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شهردار اصفهان گفت: امیدوارم بتوانیم به قول هایی که به اعضای شورا دادیم عمل کرده و الگویی از 
مدیریت شهری موفق را رقم بزنیم. در شانزدهمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر، اعضای شورا 
با تشکیل مجمع اتوبوسرانی، اقدام به جایگزینی شهردار اصفهان و معاون حمل ونقل شهرداری با 

اعضای سابق هیئت مدیره اتوبوسرانی کردند.
علی قاسم زاده، شهردار اصفهان که برای این دستور کار به صحن علنی شورا آمده بود، اظهار کرد: 
خدا را شاکریم که اتفاقات خوشایند در پی یکدیگر در حال رخ دادن است و شاهد نزول باران رحمت 
الهی و تحقق وحدت و همدلی بیشتر هستیم که امیدوارم حضور بیشــتر مردم را نیز از مسیر این 

همدلی و همراهی ببینیم.
وی افزود: حضور در جمع اعضای شورا باعث شور، شوق، شعف و کسب انرژی برایم می شود و یقین 

دارم شورای ششم می تواند یکی از مؤثرترین شوراهای ادوار شهر اصفهان باشد.

شهردار اصفهان:

الگویموفقمدیریتشهریرارقممیزنیم
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مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: طی 
دو سال گذشته و در دوران کرونا فعالیت سرویس های مدارس 
تعطیل شده، اگرچه شاید به صورت استثنا برخی والدین اقدام 
به سرویس گیری شخصی آن هم به صورت بسیار محدود کنند، 

اما به طورکلی در این مدت سرویس دهی نداشته ایم. 
هادی منوچهری با اشاره به اینکه پیش از شروع همه گیری 
کرونا حدود ۷۴ هزار دانش آموز در شهر اصفهان از سرویس 
مدرسه استفاده می کردند، اظهار کرد: بیش از ۵۰ شرکت 
حمل ونقل دانش آموزی با بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ راننده، این ۷۴ 

هزار دانش آموز را جابجا می کردند.
وی بابیان اینکه با شیوع ویروس کرونا نزدیک به دو سال 
است فعالیت سرویس های مدارس تعطیل شده، گفت: 
کارگروهی به نام کارگروه ماده ۱۸ متشکل از نمایندگانی از 
فرمانداری، شهرداری، سازمان تاکسیرانی و آموزش وپرورش 
اصفهان مسئولیت مصوبات و نظارت بر مصوبات مرتبط با 

نوع فعالیت سرویس های مدارس را به عهده  دارند و سازمان 
تاکسیرانی شهرداری اصفهان نیز مسئولیت اجرایی حمل  و 

نقل دانش آموزی را به عهده دارد.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان افزود: طی 
دو سال گذشته و در دوران کرونا فعالیت سرویس های مدارس 
تعطیل شده، اگرچه شاید به صورت استثنا برخی از والدین 
اقدام به سرویس گیری شخصی آن هم به صورت بسیار محدود 

کنند، اما به طورکلی در این مدت سرویس دهی نداشته ایم.
وی خاطرنشان کرد: منتظریم به محض اعالم ستاد کرونا و 
آموزش وپرورش، با مجوز کارگروه ماده ۱۸ فعالیت سرویس های 
مدارس از سر گرفته شود. هادی منوچهری از آمادگی سازمان 
تاکسیرانی و آموزش وپرورش برای آغاز به کار سرویس های 
مدارس با وجود مشکالت متعدد خبر داد و گفت: در مرحله 
اول بیش از سه هزار خودرو در اصفهان آمادگی سرویس دهی 
به مدارس را دارند. وی با اشاره به اینکه آموزش وپرورش و ستاد 

کرونا حضور دانش آموزان در مدارس را به صورت حداقلی 
برنامه ریزی کرده اند، تصریح کرد: درصورتی که اعالم شود 
دانش آموزان باید به صورت حضوری و حداقلی سر کالس های 
درس حاضر شوند، سرویس دهی نیز به همین شکل انجام 
خواهد شد. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان 
در مورد تعرفه سرویس های مدارس نیز گفت: هرسال با مصوبه 
کارگروه ماده ۱۸، پیشنهاد و الیحه نرخ کرایه سرویس های 
مدارس به شورای اسالمی شهر ارائه می شود و بعد از تصویب 
شورا اجرا می شود. امسال نرخ کرایه سرویس های مدارس در 

اصفهان نسبت به سال قبل ۲۵ درصد افزایش خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: نحوه محاسبه و هزینه ای که خانواده ها 
باید برای سرویس مدارس دانش آموزان پرداخت کنند در 
قراردادی که بین والدین و شرکت های حمل ونقل دانش آموزی 
منعقد می شود به صورت شفاف و با جزئیات کامل در اختیار 
والدین قرار می گیرد. همچنین والدین با مراجعه به سایت 
سازمان تاکسیرانی می توانند در بخش مربوط به محاسبه 
نرخ سرویس مدارس، بر اساس کیلومتر، موقعیت جغرافیایی 
و موقعیت مکانی میزان دقیق هزینه حمل ونقل را محاسبه 
کنند، ضمن اینکه نظارت الزم از سوی سازمان تاکسیرانی و 
آموزش وپرورش بر روی دریافتی های شرکت های حمل ونقل 

از خانواده ها در طول سال وجود دارد.
منوچهری بابیان اینکه با توجه به برنامه ریزی برای شروع آموزش 
حضوری در مدارس حتما رانندگانی برای سرویس های مدارس 
به کار گرفته می شوند که واکسینه شده باشند، گفت: تعداد 
قابل توجهی از رانندگان ما در حوزه سرویس مدارس در این مدت 
واکسینه شده اند، همچنین رعایت پروتکل های بهداشتی مثل 
استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی با بازگشایی مدارس 

مدنظر قرار خواهد گرفت.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: 
تا قانون به درستی اجرا نشود و از احتکار مسکن جلوگیری نشود 

مسکن همچنان به عنوان کاالی سرمایه ای باقی می ماند. 
اصغر سلیمی درباره این موضوع که چگونه می توان به خارج 
شدن مسکن از کاالی سرمایه ای امیدوار بود، اظهار کرد: مسکن 
هم مانند دیگر مسائلی که با حوزه معیشت مردم سر و کار دارد 
دچار مشکل احتکار شده است به طوری که قیمت آن به طرز 
چشمگیری افزایش پیدا کرد و در چند سال گذشته با توجه به 

مشکالت ارزی که داشتیم برخی افراد احتکار آن را انجام دادند و در 
تهران افرادی را داریم که صاحب دو هزار واحد مسکونی هستند در 
حالی که هر فرد نباید بیش از دو یا سه منزل مسکونی داشته باشد.
وی افزود: افرادی که این منازل مسکونی را به تعداد زیاد دارند 
خالی نگه می دارند و اجازه نمی دهند تا قیمت مسکن زیاد شود و 
به شکل قطره چکانی به مردم به فروش برسانند. دولت باید در این 
باره الیحه ای آورد تا افرادی که منزل به تعداد مورد نیاز و کافی دارند 
امکان دریافت سند برای آن خانه داشته باشند و بیش از دو یا سه 

منزل مسکونی به نام یک فرد سند خورده نشود. نماینده مردم 
سمیرم در مجلس تصریح کرد: اما برخی افراد که بیش از یکصد 
تا دو هزار منزل مسکونی دارند مشخص است که برای مقاصد 
خاصی این تعداد منزل را دارند و برای سرمایه گذاری این تعداد 

مسکن را احتکار می کنند تا سود کالنی به جیب بزنند.
سلیمی گفت: این مشکل باید از طریق دولت و مجلس حل شود تا 
مسکن احتکار نشود. همچنین مالیات بر خانه های خالی نیز باید 
اجرایی شود. سازمان امور مالیاتی استدالل می کند که اطالعات 
خانه های خالی در اختیار این سازمان قرار داده نشده است و به 

همین دلیل کار اخذ مالیات با مشکل مواجه می شود.
وی افزود: بنابراین در شناسایی خانه های خالی هنوز خوب عمل 
نشده است و وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده که در شهرهای 
بزرگ و مراکز استان ها به طور کامل خانه های خالی شناسایی 
نشده است و از طرفی هم اداره امور مالیاتی باید یک برنامه جامع 
و کامل برای اخذ مالیات از خانه های خالی داشته باشد. بنابراین 
دولت باید این امر را سریع تر اجرایی و عملیاتی کند و مالیاتی که 
قانون مقرر کرده اخذ کند تا از احتکار مسکن هم جلوگیری شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: باید کاری کنیم تا دو 
میلیون مسکن خالی که در کشور وجود دارد به درستی شناسایی 
شود. این امر سبب می شود که از ساخت مسکن جدید هم تا حد 
زیادی بی نیاز شویم. بنابراین تا قانون به درستی اجرا نشود و از 
احتکار مسکن جلوگیری نشود مسکن همچنان به عنوان کاالی 

سرمایه ای باقی می ماند.

استاندار اصفهان گفت: مسیر نگاه ما در آینده و جهت گیری 
سند استان به سمت صنایع "هایتک")پیشرفته( و فناورهای 

نوین است. 
سیدرضا مرتضوی در حاشیه بازدید خود از شهرک علمی، 
تحقیقاتی اصفهان اظهار داشت: گرایش به سمت صنایع 
"هایتک" یکی از محورهای توسعه استان است که در سند 

آمایش آن نیز لحاظ شده است.
وی در باره بازدید امشب خود از شهرک علمی، تحقیقاتی 
نخستین  جزو  مجموعه  کرد: این  خاطرنشان  اصفهان 
شهرک های علم تحقیقاتی و پارک علم و فناوری کشور است که 

در سال ۷۵ آغاز بکار کرد.
استاندار اصفهان تصریح کرد:با توجه به جهتگیری سند استان 
به سمت صنایع "هایتک" و فناورهای نوین و ضرورت انجام 
فعالیت های گسترده در این زمینه، ما باید مشکالت موجود را 

از نزدیک می دیدیم.

وی در باره گسترش صنایع از یکسو و ایجاد صنایع آالینده از 
سوی دیگر تصریح کرد: با توجه به اینکه اینگونه صنایع هیچ 
آلودگی ندارند و می توانند در مرکز شهر فعالیت کنند و در 
کاهش مصرف سوخت و رفت و آمد نیز موثر باشند لذا باید 
برنامه ریزی جدیدی در این حوزه صورت بگیرد و از صنایع پاک 

حمایت کنیم.

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بعنوان نخستین سازمان 
مؤسس مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در کشور در 
محدوده اتوبان آزادگان خمینی شهر و جنب دانشگاه صنعتی 
اصفهان و در جوار شهرک های صنعتی استان واقع شده است.

صنعت "هایتک")High-tech( به جدیدترین و پیشرفته ترین 
فناوری اشاره دارد که در بازه زمانی حاضر، سرآمد سایر 

فناوری هاست. 
در تعریفی ساده، صنعت "هایتک"، صنعتی است که نقش 

»علم« از »تجربه« بیشتر است.
این صنایع از سرعت تحول باالیی برخوردارند و از منظر مدیریت 
فناوری، عمر یک فناوری پیشرفته ممکن است تنها یک سال 
باشد در صورتی  که در رویکرد سنتی متوسط عمر، بیش از 

۱۰ سال است.
در صنایع "هایتک" از نظر مدیریت منابع انسانی نیز به جای 

نیروی انسانی تمرکز بر سرمایه انسانی است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اعالم کرد:

تعطیلی دوساله سرویس های مدارس در اصفهان
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

تا قانون به درستی اجرا نشود مسکن کاالی سرمایه ای 
باقی می ماند

رویکرد سند توسعه صنایع اصفهان 
به سمت صنایع پیشرفته است

 ۵

حمایتواحیایتئاتردراصفهان
بابرگزاریجشنوارهتئاتر
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# اصفهان  تنها  نیست

رییس کانون کارآفرینان استان اصفهان: 

کارآفرینیبایدبهسطح تفکر
عمومیجامعهمنتقلشود
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روابط عمومی شهرداری گز برخوار

کن زیــر را به صــورت اجاره ماهیانــه ازطریق مزایده  گــز برخــوار درنظــردارد بــه اســتناد مجــوز شــورای محترم اسالمی شــهر اما شــهرداری 
گــذار نمایــد. متقاضیــان می تواننــد جهــت دریافت اســناد و مــدارک مزایــده، تا پایــان وقــت اداری روز  عمومی بــه افــراد واجــد شــرایط وا
گــز برخــوار مراجعــه نماینــد. ضمنــا اطالعات تکمیلی مزایــده فوق  پنجشــنبه بــه تاریــخ 1۴۰۰/۰9/۰۴ بــه واحــد حســابداری شــهرداری 
ازطریــق وب ســایت شــهرداری بــه نشــانی www.gazborkhar.ir دردســترس می باشــد. همچنیــن امــور مالــی شــهرداری بــا شــماره 

تلفــن ۴۵7219۶1، ۰۳1 داخلــی 119 در ســاعات اداری آمــاده پاســخگویی بــه ســواالت احتمالــی می باشــد.

122۰12۴ / م الف

نوبت اول
گهی مزایده عمومی آ

محل مزایدهردیف
مبلغ پایه اجاره 

ماهیانه )ریال(
مبلغ سپرده شرکت در 

مزایده )ریال(

8/2۰۰/۰۰۰۵/۰۰۰/۰۰۰آالچیق تجاری واقع در پارک مدرس1
۳2/۰۰۰/۰۰۰19/2۰۰/۰۰۰زمین چمن مصنوعی2
8۵/۰۰۰/۰۰۰۵1/۰۰۰/۰۰۰مرکز معاینه فنی شهر۳
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در نخســتین نشســت شــورای عالــی کار دولــت 
ســیزدهم کــه بــا حضــور وزیــر تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی، معاون روابط کار و نمایندگان گروههای 
کارگری و کارفرمایی برگزار شد، پیشنهاد غیرنقدی 
شدن بن خواربار کارگران مورد موافقت قرار نگرفت 
و نمایندگان کارگری بر لزوم ترمیم دستمزد و توزیع 

کید کردند. کاالی تنظیم بازاری به کارگران تا
به گزارش ایســنا، قرار بود در جلســه شــورای عالی 
کار، راهکارهــای تقویت قدرت معیشــت کارگران 
مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهاد تبدیل بن خواربار 
کارگــران از نقدی بــه غیرنقدی به بحث گذاشــته 

شود.
هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار 
در گفتگو با ایسنا، به تشریح جزئیات این نشست 
پرداخت و گفت: در خصوص پیشنهاد غیر نقدی 
شــدن بن خواربــار کارگــران مطلع شــدیم که این 
پیشنهاد در واقع از جانب صندوق کارآفرینی امید 
اســت وجزئیات آن از این قــرار بود کــه کارفرمایان 
وجه چهارصد هزار تومانی بن خواربار را به صندوق 
کارآفرینی امید واریز کنند و صندوق بر اساس ارزش 
افزوده آن، به کارگران کارت اعتباری و تسهیالت با 

کارمزد اندک اختصاص بدهد که این پیشنهاد در 
جلسه مورد مخالفت قرار گرفت و رد شد. وی ادامه 
داد: گروه کارگری در جلسه روی کاالهای تنظیم 
کید داشــت و  بــازاری که دولــت توزیع می کنــد، تا
اعالم کردیم که دولت باید در این خصوص به کمک 
خانوارهای کارگری بیاید. ابوی ادامــه داد: درباره 
راهکارهای تقویت معیشــت کارگران نیز مطالبی 
مطرح و عنــوان شــد که معیشــت کارگــران با این 
دریافتی دچار مشکل است. برابر آخرین گزارشها 
که از سوی نماینده کانون عالی شورای اسالمی کار 
کشور ارائه شــد، هزینه سبد معیشــت کارگران به 
۱۱.۵ میلیــون تومــان در ماه رســیده و الزم اســت 
راهکاری در پیش بگیریم که دستمزد کارگران ترمیم 
شــود چرا که کاهش قدرت خرید کارگران ناشی از 
تورمی اســت که در جامعه به وجود آمده است، از 
طرفی معتقدیم که کارفرمایان هــم باید توانایی 

پرداخت داشته باشند.
نماینده کارگران در شــورای عالی کار با بیان اینکه 
گر این تورم کنترل شود نیازی به افزایش دستمزد  ا
نیست، اظهار کرد: قدرت خرید کارگران باید افزایش 

یابد تا سفره کارگران کوچک تر نشود.
ابوی در پایان نیــت وزیــر کار و معاون روابــط کار از 
برگزاری جلسه شورای عالی کار را در جهت شفاف 
گر چه جلسه،  سازی و کارگشایی دانست و گفت: ا
مصوبه ای در پی نداشت ولی کلیات آن مثبت بود 
و دستاوردی که از جلســه حاصل شد این بود که 
از این پس جلسات شورای عالی کار به طور منظم 
و ماهیانه برگزار شود تا قدرت چانه زنی هر دو گروه 

کارفرمایی و کارگری افزایش یابد.

در حالی که حدود دو هفته پیش دبیر سندیکای 
کثر قیمــت یک قوطی  صنایع کنســرو ایران، حدا
رب گوجه فرنگی را ۳۸ تا ۴۰ هــزار تومان اعالم کرده 
کی از این است که این  بود، مشاهدات میدانی حا

محصول تا ۴۷ هزار تومان هم به فروش می رسد.
اخیرا افزایش قیمت رب گوجه خبرســاز شد و دبیر 
سندیکای صنایع کنسرو افزایش قیمت مواد اولیه، 

بســته بندی و ســایر ملزومات تولید و فرارســیدن 
پایان فصــل گوجــه فرنگــی را از دالیل ایــن افزایش 
قیمت عنوان کرد. قیمت رب گوجه در زمان مشابه 
ســال قبــل بیــش از ۲۰ هــزار تومــان، اوایل امســال 
حــدود ۳۵ هــزار تومــان و تــا دو هفتــه پیــش ۳۸ تا 
۴۰ هزار تومان بود. اما مشــاهدات میدانی نشــان 
می دهد قیمت این محصول حاال به ۴۷ هزار تومان 
هم رسیده اســت. گفتنی اســت که این محصول 
مشــمول قیمت گــذاری تثبیتی نیســت و در بــازار 
تعیین می شود. همچنین سامانه ۱۲۴ زیر نظر وزارت 
صنعت، معدن و تجارت که طبق اعالم مسئوالن 
باید برای رصد روزانه قیمت استفاده شــود، از بازار 
بســیار عقب تر اســت، چرا که محــدوده قیمت هر 
قوطی ۸۰۰ گرمی رب گوجه را ۱۴ هزار و ۹۰۰ تا ۱۷ هزار و 

۶۰۰ تومان اعالم کرده است.

بارش هــای چنــد روز گذشــته تاثیــری بــر میــزان 
ذخیــره ســد زاینــده رود نداشــته اســت. حســن 
ساسانی سرپرست حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقــه ای اصفهان گفــت: بارش هــای اخیر 
حوضــه آبریــز زاینــده رود ۱۲ میلی متــر بــود و تاثیر 
چندانی بر میزان ذخیره این ســد نداشته است. 
کنــون ورودی آب به ســد زاینده رود هشــت  هــم ا
و ۹ دهــم مترمکعب در ثانیه اســت. ســد قوســی 
شــکل زاینده رود در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان 
به عنوان یکی از اصلی ترین سد های مرکز کشور و 

تأمین کننده آب شرب، محیط زیست، کشاورزی 
و صنعت در منطقه مرکزی ایران است.

در حالیکــه بــر اســاس پروتکل هــای ابــالغ  شــده 
محدودیت پذیرش مســافر در پروازهــای داخلی 
برداشــته شــده اســت و پیــش از ایــن بســیاری 
از ایرالین هــا و حتــی مســئوالن دلیــل افزایــش 
قیمت های صورت گرفته را شیوع ویروس کرونا و 
محدودیت های به وجود آمده اعالم می کردند اما 

حاال هم خبری از کاهش قیمت نیست.
به گزارش ایســنا، قیمت بلیت هواپیما از ابتدای 
تیر ماه بــه دالیلــی نامعلوم از ســوی شــرکت های 
هواپیمایــی تــا بیــش از ۳۰ درصــد در مســیرهای 
داخلی افزایش یافت و تا کنون هم کسی توضیح 
مشــخصی در این باره نداده اســت. در این ماه ها 
هشدارها، تهدیدها و دستورهای متعددی برای 
بازگشت قیمت به نرخ قانونی سابق )نرخنامه آبان 
ماه سال گذشته( از سوی مسئوالن دستگاه های 
مختلــف از وزارت راه و شهرســازی تــا ســازمان 
هواپیمایی و حتی نمایندگان مجلس مطرح شد 

اما هیچ کدام کارساز نبود.
حتــی مقــرر شــد تــا جلســاتی بیــن شــرکت های 
هواپیمایی و مسئوالن این وزارتخانه تحت عنوان 
شــورای عالــی هواپیمایی کشــوری برگزار شــود تا 
تعیین تکلیف شده و نرخ مشخصی در نظر گرفته 
شــود اما هــر بار تصمیم گیــری نهایــی در ایــن باره 
به جلســه بعد موکــول می شــد و نهایتا بــا همین 
بالتکلیفی ســکان هدایت وزارت راه و شهرسازی 
به عهده رستم قاسمی گذاشته شد. البته رستم 
قاسمی در نخستین برنامه خبری خود و در حاشیه 
مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت راه آهن 
کنون  در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این که چرا تا
تکلیــف قیمت بلیــت هواپیما مشــخص نشــده 
و ایرالین ها بدون داشتن مصوبه و اختیار قانونی 
اقدام بــه افزایش نرخ پروازهای داخلــی کرده اند، 
اظهار کرد: قیمت بلیت هواپیمــا به دلیل رعایت 

پروتکل های بهداشتی به ویژه محدودیت پذیرش 
۶۰ درصدی مســافر در پروازهــای داخلی افزایش 
یافته بود کــه امیدواریم با بهبود شــرایط کشــور از 
نظر شــیوع ویــروس کرونــا و برداشــته شــدن این 
محدودیــت بتوانیــم قیمــت بلیــت هواپیمــا را 
تعدیــل کنیــم. وی اضافــه کــرد: محدودیــت ۶۰ 
درصــدی پذیرش مســافر در ناوگان حمــل و نقل 
عمومی براساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا 
کنون در جلسات این ستاد در  اتفاق افتاده که هم ا
حال بحث و بررسی برای اعمال تغییرات است. این 
اظهارات در حالی مطرح شده که در پروتکل اخیر 
ابالغ شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا آمده 
اســت که از ابتدای آذرماه محدودیت پذیرش ۶۰ 
درصدی مسافر در پروازهای داخلی از ابتدای آذر 
ماه برداشته می شود و ایرالین ها می توانند برای ۱۰۰ 
درصد ظرفیت خود در پروازها بلیت فروشی کنند. 
و از ســوی دیگر آن طور که از گزارش های مردمی و 
اطالعات به دست آمده ایسنا بر می آید بسیاری از 
پروازهای داخلی با ۱۰۰ درصد ظرفیت انجام شده 
کنون این محدودیت کرونایی برداشــته  و از هــم ا
شده است اما خبری از کاهش قیمت نیست. چرا 
که به عنوان مثال قیمت بلیت پرواز تهران-مشهد 
همچنــان تــا یــک میلیــون ۷۸ هــزار و ۵۰۰ تومان 
افزایش یافته است و برخی ایرالین ها به بهانه های 

مختلف این نرخ را افزایش هم می دهند.

کارگرانردشد پیشنهادبنغیرنقدی

خبر

مصرف گاز در استان به حدود ۷۶ میلیون و 
۹۰۸ هزار متر مکعب رسید.

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: 
با بیان اینکه از این میزان ۳۶ میلیون و ۷۶۹ 
هزار متر مکعب مصرف خانگی و تجاری بوده 
افزود: مصارف صنعتی و نیروگاه های هم ۴۰ 

میلیون متر مکعب بوده است.
سید مصطفی علوی با اشاره به اینکه مردم 
بایــد همــکاری الزم را در مصــرف خانگــی 
داشــته باشــند گفت: اولویت مصــرف گاز با 
بخش خانگی اســت کــه در صــورت مصرف 

زیاد، تولید و صنایع آسیب می بینند.

