت در مصرف کمک به تولید است چرا که 
وضعیت تولید در کاال های اساسی نشان دهنده کاهش میزان 

تولید درکشور است و دلیل اصلی آن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
وی خاطر نشــان کرد: اختصاص کارت های اعتباری پیشنهاد 
مجلــس اســت، دولــت باید بــر اســاس اختیــارات قانونــی خود 
گر دولت بتواند با سیاست های نظارتی قیمت ها  تصمیم بگیرد؛ ا
را پایین بیاورد ما مانع از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم شد، 
کی از عــدم نظارت جدی بر بــازار دارد لذا  اما واقعیت میدانی حا

تصمیم گیری جدی در این باره الزامیست.

بررسی اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در اصفهان؛

پایان تملک بانک ها
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

کارت های اعتباری خرید به مردم داده شود 

۳

اوضاع نابسامان اهدای 
خون در نصف جهان

اصغر رحیمی - شهردار دستگرد

ــماره  ــالمی به ش ــورای اس ــه ش ــه مصوب ــه ب ــتگرد باتوج ــهرداری دس ــیله ش بدینوس
 ۳۶/ش/1۴۰۰/۶ مورخ 1۴۰۰/۶/29 درنظردارد نسبت به واگذاری )اجاره دادن( 
ــد  ــده می توانن ــدگان در مزای ــرکت کنن ــذا ش ــد. ل ــدام نمای ــر اق ــگاه CNG کوث جای
جهــت دریافــت اســناد مزایــده بــه واحــد مالی شــهرداری تــا آخــر وقــت اداری مورخ 
1۴۰۰/8/1۵ مراجعــه و تــا تاریــخ 1۴۰۰/۰8/1۶ نســبت بــه تحویل اســناد مزایده 

بــه واحــد حراســت اقــدام نماینــد.
121۰1۶۳ / م الف

نوبت اول
آگهی مزایده
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# اصفهان  تنها  نیست

احداث ۱۲ خط بی. آر. تی
 در شهر اصفهان تا سال ۱۴۰۴ 

۳

۳

۴

۴
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2۰  اکتبر    2۰21 اقتصاد2

بــا توجــه به اینکــه ســاخت واحد هــای قانــون 
جهش تولید مســکن از امسال شــروع خواهد 
شــد، اما تکمیل آن هــا بیش از یک ســال زمان 
خواهــد بــرد لــذا عرضــه واحد هــا بــه امســال 

نمی رسد.
بــه تازگــی از پیشــنهاد  دولــت در حالــی 
اختصاص ســهمیه ۱۵۰ هزار واحــدی برای 
عرضه به بازار اجاره در قالب قانون ســاخت 
یک میلیون مسکن در سال خبر داده است 
که کارشناســان معتقدند یک راه کوتاه تر تا 
رســیدن به اجاره بهای ارزان وجود دارد که 
سیاســت گذار مســکن می توانــد قبــل از هــر 

سیاستی آن را اجرایی کند.
پیشنهاد اختصاص ۱۵۰ هزار واحد مسکونی 
به بازار اجاره از مجموع یــک میلیون واحد 
مسکونی که قرار است ساالنه ساخته شود 
ح شده است که یک  در حالی به تازگی مطر
سیاســت موثرتــر کــه می توانــد عرضــه چند 
برابــری مســکن بــه بــازار اجــاره را بــه دنبال 
داشته باشد همچنان مغفول مانده است.
ح پیشــنهادی جدیــد، اعــالم شــده  در طــر
است برای بهبود وضعیت در بازار اجاره، ۱۵۰ 
هزار واحد استیجاری در قالب قانون جهش 
تولید مسکن با تسهیالت ویژه ساخته شود.

براســاس اعــالم متولــی بخش مســکن در این 
راستا، برای نخستین بار جهت مدیریت بازار 
ح  اجاره، آیین نامه اجاره داری حرفه ای مطر
شــده که در حال حاضر در هیــات دولت بوده 
و در صــورت تصویــب، بــا ســاخت واحد هــای 

اســتیجاری ارزان قیمــت، تحوالتــی در حوزه 
اجاره داری ایجاد خواهد کرد.

آن طور کــه دولت اعــالم کرده قرار اســت در 
صــورت موافقــت با ایــن پیشــنهاد بــا ارائــه 
مجــوز تســهیالت و خدمــات، واحد هــای 
اســتیجاری بــا قیمــت تمام شــده مناســب 
ســاخته شــود تا برای بخــش خصوصی هم 
جذابیــت داشــته باشــد و مــورد اســتقبال 

قرار بگیرد.
با ایــن حــال کارشناســان معتقدنــد روش 
کوتاه تر و موثرتر برای افزایش عرضه مســکن 
چه در بخــش خرید وفروش و چــه اجاره بها 
خ ها می شــود اجرای  که منجــر به تنظیــم نر
سیاســت مالیاتــی موثــر )مالیات ســاالنه بر 

ک مسکونی( است. امال
از این طریق به سرعت و بدون فوت وقت و 
هزینه تیراژی معادل حداقــل ۵ برابر برنامه 
فعلــی )ســاخت ۱۵۰ هــزار واحــدی( بــه بازار 

عرضه می شود.
این در حالی است که همان گونه که متولی 
بخش مســکن نیز اعالم کرده اســت با توجه 
به اینکــه ســاخت واحد های قانــون جهش 
تولید مسکن از امسال شروع خواهد شد، اما 
تکمیل آن ها بیش از یک سال زمان خواهد 

برد لذا عرضه واحد ها به امسال نمی رسد.
در حالی که با این اقــدام می توان به فوریت 
حجم انبوهــی از واحد هــا را به بازار مســکن 
اعــم از بــازار خرید و فــروش یــا اجــاره، عرضه 

کرد.

یک فعال بــازار لــوازم خانگــی بــا بیان اینکه ۱۲ 
تولیدکننده داخلی لوازم خانگی افزایش قیمت 
محصوالت خود را به شکل رسمی اعالم کردند، 
گفت: ایــن تولیدکنندگان همان شــرکت هایی 
هستند که درخواست ممنوعیت واردات لوازم 

خانگی خارجی را به دفتر رهبری دادند.
اقتصاد۲۴ : ســورن، هافِنر، بی اس اچ، شــرکت 
چینی بن ســای، ایران شــرق، پالتینه، لیمون 
چینی آراد، ایکس ویژن، تی ســی ال، هیمالیا، 
کشــوما، امرســان، کلــور و  پــارس، آبســال، پا
مادیــران، شــرکت هایی هســتند کــه بــه طــور 
رســمی و در لیســت ارســالی بــه بــازار، افزایــش 
قیمــت داشــتند؛ بنابرایــن لــوازم خانگی ایــن 

شرکت ها با گرانی همراه شده است.
      گرانی لوازم خانگی بالفاصله پس از 

ممنوعیت
بررســی های اقتصــاد ۲۴ از بــازار لــوازم خانگــی 
همــان  شــرکت،   ۱۲ می دهد ایــن  نشــان 
تولیدکنندگانــی هســتند کــه بــه رهبــری گروه 
صنعتــی انتخــاب، درخواســت ممنوعیــت 
واردات لــوازم خانگــی را به دفتر رهبــری داده و 
برای تامین اقالم مورد نیاز مردم اعالم آمادگی 
کردند. این در حالی است که از رسانه ای شدن 
نامــه ممنوعیــت واردات لــوازم خانگــی کمتــر 
از دو هفتــه می گــذرد. آیا ایــن تولیدکننــدگان 
نمی بایســت حداقــل چنــد مــاه صبــر کــرده و 

انحصار خود را در بازار علنی می کردند؟
      مردم دیگر لوازم خانگی ایرانی نمی خرند

گرانــی ۷ درصــدی اعــالم شــده در محصــوالت 
لوازم خانگی در حالی اســت که هنــوز دو هفته 
نگذشــته کــه ممنوعیــت لــوازم خانگــی اعالم 
شــده و این شــرکت ها مهر دفتر رهبــری بر نامه 
ممنوعیــت خشــک نشــده، اقــدام بــه گرانــی 
کردند. ایــن کار عــالوه بر اینکه به اعتمــاد مردم 
ضربــه می زنــد، اعتبــار حکــم حکومتــی را نیــز 

خدشه دار می کند.
مردم در این میــان منتظر ارزانی لــوازم خانگی 

گهانــی افزایــش قیمت، به  بودنــد، اما اعــالم نا
مثابه اعالم انحصار کامل بر این بازار است.

      صنعت لوازم خانگی خودکفا نشده و 
نمی شود

این تولیدکنندگان در حالی اعــالم خودکفایی 
می کنند و بــه مــردم آدرس غلــط می دهند که 
مواد اولیــه و قطعات مــورد نیاز خــود را از چین 
وارد می کننــد؛ بنابرایــن قیمــت لــوازم خانگی 
وابســتگی مســتقیم بــه ارز دارد. پــس چرا این 
شــرکت ها می گوینــد صنعــت لــوازم خانگــی 
خودکفــا شــده و چــرا بــا افــکار عمومی بــازی 

می کنند؟
      برخی شرکت های لوازم خانگی 

اطالعات غلط به دفتر رهبری دادند
با ایــن شــرایط فروشــنده برایــش نمی صرفــد 
کــه لــوازم خانگی ایرانــی بفروشــد، زیــرا مــردم 
نمی خرند. از آن طرف فضا بــرای لوازم خانگی 
قاچاق و فیک باز شده، زیرا قیمت لوازم خانگی 
خارجــی در رنــج قیمــت لــوازم خانگــی داخلی 
شده است. از طرفی مردم با خرید لوازم خانگی 
خارجــی مطمئــن هســتند کــه یــک برنــد بین 
المللی می خرنــد؛ بنابراین گرانی اعمال شــده 
اخیــر، بزرگ ترین آســیب را بــه افــکار عمومی و 
حکــم حکومتــی زد، زیــرا تولیدکننــدگان لوازم 
خانگی با این افزایش قیمت، به حکم حکومتی 
بــی احترمانی کردنــد و باید جوابگو باشــند که 
برای این کار صبر نکردند که حداقل، مهر دفتر 
رهبری بر نامه ممنوعیت لوازم خانگی بگذرد و 

حتی یک ماه صبر نکردند. 
این تولیدکنندگان در حالی خواستار ممنوعیت 
۵ ســاله لــوازم خانگی هســتند که مــردم حتی 
نمی تواننــد یک مــاه به آن هــا اعتمــاد کنند. از 
طرفی زمانی که وابسته به ارز هستند، اطالعات 
کــه مــا خودکفــا  غلــط بــه رهبــری می دهنــد 
شده ایم. مردم در شرایط به دنبال خرید جنس 
قاچاق اند. این تولیدکننــدگان باید جوابگوی 

آسیبی که به اعتماد مردم زدند، باشند.

مسکن های جدید دولتی به بازار امسال نمی رسد! 

خبر

عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی 
گفت: با رأی قاطع نمایندگان به الزام بانک ها 
به بارگذاری قراردادها و ثبت کلیه عملیات و 
محاســبات مربوط به تســهیالت در صفحه 
تسهیالت گیرنده و ضامنان، زین پس، هیچ 
بانکی نمی تواند بیش از نرخ مصوب شورای 
پول و اعتبار سود بگیرد و دریافت   سود مرکب 

عمال متوقف می شود.
محمد حسین حسین زاده بحرینی در صفحه 
توئیتر خود نوشت:  گام بزرگ  مجلس در  اصالح 
نظام بانکی  با رأی قاطع نماینــدگان به الزام 
بانک ها به بارگــذاری قراردادهــا و ثبت کلیه 
عملیات و محاسبات مربوط به تسهیالت در 
صفحه تسهیالت گیرنده و ضامنان، زین پس، 
هیچ بانکی نمی توانــد بیش از نــرخ مصوب 
شورای پول و اعتبار سود بگیرد و دریافت  سود 

مرکب عمال متوقف می شود.

مدیــرکل دفتــر صنایــع فلــزی وزارت صمــت 
گفت: وزارت صمت هنــوز هیچ اجــازه ای برای 
افزایــش قیمــت لــوازم خانگــی صــادر نکــرده و 
افزایش قیمت های اعمال شده در حال حاضر 
غیرقانونی است. به گزارش  مهر، کیوان گردان در 
یک برنامه تلویزیونی، اظهار کرد: تولیدکنندگان 
لــوازم خانگــی در ســال جــاری افزایــش قیمت 
نداشــتند. بعــد از دســتور وزیــر صمــت دربــاره 
بررســی افزایش قیمــت در بــازار لــوازم خانگی، 
بسیاری از شــرکت ها را بررســی کردیم. خیلی از 
شرکت ها افزایش قیمت نداشــتند. وی افزود: 
برخــی شــرکت ها افزایش قیمــت چهار تــا پنج 
درصدی داشــته اند که تذکر الزم بــه آن ها داده 
شد. مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی 
کید کرد: هرگونه افزایش  وزارت صمت در ادامه تا
قیمت در ســطح عرضــه لــوازم خانگی، قبــل از 
بررسی کارشناسی از سوی وزارت صمت و صدور 
اجازه برای افزایش قیمت، غیرقانونی است و با 
متخلفان برخورد می شــود. وی گفــت: وزارت 
صمت هنوز هیچ اجازه ای برای افزایش قیمت 
صادر نکرده و افزایش قیمت های اعمال شده 

در حال حاضر غیرقانونی است.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: متاسفانه 
طی سال های ۹۷ تا ۹۹، ایرانیان ۷ میلیارد دالر 
در بازار مســکن ترکیه ســرمایه گــذاری کرده اند 
که کمک بسیاری به ترکیه در دوران بحران مالی 
اخیرش بود. مجتبی یوسفی افزود: بسیاری از 
مردم پس از واریز نقدی به حساب این شرکت ها 
بدلیل دسترسی نداشتن به اطالعات تخصصی 
و همچنین انتقــال پــول از طریــق فرایند های 
غیر تجاری، متاسفانه ســرمایه خود را از دست 
داده اند و یا گاها ملکی که به آن ها تحویل داده 
شــده بــا آن چــه کــه تحویــل گرفته انــد تفاوت 
بســیاری داشــته اســت کــه بــا توجــه بــه نحوه 
ک  معامــالت شــرکت های فروشــنده این امــال
در کشــور های همســایه امکان بازپــس گیری 

سرمایه های مردم نیز وجود ندارد.

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس: هیچ 
افزایــش قیمتــی در محصــوالت لــوازم خانگی 
کمیســیون  اتفــاق نیفتــاده اســت. رئیــس 
اقتصادی مجلس شورای اســالمی در بازدید از 
وضعیت بــازار لوازم خانگی در شــهرک صنعتی 
مورچــه خــورت بعنــوان قطب این صنعــت در 
کشور گفت: در بازدید میدانی از تولیدکنندگان 
عمده لوازم خانگی مشــخص شــد هیــچ گونه 
افزایش محسوسی در قیمت لوازم خانگی از اول 
امسال تا کنون اتفاق نیفتاده است.  محمدرضا 
پورابراهیمی با بیان اینکه پس از اتفاقات اخیر و 
کید دوباره بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی،  تا
هیــچ گونــه افزایــش قیمــت در ایــن بخــش را 
نمی پذیریم، افــزود: با توجه بــه افزایش حجم 
تولید این صنعت در کشــور توقع این اســت که 

به زودی قیمت لوازم خانگی کاهش پیدا کند.
وی گفت: همچنــان که در ایــن مدت صنعت 
لوازم خانگی رو به رشــد و پیشــرفت بوده است 
در حال برقراری توافقاتی با صنعت لوازم خانگی 
کشور هستیم تا در آینده هم قیمت و هم کیفیت 

بیش از پیش افزایش یابد.

خبر  وزیر راه و شهرسازی:   

زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن 
در ۸۰۰ شهر تامین شد

وزیــر راه و شهرســازی از تامیــن 
زمین در ۸۰۰ شهر در قالب طرح 
ســاخت چهــار میلیــون واحــد 
مســکونی خبــر داد و گفــت: حــدود ۴۰۰ میلیون 
کــز  تومــان وام را بــرای ســاخت مســکن در مرا
اســتان ها در نظــر گرفته ایــم که ایــن مبلــغ بــرای 

روستاها ۲۵۰ میلیون تومان است. 
رستم قاســمی ر حاشــیه برگزاری مراســم معارفه 
مدیرعامــل جدیــد شــرکت راه آهــن در جمــع 
خبرنگاران درباره چگونگِی جزییات ساخت چهار 
میلیون واحد مسکن،  افزود: در مجلس طی ماه 
گذشته ابالغ شده است که می تواند کمک بسیار 

بزرگی به مردم برای صاحبخانه شدن کند.
قاســمی ادامه داد: ســاخت چهار میلیــون واحد 
مسکونی در دولت سیزدهم به این معنی نیست 
که هر سال یک میلیون واحد ساخته خواهد شد؛  
همه می دانیم ساخت مسکن حدود یک سال و 
نیم زمان می بــرد. در وهله نخســت اعالم کردیم 
که تا حــدود دو میلیون واحد مســکونی را شــروع 
کنــون عملیات اجرایــی آن نیز در  می کنیم و هم ا

مرحله آغاز شدن است.
وی ادامــه داد: طبق آخریــن اطالعاتی کــه امروز 
صبح از سازمان ملی و زمین گرفتم در بیش از ۸۰۰ 
شــهر، زمین برای اجرای ایــن پروژه تامین شــده 
اســت و مهمترین اقدام ایجاد »بانــک زمین« در 
وزارت راه و شهرسازی است که  تا سه ماه دیگر باید 
اقدامات آن را انجام دهیم و اطالعات زمین های 

هر استان را در بانک زمین ثبت کنیم.
کنون برای آغاز ســاخت ۲  قاســمی با ببان اینکه ا
میلیــون واحد مســکونی در بســیاری از شــهرها، 
زمیــن آمــاده شــده اســت، گفــت: ۲۰ درصــد از 
تسهیالت بانکی تا سقف ۳۶۰ هزار میلیارد تومان 
به این پروژه اختصاص پیدا می کنــد و این قانون 
به بانک مرکزی ابالغ شده است و متناسب با تورم 

افزایش پیدا می کند.
وزیــر راه و شهرســازی از تعییــن ســقف وام پــروژه 
جهش تولید مسکن خبر داد و گفت: پیشنهادی 
را برای سقف تسهیالت مســکن به بانک مرکزی 
دادیم که در جلســه روز سه شنبه شــورای پول و 

اعتباربررسی می شود.  
وی گفت: حــدود ۴۰۰ میلیون تومــان وام را برای 

کــز اســتان ها در نظــر گرفته ایــم که ایــن مبلغ  مرا
برای روســتاها ۲۵۰ میلیون تومان است، فردا در 
جلسه شــورای عالی پول و اعتبار این موضوعات 

تصویب می شود.
قاســمی ادامه داد: تمام واجدان شــرایط و خانه 
اولی ها می توانند در سامانه جدید ثبت نام کنند 
و  بــا اســتفاده از تجربیــات مســکن مهر، ســاخت 

مسکن را متقاضی محور در نظر گرفتیم.
وی در پاسخ به این ســوال که آیا اجرای متقاضی 
محور ساخت مسکن به عنوان حذف بررسی فرم 
»ج« است، گفت: فعال فرم ج حذف نشده است،  
با این حال »فرم ج« نیز اشکاالتی دارد که بخشی 
از ســخت گیری ها در مــورد فــرم ج ممکــن اســت 

اصالح شود.  
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همزمان با شروع 
ساخت مجتمع مسکونی ســاخت خدمات هم 
شروع می شود و به عنوان کمک دولت، ساخت 

خدمات رایگان خواهد بود
وی ادامه داد: با انبوه سازان کشور در هفته های 
کــره می شــویم، بــا تعاونی هــای  آینــده وارد مذا

کنون  خوشــنام نیــز وارد گفــت و گــو می شــویم. ا
ساخت ۴۰۰ واحد مسکونی در شهرها و روستاها 
توســط بنیاد مســکن آغاز شده اســت و با کمیته 
امداد و بهزیستی و صندوق تعاون و وزارت کار هم 

توافقنامه هایی را امضا شده است
رستم قاســمی گفت: مســکن را بخش خصوصی 
می ســازد امــا توزیــع مدیریــت ســاخت را بیــن 
دستگاه های ســازنده تقســیم کردیم.  همزمان 
به دنبال تحول در نظام ساخت و ساز هستیم و با 
کره هستیم  برخی کشورهای خارجی در حال مذا

تا دانش نوین ساخت و ساز وارد کشور شود.
بــرای  کشــورها  از  برخــی  بــا  داد:  ادامــه  وی 
صنعتی سازی این چهار میلیون واحد مسکونی 
کره شــدیم کــه روش همــکاری بــا آنها از  وارد مذا
طریق تهاتر بــا نفت فاینانس یــا پرداخت خواهد 

بود.
گــذاری  وزیــر راه و شهرســازی دربــاره فاصلــه 
اجتماعی در پروازها، ادامه داد: بر اساس مصوبه 
ستاد کرونا رعایت پروتکل های پذیرش مسافر با 
محدودیت ۶۰ درصد در هواپیما تصویب شد اما 

کسن  اخیرا بحث شده است کسانی که دو دوز وا
را زدنــد می توانند ســهم بیشــتری را ببرنــد و پس 
کسیناســیون،  از صــدور کارت های هوشــمند وا

امکان سهم بیشتر مسافر وجود دارد.
وی در پاســخ به ایــن ســوال کــه گفتــه می شــود 
گزینه های پیشــنهادی برای انتخــاب معاونان و 
مدیران شرکت ها و دستگاه های مرتبط با وزارت 
راه و شهرسازی تحت فشار هستید و این مدیران، 
انتخاب شــما نیســتند، گفت: این موضــوع هرگز 
صحت نــدارد و تمام مدیران و معاونــان را خودم 

انتخاب می کنم.  
وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره بــه تغییــر قیمــت 
بلیت حمل و نقل عمومی پــس از مصوبه رعایت 
۶۰ درصدی، یادآور شد: بخشی از افزایش قیمت 
بلیت هواپیما در گذشته به دلیل رعایت مصوبه 
۶۰ درصــدی بــوده و ایرالین هــا مجبــور بودنــد 
صندلــی خالــی را جبــران کننــد. وقتی ســهم ۱۰۰ 
درصد شود به دنبال کاهش قیمت بلیت هستیم 
وجلســه با ایرالین هــا می گذاریــم و امیدواریــم 

بتوانیم قیمت را پایین آوریم.

مدیرکل دفتر صنایع نساجی، 
ک و سلولزی وزارت صمت  پوشا
کید بر اینکه عرضه برندهای  با تا
خارجی ثبت نشده و مدعی تولید در ایران، قاچاق 
محســوب می شــود، تصریح کــرد: تنها یــک برند 
کنــون اطالعــات مربوط بــه موجودی  خارجی تا
واردات خــود را ارائــه داده و هیچگونه اطالعاتی از 

مابقی برندها نداریم. 
کید  افسانه محرابی در یک برنامه تلویزیونی، با تا
بر اینکه عرضــه برندهــای خارجــی ثبت نشــده و 
مدعی تولید در ایران، قاچاق محسوب می شود، 
گفــت: هیــچ اطالعاتــی از برندهــای خارجــی کــه 
در ایــران شــعبه دارنــد و مدعــی تولیــد در داخــل 
هســتند ارائه نشــده اســت و از نگاه وزارت صمت 

عرضه این برندها، قاچاق است.
به گفته دســتورالعمل صــدور مجوز تولیــد بدون 
کارخانه صادر شده است. بر این اساس برندهای 
خارجی باید برند و شــرکت خــود را در داخل ایران 
ثبت کننــد و با یــک تولیدکننــده داخلی قــرارداد 
ببندند و مشخصات کامل خود را به وزارت صمت 
کنون فقط یــک برند خارجی  ارائــه بدهند. امــا تا
اطالعات مربوط به موجودی واردات خود را ارائه 
داده و از مابقی برندها هیچگونه اطالعاتی نداریم.

ک از        وزارت صمت مخالف واردات پوشا
طریق مناطق آزاد 

ک به  محرابی با اشاره به واردات غیر رسمی پوشا
شــکل ته لنجی و کولبری، اظهــار کرد: بــا واردات 
ک از طریــق مناطــق آزاد مخالف هســتیم  پوشــا
ک مناطــق آزاد نیــز بایــد در داخل کشــور  و پوشــا

تامین شود.
ک و سلولزی  مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشا
در ادامه بــا بیان اینکــه بر اســاس مــاده ۱۳ قانون 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز، از اســفند مــاه ۱۳۹۷ 
ک اعم از واردات و تولید داخل  باید تمامی پوشــا
شناسه دار می شد، تصریح کرد: بسترسازی الزم 
برای اجرای طرح شناســه کاال انجام شــده و این 
موضوع به تولیدکنندگان نیز ابالغ و آموزش های 

الزم ارائه شده است.
اما بــه گفتــه وی نظر تولیــد کننده ها ایــن بود که 
اول باید بــا کاالی قاچاق مقابلــه و صندوق های 
پست گذاشته شود. چون این شــرایط منوط به 
کد رهگیــری توســط صندوق های پســت اســت 
تا شناســه کارآیــی الزم را داشــته باشــد. بنابراین 
ســازمان های صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
در اســتان ها در این زمینه کارهای خــود را انجام 
دادند و به اتحادیه ها اطالع رسانی کردند، اما کار 

عقب افتاده است.
محرابی با اشــاره به رکود ناشــی از شــیوع ویروس 
کرونــا در بازارهــای دنیا، تصریــح کرد: بســیاری از 
ک خارج از فصل ندارند و این  کشورها عرضه پوشا

ک خارج از فصل به کشورهایی مانند ایران  پوشا
وارد می شود.

