
تورم اجاره نامه های تمدیدی تابستان امسال به ۴۷ درصد رسید؛
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نیمه نخست امسال هفت میلیون بســته پستی به اســتان اصفهان ارسال شده است. 
مدیرکل پست استان در حاشیه رژه موتوری پســت به مناسبت روزجهانی پست گفت: 
همچنین در این مدت پنج میلیون بسته پستی هم در این مدت از این استان خارج شده 

است.
حمید باقری با اشاره به توسعه زیر ساخت ها پست استان افزود: در دوران کرونا با توجه 
به اعمال محدودیت ها نقش پست و خرید های اینترنتی به خوبی نمایان شده و اداره کل 

پست استان آمادگی الزم را برای سرعت در ارسال و ورود محموله ها دارد.

رژه موتوری پست به مناسبت روزجهانی پست:

ارسال هفت میلیون بسته 
پستی به استان اصفهان

قیمت هر کارتن موز به حدود ۱۵ دالر رسید:

رابطه مستقیم موز با دالر!

در زمستان ۹۹ نسبت به زمستان ۹۸؛

قیمت زمین و ساختمان 
کلنگی دو برابر شد

با رشد ۳۹.۱ درصدی؛

نقدینگی به مرز
 ۴ میلیون میلیارد رسید

باالخره پس از یکسال و نیم انتظار؛

آیین نامه اجرایی مالیات 
برخانه های لوکس ابالغ شد

نایب رئیس شورای شهر اصفهان:

مهاجرپذیری،اصفهان را 
در وضعیت سختی 

قرار داده است

ورود چوب قاچاق 
به استان اصفهان ۷۰ درصد 

کاهش یافت

2

2

۴

2

۳

۳

۵

۳

شانس یا دانش فنی اسکوچیچ:  

تیم ملی نیاز به حمایت دارد!

 رصد بازار عسل اصفهان در آنسوی مرزها: 

کام شیرین اروپایی ها با عسل اصفهان

۶

2

به بهانه هفته ملی کودک؛ 

» یکی بود یکی نبود؛ هفت روز 
هفت قصه« برگزار می شود
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# اصفهان  تنها  نیست

رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سالمت اجتماعی 
یونسکو گفت: اصفهان برای تاب آوری، به جای سرمایه 
گذاری در طرح های انتقال آب، روی ظرفیت های گردشگری 

و استحصال انرژی خورشیدی برنامه ریزی کند. 
محمد درویش با بیان اینکه اصفهان یکی از قطب های راهبردی 
کشور است، اظهار داشت: همه ایرانیان فارغ از اینکه چه تعلق 
خاطری به چه بخشی از کشور داشته باشند برای تاب آوری 

اصفهان باید تالش کنند.
وی ادامه داد: اصفهان با استفاده از ظرفیت سرمایه های 
انسانی، منابع طبیعی و زادبوم های کهن و تاریخی- فرهنگی و 
البته واقعیت های اکولوژیکی منابع آب و خاک این خطه، یک 

چیدمان توسعه طراحی کند.
رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سالمت اجتماعی 
یونسکو ابراز داشت: استقرار صنایعی که تناسبی با توان 
اکولوژیکی سرزمین ندارد و توسعه اراضی کشاورزی و 
کشت هایی که مناسب با واقعیت های بوم شناختی اصفهان 

نیست، در درجه اول به خود این استان و شهر ضربه می زند.
درویش تصریح کرد: اصفهان اگر می خواهد به تاب آوری برسد 
بجای سرمایه گذاری بر طرح های انتقال آب، برای استحصال 
انرژی خورشیدی سرمایه گذاری کند و در این زمینه پرچمدار 
انرژی های پاک باشد که مشکل مصرف مازوت را نیز حل 
می کند. از سوی دیگر نه تنها می توان با انرژی خورشیدی برق 
مورد نیاز استان ها را تأمین کرد که امکان صادرات به خارج و 

درآمدزایی از این نوع انرژی وجود دارد.
وی افزود: اصفهان می تواند با ایجاد زیرساخت های جذاب تر 
به توسعه گردشگری طبیعی، فرهنگی و توریسم پزشکی 
بپردازد همانطور که اکنون زیرساخت هایی مانند شهرک 
سالمت در اصفهان ایجاد شده که در نوع خود بی نظیر است . 
وجود این ظرفیت ها در اصفهان نشان می دهد که بدون اینکه 
بخواهیم منتظر ورود آب از حوضه های داخلی یا آب های مرزی 
باشیم مشکل اصفهان را می توان حل و فصل کرد، البته اگر 

مسئوالن این استان به این سمت و سو حرکت کنند.

     ضرورت ایجاد اتاق فکر نخبگان در اصفهان برای حل 
معضل آب

رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سالمت اجتماعی 
یونسکو خاطرنشان کرد: مسئوالن اصفهان تا وقتی که شفاف 
نباشند و بگویند اعداد و ارقام امنیتی است و نباید کسی بفهمد، 
کاری درست نمی شود؛ از این رو مسئوالن این استان در گام 
نخست باید اتاق فکری ایجاد کنند و به نخبگان اجازه دهند 
نظرات و صحبت هایشان را بدون خط خوردگی ارائه کنند و 
همچنین ضمانت اجرایی را برای اتاق فکر فراهم کنند. که 
اگر نخبگان به هر دلیل به هر نتیجه ای رسیدند ملزم به پیاده 

سازی آن باشند.
درویش همچنین در پاسخ به چرایی ازدیاد آبخیزداری های 
باالدست سد زاینده رود و ورودی مهندسی شده کمتر از پنج 
متر مکعب آب بر ثانیه در این سد که اکنون به خشکی پایین 
دست حوضه منجر شده است، اظهار داشت: هر نوع طرح 
سازه ای که منجر به توقف آب در سطح زمین شود، خطا 
است. آبخیزداری یعنی اینکه ضریب هرزآب را کم کرده و با 
استقرار پوشش های گیاهی مناسب، آب مجال پیدا کند در 
سفره های آب زیرزمینی نفوذ کند، خاک کمتر جا به جا شود و 
تبخیر کاهش یابد ولی در باالدست سد زاینده رود آمدند سدها 
و حوض های کوچک ایجاد کردند که آب را در سطح زمین 
نگهداری می کنند و از درون این ها با موتورپمپ آب برداشت 
می شود که این آبخیزداری نیست و یک نوع عملیات سازه ای 

افراطی است که زاینده رود گرفتار شده است.
     حقابه گاوخونی مقدم بر کشاورزی و صنعت است

وی همچنین بر ضرورت رهاسازی ۱۷۶ میلیون مترمکعب 
حقابه گاوخونی تاکید کرد و گفت: اگر این میزان آب را در زاینده 
رود جاری کنند و اجازه دهند به پایین دست رودخانه و گاوخونی 

برسد، حوضه زاینده رود از سراب تا پایاب احیا می شود.
رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سالمت اجتماعی 
یونسکو اضافه کرد: اراده ای که در اصفهان وجود دارد باید 
تاکید کند که بعد از حقابه شرب و مقدم بر کشاورزی و صنعت 
باید حقابه گاوخونی تأمین شود و اگر حقابه تاالب گاوخونی 

داده شود حقابه زاینده رود تأمین شده است.

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از 
توزیع لوازم التحریر در ایستگاه های جمع آوری پسماند خشک 

در اصفهان خبر داد. 
محمد بدیعی معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان گفت: همزمان با بازگشایی مدارس و با هدف آشناسازی 
و ترغیب دانش آموزان به مشارکت در امر مهم تفکیک از مبدأ، از 
ابتدای مهرماه امسال  ایستگاه های بازیافت سراسر شهر اصفهان 
در ازای دریافت پسماند خشک به شهروندان لوازم التحریر اهدا 
می کنند. وی این طرح را گامی مهم در راستای افزایش آگاهی 
و دانش کودکان و نوجوانان به عنوان سفیران انتقال فرهنگ 
بازیافت به خانواده دانست و تصریح کرد: این طرح موجب 
افزایش مشارکت کودکان و نوجوانان در امر مهم تفکیک از مبدا 
و همچنین توسعه ارتباط شهروندان با ایستگاه های جمع آوری 

پسماند خشک می شود.

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: شهروندان می توانند با مراجعه به ایستگاه های 

بازیافت و تحویل پسماند خشک به آن ها در ازای آن لوازم التحریر 
دریافت کنند.

انتقال آب راهکار تاب آوری اصفهان نیست

پسماند خشک بدهید، لوازم  التحریر تحویل بگیرید 

روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان

ــون  ــتناد قان ــه اس ــل، ب ــرح ذی ــه ش ــود را ب ــاز خ ــردارد: کاالی موردنی ــان درنظ ــتان اصفه ــرق شهرس ــع ب ــرکت توزی ش
ــه  ــورت مناقص ــه ص ــت ب ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــق س ــالت، ازطری ــه معام ــن نام ــات و آیی ــزاری مناقص برگ
عمومی دومرحلــه ای ازبیــن تولیدکننــدگان و فروشــندگان واجــد شــرایط کــه در ســامانه الکترونیکــی دولــت ثبــت نــام 

نموده انــد، خریــداری نمایــد.
ــی  ــت گواه ــور و دریاف ــایت مذک ــام در س ــت ن ــل ثب ــی، مراح ــت قبل ــدم عضوی ــورت ع ــران درص ــه گ ــت مناقص الزم اس

ــازند. ــق س ــه محق ــرکت در مناقص ــت ش ــی را جه ــای الکترونیک امض

پیشــنهاددهندگان می توانند اســناد مناقصــه بــه شــرح فــوق را ازطریــق ســایت https://www.setadiran.ir/setad/cms دریافت و حداکثر 
تــا پایــان وقــت اداری روز ســه شــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰8/۰۴ در ســامانه فــوق بارگــذاری نماینــد و همچنیــن اســناد فیزیکــی )پاکــت الــف – 
ضمانــت نامــه( خــود را بــه نشــانی اصفهــان چهارباغ عباســی خیابان عباس آباد ســاختمان ســتاد شــماره یک شــرکت توزیع برق شهرســتان 
اصفهــان طبقــه همکــف دبیرخانــه تحویــل نماینــد. به پیشــنهادهایی کــه بعد از مهلــت مقــرر بارگــذاری گردد ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد.

http://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتی معامالت توانیز به آدرس
http://iets.mporg.ir سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس

http://eepdc.ir سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس
جهــت کســب اطالعــات بازرگانــی بــا شــماره تلفــن ۳۴121۴82، ۰۳1 واحــد مناقصــات و خرید آقــای عظیمی و جهــت آگاهی بیشــتر درمورد 

الزامــات، اطالعــات، شــرح خدمات ایــن مناقصــه بــا شــماره تلفــن ۳۴1212۶8، ۰۳1 دفتــر لوازم انــدازه گیــری تمــاس حاصــل فرماییــد.
جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه: مرکــز تمــاس ۴19۳۴ – ۰21، دفتــر ثبــت نــام: 889۶97۳7 – ۰21 و 8۵19۳7۶8 – ۰21 تمــاس 

حاصــل فرمایید.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

شــرکت کننــدگان در مناقصــه می بایســت دو روز قبــل از آخریــن مهلــت اتمــام زمان مناقصه بــا مراجعه به ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت 
و یــا تمــاس بــا واحــد مناقصــه و مزایــده، از آخریــن اصالحات احتمالی اســناد مطلــع گردنــد، درغیراینصورت مســوولیت عــدم رعایت این بند 

بــه عهــده مناقصه گــران می باشــد.
پیشنهادات رسیده با حضور اعضا کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

پیشنهاددهنده می بایست صرفا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام کرده باشد.
بــه مــدارک، پیشــنهادات و نامه هــای فاقــد امضــا، مخــدوش، مشــروط یــا بعــد از انقضــا مهلــت مقــرر واصــل شــود مطلقــا ترتیــب اثــر داده 

نخواهــد شــد.
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای

خرید انواع تابلوهای کامپوزیت کنتوری تک فاز

شماره مناقصه 
مرجع

شماره مناقصه در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد(

تاریخ توزیع 
دفترچه

آخرین مهلت 
دریافت دفترچه

آخرین مهلت بارگذاری 
و تحویل پاکات

بازگشایی اسناد 
ارزیابی کیفی

مبلغ تضمین 
)ریال(

۴۰۰11۰2۵2۰۰۰۰۰1211۰۰۰۰۳۶1۴۰۰/۰7/191۴۰۰/۰7/2۴1۴۰۰/۰8/۰۴1۴۰۰/۰8/۰۵
1/۳21/۰۰۰/۰۰۰ 9 صبح

خرید انواع تابلوهای کامپوزیت کنتوری سه فاز

شماره مناقصه 
مرجع

شماره مناقصه در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد(

تاریخ توزیع 
دفترچه

آخرین مهلت 
دریافت دفترچه

آخرین مهلت بارگذاری 
و تحویل پاکات

بازگشایی اسناد 
ارزیابی کیفی

مبلغ تضمین 
)ریال(
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براســاس داده های آماری بانــک مرکزی میزان 
نقدینگی در مردادماه امسال ۳۹۲۱ هزار میلیارد 
تومان شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

۳۹.۱ درصد رشد داشته است.
بانک مرکزی گزیده آمارهــای اقتصادی تا پایان 
مردادماه را منتشــر کرد. حجم نقدینگی یکی از 
موارد اعالمی بانک مرکزی اســت. براساس این 
گزارش حجم نقدینگی در مردادماه سال گذشته 
۲ هزار و ۸۱۹ هزار میلیارد تومان، در اسفند ۹۹ نیز 

سه هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود.
حجم نقدینگی در مردادماه امســال برابر ســه 
هزار و ۹۲۱ هزار میلیارد تومان شد که در مقایسه 

با مرداد سال گذشــته ۳۹.۱ درصد رشد داشته 
اســت. همچنین نقدینگی در مردادماه امسال 
در مقایسه با اسفند سال گذشــته ۱۲.۸ درصد 

افزایش یافته است.

مرکز آمــار اعالم کرد متوســط قیمت فــروش هر 
مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی 
در زمستان سال ۱۳۹۹ نسبت به زمستان سال ۹۸ 

حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. 
به گزارش مرکز آمار ایران، متوسط قیمت فروش هر 
مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی 
در زمستان سال ۱۳۹۹ نسبت به زمستان سال ۹۸ 

حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
همچنین، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین 
یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از 

طریق بنگاه های معامالت ملکی در کل کشور 9٣ 
هزار و ۱۰۰ ریال با میانگین مساحت ٣7۴ مترمربع 
بوده است، که نســبت به فصل قبل، ۶.۲ درصد و 
نسبت به فصل مشابه سال قبل 98.9 درصد افزایش 

داشته است.
طبق اعالم مرکز آمار، با توجــه به این که کاهش یا 
افزایش حجم )تعداد( معامالت در شهرهای بزرگ، 
باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط )حسابی( 
قیمت در سطح استان یا کشور می شود، از متوسط 
تعدیل شده )وزنی( استفاده شده تا بتوان با حذف 
اثر حجم معامالت، تغییرات واقعی قیمت را مشخص 
کرد. در ضمن وزن های مورد اســتفاده بر مبنای 
واحدهای مسکونی دارای ســکنه در سرشماری 

عمومی نفوس و مسکن 1٣9۵ به روز شده است.
بنگاه های معامالت ملکی کشور موظف هستند 
مشخصات کلیه معامالت خرید و فروشی که سند 
آن ها از طریق دفتر ثبت اسناد انتقال پیدا می کند 
را در سامانه اطالعات مدیریت معامالت امالک و 

مستغالت کشور ثبت کنند.

رئیس انجمــن صنایع لوازم خانگــی گفت: با 
وجود ممنوعیت واردات لوازم خانگی هم چنان 
حدود ۴۰ درصد بازار لوازم خانگی در تصاحب 
کاالی قاچاق اســت. اگر دولــت می خواهد از 
تولید داخل حمایت کند، از ورود ۲.۵ میلیارد 

دالر لوازم خانگی قاچاق جلوگیری کند.
صفحه رســمی اتاق بازرگانی ایــران در توئیتر 
نوشت: چند شرکت تولیدکننده لوازم خانگی 
برای ممانعت از واردات نامه نگاری کردند و کل 
صنعت تولید لــوازم خانگی بــه دنبال ممنوع 
کردن واردات نبوده است. این شرکت ها، بدون 
مشورت با تشکل های حوزه لوازم خانگی این 

موضوع را دنبال کردند.
علیرضا محمدی دانیالی، رئیس انجمن صنایع 
لوازم خانگــی در این رابطه گفــت: ممنوعیت 
واردات کاالی ســاخته شــده لــوازم خانگی، 
جدید نیست و از دو سال پیش با مصوبه سران 
قوا صورت گرفــت. با این حال هم چنان حدود 
۴۰ درصد بازار لوازم خانگی در تصاحب کاالی 
قاچاق اســت. اگر دولت می خواهــد از تولید 
داخل حمایت کنــد، از ورود ۲.۵ میلیارد دالر 

لوازم خانگی قاچاق جلوگیری کند.
وی افــزود: اگــر دروازه های واردات باز شــود، 
با وجود رشــد اقتصــادی در حد صفــر و رتبه 
نازل ایران در شاخص های سهولت کسب وکار 
و رقابت پذیری، بنگاه هــای تولیدکننده لوازم 
خانگی قادر بــه رقابت بــا نمونه های خارجی 

نخواهند بود.
رئیس انجمــن صنایع لــوازم خانگــی گفت: 
وقتــی تمدید کارت بازرگانی دســت کم، ســه 
ماه به طول می انجامد یا ترخیــص مواد اولیه 
بنگاه ها گاه حدود ســه ماه به درازا می کشــد، 
کدام تولیدکننــده در کدام صنعــت با رقبای 

خارجی قادر به رقابت خواهد بود؟
محمدی دانیالی اضافه کرد: مقایسه صنعت 
لوازم خانگی با صنعت خودرو مع الفارق است؛ 
چرا که ۹۰ درصد صنعت خودرو در انحصار دو 
شرکت است و این صنعت توســط دولت اداره 
می شود. در عین حال، خودرو به کشور قاچاق 
نمی شــود. اما در حــوزه لــوازم خانگی حدود 
۵۰۰ شرکت خصوصی و دست کم ۲۰ الی ۳۰ 

تولیدکننده فعال وجود دارد.

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
اعالم کرد: هرگونه خرید و فــروش امتیاز طرح 
اقدام ملی مســکن و ســایر طرح های حمایتی 

حوزه مسکن ممنوع است.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، حسب گزارشات 
واصله مردمــی و مراجــع نظارتی، تعــدادی از 
مشاورین امالک فعال در ســطح شهرستان ها 
اقدام به خرید و فــروش غیرقانونی امتیاز طرح 
اقدام ملی مسکن می کنند که این امر با توجه به 
ناآگاهی برخی خریداران امتیازها و نیز عدم انجام 
فرآیند انتخــاب واحد و انعقاد قــرارداد واگذاری 
منجر به سو استفاده و تضییع حقوق خریداران 
امتیازها و در نهایت درگیری پروژه ها با پرونده های 
حقوقی و قضائی ناشــی از این تخلفات و جرایم 

خواهد شد.
به همین علت معاونت مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرســازی بــرای اطالع رســانی در مورد 
عواقب این اقدام اطالعیه ای صادر کرد که متن 

آن به شرح زیر است.

»به اطالع می رساند هرگونه خرید و فروش امتیاز 
طرح اقدام ملی مسکن و سایر طرح های حمایتی 
تأمین مســکن وزارت راه و شهرســازی از طریق 
ثبت نام کنندگان در طرح ها، مشاورین امالک، 
افراد و طرق مختلف ممنوع بوده و می تواند منجر 
به ابطال ثبت نام اولیه و حذف از طرح ها و پروژه ها 
شود. از این رو ضمن تاکید بر خودداری از هرگونه 
خرید و فروش امتیاز، اعالم می شود که وزارت راه 
و شهرسازی هیچگونه مسئولیت و پاسخگویی 

در برابر فروشندگان و خریداران امتیازها ندارد.«

با رشد ۳۹.۱ درصدی؛

نقدینگی به مرز ۴ میلیون میلیارد رسید

در زمستان ۹۹ نسبت به زمستان ۹۸؛

قیمت زمین و ساختمان کلنگی دو برابر شد 

رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی:

دولت از ورود لوازم خانگی قاچاق جلوگیری کند

خبر

مرکز آمار اعــالم کــرد تــورم اجاره نامه های 
تمدیدی در تابستان امســال به ۴۶.۹ درصد 
رسیده است؛ این در حالی است که ستاد کرونا 
سقف افزایش اجاره  بها در تمدیدها را در تهران 

۲۵ درصد تعیین کرده بود. 
به گزارش مرکز آمار ایران، در فصل تابســتان 
1۴٠٠، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای 
مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۲۴۴.۱ 
رســید که نســبت به فصل قبــل 8.٠ درصد 

افزایش داشته است.
در این فصل استان لرســتان با ۲۷.۵ درصد 
بیشترین و استان سیســتان و بلوچستان با 
۲.۵ درصد کمترین نرخ تورم فصلی را در بین 
استان های کشور داشته اند. درصد تغییرات 
شــاخص قیمت اجاره بها در فصل تابستان 
1۴٠٠ نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه(، ۲۴.۷ درصد است که نسبت 
به فصل بهار 1۴٠٠ )29.1 درصد(، ۴.۴ واحد 

درصد کاهش نشان می دهد.
در این فصل بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه 
با ۴1.8 درصد مربوط به اســتان لرســتان و 
کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه با 1٣.1 درصد 
مربوط به اســتان خراســان رضوی است. به 
عبارتی در فصل تابستان 1۴٠٠ خانوارهای 
اســتان لرســتان بــه طــور متوســط 17.2 
واحد درصد بیشــتر از میانگین کل کشــور و 
خانوارهای اســتان خراســان رضوی به طور 
متوسط ۱۱.۵ واحد درصد کمتر از میانگین 

کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده اند.
نرخ تورم اجاره بهــا در چهار فصل منتهی به 
فصل تابستان 1۴٠٠ برابر ۲۷.۶ درصد است. 
که استان کرمانشاه با ۳۷.۵ درصد بیشترین 
نرخ تورم و اســتان سیســتان و بلوچستان با 

1٣.2 درصد کمترین نرخ تورم را داشته اند.
همچنین در فصل تابســتان 1۴٠٠ متوسط 
افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی 
که تمدید قرارداد داشــته اند، برابــر با ۴۶.۹ 

درصد بوده است.