وزیر صمت گفت: از هفته آینده ایران خودرو 
روزانه ۵۰۰ دستگاه و سایپا روزانه ۲۰۰ دستگاه 
بیش از ظرفیت کنونی خــود تولید خواهند 
کــرد و به ایــن ترتیــب عرضــه خــودرو ســازان 

افزایش خواهد یافت.
 آقای سید رضا فاطمی امین در حاشیه بازدید 
از شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
قطعــات، لــوازم و مجموعه هــای خــودرو در 
جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه برنامه های 
طراحی شــده بــرای اصــالح صنعت خــودرو 
سازی به خوبی در حال اجراست گفت: تا دو 
ســال آینده شــاهد صنعت خودرویی بروز با 
تولیداتی کم مصرف و با کیفیت خواهیم بود.
وی افــزود: از ابتــدای آغــاز بــه کار در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت وعده کرده بودم ۱۰ 
پروژه در صنعت خودرو تعریف و اجرایی شود 
که اجرای آن ها از دو ماه پیش آغاز شــده و با 
زمان بندی مناسب در حال پیشرفت است.
فاطمی امین با بیان اینکه منکر بدهی های 
صنعت خودرو به قطعه سازان و زیان انباشته 
بــاالی آن هــا نیســتیم، ادامــه داد: در چنــد 
بخش در حال انجام کار هستیم که مدیریت 
جریــان نقدینگــی خــودرو ســازان، کاهــش 
هزینه هــای ســربار و اصــالح ســاختار مالــی 

شرکتهاست از جمله آنهاست.
وی افــزود: نویــد می دهیــم کــه برنامه های 
طراحی شده برای اصالح صنعت خودرو به 
خوبی در حال انجام است و همه تعهدات ما 

در این صنعت اجرایی خواهد شد.
فاطمی امیــن از تولیــد ســاالنه ســه میلیون 
خودرو بــروز و کم مصــرف تا دو ســال آینده با 
اجرای طرح اصالح صنعت خودرو خبر داد و 
تصریح کرد: یکی از ۱۰ پروژه یاد شده، اصالح 
ساختار صنعت خودرو است، به این معنی که 
روابط بین خودرو ساز و قطعه ساز نادرست 
است و در این بین آشفتگی زیادی وجود دارد 

که باید اصالح شود.
وزیــر صنعت، معــدن و تجــارت اضافــه کرد: 
امروز بجای ارتباط مســتقیم خودرو ســاز با 
قطعه ســاز و اینکــه به طور مثــال هر خــودرو 
ســاز با ۷۰۰ تــا ۸۰۰ قطعــه ســاز کار کنــد که با 
خــود مشــکالتی همچــون پیچیــده شــدن 
مدیریــت، ســخت شــدن کنتــرل کیفیــت 
قطعات و قیمت ها را به دنبال دارد، به دنبال 

مجموعه سازی هستیم.
وی اضافه کرد: در این صورت هر خودرو ساز 
بــا ۷۰ تــا ۱۰۰ مجموعه ســاز کار خواهــد کرد و 
مجموعه سازان نیز با قطعه سازان در ارتباط 

خواهند بود.
وزیر صمت گفت: این شــیوه توسط خودرو 
ســازان خارجی هم اجرایی شده و موفقیت 

آمیز بوده است.
وی افزود: ایجاد یک یا دو واحد موتورساز در 
کشور که موتور تولیدی آن ها در اختیار همه 
خودرو ســازان قرار گیرد، از دیگر برنامه های 

اصالحی این صنعت خواهد بود.
فاطمی امین با اشــاره به برنامه ریــزی برای 
تولید ســاالنه ســه میلیون دســتگاه خودرو 
تا ســال ۱۴۰۴، آن را منطبق بــر توانایی های 
خودرو سازان برشمرد و گفت: در این زمینه 
ظرفیت ها و برنامه های همه ۱۰ خودرو ســاز 

بزرگ کشور اخذ شده است.
کنــون ۹۰ درصــد تولیــد  وی افــزود: هــم ا
خودرو در اختیار دو خودرو ســاز بزرگ کشور 
یعنی ایــران خــودرو و ســایپا اســت که ایــن 
نســبت تا ســال ۱۴۰۴ بــه ۷۰ درصــد کاهش 
خواهد یافت و به عبارتی، سهم سایر خودرو 
سازان از ۱۰ به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در ۲ 
ماه گذشته، جلســات متعددی بین وزارت 
صنعت با خودرو ســازان در خصوص تامین 
قطعات، مشــکالت خودرو های ناقص و... 
برگزار شده و در هفته های آینده خودرو های 
باقی مانده در کــف پارکینگ خودرو ســازان 

تکمیل شده و به بازار عرضه خواهد شد.

خبر تورم ۴۰ درصدی در سال اخیر؛

بنزین گران می شود؟
یک کارشناس انرژی با بیان اینکه 
گران شــدن بنزین امــری اجتناب 
ناپذیر است، گفت: با توجه به تورم 
بیش از ۴۰ درصد به نظر می رسد افزایش قیمت بنزین 

در سال جاری منطقی نباشد.
سعید میرترابی در گفت وگو با ایمنا اظهار کرد: در نگاه 
کنون قیمت بنزین واقعی نبوده و بر اســاس  اقتصاد ا
اصول برنامه های توســعه و همچنیــن قوانینی که بر 
کیــد دارد. یکی از  بهینه ســازی مصرف انرژی اســت تا
بهترین راهکارها برای کاهش مصرف این حامل های 
کنون بســیار فراتر از استانداردهای جهانی  انرژی که ا

است، واقعی کردن قیمت آن است.
      گران شدن بنزین امری اجتناب ناپذیر است

وی افــزود: از دیدگاه اقتصــادی و بر اســاس قوانین و با 
هدف بهینه سازی مصرف، گران شــدن بنزین امری 

اجتناب ناپذیر است.
این کارشناس انرژی گفت: البته ابعاد اجتماعی گران 
شــدن بنزین با توجه به نرخ باالی تورم در ســال های 
اخیر باید مورد توجه قرار بگیرد. افزایش قیمت بنزین بر 
افزایش نرخ تورم هم تأثیرگذار بوده و الزم است با انجام 
بررســی های الزم، واقعی شــدن قیمت بنزین به طور 

منطقی انجام شود.
میرترابی اضافه کرد: پیشنهاد می شود، قیمت بنزین 
واقعی تر شــده و پرداخت های جبرانی به مردم انجام 
شــود که زیرســاخت های آن نیــز فراهم اســت؛ با این 
روش تبعات اجتماعی و سیاسی افزایش قیمت بنزین 

کمی تعدیل خواهد شد.
توزیع یارانه بنزین باید عادالنه باشد

وی در ادامه گفت: موضــوع عادالنه کردن توزیع باید 

در حامل های انرژی بیشتر مورد توجه قرار گیرد، بنزین 
کاالیی است که بر اساس آمارهای موجود، به جز افرادی 
کسیرانی مشــغول به کارند، بیشترین  که در ناوگان تا
میــزان مصــرف را در میــان دهک های بــاالی جامعه 
داشته، بنابراین زمانی که به بنزین یارانه تعلق می گیرد، 

عدالت اجتماعی در جامعه رعایت نشده است.
این کارشناس انرژی گفت: شناسایی گروه های هدف 
و نحوه پرداخــت هزینه هــای جبــران افزایش قیمت 
بنزین کار مشکلی بوده که نیازمند برنامه ریزی است. 

الزم است دولت شبکه ای اطالعاتی در اختیار داشته 
باشد که در آن خانوارها از نظر سطح درآمد دسته بندی 

شده باشند.
      افزایش قیمت بنزین در سال جاری منطقی 

نیست
میرترابی اضافه کرد: هدفمندسازی یارانه حامل های 
انرژی درآمد دولت را افزایش می دهد که دولت می تواند 
بخشــی از این درآمد را بیــن دهک های پایین جامعه 
توزیع کند. البته مشکالت اجرای این طرح در گذشته 

کنون با توجه تورم بیش از  باید بررسی و برطرف شود، ا
۴۰ درصد، به نظر می رسد افزایش قیمت بنزین در سال 

جاری منطقی نباشد.
گر در سال آینده روند تورم نزولی شده و  وی ادامه داد: ا
دولت قیمت بنزین را پس از آن افزایش دهد، آمادگی 
افکار عمومی برای پذیرش این موضوع بیشتر خواهد 
بود. بخشــی از تبعات افزایش قیمت بنزین غیر قابل 
پیش بینی و کنترل اســت؛ بنابراین منطقی نیســت 

که این کار در سال جاری انجام شود.

اســتاندار اصفهان خطاب به اعضــای کمیته های 
هفت گانــه ســتاد تنظیــم بــازار گفــت: کمیته های 
هفتگانه ستاد تنظیم بازار مشکالت معیشتی مردم 

را بررسی کنند.
 به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، 
سیدرضا مرتضوی در نشست ستاد تنظیم بازار استان اصفهان با اشاره 
کم بازار در سال های گذشته اظهار داشت: بخشی از این  به شرایط حا
شرایط نامطلوب مربوط به وارد نشدن صحیح به عرصه تولید، توزیع، 
تامین و نظارت بوده و همین مساله سبب تشکیل پرونده های مختلف 

روی میز دستگاه قضا و انتشار اخبار آن در فضای مجازی و رسانه ملی 
شده است. 

وی تصریح کرد: دولت بعد از شــیوع کرونا که در حال تثبیت شــرایط و 
کنترل آن است، هدف بعدی خود را روی بحث معیشت مردم قرار داده 

است که بخش مهمی از آن به ستاد تنظیم بازار برمی گردد.
استاندار اصفهان  به اعضای کمیته های هفتگانه ستاد تنظیم بازار گفت: 
به دنبال این نباشید که وقتی اتفاقی افتاد در پی یافتن راهکار آن برآیید 
بلکه باید مشکالت را خیلی موشکافانه و راهبردی در کمیته ها و براساس 

وظیفه تکلیفی، بررسی و مطالعه و از حدوث آن ها پیشگیری کنید.

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان 
با اشــاره به شناســایی ســه کانــون بیمــاری طاعون 
نشخوارکنندگان کوچک در اصفهان، گفت: ۸۰ درصد 
دام های اهلی اســتان اصفهان برابر بیماری طاعون نشــخوارکنندگان 

کسینه شده اند. کوچک وا
علیرضا ادیبان درباره شیوع بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در 
اصفهان، اظهار کرد: در آخرین گزارش مهر ماه، یک نمونه از این بیماری 
در دام وحشی منطقه قهرود کاشان مشاهده شد، دو کانون این بیماری 
نیز در منطقه رامشه اصفهان و میرآباد تیران و کرون مشاهده شده است، 
همچنین فروردین امسال دو کانون این بیماری در فالورجان اصفهان 

مشاهده شد.
کید کرد: مطابق اعالم ســازمان بهداشــت جهانی دام، قرار است  وی تا
تا ســال ۲۰۳۰ بیماری بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در دنیا 
ریشه کن شود، بنابراین در ایران سازمان دامپزشکی کشور با همکاری 
سازمان حفاظت محیط زیست، برنامه ای ملی ریشه کنی این بیماری 

را تدوین کرده است.
معاون ســالمت اداره کل دامپزشکی اســتان اصفهان با بیان اینکه این 
بیماری بیشتر در حیات وحش و دام وحشی مشاهده می شود، گفت: 
محیط زیست متولی دام وحشی است، بنابراین در برنامه ای قرار است 
تمام دام های اهلی یعنی بیش از ۸۰ درصد دام کوچک گوسفند و بز استان 
کسن )PPR( قرار گیرند. اصفهان و کشور به صورت رایگان تحت پوشش وا
وی افزود: از امســال قرار اســت به مدت ســه ســال پشت ســر هم، تمام 
کسن قرار گیرند،  جمعیت گوسفند و بز استان و کشور تحت پوشش این وا
گر دام اهلی  بنابراین ایمنی دام اهلی استان باال می رود و موجب می شود ا
و حیوانات حیات وحش همچون گوزن، آهو، بز وحشی و... از یک آبشخور 

مشترک استفاده کنند مبتال به این بیماری نشوند.
ادیبان با بیان اینکه ۳ میلیون دام اهلی در استان اصفهان وجود دارد، 
کید کرد: اســتان اصفهان امســال در طرحی ضربتی در مدت سه ماه  تا
کسن    توانست بیش از ۲.۵ میلیون گاو، گوسفند و بز را تحت پوشش وا

)PPR( قرار دهد.
کسن بیشتر در مناطقی است که دام اهلی  وی افزود: اولویت تزریق این وا
با حیات وحش و پارک های ملی همچون قمشلو، رامشه و... بیشتر در 

ارتباط و نزدیکند.
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان با بیان اینکه با توجه به 
کسیناسیون دام اهلی در اصفهان از شیوع این بیماری در استان  سرعت وا
جلوگیری شده اســت، گفت: به دلیل اینکه مهار حیات وحش سخت 

کسیناسیون )PPR( تنها در دام اهلی انجام می شود. است، وا
کید بر اینکــه احتمال انتقال بیماری طاعون نشــخوارکنندگان  وی با تا
کوچک به انســان وجود نــدارد، گفت: این ویروس اصــال قابل انتقال به 
انسان نیست و تنها در دام های وحشی و اهلی دیده می شود و در بین این 

دام ها انتقال می یابد.
ادیبان یادآور شد: دو ماه دیگر در طرحی ملی به صورت همزمان باید دوباره 
کسیناسیون طاعون نشخوارکنندگان کوچک در بین دام های اهلی  وا

تمام استان های کشور انجام شود.
وی با اشاره به تعامل دامپزشکی با محیط زیست، گفت: محیط بانان 
محیط زیست در تالشند هر گونه تلفات حیات وحش را به دامپزشکی 
گزارش دهند و دامپزشــکی نیــز با نمونه گیــری در صورت مثبت شــدن 

کسیناسیون را انجام می دهد. نمونه این بیماری دوباره وا

مدیر عامل شرکت رهتاب بیســتون گفت: می توان 
گفت شــهروندان اصفهانــی روزانه حــدود۲ میلیارد 
غ  تومان ارزان تر از دیگــر مکان ها کاالها و خصوصا مر
را خریداری می کنند و این موضوع به این دلیل است که سامانه رهتاب 

موفق شده است واسطه های زیادی را حذف کند.
فرامرز هندسی در خصوص سامانه رهتاب اظهار داشت: سامانه رهتاب 
یک شــبکه توزیع کاالهای یارانــه ای و تنظیم بازاری اســت کــه با مجوز 
سازمان صمت و کارگروه تنظیم بازار اصفهان در استان اصفهان مشغول 
به فعالیت است و در آن کاالهای تنظیم بازاری مثل شکر، روغن، برنج، 
آرد خانگی، مرغ و... توزیع می شود. مدیر عامل شرکت رهتاب بیستون 
تصریح کرد: این سامانه برای مرغ موفق شده است دالالن و واسطه ها را از 
چرخه حذف کند و عرضه را مستقیم کند و این حذف واسطه چه از مرغدار 

به کشتارگاه و چه از کشتارگاه به مرغ فروش  بوده است.
وی خبر داد: می توان گفت شهروندان اصفهانی روزانه حدود ۲ میلیارد 
غ را خریداری می کنند  تومان ارزان تر از دیگر مکان ها کاالها و خصوصا مر
و این موضوع به این دلیل است که رهتاب موفق شده است واسطه های 
زیادی را حذف کند و کاال را به صورت مستقیم به فروشگاه ها عرضه کند.

هندســی در خصــوص کمیتــه راهبردی ســامانه رهتــاب توضیــح داد: 
دستورالعمل ها و سیاست های این سامانه را کمیته راهبری متشکل از 
مدیریت اقتصادی استانداری، سازمان صمت، جهاد کشاورزی، اتاق 

اصناف، اتاق بازرگانی و شهرک علمی تحقیقاتی مشخص می کنند.
مدیر عامل شرکت رهتاب بیستون خاطرنشان کرد: راهکار هوشمندانه 
تنظیــم بــازار رهتــاب محصــول شــرکت دانش بنیــان رهتاب بیســتون 
است و مجری آن یک شرکت خصوصی دانش بنیان مستقر در شهرک 

علمی تحقیقاتی اصفهان اســت اما راهبری آن توسط سازمان صمت، 
جهاد کشاورزی و مدیریت اقتصادی بازرگانی انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه مردم می توانند گزارش تخلفات را در سامانه ثبت کنند 
توضیح داد: اتفاقی که درباره کاالی مرغ اتفاق افتاده این است که وقتی 
غ خریداری می کند پیامکی برای او ارسال می شود و در پیامک  کسی مر
گر برای شخصی مشخصاتی غیر  مقدار و قیمت مرغ مشخص شده است؛ ا
از موارد اعالم شده در پیامک وجود داشته باشد، می تواند از طریق لینکی 

که در همان پیام نوشته شده در سایت گزینه تخلف را انتخاب کنند.
هندسی ادامه داد: پس از اعالم تخلف ها کمیته  نظارتی و تعدیل سهمیه 

تشکیل می شود؛ این کمیته متشکل از بازرسی صمت و جهاد کشاورزی، 
استانداری و سازمان تعزیرات است و بر اساس آمار گزارش های رسیده 

تصمیم می گیرند با متخلفین چطور برخورد شود.
مدیر عامل شرکت رهتاب بیستون خاطرنشان کرد: در حال حاضر ارسال 
گر نیاز باشد صمت از ما می خواهد که برای  پیامک فقط برای مرغ است و ا

دیگر کاالها هم پیامک را فعال کنیم.
وی  بیان داشت: دلیل این اتفاق هم این بود که تهران ابزار کنترل قیمت 
غ گوشــتی، انجمن  را نداشــت و ما در اصفهــان با همــکاری اتحادیه مر

کشتارگاه ها، اتحادیه مرغ داران توانستیم به تثبیت قیمت برسیم.

استاندار اصفهان:

کنند کمیتههایهفتگانهستادتنظیمبازارمشکالتمعیشتیمردمرابررسی

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان اعالم کرد؛ 

کوچک کسیناسیوندامهایاصفهاندربرابربیماریطاعوننشخوارکنندگان وا

صرفه جویی 2 میلیارد تومانی با راه اندازی سامانه رهتاب:

گزارشدهند غرا مردمتخلفاتمر

گوجههمچنانبرمدارصعود قیمترب

بیاثربودنبارشهابرمیزانذخیرهسدزایندهرود

کامایرالینهابهزیانمسافران قیمتبلیتهواپیمابه

مصرفبیشاز
گاز ۷۶میلیونمترمکعب

دراستان

افزایشعرضهخودرواز
سویایرانخودرووسایپا

خبر

خبر

خبر

خبر
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کید کرد: مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تا

ضرورت اجرای طرح جامع جمع آوری آب های 
سطحی در شهر 

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان بــر ضــرورت اجــرای طرح 
جامع هدایت و جمع آوری آب های 
ســطحی در کالن شــهر اصفهــان از ســوی شــهرداری 
کید کــرد و گفــت: مطالعات ایــن طرح بــا همکاری  تأ
دانشگاه های اصفهان توسط شهرداری در حال انجام 
است و باید زودتر عملیاتی شود تا با وقوع بارش ها شهر 

دچار مشکل نشود.
منصــور شیشــه فروش بــا اشــاره به اینکــه بــر اســاس 
پیش بینی هــای هواشناســی از روز پنجشــنبه هفته 
گذشته سامانه بارشــی در ســطح اســتان فعال شد و 
شاهد وقوع بارش بودیم، اظهار کرد: بیشترین بارش ها 
در شمال استان و سپس مناطق مرکزی استان گزارش 
شد، به طوری که شهرستان های نطنز، اردستان، آران 
و بیدگل، بادرود و کاشان بیشترین بارش ها را داشتند.
وی بــه بــارش حــدود ۲۵ میلی متــری بــاران در شــهر 
اصفهان اشاره کرد و گفت: این اولین بارش پاییزی در 
اصفهان بود که باعث تلطیف هوا و کاهش آلودگی ها 
شــد، اما گزارش هایی نیــز از آب گرفتگــی در ۳۰۰ نقطه 
مســکونی در اســتان داشــتیم. همچنین در شــمال 
اصفهان پس زدگی فاضالب اتفاق افتاد. روان آب های 
حاصل از بارش ها وارد منازل برخی از شهروندان شد 
و در گذرگاه ها و معابر شــهری نیز آب گرفتگی و ترافیک 
سنگین و اختالل در تردد داشتیم. مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری از آب گرفتگی جاده در محور رامشه 
به حســن آباد خبــر داد و گفــت: آب گرفتگــی در برخی 
شهرستان های استان همچون شهرضا نیز اتفاق افتاد، 

اما خوشبختانه خسارت جدی به دنبال نداشت.
کنده،  وی با اشــاره به اینکه تــا روز دوشــنبه بــارش پرا
مه آلودگی، کاهش دما بین ۶ تا ۱۰ درجه ســانتی گراد و 
ماندگاری توده هوای ســرد را خواهیم داشــت، گفت: 
اطالع رســانی الزم بــرای پیشــگیری از خســارت های 
احتمالــی شــده اســت، از جملــه بســته نگه داشــتن 
دریچه های گلخانه ها برای پیشــگیری از سرمازدگی 
محصــوالت، تهویــه و تنظیــم دمــا و تأمین ســوخت 
سالن های مرغداری و دامداری، کنترل دما در رطوبت 
انبارهای دام و طیور، ایجاد پوشش بر روی نهال های 
جــوان و درختــان آســیب پذیر، تســریع در انتقــال 
محصوالت کشاورزی برداشت شده به انبارها، تسریع 
در برداشــت محصوالت باغی با توجه به کاهش دما، 
عدم چرای دام در ارتفاعات، عایق بندی و محافظت 

از کندوها، محافظت از ادوات و ماشین آالت کشاورزی 
و اجتناب از فعالیت های کوهنوردی به علت کاهش 
میــدان دیــد، وزش باد و مــه گرفتگی. شیشــه فروش 
همچنیــن بــر اجتنــاب از تــردد و توقــف در حاشــیه 
رودخانه ها و مســیل ها و احتیــاط در تــردد از جاده ها 
کید کرد و گفــت: رانندگان در صورت داشــتن ســفر  تأ
ضروری حتما می بایست تجهیزات زمستانی به همراه 
داشته باشند. وی از آمادگی اداره راه برای بارش برف در 
گردنه ها در محور دامنه، خوانسار و بوئین و میاندشت 
خبر داد و افزود: عوامل راهداری در این محورها مستقر 
شده اند و ۲۵ هزار تن نمک و شن در ۴۴ راهدارخانه دپو 
شده و آماده است، ضمن اینکه ماشین آالت راهداری 

نیز برای کنترل ترددها مستقر شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان به آمادگی 
۱۶۰ پایگاه اورژانس جاده ای، ۴۲ پایگاه هالل احمر و دو 
فروند بالگرد هالل احمر و فوریت های پزشکی اشاره و 
تصریح کرد: اجرای طرح جامع هدایــت و جمع آوری 
آب های سطحی در شــهر اصفهان که مطالعات آن با 
همکاری دانشگاه های اصفهان توسط شهرداری در 
حال انجام و ضروری است تا با وقوع بارش ها، چنین 
مشــکالتی اتفاق نیفتد. وی بابیان اینکه بــا توجه به 
شرایط کم آبی و خشک سالی در استان و فرونشست 
زمین، ایــن روان آب هــا می توانــد منجــر بــه تغذیــه 
ســفره های آب زیرزمینی شــود، افــزود: مجتمع های 

مســکونی باید چاه های جذبی داشته باشند، پل ها 
و زیرگذرهــا باید توان عبور دهی آب را داشــته باشــند، 
شیب خیابان ها به گونه ای باشد که آب های سطحی به 
سمت مادی ها و رودخانه هدایت شود و مانع خسارت 
به شــهر و شــهروندان شــود. همچنیــن در بزرگراه ها و 
رینگ هــای اطــراف شــهر اصفهــان در زمــان بارندگی 
تصادفاتی اتفاق می افتد و مســدود می شــود که رفع 
مشکالت ایمنی و ترافیکی این مسیرها باید در دستور 
کار شــهرداری با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی 
قرار گیرد. شیشــه فروش بر بررســی فنی بر روی ایمنی 
اتوبان شهید دستجردی، سپاهان شهر، محورهای 
شــهدای صفه، بزرگراه اقارب پرست، خروجی حکیم 
نظامی، پل دوطبقه امام خمینی)ره( و دفاع مقدس 
کید کرد و خواستار اجرای طرح های ترافیکی برای  تأ
پیشــگیری از لغزندگــی در این مســیرها شــد تــا از بروز 
تصادفــات زنجیــره ای در رینگ هــای ترافیکــی شــهر 

پیشگیری شود.
وی بابیان اینکه شهرداری اصفهان باید طرح ترافیکی 
برای زمان های اضطراری و بروز حوادثی مثل ســیل و 
آب گرفتگی باهدف ایجاد معبر و جاده های جایگزین 
برای خروج اضطراری خودروهای امدادی در شهر اجرا 
کند، افزود: چراغ های راهنمایی و رانندگی نیز در بارندگی 
اخیر دچار اختالل شد که شهرداری باید به صورت ویژه 
پیگیری کنــد. مدیرکل مدیریــت بحران اســتانداری 

کــرد: دســتورالعمل های  اصفهــان، خاطرنشــان 
پیشگیری و کنترل آب گرفتگی به همه شهرداری ها ابالغ  
شده تا نسبت به احداث سیل بند اطراف شهرها اقدام 
کنند، ضمن اینکه همه شهرداری ها مکلف شده اند 
طــرح هدایــت و جمــع آوری و اســتحصال آب هــای 
سطحی را اجرا و نسبت به تقویت امکانات و تجهیزات 

ستاد سیل و آتش نشانی اقدام کنند.
کیــد بــر اهمیــت آمــوزش گروه هــای هــدف،  وی بــا تأ
اطالع رسانی و اجرای طرح های پیشگیری از بروز سیل 
و بیمه شدن در برابر حوادث، گفت: اداره راه مکلف است 
جاده ها را در برابر سیل ایمن و اقدام به احداث سیل بند 
و اصالح پل ها کند، ســازمان جهاد کشاورزی نیز باید 
اطالع رسانی به کشاورزان برای آمادگی در برابر حوادث 
و ایمن کردن قنوات را در دستور کار قرار دهد، اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز طرح های پخش 
سیالب را در مناطق اجرا کند. به دستگاه های امدادی 
مثل هالل احمر اعالم شده پایگاه های امدادی را تقویت 
و انبارها را دپو کند و راهداری و پلیس راه نیز متناسب با 

جاده ها و محورها اقدامات ایمنی الزم انجام دهند.
شیشــه فروش بــا اشــاره به اینکــه مــوج بارشــی اخیــر 
بیشتر شمال اســتان را دربر گرفت، خاطرنشــان کرد: 
هواشناســی بارش های پاییز را نرمال تا کمتــر از نرمال 
پیش بینی کــرده، امــا امیدواریــم بارش ها در اســتان 

ادامه پیدا کند.

