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استاندار اصفهان گفت : روابط بین ایران و سوییس در طول تاریخ همواره مناسب و بدون معضل بوده است 
و بر همین اساس می توان مراودات را در ابعاد گسترده تر و بیش از قبل توسعه داد.  سید رضا مرتضوی هنگام 
استقبال از رییس مجلس ملی کشور ســوییس در فرودگاه اصفهان افزود: شــهر تاریخی و کهن اصفهان 
ظرفیت های مناسبی در زمینه گردشگری، صنایع دستی و منابع طبیعی دارد که برای مردم سایر کشورها جذاب 
است. وی با بیان اینکه اصفهان از ملل مختلف از جمله قاره اروپا پذیرای گردشگران بوده است ابراز امیدواری کرد 
که سفر گردشگران سوییسی به این خطه تاریخی افزایش یابد. رییس مجلس ملی سوییس نیز گفت: مذاکرات 
با مقامات ایرانی خوب، مثبت و مطلوب بوده است و امیدواریم که مسیر ارتباط بین ۲ کشور ایران و سوییس خیلی 

روشن تر از قبل شود. آندریاس آییبی افزود: مالقات خوبی با مقامات ایرانی داشتیم که...

استاندار اصفهان :

روابط ایران و سوییس در طول تاریخ 
مناسب و بدون مشکل بوده است

 اهدای بیش از ۴ هزار 
لوازم التحریر به دانش آموزان 
کم بضاعت توسط فوالد مبارکه 

در نیمه نخست امسال:

صدور بیش از ۲۵۹ هزار 
تن کاالی استاندارد از 

کاشان به خارج از کشور

عوارض صدور پروانه مسکن 
در برخی شهرها از هزینه 

ساخت بیشتر است

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان:

فعالیت های حوزه خدمات  
شهری متحول می شود

وکالت و سردفتری 
از بند انحصار آزاد شد

 تمدید گواهی نامه 
بین المللی ایزو 17۰2۵ 

آزمایشگاه آبفای استان اصفهان
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دست اسکوچیچ 

برای رقبا رو شده است؟
 لزوم هوشمندسازی مالیاتها :

شکاف مالیاتی۱۰۰هزار میلیاردتومانی
درکشور

۶

3

بازدید ارزیابان یونسکو 
از ۹ کاروانسرای استان اصفهان
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1۶  اکتبر   2۰21 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

# اصفهان  تنها  نیست

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

 IR ۳۳۰1۰۰۰۰۴1۰11۰1۴۳۰2۳۰298 نوع تضمین شــرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شــماره  شــبا 
نزد بانک مرکزی با مبلغ فوق الذکر دروجه شرکت برق منطقه ای اصفهان

نحــوه دریافــت و تحویــل اســناد مناقصــه: کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت و تحویــل اســناد تــا مبادلــه قــرارداد، بــا 
مراجعــه بــه »ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد(« بــه آدرس www.setadiran.ir امــکان پذیــر خواهــد بــود. )تمــاس بــا 

کارفرمــا، درصــورت لــزوم در ســاعات اداری روزهــای کاری بــا شــماره ۰۳1-۳۶27۰82۰(
ــورخ  ــنبه م ــاعت 1۶ روز پنجش ــت س ــورخ 1۴۰۰/۰7/18 لغای ــنبه م ــح روز یکش ــاعت 1۰ صب ــناد: از س ــت اس ــت دریاف مهل

1۴۰۰/۰7/29
جلســه توجیهــی حضــور نماینــدگان مجــاز شــرکت ها )همــراه بــا معرفــی نامــه( در جلســه توجیهــی و بازدیــد کــه در روز ســه شــنبه 
مــورخ 1۴۰۰/۰8/۰۴ رأس ســاعت 1۰ صبــح بــه آدرس: ابتــدای جــاده ســمیرم، یاســوج پســت۶۳/2۰ کیلوولــت ســمیرم )تلفن 
ــه  ــور بمنزل ــدم حض ــوده و ع ــردد، الزامی ب ــزار می گ ــی( برگ ــم بهرام ــی 127، خان ــی: ۰۳1۳۶۶۴۳۴2۴ داخل ــت هماهنگ جه

انصــراف از مناقصــه خواهــد بــود. 
مهلــت و محــل تحویــل اســناد مناقصــه: نســخه الکترونیکــی کلیــه مــدارک و مســتندات؛ بایســتی حداکثــر تــا ســاعت 1۴:۰۰ 
ــامل  ــی )ش ــخه فیزیک ــذاری و نس ــتاد( بارگ ــت )س ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــورخ 1۴۰۰/۰8/1۰ در س ــنبه م روز دوش
ــرق  ــه شــرکت ب ــاال، دبیرخان ــاغ ب ــان چهارب ــه آدرس: اصفهــان، خیاب ــز در موعــد مذکــور ب ــه CD( آن نی ــه و یــک حلق ضمانتنام

منطقــه ای اصفهــان تحویــل گــردد.
ــیون  ــالن کمیس ــورخ 1۴۰۰/۰8/11 س ــنبه م ــه ش ــح روز س ــاعت 1۰:۰۰ صب ــه: س ــاکات مناقص ــایی پ ــل بازگش ــان و مح زم

ــان ــه ای اصفه ــرق منطق ــرکت ب ــتیبانی ش ــی و پش ــت مال ــاختمان معاون ــالت س معام
سایر شرایط مناقصه:

بــه پیشــنهادهایی کــه فاقــد ســپرده یــا امضــا، مشــروط و مخــدوش بــوده و یــا پــس از انقضــا مــدت مقــرر در آگهــی واصــل شــود 
ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.

سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمنا می توانید این آگهی را در سایتهای اینترنتی مشاهده کنید.
http://iets.mporg.ir          www.tavanir.org.ir          www.erec.co.ir          www.setadiran.ir

12۰۴۴11 / م الف

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره  ۴۰۰۰/1۰۰۵ )تجدید دوم 99۰/1۰1۴( 
)شماره 2۰۰۰۰۰1188۰۰۰۰2۳ در سامانه ستاد(

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه
مبلغ تضمین شرکت 

در مناقصه
شرایط و  الزامات ورود به مناقصه

۴۰۰۰/1۰۰۵
تهیه و حمل مصالح و انجام عملیات 

ساختمانی مربوط به مقاوم سازی و بهینه 
سازی پست ۶۳/2۰ کیلوولت سمیرم

1.27۴.۰۰۰.۰۰۰ریال
دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکاری 

حداقل رتبه ۵ رشته ابنیه صادره از 
سازمان برنامه و بودجه کل کشور

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان درنظــردارد عملیــات 
اجرایــی بــه شــرح زیــر را از طریــق مناقصــه عمومی بــه پیمانــکاران 

ــد. ــذار نمای ــرایط واگ ــد ش واج

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292:
تا ساعت 13:۰۰ روز شنبه به تاریخ 1۴۰۰/۰8/۰8

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: 
از ساعت ۰8:۰۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ 1۴۰۰/۰8/۰9

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.irشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  3۶۶8۰۰3۰-8- ۰31

)داخلی 33۴(
نام روزنامه: سیمای شهر

تاریخ انتشار: 1۴۰۰/۰7/2۴

نوبت دوم
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

مبلغ برآورد )ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین 

)ریال(

1۴8 -۳-۴۰۰/2
مدیریت بهره برداری و خدمات 

مشترکین منطقه سمیرم
۳7.89۴.۵21.77۴1.2۶۶.8۳۵.۰۰۰جاری

1۶۶ - ۳-۴۰۰
مدیریت بهره برداری از 
تاسیسات آب منطقه لنجان

۳1.۰7۳.199.۶۵۴1.۰۶2.19۵.۰۰۰جاری
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کارشناس مالیاتی گفت: شکاف طبقاتی در کشور ما 
۴۰ درصد تخمین زده می شود، در حالی که میانگین 
کشورهای پیشرو حدود ۱۵ درصد است. اینجاست 
که تفاوت فاحش در عملکرد نظام مالیاتی خودنمایی 

میکند.
شــاید بتوانیم یکی از مهمترین معضالت اقتصاد 
امروز کشــور را، کســری بودجه بدانیم. اختالف 
فاحش و چشــم گیر میان درآمدهــا و هزینه های 
دولت، سبب سقوط اقتصاد کشور به دره انحطاط 
می شود. آنچه که در سال های گذشته شاهد بودیم، 
تکرار مداوم چرخه کســری بودجه، اســتقراض از 
بانک مرکزی، افزایش خلق پول و در نهایت تورم بوده 
است. کما اینکه از ابتدای سال جاری، افزایش حقوق 
کارمندان دولت نیز موجب سیر صعودی هزینه های 
دولت و بیشتر شدن فاصله میان درآمدها و هزینه ها 

شده است.
     طبق اخرین گزارش صندوق بین المللی 
پول، شکاف مالیاتی در ایران حدود 9۷ هزار 

ملیلیارد تومان تخمین زده می شود
در این میان و با وجود کاهش درآمدهای نفتی کشور، 
لزوم توجه به درآمدهای مالیاتی به عنوان یک منبع 
درآمدی پایدار، بیش از پیش خودنمایی می کند. 
چرا که می تواند به شــکل اصولی از حجم کسری 
بودجه جاری بکاهد. اما نظام مالیاتی نیز دچار نقاط 

ضعف های بسیاری است.
فــرار مالیاتی هــای گســترده، عدم شــفافیت در 
پرونده های مالیاتی، تنوع نداشتن پایه های مالیاتی 
و از همه مهمتر، وجود شــکاف مالیاتــی از جمله 
مشکالتی هستند که موجب می شوند نظام مالیاتی 
کارایی الزم را نداشته و نتواند به خوبی هزینه های 
دولت را پوشــش دهد. به نظر می رســد در شرایط 
کنونی، با توجه به مشکالت مطرح شده در اقتصاد، 
مهمترین عملکرد نظام مالیاتی، بحث درآمدزایی و 

تأمین درآمدهای پایدار برای کشور است.
     شاخصی فراتر از فرار مالیاتی

برای سنجش عملکرد واقعی نظام مالیاتی کشور و 
به تبع تصمیم گیری برای ایجاد اصالحات در آن، 
معیارهای مختلف و متفاوتی وجــود دارد. یکی از 
شاخص هایی که معموال برای این امر رواج دارد، فرار 
مالیاتی است. بدین صورت که ابتدا بررسی می شود 
چه میزان فرار مالیاتی رخ داده، بر اساس آن اوضاع 
نظام مالیاتی تخمین و در نهایت سیاست گذاری های 
مناسب برای آن تدوین می شود. شاخص فرار مالیاتی 
در این موضوع بحث بسیار مهمی به حساب می آید 
اما یک مبحــث فراتر از آن نیز داریم که آن شــکاف 

مالیاتی است.
     با وجود کاهش درآمدهای نفتی کشور، لزوم 

توجه به درآمدهای مالیاتی به عنوان یک منبع 
درآمدی پایدار، بیش از پیش خودنمایی می کند

اگر با توجه به همین قوانین و ســاختار فعلی، یک 
ظرفیت بالقــوه ای را بــرای نظام مالیاتــی در نظر 
بگیریم، اینکه چــه میزان از این ظرفیــت را وصول 
مالیات کرده ایم، ما به التفاوت میزان مالیات وصولی 
تا ظرفیت بالقوه را بــا عنوان شــکاف مالیاتی یاد 
می کنیم. به عبارت دیگر، شکاف مالیاتی به معنای 
درآمد مالیاتی از دست رفته است که طبق قوانین 
باید کسب می شد. مجموع مباحث فرار مالیاتی، 

اجتناب مالیاتی، بدهی های مالیاتی و در کل هر نوع 
درآمد مالیاتی که باید کسب میشده ولی این اتفاق رخ 
نداده، در شاخص شکاف مالیاتی قرار می گیرد. این 
شاخصی است که اخیرا در کشــورهای پیشرو در 
نظام های مالیاتی مورد توجه قرار گرفته و کشورهایی 
مانند بریتانیا هرساله ان را برآورد و اقداماتی در این 
خصوص انجام می دهند. در این باره علی ملک زاده 
کارشناس مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: 
طبیعتا برآورد و بررسی شکاف مالیاتی در ایران، کار 
آسانی نیست. چرا که برای این امر باید اقتصاد غیر 
رسمی نیز برآورد شــود که یه بخشی از فرار مالیاتی 

ناشی از همین بخش است.
     درآمد مالیاتی از دست رفته در کشور چه 

میزان است؟
وی ادامه داد: طبق اخرین گــزارش صندوق بین 
المللی پول، شکاف مالیاتی در ایران حدود ۹۷ هزار 
میلیارد تومان تخمین زده می شود. برای مقایسه 
میزان شــکاف مالیاتی در کشورهای مختلف یک 
معیار مشخص وجود دارد. به این شکل که شکاف 
مالیاتی هر کشــور به میزان GDP تقســیم شده و 
میزان به دست آمده برای کشورهای مختلف مقایسه 
می شود. البته این شاخص مشکالتی اعم از دقیق 
نبودن GDP را دارد. گزارشــی که سازمان مالیاتی 
کشور از شــکاف مالیاتی برآورد کرده بر پایه همین 

شاخص بوده است.
ملک زاده افزود: طبق این گزارش، شاخص میانگین 
شکاف مالیاتی در کشور ما در حال کاهش بوده و به ۴ 
درصد رسیده است. با توجه به میانگین باقی کشورها 
که بین ۳ تا ۴ درصد واتحادیه اروپا ۷ درصد است، این 
گزارش نشان می دهد وضعیت ما شکاف مالیاتی 
آنچنان هم بد نیســت. اما بحث بر سر دقیق بودن 
گزارش زیاد است و به عقیده بسیاری از کارشناسان، 

می توان از شاخص دقیق تری نیز استفاده کرد.
     مهمترین عملکرد نظام مالیاتی، بحث 

درآمدزایی و تأمین درآمدهای پایدار برای کشور 
است

ملک زاده در پایان بیان کرد: آن شــاخص دقیق تر 
بدین صورت است که شکاف مالیاتی را بر ظرفیت 
بالقوه نظام مالیاتی تقسیم می شود. در این صورت، 
وضعیت شــکاف مالیاتی بــرای ما بهتــر نمایان 
می شود. با این شاخص، شکاف طبقاتی در کشور 
ما حدود ۴۰ درصد تخمین زده می شود، در حالی 
که میانگین کشــورهای پیشــرو حدود ۱۵ درصد 
است. اینجاست که تفاوت فاحش در عملکرد نظام 
مالیاتی خودنمایی می کند. به عقیده صاحب نظران 
حوزه مالیات، برای اینکه بتوانیم گام هایی مؤثر در 
جهت بهبود این نظام برداریم، باید در ابتدا به سمت 
اقداماتی همچون هوشمند سازی نظام مالیاتی و 
تقویت اطالعات مالیاتی حرکت کنیم. البته روند 
بررسی پرونده های مالیاتی و سالمت کامل در این 
روند نیز بسیار حائز اهمیت است. سازمان همکاری 
توســعه اقتصادی OECD، هر چند سال یک بار، 
برنامه ای به نام مدیریت تمکین مودیان ارائه می دهد 
که بر اساس دستورالعمل های موجود در این گزارش، 
می توان تا حدودی شکاف مالیاتی را کاهش داد. در 
گزارش های بعدی به بررسی این گزارش خواهیم 

پرداخت.

در نیمه نخست امسال بیش از ۲۵۹ هزار تن کاالی 
اســتاندارد به ارزش ۲۲۴ میلیون ریال از گمرک 

کاشان به خارج از کشور صادر شده است.
رئیس اداره اســتاندارد کاشــان گفــت: عمده 
محصوالت صادر شده شــامل مواد غذایی، ورق 
فوالدی، مواد شوینده و بهداشتی گالب و عرقیات 
گیاهی است. غالمحسین بخردی افزود: فرش 
ماشــینی کاشــان با حضوری فعال و مستمر در 
بازار هــای جهانی موفق شــده اســت باالترین 

رتبه صادرات فرش ماشــینی در کشــور را به نام 
خود ثبت کند.  وی نظارت بر اجرای اســتاندارد 
کاال ها و خدمــات را یکی از مهمتریــن وظایف و 
مأموریت های اداره اســتاندارد کاشان دانست و 
گفت: در همین زمینه در نیمه نخست امسال هزار 
و ۵۴۷ مورد از واحد های تولیدی شهرستان کاشان 
نمونه برداری و در هشت آزمایشگاه کنترل کیفیت 
اداره استاندارد کاشــان و آزمایشگاه های تحت 

پوشش، آزمایش و کنترل کیفیت شده است.

لزوم هوشمندسازی مالیاتها :

شکاف مالیاتی1۰۰هزار میلیاردتومانی درکشور 

خبر

علیرضــا رزم حســینی وزیــر صمــت دولت 
دوازدهم، مشــاور معاون اول رئیس جمهور در 

امور پروژه های انتقال آب از دریا شد.
علیرضا رزم حسینی وزیر سابق صمت دولت 
دوازدهم، مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور 

پروژه های انتقال آب از دریا شد.
در این حکم محمد مخبر آمده اســت: تجربه 
جهانی و موفق اجرای پروژه هــای بزرگ موید 
لزوم پیش بینی ساز و کار مناسب و متناسب با 
آنهاست. نظر به شــرایط اقلیمی فعلی و پیش 
بینی شده آینده و نیاز مبرم کشور به منابع پایدار 
آبی و با توجه به اجرای موفقیت آمیز خط انتقال 
آب از خلیج فارس به مناطق مرکزی کشور و لزوم 
توسعه خطوط دیگر و بهره مندی هر چه بیشتر 
دیگر نقاط کشور و با توجه به تأیید و تاکید ریاست 

محترم جمهوری بر این امر و پیش بینی آن در
اسناد و قوانین باالدستی و با عنایت به سابقه و 
تجربه ممتد جنابعالی در ایجاد هم افزایی بین 
تمامی ارکان کشور بدین وسیله جناب عالی را به 
سمت مشاور خود در امور پروژه های انتقال آب 
از دریا به نقاط نیازمند کشور، منصوب می نمایم. 
انتظار می رود با بهره گیری از تمامی خبرگان 
و ظرفیت هــای کشــور این مأموریت بــزرگ را 
با تمشــیت امور شــرکت ها و بنگاه های بزرگ 
اقتصادی به نمایندگی از ســهامداران بخش 
دولتی با جدیت دنبال نمائید. بدیهی است در 
اجرای مأموریت پیش گفته که جز اولویت های 
دولت سیزدهم می باشد تمامی وزارتخانه ها، 
سازمان های مستقل و معاونین رئیس جمهور 
و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی کشور نهایت 
همــکاری و معاضدت را بــا جنابعالی به عمل 

خواهند آورد.

اعضای شورای عالی بورس ضمن تقدیر از 
تالش های “محمدعلــی دهقان دهنوی”، 
به اتفــاق آراء “مجید عشــقی” را بــه عنوان 
رییس جدید ســازمان بورس و اوراق بهادار 

انتخاب کردند.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه ایران 
)سنا(، جلسه شورای عالی بورس در محل 

وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد.
در این جلســه با توجه به اتمــام مدت زمان 
ریاســت “محمدعلی دهقــان دهنوی” در 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، اعضــای 
شــورای بورس با انتخاب “مجید عشــقی” 
با اکثریت آرا به عنوان ســکاندار جدید این 

سازمان موافقت کردند.
مجیــد عشــقی، قائم مقــام بــورس کاال و 
عضویت هیئــت مدیره شــرکت های تأمین 
ســرمایه لوتوس پارسیان، ســرمایه گذاری 

توسعه نور دنا را در کارنامه کاری خود دارد.
وی همچنین در کارگزاری تدبیرگران فردا، 
سرمایه گذاری پویا، ســرمایه گذاری تدبیر 
ارزش، توســعه اقتصاد بین الملــل آینده، 
ســرمایه گذاری مهــرگان ســرمایه پارس، 
صندوق سرمایه گذاری مشــترک پیروزان، 
ســامان تجارت تدبیر ایرانیان، گروه توسعه 
اقتصاد، کارآفرینان دامون، کارگزاری بانک 

پاسارگاد عضو هیأت مدیره بوده است.
در جلسه شورای عالی بورس، مسعودی فر، 
عشــقی، خدابخش، فرج زاده و ناصرپور به 
عنوان اعضای هیئت مدیره سازمان بورس 

و اوراق بهادار معرفی شدند.
بورس ایــران در نیــم قــرن حیــات خــود، 
ســکانداری فریــدون مهــدوی )-۱۳۴۶
۱۳۴۹(، فضل اله مهرپور )۱۳۴۹-۱۳۵۲(، 
داریوش خزیمــه علــم )۱۳۵۲-۱۳۵۳(، 
منصــور ضابطیــان )۱۳۵۹-۱۳۵۳(، اله 
وردی رجایی سلماسی )۱۳۵۹-۱۳۷۶(، 
ســیداحمد میرمطهری )۱۳۷۶-۱۳۸۲(، 
حســین عبده تبریــزی )۱۳۸۲-۱۳۸۴(، 
علی صالح آبادی )۱۳۹۳-۱۳۸۴(، محمد 
فطانت )۱۳۹۵-۱۳۹۳( و شــاپور محمدی 
)۱۳۹۹-۱۳۹۵(، حســن قالیبــاف اصل 
)۱۳۹۹-۱۳۹۹( و محمدعلــی دهقــان 
دهنوی )-۱۴۰۰ ۱۳۹۹( را بــه خود دیده 

است.

خبر عوارض صدور پروانه مسکن 
در برخی شهرها از هزینه ساخت بیشتر است

صنعــت  کارشــناس 
ســاختمان معتقد اســت همه 
نیازمندی های الزم برای اجرای 
قانون جهش تولید مسکن و ســاخت سالی یک 

میلیون واحد در کشور فراهم است.
بســیاری از کارشناســان اقتصاد مسکن، اصلی 
ترین افزایش قیمت مسکن در سال های اخیر را 
عدم توازن میان عرضه و تقاضا و کمبود ساخت و 
ســاز در کنار عواملی چون شاخص های اقتصاد 

کالن و رشد بازارهای موازی می دانند.
از همین رو دولت ســیزدهم در اقدامی که نشان 
دهنده نیازســنجی بخش مسکن اســت، شعار 
ســاخت ســاالنه یک میلیون واحد مســکونی را 
مطرح کرده که در صورت اجرای صحیح آن و رفع 
برخی انتقــادات از جمله نحــوه تأمین مالی این 
طرح که مانع از تورم زایی باشد، می تواند بسیاری 

از خانه اولی ها را صاحب خانه کند.
     کارشناس صنعت ساختمان: ظرفیت 

تولید یک میلیون مسکن وجود دارد
اصغر مخلوقی کارشناس صنعت ساختمان درباره 
طرح ساخت ســاالنه یک میلیون مسکن دولت 
سیزدهم اظهار کرد: تأمین مسکن قشر متوسط 
و دهک های پایین جامعه به یکی از دغدغه های 
امروز کشــور تبدیل شده اســت. دولت سیزدهم 
شعار ساخت ســاالنه یک میلیون مسکن را ارائه 
داد که به نظر می رسد اقدام خوبی است چون در 

سال های گذشته کمبود تولید مسکن داشتیم.
     هم سالی یک میلیون مسکن باید 

ساخته شود هم کمبود ۴ میلیون واحدی 
جبران شود

وی افزود: تا ســال ۹۲ آمار تولید مسکن ساالنه 
۸۰۰ هزار تــا یک میلیــون واحد بود اما تا ســال 
گذشته به ســاالنه ۳۰۰ هزار واحد کاهش یافت. 
به عبارت دیگر ۴ میلیون واحد مسکونی کسری 
داریــم و دولت ســیزدهم عالوه بر اینکه ســاالنه 
یک میلیون مسکن بســازد باید کمبود ۴ میلیون 

واحدی را هم جبران کند.
کارشناس مسکن با تاکید بر اینکه باید تمام قوای 
کشور پای کار بیایند و صدور مجوزها و پروانه های 
ساختمانی تسهیل بشود گفت: باید منابع آماری 
ما در خصوص جمعیــت هر اســتان و همچنین 
جمعیت نیازمند مسکن در همان استان، به روز 

رسانی شود.
مخلوقــی ادامــه داد: مهمتریــن بخــش تأمین 
مســکن، زمین آن اســت که دولت بایــد اراضی 
مســکونی قابل ســاخت را احصا کنــد. باید این 
مرحله تاکنون انجام می شــده اســت یا در حال 
انجــام اســت. در مرحلــه دوم بایــد شــهرها و 
شهرک های جدید برای ســاخت و ساز مشخص 

شوند.
     ایراد مسکن مهر چه بود؟

وی با تاکید بر اینکه باید طبق قانون جهش تولید 
مسکن، به این طرح زمین های دولتی اختصاص 
داده شود بیان کرد: بزرگترین ایراد مسکن مهر، 
انتخاب اراضی بود که زیرساخت نداشت. لذا بعد 
از ۱۲ سال هنوز واحدهای مسکن مهری داریم که 

انشعابات الزم در آن فراهم نشده است.
عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور یادآور شد: 
مهمترین چالش طرح ساخت ساالنه یک میلیون 
مســکن، تأمین مالی آن اســت که از روش های 

مختلف می توان آن را فراهم کرد.
     هزینه ساخت مسکن ۷ برابر شده است

وی به لزوم افزایش ســقف تســهیالت ســاخت 
مسکن اشاره و اظهار کرد: با افزایش ۱۰ برابری 
قیمت مســکن و ۷ برابری هزینه ساخت در طول 
ســال های اخیر، می بایســت میزان تســهیالت 
ســاخت نیز متناســب با آن افزایش یابــد که در 
قانون جهش تولید مســکن منابع آن دیده شده 
است. همچنین بر اســاس آمار مذکور باید سهم 
تسهیالت بخش مســکن از کل تسهیالت بانکی 

به ۲۰ درصد افزایش یابد.
     الزام به سبز بودن فرم »ج« برداشته شود

ایــن فعــال صنعــت ســاختمان یکی دیگــر از 
پتانسیل های مغفول برای تأمین مالی طرح یک 
میلیون مســکن را حذف الزام به ســبز بودن فرم 
»ج« متقاضیان عنوان و اظهار کرد: قشــری که 
سال های گذشته ممکن اســت ملکی خریداری 
کرده باشند پتانســیل بیشتری نســبت به خانه 

اولی ها برای خرید مسکن دارند.
     فروش متری مسکن در بورس فعال شود

وی در خصوص تأمین مالی ساخت و ساز از بازار 
سرمایه گفت: فروش متری ساختمان در بورس 
کاال در یــک ســال گذشــته مطرح شــده که هم 

مخالفانی دارد و هم موافقان.
مخلوقی ادامه داد: به عنوان نمونه یک شــهر یا 
یک پروژه را برای فروش متری مســکن در بورس 
کاال معرفی و به عنوان پایلوت استفاده کند تا در 
صورت موفقیت این طرح، امکان انتقال این طرح 

به سایر پروژه ها نیز فراهم شود.
به گفته کارشناس صنعت ساختمان، قیمت تمام 
شده مســکن در طرح یک میلیون واحدی دولت 

سیزدهم شــامل »زمین«، »مجوزها و پروانه های 
ساخت« و »هزینه ساخت و ساز« است.

