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رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی گفت: برخی افراد با اجاره واحدهایی اقدام به بسته بندی و 
توزیع میوه و صیفی جات با قیمت های گزاف می کنند که مورد تایید اتحادیه نیست.  اسدالله کارگر در 
گفتگو با  مهر درباره عرضه میوه و محصوالت صیفی بسته بندی شده در خواربار فروشی و سوپر مارکت ها 
با قیمت های گزاف گفت: اخیرا به موردی برخورد کردم که یک کیلوگرم سیب زمینی بسته بندی شده 
را به قیمت ۱۸ هزار تومان عرضه می کرد در حالی که قیمت سیب زمینی بین ۵۵۰۰ نهایتا در بهترین 
نوع، ۷,۰۰۰ تومان است. وی با بیان اینکه مرکز عرضه کننده این محصول عنوان می کرد که شرکت این 
محصوالت را بسته بندی و پخش می کند، افزود: مشخص نیست کدام شرکت اقدام به چنین کاری کرده 

و این اقدام به هیچ عنوان قابل قبول نیست و گرانفروشی محض است.

گرانفروشی میوه به سبک 
شرکت های بسته بندی

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

اراضی ملی خارج حریم به 
متولی آن واگذار می شود

گزارش تفریغ بودجه؛

دیوان محاسبات بدهی 
صداوسیما را برمال کرد

در پی منت  ۲۰۰ میلیونی نشدن قیمت پراید 
مطرح شد:

شورایی برای رقابت 
یا تحدید رقابت!؟

کاهش دو ساعته فاصله 
اصفهان- شیراز با افتتاح 

آزادراه ۷۰۰۰ میلیاردی

رشد فرهنگ نوعدوستی 
در دیار نصف جهان

مدیرکل  فنی و حرفه ای استان اصفهان:

سنگ اصفهان می تواند 
چندین برابر نفت درآمد 

داشته باشد
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۵

۳
باشگاه ذوب آهن خواستار جذب 

بابک مرادی از استقالل شد

پیشرفت ۳۵ درصدی احداث
 پارکینگ زیرسطحی توحید اصفهان

۶

گزارش تفریغ بودجه سال گذشته حاکی از آن است که در 
راستای الزام به ثبت نام و استفاده از پایانه های فروشگاهی 
)کارتخوان( تنها ۳۵ درصد از پزشکان و وکالی شناسایی 

شده اقدام به ثبت نام در سامانه مالیاتی کرده اند. 
سازمان امور مالیاتی از شهریور سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵ 
گروه از فعاالن اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می شوند را 
دسته بندی کرد تا برای شفاف  شدن درآمد، جلوگیری از 
فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به 
ثبت نام در سامانه پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان 
باشند که اولین گروه از آن ها، پزشکان و فعاالن حوزه 
درمان )مجوز فعالیت آن ها توسط وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام 

دامپزشکی و سازمان دامپزشکی صادر می شود( بودند.
طبق اطالعات اعالم شده از سوی سازمان امور مالیاتی، 
تا پایان سال ۱۳۹۸ فقط ۵۰ درصد از پزشکان با وجود 
جریمه ای معادل دو درصد فروش، اقدام به ثبت نام در پایانه 
فروشگاهی کرده اند و پس از الزام پزشکان، نوبت به وکال برای 
ثبت نام در پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان رسید 
که با وجود پیگیری های صورت گرفته اطالعاتی از سوی 

سازمان امور مالیاتی منتشر شد.
از آنجا که طبق قانون بودجه سال گذشته، پزشکان و وکال 
از ابتدای سال گذشته ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی 
بودند؛ اکنون طبق آنچه دیوان محاسبات در قالب گزارش 
تفریغ بودجه سال گذشته منتشر کرده است، نشان می دهد 

که از ۱۵۵ هزار  نفر مشمولین شناسایی شده در این زمینه، 
صرفا ۵۴ هزار و ۴۹۰ نفر معادل )۳۵ درصد( مشمولین در 
سامانه مالیاتی ثبت نام کرده اند که الزم به توضیح است انجام 
ثبت نام مذکور به منزله استفاده از پایانه های فروشگاهی 

)دستگاه  کارتخوان( نیست.
     در این بین الزم به ذکر است، ۵۰ گروه شغلی که 
باید برای اتصال به سامانه فروشگاهی اقدام کنند، 

بدین شرح هستند:
۱. وکال

۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده
۳. دفاتر اسناد رسمی

۴. مشاورین امالک
۵. تاالر پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی ها، کبابی ها، اغذیه 
فروشی ها و فست فودی ها، سفره خانه های سنتی و کافی 
شاپ ها، کترینگ ها و تهیه غذاها، قهوه خانه ها، سالن های 
غذاخوری و باغ تاالرها، باغ سراها، طباخی ها، آش و حلیم 
و  بریانی فروشی ها  پزی ها، جگرکی ها، کته کبابی ها، 

مشاغل مشابه
۶. مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمان 
پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه ها، مسافرخانه ها، باغ 

ویالها، اقامتگاه های بین راهی و متل ها
۷. نمایشگاه ها و فروشگاه های وسایط نقلیه موتوری)به 

استثنای ماشین آالت راهسازی، ساختمانی و کشاورزی(
۸. آرایشگاه های مردانه و زنانه

۹. آجیل و خشکبار فروشی ها )به استثنای مشمولین ماده 
)۸۱( قانون مالیات های مستقیم و واردکنندگان(

۱۰. قنادی ها و شیرینی فروشی ها، آب میوه فروشی ها، 
بستنی و فالوده فروشی ها

۱۱. میوه و تره بار فروش های مستقر در میادین میوه و تره 
بار، بار فروشی های میوه و تره بار، میوه فروشی ها

۱۲. مجموعه های فرهنگی و ورزشی
۱۳. لوازم تحریر و نوشت افزارفروشی ها )به استثنای تولید 

کنندگان و وارد کنندگان(
۱۴. بازی های رایانه ای)گیم نت ها( و کافی نت ها

۱۵. دفاتر خدمات ارتباطی )دفتر خدمات مشترکین تلفن 
همراه و ثابت و خدمات پستی(، دفاتر خدمات الکترونیکی 
)از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، 
دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی(

مدیرمنطقه سه شهرداری اصفهان گفت : در چهارسال 
گذشته شش پروژه مشارکتی همچون مجموعه تجاری 
پارکینگ کمرزرین)طالفروشان(، مجموعه ورزشی تجاری 
استانداری، پارکینگ سنبلستان، مجموعه مسکونی تجاری 
مدرس، مجموعه اداری تجاری موقوفه شیخ علیخان و سالن 
چندمنظوره میدان امام علی)ع( به اتمام رسیده و یا در دست 

اقدام است.
حسین کارگر با اشاره به فواید مشارکت در پروژه های عمرانی 
شهری، اظهار کرد: هر چند مشارکت در ساخت و ساز از 
هزینه باالیی برخوردار است، اما مشارکت در ساخت و ساز 
باعث می شود که فرد مشارکت کننده با استفاده از ایده نو و با 
مصالح به روز به کمک شهرداری آمده و پروژه ها از طرح های 

یکنواخت و قدیمی خارج و چهره شهر را دگرگون سازد.
وی با بیان اینکه سهم منطقه ۳ از پروژه های مشارکتی به 
یک هزار و ۱۸۸ میلیارد ریال رسید، افزود: در منطقه سه 
شهرداری به دلیل نبود زمین هایی با مساحت باال، امکان 
جذب سرمایه گذار برای پروژه های مشارکتی کمتر است، اما 
در بخش بافت تاریخی و فرسوده می توان در زمینه نیازهای 
عمومی و یا گردشگری مالکان و یا سرمایه گذاران را تشویق 

به سرمایه گذاری کرد.
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اشاره به پروژه های 
اتمام یافته مشارکتی، تصریح کرد: سالن چندمنظوره 

میدان امام علی )ع( با کاربری فروشگاه رفاه در حال 
خدمت رسانی به شهروندان است و مجتمع تجاری اداری 
موقوفه شیخ علیخان واقع در خیابان هشت بهشت غربی، 
مجموعه ورزشی تجاری استانداری نیز مورد بهره برداری 

قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در محدوده خیابان عبدالرزاق که با حجم 
ترافیک باالیی برخوردار است به شدت نیازمند به پارکینگ 
عمومی است، لذا با توافق صورت گرفته مقرر شد زمین 
موقوفه به مساحت ۲ هزار و ۳۰۰ مترمربع جنب خیابان 
سنبلستان به پارکینگ طبقاتی )چهار طبقه( با ظرفیت ۳۷۵ 

خودرویی اختصاص یابد.
کارگر افزود: عملیات احداث پارکینگ سنبلستان که از 

زمستان سال گذشته آغاز و با اجرای سه سقف از چهار 
سقف، پیشرفتی ۷۰ درصدی داشته است.

وی با اشاره به پروژه مشارکتی مجموعه مسکونی تجاری 
مدرس، تصریح کرد: در خیابان مدرس قدیم زمینی به 
مساحت هزار و ۷۴ مترمربع متعلق به منطقه سه شهرداری 
اصفهان وجود داشت و مقرر شد این زمین با مساحت چهار 
هزار و ۴۶۵ مترمربع زیربنا احداث شود که اکنون به منظور 

آغاز عملیات عمرانی در حال تجهیز کارگاه است.
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان به تعدادی از پروژه های 
در دست مطالعه و بررسی اشاره کرد و گفت: دو پروژه در 
منطقه سه وجود دارد که می توان از طریق مشارکت و جذب 
سرمایه گذار به بهره برداری رساند و اکنون در حال تهیه 

طرح های معماری و نهایی شدن کاربری است.
وی ادامه داد: یکی از این پروژه ها پروژه مشارکتی پارکینگ 
ولی عصر در زمینی به مساحت حدود سه هزار و ۶۰۰ 
مترمربع و با ظرفیت حدود ۶۰۰ واحد پارکینگ در محدوده 

پرتردد خیابان ولیعصر )عج( بوده است.
کارگر گفت: پروژه مشارکتی فازهای ۱۸و ۱۹ میدان امام 
علی )ع( در زمینی به مساحت چهار هزار و ۸۰۰ مترمربع 
ابتدای خیابان عبدالرزاق به منظور احداث  واقع در 
مجموعه پارکینگ عمومی و تجاری در این مکان در حال 

احداث است.

چند درصد از وکال و پزشکان فرار مالیاتی دارند؟

مدیر منطقه ۳ شهرداری اصفهان:

سهم منطقه ۳ از پروژه های مشارکتی به ۱۱۸۸ میلیارد ریال رسید

2

»سینما به روایت اصفهان« 
روی میز گفت وگو
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# اصفهان  تنها  نیست
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دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبهای 
معدنی و آشامیدنی از افزایش ۲۵ درصدی قیمت آب 
معدنی خبر داد و در پی سوء برداشت از صحبت های 
یک مقام سازمان غذا و دارو، درباره تفاوت آب معدنی 

با آب آشامیدنی توضیح داد. 
پیمان فروهر با بیان اینکه بازار آب بسته بندی رونق 
فصلی دارد، اظهار کرد: شــش ماه اول سال رونق 
و شش ماه دوم ســال رکود این بازار است. از ابتدای 
ســال تالش کردیم قیمت آب بسته بندی افزایش 
پیدا نکند، چرا که رقیب محصول ما آب شرب شهری 
اســت که در ۹۰ درصد جغرافیای ایران مردم به آن 
دسترسی دارند. به عبارت دقیق تر تفاوت این صنعت 
با صنایع دیگر این است که مردم برای آن جایگزین 

دارند.
اما به گفته وی افزایش کرایه حمل و قیمت مواد اولیه  
و همچنین تورم باعث شد تا اواخر تیر ماه، میانگین 
افزایش ۲۵ درصدی قیمت آب های بسته بندی در 

احجام مختلف اجرا شود.
     تفاوت آب معدنی با آب آشامیدنی

فروهر در ادامه درباره اظهارات مدیر کل فرآورده های 
غذایــی و آشــامیدنی ســازمان غــذا و دارو درباره 
آب های بســته بندی نیــز گفت: این برداشــت از 
صحبت های آقــای عزیزی کــه آب معدنی همان 
آب شرب اســت، برداشت اشــتباهی بود و به نظر 
می رسد ســوء برداشت شده اســت. دبیر انجمن 
تولیدکنندگان و صادرکننــدگان آب های معدنی و 
آشامیدنی درباره تفاوت آب معدنی با آب آشامیدنی 
نیز گفت: اســتاندارد آب معدنی با آب آشامیدنی 

متفاوت است. برای مثال کسی که آب معدنی تولید 
می کند، حتما باید این آب را از منابع چشــمه یا از 
منبع زیرزمینی برداشت کند و این منبع حتما باید 
خارج از محدوده شهری، صنعتی و دامداری واقع 
باشد. همچنین باید این آب طی چهار ساعت آنالیز 
شــود و تلورانس تغییرات مولفه ها و پارامترهای آن 
در این زمان عددی منطقی باشد. همچنین در تولید 
آب معدنی، تولیدکنندگان اجازه استفاده از هرنوع 
روش تصفیه ندارند. اما به گفته وی در تولید آب های 
آشــامیدنی، نیازی به آنالیز چهار ساعته نیست و 
الزم نیســت منبع آن حتما در مناطق کوهستانی 
باشد. این آب می تواند از هر منبعی برداشت شود، 
اما باید همه تصفیه و ضدعفونی های الزم روی آن 
انجام شود. در نهایت هر دو محصول ایمن و کامال 
پاک هستند. اخیرا مدیر کل فرآورده های غذایی و 
آشامیدنی سازمان غذا و دارو در نشستی خبری گفته 
بود که برخی از آب های بسته بندی آب معدنی نیست 
و از معادن یا چشمه ها برداشت نمی شود، بلکه همین 
آب شرب معمولی است که مجددا تصفیه می شود. 
یعنی آب معمولی را مجددا تصفیــه می کنند تا از 
نظر فاکتورهای سالمتی کامال مورد اطمینان باشد 
و بعد بسته بندی می کنند. بر این اساس پیگیری 
شده، برندی که آب آشامیدنی است، روی آن "آب 
آشــامیدنی" و آن که از چشمه ها و معادن برداشت 