ســخنگوی شــورای اسالمی شــهر اصفهــان 
گفت: کالنشــهر اصفهان نیاز بــه چرخه واحد 
گردشگری دارد و باید همه در کنار هم، نقش 
 خــود را در حــوزه گردشــگری بــه خوبی ایفــا 

کنند.
علــی صالحــی در شــانزدهمین جلســه علنــی 
کــرد:  شــورای اسالمی شــهر اصفهــان اظهــار 
حضــور فعــال بخــش خصوصــی در حــوزه 
گردشــگری و تعامل مدیریت شهری، شورای 
شهر و شــهرداری با این بخش نشان می دهد 
که همه در کنار هم به دنبال توســعه ظرفیت 

زیست بوم اقتصاد شهر هستند.
کیــد بــر لــزوم تحقــق گفتمــان واحــد  وی بــا تا
گردشــگری، افــزود: اصفهــان نیــاز بــه مبالغــه 
بــرای برخــورداری یــا کــم برخــورداری نــدارد 
چون که همین عوامل ســبب سرمایه گریزی 
و گردشــگرگریزی شــده اســت بنابرایــن بایــد 

از ایــن شــهر همانگونــه کــه هســت صحبت و 
دفاع شود.

ســخنگوی شــورای اسالمی شــهر اصفهــان 
تصریــح کــرد: بایــد مدیریــت شــهری، بخــش 
خصوصی و مــردم و همه ذی نفعــان، مزایای 
گردشگری و توســعه آن در اصفهان را بار دیگر 
مرور کند و تعیین تکلیف شــود کــه اصفهان را 
چگونــه می خواهیم همچنین باید در ســطح 
ملی، اســتانی و شــهری معرفی شــود تا مزیت 

اصلی آن را تقویت کنیم.
وی تصریــح کــرد: کالنشــهر اصفهــان نیــاز بــه 
چرخه واحــد گردشــگری دارد و بایــد همه در 
کنار هم، نقش خود را در حوزه گردشــگری به 
خوبی ایفا کنیم و مدیریت شهری، مسئوالن 
اســتانی، بخــش خصوصــی و مردم بر اســاس 
نقشــه راه از ظرفیت هــای موجــود از جملــه 
ظرفیــت خواهرخوانده هــا بــرای بازیابــی بــه 

اقتصاد گردشگری استفاده شود.
شــورای  اولویــت  بیان اینکــه  بــا  صالحــی 
شــهر ایجاد فرصــت عادالنــه بــرای مشــارکت 
اســت،  خصوصــی  بخــش  فعــاالن  همــه 
افــزود: ظرفیت هایــی مثــل ســالن اجــالس 
ســران می تواند اصفهــان را به عنــوان میزبان 

رویدادهای بین المللی معرفی کند.

معــاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان گفت: محور تیران-
چادگان که بخشی از آن در دست اجرا است به 
علت وقوع بیشــترین تصادفات اولویت درجه 
یک در ســطح اســتان محسوب می شــوند که 
بــرای اجرای ایــن محورها نیاز به ســیر مراحلی 
همچون اخذ مجوز مــاده ۲۳، تامیــن اعتبار و 

سایر مراحل قانونی است.
کل راه و  گــزارش روابــط عمومــی اداره  بــه 
شهرسازی استان اصفهان، بهزاد شاهسوندی 
در خصوص آمار و ارقام مربوط به احداث راه ها 
اظهار کرد: این آمار در ســطح اســتان اصفهان 
به این قرار اســت که تــا پایان ســال ۱۳۹۹ طول 
آزادراه هــای اســتان اصفهــان بــه حــدود ۴۸۰ 
کیلومتر، طول بزرگراه ها به دو هزار ۱۷۴ کیلومتر، 
طول راه های اصلی به دو هــزار و ۲۴۵ کیلومتر 
و طول راه های فرعی به یک هزار و ۸۵ کیلومتر 

رسیده است.
معــاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و 
شهرسازی اســتان اصفهان افزود: در کنار این 
راه هــا و بــه غیــر از راه هایــی کــه در حــال حاضر 
احداث آنها را در دســت اجــرا داریم حدود یک 
هــزار و ۷۶۷ کیلومتــر از راه های اســتان نیاز به 
ارتقاء دارد، که در جریان آن باید راه  روســتایی 
به فرعی، راه فرعی به راه اصلی و راه اصلی به راه 

بزرگراهی تبدیل شود.
وی بیــان داشــت: این اداره کل اقــدام بــه 
اولویت بنــدی ارتقــاء راه ها کرده اســت که این 

اولویت بر اساس میزان ترافیک در محور و تعداد 
وقوع حوادث در آنها درجه بندی می شود. لذا 
اولویت درجــه یک برای ما شــامل آن راه هایی 
است که در زمان کوتاه تری باید به فکر ساخت 

و ارتقاء آن باشیم.
شاهسوندی ادامه داد: براساس اولویت بندی 
۴۲۲ کیلومتــر از محورهــا در اولویت درجه یک 
اســت که نیاز بــه اقــدام فــوری و در ســال های 
نزدیک دارد، یک هزار و ۲۸ کیلومتر در اولویت 
درجــه دو و ۳۱۶ کیلومتر در اولویت درجه ســه 

است.
معــاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و 
شهرســازی اســتان اصفهان اذعان داشت: به 
طور مثال محــور تیران-چادگان که بخشــی از 
آن در دست اجرا است به علت وقوع بیشترین 
تصادفات و محور کوهستانی سمیرم-حنا به 
سمت پادنا با سطح سرویس دهی باال، اولویت 
درجه یک در سطح استان محسوب می شوند 
که برای اجرای این محورها نیاز به سیر مراحلی 
همچون اخذ مجوز مــاده ۲۳، تامیــن اعتبار و 

سایر مراحل قانونی است.

نایــب رئیــس شــورای اسالمی شــهر اصفهــان 
گفــت: رونــق گردشــگری داخلــی بــا توجــه به 
ظرفیت بســیار باالیی که اصفهــان دارد، باید 

مورد توجه باشد.
کــرد: در  ابوالفضــل قربانــی ابــراز امیــدواری 
دوره مدیریــت شــهری ششــم بــا همــکاری 
اتــاق بازرگانــی اقدامــات جهــت آســان کردن 
ســرمایه گذاری و ســاخت هتــل بــرای ارتقای 

صنعت گردشگری اصفهان عملیاتی شود.
کیــد بــر لــزوم توســعه خــط هوایــی  وی بــا تا

اصفهــان برای افزایش ســفرها از این اســتان، 
گردشــگری داخلــی بــا توجــه  افــزود: رونــق 
بــه ظرفیــت بســیار باالیــی کــه اصفهــان دارد 
باید مــورد توجه باشــد؛ می توان بــرای جذب 
گردشگران خارجی نیز سازوکار جدیدی تعریف 
کــرد، بــه طــور مثــال یکــی از ایــن سیاســت ها 
می تواند جذب حجم باالی حجاج خانه خدا 
کــه اهل کشــورهای آســیای شــرقی هســتند، 

باشد.
نایب رئیس شــورای اسالمی شــهر اصفهان با 
کید بر اینکه نباید از هیــچ اقدامی برای آنکه  تا
اصفهان یکی از مقاصد بزرگ گردشگری باشد 
کــرد، ادامــه داد: بــا برگــزاری صــرف جلســات 
خ نمی دهــد بلکه بــا همکاری  اتفــاق بزرگــی ر
مجموعه هــای مختلــف می تــوان اقدامــات 
برای جذب گردشــگران را به صورت عملیاتی 

پیش برد.

ســاالنه بیــش از ۱۵ هــزار قطعــه قرقــاول در 
شهرستان نجف اباد پرورش داده می شود.

محمد کاظمی پرورش دهنده قرقاول با اشاره 
به اینکه ایــن مجموعــه تنهــا تولیــد کننــده و 
پرورش دهنده قرقاول در استان است گفت: 
در حال حاضر برای توســعه و ایجاد اشتغال و 
کار افرینــی ۴۸ واحــد خانگی راه اندازی شــده 
که بیش از ۲ هزار قطعه در این واحد ها پرورش 

داده می شود.
وی بــا بیان اینکه قرقــاول در دو نوع گوشــتی 
وزینتی پــرورش داده می شــود افــزود: در نوع 
گوشــتی بعــد از ۳ مــاه بــه یــک کیلــوو ۲۰۰ گرم 

می رسد و قابل کشتار است.

محمــد کاظمی بــا اشــاره به اینکه ایــن پرنــده 
رژیم غذایی خاصی نــدارد و مقاوم به ســرما و 
گرما اســت افــزود: بزرگترین مشــکل صادرات 
مستقیم و حذف واسطه ها برای تولید است.

عضو شورای شهر:

گردشگریاصفهانشود سالناجالسسرانمحرک

تکمیلجادهتیرانبهچادگاننیازبهاقدامفوریدارد

نایب رئیس شورای شهر:

گردشگریداخلیبرایاصفهانموردتوجهباشد رونق

پرورشساالنهبیشاز۱۵هزارقطعهقرقاول
درشهرستاننجفآباد

کار برداشت انار در شهرستان شاهین شهر 
و میمه به پایان رسید.

 مدیــر جهــاد کشــاورزی شــاهین شــهر و 
میمه متوســط برداشــت انــار امســال این 
شهرستان را بیش از ۱۵ تن در هکتار اعالم 
کــرد و افــزود: ۱۶۵ هکتــار از باغ های ایــن 
شهرســتان به کشــت انار اختصاص یافته 

است.
عباســی بــا اشــاره به اینکــه انــار روســتای 
بــا  از  یکــی  شهرســتان  جهادآباد ایــن 
کیفیت تریــن انار هــای اســتان را داراســت 
افــزود: مردم این روســتا در گویــش محلی 

به انار چاله سیاه، انار چلسی  می گویند.
وی افزود: ۳۵ هکتار از باغ های چاله سیاه 

روستای جهادآباد زیر بار انار است.

پیش بینی می شــود دو هــزار و ۱۰۰ کیلوگرم 
ع نطنــز برداشــت  زعفــران خالــص ا ز مــزار

شود.
مدیر جهــاد کشــاورزی نطنز بــا بیان اینکه 
برداشــت زعفــران از اوایل آبــان مــاه آغاز و 
تــا پایــان آبــان ادامــه داردگفت: برداشــت 
ع کشــاورزی  زعفــران در ۳۵۰ هکتار از مزار

شهرستان نطنز آغاز شده است.
ســیف اهلل فرجــی افزود: کشــت زعفــران به 
لحــاظ دارا بــودن صرفــه اقتصــادی بــاال 
در  خانواده هــا  بــرای  اشــتغال  و ایجــاد 
ســال های اخیر رشــد چشــمگیری داشته 

است.

۲۳ حلقه چــاه آب غیرمجاز در شهرســتان 
نائین مسدود شد.

مدیــر امــور منابــع آب شهرســتان نائیــن 
گفــت: ۲۳ حلقــه چــاه غیرمجــاز در ایــن 
کنــون پــر شــده و ۳۱ پرونده  شهرســتان تا
حلقه چاه آب غیرمجاز در مرحله ارجاع به 

دادگاه است.
کنون ۹۳ حلقه چاه  فریدون دری افزود: تا
آب غیرمجاز در شهرستان نائین شناسایی 
شــده و عالوه بــر تعییــن تکلیــف ۵۴ حلقه 
چــاه غیرمجــاز بقیــه آن هــا نیــز در مرحلــه 

بررسی و تشکیل پرونده است.
وی بــا بیان اینکــه ۸۰ درصــد آب هــای 
زیرزمینــی شهرســتان ناییــن در بخــش 
گفــت:  می شــود،  مصــرف  کشــاورزی 
میانگین افت آب در دشــت نایین ساالنه 

۱۰ سانتی متر است.
مدیــر امــور منابــع آب شهرســتان نائیــن 
گفــت: نصــب کنتور هــای هوشــمند بــرای 
کنترل برداشــت های آب و مقابله جدی با 
حفر چاه های غیرمجاز در اولویت شــورای 
حفاظت از منابع آب شهرستان قرار دارد.

شهرستان نائین در استان اصفهان است 
کــه در ۱۵۴ کیلومتــری شــهر اصفهــان قــرار 

دارد.

بــا ادامــه بارش هــا میــزان بــارش در ســال 
زراعی چادگان به ۲۸ و پنــج دهم میلیمتر 

رسیده است.
هواشناســی  اداره  رئیــس  عســگری 
در  بــاران  بــارش  چــادگان  شهرســتان 
روز های گذشته را ۲۳ و پنج دهم میلیمتر 
اعــالم کــرد و گفت: بــارش بــاران در ســال 
زراعی در ایستگاه فراموشــجان ۳۳ و پنج 
دهم میلیمتر بوده و این میزان در ایستگاه 
اقلیــم شناســی زاینــده رود ۴۳ و هشــت 
دهم میلیمتــر در ســال زراعی ثبت شــده 

است.

خبر خبر

استان

خبر

کارآفرینــان اســتان اصفهــان بــا  کانــون  رییــس 
کید بــر ضــرورت انتقــال تفکــر کارآفرینی به ســطح  تا
عمومی جامعه، گفت: بزرگ ترین چالش کارآفرینان، 
گر سرزندگی را در آنها تقویت کنیم، رفع موانع  ناامیدی به آینده است، اما ا
برای آنها راحت تر خواهد بود. مهدی شیخ سجادیه، به مناسبت هفته 
جهانی کارآفرینی در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه فصل نوینی در حوزه 
کارآفرینی در دنیا رقم خورده است، اظهار کرد: تمایز کشورهای توسعه 
یافته با کشورهای در حال توسعه و جهان سوم در اهمیتی است که به 
بخش خصوصی می دهند. وی تصریح کرد: اعتماد به بخش خصوصی 
تصمیم درستی است و امیدواریم این موضوع در کشور به صورت ریشه ای 
دنبال شود. رییس کانون کارآفرینان استان اصفهان گفت: هدف کانون 
کارآفرینی استان هدایت کل جامعه به سمت کارآفرینی است و این مهم 
باید از مدرسه به پوسته شهر و جامعه وارد شود تا نسبت اقتصاد کشور از 

دولتی به خصوصی به ویژه در اصفهان تغییر کند.
به گفته شــیخ ســجادیه، برنامه های کانون کارآفرینی اصفهان شامل 

برنامه های ساختاری، توسعه ای، مالی و آموزشی و مطالعاتی است.
وی با انتقاد بر اینکه در دستگاه ها و بخش های مختلف استان، اقدامات 

موازی در حوزه کارآفرینی در حال انجام است، گفت: این کارها چیزی به جز 
اسراف و از بین بردن اموال دولتی نیست.  رییس کانون کارآفرینان استان 
اصفهان تصریح کرد: همواره ایده در بخش دولتی رشد نمی کند و بخش 
دولتی تنها می تواند خریدار این ایده ها باشد.  وی با بیان اینکه در مباحث 
توسعه ای هدف ما معرفی کانون کارفرمایان است، گفت: در قدم بعدی 
چندین کمیته در بخش های تخصصی همچون گردشگری و … شکل 
کید کرد: انتقال تفکر کارآفرینی  گرفته است.  شیخ سجادیه همچنین تا

به سطح عمومی جامعه یکی دیگر از اهداف توسعه ای این کانون است.
وی گفت: امروز بزرگ ترین چالش کارآفرینان، ناامیدی به آینده است، اما 
گر سرزندگی را در آنها تقویت کنیم، رفع موانع برای آنها راحت تر خواهد  ا
بود، بنابرایــن در کانون کارآفرینان اســتان می خواهیم بــرای فردی که 
دارای ایده است بستری را جهت تسهیل گری فراهم کنیم تا کارآفرینان 

به پیش روند.
گذاری امور به بخش خصوصی را ندارند       دولت ها جسارت وا

در ادامه این نشست دبیر کانون کارآفرینان استان اصفهان گفت: واژه 
کارآفرینی چند سالی ست در کشور و تنها در گفتمان ها مطرح است و کمتر 
در حوزه عملی و حاکمیتی دیده می شود، درحالی که تمام تحوالت عمده 

دنیا محصول تفکر و ایده های کارفرمایان است.  فرهاد رحیمی افزود: شاید 
گر دستاوردهای کارآفرینان در دوران کرونا نبود این بیماری تاثیرات منفی  ا
گرچه در دنیا  بسیاری بر زندگی ما بر جای می گذاشت. وی با بیان اینکه ا
تغییرات در اقتصاد محصول کارآفرینی است، اما در ایران کمتر به حوزه 
کید کرد: متاسفانه امروز در سیستم دولتی  کارآفرینی توجه شده است، تا
بحث کنترل و نظارت تنها اهمیت دارد، اما خالقیــت و تفکر در اقتصاد 

کشور جایی ندارد. 
دبیر کانون کارآفرینان استان اصفهان با اشاره به اینکه هنوز  اقتصاد دولتی 
گذاری امور به بخش  در کشور جاری اســت گفت: دولت ها جســارت وا
کنون مدیریت دولتی نتیجه خــود را در  خصوصی را ندارند، درحالیکه ا
کید بر اینکه تنها راهکار رهایی  اقتصاد کشور نشان داده است.  وی با تا
که این  گذاری اقتصاد به بخش خصوصی اســت، چرا از وضع موجود وا
بخش می تواند تحــول و نوآوری ایجــاد کند، تصریــح کرد: مــا در کانون 

کارآفرینی اصفهان به دنبال جدی گرفتن بخش خصوصی هستیم. 
رحیمی گفت: به همین منظور امسال برنامه ریزی مدونی برای هفته 
کارآفرینی در اســتان اصفهان انجــام داده ایــم و برنامه های این هفته از 
دیروز)دوشنبه ۱۷ آبان( آغاز  شده و با توجه به حجم آنها تا ۹ روز ادامه دارد.

شهردار اصفهان گفت: امیدوارم بتوانیم به قول هایی 
که بــه اعضــای شــورا دادیــم عمــل کــرده و الگویــی از 

مدیریت شهری موفق را رقم بزنیم.
در شــانزدهمین جلســه علنــی شــورای اسالمی شــهر، اعضای شــورا با 
تشکیل مجمع اتوبوسرانی، اقدام به جایگزینی شهردار اصفهان و معاون 

حمل ونقل شهرداری با اعضای سابق هیئت مدیره اتوبوسرانی کردند.
علی قاسم زاده، شهردار اصفهان که برای این دستور کار به صحن علنی 
کریم که اتفاقات خوشایند در پی  شــورا آمده بود، اظهار کرد: خدا را شــا
یکدیگر در حال رخ دادن است و شاهد نزول باران رحمت الهی و تحقق 

وحدت و همدلی بیشتر هستیم که امیدوارم حضور بیشتر مردم را نیز از 
مسیر این همدلی و همراهی ببینیم.

وی افزود: حضور در جمع اعضای شورا باعث شور، شوق، شعف و کسب 
انرژی برایم می شود و یقین دارم شورای ششم می تواند یکی از مؤثرترین 

شوراهای ادوار شهر اصفهان باشد.
شهردار اصفهان اظهار امیدواری کرد: بتوانیم به قول هایی که به اعضای 

شورا دادیم عمل کرده و الگویی از مدیریت شهری موفق را رقم بزنیم.
کید کرد: روز به روز شرایط در مدیریت شهر بهتر می شود که همه این  وی تا

اتفاقات را نشانه ای از لطف و رحمت خداوند می دانم.

نماینده، ولی فقیــه در اســتان و امام جمعه اصفهان گفــت: به دلیل حجــم زیاد بافت 
فرسوده، بهسازی و نوسازی صورت گرفته کم و ناچیز به نظر می رسد و این مهم با مشارکت 

شهروندان و استفاده از ظرفیت دستگاه های دولتی قابل اجرا خواهد بود.
آیت اهلل طباطبایی در دیدار معاون و مدیران شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با اشاره به اهمیت 
کید کرد و افزود: منطقه ۳  بافت تاریخی ارزشمند شهر اصفهان بر لزوم رفع مسائل بافت های فرســوده تأ
شهر اصفهان یکی از این بافت هاست که معرف شهر اصفهان است و رفع مسائل و مشکالت آن از جمله 

دسترسی های نامناسب و گاها بسیار کم عرض، اهمیت بسزائی دارد.
وی به تجربه طرح همت آباد اشاره کرد و افزود: یکی از راهکار های موفقیت در این طرح مشارکت شهروندان 

برای به ثمر نشستن آن بود و همراهی مدیران و مردم در نوسازی بافت ها در تمام پروژه های نوسازی الزم 
کید بر لزوم ورود سرمایه گذاران و انبوه سازان در نوسازی بافت های فرسوده  است. امام جمعه اصفهان با تا
گفت: این امر منوط به سیاستگذاری صحیح مدیریت شهری به ویژه حوزه شهرسازی و معماری است و 

استفاده از ظرفیت های دستگاه های دولتی در تسریع موفقیت ها موثر خواهد بود.
وحیــد مهدویــان معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری اصفهــان هــم در ایــن دیــدار با اشــاره به 
اولویت های شورای شهر و شهرداری گفت: توجه ویژه به ابعاد فرهنگی در حوزه شهرسازی و معماری 
شهر از الزامات معاونت اســت که با اســتفاده از نیرو های جوان و همکاری تیم متخصص در راستای 

خدمت به مردم فعالیت می کند.

رییس کانون کارآفرینان استان اصفهان:

کارآفرینیبایدبهسطحعمومیجامعهمنتقلشود تفکر

شهردار اصفهان:

الگویموفقمدیریتشهریرارقممیزنیم

در دیدار معاون شهرسازی شهرداری با امام جمعه اصفهان ؛

لزومتوجهبهبافتفرسودهشهریبامشارکتشهروندان

خبر

خبر

خبر

پایانبرداشتانارشهرستان
شاهینشهرومیمه

پیشبینیبرداشت
دوهزارو۱۰۰کیلوگرمزعفران

خالصازمزارعنطنز

مسدودشدن۲۳حلقهچاه
آبغیرمجازدرشهرستان

نائین

میزانبارشدرسالزراعی
چادگان۲۸وپنجدهم

میلیمتر
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رییس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان: 

استفاده درستی از ظرفیت کنسرسیوم محیط زیست 
اصفهان نشده است 

رییس پژوهشکده محیط زیست 
دانشگاه اصفهان گفت: تا کنون 
ظرفیــت  از  درســتی  اســتفاده 
کز علمی پژوهشی استان  کنسرســیوم )ائتالف( مرا
در حــوزه محیــط زیســت بــرای رفــع چالش هــای 

متعدد موجود نشده است. 
کــز  مرا کنسرســیوم  تشــکیل  توافق نامــه 
علمی پژوهشــی اصفهــان در حوزه محیط زیســت 
بهمن سال ۱۳۹۹ بین هفت دانشگاه و مرکز علمی و 
پژوهشی این استان شامل دانشگاه های اصفهان، 
صنعتی اصفهان، علوم پزشکی اصفهان، پیام نور 
اســتان اصفهان، آزاد اصفهان، کاشــان و شــهرک 

علمی و تحقیقاتی اصفهان منعقد شد.
کنسرسیوم )Consortium( یا ائتالف به پیوند دو یا 
چند فرد یا شرکت برای انجام کنش های هماهنگ 
یا ادغام منابعشان برای رسیدن به هدف یکسان 

می گویند.
کنسرســیوم بــا هــدف اســتفاده بیشــتر از  ایــن 
کــز پژوهشــی، پارک های  ظرفیت دانشــگاه ها، مرا
علم و فنــاوری و شــرکت های دانش بنیــان در رفع 
چالش های زیست محیطی استان و کشور، کمک 
به وظیفه نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست 
کز بــه منظور  و ایفــای مســئولیت اجتماعــی آن مرا
ارتقاء جایگاه مرجعیت علمی دانشگاه های استان 
اصفهــان در ســطح منطقه ای، ملــی و اســتانی در 

زمینه محیط زیست تشکیل شد.
مهرداد فرهادیان رییس پژوهشکده محیط زیست 
دانشگاه اصفهان گفت: اســتان اصفهان امروزه با 
مسائل و مشکالت پیچیده زیست محیطی فراوانی 
مانند بحران آب، خشکســالی، فرونشست زمین، 
آلودگی هوا، پساب و فاضالب صنعتی، پسماند ها 
و تغییــر اقلیــم مواجــه اســت بــه همین دلیــل هم 
کز علمی استان برای انجام پژوهش های  افزایی مرا
کاربردی در جهت رفع یا کاهش اثر های مخرب این 

پدیده ها ضروری است.
کــز  مرا کنسرســیوم  به اینکــه  اشــاره  بــا  وی 
علمی پژوهشــی اصفهان در زمینه محیط زیست 
برای تحقق این امر در ســال گذشته تشکیل شد، 
اضافــه کــرد: بــا وجــودی که ایــن کنسرســیوم از 
ظرفیت های مناسبی مانند اعضای هیات علمی و 
امکانات پژوهشی و آزمایشــگاهی برخوردارست، 
اما آنطــور کــه باید و شــاید از ایــن ظرفیت هــا برای 
بررسی و حل چالش های زیست محیطی موجود 

ح  استفاده نشده و درخواست های چندانی مطر
نشده است.

کید بر اینکه کنسرســیوم  این اســتاد دانشــگاه با تا
کــز علمی پژوهشــی اصفهــان در زمینــه محیط  مرا
زیست آمادگی کامل برای بررســی و رفع مشکالت 
زیســت محیطی اســتان در بخش های مختلف را 
دارد، تصریح کرد: در قالب این کنسرسیوم می توان 
پژوهش هــای کاربــردی مشــترک در زمینه هــای 
مختلف مانند مدیریت و کنتــرل آلودگی آب، هوا، 
ک و پســماند، بومی ســازی ســاخت تجهیزات  خا
ســنجش و پایــش آالینده هــای زیســت محیطی و 
کمک به پایــش و حفاظــت از تنوع زیســتی، انجام 

داد.
وی با بیان اینکــه کنسرســیوم مذکــور می تواند به 
ســازمان حفاظت محیط زیســت برای شناسایی 
صنایعی که نیاز به بازســازی یا نوســازی به منظور 
جلوگیــری از آلودگــی محیــط  زیســت دارنــد نیــز در 
قالــب ارائه خدمــات مشــاوره کمــک کند، افــزود: 
کــز علمی پژوهشــی اصفهــان در  کنسرســیوم مرا
بخش محیط زیست در نوع خود در کشور منحصر 
بفرد اســت و باید از ایــن ظرفیت به بهترین شــکل 

استفاده کرد.