وی افزود: در بخش زمین می توان با طرح عرضه 
۹۹ ساله زمین به کاهش قیمت تمام شده ساخت 

کمک قابل توجهی کرد.
     هزینه ساخت متری ۶ میلیون؛ پروانه 

ساختمانی متری 1۰ میلیون تومان!
این انبوه ســاز گفت: مشــکل صــدور مجوزها و 
پروانه های ســاخت و ســاز و عوارض ساختمانی 
نیز بایــد مرتفع شــود. در حال حاضــر در برخی 
مناطق تهران از جمله منطقه ۶ پایتخت، عوارض 
صدور پروانه ساختمانی که شهرداری ها دریافت 
می کنند از هزینه ساخت هم فراتر رفته و به متری 

۱۰ میلیون تومان رسیده است.
وی یادآور شد: مشکل سوم، هزینه ساخت و ساز 
اســت که عمدتا به مصالح ساختمانی و خصوصا 

سیمان و میلگرد بر می گردد.
     طرح ساخت یک میلیون مسکن، ۵ 

میلیون تن میلگرد می خواهد
مخلوقی تصریح کرد: ما در کشور ظرفیت تولید 
سیمان و میلگرد برای اجرای طرح ساخت ساالنه 
یک میلیــون واحد مســکونی را داریــم. در حال 
حاضر ساالنه ۳۰ میلیون تن محصوالت فوالدی 
تولید می شود که ۹ میلیون تن آن میلگرد است. 
در صورتی که هر هر متر مربع ۵۰ کیلوگرم میلگرد 
نیاز باشــد برای یــک میلیون واحــد ۱۰۰ متری 
ساالنه ۵ میلیون تن میلگرد نیاز است که کمتری 

از ظرفیت تولید است.
     سالی 2۰ میلیون تن سیمان برای جهش 

تولید مسکن نیاز داریم
وی ادامه داد: ســیمان هم ســاالنه ۶۵ میلیون 
تن تولید می شــود کــه در هــر متر مربــع واحد 
ســاختمانی ۲۰۰ کیلوگــرم ســیمان مصــرف 
می شود. بنابراین برای ساخت یک میلیون واحد 
مســکونی ۱۰۰ متری در ســال، ۲۰ میلیون تن 

سیمان نیاز است که تولید داخلی سیمان، کفاف 
آن را می دهد.

کارشــناس صنعت ســاختمان با تاکیــد بر لزوم 
مدیریــت تولیــد مصالــح ســاختمانی و انتقال 
مســتقیم آن از تولیــد کننده به مصــرف کننده 
یادآور شد: فعالیت عمرانی در کشورهای در حال 
توسعه سبب می شود تا صنایع وابسته که در ایران 
به ۸۰ درصــد صنایع وابســته به بخش مســکن 

می رسد، فعال شوند.
     ساخت هر متر مسکن 1.9 نفر 

اشتغال ایجاد می کند
وی تاکید کرد: به ازای ساخت هر واحد مسکونی 
۱.۹ نفر اشتغال پایدار در سال ایجاد می شود که 
برای ساخت یک میلیون واحد ساالنه یک میلیون 

و ۹۰۰ هزار نفر شاغل خواهند شد.
     روش هایی برای جلوگیری از تورم زایی 

جهش تولید مسکن
مخلوقی در پاسخ به پرسشی درباره تورم زا بودن 
طرح ساخت ســاالنه یک میلیون مسکن گفت: 
دولت بــرای جلوگیری از تــورم زا بودن این طرح 
باید نسبت به اصالح ساختار بودجه اقدام کند. 
همچنیــن بخشــی از منابع مالی این طــرح را از 

محل فروش نفت می تواند تأمین کند.
وی ادامه داد: درآمدهای مالیاتی از جمله مالیات 
از خانه های خالی نیز نه تنها تورم زا نیستند بلکه 
کنترل کننده قیمت ها در بازار مسکن خواهند بود 
و می تواند به بخش ســاخت تزریق شود. از سوی 
دیگر فروش متری مسکن از طریق بورس عالوه 
بر اینکه به جذب سرمایه در این بازار می انجامد به 

کنترل تورم نیز کمک خواهد کرد.
فعال صنعت ساختمان افزود: صرف تأمین مالی 
ســاخت و ســاز از بانک ها در صورتــی که قدرت 
تســهیالت دهی نداشته باشــند ممکن است به 
استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه چاپ پول و 

نهایتا تورم منجر شود.

دولــت در بخشــنامه بودجه 
ابالغــی بــه دســتگاه های 
اجرایی رقم مشخصی را برای 
عیدی کارکنــان اعالم نکــرده و تعییــن آن را 
مشــروط به قانون مدیریت خدمات کشــوری 
دانسته اســت، ولی به نظر می رسد که رقم آن 
به طور علی الحساب همان حدود یک میلیون 
و ۶۵۰ هزار تومانی باشــد که برای شرکت های 

دولتی پیش بینی شده بود.
در حالی بخشــنامه بودجه برای تدوین الیحه 
بودجه ســال آینده بــه دســتگاه های اجرایی 
ابالغ شــده اســت که در ضوابط مالی آن و در 
بخش اعتبارات هزینــه ای، مبلغ پاداش پایان 
ســال به صراحت مشخص نیســت، اما در بند 
)ج( این ضوابط اعالم شــده که دســتگاه های 
اجرایی مبلغ عیدی را مطابــق ماده ۷۵ قانون 

مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش 
بینی کنند و تاکید بر این است که مبلغ قطعی 
پاداش پایان ســال بــه تصویب هیــأت وزیران 

خواهد رسید.
امــا در مــاده ۷۵ قانــون مدیریــت خدمــات 
کشوری امتیاز میزان عیدی پاداش پایان سال 
کارمنــدان و بازنشســتگان و موظفین معادل 
۵۰۰۰ تعیین شده اســت. این در حالی است 
که در عیدی، امتیاز مربوطــه در ضریب ریالی 

ساالنه حقوق تعیین کننده است.
با این وجود چندی پیش که بخشــنامه مربوط 
به شــرکت های دولتــی، بانک ها و مؤسســات 
انتفاعی وابســته به دولت ابالغ شده بود مبلغ 
عیدی به طــور علی الحســاب یــک میلیون و 
۶۵۰ هزار تومان تعیین شد که به نظر می رسد 
محدوده عیدی کارکنان دولت نیز همین میزان 

باشــد ولی در هر صورت با تغییر ضریب ریالی 
حقــوق و مصوبه دولــت می تواند دســتخوش 

تغییر شود.
در بودجه ســال گذشــته عیــدی کارکنان یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیش بینی شد، ولی 
در نهایت با توجــه به تغییــرات ضریب، هیأت 

دولت در پایان سال میزان عیدی را یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرد.

در بودجه ۱۴۰۰ نیز برآورد عیدی کارکنان یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده که ممکن 
است با تغییرات اعمال شــده در هیئت دولت 

رقمی باالتر مصوب شود.

عیدی کارکنان 
در سال آینده تعیین شد

در نیمه نخست امسال:
صدور بیش از 2۵9 هزار تن کاالی استاندارد 

از کاشان به خارج از کشور 

رزم حسینی مشاور مخبر شد

رئیس سازمان بورس 
منصوب شد

خبر

خبر

خبر

ســید میعاد صالحی به پیشنهاد 
وزارت راه و شهرســازی و تصویب 
هیات وزیران، مدیرعامل شــرکت 
راه آهن جمهوری اسالمی ایران شد. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی دفتر هیأت دولت، سید میعاد صالحی 
فارغ التحصیل دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه 
صنعتی شــریف و عضو هیأت علمی دانشگاه علم و 
صنعت ایران و همچنین رتبه اول جشنواره خوارزمی و 
عضو بنیاد ملی نخبگان بــوده و مدیر عامل صندوق 
بازنشســتگی کشــوری، عضو هیأت عامل صندوق 

نوآوری و شــکوفایی، مشــاور وزیر و رئیس طرح های 
صنایع نوین وزارت صمت، رئیس کمیته صنعت و معدن 
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهور از جمله سوابق وی است. 
صالحی همچنین دارای سوابق علمی و تخصصی در 
حوزه حمل و نقل ریلی بوده که از آن جمله می توان به 
طرح برگزیده جشنواره خوارزمی و چاپ و ارائه چندین 
مقاله در مجــالت آی اس آی و کنفرانس های معتبر 
بین المللی در حوزه ریلی و همچنین سابقه فعالیت در 

شرکت های ریلی مسافری و باری اشاره کرد.

میعاد صالحی مدیرعامل راه آهن شد
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استاندار اصفهان:

حمایت از سرمایه گذاری های جدید 
در دستور کار استانداری اصفهان است

نرخ واقعی مرغ ۳7 هزار تومان است 

اســتاندار اصفهــان گفــت: 
حمایت از سرمایه گذاری های 
جدید که متناسب با ظرفیت ها 
و مســائل موجــود اســتان باشــد در دســتور 

استانداری این منطقه قرار دارد. 
ســید رضا مرتضوی در دیــدار بــا رییس جهاد 
دانشــگاهی کشور که در اســتانداری اصفهان 
انجام شــد، افزود: یکی از ماموریت های اصلی 
اســتانداری اصفهان که رییــس جمهوری نیز 
بر آن تاکیــد دارد، حمایــت از ورود به ســرمایه 
گذاری های جدید از جنسی است که با شرایط 

فعلی استان تناسب داشته باشد.
وی تاکید کرد: مسیر توسعه در استان اصفهان 
با وجود مشــکالتی ماننــد آب، آلودگــی هوا و 
فرونشســت زمین و تغییر ریل حرکت به سمت 
تولید ثروت باید بر اساس استفاده از فناوری های 
برتر باشد که این موضوع از اولویت های مدیریت 
استان است و در این زمینه تا پایان کار ایستاده ایم 

و از مجموعه های فعال حمایت می کنیم.
مرتضوی با اشاره به اینکه الزم است جهت گیری 
طرح های مختلف در استان اصفهان متناسب 
با ظرفیت ها و مسائل استان از جمله تامین آب و 
بخش های صنعتی و فناوری باشد، تاکید کرد: 
اگر هم افزایی ها در این زمینه افزایش یابد، کارها 

مناسب تر و با هماهنگی بیشتر پیش می رود.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه در غرب استان 
زمینه ورود به کشــت های جدید وجــود دارد، 
افزود: این موضوع نیــز از اولویت های مدیریت 

اســتان اســت و از طرح هایی که در این زمینه 
تعریف شــود و منطبــق با ظرفیت ها و مســائل 

موجود باشد، حمایت خواهیم کرد.
مرتضوی یکی از مشکالت موجود در استان ها 
را نبود نهاد متولی تعریــف طرح های قطعی با 
مطالعات فنی و اقتصادی دقیق برای میزبانی 
از برخی از جریان های سرمایه گذاری، دانست 
و گفــت: در زمان حاضر بخش هــای مختلفی 
مدعی این موضوع هســتند اما وقتی ســرمایه 
گذاران به سمت برخی از آنها هدایت می شوند 

به نتیجه چندانی نمی رسند.
وی تصریح کرد: جهاد دانشگاهی با این حجم 
از فعالیت ها می توانــد برای ایجاد مجموعه ای 
که به پشتیبانی فنی از سرمایه گذاری تا رسیدن 
به استقرار یک ســرمایه بپردازد، اقدام کند که 
امیدواریم این موضوع در استان اصفهان محقق 

شود و ما به اجرای آن کمک می کنیم.
مرتضوی همچنین با اظهار خشنودی از اینکه 
روز کاری دوم خــود را در مســوولیت اســتاندار 
اصفهان با موضوع علم و فناوری آغاز کرده است، 

به فعالیت جهاد دانشگاهی اشاره و خاطرنشان 
کرد: این مجموعه در بخش های مختلف از جمله 
فرهنگی در دانشگاه های کشور بسیار فعال بوده 
است و بسیاری از دانشجویان که دغدغه خدمت 
به میهن داشتند فعالیت های خود را در مسیر این 

مجموعه قرار می دادند.
وی با اشــاره به مجموعه هایی مانند مرکز تولید 
محصوالت شــیمیایی و دارویی شهید مدرس، 
تصریح کرد: این طرح نیز کار ویژه ای به شــمار 

می آید که در غرب استان تعریف شده است.

عضو هیات علمی و استاد علوم سیاسی دانشگاه 
اصفهان گفت: استاندار اصفهان الزم است که مساله 
آب، پیگیری احیای رودخانه زاینده رود و ســرمایه 
گذاری بخش خصوصی را به عنــوان اولویت های 

کاری خود قرار دهد. 
محسن نصری افزود: سید رضا مرتضوی در حالی 
اســتاندار اصفهان شده اســت که مردم این خطه 
مطالبات فراوانی دارند که نخستین و اصلی ترین 
آن کمبود آب و احیای رودخانه زاینده رود به شمار 

می رود. 
وی ادامــه داد: معضالتی مانند فرونشــت زمین و 
کمبود آب آشامیدنی می طلبد که استاندار اصفهان 
بطور جدی به دنبال تحقق مصوبات شورای عالی آب 
و احیای زاینده رود باشد تا به اولین خواسته مردم این 

استان جامه عمل پوشانده شود. 
عضــو هیــات علمــی و اســتاد علــوم سیاســی 
دانشگاه اصفهان خاطرنشــان کرد: از سوی دیگر 
به اشــتغال زایی به عنوان یک موضــوع با اهمیت 
اجتماعی در این اســتان باید نگاهی ویژه داشت 
که این امر بــدون جذب ســرمایه گــذاری بخش 

خصوصی میسر نیست. 
نصری با تاکید بر میدان دادن به ســرمایه گذاران 
بخش خصوصی تصریــح کرد: جلوگیــری از فرار 

سرمایه و حمایت از فعاالن اقتصادی و تولید در این 
منطقه ضروری اســت زیــرا به دفعات دیده شــده 
است که سرمایه گذاران اصفهانی یا در مسیر داللی 
گام می نهند یا به دیگر اســتان ها یا خارج از کشور 

می روند. 
وی با بیان اینکه فناوری های نو در این اســتان باید 
حمایت شود گفت: در کنار فعالیت صنایع سنگین 
توجه بیشتر به صنایع دانش بنیان و جدید برای این 

خطه اهمیت دارد. 
این تحلیلگر مسائل اجتماعی با اشاره به رسیدگی 
جدی به نظام اداری در استان اصفهان اظهارداشت: 
بخش عمــده از نارضایتی شــهروندان به ســاز و 
کارهای نامطلوب اداری بر می گردد و نیاز است که 

ساماندهی اساسی و بنیادین در آن صورت گیرد. 
نصری نوسازی و بهســازی نظام مدیریتی را مفید 
خواند و افــزود: بهره گیری از نیروهــای انقالبی، 
متخصص و متعهد در استان به پیشرفت و توسعه 
می انجامد و نباید در این مسیر نگاه حزبی، باندی و 

گروهی داشت. 
وی با تاکید بر توجه به مباحث فرهنگی خاطرنشان 
کرد: توجه هرچه بیشتر به گام دوم انقالب باید در 
فعالیت های فرهنگی مد نظر قــرار گیرد و به چاپ 

پوستر و عکس اکتفا نشود. 

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: 
طرح جهش مسکن که بطور عمده دهک های 
یک تا چهار جامعه را در بر می گیرد به عنوان یکی 
از مهمترین و محوری تریــن اولویت های دولت 

سیزدهم به شمار می رود. 
علیرضا قاری قرآن افــزود: مهمترین هدف این 
طرح برنامه ریزی برای تولید یک میلیون مسکن 
در سال است و در افق چهار ساله، دولت مصمم 
به ایجاد چهار میلیون واحد مســکونی در کشور 

است.
وی گفت: وزارت راه و شهرسازی بر اساس قانون 
مکلف به تامین زمین مورد نیاز این طرح و ارائه آن 

به صورت رایگان به متقاضیان است.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان 
خاطرنشــان کرد: زمین های دولتی موجود در 
استان و کشور شناسایی و از دستگاه های مورد 
نظر پس گرفته می شود و در اختیار طرح تامین 

مسکن قرار می گیرد.
وی ادامه داد: بعد از مصوبه قانونی جهش مسکن 
و ابالغ آن، شناسایی اراضی مورد نیاز به عنوان 
نخستین قدم در استان اصفهان توسط اداره کل 

راه و شهرسازی آغاز شد.  
قاری قرآن ادامــه داد: نقش اصلی دولت در این 
زمینه، تهیه مســکن از طریق اختصاص زمین 
و ایجاد تسهیالت است و متقاضیان باید شرایط 

الزم را داشته باشند.

وی افزود: این قانون در طرح اقدام ملی مسکن، 
وجود نداشت اما بر اساس قانونی که در روزهای 
اخیر ابالغ شد، یکســری امکانات به این طرح 
اضافه شد از جمله اینکه دستگاه های خدماتی 
مانند آب، بــرق و گاز مکلف  هســتند تنها حق 
انشــعاب دریافت کنند و هیچ هزینه مــازادی از 
شــهروندان در قالب این طرح دریافت نخواهد 
شد. مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با 
بیان اینکه فرآیند ثبت نام طرح جهش مســکن 
به زودی با ابالغ رسمی وزارت راه و شهرسازی آغاز 
خواهد شــد ادامه داد: متقاضیان واجد شرایط 
در طرح جهش مســکن در استان اصفهان باید 
در ســامانه ای که به نام این طرح  اعالم می شود 

ثبت نام کنند.
وی با بیان اینکه اســتفاده نکردن از تسهیالت 
دولتی در حوزه مسکن از اول انقالب، نداشتن 
مالکیت شــخصی، متاهل بودن و حداقل پنج 
سال سکونت در شهری که تقاضا دارند از شرایط 
واگذاری مســکن در قانون جدید اســت اضافه 
کرد: ســاخت واحدهــای مســکونی جدید در 
طرح جهش تولید به صورت تقاضا محور است و 
در صورت وجود متقاضی، واحدهای مسکونی 

احداث می شوند.
اصفهان حــدود پنج میلیــون و ۷۰۰ هــزار نفر 
جمعیت در ۲۸ شهرستان دارد و سومین استان 

پرجمعیت کشور به شمار می آید.

آزمایشگاه مرکزی شــرکت آب و فاضالب آبفای 
اســتان اصفهان به عنوان تنها آزمایشــگاه در 
بیــن شــرکت های آبفــای کشــور، موفــق به 
تمدیدگواهینامه استاندارد بین المللی سیستم 
مدیریت آزمایشگاه ایزو۱۷۰۲۵   از سوی شرکت 

TURKAK  کشور ترکیه شد.
مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب 
آبفای اســتان اصفهان با اعالم این خبر گفت: 
پس از ممیزی مراقبتی مجموع آزمایشگاه های 
مرکــزی بــه صــورت آنالیــن توســط شــرکت 
گواهی دهنــده، نســخه ۲۰۱۷ جدید گواهی 
نامه اســتاندارد بین المللی سیســتم مدیریت 

آزمایشگاه ایزو۱۷۰۲۵تمدید و صادر شد.
فهمیه امیری افزود: ممیزی و ارزیابی وضعیت 
آزمایشــگاه آب و فاضــالب از نظــر فیزیکــی، 
شــیمیایی، میکروبــی، ریزآالینده هــا، تهیــه 
روش هــای اجرایی، تهیه دســتور عمــل کار با 

تجهیــزات، انجــام آزمایش هــای PT، رفــع 
مغایرت ها و خرید مواد شیمیایی مرجع انجام 

گرفت. 
وی گفت: عالوه بر برخورداری آزمایشگاه مرکزی 
آبفای استان اصفهان از تجهیزات نوین، داشتن 
نیروی انسانی متخصص و ماهر از عوامل بسیار 
مهم در تمدید این گواهی نامه از  ســوی شرکت 

TURKAK کشور ترکیه بود. 
مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب 
آبفای اســتان اصفهــان مزایای پیاده ســازی 
اســتاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ را اثبــات صالحیــت 
فنی آزمایشگاه، الزام به اســتفاده از روش های 
استاندارد، قابلیت کسب اعتماد بین مشتریان در 
سطح ملی و بین المللی، پذیرش نتایج آزمایشگاه 
در ســطح بین المللی، افزایش انگیزه و رضایت 
کارکنان آزمایشگاه و کاهش هزینه های مرتبط با 

تکرار تست ها برشمرد.

 عضو هیات علمی و استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان : 

استاندار اصفهان مساله آب 
و سرمایه گذاری را اولویت خود قرار دهد

مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان: 

طرح جهش مسکن از مهمترین اولویت های دولت 
سیزدهم است

تمدید گواهی نامه بین المللی ایزو 17۰2۵ آزمایشگاه 
آبفای استان اصفهان

مجتمع بــزرگ غذایی، دارویی و شــیمیایی 
شهید مدرس با ظرفیت ایجاد چند هزار فرصت 
شغلی تا دو ماه آینده در اصفهان به بهره برداری 

می رسد.
رئیس جهاد دانشــگاهی کشــور در نشست 
با اســتاندار اصفهان با اشــاره بــه اقدامات 
ســازنده این نهــاد در بخش های پزشــکی، 
کشــاورزی و حفظ امنیت غذایی گفت: در 
بخش صنعت نیز اقدامات موثــری در تولید 
تجهیزات برقی مورد نیــاز صنایع، مته های 
حفاری، جداسازی آب و نمک از نفت استخراج 
شده، ســاخت دکل های حفاری و... انجام 

شده است.
حمیدرضا طیبی افزود: ۴۱ طرح فناورانه بزرگ 
نیز با حمایت های رهبر معظم انقالب به نتیجه 

رسیده یا در مراحل پایانی هستند.