ک        سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پوشا
قاچاق جمع آوری شد

در ادامــه مصطفــی پورکاظــم شایســته، معــاون 
حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: در نتیجه 
ک در ســال  اجرای طــرح مقابلــه با قاچاق پوشــا
ک از دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون  ۱۳۹۷، قاچاق پوشا
دالر به حــدود یــک میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون دالر و 
شاید کمتر از یک میلیارد دالر در سال ۱۳۹۸ رسید.

بــه گفتــه وی در نتیجه اجــرای طــرح جدید این 
ســتاد از مهر امســال هم فقط در ۸ روز گذشته در 
ک  تهران ســه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پوشا

برنــد جمــع آوری و ویترین هــا در مجتمع هــای 
تجاری بزرگ تهران اصالح شده است. ستاد مبارزه 
ک  با قاچاق، طرح جامــع مبارزه با قاچاق پوشــا
را در ســطح عرضه و در مرزهــا تهیه و ابــالغ کرده و 
عالوه بر آن جمع آوری و برخورد در سطح عرضه، 

آغاز شده است.
پورکاظم شایسته با بیان اینکه ۱۲۰ نشان خارجی 
به ستاد ابالغ شده که قاچاق محرز است و در طرح 
جمع آوری باید از سطح عرضه جمع آوری شود، 
تصریح کرد: اما به رغم استعالم از وزارت صمت که 
با صراحت سه نشان خارجی دیگر را هم جزو این 
۱۲۰ نشان قرار دهند، هنوز این موضوع به ما ابالغ 
نشده است. بنابراین برای جمع آوری این برندها 

منتظر اعالم سیاست وزارت صمت هستیم.

ک خارجی،  کدام پوشا
قاچاق محسوب می شود؟

چرا لوازم خانگی گران شد؟

جزئیات افزایش قیمت لوازم خانگی 

رئیــس اتحادیه صنــف فروشــندگان گوشــت قرمز 
اصفهان گفت: قطعا در زمســتان با کمبود و گرانی 

گوشت قرمز مواجه خواهیم بود. 

اصغر پورباطنی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان 
گوشت قرمز اصفهان گفت:  کشتار دام های زنده به 
دلیل کمبود و گرانی نهاده های دامی که در اواسط 

تابســتان انجام گرفت، عاملی برای کمبــود دام به 
شمار می آید و صادرات دام زنده هم بر این معضل، 

دامن می زند.
وی افــزود: خشکســالی و نبــود آذوقــه باعــث شــد 
که دامــداران کشــتار دام های خــود را بــه صرفه تر از 
نگهداری آن ها بدانند. این موضوع در همان زمان 
هم نسبت به کمبود دام به مسئوالن هشدار داده 

شد.
رئیــس اتحادیه صنــف فروشــندگان گوشــت قرمز 
اصفهــان ادامــه داد: ذخیره گوســفند بــرای فصل 
زمستان الزم بود، اما به دلیل شــرایط پیش آمده، 

دام های الغر ذبح شدند.
کید کرد: به طور معمول در فصل سرما به  پورباطنی تأ
دالیلی، چون مشکالت حمل و نقل، کمبود آذوقه و 
گر  تلفات دام، معضل کمبود دام وجود دارد. حال ا

صــادرات دام زنده هم به موارد اشــاره شــده اضافه 
شود قطعا در زمستان با کمبود و گرانی گوشت قرمز 

مواجه خواهیم بود.
وی خاطرنشــان کــرد: گرانــی و کمبــود گوشــت در 
استان هایی مانند اصفهان به دلیل آنکه در تأمین 

دام سبک خودکفا نیستند شدت بیشتری دارد.
رئیــس اتحادیه صنــف فروشــندگان گوشــت قرمز 
اصفهان در پاســخ به این ســوال که قیمت گوشت 
نسبت به سال گذشته چه میزان گران تر شده است؟ 
گفت: قیمت گوشت قرمز تغییر چندانی نداشته و 
تقریبا متعادل بوده است، اما قدرت خرید مردم برای 

تهیه این ماده غذایی کاهش داشته است.
پورباطنی تصریح کرد: سرانه مصرف گوشت قرمز هر 
نفر در روز ۷۵ گرم است، اما به دلیل شرایط اقتصادی 

عده ای از مردم توان مصرف این میزان را ندارند.

گوشت قرمز با آمدن سرما!  گرانی 

عضو هیئت علمی پژوهشکده 
پولی و بانکی:

دریافت سود مرکب 
متوقف می شود

مدیرکل صنایع فلزی وزارت صمت:

افزایش قیمت لوازم خانگی
 غیرقانونی است

ایرانیان ۷ میلیارد دالر 
در ترکیه مسکن خریده اند 

در بازدید رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس از قطب لوازم خانگی:

ثابت ماندن قیمت لوازم 
کشور  خانگی در 

خبر

خبر
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سخنگوی صنعت برق استان :

خطوط شبکه برق سراسری 
در اصفهان با خطر فرونشست زمین روبروست

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

ســخنگوی صنعــت برق اســتان 
اصفهان گفت: فرونشست زمین 
می تواند بــه خطری بالقــوه برای 
۱۰ هزار کیلومتر خطوط انتقــال و توزیع بــرق در این 

منطقه تبدیل شود. 
محمدرضا نوحی افزود که جایگزینی هر دکل انتقال 
برق که براثر هر حادثه ای ســقوط کند دست کم به 
یک ماه زمان نیاز دارد و در بیشتر موارد با سقوط یک 
دکل از خــط، بقیه دکل هــای آن خط نیــز به صورت 

زنجیره ای سقوط می کنند. 
وی ادامــه داد: بازرســان شــرکت بــرق منطقــه ای 
اصفهان اولین گزارش های فرونشســت را در محل 
اســتقرار دکل های فشــار قوی، ۲ ســال پیش اعالم 
کردند و از همــان زمان کارشناســان بهره بــرداری با 
همکاری گروه مطالعات ژئوتکنیک و زمین شناسی 
بررسی الزم را برای اســتحکام دکل ها انجام دادند و 
کنون هیچ واژگونی دکل براثر فرونشست زمین در  تا

استان گزارش نشده است.
نوحــی افــزود: در ۱۰ ســال گذشــته به علــت کاهش 
قابل توجه بارش ها و برداشت های بیش از اندازه از 
آب های زیرزمینی، چالش رانش زمین که سال های 
پیش در مناطق تحت پوشش شرکت برق منطقه ای 
اصفهان وجود داشت به چالش فرونشست تبدیل 

شده است.
سخنگوی صنعت برق اســتان اصفهان ادامه داد: 
بیــش از ۱۰ هــزار کیلومتر خطــوط انتقــال و توزیع در 
مناطق تحت پوشش شرکت برق منطقه ای اصفهان 
وجود دارد که ســاالنه ۲ بار به صورت “پیمایشی” و 

“صعودی” بررسی می شوند.
کید کرد: همه جوانب ایمنی خطوط انتقال  نوحی تا

و توزیع از جمله تهدیدات فرونشست زمین بررسی 
و برای رفع مشــکل به کارشناسان مربوطه منتقل 

می شود.
جــواد شــمس کارشــناس ارشــد اداره بــرق اســتان 
اصفهان نیــز در این خصــوص به ایرنا گفــت: مقاوم 
ســازی و بهینــه ســازی دکل هــای بــرق درمقابــل 
فرونشســت یکی از چالش های اصلی صنعت برق 

استان است.
وی افــزود: بــا توجــه بــه اســتقرار اصفهــان در مرکز 
کشور، حفاظت از تجهیزات و دستگاه های شبکه 
قــدرت بــرق از جملــه دکل هــا، پســت های بــرق و 
ترانسفورماتورها برای پایایی شبکه سراسری برق 

کشور ضروری است. 

کارشناس ارشد اداره برق  استان اصفهان گفت: عمر 
دکل های برق در استان به نسبت زیاد است و مقاوم 
سازی آن ها باید با حساسیت بیشتری دنبال شود 
و با توجه به تغییرات زیاد بســتر زمین در ســال های 
گذشته که  علت اصلی آن خشکســالی است، رصد 
خطوط انتقال باید با دقت بیشتری صورت گیرد و 
انجام کارهــای فناورانه در افزایــش امنیت خطوط 

انتقال باید انجام شود. 
شمس افزود: توجه به اطلس فرونشست در بازدید 
از خطوط انتقال ضروری اســت و امروزه اســتفاده از 
فناوری جدید برای سبک سازی سازه های صنعت 

برق، بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.
به عقیده کارشناسان احیای رودخانه زاینده رود و 

تامین حقابه آن و تاالب گاوخونی، راهکار اساسی رفع 
بحران فرونشست زمین در استان اصفهان است.

بر اســاس تعریف یونســکو، فرونشســت شــامل فرو 
ریزش یا نشست سطح زمین است که به علت های 
متفاوتــی در مقیــاس بــزرگ روی می دهــد؛ بــه طور 
معمول این اصطالح به حرکت قائم رو به پایین سطح 
زمین که می تواند با بردار اندک افقی همراه باشد، گفته 
می شود و مهمترین علت آن بهره برداری غیر اصولی و 

بیش از حد از تغذیه آبخوان است.
شرکت برق منطقه ای اصفهان، متولی تامین و توزیع 
برق ۲ استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری است.
اســتان اصفهان حدود پنج میلیــون و ۳۰۰ هزار نفر 

جمعیت و  نزدیک به سه میلیون مشترک برق دارد.

مدیر کل استاندارد اصفهان گفت: بیشترین 
پرونده هــای تخلــف در بخــش اســتاندارد در 
استان مربوط به مصنوعات طال، مواد غذایی 

و بعد از آن بخش مصالح ساختمانی است. 
محمود فرمانی مدیر کل اســتاندارد اصفهان 
گفت: بازرسان و کارشناسان استاندارد به طور 
مرتب از واحد های صنفی بخش های مختلف 
در طول سال بازدید و موارد تخلف را شناسایی 
می کننــد کــه بیشــترین تخلف هــای گــزارش 
شده مربوط به مواد غذایی، مصنوعات طال و 

واحد های زرگری و مصالح ساختمانی است.
وی از جملــه تخلف هــای مشــاهده شــده 
در زمینــه مــواد غذایــی را تولیــد بدون نشــان 
اســتاندارد یــا بــا کیفیــت پایین تــر از ســطح 
اســتاندارد و اســتفاده از مواد غیر مجاز عنوان 
کرد و اظهار داشت: با توجه به اهمیت کیفیت 
در مواد غذایی به منظور تامین سالمتی مردم، 
پرونده های تخلف در این بخش با حساسیت 
زیادی پیگیری و با متخلفان برخورد می شود.

فرمانی بــا بیان اینکه تولیــد غیر مجــاز و بدون 
کیفیــت پایین تــر از  نشــان اســتاندارد یــا بــا 
اســتاندارد نیز از جمله تخلف های ثبت شده 
در زمینــه مصالــح ســاختمانی اســت، اضافــه 
کــرد: داشــتن نشــان اســتاندارد بــرای مصالح 
ســاختمانی مختلــف ماننــد شــن و ماســه، 
تیرچه و آجــر از اهمیت خاصی برخوردارســت 
و از نظارت بر واحد های تولیــدی فعال در این 

بخش غفلت نمی کنیم.

مدیرکل استاندارد استان اصفهان خاطرنشان 
کــرد: در زمینــه مصنوعــات طــال و واحد هــای 
زرگــری نیز عمــده تخلف هــای مربوط بــه عیار 
پایین تر از استاندارد ملی و نداشتن کد ساخت 

است.
کید بر اینکه فــروش مصنوعات طالی  وی با تا
خارجی در طال فروشی ها ممنوع است، تصریح 
کــرد: مصنوعات طــالی تولیــد داخل نیــز باید 
دارای کد ساخت باشد که در اصفهان با حرف 

انگلیسی " ای " )E( آغاز می شود.
فرمانی گفــت: پرونده های تخلف اســتاندارد 
در کمیسیون ماده ۴۲ )حقوقی استاندارد( با 
حضور مسووالنی از اداره کل استاندارد استان، 
دادستانی، سازمان حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان، اتاق بازرگانی و اتاق 

اصناف اصفهان مورد بررسی قرار می گیرد.
وی اضافــه کــرد: مــردم می تواننــد در صــورت 
مشــاهد هرگونــه تخلــف در زمینــه کاالی غیــر 
اســتاندارد، آن را از شــماره تلفن ۱۵۱۷ گزارش 

کنند.

رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات 
شــهری شــورای اسالمی شــهر اصفهــان گفــت: 
شهروندان باید دقت کافی را در تفکیک زباله های 

خانگی داشته باشند. 
صادقیان رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست 
و خدمات شــهری شــورای اسالمی شــهر اصفهان 
با بیان اینکه اصفهان در نگاه ملــی و بین الملی به 
عنــوان یک مرکز گردشــگری محســوب می شــود، 
ادامه داد: بخشــی از این موضوع مرهون خدمات 
شهری مناسب شهر و اقدامات خوبی است که برای 

کیزگی و زیبایی شهر شده است. پا
او  با اشــاره بــه ســازمان های زیرمجموعه معاونت 
خدمات شــهری افــزود: اصفهــان یکــی از بهترین 
آرامســتان ها را در بیــن شــهر های ایران دارد کــه در 
مدت کرونا علی رغم ســختی های بســیار عملکرد 

خوبی را در تاریخچه خدمت خود رقم زد.
رئیــس کمیســیون ســالمت، محیــط زیســت و 
خدمــات شــهری شــورای اسالمی شــهر اصفهان 
با بیان اینکه ایمنی شــهر وابسته به ســازمان آتش 
نشانی اســت، اظهار کرد: این سازمان پر جمعیت 
کندگی مناســب اســت و نــگاه ویژه ای بــه آن  بــا پرا
می شــود؛ پنج درصــد از عــوارض ساخت وســاز نیز 

برای تجهیز و به روزرسانی این سازمان در نظر گرفته 
شده است. صادقیان با اشاره به اهمیت سازمان 
زیباسازی، گفت: این سازمان می تواند در سالمت 
روانی مردم تأثیــر بگذارد کــه امیدوارم ماننــد دوره 
چهــارم شــورا کــه شــکوفایی در ایــن ســازمان رقم 
خورد، در این دوره نیز باز هم شاهد اقدامات خوب 

و تأثیرگذار برای شهر و شهروندان باشیم.
او افــزود: نواقصی نیــز در ســازمان های وابســته به 
حوزه خدمات شهرداری می بینیم مانند وضعیت 
بازار های روز کوثر که قرار است مورد بررسی قرار گرفته 
و ادامه کار این مجموعه بازار ها با یک نگاه کامل تری 

پیش رود.
صادقیان گفت: به طور متوسط سرانه هر شهروند 
روزانه نیم کیلوگرم تولید پسماند است که با توجه 
جمعیت اصفهان بین ۹۰۰ تا یک هزار تن در ماه زباله 
تولید می شود بنابراین شهروندان باید دقت کافی را 

در تفکیک زباله های خانگی داشته باشند.
او اضافــه کــرد: آلودگی هــای ناشــی از شــیرابه این 
پسماند ها یکی از مباحث مهم زیست محیطی شهر 
به حســاب می رود که در این دوره تصمیم داریم با 
استفاده از فناوری های به روز داخلی دفن پسماند 

را به حداقل ممکن برسانیم.

مدیر عامل آبفای استان اصفهان در دیدار با اعضای 
هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان 
اصفهان بر تعامل دوســویه میان اصحاب رسانه و 

کید کرد. آبفا تا
هاشــم امینی بــا بیان ایــن کــه در ســال های اخیر 
رسانه ها در بزنگاه های مختلف در مدیریت تقاضا و 
مصرف آب در جامعه، آبفای استان اصفهان را یاری 
کرده اند، اظهار داشت: فعاالن رسانه ای پل ارتباطی 
میان مردم و مسئوالن هستند که در سال های اخیر  
تبعات ناشی از خشکســالی را به خوبی برای مردم 

تشریح کرده اند.
وی به آثارگسترده ناشی از پدیده خشکسالی اشاره 
کرد و بیان داشــت: عدم جاری شــدن آب در بســتر 
رودخانه زاینده رود عالوه بر این که فرونشست زمین 
را در پــی دارد، به میراث فرهنگی اصفهان آســیب 
می رساند که تهدیدی بسیار جدی برای تمدن این 

سرزمین به شمار می آید.
کید بر اهمیت  مدیرعامل آبفای استان اصفهان با تا
باز چرخانــی آب گفــت: در ســال های اخیر صنایع 
بزرگ استان با استفاده از پســاب  برای رفع نیاز آبی 

خود، زمینه را در استفاده بهینه از آب مهیا کردند. 
امینی به ارزش حیاتی آب در استان اصفهان اشاره 

کرد و گفت: هر قطره از آب در استان باید به خوبی در 
بخش شرب، صنعت، کشاورزی و خدمات مدیریت 
شــود تــا تبعــات ناشــی از خشکســالی تا حــدودی 

مهار شود.
وی از اصحاب رســانه خواست با مســتند سازی و 
تحلیل های سازنده در بخش آب، مسئوالن استان 

را در رفع مشکالت ناشی از خشکسالی یاری دهند.
 امینی افــزود: فعاالن رســانه ها می تواننــد با تولید 
گزارش هــای ســازنده، تصویر صحیــح و شــفافی از 
آثار ناشــی از خشکســالی در اســتان را ارائــه دهند و 
راهکارهایــی کــه در این زمینه اتخــاذ شــده را برای 

مردم بیان کنند. 
مدیر عامل آبفای اســتان اصفهان اعــالم کرد: این 
شرکت همواره رویکرد حمایتی نســبت به فعاالن 
عرصه رســانه داشــته اســت و ایــن رویــه همچنان 

ادامه دارد. 
در ادامه این جلســه رئیس و اعضای هیات مدیره 
انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان اصفهان به 
بیان نقطــه نظــرات خــود در زمینه تعامــل هر چه 
بیشتر اصحاب رسانه با شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان پرداختند و پیشنهاداتی در این خصوص 

ارائه دادند.   

بیشترین پرونده های تخلف در بخش غیراستانداردها در استان: 

طال و مواد غذایی غیر استاندارد در بازار  

تولید هزار تن زباله در ماه توسط شهروندان اصفهان 

در دیدار مدیرعامل آبفای استان اصفهان و اعضای هیات مدیره انجمن صنفی 
روزنامه نگاران مطرح شد؛

فعاالن رسانه ای تبعات ناشی از خشکسالی را به خوبی 
کرده اند برای مردم تشریح 

معــاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه 
و شهرســازی اســتان اصفهان گفت: ۵۱۳ 
ح راه ســازی در نقاط  میلیــارد تومــان طــر
مختلف ایــن اســتان در دســت احــداث 
کنون ۲۸۵ میلیارد تومان  وجود دارد که تا

در قالب این قراردادها هزینه شده است. 
بهزاد شاهســوندی افزود: بر اساس پیش 
بینی هــا تــا پایــان ســالجاری ۱۲۰ تــا ۱۵۰ 
کیلومتر از این محورها بصورت چهار خطه 

زیر بار ترافیک قرار خواهد گرفت.
وی خاطرنشــان کرد: تا پایان ســال ۱۳۹۹ 
طول آزادراه های استان اصفهان به حدود 
۴۸۰ کیلومتر،  طول بزرگراه ها به ۲ هزار ۱۷۴ 
کیلومتــر، طــول راه هــای اصلــی بــه ۲ هــزار 
و ۲۴۵ کیلومتــر و طــول راه هــای فرعــی بــه 

یک هزار و ۸۵ کیلومتر رسید.
معاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان اظهار داشت: 
یک هزار و ۷۶۷ کیلومتر از راه های اســتان 
نیاز به ارتقاء دارد کــه در جریان آن باید راه  
روســتایی به فرعی، راه فرعی بــه راه اصلی 

و راه اصلی به راه بزرگراهی تبدیل شود.
وی اضافه کرد: اولویــت بندی ارتقاء راه ها 
بر اســاس میزان ترافیک در محــور و تعداد 
وقــوع حــوادث در آنهــا  انجــام شــده و در 
زمــان حاضــر ۴۲۲ کیلومتــر از ایــن راه ها در 
اولویــت نخســت، یــک هــزار و ۲۸ کیلومتر 
در اولویــت دوم و ۳۱۶ کیلومتــر در اولویــت 

سوم قرار دارد.
      ۳۲۷ کیلومتر بزرگراه در اصفهان در 

دست احداث است
معاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و 
شهرســازی اصفهان گفــت: ۳۲۷ کیلومتر 
بزرگراه در سطح استان در قالب ۴۲ قرارداد 

فعال در حال احداث است.
وی خاطرنشان کرد: ساخت یک کیلومتر 
آزادراه و بزرگراه استاندارد حدود پنج تا ۵.۵ 

میلیارد تومان هزینه دارد.
شاهســوندی بــا اشــاره به اینکــه فرآینــد 
شــروع  مطالعــات  انجــام  بــا  راه ســازی 
می شود، گفت: در زمان حاضر ۲۵ قرارداد 
مشــاور در اســتان وجــود دارد کــه حــدود 
۱۹ مــورد از آنهــا در مرحلــه مطالعــه راه هــا 

هستند.
گفتــه وی، پــس از انجــام مطالعــات  بــه 
راه هــا و ارائــه آن بــه اداره کل و در صــورت 
جــذب  بــرای  الزم  پیگیــری  تصویــب، 
اعتبارات انجام می شود و در نهایت فرایند 
انتخاب پیمانکار و عملیات اجرایی شروع 

می شود.
      وجود ۱۶۰ نقطه حادثه خیز در 

استان اصفهان
شاهسوندی با بیان اینکه ۱۶۰ نقطه حادثه 
خیز در استان اصفهان وجود دارد، افزود: 
رفع نقاط حادثــه خیز بر اســاس اطالعات 
ارائه شــده توســط پلیس راهور و اداره کل 
راهــداری و حمل و نقــل جــاده ای و طبق 
اولویت بندی صورت گرفته در دســتور کار 

راه و شهرسازی استان قرار می گیرد.
کنــون حــدود ۴۸ نقطه  وی بیــان کــرد: تا
حادثــه خیــز اســتان اولویــت بنــدی و رفع 
خطر شده است و سایر نقاط هم در دستور 

کار قرار دارد.    
      بهره برداری از ۳ ساختمان دولتی 

در استان اصفهان 
کل  معــاون مهندســی و ســاخت اداره 
راه و شهرســازی اســتان اصفهــان گفــت: 
ح ســاختمان دولتی  کنــون ســه طــر هــم ا
در اســتان بــا پیشــرفت فیزیکــی ۷۰ تــا ۹۵ 
درصدی در حال اجرا اســت کــه بزودی به 

بهره برداری می رسند.
ح هــای در حــال ســاخت را شــامل  وی  طر
بحــران  مدیریــت  ســاختمان  احــداث 
استان، ســاختمان فرمانداری اردستان و 
بخشداری کویرات آران و بیدگل اعالم کرد.

ســاختمان  داد:  ادامــه  شاهســوندی 
مدیریــت بحــران اســتان بــا ۷۵ درصــد 
پیشــرفت فیزیکــی، در صــورت تخصیــص 
اعتبار الزم تا ســه ماهــه اول ســال ۱۴۰۱ به 

بهره برداری می رسد.
وی افزود: ساختمان فرمانداری اردستان 
نیــز بــا پیشــرفت فیزیکــی ۷۰ درصــدی در 
کاری قــرار دارد و در صــورت  مرحلــه نمــا
تامین اعتبار در ســال ۱۴۰۱ افتتاح خواهد 
شــد و بخشــداری کویرات هم با پیشرفت 
فیزیکی ۹۷ درصد، تنها کارهای جزیی آن 

باقی مانده است.  
۱۱ هــزار و ۵۰۰ کیلومتــر راه در اصفهــان 
وجــود دارد و بــا توجــه بــه موقعیــت ویــژه 
جغرافیایی این اســتان، اصفهــان بعنوان 
چهــارراه ترانزیتــی، رتبــه نخســت حمــل 
بــار و رتبــه ســوم حمــل مســافر را در کشــور 

داراست.

خبر خبر

خبر

استان

خبر

رئیس جهــاد کشــاورزی ســمیرم گفت: یکــی از 
اهداف مهم برای تشویق کشــاورزان به کاشت 
گیاهان با نیاز آبــی کم رهایــی از تک محصولی و 

مصرف بهینه آب در منطقه می باشد. 
اشکبوس رضایی اظهار داشــت: با رونق گرفتن 
کاشــت گیاهــان دارویــی و تشــویق کشــاورزان 
بــه کاشــت گیاهــان دارویــی و گل محمــدی در 
شهرستان،کشاورزان در  ۱۵۰ هکتار از زمین های 

خود این گیاهان را کاشت کردند.
رئیس جهاد کشاورزی سمیرم افزود: زرین گیاه، 
آویشن، گل گاوزبان و درختان بادام و زرشک و گل 
محمدی گیاهانی هستند که توسط کشاورزان در 

زمین های کشاورزی کاشت شده است.
وی افزود: طی خشک سالی های چند سال اخیر 
و کم شــدن منابع آبی و بر اساس سیاست های 
وزارت جهاد کشــاورزی مبنــی بر اصــالح الگوی 
کشت با توجه به منابع آبی هر منطقه کشاورزان 
به سمت کاشت گیاهان با نیاز آبی کم در منطقه 

تشویق شدند.
رضایی خاطر نشان کرد: یکی از اهداف مهم برای 
تشویق کشاورزان به کاشــت گیاهان با نیاز آبی 
کم رهایی از تک محصولی و مصرف بهینه آب در 

منطقه می باشد.
رئیس جهاد کشاورزی سمیرم با اشاره به کشت 
کدو در منطقه شهرســتان تصریح کرد: دو هزار و 
دویست هکتار سطح زیر کشت کدو شهرستان 
سمیرم با میانگین هزینه  ۳۵ میلیون تومان در 
هکتار و درآمد خالص  ۴۰ میلیون تومان کشــت 

می شود.
وی تصریح کرد: این محصول بیشتر در منطقه 
حنا کشــت می شــود که عــالوه بر تأمیــن تخمه 
آجیلی، منبع بســیار غنی از روی اســت که روی 
خواص بســیار زیادی از تقویت سیســتم ایمنی  
گرفته تا افزایش اســتحکام مو و ناخــن و افزایش 
رشد کودکان دارد و پسماند آن جهت تعلیف دام 

استفاده می شود.

