
با تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان: 

رفع موانع فعالیت ۱۹ واحد تولیدی اصفهان
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در جاده پیچ در پیچ ناژوان که قدم بگذاری، طنین خش خش برگ های پاییزی خوشایند و روح نواز است، برگ های 
رنگارنگ فضایی رویایی را تداعی می کند، گویی در میان هیاهوی خیابان های پر از دود جایی برای آرامش وجود 
دارد. به گزارش ایمنا، در میان هیاهوی برگ های زرد و نارنجی پاییز، بوی نم چوب حس و حال جنگل های شمال 
را تداعی می کند. بازار غذاهای گرم، لبو، آش و باقالی و بالل هم داغ داغ است… با سرعت گرفتن واکسیناسیون 
همشهری ها، توریست های داخلی و خارجی تفریح و سرگرمی را از سر گرفتند؛ در این میان ناژوان زیبا و رنگارنگ 
پاییز خانواده ها را برای پیک نیک، زوج ها را برای قدم زدن دونفره در جاده سالمت و جوانان را برای استفاده از 
مراکز تفریحی متنوعی که در ناژوان قرار دارد به سمت خود می کشد. اما در میان این همه زیبایی صحنه های 
دلخراشی این روزها بالی جان ناژوان شده است؛ آتش روشن کردن برای بساط کباب و گرم شدن! در این روزهای 

سرد سال به فاصله هر چند متر، آتشی برافروخته و دود غلیظی ناژوان را فرا گرفته است.
قانون چه می گوید؟

بر اساس ماده ۴۵ قانون حفظ و احیای منابع طبیعی، آتش افروختن در جنگل ها و پارک های طبیعی بدون اخذ 
اجازه و نظارت دقیق مأموران مربوطه، کامال ممنوع است. در صورت بی مباالتی یا ایجاد حریق در این مکان ها...

آتش؛ بالی جان ناژوان!

به دلیل نبود نهاده های دامی؛

کشتار زودتر از موعد 
گوسفند های بره ماده

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان پاسخ داد:

ثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی  آ
چیست؟

ایمن سازی ۶۰ درصد 
راه های ورودی روستا های 

استان اصفهان

نگرانی باغداران 
بادرودی از وضعیت بازار 

یاقوت سرخ
رئیس پلیس راه استان اصفهان خبر داد:

اجرای طرح زمستانی پلیس 
در ۹ نقطه برف گیر استان
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مرزبان:

افزایش تعداد یک سال از زندگی ام را برای سپاهان می دهم
گردشگران خارجی 
در اصفهان 

۶
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استانداراصفهان: 

اصفهان نیازمند تشکیل ستاد 
کتابخوانی است کتاب و  ویژه 
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# اصفهان  تنها  نیست

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان:

صدور مجوز حفاری 
در عرض ۳ روز
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فراخوان اولین همایش منطقه ای "آب مایه حیات" در 
1۴ محور منتشر شد.

اولین همایش منطقه ای "آب مایه حیات" با همکاری و 
تعامل دستگاه های مختلف از جمله استانداری، آبفای 
استان اصفهان، فرمانداری اردستان، بخشداری زاوره، 
بنیاد مسکن زاوره، دانشگاه آزاد اسالمی اردستان و اداره 
منابع آب اردستان با هدف صیانت از منابع آبی در شهر 
کویری زواره از توابع شهرستان اردستان برگزار می شود.
محورهای این همایش را »قنات و تاثیر آن بر سفره های 
آب زیرزمینی«، »بررسی تاثیر چاه ها بر قنوات و آبخوان 
منطقه«، »کاهش مصرف و ارتقای بهره وری آب در 
بخش کشاورزی«، »افت سطح آبخوان و تاثیر آن بر 
فرونشست«، »مدیریت هوشمند شبکه های توزیع آب 
و فناوری های نوین در آب و فاضالب«، »فناوری های 
ساده و ارزان قیمت بازیافت پساب«، »مدیریت مصرف 

آب«، »کاهش منابع آب وتاثیر آن برمحیط زیست و 
پوشش گیاهی منطقه«، »آبخیزداری، خشکسالی و 
سیل  فصلی،  سیالب های  »مدیریت  هواشناسی«، 
بندها و تاثیرات آن در مطالعات طرح های هادی«، »آب، 
منابع طبیعی و توسعه پایدار«، »برون سپاری، تامین 
مالی از منابع غیر دولتی در خدمات آب و فاضالب« و 
»تامین آب روستاها )شرب، دام و کشاورزی (« تشکیل 

می دهد.
عالقه مندان به شرکت در این همایش می توانند آثار 
خود را حداکثر تا 1۵ آذرماه، به نشانی الکترونیکی
yahoo.com@Hamayesh6  ارسال کنند و یا با 
دبیرخانه همایش به شماره تلفن  ۰۳1۵۴۳72216  

تماس بگیرند. 
این همایش 2۵ آذرماه همزمان با روز پژوهش در سالن 

همایش دکتر شریعتی زواره برگزار می شود.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان از فک پالک دو هزار و 
2۰۰ خودروی دودزا در اصفهان طی هفت ماه سال جاری 

خبر داد.
سرهنگ محمدرضا رضایی با اشاره به برخورد با خودروهای 
دودزا در اصفهان اظهار داشت: فک پالک خودروهای دودزا 
مسّکن موقت برای کاهش آلودگی هوای اصفهان است که 

پلیس راهور به این مهم توجه ویژه دارد.

وی با بیان اینکه این قانون برای همه خودروها اعم از شخصی، 
عمومی و پالک های وابسته به سازمان ها و نهادهای دولتی و 
غیر دولتی در دستور کار پلیس راهور قرار دارد، ابراز داشت: 
در هفت ماهه امسال هفت هزار خودروی دودزا اعمال قانون 

شده است.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان همچنین به اعمال قانون 
برای 16 هزار خودروی فاقد معاینه فنی در اصفهان طی هفت 

ماه امسال اشاره کرد و ادامه داد: همچنین در این بازه زمانی 
دو هزار و 2۰۰ خودروی دودزا نیز فک پالک شده است.

وی تصریح کرد: تردد با پالک تعمیری ممنوع بوده و صرفا تا 
رسیدن به تعمیرگاه اعتبار دارد.

سرهنگ محمدی در ادامه با اشاره به اعمال نظرات مختلف در 
زمینه اعمال محدودیت های تردد شبانه گفت: این امر مصوبه 

ستاد ملی کرونا است و پلیس تنها مجری این طرح است.

مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: 
هنوز یک میلیون و 2۰۰ هزار اصفهانی نسبت به واکسیناسیون 
کرونا اقدام نکرده اند. رضا فدایی با اشاره به آخرین وضعیت 
واکسیناسیون کرونا در اصفهان اظهار داشت: باید توجه داشت 
که در حال حاضر حدود 7۵ درصد مردم باالی 12 سال در استان 

اصفهان یک دز واکسن کرونا را دریافت کرده اند.
     تزریق روزانه ۴۰ هزار دز واکسن کرونا در اصفهان

وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز روزانه ۴۰ هزار دز واکسن کرونا در 
مراکز واکسیناسیون تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
تزریق می شود، ادامه داد: یک سوم از این واکسیناسیون مربوط به دز 
اول و دو سوم مربوط به دز دوم است. مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز 
بهداشت استان اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر در استان 
اصفهان ۴۴ مرکز تجمیعی و 7۰ مرکز معمولی در امر واکسیناسیون 
کرونا همکاری دارند، تصریح کرد: این مراکز از ساعت هشت صبح 
تا 22 و ۳۰ دقیقه فعالیت دارند. وی با بیان اینکه هنوز یک میلیون 
و 2۰۰ هزار نفر در استان اصفهان واکسن کرونا را دریافت نکرده اند، 
ابراز داشت: این در حالی است که تاکنون هیچ مورد فوتی ناشی از 

مصرف واکسن کرونا در استان گزارش نشده است.
     واکسیناسیون ۵۰ درصد از مادران باردار اصفهان در 

برابر کرونا
فدایی با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد از مادران باردار استان 
اصفهان در برابر کرونا واکسینه شدند، ادامه داد: واکسن مورد تائید 
برای مادران باردار در کشور سینوفارم تعیین شده و در موارد خاص 

از دیر واکسن ها نیز با تصویب کمیسیون پزشکی استفاده می شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه روند شیوع کرونا در استان اصفهان 
با توجه به آمار اعالم شده از سوی معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشکی رو به نزول است، تصریح کرد: امیدواریم روند شیوع 
همین روال را طی کند تا شاهد جهش جدید این بیماری در 

استان نباشیم.

رئیس کل بانک مرکزی از آغاز تدریجی اتصال دسته چک ها 
به دستگاه های خودپرداز در آذرماه و عملیاتی شدن آن تا 

پایان سال خبر داد.
به گزارش مهر، علی صالح آبادی در حاشیه نشست رئیس 
کل بانک مرکزی با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای 
اسالمی در جمع خبرنگاران، یکی از مهم ترین بحث های 
قانون چک که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت را 
تأیید و ثبت چک دانست و گفت: در حال حاضر از طریق 
اپلیکیشن های موبایلی این امکان فراهم است اما از طریق 

پیامک و خودپرداز اجرایی نشده که مورد تأکید کمیسیون 
اصل ۹۰ مجلس قرار گرفت.

وی افزود: از آذرماه تا پایان امسال به تدریج همه بانک ها 
امکان تأیید چک از طریق خودپرداز را فراهم می کنند؛ 
بانک ها را ملزم کردیم که با توجه به اینکه بیشتر مشتریان به 
داخل شعب مراجعه می کنند، این امکان از طریق خودپرداز 

سریع تر عملیاتی شود.
رئیس کل بانک مرکزی موضوع دیگر این جلسه را در 
موجودی  به  دسترسی  امکان  چک،  قانون  خصوص 

صادرکننده چک در سایر بانک ها عنوان و اظهار کرد: در 
صورتی که چکی که صادر می شود در حساب مربوط به 
چک موجودی کافی نداشت، دریافت کننده چک می تواند 
از موجودی فرد صادرکننده چک در سایر بانک ها آن را 
وصول کند. صالح آبادی ادامه داد: در حال حاضر تنها 
1۸ بانک این امکان را دارند، تا دی ماه همه بانک ها امکان 
مذکور را فراهم می کنند و این فرآیند اجرایی می شود که 
از موجودی فرد صادرکننده چک در دیگر بانک ها امکان 

برداشت وجود داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی موضوع سوم مورد بحث در جلسه 
امروز را بحث ضمانت با چک و راهکارهای قانونی آن دانست 
و گفت: در این جلسه قرار شد راهکار قانونی در آینده با 

همکاری مجلس فراهم شود.
وی افزود: موضوع چهارم تعیین سقف رقم چک بود که 
قرار شد به تدریج انجام شود؛ در جلسه آینده شورای پول 
و اعتبار تعیین سقف رقم چک مطرح و به تدریج عملیاتی 
کسب وکارها  برخی  برای  است  ممکن  چون  می شود 

مشکالتی ایجاد کند.
     اجرای با تأخیر قانون

البته وعده رئیس کل بانک مرکزی برای اتصال سامانه چک 
صیادی به خودپردازها تا آخر آذرماه و عملیاتی شدن آن تا 
پایان سال در حالی است که طبق قانون چک بانک مرکزی 

مکلف بود این امکان را زودتر فعال کند.

باحمایتآبفایاستاناصفهانبرگزارمیشود؛

اولین همایش منطقه ای آب مایه حیات در شهر کویری زواره

رئیسپلیسراهوراستاناصفهانخبرداد؛

فک پالک ۲۲۰۰ خودروی دودزا در اصفهان

گیرمرکزبهداشتاستاناصفهان: مدیرمرکزبیماریهایوا

یک میلیون و ۲۰۰ هزار اصفهانی هنوز واکسن کرونا را دریافت نکرده اند

رقمچکسقفدارمیشود:

اتصال چک به خودپرداز تا پایان سال 

ابراهیم شجاعی - سرپرست شهرداری تیران

شهرداری تیران درنظردارد به استناد مصوبه شماره 1۴۰۰/1۰۰/7۵7 مورخ 1۴۰۰/۰8/16 
گــذاری مدیریــت و ســاماندهی غرفــه داران بــازار  شــورای اسالمی شــهر تیــران نســبت بــه وا
ــدام  ــی اق گه ــدرج در آ ــرایط من ــا ش ــوان عمومی ب ــق فراخ ــران، ازطری ــهر تی ــی ش روز هفتگ
نمایــد. متقاضیــان می تواننــد جهــت کســب اطالعات بیشــتر و اخذ و تحویل فرم شــرکت 
گهــی بــه شــهرداری تیــران مراجعه نمایند. الزم بذکر اســت  در مزایــده، از تاریــخ چاپ ایــن آ
مهلــت تحویــل اســناد بــه دبیرخانــه محرمانــه حراســت شــهرداری تیــران تــا پایــان وقــت 

اداری روز پنــج شــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰9/۰۴ می باشــد.
122۰79۵/مالف

وم
تد

نوب گهی فراخوان عمومی  آ
گذاری مدیریت بازار روز هفتگی شهر تیران وا
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معاون بهبود تولیــدات دام و طیور ســازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان گفت: به منظور افزایش 
جوجه ریزی در استان اصفهان قرارشد جوجه های 
حاصل از تخم مرغ های نطفه دار وارداتی در برنامه 
بگنجد که جوجه های یک روزه در این نهاد عرضه 

شود.
به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان، حسین ایراندوست با بیان اینکه 
ماه های گذشــته ســهمیه ای بــرای جوجــه ریزی 
در اســتان ها درنظــر گرفتــه شــد، اظهار داشــت: با 
هماهنگی های انجام شده، اجازه افزایش جوجه 

ریزی در اصفهان گرفته شد.
معاون بهبود تولیــدات دام و طیور ســازمان جهاد 

کشاورزی استان اصفهان افزود: به منظور افزایش 
جوجه ریزی در استان اصفهان قرارشد جوجه های 
حاصل از تخم مرغ های نطفه دار وارداتی در برنامه 
بگنجد که جوجه های یک روزه در این نهاد عرضه 

شود.
وی افزود: در هماهنگی با شــرکت پشــتیبانی امور 
دام حجــم قابــل توجهــی از جوجــه یــک روزه را به 
اســتان اصفهان وارد کردیم تا ســقف جوجه ریزی 

افزایش یابد.
ایراندوست گفت: بر این اســاس، جوجه یک روزه 
به ازای هرقطعه ۶ هزار تومان در اختیار مرغدار قرار 
غ زنده با قیمــت ۱۹ هــزار و ۸۰۰ تومان  می گیرد و مــر
غ  درب مرغــداری تحویــل می گیریــم و قیمــت مــر
کشتارشــده هم به ازای هرکیلوگرم ۲۸ هــزار تومان 
است که در قالب قراردادی بین شرکت پشتیبانی 

امور دام و مرغدار منعقد می شود، انجام می گیرد.
کد  وی هدف از این طرح را حمایــت از واحد های را
مرغداری به منظور افزایش جوجه ریزی در استان 
اصفهــان اســت دانســت و افزود: این امــر به حفظ 
اشتغال منجر می شود و نگرانی از تامین گوشت مرغ 

در استان اصفهان نیست.

به اعتقاد یک فعــال حوزه مشــاغل خانگی، ثبات 
در این حوزه بسیار مهم است در حالی که افرادی که 
به تازگی وارد این حوزه می شوند برای ادامه فعالیت 
عجله دارند و می خواهند در همان ماه های نخست 
به سودآوری برسند، درحالی که برای فعالیت در این 

حوزه باید صبور باشند.
عطیه رزاقیان در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه 
در حوزه مشاغل خانگی با تخصص طراحی فرش 
و تابلو فرش فعال هستم، اظهار کرد: حدود هفت 
سال در حوزه مشــاغل خانگی به صورت گروهی با 
تعداد ۲۰ نفر فعالیت می کنم، همچنین تعدادی نیرو 
را در این حوزه آموزش می دهم و بعد از آن به صورت 
رایگان دوره کارآموزی برگزار می کنم تا این حرفه را به 

صورت حرفه ای آموزش ببیند.
وی با اشــاره به قوانین و مقــررات موجــود در حوزه 
مشــاغل خانگی، گفت: این قوانیــن موجب نظم 
گر فعاالن این حوزه  دهی به این حوزه می شود، البته ا
قصد دریافت تســهیالت داشــته باشند، سیستم 
بانکی به داشــتن محل کار مشــخص سختگیری 
می کننــد، در حالی کــه شــاغالن این حــوزه بــه طور 

معمول در خانه کار می کنند.
این فعال حوزه مشاغل خانگی با اعتقاد بر اینکه برای 
توسعه مشاغل خانگی آموزش های اولیه و اصولی 
از درجه اهمیت باالیی برخوار است و افراد مطابق 
عالیق خود پیش می روند، گفت: در استان اصفهان 
فرش و صنایع دستی فضا برای فعالیت در مشاغل 

خانگی وجود دارد.
وی افزود: باید توجه داشت برخی تولیدات مشاغل 
خانگی به دلیل کیفیــت باالیی که دارنــد، امکان 
عرضه آنها در ســطح ملــی و صادراتی وجــود دارد و 
بعضا برخی از این تولیدات در نمایشگاه های خارجی 
قابل عرضه است و به طور معمول کشورهای اروپایی 
و حاشــیه خلیــج فــارس خواهــان تولیدات ایرانی 
هســتند. رزاقیــان بــا بیان اینکــه بــه طــور معمول 
اروپایی هــا خواهــان تولیــدات و ســالیق ایرانی ها 
هستند در حالی که ترکیه بعضا بر اساس سالیق دیگر 

کشورها تولیدات خود را تغییر می دهد.
وی با اشــاره بــه نقطه ضعــف افرادی کــه تــازه وارد 
حوزه مشاغل خانگی می شوند، اظهار کرد: ثبات 
در حوزه مشاغل خانگی بسیار مهم است در حالی 
که افرادی که به تازگی وارد این حوزه می شوند برای 
ادامه فعالیت عجله دارنــد و می خواهند در همان 
ماه های نخست به سودآوری برسند، در حالی که 

برای فعالیت در این حوزه باید صبور باشند.
این فعال حوزه مشــاغل خانگی در کاشــان درباره 
طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، اظهار کرد: این 
طرح به خصــوص در حوزه آمــوزش در بخش های 

مختلف بسیار خوب عمل کرده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
گفــت: در پــی افزایــش تقاضــای تمدیــد مهلت 
ثبت نــام در ســامانه نهضــت ملــی مســکن، 
نام نویســی در ایــن طرح کــه تا پیــش از ایــن ۲۸ 
آبــان بــه اتمــام می رســید، تــا ۱۵ آذر مــاه تمدید 

شده است.
بــه گزارش ایمنــا، محمــود محمــودزاده در ایــن 
خصوص اظهار کرد: متقاضیان می توانند بدون 
نگرانی ثبت نام در مرحله اول نهضت ملی مسکن 
 saman.mrud.ir را در ســامانه مربوطه به آدرس

انجام دهند.
کنون یک میلیون و ۲۶۰ هزار نفر در  وی افزود: تا
سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند که 
در ۵۲۰ شهر تقاضای آنها ثبت شده و در این ۵۲۰ 

شهر، زمین به اندازه کافی تأمین شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
خاطرنشــان کرد: به مرور تعداد شــهرهای مورد 
تقاضا افزایــش خواهــد یافــت و امیدواریم همه 
متقاضیان دریافت مسکن تا یکی دو ماه آینده در 

شهرهای مورد دلخواه ثبت نام کنند.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی نسبت به کشتار 
زودتر از موعد گوسفند های بره ماده به دلیل نبود 

نهاده های دامی مورد نیاز، هشدار داد.
آقــای علــی اصغــر ملکــی در گفتگــو بــا خبرگــزاری 
صداوســیما با اشــاره به اینکه کشــتار بره ماده ها با 
وزن کم در سال آینده بازار را با مشکل مواجه خواهد 
کرد افــزود: تنهــا راهــکار موجود بــرای جلوگیــری از 
شــرایط موجود تامین نهاده مورد نیاز برای دامدار 
است تا آن ها مجبور به کشــتار دام ها زودتر از زمان 

مقرر نشوند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر زمزمه صادرات دام 
از سوی وزارت جهاد کشــاورزی مطرح شده است 
گفت: ما در ماه نهم سال قرار داریم و انجام صادرات 
در این زمان می تواند برای تامین گوشت مورد نیاز 

بازار مشکل ساز شود.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه باید 
در اردیبهشت که کمبود نهاده ها خطر مرگ را برای 
گوسفندان ایجاد کرده بود صادرات انجام می شد 
گفت: البته طبق گفته های وزارت جهاد کشاورزی 
صادرات محدود خواهد بود و در بخش عشــایری 

انجام می شود.

وی با بیان اینکه قاچاق دام زنده در چندماه اخیر 
محدود شــده اســت افــزود: با شــروع فصــل بارش 
و ســخت شــدن تردد در جاده هــای مــرزی امکان 
قاچاق کمتر هم خواهد شد و البته این مسئله برای 
انتقال دام به داخل کشور نیز مسئله ساز خواهد بود 

و امکان دارد سبب افزایش قیمت شود.
ملکی با اشاره به اینکه در حال حاضر بره ماده زنده 
۴۰ تا ۴۵ هــزار تومان، بره نــر ۵۰ تــا ۵۵ هزارتومان به 
فروش می رسد گفت: شقه گوشت گوسفندی بره 
ماده، بدون دنبه کیلویی ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزارتومان و شقه 
گوشــت گوســفندی بره نر ۱۱۵ تا ۱۲۵ هزارتومان به 
مغازه دار عرضه می شود که مغازه دار نیز با ۳۰ درصد 

سود به دست مصرف کننده خواهد رساند.

افزایش جوجه ریزی در اصفهان 
غ های نطفه دار وارداتی با تخم مر

خبر

جمعی از کشــاورزان غرب اصفهــان در کنار پل 
تاریخی بابامحمود خواستار تامین آب کشاورزی 
برای کشت پاییزه شدند. کشاورزان غرب استان 
اصفهان در پیگیری تحقق مطالبات خود برای 
کشت پاییزه، با حضور در محل پل تاریخی بابا 
محمود شهر پیربکران در شهرستان فالورجان 

خواستار جریان زاینده رود شدند.

قیمت جهانی برنج به دلیل انتظار برای عرضه 
محصول جدید و در تایلند به دلیل کاهش تقاضا 
و افزایش عرضه، اندکی کاهشی شد. به گزارش 
شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ قیمت جهانی برنج 
در حالــی در هفته ی منتهی بــه ۸ نوامبر اندکی 
کاهش یافت که تدوام بارش ها و جاری شــدن 
سیالب های اخیر ممکن است موجب تأخیر در 
برداشت و ایجاد خسارات احتمالی شود.  در این 
هفته همچنین به دلیل تعطیالت منطقه ای، 
فعالیت های بازرگانی این محصول کاهش یافت 
و برداشت محصول در پنجاب پاکستان به دلیل 
بارش ها به تأخیر افتاد. چین با صدور اطالعیه 
دولتی اعالم کرد به دلیل شیوع کرونا، خانوار ها 
باید مایحتاج خود را قبل از فرا رسیدن زمستان 
تهیه کننــد که ایــن موضوع ســبب حمایــت از 
قیمت ها شد.  در هفته ی منتهی به ۸ نوامبر، 
برنج پنج درصد شکســته هند ۳۵۸ دالر، پنج 
درصد شکسته تایلند ۳۷۳، پنج درصد شکسته 
هنــدی پاربویــل ۳۵۳ و پنــج درصد شکســته 

کستان ۳۵۷ دالر در هر تن قیمت خورد. پا

وزیــر اقتصــاد از بانک هــا خواســت هــر ســه ماه 
فهرســت ابربدهکاران را منتشر کنند.  احسان 

خاندوزی در صفحه مجازی خود نوشت:
در نامــه رســمی به بانک مرکــزی خواســتم که 
بانک ها هرســه ماه فهرســت  ابربدهکاران را در 
ســایت خود منتشــر کنند تا به جای اشخاص 
معدود، دسترســی به تســهیالت بــرای طیف 

وسیعتری از تولیدکنندگان و مردم فراهم آید.

سازمان حمایت اعالم کرد: با پیگیری های این 
ســازمان و تصویــب ســتاد تنظیــم بــازار، وجوه 
اضافه دریافتی از مسافران توسط شرکت های 
اسنپ و تپسی به حساب کاربری آن ها مسترد 
شــده اســت. بــه گــزارش ســازمان حمایــت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان؛ بر اســاس 
مصوبات جلسه ستاد تنظیم بازار درخصوص 
اســترداد وجــوه اضافــه دریافتــی از مســافران 
کســی های اینترنتی بدلیــل بــروز اختــالل در  تا
جایگا های سوخت کشور در روز های ۴ تا ۶ آبان 
ماه سالجاری با مکلف کردن دو شرکت ایده گزین 
ک )اسنپ( و شرکت پیشگامان  ارتباطات روما
فن آوری و دانش آرامیس )تپسی( به بازپرداخت 
گاهی  مبالغ اضافه دریافتی به مشتریان خود به آ
می رساند، بر اســاس اعالم شرکت های اسنپ 
و تپســی، وجوه اضافه دریافتی از مســافران به 

حساب کاربری آن ها مسترد شده است.
بر اســاس این گــزارش مبالغ مذکور در حســاب 
کاربری هرمسافر محفوظ بوده و در سفر های آتی 

آنان قابل استفاده خواهد بود.

بانک مرکزی اعالم کــرد؛ کارمزد خدمات بانکی 
الکترونیکی افزایش نداشــته اســت. بــه گزارش 
روابط عمومی بانک مرکزی در اطالعیه ای اعالم 
کرد: پیرو اخبار منتشر شده پیرامون افزایش کارمزد 
خدمات بانکی الکترونیکی به اطالع می رساند 
بانک مرکزی در سال جاری بخشنامه ای مبنی 
بر تغییر نرخ کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی 
به شبکه بانکی کشور ابالغ نکرده است. از این رو 
ضمن تکذیب افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی 
کیــد می شــود کارمزد این قبیل  الکترونیکی، تأ
کان در چارچوب بخشنامه ابالغی  خدمات کما
با شماره ۹۹.۲۵۰۲۳۲ مورخ ۱۳۹۹.۸.۷ و به روال 
گذشته است. با توجه به برخی سئواالت و ابهامات 
مطروحه، صرفا بخشنامه ای متضمن پاسخ به 
سئواالت و ابهامات مذکور و شفاف سازی موضوع 
در خصوص کارمزد خدمات بانکی ریالی با شماره 
۰۰.۲۳۳۵۸۷ مورخ ۱۴۰۰.۸.۱۵ به شبکه بانکی 

کشور ابالغ شده است.