شــرکت فوالد مبارکه در روزهای ابتدایی 
سال تحصیلی جدید بیش از ۴ هزار کیف و 
نوشت افزار ایرانی اسالمی را به دانش آموزان 

کم بضاعت اهدا کرد. 
شرکت فوالد مبارکه در راستای بهبود شرایط 
تحصیلی دانش آموزان کم بضاعت، اقدام 
به تأمین بســته های نوشــت افزار ایرانی 
به صــورت رایگان برای برخــی از مناطق 
محروم اصفهان در قالب کیف های حاوی 
بسته های کامل مایحتاج برای دو مقطع 

دبستان و متوسطه کرده است.
از جمله ویژگی های شاخص این اقدام در 
سال جاری، تامین کلیه اقالم از برندهای 
کامال ایرانــی بــا محتواهــای فرهنگی و 
اسالمی، با هدف ترویج ارزش های ایرانی 
اســالمی بوده و امیدوار اســت این اقدام 
علی رغم به وجــود آوردن امکان تحصیل 
برای دانش آمــوزان کم بضاعت، فرهنگ 
اســتفاده از کاالی ایرانی را بیش از پیش 

نهادینه کند.
این بســته ها شــامل کیف هایی با نشان  
“قاسم سلیمانی _ســردار دل ها” حاوی 
بســته های نوشــت افزار اســت کــه از 
طریق برخی مراکز حمایتــی تعدادی از 
شهرستان های کمتربرخوردار اصفهان 
ازجمله آموزش و پرورش و کمیته امداد  به 

دست دانش آموزان نیازمند می رسد.

اســتاندار اصفهان گفت : روابط بین ایران 
و سوییس در طول تاریخ همواره مناسب و 
بدون معضل بوده است و بر همین اساس 
می توان مراودات را در ابعاد گســترده تر و 

بیش از قبل توسعه داد. 
ســید رضا مرتضوی هنــگام اســتقبال از 
رییــس مجلس ملی کشــور ســوییس در 
فرودگاه اصفهــان افزود: شــهر تاریخی و 
کهن اصفهــان ظرفیت های مناســبی در 
زمینه گردشــگری، صنایع دستی و منابع 
طبیعی دارد که برای مردم ســایر کشورها 

جذاب است.
وی با بیان اینکه اصفهــان از ملل مختلف 
از جمله قــاره اروپــا پذیرای گردشــگران 
بوده اســت ابــراز امیدواری کرد که ســفر 
گردشگران سوییسی به این خطه تاریخی 

افزایش یابد.
رییس مجلس ملی ســوییس نیــز گفت: 
مذاکرات بــا مقامات ایرانی خوب، مثبت و 
مطلوب بوده اســت و امیدواریم که مسیر 
ارتباط بین ۲ کشور ایران و سوییس خیلی 

روشن تر از قبل شود.
آندریــاس آییبی افزود: مالقــات خوبی با 
مقامات ایرانی داشتیم که می تواند زمینه 

ساز توسعه روابط بین ۲ ملت باشد.
رییس مجلس ملی ســوییس خاطرنشان 
کرد: مردم ســوییس ایران را دوست دارند 
و مــا در صدد این هســتیم کــه گروه های 
گردشگری سوییسی را برای بازدید از ایران 

و به ویژه اصفهان ترغیب کنیم.
آییبی اضافــه کرد: ایران و شــهر تاریخی 
اصفهان دارای تاریخی باشــکوه اســت و 

فرهنگ این خطه جایگاه واالیی دارد.
بازدیــد از آثــار تاریخی اصفهــان از جمله 
میــدان نقــش جهــان و کلیســای وانک، 
دیدار با استاندار و اســقف ارامنه اصفهان 
از برنامه هــای ســفر رییــس مجلس ملی 

سوییس به اصفهان است.
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۲ طرح عمرانی انتظامی با اعتبار افزون بر یک و نیم 
میلیارد تومان همزمان با هفته نیروی انتظامی )۱۷ 

تا ۲۳ مهر( در اردستان به بهره برداری رسیذ. 
فرمانده انتظامی اردستان در آیین افتتاح آشپزخانه 
شــهید محمد ربیعی و ســالن تیراندازی شهید 
حمیدرضا درفشی اظهار داشت: سوله آشپزخانه 
شهید ربیعی از ۱۵ ســال قبل نصب شده، دیوار 
کشی آن با اعتبار ۴۰ میلیون تومان از سوی ستاد 
نیروی انتظامی اســتان با همــکاری نیکوکاران 
امنیــت و اختصاص یک میلیارد تومــان از اعتبار 
سفر محمدباقر نوبخت رییس وقت سازمان برنامه 
و بودجه تکمیل شد و تجهیزات آن را نیز نیکوکاران 

اهدا کرده اند.
ســرهنگ غالمرضا هاشــمی زاده بــا بیان اینکه 
اردســتان پیش از این ســالن تیراندازی نداشت، 
افزود: برای تجهیز ۲ طرح افتتاح شده امروز افزون 

بر ۶۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.
وی ادامه داد: به دنبال جلب نظر مساعد فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان و فراهم کــردن زمینه 
استفاده ورزشکاران، بسیحیان و مردم عالقه مند به 

تیراندازی از این امکانات هستیم.
فرمانده انتظامی اردستان بابیان اینکه  این نیرو نیاز 
به حمایت مردم دارد، تاکید کرد: حمایت و حضور 
پرشور مردم در برنامه های نیروی انتظامی توان و 
انگیزه بیشتری به پلیس می دهد و این نیرو بدون 
حمایت و پشتیبانی مردم در انجام وظیفه  چندان 

موفق نخواهد بود.
وی با اشاره به شعار امسال، پلیس هوشمند امنیت 
پایدار افزود: جامعه امروز نیازمند پلیسی هوشمند، 
متخصص و مقتدر است و ســازمان ها و نهادهای 
دانش بنیان و اقشار تحصیل کرده که از سرمایه های 
اصلی جامعه هستند می توانند مهمترین نقش 
را در ایده پردازی و هوشمندســازی پلیس داشته 
باشند. سرهنگ هاشمی زاده اضافه کرد: تاکنون 
برای ۹۸ درصد امالک نیروی انتظامی با همکاری 

اداره ثبت اسناد سند تک برگی صادر شده است.
در این آیین چهــار نفــر از افرادی که در ســاخت 
آشپزخانه شهید محمد ربیعی و سالن تیراندازی 
شــهید حمیدرضا درفشــی همکاری داشتند با 

اهدای لوح، تقدیر شدند.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان گفت: 
در ایــن دوره مدیریت شــهری در حــوزه فضای 
استانی و شهری با توجه به نگاه شهردار اصفهان 
مبنی بر همگرایــی، امــکان فعالیت های بین 

بخشی بیشتر است.
مهدی بقایــی اظهار کــرد: در معاونت خدمات 
شهری شهرداری میراث دار تالش های چندین 
ساله افرادی هستیم که اصفهان را در این حوزه 

در سطح کشور شاخص کردند.
وی با بیان اینکه فعالیت در بخش خدمات شهری 
شــهرداری بســیار حائز اهمیت بوده و چنانچه 
اقدامی در زمان مقرر انجام نشود در کمترین زمان 
احساس می شود و این نشان از سختی کار در این 
بخش را دارد، افزود: کارکنان این معاونت همچون 
حضور تیم های جهــادی در عملیات های دفاع 

مقدس گمنام و مظلوم هستند.
معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان تاکید 
کــرد: پایه گذاری این معاونت به گونه ای اســت 
که بدون همکاری، اهداف محقق نخواهد شد. 

گاهی در فضای مدیریت شــهری امکان ارتباط 
برون سازمانی راحت تر است و در این دوره در حوزه 
فضای استانی و شهری با توجه به نگاه شهردار 
اصفهان مبنی بر همگرایی، امکان فعالیت های 

بین بخشی بیشتر است.
بقایی با بیان اینکه در این دوره مدیریت شــهری 
فعالیت هایی که انجام آنها دور از انتظار بوده، باید 
محقق و برای آینده به فرهنگ تبدیل شود، تصریح 
کرد: تحول به معنای تغییر همه چیز نیست بلکه 
تحول، تبدیل و تغییراتی اســت که از ساختار و 
فرایند آغاز و به افراد می رسد، بنابراین باید پاشنه ها 
را باال کشــید و فعالیت کرد، شــاید فرصت برای 

کارهای تحولی زیاد نباشد.
وی تاکید کرد: باید همانگونه که شهردار اصفهان 
بــه فضاهــای تحولی بهــا می دهــد، در بخش 
خدمات شهری نیز تغییرات اساسی و رو به جلو 
داشته باشیم که امیدوارم با همکاری و همراهی 
اقداماتی انجام دهیــم که آیندگان نیــز از ما به 

نیکی یاد کنند.

خبرخبر
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در اردستان بهره برداری شد

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان:

فعالیت های حوزه خدمات شهری
 متحول می شود

مدیر جهاد کشــاورزی بویین 
میاندشــت از برداشــت ۴۵ 
هزار تن سیب زمینی از مزارع 
بویین میاندشــت خبر داد و گفــت: خرید این 
محصول به صورت توافقی از سوی شرکت های 
تعاونی روســتایی موجب کوتاه شــدن دســت 

دالالن می شود.
محمدتقی فرهادی د اظهار کرد: کار برداشت 
محصول ســیب زمینی در بویین میاندشت از 
ابتدای مهرمــاه آغاز و تا اواســط آبان ماه ادامه 
دارد. وی افزود: امســال از ســطح هزار و ۴۰۰ 
هکتاری زیــر کشــت محصول ســیب زمینی 

پیش بینی برداشت حدود ۴۵ هزار تن داریم.
مدیر جهــاد کشــاورزی بوییــن میاندشــت با 
بیان اینکه در هر هکتار از مزارع ســیب زمینی 
چهار نفر مشغول به کار شده اند، تصریح کرد: 
ارقام کاشــت این محصول در بویین میاندشت 
آگریا، اســپریت، جلی، بامبــا، مارفونا، میلوا، 

مارفونا، چلنجر، سانته است.

فرهــادی بــا بیان اینکــه ۱۲ هــزار تن ســیب 
زمینی این شهرســتان به کارخانه هــای تولید 
چیپــس شــهرهای اطــراف صادر می شــود، 
خاطرنشــان کرد: بــرای تهیه چیپــس از نوع 
ســیب زمینی آگریا و جلی اســتفاده می کنند 

که تنها ۲۰ درصــد از این ارقام در شهرســتان 
کشت می شود.

وی گفت: اگر شــرکت های تعاونی روســتایی 
شهرســتان محصول ســیب زمینی کشاورزان 
بویین میاندشــتی را به صــورت توافقی خرید 

کنند، دست دالالن کوتاه می شود.
مدیر جهــاد کشــاورزی بوییــن میاندشــت با 
بیان اینکه اســتان اصفهان تولیــد کننده بذر 
ســیب زمینی کشــور اســت، افزود: بذر سیب 
زمینی منطقــه فریدن نیــاز به اصــالح دارد و 
می طلبــد دولــت در ایــن زمینه از کشــاورزان 

حمایت کند.
فرهــادی با بیان اینکه امســال از ســطح ۱۵۰ 
هکتاری زیر کشــت ذرت علوفــه ای ۱۰ هزار و 
۵۰۰ تن محصول برداشت شد، گفت: از سطح 
۲۵۰ هکتار زیر کشــت پیــاز هم ۲۰ هــزار تن 

محصول برداشت شد.
وی با بیان اینکه از سطح ۹۰۰ هکتار زیر کشت 
محصول جو دو هزار و ۵۰۰ تن برداشــت شد، 
گفت: امســال از دو هزار و ۲۰۰ هکتار ســطح 
زیر کشت گندم آبی و شــش هزار هکتار مزارع 
گندم دیم کاری، هشت هزار و ۳۰۰ تن محصول 
برداشت شــده و این در حالی است که امسال 

۳۰ درصد دیم کاری گندم قابل برداشت بود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خبر داد: 

پیش بینی برداشت ۴۵ هزار تن سیب زمینی از مزارع بویین میاندشت

خبر

تا دو ماه آینده و با ظرفیت ایجاد 
چند هزار فرصت شغلی در اصفهان: 

مجتمع دارویی مدرس 
در آستانه بهره برداری 

اهدای بیش از ۴ هزار لوازم 
التحریر به دانش آموزان 

کم بضاعت توسط فوالد مبارکه  

استاندار اصفهان :
روابط ایران و سوییس 
در طول تاریخ مناسب 

و بدون مشکل بوده است
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وکالت و سردفتری از بند انحصار آزاد شد

نماینــدگان مجلــس شــورای 
اسالمی سرانجام با رأی مثبت 
خــود بــه برخــی مــواد طرح 
تســهیل صدور برخی مجوزهای کســب وکار، 
انحصار ســه کســب وکار وکالت، ســردفتری و 

کارشناس رسمی دادگستری را برطرف کردند.
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی ســرانجام 
بــا رأی مثبــت خــود بــه مــواد ۴، ۵ و ۶ و 
تبصره های آنها از طرح تســهیل صدور برخی 
مجوزهــای کســب وکار، حذف انحصار از ســه 
کســب وکار وکالــت، ســردفتری و کارشــناس 

رسمی دادگستری را کلید زدند.
کســب وکارهای وکالت و سردفتری و کارشناس 
رســمی، از مهم ترین مشــاغل حرفه ای کشور 
هســتند. علت اهمیت این مشاغل در حساس 
بودن مســائلی اســت که به آن ورود می کنند. 
از همیــن رو کیفیــت خدمــات آن هــا و امکان 
دسترســی عموم مردم بــه آن ها، از اهــّم امور 

سیاستگذاری است.
متأســفانه برخــی از ذی نفعان این مشــاغل با 
جلوگیــری از ورود متخصصیــن جدیــد به این 
حرفه ها، یک حاشیه امن برای خود ایجاد کرده 
بودند که باعث می شد مردم از دریافت خدمات 
با کیفیت محروم شوند. زیرا مردم مجبور بودند 
تنها بــه همین افراد موجــود مراجعه کنند. این 
اتفاق عــالوه بــر ســلب انگیــزه از وکال و دیگر 
مشــاغل مشــابه برای ارائه خدمات با کیفیت و 
جذب مشتری بیشــتر، باعث می شد که هزینه 
دریافت این خدمات نیز به شدت افزایش یافته و 
تنها مردم پولدار بتوانند از این خدمات بهره مند 

شوند.
درواقع وضعیت فعلی بازار وکالت در ایران به این 
صورت است که مردم عالقمند اخذ وکیل برای 
پیشــبرد پرونده هــای حقوقــی و قضائی خود 
هستند اما وکال به پرونده هایی که منافع مادی 
آن چشم گیر نباشد ورود نمی کنند و می گویند 
که ارزش ندارد برای پرونده ای چند ده میلیون 

تومانی ورود کنیم.
ایــن اتفاقــی اســت کــه در اطــراف دادگاه ها 
به راحتی قابل مشــاهده اســت. در یک چنین 
بازار انحصاری، حتی کسانی که توان پرداخت 
حق الوکاله های خــوب را دارند هم به مشــکل 

می خورنــد. زیرا وکیل بــه قدری کم اســت که 
نمی تواننــد به خوبــی جســتجو کننــد و وکیل 

بهتری را شناسایی و انتخاب کنند.
در کشــور ما به ازای هر ۱۰۰ هــزار نفر تنها ۸۵ 
وکیل وجود دارد، این در حالی است که میانگین 
سرانه وکیل در میان کشورهای جهان ۲۴۰ وکیل 
است؛ که حاکی از وجود شــکاف عمیق سرانه 
وکیل ایران با متوســط جهانی است؛ به صورتی 
که سرانه وکیل در ایران حتی از کشورهایی مانند 
کویت، عراق و لبنان که ســرانه وکیــل در آن ها 

۱۴۴، ۱۳۴، ۱۲۹ است، هم کمتر می باشد.
چنین ســرانه اندکی بــه هیچ وجه پاســخگوی 
نیاز موجود کشور نیست؛ به طوری که چنانچه 
تعداد ۱۷ میلیون پرونده ای که ساالنه در محاکم 
قضائی بررســی می شــود را بر حدود ۷۵ هزار 
وکیل کشور تقسیم کنیم، سهم هر وکیل از کل 
پرونده های کشــور حدود ۲۲۷ پرونده خواهد 
بود. این در حالی اســت کــه با توجه بــه تعداد 
پرنده های در هر ســال، بیــش از ۵۰۰ هزار نفر 
می توانند در زمینه وکالت مشغول به کار شوند 
اما به خاطر تعارض منافع کانون صنفی وکالی 

دادگستری، از این ظرفیت استفاده نمی شود.
اما خوشبختانه نمایندگان مجلس با رأی مثبت 
خود به مواد ۵ و ۶ و تبصره های آنها کلید حذف 

انحصار در این بازار را زدند.
در تبصره یک ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی 
مجوزهای کســب وکار که به تصویب نمایندگان 

رسید، آمده است که:
»کانــون وکالی دادگســتری و مرکــز وکال، 
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلف اند 
هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور 
نســبت به برگزاری آزمــون پروانــه وکالت اقدام 
نماینــد. داوطلبانــی که حداقل هفتــاد درصد 
)۷۰ درصد( امتیاز میانگیــن نمرات یک درصد 
حائزان باالترین امتیاز را کســب کرده اند قبول 
اعالم شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع 
صدور مجوز مربوطــه معرفی می گردند. نظارت 
بر اجرای ایــن تبصره برعهده وزیر دادگســتری 
اســت و وزارت مزبــور مکلف اســت در صورت 
استنکاف کانون وکالی دادگستری و مرکز وکال، 
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری 

آزمون، راسا به برگزاری آن اقدام کند«

طبق این بند، انحصار ۷۰ ســاله کانون وکال در 
محدود کردن تعداد وکیل برداشــته شده و یک 
ســازوکار علمی، جایگزیــن صالحدید افرادی 
می شود که قطعا تعارض منافع داشته و کمبود 

وکیل را موجب رونق بازار خود می دیدند.
همچنین مشابه متن فوق در مواد ۴ و ۵ به ترتیب 
برای کســب وکارهای ســردفتری و کارشــناس 

رسمی دادگستری نیز تصویب شد.
در حوزه کسب وکار ســردفتری بیش از ده سال 
اســت که هیچ آزمونی برگــزار نگردیده و کانون 
سردفتران اجازه ورود هیچ فعال جدیدی را به این 
حوزه نداده است. این امر عالوه بر جلوگیری از 
پویایی در این حرفه، مانع از اشتغال متخصصین 

حقوق در این کسب وکار شده است.
رأی مثبت بیــش از ۷۰ درصد نمایندگان به این 
طرح، نشــان از عــزم مجلــس بــرای مقابله با 
انحصار، رانت و شــکاف طبقاتــی جامعه دارد. 
امید است با تأیید این طرح در شورای نگهبان و 
اجرای هر چه زودتر آن، مردم و فعاالن کسب وکار 

از نعمات این طرح بهره مند شوند.

خبر

تفاهم نامه ای میــان دفتر امور 
بانوان و خانواده اســتانداری، 
ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشــی شــهرداری، کانون وکالی دادگستری 
و دانشــگاه آزاد اســالمی واحد خوراســگان در 
زمینه ارائه خدمات و حمایــت حقوقی از زنان و 

خانواده ها امضا شد. 
شادی فضلی، مدیرکل امور بانوان و خانواده این 
اســتانداری با اشــاره به امضای این تفاهم نامه 
گفت: این تفاهم نامه در راستای افزایش دانش 
حقوقی و کاهش مسائل قانونی ناشی از ناآگاهی 

و عدم پشتیبانی الزم امضا شده است.
وی افزود: مســائل حقوقــی به عنــوان یکی از 
دغدغه هــای خانواده ها و بانوان اســت و نیاز به 
ارائه آموزش ها و خدمات دراین زمینه وجود دارد.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده اســتانداری 

اصفهــان با اشــاره بــه موضوع ایــن تفاهم نامه 
اظهار داشــت: راه انــدازی کلینیک تخصصی 
حقوقی خانواده، آســیب  شناســی قوانین در 

حوزه بانــوان و خانــواده، تهیه پیشــنهادهای 
اصالحی درخصوص پیش نویس  طرح ها و لوایح 
قانونی، برگزاری سمینارهای تخصصی و انجام و 

نظارت بر طرح های پژوهشی مرتبط از مهمترین 
موضوعات این تفاهم نامه محسوب می شود.

وی خاطرنشــان کرد: این تفاهم نامه به مدت ۲ 
ســال از تاریخ امضاء و مبادله )مهر ماه ۱۴۰۰( 
معتبر اســت. فضلی با بیان اینکه کانون وکالی 
دادگستری به عنوان یکی از محورهای اصلی این 
تفاهم نامه محسوب می شود بیان کرد:این کانون 
موظف به تأمین وکال و مشاوران مورد نیاز کلینیک 
حقوقی، ارائه مشاورهای حقوقی معاضدتی به 
صورت رایگان و ۲ روز در هفتــه و راه اندازی میز 
خدمت در مراکز آموزشــی، فرهنگــی، اجرایی 
است. وی اضافه کرد: ســایر طرفین قرارداد نیز 
موظف به همــکاری در تأمین مــکان کلینیک 
حقوقی، جذب مخاطب، ایجاد بســتر برگزاری 
دوره های آموزشــی، ترویج فرهنگ استفاده از 

خدمات و راهنمایی وکال هستند.

خبر

خبر

۵ پروژه مدرسه سازی در شهرستان 
ســمیرم به بهره برداری رسید که 
۴ پــروژه آن بــه همــت خیریــن 

مدرسه ساز احداث و افتتاح شد. 
هنرستان شبانه روزی کاردانش زنده یاد مهندس سید 
مهدی میربد در سمیرم، مدرسه زنده یاد حاج سید 
مصطفی میربد در روستای مزرعه شیخ علی، مدرسه 
زنده یاد حاجیــه خانم فردوس غفاری در روســتای 
شهسوار، مدرســه کوثر در روستای چشمه رحمان 
و مدرسه پریسائی )واحد شماره ۱( در روستای فتح 
آباد شهرستان سمیرم، با حضور سرپرست اداره کل 
نوسازی مدارس استان اصفهان، رئیس مجمع خیرین 
مدرسه ساز استان و جمعی از خیرین مدرسه ساز، مدیر 
آموزش و پرورش و فرماندار شهرستان سمیرم به بهره 

برداری رسید.
     بکارگیری همزمان ظرفیت  مجمع خیرین 

مدرسه ساز و اعتبارات دولتی
سید محمد میرپور-سرپرســت اداره کل نوسازی، 
توسعه و تجهیز مداری استان اصفهان در مراسم افتتاح 

هنرستان شــبانه روزی کاردانش زنده یاد مهندس 
سید مهدی میربد،با اشاره به افتتاح پنج پروژه مدرسه 
سازی در شهرســتان ســمیرم، اظهار کرد: در کنار 
تمام پروژه های مدرسه سازی یک تیم قوی در حوزه 
فنی، نظارت و مشارکت مردمی مستقر است تا همه 
ظرفیت های مجمع خیرین مدرسه ساز و اعتبارات 
دولتی را در کنار هم قرار دهند و یک فضای امن و ایمن 
برای دانش آموزان احداث شود که با فراگیری دانش 

در آن بتوانند آینده این کشور را بسازند.
سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان به 
اهمیت جایگاه خیرین مدرسه ساز اشاره کرد و افزود: 
جامعه خیرین مدرسه ساز تالش می کنند با توجه به 
محدودیت اعتباری در سیســتم دولتی به کمک ما 
بیایند تا به اهداف تعلیم و تربیت برسیم و فضاهایی 
احداث شود که مناسب و در خور شأن دانش آموزان 

ما باشد.
وی با اشاره به پیگیری های شبانه روزی اداره آموزش 
و پرورش شهرستان سمیرم برای بهره برداری از این 
پروژه ها، گفت: هنرستان شبانه روزی کاردانش به نام 

زنده یاد مهندس سید مهدی میربد دارای هفت کالس 
درس، سه اتاق اداری و معلم، یک سالن چندمنظوره 

و سه کارگاه است.
میرپور اعتبار صرف شده برای این پروژه را ۲ میلیارد 
و ۵۰۰ میلیــون تومان اعالم کــرد و ادامــه داد: این 
هنرستان با زیربنای آموزشی هزار و ۱۳۵ متر مربع و در 
زمینی به متراژ دو هزار و ۱۷۰ متر مربع احداث شده 
است. این مدرسه با اسکلت فلزی و هزار و ۵۰۶ متر 
مربع متراژ محوطه سازی و ۸۶ مترطول دیوارکشی 

احداث شده است.
     افتتاح ۸ پروژه مدرسه سازی در شهرستان 

سمیرم
میرپور با بیان اینکه شهرستان ســمیرم به طور ویژه 
مورد توجه اداره کل نوسازی مدارس استان قرار دارد و 
اعتبارات خوبی صرف پروژه های این شهرستان شده، 
گفت: در شروع سال تحصیلی جاری هشت پروژه 
در این شهرستان در دست افتتاح است که پنج پروژه 

آماده شد و مابقی در روزهای آینده افتتاح می شود.
وی با اعالم اینکه هم اکنون ۲۱ پروژه فعال مدرســه 
سازی در سطح شهرستان سمیرم داریم، افزود: این 
پروژه ها با زیربنــای ۱۲ هزار و ۲۳۶ متــر مربع با ۴۳ 
کالس درس با کمک خیرین و اعتبــارات دولتی در 

حال اجرا است.
     بازسازی ۴۰ کالس تخریبی در شهرستان 

سمیرم
وی بازسازی مدارس تخریبی را یکی از فعالیت های 
اصلی ایــن اداره کل برشــمرد و افــزود: تاکنون ۴۰ 
کالس تخریبی در شهرستان سمیرم بازسازی شده 
و ۱۰ کالس درحال اجرا اســت که امیدواریم تعداد 
کالس های تخریبی را به حداقل رسانده و مقاوم سازی 

فضاهای آموزشی را انجام دهیم. همچنین تا پایان 
سال ۹۹ تجهیزات گرمایشی در ۵۰۷ کالس درس در 

شهرستان استانداردسازی شد.
     باال رفتن عمر برخی از مدارس در استان 

اصفهان
زهره میردامادیان-رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز 
استان اصفهان نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد 
مرحوم میربد، اظهار کرد: مدرســه سازی از جایگاه 
بسیار مهمی برخوردار اســت و مدرسه بستر انسان 
سازی است تا نسل آینده زندگی خوب و روشنی داشته 
باشند. وی با اشاره به باال رفتن عمر برخی از مدارس در 
استان اصفهان و کم شدن ایمنی آنها، گفت: فعالیت 
خیرین مدرسه ساز یک فعالیت مستمر و ضروری است 
و هرقدر مدرسه بسازیم باز هم مدارس تخریبی داریم، 
درحالی که برای رســیدن به عدالت آموزشی باید از 

مدرسه سازی دریغ نکنیم.
 رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان با 
تأکید بر اهمیت فرهنگ سازی برای مدرسه سازی، 
گفت: به فرزندانمان یاد دهیم ایثار و عشق را یاد بگیرند 
و از سنین کودکی باور کنند مالک جامعه هستند و در 
تعیین سرنوشت جامعه ســهیم هستند. آنهایی که 
توانایی مالی دارند به هر میزان که می توانند در این راه 

خداپسندانه گام بردارند.
وی با بیان اینکه برای تربیت انسان ها باید فضاهای 
آموزشی اســتاندار بســازیم که باالترین امکانات و 
تجهیزات را داشته باشد، افزود: در این زمینه خیران 
زیادی در استان همراهی می کنند. عالوه بر فضای 
فیزیکی باید مدارس و کارگاه ها تجهیز باشند تا دانش 
آموزان بتوانند تحصیل کرده و به آینده روشنی که برای 

آنها آرزو داریم برسند.