نماینــده خمینی شــهر در مجلــس شــورای 
اسالمی گفت: فرونشست زمین تا سال ۱۴۱۰ 

از استان اصفهان مخروبه می سازد. 
محمدتقــی نقدعلی نماینده خمینی شــهر 
در مجلس شورای اسالمی گفت: پیش بینی 
می شــود در ســال ۱۴۱۰، اســتان اصفهــان 
حدود ۴۰ سانتی متر فرونشست داشته باشد 
که این اتفاق در صورت وقوع از استان پهناور 

اصفهان، مخروبه می سازد.
و  فرونشســت  معضــل  خصــوص  در  او  
خشکســالی در اصفهان، اظهار کرد: تأمین 
آب شــرب، کشــاورزی و اشــتغال مــردم 
اصفهان این روز ها به موضوع اصلی استان 
تبدیل شده است؛ حیات و ممات مردم این 
اســتان وابســته به آبی اســت کــه در اثر ســو 
مدیریــت و برداشــت های غیر قانونــی امروز 

اصفهان، به العطش افتاده است.
وی افزود: متأسفانه طی سال های گذشته 
بــه دلیــل خشــکی زاینــده رود، آب شــرب و 

حقابه کشاورزان اصفهان ناچارا از آب خوان 
تأمین شده است؛ متأسفانه برداشت آب از 
منابع زیرزمینی، ناشی از تعارضاتی بوده که 
در استان های باال دست به زاینده رود انجام 

شده است.
نماینــده خمینــی شــهر در مجلس شــورای 
اسالمی ادامه داد: زمانی که آب خوان ها به 
عنوان تنهــا منابع تأمین آب مورد اســتفاده 
قرار بگیرد، قطعا خالی شده و باعث می شود 
خلع هایــی در ســفره های زیــر زمینی ایجاد 
شــود که ایــن موضــوع ســبب فرونشســت 

می شود.
پیش بینــی  کــرد:  خاطرنشــان  نقدعلــی 
می شــود در ســال ۱۴۱۰، اســتان اصفهــان 
حدود ۴۰ سانتی متر فرونشست داشته باشد 
که این اتفاق در صورت وقوع از استان پهناور 
اصفهان، مخروبه می سازد؛ الزم است پیش 
از تخریب میــراث جهانی اســتان، فکری به 

حال جریان دائمی زاینده رود کنیم.

خبرخبر
کشت در سمیرم  تغییر الگوی 

گیاهان دارویی  کاشت  با 

تا 1۰ سال آینده : 

اصفهان ۴۰ سانتی متر پایین تر می رود! 

واحــد  شــرکت  مدیرعامــل 
اتوبوســرانی اصفهــان و حومــه 
گفــت:  تــا ســال ۱۴۰۴، احــداث 
۱۲خط اتوبوس تندرو بی. آر. تی در نظر گرفته شــده 
کنون ســه خط آن به طول ۳۲ کیلومتر اجرا و به  که تا

بهره برداری رسیده است. 
ســید عبــاس روحانــی مدیــر عامــل شــرکت واحــد 
اتوبوســرانی اصفهــان و حومه با اشــاره به چهارمین 
خط اتوبوس تنــدرو در اصفهــان و معرفی عملکرد و 
تأثیر آن در کاهش ترافیک شــهر، اظهار کرد: حمل و 
نقل عمومی در شهر اصفهان به الگو هایی برای اجرا 
نیاز دارد که با توجه به سرعت رشد شهر و درخواست 
شهروندان برای استفاده از حمل و نقل عمومی باید 

هر روز تغییر کرده و به روز شود.
وی افزود: حدفاصل بین حمل و نقل موتوری و ریلی 
همچون مترو یا تراموا از چند سال قبل خطوط تندرو 
یا بــی. آر. تی تعریف شــده تا هــر کجا امــکان برقراری 

خطوط ریلی نباشــد، خطوط بــی. آر. تی اســتفاده 
شود.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه 
با بیان اینکه در برنامه اصفهان تا سال ۱۴۰۴، ۱۲ خط 
کنون  اتوبوس تندرو بی. آر. تی در نظر گرفته شده که تا
سه خط آن به طول ۳۲ کیلومتر اجرا و به بهره برداری 
رسیده است، تصریح کرد: یکی از خطوط بی. آر. تی 
که شهروندان شاهد اجرای آن هستند، خط چهارم در 

خیابان هشت بهشت است که از اوایل سال گذشته 
عملیات اجرایی آن آغاز شده و دو منطقه سه و چهار 

شهرداری را پوشش می دهد.
وی خاطرنشــان کرد: خط چهــار بی. آر. تی شــامل 
۱۰ ایستگاه است که پنج ایستگاه در محدوده منطقه 
سه شهرداری و پنج ایستگاه در محدوده منطقه چهار 
احداث و مورد استفاده شهروندان قرار خواهد گرفت.
روحانی گفت: برای خرید اتوبوس های مورد نیاز خط 

چهار بی. آر. تی، از طریق اوراق مشارکت اقدامات الزم 
انجام شده و پس از آغاز فعالیت تأثیرات حمل و نقلی و 

ترافیکی خوبی را به همراه خواهد داشت.
وی افزود: زمانی که خط یک بی. آر. تی در شــهر اجرا 
شد، شهروندان نگران بودند که با توجه به ایزوله و کم 
عرض شدن خیابان ترافیک ایجاد شود، اما با توجه به 
کیفیت و سرعت خط، شاهد کاهش تردد خودرو های 

سواری به ویژه تک سرنشین ها بودیم.
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه 
با بیان اینکه تا قبل از شرایط پاندمی کرونایی آمار جا 
به جایی مسافران در خطوط بی. آر. تی شهر ۱۲۰ هزار 
مسافر بود که به دلیل شیوع این ویروس کاهش یافته 
است، تصریح کرد: با توجه به کیفیت اتوبوس های 
بــی. آر. تی و اینکــه در مســیر ویژه ترافیــک نخواهند 
داشــت همچنین مکانیــزه کــردن فراینــد پرداخت 
بلیت، سرعت ســفر های درون شهری شــهروندان 

افزایش پیدا خواهد کرد.

احداث ۱۲ خط بی. آر. تی در شهر اصفهان تا سال ۱۴۰۴ 
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۵۱۳ میلیارد تومان طرح 
راه سازی در استان اصفهان

 در دست اجراست
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2۰  اکتبر    2۰21 جامعه4
پیر شدن جمعیت اصفهان 

و لزوم حمایت های اجتماعی
در  ســالمندان  جمعیــت 
اصفهــان به دالیلی مانند رشــد 
شهرنشــینی و افــت زاد و ولــد و 
خ بــاروری بــه ۱.۷۵ در حــال افزایش اســت که  نر
مشکالتی را در زمینه های مختلف به همراه دارد 
بنابرایــن توجــه به ایــن موضــوع و رفــع نیازهــای 
سالمندان برای ارتقای کیفیت زندگی در جامعه 

ضروری به نظر می رسد. 
سالمند به افراد باالی ۶۰ سال گفته می شود که با 
توجه به شرایط سنی و جسمی، توانمندی های 
آنهــا بــه  مرورزمــان کاهــش می یابــد و نســبت به 
ســایر گروه هــای ســنی، بیشــتر در معــرض ابتــال 
بــه بیماری هــا و اختــالالت جســمی و روحــی قرار 
می گیرنــد بنابرایــن توجــه به ایــن دســته از افــراد 
برای ارتقای سطح زندگی و کاهش مشکالت آنها 

به منظور حفظ سالمت جامعه، ضروری است.
در زمان حاضر حدود ۱۰ درصد از جمعیت کشــور 
ســالمند هســتند که بر اســاس پیش بینی ها این 
رقم تا سال ۱۴۵۰ به ۳۰ درصد می رسد که حدود 
یک ســوم جامعــه را دربرمی گیــرد و الزم اســت از 
کنون برای افزایش کیفیــت زندگی این گروه  هم ا

سنی برنامه ریزی و اقدام کرد.
جمعیت سالمندان در استان اصفهان به دالیل 
خ  مختلفی ماننــد رشــد شهرنشــینی و کاهش نر
باروری و افت زادوولد نسبت به میانگین کشوری 
باالتــر اســت و بــر اســاس آخریــن آمــار و اطالعات 
موجود حــدود ۱۱.۶ درصــد از جمعیت این خطه 
را شــامل می شــوند بــه همیــن دلیــل توجــه بــه 
جایگاه این قشــر، بررسی مشــکالت و معضالت و 

رفع نیازهای آنها ضروری است.
خ بــاروری ) میانگین تعداد فرزندانی اســت که  نر
یک زن در طــول زندگی اش بــه دنیا مــی آورد( در 
اســتان اصفهان ۱.۷۵ و کمتر از سطح جانشینی 
خ باروری جانشینی ۲.۱ است  جمعیت است. نر
خ باروری زیر این عدد باشــد در آینده  گر نر یعنی ا
جمعیت رو بــه پیری مــی رود و دچار رشــد منفی 

جمعیت می شویم.
بــه گفتــه کارشناســان، ســالمندان با مشــکالت 
بسیاری در زمان حاضر مواجه هستند که ازجمله 
آنها می توان بــه ابتال به انواع بیماری، مشــکالت 
معیشــتی و اقتصــادی، تنهایــی، افســردگی و 
کم تحرکی اشــاره کرد و مســائلی مانند همه گیری 

بیماری کووید-۱۹ بر شدت آنها می افزاید.
بررسی هایی که بر روی گروه سالمندان درزمینه 
خطرپذیری آنها در زمینه های مختلف مانند ابتال 
به انــواع بیماری، تنها زیســتی، حاشیه نشــینی، 
ناتوانی و هــم ابتالیی )ابتــال به ۲ یا چنــد بیماری 
بطــور همزمــان( در اســتان اصفهان انجام شــده 
اســت نشــان می دهــد کــه نزدیــک بــه ۴۱ درصد 

سالمندان استان در گروه های "پرخطر" و "بسیار 
پرخطر" قــرار دارنــد و نیازمند ارائــه خدمات ویژه 

بهداشتی و اجتماعی هستند.
ح مطالعاتی، ۶.۵ درصد  بر اســاس نتایج این طر
سالمندان استان اصفهان در گروه بسیار پرخطر، 
۳۴.۵ درصد گروه پرخطر، حدود پنج درصد خطر 
متوســط، حــدود ۱۵.۵ درصــد کم خطــر و ۳۸.۵ 

درصد حداقل خطر قرار دارند.
بر اســاس آمار گروه ســالمت خانــواده و جمعیت 
معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اصفهان، ۴۳ درصد ســالمندان درآمد مســتقل 
ندارند، ۲۴.۵ درصد از ســالمندان بــدون درآمد 
از کمــک دیگــران زندگــی می کننــد، ۲۵.۵ درصد 
زنان ســالمند و ۱۱.۸ درصد مردان سالمند برای 
خــروج از خانــه نیاز بــه کمــک دارنــد، ۵.۱ درصد 
زنــان ســالمند و ۲ درصد مــردان ســالمند امکان 
خروج از منزل ندارنــد، ۷۸.۵ درصد ســالمندان 
حداقل یک بیماری دارند و ۱۷ درصد سالمندان 
بیمار درمان دریافــت نکرده اند کــه ۲۵.۹ درصد 
آنها هزینه درمان نداشتند و ۱۳.۷ درصد دالیلی 
چــون نداشــتن همــراه و بی توجهــی خانــواده را 

ح کردند. مطر
همچنیــن از بیــن ســالمندان اســتان اصفهــان 
۶۲.۸ درصد دچــار اختالل خــواب، ۴۴.۱ درصد 
فشــارخون، ۴۳.۶ درصــد اختــالالت شــناختی، 
۳۸.۴ درصد افسردگی، ۳۱.۲ درصد بیماری های 
اسکلتی، ۲۸.۲ درصد چربی خون، ۲۵.۱ درصد 
بیماری هــای قلبی عروقــی و ۲۴.۸ درصــد پوکی 

استخوان هستند.
نگاهی به سایر آمار و اطالعات نیز نشان می دهد 
حــدود ۱۵ درصــد از مراجعان به مطب پزشــکان 
متخصــص، ۳۴ درصــد از معالجــات ســرپایی در 
بیمارســتان ها، ۸۹ درصد تخت های موسسات 
و ســراهای نگهــداری و ۶۰ درصــد هزینه هــای 
مراقبت های پزشکی در اســتان اصفهان مربوط 

به سالمندان است.
به گفتــه مدیر گروه ســالمت خانــواده و جمعیت 
معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اصفهــان، بیشــتر ســالمندانی کــه در گروه هــای 
پرخطــر قــرار دارند بــه ۲ یــا چنــد بیماری بــه طور 
همزمــان مبتــال هســتند و عــالوه بر آن مشــکالت 
دیگری مانند تنها زیستی یا حاشیه نشینی دارند.

فرزانه الســادات فرود با اشاره به اینکه سالمندان 
بــه  پرخطــر  بســیار  و  پرخطــر  گروه هــای  در 
حمایت هــای مالــی، درمانــی و اجتماعــی  نیــاز 
دارند، خاطرنشــان کرد: خدمات ویــژه ای مانند 
کسیناســیون درب منــزل  مراقبــت در منــزل و وا

کز بهداشت به آنها ارائه می شود. توسط مرا
      حمایت های اجتماعی و بیمه ای از 

سالمندان تقویت شود
کیــد بــر لــزوم تقویت و  ایــن اســتاد دانشــگاه بــا تا
از  اجتماعــی  حمایت هــای  شــدن  قوی تــر 
ســالمندان به ویژه درزمینه پرداخت مســتمری 
و بیمه شــدن، ادامه داد: در بخش ســالمت باید 
بیمه درمان و مکمل قدرتمندی برای سالمندان 

وجود داشته باشد.

اســداللهی بابیان اینکه ســالمندان با مشــکالت 
اقتصادی زیــادی مواجه هســتند و حتی ممکن 
اســت نتواننــد داروی موردنیــاز خــود را تامیــن 
کنند، اظهار داشت: ضروری است بخش مهمی از 
سیاســت گذاری ســالمت کشــور بــه ســالمندان 

اختصاص یابد.
وی ارتقای شهرهای دوستدار سالمند را نیز برای 
حمایت هرچه بیشتر از این قشر ضروری دانست 
و تصریــح کــرد: بــا توجه بــه رشــد شهرنشــینی در 
کشورمان، جمعیت قابل توجهی از سالمندان در 
شهرها زندگی می کنند بنابراین توجه به مبلمان 
شــهری و سیســتم های حمل ونقــل بــه منظــور 
تامین هرچه بیشتر رفاه سالمندان و جلوگیری از 

طرد شدن آنها اهمیت بسزایی دارد.
وی، شــکل گیری جوامــع دوســتدار ســالمند و 
توســعه موسســات حمایتــی قابل اطمینــان را 
ازجملــه راهکارهایی عنــوان کرد که بــرای بهبود 

و کمک به وضعیت سالمندان ضروری است.
شــهرهای دوســتدار ســالمندان دارای محیــط 
مناسب ســازی شــده، حمل ونقــل مناســب، 
مشــارکت اجتماعی، مشــارکت مدنی و اشتغال، 
و  اجتماعــی  وارتباطات،حمایــت  اطالعــات 

خدمات سالمت هستند.
اصفهــان در ســال ۹۷ بــه پیشــنهاد صنــدوق 
جمعیت سازمان ملل متحد به عنوان نخستین 
شهر و الگو در کشور برای شــهر دوستدار سالمند 
معرفی شــد و تا کنونی اقداماتی بــرای تحقق این 

هدف انجام شده است.

خبر

کارشناس پیش بینی هواشناسی 
استان اصفهان از افزایش شدت 
ک، کاهش  وزش بــاد و گــرد و خــا
کنده به  محسوس دما و همچنین احتمال بارش پرا

ویژه در غرب استان خبر داد. 
حجت اهلل علی عسگریان کارشناس پیش بینی 
هواشناســی اســتان اصفهــان بــه بــارش بســیار 
کنده روزهای گذشته در زرین شهر  خفیف و پرا
اشــاره کرد و گفت: احتمــال بارندگی بــه ویژه در 
نیمه غــرب اســتان در اواخــر هفتــه دور از انتظار 
نیســت، زیرا با گذر موج ناپایدار از شــمال کشور 
بارش هــای خوبــی بــرای مازنــدران و گیــالن و 
همچنین افزایش ابر و کاهش محسوس دما در 

اصفهان پیش بینی شده است.
کارشناس پیش بینی هواشناسی استان اصفهان 
با بیان اینکه دمای هوا از سه شنبه تا شنبه هفته 
آینده)یکم آبان( بین چهار تا ۶ درجه ســانتیگراد 
سرد می شــود، ابراز داشــت: دمای هوای استان 
طی روز های آینده نیز سه تا پنج درجه سانتیگراد 
افت دارد و بیشینه و کمینه دمای هوای کالنشهر 

اصفهان در این مدت به ترتیب بین ۳۰ و ۱۱ درجه 
سانتیگراد باالی صفر متغیر است.

ک محلی  وی با اشاره به اینکه درباره وقوع گردوخا
هشــدار زرد صادر شــده است، خاطرنشــان کرد: 
با توجه به اینکه بارندگی نبوده و زمین خشــک و 
ک سســت اســت حتی وزش باد با ســرعت ۱۰  خا

ک  متر بر ثانیه نیز سبب خیزش و انتشار گرد و خا
در شهر می شود.

کارشناس پیش بینی هواشناسی استان اصفهان 
با اشاره به وضعیت کیفی هوای کالنشهر اصفهان، 
گفت: کیفیت هوای اصفهان در حالت عادی به 
ویژه در ساعات صبح ناســالم برای عموم است و 

در ایســتگاه های احمدآباد، باهنر و جی به باالی 
AQI ۱۵۰ می رسد درحالی که در تابستان امسال 
نیز شاخص کیفی هوای اصفهان بیشتر روز ها بین 
کی از افزایش  ۱۲۰ و AQI ۱۵۰ بود و این وضعیت حا
شاخص ها است که با نزدیک شدن زمستان باالتر 

نیز خواهد رفت.

خبر
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کارشناس مسئول دفترپیشگیری 
بهزیســتی  کل  اداره  معلولیــت 
اســتان اصفهــان گفــت: ۲۴هــزار 
کــودک ۳ تــا ۶ ســال از اردیبهشــت مــاه تا نیمــه مهر 
بینایــی  غربالگــری  تحــت  اصفهــان  اســتان   در 

قرار گرفتند. 
مســئول  کارشــناس  کالنتــری  اصغــر  علــی 
دفترپیشــگیری معلولیــت اداره کل بهزیســتی 
اســتان اصفهــان گفت: بــه منظور پیشــگیری از 
معلولیــت بینایــی بهزیســتی برنامــه غربالگــری 
بینایــی کــودکان را در طول ســال در پایگاه های 
ثابــت و در ماه هــای آبــان بــا بازگشــایی مهــد 
کودک هــا تــا اســفند بــه صــورت ویــژه انجــام 

می دهد.
کالنتری افــزود: از ایــن تعداد کودک غربال شــده 
حدود ۵۰۰ کــودک مشــکوک به ضعــف بینایی و 

تبلــی چشــم بوده انــد که بــه مرحله تشــخیص و 
درمان ارجاع شــده اند تا مراحــل تجویز عینک و 

سایر روش های درمانی را طی کنند.
او در ادامــه بیــان کــرد: والدیــن می تواننــد بــا در 
کــز  کــودک بــه مرا دســت داشــتن شناســنامه 
غربالگری دائمی و پایگاه هــای غربالگری بینایی 
در بهزیســتی شهرستان محل ســکونت مراجعه 

کنند.
بهتریــن زمــان تشــخیص و درمــان کــم بینایــی 
کودکان بین ۳ تا ۶ سال است که هر ساله در آبان 
ماه برنامه غربالگری بینایی به صورت سراسری 
و کشوری در اســتان ها آغاز می شود. اما به علت 
شــرایط کرونایی امســال این برنامه قرار است در 
کز غیر دولتی تحت پوشش سازمان بهزیستی  مرا
و یــا مثبــت زندگی آغــاز شــود و تــا پایان ســال نیز 

ادامه خواهد داشت.

کودک در اصفهان  غربالگری بینایی ۲۴ هزار 

رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از جرایــم 
بــه  نســبت  ناجــا  فتــای  پلیــس  ســایبری 
کالهبرداری یا سوءاســتفاده از شــهروندان در 
کسن کرونا هشدار داد. پوشش صدور کارت وا
 سرهنگ علی محمد رجبی، با اشاره به فرآیند 
کسن کرونا، اظهار کرد:  آنالین دریافت کارت وا
بنا بر اعالم مســئوالن وزارت بهداشت و ستاد 
کســن  ملی مقابله با کرونا تمامی افرادی که وا
کرونا را تزریق کرده باشند، می توانند با مراجعه 
کســن دیجیتال  به ســامانه ســالمت، کارت وا
فارسی خود را به صورت رایگان دریافت کنند.

وی ادامه داد: در این شرایط ممکن است افراد 

ســودجو با ایجاد ســامانه های جعلــی یا حتی 
تماس و ارســال پیامک به شهروندان مبالغی 
کســن دریافــت کــرده  را بــرای صــدور کارت وا
یا اطالعــات هویتــی کاربــران را دریافــت کنند 
که الزم اســت شــهروندان هوشــیار باشــند که 
صدور ایــن کارت هــا بــه صــورت الکترونیک یا 
همان دیجیتال بوده، مبلغی برای آن دریافت 
نمی شود و تنها مرجع رسمی صدور آن همان 
کسیناسیون کرونا است که  سامانه ثبت نام وا
از سوی وزارت بهداشت راه اندازی شده است.
رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از جرایــم 
ســایبری پلیس فتای ناجا افــزود: در مواردی 
که شهروندان با موارد سودجویانه و مشکوک 
روبه رو شــدند بایــد بدانند کــه یا به ســایت ها 
و صفحــات فیشــینگ هدایــت خواهنــد شــد 
یــا احتمــال سوءاســتفاده از اطالعــات هویتی 
آنان وجود دارد و از این رو الزم است که اعتماد 
کــردن بــه چنیــن تبلیغاتــی کــه ممکن اســت 
از طریــق تمــاس یــا ارســال پیــام انجام شــود، 

پرهیز کنند.

مدیرکل ســازمان انتقال خون استان اصفهان 
گفت: ذخیره خون در اســتان شــرایط مطلوبی 
نــدارد و تنها حــدود دو تا ســه روز ذخیــره خونی 

داریم. 
علی فتوحی مدیرکل سازمان انتقال خون استان 
اصفهان با اشــاره به وضعیت نابسامان اهدای 
خون، گفت: ذخیــره خون در اســتان اصفهان 
شــرایط مطلوبی ندارد و این ذخیره تنها حدود 
کی نزدیک  دو تا سه روز است. به شرایط خطرنا
می شویم و نیاز زیادی به اهدای خون در شرایط 
حاضر وجود دارد. مــردم برای اهــدای خون به 

کز مراجعه کنند. مرا
او در خصــوص آمــار اهــدای خــون در ماه هــای 
کز اهدای  محرم و صفر، اظهار کرد: مراجعه به مرا
خــون در ماه های محــرم و صفر حــدود ۲۵ هزار 
و ۳۰۰ نفر بوده کــه از این تعداد ۲۰ هــزار و ۵۰۰ نفر 

اقدام به اهدای خون کرده اند.
مدیرکل سازمان انتقال خون استان اصفهان در 
خصوص شرایط نامطلوب ذخیره خون استان 
اصفهان، افزود: ذخیره خون در استان اصفهان 
شرایط مطلوبی ندارد و ذخیره استان تنها حدود 
کی نزدیک  دو تا سه روز است. به شرایط خطرنا
می شویم و نیاز زیادی به اهدای خون در شرایط 
حال حاضر وجود دارد و الزم اســت مــردم برای 

کز مراجعه کنند. اهدای خون به مرا
فتوحی ادامه داد: ذخیره بانک خون در مهرماه 
ســال های گذشــته نیز در همین حدود بــوده و 
کز اهدای خون به دالیل مختلف  مراجعه به مرا
مانند بازگشایی مدارس، تغییر فصل و … بسیار 
کمتــر می شــود، اما ســال جــاری همانند ســال 
گذشته، شیوع بیماری کرونا مزید بر علت شده 
و نیــاز به اهدای خون بیشــتری در ســال جاری 

داریــم. وضعیــت ذخیــره خــون در کل کشــور 
تقریبا به همیــن صورت اســت و حتی وضعیت 
برخــی اســتان ها از وضعیــت اســتان اصفهــان 

وخیم تر است.
او درباره روند اهدای پالسمای کوویدی، تصریح 
کرد: اهدا و استفاده از پالسمای کوویدی محدود 
اســت. مــوارد اســتفاده از پالســمای کوویــدی 
در جهــان و ایــران کاهــش داشــته و در اســتان 
اصفهان نیز چندین پزشک عفونی برای درمان 
از پالســمای کوویدی اســتفاده می کننــد که در 
صــورت درخواســت آن هــا پالســمای کوویدی 

توزیع می شود.
فتوحــی ادامــه داد: در شــهر اصفهــان دو مرکــز 
اهدای خــون خواجو و عاشــق اصفهانــی فعال 
اســت. مرکز اهدای خون خواجو از صبح تا عصر 
و مرکز اهدای خون عاشــق اصفهانــی از صبح تا 
ظهر پذیرای مراجعین است. در استان اصفهان 
نیز پایگاه های اهدای خون در شهر های نائین، 
شاهین شهر، خمینی شهر، نجف آباد، شهررضا 

و کاشان دایر هستند.
او  خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضر بــا کمبود 
تمــام گروه های خونــی روبه رو هســتیم، اما در 
گروه خونــی O و O+ با کمبود بیشــتری مواجه 

هستیم.