شده، "آب معدنی" نوشته شود.
گفتنی اســت حداقل قیمت آب بسته بندی نیم 
لیتری ابتدای امسال ۳۰۰۰ تومان بود که اکنون به 

۴۰۰۰ تومان رسیده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی گفت: 
برخی افراد با اجاره واحدهایی اقدام به بسته بندی 
 و توزیع میوه و صیفــی جات با قیمت های گزاف  

می کنند که مورد تایید اتحادیه نیست. 
اسدالله کارگر در گفتگو با  مهر درباره عرضه میوه 
و محصوالت صیفی بسته بندی شده در خواربار 
فروشی و سوپر مارکت ها با قیمت های گزاف گفت: 
اخیرا به مــوردی برخورد کردم کــه یک کیلوگرم 
سیب زمینی بسته بندی شده را به قیمت ۱۸ هزار 
تومان عرضه می کرد در حالی که قیمت ســیب 
زمینی بین ۵۵۰۰ تا نهایتا در بهترین نوع، ۷,۰۰۰ 

تومان است.
وی با بیان اینکه مرکز عرضه کننده این محصول 
عنوان می کرد که شرکت این محصوالت را بسته 
بندی و پخش می کند، افزود: مشــخص نیست 
کدام شرکت اقدام به چنین کاری کرده و این اقدام 
به هیچ عنوان قابل قبول نیســت و گرانفروشی 

محض است.
این فعال بخش خصوصی بــا بیان اینکه چنین 
شــرکت هایی مورد تأیید اتحادیه فروشــندگان 

میوه وسبزی نیست، گفت: برخی افراد با اجاره 
واحدهایی اقدام به بســته بنــدی و توزیع میوه و 
صیفی جات با قیمت های گزاف و بازار را نیز دچار 
اختالل می کنند همچنین شرکت هایی هم که در 
فضای مجازی فعالیت می کنند اما پروانه کسب 
ندارند، مورد تأیید ما نیستند چرا که کنترلی روی 

کار آنها وجود ندارد.
کارگر اضافه کرد: فقط یک شرکت که در فضای 
مجازی فعالیت می کند از اتحادیه پروانه کســب 
دریافت کرده و روند دریافت مجوز و پروانه کسب 
برای سایرین نیز تسهیل شده و هر کس بخواهد 

می تواند به راحتی مجوز دریافت وفعالیت کنند.

معاون وزیر صمت گفت: امسال مجموعا  ۶۰۰۰ 
میلیارد تومان در قالب سرمایه در گردش صادراتی 
با نرخ های ترجیحی به صادرکنندگان پرداخت 
خواهد شد که بیانگر رشد ۵۰ درصدی تسهیالت 

پرداختی است.
به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا 
پیمان پاک در نشست کمیته ماده ۳ بسته حمایت 
از توســعه صادرات غیر نفتی کشــور ضمن ارائه 
گزارش ارزیابی های انجام شده از تخصیص منابع 
سال جاری توسط صندوق توسعه ملی بر اساس، 
ارزیابی های مشترک انجام شده توسط سازمان 
توســعه تجارت ایران و صندوق توســعه ملی در 
آینده نزدیک خبر داد و اظهار کرد: بر اساس مفاد 
بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال ۱۴۰۰، 
صندوق توســعه ملی نسبت به ســپرده گذاری 
۲,۰۰۰ میلیارد تومان از منابــع جدید و ۱,۰۰۰ 
میلیارد تومان از منابع باز پرداخت شــده توسط 

بانک های عامل اقدام کرده و با احتساب منابع 
بانک های عامل، مجموعا ۶,۰۰۰ میلیارد تومان 
در قالب سرمایه در گردش صادراتی با نرخ های 
ترجیحی به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد 
که بر این اساس شاهد رشد ۵۰ درصدی تسهیالت 
پرداختی در ســال جاری نسبت به سال گذشته 

خواهیم بود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود:  بر اساس 
اطالعات دریافتی از صندوق توسعه ملی تاکنون 
۱۵ بانک عامل درخواست سپرده گذاری صندوق 
توســعه ملی را ارائه کرده اند که با توجه به مهلت 
اعالمی از سوی صندوق توسعه ملی، بانک های 
عامل متقاضی می توانند در اسرع وقت نسبت به 
ارائه درخواست خود به انضمام برنامه های خود به 
صندوق توسعه ملی اقدام کرده تا پس از بررسی بر 
اساس شاخص های موجود از قبیل عملکرد سال 
گذشته در حوزه پرداخت تسهیالت صادراتی از 
محل منابع خود و منابع صندوق توســعه ملی و 
انعقاد تفاهم نامه با سازمان توسعه تجارت ایران 
متضمن رعایت شاخص های یکســان در احراز 

اهلیت اعتباری، منابع را تخصیص دهند.
معاون وزیر صمت گفت: صادرکنندگان می توانند 
با مراجعه به سامانه های سپیدار و بهین یاب نسبت 
به ثبت تقاضاهای خود جهت دریافت تسهیالت 

ریالی اقدام کنند.

تفاوت آب معدنی با آب آشامیدنی چیست؟

آب بسته بندی گران شد

خبر

رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید اگر برخی 
تصمیمات غلط در سطح کالن اقتصاد ایران 
اصالح نشــود، خطر رشد سرســام آور تورم 

کشور را تهدید خواهد کرد. 
بر اســاس گزارش مرکــز آمار، نرخ تــورم در 
اقتصاد ایران چند ماه گذشته را در عدد باالی 
۴۰ درصد گذرانــده و در آخرین آمار عدد آن 
از مرز ۴۵ درصد نیز گذشته است. بسیاری 
از فعاالن اقتصــادی هشــدار می دهند که 
در صورت اصالح نشــدن برخــی رویه های 
کالن، لمس تورم های شــدیدتر نیز ممکن 

خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه مشترک 
با اعضای کمیســیون جهــش و رونق تولید 
مجلس، گفته: اگر نگاهی تاریخی به عملکرد 
دولت ها، با هر گرایش و رویکرد فکری نسبت 
به مســئله اقتصادی بیندازیم، درمی یابیم 
که برآورد اقدامات انجام شده از جانب آنها، 
نه تنها به حل مشکالت و مسائل اقتصادی 
کشــور کمکی نکرده بلکــه چالش هایش را 

افزون کرده است.
او ادامه داد: در این میان، دولت ســیزدهم، 
میراث دار بزرگ تریــن بحران ها بوده و باید از 
تحریم و چالش های ارزی تا شــیوع بیماری 
کرونا و مشــکالت مهم در بخش منابع آبی 
و انرژی را چاره جویی کنــد. رئیس پارلمان 
بخش خصوصی ایران تأکید کرد: در وضعیت 
کنونی و در تنگنای مشکالت، هرگونه خطای 
راهبردی موجب افزایــش حجم نقدینگی 
می شود و تورمی سرسام آور را برای آینده در 

پی خواهد داشت.
او متذکر شد: در گذشته برای عبور از هر پیچ 
سخت، به اقدامات اورژانسی متوسل شدیم، 
درحالی که اقتصاد کشور، تصمیمات سخت و 
اصالحات ریشه ای نیاز داشت. امروز اقتصاد 
کشور نه از منظر سیاست داخلی و نه در بحث 
سیاســت خارجی، حرف اول را در کشــور 
نمی زند و اولویت نخست هم نیست. همه این 
مسائل باعث می شود تا کشور به سراشیبی 
بحران فروافتــد و رتبه آن در شــاخص های 

جهانی، مکرر تنزل یابد.
رئیس اتاق ایران بار دیگر به موضوع »تولید« 
و نیازهای ایــن بخش اشــاره کــرد و گفت: 
در حال حاضر ســه قوه بر ایــن مبحث مهم 
متمرکز هســتند اما آیا آنچــه تحت همین 
عنوان پیگیری می شود، کارآمدی و اثرگذاری 
کافی دارد؟ در کشــوری که بــا محدودیت 
منابع مواجه اســت، باید مشخص شود که 
آیا حمایت مادام العمر از بعضی بخش های 
تولیدی اثرگــذاری الزم را ایجاد می کند یا نه 
و اینکه اساسا کدام بخش ها باید در اولویت 

حمایت ها قرار بگیرند؟
او ادامه داد: امروز همه به دنبال شناســایی 
واحدهای تولیدی هســتند که به هر دلیل 
تعطیــل شــده اند؛ اما آیــا فعال شــدن آن 
کارخانه ای کــه محصولش بــه زودی حتی 
در بازار داخلی هم مصرف کننــده ندارد، با 
منابعی که ارزشمند و توأمان محدود هستند، 
منطقی خواهــد بــود؟ آیا می شــود بدون 
شناســایی عوامل توقف فعالیت یک واحد 
تولیدی، بــرای راه اندازی مجــدد آن اقدام 
کرد؟ تقاضای ما این است که کمیسیون ویژه 
جهش تولید مجلس به این موضوعات توجه 

ویژه داشته باشد.
شــافعی در بخش دیگری از ســخنانش به 
سیاســت های ارزی پرداخــت و گفت: ۳۵ 
درصد کل صادرات توسط بخش خصوصی 
واقعی صورت می گیرد و ۶۵ درصد دیگر که 
واحدهای دولتــی، نیمه دولتی و خصولتی 
هســتند؛ در ۹۰ درصد موارد، مواد خام و یا 
نیمه خام را صادر می کنند. مشکل اینجاست 
که دولت ها به جــای آنکه منابــع ارزی را در 
اقتصاد ملی مورد استفاده قرار دهند و عرضه 
ارز را به نفع بخش های مولد افزایش دهند؛ 
فقط سیاست کنترل قیمت را در این بخش 

دنبال کرده اند.
شافعی درباره نظام قیمت گذاری به عنوان 
یکی دیگــر از موضوعات مهــم و پر چالش 
در این ایام، عنوان کرد: بسیاری از اقدامات 
و تصمیمات در قالب شعار کنترل تورم مطرح 
می شود اما غایت آن رشــد بهای تمام شده 
تولید بوده است. آیا منطقی است درحالی که 
قیمت نهاده های تولیدی افزایش می یابد، در 
ادامه زنجیره تولید، به صنعتگر و تولیدکننده 
دستور داده شود تا قیمت را ثابت نگاه دارد؟ 
اصال در چنین شــرایطی، تولیــد ممکن و 

مقرون به صرفه خواهد بود؟

خبر در پی منت  ۲۰۰ میلیونی نشدن قیمت پراید مطرح شد:

شورایی برای رقابت یا تحدید رقابت!؟
بــه دنبال اینکــه دبیــر هیــات 
تجدیدنظــر شــورای رقابــت 
معتقد اســت کــه اگر شــورای 
رقابت نبــود، اکنــون پراید ۲۰۰ میلیــون تومان 
قیمت داشــت، یک کارشــناس صنعت خودرو، 
ادعای شــورای رقابت در کنترل بــازار، در نتیجه 
مداخله در قیمت گذاری را تصوری کامال اشتباه 
دانسته و معتقد است حال که دولت قصد دخالت 
در قیمت گذاری ندارد، شورای رقابت هم بایستی 
از تصمیم دولت برای فعالیت محدود به هدایت، 
حمایت و نظارت، پیروی کنــد؛ در غیراینصورت 

شورایی برای تحدید رقابت خواهد بود. 
حســن کریمی ســنجری ضمن انتقاد از شــیوه 
عملکرد دستوری شــورای رقابت طی سال های 
اخیر اظهار کرد: ابالغیه بخشــنامه بودجه سال 
۱۴۰۱ توســط رئیس جمهــوری، بیانگر رویکرد 
اقتصادی دولت فعلی در عبور از اقتصاد دستوری 
است. همچنین صحبت های وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در رابطه با نگاه وزارتخانه متبوع خود به بازار 
و صنعت خودروی کشــور نشان دهنده بی میلی 
دولت به دخالت در خودروســازی و به ویژه در امر 
نرخ گذاری دســتوری اســت. با این وجود اصرار 
شــورای رقابت به ادامه مداخله در قیمت گذاری 

خودرو چندان منطقی به نظر نمی رسد.
این کارشــناس صنعت خــودرو کشــور تصریح 
کرد: اینکــه چرا شــورای رقابت با تفکــر اجرایی 
حاکم بر کشور همراهی نمی کند، کمی برخورنده 
است. اصوال شورای رقابت در دولت های گذشته 
سعی کرده با نظام جاری در اقتصاد کالن کشور 
همراهی کنــد. دولت تکنوکرات قبلــی در حوزه 
اقتصاد، بر خالف مختصــات و ویژگی های مورد 
انتظار، یک دولت مداخله گر بود؛ اما دولت فعلی 
حداقل بر اســاس اظهارنظرات مقام های ارشد 
حوزه اقتصاد و شخص رئیس جمهور، دولتی است 
که به میزان تاثیر یک اقتصاد دستوری در از بین 
بردن تعادل بازار واقف است. بر این اساس همواره 
تالش می شــود که حضور دولــت )همانطور که 
رئیس جمهوری در سفر استانی شیراز نیز یادآورد 
شد( محدود به هدایت، حمایت و نظارت باشد. در 
حقیقت قرار نیست سیاست های اقتصادی دولت 

جایگزین رقابت در بازار و صنعت کشور شود.
وی افزود: چنانچه حاکمیت و نهادهای حاکمیتی 
تصمیم دارند دولــت را در این مســیر پربیراهه و 
در این کارزار بسیار ســخت ولیکن آتیه ساز یاری 