سرپرست معاونت امور تولیدات دامی وزارت 
جهــاد کشــاورزی از آغــاز توزیع گســترده 
تخم مرغ در سطح مراکز عرضه سراسر کشور 
با قیمت شانه ای حدود ۴۲ هزارو ۵۰۰ تومان 

از روز شنبه خبرداد.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، »حسین 
دماوندی نژاد« اظهار کرد: تولید ماهانه تخم 
مرغ در کشور به حدود ۱۰۰ هزار تن رسیده 
که این میزان از مصرف کشــور کمی بیشتر 
است و به این ترتیب هیچ مشکلی در تأمین 

تخم مرغ مورد نیاز کشور وجود ندارد.
وی تصریح کرد: اتحادیه سراسری مرغ تخم 
گذار هم توافقاتی بــرای واردات تخم مرغ از 
کشور ترکیه داشته که این واردات هم در حال 

انجام است.
سرپرست معاونت امور تولیدات دامی وزارت 
جهاد کشاورزی اظهار کرد: با توجه به واردات 
و مازاد تولید پیش بینی های الزم برای تأمین 
افزایش تقاضای تخم مرغ هم صورت گرفته 
و به این ترتیب مشــکلی هــم در تأمین مازاد 

تقاضای شش ماهه دوم سال وجود ندارد.
دماوندی نژاد افزود: تمام تالشمان این است 
که با حفظ تعادل بازار تخم مرغ، آرامش به این 

بازار بازگردد.
وی با اشــاره به اقدامات صورت گرفته برای 
تأمین نهاده های دامی مورد نیاز واحدهای 
تولید مرغ گوشــتی و تخم گذار و همچنین 
دامــداران خاطرنشــان کــرد: بــا توجه به 
تالش های صورت گرفته و تأمین ارز مورد نیاز 
توســط بانک مرکزی نیاز مرغداران به نهاده 
برای ماه جاری و آینده بــه طور کامل تأمین 
شده است. سرپرست معاونت امور تولیدات 
دامی وزارت جهاد کشــاورزی افــزود: برای 
جبران کاستی ها این نهاده ها به سرعت در 
حال رسیدن به گمرک و ترخیص هستند و در 
کوتاه ترین زمان در اختیار واحدهای تولیدی 

قرار می گیرند.
دماوندی نژاد تصریح کرد: با تمهیدات صورت 
گرفته این نهاده ها در ماه های پس از آبان نیز 
به مقدار مورد نیاز تأمین و در اختیار دامداران 

و مرغداران قرار می گیرند.

خبر نایب رئیس اتحادیه سازندگان مسکن و ساختمان اصفهان:

آپارتمان کمتر از یک و نیم میلیارد تومان 
در اصفهان نداریم

نایب رئیس اتحادیه ســازندگان 
مسکن و ســاختمان اصفهان با 
اشــاره به اینکه در برخی مناطق 
باالی اصفهان هر متر آپارتمــان باالی ۷۰ میلیون 
تومان معاملــه می شــود، گفت: در حــال حاضر 
هیچ آپارتمــان زیر یک میلیارد تومــان در اصفهان 
وجود ندارد و دســت کم برای خرید یــک آپارتمان 
۷۰ متری باید حدود یــک و نیم میلیارد تومان پول 

داشته باشیم. 
فرج اله نصیــری دربــاره وضعیت بازار مســکن و 
سیاســت ســاخت یک میلیون واحد مسکونی در 
سال، اظهار کرد: در چند سال گذشته بازار مسکن 

درگیر تورم شده است.
وی گفــت: اگرچه در دولــت نهم و دهم ســاخت 
خانه های مسکن مهر در دستور کار قرار گرفت اما به 
دلیل اینکه جانمایی این خانه ها کارشناسی نبود، از 

تقاضا بازار مسکن کم نکرد.
نایب رئیس اتحادیه سازندگان مسکن و ساختمان 
اصفهان افزود: از ســوی دیگــر در دولت یازدهم و 
دوازدهم سیاســت عملی در حوزه مســکن پیاده 
نشد و تنها وعده های مسکن در حد صحبت بود و 
از سوی دیگر به دلیل نبود سیاست ساخت مسکن 
و کوتاهی در ساخت مسکن، تاوان آن را شهروندان 

دادند.
به گفته نصیری، در دولت گذشته ساخت مسکن 
اجتماعی مطرح شد که یک واحد هم ساخته نشد.

وی تصریح کرد: اگرچه در دولت جدید سیاســت 
تقویت بخش مسکن و ساخت ساالنه یک میلیون 
واحد مســکونی مطرح شده اســت، اما به اعتقاد 
بسیاری کارشناسان این سیاست در شرایط فعلی 

کشور، قابل اجرا نیست.
نایب رئیس اتحادیه سازندگان مسکن و ساختمان 
اصفهــان تاکید کرد: بــه طور قطع هر سیاســتی 
در حوزه مســکن باید به صورت کارشناسی باشد 
تا قابل اجرا باشــد و معتقدم در شــرایط اقتصادی 
فعلی ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال 

کار سخت است.
وی بــا بیان اینکه امروز ســاخت و ســازها بیشــتر 
شخصی ساز اســت تا به صورت انبوه ساز، گفت: 
امروز انبوه سازی مسکن در اصفهان رونق چندانی 

نــدارد و باید توجه داشــت فردی که انبوه ســازی 
می کند، ســرمایه دار اســت و به دنبال بازگشــت 
سرمایه خود است و در شرایط اقتصاد و تورم فعلی 
ممکن است، بازگشت سرمایه انبوه سازان در زمان 

کوتاهی انجام نشود.
نصیری بــا بیان اینکــه در حال حاضــر قیمت هر 
مترمربع ساختمان در اصفهان )منهای هزینه های 
شهرداری و نظام مهندسی( از ۵ میلیون تومان به 
باال است، تصریح کرد: در حال حاضر هیچ آپارتمان 
زیر یک میلیــارد تومان در اصفهان وجــود ندارد و 
دســت کم برای خرید یک آپارتمان ۷۰ متری باید 

حدود یک و نیم میلیارد تومان پول داشته باشیم.
وی همچنین با اشــاره به اینکــه در برخی مناطق 
باالی اصفهان هر متر آپارتمــان باالی ۷۰ میلیون 
تومان معامله می شود، گفت: امروز شاهد اختالف 
طبقاتی به خصوص در بخش ساختمان و مسکن 

هستیم.
نایب رئیس اتحادیه سازندگان مسکن و ساختمان 
اصفهان با بیان اینکه به دلیل تورم و افزایش قیمت 

مســکن افراد توان خرید خانه و آپارتمــان با متراژ 
باال را ندارنــد، اظهار کــرد: اگرچه در ســال های 
گذشته این مدل ساخت و ساز در تهران رونق گرفته، 
اما در اصفهان خانه های ۶۰ و ۷۰ متری زیاد ساخته 
نشده اســت و هنوز انبوه ســازان اقدام به ساخت 

آپارتمان با متراژ پایین نکرده اند.
وی با اشاره به اینکه امروز تسهیالت خرید مسکن 
دیگر جوابگوی یک خانــواده کارمندی برای خانه 
دار شــدن نیســت، توضیــح داد: در حالیکه یک 
کارمند حــدود ۶ میلیــون تومان دریافتــی دارد، 
چطور می تواند ماهیانه اقساط ۱۰ میلیون تومان 

تسهیالت مسکن را پرداخت کند.
نصیری با اشاره به اینکه امروز هزینه ساخت و ساز 
مســکن با توجه به افزایش نرخ تــورم رو به افزایش 
اســت، تاکید کرد: اگرچه دولتی ها از ارزان شدن 
سیمان و میلگرد می گویند، اما سازندگان مسکن 
زمان خرید ســیمان و میلگــرد در بــازار به قیمت 

مصوب پیدا نمی کنند.
وی گفت: اگرچه نرخ مصوب هر کیســه ســیمان 

دولتی ۲۷ هزار تومان اســت، اما در بازار ســیمان 
با این قیمت یافت نمی شــود و قیمت این محصول 
در بازار آزاد بین ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان است که در این 

شرایط قیمت ساخت مسکن افزایش می یابد.
نایب رئیس اتحادیه سازندگان مسکن و ساختمان 
اصفهان افزود: با توجه به اینکه ساخت و ساز مسکن 
بین دو تا سه سال و انبوه سازی بعضا تا ۵ سال طول 
می کشد، ناخودآگاه مشمول تورم می شود و در این 
شــرایط روز به روز قدرت خرید مردم برای مسکن و 

خانه دار شدن کمتر می شود.
وی با پیش بینی بازار مســکن تا پایان سال، اظهار 
کرد: در حال حاضر شــاهد رکود در بازار مســکن 
هستیم، اما معتقدم در نوسانات شدید فعلی بازار 
مســکن، تجربه سال های گذشــته ثابت کرده اگر 
کسی قصد خرید مسکن دارد و سرمایه ای در دست 

دارد، اگر امروز خرید کند، بهتر از فردا است.
نصیری گفت: بازار مســکن در یک ماه گذشته در 
رکود کامل به سر می برد و به شــدت رو به افزایش و 

نوسان است.

آیین نامه مصوب هیئت وزیران 
در خصوص نحوه اخذ مالیات از 
خانه ها و ویالهای گران قیمت به 
وزارت خانه های راه و شهرسازی و اقتصاد ابالغ شد.
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهــور آئین نامه 
اجرایی نحوه اخذ مالیات از واحدهای مســکونی 
و ویالهای گران قیمت ذیل بند خ تبصره ۶ قانون 
بودجه ســال ۱۴۰۰ مشــهور به »قانون مالیات بر 
خانه های لوکس« را به وزارت خانه های اقتصاد، راه 
و شهرسازی، صمت، کشور و دادگستری ابالغ کرد.
اخذ مالیات از خانه های لوکس در قانون بودجه سال 
۹۹ و ۱۴۰۰ پیش بینی شده بود و مسئوالن وقت در 
دولت دوازدهم بارها وعده دادن ایین نامه اجرایی آن 
را تدوین و ابالغ خواهند کرد اما عمر دولت دوازدهم 

به پایان رسید و این آئین نامه ابالغ نشد.
اینک معاون اول دولت سیزدهم ایین نامه اجرایی 

قانون مذکور را ابالغ کرده است.
بر اساس این آئین نامه، کلیه واحدهای مسکونی اعم 
آپارتمان، مستغالت، ویال و باغ ویال که با احتساب 
عرصه و اعیان ارزش آنها بیش از ۱۰ میلیارد تومان 

باشد، مشمول مالیات می شــوند؛ مالک در نوع 
ملک )مسکونی یا ویالیی بودن آن( چیزی است که 

در پروانه صادره این ملک ذکر شده باشد.
نرخ های مالیاتی خانه های لوکس به شرح زیر است:

تا ۱۰ میلیارد تومان، نرخ صفر
۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد 

تومان، یک دهم درصد
۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد 

تومان، ۲ دهم درصد
۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد 

تومان، ۳ دهم درصد
۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد 

تومان، ۴ دهم درصد
نسبت به مازاد بر ۶۰ میلیارد تومان، نیم درصد

برخی مواد این آئین نامه به این شرح است:
وزارت راه و شهرســازی )به عنوان متولی ســامانه 
امالک و اسکان کشــور(، وزارت صمت )به عنوان 
متولی سامانه امالک مستغالت کشــور(، وزارت 
کشور )متولی ســازمان همیاری شــهرداری ها و 
دهیاری های کشور( و سازمان ثبت اسناد و امالک 

کشور مکلف به ارائه اطالعات امالک گران قیمت 
ظرف ۱۵ روز از زمان درخواســت، به سازمان امور 

مالیاتی هستند.
در این آئین نامه، مدت زمان اتمام ثبت اطالعات در 
سامانه امالک و اسکان کشور که در اختیار وزارت راه 

و شهرسازی است پایان آذر ۱۴۰۰ ذکر شده است.
مالک قیمت امالک لوکس، ارزش روز آنهاست.

در امالک مشــاعی، ابتدا ارزش کل ملک تعیین 
و سپس بر اســاس قدرالســهم هر مالک، مالیات 

ستانده می شود.
خانه های لوکس در حال ساخت مشمول مالیات 
نیستند که بر این اساس، در حال ساخت بودن به 

معنی »پیش از زمان صدور گواهی پایان کار« است.
سقف زمانی ســازمان امور مالیاتی برای محاسبه 
ارزش واحدهای مسکونی و ویالهای گران قیمت، 
پایان آذر ماه امسال اســت؛ تا دو ماه پس از آن نیز 
می بایست مراتب احصا شده را به مالکان خانه های 

لوکس ابالغ کند.
اگر مالکان خانه های لوکس تا پایان بهمن امسال 
مالیات متعلقــه را پرداخت نکنند، ســازمان امور 

مالیاتی می تواند رأسا اقدام به وصول آن کند.
سازمان ثبت اســناد از انتقال ســند و جابه جایی 
واحدهای لوکس مشمول مالیات در صورت عدم 

پرداخت آن، ممانعت خواهد کرد.

باالخره پس از یکسال و نیم انتظار؛

آیین نامه اجرایی مالیات 
برخانه های لوکس ابالغ شد

با متخلفان برخورد می شود؛

خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن ممنوع است

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از آغاز 
نخستین مرحله از ثبت نام طرح ساخت چهار میلیون 
واحد مســکونی خبر داد و گفت: ثبت نام در تمام ۳۱ 

استان از هفته آینده انجام خواهد شد.
محمود محمودزاده اظهار کرد: تعهد دولت ســاخت 
سالیانه یک میلیون واحد مسکونی است که نخستین 

مرحله از ثبت نام آن در هفته آینده آغاز می شود.
وی درباره تفاوت شرایط ثبت نام مسکن ملی و مسکن 
چهار میلیون واحدی نیز گفت: میــزان آورده اولیه در 

طرح مسکن ملی ۴۰ میلیون تومان و میزان وام دریافتی 
متقاضیان ۱۵۰ میلیون تومان بود؛ پیشنهاد وزارت راه 
و شهرسازی در این طرح این است که عدد تسهیالت و 
کارمزد آن متفاوت باشد، بر این اساس، گروه درآمدی 
و توان خانوارها تنظیم شــده اســت. معاون وزیر راه و 
شهرسازی افزود: بر این اساس قرار است پیشنهاد وزارت 
راه و شهرسازی درباره میزان آورده متقاضی و تسهیالت 
اعطایی بانک تا چند روز دیگر با وزرای عضو شورای عالی 

مسکن بررسی و رفع ابهام شود.
محمودزاده گفت: در اولین مرحله از ثبت نام مسکن 
چهار میلیون واحدی، تمام ۳۱ استان و شهرهایی که 
زمین در آنها تأمین شده اســت و امکان ثبت نام وجود 

دارد شرکت داده خواهند داشت.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ثبت نام جدید در سامانه 
مسکن ملی انجام می شود، گفت: ممکن است صفحه 
جدیدی برای ثبت نــام در همان آدرس قبلی طراحی 

شود که در همین هفته مشخص خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد:

زمان ثبت نام در طرح  ساخت ۴ میلیون مسکن

تورم اجاره نامه های تمدیدی تابستان 
امسال به ۴۷ درصد رسید؛

موجران راه خودشان را رفتند

سرپرست معاونت امور 
تولیدات دامی اعالم کرد:

عرضه گسترده تخم مرغ 
به نرخ شانه ای

 ۴2 هزار و ۵۰۰ تومان

خبر

خبر
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رکورد تولید ورق سازه های فوالد 
در ذوب آهن اصفهان شکسته شد

نرخ واقعی مرغ ۳7 هزار تومان است 

اره و دریل جدید خط تولید ریل 
برای افزایش ظرفیت تولید این 
محصــول در کارگاه نورد ۶۵۰ 

ذوب آهن اصفهان راه اندازی شد. 
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان در حاشیه 
بازدیــد از راه اندازی این پروژه بــا بیان اینکه به 
کمک همکاران ذوب آهنی توانســتیم گلوگاه 
فرایند تولیــد ریل را بــا اضافه کــردن یک خط 
جدیــد اره و دریل برطرف کنیــم، گفت: برنامه 
ریزی و طراحی خط تولید ریل خریداری شــده 
در ذوب آهن اصفهان بر اساس ۱۲۰ متر تعریف 
شــده اســت از آن جایی که وزارت راه به تولید 
ریل بیش از ۱۸ متر رضایت نداده بود، بنابراین 
گلوگاهی ایجاد شده بود که با اضافه کردن اره و 

دریل این گلوگاه برطرف شد.
منصور یــزدی زاده بــه توســعه و افزایش تولید 
محصوالت با ارزش افزوده باالتر نیز اشاره کرد و 
افزود: ورق سازه های فوالدی یکی از این دست 
محصوالت است که با تولید ۴۰۰ تن ورق سازه 
۳۰۰×۲۰ در یک شیفت ۸ ساعته رکورد جدیدی 
ثبت شد، همچنین تولید آن در آینده به ۶۰۰ تن 

در هر شیفت افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به سیاست دولت برای ساخت یک 
میلیون مســکن در ســال، تأکید کرد: بخشی 
زیــادی از ایــن مســکن های ســاخته شــده را 
سازه های فوالدی تشــکیل خواهد داد که ورق 
سازه های فوالدی نقش اساسی در تحقق برنامه 

دولت در این زمینه خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان به شکستن 
رکورد ۲۵ ساله تولید کالف نیز اشاره کرد و گفت: 

درصدد هستیم روند تولید کالف را برای ماه های 
آتی حفظ کنیم.

وی با بیان این که کالف بــرای مصارف داخلی 
و صادرات، یک محصول اســتراتژیک محسوب 
می شــود، گفت: علی رغم تحریم ها، فراگیری 
کرونــا، کمبــود آب، برق و مــواد اولیه و ســایر 
چالش هایی که فوالدســازان با آن روبرو هستند 
امیدوار هســتیم برنامــه صــادرات محصوالت 

شرکت را مطابق با برنامه پیش ببریم.
معاون برنامه ریزی و توســعه شــرکت ذوب آهن 
اصفهان نیز در خصوص پــروژه تامین و نصب و 

راه اندازی اره و دریل جدید نــورد ۶۵۰، گفت: 
با توجه به تولید ریل در نورد ۶۵۰ به عنوان یک 
محصول اســتراتژیک و لزوم افزایش ظرفیت و 
کیفیت محصول تولیدی، علیرغم تحریم های 
ظالمانــه، برنامه ریــزی الزم جهــت تامین یک 
دســتگاه اره و دریل مخصوص ریــل با ظرفیت 
برش و سوراخکاری حدود ۳۹ تن بر ساعت برای 
ریل از شرکت لینزینگر اتریش به عنوان یکی از 
معتبرترین شرکت های دنیا در این زمینه انجام 
شد و در حال حاضر در مرحله تست و راه اندازی 

است.

مهدی نصر افزود: مطالعات، مهندسی و نظارت 
عالی این طرح با محوریت مدیریت هماهنگی 
امــور مهندســی و نظــارت، فاز تامین توســط 
مدیریت خرید تجهیزات و قراردادهای توســعه 
و همچنین عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات 
بر پایه  استفاده حداکثری از زیر ساخت ها و توان 
داخلی شرکت با همکاری مدیریت های اجرایی 
توسعه، مهندســی نورد، برنامه ریزی و نظارت 
بر نگهداری و تعمیــــرات مکانیک، تعمیرات و 
نوســازی راه و ســــاختمان و تولید و توزیع برق 

انجام شده است.

تنها پنج درصد از عسل تولیدی استان اصفهان به 
حوزه خلیج فارس صادر می شود.

کارشناس مسؤول زنبور عسل ســازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان گفت: در حال حاضر، 
در صدد توســعه صادرات این محصول با ارزش 

غذایی باال به اروپا هستیم.
ســید محمد مهدی طبائیان افزود:در اســتان 
بیشترین عسل در شهرســتان های نجف آباد، 
خوانسار و گلپایگان تولید می شود که هر سال 
حدود ۵ هزار تن عسل تولید و از این مقدار تنها 
۵ درصد به کشور های حاشیه خلیج فارس صادر 

می شود.

وی، نبود متقاضی عســل تولیــدی اصفهان را 
عامل اصلی کاهش صادرات دانست و افزود: در 
صدد هستیم که عسل اصفهان را به کشور های 

اروپایی صادر کنیم.
وی، اســتان تهران را از مشــتریان اصلی عسل 
اصفهان معرفی کــرد و گفــت: در حال حاضر 
زنبورداران می توانند به راحتی از سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان مجوز کوچ و استقرار 
بگیرند و هر مکانی را که برای تولید عسل مناسب 
بدانند مستقر شــوند، اما مشکل اساسی آن ها 
گرانی شــکر و پایدار نبودن شــرایط جوی آب و 

هوایی است.

رئیس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان گفت: موز 
دارای قیمت جهانی بوده که با افزایش ۲ دالری 
قیمت هر کارتن از سوی مرکز، قیمت هر کارتن به 

حدود ۱۵ دالر رسیده است. 
ناصر اطرج با اشاره به قیمت موز در میادین میوه 
و تره بار اصفهان اظهار داشت: موز با دالر رابطه 
مســتقیم دارد به گونه ای که با رســیدن دالر به 
قیمت ۲۸ هزار تومان، قیمت هر کیلو موز نیز در 

سطح عمده ۲۸ هزار تومان می شود.
وی ادامه داد: طی چند روز گذشــته موزه  های 
قبل در بازار وجود داشت اما این در حالی است 
که با خالی کردن بار جدید قیمت آن نیز از سوی 
مرکز با افزایش همراه بــوده و اکنون این قیمت 
برای موز منطقی اســت، در حالی کــه در ۲ روز 
گذشته قیمت موز در میادین به حدود ۲۴ هزار 

تومان نیز رسید.
رئیس اتحادیه میوه و تره بــار اصفهان پیرامون 

وضعیت امروز بازار تصریح کــرد: قیمت موز در 
میادین میوه و تره بار اصفهان ۲۷ هزار تومان بود، 
الزم به ذکر اســت که مــوز دارای قیمت جهانی 
بوده که با افزایش ۲ دالری قیمــت هر کارتن از 
ســوی مرکز، قیمت هر کارتن به حدود ۱۵ دالر 

رسیده است.
وی افزود: کشورهای عربی به استثنای تعدادی از 
مراسم های خاص، در طول تابستان موز مصرف 
نمی کنند و این در حالی است که با خنک شدن 
هوا در منطقه خلیــج و خاورمیانه و همچنین از 
ابتدای مهرماه با افزایش مصرف کننده، مصرف 

نیز افزایش می یابد.
اطرج بیان کرد: قیمت مــوز در میادین میوه و 
تره بار اصفهان نسبت به بقیه بارها منطقی بوده 
و الزم به ذکر اســت که امروز قیمت موز در سایر 
شهرها ۲۹ هزار تومان ولی در اصفهان با قیمت 

حدود ۲۷ هزار تومان به فروش رسید.