خبر استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان پاسخ داد:

آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان 
گر  گفــت: حذف هــر گونه رانــت ا
منجــر بــه بهبــود انضبــاط مالی 
دولــت، کاهــش کســری بودجــه و جلوگیــری از 
خلق پــول درون زا در اقتصاد شــود، تــورم کاهش 
می یابــد، اما بــا توجه به روند گذشــته، حــذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی نه تنها منجر به عدم بهبود انضباط 
مالی دولت نشده است بلکه وضعیت آن را وخیم تر 

نیز می کند.
هــادی امیــری در رابطه بــا تأثیر حــذف ارز ۴۲۰۰ 
کاالهــا، بــا بیان اینکه ایــن  تومانــی بــر قیمــت 
موضــوع باید در دو دیــدگاه اقتصــاد کالن و خرد 
کــرد: از منظــر  گانــه بررســی شــود، اظهــار  جدا
اقتصاد کالن، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می تواند 
کسری بودجه دولت کاهش یافته و خلق پول به 
واسطه اینکه دولت کمتر به سیستم بانکی فشار 
می آورد، کمتر می شــود. بنابراین در صورتی که 
هدفمند کردن یارانه ها و حذف برخی رانت ها، 
هزینه هــای دولــت را کاهــش داده و اقتصــاد را 
شفاف کند، حتما منجر به کاهش تورم خواهد 

شد.
وی ادامــه داد: ایــن اتفــاق در شــرایط کنونی در 
کشور ما نمی افتد، زیرا دولت هر چقدر هم درآمد 
داشته باشــد، باید وعده های بیشتری به مردم 
دهد. پیش از اینکه در راســتای هدفمندسازی 
یارانه ها قیمت بنزین گران شد، شاهد برقراری 

انضباط مالی بیشتر در دولت نبودیم.
اســتاد اقتصاد دانشــگاه اصفهان گفت: حذف 
گر منجر بــه بهبود انضبــاط مالی  هرگونه رانــت ا
دولــت، کاهــش کســری بودجــه و جلوگیــری از 
خلق پول درون زا در اقتصاد شود، تورم کاهش 
یافتــه و اقتصــاد بهبــود می یابــد، امــا بــا توجــه 
بــه رونــد گذشــته، بــا حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی 
امکان ایفای نقش های جدیــد در اقتصاد برای 
دولــت فراهــم می شــود کــه در قالــب پرداخــت 
یارانه های جدیــد ظاهر می شــود، این اتفاقات 
نه تنهــا منجــر بــه بهبــود انضبــاط مالــی دولت 
نشــده اســت بلکــه وضعیــت آن را وخیم تــر نیــز 
می کند چون دولت ناچار است قول یارانه های 

بیشتری را بدهد.

کنونتوانافزایشیارانههارا      دولتا
ندارد

کــه دولــت وعــده  کــرد: زمانــی  امیــری اضافــه 
پرداخــت یارانــه بــه خانواده هــا را می دهــد باید 
بــا هــر روشــی کــه وجــود دارد آن را تأمیــن کنــد، 
همیــن موضــوع باعــث افزایــش مجدد کســری 
کنون  بودجــه و افزایــش تورم می شــود، دولــت ا
توان افزایــش یارانه هــا را نــدارد زیــرا درآمدهای 
نفتی دولــت کاهش یافته و دولــت نمی تواند به 
کمک آن هزینه های ایجاد شده را جبران کند. با 
وجود درآمدهای نفتــی اثرات تورمی تزریق پول 
به جامعه مشخص نبوده و فنر تورم جمع شده 
و پس از گذشــت چند ســال اثرات آن مشــخص 
کنون بــه دلیل نبــود درآمــد نفتی  می شــد. امــا ا
همزمــان بــا ورود نقدینگــی بــه جامعــه شــاهد 

تورم هستیم.
     دراقتصادایرانمبنایقیمتگذاری

کاالهاقیمتتمامشدهآننیست
وی ادامــه داد: در اقتصاد ایــران، مبنای قیمت 

گــذاری کاالهــا قیمــت تمــام شــده آن نیســت، 
قیمتــی  تغییــرات  محاســبه  بــرای  بنابرایــن 
نمی توان بــه تغییــرات قیمــت نهاده ها و ســهم 
آن در قیمت تمام شده رجوع کرد. در بازارهای 
مختلف ایــران، انتظــارات بــه قیمت هــا شــکل 
می دهد از ایــن رو بــا وجود اینکه یــک کاال گران 
می شــود، تقاضــای آن کم نمی شــود. چــون در 
اثر تــورم تصمیمــات مصرفــی خانوار تحــت تأثیر 
قرار گرفته است. به عالوه اینکه شکست بازار در 
حلقه های مختلف زنجیره محصوالت مشــهود 
اســت. به عنوان نمونه با وجــود افزایش قیمت 
و هزینه های تولید، گوشــت از دامداران هر کیلو 
۳۰ هزار تومــان تا ۴۰ هزار تومان خریداری شــده 
اما با بیش از چهار برابر قیمت به دســت مصرف 

کننده می رسد.
     عدممدیریتانتظاراتمنجربهافزایش

قیمتهادربازارشدهاست
اســتاد اقتصاد دانشــگاه اصفهــان گفت: بخش 
زیــادی از ایــن اختــالف قیمــت ناشــی از رعایــت 

نکــردن اقتصــاد مقیــاس در شــبکه توزیــع و 
کــه در فراینــد  انتظــارات تورمی افــرادی اســت 
توزیــع قــرار گرفته اند، نبــود مدیریــت انتظارات 
منجر بــه افزایش قیمت ها در بازار شــده اســت، 
بنابراین بهتر است دولت به جای اعمال چنین 
سیاســت هایی، ابتــدا با ایجــاد انضبــاط مالــی، 
انتظــارات تورمــی را کاهــش داده و پــس از آن در 
شرایط با ثبات به تدریج اقتصاد را شفاف سازی 

کرده و ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند.
     حذفارز۴۲۰۰تومانیتأثیرملموسیدر

هزینهتمامشدهندارد
کید کــرد: حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ  امیری تا
تأثیــر ملموســی در هزینــه تمــام شــده نخواهــد 
گذاشت زیرا پیش از این، انتظارات تورمی قیمت 
انواع کاال را افزایش داده است؛ به عنوان نمونه 
با وجود پرداخت یارانــه آرد، نانوایان حجم نان 
را نصــف و در واقع قیمــت آن را دو برابر کرده اند، 
گر قیمت آرد افزایش یابد، انتظارات موجود  اما ا
مجددا منجر به افزایش قیمت نان خواهد شد.

معاون جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان گفت: بر 
اســاس آخرین مصوبــه کشــوری، قیمــت مصرف 
کننده مرغ هر کیلو ۳۱ هزار تومان بوده و فروش بیش 

از این قیمت تخلف است.
حسین ایراندوســت اظهار کــرد: بر اســاس آخرین مصوبه کشــوری، 
غ هر کیلو ۳۱ هزار تومان بوده و فروش بیش  قیمت مصرف کننده مر

از این قیمت تخلف است.
غ یکســان بــوده و تفاوتی بین  کنون قیمت همه انواع مر وی افزود: ا
غ در استان هم  قیمت آزاد و دولتی وجود ندارد، عالوه بر این تولید مر

به اندازه کافی انجام شده و کمبودی در این رابطه وجود ندارد.
معاون جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه در هفت روز 
غ انجام شده  گذشته هر شــب ۵۰ تن بیش از شب گذشته کشــتار مر
غ استان وجود نداشته و همچنین  است، گفت: مشکلی در تأمین مر

غ منجمد هم بــرای به تعادل رســاندن بــازار در حال انجام  توزیع مر
کنون ۲۰  غ از مرغداران ا است. ایراندوست اضافه کرد: قیمت خرید مر

هزار و ۳۷۰ تومان تعیین شده است.
ســید داوود موســوی، معــاون ســازمان حمایــت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان بــا اشــاره بــه تأثیر مــوارد مختلــف و در نظــر گرفتن 
هزینه های تولید در تعیین قیمت ها، گفته است: برای مثال در مورد 
غ، ارقام و هزینه های اعالم شــده  کاالهایی مانند گوشــت قرمز و مر
از سوی وزارت جهاد کشاورزی و تشــکل های تولیدی ذی ربط، در 
نظر گرفته شده است و قیمت نهایی بر اساس ضریب مصرف اقالم 
ک دام و قیمت تمام شــده خریــد نهاده بــرای تولید کننده،  و خورا
تعیین می شــود. همچنیــن در صــورت ضــرورت به قیمــت گذاری 
کاالهایی مانند برنج وارداتی یا برنج تولید داخل که دارای تنوع کاال 
کثر قیمت قابل  و کیفیت هستند، تعیین قیمت باید به صورت حدا

انتظار صورت گیرد تا سایر برندهای تجاری زیر سقف قیمت، رقابت 
و تعیین قیمت کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان از رفع مشکالت ۱۹ واحد تولیدی استان 
خبر داد و گفت: این واحدها در مسیر فعالیت خود با موانعی مواجه بودند که در ستاد تسهیل 

و رفع موانع تولید، بررسی و گره از مشکالت آنها باز شد.
سیدحسن قاضی عسگر در یک صد و چهل و هشتمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان افزود: 
بیشتر مباحث جلسه به سازمان صنعت، معدن و تجارت، محیط  زیست، شرکت شهرک های صنعتی، میراث 
گانه با حضور  فرهنگی، اداره کل امور مالیاتی و دامپزشــکی اختصاص داشت که در این نشســت بصورت جدا
مسووالن، مشکالت صنعتگران رسیدگی و برطرف شد. وی با بیان اینکه پرونده ۱۹ واحد تولیدی در این جلسه 

رسیدگی و به مشــکل آنها رســیدگی شــد، ادامه داد: جلســه کارگروه ستاد 
تسهیل استان ۱۷ مصوبه برای رفع مشکالت تولید داشت.

بــه گفتــه وی،مشــکالت فعــاالن اقتصــادی اســتان در کارگروه تســهیل و 
رفع موانع تولید بصــورت هفتگی مورد رســیدگی قرار می گیــرد در حالی که 
آنان در ۲ ســال گذشــته باید ماه ها پشــت در کارگروه انتظار می کشیدند تا 
مشکالتشان مطرح شود و نوبت به آنها برسد که در نهایت هم مصوبه ای 
دریافت نمی کردند. معاون استاندار اصفهان بابیان اینکه این کارگروه بیشتر 
به مشکالت واحدهای تولیدی و صنوف تولیدی رسیدگی می کند، اظهار 
داشت: هر کدام از این واحدها که مشکل حل  نشده با دستگاه های اجرایی 
دارند، می توانند به این ستاد مراجعه کنند و این ستاد هم موظف به بررسی 

و رفع مشکالت آنهاست. مسوول ستاد تسهیل استان اصفهان نیز در حاشیه برگزاری یک صد و چهل و هشتمین 
جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار داشت: این ستاد وظیفه رسیدگی به مشکالت و رفع موانع 
واحدهای تولیدی را بر عهده دارد و با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۰ بعنوان "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها"، 

تالش ما بر این است که بتوانیم مشکالت این واحدها را در این کارگروه تخصصی برطرف کنیم.
ناهید سلیمی با بیان اینکه هر هفته سه جلسه این کارگروه در استان برگزار می شود، افزود: هر هفته حدود چهل نفر 
از تولیدکنندگان استان مراجعه می کنند و تمام تالش مسووالن در راستای رفع مشکالت  واحدهای تولیدی است.
وی با بیان اینکه در هر جلسه به مشکالت حدود ۲۰ واحد تولیدی استان رسیدگی می شود، خاطرنشان کرد: 
کنون بیش از پنج هزار جلسه  فعالیت ستاد تسهیل از سال ۹۴ راه اندازی و تا
آن برگزار شده اســت. در یک صد و چهل و هشتمین کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید استان که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان در استانداری برگزار شد ۱۹ مورد از مسائل حوزه شرکت شهرک های 
صنعتی و سازمان صمت و محیط  زیست استان بررسی و به مشکالت آنها 
رسیدگی شد. تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها یکی از 
برنامه های اقتصادی دولت برای خارج کردن واحدهای تولیدی از رکود و 

حل مشکالت آنها در بخش های مختلف است.
اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، ۹ هزار واحد تولیدی کوچک 

و بزرگ دارد.

یک میلیون و ۲۰۲ هزار و ۶۱۶ نفر در طول بیست و شش روز گذشته در سامانه نهضت ملی 
مسکن ثبت نام کردند.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، مهلت پایان ثبت نام در این دوره تا ۲۸ آبان تعیین شده است.
نهضت ملی مسکن یکی از سیاست های کالن دولت سیزدهم در حوزه مسکن است که بر اساس این سیاست، 
احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال در برنامه این دولت قرار گرفته و متقاضیان واقعی مسکن می توانند 
با داشتن چهار شرط تاهل و سرپرست خانوار بودن، حداقل سابقه ۵ سال سکونت در شهر موردتقاضا، فاقد 
مالکیت خصوصی و در نهایت در صورت استفاده نکردن از امکانات دولتی از اول انقالب در حوزه مسکن، نسبت 

به ثبت نام اقدام کنند.

 بر اساس این قانون، زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن، معلوالن جسمی و حرکتی با 
۲۰ سال سن، می توانند در قانون جهش تولید مسکن )نهضت ملی مسکن( مشارکت داشته باشند. همچنین، 
قانون برای سرپرستان خانوار، محدودیت سنی نگذاشته است چرا که این افراد سرپرست خانوار تعریف می شوند 
ک است. در عین حال، زنان و مردان سرپرست خانوار که به  و برای قانونگذار متاهل یا سرپرست خانوار بودن مال
ک  دلیل متارکه به صورت مجردی زندگی می کنند و سرپرست فرزندان خود هستند خانوار تلقی شده و بدون مال

سن می توانند ثبت نام کنند.
  سامانه ثمن به نشانی saman.mrud.ir یک ماه بعد از ابالغ قانون جهش تولید مسکن توسط رییس جمهور و از 

۲۸ مهرماه به منظور ثبت نام و پایش متقاضیان واقعی مسکن آغاز به کار کرد.

معاونجهادکشاورزیاستاناصفهان:

کیلو ۳۱ هزار تومان تخلف است غ بیش از هر  فروش مر

باتشکیلکارگروهتسهیلورفعموانعتولیددراستان:

رفع موانع فعالیت ۱۹ واحد تولیدی اصفهان 

ثبت نام ۱،۲۰۲،۶۱۶نفر در سامانه نهضت ملی مسکن

یکفعالحوزهمشاغلخانگی:

ثبات در حوزه مشاغل خانگی بسیار مهم است

ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن 
تا ۱۵ آذر تمدید شد

بهدلیلنبودنهادههایدامی؛

گوسفند های بره ماده کشتار زودتر از موعد 

کشاورزان غرب اصفهان
 خواستار بازگشایی زاینده رود

ادامه کاهش 
قیمت جهانی برنج

بانک ها فهرست
کنند  ابربدهکاران را منتشر 

برگرداندن وجوه اضافه
 دریافتی توسط اسنپ 

و تپسی به مسافران

کارمزد خدمات بانکی
 الکترونیکی افزایش 

نداشته است

خبر

خبر

خبر

خبر
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آتش؛ بالی جان ناژوان!

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

در جــاده پیــچ در پیــچ نــاژوان کــه 
قدم بگــذاری، طنین خش خش 
برگ های پاییزی خوشایند و روح 
نواز است، برگ های رنگارنگ فضایی رویایی را تداعی 
می کند، گویی در میان هیاهوی خیابان های پر از دود 

جایی برای آرامش وجود دارد.
بــه گزارش ایمنــا، در میــان هیاهــوی برگ هــای زرد و 
نارنجی پاییز، بوی نم چوب حس و حال جنگل های 
شــمال را تداعی می کند. بازار غذاهای گــرم، لبو، آش 
و باقالی و بالل هم داغ داغ اســت… با ســرعت گرفتن 
کسیناسیون همشهری ها، توریست های داخلی و  وا
خارجی تفریح و سرگرمی را از سر گرفتند؛ در این میان 
ناژوان زیبــا و رنگارنگ پاییــز خانواده هــا را برای پیک 
نیک، زوج ها را برای قدم زدن دونفره در جاده سالمت 
کز تفریحی متنوعی که در  و جوانان را برای استفاده از مرا

ناژوان قرار دارد به سمت خود می کشد.
اما در میان این همه زیبایی صحنه های دلخراشی این 
روزها بالی جان ناژوان شده است؛ آتش روشن کردن 
برای بســاط کباب و گرم شــدن! در این روزهای سرد 
ســال به فاصله هر چند متر، آتشــی برافروختــه و دود 

غلیظی ناژوان را فرا گرفته است.
     قانونچهمیگوید؟

بر اساس ماده ۴۵ قانون حفظ و احیای منابع طبیعی، 
آتش افروختن در جنگل ها و پارک های طبیعی بدون 
اخــذ اجــازه و نظــارت دقیق مأمــوران مربوطــه، کامال 
ممنوع اســت. در صورت بی مباالتــی یا ایجاد حریق 
در این مکان ها فرد مرتکب در مراجع قضائی یا شعب 
دادگاه ها به حبس تادیبی از دو ماه تا یک سال محکوم 

می شود.
به استناد اصل ماده ۴۶ قانون حفظ و احیای منابع 
طبیعی هر فردی که مبادرت به روشن کردن آتش در 
تنه درختان کند، به زندان از سه ماه تا مدت یک سال 
محکوم خواهد شــد و برای صدمه زدن به یک اصله 
درخت جنگلی که در جریان برافروختــن آتش از بین 
رفته باشد به پرداخت جریمه نقدی محکوم می شود.

گر فــردی در  در مــاده ۴۷ قانــون مذکور نیــز آمده کــه ا
سطوح جنگل و مرتع به صورت عمد آتش سوزی به 
وجود آورد، شعب دادگاه، مجرم را به زندان از سه ماه 

تا ۱۰ سال محکوم خواهد کرد.
مردمچهمیگویند؟

بــا وجــود قوانین متعــدد بــاز هم آتــش روشــن کردن 
در این پارک جنگلی از اتفاقات مرسوم است؛ »بچه ام 

ســردش اســت و حاال با نیم ســاعت روشــن کردن ما 
گر آتش روشن نکنم بچه ام سرما  چیزی نمی شود ولی ا
می خورد.« این تنها بخشی از صحبت های رضایی پدر 
خانواده پنج نفره ای است که در یک عصر پاییزی برای 

تفریح به ناژوان آمده اند.
کریمی کــه بــا همســر خــود بــرای پیــاده روی در جاده 
ســالمت به این پارک جنگلی آمده هم معتقد است: 
»ای کاش شهرداری می توانست مکانی را مشخص 
کند تا کسانی که عالقه به روشــن کردن آتش دارند با 
استفاده از چوب های بازیافتی اقدام به این کار کنند 
که هم آن ها به آتش خودشان برسند و هم به محیط 

آسیب نرسانند.«
صابری که در یک روز تعطیل با خانــواده برای تفریح 
بــه نــاژوان آمــده می گوید: »بــا آتش روشــن کــردن به 
محیط زیست و باغ های اطراف آسیب زده می شود، 
چوب هــای نــاژوان تمام می شــود و شــهرداری هم با 
نصب بنر گفتــه که روشــن کــردن آتش در ایــن مکان 
ممنوع است. مردم می توانند با پوشیدن لباس گرم 
از این محیط لذت ببرند و داخل خانه های خود در کنار 

بخاری از گرم شدن لذت ببرند.”
سعیدی یکی دیگر از شهروندانی که به تنهایی به پارک 

جنگلی ناژوان آمده و در حال قدم زدن است نیز معتقد 
است: »آتش روشن کردن گرمای خوبی دارد، اما هوا 
را آلوده می کنــد و باعــث از بین بــردن چوب های این 

محیط و آسیب به تنه درختان می شود.«
     روشنکردنآتشدرناژوان،سوزاندن

سرمایههایاصفهان
رسول هاشمیان، مدیر طرح ساماندهی ناژوان در این 
باره به  ایمنا می گوید: ناژوان یک پــارک ۱۲۰۰ هکتاری 
با کاربری کشــاورزی در حریم شهر اصفهان است که 
متأسفانه برخی شهروندان با سرد شدن هوا اقدام به 

روشن کردن آتش می کنند.
وی با بیان اینکه آتش روشن کردن در پوشش گیاهی 
فشرده و کاربری کشاورزی پارک جنگلی ناژوان موجب 
کید می کند: شهروندان  خسارات زیادی می شود، تا
گر به فضای  باید از این اقدام جدا خودداری کنند، زیرا ا
سبز و پوشش گیاهی فشرده آسیب برسانند، تبعات 

قضائی دارد و منجر به پیگرد قانونی می شود.
مدیــر طــرح ســاماندهی نــاژوان تصریــح می کنــد: با 
هماهنگی نیروی انتظامی و نیروهای کنترل نظارت 
گر موردی وجود  اقدام به کنترل آتش خواهیم کرد و ا
داشته باشد ضمن تذکر، ســازمان آتش نشانی برای 

خامــوش کــردن آن بــا مدیریــت ســاماندهی نــاژوان 
همکاری و اقدام به خاموش کردن آتش می کند.

هاشــمیان با بیان اینکــه آتش روشــن کــردن در بین 
درختان ایــن منطقــه ســبب ورود دود و آلودگــی هــوا 
به محله های نصرآباد، بلوار میرزا کوچــک خان و باغ 
فردوس می شــود، خاطرنشــان می کند: دود ناشی از 
روشن کردن آتش اغلب اوقات به دلیل پدیده اینورژن 
در الیه هــای پایینــی جو باقــی می مانــد و باعــث بروز 
مشکالتی برای بیماران تنفسی، قلبی کهنساالن و به 

ویژه خردساالن می شود.
وی می گوید: برای کاشــت هریــک از درختــان ناژوان 
سال ها تالش و زحمت کشیده شده است. شهروندان 
گاهی داشته باشند که نابودی هریک از این درختان،  آ

به معنای سوزاندن سرمایه های اصفهان است.
مدیر طرح ساماندهی ناژوان در پاســخ به این سوال 
کــه آیــا امــکان تعریــف مــکان مشــخص و اســتفاده از 
چوب بازیافت برای روشــن کردن آتش وجــود ندارد، 
ادامه می دهد: در پارک جنگلی ناژوان امکان روشــن 
کردن آتش به هیــچ وجه وجود ندارد، زیــرا کاربری آن 
کشاورزی اســت و بنابراین آتش روشن کردن ممنوع 

است.

بیــش از ۶۰ درصــد راه هــای ورودی روســتا های 
استان اصفهان ایمن سازی شد.

 معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل و 
نقل جاده ای استان اصفهان گفت: طرح ایمن 
ســازی و ســاماندهی بیــش از ۶۰ درصدراه هــای 
ورودی روستایی این استان با کمک دهداری ها 

و سازمان های خدمات رسان اجرا شد.
فــرزاد دادخــواه بــا بیان اینکــه نقشــه بــرداری و 
تهیه طرح برای بیــش از ۳۷۰ مــورد ورودی های 
روســتا های اســتان اصفهان در دوسال گذشته 
اجــرا شــد، افــزود: ســاماندهی این نقاط شــامل 
اصالح هندسی سه راهی، اجرای رفوژ )جداول(، 
روشنایی سه راهی و نصب تابلو عالئم و سایر موارد 

ضروری است.
وی، ایــن اســتان را از بیــش از پنــج هــزار و ۴۰۰ 
کیلومتر راه روســتایی برخوردار دانســت و گفت: 

بیشتر این راه ها به دلیل وجود مناطق گردشگری، 
تفرجگاهی و کشــاورزی جزو محور های بــا تردد 

زیاد است.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اســتان اصفهان با بیان اینکه آسفالت 
حفاظتی راه ها، عمده فعالیتی است که در راه های 
روســتایی اجرا می شــود، افزود: به طور متوسط 
بیش از ۷۰۰ کیلومتر از راه های روستایی این استان 
در دو سال گذشته آسفالت حفاظتی )سیلکت( و 
برای امسال هم قراردادی در همین حدود امضا 

شده است.
وی گفت: در صورتی که مشکل قیر برطرف شود، 
ادامه عملیات روکش حفاظتی راه های روستایی 

استان اجرا می شود.
ســیلکت از انواع آســفالت های نوین محســوب 
می شــود که اصفهــان جزو اســتان های پیشــرو 
در این زمینه است و آسفالت حفاظتی با ضخامت 
کم اطالق می شود که برای بهبود راه آسفالته و غیر 
قابل نفوذ کردن آن در مقابل نزوالت جوی مانند 

برف و باران کاربرد دارد.
استان اصفهان با وسعت ۱۰۷ هزار کیلومتر مربع 
انواع شــبکه های بزرگراهــی، آزادراهــی، اتوبانی و 

روستایی کشور را در خود جای داده است.

معاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان 
گفت: استعالم حفاری در گذشته معموال بین ۱۴ 
تا ۲۰ روز طول می کشید، اما در فرآیند جدید پس 
از ارسال استعالم، در عرض دو تا سه روز پاسخ به 
شرکت ارسال شده و در واقع این کار بیش از ۱۰ روز 

زمان پاسخ دهی را کاهش می دهد.
وحید مهدویان با اشاره به ارسال ســاالنه ۱۰ هزار 
اســتعالم حفــاری در شــهرداری های مناطــق 
اظهــار کــرد: طبــق روال گذشــته، دســتگاه ها و 
صــدور  بــرای  خدمات رســان  شــرکت های 
انشــعاب باید از شــهرداری های مناطق ۱۵ گانه 
استعالماتی را می گرفتند؛ پس از ارسال استعالم، 
واحد شهرســازی منطقــه از محل بازدیــد و پس 
از طی مراحلــی که معموال بین ۱۴ تــا ۲۰ روز طول 
می کشید، پاســخ به واحد عمران منطقه ارجاع 

داده می شد.
وی ادامه داد: سپس واحد عمران از محل بازدید 
و با برآورد هزینه حفاری، نسبت به اعالم بالمانع 

بودن حفاری در محل مورد نظر اقدام می کرد.

معاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان 
با اشــاره به زمان بر بودن روش قبلی تصریح کرد: 
طبق هماهنگی های انجام شــده در شهرداری 
به جهت تســریع در پاســخگویی به متقاضیان 
دریافــت مجــوز حفــاری، مقــرر شــد فرآیندهای 

مرتبط با بخش شهرسازی مناطق حذف شود.
مهدویــان توضیــح داد: در فرآینــد جدید پــس از 
ارسال استعالم، شــرکت خدمات رسان به واحد 
عمــران معرفی می شــود و پــس از بازدید و بــرآورد 
هزینه توســط واحد عمران در عرض دو تا سه روز 
پاسخ به شرکت ارسال شده و در واقع این کار بیش 

از ۱۰ روز زمان پاسخ دهی را کاهش می دهد.

نماینــده مــردم نجف آبــاد در مجلــس شــورای 
اســالمی گفت: امیدواریــم بــا اخــالص، اتحــاد و 
خودباوری دوران ســخت را مانند ۸ سال دفاع 
مقدس به برگ زرین تاریخ انقالب تبدیل کنیم.

ابوالفضــل ابوترابــی، نماینــده مــردم نجف آباد 
در مجلس شورای اســالمی  با اشاره به اهمیت 
وحدت بین قوای سه گانه برای پیگیری و حل 
مشکالت اظهار داشــت: از قدیم بیان می شود 
که رمــز پیــروزی وحدت اســت و در این شــرایط 
ســخت وحــدت معجــزه می کنــد؛ انرژی هایی 
کــه ممکــن اســت هرکــدام از قــوا، ســازمان ها و 
گانه داشته باشند وقتی  دستگاه ها به طور جدا

با یکدیگر ترکیب می شوند تبدیل به رمز پیروزی 
و قدرت فوق العاده خواهند شد. وی ادامه داد: 
پس از اینکــه قدرت هــا با اخــالص کنــار یکدیگر 
جمع شدند امدادی غیبی پشت این اتحاد قرار 
می گیرد که قوای قبلیچندین برابر می شود و این 

مورد در دست خداوند است.
ابوترابی با بیان اینکه هرجایی که اتحاد، خلوص 
و نیت الهی باشد خدا نیز کمک و قدرتش را چند 
کید کرد: در شرایط سخت فعلی  برابر می کند، تأ
نیاز اســت کــه کل قوایمــان بــا هم متحد شــود 

ضمن اینکه استقالل قوا نیز وجود دارد.
نماینــده مــردم نجف آبــاد در مجلــس شــورای 
اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: اختالف نظر 
در بحث دموکراســی و مردم ســاالری موضوعی 
کامال پذیرفته شده و طبیعی است اما امیدواریم 
با اخــالص، اتحــاد و خودباوری بــدون تکیه به 
غرب ایــن دوران ســخت را ماننــد ۸ ســال دفاع 
مقــدس بــه بــرگ زریــن تاریــخ انقــالب تبدیل 

کنیم.

برنامــه »شــهید کوچــه مــا روشــنایی شــهر 
است« در محل سکونت خانواده ۳۷۰ شهید 

عملیات محرم سال ۶۱ برگزار می شود.
مدیــر هماهنگــی امــور مناطــق معاونــت 
فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری اصفهــان 
بــا بیان اینکــه امســال ویــژه برنامه هــای ۲۵ 
آبــان محلــه محــور برگــزار می شــود گفــت: بر 
همیــن اســاس، برنامــه »شــهید کوچــه مــا 
روشــنایی شــهر اســت« در محــل ســکونت 
خانواده ۳۷۰ شهید عملیات محرم سال ۶۱ 

برگزار می شود.
امیرحسین ستوده فر با اشاره به برگزاری این 
برنامه از ۲۵ تا ۲۸ آبان و آذین بندی در تمام 
۳۷۰ نقطــه، افــزود: در ایــن برنامــه، مدیران 
شــهری و اعضــای شــورای شــهر در محــل 
ســکونت پــدر و مادر این شــهدا حاضر شــده 
و تندیــس حماســه و ایثــار را بــه آن هــا اهــدا 

می کنند.
۲۵ آبــان و چــاپ  وی بیان اینکــه ســرود 
کتابچه ای با عنــوان »۳۷۰ رود بی پایان« نیز 
به همین مناسبت تولید شده گفت: روایت 

داســتانی عملیــات محــرم و حــال و هــوای 
حماسی تشییع پیکر های شهدا در ۲۵ آبان 

۶۱ در این کتاب آورده شده است.
ســتوده فر افــزود: رونمایی از نمــاد ۲۵ آبان، 
ســالروز حماســه و ایثــار مــردم اصفهــان در 
محل پل ۲۵ آبان و یک فیلم سینمایی که در 
چهار اپیــزود در اصفهان تولید شــده از دیگر 

برنامه های این روز است.
وی گفــت: تبلیغات شــهری، طراحــی دیوار 
پازلــی ســاختمان جهان نمــا، آذین بندی و 
فضاسازی های شهری با همین شعار و طرح 
گرافیکی مشــابه جلوه بصری خوبی به شــهر 

بخشیده است.

ایمن سازی ۶۰ درصد راه های ورودی روستا های 
استان اصفهان

معاونشهرسازیومعماریشهرداراصفهان:
صدور مجوز حفاری در عرض ۳ روز

کنونی با اتحاد قوا تبدیل به برگ زرین  شرایط سخت 
انقالب اسالمی خواهد شد

ویژه برنامه »شهید کوچه ما روشنایی شهر است« در اصفهان

باغداران انار در بادرود می گویند هنگام برداشت 
انار، باغدار مجبور است با دالل کار کند و او هم 
چک های بلندمدت می دهــد و باغدار مجبور 
به قبول چک هاست. در این گزارش به بررسی 

مطالبات باغداران انار بادرود پرداخته ایم.
نیمه های آبان ماه در شهر بادرود زمزمه برداشت 
انار همه جا می پیچد و باغدار آن هم خوشحال و 
کر خداوند از تولید این میوه بهشتی هستند. شا

عصر یک روز پاییزی برای تهیــه گزارش با طعم 
سرخ و خوشمزه انار نادری راهی روستای پدری 
سرآســیاب بادرود شــدم، آنجا که انارهایش در 
منطقه ممتاز است و هیچ باغی بدون مشتری 

نخواهد ماند.
وارد روستا که شــدم و چشــمم به باغداران انار 
افتاد دیدم چهره هــا گرد گرفته و غم بار اســت، 
دلیلش را جویا شدم، دل باغداران بادرود مثل 
دانه های انارشــان خون اســت و گویــی دنبال 
کسی می گشتند که برایش سفره دل باز کنند و 

مشکالت را بازگو کنند.
     بیمهمحصوالتکشاورزیجوابگوی

خساراتباغداراننیست
حســین مشــربی یکی از باغداران انار می گوید: 
اول اینکه یک درخت انار از موقع کاشت نهال تا 
به باروری برسد، چهار الی پنج سال زمان می برد 
گر  و این مدت را باید از جیبمان خرج کنیم، تازه ا
یک سال سرما باعث یخبندان شدید شود دیگر 
همه زحمات یک شبه به باد می رود و بیمه هم 
تمام خسارات مار را پوشش نمی دهد و هزینه ای 

گر پرداخت کند جوابگوی نیاز ما نیست. هم ا
این کشاورز ادامه می دهد: شما حساب کنید 
با این گرانی شدید چگونه ما از پس هزینه هرس، 
تقویــت و کــود، آبیــاری و بیــل زدن بــاغ برآییم؛ 
درخت انار از جمله میوه هایی است که نه ماه از 
سال آبیاری و نگهداری می خواهد و باید دولت 
تسهیالت کم بهره در اختیار باغداران قرار دهد 

تا بتوانند مخارج و هزینه ها را پرداخت کنند.
     ضرورتاحداثسردخانهنگهداری

محصوالتباغیدربادرود
احمــد حــدادی یکــی دیگــر از باغــداران هــم 
می گوید: یک باغدار باید ۹ مــاه از باغ نگهداری 
و هــر هفتــه آن را آبیاری کــرده و به آن رســیدگی 
کند که این هزینــه باالیی بــه همــراه دارد و هر از 
چندگاهی که چاه عمیق دچار خرابی می شود 
بعضی اوقات فاصله آبیاری و نوبت آب ما به 1۵ 
روز هم می رســد؛ ما هم که توان مالی ســاخت 
اســتخر برای ذخیــره آب را نداریم و ایــن آبیاری 
نکردن به موقع برای ما بسیار گران تمام می شود 

و باغات را دچار آسیب می کند.
از حــاج عبــاس غریبــی یکــی دیگــر از باغــداران 
پرســیدم اوضــاع چطور اســت، آهی کشــیده و 
می گوید: بــرای ما کشــاورز وضعی نمانــده، انار 
ما را امســال کیلویی پنج  تا هشــت هــزار تومان 
می خرند، اما متأسفانه در چیدن انصاف رعایت 
نمی شــود و انار ممتــاز را چیــده و بقیه انــار را به 

بهانه های مختلف در باغ رها می کنند.
حاج عباس کفاشی هم که دلش از دست دالالن 
خون است، گفت: حاصل دسترنج یک باغدار 
برداشــت انار اســت و وقتی ســرما می آیــد و بیم 
یخ زدگی محصــول می شــود مــا مجبوریــم انار 
خود را سریع بچینیم و به علت نبود سردخانه 
در منطقه مجبوریم آن را به قیمت کم به دالل 

بفروشیم.
     ردپایسیاهدالالندربازاریاقوتسرخ

نوراهلل دهقانی کشاورز بازنشسته یک موضوعی 
ح می کنــد کــه دل هــر کــس را بــه درد  را مطــر
می آورد، او می گوید: هنگام برداشت انار، باغدار 
مجبور است با دالل کار کند و او هم چک های 
بلندمــدت می دهــد و باغــدار مجبور بــه قبول 
چک هاست و متأسفانه هر سال یک دالل پیدا 
می شود که پول چند کشاورز را نداده و متواری 

می شود باغدار را داغدار می کند.
مجید فرهادی هم که از وعده های سر خرمن 
بعضی مســئوالن دل پری دارد، ســخن نوراهلل 
را پی می گیرد که »هرساله هم برخی مسؤوالن 
کید می کنند و می گوینــد برای این محصول  تأ
باید صنایع تبدیلی ایجاد شود ولی در عمل ما 
کارخانه تولید مشتقات انار ندیدیم و چنانچه 
کسانی هم که اعالم آمادگی کرده در حد موافقت 

اصولی مسکوت مانده و حرکتی نکرده اند«.
     آموزشحلقهمفقودهباغداران

ماحصل گفت و گــوی مــا باغداران این بــود که 
پائین بودن قیمت فروش انار،  نبــود انبارهای 
سردخانه ای برای ذخیره ســازی محصوالت، 
بی انصافــی دالالن در موقــع وفور تولیــد و نبود 
صنایع کافی تبدیلــی برای فــرآوری محصول و 
عدم صــادرات آن از جمله مشــکالت باغداران 
کــه می طلبــد بــرای آن  انــار بــادرود اســت 

چاره ای اندیشید.
هزار هکتار از زمین های منطقه بادرود زیر کشت 
درخت انار اســت و متوســط از هر هکتــار ۲۰ تن 
انار برداشــت می شــود که بــا توجه بــه کم آبی و 
گرمــای شــدید تابســتان پیش بینی می شــود 
مقــدار کمتری نســبت به ســال های گذشــته 

برداشت شود.

خبر خبر

استان

خبر

شــرکت فــوالد مبارکــه بــا تکیه بــر توانمندی هــای 
متخصصان داخلی از اســتاندارد جهانی عمر کاری 
قالب های ریخته گری مداوم در ماشین ۲ و ماشین 

۵ ریخته گری عبور کرد.
رئیــس تعمیــرگاه ریخته گــری مــداوم شــرکت فــوالد مبارکــه گفــت: در 
شــرکت های معتبر دنیا قالب های عادی را برای عمر کاری ۴۵ هزار تن 
کثر ۹۰ هــزار تن محصول  هدف گــذاری می کنند که انتظار مــی رود حدا

تولید شود.
روح اهلل بیرانوند افزود: در ماشین ۲ ریخته گری شرکت فوالد مبارکه میزان 
۹۸ هزار و ۱۰۰ تن تختال از طریق این قالب، ریخته گری شد که به میزان 

۸ هزار و ۱۰۰ تن باالتر از استاندارد مطلوب جهانی بوده و مهر تأییدی بر 
توانمندی و دانش فنی این شرکت است.

وی گفت: در همین دوره زمانی، قالب شماره ۷ در یک رکورد در مجموع 
۹۳ هزار و ۶۰۰ تن تختال دراین قالب بر روی خط یک ماشین ۵ ریخته گری 

تولید کرد که به میزان ۳ هزار و ۶۰۰ تن از استاندارد جهانی فراتر رفت.
رئیس تعمیرگاه ریخته گری مداوم شــرکت فوالد مبارکه افــزود: افزایش 
عمر کاری قالب و تجهیزات ماشــین های ریخته گــری موجب کاهش 
مصرف قطعات یدکی، کاهش قطعات مصرفی و افزایش راندمان تولید و 

تعمیرات در فوالد مبارکه و واحد ریخته گری مداوم می شود.
شرکت فوالد مبارکه اصفهان بیش از نیمی از فوالد کشور را تامین می کند.

رییس کمیســیون عمــران، 
معماری و شهرسازی شورای 
اسالمی شهر اصفهان گفت: 
گر شــهدای دفاع مقدس امروز زنــده بودند در  ا
کنار خوانواده هایشان و در بستر خشک زاینده 

رود احیاء حقابه اصفهان را مطالبه می کردند.
رســول میرباقــری در یــک گفــت و گــوی زنــده 
تلویزیونی اظهار کرد: امــروز مهم ترین دغدغه 
شــهروندان اصفهان جریــان دائمی زاینده رود 
است و همانگونه که در نطق جلسه اخیر شورا 
گفتم دیگر پل خواجو با حضور کشاورزان مظلوم 

زیباترین و جذاب ترین پل جهان نیست.
وی به ۲۵ آبان ماه، سالروز تشییع ۳۷۰ شهید بر 
گر آن  دستان مردم اصفهان اشاره کرد و افزود: ا
شهدا امروز زنده بودند در کنار خوانواده هایشان 
و در بستر خشک زاینده رود احیا حقابه اصفهان 

را مطالبه می کردند.
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی 

شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: نه فقط شهروندان اصفهان بلکه همه مردم ایران و حتی گردشگران 
خارجی که پیش از این به اصفهان آمده اند از وضعیت کنونی زاینده رود غمگین و خواستار رسیدگی به این 

معضل بزرگ هستند.
وی با بیان اینکه از رؤسای سه قوه خواستار تشکیل کمیته ای برای رسیدگی به وضع نا بسامان زاینده رود 

کید کرد: جریان دوباره زاینده رود در شهر اقدام مدیریت کالن کشور و اراده ملی را نیاز دارد. هستیم تا
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان خاطر نشان کرد: جلساتی با 
دستگاه های مرتبط با آب اصفهان، شرکت های دانش بنیان و اساتید دانشگاهی برگزار کردیم و نتیجه بر این 

شد که پیشرفت در این موضوع خاص و پر اهمیت با سکانداری استاندار اصفهان محقق می شود.
مبارزه با فساد و شفافیت را دنبال می کنیم

کید کرد: در ابتدای فعالیت کمیسســون عمران و شهرســازی شــورای ششم شــهر اصفهان بعضی  وی تا
موضوعات مهم عمرانی و شهری را در اولویت قرار دادیم و شهرسازی الکترونیک، شفافیت و مبارزه با فساد 

از جمله اولویت ها بودند.
میرباقری افزود: با اتفاقی که در شهرسازی الکترونیکی می افتد کرامت ارباب رجوع، شفافیت و مبارزه با فساد 

تحقق می یابد.
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: یکی دیگر از اولویت ها 

مباحث مربوط به بافت فرسوده، بافت تاریخی 
و مناطق کم برخوردار اســت زیرا بافت تاریخی 
را یکــی از ســرمایه های بــزرگ شــهر اصفهــان 

می دانیم.
میرباقــری بــا بیان اینکــه رونــق بافــت تاریخی 
اصفهان سبب مانع زدایی در اشتغال و پیشرفت 
اقتصادی می شــود، تصریح کرد: در مرکز شــهر 
کوچه هــای باریکــی وجــود دارند که بــه عنوان 
بافت فرســوده کمتر مورد توجه قرار گرفته و به 
دلیلی ایمنی کم این مناطق ساکنان آن به جای 

دیگری نقل مکان کرده اند.
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی 
شــورای اسالمی شــهر اصفهــان بــا بیان اینکــه 
خانه هــای محــالت فرســوده در مرکــز شــهر به 
تدریج مورد تخریب قرار گرفته و به محل آلودگی 
و آسیب های اجتماعی تبدیل شده، افزود: در 
جلسات مختلف طرح هایی بررسی شده تا به 
واسطه آن، پروژه های محرک توسعه در مناطق 

کم بیشتر بافت تاریخی آن دارند اجرا شود. یک و سه اصفهان که ترا
     افزایشردیفبودجهبازگشاییگلوگاهها

وی تصریح کرد: گلوگاه ها یکی از مشکالت آزار دهنده بافت تاریخی است، عالوه بر این نبود دسترسی و بن بست 
بودن بافت فرسوده تاریخی موجب از بین رفتن رونق آن مناطق می شود.

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: جدا از تاریخی یا غیر 
تاریخی بودن بافت شهر، مشارکت و حضور شهروندان می تواند طرح های شهرسازی و توسعه عمرانی را به 

موفقیت برساند.
میرباقری افزود: بررســی بافت فرســوده همت آباد با اعتماد مردم آغاز شده و همکاری معتمدان آن محله 

موجب پیشرفت در آنجا شد.
وی تصریح کرد: بزرگ ترین مانع برای پیشرفت در بازسازی بافت تاریخی کم بودن ردیف بودجه بازگشایی 
گلوگاه هاست که در این دوره باید با توجه به نیازی که برای احیا آن داریم بودجه اختصاص دهیم و به توسعه 

مناطق دارای بافت فرسوده و تاریخی کمک کنیم.
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: این کمیسیون در تالش 
است تا با ایجاد سازوکاری پرونده ها و مراجعاتی که به شهرداری می شود را به راحتی رصد کرد و مشکالت هر 

مرحله از بررسی پرونده در سایت و مانیتورینگ مشخص شود.

باتکیهبرتوانمندیهایمتخصصانداخلی:

کاری قالب های ریخته گری مداوم فوالد مبارکه عبور از استاندارد جهانی عمر 

عضوشورایشهراصفهان:

گر شهدای اصفهان بودند، حقابه زاینده رود را مطالبه می کردند ا
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نگرانی باغداران بادرودی 
از وضعیت بازار یاقوت سرخ
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معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان:

تداوم بارش های فراتر از میانگین طبیعی 
در اصفهان تا پایان پاییز

معــاون توســعه و پیش بینــی 
اداره کل هواشناســی اســتان 
بارندگی هــا  گفــت:  اصفهــان 
در این اســتان تا پایان پاییز ادامه دارد و در نیمه 
شمالی اصفهان فراتر از میانگین طبیعی خواهد 

بود.
نویــد حاجــی بابایــی بــا بیان اینکــه میانگیــن 
بارش در اســتان اصفهان از ابتدای ســال زراعی 
کنون ۱۴.۸ میلیمتر بوده است، اظهار  )مهرماه(تا
داشت: میانگین طبیعی بارش استان در مشابه 
بلندمدت ۱۰.۶ میلیمتر بوده که بارش های پاییز 
امســال حدود ۴۰ درصد نسبت به بلند مدت در 

استان افزایش داشته است.
وی با اشــاره به اینکــه عمده افزایــش بارش ها در 
نیمه های شــمالی و مرکز اســتان اصفهــان بوده 
اســت، وضعیــت بارندگی هــا در آبــان امســال را 
مســاعد دانســت و افزود: این روند ادامه خواهد 

داشت.
معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی 
استان اصفهان با اشــاره به فعالیت یک سامانه 
ســرد بارشــی و قابــل توجــه در اســتان، ابــراز 
داشت: این سامانه سرد در استان فعال می شود 
و عمــده بارش هــا بــرف اســت کــه همــه مناطق 
استان به ویژه نیمه غرب، شمال و نواحی مرتفع 

و کوهستانی را در روز چهارشنبه فرا می گیرد.
حاجی بابایی خاطرنشان کرد: با توجه به بارش 
برف در روز چهارشنبه، لغزندگی و اختالل در تردد 
شــهری و جاده ای محتمل است از این رو به هم 
استانی ها توصیه می شود هنگام تردد تجهیزات 

زمستانی به همراه داشته باشند.
     کاهش۸۰درصدیبارندگیدرکوهرنگ

وی بــا بیان اینکــه بارش هــای اســتان تــا پایــان 
پاییز نرمال )طبیعی( و در نیمه شــمالی اســتان 
متمایــل بــه فراتــر از میانگیــن طبیعــی خواهــد 
بود، اظهار داشــت: نکتــه قابل توجه این اســت 
که برغم بارندگی های خوب در اســتان اصفهان 

کوهرنــگ سرچشــمه آبــی زاینــده رود از  امــا 
کنــون بــارش مطلــوب و  ابتــدای ســال زراعــی تا
قابل مالحظــه ای دریافت نکرده اســت و عمده 
فعالیــت ســامانه بارشــی روز چهارشــنبه درون 
استان اصفهان است و در سرچشمه زاینده رود 

اتفاق نمی افتد.
معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی 
اســتان اصفهــان بــا اشــاره به اینکــه میانگیــن 
بارش های سال زراعی کنونی در کوهرنگ ۲۷.۹ 
میلیمتر بوده اســت، اضافه کرد: سرچشمه آبی 
کنــون حــدود ۸۰ درصد نســبت به  زاینــده رود تا

بلند مدت کاهش بارندگی دارد.
حاجی بابایی با بیان اینکه بارش ها تا پایان پاییز 
در سرچشــمه های آبی حوضه زاینــده رود کمتر 
از میانگیــن طبیعــی خواهــد بــود، توضیــح داد: 

طبق الگوهای هواشناسی، سامانه های بارشی 
ماهیت شمالی دارند و به همین علت بارندگی ها 
کنون قابل توجه نبوده و عمده  در سرچشمه ها تا
بارش های دریافت شده در نیمه شمالی استان 

بوده است.
     ریزشمستمرتودههایجویسرد

وی همچنین به وضعیت دما در آبان و آذر اشاره 
و خاطرنشان کرد: کمینه های دما کمتر از نرمال 
کنــون آبــان ماهــی ســردتر از  اســت و از ایــن رو تا
معمول را سپری کرده ایم و این روند در آذر ماه نیز 
ادامه خواهد داشت و این پدیده به ویژه در نیمه 
شــرقی اســتان اصفهان به علــت ریزش مســتمر 

توده های جوی سرد محسوس تر خواهد بود.
معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی 
اســتان اصفهان توصیه کرد: با توجه به تشــدید 

ســردی هوا در روزهای پایانی آبــان و در آذر ماه و 
افزایش حامل های انــرژی، مدیریت مصرف گاز 
و برق در همه بخش ها به ویژه صنعت و مصارف 

خانگی ضروری است.
     کیفیتهوایبهتریرادرآذرانتظارداریم

حاجی بابایی درباره شــرایط آلودگی هوا تا پایان 
پاییز نیز ابراز داشــت: با توجه بــه ناپایداری های 
جــوی وضعیــت آلودگــی هــوای پاییــز امســال با 
ســال گذشــته متفاوت اســت زیرا ســال گذشته 
آلودگــی بــه طــور دائــم هفته ها اســتمرار داشــت 
اما ســال جاری سکون جوی مســتمر نیست و با 
توجه بــه ناپایداری های جوی امســال و آمادگی 
مدیریت اســتان برای کاهــش منابــع آالینده در 
شــرایط اضطرار، شــرایط هــوای بهتــری را در آذر 

انتظار داریم .
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معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی واحد 
اصفهــان از ظرفیــت پذیــرش ۷۴۲ نفــر از اســتان 
اصفهــان در فراخــوان جــذب همــکاری داوری و 

میانجی گری مرکز توسعه حل اختالف قوه قضائیه خبر داد. 
افسون نیازبخش معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی واحد 
اصفهان گفت: مرکز توسعه حل اختالف قوه قضائیه با همکاری مرکز 
آزمون جهاددانشــگاهی، فراخوان جذب همکاری در زمینه داوری 

و میانجی گری را به دو روش آزمونی و غیرآزمونی منتشر کرده است.
وی افــزود: براســاس این فراخــوان، از متقاضیان واجد شــرایط برای 
دریافت پروانه داوری در دو بخش داوری عمومی و داوری تخصصی 
خانواده و پروانه میانجی گری دعوت به همکاری می شود. دارندگان 
حداقــل مــدرک ســطح دو حــوزه و حداقــل مــدرک کارشناســی در 
رشته های حقوق، فقه و مبانی حقوق اسالمی، الهیات گرایش فقه 

و مبانی حقوق اسالمی، علوم تربیتی، روانشناسی)تمام گرایش ها(، 
مشــاوره و راهنمایــی، مــددکاری اجتماعــی، مطالعــات خانــواده و 
جامعه شناسی می توانند در این فراخوان ثبت نام کنند. شرایط و نحوه 
جذب همکاری بدون شرکت در آزمون و نیز از طریق مؤسسات موجود، 

در دفترچه راهنمای ثبت نام قید شده است.

معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشــگاهی واحد اصفهان با اشاره 
به اینکه ثبت نام و شرکت در این فراخوان محدودیت سنی ندارد، اضافه 
کرد: از استان اصفهان در مجموع، ظرفیت پذیرش ۷۴۲ نفر از طریق 
آزمون، غیرآزمون و مؤسسات وجود دارد که داوطلبان می توانند برای 
اطالع از جزئیات مربوط به ظرفیت پذیرش در هر شهر و در سه زمینه 
داوری عمومــی، داوری تخصصی خانــواده و میانجی گری، دفترچه 

راهنمای ثبت نام را مطالعه کنند.
نیازبخش تصریح کرد: مهلت ثبت نام در فراخــوان جذب همکاری 
داوری و میانجی گری، ۲۸ آبان ماه امسال است و آزمون در روز جمعه، 
۲۶ آذرماه  برگزار می شــود. داوطلبان برای کســب اطالعات بیشتر از 
شرایط عمومی و اختصاصی، مواد آزمون و مراحل ثبت نام می توانند 
 www.hrtc.ir به ســامانه مرکــز آزمــون جهاددانشــگاهی بــه نشــانی

مراجعه کنند.

خبر

مدیــر حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان 
اصفهــان گفــت: در شــش مــاه اول امســال در 
اســتان بیش از ۱۵۰ هزار ماموریــت اورژانس پیش 

بیمارستانی انجام شد. 
غفــور راســتین مدیــر حــوادث و فوریت هــای 
پزشــکی اســتان اصفهــان گفــت: در شــش مــاه 
اول امســال  تعــداد کل ماموریت هــای اورژانــس 
پیش بیمارستانی اســتان اصفهان ۱۵۰۰۳۳ و در 

شهرستان  اصفهان ۷۷۴۸۴ مورد بوده است.
او عنوان کــرد: تعداد ماموریت هــای غیر تصادفی 
اورژانس پیش بیمارستانی در اســتان ۱۱۵۲۸۲ و 

شهرستان اصفهان ۶۲۱۵۸ مورد است.

مدیــر حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان 
اصفهان تصریح کرد: تعداد ماموریت های تصادفی 
جاده ای اورژانس پیش بیمارستانی در استان هم 

در نیمه نخست امسال ۱۰۶۰۹ مورد بوده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
کاشــان گفت: آتش زدن پســماند های شهری 
در حریــم شــهر موجــب بروز مشــکالت زیســت 

محیطی می شود. 
اللهیار دولتخواه رئیــس اداره حفاظت محیط 
زیست شهرســتان کاشــان با بیان اینکه برخی 
دغدغه های محیط زیســت در کاشان توسط 
نهاد های ذی ربــط به طــور ویژه مورد بررســی 
قرار نگرفتــه اســت، اظهار داشــت: یکــی از این 
موضوعــات پســماند های شــهری اســت کــه 
دغدغه نه تنها کاشان بلکه آران و بیدگل است.

او ضمن اشاره به دغدغه های موجود در زمینه 
پســماند های صنعتــی افــزود: متاســفانه این 
پســماند ها را در حریــم شــهر آتــش می زننــد و 
همین موضوع موجب بروز مشــکالت زیســت 
محیطی ایجاد می شود و الزم است واحد های 
صنعتــی در زمینــه پســماند های خــود اقــدام 

اساسی صورت پذیرد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
کاشــان ضمــن ابــراز گالیــه نســبت بــه صــدور 
دیرهنــگام قــرارداد بــا واحد هــای صنعتــی در 
زمینه جمــع آوری پســماند های صنعتــی ابراز 
داشــت: یکی دیگر از مــوارد و دغدغه ها تخلیه 
نخاله های ساختمانی در نقاط مختلف شهری 
اســت و متاســفانه عــزم جــدی در ایــن زمینــه 

نبوده است.
کید بر ســاماندهی زباله های داخل  او ضمن تا
شــهری گفــت: یکــی از مباحــث تحــت عنــوان 
فاضالب شهری است و انتشــار بوی نامطبوع 
آن موجب نارضایتی شــهروندان شده است و 
یکی دیگر از موارد تالش برای ورود برخی صنایع 
آب بر به شهرستان کاشــان بوده که الزم است 
در این زمینه و در راستای جلوگیری از ورود این 

صنایع تالش شود.
دولتخواه ضمن اشاره به ساماندهی فاضالب 
دغدغــه  عنــوان  بــه  شــهری  پســماند های 
حفاظت محیط زیســت و شــهروندان تصریح 
کرد: شهرداری الزم است در زمینه ساماندهی 
ســگ های ولگــرد ورود خوبــی داشــته باشــد 
و ایــن حیوانات ســاماندهی شــوند تــا دغدغه 

شهروندان رفع شود.
او بــا بیان اینکــه مــردم الزم اســت در مــورد 
کید  ریزگرد هــا و آلودگــی هــوا بیشــتر بداننــد، تا
کرد: ایــن موضوع نباید محــدود به نصب چند 
بنــر باشــد و آنچــه در زمینــه کاهــش آالیندگــی 
هــوا موثــر بــوده عرصه فضــای ســبز اســت، اما 
متاســفانه ما چهار درصد فضای ســبز شــهری 
هســتیم در حالــی که فضای ســبز شــامل بلوار 
و میــدان نمی شــود و در قانــون ســرانه فضای 
ســبز در شــهری هماننــد شــهر کاشــان باید ۱۵ 

درصد باشد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
کاشــان بــا بیان اینکــه روحیــه و منفعــت مردم 
در کنار ایــن فضای ســبز اســت، افزود: مشــغله 
کاری بســیار زیــاد اســت و متاســفانه در اوقــات 
فراغــت مــردم مکان هــای محــدودی بــرای 
گذران وقت دارند. او ضمن اشــاره به مشکالت 
زیســت محیطــی اتوبوس هــای شــهری ابــراز 
داشــت: درخواســت هایی بــرای ســاماندهی 
آالیندگــی اتوبوس هــای شــهری داشــتیم، امــا 
کنون ایــن موضوع محقق نشــده  متاســفانه تا
اســت و حداقــل درخواســت مــا آن اســت کــه 
در ایســتگاه های مبــدا اتوبوس هــا را تــا تکمیل 
ظرفیت خاموش کنند و این موضوع در پاییز و 
زمستان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
کید بر روان کــردن ترافیک  دولتخواه ضمــن تا
شهری با بیان اینکه دستگاه سنجش آالیندگی 
واقــع در میــدان ۱۵ خــرداد دچار خرابی شــده 
اســت، گفت: متاســفانه به دلیل برودت هوا و 
فضای محدود و جای نامتعارف آن بوده است 
که به دلیل شرایط تحریم امکان تامین قطعات 
جایگزین وجود ندارد و از این رو در شرایط الزم 
داده محیط زیســتی دقیقی از منطقه کاشــان 

نداریم.

کمیته امداد امام خمینی استان اصفهان بیش از 
سه میلیارد تومان خسارت ناشی از بالیای طبیعی 
منازل مسکونی به مددجویان خسارت دیده این 

استان پرداخت کرد.
معــاون حمایــت و ســالمت خانــواده اداره کل 
کمیته امداد امــام خمینی )ره( اســتان اصفهان 
کنون، حــدود ۳۰۰ خانــواده از  گفت: از پارســال تا
بیمه حــوادث خــود اســتفاده و ۳ میلیــارد و ۶۰۰ 
میلیون تومان برای جبران بخشــی از خســارات 

بهره مند شدند.
هادی بنایی افزود: ســاختمان و وسایل منازل 
تمــام مددجویــان بــا هــدف تامیــن بخشــی 
از خســارات ناشــی از حــوادث طبیعــی، به طــور 
رایگان زیر پوشــش بیمــه حــوادث قرارگرفتــه و از 
خدمات این نهاد در حــوزه مدیریت بحران بهره 

مند می شوند.
وی بابیان اینکــه ســال گذشــته در زلزلــه پادنــا 
۲۰۰ خانــوار تحت حمایــت دچار حادثه شــدند، 
گفت: بیش از ســه میلیــارد و ۴۵ میلیــون تومان 
کمک هزینــه جبــران خســارت بــه خانوار هــای 
آســیب دیده این حادثــه طبیعی نیــز اختصاص 

یافته است.

جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان به بیش از 
دو هزار و ۳۰۰ بهره ور اعتبار بالعوض در حوزه دارو، 

درمان و توانبخشی اختصاص داد. 
محمدنوید متقی معاون امور داوطلبان جمعیت 
هالل احمــر اســتان اصفهــان گفــت: از مجموع 
اعتبــارات دریافتی بــه میــزان ۲۴ میلیــارد ریال، 
۳۰۷ بیمار نیازمند از خدمــات دارویی داروخانه 
کز  جمعیت هالل احمر و ۱۰۱ مددجو از خدمات مرا

توانبخشی استان بهره مند شدند.
وی افزود: همچنیــن هــزار و ۹۰۳ مراجعه کننده 
کز خــارج از ســازمان از این خدمات  درمانی از مرا

بهره مند شدند.

مدیرحوادثوفوریتهایپزشکیاستاناصفهان:

انجام ۱۵۰ هزار ماموریت اورژانس پیش بیمارستانی 
در استان 

آتش پسماندها دامنگیر حریم شهر 

خبر

باحمایتکمیتهامدادامامخمینیاستاناصفهان:

جبران خسارت سه میلیارد تومانی حوادث منازل 
مددجویان اصفهانی 

معاونامورداوطلبانجمعیتهاللاحمراستاناصفهان:

اختصاص اعتبارات بالعوض هالل احمر اصفهان 
در حوزه دارو، درمان وتوانبخشی 

خبر

معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
بهزیســتی اســتان اصفهان گفت: اســتان 
در  ســنتر  موبایــل   ۳ دارای  اصفهــان 
شهرهای اصفهان، خمینی شهر و لنجان 
کــه تقریبــا هــر روز بــه پاتوق هــای  اســت 
معتادان در مناطق حاشــیه ای سرکشــی 

می کنند. 
کبــر ابراهیمی معــاون پیشــگیری از  علی ا
آســیب های اجتماعی بهزیســتی اســتان 
اصفهــان گفــت: در مقابلــه بــا اعتیاد ســه 
سیاســت  دارد؛  وجــود  سیاســت  نــوع 
کــه توســط نیرو هــای  مقابلــه بــا عرضــه 
انتظامــی، امنیتــی، بســیج و ســپاه انجام 
می گیرد، سیاســت مقابله با تقاضــا که به 
آن پیشــگیری و درمــان گفتــه می شــود و 
تالش بر این است که افراد مصرف را شروع 
گر به مصرف روی آوردند، هرچه  نکنند یا ا
سریع تر به سمت درمان سوق داده شوند 
و سیاست سوم پایش آســیب نام دارد که 
برای افراد درگیر اعتیــاد که تمایلی به ترک 
ندارنــد یــا در اعتیاد بســیار پیــش رفته اند 
و احتمــال ابتــال بــه بیماری هایــی دارند و 
معموال بی خانمان یا در حاشــیه شــهر ها 

زندگی می کنند، به کار می رود.
     خدماتسیاروثابتپایشآسیب

وی در خصوص خدمات کاهش آســیب، 
ادامه داد: خدمات کاهش آسیب از سال 
۱۹۰۵ در انگلســتان شــروع شــده و تقریبــا 
در تمــام کشــور های جهــان وجــود دارد، 
تالش می شود با برنامه هایی آسیب های 
بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، بدنی در 
افراد معتاد کاهش یابد و از ابتالی آن ها به 
بیماری هایی ماننــد HIV و بیماری های 
منتقــل شــونده جنســی جلوگیری شــود. 
نوعی از خدمات کاهش آسیب در مناطق 
کــه بیشــتر در حاشــیه  پاتــوق معتــادان 
شــهر ها اســت و نوع دیگری از خدمات به 
صورت سیار ارائه می شود که موبایل سنتر 

نام دارند.
معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
بهزیســتی اســتان اصفهان افزود: موبایل 
ســنتر ها خودرو هایــی مجهز بــه خدمات 
و امکانــات اولیــه بهداشــتی، خدمــات 
پانســمان، غــذا، آب، ســرنگ، وســایل 
پیشگیری، وسایل مصرف ایمن همراه با 
افراد آموزش دیده اســت که وارد پاتوق ها 
شــده و بــه معتــادان خدمــات الزم را ارائه 
می دهند. از معتادان هر ســه ماه آزمایش 
HIV گرفتــه می شــود تــا در صــورت وجود 
خطــر ابتــال، هرچــه ســریع تر شناســایی و 
کــز مشــاوره بیماری هــای رفتــاری  بــه مرا
ارجاع داده شوند. استان اصفهان دارای 
سه موبایل ســنتر در شــهر های اصفهان، 
خمینی شــهر و لنجان اســت که تقریبا هر 
روز به پاتوق ها سرکشی کرده و به معتادان 

خدمات ارائه می دهند.
وی با اشاره به وضعیت اعتیاد در حاشیه 
شــهرها، اظهــار کرد: افــراد حاشیه نشــین 
کثرا مهاجر هســتند؛ افــرادی که  شــهر ها ا
بــه دلیــل خشکســالی، بیــکاری، فقــر و … 
از ســرزمین مــادری خــود به ایــن مکان ها 
رانده شــده اند. چنیــن افرادی به شــدت 
احساس تبعیض کرده و این حس تبعیض 
کارآمدی  باعث به وجود آمدن احساس نا
می شــود؛ بنابراین آن ها شــروع به آسیب 
زدن بــه امــوال دیگــران یــا ارتــکاب جرایم 
نهایــت دســت  و در  مختلــف می کننــد 
بــه آسیب رســاندن بــه خــود می زننــد کــه 
کم  یکــی از این آســیب ها اعتیاد اســت. ترا
جمعیت، نداشتن تحصیالت، پناه آوردن 
معتــادان کارتن خواب در شــب بــه مکان 
کن در آن مناطق  زندگی آن ها و… افراد سا

را مستعد آسیب می کند.
     عزمجدیبرایراهاندازیکمپفدک

راه انــدازی  خصــوص  ابراهیمــی در 
کمــپ مــاده ۱۶ فــدک اســتان اصفهــان، 
کــرد: طبــق قانــون برنامــه  خاطرنشــان 
ششم توســعه شــهرداری و بهزیستی باید 
کزی با کمک یکدیگر به ساماندهی  در مرا
کارتن خــواب  و  خیابانــی  معتــادان 
اقــدام کننــد؛ در همین راســتا شــهرداری 
اصفهــان عزمی جــدی بــرای راه انــدازی 
پروژه عظیم کمــپ ماده ۱۶ فدک داشــته 
و بــرای بــه نتیجــه رســیدن چنیــن پــروژه 
عظیمی فرصت الزم است. طبق قول های 
داده شده فاز هایی از کمپ ماده ۱۶ فدک 
تا پایان ســال جــاری راه اندازی می شــود. 
بســزایی  کمــک  کمــپ  راه اندازی ایــن 
کاهــش آســیب های اجتماعــی شــهر  در 

اصفهان می کند.

معاونپیشگیریازآسیبهای
اجتماعیبهزیستیاستاناصفهان:

فعالیت ۳ موبایل سنتر 
برای کاهش آسیب اعتیاد 

در مناطق حاشیه ای 

۷۴۲ نفرسهمیه اصفهان در فراخوان جذب همکاری داوری و میانجی گری 

رئیس پلیــس راه اســتان اصفهان گفــت: تیم های 
دســتگاه های امدادی در ۹ نقطه برف گیر استان در 
طول طرح زمستانی اســتقرار خواهند داشت که با 
تمهیدات انجام شده در نقاط و گردنه های برف گیر 
خدمات الزم به رانندگان ارائه می شــود. ســرهنگ 
ع اظهار کرد: بــا توجه به فرا رســیدن فصل  اصغــر زار
ســرما اقدامات طرح زمستانی امسال با هماهنگی 

دستگاه های امدادی به مرحله اجرا درمی آید.
وی افزود: برابر سال های قبل تیم های دستگاه های 
امــدادی در ۹ نقطه برف گیر اســتان در طــول طرح 
زمستانی اســتقرار خواهند داشــت که امیدواریم با 
تمهیدات انجام شده بتوانیم در نقاط و گردنه های 

برف گیر خدمات الزم را به رانندگان ارائه دهیم.
رئیس پلیس راه اســتان اصفهان ادامــه داد: در نظر 
گرفتن شرایط آب و هوایی راه ها و آمادگی الزم رانندگان 
بــرای رانندگــی در این شــرایط رعایت فاصلــه طولی 
هنگام رانندگی در شــرایط خاص زمســتانی، همراه 
داشتن تجهیزات زمستانی هنگام رانندگی در فصل 
ک کن، اطمینان  زمستان از قبیل زنجیر چرخ، برف پا
از سالم بودن سیستم گرمایشی و تهویه خودروها به 
جهت جلوگیری از بخارزدگی شیشه خودرو و کاهش 
دید راننده را مدنظر داشته باشند و به عدم استفاده از 
تلفن همراه حین رانندگی و توجه کامل به جلو هنگام 

رانندگی توجه کنند.

در پی زمین لرزه استان هرمزگان جمعیت هالل 
احمر اســتان اصفهان آمادگــی الزم برای ارســال 

محموله و امداد رسانی را در صورت نیازدارد. 
جمعیــت  محمد هاشــمی مدیرعامل  علــی 
هالل احمر اســتان اصفهــان بــا بیان اینکه هنوز 
درخواســتی بــرای کمــک بــه اســتان زلزلــه زده 
هرمزگان نشــده اســت، گفت: پــس از زمیــن لرزه 
اســتان هرمزگان، نیرو های امدادی هالل احمر 
اســتان به ویــژه منطقــه جنــوب و جنــوب غربی 
استان در حالت آماده باش برای ارسال محموله 

در صورت نیاز هستند.
وی اســتان اصفهــان را پشــتیبان دوم کمــک و 

امدادرسانی به مناطق زلزله زده هرمزگان دانست 
و افزود: هم استانی ها می توانند کمک های خود 
را به شماره حساب ۵۴۰۵۴۰۰۰۹۴ نزد بانک ملت 
و ۹۹۹۹۹ نزد کلیه بانک ها برای کمک های نقدی 

مردمی به زلزله زدگان هرمزگان واریز کنند.
در ساعت ۱۵ و ۳۶ دقیقه یکشنبه ۲۳ آبان زمین 
لرزه ای بــه بزرگی ۶.۴ ریشــتری اســتان هرمزگان 
را لرزاند ودر کمتر از چندثانیه زلزلــه دوم با قدرت 
۶.۳ یشــتر به وقوع پیوســت و پــس از آن دو زلزله 
دیگر با قدرت ۴ ریشتر، و زمین لرزه هایی به ترتیب 
بــا قــدرت ۳.۹، ۳.۴، ۴.۵، ۳.۵ و ۴ ریشــتر این 

منطقه را تکان داد.

خبرخبر
رئیسپلیسراهاستاناصفهانخبرداد:

اجرای طرح زمستانی پلیس در ۹ نقطه 
برف گیر استان

مدیرعاملجمعیتهاللاحمراستاناصفهان:

آمادگی هالل احمر اصفهان برای 
امدادرسانی به زلزله زدگان هرمزگان 
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نقد کتاب موجب رونق و بالندگی بازار نشر و 
ارتقاء فرهنگ کتابخوانی 

دفتــر  کتابخانــه  اداره  رئیــس 
اســالمی اصفهان  تبلیغــات 
گفت:مقولــه نقــد را بــا اشــکال 
لهای غیرمنطقی نباید اشتباه   تراشــیها و اســتدال
گرفت امــا نقــد ســازنده باعــث رونــق بــازار و ارتقاء 

فرهنگ کتابخوانی است. 
احمد خیری رئیس اداره کتابخانه و اطالع رسانی 
دفتــر تبلیغــات اســالمی اصفهان گفــت: انســان 
در طــول زمــان با توجــه بــه روحیه پرسشــگری در 
راســتای رفــع مســائل و پیشــرفت دانــش خــود، 
بــه تولید آثار متنــوع علمــی و فرهنگی رو مــی آورد؛ 
بــدون تردیــد یکــی از عواملی کــه موجب تــداوم و 
روزآمدی این آفرینش های فکری می شود موضوع 

نقد است.
وی افــزود: نقد بــه معنای محک زدن و ســنجش 
کیفیــت یــک اثــر علمــی، تــالش می کنــد تــا درک 
کامل تــری از آن اثــر علمی داشــته باشــیم؛ در نقــد 
ســازنده، عــالوه بر تشــخیص قوت هــا و ضعف ها، 
راز هــا و پیچیدگی های آن اثــر نیز تبییــن و تحلیل 

می شوند تا خواننده را در فهم اثر کمک کند.
رئیس اداره کتابخانه و اطالع رسانی دفتر تبلیغات 
اســالمی اصفهان بیــان کرد: معلم شــهید اســتاد 
مطهــری در کتــاب اســالم و مقتضیــات زمــان در 
معنــای نقــد می نویســند که:»به طــور کلــی برای 
هر انسانی الزم اســت که دارای فکر نقادی باشد. 
قوه نقادی و انتقاد کردن بــه معنای عیب گرفتن 
نیســت؛ بنابراین معنــای انتقــاد، یک شــیء را در 
محک قــرار دادن و به وســیله محــک زدن به آن، 
سالم و ناسالم را تشخیص دادن است؛ مثال انتقاد 
از یــک کتــاب معنایش این نیســت که حتمــا باید 
معایــب آن کتاب نمودار بشــود، بلکــه باید هرچه 

از معایب و محاسن داشته باشد، آشکار بشود«.
تشخیص آثار ارزنده و اصیل ازسطحی و سخیف با 

ترویج نقد کتاب
خیری با بیان اینکه ترویج نقد کتاب، شاخصی را 
در اختیار عالقمنــدان به کتاب قــرار می دهد تا در 
گزینش و تهیه کتاب دقت بیشتری داشته باشند، 
کیــد کــرد: آثــار ارزنــده و اصیــل را از آثار ســطحی  تا
و ســخیف تشــخیص دهنــد؛ در کشــور مــا بــه نقد 
کثــر نقد ها به  مکتوب کمتــر پرداخته می شــود و ا
شــکل شــفاهی و به صورت کلی روی محتــوا ارائه 

می شود که خالی از اشکال نیست.
وی با اشــاره به اینکه در این گونه نقد ها مخاطب 
کتفا می کند و ضعف این گونه  به آنچه می شــنود ا

نقد و بررســی ها این اســت که به طور تخصصی اثر 
مورد نظر سنجش نمی شوند و نیز به علت شفاهی 
بودن ماندگاری ندارد، بیان کرد: این نقد ها بیشتر 
از طرف ناشر و یا انجمن های ادبی صورت می گیرد.
رئیس اداره کتابخانه و اطالع رسانی دفتر تبلیغات 
اســالمی اصفهان بیــان کــرد: نقد هــای تخصصی 
کثر جلســاتی هــم که در این  کمتر اتفاق می افتد. ا
خصــوص در محافــل علمــی و ادبی ایران مرســوم 
اســت بیشــتر حالــت ترویجــی دارد و بــه جــای 
روشنگری و محک، به معرفی کلی کتاب، ستایش 
و تمجید از نویسنده بســنده می کنند و غالبا فاقد 
ویژگی هایی هســتند که از یک جلســه نقد انتظار 

می رود.
     مقولهنقدرابااشکالتراشیهاو

استداللهایغیرمنطقینبایداشتباهگرفت
وی اضافه کرد: مقوله نقد را با اشــکال تراشــی ها و 
اســتدالل های غیر منطقــی نباید اشــتباه گرفت. 
برخی بر ایــن باورند که نقــد کتاب یعنــی قضاوتی 
منفی در مورد اثر، لذا به همین تصور از آن استقبال 
نمی کنند. در این موضوع منظور ما نقد سازنده نه 

مخرب است.
خیری تصریح کرد: منتقدی که متخلق به اخالق 
حرفه ای باشد از سر خیر خواهی نقد می کند و تمام 
جنبه های مثبــت و منفی را در کنــار هم می بیند، 

تمام ویژگی های اثــر را مورد کنکاش و بررســی قرار 
می دهــد و بدون تعصــب و گرایــش جانبدارانه ای 
همراه با اســتدالل منطقی نقاط قوت و ضعف اثر 

را ارزیابی می کند.
گاهی و اطالع  گر نقد، برخاسته از آ وی اضافه کرد: ا
از اصول نقد علمی باشد، یقینا موجب می شود تا 
نویسندگان احساس کنند که اثر آن ها مورد دقت 
و نقد قــرار می گیــرد در نتیجه تالش می کننــد تا در 

تولید اثر دقت بیشتری داشته باشند.
     ایستادگیدربرابرجریانتبلیغاتکاذب

رئیس اداره کتابخانه و اطالع رسانی دفتر تبلیغات 
کید کــرد: منتقــد منصف، با  اســالمی اصفهان تا
نقد عالمانــه و بدون هــر گونه ســوگیری می تواند 
در برابــر جریــان تبلیغــات کاذب بایســتد و با نقد 
اصولی و منطقی پرده ها را از برابر چشم مخاطب 
کنار بزند تــا با خلوص و ارزش واقعــی محتوای آن 

اثر آشنا شود.
وی اضافــه کــرد: در ایــن میــان نقد هــای علمــی و 
گاهــی دادن و ارزیابــی،  روشــمند می توانــد بــا آ
شاخص مطمئنی باشــد تا کار انتخاب آثار فاخر و 
ارزشمند را برای مخاطبین و عالقمندان تسهیل 
بخشد و آن ها را راهنمایی کند. در ارتباط با آداب 
نقد صحیح باید به تبییــن ویژگی های مضمون و 
ساختار اثر، نقد بی طرفانه و منصفانه توجه داشت 

و همچنین طرح نتایج قیاسی و استداللی، که این 
امر هم مخاطب و هم صاحب اثر را قانع می کند.