کننــد، طبیعتــا نبایســتی اقدامات متفــاوت و 
مخالــف با رویکــرد اقتصادی دولــت پیش بینی 
کنند. اینکه شورای رقابت مدعی است با مداخله 
در قیمت گذاری خودرو توانسته قیمت را در بازار 
کنترل کنــد، تصوری کامال اشــتباه اســت؛ اما 
گذشته از آن با توجه به اینکه دولت فعلی تصمیم 
ندارد در قیمت گــذاری دخالت کنــد، بنابراین 
حتی اگر ایــن رویکرد مورد قبول شــورای رقابت 
هم نباشد بایســتی از این تصمیم دولت حمایت 
کند. در غیر این صورت شــورای رقابت تبدیل به 
شورایی برای تحدید رقابت خواهد بود و این دقیقا 
کارشکنی در مسیر توســعه اقتصادی مبتنی بر 

اقتصاد بازار آزاد است.
     مشکالت سال های اخیر صنعت خودرو 

کریمی ســنجری بــا بیان اینکــه از ســوی دیگر 
قیمت خــودرو در بازار بر اســاس شــاخص های 
کالن اقتصــادی همچون تورم عمومی کشــور، 
نرخ ارز و رشــد نقدینگی تعیین می شود، اظهار 
کرد: ضمن اینکه آنچه بیش از هر شــاخصی در 
افزایش قیمت خودرو طی سه سال گذشته تاثیر 
گذاشته، افت تولید خودرو از یک سو و ممنوعیت 
واردات از سوی دیگر بوده است. این موضوع سبب 
عدم تناسب تقاضا در مقایسه با عرضه خودرو به 

بازار شده است. در این شرایط  اساسا بایستی از 
روش هایی برای کنترل بازار استفاده می شد که 
ضمن محدود کردن تقاضای خــودرو در بازار، به 

رشد تولید نیز کمک کند.
او ادامــه داد: در حالیکــه روش قرعه کشــی که 
شاهکار شــورای رقابت اســت، باعث شد حتی 
کسانی که متقاضی خودرو نیســتند اما شرایط 
ثبت نام را دارند، برای بهره مندی از سود حاصل از 
اختالف قیمت خودرو در بازار نسبت به کارخانه 
در قرعه کشــی ها شــرکت کنند؛ لــذا همین امر 
باعــث افزایش تعــداد خریداران خــودرو به نرخ 
کارخانه شده است. از طرف دیگر شورای رقابت 
با محدودسازی قیمت، فشار زیادی را به نقدینگی 

شرکت های خودروساز وارد کرده است.
ایــن کارشــناس صنعت خــودرو کشــور ضمن 
تاکید براینکــه صرف نظر از اینکــه مقصر قیمت 
تمام شــده باال در برخــی از خودروهــا وضعیت 
اقتصادی کشور است یا اینکه خودروسازها توان 
کاهش قیمت تمام شده خودرو را ندارند، گفت: 
آنچه که معلوم اســت این اســت که خودروساز بر 
روی برخــی از محصوالت، تولیــد زیان می کند؛ 
بنابراین قیمت گذاری دستوری آن هم زیر قیمت 
تمام شــده تنها وضعیت نقدینگی شــرکت های 

خودروســاز را خراب تر کــرده و همین امــر تاثیر 
بسیاری بر روی افت تولید خودرو در کشور داشته 
اســت. بنابراین شــورای رقابــت نمی تواند برای 
قیمت خودرو در بازار منتی بر مردم بگذارد؛ چراکه 
اصوال قیمت در بازار ارتباطی به مداخله های این 
شورا در قیمت گذاری نداشته است، بلکه به نظر 
می رســد عملکرد شورا ســبب دامن زدن بر عدم 

تعادل بازار خودرو نیز شده است.
اخیرا آلبــرت بغزیــان، دبیر هیــات تجدید نظر 
شــورای رقابت با بیان اینکه ما در شــورای رقابت 
قیمت خــودرو را تعیین نمی کنیــم، بلکه فرمول 
برای قیمت گــذاری داریم، اظهار کرده اســت: 
مطمئن باشــید اگر شــورای رقابت نبود، قیمت 
خودرو بســیار گران تــر از قیمت های امــروز بود 
و به عنوان نمونه قیمــت پراید بــه ۲۰۰ میلیون 
تومان می رسید. خودروسازان اگر مدعی هستند 
قیمت ها واقعی نیست فرمول های جایگزین ارائه 
بدهند نه اینکه اصل قیمت گذاری خودرو در شورا 
را زیر سوال ببرند. خودروســازان با زیان ده نشان 
دادن خودشان می خواهند مابه التفاوت قیمت 
کارخانه تا بازار را به جیب خودشان بریزند؛ آن ها 
اگر راســت می گویند قیمت تمام شده قابل اتکا 

برای محصوالتشان را ارائه دهند.

آزادراه اصفهان-شیراز به عنوان 
یکی از ابرپروژه های راه سازی در 
کشور که حدود دو ساعت زمان 
سفر بین این دو استان را کاهش می دهد در مراحل 
پایانی قرار داشته تا پایان امســال به بهره برداری 

خواهد رسید. 
آزادراه اصفهان شــیراز که هفته گذشــته از سوی 
وزیر راه و شهرســازی مــورد بازدید قــرار گرفت تا 
کنون حدود ۹۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و 
بر اساس وعده های مسئوالن این وزارتخانه تا پایان 
امسال یا نهایتا اوایل ۱۴۰۱ به بهره برداری خواهد 
رسید که می تواند ۱۳۰ کیلومتر میسر تردد و حدود 
دو ساعت از زمان تردد بیت استان های اصفهان و 

شیراز را کوتاه تر کند.
رستم قاســمی –وزیر راه و شهرســازی- در بازدید 
هفته گذشته خود از این آزادراه اظهار کرد: طول 
مسیر تا قطعه  ششــم۲۱۰ کیلومتر است که  ۹۳ 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد. قطعه ۷ نیز بالغ بر 
۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدواریم طبق 
تفاهمی که  هفته گذشته با وزارت دفاع داشتیم، 
در ســرمایه گذاری مشــترک دو وزارتخانه  بتوانیم 

احداث قطعه هفت را هم سرعت دهیم.

وی افزود: بخشــی از احداث قطعه ۸ این آزادراه 
را شهرداری شیراز  و بخشی دیگر را طبق توافقی 
که داشتیم، وزارت دفاع بر عهده گرفته است. در 
تالش هستیم احداث این آزادراه را  سرعت دهیم 
که بتوانیم آن را که جــزو طوالنی ترین آزادراه های 
کشور است، هرچه سریعتر به بهره برداری برسانیم. 
خیرالــه خادمی - معــاون وزیر راه و شهرســازی و 
مدیرعامل شرکت ســاخت و توســعه زیربناهای 
حمل ونقل کشــور- نیز در حاشــیه بازدید از این 
پروژه گفت: در ۳ مرحله ایــن آزادراه را برای مردم 
جنوب کشور یعنی اســتان های فارس، هرمزگان 
و بوشــهر به بهره برداری می رسانیم به گونه ای که 
مرحله نخست در چند ماه آینده یا حداکثر تا اوایل 
ســال ۱۴۰۱ به بهره برداری رســیده که طول آن 
۲۱۲ کیلومتر بوده و تاکنون نزدیک به ۹۴ درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی افزود: مرحله بعدی احداث قطعات ۷ و ۸ این 
آزادراه است که این قطعات نیز پیشرفت فیزیکی 
حدود ۵۰ درصدی دارند. در بازدیدی که توســط 
وزیر راه و شهرسازی از این آزادراه انجام شد، توافق 
شد که  عملیات اجرایی اتصال این آزادراه را به شهر 
شیراز را تسریع کنیم. به این ترتیب باید بتوانیم در 

انتهای ســال ۱۴۰۱ و اوایل سال ۱۴۰۲ عملیات 
اجرایی این بخش ها را نیز به اتمام برسانیم.

خادمی ادامه داد: تاکنــون حدود ۳۰۰۰ میلیارد 
تومــان بــا ســرمایه گذاری مشــترک وزارت راه و 
شهرســازی و بخش خصوصی بــرای اجرای این 
پروژه هزینه شده است. ارزش به روز پروژه حدود 
۷۰۰۰ میلیارد تومان است و بنابراین این پروژه به 
عنوان یک ابرپروژه راهسازی کشور آخرین مراحل 
اجرایی خود را پشــت ســر می گذارد. امیدواریم 
که احداث ایــن آزادراه تحولــی در بخش ترانزیت 

و حمل ونقل کاال و مســافر به جنوب کل ایران، به 
خصوص استان فارس و اســتان های هرمزگان و 

بوشهر ایجاد کند.  
در واقع این آزادراه قرار است اصفهان را در هشت 
فاز به بوشهر وصل کند که به نظر می رسد قطعات 
۷ و ۸ این آزادراه یعنی آزادراه شیراز-بوشهر تا پایان 
سال آینده به بهره برداری برسد اما آزادراه اصفهان-

شــیراز اگر وزارت راه و شهرسازی مانند سال های 
گذشته بد قولی نکند تا پایان امسال یا نهایتا اوایل 

سال آینده افتتاح خواهد شد.

کاهش دو ساعته فاصله اصفهان- شیراز 
با افتتاح آزادراه ۷۰۰۰ میلیاردی

گرانفروشی میوه به سبک شرکت های بسته بندی

معاون وزیر صمت:

تسهیالت پرداختی به صادرکنندگان
 ۵۰ درصد افزایش می یابد 

دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه سال 
۹۹ کل اعالم کرد که سازمان صداوسیما مبلغی از 
درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی 
را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نکرده است! 
برای اولین بار، بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ 
مشخص شد که به استناد بند )پ( ماده )۹۲( قانون 
برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان 
صدا و ســیمای جمهــوری اســالمی ایران مکلف 
هستند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات 
ورزشــی را به ردیف درآمدی شــماره ۱۴۰۱۸۴ نزد 
خزانه داری کل  کشــور واریز کنند. وجوه واریزی از 
محل ردیف  ۴۹-۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره 
)۹( این قانون به نسبت ۳۰ درصد در اختیار وزارت 
ورزش و جوانان )بــرای کمک به فدراســیون های 
مربوطــه( و ۷۰ درصــد در اختیار ســازمان صدا و 
سیمای جمهوری اسالمی ایران قرار می گیرد. در این 
قانون، همچنین درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از 
پخش مسابقات ورزشی موضوع بند )پ( ماده ۹۲ 

قانون برنامه ششم توسعه در ردیف ملی ۵۰ میلیارد 
تومان در نظر گرفته که بر این اساس سهم سازمان 
صداوســیما ۳۵ و ســهم وزارت ورزش ۱۵ میلیارد 

تومان تعیین شد.
اوایل ســال جاری بر اســاس اعالم ژاله فرامرزیان، 
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان 

به ایسنا، صداوسیما در ســال ۹۹ مبادرت به واریز 
درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی 
به ردیف درآمدی شماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه داری 
کل  کشور نکرده و اینگونه سهم ۳۰ درصدی وزارت 
ورزش و جوانــان از محل مربوطه پرداخت نشــده 
است؛ مساله ای که از سوی این وزارتخانه به نهادهای 

نظارتی گزارش شده است. 
حال اما بر اساس اعالم دیوان محاسبات کشور، در 
خالصه گزارش تفریغ بودجه ســال ۹۹ کل کشور 

آمده است:
مطابق بند )ک( تبصره )۹(، وزارت ورزش و جوانان 
و سازمان صدا و ســیمای جمهوری اسالمی ایران 
مکلف بوده اند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش 
مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه 
داری کل کشور واریز کنند؛ در ســال ۱۳۹۹ از این 

محل، مبلغی به حساب خزانه واریز نشده است. 
گزارش دیوان محاسبات مهر تاییدی بر اعالم وزارت 
ورزش و جوانــان مبنی بر عــدم پرداخت مطالبات 
ورزش ایران از سوی ســازمان صداوسیما و از محل 
درآمدهــای تبلیغاتی ناشــی از پخش مســابقات 
ورزشی است و نشان می دهد که از ۱۵ میلیارد تومانی 
که این سازمان باید به ورزش کشور جهت تخصیص 
به رشته های مختلف )متناســب با سهم( پرداخت 

می کرده، ریالی پرداخت نشده است!

گزارش تفریغ بودجه؛

دیوان محاسبات بدهی صداوسیما را برمال کرد

رئیس اتاق بازرگانی ایران هشدار داد:

خطر تورم سرسام آور 
در اقتصاد ایران!