استان اصفهان ارسال شده است.نیمه نخست امسال هفت میلیون بسته پستی به 
مدیرکل پست استان در حاشیه رژه موتوری پست 
به مناسبت روزجهانی پست گفت: همچنین در این 
مدت پنج میلیون بسته پستی هم در این مدت از این 

استان خارج شده است.
حمید باقری با اشاره به توسعه زیر ساخت ها پست 
اســتان افــزود: در دوران کرونا با توجــه به اعمال 
محدودیت ها نقش پست و خرید های اینترنتی به 
خوبی نمایان شده و اداره کل پست استان آمادگی 
الزم را برای سرعت در ارسال و ورود محموله ها دارد.

محســن صانعی بــا رای تمــام اعضای شــورای 
اسالمی شــهر آران و بیدگل )هفت رای( به عنوان 

شهردار این شهر انتخاب شد.
رئیــس شــورای اسالمی شــهر آران و بیــدگل با 
بیان اینکه شــهردار منتخــب آران و بیدگل دارای 
دکترای مدیریت منابع انسانی و مدرس دانشگاه 
در مقاطع کارشناســی و کارشناسی ارشد است، 
گفت: عضویت در شورای اسالمی دوره چهارم از 
دیگر سوابق منتخب شهرداری آران و بیدگل است. 
عبداله بابــازاده با بیان اینکه صانعــی هم اکنون 
مسوول دانشــگاه فرهنگیان آران و بیدگل است، 

افزود: عضویت در انجمن مدیران متخصص ایران 
و مشــاوره طرح های بزرگ اقتصــادی، تجاری و 
عمرانی کشور از دیگر سوابق شهردار منتخب است

رونق صنعت دامپروری و صنایع دســتی از جمله 
گلیم، جاجیــم، گبــه و کیف های ســنتی عامل 
مهاجرت معکوس به روســتا های وردشت سمیرم 

است.
بخشدار بخش وردشت سمیرم گفت: روستاییان این 
بخش همواره مشــغول کار و تالش در عرصه های 
کشاورزی، باغداری، دامداری و بافت صنایع دستی 

هستند. ابوالحسن رضایی افزود: در این روستا ها 
زنان هم دوشادوش مردان کار می کنند.

وی گفت: ساکنان ۵۲ روســتای وردشت سمیرم 
زندگی دور از هیاهو، دلنشین و آرامبخشی را تجربه 

می کنند.
بخــش وردشــت در ۳۰ کیلومتری شــمال غرب 

شهرستان سمیرم واقع شده است.

رصد بازار عسل اصفهان در آنسوی مرزها: 

کام شیرین اروپایی ها با عسل اصفهان 

قیمت هر کارتن موز به حدود ۱۵ دالر رسید: 
رابطه مستقیم موز با دالر! 

رژه موتوری پست به مناسبت روزجهانی پست:

ارسال هفت میلیون بسته پستی به استان اصفهان

محسن صانعی شهردار آران وبیدگل شد 

تجربه ای پرسود در روستا:

رشد مهاجرت معکوس به روستا های وردشت سمیرم 

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اصفهان گفت: ورود چوب قاچاق 
به این اســتان در ۶ ماه نخســت امسال نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۷۰ درصد کمتر شده 

است. 
سرهنگ علیرضا طاهری میزان کشفیات چوب 
قاچاق در استان  اصفهان در مدت مورد اشاره را 
۸۰ تن اعالم کرد و افزود: در این مدت همچنین 

چهار تن زغال قاچاق کشف شد.
وی دلیل کاهش محموله های قاچاق به استان 
را برخورد قانونــی نهادهای انتظامی و قضایی 
عنوان کرد و ادامــه داد: افزایش جرائم و احکام 
سبب شده است که چنین اقدامات تبهکارانه ای 

کاهش یابد.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اصفهان با اشاره به همکاری مستمر 
دادستانی برای جلوگیری از تخریب عرصه های 
طبیعی و پوشــش گیاهی خاطرنشان کرد: به 
غیر از جریمه های مربوط به قاچاق چوب، برای 
قطع درختان احکام جداگانه ای صادر می شود.
طاهری با بیان اینکه قطع درختان و ورود آن به 
استان اصفهان از مبداء استان های کهگیلویه 
و بویراحمــد و چهارمحال و بختیــاری صورت 
می گیرد تصریح کرد: در ارتباط با این کشفیات 

برای ۲۵ نفر پرونده قضایی تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: در این مــدت قطع درختان در 
مناطق جنگلی زاگــرس در محدوده اســتان 
اصفهان گــزارش نشــده و دلیــل آن برخورد 

بازدارنده با سودجویان بوده است.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اصفهان تاکید کرد: رصد اقدامات 
متخلفان و برخورد با سودجویان بطور جدی در 
دستور کار است و این نهاد از هیچ کوششی در این 
راه که به حفظ جنگل ها و مراتع می انجامد دریغ 

نخواهد کرد.
نگاهی به وضعیت عرصه های طبیعی اصفهان 
حاکیســت که این خطه بــا ۲۴ شهرســتان، 
مســاحتی معادل ۱۰.۷ میلیون هکتــار دارد 
که بیش از ۹۰ درصد از آن  را معادل حدود ۹.۸ 
میلیون هکتار عرصه های منابع طبیعی و ملی 
و از این میزان حدود ۴۰۳ هزار هکتار را جنگل 
معادل )۴ درصد(، ۶ میلیون هکتار مرتع معادل 
)۶۴ درصد( و سه میلیون هکتار بیابان معادل 

)۳۲ درصد( در بر گرفته است.
جنگل های اســتان اصفهان بطور عمده در ۲ 
شهرستان فریدونشهر با ۴۰ هزار هکتار و سمیرم 

با ۲۵ هزار هکتار قرار دارند.
اســتان اصفهان از نظر تقســیم بندی نواحی 
رویشی در ۲ ناحیه رویشی زاگرسی و ایران تورانی 
قرار گرفته است که ناحیه رویشی زاگرسی غرب 
و جنوب استان را شامل می شود و بقیه مناطق 
جزو ناحیه رویشی ایرانی تورانی به شمار می رود.

این اســتان واقع در مرکز کشــور اقلیم خشک 
و نیمه خشــک دارد و از این پهنــه ۳.۲ میلیون 
هکتار معادل ۳۲ درصد سطح استان را اراضی 
بیابانی و شنزار تشکیل می دهد که بطور عمده 
در بخش های شمالی و شرقی آن پراکنده است.

نایب رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان 
گفت: تا اکنون ۷ هزار میلیــارد تومان بدهی 
شهرداری اصفهان مشخص شده که احتمال 

افزایش این رقم هم وجود دارد. 
ابوالفضل قربانی در صحن علنی شورای شهر 
اصفهان اداره این کالنشهر را گران اعالم کرد و 
افزود: از شهردار انتظار داریم بر اساس منویات 
رهبر معظم انقالب، بــه مطالبات مردم  توجه 
کند و  در  اجرای برنامه های نرم افزاری و طرح 
جامع شهری و  استفاده از محرک های توسعه 

اقدام کند.
قربانی توســعه بخش خصوصــی را ضروری 
دانست و افزود:  اصفهان ۲ هزار و ۲۰۰ کیلومتر 
بافت فرسوده شهری دارد که نوسازی آن باید در 

راس امور قرار بگیرد.
عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان تصریح 
کرد: در شــهرداری شــاهد نفوذ رویه داللی 
هســتیم بطوریکه حتی با روش های قانونی 
هزینه های هنگفتی از مردم گرفته می شــود 
تا مشــکالت آنها حل شــود که الزم ضروری 
است مجموعه های نظارتی در شــهرداری و 
خارج شهرداری  با این پدیده زشت و آسیب زا 

برخورد کنند.
نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان به 
افتتاح طرح های ناقص شهری اشاره و افزود:  
اعالم ۷۷۷ کیلومتر مسیر دوچرخه سواری از 
سوی شهردار گذشته  از ســوی مردم و کسبه 
مورد اعتراض واقع شده،  این درحالی است که 
از میزان مسیر اعالم شده، فقط ۱۵۲ کیلومتر 

آن اجرا شده است.

خبر خبر

استان

خبر

به گفته مدیر عامل ســازمان مدیریت حمل و 
نقل بار شــهرداری اصفهان بیش از ۲۲ هزار 
نفر فعال حوزه بار در سامانه حمل بار ثبت نام 

کرده اند.
مجید طهماسبی افزود: از اصلی ترین اهداف 
برنامه اصفهان ۱۴۰۵، کاهش آلودگی ناشی 
از تردد ناوگان حمل بار در داخل رینگ چهارم 

ترافیکی است.
وی گفــت: از اقدامات مهم پیش بینی شــده 

در حوزه کاهش آلودگی ناشی از تردد ناوگان 
حمل بار در برنامه پنج ســاله اصفهان ۱۴۰۵ 
می توان بــه طرح محــدوده مکانــی و زمانی 
ناوگان حمل بار LEZ، طرح گسترش کمی و 
کیفــی ارائه خدمــات معاینه فنــی خودرو ها 
)سبک، ســنگین، اتوبوس و موتورسیکلت(، 
طــرح شناســایی، ســاماندهی و نظــارت 
هوشــمند بر حمل و نقل بار درون شــهری و 

طرح رینگ چهارم ترافیکی اشاره کرد.

وبینــار بین المللــی کوچینــگ کســب و کار بــا 
همکاری بنیاد نخبگان اســتان اصفهان و شبکه 
پژوهش و فنــاوری اســتان برگــزار می شــود.  به 
گزارش پایگاه اطالع رســانی بنیاد ملی نخبگان 
در ادامۀ برگزاری برنامه هــای نخبگانی و با هدف 
ترو یج فرهنگ کارآفرینی و اشــتغالزایی، »وبینار 
بین المللــی کوچینگ کســب و کار« با همکاری 
بنیاد نخبگان اســتان اصفهان و شــبکه پژوهش 
و فناوری اســتان، به صــورت آنالیــن و در دو زبان 

فارسی و انگلیســی در ایران و ۱۲۵ کشور دیگر به 
طور همزمان برگزار می شود. این وبینار با تدریس 
ارائه مســیح جــوادی؛ بنیانگذار مرکــز بیزینس 
کوچینگ ایران، یاسر متحدین؛ تدوینگر استاندارد 
ملی آموزش کوچینگ، موسس و مدیرعامل فراکوچ 
و کاوه وزیری؛ کوچ، منتــور و مدرس مهارت های 
کوچینگ، ۲۸ مهرماه برگزار می شود. عالقه مندان 
می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و یا ثبت نام، به 
سامانۀ بنیاد نخبگان استان اصفهان مراجعه کنند.

خبرخبر
ثبت نام ۲۲ هزار نفر 

در سامانه حمل بار استان اصفهان 
برگزاری وبینار بین المللی کوچینگ

 کسب و کار در اصفهان 

از ابتدای شــیوع ویــروس کرونا 
تاکنون ۱۰۰ موشن گرافی، ۵۰ 
کلیپ و ۲۰ انیمیشن با موضوع 
مدیریت مصرف بهینه آب از طریق فضای مجازی برای 

دانش آموزان اصفهانی پخش شده است.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: تولیدات فرهنگی شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان در شبکه آموزشی شاد که 
تمامی دانش آموزان، اولیاء و مربیان عضو آن هستند 

بارگذاری می شود.

مهدی اســماعیلی به فعالیــت ۸۷ کانون فرهنگی 
تربیتی در سطح استان اصفهان اشاره کرد و گفت: این 
تولیدات همچنین در کانال هــا و گروه های مجازی 
کانون هــای فرهنگــی تربیتــی توزیع می شــود تا 
اعضای این کانون ها نیز با شیوه های صحیح مصرف 

آب آشنا شوند.
رئیس خانه فرهنگ آب آبفای اســتان اصفهان نیز 
گفت: از اواخر ســال ۱۳۹۸ و پس از شــیوع ویروس 
کرونا، خانه فرهنگ آب با همکاری اداره کل آموزش و 
پرورش اقدام به آموزش دانش آموزان ازطریق فضای 

مجازی کرد که با استقبال معلمان  و دانش آموزان روبه 
رو شده است.

زهره تشیعی افزود: قبل از  شیوع ویروس کرونا، ساالنه 
بیش از ۵۰ هزار نفر از دانش آموزان مقاطع تحصیلی 
مختلف با حضــور در خانه فرهنــگ آب از نزدیک با 
روش های صحیح مصرف آب، استفاده از شیرآالت 
کاهنده و چگونگی بازچرخانی پساب آشنا می شدند 

که امیدوارم این روند دوباره از سرگرفته شود.
وی گفت: با توجه به شرایط کرونایی، در حال حاضر 
آبفای استان اصفهان آموزش ۹۵۰ هزار دانش آموز در 
زمینه مدیریت مصرف آب را از طریق فضای مجازی و 

شبکه شاد دنبال می کند.  

آشنایی دانش آموزان اصفهان با مدیریت مصرف آب از طریق شبکه شاد
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ورود چوب قاچاق 
به استان اصفهان 7۰ درصد

 کاهش یافت

عضو شورای اسالمی اصفهان:

شهرداری اصفهان 7 هزار 
میلیارد تومان بدهی دارد 

مدیر شــیالت و امــور آبزیان 
جهاد کشــاورزی اصفهان از 
تولید و استحصال ۴۰ کیلوگرم 

خاویار پرورشی در این استان خبر داد. 
محمدرضا عباسی با بیان اینکه تولید سال جارِی 
گوشت و خاویار استان تا دو ماه دیگر مشخص 
خواهد شد، اظهار داشت: تولید و استحصال 
خاویار در سال گذشته نیز کم بود اما حدود ۴۰ 
کیلوگــرم از ماهیان دو مزرعه پــرورش ماهیان 
خاویار در شهرستان های آران و بیدگل و کاشان 

استحصال شد.
وی با بیان اینکه خاویار تولید شده در اصفهان در 
استان های شمالی کشور فرآوری و به بازار عرضه 
می شــود، اضافه کرد: هنوز امکانــات فرآوری 

خاویار در استان اصفهان وجود ندارد.
مدیر شــیالت و امــور آبزیــان ســازمان جهاد 
کشــاورزی اصفهان با اشــاره به اینکــه خاویار 
محصولی صادراتی اســت اما بازار داخلی نیز 

دارد، افزود: خاویار بیشتر در آذرماه و با نزدیک 
شدن ایام کریسمس تولید و صادر می شود.

عباسی با بیان اینکه ســال گذشته هرکیلوگرم 
خاویار حدود ۶ میلیون تومــان از تولیدکننده 

خریــداری و حــدود ۱۲ میلیون تومــان صادر 
می شد، ابراز داشــت: بازدهی پرورش ماهیان 
خاویاری کند است زیرا تولید گوشت این ماهی 
سه سال و اســتحصال خاویار تا هشت سال به 
طول می انجامد که نوعی سرمایه گذاری بلند 

مدت بشمار می رود.
وی بــا بیان اینکه ایجــاد مزرعه پــرورش ماهی 
خاویار دســتکم به ۲۰۰ میلیون تومان سرمایه 
نیاز دارد، خاطرنشــان کرد: با توجــه به اینکه 
پرورش این نــوع ماهی نیاز به ســرمایه گذاری 
بلندمدت دارد همه افراد استقبال نمی کنند، 
از ســوی دیگر تولید ماهی خاویــار در آب های 
شیرین و لب شور امکان پذیر است و به منبع آب 

دائمی نیاز دارد.

مدیر شیالت و امور آبزیان جهاد کشاورزی اصفهان:

۴۰ کیلوگرم خاویار پرورشی در اصفهان استحصال شد

خبر
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مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان اعالم کرد؛

ثبت نام بیش از 22 هزار نفر در سامانه حمل بار
مدیر عامل سازمان مدیریت حمل 
و نقل بار شهرداری اصفهان گفت: 
در ســال های اخیر این ســازمان 
به صورت علمی و هدفمند در راســتای دستیابی به 
اهداف خود اقدامات بسیار خوبی انجام داده که از 
جمله آنها می توان به اجرای طرح LEZ، شناسایی، 
ساماندهی و ثبت نام بیش از ۲۲ هزار فعال حوزه بار در 

سامانه حمل بار اشاره کرد.
مجید طهماســبی اظهار کرد: در برنامــه راهبردی 
اصفهان ۱۴۰۵ سعی شــده با اســتفاده از نظرات 
حداکثری ذی نفعان شامل شهروندان، متخصصان، 
نخبگان شــهری، کارشناســان حوزه های مختلف 
شهرداری و سایر ارگان های شــهری بهترین برنامه 

ارائه شود.
وی افزود: از اصلی ترین اهداف برنامه اصفهان ۱۴۰۵ 
کاهش آلودگی ناشی از تردد ناوگان حمل بار در داخل 
رینگ چهارم ترافیکی اســت کــه در ذیل این هدف 
کالن، کاهش آلودگی های محیطی با تمرکز بر کاهش 

تولید آالینده های هوا قرار می گیرد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه سازمان های حمل بار و 
مسافر کشور ادامه داد: از اقدامات مهم پیش بینی 
شده در حوزه کاهش آلودگی ناشــی از تردد ناوگان 
حمل بار در برنامه پنج ساله اصفهان ۱۴۰۵ می توان 
به طرح محــدوده مکانی و زمانی نــاوگان حمل بار 
LEZ، طرح گســترش کمی و کیفــی ارائه خدمات 
معاینه فنی خودروها )سبک، ســنگین، اتوبوس و 
موتورسیکلت(، طرح شناسایی، ساماندهی و نظارت 
هوشمند بر حمل و نقل بار درون شهری و طرح رینگ 

چهارم ترافیکی اشاره کرد.
وی خاطرنشــان کرد: در ســال های اخیر سازمان 
حمل و نقل بار به صورت علمی و هدفمند در راستای 
دستیابی به اهداف اقدامات بسیار خوبی کرده که 
از جمله آنها می توان به ساماندهی امور حمل و نقل 
بار درون شــهری، اجرای طرح LEZ، شناســایی، 
ساماندهی و ثبت نام بیش از ۲۲ هزار فعال حوزه بار در 

سامانه حمل بار، صدور انواع سند حمل بار از جمله 
بارنامه، بار برگ و مجوز تردد وسیله نقلیه باربر درون 
شهری برای اولین بار در کشــور، راه اندازی سامانه 
نوبت دهی اینترنتی مراکز معاینه فنی، انجام مطالعات 
جامع حمل و نقل بار درون شهری اصفهان، احداث 
اولین مرکز معاینه فنی خودروهای نیمه ســنگین و 

سنگین اشاره کرد.
طهماسبی گفت: ســازمان مدیریت حمل و نقل بار 
و کاالی درون شــهری و حومه شــهرداری اصفهان 
در جهــت ارائه خدماتــی مطابق تکالیــف قانونی و 
آئین نامه های اجرایی ابالغی وظایفی همچون تهیه 
آمار و اطالعات و ایجاد بانک اطالعات حمل و نقل بار 
درون شهری و حومه و ارتباط با دستگاه های ذی ربط، 
تهیه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در 

راستای مدیریت، توسعه، اصالح، نظارت و ساماندهی 
حمل و نقل بار درون شــهری و حومــه، تدوین نظام 
برنامه ریزی و تهیه طرح های مــورد نیاز حمل و نقل 
بار درون شــهری و حومه و مدیریت مصرف سوخت 
در این راستا و نظارت بر اجرای آنها و ارائه پیشنهاد برای 
اصالح قوانین، آئین نامه ها، استانداردها و ضوابط به 

مراجع ذی ربط را دنبال می کند.
وی ادامه داد: انجام مطالعات مورد نیاز حمل و نقل 
بار درون شهری و حومه در چارچوب مطالعات طرح 
جامع حمل و نقل و ترافیک و به هنگام سازی ادواری 
آنها و مطالعه برای شناســایی نقاط بار خیز و تعیین 
کریدورهای ویژه حمل و نقل بار با توجه به نوع وسیله 
نقلیه باربر، اقدامات الزم جهت ارتقا ســطح دانش و 
بینش فنی کارکنان و کارشناســان و ایجاد ارتباط با 

مراکز علمی و فنی و دانشگاهی در داخل و خارج از 
کشور و تدوین و برگزاری دوره های مختلف آموزشی 
به منظور ارتقای سطح علمی و تخصصی آنها شرکت 
فعال در مجامع ملی و بین المللی، اعمال نظارت بر 
کلیه امور مرتبط با ناوگان حمل و نقل بار درون شهری 
و حومه و دســت اندرکاران مربوطه از مبدا تا مقصد، 
تهیه و تدوین نرخ حمل و نقل بار درون شهری و حومه، 
صدور پروانه های اشــتغال به حمل و نقل بار، پروانه 
فعالیت وســایل باربر، پروانه بهره برداری شرکت ها، 
تمدید، تعویض و تغییر آنها، صــدور و یا لغو بارنامه و 
برگ ویژه ترافیکی حسب ضوابط و مقررات مربوطه، 
برنامه ریزی جهت نحوه اجرای صدور بارنامه ترجیحا 
به صورت مکانیزه و نظارت بر آن از دیگر وظایف این 

سازمان به شمار می رود.
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معاون حمل و نقــل و ترافیک 
شهردار اصفهان گفت: طبق 
برنامــه ۱۴۰۵ و قانون کاهش 
آلودگی هوا، سعی داریم با اســتفاده از معاینه 
فنی و سیستم های نظارتی در زمستان پیش رو 
آلودگی هوا را تا جایی که به سیستم حمل و نقل 

مربوط است، کاهش دهیم.
حســین حق شــناس اظهار کرد: زیر مجموعه 
معاونــت حمــل و نقل ســازمان های مهــم و با 
ارتباطات قوی مردمــی از قبیل اتوبوســرانی، 
مترو، حمل و نقل بار، معاینه فنی و تاکسیرانی 
قرار دارند که در هر کدام از این مجموعه ها روزانه 
مردم بسیاری در ارتباط هستند از این رو در نظر 
داریم با راه اندازی ســامانه های هوشــمند نظر 
شهروندان را در زمینه پیشرفت و بهبود کیفیت 

حمل و نقل شهری جویا شویم.
معاون شهردار اصفهان ادامه داد: قبال بعضی از 
زیرساخت ها فراهم شده و با یکپارچه سازی آنها 
از مردم نظرسنجی می شود که سیستم تا چه حد 
ارتقا پیدا کرده و به نوعی یک تعامل دوطرفه بین 

سیستم و استفاده کنندگان برقرار خواهد شد.
وی اظهــار امیدواری کــرد: به مــرور با اصالح 
برخی موارد، اهداف مورد نظر فراهم شود و در 
ادامه ی خدمات و زیرســاخت هایی که معاونان 

قبلی ایجاد کردند، بتوانیم در این دوره خدمتی 
به شهروندان ارائه کنیم.