رییس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان 
ادامه داد: دستگاه های اجرایی، نهاد ها و صنایع 
مختلف می توانند مشکالت زیست محیطی خود 
را به این کنسرســیوم ارجــاع دهند تا بــرای رفع آن 
ح های پژوهشــی، مطالعات استادان  در قالب طر
یا هدفمند کردن رســاله های کارشناســی ارشــد و 

دکترا اقدام کرد.
رســاله های  تعریــف  بیان اینکــه  بــا  فرهادیــان 
تحصیالت تکمیلی دانشگاه های استان نیز باید به 
سمت رفع چالش های زیست محیطی حرکت کند، 
تصریــح کــرد: اســتانداری و دســتگاه های اجرایی 
مرتبط نیز می توانند از ظرفیت این کنسرسیوم به 
عنوان بازوی مشــورتی و اجرایی در رفع بسیاری از 

چالش های زیست محیطی استفاده کنند.
کیــد بر اینکه الزم اســت اداره کل حفاظت  وی با تا
محیط زیست استان نیز تعامل سازنده تری با این 
کنسرسیوم برای رفع چالش های زیست محیطی 
داشته باشد، گفت: بی توجهی به معضالت زیست 
محیطی گریبــان همــه را خواهد گرفــت به همین 
دلیــل هرچــه ســریعتر بــرای رفــع آن هــا بــه صورت 

اصولی باید اقدام کرد.
بــه گفته ایــن اســتاد دانشــگاه، صنایــع مختلــف 

مانند فوالد، پاالیشــگاه، پتروشیمی، شهرک های 
صنعتی، صنایــع کوچک و متوســط و صنعت آجر 
می تواننــد بــه خوبــی از خدمــات و ظرفیت هــای 
کنسرسیوم محیط زیست اصفهان استفاده کنند.
کز علمی پژوهشی اصفهان در زمینه  کنسرسیوم مرا
محیط زیست دارای کمیته های مدیریت کیفیت 
ک و مواد زائد  آب و فاضالب، مدیریت کیفیت خــا
جامد، مدیریت کیفیت هوا، محیط زیست طبیعی 
و تنوع زیســتی، آمایش سرزمین و توســعه پایدار و 

تغییر اقلیم است.
معضالت زیســت محیطی از چالش های اساســی 
کالنشــهر اصفهــان و شــهر های صنعتــی اطــراف 
کیــد دارند بــرای برون   آن اســت که کارشناســان تا
رفت از وضــع موجود بایــد تدابیر اصولی اندیشــید 
و برنامه هــای عملیاتــی و راهکار هایــی بــر اســاس 

تحقیقات علمی و دقیق در پیش گرفت.
استان اصفهان افزون بر پنج میلیون نفر جمعیت 
دارد و بیش از ۹ هزار واحد تولیدی و صنعتی در این 
منطقه فعالیت دارند؛ این خطه با حدود ۲۵۰ هزار 
دانشجو در ۱۸۰ دانشگاه و موسسه آموزش عالی و 
حدود ۶۰۰ شرکت دانش بنیان و واحد فناور دومین 

استان دانشگاهی و فناوری کشور است.

خبر

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از دستگیری 
کالهبردار پانزی که با جلب اعتماد شهروندان بالغ 
بر ۵۰ میلیارد تومان از آنــان دریافت کرده و متواری 

شده بود در عملیات ماموران پلیس فتای این فرماندهی خبر داد. 
 سرهنگ ستاد حسین بساطی فرمانده انتظامی شهرستان کاشان 
گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان به پلیس فتا، مبنی بر شرکتی 
که در زمینه سرمایه گذاری در استخراج ارز دیجیتال فعال است از آنان 

کالهبرداری نموده، موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتای این 
شهرستان قرار گرفت.

کیان در شــبکه  وی افــزود : در بررســی های اولیه مشــخص شــد شــا
گرام با تبلیغ شرکتی که وعده پرداخت سودهای کالن  اجتماعی اینستا
به سرمایه گذاران در زمینه استخراج ارز دیجیتال می داده مواجه شده و 

گهی دهنده تماس می گیرند. با فرد آ
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان ادامه داد : این فرد نیز با ثبت شرکت 

کیان  و اعطای نمایندگی اقدام به عقد قرارداد به اصطالح قانونی با شا
نموده و پس از پرداخت چندین ماه سود و جلب اعتماد مال باختگان 

متواری شده و دیگر جوابگوی تماس هایش نبوده است.
ســرهنگ بســاطی با بیان اینکــه متهم تــا کنــون از ۱۵ نفــر بالغ بــر ۵۰ 
میلیاردتومان به این روش کالهبرداری کرده بود اظهار کرد: باتالش 
شبانه روزی و رصد هوشمندانه مأموران پلیس فتا مشخص شد فرد 

مذکور اهل یکی از استان های شمالی کشور است.
این مقام انتظامی عنوان کرد : اقدامات برای دستگیری متهم ادامه 
داشــت تا اینکه ماموران متوجه شــدند فــرد مذکور بــرای انجام یک 
کالهبرداری جدید وارد شهرستان شده که بالفاصله طی هماهنگی با 

مقام قضائی در یک عملیات ضربتی وی را دستگیر کردند.
وی با اشاره به اعتراف متهم به کالهبرداری های صورت گرفته از تحویل 
وی به مرجع قضایی خبر داد و گفت : رسیدگی به این پرونده همچنان 
ادامه دارد و کسانی که به این روش از آنان کالهبرداری شده می توانند 

به پلیس فتا شهرستان مراجعه کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان در خاتمه با هشدار به شهروندان 
در خصوص کالهبرداری پانزی گفت : پانزی ترفندی برای کالهبرداری 
گاه وعده  است که در آن یک کالهبردار یا همان طراح پانزی، به افراد ناآ
گر پول هایشان را در اختیار او قرار دهند، با آن پول ها کار  می دهد که ا
خواهد کرد و سودهای نجومی و تضمینی به سرمایه گذاران خواهد 
داد و برای اعتماد سرمایه گذاران در ابتدا از پول افراد جدید، سود افراد 
قدیمی پرداخت می شود تا سرمایه گذاران بیشتری جذب سیستم 
شود و در ادامه کالهبردار بدلیل عدم وجود سرمایه گذار جدید پول ها 

را برداشته و متواری می شود.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: استان اصفهان در حال حاضر دارای ۴۰ خانه کودک 
و نوجوان است که ۱۲۰۰ کودک و نوجوان در سطح استان تحت پوشش بهزیستی هستند. 

کن  ولی اهلل نصر اصفهانی مدیرکل بهزیستی اســتان اصفهان در خصوص آمار فرزندان سا
خانه های کودک و نوجوان بهزیســتی، گفت: اســتان اصفهان در حال حاضر دارای ۴۰ خانه کودک و نوجوان 
است و در مجموع ۱۲۰۰ کودک و نوجوان در سطح استان تحت پوشش بهزیستی هستند که حدود ۶۰۰ فرزند 
فاقد سرپرست مؤثر در خانه های کودک و نوجوان مستقر و ۶۰۰ فرزند دیگر نیز به خانواده های نسبی پدربزرگ، 
مادربزرگ، عمه، خاله، دایی سپرده شده اند و بهزیستی به صورت امداد کمک معیشت ماهانه به خانواده ها 

پرداخت می کند. وی افــزود: در خانه هــای کودک و نوجــوان که به 
صورت هیئت امنایی اداره می شوند، تمام حمایت هایی که پدر و مادر 
از فرزند خود می کنند از قبیل تغذیه، پوشاک، پیگیری های تحصیلی، 

شغل و مهارت آموزی انجام می شود.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به وجود خواهر و برادر در 
کن  خانه های کودک و نوجوان بهزیستی، افزود: بیشتر فرزندان سا
در خانه های کودک و نوجوان بدسرپرست هستند. در حال حاضر در 
کن هستند؛ فرزندان تا  خانه های کودک و نوجوان خواهر و برادر نیز سا
سه سالگی در شیرخوارگاه، از سه تا شش سالگی در خانه های کودکان 

و نوجوانان نگهداری شده و خواهر و برادر ها در کنار یکدیگر زندگی می کنند، اما پس از شش سالگی کودکان تفکیک 
جنسیتی شده و خواهر و برادر ها در هفته یک یا دو روز می توانند با یکدیگر مالقات داشته باشند.

کید بر اقدامات انجام شده در راستای باال بردن سالمت روان فرزندان، اظهار کرد: در گذشته فرزندان  وی با تا
خانه های کودک و نوجوان به صورت اردوگاهی زندگی می کردند، اما در راستای حفظ سالمت روان فرزندان در 
کن هستند که فاقد تابلو است؛ همچنین سعی بر مشارکت دادن فرزندان در کار های  حال حاضر، در منازلی سا
خانه مانند خرید، شست وشو، آشپزی و … است و فرزندان در مدارس عادی ثبت نام می شوند؛ سعی بر تعریف 

محیطی مانند خانواده برای آنان است تا کمبودی احساس نکنند.
نصراصفهانی ادامه داد: هر ساله همه فرزندان کودک و نوجوان تحت 
پوشش بهزیستی در جشن تحصیلی شرکت می کنند، اما سال گذشته 
به علت شیوع کرونا این جشن برگزار نشد؛  امسال با توجه به کاهش 
شدت کرونا جشن تحصیلی به صورت منطقه ای، برای ۱۲۰۰ نفر در 
پنج منطقه برگزار شد که جشن اصلی در نجف آباد بوده و به صورت 
آنالین تمام چهار مرکز دیگر با مرکز نجف آباد اتصال داشــتند. هدف 
برگزاری این جشن تشویق فرزندانی است که در طول سال تحصیلی 
حائز رتبه های خوب و ممتاز بوده اند تا تشویقی برای ادامه تحصیل 

آن ها باشد.

خبر

خبر

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: پایان 
آذرماه آخرین مهلت برای پرداخت اصل جرایم 

رانندگی بدون مازاد و دوبرابری است. 
سرهنگ محمدرضا محمدی رئیس پلیس راهور 
استان اصفهان گفت: پایان آذرماه آخرین مهلت 
برای پرداخت اصل جرایم رانندگی بدون مازاد و 

دوبرابری است.
وی افــزود: شــهروندان از فرصــت باقــی مانــده 
استفاده کنند و این اقدام را به روزهای پایانی آذر 
موکول نکنند، بعد از پایان فرصت، جریمه ها به 

اصل خود بازمی گردند.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان در خصوص 
فعال بودن طرح زوج و فرد در کالنشهر اصفهان 
گفت: در اجرای مصوبات ستاد استانی مقابله با 

کرونا طرح زوج و فرد از روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه 
در هسته مرکزی کالنشهر اصفهان اجرا و در حال 

حاضر فعال است.
وی تصریح کرد: والدین جهت انتقــال فرزندان 
به مدرسه تا زمان ساماندهی سرویس مدارس 

نگران طرح زوج و فرد نباشند.

گفــت:  رئیــس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان 
متقاضیــان می تواننــد بــا بارگــذاری اطالعــات 
ک جدید را  درخواســتی ظرف مدت ۱۵ دقیقه پال

دریافت نمایند. 
سرهنگ محمدرضا محمدی رئیس پلیس راهور 

استان اصفهان گفت: افراد می توانند با بارگذاری 
اطالعات درخواستی و مراجعه به سایت در ساعت 
ک  ۸ صبح روزهای کاری ظرف مدت ۱۵ دقیقه، پال

جدید را دریافت نمایند.
ک اینترنتــی بــا  او بــا اشــاره به اینکــه تعویــض پال
نوبت اینترنتی متفاوت اســت، افــزود: نکته مهم 
در ایــن روش از خدمت ایــن اســت که افــراد صرفا 
می توانند به نام شخصی که در وکالتنامه قید شده 

نقل و انتقال انجام دهند.
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان خاطرنشــان 
کــرد: متقاضیان جهت اخــذ خدمات به ســامانه 
پلیس من مراجعــه و بصورت اینترنتی نســبت به 

ک اقدام کنند. تعویض پال

۳۳ درصــد از تلفات تصادفات شــهری اصفهان، 
عابران پیاده هستند.

 رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان 
گفــت:۳۳ درصــد از جانباختــگان تصادفــات را 
کبان موتورســیکلت  عابران پیاده، ۴۵ درصد را را
و ۲۲ درصد را سایر دارندگان وسایط نقلیه شامل 

می شوند.
سرهنگ محمدرضا محمدی افزود: در شش ماهه 
اول ســال تعداد جانباختــگان تصادفــات داخل 
شهری منجر به فوت نسبت به مدت مشابه سال 
قبل کاهش ۳ درصدی یافته و پنج نفر جان خود را 

از دست داده اند.
وی گفت: همچنیــن تصادفات جرحــی در ۶ ماه 
نخست امسال با ۴۱۵ فقره، نسبت به مدت مشابه 

سال قبل ۵ درصد کاهش یافته است
سرهنگ محمدی افزود:در ۶ ماه ابتدایی امسال، 
بیشترین برخورد با تخلفات حادثه ساز مربوط به 
ســبقت غیرمجاز بود که نســبت به مدت مشابه 

سال قبل ۴ درصد افزایش داشت.
مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان نیز بر اساس آمار 

مربوط به مراجعات پزشکی قانونی گفت: در نیمه 
نخست امسال ۵۳۴ نفر بدلیل حوادث ترافیکی 
در استان جان باختند که از این تعداد ۱۰۱ نفر زن و 

۴۳۳ نفر مرد بودند.
علــی ســلیمانپور افــزود: میــزان فــوت ناشــی از 
تصادفــات در این مدت نســبت به مدت مشــابه 
سال گذشــته با ۵۰۴ نفر شــامل ۹۵ زن و ۴۰۹ مرد، 

۶.۲ درصد افزایش یافته است.
وی گفت: در ۶ ماه نخست امســال ۱۲ هزار و ۲۵۳ 
نفر در تصادفات دچار مصدومیت شدند که نسبت 
به مدت مشــابه ســال ۹۹ با ۱۱ هــزار و ۲۱۸ نفــر ۹.۲ 

درصد افزایش داشته است.

مدیــرکل امــور بیمــه شــدگان ســازمان تامیــن 
اجتماعی گفت: تمام زنان و دختران بین ۱۸ تا ۵۰ 
سال می توانند از حمایت های مقرر در قانون بیمه 
صاحبان حــرف و مشــاغل آزاد تامیــن اجتماعی 

بهره مند شوند.
مهدی شــکوری با بیان اینکــه برخــورداری از این 
حمایت هــا نیازمنــد تأهــل و ســابقه پرداخــت 
بیمه نیســت گفت: بیمه زنان خانــه دار از جمله 
حمایت هایی است که به آســانی و در کوتاه ترین 
زمان ممکن به زنان ارائه می شود و فرآیند ورود به 
جمع بیمه شدگان تأمین اجتماعی بر اساس این 

قانون به سادگی انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه جایگاه تامین اجتماعی برای 
بیمه زنــان خانــه دار همانند جایگاه شــاغلین در 

کشــور اســت افزود: تمام زنان و دختران رده سنی 
۱۸ تا ۵۰ سال می توانند بدون هرگونه سابقه حق 
بیمه قبلی از حمایت های تامین اجتماعی شامل 
بازنشستگی، از کارافتادگی، بازماندگی و خدمات 

درمانی برخوردار شوند.
مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی 
با اشاره به ویژگی های این نوع بیمه گفت: دستمزد 
کثر  مبنای پرداخت حق بیمه بین حداقل و حدا
دستمزد مصوب شــورای عالی کار اســت که زنان 
متقاضی بیمه می توانند متناسب با سن وسابقه 

دستمزد موردنظر را انتخاب کنند.
شکوری انتخابی بودن استفاده از خدمات درمانی 
را از دیگر مزایای طرح بیمه زنان خانه دار دانست و 
افزود: این گروه امسال برای نرخ ۱۲ درصد، ۳۱۸ هزار 
تومان باید پرداخت کنند، برای نرخ ۱۴ درصد ۳۷۲ 
هزار و برای انتخاب ۱۸ درصد باید ۴۷۸ هزار تومان 

پرداخت کنند.
متقاضیــان می تواننــد بــدون مراجعــه حضوری 
بــه شــعب تامیــن اجتماعــی و ورود بــه ســامانه 
خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی به 
آدرس اینترنتی www.es.tamin.ir نسبت به انعقاد 

قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام کنند.

اعضای شبکه برهم زننده امنیت مردم در اصفهان 
دستگیر شدند.

سربازان گمنام اطالعات سپاه صاحب الزمان )عج( 
استان با رصد اطالعاتی اعضای یک شبکه بر هم  
زننده امنیت مردم را که قصد داشت با فضاسازی 
در شــبکه های اجتماعی و فضــای حقیقی علیه 

امنیت مردم اقدام کنند دستگیر کردند. 
این گــروه با انتشــار فراخــوان در فضــای مجازی، 
کت و شعار نویسی علیه امنیت  عمومی فعالیت می کرد.پخش شب نامه، ترا

پایانآذرماهآخرینمهلتپرداختاصل
جرایمرانندگیبدونمازاد

کاینترنتیدراصفهان،ظرف۱۵دقیقه تعویضپال

خبر

عابرانپیاده،۳۳درصدازتلفاتتصادفاتشهری

شرایطبیمهحمایتیدخترانوزنانهخانهدار
اعالمشد

دستگیریاعضایشبکهبرهمزنندهامنیتمردم
دراصفهان

خبر

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان اصفهــان بــا 
اشــاره بــه اهمیــت بافــت تاریخی ارزشــمند 
شــهر اصفهــان بــر لــزوم رفــع مســائل این 
بافت های فرسوده با مشارکت شهروندان و 
همراهی مدیران و اســتفاده از ظرفیت های 

کید کرد.  دستگاه های دولتی تأ
آیت اهلل سید یوسف طباطبایی امام جمعه و 
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان در دیدار  
با معاون شهرســازی و معماری شــهرداری و 
مدیران حوزه شهرســازی ومعماری به بیان 
مشــکالت حــوزه شهرســازی شــهر اصفهان 
پرداخت و با اشــاره به اهمیت بافت تاریخی 
ارزشمند شهر اصفهان مانند منطقه ۳ شهر 
اصفهان، این بافــت را معرف شــهر اصفهان 
دانســت و بر لزوم رفع مســائل این بافت ها از 
جمله دسترسی های نامناسب و گاها بسیار 

کید نمود. کم عرض تا
وی با توجه به حجم زیاد بافت ها فرســوده، 
اقدامــات بهســازی و نوســازی انجــام شــده 
در بافت هــای فرســوده را کــم دانســت و بــا 
اشــاره به تجربه پــروژه همت آباد افــزود: باید 
به ایــن بافت هــا توجــه ویــژه صــورت گیــرد و 
یکی از راهکارهای موفقیت در این خصوص 
مشــارکت شــهروندان اســت و بــرای بــه ثمــر 
نشســتن این مهم همراهی مدیــران و مردم 
در نوســازی بافت هــا در تمامی پروژه هــای 

نوسازی الزم است.
کیــد بر لــزوم ورود ســرمایه گــذاران و  وی با تا
انبوه سازان در نوســازی بافت های فرسوده 
بیان کرد: ایــن امر را بر سیاســت گذاری های 
صحیــح در مدیریت شــهری بــه ویــژه حوزه 
شهرسازی و معماری منوط است و استفاده 
از ظرفیت های دستگاه های دولتی در تسریع 

موفقیت ها موثر خواهد بود.
امام جمعه اصفهان با اشاره به وظایف حوزه 
شهرسازی و معماری گفت: حفظ بافت های 
تاریخی پر اهمیت است و به دلیل مهم بودن 
مدیریت سیما و منظر شهری به خصوص در 
بافت های تاریخی الزم است تا رویکردهایی 
جهت زیباتر شدن شهر در تمامی سطوح شهر 
با بهره گیری از معماری ایرانی و اسالمی اتخاذ 

شود.
نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه اصفهان 
ضمن اشــاره به جایگاه معاونت شهرسازی 
و معماری در برنامه ریزی های شهری و تهیه 
طرح های توســعه شــهری، بــه مدیران این 
حوزه بهرمنــدی از ایده های و پیشــنهادات 

کید نمود. شهروندان و حرفه مندان را تا
امام جمعه اصفهان یکی از مهمترین مسائل 
پیشروی شهر اصفهان را مسئله جاری بودن 
کید  زاینده رود بیان و بر لزوم تحقق این امر تا
کــرد و افــزود: بــا وجود خشکســالی کشــور در 
ســال های اخیــر، بایــد راه های بهــره مندی 
از راهکارهــای اســتفاده بهینــه آب درحــوزه 

مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد.
در ابتدای ایــن دیــدار معــاون شهرســازی و 
معماری شــهرداری اصفهان به بیان هشت 
اولویت در نظر گرفته در راستای نیل به اهداف 
منتخبیــن مــردم در شــورای اســالمی دوره 
اصفهــان  شــهردار  برنامه هــای  و  ششــم 

پرداخت.

رئیس ســتاد دیــه اســتان اصفهــان گفت: 
۳۷۵ زندانــی جرایــم غیــر عمــد اســتان 
اصفهان در هفت ماه امسال از بند رهایی 

یافته اند. 
اسداله گرجی زاده رئیس ستاد دیه استان 
اصفهــان بــا بیان اینکــه ســختگیری ها در 
پذیــرش دادخواســت اعســار مددجویان 
معســر و بدهکار زندانی از جمله مشکالت 
ســتاد دیــه اســتان اصفهان اســت، گفت: 
درخواســت مــا در ایــن زمینــه از دســتگاه 

قضائی تسهیل در این امر است.
وی بــا بیان اینکــه بــر اســاس فعالیت های 
صورت گرفتــه و همراهی خیــران در هفت 
ماه نخســت امســال موفق به آزادی ۳۷۵ 
نفــر از زندانیــان جرایــم غیــر عمــد اســتان 
اصفهان شده ایم، اضافه کرد: ۱۴ نفر از این 
زندانیــان زن بودنــد با بدهــی بالغ بــر ۱۲۲ 

میلیارد تومان آزاد شدند.
رئیس ســتاد دیــه اســتان اصفهــان افزود: 
مبلغ ۵۷ میلیارد تومان از بدهی زندانیان 
از طریق گذشت شکات، مبلغ ۲۵ میلیارد 
تومان از طریق کمک خیــران و نیکوکاران 
و مبلغ ۲۴ میلیارد تومان از طریق اعسار و 
مبلغ ۱۰ میلیــارد تومان از طریــق صندوق 
تأمین خسارت های بدنی وقت تسهیالت 

تأمین شده است.

لزومرفعمسائلبافتهای
فرسودهبامشارکتشهروندان
واستفادهازظرفیتهایدولتی

۳۷۵زندانیجرایم
غیرعمداصفهان

ازبندرهایییافتند

کاشان کالهبردارپانزیدر غارت۵۰میلیاردتومانازاموالمردمتوسط

کودکفاقدسرپرستموثردراصفهان وجود۱۲۰۰
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نصف جهان مقصدی ایمن برای سفرهای هوشمند:

عقب نشینی کرونا در برابر گردشگران 
موانــع کرونایــی ســفر گردشــگران 
بــه زودی رفــع می شــود و باتوجــه 
کــه در تاسیســات  بــه اقداماتــی 
گردشــگری اصفهــان شــده، نصــف جهــان می تواند 

مقصدی ایمن برای سفرهای هوشمند باشد. 
 نصف جهان همیشه یکی از مقاصد گردشگری در ایران 
و جهان بوده، البته تا قبل از اینکه کرونا افراد را به خانه 

نشینی و بعد فاصله گذاری اجتماعی وادار کند.
صنعت گردشــگری اســتان اصفهان در دوران شیوع 
کرونــا ضررهــای بســیاری را متحمــل شــده، هتل هــا 
کــز اقامتــی قابــل توجهــی ورشکســت و تعطیــل  و مرا
شــدند، راهنمایان تور شــغل خود را از دســت دادند و 
مشاغل مرتبط با گردشگری از جمله صنایع دستی هم 

ضررهای بسیاری را متحمل شدند.
هر چند که گالیه فعاالن گردشگری از نبود حمایت ها 
بسیار است اما خبر باز شدن مرزها به روی گردشگران 
بارقه امیدی به فعاالن صنعت گردشگری بخشیده 

است.
      مرزهای کشور به روی گردشگران خارجی باز شد

علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی در ســفری که 
ابتدای آبــان به اصفهان داشــت گفت: با فرارســیدن 
کرونا، تالش های گسترده ای را برای  تدریجی دوران پسا

رونق دوباره صنعت گردشگری آغاز کرده ایم.
او ادامه داد: ســتاد ملی کرونا براســاس شرایط جدید 
کشــور، پــس از عبــور از مــوج پنجــم کرونــا، افزایــش 
کسیناســیون در کشــور و براســاس درخواست این  وا
وزارتخانه، موافقت خود را با بازگشــایی مرز ها به روی 

گردشگران خارجی اعالم کرده است.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
کید کرد: البته این موافقت، منوط  و صنایع دستی تا
به رعایت تمام دســتورالعمل های بهداشتی از سوی 

گردشگران و جوامع میزبان است.
شالبافیان گفت: این اقدام با رویکرد حمایت از کسب 
و کار های رســمی و تاسیســات گردشــگری اســت، به 
گونه ای که درخواســت صــدور روادیــد ورود به ایران با 
موافقــت وزارت امــور خارجــه از طریق دفاتــر خدمات 
مسافرتی ثبت می شــود و اقامت گردشگران خارجی 
نیز صرفا در واحد های اقامتی دارای پروانه بهره برداری 

از این وزارتخانه امکان پذیر است.
او اظهار امیدواری کرد: این اقدام دولت، منجر به رونق 

مجدد کسب و کار های گردشگری شود.
      اصفهان درصدد میزبانی سفر هوشمند

حیــدر صادقــی معــاون گردشــگری اداره کل میــراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در 
گفتگو با خبرنگار ما گفت: از اسفند سال ۹۸ با همه گیری 
کرونا روند سفرها با شیب بســیار تندی نزولی و پس از 
چندی ورود گردشگر خارجی با محدودیت هایی که 

در مرزها ایجاد شد تقریبا به صفر رسید.
او با یادآوری اینکــه در۲۰ ماهی کــه از همه گیری کرونا 
گذشت فعاالن گردشــگری همچنان فعالیت خود را 

به شــکل های دیگر حفظ کردند، افــزود: از مهمترین 
اقداماتی که در این مدت شــد ابالغ شــیوه نامه »سفر 
هوشمند« توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی به اســتانها با توجه بــه ادامــه دوران 

کرونایی بود.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان اصفهان بیان کرد: تاسیسات 
گردشــگری اصفهان خیلی ســریع خود را با این شیوه 
نامه به روز رســانی کردند. البته این امر مستلزم ایجاد 
زیرســاخت های جدیــد در تاسیســات گردشــگری، 
اقامتــی، پذیرایی، آژانس هــا و عملکــرد راهنماها بود 
که با همین رویکــرد آموزش های جدیــدی به فعاالن 

گردشگری استان ارائه شد.
      شرط و شروط برای پذیرش گردشگر خارجی

او در خصوص شرایط ورود گردشگران خارجی به کشور، 
بیان کرد: برای ورود گردشگران خارجی تابع قوانین و 
دستورالعمل های کمیته  برنامه ریزی در سطح ملی 

هستیم.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان اصفهان افزود: در حال حاضر 
ویزای توریستی برای مقاصد خاص در حال برنامه ریزی 
است اما مسلما ورود و خروج گردشگران نیازمند ارائه 
کسن مقابله با  کسیناسیون است که هر دو دز وا کارت وا
کرونا را دریافت کرده و تست منفی کرونا را داشته باشند.