خبر

خبر
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کمبود نیرو و اعتبارات؛ 

چالش های مهم اداره کل استاندارد استان اصفهان 

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

مدیرکل استاندارد استان اصفهان 
گفت: کمبود نیرو یکی از مشکالت 
اصلی اداره کل اســتاندار اســتان 
اصفهان است؛ به گونه ای که بسیاری از صندلی ها در 
پست های مختلف اداره کل خالی است، عالوه بر این 
وضعیت حقوق و مزایای کارشناسان استاندارد خوب 

نیست و دولت باید در این باره چاره اندیشی کند. 
محمود فرمانی به مناسبت روز جهانی استاندارد اظهار 
کرد: در بیان اهمیت و ضرورت استاندارد، همین بس که 
در سطح جهان تولید و مبادله های مشترک وجود دارد، 
از این رو ویژگی کاالهای تولیدی نیز در سطح بین الملل 

باید دارای تعریف یکسانی باشد.
مدیرکل استاندارد استان اصفهان افزود: وقتی وسیله ای 
را خریداری و پس از مدتی قطعه ای از آن خراب می شود، 
اگر استاندارد و ابعاد مشخصی وجود نداشته باشد، فرد 
برای خرید و تامین قطعه مورد نظر دغدغه زیادی پیدا 
خواهد کرد؛ در حالی که اســتاندارد بین المللی این 

دغدغه ها را رفع کرده است.
وی ادامــه داد: از دیگــر مثال ها برای ضــرورت و لزوم 
استاندارد باید به حوزه ایمنی اشــاره کنیم، چرا که در 
برهه ای از زمان انگشتان دست کودکان به واسطه وارد 
شدن به چرخ گوشت دچار آسیب جدی و حتی قطع آن 
می شد، اما با استانداردسازی در حوزه ایمنی، این وسیله 
به گونه ای طراحی شده که اگر دست، وارد چرخ گوشت 
شود، دستگاه خاموش شده و این اتفاقات به حداقل 

ممکن رسیده است.
فرمانی با بیان اینکه اســتانداردها عــالوه بر ایمنی، 
سالمتی و مباحث عملکردی و حتی ابعادی در امنیت 
نیز دخیل است، تصریح کرد: با وجود استاندارد امنیت 
روانی و غذایی در سطح جامعه ایجاد شده است و افراد 
برای خرید هر محصول یا مواد غذایی دغدغه یا نگرانی 

و استرس ندارند.
     روز جهانی استاندارد با شعار »چشم انداز 

مشترک برای جهانی بهتر«
مدیرکل استاندارد اســتان اصفهان با تأکید بر اینکه 
سیاســت های دولتمردان در توســعه تولیــد داخل، 
صــادرات محصــوالت و ارز آوری نیز به اســتانداردها 
گره می خورد، گفت: مقــام معظم رهبــری در ابالغ 
سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی دو محور مهم را 
در این حوزه اشاره کردند که یکی درون زایی و دیگری 

برون گرایی بود؛ درون زایی به معنای تشــویق مردم به 
استفاده از محصوالت ایرانی و افزایش کیفیت تولیدات 
با رعایت اســتانداردها کیفیت تولیدات اســت که با 
فرهنگ سازی و تبلیغات، می توان مردم را به استفاده 
از کاالی ایرانی ترغیب کــرد و برون گرایی یعنی عالوه 
بر اینکه مردم کشورمان از تولید داخل استفاده می کنند، 

باید نگاهمان به بازارهای جهانی برای صادرات باشد.
وی با بیان اینکه کیفیــت، قیمت، دوام و بســیاری از 
پارامترها در قالب کیفیت محصوالت می تواند رضایت 
مصرف کنندگان و مشتریان را جلب کند، تصریح کرد: 
در حوزه خارج از کشــور، کیفیت و قیمت تمام شــده 
را شــاخص  های اســتاندارد تعیین می کند و قطعا با 

استانداردسازی برگشت کاالها کم می شود.
فرمانی ادامه داد: برای صادرات محصوالت باید نگاه 
به استانداردهای ملی و بین المللی و فرهنگ استفاده 
از آنها نیز داشته باشیم، به همین جهت استانداردها 
در دوره هــای یک تا پنج ســاله تجدید نظر می شــود 
تا ایمنی و سالمت را ارتقاء دهد، چرا که بی شک رعایت 
استانداردها باعث ارتقای کیفی محصوالت خواهد شد.
مدیرکل استاندارد استان اصفهان با بیان اینکه در چند 
سال اخیر ســازمان های جهانی استاندارد با یکدیگر 
همسو شده اند، زیرا نمی توان با نظرات متعدد به وحدت 
رویه دست یافت، اظهار کرد: شعار امسال روز جهانی 
استاندارد »چشم انداز مشــترک برای جهانی بهتر« 
انتخاب شده است؛ چون همه استانداردها باید یک سو 

شــود تا بتوانند جهان را بهتر کنند، البته تجربه کرونا 
گرچه تلخ بود، اما بــه ما یاد داد باید بــا انجام کارهای 

مشترک و جمعی مراقب خودمان باشیم.
وی گفت: قانونگذار وظایفی را برای ما تکلیف کرده که 
برای رسیدن به آن اهداف برنامه هایی را ابتدای هر سال 
مشخص و در طول سال با ابالغ آن به بخش های مختلف 

گام بر می داریم.
     فعال نشدن دفاتر نمایندگی ۶ شهرستان به 

دلیل کمبود اعتبار
فرمانی با اشاره به چالش ها و مشکالت پیش روی اداره 
کل استاندارد اصفهان، گفت: یکی از مشکالت مهم این 
اداره کل کمبود نیرو اســت؛ به طوری که به نســبت 
صنعت، خدمات و جمعیت، پست های سازمانی کم و 
ساختار آن نیز نیاز به تقویت دارد، بسیاری از صندلی ها 
در پست های مختلف اداره کل خالی است؛ البته در 
بازنگری چارت استاندارد، برای ارتقای چارت تالش 
می کنیم تا گام بعد برای جذب نیرو با دریافت مجوزهای 

استخدام را انجام دهیم.
مدیرکل استاندارد استان اصفهان با بیان اینکه اعتبارات 
اداره کل استاندارد نسبت به فضای فیزیکی آن با وسعت 
حدود هفت هکتار بسیار کم بوده و برای تامین اعتبارت 
فعالیت آزمایشگاه ها، تجهیزات و مواد مصرفی با مشکل 
جدی رو به رو هستیم، اظهار کرد: این اداره کل دفاتر 
نمایندگی در سطح استان دارد که به دلیل کمبود نیروی 
انسانی و اعتبارات هنوز فعال نشده است، به عنوان مثال 

دفاتر شهرستان های مبارکه، نائین، نجف آباد، اردستان، 
شهرضا و نطنز علیرغم اینکه در چارت سازمانی تعریف 

شده، اما موفق به آغاز فعالیت نشده اند.
وی ادامه داد: وضعیت حقوق و مزایای کارشناســان 
اســتاندارد خــوب نیســت و دولــت باید در ایــن باره 
چاره اندیشــی کند، هر چند که علیرغم این شــرایط 
امسال تعدادی از واحدهای برتر اســتاندارد کشور از 
اصفهان انتخاب شده اند و در مجموع جایگاه اداره کل 

استاندارد اصفهان در کشور مطلوب است.
     اصفهان جزو سه استان نخست کشور 

در ایمن سازی جایگاه های سوخت سی.ان.جی
فرمانی خاطرنشان کرد: اداره کل استاندارد اصفهان 
در شاخص های ارزیابی عملکرد به طور مشترک با دو 
دستگاه دیگر رتبه برتر را در شاخص های اختصاصی 
کسب کرد و سال گذشته نیز در ارزیابی شاخص های 
عمومی رتبه نخست را به خود اختصاص داد، همچنین 
پایگاه بسیج اداره نیز در سازمان ملی استاندارد به عنوان 

واحد نمونه معرفی شد.
مدیرکل اســتاندارد اســتان اصفهان با بیان اینکه در 
حوزه های ایمنی در نظارت و ایمن سازی جایگاه های 
سوخت ســی.ان.جی به عنوان استان برتر در سطح 
کشور است، تصریح کرد: سال گذشته از ۱۵۴ جایگاه 
ســی.ان.جی در ســطح اســتان ۱۴۴ جایگاه تائید 
اســتاندارد را دریافت کردند که امیدواریم امسال همه 

جایگاه ها موفق به دریافت تائید استاندارد شوند.

رییس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات 
سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: آبیاری 
سیار باغ های در معرض خشکی این استان که از 
ماه های گرم امسال و با هدف حفظ درختان آغاز 

شده بود تا آخر مهر ادامه دارد. 
عباسعلی جمشیدی مساحت این باغ ها را بالغ 
بر ۲۰ هزار هکتار برآورد کرد و افزود: بیشتر آنها در 
شهرستان های لنجان، فالورجان، خمینی شهر، 

نجف آباد، اصفهان و مبارکه قرار دارند.
وی با بیان اینکه آبرسانی با تانکرهای ۱۰ تا ۳۰ متر 
مکعبی در سطح شهرستان ها انجام شده است، 
ادامه داد: آبرسانی های امسال با توجه به وسعت 
خشکسالی و کاهش چشمگیر بارش ها بیش از 

سال های گذشته و افزون بر چهار هزار مورد بود.
 رییس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات 
سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان خاطرنشان 
کرد: خشــکی رودخانه زاینده رود در یک سال 
اخیر سبب آسیب به پوشش گیاهی و درختان 
شده است و تداوم این معضل به ضرر کشاورزی 

و باغداری در استان خواهد شد.
جمشیدی درباره معضالت و تبعات خشکسالی 
در بخش کشــاورزی و باغداری استان اصفهان 
اظهارداشــت: خشــکی رودخانه زاینده رود و 
خشکسالی ســال های اخیر عالوه بر خسارات 
مستقیم در زمینه تولیدات غذایی، کاهش درآمد 
کشاورزان و باغداران و از بین رفتن سرمایه بهره 

برداران را در پی داشته است.
وی اضافه کرد: ایجاد هزینه فرصت سرمایه )رکود 
ســرمایه در بخش بدون ایجــاد ارزش افزوده و 
تولید(، ایجاد هزینه های زیست محیطی مترتب 

به دلیل کشــت نکردن و بهره برداری از خاک و 
از دســت رفتن فرصت های اشتغال مستقیم و 
غیر مستقیم به دلیل کاهش فعالیت ها از دیگر 

زیان های خشکسالی در استان اصفهان است.
رییس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات 
سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان گفت: بطور 
کلی پیامدهای زیست محیطی مثل گرد و غبار، 
فرســایش خاک، فرونشســت زمین، مباحث 
بهداشــتی، افزایش بیماری های آفات نباتی و 
دامی و اشاعه آن، آثار روانی اجتماعی، سیاسی 

و امنیتی خشکسالی است.
استان اصفهان با داشتن ۵۶۸ هزار هکتار اراضی 
کشاورزی  ۳.۵ درصد از اراضی کشاورزی کشور را 

به خود اختصاص داده است.
این اســتان با برخورداری از شــرایط متنوع آب 
و هوایــی، اســتعداد تولیــد انــواع محصوالت 
کشاورزی را دارد، به گونه ای که در مناطق گرم و 
خشک آن خرما، انار و پســته و در مناطق سرد و 
کوهستانی اش بادام و گردو و در مناطق معتدل و 
معتدل سرد، انواع محصوالت دانه دار و هسته دار 

زیر کشت می رود.
مجموع اراضی زراعی این منطقه حدود ۴۸۶ 
هزار هکتار اســت که در ســال های طبیعی از 
حیث بارندگی حدود ۷۰ درصد آن به کشــت 
محصوالت زراعی مانند انواع غالت، حبوبات 
و محصوالت علوفه ای، جالیزی و انواع سبزی 
و صیفی و گیاهان زینتــی اختصاص می یابد 
و تولید ســاالنه محصوالت زراعی اســتان در 
شرایط عادی حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار 

تن برآورد می شود.

استاندار اصفهان در حکمی محمد مهدی احمدی 
را به عنوان شهردار مبارکه منصوب کرد. 

مدیــر شهرســازی الکترونیــک و برون ســپاری 
شهرداری اصفهان، مشــاور معاون شهرسازی و 
معماری شهرداری اصفهان و مدیر بازرسی سازمان 
فاوا شهرداری از سوابق شهردار جدید مبارکه است.
احمــدی فارغ التحصیــل مهندســی عمــران و 
دانشجوی دکترای مهندسی عمران در دانشگاه 

اصفهان است.

با فروش بیــش از ۱۱ هــزار و ۵۰۰ تن انــار، هزار 
میلیارد ریال عاید باغداران کاشانی شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشان، متوسط 
برداشــت انار از هر هکتار انارستان های کاشان را 

۱۲ تن بیان کرد و گفت: شهرستان کاشان با هزار 
و ۲۰۰ هکتار بــاغ انار جایگاه ویژه ای در اســتان 

اصفهان دارد.
رضا مظلومی با اشــاره به اینکه فین، راوند، طاهر 
آباد، مشکات و جوشقان استرک از مناطق عمده 
کشت انار در کاشان است، افزود: بیش از ۳۰۰۰ 

بهره بردار در این زمینه فعالیت می کنند.
وی گفــت: با توجــه به اینکه انار منطقه کاشــان 
ارگانیک و بدون استفاده از کود و سموم شیمیایی 
تولید می شود، از طعم و کیفیت باالیی برخوردار 
است و عالوه بر مصارف داخلی به کشور های عربی 

حوزه خلیج فارس نیز صادر می شود.

با پیش بینی خشک شدن سفر ه های زیرزمینی 
آبخوان دشــت اصفهان تا ســال ۱۴۰۹، تنها راه 
نجات دشــت اصفهان از فرونشست جاری شدن 

دوباره زاینده رود است. 
رضا اسالمی مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات 
معدنــی اســتان اصفهــان  حقابه قانونــی و غیر 
قابل تصرف زاینده رود از ســرآب تا پایاب را ۱۷۶ 
میلیون مترمکعب عنوان کرد و گفت: در صورت 
تخصیص این حقابه قانونی، پلمپ ۱۲ هزار حلقه 
چاه غیر قانونی و دادن ده سال تنفس به آبخوان ها 
جمعیت دو و نیم میلیونی، آثار تاریخی جهانی و 
تاسیسات و زیرساخت های دشت اصفهان نجات 

پیدا می کنند.
او  ۲۷ از ۳۵ دشت اصفهان را با چالش فرونشست 
روبرو دانست و گفت: بیشتر دشت های باند شمالی 
جنوبی استان درگیر فرونشســت هستند و انوع 
ترک های عمیق خطی، حلقوی، شاخه درختی، 
دندریتی و شــش ضلعی در این مناطق به چشم 

می خورد.
وی دشت اصفهان را بحرانی ترین دشت کشور از 
حیث فرونشست دانســت و افزود: بیش از ۵۰ در 
صد از واحد های مســکونی، ۴۱ درصــد از معابر 
شهری، ۵۲ درصد از ساختمان های بلند، ۶۰۰۰ 

اثر تاریخــی و بســیاری از زیر ســاخت های مهم 
اســتان اصفهان در این دشــت هــزار و ۶۶۰ متر 

مربعی قرار دارند.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد با اشاره به 
نرخ ۱۸ سانتی متری فرونشست اصفهان در سال، 
گفت: اگر فرونشست به صورت یکسان باشد اثری 
بر سازه ها نخواهد داشــت، ولی همیشه اینگونه 
نیست و غیر از سازه های شهری لوله های انتقال 

گاز و آب نیز به شدت در معرض خطر هستند.
نادی چاه هــای غیرمجاز حفر شــده در نزدیکی 
اصفهان را هم از عوامل تاثیرگذار در فرونشســت 
دانســت و افزود: ســاختمان های نزدیک به این 
چاه ها نیز دچار آسیب فراوان می شوند و الزم است 
که دستگاه های مسئول اقدامات ضروری را در این 

زمینه انجام دهند.