زیــر  از  یکــی  کــرد:  تصریــح  حق شــناس 
مجموعه های حمل و نقل و ترافیک، مرکز پایش 
و کنتــرل کیفیت هوای شــهر اصفهان اســت 
که وظیفه رصــد و تحلیل آلودگــی خودروهای 
سنگین، کامیون ها، اتوبوس ها و سیستم های 
حمل و نقــل شــخصی را بر عهــده دارد. طبق 
برنامه ۱۴۰۵ و قانون کاهش آلودگی هوا، سعی 

داریم با اســتفاده از معاینه فنی و سیستم های 
نظارتی در زمســتان پیش رو آلودگی هــوا را تا 
جایی که به سیســتم حمل و نقل مربوط است، 
کاهش دهیم و در ادامه ســامانه ای برای مردم 
در نظر بگیریــم که بتوانند رصــد کنند که چند 
درصد آلودگی مربوط به کدام سیســتم و در چه 

زمان هایی است.
حق شناس خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های 
شــهرداری پرداختن به مسائل فرهنگی است؛ 

نــاوگان حمــل و نقــل عمومی سیســتم های 
اجتماعــی اســت که با ابعــاد مختلــف زندگی 
مردم در ارتباط و روزانه بــا فرهنگ مردم مرتبط 
و از جملــه مؤلفه هــای تأثیرگــذار در فرهنگ، 
آمــوزش و تبلیغات اســت، وقتی شــهروندان 
ببینند که شــرایط خوبی فراهم شــده و حمل و 
نقل عمومی از نظم خاصی برخوردار و خدمات 
خوبی ارائه خواهد کرد، مردم نیز فرهنگ خود 

را اصالح می کنند.

اتوبــوس  ســوزی  آتــش 
مسافربری در اتوبان کاشان- 
قــم با تــالش آتــش نشــانان 

کاشانی مهار شد. 
روح الله فدایی سخنگوی سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنــی شــهرداری کاشــان گفــت: 

در حادثــه آتش ســوزی کــه در اتوبان کاشــان 
- قــم حوالی شــهر مشــکات رخ داد، تیم های 
عملیاتی ایستگاه شماره ۳ این سازمان به محل 
حادثه اعزام و با همکاری عوامل آتش نشــانی 

مشکات موفق به خاموش کردن آتش شدند.
او  افزود: خوشبختانه ۱۲ مسافر این خودرو که 

از یزد عازم تهران بودند، قبل از گسترش آتش از 
آن خارج شده بودند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری کاشــان گفت: در گزارش های اولیه 
علت آتش ســوزی نقص در سیستم برق خودرو 

گزارش شده است.
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قربانی گفت: استان به ویژه کالنشهر اصفهان مقصد 
مهاجران بسیاری از استان های دیگر است، اما سرانه 

مهاجرت ها پرداخت نمی شود. 
ابوالفضل قربانی نایب رئیس شورای اسالمی شهر 
اصفهان با اشاره به انتخاب استاندار جدید اصفهان، 
اظهار کرد: این اســتان به دلیل قرار گرفتن در مرکز 
کشــور و پیوندی که بین شــمال و جنوب و شــرق و 
غرب ایران ایجاد کرده و با توجه به اینکه به عنوان قطب 
صنعتی ایران شناخته می شود، از نقش و تأثیرگذاری 
باالیی در پیشبرد اهداف جمهوری اسالمی برخوردار 

است.
وی با بیان اینکه جایگاه اصفهان از جهات مختلف 
برای کشــور حائز اهمیت اســت، اضافه کرد: با این 
وجود معضالت استان در وسعت ملی کمتر دیده شده 
لذا استاندار جدید اصفهان باید نسبت به معضالت و 

چالش های کنونی توجه ویژه ای داشته و آن را در سطح 
ملی دنبال کند.

نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه 
استان اصفهان باالترین میزان پرداخت مالیات را بر 

عهده دارد، اما در تخصیص بودجه های ملی ســهم 
مناسبی ندارد، تصریح کرد: استان به ویژه کالنشهر 
اصفهان مقصد مهاجران بســیاری از اســتان های 
دیگر است، اما سرانه مهاجرت ها پرداخت نمی شود 

در حالی که این مهاجرپذیری اســتان را در وضعیت 
سختی قرار دارد.

وی با بیان اینکه اســتاندار جدید اصفهان با نگاه به 
معضالتی که حوضه آبریز زاینده رود دارد، باید برای 
چالش مهم آب اســتان راهکار و برنامه داشته باشد، 
ادامه داد: کشاورزی شرق و صنایع اصفهان به دلیل 
کم آبی خسارت های فراوانی را متحمل شده و خشک 
شدن تاالب گاو خونی به یکی از مهمترین مشکالت 
زیست محیطی اصفهان تبدیل شده است که باید 

برای آن هرچه سریع تر فکر اساسی شود.
قربانی خاطرنشان کرد: در صورتی که بحران آب در 
اصفهان الینحل باقی بماند در آینــده ای نزدیک با 
پیشــروی کویر اکثر مناطق استان اصفهان کویری 
می شود و این استان را در دهه آینده به یک استان غیر 

قابل سکونت تبدیل می کند.

نایب رئیس شورای شهر اصفهان:

مهاجرپذیری، اصفهان را در وضعیت سختی قرار داده است 

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان گفت: توسعه 
استفاده از سامانه های هوشــمند حاکی از اراده 
پلیس برای افزایش ســرعت و دقت بیشــتر برای 
ارائه خدمــات و ارتقای ســطح کارآمــدی نیروی 
انتظامی اســت.  ســردار محمدرضا میرحیدری 
افزود: شــعار امســال هفته ناجا با عنوان "پلیس 
هوشمند، امنیت پایدار"  است و کارکنان ناجا در 
حال آماده باش و ارائه خدمت در مسیر تامین امنیت 
مردم هســتند. وی همچنین خواهان رسیدگی 
بیشتر به امور معیشتی کارکنان نیروی انتظامی شد 
و گفت: اگر کارکنان این نیــرو دغدغه امور زندگی 
را نداشته باشــند تمام وجود خود را وقف خدمت  

رسانی به مردم می کنند.
وی اظهار داشت: امروز مجموعه نیروی انتظامی به 
عنوان پلیــس خدمتگزار در خدمت مردم اســت 
و مقابل متخلفان، اشــرار و زیاده خواهان با تمام 

قوا ایستاده اند.
رییس پلیس استان اصفهان یادآور شد: مهمترین 
رسالت کارکنان ناجا تامین و ایجاد امنیت در کنار 

سایر دستگاه های متولی است.

وی ادامــه داد: نیروی انتظامــی در تمام حوزه ها 
از جمله نقاط مرزی تا مقابله با اشــرار و مفسدان 
اقتصادی و توطئه کنندگان در حوزه های فرهنگی 
در خط مقدم دفاع از حق مردم و استقرار و پایداری 

امنیت قرار دارد.
ســردار میرحیدری با بیان اینکه پلیس پناهگاه 
مردم است تاکید کرد: در این راستا تالش نیروی 
انتظامی بهره گیری از توان نخبگان و همکاری سایر 

بخش ها برای تامین امنیت کشور است.
فرمانده انتظامی اصفهان با اشــاره به موفقیت و 
رتبه های برتر پلیس استان اصفهان در بخش های 
مختلف  افزود: مجموعه انتظامی استان در کنار 
سایر دستگاه های امنیتی، امروز مفتخر است که 
بین استان های کشــور در کنترل جرایم خشن و 

سرقت رتبه برتر را به خود اختصاص دهد.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا اصفهان جزو پنج 
استان برتر کشور در کاهش سرقت است و موفق 

به کاهش ۶۰ درصدی جرایم خشن شده است.
 ۱۷ تا ۲۴ مهر به عــوان "هفته ناجــا" نامگذاری 

شده است.

مدیر شــبکه دامپزشــکی گلپایــگان گفت: 
با اعتبــاری بالغ بــر ۶۰۰ میلیــون تومان دو 
کلینیــک دامپزشــکی مجهــز بــه دســتگاه 
ســونوگرافی و تجهیزات روز در این شهرستان 
راه اندازی شــد که در سطح اســتان بی نظیر 

است.
امیرمسعود شهبازی در آئین افتتاح داروخانه 
و کلینیک دامپزشــکی، اظهار کرد: در سال 
جاری چهار مرکز بخش خصوصی شــامل دو 
داروخانه، دو درمانگاه و یــک مرکز مایه کوبی 
تجهیز و به مناسبت روز ملی دامپزشکی در این 

شهرستان افتتاح شد.
وی افزود: بــا اعتباری بالغ بــر ۶۰۰ میلیون 
تومــان دو کلینیــک دامپزشــکی مجهــز به 
دســتگاه ســونوگرافی و تجهیزات نیز در این 
شهرســتان ایجاد شــد که در ســطح اســتان 

بی نظیر است.
مدیر شبکه دامپزشــکی گلپایگان ادامه داد: 
گلپایگان از لحاظ درمانگاه تخصصی درمانی 
و آزمایشــگاه برای درمان حیوانات و پرندگان 

به خودکفایی رســیده اســت و از غرب و مرکز 
استان اصفهان نیز به این مراکز مراجعه دارند.

در ادامه مهــدی ســرلک، بخشــدار مرکزی 
گلپایگان اظهار کرد: با وجود جمعیت باالی 
دام در ۲۲ روســتای کنــار رودخانــه یکی از 
مطالبات به حــق مردم راه انــدازی داروخانه 
دامپزشکی بود که با تالش شبکه دامپزشکی 
گلپایگان توســط بخش خصوصی راه اندازی 

شد.
وی افزود: با راه اندازی "داروخانه دامپزشکی 
مهرگان" ارائــه خدمات گســترده تری اعم از 
فــروش و عرضه داروهای دامی و تشــخیص و 
درمان زودهنــگام دام ها بــرای دامداران این 

منطقه به وجود می آید.
بخشــدار مرکــزی گلپایــگان تأکیــد کــرد: 
تأســیس این داروخانــه از طریق دهیــاران و 
شوراهای روستایی به دامداران اعالم می  شود 
تا برای درمــان و تهیــه دارو در جمعیت دام و 
طیور و حیوانات خانگی نیاز بــه رفتن تا مرکز 

شهر گلپایگان را نداشته باشند.

بر اســاس اعالم ســامانه ماســک، در حال حاضر 
اســتان اصفهان در بحران شــیوع کرونا دارای ۱۰ 
شهرســتان با وضعیت نارنجی، ۱۲ شهرستان در 
وضعیت زرد و دو شهرستان در وضعیت آبی است و 
شهرستانی با وضعیت قرمز، سفید ندارد. بر اساس 
اطالعات به دست آمده بر اساس نقشه آماری سامانه 
اطالع رسانی وضعیت شیوع بیماری کرونا در کشور 
)ماسک(، وضعیت استان اصفهان در زمینه کنترل 
شیوع کرونا در حال حاضر ۱۰ شهرستان با وضعیت 
نارنجی، ۱۲ شهرستان در وضعیت زرد و دو شهرستان 
در وضعیت آبی است و شهرستانی در وضعیت قرمز، 
سفید وجود ندارد. بر اساس شاخص نمادهای این 
سامانه، رنگ آبی نشــانه کم خطر، رنگ زرد خطر 
متوسط، رنگ نارنجی وضعیت پرخطر، رنگ قرمز 

نشانه وضعیت خیلی پرخطر است.
وضعیت شهرستان های استان اصفهان در زمینه 

شیوع کرونا به شرح ذیل است:
     وضعیت نارنجی:

اصفهان
کاشان

خمینی شهر
شهرضا

لنجان
فریدن

فالورجان
نجف آباد

شاهین شهر
نطنز

     وضعیت زرد:
اردستان

مبارکه
خور و بیابانک

فریدون شهر
خوانسار
چادگان

آران و بیدگل
نائین

تیران و کرون
دهاقان
سمیرم

گلپایگان
     وضعیت آبی:

برخوار
بوئین و میاندشت

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

توسعه سامانه های هوشمند نشانه اراده پلیس 
برای ارائه خدمات دقیق است

خبر

مدیر شبکه دامپزشکی گلپایگان:

2 کلینیک دامپزشکی در گلپایگان راه اندازی شد

جدیدترین وضعیت کرونایی شهرهای استان اصفهان

خبر

فرونشست سطح زمین در اثر استخراج بی رویه 
از منابــع آب زیرزمینی، یکــی از رویدادهایی 
است که در ایران به وفور مشاهده شده است، 
با توجه به این معضل بزرگ در کشور، متأسفانه 
روز به روز استان های بیشتری دچار فرونشست 
زمین شده یا در معرض خطر فرونشست زمین 

قرار می گیرند.
فرونشســت زمین خطرناک تریــن مخاطره 
طبیعی و به بمب ساعتی بی صدا تشبیه شده 
اســت که می توانــد موجب تخریب ســازه ها 
و کاهش مقاومــت زمین در برابر زلزله شــود. 
گلشــهر شــهری در بخش مرکزی شهرستان 

گلپایگان است.
هیچکس در این شهر دشت گلشهر را فراموش 
نکرده، بسیاری کشاورزی شان با خشکی دشت 
زیر و رو شده و حاال هم فرونشست دشت بالی 
جانشان شده. پدیده فرونشست زمین به بیخ 
گوش گلشهر رسیده است و زمین شناسان آن را 
خطرناک ترین مخاطره طبیعی و به عنوان بمب 
ساعتی بی صدا یاد کرده و از آن تهدیدی برای 

ساکنان در این منطقه می دانند.
فرونشست زمین به دنبال مرگ آبخوان ها

»رضا اسالمی« مدیر کل زمین شناسی استان 
اصفهان در رابطه با فرونشست زمین در شهر 
گلشهر می گوید: باالترین نرخ فرونشست زمین 
در شهرستان گلپایگان مربوط به شهر گلشهر 
است و ساالنه بین ۱۹ تا ۲۰ سانتی متر زمین 

فرو می نشیند.
وی می افزاید: بر اساس مطالعات سازمان زمین 
شناسی اگر ترک در ساختمان ها یا زمین های 
شهر گلشهر دیده هم نشود زمین فرونشست 
کرده اســت، اگر زمین زلزله ای به قدرت ۴.۵ 
ریشــتر رخ دهد بار مالی و جانی نیز به همراه 

خواهد داشت.
مدیــر کل زمیــن شناســی اســتان اصفهان 
تصریح می کند: کشــاورزان منطقه گلشــهر 
گزارش دادند که هنگام آبیــاری آب در زمین 
گم می شــود این موضوع که به زبان عامیانه از 
زبان کشــاورزان بیان می شود نشــان دهنده 

مخاطره ها فرونشست زمین است.
وی می گوید: میــزان خروجــی و ورودی آب 
آبخوان ها در گلشهر باید برابر باشد زیرا برداشت 
بی رویه آب از چاه ها موجب فرونشست زمین 

می شود.
اسالمی خاطرنشــان می کند: نــرخ جهانی 
فرونشســت زمین هفــت میلی متر در ســال 
است در حالی که ســاالنه در گلپایگان ۱۳ تا 
۱۹ ســانتی متر زمین فرو می نشــیند، یعنی 
۲۵ برابر نرخ جهانی که نشان می دهد آهنگ 

فرونشست زمین در گلشهر شنیده می شود.
وی با انتقاد ادامه می دهــد: وزارت نیرو اجازه 
برداشــت آب از چاه های ایــن شهرســتان 
را داده اســت در صورتی که برداشــت آب زیر 

زمینی،خشکی آبخوان ها را به دنبال دارد.

عملیات اجرایی برق رسانی به سخت گذرترین 
روستای غرب استان اصفهان آغاز شد. 

بیژن مرتضایی پور رئیس اداره برق فریدونشهر، 
اعتبار اختصاص یافته برای اجرای طرح برق 
رسانی با طول شبکه پنج کیلومتر را هفت میلیارد 
تومان اعالم کرد و گفت: این عملیات شــامل 
حفاری ۸۰ تا ۱۰۰ چاله با پایه فلزی دکل ها ۲۰ 
کیلوولت به عمق دو متر است که با کمپرسور و 

تجهیزات خاص حفاری در دست اجراست.
بیژن مرتضایی پور پیش بینی کرد با مســاعد 
بودن شرایط آب وهوایی تا پایان سال اهالی این 

روستا از مزایای برق بهره مند شوند.
وی روســتای هیران را شــامل ۴۰ خانــوار با 
جمعیت ۲۰۰ نفر بیان کرد و افزود: پیش از این 
دیزل شبکه برای برق رسانی سیار در این روستا 
نصب شده بود، اما حاال برای ایجاد برق رسانی 
مطمئن شــبکه سراسری در دســت احداث 

است.
کیلومتــری   ۲۰۰ در  هیــران  روســتای 
فریدونشهردر دورترین نقطه استان اصفهان 
واقع شده و نقطه مرزی استان های اصفهان، 

لرستان وچهارمحال وبختیاری است.

اینجا زمین رمقی 
برای نفس کشیدن ندارد!

آغاز عملیات اجرایی 
برق رسانی به سخت گذرترین
 روستای غرب استان اصفهان 

معاون شهردار اصفهان:

تشدید نظارت بر ناوگان حمل و نقل عمومی

اتوبوس مسافربری کاشان - قم آتش گرفت 
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همه آنچه باید از “میدان سرخ” بدانید
“میدان سرخ “ عنوان پنجاهمین 
نمایـش  سـریال  تازه تریـن  و 
خانگـی اسـت کـه از ۲۶ شـهریور 
مـاه، از پلتفـرم فیلیمـو منتشـر 
می شـود. این سـریال، یک اکشـن جنایی اسـت که 
بـه روایـت برخـی از باندهـای مافیایـی می پـردازد. 
میـدان سـرخ بـه کارگردانـی ابراهیـم ابراهیمیـان، 
نویسندگی سارا سلطانی و تهیه کنندگی جواد نوروز 

بیگـی سـاخته شـده اسـت.
سـارا سـلطانی طـرح اولیـه فیلمنامـه میدان سـرخ 
را بـه نـگارش درآورد و سـپس بـا همـکاری علـی 
مسـعودی نیا، طرح گسـترش پیـدا کرد و به سـریال 
تبدیل شد. گسـترش نهایی فیلمنامه را نیز ژینوس 
پـدرام، آرمیـن قاسـم زاده و سـپیده شـریعت انجـام 

داده انـد.
میدان سـرخ روایتگـر داسـتان زنی تنها به نام شـیدا 
است که ناخواسـته وارد بازی وحشـتناکی می شود 
که توسط همسـر او و یک تروریسـت خارجی شکل 
گرفته است. او برای نجات جان دخترش در معرض 
انتخاب میان عشـق، انتقام و قدرت قـرار می گیرد و 
با سـه قاچاقچی مطرح و قدرتمند به نام هـای پاپ، 
تورج مبیـن و عبد مکیـن مدتـی را همراه می شـود، 
غافل از آنکـه پایان ایـن بازی، خـون بار خواهـد بود.

درباره سریال
بـه نظـر می رسـد در پلتفرم هـای نمایـش خانگـی، 
نوعی رقابت برای سـاخت و تولید سـریال ها در حال 
شـکل گیری اسـت. در شـرایطی که به دلیل شیوع 
ویـروس کرونا، سـینما شـرایط اسـتاندارد و بـا ثباتی 
نـدارد، پلتفرم هـای نمایش خانگـی، بسـتری برای 
کارآفرینـی و تـداوم حضـور اهالـی سـینما بـه وجود 
آورده اند تا این قشر از هنرمندان خانه نشین نشوند، 
امـا مسـاله مهم اینجاسـت کـه بـا جـدی شـدن این 
رقابـت در سـریال سـازی، کم کـم کیفیت مـی رود تا 
فدای کمیـت شـود. این روزهـا سـریال های نمایش 
خانگی، اولویت خود را بر حضور پر رنگ سـتاره های 
سـینما و بازیگـران مطـرح و نـام آشـنا گذاشـته اند، 
بازیگرانـی کـه به دالیـل مختلـف، عطای حضـور در 
رسـانه ملـی را بـه لقایـش بخشـیده اند و بـا تعطیلی 
سـینماها، مجموعه هـای شـبکه نمایـش خانگی، 
تنها مدیومی اسـت که می توانند در آنها عرض اندام 
کنند، اما آیـا تنها حضور سـتاره های سـینما در یک 
سریال، برای موفقیت آن کافی است؟ آیا مؤلفه های 
دیگری برای خلق یک اثر اسـتاندارد و شسـته و رفته 
نیاز نیسـت؟ اما متأسـفانه این اتفاقی اسـت که این 
روزهـا بـرای خیلـی از مجموعه های شـبکه نمایش 

خانگی در حـال رخ دادن اسـت.