افتتاح همزمان ۵ پروژه مدرسه سازی در شهرستان سمیرم

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت:متهم 
پرونده تیراندازی با سالح ســاچمه ای به زنان در 
اصفهان به مواد مخدر صنعتی اعتیاد داشته است. 
در پی انتشار گزارشی در یکی از روزنامه ها با عنوان 
»شلیک به زنان در اصفهان « محمدرضا حبیبی 
رییس کل دادگستری استان اصفهان اطالعات 
منتشر شــده را نادقیق دانســت و ضمن تکذیب 
صدمه به پنج نفر در این ماجرا اظهار کرد: واقعیت 
موضوع و پرونده به نحوی که منتشــر شده نبوده 

است.
وی در رابطــه با جزییات این ماجــرا گفت: پس از 
تشکیل پرونده ای در این زمینه، متهم به سرعت 
بازداشت و در تحقیقات صورت گرفته اعتیاد این 
فرد به مواد مخدر صنعتی تایید و مشخص می شود.

حبیبی گفــت که متهــم با اســتفاده از ســالح 
ساچمه ای به تیراندازی به سه زن اقدام کرده است.

رییس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: 
در جریان رسیدگی به این پرونده، فقط یک نفر از 
آن  سه نفر به پزشکی قانونی مراجعه می کند و طبق 
نظر پزشکی قانونی جراحت وارده به این فرد از نوع 

جراحت دامیه و جزئی بوده است.

 وی در ادامه ضمــن تکذیب ادعاها در مــورد آزاد 
شدن متهم حادثه بعد از چندین روز گفت: متهم 
قریب به ۲ ماه بازداشــت موقت بوده و تحقیقات 
مفصل و کاملی در این زمینه صورت می گیرد و پس 
از تکمیل تحقیقات و رفع ابهامات پرونده، به موجب 
قانون قرار وی به وثیقه تبدیل و با قرار تامین کیفری 

مناسب آزاد می شود.
حبیبی با تاکید بر اینکه پرونده مسیر قانونی خود را 
طی می کند، گفت: دستگاه قضایی با قاطعیت و 
دقت تا صدور حکم به این پرونده رسیدگی می کند.
حبیبی در پایان از رسانه ها خواست که در انتشار 
اخبار دقت کافــی را مــورد توجه قرار دهنــد و تا 

موجبات نگرانی افراد جامعه فراهم نشود.

وزارت آموزش و پرورش در اطالعیه ای اعالم کرد: 
صدور مجوز بازگشــایی حضوری مدارس، منوط 
به تکمیل و ارائه چک لیســت های بهداشــتی و 

خودارزیابی مدیران مدارس است.
وزارت آموزش و پرورش در اطالعیه ای درخصوص 
بازگشایی مدارس الزامات فعالیت حضوری مدارس 

در ایام شیوع کرونا را تشریح کرد.
متن اطالعیه وزارت آموزش و پرورش به این شرح 

است:
با توجه به آغاز سال تحصیلی و با عنایت به رویکرد 
دولت محترم نسبت به بازگشایی مدارس به شیوه 
حضوری و اهمیــت آموزش های حضوری دانش 
آموزان در مدارس، اقدامات انجام شــده از سوی 
وزارت آموزش و پرورش به منظور بازگشــایی آرام، 

تدریجی و اقتضایی مدارس، به شرح زیر است:
ایجاد ۴۲۷ پایگاه تجمیعی واکسیناســیون ویژه 

فرهنگیان، در سراسر کشور.
واکسیناســیون ۸۵ درصد معلمان در پایگاه های 

تجمیعی ویژه فرهنگیان با حفظ منزلت، احترام و 
با اولویت خاص.

واکسیناســیون مربیان مهدکودک ها، اســاتید، 
کارکنان و دانشجومعلمان دانشگاه های فرهنگیان 
و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و کلیه کارکنان 

مرتبط با آموزش و پرورش و دانش آموزان.
تزریق قریب به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دوز واکســن 
کرونا در سراســر کشــور برای افراد مرتبــط با امر 

آموزش.
واکسیناســیون بیــش از ۵۱ درصــد از جمعیت 

دانش آموزی محدوده سنی ۱۲سال تا ۱۸سال.
ابالغ دستورالعمل بازگشایی و بهداشتی مدارس 
به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها و نظارت بر 

اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی.
تکمیل چک لیست بهداشتی مدارس بر اساس 
اولویت، به عنــوان گام اول ورود به فرآیند آموزش 

حضوری یا غیرحضوری
بازگشــایی حضوری مدارس با اولویــت مدارس 
روســتایی و عشــایری با هر جمعیتــی، حتی با 
تعداد۳۰ نفر دانش آموز، مشروط به دریافت مجوز.

در نظر گرفتن اولویت آموزش های حضوری برای 
دانش آمــوزان پایــه اول ابتدایــی و دانش آموزان 

مهارتی.
صدور مجوز بازگشــایی حضوری مدارس، منوط 
به تکمیل و ارائه چک لیســت های بهداشــتی و 

خودارزیابی مدیران مدارس.

رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: سهم بانوان 
در تصادفات استان اصفهان ۳۵ درصد و سهم آقایان 
۶۵ درصد است.  سرهنگ اصغر زارع رئیس پلیس راه 
استان اصفهان در آئین تجلیل از نمونه های ترافیکی 
اســتان اصفهان با بیان اینکه تاکنون ۵۰ میلیون 
گواهینامه برای رانندگی در کشور صادر شده است، 
گفت: در بررسی های صورت گرفته بانوان ۳۵ درصد 
و مــردان ۶۵ درصد در تصادفات اســتان اصفهان 
مقصر شناخته شده اند. وی با بیان اینکه مرگ هر 
شــهروند در تصادفات پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
تومان به کشور خسارت وارد می کند، اضافه کرد: 

البته این امر در قبال آسیب روحی که به خانواده ها 
وارد می شود ناچیز است.

رئیس پلیس راه اســتان اصفهان بــا بیان اینکه بر 
اساس آخرین برآورد ها در هر نیم ساعت یک ایرانی 
در تصادفات جان خود را از دست می دهد، افزود: 
همچنین در این باره زمانی ۲۰ نفر نیز مجروح و پنج 

نفر قطع نخاع می شوند.
وی بــا بیان اینکــه ۳۰ دســتگاه در زمینه کاهش 
تصادفات مسئولیت دارند، اضافه کرد: پلیس راه به 
دنبال کاهش تصادفات است و برای این امر انضباط 

ترافیکی را دنبال می کند.

شــرایط آزادی ۶۳۰ نفر از زندانیــان اردوگاه حرفه 
آموزی و کاردرمانی اسدآباد مبارکه در استان اصفهان 

فراهم و تایید شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: پرونده 
۵۳۰ زندانی واجد شرایط بررسی و با پیشنهاد عفو 
بیش از ۹۰ درصد از آن ها در مرحله استانی موافقت 
و مرخصی پایان حبس ۱۰۰ نفر از مددجویان این 
اردوگاه تایید شد. محمدرضا حبیبی با بیان اینکه در 
اردوگاه حرفه آموزی و کار درمانی استان، مددجویان 
با جرایم مرتبط با مواد مخدر نگهداری می شوند، 
افــزود: یکی از مهترین شــرایط عفــو زندانیان در 
کمیسیون، شرکت در فعالیت های قرآنی و حفظ کل 

یا بخشی از این کتاب مقدس است.

علی اصفهانی دادستان عمومی و انقالب اصفهان 
نیز گفت: در زمینه حرفه آموزی و اشتغال زندانیان، 
به کمک انجمن حمایت از زندانیان در یک ســال 
گذشته، برای ۱۷۵۰ نفر از زندانیان در داخل و خارج 

از زندان شغل ایجاد شده است.

رییس کل دادگستری استان :

متهم شلیک به زنان در اصفهان 
به مواد مخدر صنعتی اعتیاد دارد

الزامات فعالیت حضوری مدارس در شیوع کرونا 

خبر

رئیس پلیس راه استان اصفهان: 

سهم بانوان در تصادفات اصفهان ۳۵ درصد است 

زمینه آزادی ۶۳۰ زندانی 
در اسدآباد مبارکه فراهم شد 

خبر

رییــس پلیــس فضــای تولیــد و تبادل 
اطالعات اســتان اصفهان گفت: روند 
افزایشــی تخلفات و اقدامات مجرمانه 
در فضای مجازی ناشی از خال آموزش و 
توانمندسازی سایبری در کشور است. 

ســرهنگ ســید مصطفی مرتضــوی در 
مراسم افتتاح پلیس فضای تولید و تبادل 
اطالعات)فتا( شهرســتان تیران و کرون 
افــزود: ناآگاهــی و نبــود مهــارت برای 
بسیاری از کاربران فضای مجازی باعث 
شده است تا افراد سودجو از فرصت برای 
دستیابی به اهداف خود استفاده کنند.

وی بیان کرد: آموزش و توانمندســازی 
برای فعالیت در فضای مجازی در کشور 
مغفول مانده و گروه های مختلف سنی 
بــدون رعایــت مالحظات از این بســتر 
استفاده می کنند و همین بی اطالعی 

زمینه جرم شده است.
به گفتــه رییــس پلیس فضــای تولید و 
تبــادل اطالعات اســتان اصفهــان در 
شهرها و شهرســتان ها باید برنامه ریزی 
برای آموزش و مهارت افزایی ســایبری 
انجام شــود و بــا اســتفاده از امکانات 
محلی این کار در راســتای پیشگیری از 

وقوع جرم صورت بگیرد.
وی ادامه داد: پلیــس فتا تنها ماموریت 
شناسایی و دستگیری متخلفان را ندارد 
بلکه در راســتای آموزش و پایش و رصد 
فضای مجازی نیز اقدامات گسترده  ی 
را روزانه انجام می دهد و کسب موفقیت 
در کشور حاکی از همین فعالیت هاست.

ســرهنگ مرتضوی بــه ســرعت باالی 
گســترش فضای مجازی و نزدیکی زیاد 
آن با زندگی مــردم جامعه اشــاره کرد و 
اظهارداشــت: در چنین شرایط تقویت 
نظام آموزشی، فعالیت های پیشگیرانه و 
تقویت پلیس فتا ضرورت دارد و هم اینک 
باید حوزه فنــاوری اطالعــات و فضای 
مجازی در تمامی پلیس های تخصصی 
مثل آگاهی، اطالعات، مبــارزه با مواد 
مخــدر و راهنمایی و رانندگــی تقویت و 
متناسب با ماموریت سازمانی راه اندازی 

و تقویت شود.
ســاخت  زیــر  یادآورشــد:  وی 
الزم بــرای فعالیــت پلیــس فتــا در 
تمامی شهرســتان های اصفهــان فعال 
شده اســت اما در برخی از مناطق مثل 
تیران و کرون مســئوالن شهرستانی نیز 
با پلیس همکاری کرده و امکانات خوبی 
را اختصــاص داده اند و ایــن موضوع به 
کاهش جرایم و افزایش امنیت سایبری 

کمک می کند.
فرماندار تیــران و کرون در این مراســم 
با اشــاره بــه توســعه فضای مجــازی و 
انجــام اقدامــات مجرمانه با اســتفاده 
گفــت:  اجتماعــی  شــبکه های  از 
راه انــدازی پلیس فتا بر آمــوزش مردم، 
رصد و رســیدگی به اقدامــات مجرمانه 
نقش حیاتی داشــت چرا کــه برخی از 
پرونده هــای قضایــی ناشــی از چنین 
جرائمی و بر بستر فضای مجازی در این 

منطقه بود.
مجید حججی ادامه داد: نظام هماهنگ 
و منسجمی به منظور  پیشگیری از وقوع 
جــرم و افزایــش ضریب امنیــت در این 
شهرستان ایجاد شده اســت و به دنبال 
دستگیری و پرونده سازی نیستیم بلکه 
پیشــگیری و توانمندســازی اهمیــت 

خاصی دارد.
وی بــا بیان اینکــه جــوان و نوجــوان 
کشــورمان بــه واســطه بــی اطالعی و 
اغفال از مسیر واقعی منحرف می شود، 
خاطرنشان کرد: ســرمایه گذاری برای 
نســل جــوان و مولــد جامعــه و تقویت 
ظرفیت هــای فرهنگــی و کمک رشــد 

استعدادها الزم است.
تبــادل  و  تولیــد  فضــای  پلیــس 
اطالعات)فتــا( تیــران و کــرون به طور 
تخصصی فعالیــت خــود را همزمان با 
هفتــه ناجــا در ســاختمانی واقــع در 
فرماندهی انتظامی این شهرستان آغاز 

کرد.
تیــران و کرون با بیــش از ۷۲ هــزار نفر 
جمعیت در ۴۵ کیلومتری غرب اصفهان 
قرار دارد که ضریب امنیــت باالیی را در 
بین برخی از شهرســتان های اســتان 

دارد.

رییس پلیس فتا اصفهان:
افزایش جرایم مجازی ناشی 
از خال آموزش سایبری است

تفاهم نامه چهار جانبه ارائه خدمات حقوقی خانواده ها در اصفهان امضا شد

ء

ء



سال پنجم - شماره  12۵1 
 شنبه  2۴ مهر 1۴۰۰ - 9 ربیع االول 1۴۴۳
1۶5  اکتبر   2۰21 رفهنگ

سینمای خاکی
برونـد  نمی توانسـتند  آن هـا 
سـینما، سـینما بزرگی کـرده بود 

و آمـده بـود محلـۀ آن هـا. 
هیچ نمی دانسـتند چرا بیستم مهرماه سـال ۱۴۰۰ 
شمسـی، یـک تریلـی رنگارنگ بـه محله شـان آمده 
تـا فیلـم پخـش کنـد و حتـی فیلمی کـه برایشـان 
پخـش می شـد را هـم درسـت وحسـابی ندیدنـد؛ از 
فرط شـادی، از فـرط دویـدن دنبـال مـردی که فقط 
بـه بعضی هـا ماسـک مـی داد و پرچم هایـی را کـه با 
نقش پروانه، تمام بار اطالع رسـانی دربارۀ جشنواره 
بین المللـی فیلـم کـودک و نوجـوان را در آن شـب 
باشـکوه بر دوش می کشیدند، با سـخاوت بیشتری 

بینشـان پخـش می کـرد.
 آخریـن بـار، بـرای بـردن احضاریـه، دم در خانـۀ 
دختر ۲۰ سـاله ای که تلفـن همراهـم را بی اجـازه از 
کیفم برداشـته بـود رفته بـودم محلۀ حصه و دوسـت 
داشـتم این بـار، آن محلـۀ محـروم و همسـایه اش 
»جلـوان« را در قامـت میزبـان یـک برنامـۀ فرهنگی 
مالقات کنـم. برنامـۀ تماشـاخانۀ سـیار بعـد از اذان 
مغـرب شروع شـده بـود. از آنجـا کـه نـور، در تاریکی 
بهتر پیداسـت، یکـی دو سـاعتی »عمـو روحانی« و 
»توتو« برای بچه ها شعر خواندند، مسابقه گذاشتند 
و بعـد از اتمام این اجرا، فیلم »خبرنگار« پخش شـد.
از بیـن بچه هایـی کـه قیـد دویـدن دور تریلـی 
تماشاخانه و مرد مقسـم را زده و چشـم دوخته بودند 
بـه صحنـه، رفتـم سـراغ »مهـدی«، ۱۲ سـاله کـه 
می گفت امسـال به خاطر کرونا سـینما نرفتـه وگرنه 
هر سـال شـش هفت بار می رود سـینما و فیلم هایی 
را می بیند که هم مناسـب بچه هاسـت و هم مناسب 

پـدر و مادرهایشـان.
از او پرسـیدم کـدام یکـی از فیلم هایـی کـه دیـدی 
بیشـتر دوسـت داشـتی؟ گفـت:  »تـام و جـری«. 
گفتم و از آن ها که در سـینما دیـده ای؟ گفت: »لوک 

خوش شـانس.«
مهـدی، مثـل همـۀ آن هـا کـه بعـد از خـودش 
بـه سـؤال های مـن جـواب دادنـد، نمی دانسـت 
چـرا تماشـاخانۀ سـیار بـه محله شـان آمـده. بـرای 
همه شان از جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانـان گفتـم، بی اسـتثنا و به آرامی سـر تـکان 
دادنـد تـا امیـدوار شـوم آن جمالتـی کـه تنـد تنـد 
ردیفشـان کـرده ام، بـا همیـن حرکـت در ذهنشـان 

می شـود. ته نشـین 
معرفـی جشـنواره را که تمام کـردم، مهـدی حرفش 

را تکمیـل کرد: »ولی سـینما سـیار بـرا بچه هایی که 
پول ندارن برن سـینما خوبـه. گاهی شـرایط طوریه 
که یـارو تلویزیـون نداره. نـه پـول داره بره سـینما و نه 
تلویزیـون داره پس در مـاه حداقل یه بار سـینما باید 
بیاد.« حـرف حق مـی زد و به جواب نیازی نداشـت.

»سما« دختری ۱۰ سـاله بود و من، مثل معلم هایی 
که سـؤال اضطراب آور »شغل پدر شـما چیست؟« را 
می پرسـند، از او که در جمع دوستانش نشسته بود، 

پرسیدم: تا حاال سـینما رفته ای؟
راستش را گفت: »نه.«

گفـت کـه خیلـی دوسـت دارد فیلم هـای خوشـگل 
نشـان بدهند و او در یک سـالن بنشـیند و »سینما« 

را نـگاه کند.
بـه »خدیجه«کـه هم سـن سـما بـود گفتـم: از کجـا 
فهمیدی امشـب سـینما سـیار می آید محلۀ شـما؟ 
جـواب داد: »خانـم آجیـم یـه معلمـی داره کالس 
شیشـمه، خانـم دانـش، گفتـه بـود امشـب پیـش 
آپارتمانـا سینماسـت بریـن، خانـم، بگیـن فیلـم 

آینه بغلـو بـذارن خیلـی خوشـگله خانـم.«
از دسـت من کاری برنمی آمد، ابراز امیـدواری کردم 
که فیلـم »خبرنگار«، به انـدازۀ »آینه بغل« خوشـگل 
باشـد و رفتـم سـراغ »اشـکان« کـه او هـم ۱۰ سـال 

داشـت امـا به سـختی ارتبـاط برقـرار می کرد.
_تا حاال سینما رفتی؟

_نه
_دوست داری بری؟

_بله
_دوست داری تو سینما چه فیلمی ببینی؟

اشاره کرد به عمو روحانی و توتو و گفت همین خوب 
اسـت. بیش از این مزاحم خلوتش نشدم، در همین 
حین مجری پرسید: کیا جوجه کباب دوست دارن؟ 
اشـکان دسـتش را بلند کرد و مثل بقیـه داد زد: من، 

من، مـن، من.
 دخترکی از پشت سـر گفت: خانم، خانم و سما بود، 
یکـی از دوسـتانش را آورده بـود و می گفت: بـا او هم 
مصاحبه کنید. به این ترتیب،»سـتایش«، ۹ سـاله، 
جلوی ضبـط  صوت گوشـی صدایش را صـاف کرد و 

با افتخـار گفت: من تـا حاال سـینما رفته ام.
گفتم: به به، چه فیلمی دیدی؟

همین طور که چشـم هایش را چپ و راسـت می برد و 
با روسـری سـیاهش بازی می کرد، توضیح داد: »یه 
پسـره رفتـه بـود خـارج، پـدر و مادرش اینجا بـودن، 

می خواسـت ازدواج کنه، پرسـتار بچه شـده بود.«
گفتـم: ولی فکـر می کنـم برای سـن شـما مناسـب 
نبـوده، تأکیـد کـرد کـه بـوده و خیلـی هـم فیلـم 

خوشـگلی بـوده.
پرسـیدم: دوسـت داری آن ها که فیلم می سازند چه 

فیلمی برای شـما بسازند؟

جـواب داد کـه کودکانـه بسـازند ولـی تـوی سـینما 
نبرنـد، بیاورنـد همین جـا: »این طوری بیشـتر حال 

مـی ده.«
خدیجـه هم آمـد و در گوشـم گفـت: خانم بـا خواهر 
من هم مصاحبه کنید و معصومه را نشان داد که کاله 
کاپشـنش را تا باالی ابروهایـش پایین کشـیده بود. 
همـان سـؤال های تکـراری را پرسـیدم و »معصومه« 
جواب داد: ما فقط یک بار از طرف مدرسـه برای اردو 
رفتیم سـیرک. آفریقایی ها و خارجی ها آمـده بودند 

و از روی حلقـۀ آتـش می پریدند. خیلی خـوب بود.
گفتم اگر یک وقتی اندازۀ خریدن یک بلیت سـینما 
پـول جمـع کـردی، حتمـا بـرو سـینما امـا رؤیـای او 
از رؤیـای مـن بزرگ تـر و متعالی تـر بـود. معصومـه، 
بـا شـنیدن این جملـه، انگشـت هایش را از دسـت 
دندان هایـش نجـات داد و گفت: »اگـه پوالمو جمع 
کنـم یکـی از ایـن تریلیـا میارم اینجـا کـه هـی فیلـم 

پخـش کنـه تا همـه بـا هـم ببینیم.«
او را در سرزمین خیال تنها گذاشتم و دوباره از حصه 
و جلـوان دور شـدم، این بـار بـا امیـد؛ امیـد به این که 
آن ها هم مثل عقیل قیومی، مترجم و منتقد سینما 
که برای اولیـن بار در میدان بزرگ شـهر کوچکشـان 
به یمـن سـینمای خاکی سـیار دل بسـتۀ هنر هفتم 
شـده بـود، »باألخـره« یـک روز، سـالن سـینما را از 

نزدیـک ببینند.