     گزارههاییمنطبقبرپایههایاصول
علمیوروشمندالزمهنقد

گزاره هــا و  بایــد  کــرد: منتقــد  خیــری تصریــح 
برهان هایی کــه ارائــه می دهد در راســتای صدق 
گفته هــای خــود باشــد. گزاره هایــی منطبــق بــر 
پایه های اصول علمی و روشــمند تا بــاور مخاطب 
گــر  تقویــت پیــدا کنــد. ناقــد تــالش می کنــد کــه ا
نوشــته ای در خــور و شایســته اســت، بــه دیگران 
گر نوشته ای ضعیف و ناپسند است  معرفی کند و ا
گاه کنــد، زیرا برای همگان تشــخیص  دیگــران را آ

نقاط ضعف امکان پذیر نیست.
وی گفــت: بــه طــور معمــول نقد هایی کــه خنثی 
و بــدون دلیــل و برهــان باشــد و از چارچــوب 
ج باشد مورد اســتقبال تولید کنندگان  علمی خار
اثر و جامعه عملی قرار نمی گیرد؛ لذا ناقد باید قبل از 
ارزیابی اثر با مبانی و ضوابط این علم آشنایی کافی 
غ از هرگونه احساسات و تعلق با  داشته باشد و فار
نقدی سازنده و رعایت اخالق علمی منجر به اصالح 
و پیشرفت در تألیف آثار بعدی شود؛ بنابراین نقد 
گر علمی و با رعایت اصول اخالقی  و نگاه انتقادی ا
باشــد آثار علمــی را روزبــه روز کیفیت می بخشــد و 

باعث، ترقی و تعالی خواهد شد.

"چنــد  ســینمایی  فیلــم 
کارگردانــی و  قطــره آبــان" بــه 
تهیه کنندگی محمد اسماعیلی 
و جواد اسماعیلی اولین فیلم داستانی با موضوع 
عملیات محرم و "حماسه ۲۵ آبان" رونمایی شد. 

 ســرهنگ محمد رضایی رئیــس بنیاد حفــظ آثار 
و نشــر ارزش های دفاع مقدس اصفهــان در آئین 
رونمایــی  فیلــم چنــد قطــره آبــان، اظهار کــرد: ما 
باید به خــود ببالیم کــه تاریخــی چنین سرشــار از 
حماسه و ایثار داریم که تا سال ها می توانیم روایتگر 
صحنه های ناب و زیبای آن باشیم و بیش از آن باید 
به خود ببالیم که جوانان دهه ۶۰ ما حماســه ۲۵ 
آبان سال ۶۱ را رقم زدند و امروز جوانان دهه ۷۰ و ۸۰ 
با تولید کار های هنری و فرهنگی حماسه دیگری 
می آفرینند و روایتگر روز های حماسه ایثار اصفهان 
هستند و به این وسیله آن روز ها را برای نسل جدید 

و نسل های آینده ماندگار می کنند.
او ادامه داد: برای تولید یــک اثر هنری، گروه های 
مختلــف زحمــات زیــادی می کشــند و امیدواریم 

که این کار هنری برای مردم اصفهان و نسل های 
آینــده مانــدگار باشــد.با رونمایــی اولیــن فیلــم 
ســینمایی با موضوع حماســه ۲۵ آبان بعــد از ۳۹ 
سال برگ زرینی در تاریخ هنر اصفهان رقم خواهد 
خــورد و امیدواریم که این مســیر در فرهنگ و هنر 

اصفهان ادامه دار باشد.
کمیتنگاهفرهنگی      تالشبرایحا

در ادامه این مراسم هادی نباتی نژاد نیز اظهار کرد: 

شــرکت فوالد مبارکه عالوه بر حــوزه صنعتی که در 
آن فعالیت می کند در حوزه مســئولیت اجتماعی 
همواره پیشقدم بوده است که در حال حاضر عالوه 
بر حمایت از این کار فیلم سینمایی شهید خرازی 
را در دســت تولید داریــم که کار بزرگــی با همکاری 
صداوســیما خواهــد بــود همچنیــن دو مســتند 
داستانی پیرامون زندگی شهدا با حمایت مجتمع 

صنعتی فوالد مبارکه در دست تولید هستند.

اصفهــان  روابط عمومی فوالدمبارکــه  مدیــر 
بابیان اینکــه در حوزه هــای مختلــف مســئولیت 
کــه نــگاه فرهنگــی  کرده ایــم  اجتماعــی تــالش 
کم باشــد، افزود: ما حضور فعال در جریانات و  حا
اتفاقات فرهنگی شــهر را رســالت خود می دانیم و 
در انجام این کار هنری نیز در کنار عوامل بوده ایم 
و تالش می کنیم در دیگــر برنامه های فرهنگی که 
سند هویتی شهر اصفهان هستند همکاری داشته 
باشیم و هنرمندانی که در حوزه ارزشی و هنر اصیل 

فعالیت می کنند را حمایت کنیم.
 فیلم »چندقطره آبان« در هفته گرامیداشــت روز 
کران ویژه توســط  حماســه و ایثار اصفهان، در دو ا
حوزه هنری اســتان اصفهــان، ابتدا روز یکشــنبه 
در پردیس ســینمایی ســاحل به نمایش درآمد و 
همچنین صبح روز جمعه ۲۸ آبان ماه در ســینما 
سپاهان اصفهان نیز به نمایش درخواهد آمد که 
پردیس سینمایی ساحل و سینماسپاهان هردو 
جز ســینما های زیرمجموعــه حوزه هنری کشــور 

هستند.

رئیس کمیســیون فرهنگــی اجتماعی و ورزشــی 
شــورای اسالمی شــهر اصفهان گفــت: اقداماتی 
که در هفته کتاب رقم می خورد در هر سطح باید 

منجر به افزایش سرانه کتابخوانی شود. 
منوچهر مهروی پور رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه این افراد فرهنگی ترین 
کار ممکــن را انجــام می دهنــد اظهــار کــرد: از ۲۴ آبــان همزمــان با 
آغاز هفته کتــاب اتفاقات خوبی در عرصه کتــاب و کتابخوانی رقم 

می خــورد، اما کم اســت لذا بایــد اقدامــات در هر ســطح، منجر به 
افزایش سرانه کتابخوانی شود.

او افزود: برای رســیدن به این مهم باید اقدامات مختلف ســخت 
افــزاری و نرم افــزاری رقــم بخــورد کــه کتابــداران یکــی از ارکان این 

اتفاق هستند.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر 
اصفهان تصریح کرد: امیدواریم در پایان این دوره، این ادعا را داشته 
باشــیم که با تعامل دســتگاه های ذی ربط، توانســتیم قدم های 

مناسبی را در جهت افزایش سرانه مطالعه برداریم.
او  افزود: نشست های هم اندیشی در حوزه کتاب و کتاب خوانی و 
فرهنگ مطالعه در دوره های قبل شورای اسالمی رقم خورده است؛ 
یکی از نشست ها در دوره چهارم، تحت نظر نخبگان و موثران این 
زمینه برگزار شــد و ماحصل این نشست، نوشته شــده که هنوز به 
چاپ نرســیده، اما بــه دنبال چاپ آن هســتیم؛ این کتــاب با نگاه 

آسیب شناسانه نوشته شده است.
کز،  مهروی پور اظهار کرد: کتابداران از نبــود درجه بندی میان مرا
کمبود رویداد های شهری در حوزه کتاب و ضعف هایی در بودجه 
و تجهیزات الزم برای کتابخانه ها به عنوان عمده مشــکالت خود 

یاد می کنند.
او  ادامــه داد: درخواســتی نیــز مبنــی بــر اجــرای دوره هــای ضمن 
خدمت برای کتابداران وجود دارد که امیدواریم مسئوالن مربوط 

به این موضوع رسیدگی کنند.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر 
اصفهان افزود: قطعا اولویت ما فرهنگ کتابخوانی بوده و خواهد 
بود بنابراین از مسئوالن ذی ربط می خواهیم از تمام ظرفیت های 
تبلیغاتی ممکن برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی استفاده 
کید کرد: الزم اســت امکان دسترســی آســان و سریع به  کنند. او تا
کتابخانه ها، کتاب فروشی ها و کانون های کتاب توسط شهرداری 

فراهم شود.

»چند قطره آبان«، روایتگر صحنه های ناب حماسه و ایثار 

رئیسکمیسیونفرهنگیاجتماعیوورزشیشورایاسالمیشهراصفهان:

کتابخوانی  تالش برای افزایش سرانه 

کتاب

فیلم

خبر

استاندار اصفهان گفت: برای افزایش روی آوری 
شهروندان به مطالعه، استان اصفهان نیازمند 

تشکیل ستاد ویژه کتاب و کتابخوانی است. 
سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان در جلسه 
بــا مدیــرکل کتابخانه هــای عمومی اســتان در 
محل استانداری اصفهان گفت: تشکیل ستاد 
ویژه کتاب و کتابخوانی باید بتواند برای افزایش 
سرانه مطالعه و بهره گیری از کتاب و کتابخانه ها 

در سطح استان برنامه ریزی کند.
استاندار اصفهان خاطرنشــان کرد: الگوسازی 
برای مطالعــه و بهره گیــری از کتــاب و کتابخانه 
مقولــه دیگــری اســت که بایــد بــرای کــودکان و 

نوجوانان مدنظر قرار گیرد.
همچنین در این جلسه مدیرکل کتابخانه های 
عمومی استان اصفهان با اشاره به اینکه در دوران 
شیوع ویروس کرونا حضور مردم در کتابخانه ها 
به شدت کم شــد اظهار داشــت: بااین حال ۲۷ 
جشــنواره و ۲۲ هــزار برنامه در فضــای مجازی و 
به طور تقریبی نصف آنچه در سطح کشور برگزار 

شد برگزار کردیم.
کویــی بابیان اینکــه ۱۰ هــزار برنامــه بــه  امیــر هال
مناســبت هفته کتاب و کتاب خوانی در کشــور 
در حال برگزاری اســت اضافه کرد: ۸۰۰ برنامه به 

استان اصفهان اختصاص دارد.
وی با اشاره به اینکه هدف از این برنامه ها انگیزه 
بخشــی اســت اظهــار داشــت: پس ازآن ایجــاد 

کتابخانه هــا اهمیــت دارد و بــر همیــن اســاس 
احداث در شــهر های فاقد کتابخانه در دســتور 

کار قرار گرفت.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اصفهان 
اظهار داشت: ۲۰ درصد کتابخانه های کشور در 
اســتان قرار دارد، اما بااین حال ۲۲ شــهر استان 
کتابخانــه نــدارد، بــر همیــن مبنــا امســال چند 
طرح احداث کتابخانه در دســت اجرا داریم که 
پیشــرفت فیزیکی آن ها حدود ۸۵ تــا ۹۰ درصد 

است.
کویــی تصریح کرد: طــرح نذر کتاب از ســال  هال
کنون در استان اصفهان توانست ۵۰۰ هزار  ۹۸ تا
جلــد کتــاب را از نیکــوکاران و ناشــران در اختیار 
کتابخانه ها و مــردم قرار دهد که اقدام مناســب 

و مفیدی بود.
اســتان اصفهــان بــا بیــش از پنــج میلیــون نفــر 
جمعیــت و ۳۲۰ کتابخانــه، بیشــترین تعــداد 

کتابخانه را در کشور دارد.

مدیــر کل بنیاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفاع 
مقــدس اســتان اصفهــان گفــت: پنجمیــن دوره 
جشنواره تولیدات هنری فانوس در مرحله استانی، 
با تقدیر از ۲۷ برگزیــده و هنرمند اصفهانی با رویکرد 
ترویــج فرهنــگ دفــاع مقــدس بــه پایــان رســید.  
سرهنگ محمد رضایی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان در آیین 
اختتامیه مرحله استانی پنجمین دوره جشنواره 
ملی تولیدات هنــری فانوس گفت: این جشــنواره 
با همت ســازمان هنــری و بنیــاد ســینمایی دفاع 
مقدس برگزار و ۴ دوره قبل آن به صورت کشــوری و 
در یک مرحله برگزار شد. آثار هنری از سراسر کشور به 
دبیرخانه ارسال و داوری شد  و با دعوت از برترین ها به 
دبیرخانه، از آثار برتر تجلیل شد. مدیرکل بنیاد حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس اصفهان بیان کرد: 
هنرمندان اصفهانی در این جشنواره در بخش های 
هنر های نمایشی، تلویزیونی و سینمایی، رادیویی، 
موسیقی و سرود، هنر های تجسمی و در بخش آزاد 
نیز در موضوعات تلویزیونی و سینمایی، موسیقی و 
سرود، هنر های تجسمی و هنر های نمایشی به ارائه 

تولیدات و آثار هنری پرداختند.
وی تصریــح کــرد: در مرحلــه اســتانی و از ســوی 
هنرمندان اصفهانی، ۹۵ اثر به بنیاد حفظ آثار واصل 
شــد و داوری ها صــورت گرفــت و امــروز از برگزیدگان 
مرحله استانی شامل ۲۷ اثر از هنرمندان اصفهانی 
تقدیر شد و این آثار به مرحله کشوری راه پیدا کردند.

۲۷ اثر برتر پنجمین جشنواره تولیدات هنری فانوس 
به شرح زیر است:

برترین ها در هنر های نمایشی به شرح زیر است:
در شاخه نمایش خیابانی "حباب روی آب " علیرضا 

شمس
در شاخه نمایش صحنه ای "خرمشهر ۱۱" مجتبی 

خلیلی
شــاخه نمایشــنامه اثر" یزله روی گدازه های آتش" 

محمد رضا آریانفر
برترین ها در بخش تلوزیونی و سینمایی در ۷ شاخه 

به شرح زیر است:
انیمیشن "انتقام سخت" علیرضا واعظ شوشتری

تله تئاتر "کشتن کابوس ها" حبیب نریمانی
داستانی بلند" از طرف لیال" مجتبی اسپنانی

داستانی کوتاه" جبران می کنم" جمال احمدی

مستند بلند "روز حماسه" سید مهدی بکایی
مستند کوتاه "مستند مادرانه" مجید صدیقی

نماهنگ "۴۰ بهار" سعید عنایتی
در بخــش رادیویــی اســامی راه یافتگان بــه مرحله 

کشوری بدین شرح است:
پادکست "مقاومت" احسان تاکی

نمایش رادیویی" سوزنبان" محمد رادمهر
در بخش موسیقی و ســرود اســامی برندگان بدین 

شرح است:
ســرود دانش آموزی "کابوس دشمن" سید فرشید 

کروان پا
ک من ایــران" رحمــت اهلل  موســیقی بــا کالم "خــا

وطندوست
موسیقی بی کالم "حماسه ایثار و پهلوانی" مرتضی 

شفیعی
در بخــش هنر هــای تجسمی اســامی هنرمندان 
اصفهانی راه یافته به مرحله کشوری جشنواره به این 

شرح است:
خوشنویســی نســتعلیق " کجاییــد ای شــهیدان 

خدایی" محمدرضا کیانزاد
طراحــی بیلبــورد و پوســتر "مدافعــان اســالم" رضــا 

بدرالسما
عکس "تشییع حاج قاسم سلیمانی" روح اهلل جوانی

نقاشی دستی "مسیر ظهور" اثر رضا بدرالسما
در بخش آزاد نیز برترین ها در بخش های تلوزیونی 
وسینمایی، موسیقی و سرود، هنر های تجسمی و 
هنر های نمایشی راه یافته از مرحله استانی تقدیر 

شد.
در بخش تلوزیونی و سینمایی بخش آزاد:

مســتند بلند "شــهرک دارخوین" اثرســید مجتبی 
خیام الحسینی

مستند کوتاه "سید حسین" اثر سید مهدی محرابی
نماهنگ، "فرصت" سید فرشید پاکروان

برترین های موسیقی و سرود در بخش آزاد:
موسیقی با کالم "سرزمین عشق" ستار شمس

در بخش هنر های تجسمی بخش آزاد:
طراحی پوستر و بیلبورد "دست علمدار" رضا بدرالسما
عکس "تشییع حاج قاسم سلیمانی" احسان جزینی

نقاشی دستی "رزمنده" از مصطفی شعرباف
در بخش های هنر های نمایشی بخش آزاد:

نمایشنامه "پنج دقیقه فرصت" اثر محمدرضا رهبری

شــعر بافــی یــا بافــت پارچه هــای ابریشــمی پس از 
قالیبافــی رایج ترین حرفه کاشــانی ها با هزار ســال 
قدمت است بطوریکه یک سوم مردم این دیار از این 

هنر ارزشمند امرار معاش می کنند.
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری کاشــان گفــت: شــعر نوعــی پارچــه 
ابریشمی است که با دستگاه نساجی چهار وردی 
بافته شده و در این نوع پارچه از رنگ های بنفش، 
زرشکی، مشکی، زرد، بادنجانی، سبز و گلی استفاده 
می شود. مهران ســرمدیان افزود: این پارچه برای 
دو خت لباس بانوان در عرض و طول دو متر و برای 
لباس آقایان در دو رنگ سیاه و سفید به عرض دو متر 
کنون  و طول یک و نیم متر بافته می شود. وی، هم ا
۱۴ کارگاه مجهزبه ۳۰ دستگاه را در تولید پارچه های 
شعر بافی دراین شهرستان فعال دانست و گفت: 

کاشــانی ها در ایــن هنر بــه مرکــز بافــت پارچه های 
ابریشمی و شعربافی معروف هستند. رئیس اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان، 
هنر شــعربافی را یکــی از کهن ترین صنایع دســتی 
شهرستان کاشان دانست و افزود: قدمت این هنر 
به آثار کشــف شــده از تار و پود روی ســفالینه های 
کشف شده در محوطه باستانی سیلک باز می گردد.

شعر به معنای موی باریک و نازک است و به نوعی 
پارچه بافته شده از تار و پودی با نخ یا ابریشم باریک 
گفته می شود که در آن به صورت راه راه از رنگ های 
دیگــر اســتفاده شــده اســت. هنرمندان کاشــانی 
تا کنون ۳۳ نشــان ملی مرغوبیت صنایع دســتی 
را کســب کردند که از این تعداد ۳۲ نشــان در رشته 
نساجی است. کاشان به عنوان شهر ملی نساجی 

سنتی در شورای ملی صنایع دستی انتخاب شد.

استانداراصفهان:
اصفهان نیازمند تشکیل ستاد ویژه کتاب و کتابخوانی است 

برگزاری اختتامیه  جشنواره تولیدات هنری فانوس 
باتقدیر از ۲۷ هنرمند اصفهانی 

کاشانقطبهنرشعربافی:

کاشان  شعربافی هنری ماندگار در دیار 

کتابخوانی

جشنواره

شعر بافی

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان 
از افزایش تعداد گردشگران خارجی در شهر 

اصفهان در یک ماه اخیر خبر داد. 
حیدر صادقی معاون گردشــگری اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اســتان اصفهــان  گفــت : در یــک مــاه اخیر 
دستورالعملی با توجه به موافقت ستاد ملی 
مقابله بــا کرونــا و در چارچــوب برنامه های 
وزارتخانه های میراث فرهنگی و امور خارجه 
ابــالغ شــد کــه بــر اســاس آن صــدور روادید 
برای گردشگران خارجی با شرایط خاص و 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی با همکاری 
آژانس های مسافرتی و تعیین محل اقامت 

انجام می شود.
صادقــی بــا اشــاره به اینکــه در حــال حاضر 
آمــار دقیقــی از تعــداد گردشــگران خارجــی 
یک ماه اخیر نــدارد، خاطرنشــان کرد: این 
دستورالعمل توسط آژانس های مسافرتی 
و دفاتــر خدمــات گردشــگری مجــوز دار و 
کارت  در قالــب ســفر ایمن و بــا داشــتن 
 )PCR( کرونــا آزمــون  کسیناســیون و  وا
و اقامــت در مکان هــای مــورد تائیــد ازنظــر 

بهداشتی اجرا می شود.
گردشــگری  صنعــت  بابیان اینکــه  وی 
اصفهان در یک ماه گذشــته متحول شده 
و بخش خصوصی مشــارکت خوبــی در این 
زمینه داشــته اســت، اظهارکرد کــه در پاییز 
امســال با توجــه بــه دســتورالعمل جدید و 
شرایط موجود، گشایش خوبی در صنعت 
گردشگری کشور به ویژه جذب گردشگران 

خارجی صورت بگیرد.
وی ادامه داد: در چند ماه گذشته اقدامات 
گردشــگران بــا  خوبــی بــرای اســتقبال از 
ارتقــاء ســطح کیفــی اقامتگاه ها متناســب 
بــا شــیوه نامه های بهداشــتی و در قالــب 
اســتان  در  هوشــمند  و  ســفر های ایمن 
اصفهان انجام و آموزش های مناســبی نیز 

در این زمینه ارائه شد.
صادقــی پیش ازایــن از آمادگــی اســتان 
گردشــگران  پذیــرش  بــرای  اصفهــان 
خارجــی به منظــور ســفر ایمن و بــا رعایــت 
شیوه نامه های بهداشتی خبر داد و گفت: 
بخش های مختلف گردشــگری در استان 
ازجمله حدود ۴۲۰ آژانس مسافرتی آمادگی 
کامل بــرای پذیــرش گردشــگران خارجی را 
بر اســاس پروتکل های تعریف شده توسط 
ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارتخانه میراث 

فرهنگی دارند.

مدیر انتشارات کتیبه ماندگار شهرضا گفت: 
حــدود ۵۰۰ عکــس از شــهدای شهرســتان 
شــهرضا به تصاویر رنگی تبدیل شــدند که 
بخشــی از آنها شهدای شــهرهای شهرضا، 

منظریه، ونک و استان فارس بودند. 
 محمــد حیــدری مدیــر انتشــارات کتیبــه 
مانــدگار شــهرضا گفــت: از بیــن ۵۰۰ عکس 
رنگــی حــدود ۵۱ عکــس از آن ها مربــوط به 
عملیــات فتح المبیــن اســت که ایــن کار با 
هــدف مانــدگاری عکس هــای شــهدای 
عزیزمــان عــالوه بــر جاودانگــی زنــده نگــه 

داشتن یاد و خاطره آن ها است.
وی با اشاره به هدف تبدیل تصاویر سیاه و 
سفید برای عملیات فتح المبین، افزود: این 
کار در راســتای چــاپ کتابــی با عنــوان نبرد 
نابرابــر، بــا نویســندگی فهیمــه قبــادی و 
همکاری مرتضی صدری انجام شده است.
مدیــر انتشــارات کتیبــه مانــدگار شــهرضا 
بــا اشــاره بــه موضــوع کتــاب نبــرد نابرابــر، 
افزود: این کتاب در مورد خاطرات رزمندگان 
در عملیات فتح المبین اســت، حدود یک 
سال اســت که در پروســه انتشــارات ما قرار 
دارد و در مراحل پایانی اعطای مجوز به سر 
می بــرد، از پنج فصل تشــکیل شــده اســت 
و یکــی از فصل های ایــن کتــاب مربــوط بــه 

تصاویر شهدای این عملیات است.
وی بیــان کــرد: آرشــیو عکس هــا از ســوی 
اداره بنیاد شــهید و امور ایثارگران به ما ارائه 
شــده کــه تقریبــا حــدود ۹۰ درصــد آرشــیو، 
عکس های سیاه و سفید و با کیفیت بسیار 
پایین بودنــد بنابر این برای اینکــه در چاپ 
کتاب عکس های با کیفیتی داشته باشیم 
عکس ها را از سیاه و ســفید به رنگی تبدیل 

کردیم.
گفتنی اســت بخشــی از این عکس هــا برای 
کتاب هــای دانشــنامه شــهرضا و تقویــم 

فرهنگی هم استفاده شده است.

افزایش تعداد گردشگران
 خارجی در اصفهان 

مدیرانتشاراتکتیبهماندگارشهرضا:

تبدیل ۵۰۰ عکس از شهدای 
شهرضا به تصاویر رنگی 

گردشگری

کتاب



سال پنجم - شماره 1278
چهارشنبه  2۶  آبان 1۴۰۰ - 11 ربیع الثانی 1۴۴۳

17 نوامبر    2۰21 ورزش6
سرمربی تیم والیبال نشسته ذوب آهن:

فرصتی برای بازی دوستانه نداشتیم
ســرمربی تیــم والیبال نشســته 
ذوب آهــن گفــت: کیفیت لیگ 
بهتر از ســال های گذشته است 
زیرا بازیکنان خــوب در تیم ها پخش شــده اند که 
سطح کیفی لیگ را باال می برند. ذوب آهن، شهر 
بابک، مدافعــان شــمال و صنعت نفت آبــادان از 

مدعیان قهرمانی هستند.
بــه گزارش ایمنــا، تیــم والیبــال نشســته آقایــان 
ذوب آهــن در فصل گذشــته لیگ، تعــداد بازی و 
ست های برده ای که داشت با تیم های اول و دوم 
جدول برابر بود ولی در شمارش امتیاز شش صدم 

کم آورد و سوم شد.
محمدرضــا رحیمی هدایت ایــن تیــم را برعهــده 
دارد. او قصد جذب دو بازیکن خارجی را داشت و 
مقدمات آن نیز انجام شده بود، اما از طرف باشگاه 
ابالغیه ای مبنی بر جذب نکردن بازیکن خارجی 
آمد و آن ها مجبور شدند از بازیکنان داخلی برای 
پر کردن نقاط ضعف تیم استفاده کنند. در همین 
راستا، گفت وگویی با سرمربی تیم والیبال نشسته 
ذوب آهن انجام شــده اســت که مشــروح آن را در 

ادامه می خوانید:
     درحالحاضرشرایطتیموالیبالنشسته

ذوبآهنچگونهاست؟
بــا حمایــت باشــگاه ذوب آهــن اردوی ســوم تیم 
را در محــل کمــپ تیم های ملــی برگــزار کردیم که 
تجهیزات خوبی در اختیار داشتیم. دو نفر بازیکن 
جدید به تیم اضافه شدند، هرچه رو به جلو پیش 

می رویم شرایط تیم بهتر می شود.
     سازمانلیگبرنامهمسابقاترااعالم

نکردهاست؟
طبق اعــالم اولیــه قرار بــود لیگ از ســوم آبــان ماه 
شــروع شــود که با برگزاری کالس مربیگری درجه 
یک، هم زمان شد و این رقابت ها به تعویق افتاد. 
در تاریخ جدیــد اعالم کردنــد لیــگ از ۲۵ آبان ماه 

آغاز می شود.
     چهبازیکنانیراجذبکردید؟

مهــرزاد مهــروان، لیبــروی دوم تیم ملــی را جذب 
کردیــم تــا در توپ گیری بــه ما کمک کنــد، محمد 
خالقی را هم به جمع بازیکنان اضافه کردیم که از 

بازیکن قدرتی زن است.