با پخـش تنها سـه قسـمت از میـدان سـرخ، بـه نظر 
می رسـد این مجموعـه نیـز در همیـن تلـه افتـاده و 
تنها به حضور پرشـمار سـتاره ها برای موفقیت خود 
اکتفا کرده اسـت. هر چند بـرای قضاوت درسـت تر 
همچنان باید منتظر پخش قسـمت های بعدی این 
سـریال مانـد امـا تا ایـن جـای کار کـه اتفـاق دنـدان 

گیری نصیـب مخاطب نشـده اسـت.
میـدان سـرخ، اولین تجربـه سـریال سـازی ابراهیم 
ابراهیمیـان اسـت کـه پیـش از ایـن سـاخت آثـار 
سـینمایی همچـون ارسـال آگهـی تسـلیت بـرای 
روزنامـه، آااادت نمی کنیـم، پیلـوت و دالبنـد را در 
کارنامـه حرفـه ای خـود بـه ثبـت رسـانده اسـت، اما 
گویی ایـن کارگردان هنوز به سـبک و سـیاق سـریال 
سازی چندان واقف نیسـت و نتوانسته در این عرصه 

موفـق عمـل کند.
اولین و مهم ترین ایراد میدان سرخ، تشتت فیلمنامه 
است. در همان قسـمت ابتدایی آنقدر داستان های 
پراکنـده و جـدا از همی روایـت می شـود کـه بیشـتر 
بـه سـردرگمی بیننده منجـر می گـردد. در حالی که 
معموال قسمت های ابتدایی سـریال باید دورنمایی 
از خـط اصلـی داسـتان را روایـت کنـد و بـه معرفـی 
شـخصیت ها بپردازد. اما خرده داسـتان های پی در 
پی در قسـمت های ابتدایی میدان سرخ، همه چیز 
را گنگ و مبهـم می سـازد. در قسـمت اول، تمرکز بر 
روی روایت داستان سه قاچاقچی و شـیدا است، اما 
در قسمت دوم، داسـتان این سه مرد به طور کلی رها 

می شـود و به سـراغ داسـتان پیام پیروز می رود. جدا 
کردن شخصیت ها از بدنه داستان و نزدیک شدن به 
آنهـا از طریق روایت هـای جداگانـه، بزرگ ترین غلط 

فیلمنامه است.
برای شناسـاندن یـک کاراکتر بـه مخاطـب، نیازی 
بـه روایـت صحنه هـای مجـزا از داسـتان اصلـی 
نیسـت. خصوصیـات یـک کاراکتـر بایـد در طـول 
داسـتان و بـه شـکل تدریجـی خـود را در دل قصـه 
اصلی نمایش دهنـد، امـا در میدان سـرخ به تناوب 
شـاهد سـکانس هایی هسـتیم که خصوصیات هر 
یک از شـخصیت ها را به شـکلی گل درشـت نشـان 
می دهنـد و روایتشـان در راسـتان داسـتان اصلـی 

نیسـت.
همـه چیـز در میـدان سـرخ تصنعی اسـت، بـه نظر 
می رسـد نویسـنده و کارگـردان در خلـق اثرشـان 
بـه شـدت تحـت تأثیـر تریلرهـای اکشـن و جنایـی 
آمریکایـی قـرار دارنـد، بـرای همیـن هـم هیـچ چیز 
در ایـن سـریال رئـال از آب درنیامـده اسـت. بایـد 
بپذیریـم روایت ایـن گونـه داسـتان هایی کـه خیلی 
در کشـورمان در واقعیـت وجـود ندارنـد، تصنعـی از 
کار در می آیند. اینجـا تگـزاس نیسـت کـه رواج ایـن 
حجم از تبهـکاری قابـل قبول باشـد. همیـن باعث 
شـده تـا رفتـار باندهـای مخـوف میـدان سـرخ و 
روابط بیـن آدم ها، بیشـتر خنـده آور باشـد تـا دلهره 
آور. مثـال آرامـش عجیـب شـیدا پـس از پیـدا کـردن 
جسـد شـوهرش و یا مسـلط شـدن بـر خـودش بعد 

از به گـروگان گرفته شـدن دختـرش، رفتـار آرام و بی 
اسـترس پاپ بعد از آنکه متوجه می شـود با یک باند 
مخوف بین المللی طرف شده اند، رفتار تورج بعد از 
دزدیده شدن همسرش… همه و همه آنقدر تصنعی 
اسـت که رغبتی را بـرای دنبال کـردن داسـتان برای 
مخاطب باقـی نمی ماند. ایـن ضعف را می تـوان هم 

مربـوط بـه فیلمنامـه و هـم کارگردانی دانسـت.
حمید فرخ نـژاد، مهتـاب کرامتـی، بهرام افشـاری، 
رضـا یزدانـی، کاظـم سـیاحی، مسـعود کرامتـی، 
سـعید داخ، مهـدی حسـینی نیـا، امیـد روحانـی، 
سوگل قالتیان، امیرحسین آرمان، بهدخت ولیان، 
آرمیـن رحیمیـان، علی مصفا، سـتاره اسـکندری و 
لیندا کیانی، بازیگران اصلی میدان سـرخ هستند. 
حضور ایـن همـه سـتاره و بازیگر درجـه یـک در کنار 
هم عطش مخاطـب را برای تماشـای اثـر دو چندان 
می کنـد، امـا بایـد گفـت ابراهیمیـان نتوانسـته در 
هدایـت بازیگـران چنـدان موفـق عمـل کنـد. هـر 
کدام از آنها گویی در یک فیلـم جداگانه ایفای نقش 
می کننـد و در بـازی آنهـا یکدسـتی وجـود نـدارد. 
تا اینجـای کار بدتریـن بازی هـا را بایـد بـه مهتـاب 

کرامتـی، سـعید داخ و رضـا یزدانـی دانسـت.
میدان سـرخ تا به اینجا نه اثر خوش سـاختی اسـت 
و نـه قابل قبـول کـه حضور این حجـم از سـتاره های 
سـینما نیز نتوانسـته آن را نجات دهد. اما همچنان 
می تـوان منتظـر مانـد و بـه ادامه ایـن سـریال امیـد 

بسـت.

نمایش 
خانگی

مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهــان گفت: این 
منطقه به مناسبت هفته ملی کودک ویژه برنامه 
قصه گویی "یکی بود یکی نبود" را با حضور قصه 
گویان مشهور و کودکان با استعداد در زمینه قصه 

گویی برگزار می کند. 
علیرضا رفیعی اظهار کرد: هدف از برگزاری کارگاه 
قصه گویی این است که کودکان با قصه گویی آشنا 
شوند؛ البته زمان برگزاری این کارگاه را با کودکان 
هماهنگ کردیم تا بچه های مــدارس بتوانند از 
مراکز فرهنگی، استفاده کنند و در این قصه گویی 

مشارکت فعال داشته باشند.
وی تصریح کرد: قصه گویی در فرهنگ ما ریشه ای 

کهن دارد و به عنوان وسیله ای برای انتقال فرهنگ 
از آن استفاده می شود. بسیاری از آیات قرآن پر از 
حکمت هایی است که خداوند به صورت قصه به 

بشر انتقال داده است.
مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهــان ادامه داد: 
کــودکان و نوجوانــان عالقه مند بــه قصه گویی 
می توانند در هفتــه ملی کــودک ۱۷ لغایت ۲۲ 
مهرماه از ساعت ۱۰ صبح در فرهنگسرای موعود 
واقع در خیابان میرزاطاهر و یا فرهنگسرای آیه واقع 
در خیابان بهشــت حضور بهم رسانند و یا جهت 
اطالعات بیشــتر با شــماره های ۳۷۷۳۴۸۶۲، 

۳۷۳۵۳۲۷۵ تماس حاصل نمایند.

برنامه صبحانه شبکه اصفهان و رادیو صدای شهر 
هر روز اخبار سی و چهارمین جشنواره بین المللی 

کودکان و نوجوانان را پخش می کنند.
دبیر این جشــنواره فرهنگی گفت: ایــن دوره از 
جشنواره در شرایطی برگزار می شود که ۵۱ هزار 
کودک ایرانی در غم از دست دادن پدر و مادرشان به 
خاطر کرونا سوگوار هستند. علیرضا تابش افزود: 
جامعه هنری ایــران در برابر این کــودکان خود را 

مسئول می داند و این جشنواره را به نام "علی لندی" 
افتتاح کرده ایم. وی گفت: در این دوره از جشنواره 
ظرفیت هایی به نمایش گذاشــته می شود که در 

آینده از هویت و غرور ایران پاسداری کند.
سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان اصفهان تا ۲۱ مهرماه )۸ تا ۱۳ 
اکتبر ۲۰۲۱( در دو بخش مسابقه فیلم های ایران و 

مسابقه فیلم های بین الملل ادامه دارد.

متوقف شدن فعالیت های حضوری در کتابخانه ها، 
حضور فعال اعضــا را در فضای مجــازی چندین 
برابر کرده است. سرپرست اداره کل کتابخانه های 
عمومی اســتان بــا اشــاره بــه فعالیــت مجازی 
کتابخانه های استان گفت: یکی از اقدامات صورت 
گرفته در زمان فعالیت حضوری کتابخانه ها، ایجاد 
قفسه قرنطینه کتاب است که کتاب های برگشتی 
برای جلوگیری از گسترش کرونا تا چند روز در این 
قفســه می مانند و ســپس به قفســه های اصلی 
بازگردانده می شــوند. امیر هالکویی با اشــاره به 
برگزاری بی سابقه جشنواره ها در فضای اینستاگرام 
و اســکای روم افزود: از ابتدای ســال تاکنون ۲۷ 
جشنواره از جمله جشنواره روز قدس، بزرگداشت 
عطار نیشابوری، بزرگداشت استاد سخن سعدی 
شیرازی، عید غدیر با عنوان پدر مهربانی ها، یادواره 

شــهید ســلیمانی، اقتصاد مقاومتی و سوگواری 
رحلت امام و کتابخوانی رضوی با حدود بیست هزار 
برنامه فرهنگی در استان اصفهان برگزار شده است.
وی گفت: در پویش نذر کتاب با عنوان »بهار کتاب، 
انوار دانایی« به مناسبت بزرگداشت عالمه مجلسی 
هزار جلد کتاب رایگان بــه کتابخانه های مناطق 

محروم اهدا شد.

آی فیلــم ماجراهــای جــذاب و تماشــایی دو 
خانواده کاشــانی را در جدول پخش خود قرار 

داده است.
پخش ســریال »همه خانواده من« از ســاعت 
۱۷ در شــبکه آی فیلــم فارســی آغاز شــد. 
درونمایــه طنز ایــن مجموعــه کــه داریــوش 
فرهنگ کارگردانی آن را به عهده داشته است، 
داستان های دو خانواده کاشــانی را به تصویر 
می کشد که یکی از آن ها در کار گالب و دیگری 
در کار فرش است؛ اما پیدا شدن تعهدنامه ای 
که ۴۰ سال پیش توســط بزرگ این دو خانواده 
تنظیم شده اســت، ماجراهایی جدید را برای 

اعضای این خانواده ها به وجود می آورد.
مجید آســودگان و مهدی بهپور، نویسندگان 
فیلمنامه، در کنار قصه اصلی، در این ســریال 
به آئین ها و ســنت های نوروز نیز پرداخته اند. 
در این ســریال فرهاد آئیش، پرویز فالحی پور، 
محمد عمرانی، فریده سپاه منصور، ارژنگ امیر 

فضلی، کاوه خداشناس، هدی زین العابدین، 
ناصــر گیتی جاه، افســانه ناصــری، منوچهر 
علیپور، خســرو احمدی، شکوفه هاشــمیان، 
فرحناز منافی ظاهر، مســعود سخایی، مریم 
سرمدی، علی دســتان پور، علیرضا عسگری 

و آندرانیک خچومیان ایفای نقش می کنند.
خانه منوچهــر، خانه احســان، تیمچــه بازار 
کاشــان، باغ فین، خانه بروجردی هــا و خانه 
طباطبایی ها از جمله لوکیشن های این سریال 
هســتند که عالوه بر جذابیت داســتان، تنوع 

بصری و زیبایی های کاشان را نیز در بردارد.
»همه خانــواده مــن« در ســال ۱۳۹۱ در ۱۴ 
قسمت ۴۸ دقیقه ای در گروه اجتماعی سیما 
فیلم تولید شــده و احمد زالی تهیه کننده آن 

بوده است.
این مجموعه پس از اولین نوبت پخش در ساعت 
۱۷ هر روز، در دو نوبت ۱ بامــداد و ۹ صبح روز 

بعد نیز بازپخش می شود.

به بهانه هفته ملی کودک؛ 

» یکی بود یکی نبود؛ هفت روز هفت قصه« 
برگزار می شود

پخش اخبار جشنواره از برنامه صبحانه اصفهان 
و رادیو صدای شهر 

حضور چند برابری اعضا در فضای مجازی کتابخانه ها 

»همه خانواده من« به آی فیلم می آید

خبر

کتابخوانی

رادیو

فیلم و سریال

نزدیک به یک سال پس از چاپ کتاب »سینما به 
روایت اصفهان«، نویسندگان آن، به همراه احمد 
طالبی نژاد، فیلمساز و منتقد سینما، در نشستی 
گرد هم می آیند تا با مخاطبان، دربارۀ این کتاب 

گفت وگو کنند. 
مصطفی حیدری، مدیر دفتر تخصصی سینما 
با اعالم این خبر گفت: سال گذشته، هم زمان 
با هفتــۀ اصفهان از کتاب »ســینما بــه روایت 
اصفهان« رونمایی شــد؛ کتابی که مشــتمل 
بر تاریخ ســینماهای اصفهان از ســال ۱۳۰۴ 
تا ۱۳۵۷ اســت و نگاهی نیز به پیوند ســینما و 

شهر دارد.
وی ادامه داد: پس از گذشت نزدیک به یک سال 
از نشر این کتاب تصمیم گرفتیم در نشستی با 
حضور احمد طالبی نژاد، نویسنده، فیلم ساز و 
منتقد نام آشنای سینما و نفیسه باقری، پژمان 
نظر زاده آبکنار و این جانب به عنوان نویسندگان 
اثر، با مخاطبان دربارۀ این کتاب گفت وگو کنیم، 
به سؤاالت پاســخ بدهیم و نگاهی به یافته ها و 

اسناد آن داشته باشیم.
مدیر دفتر تخصصی سینما )وابسته به سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان( 
خاطر نشــان کــرد: پرداختــن به یــک مقولۀ 
تخصصی در حوزۀ محلی قدری تازه است و حتما 
خالی از اشکال نیز نیست اما معتقدیم که باالخره 
باید قدم های آغازین را برداشت و با شنیدن نقدها 

و نظرات، به مرور از میزان خطاها کاست.
حیدری یادآور شد: در حوزۀ هنر، معموال میل 
بیشتری به کارهای اجرایی مثل ساخت فیلم 
و... وجود دارد اما چون هر کار اجرایی درستی 
به ویژه در حوزۀ سینما باید بر پژوهش و تحقیق 
استوار باشد و دفتر تخصصی سینما بر اساس 
مأموریتی که برای خود تعریف کرده مرجع اهالی 
سینماست، تالش کردیم با راه اندازی کتابخانه 
اختصاصی سینما، کتابخانه زاون و نشر چندین 

کتاب در حوزۀ سینما در این مسیر قدم برداریم.
عالقه مندان برای حضور در نشست گفت وگو 
دربــارۀ کتاب »ســینما بــه روایــت اصفهان« 
می توانند پنجشنبه، ۲۲ مهرماه، رأس ساعت 
۱۷ به سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی شهرداری 

اصفهان مراجعه کنند.

کتاب »پرواز با پاراگالیدر« شامل روایت زندگی 
شــهید مدافع حرم مهدی علیدوست توسط 

انتشارات شهید کاظمی منتشر شد. 
مهدی علیدوست اولین شهید پاسدار مدافع 
حرم حضــرت زینــب )س( از قم بــود. وی در 
۲۵ مرداد سال ۶۵ متولد شــد و در ۲۵ مهرماه 
۹۴ مصادف با ســوم ماه محرم بعد از عملیات 
آزادسازی یکی از روستاهای سوریه که در تصرف 
داعش بود، با برخورد ترکش به پهلویش به درجه 

شهادت نائل آمد.
     در بخشی از این کتاب می خوانیم:

نگاهم که به صورتش افتاد مثل همیشه خنده 
مهمان لبانش بود. چشمانش باز بود انگار او هم 
دلش برای من تنگ شده بود و می خواست برای 
آخرین بار یک دل سیر نگاهم کند. نمی توانستم 
دل بکنم. دستم را روی قلبش گذاشتم، نگاهم به 

نگاهش گره خورد و جانم به جانش.
قرارهــای دو نقره مان از جلوی چشــمانم گذر 
می کرد. روضه های دو نفره را به یاد آوردم، دوستت 
دارم ها را مرور کــردم و یک لحظه فهمیدم همه 
لحظاتم تویی. یادت هست گفتم تو شهید شوی 
من دلم برائت تنگ می شود و تو بحث را عوض 
می کردی؟ یادت هســت گفتم بدون تو نمی-
توانم نفس بکشم؟ یادت هست قدم زدن های 
گلزار شهدای مان را؟ یادت هست آخرین دیدار 
مدام می گفتی مواظب خودت باش، بدون تو 
چگونه می شود مواظب خود بود. مهدی مرا هم 
ببر. همه فکرها را در گوشه ذهنم پنهان کردم و 
آهســته زیر لب خواندم: ای پاره پاره تن به خدا 

می سپارمت...
پرواز با پاراگالیدر؛ روایت زندگی شــهید مدافع 
حرم مهدی علیدوست به قلم علی فاطمی پور و 
فاطمه جعفری نجف آبادی در قطع رقعی و ۲۳۶ 
صفحه توسط انتشارات شهید کاظمی روانه بازار 

شده است.

خبر

یک جرعه کتاب

دعوت به گفت وگو
 دربارۀ یک کتاب

معرفی کتاب 
»پرواز با پاراگالیدر« 

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۳۶۴، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۰، جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در 
وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۲۶۶۰ مربوط به 
تقاضای آقای/خانم حسن علی حاجیان فروشانی 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 ارائه 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 ومستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ۴۰۴ و ۴۰۷ دفتر ۱۴۸ مع الواسطه از قدمعلی 
رحمتی و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت 
متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت 
به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات 
متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم حسن علی حاجیان فروشانی به شناسنامه شماره ۱۸۸ کدملی 
۱۱۴۱۵۸۰۷۲۱ صادره فرزند محمدحسین نسبت به ششدانگ یکباب باغ به مساحت ۱۰۵۶/۲۱ مترمربع 
پالک شماره ۸۰۵ فرعی از ۱۰۸ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود 
را با حدود ذیل صادر می نماید.طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک 
وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور 
اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۱۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - رییس اداره 

ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۰۱۹۵۵ / م الف

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۰۳۶، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹، جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در 
وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۴۱۶ مربوط 
به تقاضای آقای/خانم فاطمه پریشانی 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 سند ۲۱۷۹۱ مورخ ۹۸/۰۲/۰۱ دفتر ۳۰۵ و مالحظه نقشه ملک و گزارش 
کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا 
و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و 
بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت 
آقای/خانم فاطمه پریشانی به شناسنامه شماره ۱۱۳۰۱۸۶۸۱۴ کدملی ۱۱۳۰۱۸۶۸۱۴ صادره فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۸۴.۷۷ مترمربع پالک شماره ۳۵۹ فرعی از ۱۰۷ 
اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. 
طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات 
ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰۷/۰۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

نبی اله یزدانی – ۱۱۹۷۴۱۵ / م الف

آگهی

یــک بازیگــر ســینما گفت: 
برگزاری جشنواره فیلم کودک 
و نوجوان در اصفهان به رشــد 
محصوالت فرهنگی در دیگر اســتان ها کمک 
می کند، اصفهان همیشــه در زمینه فرهنگی 
طالیه دار بوده و این امر می تواند در استان های 
کشــور دنبال شود، با این اقدام شــاهد ارتقای 

سطح کیفی سینماها خواهیم بود.
مونا فرجــاد، پیــش از نشســت خبــری فیلم 
»پســران دریا« در جمع خبرنگاران گفت: این 
فیلــم در دو اپیزود در شــمال و جنوب کشــور 
ساخته شده است. من در اپیزود دوم که نوشته 
افشین هاشمی است نقش زن محلی جنوبی را 
بازی می کنم، قهرمان این فیلم در هر دو قصه دو 
پسر نوجوان هستند که روایت عاشقانه پاکی را 

به نمایش می گذارند.
وی در خصــوص جشــنواره فیلــم کــودک و 
نوجوان، افــزود: اقبال جشــنواره کــودک به 
برگزاری باشکوه این جشــنواره بستگی دارد، 
جشــنواره فیلم کودک نیازمند حمایت دولتی 
است. در دوران کنونی که شاهد بهبود وضعیت 
ناشی از شیوع کرونا هستیم، فیلم های زیادی 

در ژانر سینمای بزرگساالن و اجتماعی در صف 
اکران هستند و در این بین آثار سینمای کودک 
نادیده گرفته می شود و نیاز به حمایت دارد. اگر 
حمایت دولتی از سازندگان فیلم های کودکان 
و نوجوانان نباشد این سینما بیش از گذشته رو 

به نزول می رود.
این بازیگــر تاکید کــرد: اگر بخواهیــم اقدام 

فرهنگی، هنری و اجتماعی در جامعه داشــته 
باشیم باید روی کودکان ســرمایه گذاری کنیم 
و مســئوالن باید به این مهم توجه ویژه داشــته 
باشــند، هر چقــدر کودکان نســل جدیــد را با 
فضاهای ســینما، تئاتر، فرهنگ و هنر عجین 
کنیم می توان به آینده ســینما امیدوار بود، در 
ســال های اخیر تولیدات ســینمای کودک در 

کشور از نظر کیفیت یارای تقابل با تولیدات این 
حوزه در دهه ۱۳۶۰ را نداشته است. فرجاد با 
اشاره به اینکه هزینه تولید فیلم هر روز در حال 
افزایش است، اضافه کرد: آثار قدیمی سینمای 
کودک هنوز بعد از ســال ها در ذهــن ما مانده 

است. 
در کنار ضعف در فیلم نامه و تولید، عدم فروش 
مناســب فیلم های کودک و نوجوان و در صف 
اکران نبــودن آنهــا از جمله دالیلی اســت که 
کمتر بــر روی تولیــد فیلم های حــوزه کودک 
ســرمایه گذاری می شــود و در نتیجه آثار فاخر 
را کمتر می بینیــم و ســرمایه گذاران اطمینان 

کمتری برای تولید آثار در این حوزه دارند.
وی با اشاره به برگزاری جشنواره فیلم کودک و 
نوجوان در اصفهان، افزود: برگزاری جشنواره 
فیلــم کــودک و نوجــوان در اصفهان به رشــد 
محصوالت فرهنگی در دیگر اســتان ها کمک 
می کند، اصفهان همیشــه در زمینه فرهنگی 
طالیه دار بوده و این امر می تواند در استان های 
کشور دنبال شــود. با این اقدام شــاهد ارتقای 
ســطح کیفی ســینماها و دیگر مراکــز مرتبط 

خواهیم بود.

مونا فرجاد:
برگزاری جشنواره کودک در اصفهان به رشد محصوالت فرهنگی می انجامد

خبر
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فدراســیون فوتبــال می گویــد مکاتبــات الزم را با 
کنفدرسیون فوتبال آســیا برای حضور هفت هزار 
تماشاگر در ورزشگاه آزادی برای بازی تیم ملی ایران 

مقابل کره جنوبی را انجام داده است. 
برخالف اظهارات گذشــته مســووالن فدراسیون 
فوتبال، هنوز برنامه حضور تماشاگران در ورزشگاه 
برای دیدار ایران و کره جنوبی مشخص نیست. این 
اتفاق در حالی اســت که حدود ۷۲ ســاعت تا این 
دیدار باقی مانده و گمانه زنی ها حاکی از لغو حضور 

هواداران در ورزشگاه است.
حســین شــریفی، مدیر روابط عمومی فدراسیون 
فوتبال درباره حضــور تماشــاگران در بازی ایران و 
کره جنوبی و برخی شایعات مبنی بر این که ایران با 
AFC مکاتبه نکرده است، گفت: ما منتظر تاییده 
فیفا هستیم. ۲۱ سپتامبر نخستین مکاتبه برای بازی 
با کره جنوبی انجام شــد که اعالم شد می خواهیم 
از تماشاگران استفاده کنیم. با پیگیری های انجام 
شده و تاکید عزیزی خادم باعث شد تمام استاندارها 
را رعایت کنیم؛ استانداردهایی که وزارت بهداشت و 
فیفا تعیین کرده بودند. در مکاتبه دوم ما که ۷ اکتبر 
بود به AFC اعالم کردیم که شرایط حضور تماشاگران 
چگونه است و با دستگاه های داخلی هم هماهنگی 
شد. چهارشنبه وزاررت بهداشت اعالم کرد با شرایط 
خاص و با تعداد محدود، حضور تماشاگران بالمانع 

است.