سوییس  ملی  مجلس  رییس 
گفت: آزادی بیان، تداوم فرهنگ 
و تکلم به زبان ارمنی در جامعه 

ارامنه ایران و اصفهان جذاب و بسیار ارزشمند است. 
آندریاس آییبی که در ادامه سفر خود به ایران وارد 
اصفهان شده است، در دیدار با اسقف ارامنه اصفهان 
افزود: اینکه جامعه  در کلیسای وانک این شهر 
مسیحی ایران به زبان ارمنی به آزادی تکلم می کنند 

و برای زبان خود ارزش قائلندباعث خوشحالی است.
وی با بیان اینکه برای اولین بار به ایران سفر کرده است، 
گفت: این کشور قدمت تاریخی چند هزار ساله دارد و 
شباهت زیادی بین فرهنگ و ملت های ایران و سوییس 

وجود دارد.
رییس مجلس ملی سوییس افزود: من ۱۴ سال عضو 
پارلمان بودم و سال گذشته به ریاست پارلمان رسیدم.

وی خاطرنشان کرد: دوستان بسیاری دارم که 
عالقه مند به دیدن ایران هستند و من هم ۲ سال بود 
که برای دیدن ایران، مردم و شهرهای آن برنامه ریزی 

کرده بودم.
رییس مجلس ملی سوییس افزود: ما در سوییس به 
چهار زبان مختلف تکلم می کنیم و جامعه ای از مذاهب 
گوناگون داریم از جمله جامعه ارامنه و ایرانی هایی که در 

سوییس زندگی می کنند.
وی افزود: سوییس کشور کوچکی با هشت میلیون نفر 

جمعیت است و امروز شاهد هیچ جنگی در این کشور 
نیستیم و در ژنو صلیب سرخ را داریم که سعی می کند 
به کشورهای درگیر با جنگ و یا دارای مشکالتی از این 
قبیل کمک کند. رییس مجلس ملی سوییس تصریح 
کرد: تحریم هایی که هست را دوست ندارم  و ما باید با 
همکاری هم این تحریم ها را رفع کنیم و در این جهت 
باید نه تنها برای ۱۰ سال آینده بلکه برای ۵۰ سال 
پیش رو تالش کنیم. اسقف کاشچیان:  ارامنه در ایران 

از آزادی، مدرسه و ارزش های فرهنگی برخوردارند

پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران نیز 
در این دیدار گفت: ارامنه ایران  با داشتن مدارس و 
تاریخ قدیمی و تمام ارزش های خود از تاریخ ۴۰۰ ساله 
برخوردار هستند. اسقف سپیان کاشچیان افزود: 
اکنون ارامنه در ایران از آزادی، مدرسه و تمام ارزش های 

فرهنگی برخوردار هستند.
پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران افزود:  
اوایل قرن ۱۷ با مشکالتی که امپراطوری عثمانی 
برای ایران و ارامنه آن زمان ایجاد کرد ارامنه مجبور 

به ترک سرزمین و گزیدن اقامت در ایران شدند و با 
ساخت خانه ها و مراکز فرهنگی خود در ایران به اقامت 
خود ادامه دادند و این جامعه را به صورت قویتر امروز 

می بینیم بطوری که به موفقیت خود می بالند.
وی یکی از مسائل فعلی مرکز ایران را نبود آب برشمرد 
و گفت: این مشکل با شهردار قبلی و فعلی اصفهان 
در میـان گذاشـته شـده اسـت و ایـن درحالیسـت 
که ایران از لحـاظ ذخایر آبی در شـمال و جنوب غنی 
است ولی در مرکز با کمبود ذخیره آبی مواجه است.

وی از رییس مجلس ملی سوییس درخواست کرد که 
متخصصان آن کشور برای رفع مشکل آب نه فقط این 

شهر و مرکز ایران بلکه آب کل ایران همکاری کنند.
رییس مجلس ملی سوییس پس از دیدار با اسقف 
ارامنه اصفهان سپیان کاشچیان از بخش های مختلف 
کلیسای وانک و سپس پل خواجوی اصفهان بازدید 
کرد. وی با حضور در وزارت امور خارجه با وزیر امور 
خارجه ایران دیدار و در خصوص موضوعات مرتبط 
با روابط ۲ کشور و همچنین مسائل منطقه ای و 

بین المللی به گفت و گو و تبادل نظر پرداخت.
قدمت سکونت ارامنه در اصفهان به دوره صفویه 
بازمی گردد و اکنون حدود ۱۰ هزار نفر ارمنی در این 
خطه زندگی می کنند که حدود هشت هزار نفر آنها در 

کالنشهر اصفهان سکنی دارند.

پس از روزهای سخت و سوت و 
کوری که بر سینماها گذشت، 
کمدی  فیلم  امسال  تیرماه 
»دینامیت« ساخته مسعود اطیابی اکران شد و فروش 
خوبی را نسبت به دیگر فیلم ها تجربه کرد. اکنون با عبور 
از موج پنجم کرونا، واکسینه شدن مردم و بهبود اوضاع، 
دو فیلم مهم که هر دو شانس باالیی برای فروش خوب 

دارند، در راه سینما هستند.

پس از روزهای سخت و سوت و کوری که بر سینماها 
گذشت، تیرماه امسال فیلم کمدی »دینامیت« ساخته 
مسعود اطیابی اکران شد و فروش خوبی را نسبت به 
دیگر فیلم ها تجربه کرد. اکنون با عبور از موج پنجم 
کرونا، واکسینه شدن مردم و بهبود اوضاع، دو فیلم مهم 
که هر دو شانس باالیی برای فروش خوب دارند، در راه 
هستند تا مردم در سالن های سینما فیلم را تماشا کنند 

و سینماها بار دیگر رونق بگیرند.

طبق وعده سخنگوی انجمن سینماداران قرار است 
از اوایل آبان ماه دو فیلم »قهرمان« به کارگردانی 
اصغر فرهادی و کمدی »گشت ۳« ساخته سعید 
سهیلی روی پرده سینماها اکران شوند. بازگشت اصغر 
فرهادی با »قهرمان« یکی از پرسروصداترین فیلم های 
سینمایی در یک سال گذشته،»قهرمان« ساخته 

جدید اصغر فرهادی بوده است.
فرهادی کارگردان خوش سابقه ای است و آثار او 
معموال مورد توجه مخاطبان بوده است. این کارگردان 
آخرین بار سال ۹۵ با فیلم »فروشنده« در سینماها 
حضور داشت و اکنون پس از گذشت پنج سال، با 
فیلم تازه اش یعنی »قهرمان« روی پرده سینما حضور 

خواهد داشت.
این فیلم امسال در جشنواره فیلم کن رونمایی شد 
و با دریافت جایزه بزرگ کن، این جشنواره را دست 
خالی ترک نکرد. عالوه بر اینکه فیلم از سوی تعدادی 
از منتقدان و رسانه ها مورد تحسین و توجه قرار گرفته، 
بسیاری از مخاطبان به اعتبار نام فرهادی به تماشای 
ساخته جدید او ترغیب می شوند، بنابراین پیش بینی 
می شود فروش خوبی در انتظار »قهرمان« باشد. 
حضور ستاره ای مانند امیر جدیدی نیز در دیده شدن 

فیلم مؤثر خواهد بود. »قهرمان« از پنجم آبان ماه به 
نمایش درمی آید.

داد،  نشان  »دینامیت«  کمدی  موفق  اکران 
کمدی هایی که شانس گیشه به حساب می آیند 
می توانند کامال تحت تأثیر شیوع کرونا قرار نگیرند 
یکی   »۳ »گشت  نخورند.  شکست  گیشه  در  و 
از کمدی هایی است که اکران آن در شرایط فعلی 

می تواند به رونق گیشه کمک کند.
قسمت قبلی این فیلم سال ۹۶ اکران شد و حدود ۱۹ 
میلیارد فروخت و رکورد گیشه را در آن زمان شکست. 
اکنون پس از چهار سال قرار است ادامه این فیلم در 
قسمت سوم آن به نمایش دربیاید. حمید فرخ نژاد به 
عنوان یکی از شخصیت های اصلی فیلم در قسمت 
سوم غایب است و احتماال امیر جعفری به عنوان بازیگر 
جدید »گشت ۳« به فیلم اضافه شده تا خأل حضور 

فرخ نژاد کمتر به چشم بیاید.
احتماال غیبت این بازیگر در فیلم بی تاثیر نخواهد بود، 
اما بسیاری از مخاطبان به پشتوانه دو قسمت قبلی آن 
سراغ تماشای »گشت ۳« خواهند رفت. بهنام بانی، 
امیر جعفری، ساعد سهیلی و پوالد کیمیایی بازیگران 

اصلی فیلم هستند.

رییس مجلس ملی سوییس: 

آزادی فرهنگ و بیان ارامنه در ایران ارزشمند است 

»قهرمان« و »گشت ۳« گیشه را نجات می دهد؟

گزارش

خبر

سینما

ارزیابان ســازمان علمی و تحقیقاتی ملل متحد 
)یونسکو( از ۹ کاروانسرای استان اصفهان که نامزد 

ثبت در میراث جهانی هستند بازدید کردند.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی اســتان گفت: این ۹ کاروانسرا 
شامل کاروانسرای عباسی و مهمانسرای عباسی 
در اصفهان، کاروانســرای نیســتانک در نایین، 

کاروانســرای کوهپایه در محور شــرق اصفهان، 
کاروانســرا های شــیخ علی خان زنگنــه و گــز 
در شاهین شــهرومیمه، کاروانســرا های مهیار و 
امین آباد در شهرضا، کاروانسرای گبرآباد در کاشان و 
کاروانسرای مرنجاب در آران وبیدگل، از سال ۱۳۹۸ 
به صورت اساســی و اضطــراری جداگانه مرمت 
شده و انواع دیوار نویسی ها، آلودگی های بصری 
و همچنین پاک ســازی و محوطه سازی محیط 
اطراف آن ها در دستور کار قرار گرفته است. علی 
کامیابی افزود: ارزیابان یونسکو پس از بازدید از این 
کاروانسرا ها با رضایت از مرمت و آماده سازی این 
مجموعه ها، گزارش جامعی از روند فعالیت در این 
کاروانســرا ها و به  ویژه کاربری های جدید آن ها از 
جمله کاربری های گردشــگری کاروانسرا ها در 

راستای ادامه فعالیت آن ها تدوین کردند.

در آیینی کتــاب »قصه هــای رفته از یــاد« در 
مسجد صاحب الزمان)عج( روستای یزدل آران 

وبیدگل رونمایی شد.
محمدعلــی دهقانــی یزدلی در ایــن کتاب به 
خاطرات مردم روســتای یزدل از دوران انقالب 
اسالمی به ویژه روایت های رزمندگان این روستا 

در دوران دفاع مقدس پرداخته است.
کتاب قصه های رفته از یاد را در ۲۴۷ صفحه در 
قطع وزیری و با شمارگان ۲۰۰ نسخه انتشارات 

دارما چاپ و منتشر کرده است.

مجتبی شاهمرادی پس از استعفا از مدیرکلی حوزه 
هنری استان، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان شد. پس از استعفای 
مجتبی شاهمرادی از ریاست حوزه هنری استان 
اصفهان، شهردار اصفهان وی را به عنوان معاون 
شهردار و رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 

ورزشی شهرداری اصفهان منصوب کرد. 
میثم مرادی بیناباج معاون راهبری استان های 
حوزه هنری نیز احمد نوری معاون مالی و اداری 
حوزه هنری اســتان را به عنوان سرپرست حوزه 

هنری استان اصفهان منصوب کرد. شاهمرادی 
از دی مــاه ۱۳۹۹ مدیرکل حوزه هنری اســتان 

اصفهان بود.

ویرایش جدید کتاب »زمینه شناخت تنبور« تالیف 
حیدر کاکــی منتشــر شــد.  در معرفی این کتاب 
عنوان شده اســت: »این کتاب مرجعی مستند و 
مستدل است که عالقه مندان ساز تنبور و موسیقی 
کهن و باســتانی را با تمامی ابعاد آن آشنا می کند. 
کتاب »زمینه شناخت تنبور« پس از کتاب »تنبور از 
دیرباز تاکنون« مرحوم سیدخلیل عالی نژاد دومین 
کتاب پژوهشی در خصوص ساز کهن تنبور است 
و با مقدمه ای خواندنی از استاد علی اکبر مرادی و 
نگارنده آغاز می شود. ابتدا تاریخچه ای مختصر از 
موسیقی و ساز تنبور در دوره های مختلف از خلقت 
بشر تا عصر حاضر ارائه می شود و در ادامه به بررسی 
انواع تنبور در سرزمین های مختلف با استناد به آثار و 

نقوش باستانی پرداخته می شود.
در ادامه معرفی مختصری از یارسان و تنبور یارسان 
ارائه می شود، سپس مشخصات و شکل ظاهری، 
خواص مــواد، کوک، عوامــل فنی در اجــرا، انواع 
مضراب های متنوع و تکنیک های نوازندگی دست 

راست و چپ توضیح داده می شود.
در ادامه نوازندگان تنبور یکصد ســال گذشــته در 
حوزه های مختلــف و تعدادی از ســازندگان تنبور 
معاصر معرفی می شوند و سپس موارد استفاده از 
تنبور، مقام، انواع مقام هــای تنبور، خصوصیات 
موسیقی تنبور از لحاظ جنبه ها و حاالت مختلف 

روند ملودیک و دورهای ریتمیک بررسی می شود.
در خاتمه بخش انتهایی کتاب تمامی مقام های تنبور 

تجزیه و تحلیل شده است.
 کتاب »زمینه شناخت تنبور« در سال ۱۳۸۷ توسط 
انتشارات نوید شیراز منتشر شد و هم اکنون پس از 
تغییرات مجدد توسط سیامک عزیززاده مدیرمسئول 

انتشارات مشاهیر هنر منتشر شده است.
عالقه مندان می تواننــد برای تهیه ایــن کتاب به 
کتابفروشی های معتبر یا سایت انتشارات مشاهیر 

هنر مراجعه کنند.«

در تازه ترین »سریالیســت« پدرام کریمی میزبان 
بازیگران سریال »در کنار پروانه ها« می شود و شاهد 
احمدلو نیز پرونده سریال های پلیسی را در برنامه باز 
می کند.  محمود جعفری و وحید رحیمیان بازیگران 
ســریال »در کنار پروانه ها« مهمانــان اولین بخش 
از »سریالیســت« با اجرای پدرام کریمی هستند. 
سریالی که به تازگی پخش آن از شبکه دو سیما به 
اتمام رســیده و داریوش یاری کارگردان این اثر نیز 

مهمان تلفنی برنامه خواهد شد.
در بخش نوستالژی لیال برخورداری به برنامه می آید 
و از خاطرات سریال »خواب و بیدار« ساخته به یاد 

ماندنی مهدی فخیم زاده می گوید که با ایفای نقش 
خاص کبری در این اثر توانســت خــود را به عنوان 

بازیگری حرفه ای معرفی کند.
اجرای بخش پرونده هفته را شاهد احمدلو بازیگر 
و کارگردان برعهــده دارد و در گفتگــو با کریمی به 

سریال های پلیسی می پردازد.
»سریالیســت« به تهیه کنندگی محمد باریکانی و 
مجتبی فرجی و با اجرای پدرام کریمی کاری است از 
گروه تاریخ، فرهنگ و هنر شبکه یک که پنجشنبه ها 
از شبکه یک پخش می شــود و این هفته استثنائا 

ساعت ۲۲:۱۰ روی آنتن می رود.

بازدید ارزیابان یونسکو از 9 کاروانسرای استان اصفهان 

رونمایی از کتاب قصه های رفته از یاد 
در آران وبیدگل 

رئیس حوزه هنری به سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
اصفهان رفت 

انتشار کتابی درباره »تنبور«

بررسی پرونده سریال های پلیسی در »سریالیست«

میراث تاریخی

کتاب

خبر

فیلم و سریال

فرهنگی  سازمان  فرهنگی  اداره  رئیس 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان از پخش 
برنامه “جوانی به توان نو” در ۲۴ قسمت از 

شبکه اصفهان خبر داد.
سید صالح خشوعی گفت: طرح “به وقت 
نوجوانی” از سال ۱۳۹۸ در خانه نوجوان 
وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان آغاز به کار کرد و اینک نیز با 
همکاری هفت منطقه شهرداری اصفهان در 

حال اجراست.
وی افزود: برنامه به وقت نوجوانی شامل 
آن  در  نوجوانان  که  بوده  کانون هایی 
مهارت هایی را کسب می کنند و خروجی این 
کانون ها، تهیه تعدادی برنامه اینترنتی و برنامه 
تلویزیونی است که برنامه “جوانی به توان نو” 

هم یکی از آنها است.
وی تصریح کرد: بر اساس تفاهم نامه سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
با صدا و سیمای مرکز اصفهان، برنامه “جوانی 
به توان نو” در ۲۴ قسمت پنجشنبه های هر 

هفته از شبکه اصفهان پخش می شود.
فرهنگی  سازمان  فرهنگی  اداره  رئیس 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان ادامه 
داد: نوجوانانی که در کانون های فیلم، تئاتر، 
مجری گری، داستان نویسی، ادبیات و کافه 
کتاب حضور داشتند، با توجه به مهارت هایی 
که کسب کرده اند، در ساخت این برنامه ها 

همکاری داشته اند.
خشوعی خاطرنشان کرد: چهار قسمت از این 
برنامه تاکنون پخش شده که به موضوعاتی 
همچون فضای مجازی، مد و لباس، مدیریت 

مالی و مدیریت احساسات پرداخته است.
گفتنی است؛ برنامه “جوانی به توان نو” 
پسند  نوجوان  دلچسب  بخش های  با 
پنجشنبه های هر هفته ساعت ۱۵:۳۰ از 
شبکه پنج اصفهان پخش می شود که عالقه 
مندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به 
 khane_nojavan_esf@ صفحه اینستاگرام

مراجعه کنند.

هفتمین شــعبه از فروشــگاه های زنجیره ای 
کتاب شــهر ایران وابسته به ســازمان تبلیغات 
اسالمی در شهرستان سمیرم در جنوب استان 

اصفهان افتتاح شد. 
مدیر عامل کتاب شهر ایران در آیین افتتاح این 
مجموعه فرهنگــی، اظهار داشــت: اولویت 
راه اندازی این دســت کتاب فروشی های چند 
منظوره در مناطقی است که کتابخانه ندارند یا 

تعداد کتابخانه هایشان محدود است.
علی اسماعیلی خاطر نشان کرد: این محل ها به 
نوعی پاتوق فرنگی و هنری شهرستان هستند 
که خدمات مختلفی از قبیــل امور تفریحی، 
محصوالت فرهنگی و خوراک سالم در یک مکان 

فرهنگی ارائه می دهند.
به گفته وی، امروزه در شهرستان های مختلف از 
جمله سمیرم نویسندگان جوان و خوش ذوقی 
ظهور و بروز کرده اند که ارائه آثار و نوشته های آنان 
در کتابخانه ها و کتاب شهرهای ایران به معرفی و 

شناخت بهتر آنها کمک می کند.
مدیر عامل کتاب شــهر ایران با بیان اینکه این 
مجموعه هــا در شهرســتان نبــض فرهنگی 
همان منطقه محسوب می شود، تصریح کرد: 
در این سال ها شماری از فروشگاه های کتاب 
فعال شــده اند اما باز هم درخیلی از شــهرها و 
شهرســتان ها کتابفروشــی جذاب، روزآمد و 

فعال نداریم.
مدیر کل ســازمان تبلیغات اسالمی اســتان 
اصفهان در ادامه، اظهار داشت: هیچ عنصر و 

پدیده دیگری را نمی توان جایگزین کتاب کرد.
حجت االسالم رحمت الله اروجی تاکید کرد: 
اثرگذاری فرهنگی، توسعه گرا و خالقانه کتاب 
و مناطقی که کتاب خوان تر هستند به خوبی 
نشان از اهمیت و ارزش این مقوله مهم فکری 

و اندیشه ای دارد.
وی افــزود: عالقه بــه کتاب عالوه بــر تقویت 
بنیان های فکری، فرهنگی و اعتقادی به ظهور 
و بروز استعدادهای نهفته می انجامد و جامعه را 
از حالت انفعال و تکرار و روزمرگی خارج می کند.

بیــش از یک هــزار عنوان کتــاب، محصوالت 
فرهنگی، لوازم التحریر و دیگر اقالم مرتبط با این 

بخش در کتاب شهر سمیرم عرضه می شود.
پیش از این کتاب شــهر در شــهرهای تبریز، 
مشهد، زاهدان، شــهرکرد، تهران و بهارستان 

تهران راه اندازی شده بود.
شهرستان سمیرم در ۱۶۰ کیلومتری جنوب 

اصفهان واقع شده است.

تلوزیون

خبر

پخش برنامه 
“جوانی به توان نو” 

از شبکه اصفهان

هفتمین شعبه 
“ کتاب  شهر ایران “ 

در شهرستان سمیرم افتتاح شد
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دبیر کل فدراسیون فوتبال عربستان گفت: اطالعات 
پرواز پرسپولیس به ریاض را یک هفته پیش درخواست 

کرده بودیم.
به گزارش مهر، تیم فوتبال پرسپولیس ایران قرار بود 
روز گذشته چهارشنبه با یک پرواز اختصاصی تهران 
را به مقصد ریاض ترک کند تا برای بازی روز شــنبه با 
الهالل در مرحله یک چهــارم نهایی لیگ قهرمانان 

آسیا آماده شود.
با این حال کاروان پرســپولیس بعد از چند ســاعت 
معطلی، مجبور به ترک فرودگاه شــد و بازیکنان به 
خانه های خود بازگشــتند. باشــگاه پرسپولیس و 
همچنین افشین پیروانی سرپرست این تیم، باشگاه 
الهالل و فدراسیون فوتبال عربستان را به کارشکنی و 

عدم صدور روادید متهم کردند.
»ابراهیم القاسم« دبیر کل فدراسیون فوتبال عربستان 

چهارشنبه شب جزئیات این اتفاق را تشریح کرد.
ابراهیم به برنامه تلویزیونی »فی المرمی« گفت: بیانیه 
پرسپولیس موضوعی است که به ما مربوط می شود 
نه به باشــگاه الهالل، زیرا پرونــده میزبانی بر عهده 

فدراسیون است نه باشگاه.
وی ادامه داد: پرســپولیس باید روز )چهارشنبه( به 
عربســتان می آمد اما آنها در ارســال اطالعات پرواز 
بسیار تأخیر داشتند. ما هم با AFC تماس گرفتیم و 

آنها از آنچه در جریان بود، مطلع بودند.
دبیر کل فدراســیون عربســتان یادآور شــد: ما این 
اطالعات را یک هفته پیش از پرســپولیس خواسته 

بودیم و دیروز به آن رسیدیم. 
تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۲۱:۳۰ شنبه آینده 
در مرحله یک چهــارم نهایی لیگ قهرمانان آســیا 

میهمان الهالل عربستان است.

سرمربی تیم والیبال شهداب یزد معتقد است، 
هیچ تیمی نمی تواند با آمادگی صددرصدی وارد 
لیگ شود و فرایند آماده سازی در طول بازی ها 

باید همچنان ادامه یابد. 
محمد غیاثی پس از کسب مقام دوم رقابت های 
چهارجانبه یــادواره »شــهید علی لنــدی« در 
گفت و گو با ایســنا، اظهار کــرد: از دو ماه پیش 
فرآیند آماده سازی تیم را شروع کردیم و تمرینات 
پرفشاری را پشت سر گذاشــتیم. اما باید توجه 
داشت که فرآیند آماده سازی در طول لیگ هم 
ادامه دارد و تا قبل بازی ها نمی توان به آمادگی 

۱۰۰درصد رسید.  
وی در خصــوص اردوهــای آماده ســازی تیم، 
توضیح داد: بــا همکاری باشــگاه اردوی برون 
مرزی ترکیــه برگزار شــد و آماده ســازی خوبی 

داشــتیم. پس از آن در مســابقات چهارجانبه 
ســپاهان شــرکت کردیم که باعث شد شناخت 
خوبی نســبت بــه توانمندی های خــود و رقبا 
پیدا کنیم. ســرمربی تیم والیبال شــهداب یزد 
خاطرنشان کرد: در فرصت یک هفته ای تا شروع 

لیگ باید روی نقاط ضعف تیم تمرکز کنیم.
وی تاکید کــرد: تیم ما نیز به مــرور و با تمرینات 
بیشــتر به روزهای اوج خود باز خواهد گشــت 
و می توانیم نهایت اســتفاده از پتانســیل یاران 

خود را ببریم.
غیاثی سطح لیگ برتر امسال را نامعلوم دانست 
و ادامه داد: سطح لیگ به سبب تکثر بازیکنان 
باالســت، اما تا زمانی که بازی ها شروع نشود، 
نمی توان نظر قطعی درخصوص سطح بازی ها 

داد.