     باتوجهبهاینکهدورسومتمریناتراپشت
سرگذاشتید،تیمراچگونهارزیابیمیکنید؟

شــرایط خوبی داریم، به ۵۰ الی ۶۰ درصد آمادگی 
رسیده ایم و با شــروع مســابقات به آمادگی کامل 

نیز خواهیم رسید. 
با تیم های بزرگی مثل مس شهر بابک، مدافعان 
شــمال و صنعــت نفت آبــادان بایــد رقابــت کنیم 
و شــرایط نسبت به ســال گذشته ســخت تر شده 
اســت که امیدواریم با حمایت باشگاه ذوب آهن 

به قهرمانی برسیم.
     بازیدوستانهاینداشتید؟

فرصتی برای انجام بازی دوستانه نبود، زیرا بیشتر 
مربیان لیگ در کالس مربیگری درجه یک شرکت 
کردند و این شرایط برای تیم ما که بازی تدارکاتی 

نداریم خوب نیست.
     آیاباشگاههمکاریالزمراانجاممیدهد؟

باشــگاه ذوب آهــن بــرای کلیــه رشــته های خــود 

دستورالعملی صادر کرده است که بازیکن خارجی 
جــذب نمی کننــد. دو بازیکــن خارجــی مــد نظــر 
داشــتم و مقدمــات آن نیــز انجام شــده بــود که با 
دســتورالعمل ابالغــی کنســل شــد، به جــای آنها 
دو بازیکن ایرانــی گرفتیــم و حــدودا ۸۰ درصــد 

خواسته های ما عملی شده است.
     امسالهدفذوبآهنازحضوردرلیگ

برتروالیبالنشستهچیست؟
تیم را برای قهرمانی بســتیم. سال گذشته امتیاز 
و تعــداد ســتی که بــرده بودیــم بــا تیم هــای اول و 
دوم یکی بــود و فقط در شــمارش امتیازها شــش 
صدم کــم آوردیــم ولی قصــد داریــم امســال رنگ 
مدال مــان را خوش رنگ تر کنیــم و جواب اعتماد 

باشگاه را بدهیم.
     آیابازیهابهصورتمتمرکزبرگزارمیشود؟

جلســه ای برگزار شــد که در آن اعالم شــد بازی ها 
به صــورت رفت و برگشــت انجــام می شــود، اما به 

دلیل شــیوع بیمــاری کرونا بــه صــورت متمرکز در 
چهار مرحله مقدماتــی و دو مرحله پلــی آف برگزار 

خواهد شد.
     لیگامسالراچطورمیبینید،کدام

تیمهامدعیقهرمانیهستند؟
فکر می کنم کیفیت لیگ بهتر از سال های گذشته 
اســت زیرا بازیکنان خوب در تیم ها پخش شدند 
که ســطح کیفی لیگ را باال می برنــد. ذوب آهن، 
شهر بابک، مدافعان شمال و صنعت نفت آبادان 

از مدعیان قهرمانی هستند.
     حرفآخر؟

خوشبختانه فوالد مبارکه سپاهان هم به والیبال 
نشسته ورود کرده است و یک تیم تشکیل دادند 
که از دســته یک شــروع می کنند. آرزوی موفقیت 
برای این تیــم دارم و امیدوارم ســال آینده دو تیم 
در لیگ برتــر والیبــال نشســته از اصفهــان حضور 

داشته باشند.

خبر

ورزشــکار رشــته پارادوومیدانــی کشــورمان به 
علت نقض قوانین ضد دوپینگ با محرومیت 

چهار ساله مواجه شد.
کمیته بین المللی پارالمپیک اعالم کرد که مهران 
نکویی مجد ورزشــکار رشــته پارادوومیدانی به 
دلیل نقض قوانین مرتبط با مبارزه با دوپینگ، 
با محرومیت ۴ ســاله مواجه شد و بدین ترتیب 
نمی تواند از تاریخ ۷ سپتامبر ۲۰۲۰ تا ۶ سپتامبر 

۲۰۲۴ در هیچ رقابتی شرکت کند.
تخلــف نکویــی مجــد براســاس قانــون ضــد 
کــه بــه  دوپینــگ IPC و در مــاده ۲.۲ اســت 
»اســتفاده یا تالش برای اســتفاده توســط یک 
ورزشــکار از یــک مــاده ممنوعــه یــا یــک روش 

ممنوعه« اشاره می کند.
در این مورد خــاص نیز یکی از آزمایشــگاه های 
معتبر آژانــس جهانی مبارزه بــا دوپینگ )وادا( 
گزارش داده که دستکاری شیمیایی و فیزیکی 
برای جایگزینی نمونه ادرار صورت گرفته است. 
در واقــع بــا توجــه بــه نمونه گیری هــای قبلی، 

نکویی مجد نتوانســته توضیحــات کافی ارائه 
بدهد که چرا نمونه دریافتی از او در آزمایشگاه با 

آن نمونه ادرار مطابقت نداشته است.
قبــل و در جریــان  نکویــی مجــد دو ســال 
رقابت هــای پارادوومیدانی قهرمانی جهان در 
سال ۲۰۱۹ موفق به کسب مدال نقره و سهمیه 
بازی هــای پارالمپیــک ۲۰۲۰ توکیو شــد، اما به 
دلیــل آنکــه رکوردهایــش از رکورد هــای مدنظر 
کمیته ملی المپیــک برای اعزام بــه توکیو کمتر 

بود، شانس اعزام را از دست داد.

رزمی کار ایران دومین پیروزی خود در مبارزات 
حرفه ای بالروس را رقم زد.

نویــد عبدالملکــی در جریــان رقابت هــای 
رزمی ترکیبــی »MMA« کــه از ســوی ســازمان 
معتبــر BFC در بــالروس برگــزار شــد بــه دیدار 

»دنیــس کروتــوف« نماینــده کشــور میزبــان 
رفــت و در حالی کــه همان ابتــدا روی ضربات 
حریــف از ناحیه بینی به شــدت آســیب دیده 
بود در دقیقه ســوم مبارزه با استفاده از فنون 
ترکیبی، رقیب خود را شکســت داد و موفق به 

کسب پیروزی شد.
عبدالملکــی هم چنیــن در اولین مبــارزه خود 
رزمی کار دیگــری از اوکراین با عنــوان قهرمانی 

آماتور همین سازمان را شکست داده بود.
کســب  کاراتــه و  کــه ســابقه حضــور در  وی 
چندیــن مــدال بین المللــی و آســیایی را در 
کارنامه دارد به مدت یک ماه در کمپ تمرینی 

روسیه حضور خواهد داشت.

رییس انجمــن پارادوومیدانی گفت: مســابقات 
قهرمانی کشــور پارادوومیدانی در شرایطی پس از 
۲ سال برگزار شد که با افت رکورد ورزشکاران مواجه 

بودیم و رکورد جدیدی به ثبت نرسید.
غالمرضا کمانــه در گفت وگو با ایســنا، اظهــار کرد: 
مسابقات قهرمانی کشور پارادوومیدانی در بخش 
مردان را به خاطر رعایت پروتکل های بهداشــتی 
و حفظ سالمتی ورزشکاران سعی کردیم با تعداد 
محــدود برگــزار کنیــم تــا مشــکلی بــرای برگــزاری 
نداشته باشیم. البته این مسابقات چون در فصل 
بدنسازی برگزار شد با افت رکورد ورزشکاران مواجه 

بودیم و رکورد جدیدی به ثبت نرسید.
وی گفت: دوومیدانی کارانی که رکورد آنها در حد 
رکورد نفر چهارم پارالمپیک توکیو بوده و یا در ۴ سال 
گذشته رکوردهای قابل توجهی را ثبت کرده باشند، 
در لیست بلند نفرات اعزامی به بازیهای پاراآسیایی 

چین گنجانده خواهند شد.
رییس انجمن پارادوومیدانــی درباره حضور ملی 
کثر  پوشان در مسابقات قهرمانی کشــور، گفت: ا
ملی پوشــان به دلیل این که در بدنسازی مطلق 
بودند با هماهنگی فدراسیون در قهرمانی کشور 
شرکت نکردند، البته اسامی این افراد نیز در اختیار 
کمیته ملی پارالمپیک قرار خواهد گرفت تا در لیست 
بلند نفــرات اعزامی به بازیهای پاراآســیایی چین 

گنجانده شوند.
کمانه همچنین از برگزاری مرحله دوم مسابقات 
قهرمانی کشــور در اردیبهشــت ســال آینــده خبر 
داد و خاطرنشــان کرد: بعد از برگزاری مرحله دوم 
مسابقات قهرمانی کشــور و انتخابی تیم ملی که 
اردیبهشــت ســال آینــده برگــزار می شــود، نفرات 
اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان ژاپن در شهریور 
ســال آینده و بازیهای پاراآسیایی چین مشخص 

خواهد شد.
وی در پاســخ به این پرســش که چقدر از عملکرد 
دوومیدانی کاران در قهرمانی کشور راضی بودید، 
اظهار کرد: این مسابقات در شرایطی راضی کننده 
بود که در تمــام مواد دوومیدانی برگزار می شــد نه 
در چند ماده دوومیدانی. امیدوارم در مسابقات 
بعدی شاهد حضور تمام ملی پوشان در تمام مواد 

دوومیدانی باشیم.

قهرمان سابق ووشو ایران از حمله اراذل و اوباش 
گردانش در هنــگام  و اسیدپاشــی بــه وی و شــا

خارج شدن از خانه ووشو اصفهان خبر داد.
گــو با ایســنا، در  گفــت و  حمیدرضــا الدور در 
خصوص تکرار حملــه و درگیری توســط اراذل و 
گردانش "خانه  اوباش در محل تمرین خود و شا
ووشــو" اصفهان اظهارکرد: این چندمین مرتبه 
است که مورد حمله افراد ناشناس قرار می گیریم، 
هفته گذشته نیز بر روی ماشین شخصی ام اسید 
ریخته بودند کــه زیــاد توجهی نکــردم، در چند 
مــورد درگیری هــای زیــادی در محلی کــه خانه 
ووشــو اصفهان در منطقــه مارچین واقع شــده 
است، ایجاد شده که آنجا را به محل ناامنی برای 

ورزشکاران ایجاد کرده است.
وی افــزود: پس از تمریــن در هنــگام ترک محل 
تمرین ماشینی که در جلوی ماشین ما حرکت 
می کــرد حــرکات ناموزونــی انجــام مــی داد کــه 
متوجه شــدم روی ماشــین اســید ریخته شده 
اســت و زمانی که پیاده شــدم و بــرای رفتن آب 
می خواستم بروم متوجه شدم که افراد ناشناس 
قصد دارنــد به همســرم حملــه کنند که بــا آنها 

درگیر شدم.
وی ادامه داد: پس از آن افراد دیگری وارد صحنه 
شدند و درگیری بین اراذل و اوباش و همچنین 
ورزشــکارانی که در ورزشــگاه بودند بیشتر شد و 
بعد از آن سعی کردیم برای حمایت و جلوگیری 
از آســیب دیدن ورزشــکاران همگــی را به داخل 
خانه ووشو هدایت کردیم که پس از آن این افراد 
ناشناس با چماق و تبر شیشه های خانه ووشو را 

شکستند و ناسزا می گفتند.
قهرمــان ســابق ووشــو ایران کــه در حــال حاضر 
گردانش در رده هــای مختلــف مــدال آور  شــا
هســتند، با انتقــاد از مدیران مجموعه ورزشــی 
شــهدای مارچین گفــت: نمی دانــم چرا بعــد از 
نخســتین حملــه ای کــه شــد چــرا مســئوالن و 
مدیران ایــن مجموعــه و یــا اداره کل دوربیــن 
برای این مجموعه نصــب نکردند تــا بتوان این 
افراد را شناسایی کرد، در مجموع این ورزشگاه 
وضعیت خوبی ندارد حتی روشــنایی مناسبی 
ندارد و معتادان پشــت دیوار در حال اســتفاده 

مواد مخدر هستند.
الدور اضافه کرد: این وضعیت دیگر قابل تحمل 
ک شــده اســت و باید بــرای آن  نیســت و خطرنا
فکری کرد تا تلفات جانی درپی نداشته باشد، 
موضوع خانــه ووشــو جریــان عمومــی دارد و در 
شــکایتی هم کــه تنظیــم کردیــم بحــث رعب و 
وحشت عمومی را بیان کردیم؛ ورزشکاران زیادی 
در رده های مختلف سنی به این مجموعه رفت 
ک  و آمد دارند که ادامه چنین وضعیتی خطرنا

است.

محرومیت ۴ ساله ورزشکار پارادوومیدانی

خبر

برتری عبدالملکی مقابل رزمی کار اوکراینی

کشور پارادوومیدانی  برگزاری مسابقات قهرمانی 
بدون ثبت رکورد جدید!

حمله افراد ناشناس به قهرمان سابق ووشو در اصفهان

خبر

در ادامــه رقابتهــای تیروکمــان قهرمانی 
آســیا کــه در بنــگالدش در حــال برگزاری 
اســت، کمانداران ریکرو ایران در مرحله 
حذفــی انفــرادی بــه مصــاف حریفــان 
خود رفتنــد و با شکســت برابر آنهــا از دور 

مسابقات حذف شدند.
به گزارش فدراسیون تیر اندازی با کمان، 
در ادامــه رقابتهــای تیروکمــان قهرمانی 
آســیا کــه در بنــگالدش در حــال برگزاری 
است، کمانداران ایران در مرحله حذفی 
ریکرو انفرادی بــه مصــاف حریفان خود 
رفتند که از دور مسابقات حذف شدند.

در این مســابقات محمدحســین گلشنی 
پــس از اســتراحت در دور نخســت مرحله 
حذفــی، در دور دوم به مصاف کمانداری 
از ازبکســتان رفــت و بــا نتیجــه ۷ بــر یــک 
شکست خورد و از ادامه مسابقات حذف 

شد. 
ارشــک فاضــل دیگــر نماینده ایــران در 
ریکرو، پس از اســتراحت در دور نخســت 
مرحله حذفی در دور دوم با نتیجه ۷ بر ۳ 
گذار کرد  دیدار را به نماینده قزاقستان وا

و از گردونه مسابقات کنار رفت.
همچنین رضا شــبانی پس از اســتراحت 
در دور نخســت مرحلــه حذفــی، در دور 
دوم برابر کمانداری از قزاقستان با نتیجه 

۶ بر ۲ شکست خورد و حذف شد. 
مهتــا عبداللهــی دیگــر نماینده ایــران 
در ریکــرو انفــرادی زنــان در دور نخســت 
مرحلــه حذفــی به مصــاف کمانــداری از 
ویتنام رفــت و بــا نتیجه ۶ بر ۴ شکســت 
خورد و از ادامه مسابقات قهرمانی آسیا 

کنار رفت.

نمایندگان ایران در روز نخست رقابت های 
جوجیتســو برزیلی قهرمانی جهــان مدال 

طال، نقره و برنز کسب کردند.
گــزارش  روابــط عمومی فدراســیون  بــه 
انجمن های ورزش های رزمی، مسابقات 
قهرمانی جهــان جوجیتســو برزیلــی از ۲۴ 
آبان به میزبانی امارات در ابوظبی آغاز شد 
و در روز نخست این پیکار ها حاصل تالش 
هشــت نماینده ایــران، کســب یــک مدال 

طال، یک نقره و یک برنز بود.
در دسته ۱۲۰ کیلوگرم مستر، محمدجعفر 
انصاری، ابتدا مقابل حریفی از قرقیزستان 
بــه پیــروزی دســت یافــت، ســپس رقیــب 
بحرینی خود را شکســت داد و جواز حضور 

در فینال را کسب کرد.
نماینده ایــران در مرحلــه فینــال، مقابــل 
ونزوئال قرار گرفت و این حریف را با شکست 

بدرقه کرد و صاحب مدال طال شد.
بهزاد رشــیدی بــا یک اســتراحت بــه بازی 
فینال راه یافــت و با قبول شکســت مقابل 
حریفــی از کشــور اوکرایــن، مــدال نقره این 

دوره از مسابقات را بر گردن آویخت.
نماینــده  دیگــر  جهانگیــری  حســن 
جوجیتســو برزیلی ایــران در دســته ۱۲۰ 
کیلوگرم، بعد از اســتراحت در دور نخست، 
در مســابقه بعــدی بــا غلبــه بــر حریفــی از 
کشــور مغولســتان به مرحلــه نیمــه نهایی 

راه یافت.
او در ایــن مرحله، نتوانســت مقابل حریف 
روســی خــود بــه برتــری دســت یابــد و از 
رســیدن به فینال بازماند، اما در مســابقه 
رده بنــدی بــا شکســت حریفــی از امــارات 
موفــق شــد بــه مــدال برنز ایــن دوره از 

رقابت ها دست یابد.
در دیگــر پیکار هــا، مجیــد آهنــی مهــدی 
اسماعیل زاده، کریم نژاد پورحسین و علی 

رضا لفظی از دور رقابت ها حذف شدند.
کیلوگــرم؛ ســید مصطفــی  در دســته ۹۴ 
اجاقی ابتــدا با قرعه اســتراحت روبرو شــد 
در بــازی بعــد بــا پیــروزی برابــر حریفــی از 
قزاقســتان، بــه مرحلــه نیمــه نهایــی راه 

یافت.
در مرحله نیمه نهایی با توجه به مســاوی 
بودن نتیجه با شــمارش برتــری )ادونتج( 
به حریف جمهوری آذربایجانی خود بازی 
گذار و به جایگاه چهارمی قناعت کرد. را وا

بازی هــا در دو وزن در کمربنــد قهــوه ای و 
مشــکی روز گذشته)ســه شــنبه( پیگیری 

شد.
حمیدرضا چاپــاری به عنوان سرپرســت و 
امیر همسایه به عنوان سرمربی در کنار تیم 

جوجیتسو برزیلی ایران هستند.
تیم ملی جوجیتسو برزیلی برای نخستین 

بار راهی مسابقات جهانی شده است.

کمانداران ریکرو حذف 
 ایران از رقابت های 

انفرادی قهرمانی آسیا

کسب سه مدال جهانی
 برای ایران در روز نخست

 جوجیتسو برزیلی

گر  مربی تیــم فوتبال ســپاهان گفــت: ما مربیــان ا
مسئله ای را می بینیم، مسئولیم آن را مستقیما با 

اعضای کادر فنی تیم ملی در میان بگذاریم.
علیرضا مرزبان اظهار داشت: در مسابقاتی که بازی ها همیشه با توقف 
همراه است، تیم ها سینوس وار کار می کنند. بعضی بازی ها بهتر است و 
تعدادی کیفیت کمتری دارند اما مسیر ما از نظر فنی و اتحاد تیمی خوب 
است. خوشحالم که لبنان را علی رغم مشکالت و حاشیه ها بردیم. راه 
ما به سمت جام جهانی باز است، خیلی خوشحالم که مردم ایران یک 

بار دیگر می توانند در صحنه بین المللی باشند.
وی در خصوص اینکــه گفتــه می شــود تیم ملــی به خاطــر بازیکنان 
می برد و کادر فنی تأثیر آن چنانی ندارد، گفت: باید از زنده یاد کرانچار 
یاد کنیم، زمانی که در تیم ملی مونته نگرو بودیم، آنجا هم این مسائل 
وجود داشت، اما کرانچار احساس خوبی در آن تیم درست کرده بود. 
کتورهای دیگر مهم تر است. شما  همیشه احساس درون تیمی از فا
تمرین خاصی ندارید یا نمی توانید مسائل تاکتیکی را زیاد تغییر بدهید.
مرزبان تصریح کــرد: مجبورید بر اســاس کیفیت فنــی و فرهنگی هر 
بازیکن آرایش تیمی و فلسفه کاری مشخص داشته باشید. تأثیرگذاری 

مثبتی که در تیم ملی وجود دارد را نمی توان نادیده گرفت، بحث 
اسکوچیچ، بحث خود اسکوچیچ نیست. دستیارانی هم که 

حضور دارند با تمام وجود کار می کنند تا اتحاد درون تیمی و 
موفقیت خوبی داشته باشیم. مسیر خیلی خوبی داریم، 

نباید فراموش کنیم بعد از ویلموتس برگشــتن خیلی 
ســخت بود. فدراســیون تالش کــرد تا جــو مثبتی 

را ایجاد کند، این مسأله کار بازیکنان، کادر فنی و 
سرمربی را ساده تر کرد. اتحاد کمک می کند در 

جام جهانی هم موفق باشیم.
مربی سپاهان در خصوص اینکه چه نقطه 
ضعفی را مقابل لبنان مشاهده کرد، گفت: 
وقتی در زمین حریف بازی می کنید، آنها 

شانس بیشــتری دارند. در نبردهای یک 
به یک و همچنین آرایش تیمی بهتر هستند چون 

می خواهند از شخصیت خودشان دفاع کنند. لبنان آمده بود که 
ما را شکست بدهد، مشکالت فنی در تیم ملی وجود دارد که در 

درازمدت حل شدنی است.
وی افزود: احتیاج داریم ســرمربی با تک تک بازیکنان ارتباط 
مســتقیم داشــته باشــد. باید تبادل اطالعات و قبول کردن 

درخواست های بازیکنان نسبت به شرایطی که دارند وجود 

داشته باشد. این دیالوگ باید اتفاق بیفتد، البته این مسأله خیلی 
خوب پیش می رود، مقابل لبنان در بعضی فازها خیلی خوب نبودیم، 

ولی خیلی خوشحال شدم دقایق آخر توانستیم دو گل بزنیم.
مرزبان گفت: یادمان نرود به خاطر احساسی که مردم به تیم ملی دارند 
و اینکه تیم باید به جام جهانی برود، مجبوریم احساسات خودمان 
و بحث فنــی را کمی کنــار بگذاریم. 
گر مســأله ای وجــود دارد  ا
مــا مربیــان مســئولیم 
مســتقیما با اعضای 
کادر فنــی تیــم ملــی 
صحبــت کنیــم، من 
خودم با یکی از مربیان 
تیم ملی صحبت خوبی 
انجام دادم. مسائلی را که 
می بینیم بهتر است درون 
خودمان حل کنیم. 

می توانیم خیلی ساده نظراتمان را به کادر فنی تیم ملی بگوییم. به 
عنوان اینکه کمک کرده باشیم نه اینکه مســائلی را مطرح کنیم که 
خیلی ها می بینند. شاید این مسائل و دیدگاه های ما بتواند به تیم 
ملی کمک کند و باید درون خانوادگی بماند. خیلی خوشــحالم که 
گفت وگو های خیلی خوبی بین ما اتفاق می افتد و این مسأله خیلی 

حائز اهمیت است.
مرزبان در گفت وگو با تهران ورزشی و در خصوص اینکه میزان دوندگی 
بازیکنان فوتبال به طور استاندارد چقدر باید باشد، عنوان کرد: باید 
ببینیم فقط دویدن معیارهای فنی بازیکن را مشخص می کند یا خیر. 
زمانی که بارسا با گواردیوال اللیگا را برد از نظر توان دویدن در جدول تیم 
هشتم بودند، این طور نبود که به خاطر دویدن بیشتر نتیجه بگیرند. 
گر بازی بازیکنان با کیفیتی مثل مسی را ببینید، به طور متوسط ۸  ا
کیلومتر بیشتر نمی دود، اما کیفیت فنی و تشخیص اینکه چه زمانی 
باید بدوم، چه زمانی استارت بزنم، وقتی توپ را از دست دادیم کجا 
می توانم قرار بگیــرم و همچنین وقتی مالکیت تــوپ را داریــم در چه 
نقاطی حرکت کنم، مهم است. دیدگاه ما باید نسبت به این مسأله 
قوی تر باشد تا اینکه جمع بندی کنیم یک تیم یا بازیکن از نظر دوندگی 

می تواند به مرز ۱۲ کیلومتر برسد یا نه.
گر دویدن نقش تعیین کننده داشت، یک تیم  مربی سپاهان گفت: ا
۱۲ نفر را از دو و میدانی می آورد و می توانست قهرمان شود. دویدن زیاد 
کمکی به تیمی نمی کند، اما معیارهای بین المللی بین ۱۰ تا ۱۲ کیلومتر 
است. وی در مورد اینکه در بازی ایران مقابل آرژانتین دوندگی خیلی 
باالی بازیکنان ما مؤثر بود، گفت: باید دوندگــی را در کنار معیارهای 
کتیک و روانشناسی بررسی کنید. در فوتبال سه معیار بدنسازی،  تا
کتور باید در کنار هم باشند  کتیک و روانشناسی را داریم. این سه فا تا
کتیکی در کنار دوندگی خوب  تا موفق باشید. مقابل آرژانتین از نظر تا
کتیک و روانشناسی به موفقیت  بودیم. توان بدنی بازیکن در کنار تا

تیم کمک می کند.
مرزبان در مورد وضعیت تیم ســپاهان اظهار داشــت: شرایط خیلی 
خوبی داریم، در بــازی با ذوب آهن یک پنالتــی را از دســت دادیم، در 
حالی که می توانستیم یک بر صف جلو بیفتیم. مالکیت توپ خیلی 
خوب و شانس های گل خیلی جدی داشتیم. اخراجی ما به ناحق 
بود، یک پنالتی دیگر هم می توانست برای ما گرفته شود که نشد، ولی 
بهانه نمی آوریم. من خودم حاضرم یک سال از زندگی خودم را بدهم که 
سپاهان قهرمان شود. هر کاری الزم باشد برای این تیم و مردم اصفهان 
انجام می دهم. روند و تیم خیلــی خوبی داریم، احســاس خوبی در 

باشگاه وجود دارد. مطمئنم مدعی قهرمانی می مانیم.

مرزبان:

یک سال از زندگی ام را برای سپاهان می دهم

خبر

در  فوتبال ایــران  فدراســیون 
صورت صعــود بــه جــام جهانی 
مبلغی حدود ۳۲۴ میلیارد تومان 

دریافت خواهد کرد.
فدراســیون بین المللی فوتبال فیفا پاداش تیم ها 

را برای حضور در جام جهانی افزایش داده است. 
اما فدراسیون فوتبال نیز می تواند این بار درآمد قابل 
توجهی از این صعود داشته باشــد. بر این اساس با 

توجه به افزایش ۲۲ درصدی پاداش تیم ها از سوی 
فیفــا، ۱۲ میلیون دالر معــادل تقریبــا ۳۲۴ میلیارد 
تومان در اختیار فدراسیون فوتبال ایران قرار می گیرد.