معاون جوانان جمعیت هالل احمر اصفهان گفت: 
اعضای جوان این نهاد از زمان همه گیری بیماری 
کنون به افزون بر ۳۹۳ هزار خانوار در این  کووید-۱۹ تا

استان خدمات بهداشتی ارائه کرده اند. 
حیدر علی خانبازی مجموع نفرات زیرپوشش این 
طرح را افزون بر یک میلیون و ۵۷۴ هزار نفر اعالم کرد 
و افزود: در این مدت همچنین به افزون بر ۶۰ هزار 

خانوار آموزش های بهداشتی ارائه شد. 
وی ادامه داد:  اجرای طرح ملی غمگساران جوان 
نیز در این مدت در دســتور کار قرار گرفت که در  آن 
۲۵۰ مورد انــواع اقدامات فرهنگی مانند دلجویی 
خانواده های متوفیان کرونــا وقدردانی از خانواده  

شهدای سالمت انجام شد. 
معــاون جوانــان جمعیــت هالل احمــر اصفهــان 
خاطرنشــان کرد:  طرح نــذر ســالمت در ۲ مرحله 
در ماه محــرم و صفر بــا برگزاری جلســه توجیهی با 
هیات مای مذهبی، تهیه ماسک، دستکش، مواد 
ضدعفونی کننده و توزیع آن بین سوگواران، حضور 
اعضا پیش از آغاز مراسم سوگواری در ایستگاه های 
خدمات رســانی بــه عــزاداران، ضدعفونی فضای 
مربوطه، توزیــع خانه بــه خانه ماســک و محلول 

ضدعفونی کننــده در مناطــق محــروم، راه اندازی 
پویش نذر ماسک و طراحی و انتشار پوستر پویش 

از دیگر برنامه های این مدت بود. 
خانبازی اضافه کرد:  تداوم برنامه های پیشگیری 
کسیناســیون )یاران  از کرونا شامل همکاری در وا
جوان(، طرح شــهید ســلیمانی، برگــزاری آموزش 
برای گروه سفیران حمایت روانی )سحر( و برپایی 
دوره آموزشــی بــرای خبرنــگاران جــوان جمعیت 
استان مهم ترین برنامه های ۶ماهه دوم معاونت 
امور جوانان جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
خواهد بود. وی تصریح کرد:  اجرای طرح ملی یاس 
)توانمندسازی بانوان تحت پوشش کمیته امداد( 
و طرح ملــی دادرس بــرای دانش آمــوزان )آموزش 
کمک های اولیه به دانش آموزان(  برنامه آموزشی 
فرهنگی- هنری با عنوان »ماه نگار« و اعزام کاروان 
نیکوکاری به مناطق محروم دیگر برنامه های این 

نهاد در ماه های پیش روست. 
بیــش از ۲۰  هــزار عضــو در کانون هــای پنج گانــه 
غنچه هــای هــالل، دانش آمــوزی، دانشــجویی، 
طــالب و روســتایی جوانان جمعیــت هالل احمر 

استان اصفهان فعالیت دارند. 

کالهبرداری  هشدار پلیس نسبت به 
کرونا کسن  کارت وا در پوشش 

اوضاع نابسامان اهدای خون در نصف جهان 

خبر

از ابتدای شیوع کرونا تاکنون؛

خدمات بهداشتی هالل احمر به ۳۹۳ هزار خانوار اصفهانی
 ارائه شد

خبر

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان 
گفت: تحول حوزه خدمات شهری و ارتقای 
آن، بدون شک نیازمند بازتعریف خدمات 
متنوع، متناســب بــا نیازهای شــهروندان 

در هریک از مناطق و محالت شهر است.
مهدی بقایی بــا بیان اینکه محله محوری 
را یکــی از رویکردهــای مهــم دوره جدیــد 
مدیریت شــهری در حوزه خدمات شهری 
عنوان کرد و اظهار داشــت: نیازمندی ها و 
دغدغه های متعدد شهروندان در مناطق 
مختلــف شــهر، تفــاوت آشــکاری دارد، بــه 
طــوری کــه نمی تــوان همــان خدماتی که 
در مناطــق ۱، ۵ و ۶ شــهر ارائه می شــود را با 
نســخه ای واحــد، پیــش روی شــهروندان 
مناطــق ۱۴ یــا ۷ قــرار داد؛ از ایــن رو، تحول 
حوزه خدمات شــهری و ارتقای آن، بدون 
شــک نیازمند بازتعریف خدمــات متنوع، 
متناسب با نیازهای شــهروندان در هریک 

از مناطق و محالت شهر است.
بقایی، ورود دانــش، تکنولوژی و خالقیت 
به حوزه خدمات شــهری را یکــی از اهداف 
و تمنیــات همیشــگی مدیران ایــن حــوزه 
ذکر و عنوان کرد: شرکت های دانش بنیان 
کــز حضــور نیروهــای خالق،  بــه عنــوان مرا
دانش آموخته و پرانگیزه، مرجعی مناسب 
برای نیل به هــدف تغییر و تحول به شــمار 
می روند، از ایــن رو ضمــن هم افزایی با این 
کــز و تفویض بخــش مهمــی از وظایف و  مرا
اقدامات حوزه خدمات شــهری بــه آن ها، 
می تــوان از نبــوغ و خالقیت هــای سرشــار 
فعاالن ایــن بخــش در ارتقــای مدیریــت 

شهری اصفهان، بهره مند شد.
شــهرداری  شــهری  خدمــات  معــاون 
اصفهــان پژوهش محــوری را راه برون رفت 
از چالش های پیش روی مدیریت شهری 
دانســت و تصریــح کــرد: توســعه دانــش و 
تکنولــوژی و تغیــر روزافزون ســبک زندگی، 
نیازمندی های جدیدی را برای شهروندان 
کالنشهرهای مختلف کشور فراهم آورده که 
الزم اســت مدیریت شــهری نیز، متناسب 
با این نیازمندی هــا به بازتعریــف خدمات 
شــهری خود پرداختــه و برخــی خدمات را 

حذف یا اضافه کند.
وی اضافــه کــرد: بــه عنــوان نمونــه، حجم 
وســیع تردد وســایل نقلیه در نقاط مرکزی 
شهر و اهتمام مدیریت شهری به کاستن از 
بار ترافیک و کاهش تمرکز در نقاط مرکزی، 
نیازمند ایجاد و توســعه خدماتی همچون 
کز خرید، خدمات  بوستان های محلی، مرا
رفاهی و... در دل محالت است به گونه ای 
کــه حجــم وســیعی از نیازهای شــهروندان 
در محل ســکونت آنها تامین شده و نیازی 
به مراجعــه مســتمر به نقــاط مرکزی شــهر 

نداشته باشند.

مسئول نهضت سواد آموزی آموزش و پرورش 
آران و بیدگل گفت: در حال حاضــر جذب ۱۰۰ 
درصدی سوادآموزان این شهرستان محقق 

شده است.
طاهره غفورزاده با اشاره به اینکه سهمیه آران 
و بیدگل در جذب سوادآموزان ۱۸۰ نفر است، 
اظهار کرد: این افراد در ســه دوره سواد آموزی 
عادی، انتقال و تحکیم جذب شده اند. وی با 
اشاره به اینکه ۴۰ نفر از افراد جذب شده از اتباع 
شهرستان آران و بیدگل هستند، افزود: امسال 
شاهد افزایش ۴۵ درصدی در جذب کلی افراد 

در دوره های سواد آموزی شهرستان بودیم.
مسئول نهضت سواد آموزی آران و بیدگل به 
برگزاری کالس ها بــه صورت ترکیبی حضوری 
و آنالین اشــاره کرد و گفت: ۱۵ آموزش دهنده 
وظیفه تعلیم افراد جذب شده را بر عهده دارند.
غفورزاده با بیان اینکــه با شــیوع کرونا جذب 
ســواد آموزان بســیار دشــوارتر از گذشته شده 
کید کرد: با وجود کرونــا کالس های  اســت، تأ
نهضت ســواد آموزی آران و بیــدگل به صورت 

فعال برگزار می شود.
گفتنــی اســت از ســال ۷۸ بــه دنبــال فعالیت 
مســتقل نهضت ســواد آمــوزی آران و بیدگل 
از کاشــان، بیــش از هشــت هــزار نفــر تحــت 
آموزش هــای نهضــت ســواد آمــوزی قــرار 

گرفته اند.

خدمات شهری را 
متناسب با نیاز محالت 

به روز می کنیم

جذب ۱۰۰ درصدی
 سوادآموزان شهرستان 

آران و بیدگل

کارشناس پیش بینی هواشناسی اصفهان: 

ک اصفهان را درمی نوردد  گردوخا باد پاییزی و 
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سنت، مدرنیته و پست مدرن در هنر معماری
به کارگیــری الگوهــای اصیــل و 
کــه  کهــن هنــر معماری ایرانــی 
گاهی معماران نسبت  حاصل آ
بــه علــم هندســه و ریاضیــات پیشــرفته اســت، 
مســتلزم شــناخت کافی نســبت بــه تمامی ابعاد 
موضــوع نظیــر، گونــه شناســی هنــر معمــاری و 

شناخت ویژگی های فرهنگ ایرانی است.
زمانی که سخن از معماری ایرانی به میان می آید 
خود به خــود توجه ها به ســوی کاخ هــا، تاالرها، 
عمارت هــا و مســاجد باشــکوه ایرانی معطــوف 
می شــود. معماری در ایــران هنری اصیل اســت 
که فراز و فرودهای بســیاری داشته است. از دوره 
حکومت هــای باســتانی چون ایالمیــان گرفته تا 
قاجار و پس از آن، معماری دستخوش تغییراتی 
شده است که گاه به چشم متخصصان خوشایند 

و گاه ناخوشایند جلوه می کرده است.
پــس از دوران قاجــار معماری ایرانــی تحــت تأثیر 
رویکرد مدرن قرار گرفت؛ رویکــردی آرمان گرایانه 
که با شعار کنار گذاشتن سنت های قدیمی مطرح 
شــد. این مســاله باعــث ورود ســبک جدیــدی از 
معمــاری به ایــران شــد؛ این ســبک با پیشــینه و 
میــراث معمــاری شــرقی-ایرانی بــه طــور کامــل 
منافــات داشــت و ســخن از ساختارشــکنی و 

مالکیت انسان بر طبیعت می گفت.
معماری با این رویکرد، متحول شد. ساختمان ها 
و  دادنــد  دســت  از  را  خــود  ســنتی  ســاختار 
آپارتمان های عظیم با سبک سازه ای یکنواخت 
جایگزیــن هنــر معمــاری اصیل ایرانــی شــد؛ این 
تغییر آنی در هنر معماری باعث بروز مشکالتی در 

فرهنگ شرقی شد.
      معماری در ایران وابسته به زیست بوم 

آن بود
حمیدرضا نیلــی، کارشــناس معمــاری در رابطه 
بــا تفــاوت ســاختار معمــاری مــدرن بــا معماری 
ســنتی می گوید: بر خالف آن چه امروزه مشاهده 
می کنیم، سازه های معماری هر سرزمینی بستگی 
به مصالح در دسترس آنجا داشــته است؛ به این 
معنــی کــه در گذشــته از مــواد موجود در زیســت 
بوم برای ساخت و ساز اســتفاده می شده است. 
گر پهنه سرزمین کوهستانی بوده است سازه ها  ا
گــر منطقه ای  شــکل ســنگی به خود می گرفت، ا
کویــری  گــر  جنگلــی بــوده ســازه ها چوبــی و ا
بــوده اســت ســازه هایی با خشــت و گل ســاخته 
می شد. این رویکرد کمک شایانی به معمار می کرد 
تا بر مصالح زیســت بوم خود تمرکز داشته باشد و 
بتواند با استفاده از آنها، تکنیک هایی به کار بگیرد 

و سازه ای پایداری طراحی کند.
گــی »پایــداری« کــه  وی می افزایــد: در واقــع ویژ
دنیا در زمینه معماری به دنبال آن می گشــته در 
سازه های سنتی ما مشهود بوده است. این ویژگی 
معماری ایرانــی باعــث شــده اســت کــه کمترین 

صدمه به طبیعت برســد و پتانسیل های بومی و 
طبیعی برای نسل های بعد نیز باقی بماند.

این کارشناس معماری ادامه می دهد: معماران 
امــروزی در صــدد بــه روزآوری چنیــن ســاختاری 
گر در ســاخت و سازها از  نیســتند؛ در صورتی که ا
مصالح زیســت بوم اســتفاده شــود هــم معماری 
مطلوب تر شــکل می گیرد و هم آسایش در چنین 
ســازه هایی باالتر می رود. برای نمونه می توانیم 
نمــای ســاختمان تمــام شیشــه ای را در بابــل، 
بوشهر، بندر عباس، کردســتان و یزد بینیم؛ این 
بدان معنی است که برای سازنده تفاوتی نداشته 
که لب دریا ســاختمان می ســازد یــا در دل کویر و 

کوهستان.
گــر معمــاران توجهی به  نیلــی تصریــح می کنــد: ا
هویت خطــه ای که در آن ســاختمان می ســازند 
نداشته باشــند، معماری ها یک شــکل می شود 
و اینگونه اســت که تفاوتی میان معماری تهران، 
شیراز و اصفهان نخواهیم دید. در این زمینه نیاز 

به فرهنگ سازی وجود دارد.
      نظریه همسان سازی و شکست غرب

وی ادامــه می دهد: کســانی کــه رویکرد مــدرن را 
به وجــود آوردنــد و موضــوع »دهکــده جهانی« را 
مطرح کردند در نهایت نظریه خود را رد کرده و در 
یک روز نمادین زیر تعدادی از آپارتمان هایی که 
بر اساس این نظریه ساخته شده بود مواد منفجره 
قرار دادند و آنها را تخریب کردند؛ نام این روز را نیز 
»مرگ معماری مدرن در جهان غرب« گذاشتند. 

خیلی ناخوشایند است که پس از چندین دهه، 
معماری ایران بخواهد جا پای نظریه های فکری 
غربــی بگــذارد. مــا بایــد از داشــته های قدیمــی و 

سنتی خود مراقبت کنیم.
      پست مدرن بر مدرن پیشی می گیرد

این کارشــناس معمــاری توضیــح می دهد: پس 
از دوره مدرن معماری سبک پســت مدرن پدید 
آمد که تاریخچه آن به ماقبل مدرن باز می گردد. 
پیشوایان این ســبک دیگر هماهنگی و همسان 
سازی نهضت مدرن را قبول ندارند. مدرن گرایی 
در معماری آســیب های خود را به معماری ایران 
رسانده و این مســاله باعث شده اســت که نوعی 
بــه هــم ریختگــی و آشــفتگی از نظــر معمــاری در 

شهرهای ایران حس شود.
نیلی خاطر نشــان می کند: در دوره هــای به ویژه 
قاجار و پهلوی اول و دوم بسیار سریع و کورکورانه 
از سبک مدرن پیروی کردیم، درواقع دیر متوجه 
کــه ابــداع کنندگان ایــن ســبک خیلــی  شــدیم 
وقت پیــش خود را از شــرایط نابهنجــار آن نجات 
داده اند؛ ثابت شدن این موضوع خیلی زمان برد 
و درنتیجه ضربه بزرگی به فرهنگ کشور وارد شد؛ 
که رفتار انسان ها بر مبنای ریشه های فرهنگی  چرا
خطــه آنهاســت و تغییــر فضــا، رفتــار را نیــز تغییــر 
می دهد. بنابراین چنین دگرگونی ای باعث به هم 

ریختگی ویژگی های فرهنگی جامعه می شود.
      باید به فرهنگ غنی خودمان هدایت 

شویم

نیلــی در رابطــه بــا راه حل ایــن مشــکل تصریــح 
می کنــد: فرهنــگ ماننــد کــش بســیار قطــوری 
اســت که جامعه آن را می کشــد و به جلو می برد. 
کــه دچــار خودباختگــی فرهنگــی  در مقطعــی 
شــدیم، این کــش قطــور فرهنگــی اجتماعــی از 
دســتمان رها شــد. وقتــی کش رهــا می شــود، با 
شــتاب بــه عقــب بــاز می گــردد. تنهــا راه حــل 
کــه بــا اســتفاده از  نجــات فرهنگی ایــن اســت 
تمامی تکنولوژی های امروزی در بســتر فرهنگی 

خود حرکت کنیم.
      برای معماران ایرانی ارزش قائل شویم

گــر هنــر معماری  حــال ســوال پیــش می آید کــه ا
ســنتی و مــدرن بــا هــم تلفیــق شــود می توانــد 
موفق ظاهر شود و ســازه های اســتانداردی را به 
وجــود بیاورد؟ ایــن کارشــناس معمــاری پاســخ 
گر برای معماران  می دهد: این هنر معمار است. ا
ارزش قائل شــویم و اختیــار معماری را به دســت 
آنها بدهیم، با همفکری خود می توانند عنان کار 
را در دســت بگیرند و بســته به حال و هوای امروز 
فرهنگ جامعه تصمیم بگیرند که چه نوع ترکیبی 
از انواع گونه ها و سبک های مختلف پیاده کنند.
کید می کند: این موضوعی نیست که بتوان  نیلی تا
به طور واحــد برای آن نســخه ای پیچید. باید به 
دســت متخصصان امر ســپرده شــود و بــرای آنها 
بستر سازی کنیم. مطمئنا نباید توقع داشت که 
یک نفر بیاید و به صورت معجزه گونه راه حلی ارائه 

دهد و اوضاع آرمانی شود.

رئیــس اســبق دانشــگاه پیــام 
نور اســتان اصفهــان با اشــاره به 
ضــرورت کار فرهنگــی و علمی در 
کنار هم، گفــت: بهترین فردی که در شــرایط فعلی 
می توانــد در فضــای مجــازی از نظــر فرهنگــی بــر 
دانشجویان مؤثر باشــد خود اســتاد است.  محمد 
فضیلتی در خصوص وضعیت علمی دانشگاه ها در 
شرایط کرونا اظهار داشت: فضای علمی دانشگاه ها 
در شــرایط کرونــا به دلیل اینکــه اســتاد و دانشــجو 
ارتباط رودررویی با یکدیگر ندارند، مقدار زیادی افت 
پیدا کرده اســت و گاهی ممکن است وقتی اساتید 
تدریس می کننــد آن طوری که مطلوب اســت حق 

مطلب ادا نشود.
عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور اصفهان ادامه 
داد: موضــوع بعــدی در حــوزه پژوهش هــا اســت 
کــه اهمیــت زیــادی دارد؛ در دانشــگاه نکتــه قابــل 
توجه این است که بتوانیم دانشــجوها را به سمت 
تجاری ســازی، تولید علم و اســتقالل کشــور سوق 
دهیــم کــه در شــرایط فعلــی به دلیــل حضــور کمتر 
داشــتن دانشــجویان در فضــای آزمایشــگاهی و 

تحقیقاتی با مشکل مواجه هستیم.
وی بیان داشــت: اســاتید نیــز به دلیل اینکــه کم تر 
در محیــط دانشــگاه حضــور دارنــد، موضوعاتی که 
ارائــه می دهنــد بیش تــر در ســطح اطالعات اســت 
و کار تحقیقی در مقاطع ارشــد و دکترا وجــود ندارد 

مگر اینکــه اســاتید دانشــگاه بتواننــد در جهــت 
شــرکت های دانش بنیــان حرکــت کننــد و آن هــا را 
فعال کننــد؛  هر چند تمــام تالش مدیران، اســاتید 
و دانشــجویان این بــوده کــه کیفیت آموزشــی افت 

پیدا نکند.
      مؤثرترین اشخاص برای تأثیر فرهنگی بر 

دانشجویان اساتید هستند
فضیلتی در خصوص ارزیابی خود از فضای فرهنگی 
موجــود در دانشــگاه ها عنــوان کــرد: در بحث های 
فرهنگی نیــز باید به این نکته توجــه کنیم که وقتی 
دانشجویی وارد فضای دانشگاه می شود باید برای 

پاسخ به سواالتی که دارد تالش کنیم.
عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور اصفهان گفت: 
حضــور تشــکل های دانشــجویی و مجموعه های 
فرهنگی داخل دانشگاه در شرایط حضوری خیلی 
خوب اســت امــا االن کــه فضــای آموزشــی مجازی 
اســت بهترین فردی که می توانــد از نظر فرهنگی بر 
کید  دانشجویان مؤثر باشد خود استاد است. وی تأ
گر فضای فکری دانشجو از نظر فرهنگی درست  کرد: ا

شود فضای علمی او نیز تغییر خواهد کرد.
فضیلتی عنوان کرد: تعداد زیادی از اساتید در فضای 
فرهنگی حضور دارند اما برخی از آن ها جدا از این فضا 

هستند و نیاز است اساتید حاضر در این فضا را پیدا 
کرد؛ استادی می تواند بر دانشجو تأثیرگذار باشد که 

خودش خوب ساخته شده باشد.
گر استادی  عضو هیأت علمی دانشگاه تصریح کرد: ا
از نظر علمی قوی باشد و در کنار کار علمی خود نکات 
فرهنگی را هم بیان کند می تواند بر روی یک جوان 
بسیار مؤثر باشد؛ استادی که دارای رتبه علمی خیلی 
خوب اســت در کنار تدریــس و کار علمی حتما باید 
برای اثرگذاری فرهنگی نیز متناسب با نفوذکالمی که 

دارد فکر کند و برنامه داشته باشد.
      در دانشگاه ها بستر پرسمان برای 

دانشجویان ایجاد شود
وی با اشاره به نقش تشکل های دانشجویی و نهاد 
رهبــری در دانشــگاه ها توضیــح داد: در حال حاضر 
نهاد رهبری در دانشگاه ها و مجموعه تشکل های 
دانشجویی می توانند در پویایی فرهنگی دانشگاه 
نقش آفرینــی کنند؛ نیــاز اســت که اینگونــه نهادها 
فضایــی را ایجــاد کننــد کــه بســتر پرســمان بــرای 
دانشجو ایجاد شود و دانشجو بتواند سؤاالت خود 

را از اساتید بپرسد.
کید کرد: هر شــخصی به دنبال  فضیلتی در انتهــا تأ
عبارات  یا اشــارات یــا لطایف و یا حقایق اســت؛ نیاز 
اســت که محیــط علمی دانشــگاه را به گونــه ای قرار 
دهیم که دانشــجویان از سطح عبارات، اشــارات و 

لطایف به حقایق برسند.

و  مطالعــات  دفتــر  مدیــرکل 
از  فرهنگــی  برنامه ریزی هــای 
راهیابــی ۳۶ شــهر بــه مرحلــه 
نیمه نهایی هفتمین دوره انتخاب و معرفی پایتخت 

کتاب ایران خبر داد.
ابراهیم حیدری با اشاره به انتشار فراخوان هفتمین 
دوره این رویداد فرهنگی در ســال ۱۳۹۹ اظهار کرد: 
در بازه زمانی تعیین شده ۱۹۱ شهر مستندات خود را 
برای رقابت در این رویداد فرهنگی ارسال کردند که 

نسبت به دوره قبل ۱۱ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: در این دوره استان های کرمانشاه با 
۱۴ شهر، فارس ۱۳ شهر و استان های البرز، مازندران، 
هرمــزگان، خراســان رضــوی بــا ۱۲ شــهر بیشــترین 
شــهرهای شــرکت کننده در ایــن برنامــه را بــه خود 

اختصاص دادند.
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی های فرهنگی 
درباره نحوه داوری این آثار گفت: داوری این برنامه 
در ســه مرحله بــر اســاس شــاخص هایی همچون 
بهره گیــری از مشــارکت و ایجــاد همگرایــی میــان 
نهادها و سازمان های دولتی، استفاده از مشارکت 
همگرایانه صنایع محلی، سازمان های خصوصی 
و مردم نهــاد، بهره گیــری از مشــارکت همــه اجــزای 
نشــر، توجه به طیف وســیعی از مخاطبــان، وجود 
ظرفیت ها و زیرساخت های اولیه برای فعال شدن 
در حوزه ترویــج کتاب خوانی، کیفیت ارائه و رعایت 
اصول برنامه نویســی در نــگارش طرح هــا و برنامه، 
تناسب با نیازهای محلی، ارزش های دینی و ملی، 
خالقیت، ابتکار و نوآوری، قابلیت و ضمانت اجرا از 

جمله مؤلفه های داوری این آثار بودند.
حیدری تصریح کرد: داوری آثــار راه یافته به مرحله 
نیمه نهایی نیز در آینــده نزدیک برگزار خواهد شــد 

و پس از آن پنج شــهر به عنوان کاندیداهای نهایی 
معرفی خواهد شد.