      راهنمایان تور، مروج سالمت در سفر
امین عدیلی رئیس انجمن راهنمایان گردشگری استان 
اصفهان گفت: راهنمایان گردشگری استان اصفهان 
تالش کردند تــا در زمان رکود گردشــگری خــود را برای 

شرایط بعد از کرونا آماده کنند.
او ادامــه داد: در این زمینه انجمــن صنفی راهنمایان 
گردشگری استان اصفهان سال گذشته به عنوان اولین 
انجمن، احتماال در جهــان و قطعا در کشــور اقدام به 

تدوین شیوه نامه های مربوط به راهنمایان گردشگری 
کرد تا در زمانی که از شــدت شــیوع کرونا کاســته شــد 
بتوانیم با رعایت شیوه نامه های بهداشتی که مربوط 
به راهنمایان گردشگری هستند پذیرای گردشگران از 

سراسر دنیا در اصفهان باشیم.
رئیس انجمن راهنمایان گردشگری استان اصفهان 
در خصــوص شــیوه نامه هــای بهداشــتی مخصوص 
راهنمایان گردشگری، بیان کرد: راهنمای گردشگری از 
مرحله ای که در فرودگاه تور را تحویل می گیرد تا همراهی 
گردشــگران در قســمت های مختلــف از جمله هتل، 
بازدیدها، حضور در رستوران، و حتی حضور در اتوبوس 
می داند که چگونه رفتار کند تا خطر آلودگی به ویروس 

کرونا کاهش یابد.
عدیلی افزود: برای مثال حضور در مکان های کوچک و 
سربسته مانند طبقه ششم عمارت عالی قاپو را باید به 
حداقل برسانیم. قبل از شیوع کرونا طبقه ششم عالی 
قاپو همیشه مملو از گردشــگر ایرانی و خارجی بود اما 
حاال با شیوع این ویروس راهنمای تور باید این بازدید 

را حذف کند یا مدت زمان آن را به حداقل برساند.
کنون هــر یــک از از راهنمایان تور  او با اشــاره به این که ا
»مروج ســالمت در ســفر« هســتند بیان کرد: در چند 
جلسه آنالین کلیه شیوه نامه هایی که راهنمایان تور 
برای برگزاری یک سفر ایمن ملزم به رعایت آن هستند 

آموزش داده شده است.
رئیس انجمن راهنمایان گردشگری استان اصفهان 
گر  گفت: حتــی به راهنمایــان توضیــح داده شــده که ا
مسافر به ویروس کرونا مبتال شــد چگونه از سرایت به 
دیگران جلوگیری و برای درمان گردشگر چه اقداماتی 

انجام شود.
      گواهی ایمن برای هتل ها

کریم بیگی رئیس جامعه هتلداران استان اصفهان بیان 
کرد: جامعه هتلداران برای بازگرداندن هتل ها به چرخه 

اقتصادی فعالیت هایی را انجام داده است که از جمله 
آن ها می توان به برگزاری وبیناری آموزشی با همکاری 
کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان اشاره کرد.

آمــوزش  وبینــار  بر ایــن  عــالوه  داد:  ادامــه  او 
دستورالعمل های بهداشتی، به صورت جامع و کامل 
با همکاری معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان، اداره بهداشت اصفهان، بازرسان بهداشت 
هتل هــا و گروهــی از افــراد بــا تجربــه در امر هتلــداری و 
پذیرش میهمان تنظیم شــد تــا از بــدو ورود میهمان 
تا پذیرش و ســپس اقامت او نکات بهداشــتی توسط 
میهمان و اعضای هتل با هدف مقابله با شیوع کرونا 

در هتل رعایت شود.
رئیس جامعــه هتلداران اســتان اصفهــان گفت: این 
دســتورالعمل از طرف جامعــه هتلــداران اصفهان به 
مدیران هتل ها ابالغ و ســپس اعالم شده هتل هایی 
که متقاضی اجرای کامل این دستورالعمل ها هستند 
به جامعه هتلــداران اطالع دهنــد تا در بازرســی های 
مختلف معاونت بهداشــت، جامعه هتلداران و اتاق 
بازرگانی مورد بررسی قرار بگیرد و در صورت رعایت کامل 

دستورالعمل ها گواهی هتل ایمن به آن ها اعطا شود.
بیگی بیان کرد: گواهی هتل ایمن با سر امضای مشترک 
جامعه هتلداران، معاونت هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
به هتل هایی که دستورالعمل های بهداشتی مقابله 
با کرونا را رعایت کنند با اعتبار شش ماهه اعطا می شود 
و ایــن هتل ها دائــم تحت نظارت هســتند تــا از نکات 

بهداشتی مقرر، سرپیچی نکنند.
گر به صورت  کارشناسان گردشگری معتقدند که سفر ا
هوشمند و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی باشد 
خطر شــیوع ویروس کرونا در آن به حداقل می رســد، 
حال باید دید ســفرهای هوشــمند می تواند به رونق 

دوباره گردشگری کمک کند یا خیر.

مجموعه هفت جلدی »قانون« 
اثــر ابن ســینا توســط انتشــارات 

سروش تجدیدچاپ شد.
مجموعه هفت جلدی »قانون« 
اثر ابن سینا با چاپ جدید توسط انتشارات سروش 

منتشر و راهی بازار نشر شده است.

کتاب »قانون« کتاب بسیار بزرگ و حجیمی است. 
اما نظر بــه اهمیــت آن در پزشــکی دوره اســالمی، 
نســخه های خطی متعددی از آن در ایران و ســایر 
نقاط جهان وجود دارد. نظر به اهمیت بسیار زیاد 
کتاب، و تأثیــر آن در تکویــن مکتب پزشــکی اروپا، 
چاپ های بسیاری از آن، پس از ترجمه به زبان های 

اروپایی در اروپا انجام شد.
کتاب قانون »القانون فی الطب« مهم ترین تألیف 
طبی ابن سینا و دایره المعارفی عظیم در این علم 
اســت و یکی از مهم ترین و بزرگ تریــن کتاب های 
طبی اروپا در قرون وسطی بوده است. کتاب قانون 
بر کتاب "حاوی" رازی و کتاب "طب مالکی" اهوازی 
و حتی بر آثار جالینوس تفوق یافت و مدت شــش 

قرن همه کتب پزشکی تحت تأثیر آن بود.
»قانــون« از هفت کتاب تشــکیل شــده اســت. هر 
کتاب بــه چند فــن، و هــر فن به چنــد تعلیــم، و هر 
تعلیم نیز به چند فصل تقسیم شده است. اما این 
بخش بنــدی در سراســر کتــاب یکســان نیســت. 
کتاب های اول و ســوم به چند فن و کتــاب دوم به 
دو مقالــه، و کتاب چهــارم نیز به چند فن تقســیم 

شده است.
به طــور کلــی در رابطه بــا ســاختار کتــاب »قانون« 
می تــوان گفــت کــه در کتــاب اول، کتــاب کلیات، 
تعریف دانــش پزشــکی، ارکان، اخــالط چهارگانه، 
اعضــای بــدن انســان، نیروهــای موجــود در بدن 
انسان، شناخت بیماری ها، حفظ تندرستی، مرگ 
و شیوه های مختلف درمان مورد تحلیل و بررسی 

قرار گرفته است.

در کتــاب دوم اصول کلــی و داروشناســی، خواص 
و کیفیت داروها و فهرســتی از نام داروها بر اساس 
حروف الفبــا مورد بحــث قــرار گرفته اســت. تعداد 
داروهایــی که نــام برده شــد و خــواص آنهــا تبیین 
شده، حدود ۸۰۰ قلم دارو است. قسمت اعظم این 
داروها گیاهی بوده و روی هــم رفته تمام آن ها جز 
داروهــای مفــرده )غیر ترکیبی و ســاده( محســوب 

می شوند.
در کتــاب ســوم بیماری هــای بدن انســان، از ســر 
تا پا مــورد بررســی قرار گرفتــه اســت. در این بخش 
راه های مختلفی برای بهبود این بیماری ها طرح 

شده است.
در کتاب چهارم با محوریت تب ها، بیماری هایی 
که اختصاصا به عضو معینی از بدن ندارند بررسی 
شــده و در کتاب پنجم از داروهــای مرکب )ترکیبی 
و غیر ســاده(، انواع پادزهرها، قرص ها، شربت ها و 
مانند آنها شرح داده شده اند. در این کتاب حدود 
۶۵۰ داروی مرکب توضیح داده شــده است. دوره 
هشت جلدی منتشره شــامل هفت کتاب بعالوه 

یک جلد نمایه موضوعی کتاب قانون است.
چاپ جدید مجموعــه »قانــون« با شــمارگان ۵۰۰ 
نسخه و قیمت ۷۳۰ هزار تومان عرضه شده است.

سرپرست اداره میراث فرهنگی شهرستان نطنز 
گفت: مرمت و بازسازی اساسی گنبد ۶۰۰ ساله 
امامزاده سید فاضل در روســتای طامه از توابع 

شهرستان نطنز به پایان رسید.
حســین یزدان مهر اظهار کرد: مرمت و بازسازی گنبد ۶۰۰ ساله، 
متعلــق بــه دوران تیموریــان که به صورت هرمی شــکل اســت به 

پایان رسید.
وی افــزود: مدتــی پیش بــا گــزارش یــگان حفاظــت اداره میراث 
فرهنگی، مشــخص شــد که گنبد دچار آســیب های جدی شده 

است از همین رو اقدامات الزم برای بازسازی آغاز شد.
سرپرست اداره میراث فرهنگی شهرستان نطنز گفت: با همکاری 
خانواده مرحوم حاج حســن آقــا مؤمنی طامه که از دوســتداران 
میراث فرهنگی شهرستان نطنز بود، اقدام برای بازسازی سریع 
در مــرداد ماه ســال جــاری آغاز شــد. یــزدان مهــر تصریح کــرد: با 

توجه به حساســیت باالی بنا برای بازســازی، این پــروژه زیر نظر 
کارشناسان میراث فرهنگی انجام شد که شامل آسیب شناسی، 
تخریب قســمت های فرســوده و آســیب دیده، جمــع آوری آوار و 

سپس استحکام بخشی و مرمت گنبد و کاشی کاری های آن بود 
که پایان یافت.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از شبستان زیبای این مجموعه نیز 
همزمان بــا مرمت گنبد بــا کمک هیئــت امنا و جمعــی از خیران 

روستا بازسازی شده است.
سرپرســت اداره میــراث فرهنگی شهرســتان نطنز، گفــت: بنای 
تاریخی امامزاده سید فاضل فرزند امام موسی کاظم )ع( مشهور 
به شاه ســید در دامنه تپه های شمالی روســتا و در میان انبوهی 

از درختان با گنبدی هرمی شکل ۱۶ ترک فیروزه ای قرار دارد.
یزدان مهر تصریــح کرد: با توجه به ارزش هــای فرهنگی، تاریخی 
و مذهبی شهرســتان نطنز، می توان با مشارکت های مردمی، به 
ویژه خیران در بحث حفظ و صیانت از آثار فاخر گام های مؤثری 
برای مقابله بــا آســیب ها و تخریب هــای احتمالــی و از بین رفتن 

تدریجی بناها برداشت.

توسط انتشارات سروش؛

مجموعههفتجلدی»قانون«تجدیدچاپشد

گنبد۶۰۰سالهامامزادهسیدفاضلدرنطنز پایانمرمت

گردشگری

تازه های 
نشر

میراث 
تاریخی

نمایشــگاه گروهی آثار کارگاه تولید نقش برجسته 
ســفالی با عنــوان »نقــش عشــق« در گالــری خانه 
هنرمندان اصفهان برپا شد.  در نمایشگاه گروهی آثار 
کارگاه تولید نقش برجسته سفالی ۲۸ اثر تولید شده  
با موضوع حروف نگاری مفاهیم و کلمات مرتبط با 
اربعین و مناسبت های پایان صفر در مهرماه امسال 
که با حضور استاد حمیدرضا کشاورزی برگزارشده 
بودبرای بازدید عالقه مندان به نمایش گذاشــته 
شده اســت. این نمایشــگاه ۲۰ آبان از ســاعت ۹ تا 
۱۲ و ۱۷ تــا ۱۹ در گالــری خانه هنرمنــدان اصفهان 

واقع در خیابان آبشار، پارک ایثارگران، برای بازدید 
عموم برپاست.

نمایشگاه حجاب و عفاف با عنوان عفاف و حجاب 
در ادیان الهی در هنرســتان دســتمالچی کاشــان 
گشایش یافت. مسئول برپایی این نمایشگاه ترویج 

فرهنگ حجــاب، ارایه الگو های مناســب حجاب 
وآشنایی گروه های مختلف جامعه به ویژه جوانان 
و دانشجویان با فرهنگ حجاب در ادیان مختلف را 
از جمله هدف های برگزاری این نمایشگاه بیان کرد. 
حجت االسالم عباس پهلوان دوست افزود: در این 
نمایشگاه بیشتر به فرهنگ حجاب در چهار دین 
اسالم، یهود، مسیحیت و زرتشت، پرداخته شده 
است. وی گفت: در این نمایشگاه ۳۰ تابلو با موضوع 
عفــاف و حجاب در ادیان الهی به تماشــا گذاشــته 
شده است. این نمایشگاه تا پایان آبان برای بازدید 

عموم برپاست.

فیلم تلویزیونی »راحیل« به تهیه کنندگی امیرعباس 
مجذوبی و سفارش سازمان صدا و سیما به زودی 
روانــه آنتــن شــبکه پنــج تلویزیــون خواهــد شــد. 
تصویربرداری فیلم تلویزیونی »راحیل« به کارگردانی 
کدامن به  محمد علیزاده و نویسندگی محســن پا
تازگی به پایان رسیده است و قرار است از شبکه پنج 
سیما روی آنتن برود. این فیلم تلویزیونی داستان 
دختر جوانی به نام راحیل را روایت می کند که با پیدا 

شــدن مدارکی قدیمی؛ متوجه حقایقی در زندگی 
گذشــته اش می شــود که به یک ســکوت ۲۵ ساله 
منتهی می شــود. این حقایق تلــخ، زندگی راحیل 

را تغییر داده و او را با چالشی بزرگ مواجه می کند. 
رحیم نوروزی، خســرو شــهراز و شیوا خســرومهر از 
جمله بازیگران این فیلم هستند. همچنین بابک 
نوری، علی آهنج، بــا معرفی آوا اصیلیــان در نقش 
راحیل در این فیلم تلویزیونی ایفای نقش می کنند.

فیلم تلویزیونی »راحیل« بر پایه داستانی ساخته 
شــده که می توان درون مایــه آن را در شــخصیت و 

عواقب تصمیمات این شخصیت ها جستجو کرد.
فیلمبرداری این فیلــم تلویزیونی به تهیه کنندگی 
امیرعباس مجذوبی و سفارش سازمان صدا و سیما 
به پایان رسیده و مراحل نهایی آماده سازی خود را 

جهت پخش از شبکه پنج سیما طی کرده است. 

کارگاهتولیدنقشبرجستهسفالی ثار گروهیآ نمایشگاه
دراصفهان

با عنوان عفاف و حجاب در ادیان الهی

کاشان نمایشگاهحجابوعفافدرهنرستاندستمالچی

فیلمتلویزیونی»راحیل«آمادهپخششد

نمایشگاه

فیلم و سریال

در شــرایطی کــه فصــل هفتــم »خندوانه« 
بــدون پایان بنــدی و بــا ابتــالی عوامل به 
کرونا به پایان رسید، سازندگان این برنامه 
با انتشــار یک تیزر از ساخت و پخش فصل 

هشتم آن خبر دادند.
فصل تازه این برنامه در شــبکه نسیم روی 
آنتن می رود. پیش تولید سری هشتم این 
برنامــه تلویزیونــی پرمخاطــب، بــا رعایت 
تمامی پروتکل هــای بهداشــتی مربوط به 
کرونا، به تازگی شروع شده و قرار است این 

برنامه به زودی پخش شود.
در فصــل هشــتم »خندوانــه« عــالوه بــر 
آیتم هــای ثابــت و پرطرفــدار، آیتم هــای 
تــا  اســت  شــده  طراحــی  جدیــدی 

گران این برنامه را سرگرم کند. تماشا
»خندوانــه« فصــل هشــتم، ســاعت ۲۳ 
در چهــار شــب متوالــی در شــبکه نســیم 
مهمــان خانه هــای شماســت. این برنامه 
در ساعت های ۴ بامداد، ۱۱ صبح و ۱۷ عصر 

روز بعد، تکرار می شود.

جــدول آثــار منتخــب راه یافتــه بــه ســی و 
ســومین جشــنواره تئاتــر اصفهان منتشــر 

شد.
از مجمــوع ۹ نمایــش در بخــش مســابقه 
جشــنواره تئاتــر اســتان اصفهــان، هفــت 
نمایش در تــاالر هنر و دو نمایش در ســالن 
تماشاخانه ماه اجرا خواهند رفت و داوری 

بین آنها انجام خواهد شد.
همچنین اختتامیه جشــنواره نیــز در تاالر 

هنر اصفهان برگزار می شود.
در بخــش غیــر مســابقه )میهمــان( نیــز دو 
نمایش همراه با نشست تخصصی بر روی 

صحنه خواهند رفت.
در جشــنواره   امســال هر ۹ نمایــش بخش 
رقابتی در پایان به یکی از شهدای هنرمند 
کارگــردان تقدیــم  عرصــه   تئاتــر، توســط 

می شود.
همچنیــن ســی و ســومین جشــنواره تئاتر 
اســتان اصفهــان یــک منشــور حجــاب و 
عفاف خواهد داشت که همزمان با روز اول 

اجراها رونمایی خواهد شد.

روابــط عمومــی کل ســازمان صداوســیما 
بــا انتشــار بیانیــه ای دربــاره خبرهایــی کــه 
بــا موضــوع ادغــام برخــی بخش هــا در این 
رســانه در فضای مجازی منتشــر می شود، 

توضیح داد
در روزهــای اخیــر خبرهایــی دربــاره ادغــام 
و تعدیــل نیروهــا در برخــی بخش هــا و 
معاونت های سازمان صداوسیما در فضای 
مجازی دســت به دست می شــود که اداره 
کل روابــط عمومی ســازمان صداوســیما با 
انتشــار بیانیه ای رســمی تالش کرده است 

در این زمینه شفاف سازی کند.
در متن این بیانیه آمده است:

»باسمه تعالی
همــکاران و اعضــای خانــواده بزرگ رســانه 

ملی
بدین وسیله همه شــایعات و گمانه زنی ها 
در خصوص ادغام ها، حذف ها، تعدیل ها 
کــه دربــاره ســازمان صداوســیما در  و … 
فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعی یا 
پیام رســان ها دست به دســت می چرخــد، 
قاطعانه تکذیب می شود. تقاضا داریم برای 
دریافت اطالعات صحیــح، صرفا از مجرای 
رسمی، یعنی اداره کل روابط عمومی رسانه 
ملی، اخبــار مربوط بــه ســازمان را پیگیری 

بفرمائید.
ایــن روزهــا رســانه ملــی بــا موجــی از اخبــار 
جعلی )فیــک نیوزهــا( مواجه شــده که جز 
با هوشــمندی و همدلی همــکاران محترم 
نمی توان با آن مقابله کرد. برای رسیدن به 
رسانه ای عدالت گستر و هویت محور منتظر 

یاری شما هستیم«.

»خندوانه«
بهفصلهشتمرسید

جدولاجراهایراهیافته
بهسیوسومینجشنواره

تئاتراستاناصفهان

اطالعیهصداوسیما
دربارهادغامها

سرپرســت حــوزه هنــری اســتان اصفهــان گفت: 
برگزاری سی و سومین جشنواره تئاتر استان را باید 
به فال نیک گرفت، حمایــت  از آثار با نــگاه  ویژه ای 

انجام شده است. 
احمد نوری سرپرست حوزه هنری استان با اشاره 
بــه اقداماتــی کــه در خصــوص تئاتــر در شــهرداری 
اصفهان انجام شده اســت، گفت: به دلیل شیوع 
بیماری کرونا، حــوزه نمایش بــا رکودهایی مواجه 
بــوده و امیدواریــم بــا همــکاری اداره کل فرهنگ و 
ارشــاد اســالمی، حوزه هنــری و ســازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان چالش های 
موجود برطرف شــود و بتــوان در تمــام زمینه های 
هنر به تعامل و توافقات مفید و مؤثری دست یافت.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از آثار نمایشی و تئاتر، 
ادامــه داد: در خصوص رویدادهــای تئاتر اقدامات 
مؤثــری در زمینه حمایــت از آثــار انجام شــده و این 
حمایت ها با نگاه های اســتانی صورت گرفته و آثار 

خوبی نیز به جشنواره ارائه شده است با حمایت از 
آثار هنرمندان می توان با آنها کمک کرد.

سرپرست حوزه هنری استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: برگزاری ســی و سومین جشــنواره تئاتر استان 
اصفهان را باید به فال نیک گرفت، چرا که با همکاری 
ارگان هــای ذی ربــط برگــزار می شــود و امیدواریــم 
تئاتر بیش از پیش در کشــور و اســتان دیده شــود، 
همچنین تا یکــم آذرمــاه فراخوان تئاتــر بچه های 

مساجد ادامه دارد.

حمایتواحیایتئاتردراصفهانبابرگزاریجشنوارهتئاتر

تئاتر

دانش آموز آران بیدگلی به مسابقات جهانی سواد 
رســانه ای راه یافت. زهرا قدیرزاده موفق به کسب 
مدال طال در پنجمین دوره المپیاد سواد رسانه ای 
کشور شد. مراسم اختتامیه این المپیاد در سازمان 
صدا و سیما برگزار و از شرکت کنندگان و  حائزان رتبه 
تقدیر و قدردانی شد. دارندگان مدال طالی المپیاد 
رســانه با عضویت در تیم ملی ایران در المپیاد بین 
المللی سواد رسانه سال IMLO( ۲۰۲۲( در باشگاه 
هنــر و رســانه ســازمان صــدا وســیمای جمهــوری 

اسالمی ایران نیز بورسیه و عضو شدند.

راهیابیدانشآموزآرانبیدگلی
بهمسابقاتجهانیسوادرسانهای

خبر

رئیس ســازمان ســینمایی طــی احکامی اعضای 
جدیــد شــورای پروانــه ســاخت آثــار ســینمایی را 

منصوب کرد. 
محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی طی احکام 
گانه ای هفت عضو شورای پروانه ساخت آثار  جدا

سینمایی را منصوب کرد. 
بنا به حکم معاون وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی و 
رئیس ســازمان ســینمایی؛ سیدضیاء هاشــمی، 

علیرضا معاف، پرویز شیخ طادی، سعید مستغاثی، 
محمدرضا هنرمند، پژمان لشگری پور و سیدمحمد 
حســینی به عنوان اعضای جدیــد شــورای پروانه 
ســاخت آثار ســینمایی منصــوب شــدند. محمد 
خزاعی همچنین، از تالش ها و زحمات اعضا قبلی 
شورای پروانه ساخت، تقدیر و تشکر کرد. نخستین 
جلسه شــورای پروانه ســاخت آثار سینمایی طی 

هفته جاری برگزار خواهد شد.