هم چنیــن در صورتــی صعود تیــم ملی ایــران برای 
اولین بار از مرحله گروهی، دو میلیون دالر دیگر نیز به 

دست خواهد آورد.
فیفا پاداش تیم قهرمان جام جهانی را ۵۰ میلیون 
دالر، تیــم دوم را ۴۰ و تیــم ســوم را ۳۰ میلیــون دالر 

تصویب کرده است.
انتظار مردم و بازیکنان تیم ملی حمایت از تیم ملی 
فوتبال ایران اســت تا بتواند حضــوری قدرتمند در 
جام جهانی سال آینده داشته باشد و بتواند اردوهای 
آمادگی و دیدارهای دوستانه خوبی قبل از این رویداد 
بزرگ داشته باشد و تیم ملی بدون کم و کاستی خود 

را برای جام جهانی آماده کند.

پاداش ۳۲۴ میلیارد تومانی فیفا در انتظار تیم ملی فوتبال

خبر



سال پنجم - شماره 1278
چهارشنبه  2۶  آبان 1۴۰۰ - 11 ربیع الثانی 1۴۴۳
177 نوامبر    2۰21 سالمت

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
گهی  موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آ
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای 
شماره ۳۵7۳ مورخ 1۴۰۰/۰7/21 آقای تورج بهمنی فرزند حمید ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 1۵۵/۰۵ مترمربع قسمتی از پالک ثبتی شماره 6 اصلی 
واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۸/11، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۸/26 
- حجت اله کاظم زاده اردستانی  سرپرست  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسی - 121۵21۸/ م الف

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

برابر رای شماره 1۳۹۹6۰۳۰2۰۳۵۰۰۰171، 1۳۹۹/۰۹/12 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض و بالمنازع 
متقاضی آقای محسن شاه رجبیان فرزند حسن بشماره شناسنامه ۴1۰ صادره از 
اصفهان در یک قطعه باغ  به مساحت ۳۵۵۵1/۳۳ متر مربع قسمتی از پالک ۴1۰ 
اصلی واقع در بخش 16خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای حمیدرضا 
مشیر فاطمی به آدرس شاهین شهر ابتدای ورودی گرگاب سمت راست جنب قلعه 
کریم آباد خیابان ۵ جوقی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت 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: 1۴۰۰/۸/11، نوبت دوم: ۸/26 /1۴۰۰ - 

علی جوانی رییس ثبت اسناد و امالک شاهین شهر – 12162۸۴ / م الف

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

شماره: 1۴۰۰6۰۳۰2۰۰6۰۰۵۴۹7، تاریخ: 1۴۰۰/۰۸/22، جلسه هیات 
ع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  موضو
رسمی مصوب 1۳۹۰/۰۹/2۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق 
العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 1۴۰۰11۴۴۰2۰۰6۰۰۰۴۴6 
مربوط به تقاضای آقای/خانم قدمعلی حاج هاشمی مبنی بر صدور سند مالکیت 
نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه 
تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی 
پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل 

مع الواسطه از محمدهاشم حاج هاشمی و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک 
مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی 
نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از 
عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم 
قدمعلی حاج هاشمی به شناسنامه شماره 1۴۳2۵ کدملی 11۴۰1۴2۰۰۳ 
صادره فرزند مصطفی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1۹1/۸7 
مترمربع پالک شماره 1۵۰۴ فرعی از ۸7 اصلی واقع در اصفهان بخش 1۴ حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر تایید و رأی خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی 
گزارش کارشناس دراجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آئین نامه اجرائی آن مقرر می دارد اداره 
ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند 
مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1۴۰۰/۰۸/26، نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۹/11 - رییس اداره ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر  نبی اله یزدانی – 1222۴۰1 / م الف

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

برابر آرا صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به 
گهی می شود. در  شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 1۵ روز آ
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
1( رای شماره 2767 مورخ 1۴۰۰/۰۸/16 هیات: آقای مجتبی مؤمنی بیدگلی 
به شناسنامه شماره 221 کدملی 61۹۹727۹2۴ فرزند محمد، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 7۴.7۵ مترمربع پالک شماره ۳2۹1 فرعی مفروز و مجزی 
از 1 فرعی از ۳ اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. مالک رسمی
2( رای شماره 276۸ مورخ 1۴۰۰/۰۸/16 هیات: خانم کبری مبینی بیدگلی به 
شناسنامه شماره 1۰2 کدملی 61۹۹۳۹1۳۹1 فرزند قاسم، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 2۳۳ مترمربع پالک شماره 27 فرعی مفروز و مجزی از ۵ فرعی از 22۳ 
اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین 

رسمی وراث اسماعیل مبینی بیدگلی
۳( رای شماره 277۸ مورخ 1۴۰۰/۰۸/17 هیات: آقای امیرحسین نوریان 
بیدگلی به شناسنامه شماره ۹۴6۴ کدملی 61۹۹2۵6۹۴۸ فرزند عباس، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۵1.7۰ مترمربع پالک شماره 7 فرعی مفروز 
و مجزی از 6 فرعی از ۴7۳ اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی زهرا حسینی بیدگلی
۴( رای شماره 276۹ مورخ 1۴۰۰/۰۸/16 هیات: آقای سیدابوالفضل شیروانی 
به شناسنامه شماره 662 کدملی 61۹۹۹۵۳2۹۰ فرزند سیدعلی، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت ۹۳.22 مترمربع پالک شماره 26 فرعی مفروز و مجزی از 
۹71 فرعی از ۸۹۳ اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک رسمی فاطمه منعمیان
۵( رای شماره 1۵71 مورخ 1۴۰۰/۰۴/27 هیات: خانم طاهره سید بیدگلی 
به شناسنامه شماره 71 کدملی 61۹۹672۰۹7 فرزند سیدهالل، ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 17۳.11 مترمربع پالک شماره 2۳6 فرعی مفروز و مجزی از 
باقیمانده پالک ۹ فرعی از ۹72 اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران 

و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی رحمت اله بادبرین و فاطمه ارباب پور
6( رای شماره 277۰ و2771 مورخ 1۴۰۰/۰۸/16 هیات: آقای صادق ناصریان 
آرانی به شناسنامه شماره ۴6۳ کدملی 61۹۹۵۸۸7۸۹ فرزند نصراله و خانم علیا 
جعفری آرانی به شناسنامه شماره ۹167 کدملی 61۹۹1۳161۴ فرزند محمد 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۹۴.۸۰ مترمربع پالک شماره 1 
فرعی و ۳۵ فرعی از 1۳۵6 اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. مالکین رسمی و ابتیاعی از مالکین رسمی محمد و مرتضی لقب دوست
7( رای شماره 2772 مورخ 1۴۰۰/۰۸/17 هیات: آقای حسن عدنیان آرانی 
به شناسنامه شماره 272 کدملی 61۹۹۵۴۹۹۰2 فرزند علی اکبر، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 16۹.۵۰ مترمربع پالک شماره 1۰27۰ فرعی مفروز و مجزی 
از 1216 فرعی و پالک شماره 1۰271 فرعی مفروز و مجزی از 1۵۸۰ فرعی از 
26۳7 اصلی واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی 

از مالکین رسمی علی اکبر عدنیان و زهره عدنیان
۸( رای شماره 277۳ مورخ 1۴۰۰/۰۸/17 هیات: خانم زهره عدنیان آرانی 
به شناسنامه شماره ۳12 کدملی 61۹۹۵۹۵۰2۵ فرزند علی اکبر، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 176 مترمربع پالک شماره 1۰272 فرعی مفروز و مجزی از 
1216 فرعی و پالک شماره 1۰27۳ فرعی مفروز و مجزی از 1۵۸۰ فرعی از 26۳7 
اصلی واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمی و 

ابتیاعی از مالک رسمی علی اکبر عدنیان
۹( رای شماره 1۹6۰ و 1۹61 مورخ 1۳۹۹/۰۸/۰۴ هیات: خانم معصومه 
مدبرنژاد به شناسنامه شماره 17۰ کدملی 61۹۹7۰۸۵۰۴ فرزند اصغر و خانم 
ربابه پیردهقان به شناسنامه شماره ۴۵۴ کدملی 61۹۹۵۳۳7۴7 فرزند رضا 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۴۸.۳۰ مترمربع پالک شماره 
۳۴۵۹ فرعی از 26۳۸ اصلی واقع در احمدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. ابتیاعی از مالکین احمدآباد
1۰( رای شماره 26۹۴ مورخ 1۴۰۰/۰۸/11 هیات: موقوفه حامد سعدآبادی 
با نظارت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران و بیدگل به شناسه ملی 
1۴۰۰۳۵۰۵26۸، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 2۸۵ مترمربع پالک شماره 
۳۵۵۰ فرعی از 26۳۸ اصلی واقع در احمدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی محمد کریم کاشی آرانی
11( رای شماره 277۵ مورخ 1۴۰۰/۰۸/17 هیات: خانم فائضه لقبی بیدگلی 
به شناسنامه شماره 12۵۰۰۰176۵ کدملی 12۵۰۰۰176۵ فرزند عباس، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 16۰ مترمربع پالک شماره ۴۰7 مفروز و مجزی 
از 2۵2 فرعی از 27۰۴ اصلی واقع در بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

مالک رسمی
12( رای شماره 2776 مورخ 1۴۰۰/۰۸/17 هیات: آقای داود خورشیدی پور 
به شناسنامه شماره 12۵۰1۵۰۵۴1 کدملی 12۵۰1۵۰۵۴1 فرزند عباس، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 16۰ مترمربع پالک شماره ۴۰۸ مفروز و مجزی 
از 2۵2 فرعی از 27۰۴ اصلی واقع در بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

مالک رسمی
1۳(  رای شماره 271۴ و 271۵ مورخ 1۴۰۰/۰۸/1۳ هیات: آقای محمد آذرنگ 
به شناسنامه شماره 1۵۳۳ کدملی 61۹۹۹62۰۰1 فرزند ابوالفضل و خانم سمیه 
سادات لحمی بیدگلی به شناسنامه شماره 11۴ کدملی 61۹۹۹۴7۸1۹ فرزند 
ک  سیدحسن )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۸2 مترمربع پال
شماره 67۰۵ فرعی مفروز و مجزی از باقیمانده پالک ۹2 فرعی از 2۸۴۰ اصلی 
واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین 

رسمی ماشااله کریمشاهی و خانم قدسیه جندقیان

1۴( رای شماره 2777 مورخ 1۴۰۰/۰۸/17 هیات: آموزش و پرورش شهرستان 
آران و بیدگل به شناسه ملی 1۴۰۰2۰6۴۴61، ششدانگ یکباب مدرسه مشهور 
به مدرسه زینب کبری )س( به مساحت 1۵22.۵ مترمربع پالک شماره ۳2۸ 
فرعی از ۴۰ اصلی و 1۵۹ فرعی و قسمتی از 21 و 16۰ فرعی از ۴1 اصلی واقع در 
نوش آباد بخش چهار حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی رضا 
عظیمی نوش آبادی و ابوالقاسم نجاریان و سیدعباس قریشی و علی واحدی نوش 

آبادی و عذرا کاظم زاده و سیدحسین سجادی و اداره فرهنگ شهرستان کاشان
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۸/26، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۹/11 - 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل حامد فکریان آرانی – 122۴۵۵1 / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
گهی  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آ
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای 
شماره ۳۳۳2 مورخ 1۴۰۰/۰7/۰۸ خانم بتول حکیمی نجف آبادی فرزند احمد 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 7۸/۵2 مترمربع قسمتی از پالک ثبتی شماره 
2۴1و 2۴۵و 2۴7 اصلی واقع در قطعه ۴ بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان 
متقاضی طبق سند رسمی شماره ۳۹۹6۴، ۹7/۰۳/2۳  دفترخانه 72 نجف آباد 
مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۸/26، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۹/11 - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی – 12227۴6/ م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
گهی  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آ
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای 
شماره ۳۳۹۰ مورخ 1۴۰۰/۰7/11 آقای مهدی طالب  نجف آبادی فرزند علی  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 1۸6/7۳ مترمربع قسمتی از پالک ثبتی شماره 
۸۵۸  اصلی واقع در قطعه ۴ بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی طبق سند 
رسمی شماره ۵17۴۰، 7۰/۰6/1۴  دفترخانه ۸۸ نجف آباد مالک رسمی مشاعی 
می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۸/26، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1۴۰۰/۰۹/11 - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی – 1222۸2۵/ م الف 

آگهی

چشم بیماران دیابتی 
ک است  در معرض ابتال به عوارض خطرنا

یک فوق تخصص بیماری های 
قرنیه، خونریزی، ورم شــبکیه، 
را  ســیاه  آب  و  مروایــد  آب 
اصلی تریــن عــوارض چشــمی بیماران مبتــال بــه 

دیابت دانست. 
قاســم فخرایی، جراح و متخصص چشــم و فوق 
تخصص بیماری های قرنیه اظهار کرد: بارزترین 
عارضــه دیابــت بــرای چشــم، خونریــزی و ورم 
شــبکیه اســت کــه می توانــد منجر بــه افــت دید 
تدریجــی و یــا بســته بــه شــدت بــروز عارضــه در 

گهانی شود.   شبکیه منجر به افت دید نا
او در مــورد زمــان بــروز خونریــزی و ورم شــبکیه 
افزود: در دیابت بالغین که معموالغیر وابسته به 
انسولین اســت، زمان تشخیص این عارضه پس 
از گذشــت مدت زمان طوالنی از ابتــال به دیابت 
است در حالی که در زمان تشخیص دیابت افراد 
باید بالفاصله توسط چشم پزشــک نیز معاینه و 

بررسی شوند.
فخرایی ادامه داد: دیابت کنترل نشده و طوالنی 
مدت می توانــد عوارض مختلفی برای چشــم به 
وجود بیاورد. برای مثال می تواند منجر به نشت 
عروق شــبکیه و ورود ترشــحات داخــل رگ ها به 
شبکیه چشم و در نتیجه ورم و خونریزی شبکیه 
شــود. همچنیــن منجر بــه بــروز عروق شــدید در 
ســطح شــبکیه می شــود. از آنجایــی که عــروق، 
گهانــی خونریــزی  شــکننده هســتند بــه طــور نا
می کننــد و باعث افت شــدید بینایــی در افراد در 

کمترین زمان ممکن می شود.
این متخصص چشــم ادامــه داد: بیمــاران مبتال 

به دیابت باید معاینات دوره ای را جدی بگیرند. 
معمــوال چشم پزشــکان بــرای بیمارانی کــه ورم 
کنتــرل ورم  شــبکیه دارنــد، تزریقاتــی را بــرای 
انجام می دهنــد که این تزریقــات می تواند بار ها 
ادامه داشته باشــد، برای درمان خونریزی های 
گهانی نیز  ما تزریــق را انجام می دهیــم و بنا به  نا
تشخیص پزشــک معالج چندین بار این تزریق، 
تکرار می شــود. بعــد از آن نیز می توان بــا لیزر این 
عــروق جدیــد و مناطقــی کــه باعــث بــروز عــروق 

جدید می شوند را بسوزانیم تا ریسک بروز عروق 
و خونریزی مجدد را کاهش دهیم.

او بیان کرد: از دیگر عوارضی که در چشم بیماران 
دیابتــی اتفــاق می افتــد؛ آب مروارید اســت. این 
عارضه در بیماران دیابتی سریعتر و پیشرونده تر 
خ می دهد. عارضه دیگر تشــکیل  از ســایر افــراد ر
کــه  عــروق جدیــد بــر روی عنبیــه چشــم اســت 
گهانــی و حــاد فشــار داخــل  منجــر بــه افزایــش نا
چشم می شــود که به آن آب ســیاه می گویند و با  

عالئمی ماننــد درد، قرمــزی و تــاری دیــد همــراه 
اســت کــه بایــد خیلــی فــوری تحــت درمــان قرار 
بگیرد. این عارضه معموال با انجام عمل جراحی 
آب سیاه قابل درمان است. در این جراحی فشار 
گر ســریع  داخل چشــم را کنتــرل می کنیــم، زیرا ا
مورد مداوا قرار نگیرند، بینایی شــان تحت تأثیر 
قــرار می گیــرد و حتــی می توانــد منجــر بــه تخلیه 

چشم بیمار شود.
ایــن جــراح و متخصــص چشــم گفــت: تمام این 
عــوارض در بیمــاران دیابتــی پیشــرونده تر و 
ک تــر از ســایر افــراد اســت و نبایــد بــه  خطرنا
نشــانه های آن بی توجــه بــود. بیمــاران دیابتی 
باید به بازدید های دوره ای توسط چشم پزشک 
اهمیت بدهند تا از بــروز عوارض غیرقابل جبران 

در چشم پیشگیری کنند.
فخرایی تصریح کرد: با توجه به شیوع دیابت در 
گاهی کافی  ســطح جهان بیماران دیابتی بایــد آ
از تاثیرات ایــن بیمــاری بــر ارگان هــای مختلــف 
بــدن داشــته باشــند. بــرای کاهــش نگرانی این 
دسته از افراد باید گفت با تزریقات داخل چشم، 
انجام اعمال جراحی و لیزر می توان دید بیماران 
دیابتــی را حفــظ کــرد و از نابینایــی دائمی آن هــا 

پیشگیری کرد.
این فــوق تخصــص بیماری هــای قرنیــه توضیح 
داد: خونریزی و ورمی کــه اتفاق افتاده مربوط به 
قندی است که طی سالیان گذشــته باال بوده و 
کنون باید  آســیب های خود را وارد کرده است و ا
در ســال های آتــی آنقــدر کنترل شــود تــا عوارض 

چشمی را به حداقل ممکن برساند.

چشم

مخلوط سیر و ماست برای سالمت شکم و همچنین 
ســالمت کلی بدن بســیار مفید و مؤثر اســت.  سیر 
گیاهی، علفی دوســاله با برگ هــای ســبز راه راه دراز 
ک می روید اما  است که به صورت پیازچه در زیر خا
به ندرت گل می دهد بومی آسیای میانه است و از ۷ 
هزار سال پیش برای انسان های باستان شناخته 
شــده بود و از آن برای مصارف دارویی و آشــپزی به 

دلیل ارزش غذایی باال استفاده می کردند.
ســیر حاوی مــواد معدنــی زیــادی ماننــد منیزیم، 
فســفات، کلســیم، آهن، روی و ویتامین های B و 
C اســت و روغن آن را می تــوان با تقطیر با بخــار آب 
اســتخراج کرد و به عنوان یک مرهــم دارویی برای 

درمان بیماری ها و ناراحتی ها استفاده کرد.
با افزودن دوغ به ســیر، می توان از میزان تندی آن 
کاست و طعم آن را تا حدودی قابل قبول کرد. این 
کار به دلیل ترکیب مهمی که برای ساخت بدن انسان 
دارد، اثربخشی آن را افزایش می دهد، به خصوص 
که حاوی پروتئین، ویتامین، کربوهیدرات، چربی و 
کلسترول به نسبت معقول است. همچنین از سیر در 

تولید محصوالت آرایشی، زیبایی پوست و مراقبت از 
مو نیز استفاده می شود.

     فوایدسیروماستبرایشکم
- درمان قولنج و رفع تخمیر غذا ها در معده

- سوزاندن چربی در ناحیه شکم و در نتیجه بهبود 
بافت بدن برای زیباتر به نظر رسیدن

کسازی معده از میکروب ها و از بین بردن کرم ها - پا
- بهبــود هضــم بــه لطــف توانایــی آن در ترشــح 
شــیره های گوارشــی کــه از نفــخ معــده جلوگیــری 

می کند.
- رهایی از مشکالت گوارشی

     مخلوطیازسیروماستدرستکنید
سیر و ماســت را می توان با له کردن حبه های سیر 
و اضافــه کــردن آن هــا بــه دوغ، ســپس نوشــیدن 
مخلوط یا به روشی دیگر با اضافه کردن آن به ساالد 
با اضافه کردن حبه های کوچک خیار، کمی نمک 
و نعناع سبز درست کرد. این مخلوط باید مدتی با 
معده خالی خورده شود تا یک ماه کامل از خواص 

تغذیه ای و درمانی آن استفاده کامل شود.

به گفته محققان، افراد دیابتی مبتال به فیبریالسیون 
دهلیزی، کمتر متوجه عالئم اختالل رایج ریتم قلب 
می شوند. آنها همچنین در معرض خطر باالتری از 
عوارض جدی این بیماری هستند. دکتر »توبیاس 
رایشلین«، عضو تیم تحقیق از بیمارستان دانشگاه 
برن در ســوئیس، گفــت: »این مســئله قابل توجه 
اســت که متوجه شــویم بیماران مبتال بــه دیابت، 
عالئــم فیبریالســیون دهلیــزی را کمتر تشــخیص 
می دهند.« وی در ادامه افزود: »عدم تشخیص این 
عالئم ممکــن اســت منجر بــه تأخیر در تشــخیص 
فیبریالسیون دهلیزی و در نتیجه عوارض بیشتری 
مانند سکته شود. یافته های ما این سوال را مطرح 
می کند که آیا بیماران مبتــال به دیابت بایــد به طور 
معمــول از نظــر فیبریالســیون دهلیــزی غربالگری 
شوند.« فیبریالســیون دهلیزی می تواند منجر به 
لخته شدن خون، ســکته مغزی، نارسایی قلبی و 
ســایر عوارض مرتبط با قلب شــود. دیابت نوع ۱ و ۲ 

از جمله بیماری های مزمن هستند که خطر ابتالء 
به اختالل ریتم قلــب را افزایش می دهند، بنابراین 
محققان تصمیم گرفتند بررسی کنند که آیا عالئم و 
عوارض فیبریالسیون دهلیزی بین افراد مبتال و بدون 
دیابت متفاوت اســت یــا خیر. این مطالعه شــامل 
بیش از ۲۴۰۰ بیمار مبتال به فیبریالسیون دهلیزی 
در سوئیس با میانگین سنی حدود ۷۴ سال بود که 
حدود ۱۷ درصد مبتال به دیابت بودند. در مقایسه 
با افراد بــدون دیابت، بیمــاران مبتال بــه دیابت ۲۵ 
درصد کمتر احتمال دارد عالئم شایع فیبریالسیون 
دهلیزی مانند تپش قلب سریع را تشخیص دهند. 
آنها همچنین سه برابر بیشتر در معرض فشار خون 
باال بودند؛ ۵۵ درصد بیشــتر احتمال دارد که دچار 
حمله قلبی شوند؛ حدود دو برابر بیشتر در معرض 
نارسایی قلبی و ۳۹ درصد بیشــتر احتمال دارد که 
دچار سکته شوند؛ و ۷۵ درصد بیشتر احتمال دارد 

که دچار اختالالت شناختی یا ذهنی شوند.

فواید سیر و ماست برای شکم 

یافتهمحققانسوئیسی؛
دیابتی ها کمتر متوجه عالئم فیبریالسیون دهلیزی می شوند

دانستنی ها

پژوهش

سیب زمینی نوعی گیاه سوالناسه است که به 
عنوان یکی از گسترده ترین محصوالت سبزی 
در جهــان طبقــه بنــدی می شــود.  آب ســیب 
زمینی عالوه بر رفع مشکالت خشکی پوست با 
ظهور چین و چروک و خطوط ریز روی پوســت 
نیز مبارزه می کنــد که بــرای بهره منــدی از این 
خاصیت می توانید ماســت و آب سیب زمینی 
را به مقدار مســاوی مخلوط کنید ســپس یک 
قاشــق روغن زیتــون اضافــه کنید و به پوســت 
خود بمالید. این ماسک عالئم پیری را کاهش 
می دهد، پوست را مرطوب می کند و سیاهی آن 

را از بین می برد.
     سفیدشدنپوست

آب سیب زمینی پوست را باز می کند و لکه های 
تیره صورت را از بین می برد. می توانید آب سیب 
زمینی و آب لیمــو را به مقدار مســاوی مخلوط 
کنید و ماسک را مستقیما روی صورت بمالید 
و برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید به صورت 

منظم از این ماسک استفاده کنید.
کسازیمنافذ      پا

به ایــن صــورت که پنــج قاشــق غذاخــوری آب 
سیب زمینی را با یک قاشــق غذاخوری جوش 
شیرین در یک لیوان آب مخلوط کرده و با هدف 
کسازی منافذ، روی پوست  کسازی عمیق و پا پا

بمالید.
     درمانپفچشم

آب سیب زمینی را با آب خیار به مقدار مساوی 
مخلوط کنید و مخلوط حاصل را روی پوست 
و اطراف چشم بمالید و بگذارید حداقل پانزده 

دقیقه بماند.
     ازشرخشکیپوستخالصشوید

آب سیب زمینی پوست را از شر مشکل کم آبی 
خالص می کند، با نوشیدن یک لیوان از آن عالوه 

بر این، سموم بدن را نیز از بین می برد.
     درمانآفتابسوختگی

آب سیب زمینی با مالیدن مقداری از آن به طور 
مســتقیم بر روی نقاط آســیب دیده پوســت، 
آفتاب سوختگی را درمان می کند، زیرا باعث آرام 
شدن، خنک شدن آن و رفع اثرات سوختگی به 

روشی معجزه آسا می شود.

پوست

فواید آب سیب زمینی 

برای پوست 

رنــگ دنــدان بــه عواملــی، چون 
کندگــی، انعکاس و جــذب نور  پرا

بستگی دارد. 
کندگــی،    رنــگ دندان هــا بــه پرا
انعــکاس و جذب نــور دندان هــا بســتگی دارد. افراد 

عالقه مند به نوشیدن قهوه و چای می دانند که الیه 
خارجی مینای دندان بــه راحتی لکه دار می شــود و 
دندان ها ســایه زرد رنگی پیدا می کننــد. با این حال 
آنچه داخل دندان اســت نیز مهم به شــمار می رود. 
مینای دندان نسبتا شــفاف اســت با این حال عاج 

دندان که نقش کلیدی در رنگ دندان ایفا می کند، 
زیر مینا قرار دارد و زرد رنگ است.

که  دندان های شیری ســفید به نظر می رســند چرا
رنگ عاج دنــدان کم رنگ تر اســت، بنابرایــن از روی 
مینای دندان دیده نمی شود. با این حال دندان های 

بزرگسالی بدین شــکل نیســتند. عاج دندان تیره تر 
اســت و مینــای دنــدان نیــز بــا افزایــش ســن نازک تر 
می شــود، بدیــن ترتیب رنــگ عاج بیشــتر و بیشــتر 
مشخص می شود. برخی دارو ها مانند آنتی بیوتیک 

تتراسایکلین نیز باعث زرد شدن دندان ها می شود.