شهرهای تبریز، ارومیه، شــهرضا، نجف آباد، کرج، 
گنــاوه، ســبزوار، سربیشــه، نهنبنــدان، بجنــورد، 
شــیروان، ســمنان، ســراوان، خــاش، اوز، صــدرا، 
کرمــان، رفســنجان، بــم، منوجــان،  ســنندج، 
کرمانشــاه، فومــن، خرم آبــاد، آمــل، نــکا، بهشــهر، 
چابهار، بندرعباس، بندرلنگه، مالیر، همدان، تفت، 
دزفول، خدابنده و خــرم دره به مرحله نیمه نهایی 
هفتمین دوره انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران 
کســب اطالعــات  راه یافــت. عالقمنــدان بــرای 
می توانند به وب سایت Bookpromotion.ir مرجع 
اخبار مربــوط به رویدادهــای ترویــج کتابخوانی در 

سراسر کشور مراجعه کنند.

کرونا هستند  کار فرهنگی در شرایط  اساتید پیشگامان 

کتاب ایران  راهیابی ۳۶ شهر به مرحله نیمه نهایی هفتمین دوره پایتخت 

معماری

خبر

کتاب

بنیاد راهبردی منتظران ظهور در حوزه علمیه 
جواداالئمه )ع( خمینی شهر راه اندازی شد.

حجت االســالم نیلی پور مدیر بنیاد مهدویت 
و آینــده پژوهی اصفهــان در این آیین با اشــاره 
به لزوم ترویج معارف مهدویت در نسل جوان 
و جامعــه گفــت: آموزش هــای طبقــه بنــدی 
شــده در رده هــای ســنین مختلــف بــا تربیــت 
مربــی و منظــم کــردن دوره هــای آموزشــی از 

کارکرد های این بنیاد است.
حجت االســالم محمدتقی نقدعلــی نماینده 
شــورای  مجلــس  در  شــهر  خمینــی  مــردم 
اســالمی نیز نظام مند کردن معارف مهدویت 
در این حــوزه را از کارکرد هــای آن عنــوان کرد و 
گفت: ارتقا فرهنگ مهــدوی و رفع خال قانونی 
در کمیســیون های مربوطه از جمله اقدامات 

مجلس است.

کی« بــه کارگردانی پناه پناهی  فیلم »جاده خا
جایــزه بهتریــن فیلــم جشــنواره لنــدن را از آن 

خود کرد.
پناهــی،  پنــاه  کــی«  خا »جــاده  فیلم هــای 
»تفریحــگاه« لــورا ونــدل و »کوســتو شــدن« 

ساخته لیز گاربس جوایز بخش اصلی شصت 
و پنجمیــن دوره جشــنواره فیلــم »لنــدن« را 

دریافت کرد.
در ایــن دوره از جشــنواره فیلــم لنــدن، درام 
کی« ســاخته پنــاه پناهی  جــاده ای »جاده خا
توانســت جایزه بهترین فیلم بخش مســابقه 

اصلی فستیوال را دریافت کند.
رئیــس بخش مســابقه جشــنواره فیلــم لندن 
کی« گفــت: ما  دربــاره جایزه فیلــم »جــاده خا
فیلمی را انتخاب کردیم که باعث شد بخندیم، 

گریه کنیم و احساس زنده بودن کنیم.
کتبر  جشنواره فیلم لندن بین روزهای ۶ تا ۱۷ ا

در کشور انگلستان برگزار شد.

۳۱ شرکت کننده از استان اصفهان در مرحله نیمه 
نهایی مسابقات کشوری قرآن سازمان اوقاف و 

امور خیریه با یکدیگر رقابت کردند.
رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان گفت: این مسابقات به صورت ضبطی 

است و پس از ضبط آثار برای ارزیابی برای سازمان 
ارســال می شــود و داوری آثــار در آبــان مــاه انجام 

می شود.
حمیــد بخشــی افــزود: شــرکت کننــدگان در این 
مرحله از مســابقات از شهرســتان های کاشان، 
آران و بیدگل، اصفهان، برخوار، تیران و نجف آباد 

با هم رقابت کردند.
وی با اشــاره به اینکه در ســال های گذشــته این 
مســابقات بــه صــورت شهرســتانی، اســتانی و 
کشوری برگزار می شــد که امسال به چهار مرحله 
تبدیل شده گفت: فینالیست های این مسابقات 
در رشــته های حفظ کل، حفظ ۲۰ جــزء، قرائت 

ترتیل و اذان به مسابقات کشوری راه می یابند.

بــا اتمــام ســریال »ابــری بــر بــاالی کــوه پخش 
سریال هانا از شبکه چهار سیما آغاز می شود.

این سریال که سال ۲۰۱۹ در ژانر مهیج تولید و 
توسط دیوید فار، کارگردانی شده است درباره 
دختری است که با قابلیت های فوق العاده در 
محیط جنگل بزرگ شده و تالش می کند خود 
را از شــر یک مأمور بی رحم ســازمان اطالعات 
مرکزی آمریکا خــالص و به هویــت واقعی خود 

پی ببرد.
در این سریال بازیگرانی چون کرید مایلز، میرله 
انوس، جوئل کینامن و ریانا بارتو نقش آفرینی 

کرده اند.
ســریال »هانا« هرشــب ســاعت ۲۴ پخش و در 

ساعت های ۱۱ و ۱۸ تکرار می شود.

رئیس رسانه ملی در حکمی »حسین قرایی« را به 
سمت مدیرکل روابط عمومی سازمان صداوسیما 
کــرد. پیمــان جبلــی در ایــن حکــم،  منصــوب 
ماموریت هایــی از جمله تقویت ارتبــاط همدالنه 
در خانــواده بزرگ رســانه ملی، تحکیم مناســبات 
صمیمانه با جامعه هنری و هنرمندان، تبیین روشن 
و فعال سازی زمینه ها و فرصت های هم افزایی رسانه 
ملی با دیگر نهادها و دستگاه ها، گسترش و تعمیق 
ارتباط نهادینه نخبگان با سازمان صداوسیمای 
جمهــوری اســالمی، ارتباط مســتمر و گســترده با 
جمهور مردم و تعبیه ســازوکارهای مناســب برای 
اطالع بــه هنــگام و دقیــق از ظرفیت هــا و نیازهای 
الیه های اجتماعــی و تنظیــم و هماهنگ ســازی 
ارتباطات هم افزا با رسانه ها را برای مدیرکل جدید 
روابــط عمومی صداوســیما تعییــن کــرده اســت. 
قرایی پیــش از این معاون فرهنگی - دانشــجویی 
دانشگاه صداوسیما و مشاور رئیس سازمان تبلیغات 
اســالمی بود. او همچنیــن مدیریــت هنرســتان 
صداوسیما، ریاست روابط عمومی سازمان هنری 

رســانه ای اوج و تدریــس در دانشــگاه را در کارنامــه 
خود دارد. قرایی کتاب های متعددی از جمله کوچ 
لبخند، از صدای سخن شعر، از سنا باد شعر، انسان، 
رزمنده، نویســنده، حوالی روشــن صدا، از مشــهد 
تا ژوهانسبورگ، همســایه سدر و همســفر رود، در 
جستجوی مهتاب، دلت را خانه ما کن، اتل متل 
یه شاعر و شمع بیت المال را خاموش کن را به رشته 

تحریر درآورده است.
رئیــس رســانه ملــی در ایــن حکــم همچنیــن از 
تالش هــای صادقانه محمدحســین رنجبــران در 

دوران تصدی این سمت قدردانی کرد.

راه اندازی بنیاد راهبردی منتظران ظهور 
در خمینی شهر 

کی« بهترین فیلم جشنواره لندن شد »جاده خا

مرحله نیمه نهایی مسابقات قرآن سازمان اوقاف

شرکت سی و یک نفر در مرحله نیمه نهایی 
مسابقات قرآن 

»هانا« به شبکه چهار می آید

»حسین قرایی« مدیرکل روابط عمومی صداوسیما شد
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فیلم و سریال

مجموعه مستند »ایران از پس هزاره ها« به 
تهیه کنندگی و کارگردانی پژمان مظاهری 
پور پرتره هایی از باستان شناسان مشهور 
کشــور اســت کــه از شــبکه مســتند پخــش 

می شود.
مجموعه مســتند »ایران از پــس هزاره ها« 
از  مظاهری پــور  پژمــان  کارگردانــی  بــه 
تلویزیــون  آنتــن  بــه  مهــر   ۲۶ دوشــنبه 
آمــد. مظاهری پــور بــا اشــاره به ســوژه این 
مجموعــه گفــت: مســتند »ایــران از پــس 
هزاره ها« مجموعه ای بود که برای شــبکه 
مســتند ســیما تولیــد شــد. این مجموعــه 
شــامل هشــت قســمت مســتند پرتــره از 
باستان شناسان مطرح ایران است و در آن 

سراغ آدم های صاحب نامی رفتیم.
کــه موفــق شــدیم  وی افــزود: افــرادی 
ســیدمنصور  بســازیم  مســتند  آنهــا  از 
سیدسجادی، صادق ملک شهمیرزادی، 
یوســف مجیــدزاده، میرعابدیــن کابلــی، 
ارفعــی،  عبدالمجیــد  رهبــر،  مهــدی 
اسماعیل یغمایی و رجبعلی لباف خانیکی 
بودنــد. عــالوه بر ایــن یــک قســمت درباره 
کاوش شناسی های دره شهر به سرپرستی 
ســیمین لک پور و یک قســمت هم درباره 
کاوش های تپــه زیویه در کردســتان تولید 
کردیــم. در ایــن مــدت میرعابدیــن کابلــی 
مرحــوم  شــهمیرزادی  ملــک  صــادق  و 
شــدند و در ایــن مجموعــه یــاد و خاطــره 
آنــان گرامی خواهــد بــود. بنابراین ایــن دو 
قسمت تنها مســتندهایی است که از این 
دو باستان شــناس برجسته کشور ساخته 

شده است.
این کارگردان مستند با اشاره به خط اصلی 
روایت در »ایــران از پــس هزاره هــا«، ادامه 
داد: ایــن مســتندها مربوط بــه زندگی این 
باستان شناســان اســت؛ اینکه کجا درس 
خواندنــد و بــا چــه باستان شناســانی کار 
کردند؟ چه دســتاوردها و چه تحقیقاتی را 
انجام دادند؟ و چگونه به باستان شناسی 
عالقه مند شدند؟ به عبارت دیگر، ورود ما 
به فضای زندگی شــخصی آنان بــه معنای 
ورود بــه حریــم خصوصــی و فعالیت هــای 
شخصی شان نیست. معموال مستندهای 
پرتره بــه زندگی شــخصی سوژه شــان ورود 
می کنند که من با چنین روشی در ساخت 
فیلم مستند مخالفم. حریم شخصی افراد 
گــر با اجازه  در فیلم باید حفظ شــود حتی ا

او صورت گیرد.
تولید ایــن  در  کــرد:  تصریــح  مظاهــری 
مجموعــه مســتند از مصاحبــه و آرشــیو 
از تصاویــر  اســتفاده  کردیــم.  اســتفاده 
آرشــیوی بــا توجــه به اینکــه آنــان در نقاط 
کردنــد و باید ایــن  کار  مختلفــی از کشــور 
زحمات آنــان در قــاب تصاویر بیان شــود، 
از اهمیت بســیار باالیــی برخوردار اســت. 
بــا توجــه به اینکــه سال هاســت در حــوزه 
باستان شناســی کار می کنــم از بســیاری از 
آنــان تصاویــری را داشــتم. روایت هایمان 
شــخصیت محور اســت و شــیوه ســاخت 
گزارشــی اســت. در هــر  اثــر نیــز مســتند 
قســمت، خــود باستان شــناس اطالعــات 
بکــر پژوهشــی در اختیــار ما می گذاشــت و 
در نتیجــه پژوهشــگران این مســتند خود 

سوژه ها هستند.
»ایران از پس هزاره ها« در شــبکه مســتند 
می تــوان  آن  عوامــل  از  و  شــده  تولیــد 
پژمــان  تصویربــردار:  و  کارگــردان  بــه 
مظاهری پــور، تدویــن: مریــم حق پنــاه و 
آرش زاهــدی اصــل و گوینــده گفتــار متن: 

شهرام درخشان اشاره کرد.
مجموعه مســتند »ایران از پــس هزاره ها« 
از این هفته دوشنبه ها ساعت ۲۱ از شبکه 
مستند سیما پخش می شود و تکرار آن روز 

بعد ساعت ۱۰ خواهد بود.

کسن کرونا کشف  گه وا فراخوان مسابقه نقاشی ا
نمی شد! چی می شد؟ در اصفهان اعالم شد. 

بنابر اعــالم دبیرخانه دانش آمــوزان عالقه مند 
می توانند تا هشــتم آبان نقاشــی های خــود با 
کسن کرونا کشف نمی شد! چی  گه وا موضوع ا
می شد؟ را از طریق شــماره ۰۹۳۶۸۲۰۱۹۷۹ به 

پیام رسان واتساپ ارسال کنند.
این مســابقه با همکاری اداره توسعه فرهنگ 
سالمت شهرداری و معاونت بهداشت دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان برگزار می شود.
دانش آموزان شرکت کننده در کنار نقاشی نام 

ونام خانوادگی ونام مدرسه خود را بنویسند.

مستند

پخش »ایران از پس 
هزاره ها« در شبکه مستند

فراخوان مسابقه نقاشی 
کشف  کرونا  کسن  گه وا ا
نمی شد! چی می شد؟ 

خبر
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تمرکز مسابقات لیگ در تهران منطقی نیست
مدیرعامل باشگاه سپاهان:

مدیرعامــل باشــگاه ســپاهان 
گفــت: ارتباطــات بین المللــی 
بــرای باشــگاه ســپاهان جــزء 
اهداف استراتژیک است و در دنیای ورزش جدا 
از ارتباطاتی کــه در قالب رویدادهای ورزشــی به 
وجود می آید، در حوزه های آموزشــی، مدیریتی 
و تورنمنت های دوســتانه جز محورهایی اســت 
که باشگاه های حرفه ای باید به آن توجه کنند. 
کت اظهــار کــرد: در زمــان آماده  محمدرضــا ســا
سازی تیم ها یکی از بهترین اقداماتی که می توان 
انجام داد، برگزاری تورنمنت ها است که اصفهان 
خاطــرات خوبــی از برگزاری این گونه مســابقات 
در ســال های گذشــته دارد، تورنمنــت فوتبــال 
نقــش جهــان و یــادواره ۲۳ هــزار شــهید اســتان 
نمونه هایــی از این مســابقات اســت کــه در کنار 
کــه داشــتیم  مســابقات بین المللــی مختلفــی 

می توان از آن نام برد.
وی افــزود: امســال نیز در راســتای آماده ســازی 
تیــم والیبــال ســپاهان بــه پیشــنهاد کادر فنی و 
هماهنگی با باشــگاه هایی که در این مسابقات 
حضور دارند، برگزاری مســابقات چهارجانبه در 
کار شهید  دستور کار قرار گرفت و نام نوجوان فدا
"علی لنــدی" بــه عنــوان نمــاد و الگــوی جوانان 
و نوجوانــان امــروز برای ایــن مســابقات در نظــر 

گرفته شد.
مدیرعامل باشــگاه ســپاهان ادامه داد: 
تکمیل آماده ســازی تیم ها و اعالم اینکه 
اصفهــان آمادگــی میزبانــی و برگــزاری 

مســابقات را دارد در واقــع نوعــی بیــان 
اعتراض ما بــه فدراســیون های مختلف 
کشــور از جملــه بســکتبال، هندبــال، 

والیبال و... اســت که مســابقات را به 
بهانه شــیوع ویــروس کرونــا در تهران 
برگــزار می کننــد کــه عملــی منطقــی و 

درست نیست.
و  فرهنگــی  بلــوغ  بــه  اســتانها 

بهداشتی رسیده اند
برگزاری ایــن  بــا  گفــت:  کت  ســا

هــدف  بــر  عــالوه  تورنمنــت 
تکمیــل فرآینــد آمــاده ســازی 
تیــم خواســتیم یــادآوری کنیــم 
اصفهان ظرفیت و توان برگزاری 

کیفیــت مســابقات والیبــال،  بــا 
هندبــال و بســکتبال را دارد، ما مخالــف متمرکز 
کــردن برنامه ها در تهران هســتیم. اصــوال نظام 
ما به ســمت تمرکز زدایی در بســیاری از مســائل 

است.
وی افــزود: بســیاری از فدراســیون ها بــه جهــت 
اسکان کادر خود در تهران اصرار دارند که بازی ها 
در تهــران برگــزار شــود، این قابل قبول نیســت و 
اقــدام نادرســتی اســت کــه حتمــا وزارت ورزش 
و فدراســیون ها بایــد نســبت بــه آن تجدیــد نظر 
کنند. به نظر می رســد که تمــام اســتان ها آنقدر 
بلــوغ فرهنگــی و بهداشــتی دارنــد کــه بــا رعایت 
شــرایط پروتکل هــا و مــوارد پیشــگیری الزم، 

مسابقات را برگزار کنند.
      نادیده گرفتن ظرفیت استان ها به بهانه 

کرونا
مدیرعامــل باشــگاه ســپاهان افزود: اینکــه بــه 
بهانه شــیوع ویروس کرونا، فقط تهران را دارای 
چنین ظرفیت و شــخصیتی بدانیم؛ این توهین 
بــه بقیه اســتان ها و تیم ها اســت و نبایــد چنین 
نگاهی شــود. هدف از برگزاری تورنمنت والیبال 
عــالوه بــر اهــدف تیمی، این بــود کــه دیدارهای 
فنی تازه شــود، بازیکنان در یک شــرایط مساعد 
مسابقه قرار بگیرند، دوستی ها تازه شود و البته 

به دوستان مرکزنشین هم اعالم کنیم استان ها 
ظرفیت برگزاری مسابقات را دارند.

      پیشنهاد رسمی برای میزبانی جام 
باشگاه های آسیا دریافت نکردیم

کت گفــت: در خصــوص میزبانــی اصفهــان  ســا
در والیبــال باشــگاه های آســیا هنــوز نامــه و یــا 
اعالم رســمی از ســوی فدراســیون بــه ما ارســال 
نشــده اســت؛ اما اصفهــان همیشــه بــه بهترین 
کــرده  شــکل رویدادهــای بین المللــی را برگــزار 
است، ظرفیت های شهری و سیستم توریستی 
اصفهان ظرفیت چنیــن میزبانــی را دارد، از نظر 

ورزشــی با انجــام هماهنگی های الزم 
بیــن اداره کل ورزش و جوانــان 

هیئت های ورزشی و باشگاه 
می تواند اتفاقــات خوبی در 
میزبانی هــا انجــام شــود و 
جام باشــگاه های آســیا در 
والیبــال نیــز در صورتــی که 
در این زمینه پیشــنهادات 
رسمی از سوی فدراسیون 

والیبــال به باشــگاه ارســال 
شــود، آمادگی برگزاری آن 

را داریم.

وی اظهــار کــرد: فراینــد توجــه بــه اســتعدادها، 
اســتعدادیابی، پــرورش اســتعدادها تــا ارتقــا 
کارگیــری آنهــا در  اســتعدادها و در نهایــت بــه 
تیم های باالتر به عنوان یک سیاست راهبردی 
ح است و ما این  در ورزش باشگاه ســپاهان مطر

مسئله را در تمام رشته ها اجرا می کنیم.
مدیرعامل باشــگاه ســپاهان گفــت: در هندبال 
موضوع با جدیت پیگیری می شــود و در فوتبال 
شــاهد این اتفــاق بــا انتخــاب نفــرات مختلــف 
مدنظــر محــرم نویدکیــا بودیــم و در والیبال ایــن 
هماهنگی و شروع در حال انجام است. در حال 
حاضر فعالیت در رده هــای نونهاالن، نوجوانان 
و جوانان ایجاد شــده است و توســط کادر خوب 
فنی در حال سازماندهی است. هدف این است 
که ما بتوانیم پرورش بهترین ها را داشته باشیم و 
در ادامه انتخاب بهترین ها را از بین بیشترین ها 
داشــته باشــیم تا آنها را به یــک بلــوغ کامل فنی 
برســانیم و بتوانیم به تیم های مدنظر خودمان 

و البته تیم های ملی برسانیم.
کت افزود: توجه و سرمایه گذاری در رده های  سا
پایه سیاسیت راهبردی در حوزه ورزش سپاهان 
کــه در تمــام رشــته ها انجــام می شــود،  اســت 
هندبــال نوجوانان پســر ســپاهان در مســابقات 

قهرمانی کشوری منطقه جنوب بعد از چند سال 
که تیم هــای رده ما در این رشــته فاقــد موفقیت 
بودند به قهرمانی رسید، با توجه به برنامه ریزی 
که داشــتیم در والیبــال فوتبال و ســایر رشــته ها 
نیز چنین نگاهی داریــم و آن را بــا جدیت دنبال 

می کنیم.
      سپاهان برندی است که نمی تواند افول کند

کادر فنــی باشــگاه بــا نــگاه  کــرد:  وی تصریــح 
گرایــی و توجــه بــه  راهبــردی موضــوع جــوان 
نیروهای مستعد رده های پایه را دنبال می کند، 
حضــور قدرتمنــد در تمــام رشــته ها و لیگ هــا 
مدنظرمــان اســت که جــز اصــول اولیه 
باشــگاه اســت، نام ســپاهان و 
برنــدی  ســپاهان،  برنــد 
اســت کــه بایــد همیشــه 
همــراه  قدرتمنــدی  بــا 
در  نمی توانــد  و  باشــد 
افــول  آن  فنــی  کیفیــت 
کادر فنــی  داشــته باشــد. 
دقــت نظــر دارد و سیاســت 
گذاری باشــگاه این اســت که 
بتوانــد تواناتریــن بازیکنــان 
ملی پوش و 

ســتاره های رشــته های مختلــف را در اختیــار 
داشــته باشــد و در کنار آن ها از جوانان استفاده 
کنند تــا جوانــان از این فرصــت برای پختــه و آب 
دیده شدن استفاده کنند و تبدیل به بازیکنان 

باتجربه ای برای پشتوانه سازی تیم ها شوند.
مدیرعامــل باشــگاه ســپاهان گفــت: ارتباطات 
بیــن المللــی بــرای باشــگاه ســپاهان جــز یکی از 
اقدامــات اســتراتژیک اســت؛ چــرا که مــا معتقد 
هســتیم در دنیــای ورزش جــدا  از ارتباطاتی که 
در قالب رویدادهای ورزشی به وجود می آید، در 
حوزه های آموزشــی، مدیریتــی، تورنمنت های 
افزایــی، ورک  دوســتانه، دوره هــای دانــش 
شــاپ های پرورش مدیر، مربی و البته استفاده 
از ظرفیت هــای فنی-مهندســی فیمابیــن جــز 
محورهایی است که باید مورد توجه یک باشگاه 
حرفه ای قــرار گیرد، کــه در این ارتبــاط اقدامات 
خوبــی از ســوی باشــگاه ســپاهان انجــام شــده 

است.
کت افــزود: باشــگاه "پیونیــک" ارمنســتان  ســا
درخواست دو بازی دوســتانه با سپاهان در این 
فصل را دارد، باشــگاه ســن پترزبورگ آمــاده بود 
کــه در شــهریورماه بــا تیــم فوتبــال بازی داشــته 
باشــد که به دلیــل تغییری کــه در برنامه شــروع 

لیگ ایجاد شــد، این فرصــت را از دســت دادیم، 
البته مجددا دو باشــگاه عالقه منــد به همکاری 

در این زمینه هستند.
وی ادامــه داد: هماهنگــی بــا باشــگاه النجــف 
عــراق بــه ویــژه در رده هــای پایــه نوجوانــان و 
جوانــان و امیــد بــه گونــه ای اســت کــه بتوانیــم 
بازی های دوستانه و دیدارهای تدارکاتی داشته 
باشیم، این موارد در دستور کار باشگاه قرار دارد و 
کره  عملیاتی شده است، همچنین در حال مذا
بــا باشــگاه هایی از کشــورهای بزریــل و پرتغــال 
هستیم که به محض قطعی شدن زمان برگزاری 
آن اعالم خواهد شــد. این موارد به ظرفیت فنی 
باشگاه، مربیان و تیم های پایه کمک می کند تا 

در مسیر موفقیت بیشتر قدم برداریم.
      به دنبال فراهم کردن بستر مناسب برای 

فعالیت بیشتر بانوان
مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت: مشخصا یکی 
از رویکردهای جدی باشــگاه ســپاهان توجه به 
بانوان است و نگاه یک سویه ای به ورزش بانوان 
در باشگاه وجود دارد، مجموعه باشگاه و هیئت 
مدیره نگاه ویژه ای دارد، نگاهی که در راســتای 
سیاست های ورزش کشور در رشته های مختلف 
ورزشــی در رده هــای ســنی مختلف مــورد توجه 

قرار داده ایم. 
در همیــن راســتا در تمــام تفاهــم نامه هایی که 
داریم، بحث بازی های دوســتانه بین تیم های 
ح اســت و ایــن اقــدام در  بانــوان بــا جدیــت مطر
جهت تقویت و غنای آنها است و زمینه ای برای 

ترانسفر بازیکنان ما فراهم می کند.
کت ادامه داد: چند بازیکن ما به ارمنستان  سا
دعــوت شــده و مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد، 
انتخــاب، ابتدا بــا خود آنهــا و بعد باشــگاه 
اســت. در ارتباط با باشــگاه های خارجی 
یکــی از محورها حضــور و فعالیت بانوان 
اســت و این زمینه وجــود دارد که بســتر 
بهتری برای دخترانمان در رشته های 

مختلف را فراهم کنیم.
      امیدوار به فصل خوبی برای 

فوتبال باشگاهی و ملی
وی افزود: ســازماندهی تیم فوتبال 
کادر فنــی  بــر اساس اندیشــه های 
کــه در هیئــت  پــس از بررســی هایی 
مدیره داشــتیم به شــکلی که مدنظر 
کادر فنــی و ســرمربی تیــم بــود، انجــام شــد و در 
حال حاضر ســازماندهی الزم خــود را پیدا کرده 
اســت. اردوهــا و بازی هــای تدارکاتــی خــود را در 
زمان مناســب و بــه بهترین شــکل برگــزار کردیم 
کامــل حرکــت می کنیــم،  و بــه ســمت آمادگــی 
ورزشگاه نقش جهان هم برای برگزاری و میزبانی 

مسابقات آماده است.
مدیرعامل باشــگاه ســپاهان گفت: در ارتباط با 
گران، بر اســاس پروتکل هایی که  حضور تماشــا
طبیعتــا ســازمان لیــگ و دیگــر منابع  مشــخص 
خواهنــد کرد، ایــن آمادگــی را داریــم کــه میزبان 
آنها باشیم. ضمن اینکه به عنوان نماینده ایران 
در رقابت های جام باشــگاه های آســیا هستیم. 
توانستیم با کمک سازمان لیگ مسائل مربوط 
به بخش مجوز حرفــه ای را به خوبی جلو ببریم، 
بر اســاس اعالم ســازمان لیگ، اولین باشگاهی 
بودیــم کــه تمــام مــدارک و مراحــل مربــوط بــه 

بازیکنان تیم را انجام داده ایم.
کت خاطرنشان کرد: امیدوارم یک فصل توام  سا
با ســرفرازی بــرای فوتبال ایران داشــته باشــیم، 
حضور در جــام جهانــی برای تیــم ملــی و حضور 
موفق و قدرتمند برای سپاهان و برای تیم های 

حاضر در جام باشگاه های آسیا آرزو می کنیم.