آبیاری سیار باغ های استان اصفهان 
تا آخر مهر ادامه دارد

محمدمهدی احمدی شهردار مبارکه شد 

پاییز فصل درخشش یاقوت های سرخ:

درآمد هزار میلیارد ریالی از فروش انار مرغوب کاشان 

زنده شدن زاینده رود، شاه کلید رفع فرونشست 

مدیــرکل اداره فنــی و حرفــه ای اســتان 
اصفهان گفت: در صنعت ســنگ، استان 
اصفهان می تواند درآمدی چند برابر درآمد 
نفتی داشه باشد که متأســفانه بسیاری از 

فعاالن این حوزه اتباع خارجی هستند. 
آرش اخــوان در نشســت خبری ســومین 
مسابقه آزاد کشوری نماچینی آجر، اظهار 
کرد: افرادی کــه مهارت داشــته و معموال 
شــاغل هســتند، بدون محدودیت سنی و 
جنســیتی، می توانند هر ســاله در بخش 
مســابقات آزاد شــرکت کننــد تــا خبرگان 

مهارتی کشور شناسایی شوند.
     برگزاری مسابقات آزاد کشوری 

نماچینی آجر با حمایت شرکت 
آجرنماچین

وی افزود: این مســابقات در اســتان های 
مختلف با حمایت بخــش خصوصی برگزار 
می شود. در اصفهان نیز شرکت آجر نماچین 
که با تکنولــوژی روز در زمینه تولید آجر نما 
فعالیــت می کنــد، حامی برگــزار کننــده 

مسابقات ملی نماچینی آجر است.
مدیرکل فنــی و حرفه ای اســتان اصفهان 
گفت: در این مسابقات شاغالنی که در آجر 
نماچینی فعالیت می کنند شناسایی و برای 
شرکت در مسابقات دعوت می شوند، ابتدا 
چند روز آموزش هایی به این افراد داده شده 
و سپس افراد با یکدیگر رقابت می کنند، تیم 
داوری از آمــوزش فنی و حرفه ای کشــور با 
مدل امتیاز دهی مسابقات جهانی افراد را 

ارزیابی می کنند.
     زمینه اشتغال برای شرکت کنندگان 

مسابقه نماچینی فراهم می شود
اخوان تاکید کرد: در دوره های پیشین این 
مسابقه افراد شــرکت کننده و عالقه مند به 
نمایندگی های شــرکت نماچین در کشور 
معرفی شــده اند، بنابراین این مســابقات 
در ایجاد اشتغال برای شرکت کنندگان نیز 

مؤثر است.
     با وجود نیاز به نیروی کار شاهد 

بیکاری در کشور هستیم
وی افــزود: بســیاری از مســئوالن جامعه 
اکنون دغدغه اشــتغال و بیــکاری جوانان 
را دارند. این در حالی اســت که صنعتگران 
همگی نیازمند نیروی کار هستند. بنابراین 
آموزش هــای تخصصی به افــراد، عالوه بر 
تربیت نیروی کار و تأمیــن آن برای صنایع، 

منجر به کاهش بیکاری نیز خواهد شد.
     امکان کسب درآمد چند برابری 

درآمد نفتی از صنعت سنگ
مدیرکل فنــی و حرفه ای اســتان اصفهان 
گفت: در صنعت ســنگ اســتان اصفهان 
می توان درآمــدی چند برابــر درآمد نفتی 
داشت. متأســفانه بســیاری از فعاالن این 
حوزه اتبــاع خارجی هســتند. بســیاری 
از فعــاالن صنعتــی اصفهان به تراشــکار، 
جوشکار و نیروی متخصص و ماهر نیازمند 
هســتند و حتی اعالم کرده انــد در صورت 
تأمین نشــدن این نیــرو از خارج از کشــور 

دعوت به کار می کنند.
اخــوان تاکیــد کــرد: در شــهرک صنعتی 
محمودآباد با مشارکت یکی از کارخانجات 
مجوز آموزشگاه صادر شده و که تا پایان سال 
تحولی در صنعت سنگ ایجاد خواهد کرد. 
سازمان فنی و حرفه ای آمادگی آموزش در 
نظام آموزشی ســفارش محور را داشته و با 
همه صنایع وارد همکاری مشترک خواهد 

شد.
وی تصریــح کــرد: اتحادیه قطعه ســازان 
اصفهــان، آجرنماچین، اتحادیــه موبایل 
اصفهــان، اتحادیــه خودروهای ســبک و 
سنگین و صنف برق خودرو، صنایع غذایی 
و رشــته های مرتبط با کافی شــاپ و قهوه، 
پیرایش زنانه و مردانه، گروه صنعتی انتخاب، 
فــوالد مبارکــه، ذوب آهن اصفهان و ســایر 
شــرکت های فوالدی از جمله شــرکت ها و 
صنوفی هستند که سازمان فنی و حرفه ای 
اســتان در زمینه آموزش کارکنــان و تأمین 

نیروی جدید با آنها همکاری می کنند.
     فرهنگ پشت میز نشینی آفتی 

برای فارغ التحصیالن دانشگاهی 
کشور است

مدیرکل فنی و حرفه ای اســتان اصفهان با 
انتقاد از فرهنگ پشت میز نشینی، گفت: 
متأسفانه با وجود درآمدهای باال در برخی از 
صنوف، شاهد استقبال افراد از کار نیستیم، 
بنابراین آموزش فرهنــگ مهارت آموزی به 

طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.
اخوان اضافه کرد: فردی که مهارت داشته 
باشــد، هرگز بیــکار نمی ماند. مســابقات 
آجرنماچینی نیز بهانه ای برای آشنایی افراد 
با فرصت های شغلی و حتی مهارت آموزی 

در این زمینه است.

خبر خبر

استان

خبر

عملیات اجرایی طرح پارکینگ زیرسطحی توحید 
شــهر اصفهان با ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی در 

دست اجراست.
مدیر عامل سازمان عمران شهرداری اصفهان، 
مدت زمان اجرای این طرح برون رفت از ترافیک 
شهری را یکساله عنوان کرد و گفت: این طرح با 
اعتبار بیش از ۶۰۰ میلیارد ریــال، در ابعاد ۵۴۰ 
در ۲۲ متر مربع حدفاصل پل آذر تا چهارراه نظر 
در دو الین غربی و شرقی خیابان توحید در دست 

ساخت است.
مجید طرفه تابان افزود: آرماتوربندی ســقف ها 

و قالب بندی دیوارها، اجرای نبشی و بتن ریزی 
از جمله مراحل اجرای این طرح اســت و تا هفته 
آینده اجرای جداول الین غربی طرح آغاز می  شود.

فرودگاه بین المللی شــهید بهشتی اصفهان در 
ردیف فرودگاه های برتر کشور قرار گرفت.

بنابراعالم روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید 
بهشتی اصفهان، براساس رتبه بندی فرودگاه های 
کشور در سامانه پایش کیفیت خدمات فرودگاهی 
در ماه های تیر، مرداد و شهریور، نتیجه رتبه بندی 
فرودگاه های کشور در دو بخش کیفیت خدمات 
فرودگاهی و امکانات سالن های فرودگاهاعالم شد. 
دراین ارزیابی اعالم شده فرودگاه بین المللی شهید 
بهشتی اصفهان در زمینه کیفیت پذیرش مسافر و 
بار، وضعیت پارکینگ فرودگاه، استقرار غرفه های 

فروشگاهی، ارائه آب آشامیدنی رتبه نخست و در 
نحوه برخورد کارکنان با مسافران، ارائه اینترنت رتبه 

دوم را به ارمغان آورده است.

خبرخبر
پیشرفت ۳۵ درصدی احداث

 پارکینگ زیرسطحی توحید اصفهان 
فرودگاه اصفهان 

در جمع فرودگاه های برتر کشور 

مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اصفهــان گفــت: اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان عزم 
جدی دارد تا با ســرعت اراضی ملی خارج حریم را 
به متولی آن واگذار کند و اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان نیز مصمم است تا اراضی ملی 

داخل حریم را به راه و شهرسازی تحویل دهد. 
جلسه بررســی و برنامه ریزی پیرامون نحوه اجرای 
تفاهم نامه تنظیمی بین وزارت راه و شهرســازی و 
جهاد کشــاورزی مبنی بر تغییر نمایندگی اسناد 
مالکیت اراضی ملی داخل و خارج از حریم شهرها، با 
حضور علی رضا قاری قرآن، مدیرکل راه و شهرسازی 
استان اصفهان، مدیران ادارات کل )منابع طبیعی و 
آبخیزداری، ثبت اسناد و امالک(، مدیر امور اراضی 

استان و رؤسای شهرستان های تابعه برگزار شد.
در این جلسه ضمن بررسی مشکالت اجرایی موجود 
در رابطه با تحویل و تحول اراضی ملی در شهرهای 

مختلف، پیشنهاداتی در راستای رفع موانع و تسریع 
اجرای آن ارائه شد.

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان در 
حاشیه این جلسه اظهار کرد: نشست امروز با هدف 
ارائه راهکار به منظور تسریع در اجرای مفاد تفاهم نامه 
دو جانبه وزارت راه و شهرســازی و جهاد کشاورزی 
برگزار شــد که در این راســتا نیاز به حرکتی جدی، 
مداوم و پیوســته و برقراری تعاملی ســازنده میان 
مجموعه های راه و شهرسازی، منابع طبیعی و جهاد 

کشاورزی استان است.
وی اذعان داشت: در طول زمان، با توجه به نیازهای 
مختلف در سطح شهر، شاهد گسترش شهرها و به 
تبع آن گسترش محدوده ها بودیم، که این موضوع 
منجر شد تا بخشی از اراضی که قبال داخل حریم 
شهر قرار داشته و ســند مالکیت آن متعلق به راه و 
شهرسازی بوده اکنون به خارج از حریم واقع شود 
و بالعکس اراضی که منابع طبیعی اقدامات مرتبط 

با آن را انجام داده و در خارج از حریم واقع بود پس از 
گسترش شهرها به داخل حریم انتقال یابد.

قاری قرآن افزود: این موضوع مشکالت زیادی را در 
 زمینه های مرتبط با کاربری ها، سرمایه گذاری ها و... 

ایجاد می کرد و فرآیند طوالنی و زمان بری داشت.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان تصریح کرد: 
در راستای این تفاهم نامه و کســب رضایت مردم، 
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان عزم جدی 
دارد تا با سرعت اراضی ملی خارج حریم را به متولی 

آن واگذار کند و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان نیز مصمم است تا اراضی ملی داخل حریم را 

به راه و شهرسازی تحویل دهد.
وی بیان داشت: در این جلسه مقرر شد کارگروهی 
برای ایــن اقــدام اختصــاص داده شــود و ادارات 
شهرستان ها مطابق با برنامه زمان بندی در نظر گرفته 
شده اقدامات مرتبط با تحویل و تحول را انجام دهند.

قاری قرآن تاکید کرد: تســریع در تحویل و تحول، 
در افزایش دقــت در حفاظت از اراضــی دولتی در 
شهرها و حفظ و حراست از حقوق بیت المال تاثیر 

بسزایی دارد.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان بــا 
بیان اینکه این تفاهم نامه صیانت از انفال را مدنظر 
قرار داده اســت و از دست اندازی ها به اراضی ملی 
و دولتی جلوگیری می کند ابراز امیدواری کرد تا با 
تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه عملیات نقل و 

انتقال اکثر اراضی تا پایان سال انجام شود.

همزمان با هفتــه جهانی کودک 
در حدود ۱۵۰۰کودک به همراه 
خانواده هــای شــان در غرفــه 
"کودکان دوستدارآب" آبفای استان اصفهان در گذر 
فرهنگی چهارباغ حضور یافتند.   در  مدت چهار روز 
برپایی این غرفه که از ١٨ تا ٢١ مهر ماه جاری و همزمان 
با ســی و چهارمین جشــنواره فیلم های کودکان و 
نوجوانان اصفهان دایر بود، در حدود ۱۵۰۰ جلد کتاب 

شعر و قصه کودکانه،٨٠٠  هدیه و ٦٠٠ تاج کودکانه با 
شعار "من مراقب آب هستم"، میان بازدیدکنندگان 
توزیع شد. همچنین یکهزار پوستر فراخوان دومین 
جشنواره خانواده آبی و مسابقه "خانواده دوستدار 
آب" در قالــب ١٠ ســوال چهارگزینــه ای با موضوع 
"مدیریت مصرف آب " بین پدران و مادران توزیع شد. 
از دیگر فعالیت های مهمی که با مشــارکت شــرکت 
آبفای استان اصفهان و کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان در غرفه "کودکان دوســتدار آب" صورت 
گرفت؛ همایش نقاشی "آب یعنی زندگی" بود که در 
چهار محور "آب و محیط زیست"، "مدیریت مصرف 
بهینه آب"، "آب و نگاهی به آینده" و "آب و کشاورزی" 
برگزار شــد.  در این رویداد هنــری، اعضای نوجوان 
انجمــن هنرهای تجســمی کانون پــرورش فکری 
کودکان و نوجوانان به صورت گروهی نسبت به خلق 

۶ اثر ارزنده نقاشی اقدام کردند. 