چرا دندان ها زرد می شوند؟ 

دهان و 
دندان
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کمپانی  ای ام دی به تازگی از پردازنده های گرافیکی 
جدیدی رونمایی کرده است که به منظور استفاده 
در کامپیوترهایی با عملکرد محاسباتی باال طراحی 
شده اند. کمپانی  ای ام دی به تازگی از پردازنده های 
گرافیکی جدیدی رونمایی کرده است که به منظور 
اســتفاده در کامپیوترهای با عملکرد محاســباتی 
باال طراحــی شــده اند. اولین ســری پردازنده های 
 Instinct MI۲۰۰ رونمایــی شــده از ایــن مجموعــه
نــام دارد کــه گفتــه می شــود عملکــرد آن ۴.۹ برابر 
پردازنده های گرافیکی انویدیا A۱۰۰ بوده و به ۴۷.۹ 
ترافالپ می رســد. همچنین قوی ترین تراشه این 
ســری کــه بــرای انجــام وظایــف مرتبــط بــا هوش 
مصنوعی طراحی شده است در تست های داخلی 
۱.۲ برابر سریع تر از سایر شتاب دهنده های رقیب 
خــود ظاهــر شــده اســت. این شــتاب دهنده ها بر 
 ۲ CDNA مبنای معماری جدید  ای ام دی به نــام
ساخته شده اند و به نوعی اولین تراشه هایی هستند 
که با طراحی پردازنــده گرافیکی چندتایی بــه بازار 
عرضه می شوند. همین امر موجب شده است که 
باالترین پهنای باند حافظه  در نظر گرفته شده برای 
آنها به ۳.۲ ترابایت بر ثانیه برسد. این رقم ۲.۷ برابر 
 Instinct سریع تر از نسل قبلی پردازنده های گرافیکی
 MI۲۰۰ است.  ای ام دی مدعی شده است که سری
در دو نوع مختلف به بازار عرضه می شود. نوع اول که 
ماژول شتاب دهنده باز MI۲۰۰ است با هدف انجام 

وظایف هوش مصنوعی و محاسبات با کارایی باال 
ساخته شده است و نوع دوم PCIe MI۲۱۰ است که 

برای سرورهای سنتی طراحی شده است.
کمپانی  ای ام دی سال گذشته تصمیم گرفت که 
رنــج پردازنده هــای گرافیکــی خــود را در دو کانــال 
گیمینگ و محاسبات با کارایی باال دنبال کند. این 
تقسیم بندی موجب شد که این کمپانی بتواند روی 
مهم ترین ویژگی های هر دو کانال تمرکز کــرده و در 
نهایت دست به تولید سریع ترین پردازنده ساخته 

شده برای محاسبات با کارایی باال بزند. 
فارســت نورود بــه عنــوان معــاون ارشــد  ای ام دی 
در ایــن رابطــه اظهــار داشــته اســت که:»شــتاب 
دهنده هــای Instinct MI۲۰۰ می تواننــد به راحتی 
از پــس وظایف محاســبات بــا کارایی بــاال و هوش 
منصوعی بربیایند و به محققان در سرعت بخشیدن 
به تحقیقــات و کوتاه ســازی زمــان بین رســیدن از 

فرضیه به نتیجه قطعی کمک شایانی بکنند«.

هوش مصنوعی موفق به طراحی ربات متحرکی شد 
که نیاز های در طول سفر و مسافت های طوالنی را 
کنون آموزش  انجام می دهد.  ربات های متحرک تا
دیده انــد کــه در محیط هــای خــاص حرکــت و در 
پرتو داده های مختلف به طــور موثر کار کنند. این 
کنــون به دلیــل دشــواری آمــوزش ربات  فناوری تا
بــرای پیش بینی تمــام شــرایط محیطی مختلف 
و راه هــای مقابلــه بــا آن  در حین حرکت با مشــکل 
مواجه می شــد؛ اما تیمــی از محققان در موسســه 
تحقیقات هوش مصنوعی در دانشگاه کالیفرنیا، 
فنــاوری جدیدی مبتنــی بــر روش هــای یادگیری 

تقویتی را توسعه داده اند که می تواند با اجازه دادن 
بــه ربات هــای متحــرک بــرای یادگیــری از محیــط 
اطراف خود و بهبود مســتمر موتور، بر این مشــکل 
غلبه کند. لورا اســمیت، یکــی از محققان شــرکت 
کننده در ایــن آزمایش، در بیانیه ای به وب ســایت 
TechExplore که متخصص فناوری است، گفت: 
"برای اینکــه ربــات توانایــی حرکت خــود را داشــته 
باشد، باید بتواند از اشــتباهات خود درس بگیرد.  
ما از طریق تحقیقات جدید موفق به توســعه یک 
سیستم الکترونیکی شده ایم که در واقع این قابلیت 
را به ربات ها می دهد". محققان سیستم جدیدی را 
با یک معادله الگوریتمی برای یادگیری عمیق ارائه 
کردند که توسط تیمی از محققان دانشگاه نیویورک 
ابداع شــده بود و به ربات ها اجازه مــی داد تا به طور 
دائمی از تجربیات قبلی خود به طور بسیار موثر یاد 
بگیرند. تیم مطالعه تأیید می کند که فناوری جدید 
امکان توسعه قابلیت های جنبشی ربات هایی را که 
قبال توسعه یافته اند یا در آینده اختراع خواهند شد را 

فراهم می کند.

غول فناوری آمازون، از یک دستگاه هوشمند جدید 
خانگی رونمایــی کرد کــه می تواند کیفیــت هوای 
خانه را بهبود ببخشد.  آمازون مانیتور کیفیت هوای 
هوشمند جدید خود را راه اندازی کرده که کیفیت 
هوای اتــاق را اندازه گیری می کند. دســتگاه جدید 
عرضــه شــده توســط "آمــازون" اطالعاتــی در مــورد 
آالینده های احتمالــی هــوا ارائه می دهــد. در حال 
حاضر میتوان گفت آمازون در حال سرمایه گذاری در 
"فناوری آب و هوا" است. این شرکت آمریکایی توضیح 
داد که مانیتور کیفیت هوای هوشمند جدیدش پنج 
کتور مختلف را اندازه گیری می کند و به کاربر اجازه  فا
می دهد کیفیت هوای داخل اتاق را کنترل کند و در 
صورت لزوم آن را از طریق تهویه یا تصفیه کننده های 
هوا بهبود بخشد. این عوامل عبارتند از ذرات ریز گرد 
و غبار )PM(، ترکیبات آلی فرار )VOCs(، مونوکسید 
گر دســتگاه تغییری در  کربن )CO(، رطوبت و دما. ا
کیفیت هوا تشخیص دهد، کاربر می تواند از طریق 
یک اعالن از طریق برنامه الکسا یا اعالمیه در دستگاه 
کو مطلع شود. همچنین می توان اطالعات دقیقی  ا
کو  در مورد کیفیت هوا در طول زمان از طریق نمایش ا
یا برنامه الکسا به دست آورد. به عالوه، الکسا نکات 

ساده ای را برای بهبود کیفیت هوای داخل خانه ارائه 
می دهد. این مانیتور جدید کیفیت هوای هوشمند، 
با قیمتی در حدود ۷۰ دالر در دسترس است. مانیتور 
هوشــمند کیفیــت هــوا دارای سنســور های دمــا و 
رطوبت داخلی اســت. همچنین ادعا می شود که 
طیــف وســیعی از آلرژن هــا و ســموم داخل خانــه  از 
جمله گرد و غبار، مونوکســید کربن و ترکیبات آلی را 
گر مانیتور هوشمند کیفیت هوا  شناسایی می کند. ا
مشکلی را تشخیص دهد، از طریق برنامه الکسا برای 
گر بلندگو یا  کاربر اعالنی را ارسال می کند. همچنین ا
نمایشگر هوشمند الکسا نیز دارید، می توانید هشدار 
کو خود دریافت کنید یا وضعیت  صوتی را از دستگاه ا

کیفیت هوای خانه خود را از آن بپرسید.

علــت وا رفتن کوفتــه ممکن اســت بــه مــواد مورد 
اســتفاده در تهیه کوفته یــا روش طبــخ آن مربوط 
باشد. با اســتفاده از راهکار هایی می توانید مانع وا 
کیفیت  رفتن کوفته شــوید و یــک کوفته عالــی و با

درست کنید.
     چهکنیمتاکوفتهوانرود؟

• پیازی که برای کوفته اســتفاده می کنیــد با رنده 
درشت، رنده کنید تا آب نیندازند و در صورتی که پیاز 

آب انداخت، آب اضافه آن را بگیرید.
• مواد کوفته را حداقل به مدت ۱۰ دقیقه خوب ورز 

دهید تا حالت چسبندگی پیدا کند.
• کوفته ها را پــس از آماده کــردن، حداقل به مدت 
یک ساعت در فریزر قرار دهید تا حسابی سرد شوند. 
گر وقت کافی داشتید، آن را به مدت یک شبانه روز  ا

در فریزر بگذارید.

• سســی کــه کوفتــه را در آن قــرار می دهیــد بایــد 
به اندازه ای باشد که روی کوفته ها را بگیرد.

• حرارت را زیاد کنید تا سس، سریعا به جوش آید.
• صبــر کنید ســس کوفتــه به جــوش آید و ســپس 

کوفته ها را یکی یکی به آن اضافه کنید.
• با اضافه کردن هر کوفته، صبر کنید تا سس مجددا 

به جوش آید و سپس کوفته بعدی را اضافه کنید.
• پس از قــرار دادن کوفته ها در ســس، در قابلمه را 
نبندید، بلکه حدود ۵ دقیقه صبر کنید تا کوفته ها 
روی حرارت متوســط رو به باال در سس بجوشند. 
ســپس حرارت را کم کــرده و در قابلمــه را ببندید تا 

کوفته ها بپزند.
• ۲۰ الی ۳۰ دقیقه اول پخت، به هیچ وجه کوفته ها را 
تکان ندهید، زیرا تکان دادن کوفته ها باعث وا رفتن 

آن ها می شود.

گرافیکی  ای.ام.دی از قدرتمند ترین پردازنده های 
کرد برای ابرکامپیوترهای جهان رونمایی 

اختراع رباتی برای تامین نیازهای حین سفر 

کیفیت هوا  ابتکار جدید آمازون برای بهبود 

کوفته را بدانید راهکارهای وا نرفتن 

فناوری

خانه داری

»طراحی مدرن« ویندوز ۱۱ 
برای ویندوز ۱۰ منتشر شد

ایــن طراحی جدید بــه احتمال 
زیاد نه تنها سعی خواهد کرد که 
کاربــران را به شــیوه مورد پســند 
مایکروســافت عادت دهد، بلکه همچنین تالش 
ع  خواهد کرد که کاربــران را ترغیب کند که در اســر

وقت به استفاده از ویندوز ۱۱ رو بیاورند.
گر صرفا بــه دنبال چشــیدن طعم نســخه جدید  ا
سیستم عامل غول نرم افزاری جهان، یعنی ویندوز 
۱۱ بدون نصب آن هستید، مایکروسافت راهی به 
تازگی پیش روی شما گذاشته است. اینسایدرهای 
وینــدوز ۱۰ از ایــن بــه بعــد امــکان دانلــود و بارگیری 
تازه تریــن طراحــی Microsoft Store را یافته انــد. 
البته ایــن قابلیــت دقیقا آن چیزی نیســت کــه در 
ویندوز ۱۱ در دسترس قرار گرفته است، ولی به اندازه 
کافی برای آمــاده کردن شــما بــرای جهش نهایی 

به این ویندوز جدید مناسب خواهد بود.
ریدی هوین، معمار ارشــد مایکروســافت اســتور، 
نسخه جدید آن را رسما معرفی کرد. هوین خبر آن را 

در توئیتراش اعالم کرده است.
این نسخه جدید از مایکروسافت استور از اپ های 

win۳۲ پشتیبانی می کند و قادر به ارائه فیلم های 
Disney+ است. این به روزرسانی قابلیتی را افزوده 
اســت که ایــن اســتور را بــه اپ Disney+ متصــل 
می کند، به این معنا که وقتی شما فیلم »بیوه سیاه« 

را در مایکروسافت اســتور می بینیــد، امکان خرید 
آن از مایکروســافت به قیمت ۵.۹۹ دالر را خواهید 
داشت، ولی یک لینک Stream on Disney+ نیز به 

شما نمایش داده خواهد شد.

کاربــران  گفتنــی اســت این به روزرســانی بــرای 
 Release Preview در حلقــه Windows Insiders
گر شما به برنامه  قابل دسترسی شده است. البته ا
ویندوز اینســایدر ملحق نشــده اید، بــه زودی این 

آپدیت را در مایکروسافت استور خواهید دید.
همچنین پیش بینی می شود که این آپدیت ظرف 
چند هفتــه آینــده بــرای اســتفاده عمــوم کاربران 

منتشر شود.
کیروســافت در انتشــار  با توجه بــه شــیوه ای که ما
ویندوز پیش از این با انتشار آپدیت های عمده اش از 
خود نشان داده است، احتماال این طراحی جدید 
باالخره در مقطعی به یــک آپدیت اجباری تبدیل 

خواهد شد.
این طراحــی جدید بــه احتمــال فراوان نــه تنها 
ســعی خواهد کرد کــه کاربــران را به شــیوه مورد 
پسند مایکروسافت عادت دهد، بلکه همچنین 
تالش خواهد کرد کــه کاربــران را ترغیب کند که 
ع وقت به استفاده از ویندوز ۱۱ رو بیاورند،  در اسر
و بدیــن ترتیــب نســخه جدیــد را هــر چــه زودتــر 

همگانی نماید.

فناوری

داستان کوتاه

حاال که در نیمه  پاییز هســتیم می دانیم که 
هوا تا ماه های آینده گرم نخواهد شد و حتی 
روزهــای ســردتری را هــم در پیــش خواهیم 
داشــت. پس باید به فکر گرم مانــدن در این 
روزهای سرد باشیم. فرقی ندارد شما عاشق 
فصل گرم هستید یا سرد، سرمای زمستان 

می تواند آزاردهنده باشد.
۱.لباسهایگرمبپوشید

اولیــن قانون طالیی بــرای جان ســالم به در 
بردن از هوای ســرد این است که لباس های 
گرم بپوشید. متاســفانه بعضی از افراد برای 
حفظ اســتایل از لباس هــای گرم اســتفاده 
گر شــما هــم از ایــن دســته افراد  نمی کنند. ا
هستید توصیه می کنیم به سراغ لباس های 
گرمی بروید که با استایلتان همخوانی دارد و 

شما را گرم نگه میدارد.
برای شروع به سراغ لباس های پشمی بروید. 
یک لباس پشمی نازک را زیر همه  لباس های 
خود پوشید تا گرمای بدن را حفظ کرده و از 

شما در برابر سرما محافظت کند.
۲.محیطزندگیتانراگرمنگهدارید

آخرین چیزی که بــرای پایان یــک روز کاری 
انتظار دارید برگشتن به یک خانه  سرد است. 
پس بایــد خانــه را دنــج و گــرم کنید تا بعــد از 
بازگشت بتوانید خســتگی و ســرما را یکجا از 
گر شــوفاژ دارید صبح  بدنتان بیرون کنید. ا
قبل از بیرون رفتن آن را روی درجه  کم تنظیم 
کنید، تمــام در و پنجره هــا را ببندیــد و اجازه 
گــر از  دهیــد در طــول روز خانــه گــرم بماند. ا
بخــاری اســتفاده می کنیــد صبح شــعله  آن 
را روی کم تریــن درجــه تنظیــم کنیــد، یــک 
ظــرف آب روی آن بگذارید و ســپس از خانه 
بیــرون بروید. بــا انجام این کارهــا می توانید 
مطمئن باشــید کــه عصــر در یک خانــه  گرم 

قدم می گذارید.
۳.در،دیواروپنجرههارابررسیکنید

گر خانه  شما همیشه ســرد است و با روشن  ا
کردن بخاری هم گرم نمی شود باید دیوارها 
را بررســی کنید. عایق کــردن دیوارها یکی از 
مهم تریــن راه ها بــرای گــرم مانــدن خانه در 
هوای ســرد اســت. برای پوشــاندن درزها و 
شــکاف های اطــراف در و پنجره هــا از درزگیر 
گر هم دیوارهای خانه نازک  استفاده کنید. ا
است می توانید از یک متخصص بخواهید تا 
یک الیه عایق حرارتی به دیوارها اضافه کند.

۴.ازگرمایطبیعیاستفادهکنید
همیشــه الزم نیســت برای گرم نگه داشتن 
خانــه از وســایل گرمایشــی اســتفاده کنیــد 
چون ایــن روش بــه دریافــت قبض هــای 
سرسام آور منتهی می شود. استفاده از گرمای 
طبیعی خورشید می تواند به گرم ماندن خانه 
در طول روز کمک کند. پرده ها را کنار بزنید 
و اجازه دهید آفتاب در خانه پهن شــود. نور 
طبیعی خورشــید عــالوه بر گرم کــردن خانه 
باعث دلپذیرتر شدن فضای آن هم می شود 
و از وقــت گذراندن در اتاق هــا لذت خواهید 
برد. البته نبایــد فراموش کنید کــه با تاریک 
شــدن هوا باید پرده ها را بکشــید تــا گرمای 

خانه هدر نرود.
۵.متابولیسمبدنرافعالنگهدارید

اغلب افراد در روزهای ســرد احساس تنبلی 
دارند و دوست دارند فقط استراحت کنند، در 
صورتی که باید فعالیت بدنی بیشتری داشته 
باشند تا بدن بتواند به شکل طبیعی خود را 
گرم نگه دارد. به یاد داشــته باشــید که بدن 
در هوای سرد کالری بیشــتری می سوزاند تا 
بتواند خود را گرم نگه دارد و شــما می توانید 
با افزایش فعالیت بدنی در این راه به بدنتان 

کمک کنید.
پــس بــرای گــرم مانــدن در روزهــای ســرد 
ســال میــزان کالــری مصرفــی روزانه  خــود را 
افزایش دهید و فعالیت بدنی داشته باشید. 
همچنیــن مصــرف نوشــیدنی های گــرم و 
سوپ های مختلف و حتی حلیم را فراموش 

نکنید.

از »فورد«میلیاردر معروف آمریکایی و صاحب 
یکی از بزرگترین کارخانه های ســازنده انواع 
گر شما فردا  اتومبیل در آمریکا پرســیدند: »ا
صبح از خــواب بیــدار شــوید و ببینیــد تمام 
ثروت خود را از دســت داده اید و دیگر چیزی 

در بساط ندارید، چه می کنید؟« 
فــورد جــواب داد: »دوبــاره یکــی از نیازهــای 
اصلی مــردم را شناســایی می کنــم و بــا کار و 
کوشــش، آن خدمت را بــا کیفیــت و ارزان به 
مردم ارایه می دهم و مطمئن باشــید بعد از 

پنج سال دوباره فورد امروز خواهم بود«

۵ قانون طالیی 
برای گرم ماندن 

در هوای سرد

جواب فورد

آش عباســعلی کرمانشــاهی یــک 
آش بسیار مقوی است که ترکیباتی 
غنی مانند پروتئین و امالح معدنی 
همچون زینک دارد. برای داشتن یک وعده غذایی 

کامل این آش گزینه خوبی است.
     موادالزم

• گندم پوست کنده )یک و یک دوم (پیمانه
• برنج ۱۰۰ گرم

• گوشت دنده گوسفندی ۳۰۰ گرم
• عدس ۱۰۰ گرم
• نخود ۱۰۰ گرم

• روغن حیوانی ) یک دوم ( پیمانه
• لوبیا چیتی ۱۰۰ گرم
• لوبیا سفید ۱۰۰ گرم

• پیاز ۵ عدد
• سیر ۱۰ حبه

• نمک، فلفل و زردچوبه به میزان الزم
• نعنا داغ و کشک برای تزیین

     طرزتهیهآشعباسعلیکرمانشاهی
     مرحلهاول

نخود، لوبیا سفید و لوبیا چیتی را از روز قبل بشویید و 
خیس کنید. برنج را هم بشویید و به همراه مقداری 

آب و نمک اجازه دهید برای یک تا دو ساعت خیس 
بخورد.

     مرحلهدوم
در این مرحله از تهیه آش کرمانشــاهی باید حبوبات 
گانه بپزید. برای اینکه مطمئن شــوید  را به طور جدا
حبوبات کامال پخته شده است. می توانید یکی از آن ها 
گر کامال نرم بودند، وقت  را بین دو انگشت فشار دهید. ا

آن است که حبوبات را از روی حرارت بردارید.

     مرحلهسوم
گوشــت را آماده کنید و در صــورت نیاز خــرد نمایید. 
در ایــن آش می توانیــد از گوشــت ران گوســفند هــم 
گانه بپزید. وقتی  استفاده کنید. گوشت را به طور جدا
به طور کامل پخته شــد، آن را با دســت ریــش ریش و 

خرد کنید.
     مرحلهچهارم

گندم پوست کنده را بپزید. وقتی نیمی از زمان پخت 

گندم گذشت، برنجی را که از قبل خیس کرده اید، به 
گندم اضافه کنید. اجازه دهید با هم بپزند. می توانید 
بــرای آش عباســعلی کرمانشــاهی از برنــج نیــم دانه 

استفاده کنید.
     مرحلهپنجم

حاال تمام موادی که پخته شده اند، یعنی حبوبات، 
گوشــت و برنج و گندم را در یک قابلمه بزرگ بریزید و 
روی حرارت بگذارید. ادویه های مورد نظر مثل نمک، 

فلفل سیاه و قرمز و زردچوبه را به آش اضافه کنید.
     مرحلهششم

این آش باید تا حدی بپزد که دانه های برنج و گندم در 
آن کامال له شده و مشخص نباشند. در این هنگام که 
آش در حال پخت اســت، پیازها را خرد کرده و با روغن 
تفت دهید. سیر داغ و نعنا داغ را هم آماده کنید. حاال 
مقداری از پیاز داغی را که تهیه کرده اید به آش عباسعلی 

اضافه کنید و بقیه آن را برای تزیین نگه دارید.
     مرحلههفتم

وقتی آش کرمانشاهی با پیاز داغ کمی جوشید، آن را 
از روی حــرارت بردارید. روغن حیوانــی را به آن اضافه 
کرده و خوب به هم بزنید. آش را در ظرف سرو بکشید 
و با کشک، پیاز داغ، سیر داغ و نعنا داغ تزیین کرده و 

نوش جان کنید.

شرکت گوگل ویژگی اعالن جدید 
را روی اپلیکیشــن پیام  هــای 

گوگل آزمایش می کند. 
اعالن های اندروید به کاربران این امکان را می دهد 
کــه ببیننــد کــدام یــک از برنامه هــای آنهــا اعالنی 
دارد که هنــوز آن را باز نکرده انــد. اطالعات جدید 
نشــان می دهد کــه گــوگل بــه دنبــال اســتفاده از 

ویژگی اعــالن جدیــد در Google Messages برای 
برجسته کردن پیام هایی است که کاربر هنوز آنها 

را باز نکرده است.
 Google Messages در آخریــن نســخه بتــای
)نســخه ۱۰.۶.۲۴۰(، یک نقطه آبی روشــن زمانی 
که پیامی باز نشده است، در سمت راست آن دیده 
می شود. در عین حال، پیام های خوانده نشده با 

حروف پررنگ مشــابه ایمیل های خوانده نشده 
نمایش داده می شوند.

در  گــی  ویژ زمانی ایــن  چــه  نیســت  مشــخص 
دســترس عموم قرار خواهــد گرفت یا اینکــه برای 
همــه کاربران اندروید عرضــه خواهد شــد یا خیر. 
گی جدید، خیلی مهم  البته ممکن است این ویژ
نباشد، زیرا همچنان نقطه اعالن در صفحه اصلی 

و در کنار نمــاد Google Messages وجود دارد که 
به کاربر هشدار می دهد پیام خوانده نشده دارد.

البتــه گوگل بــه خاطــر آزمایــش متعــدد ویژگی ها 
مشهور است و این موضوع به این معنی است که 
همه آنها نمی توانند بــه نســخه آینده اندروید راه 
پیدا کنند و این ویژگی جدید نیز فعال باید توسعه 

یابد و خبری از انتشار عمومی آن نیست.

کرمانشاهی آش عباسعلی 

گوگل  گی جدید اعالن  ها در اپلیکیشن پیام رسانی  آزمایش ویژ

دستپخت

فناوری

دانستنی ها

خانه باغ »خرم« از جمله بنا های 
تاریخــی کرمــان اســت کــه بــا 
قدمتی صد ساله، در سال ۱۳۸۱ 
با شــماره ثبت ۶۱۲۲ به عنوان یکی از آثار ملی ایران 
به ثبت رسیده است، این خانه باغ از جمله بنا های 
تاریخی با مالکیت خصوصی است که با همکاری 
میراث فرهنگی استان مورد مرمت و بازسازی قرار 
کنون به عنوان اقامتگاه سنتی با همان  گرفت که ا
سبک و ســیاق قدیم میزبان مهمانان و مسافران 

است.

خانه تاریخی 
کرمان »خرم« - 

گردشگری

زنگ خطر برای ایران زمین!
سد "دز" 

در شرایط اضطراری

سد دز در حال حاضر دارای ۷۰ میلیون مترمکعب 
کثر  آب قابل بهره برداری است و با این  حجم، حدا
تا یک  ماه آینده می توان شــرایط را ادامه داد. در 
حال حاضر ورودی سد دز ۳۰ مترمکعب بر ثانیه 
و خروجی ســد ۶۰ مترمکعــب بر ثانیه اســت. در 
حال حاضر ارتفاع آب پشت ســد ۳۰۸ متر است 
که طبق قاعده نباید از ۳۱۰ متر پایین  تر بیاید اما به 
دلیل وضعیت خاص خوزستان و خشکسالی این 
ریسک پذیرفته شده تا از تراز ۳۱۰ متر به تراز ۳۰۵ 

متر بروند.

عکس روز

سنا
/ای

ی
ظر

نن
امی