خبر

مدیر روابط عمومــی اداره کل ورزش و جوانان 
اصفهــان از برگــزاری ۱۰ رویــداد اجتماعــی, 
فرهنگــی و ورزشــی به مناســبت هفتــه تربیت 

بدنی در این خطه خبر داد. 
گلنــار حســینی افــزود: همایــش بــزرگ ورزش 
صبحگاهی مــردان در میــدان نقــش جهان و 
مشــابه همین رویداد برای بانوان در باغ غدیر 
برنامه های روز اول و دوم این هفته را تشکیل 

می دهد. 
وی با اشاره به دیگر برنامه ها ادامه داد: برگزاری 
مســابقات اســکواش حرفــه ای نشــنال کلــوز 
 )PSA( رده بنــدی جهانــی )National close(
با حضور ورزشکارانی از سراســر کشور به مدت 
ســه روز و از دیروز ســه شــنبه در ورزشــگاه نصر 

آغاز شد. 
مدیر روابط عمومــی اداره کل ورزش و جوانان 
عطرافشــانی  کــرد:  خاطرنشــان  اصفهــان 
مــزار شــهدا و دیــدار بــا خانواده های شــهدای 
ورزشــکار، برپایی ایســتگاه ورزش باســتانی و 
سالمت و اختتامیه جشنواره ورزشی بیماران 
کوه گشــت  خــاص در بــاغ بانــوان نــاژوان و 
عمومی برنامه هــای تــدارک دیده شــده برای 

روزهای پنجشنبه و جمعه است. 
حســینی اضافــه کــرد: جشــنواره رشــته های 
جذاب و مهیج انجمن های ورزشــی همچون 
پارکــور، مــوی تــای، فوتبــال رومیــز، فلوربــال، 
کو و کریکت در  گبی، دارت،کیک بوکسینگ وا را

قالب برپایی غرفه های آموزش و استعدادیابی 
در جــوار پــل خواجــو دیگــر برنامه هــای هفته 

تربیت بدنی امسال را تشکیل می دهد.
وی بــا بیان اینکــه مســابقات دارت کارکنــان 
دولت اســتان اصفهــان بــرای تشــویق هرچه 
بیشــتر شــاغالن به ورزش در ایــن هفتــه برگزار 
کــرد: مســابقات فوتســال  می شــود تصریــح 
کارمندان اداره های ورزش و جوانان در سطح 
اســتان نیــز در شهرســتان مبارکه و کوه گشــت 
رییســه  هیــات  اعضــای  و  ورزش  کارکنــان 
هیات های ورزشی ســه شــنبه هفته آینده در 

کوه صفه برگزار خواهد شد. 
هفتــه تربیــت بدنــی همــه ســاله از ۲۶ مهــر تــا 
دوم آبان به منظور آشــنایی جامعه با اهمیت 
کاربــرد ورزش در زندگــی فــردی و  و اثــرات 
اجتماعی، اشــاعه و توســعه و ترویج ورزش در 
خانــه و خانــواده و هدایــت و ارشــاد جامعه به 

ورزش های همگانی برگزار می شود. 

لیگ برتر دوباره از بعدازظهر دیروز )ســه شنبه( آغاز 
شد و مدعیان برای کسب قهرمانی بیست و یکمین 

جام لیگ، باهمدیگر به مبارزه خواهند پرداخت.
به گــزارش  ایمنــا، باالخره پــس از چند مــاه انتظار، 
سوت آغاز لیگ بیست و یکم دمیده شد تا ۱۶ تیم 
حاضر در لیگ برتر تالش خود برای قهرمانی، سهمیه 
گر چه بدون  آسیا و حتی فرار از سقوط را آغاز کنند. ا
عملکرد تیم ها نمی شود تخمین درستی از مدعیان 
داشت ولی با بررسی عملکرد تیم ها در نقل و انتقاالت 
می توان بسیاری از شانس های قهرمانی را از سایر 
تیم ها جدا کرد. در ادامه بررسی تیم هایی خواهیم 
پرداخت که در لیگ بیست و یکم از شانس بیشتری 

برای کسب قهرمانی برخوردار هستند.
      سپاهان اصفهان

گردان محرم نویدکیا پس از طی فصلی موفق در  شا
لیگ بیســتم، حاال امیدوارند این فصل امتیازات 
کمتــری از دســت دهنــد تــا دیگــر هیــچ تیمی جام 
قهرمانی را از دست هایشان نرباید. البته پیام نیازمند 
و محمد محبی که دو مهره کلیدی طالیی پوشان 
بودند، پیش از آغاز فصل به اروپا رفتند تا ســپاهان 
به دنبال نفرات جایگزین بگــردد. آنها عملکرد بی 
نظیری در نقل و انتقاالت نیم فصل داشتند؛ شهریار 
مغانلو از رقیــب اصلی خودشــان در فصل قبلی به 
خدمت گرفتند و فرشاد احمدزاده، مسعود ریگی 
را طالیی پوش کردند. ســپاهانی حتــی برای خط 
دروازه به ســراغ کریســتوفر کنــت اتریشــی رفتند تا 
جایگزین پیــام نیازمند باشــند. خریدهای خوب 
سپاهان و با ثباتی که در کادر فنی این تیم از سال قبل 
وجود دارد، آنها را تبدیل به شانس نخست قهرمانی 

لیگ بیست و یکم کرده است.
      پرسپولیس تهران

سرخ پوشــان پایتخت پس از ثبت گالت قهرمانی 
به نظر می رسد همچنان انگیزه باالیی برای ادامه 
روند فوق العاده خود دارند و برای لیگ بیست و یکم 
نیز یکی از مدعیان جدی به شمار می روند. از سوی 
دیگر برخی ادعاهای مطــرح برای زیر ســوال بردن 
قهرمانی های اخیر پرســپولیس، با باال بردن جام 
در ایــن فصل می تواند بــه کلی رد شــود و به همین 
خاطر، سرخ ها از هیچ تالشی برای قهرمانی فروگذار 
نخواهند بود. با وجود اعتماد به نفس باال سرخ ها 
که ناشی از موفقیت های چشم گیر اخیرشان است، 
عملکرد تقریبا ضعیف در نقل و انتقاالت باعث شده 
تا شانس کمتری نسبت به سپاهان در فصل پیش 
رو داشــته باشــند. از دســت دادن شــهریار مغانلو، 
محمد حسین کنعانی زادگان و احمد نورالهی که 
از تاثیرگذارترین نفرات فصل قبلی این تیم بودند، 
گردان گل محمدی بزند.  می تواند ضربه بزرگی به شا
گر چه به سراغ نفرات جایگزین با کیفیتی رفتند و  آنها ا
حامد پاکدل، رضا اسدی، علی نعمتی، رضا دهقانی 
و علیرضا ابراهیمی را سرخ پوش کردند، اما نمایش 
ضعیف مقابل الهالل نشان داد به نظر جایگزین ها 
نتوانسته اند وزن کیفی نفرات فصل قبل را به خوبی 

جبران کنند.
      استقالل تهران

استقالل از فردا یکی از معدود فصل هایی را تجربه 
خواهد کرد که خالف سال های اخیر، سرمربی خود 
را حفظ کرده است. فرهاد مجیدی مانده تا راه نیمه 
تمام خــود در لیگ و حذفی را بــا آبی های پایتخت 
بــه ســرانجام برســاند. با ایــن حــال خروجی هــای 
استقالل نشــان می دهد این ثبات تنها با نیمکت 
محــدود شــده و در عــوض، بازیکنــان مؤثری ایــن 
تیم را ترک کرده اند. مهدی قایدی، شیخ دیاباته، 
هروویه میلیچ، مسعود ریگی و فرشید اسماعیلی از 
جمله این بازیکنان بودند. البته استقالل توانست در 
جذب نفرات جایگزین تا حدودی موفق عمل کند. 
بازگشت روزبه چشمی، خرید زبیر نیک نفس و عارف 
آقاسی از فوالد و جذب جعفر سلمانی، محمدرضا 
گا توانست دســت فرهاد را برای  آزادی و کوین یاما
چیدن ترکیب باز نگه دارد. با این حال هنوز مشخص 
نیست این نفرات بتوانند گزینه های مناسبی برای پر 

کردن جای خالی جدا شده ها باشند.
      فوالد خوزستان

قرمزهای اهوازی خالف دو فصل قبلی که با مدیریت 
ســعید آذری و ســرمربیگری جــواد نکونــام پــس از 
سال ها به آسیا رسیده اند و نخستین قهرمانی خود 
در جــام حذفــی را جشــن گرفتند، حــاال بــا تغییر و 
تحول مدیریتی و کادر فنی پا به لیگ بیست و یکم 
می گذارند. آنها با ویسی و در عین حال از دست دادن 
فرشاد احمدزاده، محسن فروزان و زیبر نیک نفس 
و خریدهای معمولی، شانس چهارم برای رسیدن 
به عنــوان قهرمانی لیگ بیســت و یکم محســوب 

می شوند.
      گل گهر سیرجان

گردان امیرقلعه نویی با ثبات خوبی که از فصل  شا
پیش داشــته اند، دیگر مدعی لیگ بیســت و یکم 
هستند. آنها برای تقویت تیم شأن نفراتی هم چون 
خانزاده، تیکدری، شایان مصلح و محسن فروزان 
به خدمت گرفتند. باید دید آیا گل گهر مثل فصل 
قبلی تنها در نیمه نخست لیگ در کورس قهرمانی 
باقی خواهند ماند یا خود را به عنوان یکی از مدعیان 

جدی لیگ مطرح خواهد کرد.
کتور       ترا

کتور با وجود بحران های مدیریتی و مالکیتی که  ترا
پشت سر گذاشته، شاید شانس چندان محسوسی 
برای کســب قهرمانــی در فصــل پیش رو نداشــته 
باشــد. خالی شــدن یک باره این تیم از ســتارگان و 
جدایی پرتعداد بازیکنان، شرایط دشواری برای تی 
گر چه ابتدا برای  تی های تبریزی رقم زده است. آنها ا
هدایت تیم شأن به سراغ فراز کمالوند رفتند ولی در 
ادامه با استعفا این مربی که امری عادی در چند ماه 
اخیر رزومه او بوده، فیروز کریمی را به ســرمربیگری 
کتور با "آقا فیــروز" به روزهای  برگزیدند. باید دید ترا
خوش باز می گردد یا دوباره فصل کابوس وار انتظار 

هواداران پرشور تبریزی را می کشد؟

۱۰ رویداد ورزشی به مناسبت هفته تربیت بدنی 
در اصفهان برگزار می شود

خبر

کدام تیم شانس بیشتری 
برای قهرمانی لیگ بیست و یکم دارد؟

خبر

بازیکن فصل گذشته ذوب آهن اصفهان با 
عقد قراردادی یکساله به تیم بانوان خاتون 

بم پیوست. 
سحر رمضانی هافبک فصل گذشته ذوب 
آهن اصفهان با عقد قراردادی یک ساله به 
تیم فوتبــال بانوان خاتون بم )شــهرداری( 

پیوست.
رمضانی سابقه بازی در تیم های سپاهان 
اصفهــان، اســتقالل خوزســتان، پاالیــش 
گاز ایالم، سایپا مشهد و آویسا خوزستان را 

در کارنامه خود دارد.
رمضانــی بــه عنــوان مربــی نیــز در باشــگاه 
کنــون  تا و  می کنــد  فعالیــت  پرواز ایــذه 
بازیکنانــی نظیر یلــدا اورکی، نگیــن زندی، 
افســون مهمــدی، دلنــاز عباســی، آرزو 
شــهپری و زینــب الهــی را بــه فوتبال ایــران 

معرفی کرده است.

وقتی پرســپولیس در لیگ قهرمانان آســیا 
بــه الهــالل می بــازد، قاعدتــا دلیلــی نــدارد 
مخاطبــان فوتبــال یــاد ســرمربی پیشــین 
اظهارنظــر  یــک  امــا  بیفتنــد،  اســتقالل 
غیرضــروری از محمود فکری باعث شــد او 
شنبه شــب به ســوژه داغ فضــای مجازی و 

شبکه های اجتماعی تبدیل شود.
وقتی پرســپولیس در لیگ قهرمانان آســیا 
بــه الهــالل می بــازد، قاعدتــا دلیلــی نــدارد 
مخاطبــان فوتبــال یــاد ســرمربی پیشــین 
اظهارنظــر  یــک  امــا  بیفتنــد،  اســتقالل 
غیرضــروری از محمود فکری باعث شــد او 
شنبه شــب به ســوژه داغ فضــای مجازی و 
شبکه های اجتماعی تبدیل شود. فکری 
کــه به شــدت بــا کادر فنــی فعلی اســتقالل 
مشــکل دارد، بعد از شکســت آبی پوشــان 
در برابر الهالل در مرحله یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان، به انتقــاد از عملکرد فرهاد 

مجیدی پرداخت.
او اعتقــاد داشــت الهــالل تیمی نبــود کــه 
بتوانــد اســتقالل را شکســت بدهــد و برای 
جا انداختــن منظــورش، از حریــف دیرینه 
مایه گذاشــت. محمــود فکری گفتــه بود: 
گر پرسپولیس به الهالل می خورد، شک  »ا
نکنیــد برایــش مشکل ســاز می شــد. مــن 
احساس می کنم آنالیزی نسبت به آن تیم 
صورت نگرفتــه بود؛ اینکه چه ضعف هایی 
داشت. فقط بازیکنان را ترساندند و گفتند 
الهالل بازیکنان گران قیمــت دارد. قیمت 

بازیکن که داخل زمین نمی رود.«
شاید شبی که فکری این حرف ها را می زد، 
حتی تصورش را هم نمی کرد دقیقا یک ماه 
دیگر در مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا 
پرســپولیس به الهالل بخورد و ادعای او در 
معرض محک عینی قرار بگیرد. این اتفاق 
خ پوشــان بعــد از عبــور از  خ داد و سر امــا ر
استقالل تاجیکستان، در یک چهارم نهایی 
گر  به پست تیم عربستانی خوردند. شاید ا
فکری خوش شــانس بود، پرســپولیس در 
قرعه کشــی این مرحلــه بــا الوحده یــا النصر 
رودررو می شــد، اما انــگار گــوی و گلدان ها 
قصــد آزار فکــری را داشــتند. نهایتــا هــم 
پرســپولیس بــا ارائــه یکــی از ضعیف تریــن 
نمایش های ســالیان اخیــرش برابر الهالل 
شکست خورد تا سرمربی پیشین استقالل 
ســوژه شــود و ســاعات ســختی را پشت سر 

بگذارد.
از همــه بدتر اینکــه نمایــش اســتقالل برابر 
الهــالل بســیار بهتــر از عملکــرد  همیــن 
پرســپولیس بــود. آبی هــا در نیمــه دوم 
به شــدت تیــم عربســتانی را تحــت فشــار 
قــرار دادنــد و موقعیت هــای فــراوان گلزنی 
به دســت آوردند. در آن دقایــق دروازه بان 
الهالل یعنی عبداهلل معیوف چندین مهار 
نجات بخــش داشــت و در پایــان مســابقه 
به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد، 
درحالی که او برابر پرســپولیس شب آسانی 
داشت. در هر صورت با اتفاق بدی که برای 
فکری رخ داد، شاید او تا مدت طوالنی خلع 
ســالح شــود و فرهاد مجیدی بدون فشــار 
اصلی ترین منتقدش لیگ بیســت ویکم را 

شروع کند.

جزئیات پیوستن 
سحر رمضانی 
به خاتون بم 

بعد از بازی با الهالل، 
همه یاد محمود فکری

 افتادند

ســرمربی تیــم ملــی فوتبال ایران 
گفت: وقتی فهمیدم کرانچار فوت 
کرده اســت در ایــران بــودم؛ تمام 
صبح را گریه کردم و ســپس به ورزشگاه رفتم تا بازی 

پرسپولیس را ببینم.
گان اسکوچیچ در گفت وگو با رسانه  به گزارش ایمنا، درا
کروات به نام »وچرنجی« درباره عملکرد خوبش در تیم 
ملی فوتبال ایران اظهار داشــت: به نظرم مهمترین 
مســاله این اســت که ما روی جزئیــات و کیفیت کار 
تالش کردیم. مشخصا حضورم در ایران به من خیلی 
کمک کرد. هفت سال در ایران بودم و کامال لیگ این 

کشور را می شناختم. می دانستم بازیکنان اینجا چه 
کیفیتی دارند و البته کادر فنی مثل ماریو توت و مالدن 

زگانیر نیز به من خیلی کمک کردند.
وی خاطرنشان کرد: پیش از اینکه هدایت تیم ملی را 
برعهده گیرم با فدراسیون این کشور در ارتباط نبودم. 
نه توصیه ای کردم و نه ارتباط خاصی داشتم. شاید 
نزدیک ترین آدم به من در این کشور »زالتکو کرانچار« 
بود که واقعا انسان شریفی بود. وقتی در ایران بودم، 
فهمیدم او فوت کرده است. تمام صبح را گریه کردم 
و سپس به ورزشگاه رفتم تا بازی پرسپولیس را ببینم. 
آنجا بــود که غمم کاهــش پیدا کــرد. من وقتــی وارد 

ورزشگاه شدم دیدم تصویر بزرگی از »کرانچار« بر روی 
سکوها است و باعث شد تا دوباره گریه کنم.

سرمربی تیم ملی همچنین خاطرنشان کرد: برانکو را 
در قطر دیدم. رفته بودم تا بازی های تیم های ایرانی 
در لیگ قهرمانان آسیا را مشاهده کنم که وقتی برانکو 
فهمید من در اینجا هستم بسیار خوش آمد گفت و 
کتیک  پذیرایی خوبی از من کرد. کاری به فوتبال و تا

ندارم، برانکو واقعا انسان فوق العاده ای است.
وی درباره لژیونرهای فوتبال ایران و صادق محرمی که 
در کرواســی مشــغول به بــازی اســت گفــت: صادق 
محرمی را وقتی ۱۶ ساله بود، می شناختم. من هدایت 

ملوان را برعهده داشتم و او بازیکن اصلی تیم بود. او 
توانایی های زیادی از خودش به نمایش گذاشت و 
به یک بازیکن بزرگ بدل شد. صادق حاال در دینامو 
بازی می کند و به خاطر مصدومیت کمی بدشانسی 
آورد. او هنــوز نتوانســته ظرفیــت بــاالی خــودش را 
گر ایــن را نشــان دهد، می بینید  به نمایش گــذارد. ا
که چقــدر بازیکــن و انســان خوبی اســت. ســرمربی 
تیم ملی کشــورمان در خصوص تفــاوت لیگ ایران 
و کرواســی تصریــح کــرد: فوتبالیســت های ایرانی از 
نظر فنی و بدنی مقاوم هســتند که حسادت برانگیز 
اســت. چیزی که آنهــا ندارند و باید پیشــرفت کنند 
توانایی تاکتیکی است. آنها هنوز آنقدر خوب نیستند 
ولی وقتی به بلندمــدت نگاه می کنم، بــه نظرم آنها 
پیشرفت خواهند کرد و سطحشان بسیار باال خواهد 
کتیکی همیشه خوب بودند و  آمد. اروپایی ها از نظر تا
حضور بازیکنان ایران در اروپا می تواند این روند بهبود 

تاکتیکی بازیکنان ایران تسریع بخشد.
اسکوچیچ در پایان درباره مردم ایران افزود: بارزترین 
گــی مردم ایــران، مهمان نــوازی آنهاســت. در  ویژ
کشــورهای اروپایی به دلیل نقص دانش، تصویری 
گر به ایران  اشتباه از ایران ساخته شده اســت. شما ا
بیایید متوجه خواهید شد که مردم این کشور چقدر 
فوق العاده هســتند و چقدر بــه ارزش های انســانی 

اهمیت می دهند.

 سرمربی تیم ملی فوتبال ایران:   

مردم ایران فوق العاده هستند

خبر



سال پنجم - شماره  12۵۵ 
چهارشنبه  28 مهر 1۴۰۰ - 1۳ ربیع االول 1۴۴۳
2۰7  اکتبر    2۰21 سالمت

»آگهی فقدان سند مالکیت«
شماره: 2۶۰2۷2۹۶، تاریخ: 1۴۰۰/۷/1۹، سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی 
212۷ فرعی از 1۴8۷۴ اصلی بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق دفتر الکترونیکی 
1۳۹82۰۳۰2۰2۶۰۰۳8۷۹ به شماره سند چاپی ۹۳۵۶۴۴ سری ب سال ۹۷ بنام 
آقای اصغر پروانه حقیقت فرزند عبدالحسین کدملی 128۴۳۹۶۹۶۷ بشناسنامه 
1118 صادره اصفهان صادر و تسلیم گردیده است اکنون نامبرده درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 12۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی میشود. چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکیت به ارایه کننده سند مسترد گردد. بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال 

اصفهان سیداسداله موسوی – 12۰۹۷۷2 / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
نظربه اینکه آقای اسداله عندلیب فرزند محمدباقر باارایه یک برگ استشهادیه محلی 
که هویت شهود رسما طی شماره 1۳8۷۵، 1۴۰۰/۰۶/1۳ گواهی گردیده مدعی 
مفقود شدن سند مالکیت شماره ۹۴۳1۵۶ صادره برروی پالک ثبتی ۵۴1 فرعی از 
1۷8 اصلی بخش دوازده ثبت اصفهان شده که در دفتر 11 صفحه 1۷۶ ذیل شماره 
1۵۰۷ به نام نامبرده صادر گردیده است. اینک برابر ماده 12۰ اصالحی قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده 
است از تاریخ انتشار این آگهی تا 1۰ روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارایه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل آن به ارایه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارایه نشود سند مالکیت المثنی صادر و به متقاضی تسلیم می گردد. رییس اداره 

ثبت اسناد و امالک تیران و کرون سیدمحمدحسن مصطفوی – 12۰۹21۶ / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰۷۷2۵ مورخ 1۴۰۰/۰۶/1۴ هیات دو آقای 
مسعود کریم زاده به شناسنامه شماره 2۵۹۳ کدملی 128۳۵۳۳1۳8 صادره 
اصفهان فرزند مرتضی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 8۳/۴۳ مترمربع 
از پالک شماره 1۵۵ فرعی از 1۵1۷۷ اصلی باقیمانده واقع در اصفهان بخش ۵ اداره 
ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق قباله عادی مع الواسطه از مالکیت 
مهدی زارعی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی 
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1۴۰۰/۰۷/28، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰8/1۳ – رییس اداره ثبت اسناد 

و امالک شمال اصفهان – 12۰8۹۳۴  / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد 
و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای اصالحی شماره ۳۵۶۶ مورخ 
1۴۰۰/۰۷/21 پیرو رای شماره 18۵۰ مورخ 1۴۰۰/۴/8 آقای سیدمحمود موسوی 
فرزند سیداسماعیل نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 121/۳۵ مترمربع 
مجزی شده از پالک شماره 8  فرعی از 1۵۳1 اصلی واقع در قطعه1۰ بخش 11 حوزه 
ثبت ملک اصفهان متقاضی موردتقاضا را از مالک رسمی آقای حسنعلی سروش و محمد 
مهدی بارفروش و احمد صفری به صورت مع الواسطه خریداری نموده است. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۷/28، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰8/1۳ - حجت 
اله کاظم زاده اردستانی سرپرست  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسی - 12۰8۷۴۹ / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. آرای شماره 2۵88 و 2۵8۹ مورخ 1۴۰۰/۰۵/2۶ 
آقای عباسعلی کاظمی نجف آبادی فرزند محمدعلی نسبت به چهار دانگ مشاع و خانم 
زهراسادات هاشمی فرزند سیدمهدی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 1۵1/۳۵ مترمربع مجزی شده از پالک شماره 1 فرعی از ۳۶۵ اصلی واقع در 
قطعه1۰ بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۷/28، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰8/1۳ - 
حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسی - 12۰882۶ / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
نظربه اینکه سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی شماره ۴۶ فرعی از 2۴1 اصلی 
که طبق دفتر الکترونیکی 1۳۹۹2۰۳۰2۰۰8۰۰188۹ به نام محسن صالحپور 
شهرضا ثبت وسند صادر گردیده اینک نامبرده باارایه درخواست کتبی به شماره وارده 
1۴۰۰21۷۰2۰۰8۰11۰11، 1۴۰۰/۷/1۷ به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضا شهود آن ذیل شماره 22122، 1۴۰۰/۷/1۷ به گواهی دفترخانه شماره 2۴۷ 
شهرضا رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقودگردیده 
است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 12۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود. 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارایه کننده سند مسترد گردد. بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارایه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. مرتضی قدیری 

سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرضا – 12۰۹8۷8 / م الف

آگهی  ماده 1۰۵
نظربه اینکه خانم بهاره السادات کهنگی فرزند سیدجمال مالک تمامت هفتصد 
و بیست-دوهزار و ششصدم حبه مشاع باستثنا بها ثمنیه اعیانی از یک حبه از 8۴ 
حبه ششدانگ مزرعه سیدآباد ۶8 اصلی واقع در بخش یک ثبتی شهرضا دراجرای 
تبصره یک ماده 1۰۵ آیین نامه اصالحی قانون ثبت طی درخواست وارده به شماره 
1۴۰۰21۷۰2۰۰8۰111۰۰ مورخه 1۹. ۰۷. 1۴۰۰ خواستار پرداخت بها یک-

هشتم اعیانی از مالکیت خود از پالک فوق الذکر گردیده که بها مقدار مذکور طبق ثبت 
دفتر امالک به نام ورثه اسماعیل مدنی میباشد لذا دراجرای تبصره یک ماده  1۰۵ آیین 
نامه اصالحی قانون ثبت موضوع جهت ارزیابی یک-هشتم اعیانی پالک فوق توسط 
کارشناس رسمی دادگستری طی شماره 1۴۰۰8۵۶۰2۰۰2۳۷2 مورخ 1۹. ۰۷. 
1۴۰۰ به آقای مهندس رحمت اله محمدرجبی کارشناس رسمی دادگستری شهرضا 
اعالم که نامبرده طی نامه شماره 1۴۰۰. ۶۰۶۶ مورخه 21. ۰۷. 1۴۰۰ با ارسال گزارش 
ارزیابی کارشناسی اعالم نموده هیچگونه اعیانی در محل مشاهده نگردید لذا طبق 
تبصره یک ماده 1۰۵ مراتب یک نوبت آگهی می شود که درصورتیکه مدعی تضییع 
حقی از خود می باشد میبایست ظرف مدت یک ماه پس از انتشاراین آگهی به دادگاه 
صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره ارایه نماید، هرگاه ظرف مهلت مقرر 
گواهی طرح دعوی ارایه نشود اداره ثبت شهرضا نسبت به حذف بها باستناد ماده فوق 
اقدام خواهد نمود و درصورت وصول گواهی طرح دعوی درمدت مذکور حذف بها 
ثمنیه اعیانی مقدار فوق الذکر موکول به صدور حکم قضایی می باشد. مرتضی قدیری 

سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرضا – 12۰۹88۵ / م الف

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۴81۳، تاریخ: 1۴۰۰/۰۷/2۴، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1۳۹۰/۰۹/2۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات 
تشکیل و پرونده کالسه 1۳۹۹11۴۴۰2۰۰۶۰۰2۶۰۰ مربوط به تقاضای آقای/خانم 
محمدجواد پرنده مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک 
شماره ۳۰ فرعی از 11۵ اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی 
است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه 
ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات 
ضمیمه شامل مع الواسطه از ایران نقدی و حبیبه نقدی و خداد نقدی و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت 
متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته 
و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/
خانم محمدجواد پرنده به شناسنامه شماره ۶۳۷ کدملی 11۴1۷2۰۰۵1 صادره 
فرزند محمدجواد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1۵8/۷8 مترمربع 
پالک شماره ۳۰ فرعی از 11۵ اصلی واقع در اصفهان بخش 1۴ حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس 
دراجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده 1۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق 
مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام 
متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۷/28، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1۴۰۰/۰8/1۳ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله 

یزدانی – 12۰81۳۴ / م الف

آگهی

۹ دلیل مهم برای لزوم استفاده روزانه از برگ کاری 
در این مطلــب به برخــی از دالیل 
مهم لزوم استفاده از برگ کاری در 
برنامه غذایی روزانه اشــاره شــده 

است. 
نمی دانید چرا باید در آشــپزی برگ کاری را انتخاب 
کنید؟ برگ کاری که در هند به نام کادی پاتا شناخته 
می شود، یک ماده معمول آشپزی اســت که دارای 
مزایای ســالمتی و اســتفاده های متعدد اســت. به 
غذا هــای مختلــف اضافه می شــود تا طعــم و ارزش 
بهداشــتی آن ها را افزایش دهد. جــدا از کاربرد های 
آشپزی، برگ کاری به دلیل خواص درمانی خود نیز 
شناخته شده است و در آیورودا به عنوان یک درمان 
طبیعی بــرای مشــکالت مختلــف ســالمتی مانند 
افزایش وزن، فشار خون، سوء هاضمه، کم خونی و 
غیره استفاده می شــود. این برگ های معطر دارای 
مــواد مغذی ماننــد ویتامیــن A، B، C، اســید های 
آمینه، کلسیم، فیبر، پروتئین، فسفر و آهن هستند؛ 
در ادامه چند مورد از فواید شــگفت انگیز برگ کاری 
برای سالمتی آورده شده است و اینکه چرا باید برگ 

کاری را به غذای خود اضافه کنید!
      بیماری صبحگاهی را برطرف می کند

عصاره برگ های تازه کاری را بیرون بیاورید و ۱ قاشق 
چای خوری آب لیمو  به آن اضافه کنید. روزانه آن را 
مصرف کنید، زیرا باعث افزایش ترشحات گوارشی 
شــده و در نتیجــه از اســتفراغ و تهــوع صبحگاهــی 

جلوگیری می کند.
      اسهال را درمان می کند

آلکالوئید های کاربازول موجود در برگ کاری حاوی 
کتریایی و ضد التهابی هستند که به  خواص ضد با

مبارزه با ناراحتی معده کمک می کند.
      زخم ها، فوران های پوستی و سوختگی ها را 

التیام می بخشد

گفته می شود برگ های کاری دارای آلکالوئید هایی 
هستند که به التیام زخم، بریدگی، خارش پوست، 
جــوش و ســوختگی کمــک می کنــد. خمیــری که 
از آســیاب کردن بــرگ کاری بــا اســتفاده از آب تهیه 
می شــود می تواند به عنوان یک ضد عفونی کننده 

عمل کند.
      کم خونی را از بین می برد

کادی پاتا عــالوه بر غنی بــودن از آهن، حاوی اســید 
فولیــک نیز هســت. اســید فولیک عمدتا مســئول 
جذب آهن است و از آنجا که کادی پاتا منبع عالی از 
هر دو ترکیب است، بهترین درمان طبیعی برای کم 

خونی است.
      به کاهش وزن کمک می کند

جویــدن بــرگ کاری خــام یا نوشــیدن یــک فنجان 
چــای از بــرگ کاری هــر روز می توانــد از افزایــش وزن 
جلوگیری کرده و کلسترول بدن را کاهش داده و با دفع 

کسازی بدن کمک می کند.  سموم مضر از بدن به پا
همچنین به سوزاندن چربی های ناخواسته کمک 

می کند، بنابراین باعث کاهش وزن می شود.
      خواص ضد دیابتی

بر اســاس تحقیقات مختلف، بــرگ کاری می تواند 
از ســلول های تولید کننده انســولین لوزالمعــده در 
برابــر آســیب رادیکال هــای آزاد محافظــت کــرده و 
آن ها را تحریک کند. کادی پاتا مملو از مواد معدنی 
مانند آهن، روی و مس است که همه آن ها محرک 

لوزالمعده هستند.
       برای بینایی خوب است

برگ های کاری سرشار از ویتامین A و کاروتنوئید ها 
هستند که برای سالمت چشم و بینایی شما ضروری 

هستند.
       با سرطان مبارزه می کند

مطالعــات مختلــف نشــان داده اســت کــه برخــی 

آلکالوئید های کاربازول در برگ کاری دارای پتانسیل 
ضد سرطانی هستند که می تواند بدن را در برابر انواع 
سرطان ها مانند سرطان روده بزرگ، سرطان خون و 

سرطان پروستات محافظت کند.
      مراقبت از مو

اعتقاد بر این اســت که بــرگ کاری به تقویت ریشــه 
مو کمک می کند. پودر برگ خشک کاری مخلوط 
شده با روغن را می توانید روی مو های خود بمالید. 
همچنین می توانید از خمیر بــرگ کاری در مو های 
سفید استفاده کنید. انجام این کار ها به طور منظم 

می تواند رشد مو را نیز بهبود بخشد.
      رشد مو را تحریک می کند

برگ های کاری سرشار از مواد مغذی مختلف هستند 
که به درمان مو های آسیب دیده، ریزش مو، سفید 
شدن، تقویت ساقه مو های نازک و شوره سر کمک 

می کند.

تغذیه

مدیر کل دفتر طب ایرانــی وزارت 
بهداشــت: طــب ســنتی ایرانی 
کسیناسیون نیست،  مخالف وا

بلکه داعیه دار آن است.
دکتــر حســینی یکتــا درخصــوص دیــدگاه طــب 
کسیناسیون افزود:طب سنتی از  سنتی ایرانی در وا

کسیناسیون بوده و هیچ گاه مخالف  دیرباز داعیه دار وا
کسیناسیون نبوده است. انجام وا

وی با بیان اینکه برخالف برخی ادعا ها که در جامعه 
وجــود دارد طــب ســنتی همــواره دیدگاهی روشــن 
در مقابلــه بــا بیماری هــا داشــته اســت گفت: مــا در 
طــب ســنتی ایرانی روش هایــی داریم کــه مشــابه 

کسیناسیون امروزی است و از گذشته حکمای ما  وا
کید داشتند. بر این موضوع تا

حسینی یکتا افزود: شــرایط فعلی به گونه ای است 
که باید از همه روش های موجود برای مقابله با همه 
کسیناســیون یکی از  گیری کرونا اســتفاده کنیم و وا

همین روش هاست.
کسن، اســتفاده از ماسک، رعایت  وی گفت:زدن وا
فاصله گذاری و بهره مندی از روش های ایمن سازی 
بدن که در طب سنتی آمده همه در کنار هم می تواند 

به مهار کردن این بیماری کمک کند.
مدیر کل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشــت در پاسخ 
کسن کرونا زده  به سوالی در خصوص اینکه خود نیز وا
گر دز بوستر یا  است افزود: بله، من هر دو دز را زده ام و ا

یادآور هم الزم شود تزریق می کنم. 
کسیناسیون  وی گفت: طب سنتی در حمایت از وا
پیشرو بوده و حتی ســالمتکده های طب سنتی ما 
کسیناسیون تبدیل  کز دانشــگاهی به مرکز وا در مرا

شده است.

طب سنتی ایرانی به هیچ عنوان مخالف 
کسیناسیون نیست  وا

طب سنتی

در ایــن مطلــب بــه نقــل از یــک متخصــص بــه 
بیان اینکه چگونــه آب نبات تــرش می تواند به 
زبان و دهان شــما آســیب بزند، پرداخته شــده 
اســت.  یک متخصص توضیح می دهد که چرا 
خوردن آب نبات ترش می تواند به دهان شــما 
آسیب برساند. مصرف آب نبات ترش در دوز های 
کوچک می تواند خوشمزه باشد، اما مصرف زیاد 
در مدت زمان کوتاه ممکن است باعث درد لثه، 
گر تا به  گونه  درد و حتی یک زبان الیه بردار شود. ا
حال به این فکر کرده اید که چــرا آب نبات ترش 
باعث می شود دهان شما آســیب ببیند گویی 
یک تکه فلز را خرد کرده اید، این امر می تواند به 

دلیلی قدرت زیاد اسید آن باشد. 
دکتر کیونه، متخصص ارتودنسی می گوید: آب 
نبات های تــرش به دلیل اســیدی کــه در آن ها 
وجود دارد، این طعم را دارند. اســید ســیتریک 
که معموال در مرکبات مانند لیمو یافت می شود، 
یک ماده رایج اســت، مانند اسید اسکوربیک، 
فوماریــک و تارتاریک. همه آن هــا مواد طبیعی 
کــه در میوه هــا و ســبزیجات ظاهــر  هســتند 
می شــوند. آب نبات های ترش با دوام طوالنی 
مدت همچنین حاوی اسید مالیک هستند که 
در سیب، گیالس و گوجه فرنگی یافت می شود 
و طعم تلخ آب نبات را هنگام مکیدن آن افزایش 

می دهد.
هرچه سطح PH غذا کمتر باشد، اسیدی تر است 
و سطح pH آب نبات های ترش واقعا پایین بوده 
و در حدود ۳.۰ اســت. برای مقایسه، pH خامه 

ترش حدود ۴.۵ و لیمو حدود ۲.۷۵ است.
مصــرف کــم آب نبــات بــه دلیــل عالقــه به ایــن 
طعم اشــکالی نــدارد امــا اســتفاده بیــش از حد 
ممکن است شما را بسیار تشنه کند. دکتر کیونه 

گر مقــدار زیــادی از ایــن ماده بســیار  می گویــد: ا
اسیدی مصرف می کنید، ممکن است متوجه 
شــوید که داخل دهان شما احســاس ناراحتی 
یا حتی سوزش می کند. تعداد زیادی کالهک و 
اسید شروع به تجمع در دهان و آسیب رساندن 
به بافت و ســطوح اطراف آن می کند. مواردی از 
ســوختگی و تاول زبان در مواردی گزارش شده 
است که افراد آبنبات ترش زیادی در یک جلسه 
خورده اند و همچنین می تواند به مینای دندان 
آسیب برساند. خوردن یک جعبه کامل در یک 
جلســه ممکن اســت باعث شــود که احســاس 
بســیار بــدی را دهان خــود داشــته باشــید و به 

دندان هایتان آسیب بزند.
دکتر کیونه می گوید: بهترین راه حل این ناراحتی 
شستشــو با آب یــا حتی مصــرف یــک محصول 
لبنی است. او می گوید که دریافت مقداری پنیر، 
ماست یا شیر دو فایده دارد. برای اولین بار آن ها 
به خنثی سازی تعادل pH دهان کمک می کنند 
و آن را از اسیدیته به سمت چیزی راحت تر سوق  
می دهند؛ این ماده همچنین حاوی پروتئینی 
به نام کازئین اســت که به محافظــت از مینای 
دندان کمک می کند، بنابراین دندان های شما 

احتماال از شما تشکر خواهند کرد.
گر زبان شــما پوســته پوســته  خبر خوب اینکه ا
شــود، این نشــانه ای اســت کــه بافــت پــس از 
تحمل رگبار اسید شــروع به ترمیم می کند. این 
امــر همچنیــن می توانــد دهــان شــما را با رشــد 
سلول های جدید حساس تر کند. تاول ها، نقاط 
ک داخل دهان و درد هنگام جویدن همه  دردنا
نشانه هایی هســتند که باید تا زمانی که دهان 
شــما کامال بهبــود نیافتــه، از مصــرف آب نبات 

ترش پرهیز کنید.

چگونه آب نبات ترش می تواند 
به دهان شما آسیب بزند؟ 

دهان و دندان

پوست

چاقی

خرمالو از میوه های مطرح فصل پاییز است که 
نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی و مقابله 

با برخی از بیماری ها دارد. 
خرمالو از میوه های پرطرفدار فصل پاییز است 
که به دلیل دارا بودن مواد مغذی فوق العاده 
کاروتــن، آنتی  مانند فیبر، ویتامین ســی، بتا
کسیدان ها، پتاســیم و منیزیم؛ فواید بسیار  ا
زیادی بــرای ســالمت و سیســتم ایمنی بدن 

دارد.
از مهم ترین خواص این میوه پاییزی می توان 
به مقابله با خســتگی و خواب آلودگی، بهبود 
هضــم غــذا و محافظــت از چشــم ها و تقویت 

بینایی اشاره کرد.
کنتــرل و درمــان برخــی از  خرمالــو بــرای 
بیماری های زمینه ای می تواند مفید باشد، 
بــرای مثال ایــن میوه پاییــزی بــرای مقابله با 
چربی و فشار خون باال، سالمت قلب و مقابله 
با پیری زودهنگام پوست بسیار مفید است. 
همچنیــن خرمالــو می توانــد بــه عنــوان یک 
ضدسرطان قوی به خصوص در سرطان ریه 

و پوست عمل کند.
شفافیت و شادابی رنگ پوست، کمک به رشد 
کودکان و کمک به التیام زخم های پوستی از 
دیگر فواید خرمالو محسوب می شوند. به یاد 
داشته باشید نقش این میوه پاییزی در تقویت 
سیستم ایمنی و همچنین ضد سرماخوردگی و 

آنفوالنزا بسیار حائز اهمیت است.
به این نکته مهم توجه داشته باشید خرمالو 
برای همه بیماری های زمینه ای مفید نیست 
و در بعضی موارد باید در مصرف آن دقت کنید. 
در واقع مبتالیان به دیابت و افراد دارای اضافه 
وزن باید در مصرف خرمالو احتیاط و به مقدار 

کم این میوه پاییزی بسنده کنند.
 افرادی که رژیم کاهش وزن دارند بهتر اســت 
از مصــرف خرمالــو پرهیــز کننــد. البته بــه یاد 
داشته باشید مصرف بی رویه این میوه پاییزی 
مناســب نیســت و افــراد مجاز بــه اســتفاده از 
خرمالو باید حد تعادل در مصرف آن را رعایت 

کنند.

دانستنی ها

از خواص بی نظیر 
این میوه پاییزی 

غافل نشوید! 

کنه نوعی بیماری مزمن و التهابی پوســتی است  آ
که باعث ایجاد لکه و جوش  به خصوص در صورت 
می شــود اما می تــوان آن را بــا درمان هــای خانگی 

متوقف کرد. 
کنه یا جوش، زمانی رخ می دهد که فولیکول های  آ
مو در اثر تجمع چربی و سلول پوستی مرده در آن پر 
می شود. معموال جوش در نواحی پوست صورت، 

گردن، قفسه سینه، شانه ها و گرده رخ می دهد.
 داشــتن پوســت بــدون جــوش و شــفاف، هــدف 
بســیاری از افرادی اســت کــه به ســالمت و زیبایی 
خــود اهمیــت می دهنــد. در ادامه ایــن گــزارش 
دستورالعمل های طبیعی را به شما معرفی می کنیم 

تا به این هدف برسید.
      دســتور العمل های طبیعی برای از بین بردن 

جوش و لکه های تیره پوست
       جو دوسر و لیمو

کنه کمک می کند و لیمو  بلغور جو دوسر به درمان آ
جای جوش هــا را از بین می برد و به روشــن شــدن 
پوســت کمک می کند؛ بنابراین، توصیه می شود 
چند قطره لیمو و یک مشت بلغور جو دوسر و چند 
قطره عســل و آب لیمــو را با هم در یک کاســه تهیه 
کنیــد و مخلــوط را بــه صــورت دورانــی در حالی که 
ماســک را برای چند دقیقه باقی می گذاریــد، روی 

صورت قرار دهید.
      ماست برای شفافیت پوست

بــا قــرار دادن مقــدار کمی ماســت روی جوش ها و 
فرصت دادن ۳۰ دقیقه ای به آن، به مرطوب سازی 

و تمیز شدن پوست خود کمک کنید، این دستور 
العمل را به صورت روزانه تکرار می کند تا نتیجه مثبت 

حاصل شود.
      روغن درخت چای برای شفافیت پوست

کنه عمل  روغن درخت چای به یک مقابله کننده با آ
می کند، چند قطره روغن را روی یک پنبه کوچک 
قرار دهید، سپس توپ را به آرامی روی صورت تمیز 
شــده  بمالید.  در مورد پوست های حساس، بهتر 

است روغن اسانس درخت چای را رقیق کنید.  
      ژل آلوئه ورا 

 با قرار دادن مقدار کمی ژل آلوئه ورا به طور مستقیم 
روی جوش ها، آفتاب سوختگی و لک ها آن را درمان 
کنید، بهتر است این دســتورالعمل را به طور روزانه 

استفاده کنید تا اثرات آن را مشاهده کنید.
گالب و آب لیمو برای شفافیت پوست

گالب یک اسکراب قوی است که با مخلوط کردن  
با چند قطره آب لیمو و قــرار دادن آن روی پوســت 
با یک تکه پنبه، سلول های مرده پوســت را از بین 
می برد. ایــن مخلــوط را بــه مــدت ۳۰ دقیقــه روی 

پوست صورت بگذارید، سپس پوست را بشویید.

چای اوالنگ می تواند چربی های شکمی خطرناک 
را در هنــگام خــواب بســوزاند.  دانشــمندان در 
تحقیقات خود دریافته اند که یک نوشــیدنی گرم 
وجود دارد که می تواند چربی های شکمی خطرناکی 
را که در اطراف اندام های حیاتی بدن تجمع یافته 
است بسوزاند. خواص بی نظیری در چای اوالنگ 
ســبز یافت شــده که حاوی مقدار زیادی کاتچین 
)مواد آلی از گروه فالونوئید ها( است. موادی که به 
طور قابل توجهــی میزان چربی انباشــه در بــدن را 
کاهش می دهند. همچنین دانشمندان تصریح 
می کنند که اوالنگ به چربی سوزی در هنگام خواب 
ادامه می دهد. افرادی که چهار بار در روز ۳۰۰ میلی 
لیتر اوالنگ می نوشــیدند، در عرض یک ماه و نیم 

حدود یک کیلوگرم از چربی خود را از دست دادند. 
در واقع، چای به بهبود فرآیند هــای متابولیک در 
بــدن و افزایش میزان متابولیســم تــا ۲.۹ درصد در 

مقایسه با آب کمک می کند.
پیشتر مشــخص شــد که محققان ایاالت متحده 
آمریکا یک عامل ضد چاقی را کشف کرده اند. یک 
مهار کننده آنزیم فسفودی استراز PDE ۹سلول های 
بدن را برای سوزاندن چربی بیشتر تحریک می کند.

چای اوالنگ به عنوان یک چای قدیمی و ســنتی 
اصالتی چینی دارد. این چای سرشار از موادمعدنی 
کثر خواص چای سبز و چای سیاه را  مختلف بوده و ا
دارد. این چای خواص ویژه ای برای سالمت قلب، 

تناسب اندام و استحکام استخوان ها دارد.

کنه پوستی با ماسک های معجزه آسا  درمان آ

چربی سوزی در خواب با مصرف چای 
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عصــای هوشــمند بــا ترکیــب رویکرد هــای 
ســنجش و الگوبــرداری از رباتیــک و وســایل 
نقلیه خودران، می تواند زندگــی افراد نابینا یا 

کم بینا را تغییر دهد. 
مایــکل جــان ریتــور نامــزد دکتــری دانشــگاه 
استنفورد، عصای تقویت شده ای را آزمایش 
می کنــد کــه بــا قابلیت هــای راه یابی مشــابه 
با وســایل نقلیه خودران ایجاد شــده اســت. 
کثر مــردم عصای ســفید را به عنــوان ابزاری  ا
ســاده، امــا بســیار مهــم می شناســند کــه به 
افراد دارای نقــص بینایــی در راه یابی کمک 
می کند. محققان دانشگاه استنفورد در حال 
حاضر یک عصای رباتیک مقرون به صرفه را 
معرفی کرده اند که افراد دارای نقص بینایی 
را به طور ایمن و کارآمــد در محیط راهنمایی 
می کند. تیم تحقیقاتی با استفاده از ابزار های 
وســایل نقلیه خودران، عصای تقویت شده 
را ســاخته اســت که بــه افــراد کمــک می کند 
موانع را شناسایی کنند، به راحتی در اطراف 
آن اجســام حرکــت و مســیر های درســت را 
دنبال کنند. این عصای تقویت شــده اولین 
عصــای هوشــمند نیســت. عصا هــای دیگــر 
سنگین هســتند و هزینه ای در حدود ۶ هزار 
دالر دارنــد. عصا های حســگر موجــود از نظر 
فنــاوری محــدود هســتند و فقــط اشــیا را در 
مقابــل کاربر تشــخیص می دهنــد. محققان 
امیدوارنــد دســتگاه آن ها یک گزینــه مقرون 
به صرفــه و مفید بــرای بیــش از ۲۵۰ میلیون 
نفر با اختالل بینایی در سراسر جهان باشد. 
پاتریک اسلید، دستیار تحقیق در آزمایشگاه 
سیســتم های هوشمند اســتنفورد می گوید: 
"ما یک شی دوست داشتنی تر از یک عصای 
سفید با سنسور می خواستیم. وسیله ای که 
نه تنها می تواند به شما بگوید یک شی در راه 
شما وجود دارد، بلکه به شما می گوید که آن 
شی چیست و سپس به شما کمک می کند تا 

در اطراف آن حرکت کنید."
      وام گرفتن از فناوری خودرو های خودران

 LIDAR عصای تقویت شده مجهز به سنسور
اســت، فناوری مبتنی بــر لیــزر کــه در برخی از 
اتومبیل ها و هواپیما های خودران اســتفاده 

می شود و فاصله تا موانع مجاور را اندازه گیری 
می کنــد. عصــا دارای سنســور های اضافــی از 
جمله GPS، شتاب ســنج، مغناطیس سنج 
و ژیروســکوپ و حســگر های تلفن هوشــمند 
است که موقعیت، سرعت، جهت کاربر و موارد 
دیگــر را کنتــرل می کند. ایــن عصا با اســتفاده 
از روش هــای مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی و 
الگوریتم های رباتیــک مانند محلی ســازی و 
نقشــه برداری همزمان )SLAM( و ســرویس 
دهی بصری تصمیم گیری می کند و کاربر را به 

سمت مقصد هدایت می کند.
      قابلیت های عصای هوشمند

در نــوک عصــا pithece de résistance نصــب 
خ  شــده اســت و عصــا مجهــز بــه نوعــی چــر
مخصوص اســت کــه تمــاس خــود را بــا زمین 
حفــظ می کند. ایــن چرخ بــا کشــیدن و تکان 
دادن مالیــم چــپ و راســت در اطــراف موانع، 
کاربــر بــا اختــالل بینایــی را هدایــت می کنــد. 
عصــای هوشــمند مجهــز بــه GPS داخلــی و 
قابلیت هــای نقشــه بــرداری اســت و حتــی 
می توانــد کاربــر خــود را بــه مکان هــای دقیق 
مانند فروشگاه مورد عالقه، مرکز خرید یا کافی 

شاپ محلی راهنمایی کند.
سرعت پیاده روی شرکت کنندگان با اختالل 
بینایی در آزمایش های اولیه این وسیله تقریبا 
۲۰ درصد افزایش پیدا کرد. برای افراد بینایی 
که چشم بند داشتند، نتایج چشمگیرتر بود و 
ســرعت آن ها را بیش از یک سوم افزایش داد. 
Slade خاطرنشان می کند که افزایش سرعت 
راه رفتن با کیفیت بهتر زندگی مرتبط اســت، 
بنابراین امیدواریم این دستگاه بتواند کیفیت 

زندگی کاربران خود را بهبود بخشد.