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

اراضی ملی خارج حریم به متولی آن واگذار می شود 

در هفته جهانی کودک اتفاق افتاد؛

حضور حدود ۱۵۰۰ کودک در غرفه » کودکان دوستدارآب « 

خبر

خبر

مدیرکل  فنی و حرفه ای استان 
اصفهان:

سنگ اصفهان می تواند چندین 
برابر نفت درآمد داشته باشد
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رئیس هیئت مدیره انجمن روشن بین استان اصفهان: 

تا رسیدن به شهر دسترس پذیر 
برای نابینایان فاصله داریم 

رئیــس هیئــت مدیــره انجمن 
روشن بین استان اصفهان گفت: 
مناسب ســازی فیزیکی باید در 
کنار مناسب سازی فرهنگی انجام شود تا شهری 

دسترس پذیر برای نابینایان داشته باشیم. 
 محمدجواد خادمی رئیــس هیئت مدیره انجمن 
روشن بین استان اصفهان در خصوص هدف ایجاد 
تشکل های حمایتی از معلوالن و نابینایان، گفت: 
مهم ترین موضوعی کــه مورد توجه اســت، لزوم 
اجرایی شــدن قانون حمایت از حقوق معلوالن و 
کنوانسیون حمایت از معلوالن بوده است. اگر این 
دو قانون به اجرا درآید بخش عمده ای از مشکالت 

در حوزه های مختلف حل خواهد شد.
وی افزود: هدف فعالیت تشــکل ها مبنی بر ورود 
پیدا کردن به ابعــاد مهم زندگــی اعضای جامعه 
هدف خود و کمک به آن ها است. در حال حاضر با 
توجه به مسائل موجود در جامعه از نظر فرهنگی، 
اجتماعــی و اقتصادی تمــام افراد تحت فشــار 
هســتند، اما نابینایان جامعه با توجه به مسائلی 
که با آن ها درگیر هســتند، مشکالت دو چندان و 

فشار های بیشتری را تجربه می کنند.
     اهمیت مناسب سازی فیزیکی و فرهنگی 

برای دسترس پذیری نابینایان
رئیــس هیئت مدیره انجمن روشــن بین اســتان 
اصفهان تصریح کرد: از دیگر مسائل مطرح شده 
"مثلث مناسب ســازی" اســت که طبــق آن تنها 
مناسب سازی فیزیکی و مناسب سازی معابر برای 
جامعه معلوالن کافی نیست و باید مناسب سازی 
فضای فیزیکی در کنار فضای مجازی و فرهنگی 
انجــام شــود تــا شــهری دســترس پذیر بــرای 
نابینایان داشته باشــیم. با مطرح کردن موضوع 
مناسب سازی به پیوند چندین موضوع با یکدیگر 
پرداخته شده است تا اقدامی زیربنایی و اساسی 
در این حــوزه انجام گیــرد. بســیاری از مکان ها 
مناسب سازی نشده و یا مناسب سازی استانداردی 
در آن صورت نگرفته است و با مشکل همراه است. 
تا رســیدن بــه آرمان حقیقــی مناسب ســازی و 
استاندارد های جهانی فاصله بسیاری وجود دارد.
وی در خصــوص فعالیت های صــورت گرفته در 
خصوص اشــتغال نابینایان، اضافه کرد: از سال 
گذشته  اشتغال نابینایان مطرح شــده و با انجام 

پژوهش هــا، مطالعــات و تحقیقات، شــغل های 
دســترس پذیر برای نابینایان فراهم شده است تا 
افراد نابینا به ســمت آن هدایت شوند. برای مثال 
در حوزه ماساژ آموزش های تخصصی و حرفه ای در 
حال انجام است. همچنین سرگرمی و ورزش برای 
عموم جامعه نابینایان مورد توجه قرار گرفته است، 
زیرا نابینایان توانایی استفاده از بسیاری امکانات 
را نداشته و حتی بسیاری از ورزش ها روی روحیات 

آن ها تأثیر منفی دارد.
خادمی ادامــه داد: در خصوص مناسب ســازی 
مناطق گردشگری برای نابینایان، مناسب سازی 
و استانداردسازی مناطق گردشگری در اصفهان، 
ارائــه آموزش ها به مســئولین و کارکنــان میراث 
فرهنگی گردشگری انجام شده است، همچنین 
مــددکاری و کمک به افراد با مشــکالت مالی نیز 

انجام گرفته است.
لزوم داشتن علم نحوه برخورد و پذیرش نابینایان

وی با اشــاره به مشــکالت ســالمت روان جامعه 
نابینایان، اظهار کرد: تحقیقــات و پژوهش های 
متعدد که در سطح دانشگاه ها انجام شده نشان 

می دهند، ســالمت روان نابینایان با مشــکالت 
بســیاری روبه رو اســت و نیاز به فعالیت مســتمر 
در این باره وجود دارد. معلوالن و به ویژه نابینایان 
از جنبه های مختلف فردی، زناشــویی، اشتغال 
و تفریح و ســرگرمی دچار مشــکل هستند که این 

مشکالت تأثیر بسزایی بر روح و روان آن ها دارد.
رئیــس هیئت مدیره انجمن روشــن بین اســتان 
اصفهان با تاکید بر لزوم داشتن علم نحوه برخورد 
و پذیرش نابینایان، تصریح کرد: هر فرد از جامعه 
وظیفه دارد نزدیکان خود را نسبت به نحوه برخورد 
و پذیرش یک نابینا آگاه کرده تا درصد زیاد جامعه 
از این علــم بهره مند شــوند و هنگامی کــه با فرد 
نابینایی روبه رو می شــوند برخــوردی منطقی با 
وی داشته باشند. اگر چنین اطالعاتی در سطح 
جامعه نهادینه شود، کم شدن فشار های موجود 
و مطلوب شــدن وضعیــت نابینایان را بــه همراه 

خواهد داشت.
     اهمیت مشارکت دادن نابینایان در امور 

مربوط به آن ها
وی خاطرنشان کرد: معلولیت بینایی بر ارتباط فرد 

با سایر سطوح و دیگر افراد جامعه تأثیر می گذارد 
و ارتبــاط با دیگران را به شــدت مختــل می کند. 
چشــم مهم ترین و اولین ابزار ارتباطی با دیگران 
اســت. با توجه به تغییــرات جهان امــروز و پیش 
رفتن ابعاد مختلف به سمت شکل و رنگ، ارتباط 
به سختی ایجاد می شــود و هنگامی که ارتباطی 
شــکل نگیرد نیاز افراد منتقل نشــده و به سرعت 

دریافت نمی شود.
خادمی با اشاره به مشارکت دادن نابینایان در امور 
مربوط به آنها، افزود: برای پیشــبرد فعالیت های 
نابینایان و امورات آن ها باید از خود آن ها مشورت 
گرفــت؛ در واقع مشــارکت دادن افــراد نابینا در 
پیگیری و اجــرای فعالیت های مرتبــط با آن ها و 
اجرای قانون های مرتبط به بهترین نحو می تواند 
کمک بســزایی برای نابینایان باشــد. برای اینکه 
شــاهد اتفاقات بهتری باشــیم رســانه ها باید در 
حوزه معلــوالن فعال تــر عمل کننــد و معضالت 
آن ها را گزارش کنند. مردم نیز به سمت تشکل ها 
ســوق پیدا کرده و در تــوان همکاری های خود را 

افزایش دهند.

خبر

یک کارشناس آموزش ابتدایی 
در اصفهان گفت: انتشار تصاویر 
و فیلم های طنــز گونه تــوام با 
تمسخر از خطاهای سهوی دانش آموزان در زمان 
آموزش مجازی، از راه دور و برخط بسیار آسیب زا و 

نگران کننده است. 
شــهین جوانی افزود: برگزاری دوره های آموزش 
آنالین در مدت ۱.۵ سال اخیر سبب شده است تا 
اتفاقاتی برای دانش آموزان و معلمان رخ دهد که 
گاهی دستمایه طنز، خنده و تمسخر درشبکه های 

مجازی شود.
وی اظهار داشــت: این درحالیست که معلمان، 
دانش آموزان و اولیای آنها بــه دلیل ورود ناگهانی 
به این نوع آموزش و نداشتن شناخت و تجربه قبلی، 
مسبب بروز خطاها و رفتارهایی ناخواسته  در زمان 

تدریس، پاسخگویی وانجام تکالیف شده اند.
معاون ســابق آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و 
پرورش اصفهان افزود: انتشار تصاویر و فیلم های 
اشتباهات سهوی دانش آموزان، معلمان و یا اولیا 
در فضای مجازی، موجب خنده و تمسخر کاربران 

نسبت به این دسته از دانش آموزان شده  اما آنها باید 
بدانند که انتشار این فیلم ها و تصاویر تا چه حد برای 

امروز و آینده کودک آزاردهنده است.
این کارشناس آموزش ابتدایی با بیان اینکه این گونه 
رفتارها در آینده شغلی،اجتماعی وخانوادگی این 
دانش آمــوزان بســیار تاثیرگــذار، خجالــت آور و 
آزاردهنده است افزود: این تمســخرها می تواند 
مســیر و سرنوشــت تحصیــل و یــا زندگی ایــن 

دانش آموزان را تغییر دهد.
بــه گفتــه وی برخــی کاربــران بــرای لحظه ای 
خندیدن، ایــن فیلم ها و تصاویــر را بی رحمانه در 
ســطح وســیع منتشــر می کنند تا به تعبیر خود 
ســرگرمی و لبخندی را برای خود و دیگران ایجاد 
کنند در حالیکه این رفتار زندگی و آینده این کودکان 

را به شدت تهدید می کند.
معاون ســابق آموزش ابتدایــی اداره کل آموزش 

و پــرورش اصفهــان تصریــح کــرد: بــا توجه به 
گذشت یک ماه از سال تحصیلی و ادامه داشتن 
آموزش هــای آنالیــن به کاربــران شــبکه های 
اجتماعی توصیه می شــود که از انتشار این نوع 
فیلم ها و اتفاقــات در فضای مجــازی خودداری 
کنند و بدانند ترور شخصیت کودکان، پیامدهای 

حقوقی در بردارد.
وی با بیان اینکه آموزش پایه مبنای توسعه پایدار 
است ولی به دلیل ادامه دار شدن شرایط کرونایی 
نوع آموزش ها از حضوری بــه آنالین تغییر یافته 
اســت، افزود: این نوع آمــوزش دارای نقاط قوت 
و ضعف، فرصت و تهدید بســیاری است و والدین 
دانش آموزان الزم اســت که با حضور خود در کنار 
دانش آموزان مانع از بروز و برون داد اتفاقاتی شوند 
که در حیــن آموزش برای فرزندان و معلمانشــان 

رخ می دهد.
در ســال تحصیلــی جــاری حــدود ۹۰۰ هــزار 
دانش آمــوز در ۶ هزار واحد آموزشــی در اســتان 
مشغول به تحصیل شدند که از این تعداد ۴۹۲ هزار 

دانش آموز مربوط به دوره ابتدایی هستند.

خبر

مشاور مناسب سازی معاونت معماری و شهرسازی 
شــهرداری اصفهان گفت: در شــهر اصفهان ۸۰۰ 
کیلومتر پیاده رو وجود دارد که بیــش از ۶۰ درصد از 
آنها مناسب سازی شده است و تالش می کنیم تا افق 
۱۴۰۵، شهری با پیاده روهای مناسب داشته باشیم.

علیرضا ابراهیمیان اظهار کرد: در شهرداری اصفهان 
از ســال ۹۰ ستاد مناسب ســازی فضاهای شهر در 
راســتای برنامه ریزی، سیاســت گذاری و نظارت بر 
اجرای پروژه ها و کنترل ضوابط مناسب ســازی در 
پروژه ها به ریاست معاون شهرسازی و معماری شهردار 

تأسیس شــد. وی افزود: در این سال ها سعی شده 
است تمام حوزه ها در ستاد دخیل باشند و از نظرات 
و مشــورت افراد دارای معلولیــت در برنامه ریزی ها 
استفاده شود. مشاور مناسب سازی معاونت معماری 
و شهرسازی شهرداری اصفهان با بیان اینکه در این 
سال ها بودجه اختصاصی ستاد مناسب سازی از روند 
رشد خوبی برخوردار بوده اســت، ادامه داد: امسال 
بیش از ۱۱ میلیارد تومان بودجه برای مناسب سازی 

شهری اختصاص یافته است.
وی با تاکید بر اینکه حوزه مناسب سازی شهر برای افراد 
دارای معلولیت بینایی پیشرو بوده است، خاطرنشان 
کرد: آخرین برآوردها نشــان داده در شهر اصفهان 
۸۰۰ کیلومتــر پیاده رو وجــود دارد که بیــش از ۶۰ 
درصد از پیاده روهای آن با کــف فرش های زردرنگ 
۴۰ سانتی متری مناسب سازی شده است که تالش 
می کنیم تا افق ۱۴۰۵ شهری با پیاده روهای مناسب 

داشته باشیم.
ابراهیمیان با بیان اینکه دو مدل کف فرش پیاده روها 
از جمله »کف فرش هدایت و هشــدار نابینایان« در 

پیاده روها و »کف فرش ســکه ای« بــرای نقاطی که 
خطری فرد معلول را تهدید می کند، استفاده می شود، 
گفت: در پیاده روها باید مسیرهای عاری از مانع و با 
فاصله از مغازه ها برای تردد نابینایان مناسب سازی 

شود تا موانع کمتری بر سر راه آنها قرار گیرد.
وی تاکید کرد: شــهروندان باید از قراردادن موانع یا 
توقف خودرو و موتورسیکلت در این مسیرها خودداری 
کنند، زیرا این اقدام باعث بی اعتمادی فرد نابینا به 
مسیرهای مناسب سازی شده می شــود و به لحاظ 

روحی نیز برای این قشر مشکل ساز خواهد بود.
مشاور مناسب سازی معاونت معماری و شهرسازی 
شــهرداری اصفهان تصریــح کرد: گاهــی به دلیل 
قراردادن موانع در مسیرهای مناسب سازی شده، فرد 
نابینا به خاطر دور زدن مانع، مسیر را گم کرده و به مسیر 
دیگری هدایت می شود و حتی منجر به بروز حادثه 
ناگوار خواهد شد؛ بنابراین ضرورت دارد شهروندان به 
مسیرهای مناسب سازی شده احترام بگذارند و بدانند 
که رعایت این مسائل به معنای احترام به حقوق همه 

شهروندان و رعایت حق الناس است.