وی ادامه داد: با توجه به شــرایط قرار بر این شد که 
۷ هزار تماشاگر حاضر باشــند. ما منتظر هستیم 
کنفدراسیون فوتبال آسیا جواب بدهد و یک سری 
فرم ها ارسال شده است. برخالف آن چه که در فضای 
مجازی که گفته می شود مکاتبه ای نبوده، ما همه 
کارهای الزم را انجام دادیم. بازی کره جنوبی و سوریه 

هم دقیقه ۹۰ اعالم شد که بدون تماشاگر است.
او درباره استفاده از VAR در دیدار ایران و کره جنوبی 
گفت:  ما بارها این مساله را گفتیم که VAR آن چیزی 
نیست که مردم می گویند چرا که پروتکل مشخص 
دارد و از هر شرکتی نمی توان تهیه کرد. باید از یکی 
از ۱۵ شــرکت که فیفا تعیین کرده خریداری شود. 
ما این الزام فیفا را وارد کردیم و همه چیز درست است 
اما AFC هنوز داوری را برای این بخش معرفی نکرده 
است. شرکتی که با فیفا و ای اف ســی قرارداد دارد 
از حضور در ایران امتناع کرد و ما از شــرکت دیگری 
استفاده کردیم و به نظرم باید آفالین استفاده کنیم.  
تصمیم هایی که داور در حین بازی می گیرد ربطی 

به VAR ندارد.
فدراســیون فوتبال چندی قبل اعالم کرده بود که 
شــرط حضور هواداران در ورزشــگاه، تزریق دز دوم 
واکســن کرونا ۱۴ روز قبل از برگــزاری دیدار ایران و 
کره جنوبی اســت. در صورتی که حضور هواداران 
برای این دیــدار مجــاز شــود، هــواداران زن و مرد 

می توانند این دیدار را تماشا کنند.

بازیکن تیم بسکتبال ذوب آهن گفت: همه تیم ها 
بازیکن خارجی می گیرنـد، اما سـطح آن بازیکن 
خیلی مهم اسـت تا بتوانـد در رونـد رو به رشـد تیم 
کمـک کند. بـه نظر مـن تیمی کـه بتوانـد بازیکن 
خارجـی بـا کیفیـت جـذب و از آن اسـتفاده کنـد 

نتیجه خواهـد گرفت.
حامـد سـهراب نژاد در گفـت و گـو بـا  ایمنـا در 
رابطـه بـا پیوسـتن بـه تیـم بسـکتبال ذوب آهن و 
شـرایط تمرینات این تیـم، اظهار کرد: نخسـتین 
سـالی اسـت کـه در ذوب آهـن حضـور دارم کـه 
یکـی از تیم هـای سـابقه دار در بسـکتبال اسـت و 
قهرمانی های زیـادی داشـته و امیـدوارم در فصل 
پیش رو بتوانیم خوب بازی کنیم و نتیجه بگیریم.
وی ادامـه داد: حـدودا یک ماه اسـت که تمرینات 
را شـروع کردیم، کارهای بدنسـازی و تیمی انجام 
می دهیـم و شـرایط خوبـی داریـم. قصـد داریم تا 
قبل از شـروع رقابت ها بـه آمادگی کامل برسـیم و 

با یک بـازی خوب لیـگ را شـروع کنیم.
بازیکن تیـم بسـکتبال ذوب آهن با اشـاره به اینکه 
کوهیان یکی از مربیان سـابقه دار و بـا دانش ایران 
اسـت، تصریـح کـرد: کار کـردن بـا کوهیـان لذت 
بخـش اسـت امیـدوارم بتوانیـم دسـتورات این 
سـرمربی را به خوبی اجـرا کنیم و نتیجـه بگیریم.
برتـر  لیـگ  سـهراب نژاد در خصـوص سـطح 
بسـکتبال ایران، خاطرنشـان کرد: امسـال تعداد 

تیم هـای حاضـر در لیـگ بیشـتر شـده اسـت و 
شـش تیم مدعـی قهرمانی هسـتند که امیـدوارم 
با عملکردی خـوب بتوانیم به عنوان صدر نشـین 
گروه صعـود کنیـم. همه تیم هـا بازیکـن خارجی 
می گیرند، اما سـطح آن بازیکن خیلی مهم است 
تا بتواند در روند رو به رشـد تیم کمـک کند و به نظر 
مـن تیمی کـه بتوانـد بازیکـن خارجی بـا کیفیت 
جذب و از آن اسـتفاده کند نتیجـه خواهد گرفت.
وی بـا بیان اینکـه امسـال مبلـغ قـرار دادهـا بهتر 
شـد، گفـت: نسـبت بـه رشـته های دیگـر ماننـد 
فوتبال خیلی عقب هسـتیم و امیـدوارم مبلغ قرار 
دادها در بسکتبال بهتر شـود، زیرا ما هم حرفه ای 
تمرین می کنیم و در کنار ورزش زمـان برای انجام 

کاری دیگـر نداریم.
بازیکن تیم بسکتبال ذوب آهن در رابطه با حضور 
تیم هـای ریشـه دار در لیگ برتر بسـکتبال، اظهار 
کرد: هرچقدر تعداد تیم های ریشه دار و سابقه دار 
در لیگ بیشتر شـود و باشـگاه ها سـرمایه گذاری 
خوبـی انجـام دهنـد، بسـکتبال ایران ارتقـا پیـدا 
می کنـد. نسـلی در بسـکتبال داریم که سـن آنها 
باال رفتـه و و اکثرا بازیکنـان ملی پوش و سـابقه دار 
باالی ۳۰ سـال هسـتند که باید به بازیکنان جوان 
و آینـده دار اهمیـت داد تا جـای بـزرگان را پر کنند 
و ایـن کار از طریـق آمـوزش و پـرورش و تیـم داری 

باشـگاه ها در رده سـنی پایـه امکان پذیر اسـت.

خبرخبر
 AFC درخواست ایران از

برای حضور ۷ هزار تماشاگر مقابل کره جنوبی
بازیکن تیم بسکتبال ذوب آهن:

مبلغ قراردادها بهتر شده است

تیم ملی نیاز به حمایت دارد!
شانس یا دانش فنی اسکوچیچ:  

روزهــای اخیر حواشــی زیادی 
پیرامون برد های متعدد تیم ملی 
با هدایــت دراگان اســکوچیچ 
شکل گرفته است در حالی که تیم کشورمان بیش 

از پیش نیاز به حمایت دارد.
تیم ملی فوتبال ایران در شــرایطی مقابل امارات 
به پیروزی یک بر صفر رســید که این، دهمین برد 
متوالــی دراگان اســکوچیچ روی نیمکت ایــران 
محســوب می شــود. ســرمربی کروات تیم ملی 
فوتبال از زمانی که هدایت ایران را برعهده گرفته، 
در ۱۰ مســابقه دوســتانه و رسمی ســتاره های 
فوتبــال کشــورمان را هدایت کرده و یــک رکورد 
استثنایی برجای گذاشته اســت. اسکوچیچ در 

هر ۱۰ مســابقه ای کــه روی نیمکت ایران بوده 
به برد رسیده اســت. دهمین برد تیم ملی 

با اســکوچیچ پنجشنبه شــب مقابل 
امارات به دست آمد.

تیــم ملی ایــران بــا هدایــت 
اســکوچیچ ابتــدا در بازی 

دوستانه ازبکســتان را دو 
بر یک شکســت داد؛ در 

بازی دوم بوسنی را دو 
بر صفــر از پیش روی 
برداشــت و در بــازی 
ســوم نیــز ســوریه را 
ســه بر صفر شکست 
داد. در بازی هــای 
رســمی نیز در مرحله 
اول مقدماتــی جــام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر، 
ابتــدا هنــگ کنــگ 
بــا نتیجه ســه بر یک 
مغلوب ایران شد. در 
بازی دوم ایران موفق 
شــد بحرین را ســه 
بــر صفر شکســت 
دهــد، در بــازی 
ســوم کامبــوج با 
نتیجه ۱۰ بر صفر 
مغلوب ایران شد 
و عراق با نتیجه 

یک بر صفر از ایران شکست خورد.
مقدماتــی  نهایــی  دور  در 

جــام جهانــی نیز ایــران 
ســرمربیگری  بــا 

اسکوچیچ تا اینجای 
کار یــک بــر صفر 

سوریه را شکست 
داده، ســه بــر 
صفــر مقابــل 

عراق به برد رســیده و پنج شنبه شــب نیز امارات 
را یک بر صفــر از پیش رو برداشــت تا 
دهمین برد متوالی اســکوچیچ 
روی نیمکت ایــران حاصــل 

شود.
فوتبال دوســتان ایرانی 
امیدوارند ایــن  حــاال 
رونــد خوب ادامــه پیدا 

کنــد و بعد از 
رقمی شــدن  دو 
متوالــی  بردهــای 
اسکوچیچ این رقم افزایش 
یابــد و صعــودی مقتدرانــه به 
جام جهانی قطر داشــته باشــیم؛ 
اما ســوای نتایــج خوب مرد کــروات و 
همکارانش در تیم ملــی برخی این بردها 
را به شــانس و اقبال وی نسبت می دهند. 
حتی عــده ای دیگر تــالش کارلوس کی 
روش ســرمربی ســابق تیم ایــران، در 
ســاختن نســل طالیی فوتبال ایــران را 
مزید بر علت دانسته و قصد ندارند مرد 
کروات را از زیر سایه کی روش پرتغالی 
که به تازگی هدایت تیم ملی مصر را بر 

عهده گرفته بیرون بکشند.
این در حالی اســت که پس از پیروزی 
کشــورمان برابــر امــارات از تــالش 
اســکوچیچ بــرای شکســته شــدن 
رکورد دل بوســکه و اســپانیا صحبت 
می شــود. این یعنــی در صورتــی که 

اسکوچیچ بتواند در ســه بازی بعدی نیز برنده از 
زمین خارج شــود می تواند به رکورد دل بوســکه 

برسد و با رکورد جهانی برابری کند.
ویســنته دل بوســکه ســرمربی تیم ملی فوتبال 
اسپانیا بهترین شروع را در بین مربی های تیم های 
ملی در فوتبال جهان در اختیار دارد. او توانســت 
در ۱۳ بــازی اول خــود روی نیمکــت الروخــا به 
پیروزی برسد. همچنین رکورد بیشترین برد پیاپی 
در بین تیم های ملی نیز در اختیار تیم ملی فوتبال 
اسپانیاســت که بین ســال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ 
یعنی زمان اوج گیری سیستم تیکی تاکا توانست 
به ۱۵ برد پیاپی برسد و حاال تیم ملی فوتبال ایران 

۵ برد تا رسیدن به این رکورد فاصله دارد.
حتی موضوع عجیبی که از بین نظرات هواداران 
فوتبال به گوش می رســد این اســت که بازیکنان 
تیم ملی قصد دارند برای رسیدن به جام جهانی و 
دیدن شدن از سوی باشگاه های اروپایی تیم ایران 
را خیلی راحت تر از دوره های قبل به جام جهانی 
برسانند تا بعد از جام جهانی قطر به راحتی لژیونر 
شــوند و این وســط روی خوش دنیــای فوتبال به 
اسکوچیچ نشان داده شده تا خود را به منتقدانش 

ثابت کند.
در نهایت ایــن روزهــا تضــارب آرا بیــن فوتبــال 
دوستان زیاد است و بعضا از سمت و سوی مباحث 
کارشناســی فاصله می گیرد. چیــزی که بیش از 
پیش مهم و حائز اهمیت اســت حمایت تیم ملی 
تا رســیدن به جــام جهانی اســت. ملی پوشــان 
کشــورمان روز ســه شــنبه ۲۰ مهر ماه مهم ترین 
دیدار خود در مرحله دوم مقدماتی جام جهانی را 
برابر کره جنوبی در ورزشگاه آزادی برگزار می کنند 
و مطمئنا نیاز دارند حواشی متعددی که پیرامون 
کادر فنی و برخی بازیکنان شکل می گیرد به دست 
فراموشی سپرده شده و یار دوازدهم آنها حمایت 

صد در صدی را از تیم ملی داشته باشد.
قطعا برد برابر کره ای ها راه صعود را هموارتر کرده 
و می توانیم جشــن صعود به جــام جهانی قطر را 
خیلی زودتــر از پایان دیدارهای گروهی جشــن 
بگیریــم و در عیــن حال این بازی ســنگ محکی 
جدی بر عیار اسکوچیچ خواهد بود، البته اگر دو 
قطبی سازی های کی روش_اسکوچیچ و حواشی 

اشاره شده تمام شوند!

خبر

یحیی گل محمدی برای دو فصل 
دیگر تمدید شد

به گزارش وب ســایت رســمی 
 باشگاه پرسپولیس تهران، یحیی گل محمدی با 
حضور در دفتر باشــگاه، پس از دیــدار و مذاکره با 

ســیدمجید صدری، قرارداد خود را برای دو فصل 
دیگر با پرسپولیس تمدید کرد.

گل محمدی تا پایان این فصل با باشگاه پرسپولیس 
قــرارداد داشــت و به صــورت قطعی، ســرمربی 
سرخ پوشان پایتخت در لیگ بیست ویکم است، اما 

بنا به کسب موفقیت های بزرگ، رضایت هواداران از 
عملکرد کادر فنی و نیاز باشگاه به حفظ افراد مؤثر و 
موفق، صدری تصمیم خود مبنی بر تمدید قرارداد 
با این مربی بی حاشیه و موفق را عملی کرد و قرارداد 

گل محمدی برای دو فصل دیگر قطعی شد.

یحیی گل محمدی دو فصل دیگر با پرسپولیس تمدید کرد

خبر

لیســت نامزدهای توپ طــال اعالم شــد و نام 
چندبازیکن بزرگ در این لیست غایب است.

به گزارش گل، در حالی کــه ۳۰ نفر از بهترین 
بازیکنان جهان برای کســب معتبرترین جایزه 
انفرادی فوتبال می جنگند، تعدادی از بازیکنان 
هستند که از حضور در لیست مدنظر برای کسب 

عنوان توپ طال جامانده اند.
تقریبا دو سال از اعطای آخرین توپ طال می گذرد 
و سال گذشته نیز این مراسم لغو شد. اما اکنون به 
یک مراسم دیگر و اهدای یک توپ طالی دیگر به 
برترین بازیکن حال حاضر اروپا نزدیک شده ایم. 
لیســت کوتاه ۳۰ نفره ای از نامزدهای کســب 
عنوان توپ طال روز جمعه توسط فرانس فوتبال 
اعالم شد و لیونل مسی جدی ترین گزینه کسب 

توپ طال برای هفتمین بار محسوب می شود.
از دیگــر گزینه های جــدی کســب این جایزه 
می توان بــه رابرت لواندوفســکی و جورجینیو 
اشاره کرد. همچنین روملو لوکاکو، کیلیان امباپه، 
انگولو کانته و کریستیانو رونالدو که پنج بار برنده 
شده نیز در لیســت نامزدها حضور دارند. نکته 
جالب توجه، حضور چند تــن از بازیکنان تیم 
ملی ایتالیا است که موفق شدند در یورو ۲۰۲۰ 

عنوان قهرمانی را کسب کنند.
اما کدام بازیکنان نتوانســتند جایگاهی برای 
خودشان در این لیست پیدا کنند؟ چهار غایب 
بزرگ وجود دارند که عدم حضورشان در لیست 

نامزدها جای تعجب دارد.
     فدریکو کیه زا )یوونتوس، قرضی از 

فیورنتینا(
تقریبا شگفت انگیزترین بازیکنان ایتالیا در سال 
گذشته، موفق نشده است خود را در میان نامزدها 
قرار دهد. کیه زا هم برای تیم ملی ایتالیا و هم برای 
آتزوری عملکردی فوق العاده داشــت و انتظار 
می رفت حتی در میان لیست ده بازیکن برتر سال 
قرار گیرد. اگرچه مهاجم جــوان در یورو ۲۰۲۰ 
از ابتدا در ترکیب اصلی روبرتو مانچینی حضور 
نداشت، اما در طول مسابقات راهی ترکیب اصلی 
تیم شد و گل های مهمی را نیز در مقابل تیم های 
اتریش و اسپانیا به ثمر رساند. عملکرد فوق العاده 
او در پیروزی در دیدار نهایی مقابل انگلستان نیز 
نام او را به عنوان یکی از برترین بازیکنان جوان 

جهان به سر زبان ها انداخت.
در شــرایطی که بیانکونــری در ســری آ و لیگ 
قهرمانان شکســت خوردند، کیــه زا به عنوان 
بازیکن اصلی آنها در بازی های بزرگ ظاهر شد 
و اگرچه ســه گل او مقابل پورتو برای جلوگیری 
از حذف یووه در یک شانزدهم نهایی اروپا کافی 
نبود، با این حال کیه زا کار خود را به نحو احسن 

انجام داد.
     یان اوبالک )اتلتیکو مادرید(

شــاید یکی دیگر از نکات عجیب لیست سال 
۲۰۲۱، عدم حضــور اوبالک باشــد. احتماال 

کارشناســان به دنبال قرارداد نــام یک بازیکن 
از اتلیتکو در لیســت بوده اند و به همین خاطر 
لوئیس سوارز را به اوبالک ترجیح دادند. اگرچه 
ســوارز پس از خروج جنجالی خود از بارسلونا، 
گل های مهم و زیادی را برای اتلتیکو به ثمر رساند، 
اما این اوبالک بود که در شرایط حساس تفاوت ها 

را ایجاد کرد.
بازیکن ملی پوش اسلوونی پس از نمایش های 
فوق العاده اش، شامل دو پنالتی مهم مهار شده 
در هفته های پایانی رقابت هــای قهرمانی، به 
عنوان بازیکن ســال اللیگا انتخاب شد. با این 
حال این ستاره احتماال به دلیل حضورش درون 
چارچوب نتوانست راهی به لیست نامزدهای 

توپ طال پیدا کند.
     توماس مولر )بایرن مونیخ(

بی شــک بایرن مونیخ با توماس مولر کارهای 
بزرگی انجام داد و نامزد نشــدن مولر یک اتفاق 
عجیب است. همه هواداران بایرن مونیخ اذعان 
دارند که مولر یکی از ارکان اصلی رنســانس در 
تیمشان بوده و او یکی از برترین شماره ۱۰ های 

نسل خود محسوب می شود.
در لیست سی نفره اعالم شده هیچکس به اندازه 
توماس مولر موفق به ثبت پاس گل نشده است و 
او بی تردید یکی از دالیل موفقیت بی حد و حصر 
لواندوفسکی محسوب می شود. روزهای خوب 
لوا با حمایت های مولر رقم خورده اما این بازیکن 

حتی در لیست نامزدها نیز حضور ندارد.
     اشرف حکیمی )پاری سن ژرمن(

روملو لوکاکو، الئوتارو مارتینز و نیکولو بارال سه نفر 
از اعضا تیم قهرمان اینتر بودند که به فهرست توپ 
طال راه یافتند. در این میان کارشناسان فراموش 
کردند تا اشرف حکیمی را نیز به عنوان یکی از 
ارکان اصلی قهرمانی اینتر در سری آ وارد لیست 

کنند و این مدافع کناری از قافله جا ماند.
بازیکن ملــی پوش مراکشــی طی یک ســال 
گذشته به عنوان بهترین مدافع کناری فوتبال 
جهان ظاهر شــده اســت. بــا توجــه به اینکه 
حکیمی تا نوامبر ۲۳ ســاله خواهد شد، بدون 
شک خرید او توســط باشگاه متمول فرانسوی 
یکــی از اقدامات بــزرگ برای رســیدن به لیگ 
قهرمانان اروپا محسوب می شود و قرار نگرفتن نام 
حکیمی در لیست نامزدهای توپ طال، چیزی از 

ارزش های این بازیکن کم نمی کند.

مســئول روابــط عمومی فدراســیون فوتبــال 
توضیحاتی را در خصوص استفاده از سیستم 

کمک داور ویدئویی ارائه کرد.
بــه گزارش ایمنــا، فدراســیون فوتبــال بعد از 
برگــزاری جلســات و پیگیری هــای مختلــف 
 VAR باالخره سیســتم کمــک داور ویدئویی
را به ایــران وارد کرد تــا برای نخســتین بار این 
سیســتم در دیدار ایران و کــره جنوبی از هفته 
چهارم انتخابی جام جهانی اجرا شود ولی هنوز 
مجوزهای الزم از ســوی کنفدراسیون فوتبال 

آسیا از جمله گروه VAR اعالم نشده است.
حســین شــریفی، رئیــس دپارتمــان روابــط 
عمومی فدراســیون فوتبال ضمــن تاکید این 
 VAR مطلب گفت: از زمان تشــکیل کارگروه
تاکنون، بیش از هشــت جلســه، نشست های 
مختلف را برگــزار کردیم تا بهتریــن تصمیم در 
 VAR خصــوص ورود و اســتفاده از سیســتم
به کشــور گرفته شــود. مذاکــرات مختلفی با 
شــرکت های مورد تأیید فیفا صــورت گرفت و 
در نهایت با یک شــرکت به توافق رســیدیم که 
طبق ضوابط، شرکت مذکور تجهیزات سیستم 

VAR را وارد کشــور کرد. وی با بیان این که روز 
گذشته -جمعه ۱۶ مهرماه- تجهیزات سیستم 
VAR مورد آزمایش و نصب قرار گرفت، گفت: 
روز جمعه تســت های اولیه گرفته شد و اکنون 
منتظر اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا هستیم 
تا از این سیســتم به صــورت آفالین یــا آنالین 

استفاده کنیم.
گفته می شود فدراســیون فوتبال سیستمی را 
تهیه کرده اســت که بــا کنفدراســیون فوتبال 
آســیا قرارداد نــدارد و به همیــن دلیل ممکن 
است مجوزهای الزم برای این بازی صادر نشود 
اما این تجهیزات، مربوط به یکی از شرکت های 
پانزده گانــه مورد تأییــد فیفا اســت و از طریق 
مذاکره با فدراسیون جهانی فوتبال این مسیر 

طی شده است.
در صورت صادر نشــدن مجوز، این سیستم در 
حین برگزاری مسابقه روشــن خواهد بود، اما 
داور مســابقه اجازه اســتفاده از آن را نخواهد 
داشت و فقط به منظور آموزش دادن به داوران 
موردنظر فدراسیون فوتبال اســتفاده خواهد 

شد.