ثارسینماییمنصوبشدند اعضایشورایپروانهساختآ

خبر

تئاتر

خبر
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بهترین های هفته چهارم لیگ برتر

ذوب آهن و صنعت نفت ترین ها را درو کردند!
در هفتــه چهارم لیــگ برتــر دو تیم 
ذوب آهــن و صنعــت نفت آبــادان 
بیــن  در  را  نماینــده  بیشــترین 
ترین های هفته داشتند. به گزارش ایمنا، هفته چهارم 
لیگ برتر فوتبال ایــران با توقــف مدعیان همــراه بود. 
در این هفته سپاهان، صدرنشــین رقابت ها در پایان 
هفته سوم، با شکست برابر ذوب آهن در دربی اصفهان 
پس از ۲۰ هفته در لیگ برتر طعم شکست چشید و صدر 
جدول را هم به استقاللی داد که تنها یک امتیاز از مصاف 
با فجرسپاسی در حافظیه شیراز کسب کرده بود. با این 
حال جدال پرسپولیس و گل گهر نیز با تساوی به پایان 
رسید تا هر ۴ تیم مدعی در این هفته پیروز نشده باشند.
حساس ترین دیدار ۴ هفته ابتدایی لیگ برتر، اولین 
جدال تیم های مدعی لیگ بود. دیــداری که در ابتدا 
تیم مهمان پیش افتاد اما در نیمه دوم پرسپولیس گل 
خورده را جبران کرد اما نتوانست برنده از زمین خارج 
شــود. این دیدار مســائل حاشــیه ای هم کم نداشت 
و باشــگاه گل گهر روی دو صحنه مشــکوک به پنالتی 

اعتراض زیادی نسبت به امر قضاوت داشت.
      تیم هفته: ذوب آهن

گاندوهای اصفهانی موفق شدند همشهری صدرنشین 
خود را پس از ســال ها شکســت دهند. این شکســت 
در واقع اولین شکست ســپاهان پس از شکست برابر 
شــهرخودرو در هفته های پایانی نیم فصل اول لیگ 
گردان تارتار موفق شــدند بــه ۲۰ هفته  قبل بــود و شــا
شکســت ناپذیری همشــهری خود نیز پایــان دهند. 
ذوب آهن حاال این شانس را دارد که در صورت پیروزی 
در دیدار معوقه برابر پیکان ۹ امتیازی شود و حتی تا رده 

دوم باال بیاید.
      سرمربی هفته: مهدی تارتار )ذوب آهن(

ذوب آهن در حالی موفق شد در دربی اصفهان سپاهان 
را شکست دهد که تغییرات مهدی تارتار در نیمه دوم 
کتیک تیم رخ داد عامل اصلی آن بود.  که در ترکیب و تا
تارتــار در واقع نیمه مربیــان را در جدال با صدرنشــین 
لیگ برد تا شایســته انتخاب بــه عنوان ســرمربی برتر 

هفته باشد.
      دروازه بان هفته: حبیب فرعباسی )ذوب آهن(

عملکــرد بــد ذوب آهــن در نیمــه اول دربــی اصفهان 
می رفت با ضربه پنالتی شهباززاده به نفع سپاهان تمام 
شود اما فرعباسی با مهار پنالتی آقای گل فصل پیش 
تیمش را در بازی نگه داشت تا در ادامه ارزش این مهار 

پنالتی با برد ذوب آهن بیشتر نمایان شود.
      مدافع هفته: محمد بختیاری )صنعت نفت(

صنعت نفت آبادان که در ۳ هفته ابتدایی لیگ مغلوب 
شده بود در زمین نساجی نتیجه غیر منتظره ای گرفت 
و با ۲ گل این تیم را شکست داد. نساجی که نشان داده 
بود این فصل تیم آمــاده ای اســت و برابر مدعیان هم 
عملکرد خوبی به نمایش گذاشــته بود در خانه خود 
حتی موفق به باز کردن دروازه مهمان بحران زده اش 
هم نشد. در این میان اما عملکرد محمد بختیاری به 
عنوان یکی از مدافعان وسط صنعت نفت عالی بود و 
او نقش ویژه ای در کلین شیت خارج از خانه آبادانی ها 
داشت. در این هفته همچنین محمد قریشی مدافع 
ذوب آهن نیــز در جریان پیــروزی یک بــر صفر تیمش 
برابر سپاهان عملکرد خوبی داشت و دیگر مدافع برتر 

هفته بود.

      هافبک هفته: حکیم نصاری )صنعت نفت(
هافبک طراح صنعت نفت با دو گلی که برابر نساجی 
به ثمر رساند، اولین پیروزی آبادانی ها را در لیگ بیست 
و یکم رقم زد. نصاری با این دو گل و ۳ امتیاز حیاتی که 
برای تیمش به ارمغان آورد بهترین بازیکن هفته چهارم 

لیگ برتر بود.
      مهاجم هفته: محمد قاضی )هوادار(

مهاجم کهنه کار هوادار اولین گل لیگ برتری تاریخ تیم 
هوادار را به ثمر رســاند. او زننده یکــی از دو گل پیروزی 
بخش تیمش در جدال با شهرخودرو بود و با عملکرد 
خوبی کــه در طول بــازی از خود به نمایش گذاشــت، 
در هفته کم فــروغ مهاجم ها، عنــوان مهاجم هفته را 

مال خود کرد.

خبر

هــوادار نوجــوان تیــم ســپاهان کــه بــا هیجان 
اتوبوس این تیم را به مقصد فوالدشهر مشایعت 

می کرد به کام مرگ رفت.
 ایــن نوجــوان اصفهانــی بــا عشــق و عالقــه بــه 
فوتبال، اتوبوس تیم محبوبش را دنبال می کرد 
و در تصاویر ســلفی در حال ابراز عالقه و سوت و 

کف زدن به تیم سپاهان است.
محمــد طا ها یوســفی بــه همــراه دوســتش در 
هــوای بارانــی عصــر جمعــه در حــال اســکورت 
کاروان سپاهان برای بازی با ذوب آهن در مسیر 
فوالد شهر بود، اتوبوس تیم سپاهان را با موتور 
ســیکلت دنبال میکرد، ولی به دلیــل لغزندگی 
جاده به زمین خورد و به علت استفاده نکردن 

از کاله ایمنی جان به جان آفرین تسلیم کرد.
چیزی کــه محــرم نویدکیــا قبــال بار ها بابــت آن 
تذکر داده و از هواداران خواسته این کار را انجام 
ندهنــد، امــا باید قبــول کــرد کــه در این ســن و 
ســال توصیه ایــن چنینــی کمتــر مــورد توجــه 
قرار می گیرد، امــا چه بهای ســنگینی برای این 
بــی توجهی وقتــی که یک نوجــوان امیــدوار به 

زندگی با یک بی احتیاطی جان خود را از دست 
می دهد.

پیکر محمد طا ها یوســفی، با حضــور تعدادی 
از کادر فنی و بازیکنان سپاهان و هواداران تیم 

ک سپرده شد. تشییع و به خا
در بیســت ســال اخیر در کشــورمان ۲۰ هوادار، 
جان خود را از دست داده اند و آخرین تاوانی که 
عشق به فوتبال به ما تحمیل کرد از دست دادن 
محمد طاها این نوجوان هوادار ســپاهانی بود 
که هم خانواده و هم دوســتان و هــواداران تیم 

محبوبش را داغدار کرد.

رئیــس فدراســیون پزشــکی ورزشــی از فراهــم 
گران به ورزشگاه ها  شدن شــرایط ورود تماشــا

از ۲۰ آبان خبر داد.
 غالمرضــا نــوروزی رئیس فدراســیون پزشــکی 
گران به ورزشگاه ها،  ورزشی درباره ورود تماشا
گفت: با توجه به راه اندازی سیســتم هوشمند 
گران  کسیناسیون کرونا، تماشا کنترل کارت وا
می توانند به صــورت محدود وارد ورزشــگاه ها 

شوند.
کــن ورزشــی،  وی در خصــوص بازگشــایی اما
افزود: با همکاری و مساعدت وزارت بهداشت، 
تــا ۲۰ آبــان سیســتم هوشــمند کنتــرل کارت 
کن  کسیناسیون فعال می شود و ورود به اما وا
ک اســت. رئیــس  ورزشــی از ایــن طریــق مــال
فدراسیون پزشــکی ورزشــی گفت: افرادی که 
کسن کرونا ندارند، برای مراجعه  کارت تزریق وا
به باشگاه های ورزشی باید تست PCR )تست 
کرونــا( منفی ۷۲ ســاعت قبــل را ارائــه دهند در 

غیر این صورت اجازه ورود ندارند.
کیــد بــر رعایــت دســتورالعمل های  وی بــا تا
بــر انجــام  بهداشــتی، افــزود: افــراد عــالوه 
کسن کرونا هنگام  کسیناسیون و ارائه کارت وا وا
کن ورزشی، مثل سابق باید شیوه  مراجعه به اما

نامه های بهداشتی را هم رعایت کنند.

سرمربی تیم ملی فوتبال نسبت به نامزدی به 
کنش نشان داد. عنوان بهترین مربی سال وا

به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از ســایت 
گان اسکوچیچ  رسمی فدراسیون فوتبال، درا
کــه در قامــت  گفــت: باعــث افتخــارم اســت 
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، نامزد دریافت 
جایزه بهترین مربی ســال شــده ام. البته این 
کاندیدا شدن منحصر به شخص من نیست، 
بلکه بــه لطــف خداونــد و متعلق بــه همه ما، 
تیم ملی ایــران، تمامی بازیکنانم، کادر فنی و 

فدراسیون فوتبال است. 
وی ادامه داد: بسیار خرسندم کاری که همه 

مــا در کنــار هــم انجــام داده ایــم، در ســطح 
جهانــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه و 

کرم و  خداونــد را از ایــن بابــت شــا
البتــه باعــث می شــود از این پس 

مســئولیتی ســنگین تر داشــته 
بســیار  همچنیــن،  باشــیم. 

مفتخرم کــه بازیکنــان ما نیز 
در جمــع برتریــن بازیکنــان 

انتخاب شده اند.
ســرمربی تیــم ملی افــزود: 
کــه چنیــن خبــری  البتــه 
بســیار شــیرین اســت، اما 
زمانی برای شــادی بیشتر 
کــه تمام تمرکز  نداریم، چرا
ما در حال حاضــر معطوف 
پیــش رو  بازی هــای  بــه 
می خواهــم  تنهــا  اســت. 
از این فرصت استفاده کنم و 

از نهادها و دستگاه های باالدست درخواست 
کنم بــه کمــک فدراســیون بیاینــد تــا بتوانیم 
با همســویی بیشــتر، بهترین شــرایط را برای 
تیم ملــی فراهم کنیــم، چون اســتحقاقش را 
داریم. تمام تالش ما نیز در این راستا است تا 
نماینده ای شایسته برای مردم و کشور ایران 
باشــیم، و صمیمانــه 
کــه  امیــدوارم 
مســیر  در ایــن 
دیگــران نیــز بــه 

یاری ما بیایند.

 تیم ملی بســکتبال بانــوان در نخســتین دیدار 
در رقابت های کاپ آسیا مقابل لبنان شکست 
خورد. به گزارش فدراسیون بسکتبال، تیم ملی 
بســکتبال بانوان در نخستین مســابقه خود در 
رقابت های سطح ب کاپ آســیا با نتیجه ۶۶ بر 

۶۴ مقابل لبنان شکست خورد.
تیم ملی با ترکیب معصومه اسماعیل زاده، ادنا 
عیســائیان، دالرام وکیلــی، شــادی عبدالونــد 
و آناهیــس خداوردیان ایــن بــازی را آغــاز کــرد. 
ملی پوشــان ایران در کوارتــر اول بــا نتیجه ۲۱ به 
۲۱ به پایان رســاندند، کوارتر دوم با نتیجه ۱۹ بر 
۱۶ به ســود ایران شــد، کوارتر ســوم این دیدار با 
نتیجه ۱۴ بر ۱۱ به نفع تیم لبنان شد و در نهایت 
تیــم ملی ایران این دیــدار را بــا نتیجــه ۶۶ بر ۶۴ 

گذار کرد. وا
ادنــا عیســائیان بــا کارایــی ۱۹، دالرام وکیلــی بــا 
۱۸ و معصومــه اســماعیل زاده بــا ۱۲ موثرتریــن 

بازیکنان ایران در این دیدار بودند.

تیــم ملــی بانوان ایــران در دومین دیــدار خود از 
رقابت های سطح ب کاپ آســیا ۲۰۲۱ اردن، ۱۷ 
آبان به مصاف تیم ملی سوریه می رود. ۶ تیم در 
مسابقات دسته ب آسیا به میزبانی )امان( اردن 
رقابت می کنند. این تیم ها براساس رده بندی 
جهانی به ۲ گروه تقسیم شده اند. ایران، لبنان 
و ســوریه در گــروه A و تیم های اندونــزی، اردن 
و قزاقســتان در گروه B قــرار دارنــد. قهرمان این 
دوره از رقابت هــا به دســته A کاپ آســیا صعود 

خواهد کرد.

در جمعه بارانی اصفهان رخ داد

کهبهورزشگاهنرسید هواداری

خبر

گرانبهورزشگاههااز۲۰آبانبالمانعشد ورودتماشا

کنشاسکوچیچبهنامزدیبهترینمربیسال؛ وا
مسئولیتمسنگینترشد

شکستتیمبسکتبالبانواندرکاپآسیا

خبر

تیم فوالد مبارکه سپاهان مقام دوم مسابقات 
ســوپر لیگ دوچرخه سواری کشــور را کسب 

کرد.
در ایــن رقابت ها تیم فــوالد مبارکه ســپاهان 
پس از تیم های قدر دانشگاه آزاد به مقام دوم 
کشوری دست یافت و تیم هورسان رامسر در 

مکان سوم کشوری قرار گرفت.
در این رقابت ها ۱۳ تیم و ۷۸ ورزشکار از سراسر 

کشور حضور داشتند.
مرحله ســوم و پایانی مســابقات ســوپر لیگ 

دوچرخه سواری کشور در تبریز برگزار شد.

نسرین حق شناس داور دیدار شهرآورد والیبال 
اصفهان در هفته دوم لیگ برتر والیبال بانوان 

شد.
بــه گــزارش  فدراســیون والیبــال، در ایــن دیدار 
نسرین حق شناس به عنوان داور اول، هنگامه 
پورحسن، به عنوان داور دوم دیدار ریف اصفهان 
و ذوب آهن اصفهان را قضاوت کردند. همچنین 
کرم ابن یمین به  پریچهر غفاری ناظر داوران و ا

عنوان ناظر فنی در این دیدار حضور داشتند.

دو بازیکن با تجربه تیم ملی فوتبال ســاحلی از 
بازی های ملی خداحافظی کردند.

با پایــان رقابت های فوتبال ســاحلی جام بین 
قاره ای و کسب عنوان نایب قهرمانی تیم ملی 
فوتبــال ســاحلی در ایــن مســابقات، پیمــان 
حســینی و حســن عبداللهی، دو ملی پوش با 
ســابقه که عناوین مختلفی در آسیا، جام بین 
قاره ای و جهانی در کارنامه خود داشتند از تیم 

ملی خداحافظی کردند.

تیم ملی بوکس ایران در جدول مدالی مسابقات 
جهانــی باالتــر از کشــور هنــد و در رده بیســت و 

چهارم دنیا ایستاد.
گــزارش  فدراســیون بوکــس، تیــم ملــی  بــه 
بوکس ایــران در پایــان رقابت هــای جهانــی 
صربستان با ۱۰ پیروزی و کسب نخستین مدال 
تاریخ توسط دانیال شه بخش )مدال برنز(، در 
جدول مدالی باالتر از هند در جایگاه بیســت و 

چهارم قرار گرفت.
در این جدول ۹ تیم با یک مدال برنز حضور دارند 
که طبق اولویت جــدول، رنگ مدال بر اســاس 
تعداد شرکت کننده ها در اولویت قرار گرفته و بر 
همین اســاس رده بندی تیم های تک مدالی 

مشخص شده است.
نخستین بار در تاریخ بوکس ایران است که ایران 

در بین تیم های مدال آور قرار گرفته است.
در این دوره از رقابت ها هشــتاد و هشــت کشور 
حضور داشــتند. تیم ملی ایــران با ۱۰ بوکســور و 
هدایت علیرضا اســتکی در مســابقات جهانی 

صربستان شرکت کرد.
رقابت های بوکس قهرمانی جهان از سوم تا ۱۵ 

آبان در بلگراد پایتخت صربستان برگزار شد.

دو رســانه معتبــر کشــور پرتغــال بــه غیبــت 
ســتاره پورتــو در فهرســت اخیــر تیــم ملــی 

کنش نشان دادند. فوتبال ایران وا
 پــس از دعــوت نشــدن مهــدی طارمی بــه 
اردوی تیــم ملــی فوتبال ایــران بــرای دیدار 
مقابل تیم های ملی لبنان و سوریه، سایت 
خبــری آبــوالی پرتغــال به ایــن موضــوع 

کنش نشان داد. وا
این سایت نوشت: طارمی به دلیل اختالف 
گان اسکوچیچ به تیم ملی ایران دعوت  با درا
کتبر برمی گردد که سرمربی  نشد. ماجرا به ا
کتیکی  تیم ملــی، از ضعف های پرتعــداد تا

بازیکنان ایرانی انتقاد کرد.
کــه مهــدی طارمــی از آن   صحبت هایــی 
خوشــش نیامد و نوشــت عالوه بــر تکنیک 
فردی و توان بدنــی، بازیکنان ایرانی دانش 
کتیکی باالیی دارند و متأسفانه مشکالت  تا

از جایی دیگر است.

مقامدوم
فوالدمبارکهسپاهان

درلیگدوچرخهسواریکشور

حقشناسداورشهرآورد
والیبالاصفهان

خداحافظی۲بازیکن
فوتبالساحلیباتیمملی

تیمملیبوکس
درردهبیستوچهارم

جهانایستاد

کنشرسانههایپرتغالی وا
بهدعوتنشدنطارمی

بهتیمملی

نایب رئیس هیات بدنسازی استان اصفهان گفت: 
اولین دوره مسابقات کشــوری پاورلیفتینگ بانوان 
در شهر یاسوج، ۵ تا ۸ آبان ماه برگزار شد؛ تیم استان 
اصفهان در چهار رده سنی، نوجوانان، جوانان، بزرگساالن و پیشکسوتان 

در همه اوزان اعزام داشت.
به گزارش فارس، مریم گلی باغ در مراسم تجلیل از بانوان قهرمان استان 
اصفهان در رقابت های پاورلیفتینگ کشور، اظهار داشت: حضور در جمع 
ورزشکاران باعث افتخار است، ورزش قلب تپنده جامعه است و کسی که 

به عنوان ورزشکار در جامعه شناخته می شود نقش بسزایی  دارد.
نایب رئیس بانوان هیات بدنسازی استان اصفهان ادامه داد: خوشحال 
هســتیم که این در اســتان ما بــه مســابقات بانوان بهــا داده می شــود، 
هنگامی که مســابقات بانوان بــه صــورت رســمی برگزار می شــود باید از 
فیلترهای زیــادی عبــور کند، چندســال اســت کــه پیگیــر برگزاری این 

مسابقات هستیم که خوشبختانه امسال این اتفاق افتاد .

وی بیان داشت: رسالت فرهنگی هیات بدنسازی معرفی این رشته ها 
به جامعه است و هرچند کوچک از کســانی که در این رشته ها فعالیت 

می کنند قدردانی شود و اهمیت آن نشان داده شود.
گلی باغ در خصوص این رقابت ها عنوان داشــت: اولین دوره مسابقات 
کشوری پاورلیفتینگ بانوان در شــهر یاســوج، ۵ تا ۸ آبان ماه برگزار شد؛ 
تیم استان اصفهان در چهار رده سنی، نوجوانان، جوانان، بزرگساالن و 

پیشکسوتان در همه اوزان اعزام داشت.
نایب رئیس بانوان هیات بدنسازی استان اصفهان خاطر نشان کرد: در 
رده نوجوانان به مقام اول تیمی رسیدیم و در رده های دیگر سنی ۸ مقام 
بدست آوردیم، یک مدال طال، ۴ نقره و ۳ برنز حاصل زحمات ورزشکاران 

تیم اصفهان در این دوره از رقابت ها بود.
وی بیان داشت: تیم استان اصفهان در این مسابقات درخشید، چند 

داور فدراسیون از استان قضاوت این رقابت ها را به عهده داشتند.
گلی باغ در خصوص اعزام ورزشکاران به این رقابت ها تصریح کرد: قبل از 

اعزام تیم به این رقابت ها، مسابقات انتخابی در شهرستان نجف آباد در 
قالب مسابقات انتخابی شهرستان های استان اصفهان برگزار شد و نفرات 

برتر در این رقابت ها به مسابقات کشوری اعزام شدند.
نایب رئیس هیات بدنســازی اســتان اصفهان با بیان این که اســتارت 
رشته پاورلیفتینگ بانوان در سطح استان اصفهان زده شده، ادامه داد: 
بخشنامه برای سایر شهرستان های ارسال شده که مسابقات در اواخر 

آبان و آذر ماه در مبارکه، شاهین شهر و شهرضا برگزار خواهد شد.
وی اظهار کرد: پاورلیفتینگ جزء رشته های پرطرفدار و زیر مجموعه هیات 
بدنسازی است و استارت رسمی آن تا قبل از این زده نشده بود و به صورت 
رسمی مسابقه نداشتیم، با دوره های داوری که از سمت فدراسیون برگزار 
شد و استان اصفهان که حدود ۳۰ داور دارد که از طرف فدراسیون مدرک 

گرفتند، از این پس این مسابقات به صورت رسمی برگزار می شود.
گلی باغ در پایان گفت: هیات هم از مسابقات بانوان پشتیبانی می کند، 
همچنین برای این مسابقات اعزام برون مرزی خواهند داشت و به همین 
دلیل در راستای پیشرفت این رشته ورزشی هیات فعالیت های بیشتری 

انجام خواهد  داد.
       درخشش ورزشکاران اصفهان، بین ۳۰۰ ورزشکار کشور

کبری نیز در خصوص این رقابت ها اظهار داشــت: بــرای اولین بار  مریم ا
بود که مسابقات پاورلیفتینگ بانوان به صورت رسمی زیر نظر فدراسیون 
بدنسازی انجام شد و خوشبختانه اصفهان با کسب ۸ مدال در رده های 
مختلف و کســب کاپ تیمــی در رده  نواجوانان خوش درخشــید که در 
بین باالی ۳۰۰ ورزشــکار کــه در ایــن رقابت ها حضور داشــتند اصفهان 

توانست این کاپ را کسب کند.
سرپرست تیم پاورلیفتینگ استان اصفهان بیان داشت: پاورلیفتینگ 
بانوان قبال غیرقانونی بود و مســابقات اســتانی تقریبا یک هفته قبل از 
مسابقات کشوری برگزار شد، آنقدری که نیاز بود ورزشکاران برای تمرین 
فرصت نداشتند ولی چون ورزشکارانی بودند که از قبل مدت طوالنی بود 

تمرین می کردند، توانستند بین ۳۰۰ ورزشکار خوش بدرخشند.
به گزارش فارس، در این مراسم از ورزشکاران مدال آور، سرپرستان و مربیان 
تیم و داوران در اولین دوره از رقابت های پاورلیفتینگ بانوان کشور تجلیل 

به عمل آمد .

کشور تجلیلازبانوانقهرماناصفهانیدراولیندورهرقابتهایپاورلیفتینگ

خبر

قیــاس خــط خــوردن طارمی بــا 
کنش تند کیــروش به رحمتی  وا
گر چه درســت به نظر  و عقیلــی، ا

می رسد اما تفاوت هایی بنیادی دارد.
به گزارش ایمنــا، دعوت نشــدن مهــدی طارمی به 
گر چه اتفاقی قابل پیش بینی  اردوی تیم ملی ایران ا
بود، اما موضوعی نیســت که بشــود نگرانش نبود. 
تیم ملی باید در کمتر از ده روز دو دیدار خارج از خانه 
خــود را در مســیر انتخابی جــام جهانی برگــزار کند و 
بهترین مهاجم آســیایی ماه های اخیــر را در اختیار 

نخواهد داشت.
البته که دعوت کردن یا نکــردن از هر بازیکنی امری 
ســلیقه ای و کامال حق هر سرمربی اســت، اما نکته 
کنش  گیر رفتار طارمی و وا حائز اهمیت مقایســه فرا
اسکوچیچ با ماجرای خط خوردن عقیلی و رحمتی 
گر چه شبیه  توسط کیروش است؛ ماجراهایی که ا
به هم به نظر می رســند، امــا تفاوت هایی اساســی 
دارند. آنچه موجب شــد کیروش برای همیشــه دو 
ســتاره تیمش را کنار بگــذارد، دســت درازی آنها به 
حق و حقوق تیــم ملــی و او در قامت ســرمربی بود. 
اما آیا مهدی طارمی دقیقا به حق و حقوق سرمربی 
دست درازی کرده است؟ آیا به دعوت شدن یا نشدن 
کتیک های  خودش یا دیگری و حتی تعویض ها و تا

اسکوچیچ اعتراضی داشته است؟ برخالف مهدی 
رحمتــی، آیا تــا به حــال طارمی بــا مربیــان بزرگی که 
کار کرده به مشــکل خــورده اســت؟ طارمی فقط به 
کنش نشان داده که مطرح شدنش  صحبت هایی وا
از زبان ســرمربی تیــم ملی محلــی از اعراب نداشــته 
و به واقع هیچ اثری بر اقتدار نداشــته ســرمربی تیم 
ملی نگذاشته است. به عبارتی بازیکن ها تنها مجاز 
به مداخلــه در حیطــه وظایف ســرمربی نیســتند، 
اما این به آن معنا نیســت که بایــد در برابر هر حرفی 
آن هــم در مأل عام و جامعه جهانی ســر کــج کنند. از 

طرفی خود کارلوس کیروش نیز نه تنها هیچ گاه به 
گردانش، سخنی را نگفت  جز تعریف و تمجید از شا
بلکه سردار آزمون را با وجود خداحافظی بعد از جام 
جهانــی برگرداند تــا به همــه ثابت کند ســتاره های 
گر  تیمش را بــه همین راحتی از دســت نمی دهــد. ا
اســکوچیچ مصرانه پافشــاری دارد که حرف هایش 
درست بوده است، پس باید از او پوزش بطلبیم که 
مزاحمش شدیم و از سطح اول فوتبال جهان )خونه 
به خونه بابــل و صنعت نفــت آبــادان( و کار کردن با 
کیفیت ترین بازیکن ها او را به ایران کشانیدم. گویا  با

آقای سرمربی فراموش کرده همین اندک اسم و رسم 
کتیک  را هم مدیون ساق پای همین بازیکن های تا
گر هم این ادعا صحیح است که  ناپذیر ایرانی است. ا
صحبت هایش بد ترجمه شده است، پس دیگر این 
کنش به طارمی چه معنایی دارد؟ کدام سرمربی  وا
حرفه ای بهترین فوروارد خود را به خاطر سوءتفاهم 

خط می زند؟
به عــالوه فرامــوش نکنیم همــان طور که ســرمربی 
می توانــد نســبت بــه بازیکنــش موضــع بگیــرد و بر 
کارهایــش نظــارت داشــته باشــد، فدراســیون هــم 
موظف است همین نقش را برای سرمربی تیم ملی 
بازی کند؛ اما آیا کسی از فدراسیون اسکوچیچ را به 
خاطر صحبت هایش کــه توهینی بــه فوتبال ایران 
اســت، باز خواســت کرده اســت؟ آیا مربــی خانه به 
خانه که حاال سکان هدایت تیم رنکینگ اول آسیا را 
به دست گرفته است می تواند به همین راحتی و در 

هر تریبونی بد فوتبال ایران را به خلق جهان بگوید؟
همیــن موضوع اســت که قضــاوت دربــاره ماجرای 
طارمی را دشــوار می کند و شاید بشــود تا حدی به او 
کنش تند و  حق داد. البتــه از حق نگذریــم او هــم وا
عجوالنه ای داشت اما شکستن همه کاسه کوزه ها 
بر سر مهاجم فرصت طلب تیم ملی، بیشتر شبیه به 

خودزنی است تا مقابله با بازیکن ساالری.