خبرخبر
»AFC  در جریان همه چیز بود« :

پاسخ دبیر کل فدراسیون فوتبال عربستان
 به ادعای باشگاه پرسپولیس

سرمربی تیم والیبال شهداب یزد:

هیچ تیمی برای لیگ 
آمادگی 1۰۰درصدی ندارد

دست اسکوچیچ برای رقبا رو شده است؟
برخی از منتقدان تیم ملی معتقدند 
کــه تصمیمــات اســکوچیچ در 
انتخاب ترکیب اصلی تیم تکراری 
شده و دســت او برای رقبای ایران رو شده است.  به 
گزارش ایسنا، دراگان اسکوچیچ یازدهمین دیدار 
دوســتانه و رســمی خود با تیم ملی ایران را بیستم 
مهر در برابر کره جنوبــی برگزار کــرد و باالخره نوار 
پیروزی های این مربی کروات در بازی یازدهم پاره شد 
اما او توانست بهترین شروع یک مربی با تیم ملی ایران 

را به نام خود ثبت کند.
با وجود کسب تساوی برابر کره جنوبی و صدرنشینی 
در گروه A انتخابی جام جهانی، انتقاداتی نسبت 
به بازی، ترکیــب و تعویض های تیــم تحت هدایت 
اسکوچیچ وجود دارد و برخی موفقیت های اخیر را به 

حساب خالقیت فردی بازیکنان می گذارند.
برخی معتقدند سرمربی تیم ملی چندان تمایلی به 
تغییر تاکتیک تیمش ندارد و از یک ترکیب برای تمام 
مسابقات بهره می برد؛ این در حالی است که او روی 
نیمکت بازیکنان بسیار خوبی دارد که در لیگ های 

مختلف اروپایی و عربی به میدان می روند.
     ایراد کارشناسان به تیم اسکوچیچ

برخی از کارشناســان معتقدند کــه نبود تنوع 
تاکتیکی و همینطور انتخاب یک ترکیب ثابت برای 
بازی های مختلف باعث شناخت هر چه بهتر و بیشتر 
رقبا از تیم اسکوچیچ شده  و آن ها با انجام آنالیز، به 
نقشه ها و برنامه های اسکوچیچ دست پیدا می کنند.
در ســوی دیگر، میدان ندادن بــه بازیکنان خالق 
مانند سامان قدوس، مهدی قایدی، مهدی ترابی و 
همینطور بازیکنان باتجربه مانند احسان حاج صفی 
در دیدارهای اخیر، انتقاداتی را هم به دنبال داشته 
است. برخی از کارشناسان بر این باورند که این تصمیم 
اسکوچیچ روحیه جنگندگی و رقابت را از بین می برد و 
دیگر بازیکنان نیمکت نشین تالشی برای رسیدن به 

ترکیب اصلی تیم ملی نخواهند داشت.
کما اینکه سامان قدوس بعد از اینکه در دو بازی اخیر 
فرصتی برای حضور در ترکیب اصلی به میدان نیاورد، 
یک استوری معنادار را در اینستاگرام منتشر کرد که به 

نوعی تعجب او را از بازی نکردن نشان می داد.
همچنین تعویض هــای دیرهنگام اســکوچیچ در 
برابر کره جنوبی هم جای ســوال داشــت. در واقع 
اسکوچیچ زمانی قایدی، مهاجم خالق تیم ملی را به 
بازی آورد که زمانی برای گلزنی و گشودن دروازه کره 

باقی نمانده بود. 

از طرفی اگر هدف اســکوچیچ اتالف وقت بود، او 
می توانست یک مدافع را برای بهبود ساختار تدافعی 

وارد کند!
بعد از بازی ایــران مقابل امــارات و کره جنوبی که با 
ناکامی سردار آزمون در گلزنی همراه بود، منتقدان به 
ضرورت ایجاد تنوع تاکتیکی در خط حمله و استفاده 
از مهاجمانی مانند کاوه رضایی، کریم  انصاری فرد و 

مهدی قایدی اشاره کردند.
حتی زمانی کــه خط هافبک تیم ملــی در دیداری 
مانند کره جنوبی و حتی امارات از گردش توپ و خلق 
موقعیت بازمانده بود، نگاه ها به اسکوچیچ بود تا او با 

استفاده از بازیکنان خالق مانند مهدی قایدی، 
مهدی ترابی، سامان قدوس و حتی علی قلی 

زاده - که برابر امارات نیمکت 

نشین بود - جریان 
بازی را به نفع ایران تغییر 

دهد.
     کدام بازیکنان ترکیب ثابت 

اسکوچیچ هستند؟
آنالیز و بررســی ترکیب تیم ملی در ۱۱ بازی 

گذشته با اسکوچیچ که از یک سال گذشته تاکنون 
برگزار شده است، نشــان می دهد اسکوچیچ از ۳۱ 
بازیکن مختلف در جریان دیدارهای تیم ملی بهره 

برده است.
از این تعــداد، فقــط ۲۲ بازیکــن توانســتند نظر 
اســکوچیچ را برای حضور در ترکیب ثابت تیم ملی 
جلب کنند و ۹ بازیکن از جمله کریم انصاری فرد هرگز 
در ترکیب اصلی ایران به میدان نرفته اند اما جالب اینکه 
کریم  و مهدی قایدی محبوب ترین بازیکنان تعویضی 
اسکوچیچ هستند و تقریبا در اکثر بازی ها به میدان 
رفته اند. نگاهــی به ترکیب اصلی تیم ملی نشــان 
می دهد برای برخی از بازیکنان هیچ جایگزینی در 

ذهن اســکوچیچ وجود ندارد. شــجاع  خلیل زاده، 
محمدحســین کنعانی زادگان و احمــد نوراللهی 

۱۱ بار به میــدان رفته اند. به این 
نفرات باید مهدی طارمی با 

۱۰ بازی و همچنین 
امیــری،  وحیــد 
 ، ه د علی قلــی زا
صــادق محرمی بــا 
۹ بــازی و همینطور 

علیرضــا بیرانونــد و 
ســردار آزمون با ۸ بازی 

را افزود.
در واقع ترکیــب اصلی 

تیم ملی ایران در تمام 
بازی های گذشته در 

صورت نبود مصدوم 

یا محروم از پیش معلوم اســت و همیشه تغییرات 
مربوط به پســت دفاع چپ، هافبک میانی و وینگر 
راست است که اســکوچیچ به مرور این نفرات را به 
علت نبود بازیکن قابل اتکا تغییر داده است. با 
تمام این تفاســیر باید دید سرمربی کروات 
تیم ملی که از نخستین روزهای مربیگری 
در تیم ملی جایگاه ثابتی در میان افکار 
عمومی داشــته و حتــی در مقطعی 
فدراســیون فوتبال به دنبــال پیدا 
کردن جانشین مناسب برای او بود، 
در بازی هــای آینده در آبــان مقابل 
لبنان و ســوریه چه پاســخی به این 

انتقادات خواهد داد.

خبر

ســرمربی تیم والیبال ســپاهان 
گفت: در نظر داریم با تجربه های 
خوبی که از مسابقات چهارجانبه به 
دست آوردیم، به عنوان تیم نخست درخواست حضور 

تماشاگران را به فدراسیون ارسال کنیم. 
رحمان محمــدی راد پــس از کســب قهرمانی در 
مســابقات چهارجانبه »یادبود علی لندی« اظهار 
کرد: در این دوران کرونایی که همه دلتنگ تماشای 
بازی های والیبال هستند، به منظور رعایت پروتکل ها، 
همکاری خوبی با هیئت پزشــکی ورزشی داشتیم 
اما می توان با استفاده از تجارب به دست آمده زمینه 
را برای حضور تماشاچیان در سالن خودمان فراهم 

کنیم، بر همین اساس درخواست حضور تماشاچی را 
با رعایت اساسنامه ها برای فدراسیون ارسال می کنیم.  
وی بعد از مسابقات تهران، مسابقه چهارجانبه اصفهان 
را دومین تورنمنت آمادگی بازیکنانش نام برد و افزود: 
سه بازی اخیر تکمیل کننده دوران آمادگی تیم بود 
و از شرایط تیم راضی هستیم. سرمربی تیم والیبال 
سپاهان ادامه داد: طبق برنامه ریزی با ترکیب های 
مختلف در هر بازی ظاهر شدیم تا بتوانیم به ترکیب ایده 
آل خود برسیم. همچنین بازی های با کیفیتی را از 
سوی تیم ها شاهد بودیم و در مجموع از سطح رقابت ها 
راضی هستم.   وی در خصوص جوانگرایی اعمال شده 
در ترکیب تیم سپاهان نیز توضیح داد: همواره نگاه 

ویژه ای به نیروهای بومی منطقه داشتم و این سیاست 
از سال های پیش در دستور کار باشگاه و تیم است. هر 
سال تعداد بازیکنان بومی رو به افزایش است و در حال 
حاضر  حدود ۱۰ بازیکن بومی در تیم حضور دارند که 

۴ نفر از آنها از رده سنی جوانان و نوجوانان به بزرگساالن 
اضافه شده اند. وی ادامه داد: با تمرینات و نظارت های 
انجام شده نیروهای مستعد شناخته شده و سیستم 
حمایت از بازیکنان بومی، جوان و نوجوان در باشگاه 

راه اندازی و برنامه ریزی شده است.
محمدی راد خاطرنشــان کرد: امیدواریم بتوانیم در 
آکادمی های باشگاه نیروهایی را تربیت کنیم که در 
تیم های جوانان و نوجوانان حضور داشــته باشند. 
زیرا هیچ نماینده ای در این رده ملی از طرف استان 
اصفهان حضور ندارد و این یک نقص اســت که باید 
با همکاری همه نهادها استعدادهای خوب موجود 

در این استان را کشف و تقویت کنیم.

سرمربی تیم والیبال سپاهان:

درخواست حضور تماشاگران را به فدراسیون ارسال می کنیم

خبر

مسابقات ورزشــی نابینایان و کم بینایان استان 
اصفهان روز پنجشــنبه با عنوان "جــام مهر" در 
سه رشــته گلبال، دو و میدانی و شطرنج در شهر 

اصفهان آغاز شد. 
نایب رییس هیات ورزشی نابینایان و کم بینایان 
اســتان اصفهان اظهار داشــت: این رقابت ها با 
مشارکت این هیات، معاونت فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان و اداره کل بهزیستی 

استان  تا ۲۹ مهر امسال برگزار می شود.
سید اصغر فیاض افزود: در دو سال اخیر به دلیل 
شیوع ویروس کرونا مسابقات حضوری برای افراد 
نابینا و کم بینا برگزار نشد و بیشتر برنامه های برگزار 

شده بصورت برخط )آنالین( بود.
وی با بیان اینکه رقابت  های جام مهر با رشته گلبال 
آقایان از روز پنجشنبه در سالن شهید فیاض بخش 
بهزیستی اصفهان آغاز شد، تصریح کرد: در این 
مسابقات پنج تیم شــامل تیم های )الف( و )ب( 
بهزیستی اصفهان، شهرداری، جانبازان و کاشان 
حضور دارند که ۹ داور بازی ها را قضاوت می کنند.

نایب رییس هیات ورزشی نابینایان و کم بینایان 
اســتان با بیان اینکه ۵۰ نفر در رقابت های رشته 
گلبال حضور دارند، خاطرنشان کرد: مسابقات 
رشته گلبال در بخش بانوان بدلیل به حدنصاب 

نرسیدن تعداد تیم ها برگزار نمی شود.
وی همچنین به برگزاری مسابقات شطرنج دختران 
و پســران به صورت انفرادی در ســالن هفت تیر 
اصفهان اشاره کرد و گفت: این رقابت ها ۲۶ مهر 

امسال و یک روزه برگزار خواهد شد.
فیاض ادامه داد: مسابقات دو و میدانی بانوان در 
چهار رشته ۲۰۰، ۴۰۰ و ۸۰۰ متر و پرتاب دیسک با 
حضور حدود ۲۵ نفر ۲۸ مهرماه در پیست ورزشگاه 
انقالب برگزار می شــود و ایــن رقابت ها در بخش 

آقایان نیز با حضور ۳۰ نفر دنبال خواهد شد.
حدود ۴۰۰ ورزشکار زن و مرد  نابینا و کم بینا در 
رشته های گلبال، شطرنج، جودو، دوومیدانی، 
پاورلیفتینگ و شنا در اســتان اصفهان فعالیت 

دارند.

مدال آور مسابقات جهانی کارگران شرکت ها گفت: 
پوشــش و حجاب مانع موفقیت بانوان در رقابت و 
برنامه های ورزشی نیســت و باید زمینه شکوفایی 
و حضور در رقابت های بین المللی برای این قشــر 
فراهم شــود.  پیکارهای جهانی کارگان شرکت ها 
در رشته های دارت، دوومیدانی، والیبال ساحلی، 
فوتبال، تنیس روی میز و شــنا ماه جاری در کشور 
یونان برگزار شد که کاروان ورزشی جهادگران تولید 
از ایران موفق به کسب بیش از ۴۰ مدال مدال طال، 
نقره و برنز شدند. زهره دادخواه اهل و ساکن تیران 
و کرون استان اصفهان که موفق به کسب ۲ مدال 
طال در رشته پرتاب نیزه و پرتاب وزنه شد گفت : رقابت 
سنگینی بین شرکت کنندگان وجود داشت. وی 
افزود: پوشش و حجاب بانوان در تمرین و عرصه های 
بین المللی حفظ می شود و این موضوع محدودیتی 
بــرای حضور آنــان نیســت. دادخواه گفــت: اگر 
حمایت های بیشتری در گذشته از سوی مسووالن 
ورزش اصفهان و کشور انجام شده بود امکان حضور 
در دوره های قبل این رقابت ها وجود داشت. وی ادامه 
داد: باشگاه و امکانات کافی برای رشته پرتاب نیزه و 
پرتاب وزنه بانوان در استان اصفهان وجود ندارد و با 
توجه به شرایط کرونایی و محدودیت ها کار تمرین 
پیش از مسابقه سخت بود و تمرین ها در پارک و فضای 
باز انجام می شد. این ورزشکار و مدال آور عرصه بین 
الملل گفت: بانوان استعداد و توانایی زیادی دارند اما 
کمتر مورد حمایت و توجه قرار گرفته اند و اگر حمایت 

و بسترسازی برای ورزش این گروه فراهم شود شاهد 
افتخارات زیادی خواهیم بود. همچنین مربی این 
ورزشــکار گفت : کســب مدال طال در رقابت های 
بین المللی سخت است و وقتی ورزشکاران موفق به 

کسب عنوان برتر می شوند باید از آنان حمایت کرد.
اســدالله احــدی ادامــه داد: اعــزام قهرمانان به 
کشورهای خارجی نیازمند بودجه است که فوالد 
مبارکه ســپاهان و باشــگاه کارگران برای اعزام این 

ورزشکار اصفهانی پیشگام شدند.
وی اضافــه کــرد: قــرار دادن امکانات ورزشــی به 
ورزشــکاران زن امکان موفقیت آنان در عرصه های 

ملی و بین المللی را افزایش می دهد.
سومین دوره مســابقات جهانی ورزش کارگری از 
۱۵ مهرماه امسال به میزبانی کشور یونان آغاز شد و 
در این رقابت ها سه هزار ورزشکار از ۳۰ کشور جهان 

در۲۸ رشته ورزشی شرکت داشتند.
۷۰ ورزشــکار در ۶ رشــته ورزشــی از ایــران در این 

مسابقات حضور داشتند.

تیم فوالد مبارکه ســپاهان در مسابقات هندبال 
نوجوانان جنوب کشــور به میزبانی اصفهان به 

مقام قهرمانی دست یافت. 
مدیر روابط عمومی هیات هندبال اصفهان اظهار 
داشت: سپاهان در دیدار نهایی ۳۱ بر ۲۱ بر ذوب 

آهن غلبه کرد و در جایگاه نخست ایستاد.
پژمان سلطانی ادامه داد: تیم های فرازبام خائیز 
دهدشت و پارس شــهرکرد نیز در این رقابت ها 
رده های سوم و چهارم را به خود اختصاص دادند.
وی اضافه کرد: این مســابقات با حضور شهید 
شــاملی کازرون، فرازبــام خائیــز دهدشــت، 
مهرپویان شهرکرد، رهنان اصفهان، نجف آباد، 
شــهید چمران الرســتان، ایزی پایپ کاشان و 
آکادمی اندیشه شهرکرد، پارس شهرکرد، ذوب 
آهن اصفهان و فوالد مبارکه سپاهان ب، ولیعصر 
کرمان، فالورجان، شیراز و فوالد مبارکه سپاهان 
الف در ســالن های شهید بهشــتی و سجادی 

اصفهان آغاز شده بود.

رئیس فدراســیون فوتبــال لبنــان از برگزاری 
بازی تیــم ملی ایــن کشــور با ایران بــا حضور 
تماشــاگران خبر داد.تیم ملی فوتبال ایران در 
پنجمین دیدار خود در گــروه A مرحله نهایی 
انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، روز ۲۰ آبان 
میهمان تیم لبنان است. هاشــم حیدر رئیس 

فدراسیون فوتبال لبنان در خصوص این مسابقه 
به ســایت »کوره« گفــت: برای دیــدار با ایران 
روی تماشاگرانمان حساب می کنیم. به گفته 
حیدر، لبنانی ها به دنبال حضور تماشاگران در 
ورزشگاه و حمایت آنها از تیم ملی کشورشان در 

تقابل با ایران هستند.

به مناسبت روز جهانی عصای سفید:

مسابقات ورزشی نابینایان 
و کم بینایان استان اصفهان آغاز شد

خبر

مدال آور مسابقات جهانی شرکت ها:

پوشش و حجاب مانع موفقیت بانوان 
در میدان ورزش جهانی نیست

سپاهان قهرمان مسابقات هندبال نوجوانان کشور شد

انتخابی جام جهانی 2۰22 قطر؛

برگزاری بازی تیم ملی فوتبال ایران و لبنان 
با حضور تماشاگر!

خبر

تیم دوچرخه ســواری فوالد مبارکه ســپاهان 
در اولین مرحله لیگ برتر دوچرخه ســواری 
پیســت با کســب ۱۰ مدال به مقام قهرمانی 

رسید. 
روابط عمومی باشــگاه فوالد مبارکه سپاهان 
روز سه شــنبه اعالم کرد: پس از تیم سپاهان 
با کسب هشت مدال طال و ۲ نقره و یک هزار 
و ۲۹۸ امتیــاز، تیم هــای مس رفســنجان با 
یک هزار و ۷۴ و پیشــگامان کویر یزد با ۹۹۳ 
امتیاز به ترتیب مقام های دوم و سوم را به خود 

اختصاص دادند.
این رقابت ها با حضور ۹ تیم به میزبانی پیست 
دوچرخه ســواری مجموعه ورزشــی آزادی 

برگزار شد و نتایج کامل آن به شرح زیر است:
     اسکرچ

۱. محمد گنج خانلو از فوالد مبارکه سپاهان 
اصفهان

۲. مسعود خاکی از هیات زنجان
۳. بهنام آرین از مس رفسنجان

     مدیسون
۱. تیم فوالد مبارکه سپاهان 

۲. تیم پیشگامان کویر یزد
۳. تیم مس کرمان

     اسپرینت
۱. محمد دانشورخرم از فوالد مبارکه سپاهان 

اصفهان
۲. احسان خادمی از مس رفسنجان

۳. رضا رشنو از پیشگامان کویر یزد
     تعقیبی تیمی

۱. تیم  فوالد مبارکه سپاهان
۲. تیم  پیشگامان کویر یزد

۳. تیم مس رفسنجان
     تیم اسپرینت

۱. تیم فوالد مبارکه سپاهان اصفهان
۲. تیم مس رفسنجان

۳. تیم پیشگامان کویر یزد
     یک کیلومتر

۱. احسان خادمی از مس رفسنجان
۲. رضا رشنو از پیشگامان کویر یزد

۳. محمد رحیم آبادی از مس کرمان
     دور امتیازی

۱. بهنام آرین از مس رفسنجان
۲. بهنام خلیلی خسروشاهی از فوالد مبارکه 

سپاهان اصفهان
۳. محمد رجبلو از پیشگامان کویر یزد

      تعقیبی انفرادی
۱. بهنام خسروشاهی از سپاهان اصفهان

۲. علیرضا حقی از پیشگامان کویر یزد
۳. بهنام آرین از مس رفسنجان

      اومینیوم
۱. محمد گنج خانلو از سپاهان اصفهان

۲. علی لبیب از پیشگامان کویر یزد
۳. محسن رحمانی از مس رفسنجان

      کایرین
۱. محمد دانشور خرم از سپاهان اصفهان

۲. احمد نصرآبادی از سپاهان اصفهان
۳. حسن حصاری از پیشگامان کویر یزد

سایت فوتبال رنکینگ پس از پیروزی شاگردان 
اسکوچیچ مقابل امارات و تســاوی برابر کره 
جنوبی، رده جدید تیم ملی کشورمان را افشا 

کرد. 
به گزارش فارس، در حالی که سایت فیفا هفته 
آینده از رنکینگ جدید تیم های ملی پس از 
انتخابی جام جهانــی ۲۰۲۲ قطر، رونمایی 
خواهد کرد، سایت »فوتبال رنکینگ« از رده 

جدید تیم ملی کشورمان پرده برداشت.
این سایت طبق فرمول های موجود رده جدید 
تیم ملی کشورمان را پس از پیروزی مقابل تیم 
ملی امارات و تساوی مقابل کره جنوبی پیش 
بینی کرد و مدعی شــد که ایران یک پله دیگر 

صعود خواهد کرد.
این رسانه نوشت که تیم ملی کشورمان با امتیاز 
۱۵۴۵ با یک پله صعود در رده بیســت و یکم 

جهان و اول آسیا خواهد ایستاد. 
فوتبال رنکینگ مدعی شد که ایتالیا با وجود 
شکست در لیگ ملت های اروپا یک پله صعود 
کرده و در رده چهارم دنیا ایستاده است و تیم 
ملی انگلیس بــه رده پنجم ســقوط خواهد 
کرد. تیم ملی فرانسه نیز که در لیگ ملت های 
اروپا به مقام قهرمانی رســید در رده سوم دنیا 

خواهد ایستاد.

سپاهان در اولین مرحله 
لیگ برتر دوچرخه سواری 
پیست در جایگاه اول ایستاد

پیش بینی ها از رنکینگ جدید تیم 
ملی کشورمان:

صعود یک پله ای 
در رده بندی فیفا 
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۵ مشکل شکمی که هرگز نباید نادیده بگیرید 
دردهایــی کــه در ناحیه شــکم 
گاهــی  می  کنیــم  احســاس 
می تواند هشــداری جدی برای 

وجود یک بیماری خطرناک باشد. 
وقتی صحبت از درد معده می شــود، یافتن علت 
مشکل دشــوارتر از حل ســودوکو پیشرفته است. 
در زیر برخی از عالئم ذکر شــده اســت که به شما 
می گوید دردهای شــکمی گویای کدام وضعیت 

سالمتی است؛
1. رفالکس اسید

دکتر دیوید پورا می گوید: احســاس یا سوزش زیر 
استخوان سینه که معموال پس از غذا خوردن یا دراز 

کشیدن بدتر می شود.
راهــکار: اگــر فقط چنــد بار در ســال احســاس 
ســوختگی می کنید، آن را با آنتی اســید ها مانند 
Tums درمان کنید. اگر چند بار در هفته به آن مبتال 
می شوید، ممکن است به بیماری رفالکس معده 
)GERD( مبتال باشید. پزشــک می تواند تعیین 
کند که آیا دارویی برای کاهش تولید اسید به شما 

کمک می کند یا خیر.
2. آپاندیسیت

 التهاب آپاندیس، یک کیسه انگشتی باریک متصل 
به روده بزرگ اســت که بیش از ۵ درصد از افراد در 

زندگی خود با آن مشکل خواهند داشت.
چه حســی دارد: ناراحتی کسل کننده در اطراف 
ناف که به ســمت پایین شکم راســت شما حرکت 
می کند. با گذشت زمان بسیار دردناک می شود و 
راه رفتن درد را بدتر می کند. در این شرایط بالفاصله 
به اورژانــس مراجعه کنید چرا که برای برداشــتن 
آپاندیس نیاز بــه جراحی دارید. اگــر بیش از حد 
منتظر بمانید، ممکن اســت پاترکیده و جانتان را 

تهدید کند. 
)IBS( ۳. سندرم روده تحریک پذیر

مطالعات نشان می دهد که حدود ۱۲ درصد از افراد 
مبتال به IBS هستند.