مشاور مناسب سازی معاونت معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان اعالم کرد:

مناسب سازی ۶۰ درصد پیاده روهای شهر برای تردد معلوالن 

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان 
گفــت: اگــر دســتورالعمل های ایمنی هنــگام 
کوهنوردی رعایت شود، هیچ خطری افراد را تهدید 
نخواهد کرد.  محســن گالبی مدیر عامل سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان 
با تاکید بر رعایت نکات ایمنی هنگام کوهنوردی، 
گفت: این روز ها تعداد افراد مراجعه کننده به کوه 
صفه بسیار زیاد است که با رعایت نکات ایمنی نباید 

اجازه دهیم که این لذت به تلخی تبدیل شود.
وی افزود: افرادی که قصد کوهنوردی دارند، باید از 
لوازم مخصوص کوهنوردی از جمله کفش و لباس 
مناسب اســتفاده کرده و ضروریات اولیه خود را در 

کوله پشتی قرار دهند.
مدیر عامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: مسیر هایی در کوه 
صفه ایمن سازی و تابلو گذاری شده که انتظار می رود 

شهروندان از این مسیر ها حرکت کنند.
وی با تاکید بر اینکه اگر دســتورالعمل های ایمنی 
هنگام کوهنوردی رعایت شود، هیچ خطری افراد 

را تهدید نخواهد کرد، ادامه داد: چنانچه شهروندان 
در مسیر کوهنوردی دچار سردرگمی شدند، از طریق 
تماس با شماره ۱۲۵، عدد تابلو های نصب شده در 

مسیر یا مختصات موقعیت خود را اعالم کنند.
آتشپاد گالبی گفت: در فصل پاییز و وزش باد های 
موسمی، هنگام کوهنوردی از تردد بر لبه های کوه 
باید خودداری کنند و ترجیحا این ورزش همراه با 

افراد آشنا به فنون کوهنوردی انجام شود.
وی خاطرنشــان کــرد: نیرو های این ســازمان در 
کمپ ایستگاه آتش نشانی کوه صفه مستقر و آماده 

ارائه راهنمایی به شهروندان هستند.

مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شهرداری 
اصفهان از عقد پنج تفاهم نامه و اعطای سه گواهی 
مدیریت سبز در شاخص پســماند از مهرماه سال 
گذشته تاکنون خبر داد.   رحیم محمدی مدیرعامل 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: 
پیرو آئین نامه اجرایی بند )ز( ماده )۳۸( قانون برنامه 
پنج ساله ششــم توســعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۹۵، 
کلیه دســتگاه های اجرایی موظف به اخذ گواهی 
مدیریت سبز از سازمان محیط زیست هستند. وی 
ادامه داد: مدیریت ســبز مجموعه ای از مطالعات 
و اقدامات جامع، هدفمند و مســتمر است که در 
سطوح مختلف دستگاه های اجرایی برای استفاده 
بهینه از منابع و کاهش اثرات سو بر منابع زیستی 
اعمال می شود. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکه گواهی مدیریت 

سبز در شاخص های مختلف زیست محیطی توسط 
نهاد های مربوطه صادر می شود، افزود: یکی از این 
شاخص ها، شــاخص مدیریت سبز پسماند های 
عادی است که توسط شهرداری ها و یا سازمان های 
مدیریت پسماند صادر می شود. در این زمینه سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان نسبت به ایجاد 
ساختار مربوطه جهت رسیدگی به درخواست های 

ارسالی اقدام کرده است.
محمدی تصریح کرد: از مهرماه سال گذشته تاکنون 
۱۴ دستگاه اجرایی نسبت به اخذ گواهی مدیریت 
سبز در شاخص پسماند عادی درخواست داده اند 
که بازدید های کارشناســی و آموزش های اولیه به 
تمامی این دستگاه ها ارائه شده، پنج دستگاه اجرایی 
نسبت به عقد تفاهم نامه اقدام کرده و سه دستگاه 
اجرایی نیز موفق به دریافت گواهی مدیریت سبز 

از این سازمان شده اند.

شاهین شهر کشف و توقیف شد.  جواد محمدی ۵۳ بســته قــرص چاقــی و الغری قاچــاق در 
مدیر بازرســی اصناف اســتان اصفهان گفت: 
کارشناسان اداره در بازرسی از واحد های صنفی 
مختلف در شهرستان شاهین شهر و میمه، ۵۳ 
بسته قرص چاقی و الغری بدون هرگونه مجوز 
بهداشــت و مدارک گمرکی را کشــف و توقیف 
کردند. او  افزود: این بسته های دارویی به ارزش 
۸۰ میلیون ریال توقیف و تحویل اداره تعزیرات 

حکومتی شد.

معاون تربیت بدنــی و ســالمت اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان از آمادگی مدارس اصفهان 
برای اجرای شیوه نامه های بهداشتی و بازگشایی 
حضوری خبر داد.  آذرکیوان امیرپورمعاون تربیت 
بدنی و ســالمت اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان اظهار کــرد: مدارس مناطق روســتایی 
وعشایری استان و نیز هنرستان های فنی و حرفه ای 
که کارگاه عملــی دارند با رعایت شــیوه نامه های 
بهداشتی به صورت حضوری فعالیت می کنند. وی با 
اشاره به اینکه در مدارس روستایی وعشایری جمعیت 
دانش آموزان کمتر از ۵۰ نفر اســت، گفت: در این 
مدارس باید شــیوه نامه های بهداشتی به صورت 
جدی رعایت شود، به طوری که دانش آموزان در یک 
کالس باید حتما فاصله یک متر و نیم از یکدیگر داشته 
باشند، حتما از ماسک استفاده کنند و ضدعفونی 
مدرسه انجام شود. معاون تربیت بدنی و سالمت اداره 
کل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه در 
مدارسی که به صورت حضوری فعالیت می کنند، 
در هر کالس درس حداکثر ۱۲ دانش آموز حضور 
دارند، افزود: عالوه بر مناطق روستایی و عشایری، 
در شهرستان های استان مدارسی با جمعیت کم که 
امکان اجرای شیوه نامه های بهداشتی و بازگشایی 
حضوری داشته باشند زیاد داریم. وی خاطرنشان 
کرد: در کارگاه های عملی هنرستان ها نیز فضای 
کارگاه بزرگ اســت و دانش آموزان با رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی و اســتفاده از ماســک کارگاه ها 
را شــروع کرده اند. امیرپور اظهار امیدواری کرد با 
پوشش واکسیناسیون و رفع نگرانی مردم به سمت 
آمــوزش حضوری برویــم و گفت: آمــوزش دانش 
آموزان در شرایط غیرحضوری آسیب می بیند و قطعا 
نیازمند این هستیم که آموزش حضوری در آینده 
نزدیک با تعداد بیشتری از دانش آموزان دنبال شود. 

وی از آمادگی مدارس استان اصفهان برای بازگشایی 
حضوری با اجرای شیوه نامه های بهداشتی خبر داد 
و گفت: یکسری روشویی ها و آبخوری های مدارس 
از نظر ساختاری امکان پدالی شدن نداشتند، اما 
سال گذشته در تمام مدارسی که امکان پدالی کردن 
شیر ها وجود داشــت این کار انجام شد. همچنین 
سال گذشته و امســال اعتباراتی برای خرید لوازم 
بهداشتی و مواد شوینده و ضدعفونی کننده تأمین 
و در اختیار مدارس گذاشته شد. معاون تربیت بدنی 
و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
با بیان اینکه فاصله گذاری اجتماعــی در مدارس 
شیوه مشــخصی دارد، تصریح کرد: دانش آموزان 
باید یک و نیم متر فاصله از یکدیگر داشته باشند و 
باتوجه بــه فضای کالس درس، پیش بینی شــده 
اگر کالســی ۳۰ نفر ظرفیت دارد، دانش آموزان را 
گروه بندی کند تا فاصله گذاری انجام شود. وی با 
بیان اینکه در مدارسی که دانش آموزان برای رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی گروه بندی می شوند، هر 
دانش آموز حداقل یکی دو روز به مدرســه می آید تا 
در درس هایی که بیشتر نیاز است آموزش حضوری 
ببیند، افزود: از آبان ماه پیش بینی می کنیم به صورت 
پله پله این مراحل را طی کنیم و آمادگی و تدابیر الزم 
برای آغاز آموزش حضوری در مدارس استان پیش 

بینی شده است.

توصیه آتش نشانی اصفهان 
به کوهنوردان کوه صفه 

خبر

روند اعطای گواهی مدیریت سبز در حوزه پسماند 

چاقی و الغری با قرص های قاچاق 

آمادگی مدارس اصفهان برای بازگشایی حضوری 

خبر

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: 
دادگستری خوانســار با اســتفاده از ظرفیت 
معتمدان محل و روحانیان مســاجد می تواند 
اختالفات را کاهــش داده و ورودی پرونده را به 
حداقل برساند.  محمدرضا حبیبی در مراسم 
تکریم و معارفه رئیس دادگســتری خوانسار با 
بیان اینکه در این حوزه قضائــی پرونده نگران 
کننده و دغدغه ای برای کمبود شعبه نداریم، 
اظهار کرد: ایــن مهم به دلیل حفظ پیشــینه 
مذهبی و اعتقادی شهرستان است که باید برای 

استمرار آن تالش شود.
وی افزود: دادگستری خوانســار با استفاده از 
ظرفیت معتمدان محل و روحانیان مســاجد 
می تواند اختالفــات را کاهــش داده و ورودی 

پرونده را به حداقل برساند.
رئیــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان با 
بیان اینکه در نظام اسالمی خدمت به مردم مهم 
است، ادامه داد: مردم، خدمت گذار می خواهند 
و این مهم با همفکری و همدلی دستگاه های 
متولی امر انجام خواهد شــد. آنــان در دوران 
انقالب تحریم هــا و جنگ تحمیلــی را تحمل 
کردند، اما توان اختالفات سیاســی و جناحی 

را ندارند.
     دیگر شاهد دادگستری منفعل 

نخواهیم بود
در ادامه این مراسم، حجت االسالم سیدمهدی 
نصیری، رئیس دادگستری خوانسار اظهار کرد: 
در راستای خدمت به مردم این شهرستان از هیچ 

تالشی دریغ نخواهم کرد.
وی افزود: مســئله فرهنگی شهرســتان برای 
دادگستری مهم است؛ دیگر شاهد دادگستری 
منفعل نخواهیم بود و برای احقاق حقوق عامه 
و رضایت مندی مردم روز مالقات مردمی تعیین 

می کنم.
 در این مراسم از خدمات سه ساله اصغر حسینی 
قدردانی و حجت االسالم سید مهدی نصیری 
به عنوان رئیس جدید دادگســتری خوانســار 

منصوب شد.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته 
امداد استان اصفهان از رشد ۲۵ درصدی 
حمایــت نیکــوکاران از فرزنــدان یتیــم و 
نیازمند در برنامه شور عاطفه های امسال 

خبر داد. 
توســعه  معــاون  طاهــری  حمیدرضــا 
مشارکت های مردمی کمیته امداد استان 
رشــد ۲۵ درصدی حمایت نیکــوکاران از 
فرزندان یتیــم و نیازمنــد در برنامه شــور 
عاطفه هــای امســال را، نشــان از تقویت 
فرهنگ نوعدوســتی میان مردم شــریف 
هم استانی دانســت و بیان کرد: ۹۸ هزار 
و ۵۶۷ نیک اندیــش اصفهانــی، حمایت 
از حــدود ۲۵ هزار فرزند یتیــم و نیازمند را 

برعهده دارند.
 او در ادامه افزود: با توجه به مساعدت های 
حامیــان، به طــور میانگیــن ماهیانــه به 
کارت هــای عضــو شــتاب فرزندان ایتام 
مبلغی حــدود ۵۰۰ هــزار تومــان و برای 
فرزندان محسنین نیز ۲۰۰ هزار تومان به 
صورت مستقیم و بی واسطه واریزمی شود.