فوجی فیلم از پرینتر قابل حمل جدیدی رونمایی 
کــرده اســت کــه بــا اتصــال بــه تلفن هــای همــراه 
هوشمند می تواند به سرعت عکس های به ثبت 

رسیده را چاپ کند.
فوجی فیلم به تازگی از پرینتر اینستکس جدیدی 
رونمایی کرده است که از عکس های پوالیورد و با 
زاویه باز پشتیبانی می کند. این پرینتر که اینستکس 
لینک واید )Instax Link Wide( نام دارد به گونه ای 
طراحی شــده اســت که از طریق بلوتوث به تلفن 
همــراه کاربران متصل شــده و تصاویر ثبت شــده 
با دوربین دســتگاه را در اندازه دو برابر ســایر کارت 

اعتباری به چاپ می رساند.
همچنیــن کاربران بــا اســتفاده از این پرینتــر ویژه 
می توانند تصاویر را به صورت مستقیم و بدون نیاز 
 X-S۱۰ به تلفن همراه هوشمند از دوربین میررلس
فوجی فیلم انتقال داده و پرینت بگیرند. این پرینتر 
نیز مانند نمونه های قبلی با استفاده از باتری کار 
می کند و می تواند با یک بار شارژ حدود ۱۰۰ تصویر 

را پرینت بگیرد.
شــما می توانیــد دو حالــت را برای پرینــت گرفتن 
عکس های مورد عالقه خود انتخاب کنید. حالت 
اول که Instax Rich نام دارد روی رنگ های عمیق 
 Instax کید می کند و حالت بعدی که با نام و گرم تا

Natural شــناخته می شــود روی رنگ های ذاتی 
کید می ورزد. تصویر به ثبت رسیده تا

همچنیــن فوجــی فیلــم مدعــی شــده اســت که 
کاربــران می تواننــد از نرم افزار اینســتکس لینــک 
نیز اســتفاده کرده و از ۳۰ فیلتر موجــود در آن برای 
ویرایش عکس های خود بهره ببرند. عالوه بر این 
امکان افــزودن متن ها، اســتیکرهای دیجیتال، 
فریم های از پیش تعیین شده و متن دست نوشته 

به تصاویر نیز در این نرم افزار وجود دارد.
پرینتر اینســتکس لینــک وایــد از فیلــم بــا فرمــت 
گسترده فوجی فیلم که هر بسته ۱۰ تایی آن حدود 
۲۰ دالر قیمت دارد پشتیبانی می کند. همچنین 
قیمت در نظــر گرفته شــده بــرای خــود پرینتر نیز 
۱۴۹.۹۵ دالر است و تاریخ عرضه آن نیز برای پایان 

ماه میالدی جاری برنامه ریزی شده است.

این روزها بســیاری از افراد به شدت به گوشی 
هوشمند خود وابسته اند. این وابستگی اغلب 
باعث می شود افراد با مشکالتی روبه رو شوند.

کــه    یــک مطالعــه جدیــد نشــان می دهــد 
بزرگســاالن ایاالت متحــده، روزانــه حــدود دو 
ســاعت و ۲۲ دقیقه را  صرف کار با گوشی های 
هوشــمند خود می کنند و این رقمی رو به رشد 
است. در این مطلب درباره راهکارهایی برای 
کاهش وابستگی به گوشی هوشمند صحبت 

خواهیم کرد.
      نور صفحه گوشی برای زنگ،پیام های 

هشدار و… را قطع کنید
یکــی از عواملی که باعث می شــود توجه شــما 
به ســمت گوشــی هوشــمندتان جلب شــود، 
نور صفحــه نمایش اســت. در واقع شــاید این 
روشن شــدن صفحه نمایش مثل یک نیروی 
یادآور باعث شــود توجه شما به سمت گوشی 

هوشمندتان جلب شود.
بر این اساس بهتر است نور همراه با زنگ،پیام 

و… را قطع کنید.

      تعداد شبکه های اجتماعی خود را به 
حداقل برسانید

برخــی افــراد بــه علت شــغل یــا شــرایط زندگی 
خود مجبورند در شبکه های اجتماعی حاضر 
باشند. این موضوع برای همه صدق نمی کند. 
در واقــع برخــی افــراد بی هیــچ دلیــل خاصــی 
حداقــل در ۴ شــبکه اجتماعی حضــور دارند. 
سعی کنید تعداد شــبکه های اجتماعی خود 
را کاهش دهید. این به این معنا نیست که باید 
همه شبکه های اجتماعی را قطع کنید. فقط 
کافی است تعداد شبکه های اجتماعی خود را 

به حداقل برسانید.
      به گوش هوشمند خود مرخصی بدهید

شما می توانید در تعطیالت آخر هفته به گوشی 
هوشــمند خــود مرخصــی بدهیــد. می توانید 
گوشــی را خاموش کنید یا آن را بی صدا کنید. 
گوشــی خــود را در جایــی قــرار دهید کــه کمتر 
چشمتان به آن بیفتد. این یک تمرین مناسب 
برای شما خواهد بود که ببینید بدون گوشی 

هوشمند هم می توان زندگی کرد.

معجزه استنفورد؛ عصای هوشمند، چراغ راه نابینایان 

فوجی فیلم از اولین پرینتر خود 
کرد برای تلفن های همراه هوشمند رونمایی 

کنیم کمتر از موبایل خود استفاده  چطور 

فناوری

فناوری

خواندنی ها

چرا MateView GT هواوی 
یک مانیتور گیمینگ واقعی است؟

نیســت  پوشــیده  کســی  بــر 
کــه جنبــه بصــری )دیــداری( 
گیمینگ در تجربه گیمرها کامال 
تعیین کننده است و داشتن یک مانیتور گیمینگ 
حرفــه ای ضــروری اســت. هــواوی امســال یــک 
 MateView مانیتور بسیار منحصربه فرد را به نام
گی هــا و  GT بــرای گیمرهــا عرضــه کــرد کــه ویژ
 ۳K قابلیت های کامال متمایز کننده ای چون پنل
با نرخ نوسازی ۱۶۵ هرتز، ساندبار استریو و طراحی 
تماشــایی دارد. در ادامه ایــن نوشــتار بــا برخی از 
 MateView GT ویژگی های برتر مانیتور گیمینگ

هوآوی آشنا شوید.
      بهترین پنل برای گیمینگ

اندازه بزرگ یا خمیدگی زیاد R۱۵۰۰ تنها ویژگی هایی 
نیستند که باعث می شوند صفحه نمایش مانیتور 
MateView GT برای گیمینگ ایده آل باشد. این 
کیفیت و ســریع ۳K با نرخ  مانیتور از پنل بسیار با
نوسازی تصویر ۱۶۵ هرتز و نســبت ابعاد ۲۱:۹ بهره 
می برد که گیمرها را غرق در دنیای بازی ها می کند. 
نسبت ابعاد ۲۱:۹ به معنای عریض تر بودن مانیتور 

و میدان دید گسترده تر در بازی ها است.
پنل به کار رفته در این مانیتور با داشتن داینامیک 
رینج ۴۰۰۰:۱ قادر به نمایش تمام جزئیات صحنه 
کیفیــت بــاال اســت و هرگــز جزئیــات  بازی هــا با
صحنه های تاریک از چشم گیمرها پنهان نخواهند 

ماند. همچنین پنل بکار رفته دارای بیشینه شدت 
روشــنایی ۳۵۰ نیــت اســت و تمامی صحنه های 

بازی ها با شفافیت باال نمایش داده می شود.
پنــل مانیتــور MateView GT هــواوی در نمایش 
رنگ هــا نیز بســیار دقیــق عمل می کنــد و قــادر به 
تفکیک بیش از ۱ میلیارد رنگ مختلف از یکدیگر 
اســت. این مانیتــور بــا داشــتن توانایــی نمایــش 
۹۰ درصــد رنگ هــای فضــای رنگــی DCI-P۳ و 
Delta E کمتر از ۲، در پخش فیلم های سینمایی 
با رنگ های کامال طبیعی یا استفاده گرافیکی نیز 

عملکرد خیره کننده دارد.
      ساندبار حرفه ای کامال منحصربه فرد

MateView GT هــواوی بــرای اولین بــاردر دنیای 
مانیتورهای گیمینگ از ساندبار کامال حرفه ای با 

نورپردازی RGB تماشایی و یک مکانیزم جادویی 
برای تنظیم شدت بلندی صدا بهره می برد. این 
مانیتور در کنــار بی نیاز کردن گیمرها از هدســت، 
میکروفن یا اسپیکر، بسیار زیبا و چشم نواز است تا 
گیمرها از داشتن یک ریگ گیمینگ خیره کننده 

لذت ببرند.
برای تنظیم شدت بلندی صدای ساندبار مانیتور 
MateView GT هواوی تنها کافی است انگشتتان 
را بر روی نوار نورپردازی آن بکشــید تا به یک روش 
کامال خالقانه بتوانید آن را کنترل کنید. نورپردازی 
RGB ایــن مانیتور عملکــردی جادویــی دارد و هر 

بیننده ای را محسور زیبایی خود می کند.
      مانیتور گیمینگ به معنای واقعی کلمه

اضافه کردن پسوند یا پیشوند Gaming به اسم یک 

مانیتور به تنهایی باعث نمی شود برای گیمینگ 
مناسب باشــد و باید به طور کامال تخصصی برای 

گیمرها طراحی شده باشد.
هــواوی در مانیتــور MateView GT کامال بــر روی 
نیازهــای تخصصــی گیمرهــا تمرکز کــرده اســت و 
خبــری از قابلیت هــای بالاســتفاده یــا بــا تأثیــر 
نامحسوس نیســت. این مانیتور از پنل مرغوب و 
پرنور با خمیدگی باال برای خلق یک تجربه دیداری 
مجذوب کننــده تــر، نســبت ابعاد ایــده آل بــرای 
گیمینگ، طراحی بسیار باشکوه، ساندبار حرفه ای 
با میکروفــن داخلی بــرای بی نیــاز کــردن گیمرها 
از هدســت، قابلیت هــای نرم افــزاری بــرای برتری 
بخشی به گیمرها در بازی ها، پنل دوست دار چشم 
و درگاه های ارتباطی کامل بهره می برد و تعریفی نو 

از مانیتور مخصوص گیمینگ ارائه کرده است.
مانیتور MateView GT هواوی در مرحله توسعه 
توسط گیمرهای حرفه ای ساعت ها مورداستفاده 
قرارگرفتــه و بــه بهتریــن نحــو ممکــن بــرای ارائــه 
مطلوب ترین تجربه ممکنه تیون شده است. این 
مانیتور به معنای واقعی کلمه مخصوص گیمینگ 
است و برخالف بسیاری از محصوالت بازار، خبری 
گرانه GAMING نیست. گیمرها با  از پســوند اغوا
 MateView داشــتن مانیتور خمیــده ۳۴ اینچــی
GT هواوی می توانند بیشــتر از هر زمــان دیگری از 

گیمینگ حرفه ای لذت ببرند.

فناوری

حکایت

برای آشــنایی با کاربرد های جالب گچ در خانه 
در این مطلب همراه ما باشید.  متولدین دهه 
شصت و قبل از آن به خوبی با گچ و تخته سیاه 
آشنا هستند. اما برای نسل بعد از آنها، گچ های 
لوله ای یا اســتوانه ای سفید و رنگی شاید هیچ 
مفهومی نداشته باشد. گچ های رنگی که نوشتن 
با آن ها روی تخته سر کالس مدرسه ذوق زیادی 
داشت و همه ما را هیجان زده می کرد، عالوه بر 
استفاده در مدرسه، کاربرد های جالب و عجیب 

دیگری هم دارند که احتماال نمی دانید.
       از بین بردن لکه های چربی از روی پارچه

غذا های چرب و فست فود هایی که پنیر و سس 
از آن ها می چکد یکی از دشمنان اصلی لباس ها 
گر روغن این غــذا روی لبــاس بریزد،  هســتند. ا
شســتن آن واقعا کار سختی اســت. اما توصیه 
می کنیم برای از بین بردن این لکه چربی، روی 
محلی که کثیف شده گچ سفید بمالید و اجازه 
دهیــد ۱۰ دقیقه بماند. ســپس بــا آب لبــاس را 
بشــویید. گچ، چربی را به خــود جذب می کند 
و باعث می شود تا لکه ها سریع تر و بهتر شسته 

ک شوند. و پا
      از بین بردن بوی رطوبت از کمد لباس

وقتی لباس ها برای مدت طوالنی در چمدان، 
کمد، کشــو یا کیف می ماننــد، بوی نا بــه خود 
می گیرند؛ بوی بدی که اغلب ما از آن خوشمان 
نمی آید. بــرای از بین بــردن بوی رطوبــت الزم 
نیســت کار خاصی بکنید، فقط چند عدد گچ 
در کمد بگذارید. گچ، رطوبت را جذب می کند 
و در نتیجه لباس ها بوی کهنگــی و رطوبت به 

خود نمی گیرند.
      پیشگیری از زنگ زدن وسایل و ابزار

کسید شــدن یک روند طبیعی برای وسایل و  ا
ابزار خانه است. فلزات وقتی میزان مشخصی 
از رطوبــت را به خود می گیرند، شــروع می کنند 
به زنگ زدن. برای پیشــگیری از این روند شما 
می توانید از گچ اســتفاده کنید. بــه طور مثال، 
درون جعبــه ابــزار خــود تعــدادی گــچ بگذارید 
تا همــه رطوبــت را جذب کنــد. ترفنــد: هنگام 
استفاده از پیچ گوشتی، مقداری گچ به انتهای 
کوچک این ابزار بمالید. این کار باعث می شود 
تا پیچ گوشــتی بهتر کار کنــد و روی ســطح هم 

لیز نخورد.
      پیشگیری از هجوم حشرات به خانه

مورچه ها حشره های ریز و بی آزاری هستند که 
همیشه سرشان به کار خودشان است. اما این 
برای وقتی است که بیرون خانه هستند و وقتی 
به داخل راه پیدا کنند، ممکن اســت حامل یا 
ناقل بیماری باشــند. به عالوه، کســی دوست 
ندارد در خانــه اش مورچه رفت و آمد کند. پس 
باید راهی برای محدود کردن این حشرات پیدا 
کنید. یکی از ســاده ترین کار هایی که برای این 
منظور می توانید انجام دهید کشیدن خط با 
گچ اســت! این شوخی نیســت و واقعیت دارد. 
در ورودی خانه یا مقابل هر حفــره ای که تصور 
می کنید ممکن است مورچه از آن بیرون بیاید 
با گچ خط بکشــید تــا خودتان ببینیــد که این 

حشرات از خط عبور نمی کنند.

روزی پیشگوی پادشــاهی به او گفت که در روز 
و ساعت مشخصی بالی عظیمی برای پادشاه 
اتفاق خواهد افتاد. پادشاه از شنیدن این پیش 
گویی خوشحال شد. چرا که می توانست پیش 
از وقوع حادثه کاری بکند. پادشــاه به ســرعت 
به بهتریــن معمــاران کشــورش دســتور داد هر 
چه زودتر محکــم ترین قلعه رابرایش بســازند. 
معماران بی درنگ بی آن که هیچ سهل انگاری و 
معطلی نشان بدهند، دست به کار شدند. آنها از 
مکان های مختلف سنگ های محکم و بزرگ را 
به آنجا منتقل کردند و روز و شب به ساختن قلعه 
پرداختند. سرانجام یک روز پیش از روز مقرر قلعه 
آماده شد. پادشاه از قلعه راضی شد و با خوش 
قولی و شــرافتمندانه به همه معمــاران جایزه 
داد. ســپس ورزیــده ترین پاســداران خــود را در 
اطراف قلعه گماشت.  پادشاه در آستانه روز وقوع 
حادثه به گفته پیشگو، وارد اتاق سری شد که از 
همه جا مخفی تر و ایمن تر بود. اما پیش از آن که 
کمی احساس راحتی کند، متوجه شد که حتی 
در این اتاق ســری هم چند شــعاع آفتاب دیده 
می شود. او فورا به زیر دســتان خود دستور داد 
که هر چه زودتر همه شکاف های این اتاق سری 
را هم پر کنند تا از ورود حادثه و بال از این راه ها هم 
جلوگیری شود. سرانجام پادشاه احساس کرد 
آسوده خاطر شده است. چرا که گمان کرد خود 
را کامال از جهان خارج، حتی از نور و هوایش، جدا 
کرده است.  معلوم است که پادشاه خیلی زود در 
اتاق بدون هوا خفه شد و مرد.  پیشگویی منجم 
پادشاه به حقیقت پیوسته بود و سرنوشت شوم 

طبق گفته پیشگو رقم خورده بود.

کاربرد عجیب و جالب  با ۴ 
گچ در امور خانه آشنا شوید 

پادشاه و پیشگو

کــه بــه آنیــون  پیــاز ســوخاری 
رینــگ )پیــاز حلقــه ای( هــم در 
رستوران ها معروف است، یکی 
از ســوخاری های خوش قیافه و خیلی خوشمزه 

است و پیش غذای سبکی به شمار می رود.
گــر طرفــدار انــواع غذاهــای ســوخاری هســتید  ا
پــس حتمــا پیــاز ســوخاری خانگــی هــم یکــی از 
سوخاری های محبوب شماست. پیاز سوخاری 
همان قدر که به سادگی تهیه می شود، همان قدر 
هــم خوشــمزه و لذیــذ اســت. این ســوخاری را 
می توانیــد در کنار انــواع غذاها مثل ســاندویچ و 
پیتزا یا آن را بــرای وعده ای ســبک تر، به تنهایی 
و با ســس دلخــواه خــود میل کنیــد. امــروز قصد 
داریم طرز تهیه پیاز ســوخاری را به روشی سریع 
و آســان به شــما آمــوزش دهیــم تــا بتوانیــد آن را 
در خانه و بــا کیفیــت و طعم بهتری تهیــه کنید. 

همراه ما باشید.
      مواد الزم
• پیاز: ۲ عدد

• پودر سوخاری: ۱۰۰ گرم
• ماءالشعیر کالسیک: نصف لیوان

• آرد سفید: یک پیمانه
• نمک، فلفل، آویشن، پودر سیر و بکینگ پودر: 

به میزان الزم
      طرز تهیه پیاز سوخاری خانگی

      مرحله اول
برای آماده کردن این پیاز ســوخاری خوشــمزه، 
ابتدا پیازهای بزرگ را به قطر یک سانتی متر برش 

می زنیم. حلقه ها را از هم جدا می کنیم.
در این مرحله بایــد مواد خمیــری را آماده کنیم. 
برای آماده کردن مواد خمیری، ابتدا آرد سفید، 
پودر سیر، آویشن، بکینگ پودر و نمک و فلفل را 

با هم مخلوط می کنیم.
      مرحله دوم

بعد از اینکه مواد خشک را با هم مخلوط کردیم، 
ماءالشعیر کالسیک را کم کم اضافه می کنیم تا به 

یک بافت غلیظ برسد.
بــرای ســوخاری کــردن پیازهــا، ابتــدا پیازهــای 
حلقــه شــده را درون آرد ســفید قــرار می دهیم تا 

کامال با آرد پوشــیده شود. ســپس به آرامی تکان 
می دهیم تا آرد اضافه داخل ظرف بریزد.

      مرحله سوم
بعد از اینکه پیازها آغشته به آرد شد، آن را درون 
مایــع خمیــری قــرار می دهیــم تــا کامــال بــا مواد 

خمیری پوشیده شود.
ج کردیم،  وقتــی پیازهــا را از مــواد خمیــری خــار
درون پــودر ســوخاری قــرار می دهیم تــا کامال به 
پودر سوخاری آغشته شود. در پایان پیازها را به 

مدت نیم ساعت درون یخچال قرار می دهیم.
      مرحله آخر

در ایــن مرحله، بعــد از اینکــه پیازهــا را از یخچال 
ج کردیم، درون روغن داغ به مدت ۱۰ دقیقه  خار
خ می کنیم تا کامال برشته شــود. بعد از اینکه  ســر
پیازها سرخ شد، آن را روی دستمال کاغذی قرار 

ج شود.  می دهیم تا روغن اضافه آن خار

تبلت هــا در جهــان امــروزی مــا 
کاربــری  خاص خــود را یافته اند و 
به همین دلیل نیز تنوع مناسبی 
برای آن ها در بازار وجود دارد. در این مطلب به سراغ 
معرفی تعدادی از بهترین های تبلت های موجود 

در بازار در سال ۲۰۲۱ می رویم.
نکته بسیار مهم در این فهرست این است که این 
محصوالت نباید به شدت گران باشند و به نوعی 
بایــد ارزش آن هــا در برابــر قیمــت پرداختــی برای 

همه مناســب باشــد. همچنین باالترین قیمتی 
که در این فهرســت خواهید یافت نیز زیــر ۴۰۰ دالر 

خواهد بود.
Lenovo Smart Tab P۱۰       

این تبلت با یک پایه آمازون آلکسا باندل شده است 
و به همین دلیل نیز سازگاری ویژه ای با آلکسا دارد. 
به این موارد حافظه داخلی ۶۴ گیگابایتی و عملکرد 
عالی باتــری را نیز اضافــه کنید تا متوجه شــوید که 
چرا این تبلت راه خود را به این لیست باز کرده است.

)۱۰.۱in( Huawei MatePad T۱۰s      
۲۰۹ دالر برای ایــن تبلــت هــواوی رقــم مناســبی 
محســوب می شــود زیرا این تبلت با ۳۲ گیگابایت 
حافظــه و ۳ گیگابایــت رم و نمایشــگر اچ دی خود 
یک تبلت بسیار جذاب و مناسب است. این تبلت 
تنها ۷۴۴ گرم وزن دارد و یک محصول بسیار سبک 
برا حمــل کــردن اســت. با این حــال به یاد داشــته 
باشید که خرید این محصول به این معنی است که 
سرویس گوگل در اختیار شــما قرار نخواهد داشت 

زیرا هواوی توسط گوگل تحریم شده است.
۱۰.۱in Samsung Galaxy Tab A۷      

این تبلت ۳۲ گیگابایتی با عملکرد ۱۰ ساعته باتری 
خود یک گزینه بسیار مناســب برای کسانی است 
کــه می خواهنــد کاربری هــای روزمره را بــا کیفیتی 
استاندارد و مناسب در اختیار داشته باشند. قیمت 
۲۱۹ دالری ایــن مــدل می تواند اندکــی بــاال به نظر 
برسد ولی امکانات و کیفیت آن این رقم پرداختی را 

به خوبی توجیه می کند.

پیاز سوخاری ترد و خوشمزه، به روشی آسان

خوش قیمت ترین تبلت های جهان در سال ۲۰۲۱

 تــا از نزدیک این تنگه سراســر 
شــگفتی را نبینیــد وجــودش 
را باور نمی کنید! شــاید خیال 
 کنید دره ای کهن در شرق آسیاست یا دریاچه ای 
مرمــوز در قلــب آفریقــا. احتمــاال نظایــر آن را در 
تصاویــر تلویزیونی یــا مســتندهای طبیعت که 
مناطقی بکر از نواحی دوردســت زمین را نشــان 

می دهند دیده باشید. 
اما اشتباه نکنید. این تنگه بخشی از طبیعت 

بکر استان کشورمان ایالم است.

کافرین ؛ از بکرترین  تنگه 
جاهای دیدنی ایالم

گردشگری

دستپخت

فناوری

برگزاری رویداد ملی 
فردخت در خانه 

طباطبایی های کاشان 

دومیــن رویــداد ملــی فردخــت بــا 
کننــدگان لبــاس از  حضــور تولیــد 
۱۰ اســتان کشــور در خانــه تاریخــی 
طباطبایی های کاشان برگزار شد.

عکس روز

خانه داری