چه حســی دارد: تهوع، نفخ، اســهال یا یبوست 
و گرفتگی در قســمت تحتانی شــکم. دکتر لورن 
گرسون، استادیار سابق پزشکی دانشکده پزشکی 
دانشــگاه اســتنفورد می گوید ایــن عالئم هنگام 

حرکت روده ها کاهش می یابد.
راهکار: به پزشــک مراجعه کنید، احتماال داروی 
ضد اسپاسم تجویز می کند که ناراحتی عمومی را 

نیز تسکین دهد.
۴. سنگ کیسه صفرا

سنگ های کیســه صفرا ناگت هایی به اندازه توپ 

نخودی تا گلف در کیسه صفرا، کیسه ای متصل به 
کبد و روده کوچک است که از کلسترول سفت شده 
و صفرا )مایعی که به هضم چربی کمک می کند( 
ساخته شده اند، آن ها به دلیل رژیم غذایی پرچرب 
یا کیسه صفرا که به درستی تخلیه نمی شود ایجاد 
می شوند. سنگ کیســه صفرا بسیار شایع است و 

زنان بیشتر از مردان به آن مبتال می شوند.
عالئم آن به این صورت است که یک درد شدید در 
قسمت میانی باالی شکم مایل به سمت راست، زیر 
قفسه سینه شما حرکت می کند. درد می تواند پس 

از صرف غذا تشدید شود.
راهکار: اگر درد در چند ســاعت برطرف نشــد یا 
تب یا استفراغ داشــتید، به پزشک مراجعه کنید. 
او می تواند ســنگ کیســه صفرا را از طریق ســی 

تی اسکن یا سونوگرافی تشــخیص دهد. ممکن 
است برای برداشتن کیســه صفرا به جراحی نیاز 

داشته باشید.
۵. زخم معده

 زخمی که در دیواره معده ایجاد می شــود. در این 
شــرایط درد سوزشــی در معــده شــروع و قطــع 
می شود، اما وقتی گرسنه می شوید بدتر می شود. 
اگر از دارو های غیر اســتروئیدی مانند آســپرین 
یا ایبوپروفن اســتفاده می کنید، فورا آن را متوقف 
کنید، ایــن دارو هــا باعــث تخریب مخــاط معده 
می شــوند. به پزشــک خود مراجعه کنید؛ ممکن 
اســت برای از بین بردن باکتری های ایجاد کننده 
زخم یا حتی جراحی به آنتی بیوتیک نیاز داشــته 

باشید.

دانستنیها

عوامل، اختالالت و بیماری های 
مختلفی وجود دارند که می توانند 
باعث بروز درد در گردن و نواحی 

اطراف آن شوند. 
انجمن ارتوپدی و جراحی تروما در آلمان اعالم کرد که 
دالیل تورم گردن شامل مواردی، مانند گلو درد و موارد 

جدی مانند سرطان غدد لنفاوی است.

این انجمن در گزارشــی توضیح داد که تورم گردن 
ممکن است به دلیل کیست گردن، آبسه یا انسداد 
ورید بزرگ گردن باشد که به دلیل لخته شدن خون 
ناشی از برخی اقدامات پزشکی مانند ضربان سازی 

باشد.
بر اساس این تحقیقات، تورم گردن ممکن است نشان 
دهنده التهاب غدد لنفاوی ناشی از عفونت باکتریایی 

یا ویروسی در ناحیه  از سرمانند گلودرد استرپتوکوک 
یا ناشــی از بیماری خاصی مانند سل، سفلیس، یا 

سرطان غدد لنفاوی باشد.
علت تورم گردن ممکن اســت به دلیل غده تیروئید 
باشد، مانند گوآتر یا سرطان تیروئید یا بیماری های 

غدد بزاقی مانند بزرگ شدن غده پاروتید باشد.  
روش درمان این عارضه 

- لخته خون داخل ورید  با دارو درمان می شــود و از 
دارو ها برای درمان ســیاالدنیت استفاده می شود، 
در حالی که غده ملتهب ممکن است نیاز به جراحی 

داشته باشد.  

- اگر تورم در گردن ناشی از فیستول در گردن یا آبسه 
باشــد،  باید از عمل جراحی برای خــارج کردن آن 

استفاده کرد.
- اگر علت متورم شــدن غدد لنفاوی پیدا نشــود یا 
نشانه هایی از بیماری جدی مانند لنفوم وجود داشته 
باشــد، غدد لنفاوی با جراحی برداشته شــده و در 

آزمایشگاه بررسی می شود. 
- گوآتر با دارو، جراحی یا ید درمانی )رادیواکتیو( بسته 

به علت و وسعت بیماری، درمان می شود.
توصیه می شود برای تعیین علت اصلی تورم گردن و 

درمان به موقع با پزشک مشورت کنید.

با عوامل به وجودآورنده 
درد گردن آشنا شوید 

دانستنیها

کدو ســبز حاوی ویتامین های زیادی است که 
می تواند بیماری های گوناگون را درمان کرده و 

باعث تقویت حافظه شود. 
کدو سبز یکی از غذا های مغذی بوده که شامل 
 ،C ارزش غذایی باال و مواد مغذی مانند: ویتامین
ویتامین A، منیزیم، پتاسیم، مس، فیبر، فوالت، 
منگنز، فسفر وریبوفالوین اســت و دارای طبع 

سرد و خک است.
 B۶ و B۱ این گیاه مقدار قابل توجهی از ویتامین
مورد نیاز بدن را نیز تأمین می کند. از دیگر مواد 
مغذی موجود در کدو سبز می توان به پروتئین، 
روی، کلسیم، آهن، نیاسین، تریپتوفان، ویتامین 
K و… اشاره کرد. مصرف کدو سبز به پیشگیری 
از بیماری اسکوربوت، کبودی و… که در نتیجه ی 
کمبود ویتامین C به وجود می آید کمک خواهد 
کرد، همچنیــن می تواند به پیشــگیری از بروز 
سرطان و پیری زودرس بپردازد. در واقع این گیاه 
حاوی عناصر ضد ســرطانی بوده و از ســرطان 

کولون )روده بزرگ( پیشگیری می کند.
پتاســیم موجــود در کدو ســبز بــرای کاهش 
فشــارخون بســیار مفید اســت و مصرف آن از 
افزایش قند و چربی خــون جلوگیری می کند؛ 
بنابراین کدو سبز یکی از بهترین و مغذی ترین 
غذا ها برای مبارزه با بیماری هاست، به دلیل اینکه 
حاوی ترکیبات آنتی اکســیدانی و ضد التهابی 
است. همچنین از آن جایی که کدوسبز دارای 
ویتامین های C باالیی است، می تواند بیماری 

آسم را درمان کند.
برخی از دانشمندان معتقد هستند که کدو سبز 
حاوی ترکیبات ضد پیری بسیار خوبی است و به 

همین علت آنتی اکســیدان های موجود در آن 
موجب تقویت حافظه و کاهش مشکالت وابسته 

به سن به میزان ۴۰ درصد می شود.
     کاهش وزن با مصرف کدو سبز

بیــش از ۹۵ درصد کدو ســبز آب اســت و برای 
افــرادی که قصد الغــری دارنــد بهترین منبع 
کاهش وزن به شمار می آید. همچنین، کدو سبز 
حاوی کالری کمی است به صورتی که هر ۱۰۰ 
گرم آن فقط حدود ۲۵ کالری دارد. عالوه بر این 
مشخص شده اســت که کدو سبز متابولیسم یا 

سوخت و ساز بدن را باال می برد.
     فواید بیشمار مصرف کدو سبز

افزودن کدو سبز به نان ها و کلوچه ها، آن ها را سه 
برابر مرطوب تر و لطیف تر می کند.

کدو یبوست و سوء هاضمه را رفع و رگ های بدن را 
تمیز خواهد کرد.

برای یرقان بسیار مفید بوده و باعث کاهش تب 
بدن افراد خواهد شد.

همچنیــن مــس یافــت شــده در کــدو ســبز 
تاثیر بــه ســزایی در کاهش عالیــم آرتروز های 

روماتیسمی دارد.
     نکاتی برای خرید و نگهداری کدو سبز

حتما در زمان خرید، کدو ســبز هایی را انتخاب 
کنید که سنگین تر از اندازه شــان بوده و دارای 
پوست براق و تمیز باشند. کدو را باید نشسته در 
کیســه پالســتیکی در یخچال نگهداری کنید 

در اینصورت تا هفت روز سالم خواهند ماند.
همچنین، پوســت کدوســبز نباید بیش از حد 
سفت باشد؛ چرا که که پوست سفت نشاندهنده 

بیش از حد رسیدن کدو است.

جادوی تقویت حافظه با مصرف کدو سبز 

تغذیه

ورزش کــردن، درســت بعــد از اینکــه غذا 
خورده ایــد، باعــث می شــود احســاس 
خســتگی و در معده نیز احساس ناراحتی 
کنید. اگر بالفاصله بعد از غذا خوردن شروع 
به ورزش کــردن کنید، مانــع از هضم غذا 
خواهید شد. اگر چندین ساعت از آخرین 
غذایی که خورده اید گذشته است، بیشتر 
متخصصــان موافق اند که بهتر اســت یک 
ساعت قبل از ورزش میان وعده ای کوچک 
میل کنید تا به بدنتان ســوخت برســانید. 
ترکیبــی از کربوهیدرات هــا و مقــداری 
پروتئین، که زیر ۲۰۰ کالری باشد، به خوبی 

جواب می دهد.
به خاطــر داشــته باشــید ورزش با شــکم 
خالی ایده آل نیســت. حتی صبح هــا که از 
خواب بیدار می شــوید، باید این مســئله را 
رعایت کنید. شــاید اول صبح غــذا خوردن 
برای تان مشــکل باشــد؛ اما رســاندن مواد 
مغذی سالم به بدن برای ورزش بسیار ضروری 

است. ورزش بعد از غذا چه مزایایی دارد؟ 
۱ - نتیجه ورزش کردن بعــد از غذا خوردن 

ساختن عضله بیشتر است.
هر چقدر در طول ورزش بیشتر کربوهیدرات 
بسوزانید، بعد از ورزش، بیشتر چربی خواهید 
سوزاند. بدن برای کار کردن به انرژی نیاز دارد. 
غذا خوردن قبل از ورزش، مصرف اکسیژن 
پس از ورزش را افزایش می دهــد. به مقدار 
کالری که بعد از ورزش کردن می ســوزانید 
)EPOC( می گوینــد. بیشــتر کالــری که 
می سوزانیم از چربی می آید. این یعنی بعد 
از ورزش، بیشتر چربی می سوزانیم تا وقتی 

قبل از آن.
۲ - مصرف کالری کمتر خوردن غذا قبل از 
ورزش باعث می شود، بعدا در طول روز، کمتر 
کالری مصرف کنید. به ایــن دلیل که وقتی 
ورزش می کنید، بدن بهتــر و از مواد مغذی 
و کربوهیدرات هایــی اســتفاده می کند که 

دریافت کرده اید. 
تحقیق ها نشان داده افرادی، در طول روز، از 
دیگران کمتر غذا مصرف می کنند که قبل از 
ورزش، کربوهیدرات های پیچیده می خورند.

سبک زندگی

ورزش کردن بعد از غذا 
چه عوارضی دارد؟

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۶۱۱، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۹، جلسه هیات 
ع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  موضو
رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده 
در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۲۲۸۵ مربوط 
به تقاضای آقای/خانم محمدعلی مختاری 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 ثبت در صفحه ۴۲۲ دفتر 
۱۷۰ 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 محمدعلی مختاری به شناسنامه شماره ۷۱ 
کدملی ۱۱۴۰۹۶۸۴۷۵ صادره فرزند فتحعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت ۲۳۴/۴۷ مترمربع پالک شماره ۴۳۳۹ فرعی از ۸۷ 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: ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۰۵۷۱۲ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۸۰۰۰۱۵۹، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۹، برابر رای شماره 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۸۰۰۰۱۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کوهپایه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی توسلی فارفانی 
به شناسنامه شماره ۱۴۰۵ کدملی ۴۴۴۹۳۵۰۹۴۴ صادره عقدا فرزند اسماعیل در 
ششدانگ یک واحد پرورش ماهی به مساحت ۱۱۰۴/۵۴ مترمربع پالک احداثی در 
قسمتی از پالک شماره ۸ فرعی از ۳۵ اصلی واقع در فارفان بخش ۲۱ حوزه ثبت ملک 
کوهپایه خریداری )بموجب سند بیع رسمی به شماره ۱۲۶۷۷۶ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۰۵ 
تنظیمی دفترخانه ۵۴ اصفهان بنام متقاضی( محرز گردیده است. 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 از تاریخ انتشار 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: ۱۴۰۰/۰۷/۲۴، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ – اصغر علی خانی کوپایی رییس ثبت اسناد و امالک کوهپایه – 

۱۲۰۶۱۲۱ / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۳۰۰۱۱۰۷۰، چون آقای سیدحمیدرضا مدرس فرزند 

سیدمصطفی بموجب درخواست وارده به شماره ۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۳۰۰۰۸۸۳۹، 
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ و باستناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما 
گواهی شده مدعی شدند که سند مالکیت مقدار ۵۶۲۵% سهم مشاع از ۲۸۸۳۶ سهم 
ششدانگ پالک شماره ۴۷۳ واقع در قطعه ۶ نجف آباد بخش ۱۱ ثبت اصفهان که در 
صفحه دفتر امالک الکترونیکی شماره ۱۳۹۷۲۰۳۰۲۰۳۰۰۱۸۸۸۶ بنام نامبرده 
ذیل ثبت شماره  و سند چاپی شماره ۰۱۶۹۳۳ ج ۹۷ ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده 
بعد بموجب سند انتقال قطعی شماره دفترخانه نجف آباد به نامبرده انتقال یافته و 
معامله دیگری هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایی 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
گهی می شود که هرکس  تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب آ
گهی ذکرشده( نسبت به آن یا وجود سند  مدعی انجام معامله )غیراز آنچه در این آ
گهی تا ده روز به این اداره مراجعه و  مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آ
اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 
به متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۴، حجت اله کاظم زاده 
اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف محسن نساج نجف 

آبادی – ۱۲۰۶۱۳۳ / م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکبابخانه  پالک  شماره ۳۷۸/۴ واقع در قطعه ۳ نجف آباد بخش 
۱۱ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام احمد ستایش )وغیره( فرزند عبداله 
درجریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دستور قسمت اخیرماده ۱۵ قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ساعت ۸ صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد و درصورت مصادف با تعطیلی عملیات تحدید حدود روز بعد 
انجام می پذیرد. لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطارمی گرددکه 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده ۲۰ قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی )۳۰( روز 
 پذیرفته خواهد شد. سرپرست ثبت اسناد و امالک نجف آباد حجت اله کاظم زاده 

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ - ۱۲۰۵۶۸۵/ م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۰۶۰۰۷۰۲۱، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰، آقای/خانم 
محمد جواهریان فرزند حسین به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا 
شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت دویست و هشتاد و سه-هفتصد و 
پنجاهم دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره ۷۲/۵۶۶۵ واقع در خمینی شهر بخش 
۱۴ ثبت اصفهان که در صفحه ۴۸۲ دفتر ۴۴۱ امالک ذیل ثبت ۹۶۷۵۵ به نام نامبرده 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب حکم دادگاه ۱۹۸۳، ۱۳۷۶/۰۸/۲۲ دفترخانه 
اسناد رسمی به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده نحوه گم شدن 
یا ازبین رفتن جابه جایی ازبین رفته مفقود شده است. چون درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیراز آنچه در این آگهی ذکر 
شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. رییس اداره ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۰۶۳۹۹ / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
نظربه اینکه سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین شماره ۳۸۶ فرعی از ۴ اصلی که 
در دفتر ۱۲  صفحه ۵۹۳ به نام غالمحسین برزوکی ثبت و سند صادر گردیده سپس 
بموجب سند شماره ۷۹۳۴، ۳. ۱۱. ۲۷ دفتر ۶۸ اصفهان به هاشم نادری و بموجب 
ک فوق به تاجماه  سند شماره ۳۶۰۶۹، ۸. ۴. ۳۳ دفتر یک شهرضا ششدانگ پال
خانم توکلی انتقال گردیده اینک ورثه نامبرده باارایه درخواست کتبی به شماره وارده 
۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۰۸۰۱۱۰۱۶، ۱۴۰۰/۷/۱۷ به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضا شهود آن ذیل شماره ۹۶۶۱۱، ۱۴۰۰/۶/۶ به گواهی دفترخانه شماره سه 
شهرضا رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
گهی  استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آ
می شود. چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشاراین آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارایه کننده سند مستردگردد. بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه 
نشود. اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. مرتضی قدیری 

سرپرست واحدثبتی حوزه ثبت ملک شهرضا – ۱۲۰۷۲۲۸ / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
نظربه اینکه سندمالکیت ششدانگ قطعه زمین شماره ۲۲ فرعی از ۴ اصلی که در 
دفتر ۱۲ صفحه ۵۶۳ به نام غالمحسین برزوکی ثبت و سند صادر گردیده سپس 
بموجب سند شماره ۷۹۳۴، ۳. ۱۱. ۲۷ دفتر ۶۸ اصفهان به هاشم نادری و بموجب 
ک فوق به تاجماه  سند شماره ۳۶۰۶۹، ۸. ۴. ۳۳ دفتر یک شهرضا ششدانگ پال
خانم توکلی انتقال گردیده اینک ورثه نامبرده باارایه درخواست کتبی به شماره وارده 
۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۰۸۰۱۱۰۱۷، ۱۴۰۰/۷/۱۷ به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضا شهودآن ذیل شماره ۹۶۶۰۹، ۱۴۰۰/۶/۶ به گواهی دفترخانه شماره سه 
شهرضا رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقودگردیده 
است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
گهی  استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آ
می شود. چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارایه اصل سند مالکیت یا سندمعامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارایه کننده سند مستردگردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. مرتضی قدیری 

سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرضا – ۱۲۰۷۲۳۵ / م الف

آگهی مزایده
گهی: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱،  گهی: ۱۴۰۰۰۳۹۰۲۱۴۱۰۰۰۰۳۶، تاریخ آ شماره آ
شماره پرونده: ۱۳۹۸۰۴۰۰۲۱۴۱۰۰۰۳۲۲، آگهی مزایده پرونده شماره بایگانی: 
۹۸۰۰۵۶۳، ششدانگ پالک ثبتی شماره ۴۶۶۳۵ فرعی از ۳۰۱ اصلی) چهل و شش 
هزار و ششصد و سی و پنج فرعی از سیصد و یک اصلی( مفروز و مجزا شده از فرعی از 
اصلی مذکور قطعه واقع در بخش ۱۶ حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان به 
مساحت ۵۰ متر مربع )بدون حق سرقفلی( به حدود: شماال بطول ۱۰ متر به پالک 
۴۶۶۳۴ فرعی شرقا بطول ۵ متر به پالک ۴۶۶۳۷۴ فرعی جنوبا بطول ۱۰ متر به پالک 
۴۶۶۳۰ فرعی غربا بطول ۳ متر به گذر ۳۰ متری )فواصل پی است( مشخصات مالکیت: 
مالکیت منصور فاتحی فرزند ولی اله شماره شناسنامه ۸۲۱ تاریخ تولد ۱۳۵۴ دارای 
شماره ملی ۱۲۸۵۸۵۷۳۶۴ با جزء سهم ۶ از کل سهم ۶ بعنوان مالک شش دانگ 

عرصه و اعیان موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۲۶۴۴۲۴ که در صفحه ۵۲ 
دفتر امالک جلد ۴۸۳ ذیل شماره ۱۰۷۱۷۱ ثبت گردیده است. محدودیت: یک مورد 
بازداشت دائم بموجب دستور شماره ۱۳۹۷۰۰۹۰۰۰۱۹۰۹۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ 
صادره از اجرای احکام شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه 
به میزان ششدانگ عرصه و اعیان به مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به نفع بازداشت 
می باشد. محدودیت دفتر امالک: رهنی شماره ۱۹۲۰۱۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۳ 
که بنفع بانک اقتصاد نوین شعبه شاهین شهر در رهن است طبق نظر کارشناس 
رسمی دادگستری واقع در آدرس شاهین شهر گلدیس بلوار دانشجو نبش بلوار فدک 
فرعی ۱ شرقی جنب نانوایی مورد مزایده عبارت است باتوجه به پروانه ساختمان شماره 
۴۵۲۳۹، ۸۳/۱۲/۶ و پایان ساخت شماره ۵۴۳۵۲ مورخ ۸۶/۱۰/۲۲ یک باب مغازه 
تجاری به مساحت ۵۰ متر مربع با قدمت حدود ۱۳ سال با اسکلت بتنی و سقف تیرچه 
بلوک و نمای شمالی و غربی آن ترکیبی از سنگ و شیشه سکوریت در حال حاضر به 
عنوان امالک فدک با کد ۳۹۸ مشغول به کار می باشد کف سرامیک و دیوارهای ضلع 
جنوبی و شرقی ترکیبی از رنگ آمیزی و دکوراسیون چوبی است آبدارخانه با کابینت ام 
دی اف سیستم گرمایش بخاری گازی و سیستم سرمایش کولرآبی می باشد و دارای کلیه 
امتیازات شهری آب و برق و گاز است و سرقفلی آن متعلق به غیر است. ارزیابی ملک: 
باتوجه به بازدید مطالعات و بررسی های انجام شده نوع کاربری تجاری موقعیت مکانی 
مساحت عرصه و اعیان امتیازات و کلیه عوامل موثر در تاریخ ارزیابی ارزش ششدانگ 
ملک فوق به مبلغ ۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعالم می گردد مراتب جهت هرگونه 
دستور مقتضی تقدیم حضور می گردد و بنابر اعالم دارای بیمه می باشد که از ساعت 
۹ الی ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ در واحد اجرای اسناد رسمی شاهین 
شهر واقع در شاهین شهر خیابان مدرس به مزایده گذارده می شود. مزایده برای 
ششدانگ پالک ثبتی شماره ۴۶۶۳۵ / ۳۰۱ واقع در بخش ۱۶ شاهین شهر از مبلغ 
۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )بدون سرقفلی( معادل پانصدو پنجاه میلیون تومان شروع 
و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 
و مصرف درصورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده درصورت وجود مازاد وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا این آگهی در 
یک نوبت در روزنامه سیمای شهر چاپ اصفهان مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ درج و منتشر 
می گردد و درصورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحا شرکت در 
جلسه مزایده خریدار منوط به پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ پایه مزایده به حساب سپرده 
ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده به همراه تقاضای کتبی و ارایه 
کارت شناسایی معتبر الزامی بوده و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش 
را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و درصورتی که 
ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ده درصد واریز شده 
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. دراین صورت عملیات فروش از 
درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. رشید توکلی مسوول واحد اجرای اسناد 

رسمی شاهین شهر - ۱۲۰۴۵۲۹ / م الف 

آگهی انتقالی 
شرکت تعاونی زراعی ره آورد به شماره ثبت ۴۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۳۸۵۱ به 
موجب آگهی تغییرات شماره ۱۳۹۸۳۰۴۰۲۰۸۵۰۲۰۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ و 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ مرکز اصلی شرکت تعاونی 
زراعی ره آورد از واحد ثبتی اصفهان به واحد ثبتی نجف آباد به نشانی استان اصفهان، 
شهرستان نجف آباد، بخش مهردشت، شهر علویجه، محله کوه شهال و تنگه زرین، جاده 
دامداری علینقیان، پالک ۰، طبقه همکف کدپستی ۸۵۵۱۸۷۹۵۷۳ انتقال یافت 
و در این اداره تحت شماره ۴۷۱۲ به ثبت رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد )۱۲۰۷۶۳۴(

آگهی
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 Google با Chromecast Google جدیدتریــن
TV یکی از بهترین دستگاه های پخش کننده 
اســت که می توانید خریداری و از آن اســتفاده 
کنید. کنترل خدمات تجهیــزات الکترونیکی 
 Google-Assistant توســط یک رابط کاربری

بسیار شیرین است.
 Google بــا Chromecast قابلیت اســتفاده از
TV به عنــوان یک ریمــوت وجــود دارد اما اگر 
می خواهید به سادگی می توانید از تلفن همراه 
خود به عنوان ریموت کنترل Google TV کنید. 
برای این منظور برنامه ای وجــود دارد که در ۱۴ 
کشور دنیا در دسترس و قابل بهره برداری است. 
کافی اســت آن را بارگیری کنیــد و پس از نصب 
می توانید با تلفن Android خودکنترل خدمات 

تجهیزات الکترونیکی را در دست بگیرید.
 Android نحوه استفاده از تلفن     

به عنوان ریموت Google TV راه اصلی
 Google را از فروشــگاه Google TV ۱-  برنامه

Play بارگیری و نصب کنید.
۲-برنامه را اجرا کنید.