فرق طارمی با عقیلی و رحمتی؛

ک؛اینمهدی،آنمهدینیست! مقایسهخطرنا

خبر
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گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  آ
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. 
ک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته  ۱۵ روز آ
ک  گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امال باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
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 ۱۶۸۰ و ۱۶۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۷ خانم هانیه خانی نجف آبادی 
فرزند محمدرضا نسبت به دو دانگ مشاع و آقای علیرضا مغزی نجف آبادی فرزند محمدعلی نسبت به 
ک شماره  چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۳۷/۴۸ مترمربع مجزی شده از پال
۴۵۹ اصلی واقع در قطعه ۷ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ - حجت اله کاظم زاده 
اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۱۰۶۵۳/ م الف

گهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آ
شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۸۱۴، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۴، جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
کنندگان  وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضا
زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۲۳۸۲ 
مربوط به تقاضای آقای/خانم زهرا حسن زاده مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ 
ک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است.  قسمتی از پال
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 علیرضا زمانی 
مقدم ثبت در صفحه ۲۶۵ دفتر ۱۱ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ 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 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم زهرا حسن  که حکایت از عدم تعارض و بالمناز
زاده به شناسنامه شماره ۹۳۶ کدملی ۱۱۴۱۲۱۲۰۱۳ صادره فرزند محمدعلی نسبت به ششدانگ یکباب 
ک شماره ۲۷۷۳ فرعی از ۷۲ اصلی واقع در اصفهان بخش  خانه به مساحت ۲۳۷/۳۸ مترمربع پال
حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس 
دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ 
ک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی  آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امال
نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت 
ک خمینی  اول: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

شهر نبی اله یزدانی - ۱۲۰۸۲۹۱ / م الف

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۰۲۰۳۵۰۰۰۱۶۵، ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شاهین شهر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای لطفعلی لطفی زاده فرزند نظام بشماره شناسنامه ۱ صادره از 
ک قسمتی از ۳۰۱ اصلی واقع در بخش  شوشتر در یک قطعه باغ به مساحت ۲۵۸۱۷/۸۲متر مربع به پال
۱۶ خریداری مع الواسطه از مالک رسمی خانم نیم تاج افسر مسعود فاطمی  محرز گردیده است لذا به 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت  منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت  به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
دوماه 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 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. نوبت اول: ۱۴۰۰/۸/۰۴، نوبت دوم: ۱۴۰۰/۸/۱۸ 

ک شاهین شهر - ۱۲۱۱۶۷۱ / م الف - عباسعلی عمرانی رییس ثبت اسناد و امال

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  آ
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 
ک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به  است. لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی  فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد  داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست  و امال
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۳۳۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ خانم اعظم شیرزادخانی 
ک ثبتی شماره ۷۹۴  اصلی  فرزند علی ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۴۰/۹۵ مترمربع قسمتی از پال
واقع در قطعه ۶ نجف آباد واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی طبق سند رسمی شماره 
۱۳۲۹۳۵، ۹۰/۱۰/۰۶ دفترخانه ۸۸ نجف آباد  مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰۸/۱۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۱۸۹۰۵/ م الف

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  آ
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. 
ک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته  ۱۵ روز آ
ک  گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امال باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
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 ۳۷۱۷ و ۳۷۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ آقای حسین نورمحمدی 
نجف آبادی فرزند فتح اله دو و نیم دانگ مشاع و خانم زهره محمدی نجف آبادی فرزند یداله سه و 
ک ثبتی شماره  نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۵۱/۴۵ مترمربع قسمتی از پال
۲۶ اصلی واقع در قطعه ۱۰ نجف آباد واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی طبق قولنامه 
عادی از مالک رسمی مجید سرمدی و مرجان احمدی خریداری نموده است. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰۸/۱۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۱۸۸۹۹/ م الف

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  آ
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 
ک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو  گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان  نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره  اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،  ثبت اسناد و امال
خ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ آقای  دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۳۴۰۱ مور
ک   ابراهیم عباسی فرزند محمدعلی ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۷۳/۴۲ مترمربع قسمتی  از پال
ثبتی شماره ۲۰۳  فرعی از  اصلی واقع در قطعه ۶ نجف آباد واقع در  بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان 
متقاضی طبق سند رسمی ۵۲۷۶۲، ۹۲/۰۵/۱۲ دفترخانه ۴۲ نجف آباد ازطرف مالک رسمی حسن 
محمدی مبارکه مالک گردیده است. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسی - ۱۲۱۸۸۸۸/ م الف

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  آ
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 
ک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به  است. لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی  فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد  داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست  و امال
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۳۶۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ خانم اشرف روشنائیان 
ک ثبتی  نجف آبادی فرزند فتحعلی ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۹۹/۵۱ مترمربع قسمتی از پال
شماره ۴۱۹ اصلی واقع در قطعه۱۱ نجف آباد واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی طبق 
سند رسمی شماره ۹۵۱۳۳، ۷۴/۰۴/۱۴ دفترخانه ۸۸ نجف آباد مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ - حجت اله کاظم زاده اردستانی 

سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۱۸۸۳۰/ م الف

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

رای شماره۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۸۶۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ هیات دو خانم هاجر منصوری به شناسنامه 
شماره ۹۸۱ کدملی ۱۲۸۷۳۵۱۱۷۴ صادره اصفهان فرزند محمدتقی بصورت ششدانگ یک باب خانه 
ک شماره ۴۷ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره  به مساحت ۱۴۴/۱۴ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان. مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند ۱۱۵۰۲۱ مورخ ۹۷/۳/۲۳  ثبت اسناد و امال
گهی می شود. درصورتی  دفتر ۶۰ اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به  که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
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: 
ک شمال اصفهان  ۱۴۰۰/۰۸/۱۸، تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

موسوی - ۱۲۱۹۱۰۹ / م الف

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

خ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ هیات یک خانم فاطمه خیراللهی به  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۹۷۷۶ مور
شناسنامه شماره ۲ کدملی ۴۵۰۱۰۰۶۰۸۰ صادره ایالم فرزند صفرعلی بصورت ششدانگ یکباب خانه به 
ک شماره ۱۱ فرعی از ۱۵۱۸۳ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت  مساحت ۱۷۸/۳۴ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق قباله عادی مع الواسطه از مالکیت رسمی خانم آمنه سبحانیان  اسناد و امال
موضوع سند انتقال ۱۰۴۴، ۴۴/۵/۲۶ دفترخانه ۶۷ اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس  اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
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: ۱۴۰۰/۰۸/۱۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ - رییس 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۱۹۲۲۱ / م الف اداره ثبت اسناد و امال

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

شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۱۹۰۰۱۳۲۴، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۰۸/۱۳، مفاد آرا هیات حل اختالف 
ک دهاقان که دراجرای ماده ۱ قانون و ماده ۸ آیین نامه صادر گردیده  مستقر در اداره ثبت اسناد و امال
گهی  است و دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آ

گهی و در  می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آ
گهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم  روستاها از تاریخ الصاق آ
و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت محل 
ارایه نمایند. بدیهی است دراینصورت اقدامات ثبت منوط به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. 
درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
محل ارایه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۹۰۰۰۳۴۶، ۱۴۰۰/۰۶/۳۰، آقای 
مهدی احسانی فرزند مصطفی یک-سی و دوم حبه مشاع به استثنا بها ثمنیه اعیانی آن از ۷۲ حبه 
ک ۱۸۴ اصلی بخش ثبتی دهاقان که به موجب ماده ۱۳ قانون ملی شدن جنگلها و  ششدانگ پال
کهای ۱۰۰۳ و ۱۰۰۶ فرعی از ۱۸۴ اصلی تبدیل گردیده است و این رای باتوجه به انتقال  مراتع کشور به پال
عادی مع الواسطه ازطرف ورثه مالک رسمی حفیظ اله احسانی قمیشلوئی فرزند سیف اله از میزان 
ک دفتر ۱۱۴ صفحه ۲۹۸ صادر گردیده است. تاریخ  ک فوق موضوع ثبت دفتر امال مالکیت مذکور پال
ک  انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ - اداره ثبت اسناد و امال

شهرستان دهاقان - ۱۲۱۸۲۶۵ / م الف

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

شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۱۹۰۰۱۳۲۹، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۰۸/۱۵، مفاد آرا هیات حل اختالف 
ک دهاقان که دراجرای ماده ۱ قانون و ماده ۸ آیین نامه صادر گردیده  مستقر در اداره ثبت اسناد و امال
گهی  است و دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آ
گهی و در  می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آ
گهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و  روستاها از تاریخ الصاق آ
رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارایه نمایند. 
بدیهی است دراینصورت اقدامات ثبت منوط به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. درصورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارایه ننماید 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۹۰۰۰۳۸۰، ۱۴۰۰/۰۷/۱۲، آقای ابراهیم علی پور دهاقانی 
فرزند سیف اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۹۷۵/۴۹ مترمربع 
ک ۱۸۵ فرعی از ۱۲۴ اصلی واقع در اراضی صحرای برآفتاب دهاقان انتقال عادی مع الواسطه ازطرف  پال
ک دفتر ۸ صفحه ۴۹۵  ک فوق موضوع ثبت دفتر امال خانم صفیه قربانی مالک رسمی از ششدانگ پال
صادر گردیده است. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ - اداره 

ک شهرستان دهاقان - ۱۲۱۸۷۳۰ / م الف ثبت اسناد و امال

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

کبری به  خ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ هیات چهار آقای محمدباقر ا رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۸۹۲۸ مور
شناسنامه شماره ۱۸۷ کدملی ۱۲۹۰۹۳۱۸۴۴ صادره از اصفهان فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب 
ک شماره ۲۴۳ فرعی از ۱۴۹۱۶ اصلی واقع  ساختمان مسکونی و تجاری به مساحت ۲۰۴/۱۶ مترمربع پال
ک شمال اصفهان از سند ۶۱۰۵۵، ۹۹/۱۰/۲۵ دفترخانه ۱۳۵  در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
کبری از سند ۲۶۳۰۶ مورخ ۵۲/۰۵/۲۳  اصفهان و همچنین سهم االرث متقاضی از مالک رسمی رضا ا
گهی می شود.  دفترخانه ۳۶ اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ  آ
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 
ک شمال  اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

اصفهان موسوی - ۱۲۱۹۰۸۰ / م الف

آگهی

بیماری که ۸ درصد مردم ایران را 
درگیر خود کرده است 

و  گــوارش  انجمــن  عضــو 
کبد ایران درباره آلرژی فصلی و 
راههای درمان آن توضیحاتی 

داد.
محمدصادق غفــوری، عضو انجمــن گوارش و 
کبد ایران اظهار کرد: حدود یــک پنجم افراد به 
نوعی از آلرژی مبتال و حــدود ۸ درصد جمعیت 
عــادی دچــار آلــرژی فصلــی هســتند؛ عطســه، 
آبریزش بینی، گرفتگی بینــی، خارش گلو، بروز 
قرمزی روی پوســت، تنگی نفس و سایر عالئم 
درهمــه ســاعات شــبانه روز باشــدت و ضعــف 

همراه فرد مبتال هستند.
گــر مــا درزمانهــای خاصــی از ســال،  او افــزود: ا
عطســه و ســرفه  خشــک )ســرفه  بــدون خلط( 
داشــته باشــیم یا دچــار خــارش بینــی، خارش 
چشم و آبریزش بینی شویم، ممکن است بدین 
معنا باشد که دچار حساسیت فصلی شده ایم؛ 
گرده  گل ها، درختان و علوفه شایعترین عوامل 

حساسیت فصلی هستند.
غفوری بیان کرد: درحالی که واژه »حساسیت 
فصلــی« بــه طورکلــی بــه عوامــل موجــود در 
طبیعت مانند چمــن، گرده  گل و بــذر گیاهان 
مرتبط است اما گروهی از عوامل دیگر نیز وجود 
کــه باعــث حساســیت سیســتم ایمنی  دارنــد 
می شوند که ازجمله آنها می توان به دود )زمان 
آتش ســوزی در فصــل تابســتان و اســتفاده از 
گــزش و نیــش  شــومینه در فصــل زمســتان(، 
حشــرات )معمــوال در فصل بهــار و تابســتان(، 
وجــود کلــر در اســتخر های روبــاز یــا سربســته و 

ذرات موجود در آلودگی هوا اشاره کرد.
      درمان آلرژی فصلی

او بااشــاره به درمان آلــرژی فصلی گفــت: برای 
درمــان آلــرژی فصلــی بایــد عوامــل محــرک 
سیســتم ایمنی بدن خود را بشناســید؛ ممکن 
گل دچــار  گــرده ی  کــه از  کنیــد  اســت تصــور 
حساســیت می شــوید، اما احتمال دارد بعضی 

عوامل دیگر، علت بروز حساسیت باشند.
غفوری بااشــاره به روشــهایی  برای پیشــگیری 
گفت:گزارش هــای  آلــرژی فصلــی  و درمــان 

هواشناسی را در فصل های آلرژی زا از اینترنت، 
کنیــد تــا  روزنامــه، رادیــو و تلویزیــون دنبــال 
اطالعاتــی درمــورد میزان گــرده موجــود در هوا 
در این فصل ها دریافت کنید همچنین درطول 
فصــل آلــرژی زا، درب هــا و پنجره هــای خانــه و 

ماشین خود را ببندید.
عضــو انجمــن گــوارش و کبد ایــران اظهــار کرد: 
بــرای جلوگیــری از قــرار گرفتن درمعــرض گرده 
کــه باعــث حساســیت می شــود بایــد میــزان 
گــرده موجود در هوا را بررســی کنیم  بهتر اســت 
بدانیم کــه در فصل بهــار و تابســتان و در فصل 
گرده افشــانی درختــان و علوفــه، میــزان گــرده 
هنگام شب بیشــتر اســت و در اواخر تابستان و 
اوایــل پاییز، میــزان گــرده در ســاعات اولیه  روز 

بیشتر است.

او ادامــه داد: پــس از بازگشــت بــه خانــه دوش 
بگیریم، مو های خود را بشوییم و لباسهایمان 
ج  را عــوض کنیــم هنــگام انجــام کار هــا در خــار
از منــزل، از ماســک فیلتــردار اســتفاده کنیــم و 
قبــل از آن، دارو هــای مناســب مصــرف کنیــم 
شست وشوی بینی با آب نمک یک روش ساده 
ج کــردن گرده هــای تحریک  و موثــر بــرای خــار
کننده از بینــی اســت و برای اینــکار می توانید از 

سرنگ حبابدار استفاده کنید.
گــر بــه درمان بیشــتری  غفــوری تصریــح کــرد: ا
نیاز باشــد، معموال پزشــک روش های درمانی 
کــی کنتــرل کننــده آلرژی  مثــل دارو هــای خورا
)مثــل آنتی هیســتامین ها(، دارو های موضعی 
)مثل اســپری های بینی، قطره های چشــمی( 
را پیشــنهاد می دهــد درنهایــت باید ایــن نکته 

را مدنظرداشــت کــه عدم کنتــرل عالئــم آلرژی 
فصلی، باعــث افت کیفیت کارکــرد یک کارمند 
یا افت تحصیلی یک دانش آموز می شود عالیم 
آلــرژی باعــث می شــود فــرد مبتــال بــرای زمــان 
طوالنی از خواب مناسب محروم شود و نتواند 

با انرژی کامل روز خود را آغاز کند. 
به همین دلیل، فرد احساس خستگی می کند 
کار هــا تمرکــز الزم را داشــته  و نمی توانــد روی 
باشد و  این امر به کیفیت انجام وظایف شغلی 

او آسیب می زند.
عضو انجمن گوارش و کبد ایران درپایان گفت: 
کســالت عواقــب  دربلندمدت ایــن احســاس 
بیشــتری بــرای ســالمت بــدن دارد و احتمــال 
چاقــی، دیابــت و بیماری هــای قلبــی و ســکته 

مغزی را هم در فرد افزایش می دهد.

آلرژی

کم خونــی بیمــاری شــایعی اســت که بــروز آن 
در کــودکان می تواند خطــرات زیــادی زیادی 

داشته باشد.
تقریبــا ۴۰ درصــد جمعیــت جهــان مبتــال بــه 
کمبود آهن هســتند، آهن ماده مغذی اســت 
که کمبود آن در جهان و خصوصا دربین زنان 
شایع است. این نوع آنمی یا کم خونی با تولید 
کاهــش ســطح  کوچــک و  گلبول هــای قرمــز 

هموگلوبین در گردش شناخته می شود.
دالیل متعددی می توانــد منجر به کم خونی 
فقــر آهــن شــوند کــه ازجملــه آن می تــوان بــه 
کافــی آهــن ازطریــق رژیــم غذایــی  دریافــت نا
کافی آهن ناشی از اسهال،  نامناسب، جذب نا
کاهــش ترشــح اســید معــده، بیماری هــای 
)حساســیت  ک  ســلیا ازجملــه  روده ای 
پرز های روده به پروتئین گندم، جو و چاودار 
کــه باعــث ســو جــذب می شــود) و گاســتریت 
آتروفیــک )التهــاب معــده کــه باعــث تحلیــل 
رفتــن ســلول های ترشــح کننده اســید معده 
می شــود(، گاستروکتومی )برداشــتن معــده 
ازطریــق جراحی( کلــی یا جزئــی، تداخل دارو 

اشاره کرد.
نیازمندیهــای آهــن بــرای افزایــش حجــم 
خــون در دوران رشــد )شــیرخواری، کودکی و 
نوجوانی( و دوران بارداری، خونریزی از زخم، 
واریس های مری، کولیت اولســراتیو )التهاب 
روده بزرگ که همراه با زخم باشــد(، کرم های 
انگلــی یــا بیماری هــای بدخیــم و اختــالل در 
رهاســازی آهن از ذخایر آهن بــه داخل خون 
و نقصــان در اســتفاده از آهــن در اثــر التهــاب 
مزمــن یا ســایر اختــالالت مزمــن به جــز موارد 
اســتثنا، کــم خونــی فقــر آهــن در مــردان )در 
نتیجــه خونریــزی زیــاد( را از دیگر عوامــل بروز 

فقر آهن است.
کــه کــم خونــی آخریــن تظاهــر کمبــود   ازآنجا
مزمــن و طوالنی مــدت آهن اســت، عالئم زود 
هنگام دیگری نشان دهنده اختالل در کارکرد 
سیســتم های مختلــف بدن اســت بــه عنوان 
مثال، کاهش توان کار و تحمل ورزش انعکاس 

کافی ماهیچه هاست. دهنده ی عملکرد نا
 ظاهــرات عصبــی کم خونــی شــامل تغییرات 
رفتاری مثــل خســتگی، بــی اشــتهایی، پیکا 

کی مانند گچ  )تمایل به مصرف مواد غیرخورا
ک و…( و ویار خصوصا یخ خوری است. و خا

الزم به ذکر است که تکامل غیرطبیعی ذهنی 
در کودکان حکایت از وجود کمبود آهن است 
به این شکل که قبل ازاینکه کم خونی آشکارا 
کنــد، از عالمتهــای کمبــود اولیــه  پیشــرفت 
آهن کاهش قدرت ایمنی و بــروز عفونت های 

مکرر است.
 معمــوال بــرای درمــان کمبــود آهــن، توصیــه 
کــی بــه مــدت ۳  می شــود مکمــل آهــن خورا
مــاه روزانــه مصــرف شــود ضمن اینکــه اســید 
آســکوربیک یــا ویتامیــن C می توانــد باعــث 

افزایش جذب آهن شود.
 مصرف مکمــل آهن حتی در صورت رســیدن 
هموگلوبین به سطوح نرمال، به منظور اشباع 
ذخایر آهن در بــدن به مدت ۴ تــا ۵ ماه ادامه 
یابد و درصورتــی که کم خونی بــا مکمل یاری 
آهن اصــالح نشــود، پزشــک می توانــد از آهن 
بصورت تزریقی )آهن دکستران وریدی( برای 
جبران کم خونی و اشباع ذخایر بدن استفاده 
کند. با تجویز وریدی آهن، اشباع ذخایر آهن 

سریع تر اتفاق می افتد.
عــالوه بــر دریافــت مکمــل، دریافــت منابــع 
غذایــی غنــی از آهــن توصیــه می شــود؛ جگر، 
کلیه، گوشــت قرمز، میوه های خشک، نخود 
و لوبیا هــای خشــک، آجیل، ســبزیجات برگ 
ســبز، نــان و غــالت کامــل غنــی شــده، غالت 
کــه  صبحانــه در ردیــف غذا هایــی هســتند 
بیشــترین محتــوای آهــن را دارنــد.  بطورکلی 
کیان  آهن از نوع هم که در گوشت، ماهی و ما
وجود دارد بهتــر از آهن غیــر هم کــه عمدتا در 
غ، غالت، ســبزیجات و میوه ها وجود  تخم مر

دارد، جذب می شود.

کودکانچهخطراتیدارد؟ کمخونیبرای

کم خونی

تحقیقات جدیــد نشــان می دهد کــه تغذیه 
نوزادان با تخم مرغ می تواند خطر ابتال به آلرژی 

غ را در آینده کاهش دهد.  به تخم مر
برای این مطالعــه، محققان دانشــگاه بوفالو 
نیویــورک، داده های مربوط به بیــش از ۲۲۰۰ 
والدین که درمورد عادات غذایی و آلرژی های 
غذایــی فرزندانشــان ازبدوتولــد تــا ۶ ســالگی 

گزارش کرده بودند را تجزیه و تحلیل کردند.
»جولیا مارتون«، نویســنده اصلی این مقاله، 
گفت: »ما دریافتیــم کودکانی که تا ۱۲ ماهگی 
غ مصــرف نکرده بودند، در ۶ ســالگی  تخم مر
غ آلرژی  بیشــتر احتمــال دارد که بــه تخم مــر

داشته باشند«.
این مطالعه نشــان داد از میان بیــش از ۲۲۰۰ 
والدینی که تحت نظرسنجی قرار گرفته بودند، 
۰.۶ درصــد از آن ها حساســیت نوزادشــان به 
غ را در سن یک سالگی گزارش کردند.  تخم مر
از بیش از ۱۴۰۰ والدینی که اطالعات مربوط به 
آلرژی غذایی فرزندان خود را تا سن ۶ سالگی 
غ را  گزارش کردند، ۰.۸ درصد آلرژی به تخم مر

گزارش کردند.
به گفته محققان، کودکان مبتال بــه آلرژی به 
غ در ســنین ۱ و ۶ ســالگی در ۵، ۶، ۷ و  تخم مر
۱۰ ماهگی تخم مرغ کمتری نسبت به کودکان 
غ مصــرف کرده  بدون حساســیت به تخم مر

بودند.
غ دومین  به گفته محققان، آلرژی به تخم مر

آلرژی غذایی شایع درسراسرجهان است.
شــواهد کنونــی نشــان می دهــد کــه تغذیــه 
غ در دوران  زودهنــگام نــوزاد بــا تخــم مــر
شــیرخوارگی و بــه دنبــال آن تغذیــه مــداوم و 
غ  مکــرر بــا آن، دربرابر ایجــاد آلرژی بــه تخم مر

محافظت ایجاد می کند.