۴ غایب بزرگ لیست نامزدهای 
دریافت توپ طال را بشناسید

خبر

سیستم VAR در ورزشگاه آزادی تست شد

خبر

بازیکنان تیم ملی در اولین دورهمی خود 
پس از بازگشــت از امــارات، تولد ســعید 

عزت اللهی را جشن گرفتند.
بعــد از پایان دوران هشــت ســاله حضور 
کی روش در فوتبال ایران اوضاع برای برخی 
بازیکنان از جمله عزت اللهی و جهانبخش 
که شــرایط آنها در باشگاه شــان هم در آن 
مقطع با ثبات نبود، خوب پیش نرفت و آنها 
برخی از اردوهای تیم ملی از دست دادند.
با این حــال پــس از چند مــاه بالتکلیفی 
و پشــت ســر گذاشــتن ماه های ابتدایی 
ویروس کرونا، ملی پوشان بار دیگر دور هم 
جمع شــدند و یکی از بازیکنانی که پس از 
دوران سیاه تیم ملی با ویلموتس توانست 
خودش را دوبــاره به تیم ملی برســاند و به 
تفکرات سرمربی تیم تحمیل کند، سعید 

عزت اللهی بود.
عزت اللهی یکــی از بازیکنــان مؤثر دیدار 
تیم ملی برابر امــارات بود و اگرچه شــاید 
خیلی به چشم نیامد، اما کم اشتباه بازی 
کرد و توانست نقشی که برای شکل دادن 
به بازی برعهــده او به عنــوان یک هافبک 
دفاعی قــرار دارد را به خوبی ایفــا کند. او 
در چندین صحنه از مسابقه با خونسردی 
توپ را پشت به مهاجمین امارات که قصد 
پــرس داشــتند می گرفت و با چرخشــی 
حســاب شــده، بازیکنــان کنــاری تیم را 
صاحب توپ می کرد. عزت اللهی همچنین 
چندین مرتبه با پاس هــای خود به فضای 
پشــت مدافعیــن امارات ســعی داشــت 
موقعیت ســازی کنــد، که یکــی از همین 
پاس ها در موقعیتی بسیار ایده آل به امیری 
رسید، ولی این بازیکن پیش از کنترل توپ 

سر خورده بود.
این عملکرد نشان از تولد دوباره عزت اللهی 
در تیم ملی دارد و به نظر می رســد با ادامه 
همین روند شاید از ســوی اسکوچیچ هم 
همان اعتمادی را نســبت بــه عزت اللهی 
شاهد باشیم که کی روش به او داشت و در 
واقع کی روش بود که او را پس از حضور در 
تیم دوم اتلتیکو به ترکیب تیم ملی فراخواند 
و با گلزنی مقابل ژاپن این بازیکن در فوتبال 

ملی ایران متولد شد.
عزت اللهی کــه بار دیگر بــه ترکیب اصلی 
تیم ملی بازگشته، امشب شــمع تولد ۲۶ 
ســالگی اش را فوت کرد و امیدوار است در 
ســال پیش رو هم فرصت حضــور در جام 
جهانی برایش مهیا شود و هم اینکه بتواند 
با عملکردش به باشــگاهی بهتــر راه پیدا 

کند.

کنفدراســیون فوتبال آسیا از قضاوت دو 
داور زن ایران در رقابت های انتخابی جام 

ملت های زنان آسیا خبر داد. 
بــه گزارش ایســنا، مســابقات گــروه 
D انتخابــی جــام ملت های زنان آســیا 
۲۰۲۲ در حالــی از یکشــنبه، ۱۸ مهــر 
در بیشکک قرقیزســتان برگزار می شود 
که با اعالم کنفدراســیون فوتبال آســیا 
ســلطنت نوروزی به عنــوان داور و بهاره 
سیفی نهاوندی به عنوان کمک داور برای 

قضاوت این دیدارها انتخاب شده اند.
این مســابقات تا دوم آبان ادامه خواهد 

داشت.
تیم های ویتنــام از گــروه B، اندونزی از 
گروه C، کره جنوبی از گروه E، فیلیپین 
از گــروه F، ایــران از گــروه G و تایلند از 
گروه H، تیم های راه یافته به جام ملت ها 
هستند. رقابت گروه های A و D تکلیف 
تیم دیگر حاضر در مرحله نهایی را روشن 

می کند.  

بالی بازیکنان تیم ملی 
بر سر عزت اللهی!

قضاوت داوران ایران 
در انتخابی جام ملت های 

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۳۹۰۰، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۵، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه 
۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۶۸۰ مربوط به تقاضای آقای/خانم زهره شیروی خوزانی مبنی بر 
صدور سند مالکیت نسبت به سه دانگ مشاع از یکباب خانه پالک شماره ۲۳۴ فرعی از اصلی 
۱۱۰ واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه 
پرونده ومالحظه 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 مورد از طرف فتح الله 
قربانیان به طور عادی به مسعود و رجبعلی قربانیان واگذار و ازطرف رجبعلی و مسعود قربانیان 
به طورعادی به زهره شیروی واگذار و نامبرده به طور عادی به علی اصغر سیاهمرد واگذار 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 بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم زهره شیروی 
خوزانی به شناسنامه شماره ۱۴۱۳۳ کدملی ۱۱۴۲۳۵۶۰۶۱ صادره فرزند شعبانعلی نسبت 
به سه دانگ مشاع از یکباب خانه به مساحت ۱۶۱.۴۳ مترمربع پالک شماره فرعی ۲۳۴ از 
اصلی ۱۱۰ واقع در صحرای کوک موش اندوان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید 
و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۹/۱۵ متر دیوار و درب است به گذر، 
شرقا به طول ۱۸/۳۴ متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک ۱۱۰/۳۴، جنوبا به طول ۹/۰۴ متر 
دیوار به دیوار باقیمانده پالک، غربا به طول ۱۷/۲۶ متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک مذکور 
دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و 
ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی 
تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام 
نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۰۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ - 

رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۱۹۶۶۴۰ / م الف 

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۰۰۷، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده 
کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۲۲۹۲ مربوط به تقاضای آقای/خانم مونس قرنی خوزانی 
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 سند ۳۲۶۴ و مالحظه نقشه ملک و 
گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت 
به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی 
نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض 
و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم مونس قرنی خوزانی به 
شناسنامه شماره ۳۶۹ کدملی ۱۱۴۱۳۸۸۹۹۵ صادره فرزند علی اکبر نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۵۲ مترمربع پالک شماره ۱۲۸ فرعی از ۱۱۴  
اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رأی خود را با حدود ذیل 
صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره 
ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک 

مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۰۴، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله 

یزدانی – ۱۱۹۷۴۲۹ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۰۰۸، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده 
کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۲۲۹۳ مربوط به تقاضای آقای/خانم شکراله قرنی خوزانی 
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 ومستندات ضمیمه شامل سند ۳۲۶۵ و مالحظه نقشه ملک و 
گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت 
به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی 
نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض 
و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم شکراله قرنی خوزانی به 
شناسنامه شماره ۵۵ کدملی ۱۱۴۱۴۱۰۸۴۲ صادره فرزند کرمعلی نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۵۲ مترمربع پالک شماره ۱۲۸ فرعی از ۱۱۴ 
اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل 
صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره 
ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۰۴، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله 

یزدانی – ۱۱۹۷۴۳۵ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۳۸۱۲، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۲، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده 
کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۴۴۸ مربوط به تقاضای آقای/خانم شهناز رحمتی 
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 سند ۴۴۱۶۳ و سند 
۷۷۵۳ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از 
احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی 
داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم 
شهناز رحمتی به شناسنامه شماره ۳۶ کدملی ۱۱۴۱۷۲۴۹۰۱ صادره فرزند حسنعلی 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۳۶۹.۸۶ مترمربع پالک شماره فرعی ۵۵۲ از 
۱۱۱  اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود 
ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد 

اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت 
ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۰۴، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی 

اله یزدانی – ۱۱۹۷۶۵۲ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۰۲۵، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه 
۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۲۵۸۱ مربوط به تقاضای آقای/خانم رضا شیروی خوزانی 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 ارائه 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 سند ۲۶۵۷۹ مورخ ۸۸/۱۱/۱۷ دفتر ۱۳۹ 
و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و 
تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت 
از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم رضا شیروی 
خوزانی به شناسنامه شماره ۲۰۱۴ کدملی ۱۱۴۱۱۱۹۷۰۶ صادره فرزند حسن نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۰۲.۴۲ مترمربع پالک شماره ۱۵۴ فرعی 
از ۸۴ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود 
ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۸ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره 
ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۰۴، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله 

یزدانی – ۱۱۹۷۷۰۰ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۰۲۴، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده 
کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۲۵۸۲ مربوط به تقاضای آقای/خانم حمید کارخیران 
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 ازمطالعه پرونده 
و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه 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 سند ۲۶۵۷۹ مورخ ۸۸/۱۱/۱۷ 
دفتر ۱۳۹ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی 
داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم 
حمید کارخیران به شناسنامه شماره ۲۱۵۶۴ کدملی ۱۱۴۰۲۱۵۱۹۱ صادره فرزند محمود 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۰۲.۴۲ مترمربع پالک 
شماره ۱۵۴ فرعی از ۸۴ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و 
رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی 
آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به 
صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت 
اول: ۱۴۰۰/۰۷/۰۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ - رییس اداره ثبت اسناد و 

امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۱۹۷۷۲۸ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۳۸۹۹، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۵، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 
۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۶۷۹ مربوط به تقاضای آقای/خانم علی اصغر سیاه مرد خوزانی 
مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به سه دانگ مشاع از یکباب خانه پالک شماره ۲۳۴ فرعی 
از اصلی ۱۱۰ 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 باسوابق 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 ومستندات ضمیمه شامل موردتقاضا ازطرف فتح 
الله قربانیان به طور عادی به مسعود و رجبعلی قربانیان و ازطرف رجبعلی و مسعود قربانیان به 
طورعادی به زهره شیروی که نامبرده ۳ دانگ آن را به طور عادی به علی اصغر سیاهمرد واگذار و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت 
متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات 
متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم 
تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم علی اصغر سیاه مرد 
خوزانی به شناسنامه شماره ۵۹۹ کدملی ۱۱۴۱۲۴۳۲۶۱ صادره فرزند غالمحسین نسبت به 
سه دانگ مشاع از یکباب خانه به مساحت ۱۶۱.۴۳ مترمربع پالک شماره فرعی ۲۳۴ از اصلی 
۱۱۰ واقع در صحرای کوک موش اندوان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رأی خود 
را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۹/۱۵ متر دیوار و درب است به گذر، شرقا به طول 
۱۸/۳۴ متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک ۱۱۰/۲۳۴، جنوبا به طول ۹/۰۴ متر دیوار به دیوار 
باقیمانده پالک، غربا به طول ۱۷/۲۶ متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک مذکور دراجرای ماده 
۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین 
نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی 
نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۰۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ - رییس اداره ثبت اسناد 

و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۱۹۶۶۶۳ / م الف

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۴۹۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ هیات یک آقای شکراله 
تقوی به شناسنامه شماره ۴۴۲ کدملی ۱۸۱۸۰۰۱۱۱۱ صادره آبادان فرزند هیبت اله 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۸۷/۳۱ مترمربع از پالک شماره ۴۶ فرعی 
از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری 
طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه مبایعه نامه عادی خریداری از مالک رسمی گالبتون 
علوی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۱۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ – 

رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۰۴۶۸۹ / م الف

آگهی

9 عارضه زیاده روی در مصرف پسته 
پســته یکــی از محبوب تریــن 
مواد غذایی است که در صورت 
زیاده روی در مصرف می تواند 

عوارض متعددی را به دنبال داشته باشد. 
پســته  یک آجیل ســالم اســت که روی درختی 
به همین نام رشــد می کنــد و از خانــواده بادام 
زمینی است. پسته بومی آسیاست، اما اکنون در 
بسیاری از نقاط جهان تولید و مصرف می شود. 
پسته منبع غنی از مواد مغذی مانند ویتامین ها، 
مواد معدنی، اســید های چرب ضــروری، آنتی 
اکســیدان ها و ســایر ترکیبات اســت وجود این 
ترکیبــات در پســته  آن  را بــرای ما بســیار مفید 
می کند، اما در عین حال، برخی عوارض جانبی 
نیز وجود دارد که در صورت مصرف زیاد پســته 
در بدن ایجاد می شــود. در ادامه با ۹ مورد از این 

عوارض بیشتر آشنا می شویم.
     افزایش وزن

مصــرف منظم و مقدار مناســبی از پســته برای 
کنترل وزن بســیار مفید است، زیرا انرژی بدن را 
در سطح باالیی نگه می دارد و میل ما را به خوردن 
دوباره و دوباره کاهش می دهد، در نتیجه چاقی 
را کنترل می کنــد. با این حــال، باید بــه خاطر 
داشــت که پســته کالری باالیی دارد و ۱۰۰ گرم 
پسته شــامل حدود ۵۶۲ کالری اســت، که این 
میزان بیش از یک چهارم کالری مورد نیاز روزانه 

بدن ما  است.
خوردن پسته به دلیل طعم خوشــمزه آن بسیار 
دلپذیر اســت، بنابراین اگر می خواهید از پسته 
لذت ببرید، توجه داشته باشــید مقدار زیادی از 

آن را مصرف نکنید.
     خطر سنگ کلیه

مصرف مقدار مناســبی از پســته نه تنهــا برای 
افرادی کــه از بیماری های کلیــوی رنج می برند 
بلکه برای افراد ســالم کــه می خواهنــد خود را 
از خطر ســنگ کلیه نجــات دهند مفید اســت.  
مصــرف زیاد پســته ممکــن اســت خطر ایجاد 
اگزاالت کلسیم و سنگ کلیه سیستین را افزایش 

دهد.
     ایجاد آلرژی آفالتوکسین

گاهی پسته ممکن اســت به آفالتوکسین آلوده 
شود که نوعی ســم  سرطان زاســت که در حین 
نگهداری پســته در محیط مرطــوب و گرم تولید 

می شود.

مصرف پسته های آلوده به آفالتوکسین به صورت 
طوالنی مدت می تواند خطر ابتال به ســرطان در 
حیوانات را نیز افزایش دهد و همچنین مشخص 
شــده اســت که آفالتوکســین با خطــر ابتال به 
هپاتیت B و سرطان کبد ارتباط دارد. قارچ های 
مسئول آفالتوکسین به راحتی با چشم غیر مسلح 
قابل مشاهده نیستند، اما با نور ماوراء بنفش قابل 
تشخیص هستند.  با بو دادن پسته می توان خطر 
آفالتوکســین را به حداقل رساند، زیرا بو دادن به 
میزان قابل توجهی میزان آفالتوکسین موجود در 

پسته را کاهش می دهد.
     خطر آلوده شدن به کرم نارنجی

گاهــی اوقات ممکن اســت پســته توســط کرم 
نارنجی  آلوده شود که در دانه پسته یا بین دانه و 
پوسته ظاهر می شود. این کرم به رنگ  نارنجی یا 
قرمز با طول حدود ۲۵ میلی متر برای ســالمتی 
ما مضر نیســت، اما ممکن است به  احتمال زیاد 
توســط قارچ هــای آســپرژیلوس تولیــد کننده 

آفالتوکسین آلوده شود.
     خطر ابتال به سالمونال

باکتری دیگری که ممکن اســت پســته را آلوده 

کرده و برای مصرف انســان مضــر کند، باکتری 
سالمونالســت.  مصرف پســته آلوده به باکتری 
سالمونال ممکن است باعث اسهال شده و حتی 
برای نــوزادان، ســالمندان و افــرادی که ایمنی 

ضعیفی دارند، کشنده باشد.
     وجود خطر آفت کش ها

کشاورزان به منظور حفاظت پسته از حمله آفات 
و حشرات، اغلب از آفت کش ها و سموم استفاده 
می کنند. این ســموم دفع حشــره  ممکن است 
پســته را از حمله آفات محافظت کنند، اما برای 
ســالمتی ما مضر هســتند، مصرف پسته هایی 
که به شــدت در معرض آفت کش هــا قرار دارند، 
ممکن است باعث استفراغ، اسهال، تهوع و سایر 
واکنش های آلرژیک شــوند. این ماده به عنوان 
سرطان زای احتمالی انسان شناخته می شود، 
به این معنی که ممکن اســت خطر ابتال به انواع 

خاصی از سرطان را افزایش دهد.
     افزایش احتمال ابتال به آکریل آمید

کریل آمید یک عامل سرطان زاست که ممکن   آ
است خطر ابتال به ســرطان را در انسان افزایش 

دهد.

     افزایش منگنز خون
پســته منبع خوبی از منگنز اســت که یک ماده 
مغــذی مهم اســت و نقــش مهمی در تشــکیل 
بافت هــا، جــذب کلســیم، تنظیم ســطح قند 
خون، سوخت و ساز چربی ها و کربوهیدرات ها، 
عملکرد مناســب غــدد تیروئیــد و غیــره دارد. 
سطح باالی منگنز برای ســالمتی ما مضر است 
زیــرا می تواند باعث ســردرد، لرزش، از دســت 
دادن اشــتها، گرفتگــی پــا، توهــم و اختالالت 
عصبــی شــود. عــالوه بر ایــن افــرادی کــه از 
پارکینسونیســم، هایپرمنگنزمی، پلی سیتمی و 
بیماری هــای مزمن کبــدی رنج می برنــد، باید 
از مصرف ســایر مــواد غذایــی غنــی از منگنز 

خودداری کنند.
     خطرات مصرف زیاد فیبر بر معده

فیبر های غذایی موجود در پســته برای معده ما 
مفید است و به سالمت سیســتم گوارش کمک 
می کند اما مصرف  فیبر هــای غذایی زیاد برای 
معده مضر بــوده و می تواند باعث اســهال، درد 
شــکم و گرفتگی، ســوء جذب، درد روده و روده 

تحریک پذیر شود.

دانستنی ها

چای سبز یک نوشــیدنی محبوب و لذت بخش 
اســت که دارای خواص زیــادی از جمله بهبود 

کیفیت خواب است. 
چای ســبز یکی از نوشــیدنی های مورد عالقه 
بسیاری از افراد است که در تمام ساعات روز آن را 
مصرف می کنند، برخی صبح به جای قهوه از آن 
استفاده می کنند، برخی بعد از ظهر از وقت چای 
خود لذت می برند و برخی دیگر دوست دارند قبل 

از خواب چای بنوشند.
صرف نظر از زمانی که چای را می نوشــید، این 
نوشــیدنی محبوب می تواند مزایای ماندگاری 
مانند کاهــش خطر ابتال به ســرطان، کمک به 
کاهش وزن و حتی بهبود ســالمت قلب داشته 

باشد.
تحقیقات نشان داده است انواع خاصی از چای  
گیاهی کم کافئین دارای خواصی هســتند که 
می توانند به خواب سریع تر و بهبود کیفیت کلی 

استراحت کمک کنند.
     اهمیت خواب

ناتوانــی در خــواب یک مشــکل بزرگ اســت، 
بی خوابی و سایر مسائل مربوط به خواب می تواند 
تاثیرات موقت و طوالنی مدت بر بدن شما داشته 

باشد.
برخی از عوارض کوتاه مدت  نخوابیدن شــامل 
افزایش سطح استرس، ایجاد برخی اختالالت 
خلقی و اختالل در حافظه و توانایی شــناختی 
است. عوارض احتمالی طوالنی مدت بی خوابی 
شامل افزایش خطر بیماری های قلبی عروقی، 

ســندرم متابولیک، دیابت نوع ۲ اســت و فشار 
خون باالست.

     چای چگونه می تواند به خوابیدن شما 
کمک کند؟

چای بــه عنوان یــک عامــل مفیــد در کاهش 
بی خوابی شناخته شده اســت و یک مطالعه از 
تحقیقات پزشکی  نشــان داد که نوشیدن چای 
گیاهی به طور مداوم در طول ۴ هفته به کاهش 
شــدت عالئم بی خوابــی در شــرکت کنندگان 

کمک می کند.
مطالعه ای در ســال ۲۰۱۷ بــر روی مواد مغذی 
نشــان داد که چای ســبز کم کافئین به کاهش 
اســترس در بزرگســاالن و در نتیجه خواب بهتر 
کمک می کند و می توان نتیجه گرفت که این به 
احتمال زیاد به دلیل سطح تئانین موجود در چای 
سبز است. برای کاهش سطح استرس و داشتن 
خوابی با کیفیت، مهم است که چای سبز حاوی 

میزان کمی کافئین باشد.
عالوه بر چای سبز، چای بابونه نیز به مشکالت 
خواب کمک می کند و می تواند به کاهش عالئم 
اضطراب و افسردگی کمک کند که عامل شایع در 

اختالل خواب است.
     کدام چای را انتخاب می کنید؟

نکته مهمی که هنگام انتخاب چای برای کمک 
به خواب باید رعایت کنید، اجتناب از گزینه های 
دارای کافئیــن اســت، این بدان معناســت اگر 
می خواهید خوابی آرام داشته باشید از مصرف 

چای سیاه اجتناب کنید.

برای خواب راحت چای سبز بنوشید 

دانستنی ها

به تازگی محققان با استفاده از فناوری نانو به 
دانشی دســت یافته اند که می تواند سالمت 

دندان ها را تا مدت طوالنی حفظ کند. 
شاید یکی از بارزترین مشــکالتی که با آن در 
زندگی روزمره خود مواجه هستیم، مشکالت 
دندانی، پوســیدگی و بیماری لثه اســت که 
بســیاری از افراد را به ایمپلنت هــای دندانی 

ترغیب می کند.
این ایمپلنت ها اغلب کمتر از حد انتظار ظاهر 
می شوند و در عوض به دلیل التهاب موضعی یا 
بیماری عفونت باکتریایی، نیاز به تکرار ایمپلنت 
و هزینه مجدد برای بیمار می شــود. این امر 
دانشمندان را بر آن داشت تا به دنبال فناوری 
جدیدی برای ایجاد دندان مصنوعی هوشمند 
باشند که می تواند برای مدت طوالنی و شاید 

برای همیشه دوام داشته باشد.
 دکتر گیلســئو هوانگ، اســتادیار دانشگاه 
پنسیلوانیا در آمریکا به دستاورد جدیدی در 
زمینه دندان پزشــکی به نام نانو دندان های 
هوشمند رســیده اســت  که می توانند برای 
مدت طوالنی در برابر باکتری ها مقاومت کنند.
دکتر هوانگ می گوید: ما می خواستیم این 
مشکل را ریشه ای حل کنیم که به یک ایمپلنت 
جدیــد و خالقانــه در آزمایشــگاه های خود 

برسیم.
او تایید می کند که ایمپلنت جدید شامل دو 
فناوری اصلی است، اولین مورد شامل استفاده 
از موادی است که با نانوذرات پر شده است و در 
برابر تهاجم باکتری ها مقاومت می کند؛ مورد 
دوم منبع نوری اســت که به صــورت داخلی 
برای انجام نور درمانی در مواقع لزوم، با حرکات 
طبیعی دهان، مانند جویدن یا مسواک زدن 

دندان ها، کاشته می شود.

پژوهش

دندان هایی برای تمام عمر 
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امروزه با پیشــرفت خودروها، شما می توانید به 
راحتی گوشی های هوشــمند خودتان را به آنها 
وصل کنید و از خدمات گوشی های هوشمندتان 
استفاده نمایید که در این مطلب آموزشی به شما 
آموزش می دهیم که چگونه گوشی های هوشمند 
خودتان را به خودروهای هوشمند متصل نمایید.