۳-روی نماد ریموت کنترل )remote( در گوشه 
سمت راست پایین برنامه ضربه بزنید.

۴-برای اولین بار که برنامه را راه اندازی می کنید، 

باید مجوز مکان را بدهید. در حین اســتفاده از 
برنامه ضربه بزنید.

۵-فهرستی از دستگاه های Google TV موجود 
در اختیار شما قرار می گیرد. روی دستگاهی که 

می خواهید کنترل کنید ضربه بزنید.
۶-یک کد شش رقمی روی تلویزیون شما ظاهر 

می شود. کد را داخل برنامه وارد کنید.
۷-ازاینجــا، می توانید از حرکات بــرای حرکت 
در برنامه اســتفاده کنید. برای حرکت به چپ، 
انگشت خود را به چپ بکشید و غیره. دکمه های 
بازگشــت )Back(، صفحه اصلــی )Home( و 
دستیار )Assistant( همان طور که انتظار دارید 
کار می کنند. اگر کشــیدن انگشــت شما مهم 
نیست، می توانید روی ســه نقطه در گوشه باال 

سمت راست ضربه بزنید.
۸- برای تغییر به پد D روی کنترل D-pad ضربه 

بزنید.
 Android نحوه استفاده از تلفن     

به عنوان ریموت Google TV راه سریع
۱-همچنین می توانید برای دسترسی سریع به 
 )notification shade( ریموت، یک کاشی سریع

به تلفن خود اضافه کنید.
۲-سایه اعالن خود را به پایین بکشید.

۳-برای ویرایش ســایه اعــالن، روی نماد مداد 
ضربه بزنید.

۴-نماد کنترل تلویزیون )TV Remote( را پیدا 
کنید. روی آن ضربه بزنید و نگه داریــد و آن را به 

منوی تنظیمات سریع خود بکشید.
۵-ازآنجا، نماد Remote TV در سایه اعالن شما 
در دسترس خواهد بود. فقط روی آن ضربه بزنید 
تا مستقیما به رابط کاربری ریموت کنترل که در باال 

توضیح داده شد، منتقل شوید.

شرکت گوگل قصد دارد فضای ذخیره نامحدودی را 
برای پشتیبان گیری در واتساپ فراهم کند.  واتساپ 
در حال کار بر روی بخش جدیدی است تا به کاربران 
اجازه دهد حجــم backup چت خــود را مدیریت 
کرده و محتوای خاصی مانند اسناد و عکس ها را از 
قسمت پشتیبان خود حذف کنند. این تغییر در ابتدا 
می تواند به دستگاه های Android محدود شود و 
 Google Drive ممکن است با پشتیبان گیری در
ذخیره شــود. برای قابلیت جدید واتســاپ یعنی 
مدیریت اندازه پشتیبان هنوز زمانی ارائه نشده است. 
تصویری زیر نشان می دهد چگونه بخش جدید به 
کاربران اجازه می دهد که با حذف عکس ها، صدا 
یا اسناد اندازه پشتیبان خود را مدیریت کنند. هنوز 
تغییرات قابل مشاهده نیست، زیرا گفته می شود این 
تغییر در حال توسعه است. در حال حاضر، واتساپ 
هیچ گونه جزئیاتی مربوط به اندازه پشتیبان در برنامه 
خود را در اختیار کاربران قرار نداده است. با این حال، 
کاربران این امکان را دارند که فیلم ها را از پشتیبان 

گیری فضای ابری خود حذف کنند.
     همکاری گوگل و فیسبوک برای فضای 

ابری واتساپ
ســرویس Google Drive در تالش است فضای 
ذخیره نامحدودی را برای پشتیبان گیری واتساپ 

فراهم کند، اگرچه اوایل امسال فضای نامحدود برای 
عکس ها را متوقف کرده بود چنین حرکتی می تواند 
در آینده برای پشتیبان گیری واتســاپ نیز به کار 
گرفته شود. واتساپ همچنین در حال پیاده سازی 
رمزگذاری بر روی cloud اســت تا امنیت آن را باال 
ببرد. این اپلیکیشن هفته گذشته، یک آزمایش به 
منظور به روزرسانی متمرکز بر امنیت در دستگاه های 

Android و iOS را آغاز کرد. 
قابلیت Community نیز قابلیت جدید است که 
واتساپ در حال گسترش آن است. این قابلیت از 
سیستم "دعوت" استفاده می کنند که به دیگران 
امکان می دهــد در قالب کد QR ایــن دعوت ها را 
بپذیرند کاربران همچنین می توانند این دعوت ها را 

به اشتراک بگذارند.

بهترین راه برای نظافت حوله ها این است که بعد از 
هر استحمام آن را خشک کنید. 

تا بحال فکر کرده اید هنگامی که دوش گرفته اید تمیز 
هستید و بوی خوبی دارید، اما وقتی که چند بار از 
حوله حمام تان استفاده می کنید بوی بدی به خود 
می گیرد مخصوصا اینکه حوله خود را در معرض هوا 
قرار نداده باشید، در این مطلب علت بوی بد حوله 
حمام را خواهیم عنوان کرد و همچنین راه های از 

بین بردن آن را، با ما باشید.
حوله های حمام پــس از چند بار اســتفاده، بوی 
رطوبت می گیرد. اما معموال همــه ما عادت داریم 
حوله حمام را دیر به دیر بشوییم، زیرا فکر می کنیم، 
چون از حمــام آمده ایم و بدنمان تمیز اســت نیاز 
به شست وشوی حوله حمام نیســت. بسیاری از 
باکتری هــا، قارچ ها، ویروس هــا و حتی عفونت و 
التهاب می تواند به وسیله همین حوله ها منتقل 
شود. شما در هر ۲ تا ۳ سانتیمتر از پوستتان حدود 
۱۹ میلیون سلول و ۶۵۰ غده عرق دارید. حدود ۲۰ 
الیه اول پوست سلول های مرده است که بعضی از 
آن ها با استحمام کنده می شود، اما بقیه آن هنگام 
خشک کردن جدا می شود و به حوله می چسبد. 
در ادامه با راه های از بــردن بوی نامطبوع حوله ها 

آشنا می شویم.
     حوله حمام تان را دو روز در هفته بشویید

بهترین راه برای نظافت حوله ها این است که بعد از 
هر استحمام آن را خشک کنید و در محیط مرطوب 
حمام قرار ندهید. اســتاندارد شستن حوله های 
حمام معموال بعد از هر سه بار استفاده است که با 
فرض استحمام هر روزه، باید حوله حمام تان را دو 

روز در هفته بشویید.
حوله هــا به دلیــل تماس با پوســت و روپوســت و 
رطوبت، معموال مکان مناسبی برای رشد قارچ ها 

و باکتری هاست.
حوله ها را در سبد لباس های شستنی نیندازید

اگر زمان شســتن حوله هاســت، این کار را انجام 
دهید. انداختن آن ها در سبد لباس شویی و چندین 
روز انتظار برای شســتن آن ها می توانــد بوی بد را 

بدتر کند.
     استفاده متناسب از شوینده ها

برای از بین بردن بوی رطوبت حوله ها استفاده از مواد 
شوینده یا صابون مایع در حد متوسط مناسب است. 
اگرچه این محصوالت تمیز کردن و ضدعفونی کردن 
حوله ها را تسهیل می کنند، اما در صورت استفاده 

بیش از حد، پارچه ها را خراب می کنند.
     استفاده از مواد خانگی

 جوش شیرین کپک را از بین می برد، باکتری ها را 
حذف و پارچه ها را از آلودگی پاک می کند.

نحوه استفاده: ابتدا یک فنجان جوش شیرین را در 
یک سطل آب داغ بریزید. سپس، حوله را به مدت 
۲۰ دقیقه در آن خیس کنید. بعد از این مدت، طبق 
معمول حوله را بشویید و بگذارید تا خشک شود. اگر 
حوله دارای لکه های مقاومی است، جوش شیرین را 

مستقیم روی آن بریزید و خوب به هم بمالید.
سرکه سفید: این ماده توانایی خنثی سازی بو ها 
را دارد. عــالوه بر ایــن، همان طور که بــا مطالعه 
عملکرد های سرکه، که در مجله علوم غذایی منتشر 
شده است، مشخص شده است، در مبارزه با قارچ ها 

و باکتری ها مفید است.

چگونه از گوشی اندرویدی 
به عنوان ریموت تلویزیون گوگل استفاده کنیم؟

همکاری واتساپ و گوگل برای ارتقاء فضای ابری کاربران 

بوی بد حوله حمام را با چند ترفند ساده از بین ببرید 

دانستنی های فناورانه

فناوری

ترفند ها

1۵ iOS پنج نرم افزار جالب و متفاوت برای
سیستم عامل iOS ۱۵ سرانجام 
پس از مدت های طوالنی انتظار 
به کاربران ارائه شد و به واسطه 
آن برنامه های مختلفی با به روزرسانی ویژه همراه 
بوده اند که بر همین اســاس گزارشی از تعدادی 
از مهم ترین برنامه های به روزرســانی شده با این 
سیستم عامل را برای شما در نظر گرفته ایم.  این 
پنج نرم افزار از جمله محبوب ترین نرم افزارها در 
میان کاربران سیســتم عامل iOS هســتند و به 
همین دلیل نیز به روزرسانی آن ها اهمیت بسیار 

باالیی داشته است.
۲ Wallpaper App     

با کمک به روزرســانی این برنامــه می توانید در 
کمتر از ســه ثانیه یک والیپر ویژه برای دستگاه 
خود بســازید. این برنامه که در نسخه شماره ۲ 
خود در iOS ۱۵ از نو نوشته شده است، به نوعی 
یک نرم افزار گرافیکی بســیار نیرومند است که 
می تواند برای کاربران هر دستگاه آیفونی جذاب 
و مفید باشد. البته این برنامه در حقیقت با قیمت 

۱.۹۹ دالر قابل خریداری کردن خواهد بود.
Yaktraks     

این نرم افزار برای کسانی که می خواهد کودک 

خود را سرگرم کنند بسیار مفید خواهد بود. این 
برنامه بــا یک بــار پرداخت بــه صــورت مادام 
العمر برای شــما فعال خواهد شــد و می تواند 
ساختارهای صوتی مختلفی را برای شما منتشر 
کند که در نوع خــود برای مدت هــای طوالنی 

سرگرم کننده خواهند بود.

Runervals     
این نرم افزار به نوعی بهترین شــریک شــما در 
پیاده روی و ورزش خواهد بود. با کمک این برنامه 
می توانید مسافت طی شــده، سرعت متوسط 
حرکت، زمان ســپری شــده در شــرایط ورزش 
کردن و موارد متعدد بیشتر را مشاهده کنید. به 

 iOS همین دلیل نیز این برنامه در نسخه جدید
برای کاربران بسیار جذاب خواهد بود. قیمت این 

برنامه برای خریداران ۳ دالر است.
Countdowns     

اگر منتظر رخــداد خاصی هســتید و برای آن 
روزشماری می کنید، حتما این برنامه را دانلود 
کنید. این برنامه می تواند رخدادهای مختلفی 
را که بــه آن  اعالم می کنید را برای شــما در نظر 
داشــته و تا زمان فرا رســیدن این رخداد، زمان 

باقی مانده تا وقوع آن را به شما یادآور شود.
djay     

اگــر دوســت داریــد دی جــی بــودن را تجربه 
کنید، این اپلیکیشــن برای شــما ساخته شده 
اســت. این برنامه به اپ های صوتی مشــهوری 
 Beatsource و Sound cloud، Beatport مانند
متصل اســت و بــه همین دلیــل نیــز کاربران 
می توانند موسیقی خود را با آن ساخته و یا اینکه 
حتی به موســیقی های مختلف گــوش داده و 
منبــع آن را پیدا کننــد. با این حــال قیمت این 
اپلیکیشــن بســیار باال بوده و برای استفاده از 
آن باید ماهانــه ۷ دالر پرداخت کــرده یا هزینه 

عضویت ساالنه ۵۰ دالری را پرداخت کنید.

فناوری

داستان کوتاه

بیش از ۱۰۰ سال محققان بر این باور بودند 
که هــدف از داشــتن اثر انگشــت افزایش 

توانایی انسان در گرفتن اشیا است.
در سر انگشتان ما انسان ها یک سری الگو 
وجود دارد که اثر انگشت نام دارند. مطالعات 
اخیر نشان می دهد که اثر انگشت با افزایش 
تماس و اصطکاک بین پوســت انگشــت و 
ســطح اشــیا، گرفتن آن ها را برای انســان 
آسان تر نمی سازد. در واقع، اثر انگشت این 
اصطکاک و تماس و همچنین توانایی ما در 
گرفتن اشیا نرم و صاف را کاهش می دهد. 
در این مطلب بــه رازهای بــاور نکردنی اثر 

انگشت می پردازیم.
اثر انگشت

اثر انگشت، الگوهای برجسته ای هستند 
که در نوک انگشتان شــکل می گیرند. این 
الگوها از همــان زمانی که انســان در رحم 
مادر به سر می برد، شکل می گیرند و در ماه 
سوم حاملگی کامل می شــوند. هر فردی 
در طول تمام عمر یک اثر انگشــت خاص و 
منحصر به فرد خواهد داشت. چندین عامل 
در شکل گیری اثر انگشــت دخالت دارند. 
ژن های بدن انسان، الگوهای برجسته روی 
پوست انگشتان، کف دست ها، انگشتان پا و 

زیر پاها را تحت تاثیر قرار می دهند.
     شناسایی هویت افراد با استفاده از اثر 

انگشت
یکی از رازهای باورنکردنی اثر انگشــت این 
است که باکتری های روی پوست قرار دارند 
را می توان به عنوان تعیین کننده های هویت 
شخصی به کار برد. این موضوع امکان پذیر 
اســت، زیرا باکتری هایی که روی پوست و 
به طور ویژه روی ســطح دست شما زندگی 

می کنند، خاص و منحصر به فرد هستند.
این باکتری ها روی وسایلی که به آن ها دست 
می زنیم، باقی می مانند. به عبارت ساده تر 
می توان از این باکتری ها به عنوان نوعی اثر 
انگشت استفاده کرد؛ زیرا آن ها نیز منحصر 
به فرد بوده و برای چندین هفته بدون تغییر 

باقی خواهند ماند.
تحلیــل باکتریایی می تواند در شناســایی 
مجرمان موثر و کاربردی باشــد؛ به ویژه در 
صورتی که نتوان از روش آزمایش دی ان ای 

و یا اثر انگشت به هر دلیلی استفاده نمود.
نظرهای مختلفی در مورد اثر انگشت وجود 
دارد. برخی معتقدند اثر انگشت به ما کمک 
می کند که سطوح زبر یا نمناک را بگیریم، 
اثر انگشت از نوک انگشتان در برابر آسیب 
حفاظت می کند و یا اینکه حساسیت لمس 

را در نوک انگشتان افزایش می دهد.

روزی پــدر و پســری بــاالی تپه  خــارج از 
شهرشان ایستاده بودند و آن باال همان طور 
که شهر را تماشــا می کردند با هم صحبت 

می کردند. 
پدر می گفــت: اون خونه را می بینــی؟ اون 
دومین خونه ایه که من تو این شــهر ساختم. 
زمانی که اومدم تو این کار فکر می کردم کاری 

که می کنم تا آخر باقی می مونه. 
دل به ساختن هر خانه می بستم و چنان محکم 
درســت می کردم که انگار دیگه قرار نیســت 

خراب شه. 
خیالم این بود که خونه مستحکم ترین چیز تو 
زندگی ما آدماست و خونه های من بعد از من 

هم همین طور میمونن.
اما حاال می دونی چی شده؟ صاحب همین 
خونه از من خواسته که این خونه را خراب کنم و 

یکی بهترش را براش بسازم. 
این خونه زمان خودش بهترین بود ولی حاال... 
این حرف صاحب خونه دل منو شکست ولی 

خوب شد... 
خوب شد چون باعث شد درس بزرگی را بگیرم. 
درسی که به تو هم می گم تا تو زندگیت مثل من 

دل شکسته نشی و موفق تر باشی.
پســرم تو این زندگی دو روزه هیــچ چیز ابدی 
نیست. تو زندگی ما هیچ چیزی نیست که تو 

بخوای دل بهش ببندی جز خالقت. 
چرا که هیچ چیز ارزش این را نداره و هیچ کس 
هم چنین ارزشــی به تو نمی تونــه بده. فقط 
خدایی که تو را خلق کرده ارزش مخلوقش را 
می دونه و اگر دل می خوای ببندی همیشــه 
به کسی ببند که ارزشش را بدونه و ارزشش را 

داشته باشه.

رازهای عجیبی که 
در اثر انگشت نهفته است

درس بزرگ

 میوه  به یکی از میوه های باستانی 
خوش عطر و طعم است که در فصل 
پاییز به بــازار می آیــد. در فرهنگ 
آشــپزی ایرانی، غذاها و دســرهای متنوع و لذیذی با 
استفاده از میوه  به تهیه می شود. خورشت به آلو یکی 
از انواع خورشت های مجلسی ایرانی است که به خاطر 
وجود به در آن عطر خاص و بسیار مطبوعی دارد. این 
خورشت به دلیل اینکه به تازه فقط در فصل پاییز موجود 

است یکی از خورشت های فصلی محسوب می شود.
البته در صورتی که از طرفداران این خورشت خوشمزه 
هستید می توانید میوه به را فریز کنید و در فصل های 
دیگر سال هم از خوردن آن لذت ببرید. به خواص بسیار 
زیادی دارد کــه با تهیه این خورشــت می توانید از این 

خواص بهره مند شــوید. از مهم ترین خواص میوه به 
می توان به کمک به سالمت دستگاه گوارش، سم زدایی 
کبد، درمان سرماخوردگی و آنفوالنزا و کنترل فشار خون 
اشاره کرد. خورشــت به، به صورت متداول با گوشت 
خورشتی که شامل گوشت گوسفندی و گوساله است 

طبخ می شود ولی می توان آن را با گوشت های سفید 
مانند گوشت مرغ و گوشــت بوقلمون هم تهیه کرد. 
ضمن اینکه این خورشت را می توانید بدون گوشت و به 

صورت کامال گیاهی هم تهیه کنید.
     مواد الزم

• آلو خیس شده ۲۵۰ گرم
• لپه ۷۵ گرم
• پیاز ۱ عدد

• گوشت خورشتی ۴۰۰ گرم
• زعفران ساییده و دم شده ۱ قاشق سوپ خوری

• به خرد شده ۵۵۰ گرم
• رب گوجه فرنگی ۲ قاشق سوپ خوری

• شکر ۳ قاشق سوپ خوری

• آب لیمو ترش ۲ قاشق سوپ خوری
• فلفل و نمک و زردچوبه و روغن به میزان الزم

     طرز تهیه
۱. آلو را به مدت ۱ ساعت خیس کنید.

۲. لپه را خیس کنید و کنار بگذارید. در یک قابلمه پیاز را 
با روغن تفت دهید و گوشت را اضافه کنید. لپه را آبکش 
کنید. با گوشت و پیاز تفت دهید و زردچوبه بزنید و آب 
اضافه کنید. زعفران را اضافه و اجازه دهید تا گوشــت 

پخته شود.
۳. به و رب گوجه را جدا تفت دهید و در نیم ساعت آخر 

پخت به همراه آلو به خورشت اضافه کنید.
۴. شکر، آب لیمو و نمک و فلفل را اضافه کنید و اجازه 

دهید تا خورشت جا بیفتد.

تمامی مسئولیت های استفاده از 
سیم کارت، حتی اگر کسی به غیر 
از مالک از آن استفاده کند، به عهده 

مالک آن است.
محدودیت حداکثر ۱۰ ســیم کارت برای هر شخص 
حقیقی و امکان سوءاســتفاده از سیم کارت هایی که 
در اختیار مالک نیســت، کاربران را ملــزم می کند از 
تعداد سیم کارت هایی که در هر اپراتور به نامشان ثبت 
شده، آگاهی داشته باشند و نسبت به مسدودسازی 

سیم کارت هایی که آنها مطلع نیستند، اقدام کنند.
ســیم کارت دائمی یا اعتباری تلفن همراه را می توان 
به صورت حضوری از طریق نمایندگی های خدمات 
اپراتورها و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و یا به صورت 
غیرحضوری از طریق پورتال یا فروشگاه های مجازی 

اپراتورها تهیه کرد.
بر اســاس مقررات هر شــخص حقیقــی می تواند در 

مجموع از تمامی اپراتورهای تلفن همراه، حداکثر تعداد 
۱۰ سیم کارت فعال به نام خود داشته باشد.

اتباع غیرایرانی نیز با داشتن مدارک هویتی معتبر شامل 
گذرنامه، کارت پناهندگــی، کارت اقامت )آمایش(، 
کارت هویت و کارت سبز می توانند به صورت همزمان 
حداکثر سه سیم کارت فعال از مجموع تمامی اپراتورهای 
تلفن همراه به نام خود داشته باشند. اشخاص حقوقی 
مانند شرکت ها برای تعداد سیم کارت های فعال به نام 

خودشان محدودیتی ندارند.
در بســیاری از پرونده هــای کالهبــرداری، بــا 
سیم کارت هایی مواجه می شویم که در اختیار مالک 
اصلی نیست و افراد دیگری از آن سوء استفاده می کنند 
و مجرمان سایبری هم به همین دلیل به دنبال خرید 

سیم کارت بدون سند زدن هستند.
تمامی مسئولیت های اســتفاده از سیم کارت، حتی 
اگر کسی به غیر از مالک از آن استفاده کند، به عهده 

مالک آن است. همچنین ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی 
یا تبلیغات پیامکی با سیم کارت شخصی ممنوع است 
و استفاده از سیم کارت شخصی برای تبلیغات، باعث 
مسدود شدن سرویس ارسال پیامک و قطعی سیم کارت 

می شود.
بسیاری از جرائم و کالهبرداری های اینترنتی و تلفنی با 
استفاده از سیم کارت های تلفن همراه سایر افراد انجام 
می شود، بنابراین کاربران نباید سیم کارت روشن و فعال 

خود را در اختیار دیگران قرار دهند.
با ارسال کد ملی به ســامانه ۳۰۰۰۱۵۰ یا مراجعه به 
سایت رگوالتوری به آدرس www.cra.ir، منوی حقوق 
کاربران، گزینه اســتعالم ســرویس های مشترکین، 
می توانید از تعداد سیم کارت هایی که به نام شما ثبت 
شده، مطلع شوید و با مراجعه به دفاتر امور مشترکان 
اپراتورها، نسبت به مسدودسازی سیم کارت هایی که با 

نام شما فعال شده و از آنها مطلع نیستید، اقدام کنید.

اینستاگرام قابلیت های برنامه ریزی 
برای زمان الیو و چک کردن وضعیت 
پیش از برگزاری آن را ارائه می دهد. 

اینســتاگرام قرار اســت به زودی دو قابلیت جدید به 
مجموعه ابزار پخش زنده خود اضافه کند. گزارش ها 
حاکی از آن اســت که کاربــران می توانند برنامه های 
پخش زنده خــود را تا ۹۰ روز قبل برنامــه ریزی کرده و  
ویدئو زنده را در پست ها و استوری ها با فالورهای خود 
به اشتراک بگذارند. در همین راستا بینندگان می توانند 

از پست ها برای یادآوری خود استفاده کنند تا پخش را 
از دست ندهند.

 اینستاگرام همچنین قصد دارد به زودی "حالت تمرین" 
را راه اندازی کند. این ابزار به سازندگان اجازه می دهد 
قبل از شــروع پخش با مهمانان ارتباط برقرار کرده تا 
بتوانند کار هایی مانند بررسی سطح صدا و روشنایی 
را انجام دهند و از هر محتوایی که قصد پوشــش آن را 

دارند، دیدن کنند.
ویژگی های جدید پس از معرفــی پخش زنده  فقط در 

ماه آوریل ارائه می شــود. اگر شــما فردی هستید که 
فقط جلسات زنده را مشاهده می کنید، برنامه ریزی 
زنده و حالت تمرین تجربه شما را به طور چشمگیری 
تغییر نمی دهد، اما ممکن است به سازماندهی بیشتر 

سازندگان مورد عالقه شما کمک کند.
شایان ذکر اســت پیش از این نیز اینستاگرام، در حال 
آزمایش بر روی  اعالن های درون برنامه ای برای قطع 
خدمات بوده. همچنین این برنامه قرار است به زودی 
وضعیت حساب ها را برای اعالن های شخصی اضافه 

می کند.

خورشت به آلو، غذای مخصوص روزهای پاییزی

مراقب سیم کارت های که به نام شماست باشید

امکان زمان بندی الیو به اینستاگرام اضافه شد 

دستپخت

ارتباطات

فناوری

خواندنی ها
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