دانستنی ها

تخممرغراهکاریبرای

لرژیدربزرگسالی رهاییازآ
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در این مطلب با چند بازی پروفروش در ماه سپتامبر 
کــی از آن اســت که  آشــنا می شــوید. گزارش هــا حا
سپتامبر ۲۰۲۱ هزینه مصرف کننده در سخت افزار، 
محتوا و لوازم جانبی بازی های ویدئویی در مقایسه 
با سال گذشته ۳ درصد افزایش یافته و به رکورد ۴.۴ 
میلیارد دالر رسیده است. همچنین فروش سخت 
افزار و بازی های ویدئویی در این ماه نسبت به ۱ سال 
گذشته ۴۹ درصد افزایش یافته و به ۴۱۲ میلیون دالر 
رسید. گفته شده، پلی استیشن ۵ پرفروش ترین 
پلتفرم سخت افزاری ماه سپتامبر در دو واحد بود، 
در حالی که نینتنــدو ســوییچ در واحد ها پیشــتاز 
اســت. ســپتامبر ۲۰۲۱  نیتندو باعث با افزایش ۳۳ 
در بازار پرفروش شد. نوامبر ۲۰۱۸ آخرین ماه بود که 
پلتفرمی غیر از نینتندو سوییچ بازار فروش واحد )پلی 
 Madden استیشن ۴( را رهبری کرد. طبق گزارشات
NFL ۲۲ به عنوان پرفروش ترین بازی ماه شد. گفته 
کس  شده این بازی بر روی پلی استیشن و ایکس با
قابل اجرا و در دســترس کاربران اســت. شایان ذکر 
است، Tales of Arise یک رکورد فروش ماهانه برای 
هرگونه انتشــار فرانچایــز Tales Of به ثبت رســاند. 

Tales of Arise بــه عنوان چهارمین بازی پرفروش 
 sensor سپتامبر ۲۰۲۱ رتبه بندی شد. گفته می شود
Tower US Mobile عملکرد قوی ماه سپتامبر برای 
بازار کلی بازی های موبایل ایاالت متحده با دومین 
عنوان پردرآمد، Genshin Impact MiHoYo، تقویت 
شد که سالگرد راه اندازی یکساله آن را با صرف تقریبا 

۱۲۰ درصد ماهانه در ماه، جشن گرفت.
طبق اسناد منتتشر شده در توئیتر یکی از ده بازی 
پرفروش  Life is Strange: True Colors بود که در  ماه 
  Life is Strange: True Colors .سپتامبر معرفی شد
در رقابت با رقیبان خود توانست رتبه اول پرفروش ها 

را از آن خود کرده و رضایت کاربران را جلب کند.

توســعه دهندگان واتســاپ بــه تازگــی قابلیــت 
Communities را در اختیــار کاربــران قــرار می دهــد 
تــا محتــوای گروه هــای خــود را همچــون کانال ها 
چیدمان کنند. براساس گزارش ها، به تازگی توسعه 
دهنــدگان پیــام رســان واتســاپ در حــال آزمایش 
قابلیت Communities هستند. گفته شده قابلیت 
جدید واتساپ به کاربران اجازه می دهد تا محتوای 
 Discord گروه های خود را همچون کانال ها در یک
چیدمــان کنند.انتظار مــی رود مدیــران بتوانند از 
طریق پیوند انجمن، کاربران جدیدی را به گروهای 
خود دعوت کــرده و ســپس شــروع به ارســال پیام 
کنند. WABetaInfo درباره امنیت  چت  خاطرنشان 
کرد که پیام های ارســال شــده بــه گــروه رمزگذاری 
می شوند. همچنین به نظر می رسد که این قابلیت 
جدیــد  باعــث تغییــر چیدمــان داخلــی گروه های 
واتساپی شــود. همانطور که WABetaInfo اشاره 

می کند، آیکون های انجمن مربع هایی با گوشه های 
گرد خواهند بود، قالبی که واتساپ به اشتباه آن را 
کتبر فعال و سپس به سرعت غیرفعال کرد.   در ماه ا
هنوز هیچ صحبتی درباره زمان عرضه رسمی قابلیت 

جدید  این شبکه اجتماعی منتشر نشده است.
براســاس گزارش ها توســعه دهنــدگان واتســاپ با 
افزودن قابلیت Communities، در تالش هستند تا 
 Telegram شکاف بین پیام  رسان های دیگر مانند
و Signal را کاهــش دهنــد. در اوایــل ســال جاری، 
سیاســت حفظ حریــم خصوصی جدید واتســاپ 
باعث ســردرگمی کاربران در مورد آنچه که با شرکت 
ک می گذارد، ایجــاد کرد و  مادر فیســبوک به اشــترا
باعث مهاجرت گسترده کاربران به سایر برنامه ها 
شد. گفتنی است که  ماه گذشته واتساپ به همراه 
کل شبکه برنامه های فیسبوک از کار افتاد و تلگرام ۷۰ 

میلیون کاربر به دست آورد.

فستیوال های کثیف هر ساله در زمان های خاص 
برگزار می شــوند و میزان زیادی خرابی و زباله به جا 
می گذارند. نکته جالب در مورد این فستیوال ها این 
است که افراد بسیار زیادی از آن ها استقبال می کنند. 
برخی جشنواره های ساالنه مربوط به رویدادهای 
فرهنگــی هســتند درحالی کــه برخــی دیگــر صرفــا 
برای خــوش گذرانــی و ایجــاد تنــوع در روال عادی 
زندگــی پدیــد آمده انــد. در ایــن مطلب بــه معرفی 
جشنواره های عجیب و غریب می پردازیم. همراه 

ما باشید.
      چین چیال در استرالیا

ایــن فســتیوال بــه عنــوان یکــی از بزرگ تریــن 
جشنواره های غذایی شناخته می شــود که در آن 
مردم نه تنها به ســمت یــک دیگر هندوانــه پرتاب 
می کنند بلکــه کارهــای خاص دیگــری نیــز انجام 
می دهند، برای مثال در این جشن عده ای به اسکی 
روی هندوانه مشغول می شوند. این فستیوال هر 

ساله در اواخر ماه فوریه برگزار می شود.
      بزرگداشت میمون ها در تایلند

یکی از جشــنواره های عجیب و غریب که در تایلند 
برگزار می شود بزرگداشــت میمون ها است. در این 
جشــنواره مــردم میوه هــای مختلــف و همچنین 

نوشــیدنی های زیــادی را بــرای میمون هــا آمــاده 
می کنند و آن ها نیــز با این میوه ها بــازی می کنند و 
تنها باعث به وجود آمدن یک محیط بسیار کثیف 

می شوند.
      جنگ پرتقال در ایتالیا

یکی دیگر از جشــن های بزرگ غذایی و همچنین 
کثیــف در یکــی از شــهرهای شــمالی ایتالیا برگــزار 
می شود. در این جشن مردم با پرتقال ها به یکدیگر 
حمله می کنند در این فســتیوال مردم بــه دو گروه 
تقســیم می شــوند و با پرتقال با یکدیگر بــه مبارزه 
می پردازند. این مسابقه به عنوان بزرگ ترین جنگ 
کــی در ایتالیــا شــناخته می شــود. در انتهای  خورا
آن تنها هزاران تن پرتقال از بین رفته سطح شهر را 

می پوشاند.
      جشنواره رنگ ها در هند

این جشن یکی از گسترده ترین جشنواره های دنیا 
است و همچنین میزان زیادی نیز کثیفی به همراه 
دارد. در مدتــی که ایــن جشــن برپا اســت مــردم در 
سرتاسر هند بر روی یکدیگر رنگ می پاشند و کمتر 
کســی را می توانید پیدا کنید که تمیز مانده باشد. 
البته ایــن رنگ ها بــه صورت پــودری هســتند و به 

ک می شوند. راحتی پا

بسیاری از خانم ها می پندارند رمز شیک پوشی 
خانم های شیک پوش در پوشیدن لباس های 
گران قیمت اســت اما بایــد بدانیــد هرچند این 
لباس ها تاثیرگذار هستند اما بســیاری از نکات 
گر بــه آن توجــه نکنید هیچگاه  وجــود دارد که ا

شیک و جذاب به نظر نمی رسید.
نکات ریز ولی بسیار مهمی در انتخاب نوع لباس 
وجــود دارد کــه بــه ما کمــک می کنــد بــا رعایت 
کردن آن هــا یکــی از خانم  های شــیک پوش به 

نظر برسیم. 
      حفظ تناسب اندام

خانم  های شــیک پــوش تناســب اندام خــود را 
حفظ می کنند و به آن اهمیت می دهند. آن ها 
گر اندام متناسبی نداشته باشند حتی  می دانند ا
گر لباس های برند و شیک نیز بپوشند چندان  ا

تاثیری در زیبایی آن ها نخواهد داشت.
      رعایت ساده پوشی

یکی از مهم تریــن رموز خانم های شــیک پوش 
در لباس پوشــیدن انتخــاب لباس های ســاده 
اســت. این خانم هــا ســعی می کننــد ماننــد 

سلبریتی ها لباس های ساده انتخاب کنند و در 
عین حال شیک به نظر برسند.

         توجه خانم  های شیک پوش به رنگ 
لباس

گر می خواهید خانم شــیک پوشــی باشــید به  ا
رنگ لباس خــود توجه نماییــد و لباس هایی را 

انتخاب کنید که به رنگ پوست شما بیایند.
      توجه به سایز لباس برای جذاب بودن

خانم  های شــیک پــوش همیشــه لباس هایی 
را می پوشــند کــه کامال انــدازه آن هــا اســت و از 
پوشیدن لباس های بسیار تنگ و یا خیلی گشاد 
امتناع می کنند. پوشیدن لباس های آزاد حس 
خوبی دارد اما با پوشیدن این لباس ها شلخته 
به نظر می رســید. لباس باید درست سایز بدن 

شما باشد.
      توجه خانم  های شیک پوش به موقعیت

خانم های شیک پوش هنگام لباس پوشیدن 
به موقعیت توجــه می کننــد و مطابق موقعیت 
لباس می پوشند مثال هیچگاه در موقعیت های 

رسمی لباس های غیر رسمی نمی پوشند.

کنندگان افزایشمصرف
درلوازمجانبیوسختافزارهایبازیهایویدئویی

واتساپقابلیتCommunitiesرا
بهپیامرسانخوداضافهمیکند

ازاسکیرویهندوانهتاجنگباپرتقال!

چگونهشیکپوشواقعیباشیم؟

فناوری

خواندنی ها

استایل

بررسی عملکرد و قابلیت های 
دوربین گوشی ۸i nova هواوی

آی    ۸ نــوا  هــواوی  گوشــی 
یکــی از بروزتریــن مدل هــای 
جــذاب  ســری  در  موجــود 
nova شــرکت هــواوی بــوده کــه طراحــی زیبــا و 
پویای نسل های قبلی را به ارث برده است. این 
گوشی را همچنین باید یکی از بهترین های بازار 
میــان رده در بخش دوربین دانســت کــه از یک 
مــاژول دوربیــن چهارگانــه برخــوردار اســت. در 
گی های  ادامه با هم نگاهی به مشخصات و ویژ
دوربین این گوشی انداخته و آنها را مورد بررسی 

قرار می  دهیم.
کیفیــت درون یک  جــای دادن دوربین  های با
مــاژول دوربیــن میــان  رده تنهــا یــک بخــش از 
ســاخت دوربیــن در ایــن گــروه پرترافیــک بــازار 
اســت. بهره گیــری از یــک نرم افــزار قدرتمنــد را 
نیــز بایــد بخــش مهمتــری از عملکــرد گوشــی 
هوشمند بدانیم که هواوی با ایجاد هماهنگی 
با ســخت افزار، شــرایط بســیار مناســبی را برای 
 nova محصــوالت میــان رده خــود از جملــه

۸i ایجاد کرده است.
سنسور اصلی ماژول دوربین ۸i nova رزولوشن 
۶۴ مگاپیکســل را به کاربران عرضــه می کند و با 
گم f/۱.۹ خود، نور محیط را به  گشــودگی دیافرا
شــکل مناســبی جــذب می نمایــد. در کنار این 
دوربیــن اصلــی، سنســور ۸ مگاپیکســلی بــا 
گــم f/۲.۴ و  لنــز اولتراوایــد و گشــودگی دیافرا
کــرو و عمق میــدان برای دو سنســور  لنزهای ما
دو مگاپیکسلی به چشم می خورند. برای ثبت 
تصاویر ســلفی نیز یک دوربین ۱۶ مگاپیکسلی 

در نظر گرفته شده است.
به طور کلــی، نــوا ۸ آی به کمــک الگوریتم های 
هــوش مصنوعــی و ســخت افزار قدرتمنــد، در 
بخش عکاسی دســتگاهی قابل اتکا به حساب 
می آیــد و تصاویــری بــا جزئیــات مناســب و 
رنگ هــای دقیــق بــه ثبــت می رســاند. دوربین 
گوشــی ۸i nova همچنین قابلیت هــای زیادی 
ماننــد حالــت عکاســی در شــب، HDR، حالت 
پرتره، حالت عمق میدان و حالت حرفه ای برای 
تنظیم دستی پارامترهای عکاســی را در اختیار 

کاربران می گذارد.
      کیفیت دوربین های اصلی و اولترا واید

دوربیــن اصلــی ۶۴ مگاپیکســلی گوشــی نــوا ۸ 
آی به شــما کمک خواهد کرد در شــرایط نوری 
مختلف، تصاویری بــا جزئیات باال و بدون نویز 
شــکار کنید. عکاســی با لنز اولتراوایــد نیز نتایج 
خوبی را به ما نشــان می دهد و سیســتم هوش 
مصنوعــی گوشــی نــوا ۸ آی توانســته مشــکل 
همیشگی دوربین های اولتراواید، یعنی کاهش 
شــفافیت و افزایــش نویــز تصویــر در لبه هــا را به 

خوبی حل نماید.
دوربین های اصلی )واید( و اولتراواید می توانند 
گی هــای نــوری محیــط، تــراز  بــا توجــه بــه ویژ
ســفیدی مناســبی اعمال کرده و از این طریق، 

رنگ هایی دقیق و زنده  از سوژه های مورد عالقه 
شــما تولیــد نمایند. ایــن عملکــرد باعــث شــده 
تا تن هــای رنگــی بــه خوبــی از یکدیگــر تفکیک 
شده و غالب بودن رنگ های سرد یا گرم در یک 
عکــس، در دقــت رنــگ عمومی عکــس تاثیــری 

نداشته باشد.
در مورد عملکرد بخش دوربین اولترا واید یکی از 
مزایای گوشی نوا ۸ آی این است که این گوشی 
به خوبی می تواند از ایجــاد انحنا در المان های 
گوشــه کادر جلوگیری و این نقص بسیاری رایج 
را مرتفع کند. از ســوی دیگر عملکــرد ثبت رنگ 
و کنتراست تصاویر نیز به خوبی حفظ می شود 
که باز هم در بســیاری از گوشــی های میان  رده، 
به این نحو و کیفیت یافت نمی شود. در تصویر 
باال می  توانید مقایسه عملکرد دوربین اصلی و 

اولترا واید گوشی ۸i nova را ببینید.
      عملکرد در نور کم

عکاســی در نــور کــم یکــی از چالش هــای مهــم 
دنیای عکاسی گوشی به شــمار می رود و اغلب 
گوشــی های غیــر پرچــم دار بــازار، در ایــن زمینه 
چنــدان خــوب عمــل نمی کننــد. بــدون اغراق 
می تــوان ۸i nova را یک گزینــه بســیار عالی و با 
فاصلــه از رقبــا در این بخش بــه شــمار آورد؛ زیرا 
 ۱.۹/f گــم دوربین اصلــی آن از گشــودگی دیافرا
برخــوردار بــوده و می توانــد در بدتریــن شــرایط 
کثر جزئیات و حداقل  نوری نیز تصاویری با حدا

نویز به ثبت برساند.
ایــن عملکــرد در شــرایط گــرگ و میــش قبــل از 
طلوع یا غــروب خورشــید بهتر نیز می شــود. هر 
دو لنــز وایــد و اولتراواید گوشــی نــوا ۸ آی در این 
شرایط، همسان با بهترین  گوشی های موجود 

در زمینه عکاسی عمل می کنند.

حالت عکاسی در شب بدون Night Mode این 
گوشــی با بهره گیری عالی از هــوش مصنوعی نیز 
عملکــردی هوشــمند و جالــب توجــه دارد. در 
واقع زمانی که امکان ثابت نگه داشتن طوالنی 
مدت دوربین گوشی وجود نداشته یا نخواهید 
از حالت عکاسی شــب اســتفاده کنید می توان 

تصاویر با کیفیت باالیی در نور کم تولید نمود.
      نوردهی و کنتراست

گوشــی ۸i nova از عهــده تصاویــر دارای دامنــه 
دینامیکی باال نیز به خوبی برمی آید و قادر است 
بدون فدا کــردن کیفیت، بخش هــای نورانی و 
سایه ها را مطابق با واقعیت به نمایش بگذارد. 
حالــت HDR دوربین گوشــی نــوا ۸ آی میتواند 
ج ســاختمان را  کنتراســت باال بین داخل و خار

با دقت باال به ثبت برساند.
      حالت عکاسی در شب

کیفیت در شــب، گاهی با  گرفتن عکس هــای با
حالت اتوماتیک دوربین ممکن نیست. در این 
شــرایط، حالت شــب گوشــی ۸i nova می تواند 
کنــد؛ هــوش مصنوعــی  کمــک زیــادی بــه مــا 
کاهــش  گوشــی نویــز را بــه شــدت  قدرتمنــد 
می دهــد و جزئیــات را بــا شــفافیت باالتــری به 
چشم ما می رساند. عکاسی در حالت شب بین 
۵ تا ۶ ثانیه زمان می برد تا حسگر دوربین گوشی 

بیشترین نور را از محیط اطراف دریافت کند.
      عمق میدان و حالت پرتره

حالــت پرتــره بایــد یکــی از نقــاط قــوت دوربین 
گوشــی نوا ۸ آی دانســت. لنــز عمق این گوشــی 
می تواند ســوژه و پــس زمینــه را به خوبــی از هم 
جــدا کــرده و اثــر بوکــه جذابــی بــه ثبت برســاند 
که با دور شــدن از ســوژه بیشتر می شــود. عالوه 
بر این، هــوش مصنوعــی دوربیــن می تواند بعد 

از تشــخیص دقیــق چهره هــا در حالــت پرتــره، 
افکت هــای زیبایــی را نیز بــه دلخواه شــما روی 

تصویر اعمال نماید.
گوشــی  ۸i nova را بــا توجــه به همیــن موضوع، 
می تــوان بهتریــن انتخــاب اقتصــادی بــرای 
عالقه منــدان بــه انتشــار عکــس در پلتفرم های 

اجتماعی دانست.
کرو       حالت ما

کروی دوربین گوشی هوشمند نوا ۸  با حالت ما
آی می توانیــد به دنیای ســوژه های کوچک نیز 
وارد شوید. با حالت SuperMacro می توان تا ۴ 
سانتی متر به ســوژه نزدیک شد و عکس های با 

جزئیات مناسب به ثبت رساند. 
      جمع بندی

گرچه این روزها بســیاری از کاربران با توجه به  ا
اعــداد و ارقام بــه دنبــال گوشــی های پرچمدار 
بــازار بــرای عکاســی هســتند ولــی بایــد به ایــن 
حقیقت اذعــان کرد که عکاســی با یک گوشــی 
میــان رده بهره منــد از ســخت افزار قدرتمنــد و 
هوش مصنوعی کارآمد در بخش نرم افزار اتفاقی 
جذاب اســت کــه شــاید در کمتــر گوشــی مانند 

هواوی ۸i nova دیده شود.
در واقــع به هر ســناریویی کــه فکر کنیــد، مانند 
عکاســی در یک منظره طبیعی در هر ســاعت از 
روز، عکاســی در نور کم، عکاســی پرتــره یا حتی 
ثبت تصاویــر با نمای بــاز و به اصطــالح عریض، 
گزینه ای از سوی هواوی در رابط کاربری نرم افزار 
دوربیــن ۸i nova پیــش روی شــما قــرار خواهد 
گرفت. نکته برتری این گوشــی آن است که این 
عملکرد در بهترین شــرایط خود ارائه می شود؛ 
شرایطی که مســلما کمتر رقیبی در بازار قادر به 

ارائه آن در چنین سطحی است.

فناوری

حکایت

آش ترخینه یکی از آش های ســنتی و قدیمی 
ایرانی اســت که در بعضی شــهرهای ایــران به 
صورت مناسبتی طبخ می شود. معروف ترین 
ک،  شهرهایی که این آش را درست می کنند ارا

مالیر، کرمانشاه، همدان و بروجرد هستند.
معموال برای تهیه آش ترخینه از ترخینه خشک 
استفاده می شود و شما می توانید آن را در منزل 
نیز تهیه کنید، اما باید از قبل برنامه ریزی کرده 
باشید؛ چون فرایندی زمان بر است. ترخینه 
باید چندین روز جلوی آفتاب بماند تا خشک 
شــود. شــما می توانید ترخینــه را از عطــاری یا 
گر به آش دوغ یا آش  فروشــگاه ها تهیه کنید. ا
ماســت عالقه داریــد احتمــاال از ایــن آش هم 

خوش تان خواهد آمد.
      مواد الزم

ترخینه ۲۵۰ گرم
نخود نصف پیمانه

لوبیا نصف پیمانه
عدس نصف پیمانه

پیاز ۴ عدد
سبزی آش )تره، جعفری، گشنیز، اسفناج( 

۵۰۰ گرم
نعناع خشک و کشک به مقدار الزم

      دستور پخت آش ترخینه
      مرحله اول

نخود، لوبیا و عدس را از شــب قبــل خیس و تا 
روز بعد چند بار، آب آن را تعویض کنید. پیازها 
را خرد کنید و با مقــداری روغن تفــت دهید تا 
نرم شوند. نخود و لوبیا را به پیاز اضافه کنید و 
کمی تفت دهید. ســپس، ۶ لیــوان آب اضافه 
کنید و پــس از اینکــه به جــوش آمد، حــرارت را 

مالیم کنید.
      مرحله دوم

پس از حدود یک ساعت ترخینه، عدس، نمک 
و فلفل را به مواد اضافه کنید. نیم ساعت بعد نیز 
سبزی آش را اضافه نمایید و اجازه دهید آش با 
حرارت مالیم بپزد. بعد از اینکــه آش جا افتاد، 
آن را در ظرف بکشید و همراه با کشک و نعناع 

داغ سرو کنید.
      روش دوم

ماش ۲ لیوان
ترخینه ۱ عدد

ســبزی آش )تــره، جعفــری، گشــنیز، نعنــاع( 
۵۰۰ گرم

پیاز ۴ عدد
کشک ۱ لیوان
      طرز تهیه

      مرحله اول
ماش را از ۲ ســاعت قبل خیس دهید. پیازها 
را خاللی خــرد و با مقداری روغن ســرخ کنید. 
ســپس پیــاز داغ، مــاش، ترخینــه و ســبزی 
خردشده را داخل قابلمه بریزید و به آن ۶ لیوان 

آب اضافه کنید.
      مرحله دوم

قابلمــه را روی حــرارت متوســط قــرار دهید تا 
آش بپزد و جا بیفتد. در اواخر پخت، کشــک را 
نیز اضافه کنید. پس از اینکه آش جا افتاد، آن 
را در ظرف بریزید و با پیاز داغ، سیر داغ و نعناع 

داغ تزئین کنید.

گردی که شیفته   اســتادش بود تصمیم  شــا
گرفت تمام حرکات و سکنات اســتادش را زیر 
گر کارهــای او را بکند  نظر بگیرد. فکر می کــرد ا

فرزانگی او را هم به دست خواهد آورد.
گرد  استاد فقط لباس سفید می پوشید؛ شا
هم فقط لباس سفید پوشید، استاد گیاهخوار 
گرد هم خوردن گوشت را کنار گذاشت  بود؛ شا
و فقــط گیــاه خــورد. اســتاد بســیار ریاضــت 
گرد تصمیــم گرفــت ریاضت  می کشــید، شــا

بکشد و روی بستری از کاه خوابید.
مدتــی گذشــت. اســتاد متوجــه تغییــر رفتار 

گردش شد. رفت تا ببیند چه خبر است. شا
گرد گفت: دارم مراحل تشرف را می گذرانم. شا

سفیدی لباســم نشــانه   ســادگی و جستجو 
است.

ک می کند. گیاهخواری جسمم را پا
ریاضت موجب می شود که فقط به روحانیت 

فکر کنم.
استاد خندید و او را به دشــتی برد که اسبی از 
آن جا می گذشت. بعد گفت: »تمام این مدت 
فقط به بیرون نگاه کــرده ای در حالی که این 

کمترین اهمیت را دارد.
آن حیــوان را آنجــا می بینــی؟ او هــم بــا موی 
سفید، فقط گیاه می خورد و در اصطبل روی 
کاه می خوابــد. فکرمی کنــی قدیس اســت یا 

روزی استادی واقعی خواهد شد؟

آشترخینه،
غذایپرطرفدار

کرمانشاه 

مراحلتشرف

برداشتانار
ازباغاتشهرضا

برداشــت انــار از باغــات شهرســتان 
شــهرضا در فصــل پاییــز، از اواســط 
مهر ماه آغاز و تا نیمه آبان ماه ادامه 

دارد. 
امســال پیش بینی می شــود از سطح 
هــزار و ۶۵۰ هکتــار بــاغ انار در شــهرضا 
بیش از ۱۸ هزار تن انار برداشــت شــود 
و این در حالی اســت که سال گذشته 
۲۰ هزار تن انار از باغات این شهرستان 

برداشت شد.
انــار شــهرضا در رده بهتریــن انارهــای 
کشور قرار دارد و بهترین ارقام بومی آن 

شامل ملس و یاقوت شهرضاست.

عکس روز

ترفند ها
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ی/ 
غر

اص
ی 
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یه 
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م

بنــای چهــار  ایــن 
طبقه کــه در باالی 
کــوه واقع اســت، به 
شــکل مخــروط می باشــد و بــه بخش 
صومای برادوســت شــهر ارومیه تعلق 

دارد.

قلعهبانک

گردشگری