مرحله ۱. مشخصات خودرو را بررسی کنید.
وضعیت سازگاری خودرو یا اســتریو با اندروید را 

بررسی کنید.
مطمئن شــوید که گزینه اندرویــد در تنظیمات 
خودرو فعال باشــد. در صورت نیاز به پشتیبانی 
بیشــتر در این زمینه به راهنمای خودرو مراجعه 

کنید.
در اکثر خودروهــا پشــتیبانی اندروید از طریق 
به  روزرســانی قابل اجراســت. گاهی اوقات، با 
وجود پشــتیبانی اندروید اتو از مدل خودرو، این 
برنامه در خودرو اجرا نمی  شــود. در این صورت، 
یا باید سیســتم اطالعات و سرگرمی خودرو را به  
روز کنید یا به نمایندگی محلــی مراجعه کنید. 
درصورت نیاز به پشــتیبانی بیشتر در این زمینه 
به راهنمای خودرو مراجعه کنید یا با تولیدکننده 

تماس بگیرید. 
مرحله ۲. گوشی را بررسی کنید.

اگر اندروید ۱۰ روی گوشیتان در حال اجراست، 
باید برنامه اندروید را به طورجداگانه دانلود کنید.

اگر اندروید ۹ یا پایین  تر روی گوشــیتان در حال 
اجراســت، بایــد برنامه اندروید را از پلی  اســتور 

دانلود کنید.

برای اجرای اندروید، امکان انتقــال داده باید از 
طریق اتصال گوشی فراهم شود. پس از اتصال 
گوشــی از طریق کابــل USB، صفحــه را از باال 
به ســمت پایین بکشــید و روی اعالن سیستم 
عامل اندروید ضربه بزنید. گزینه مناســب برای 

انتقال فایل را انتخاب کنید.
مرحله ۳. گوشی را وصل کنید و استارت بزنید.

از طریق بلوتوث یا کابل USB می توانید ارتباط 
بین اندروید و خودرو را برقرار کنید. بسته به نوع 
خودرو و تولیدکننده آن، روش اتصال ممکن است 

متفاوت باشد.
از نمایش اندروید روی صفحه اطمینان حاصل 

کنید.
اکثر کابل های یو اس  بی شــبیه به هم  اند، ولی 
کیفیت و سرعت شارژ آن ها ممکن است بسیار 
 USB متفاوت باشد. برای اجرای اندروید به کابل
باکیفیتی نیاز دارید که از انتقال داده پشتیبانی 
کند. در صورت امــکان، از کابــل اصلی همراه 

گوشی استفاده کنید.

پاناسونیک BS۱H یک دوربین جعبه ای با سنسور 
فول فریم است که در ماه نوامبر عرضه خواهد شد. 
در سال ۲۰۲۰، شرکت پاناسونیک اولین دوربین 
جعبه ای خود را معرفی کرد. این شرکت قطعات 
داخلی Micro Four Thirds GH۵S را خریداری 
کرد و آن ها را در بدنه ای مناسب تر قرار داد و تقریبا 
یک سال بعد، پاناسونیک DC-BS۱H را معرفی 
کرد. این نسخه جدید همانند نسخه قبلی خود، 
از دوربین S۱H فول فریم پاناســونیک استفاده 

می کند و آن را در بدنه جدیدی قرار می دهد.
در قلب BS۱H یک سنسور ۲۴.۲ مگاپیکسلی 
CMOS وجود دارد که می تواند تصاویر را با وضوح 
۶K ثبت کنــد. به طور خاص، ایــن دوربین قادر 
به ضبط فیلم ۶K با حداکثــر ۲۴ فریم در ثانیه، 

۵.۴K با ۳۰ فریم در ثانیه با برش ۳: ۲ و ۵.۹K با 
سرعت ۳۰ فریم در ثانیه با در حالت ۱۶: ۹ است. 
 BS۱H پاناســونیک ادعــا می کند که سنســور
دارای بیش از ۱۴ توقف دامنه دینامیکی اســت 
و گنجاندن دو فیلتر نــوری در آن به کاهش نویز 

دیجیتال کمک می کند.
در قسمت جلو، BS۱H بسیار ساده است. شایان 
 ،Type-C ۳.۱ USB ذکر است که شامل اتصال
پورت HDMI Type-A و رابط دیجیتال سریال 
۳G است. عالوه بر این، مجموعه معمول اتصاالت 
میکروفون ۳.۵ میلی متــری و XLR را در باالی 

درگاه LAN خواهید یافت.
پاناسونیک در ماه نوامبر دوربین DC-BS۱H را با 

قیمت ۳۵۰۰ دالر به فروش خواهد رساند.

کیفیت دوربین وب کم  لپ تاپ ها از زمان تولید 
تاکنون کم بوده و هنوز مشخص نیست که چه 

زمانی تغییر خواهد کرد. 
MagicBook V۱۴ اولین لپ تاپی است که 
مجهز به دوربین ۵ مگاپیکســلی با زاویه فوق 
عریض ۹۰ درجه است. تعداد انگشت شماری 
 HP از دستگاه های دیگر مانند لپ تاپ تجاری
Elite Dragonfly Max نیز دارای دوربین های 

۵ مگاپیکسلی هستند.
پس چرا در عصر حاضر که کار ترکیبی همه گیر 
 Microsoft Teams، Zoom است، جایی که
و Google Meet پر اســتفاده هستند و حتی 
تلفن های هوشمند دارای یک دوربین سلفی 
۴۸ مگاپیکسلی هستند، دارندگان لپ تاپ 

باید از وب کم VGA استفاده کنند؟
دوربین VGA بسیار قدیمی و منسوخ و برای 

رزولوشــن ۶۴۰ در ۴۸۰ پیکســل است. این 
دوربین در اواخر قرن گذشــته )دهه ۱۹۹۰( 
رایج بود، اما حتی هنوز هــم به نحوی موفق 
شده اســت راه خود را در حداقل یک لپ تاپ 
 Lenovo راه اندازی شده در سال ۲۰۲۱ )یعنی

V۱۷) پیدا کند.
در حالــی که ممکن اســت جالب باشــد که 
دوربیــن را روی صفحــه کلید به ســبک یک 
شخصیت Minecraft ببینید، اما همه این را 
نمی پسندند. یکی از پرفروش ترین محصوالت 
رایانــه ای در دو ســال گذشــته، وب کم بوده 
است. این مسئله نشان می دهد که میلیون ها 
نفر از کیفیت تصویر گرفته شده توسط وب کم 
لپ تاپ ها راضی نیستند و احتماال این چیزی 
نیست که به زودی تغییر کند، چون شرکت ها 

برنامه ای برای تغییر دوربین در لپ تاپ ندارد.

چگونه بین گوشی هوشمند و خودروی هوشمند اتصال 
برقرار کنیم؟

معرفی مشخصات دوربین DC-BS۱H فول فریم پاناسونیک 

چرا کیفیت دوربین لپ تاپ ها تغییر نمی کند؟ 

دانستنی های فناورانه

فناوری

فناوری

توسط معاونت علمی صورت می گیرد؛

حمایت از ۳ خانه خالق 
برای تولید محتوای فضای مجازی کودک

دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد 
دانــش بنیــان گفــت: معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهور 
در راستای تکالیف خود در سند صیانت از کودکان و 
نوجوانان در فضای مجازی از ۳ خانه خالق برای تولید 

محتوا حمایت می کند.
سومین نشست فعاالن فضای مجازی حوزه کودک 
و نوجوان با حضور سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر 
شــورای عالی فضای مجازی در مرکــز ملی فضای 
مجازی با موضوع توســعه و ترویج فضــای مجازی 

مناسب کودک و نوجوان به صورت آنالین برگزار شد.
در این جلسه که با هدف بررسی طرح صیانت از حقوق 
کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و رفع چالش های 
فعاالن زیست بوم فضای مجازی کودک و نوجوانان 
برگزار شد، پرویز کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد 
دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
با اشاره به تکالیفی که معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در راستای عملیاتی سازی سند صیانت از 
حقوق کودکان و نوجوانان برعهده دارد، گفت: معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری از منظر مسئولیت 
اجتماعی و ملی در آماده ســازی و پرورش کودکان 

اقداماتی صورت داده است و در کنار آن به این حوزه به 
عنوان بازاری برای اشتغالزایی شرکت های دانش بنیان 

و خالق نیز نگاه می کند.
وی با تاکید بر اینکه با حمایت شــرکت های خالق و 
پلتفرم ها در این حوزه ضمن اشتغالزایی می توانیم به 

تحقق حکمرانی خوب در فضای مجازی نیز کمک 
کنیم، گفت: در سند راهبردی صیانت از کودکان در 
فضای مجازی میان نهادهای حاکمیتی یک تقسیم 
کار ملی صورت گرفته اســت و ما در معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری تکالیفی را برعهده داریم.

کرمی با اشاره به برنامه های معاونت علمی برای ایجاد 
پلتفرم خانه های خالق و نوآور، گفت: در این پلتفرم 
نقش منتورینگ و شبکه سازی و ایجاد تسهیالت در 
قالب صندوق های جسورانه تعریف شده است و ما در 
حوزه تولید محتوا و آموزش مناسب کودک، یادگیری و 
اسباب بازی و گیم، حمایت از ۳ خانه خالق را در دستور 

کار قرار می دهیم.
وی تاکید کرد: در این راستا با نظارت و رگوالتوری مرکز 
ملی فضای مجازی، بخشی از کمک ها و حمایت های 
مربوط به ایجاد خانه خالق، به خانه های خالق حوزه 
آموزش و محتوای کودکان و نوجوانان فضای مجازی 

اختصاص خواهیم داد.
دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت 
علمی و فنــاوری ریاســت جمهوری بــا بیان اینکه 
متقاضیان باید بــرای اطالع از جزئیات بیشــتر به 
سایت زیست بوم خانه خالق مراجعه کنند، تاکید 
کرد: معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری به 
هیچ عنوان دنبال ساختارسازی نیست و ذیل قانون 
تأســیس شــرکت های دانش بنیان و شرکت های 
خالق، برای واگذاری تسهیالت به بخش خصوصی 

اقدام می کند.

خبر

حکایت

معموال مبل و کاناپه اصلی، مقابل بزرگ ترین 
دیوار قرار می گیرد که بیشــترین مســاحت 
عمودی سالن را به خود اختصاص می دهد.

یکی از مهم ترین دیوارهای خانه که تزیین آن 
بر طراحی فضا بسیار تاثیرگذار خواهد بود، 
دیوار پشت مبل اســت. زیرا این دیوار بسیار 
در معــرض دید بــوده و تزییــن آن می تواند 
سلیقه شخصی را به نمایش گذاشته و حتی 
به یک نقطه  کانونی در طراحی  داخلی تبدیل 
شود. پس اگر می  خواهید دیوار پشت کاناپه 
را به زیبایی طراحی کنید با این مطلب همراه 

باشید.
     رنگ تیره

اگر مبل دارای رنگ روشن است، برای آن که 
جلوه بیشتری به آن بدهید، بهترین راه این 
اســت که دیوار پشــت آن را به یک رنگ تیره 

رنگ آمیزی کنید.
     شلف یا طاقچه

نصب چندین تابلو متعدد در شکل ها، فرم ها، 
سبک ها و رنگ های متفاوت و ترکیب بندی 
آن هــا با یکدیگــر نیــز از جملــه روش های 

کالسیک تزیین این  دیوار به شمار می رود.
بــرای اســتفاده از تابلوها در پشــت کاناپه 
می توانید از شــلف ها و طاقچه های دیواری 
اســتفاده کنیــد و تابلوهــا را روی آن قــرار 
دهید. ایــن روش عــالوه بر این کــه مانع از 
سوراخ شدن بیش از اندازه دیوار می شود، این 
امکان را نیز می دهد تا هر وقت که خواستید 
چیدمان تابلو ها را تغییر داده یا حتی آن ها را 

تعویض کنید.
     چراغ دیواری

اگر دیوار پشت کاناپه بزرگ ترین دیوار خانه 
است، با تزیین آن می توانید وسعت بیشتری 
به خانه ببخشید. به همین دلیل یک تابلوی 
بزرگ یا یــک آینه بــزرگ انتخاب مناســبی 
خواهند بود، اما بهتر اســت که در کنار این 
تابلــو یــا آینــه و در دو طــرف آن چراغ های 
دیواری نصــب کرده یــا دو عدد آبــاژور قرار 

دهید.
این چراغ ها می توانند هم این دیوار را تبدیل 
به یک نقطه  کانونــی کرده و هم روشــنایی 
مکان را افزایــش دهند و جلــوه زیباتری به 

فضای زندگی خواهند بخشید.
     آینه

یکــی از روش های اســتفاده از آینه به جای 
آینه  های کوچک این اســت که دیوار پشــت 
کاناپه را به طور کامل با آینه بپوشــانید. این 
روش عالوه بر این که جلــوه زیبایی به دیوار 
می  بخشــد، باعث می شــود تا مکان، حس 
دلبازتــری یافته و روشــنایی موجــود در آن 

افزایش یابد.
     چیدمان افقی و عمودی

این موضوع را در نظر داشــته باشــید که هر 
عنصری که برای تزیین دیوار پشــت کاناپه 
مورد اســتفاده قرار می دهید، اگر به شکل 
افقی چیدمان شده باشند، باعث می شوند 
دیوار وسعت بیشــتری یافته و اگر به صورت 
عمودی قرار داده شــوند، باعث می شوند تا 

ارتفاع دیوار بیشتر احساس شود.

روزی ابوریحان درس به شاگردان می گفت که 
خونریز و قاتلی پای به محل درس و بحث نهاد. 

شاگردان با خشم به او می نگریستند و در دل هزار 
دشنام به او می دادند که چرا مزاحم آموختن آنها 

شده است. 
آن مرد رســوا روی به حکیم نموده چند سئوال 

ساده کرد و رفت. 
فردای آن روز، شاعری مدیحه سرای دربار، پای 
به محل درس گذارده تا سئوالی از حکیم بپرسد. 
شاگردان به احترامش برخاستند و او را مشایعت 

نموده تا به پای صندلی استاد برسد. 
دیدند از استاد خبری نیست.

هر طرف را نظر کردند، اثری از استاد نبود. 
یکی از شاگردان که از آغاز چشمش به استاد بود 
و او را دنبال می نمود در میانه کوچه جلوی استاد 
را گرفته و پرسید: چگونه است دیروز آدم کشی به 
دیدارتان آمد پاسخ پرسش هایش را گفتید و امروز 
شاعر و نویسنده ای سرشناس آمده، محل درس 

را رها نمودید؟ 
ابوریحان گفت: یک بزهکار تنهــا به خودش و 
معدودی لطمه می زند، اما یک نویسنده و شاعر 

خود فروخته کشوری را به آتش می کشد.
شاگرد متحیر به چشمان استاد می نگریست که 
ابوریحان بیرونی از او دور شد. ابوریحان با رفتارش 
به شاگردان فهماند که هنرمند و نویسنده مزدور، 

از هر کشنده ای زیانبارتر است.
ابوریحــان بیرونــی دانشــمند آزاده ای بود که 
هیچگاه کسب قدرت او را وسوسه ننمود و همواره 
عمر خویــش را وقف ســاختن ابوریحان های 

دیگر کرد.

دیوار پشت مبل را 
چگونه تزیین کنیم؟

ابوریحان بیرونی و مزدور

مــرغ یکــی از مــواد غذایی پر 
مصرف در خانواده های ایرانی 
اســت که به روش های مختلف 

پخته و سرو می شود.
یکی از محبوب ترین غذاهای تهیه شده با مرغ، 
زرشــک پلو با مرغ اســت که در مناســبت های 
مختلف پخته می شود. این سس نقش مهمی در 
خوشمزگی و خوش عطری این غذا ایفا می کند و 
به همین دلیل می تــوان آن را مهم ترین جزء این 
خوراک همه پســند نام برد. طرز تهیه سس مرغ 
مجلسی در دستور زیر آمده است که حتما برای 
شما بســیار کاربردی خواهد بود. مواد الزم برای 

تهیه سس مرغ مجلسی
• مرغ متوسط خرد شده )چهارتکه یک عدد(

• کره یک قاشق چای خوری
• هویج ۲ عدد

• فلفل سیاه یک قاشق چای خوری
• زردچوبه یک قاشق چای خوری

• آب یک فنجان
• زعفران نصف قاشق چای خوری

• برنج ۴ پیمانه
• شکر یک قاشق غذاخوری

• روغن به مقدار الزم
• پیاز متوسط ۲ عدد

• فلفل دلمه ای متوسط یک عدد
• نمک یک قاشق چای خوری

• رب گوجه فرنگی ۳ قاشق غذاخوری
• لیمو ترش تازه یک عدد

• یخ ۲ قالب
• زرشک تازه ۳ قاشق غذاخوری

• زعفران دم کرده ۲ قاشق غذاخوری
طرز تهیه سس مرغ مجلسی

     مرحله اول
مرغ تازه را به چهار تکه خرد کنید. پوست پیازها 
را بکنید و آن ها را رشته ای خرد کنید. دقت کنید 
که پیازها نباید خیلی ریز شــوند. هویج را خوب 
بشــویید و پوســتش را بگیرید و آن را به قطعات 
کوچک تر خرد کنید. فلفل دلمه ای را هم بشویید 

و خرد کنید.
     مرحله دوم

یک پیالــه بردارید و دو قالب یخ بــه آن بیفزایید. 
نصف قاشق چای خوری زعفران روی قالب های 
یخ بریزید. پیاله را چند دقیقه در دمای اتاق قرار 
دهید تا یخ ها ذوب شــوند و زعفــران کامال حل 
شــود. دم کردن زعفــران با یخ باعث خوشــبوتر 
و خوشرنگ تر شــدن آن است و نســبت به روش 
دم کــردن آن با آب جوش نتیجه بهتری به شــما 

می دهد.
     مرحله سوم

یک ماهی تابــه بردارید و مقــداری روغن داخل 
آن بریزید. ماهی تابه را روی حرارت متوسط قرار 
دهید. فلفل ســیاه، نمــک و زردچوبــه را داخل 
ماهی تابه بریزید و به مدت ۳۰ ثانیه ادویه ها را هم 
بزنید تا به خوبی ترکیب شوند. رب گوجه فرنگی 
را هم اضافه کنیــد و هم بزنید. یــک فنجان آب 
اضافه کنید و صبر کنید تا به جوش بیاید. اجازه 
دهید به مدت دو تا ســه دقیقه مخلوط بجوشد. 
سپس شــعله را خاموش کنید و ماهی تابه را کنار 

بگذارید.
     مرحله چهارم

اکنون تکه های مرغ را با مقــداری نمک و فلفل 
سیاه ماســاژ دهید. یک ماهی تابه بزرگ بردارید 
و مقــداری روغن داخــل آن بریزیــد. آن را روی 
حرارت متوسط قرار دهید. کره را اضافه کنید تا 
ذوب شود. تکه های مرغ را داخل تابه قرار دهید. 
محلول زعفــران را روی تکه های مــرغ بریزید تا 

کامال رنگ بگیرند.
     مرحله پنجم

مرغ را به مــدت تقریبا هفت دقیقه ســرخ کنید 
تا جایی که تغییر رنگ دهد و پوســت آن طالیی 
شود. سپس مرغ را زیر و رو کنید تا طرف دیگر آن 
هم سرخ شــود. پس از پنج دقیقه و زمانی که هر 

دو طرف مرغ ها به خوبی سرخ شدند، آن ها را از 
تابه خارج کنید و داخل یک بشقاب قرار دهید. 
پیاز، فلفــل دلمه ای و هویج خرد شــده را داخل 
همان تابه بریزید. توجه کنید که نیازی به اضافه 
کردن روغن در این مرحله نیست چون روغن مرغ 
همچنان در ماهی تابه باقی است. سبزیجات را به 

مدت دو دقیقه تفت دهید.
     مرحله ششم

سپس مرغ ســرخ شده را روی ســبزیجات تفت 
داده شــده قرار دهیــد. مخلــوط رب را هم روی 
مرغ هــا بریزید. در صورت تمایــل در این مرحله 
می توانید مقــداری زعفران دم شــده هم اضافه 
کنید. هنگامی که سس شروع به جوشیدن کرد، 
حرارت را کم کنیــد و در تابــه را بگذارید. اجازه 
دهید تا همه مواد به مــدت ۴۰-۴۵ دقیقه روی 
حرارت کم بپزند تا هم سبزیجات نرم شوند و هم 

گوشت مرغ کامال بپزد.
     مرحله هفتم

همان طور که مرغ در حال پختن است برنج را دم 
کنید. چنــد دقیقه قبل از ســرو، مقداری روغن 
داخل یک قابلمه کوچک بریزید و روی حرارت کم 
قرار دهید. زرشک را داخل آن بریزید. یک قاشق 
شکر اضافه کنید و چند دقیقه هم بزنید تا زرشک 
حل شــود. پس از چند دقیقه که زرشک ها براق 

شدند قابلمه را از روی حرارت بردارید.
هنگامی که مرغ ها آماده شــدند، آن ها را داخل 
یک ظرف مخصوص پذیرایی بریزید و مقداری از 
ســس مرغ را هم روی آن ها بگذارید. باقی مانده 
ســس را داخل یک پیاله یا ظرف ســس بریزید و 
برای ســرو داخل ســفره قرار دهیــد. برنج را هم 
داخل دیس بکشید و روی آن را با زعفران دم کرده 

و زرشک تزئین کنید.

سس مرغ مجلسی، یک چاشنی عالی برای زرشک پلو

خانه بروجردی های 
آثــار  از  کاشــان  
تاریخی ایــن شــهر 

است. 
این بنــا در محله ســلطان میراحمد 
واقــع اســت و در نیمــه دوم قرن ۱۳ 
هجری و در زمان قاجار ساخته شده 

است.

خانه بروجردی های 
کاشان 

گردشگری

دستپخت

خاموشی زاینده رود؛ 
مرگ گاوخونی

اینجا تاالب بین المللی گاوخونی در ۱۳۰ کیلومتری 
جنوب شرق اصفهان است. تاالبی در نقطه پایانی 

رودخانه زاینده رود و در فالت مرکزی ایران.
نزدیــک به دو دهه اســت کــه رودخانه زاینــده رود 
جریان دائمی خود را نــدارد و همین اتفاق منجر به 
آغاز مرگ تاالب بین المللی گاوخونی اصفهان شده 
است. منطقه ای که با وسعت ۷۶ هزار هکتار به جای 
مکانی برای حیات و زیستگاه پرندگان، به یکی دیگر 
از کانون های گرد و غبار کویرهای اســتان اصفهان 
و کشور تبدیل شده اســت؛ فاجعه ای که زندگی را 
برای ساکنان شرق اصفهان در شهر خود، حسرتی 

بزرگ کرده است.
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