حمیدرضا طاهری بــا بیان اینکه در حال 
حاضــر ۵ هــزار و ۷۹۴ نفــر فرزنــد یتیم و 
۱۸ هزار و ۹۲۱ نفر فرزنــد نیازمند، تحت 
حمایت این حامیان هستند، گفت: مبالغ 
پرداختی حامیان همیشه قابل توجه و گره 
گشای بخشی از مشکالت این خانواده ها 
بوده ولیکن سرانه دریافتی بیش از ۵ هزار 
نفر از این فرزندان همچنان کمتر از یکصد 

هزار تومان می باشد.
وی در پایان با اشاره به اینکه دفاتر و مراکز 
نیکوکاری این نهاد در سراسر استان آماده 
دریافت کمک های مردم نوعدوست است، 
گفت: خیــران نیک اندیــش می توانند از 
طریق ارســال عدد ۰۳۱ به شماره پیامک 
 ۳۰۰۰۳۳۳۳ و یــا بــا ورود بــه ســامانه
 ekram.emdad.ir حمایت فرزندان یتیم و 
نیازمند را بر عهده گرفته و برای بسترسازی 
مناســب در پرورش علمی و فرهنگی نسل 

آینده با این نهاد همراهی کنند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان:
دادگستری خوانسار ورودی
 پرونده را به حداقل برساند

رشد فرهنگ نوعدوستی 
در دیار نصف جهان 

یک کارشناس :

انتشار خطاهای آموزش مجازی برای دانش آموزان آسیب زاست
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»سینما به روایت اصفهان« روی میز گفت وگو
نویسـندگان کتـاب »سـینما بـه 
روایـت اصفهـان« در نشسـتی بـه 
گفت وگو دربارۀ مراحـل تألیف این 
کتاب پرداختـه و به پرسـش های عالقه منـدان دربارۀ 

آن پاسـخ گفتنـد. 
سـالن اجتماعـات کتابخانـه مرکـزی اصفهـان در 
یـک عصـر پاییـزی میزبـان نشسـت گفت وگـو درباره 
کتـاب »سـینما بـه روایـت اصفهـان« بـود که از سـوی 
دفتر تخصصی سـینما وابسـته بـه سـازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان تولید و روانه بازار 
کتاب شده است. در این نشست، مصطفی حیدری، 
نفیسـه باقری و پژمان نظرزاده آبکنار نویسندگان این 
کتاب روبـروی حاضران و اهالی سـینما نشسـتند و از 
مراحل نوشتن کتاب و بخش های مختلف آن گفتند.
در ابتـدا پژمـان نظـرزاده آبکنـار گفـت: تولیـد کتـاب 
»سـینما بـه روایـت اصفهان« ایـده ای بـود کـه سـال 
۱۳۹۶ به دفتر تخصصی سـینمای سازمان فرهنگی 
اجتماعـی ورزشـی شـهرداری اصفهـان ارائـه و ایـن 
کتاب ظرف دو سـال تهیه شد و از سـوی انتشارات این 

سـازمان بـه چاپ رسـید.
ایـن نویسـنده و پژوهشـگر هنـر اظهـار کـرد: تـالش 
کردیم اسـتانداردهای حرفه ای کتاب های سینمایی 
را در تألیف این کتـاب رعایت کنیم و بـه خاطره گویی و 

وجه نوسـتالژیک سـینما نپردازیم.
او افـزود: فکـر می کنـم کتـاب »سـینما بـه روایـت 
اصفهان« تنها کتابی اسـت که در حوزه تاریخ سـینما 
در شـهری بـه جـز تهـران و بـه صـورت محلـی نوشـته 

شـده اسـت.
نفیسـه باقـری دیگـر نویسـنده این کتـاب نیـز در این 
نشسـت گفت: سـینما بـه عنـوان هنـر هفتـم از نظر 
کالبدی و فیزیکی عناصر جدیدی را به شـهرها اضافه 
کـرد و از نظر اجتماعـی و فرهنگی و همچنیـن از نظر 

سیاسـی نیـز مالحظاتی با خـود بـه همـراه آورد.
او، کمبـود منابـع تحقیقاتـی، مرکزگرا بـودن کتاب ها 
و منابـع تحقیقاتی، کمبـود اطالعـات درباره سـینما 
در اصفهـان و غالب بـودن وجه تاریخ نگاری سیاسـی 
به جای تاریخ نـگاری اجتماعی را سـه مانـع اصلی در 
راه نوشـتن این کتـاب دانسـت و توضیـح داد کـه آنان 
برای عبور از این چالش ها به سراغ اسناد منتشرنشدۀ 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی و همچنین روزنامه های 

محلی وقـت رفتند.
نویسـنده کتاب سـینما بـه روایت اصفهـان افـزود: در 
گام اول حدود ۲ هزار سـند درباره سـینما در اصفهان 
پیـدا کردیـم کـه در کنـار روزنامه هـای محلـی ماننـد 
روزنامه هـای اخگر، اصفهان و نقش جهـان به مطالعه 

آن هـا پرداختیم.
باقـری، بـا بیان اینکـه بـرای مـا اصفهانی هـا سـینما 
و چهاربـاغ درهم آمیختگـی دارنـد، دربـاره تاریـخ 
سینماهای اصفهان بیان کرد: به نظر می رسد سینما 

»مایاک« نخستین سینمای اصفهان بوده که در سال 
۱۳۰۸ تأسیس شده است. شاید قبال هم مکان هایی 
برای پخش فیلم در اصفهان وجود داشته ولی سینما 

مایاک نخسـتین سـینمای اصفهان بوده است.
او در ادامـه بـه تأسـیس سـینماهای سـپه، ایران، 
شـاهپور، هما، میهن، متروپل، سـپاهان، مولـن روژ، 
سـاحل، چهارباغ، حافظ، نقش جهان، شـهر فرنگ، 
سـینمای ملی جلفا، پارس و مهتاب در شهر اصفهان 
اشـاره و نکاتـی دربـاره مؤسسـان و وضعیـت شـهر 

اصفهـان در زمـان تأسـیس آنهـا بیـان کرد.
ایـن نویسـنده تصریـح کـرد: سـینما »میهـن« در 
نزدیکـی میـدان نقش جهـان و جایی کـه امروز بـه نام 
پاسـاژ »مهـدی« می شناسـیم سـاخته شـده بـود و 
بیشـتر بازاریـان از آن اسـتفاده می کردنـد. همچنین 
سـینما »سـاحل« در سـال ۱۳۳۸  از سـوی شـرکت 
سهامی آتشـگاه در میـدان انقـالب امـروزی بـا هزینه 
۲۱ میلیـون ریال کـه آن زمان پـول زیادی بود سـاخته 
شده اسـت. سینما »شـهر فرنگ« نیز در سـال ۱۳۵۱ 
و در خیابـان پهلـوی )خیابان مطهـری امروز( توسـط 
منصور نورپور ساخته شد که ایشـان اخیرا درگذشت.
باقـری تصریـح کـرد: سـینماهایی کـه در سـال های 
بـا  شـدند  سـاخته  اصفهـان  شـهر  در  ابتدایـی 
اسـتانداردهای امـروزی فاصلـه داشـته و بـه صـورت 
سینمای تابستانی و روباز ساخته می شدند و امکانات 

ابتدایـی داشـتند.
او گفت: بیشتر سـینماداران اصفهان افرادی متمول 
و کارخانـه دار بودنـد و رد پـای اقلیت هـای قومـی و 

دینـی نیـز در سـاخت سـینماها در اصفهـان دیـده 
می شـود. همچنیـن ناصـر و منصـور بیگدلـی تنهـا 
غیراصفهانی هایـی بودنـد کـه در اصفهـان سـینما 
سـاختند و سـینما »نقش جهـان« را تأسـیس کردنـد 
که بـا واکنـش و نارضایتـی اهالـی سـینمای اصفهان 

مواجـه شـد.
باقـری کارگـران کارخانه هـای صنعتـی را مخاطبـان 
اصلی سالن های سینما در اصفهان دانسـت و افزود: 
در سال ۱۳۴۵، ۵۶ درصد نیروی کار در اصفهان کارگر 
بودنـد و ۴۱ درصـد آنهـا کارگـر بخـش صنعـت به ویژه 
کارخانه هـای نسـاجی بودنـد کـه تنهـا تفریـح آن هـا 
فیلم دیدن در سینما بود. در آن زمان فضای سینماها 
مردانـه بـود و از دهـه ۱۳۵۰ بـه بعـد بـود که فضـا برای 

حضـور بانـوان و خانواده ها فراهم شـد.
رئیـس دفتـر تخصصـی سـینما وابسـته بـه سـازمان 
فرهنگـی اجتماعـی ورزشـی شـهرداری اصفهـان و 
یکـی از نویسـندگان کتـاب نیز در این نشسـت یـادآور 
شـد که ایـن دفتـر پیـش از کتـاب »سـینما بـه روایـت 
اصفهـان«، دو کتـاب »سـینماتوگراف« و »سـینما 

هشـت« را نیـز بـه چـاپ رسـانده اسـت.
مصطفی حیدری افزود: در یکـی از فصل های کتاب 
سـینما به روایت اصفهان به سـینمای آزاد در اصفهان 
پرداخته ایـم. سـینمای آزاد جریـان بسـیار مهمـی در 
سینمای اصفهان بود که سینماگران مهم و مشهوری 

از دل ایـن جریان پـرورش یافتند.
حیدری خطاب به حاضران گفت: اگر اهالی سـینما 
نقـد و نظری دربـاره محتـوای کتاب سـینما بـه روایت 

اصفهان دارند به صورت مکتوب و به همراه سـند ارائه 
کنند تـا در چاپ های بعـدی کتاب مدنظر قـرار گیرد.
در بخش دوم این برنامه، احمد طالبی نژاد نویسـنده، 
فیلم ساز و منتقد به مشـکالت تاریخ نگاری اشاره کرد 
و گفـت: امیـدوارم در اصفهان بـه جز سـینمای آزاد به 
سـایر جریان های سـینمایی نیز پرداخته و دربـاره آن 

کتاب نوشـته شود.
او ادامـه داد: کتـاب »سـینما بـه روایـت اصفهـان« 
می توانسـت بهتر از این باشـد امـا کتاب واقعـا کاملی 
اسـت. در واقـع در عرصه فرهنـگ و هنر هیـچ کمالی 
وجـود نـدارد و هـزاران ناگفتـه در دل اهالـی و عشـاق 

سـینما وجـود دارد کـه بایـد ثبت شـود.
نویسـنده مجله ماهنامه فیلم بیان کرد: بـه طور مثال 
نقـش ارامنـه در سـینمای اصفهـان می توانسـت بـه 
صورت پررنگ تر در کتاب »سـینما به روایت اصفهان« 
آورده شـود، چـون محـرک و بانـی راه انـدازی سـینما 

نه تنها در اصفهـان بلکـه در ایـران ارامنـه بوده اند.
طالبی نـژاد بـا اشـاره بـه اهمیـت کتـاب »سـینما بـه 
روایـت اصفهـان« بـرای آینـدگان اظهـار کرد: یکـی از 
نقدهـای مـن به ایـن نـوع کتاب هـا آکادمیـک بـودن 
آن هاسـت. این کتاب هـا ممکـن اسـت بسـیار دقیق 
باشـند امـا بـرای خواننـده عـام جـذاب و لذت بخـش 

نیسـت چـون سرشـار از پانویـس اسـت.
او تصریـح کـرد: امـروزه می بینیـم کـه پانویس هـای 
غیرضـروری در بسـیاری از پایان نامه هـا نیـز دیـده 
می شـود اما در واقع ارجاع بیـش از حد به منابع باعث 

می شـود کیفیـت فـدای کمیـت شـود.

»سه مونولوگ برای پل« نام تئاتری 
با محوریت پل خواجو است که تا 
دوم آبان ماه در تماشاخانۀ »ماه« 

اجرا می شود. 
نوید بانی، طراح و کارگردان  تئاتر می گوید: حدود پنج 
سال پیش با جمعی از هنرجویانم در آموزشگاه، یک 
گروه تئاتری را با نام »فارفان« تشکیل دادیم. به مرور من 
دیگر نه معلم آن ها، بلکه عضوی از همین گروه شدم و با 
کسانی که کار را جدی تر دنبال می کردند، چند اثر را در 

فضای تجربی_آموزشی اجرا کردیم.
او توضیح می دهد: محمد بابایی، یکی از اعضای 
همین گروه، نمایشنامۀ »سه مونولوگ برای پل« را 

نوشته بود و پیشنهاد داد که آن را در اصفهان برای عموم 
روی صحنه ببریم. من تجربۀ بازیگری در اصفهان را 
داشته ام، اما به عنوان کارگردان تاکنون کاری را برای 
عموم در اصفهان اجرا نکرده بودم و کرونا، با همۀ 
بدی هایی که داشت، در این یک مورد کمک کرد که 
بیشتر به اصفهان بیایم و بتوانم این تئاتر را با همکاری 

دیگر دوستان تولید کنم.
این کارگردان، با اشاره به موضوع تئاتر »سه مونولوگ 
برای پل« تصریح می کند: در بروشور این تئاتر جمالتی 
را نوشته ام با این مضمون که »قصه ها در مکان شکل 
می گیرند، چه انتزاع و چه واقع، پس شخصیت ها 
در مکان جان می گیرند، حاال مکان را که نابود کنیم 

شخصیت ها چه می شوند؟ معلق؟ پا در هوا؟ چسبیده 
به تک تک آجرها؟« به نظرم اصفهان پر از مکان هایی 
است که در آن ها قصه ای شکل گرفته و باید نگران 
باشیم، چون خراب شدن این بناها، به معنی نابودی 

آن قصه ها هم هست.
بانی می گوید: در تئاتر »سه مونولوگ برای پل« سه 
قصه با محوریت پل خواجو برای مخاطب روایت شده و 
تماشاگر باید نخ تسبیحی که این سه قصه را به هم وصل 

می کند، کشف کند.
عالقه مندان برای تماشای این تئاتر که با تهیه 
کنندگی دفتر تخصصی هنر های نمایشی سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان و 
حمایت حوزه هنری روی صحنه رفته، می توانند 
با تهیه بلیت از سایت گیشه هشت، تا دوم آبان ماه 
هرروز از ساعت ۱۸ به تماشاخانه ماه واقع در کوچه 

سعدی مراجعه کنند.

قصه های خواجو به روایت تئاتر 

کتاب

تئاتر

مسابقه دعای عهد با هدف یادآوری عهد و پیمان 
با امام زمان )عج( از ســوی مؤسســه فرهنگیـ  
مردمی قــرآن و عترت اهل البیــت )ع( اصفهان 
برگزار می شود.   مســابقه از متن و ترجمه دعای 
عهد با هدف یادآوری عهد و پیمــان با امام زمان 
)عج( و مســئولیت در مقابل آن حضرت از سوی 
مؤسسه فرهنگی ـ مردمی قرآن و عترت اهل البیت 
)ع( اصفهــان برگزار می شــود. دعــای عهد در 
مفاتیح الجنان، باب سوم )زیارات(، فصل دهم، 
مقام دوم قرار دارد و از بین پاســخ های صحیح و 
کامل به قید قرعه به چهل نفر جایــزه ۲۵۰ هزار 
تومانی تعلق می گیرد. عالقه مندان از شب شنبه، 

۲۴ مهرماه تا شــب شــنبه، ۸ آبان ماه ۱۴۰۰ به 
 منظور شــرکت در این مســابقه از طریق لینک
 http://ahlolbait.com/quest/ahd php۱۴۰۰  

فرصت دارند.

رئیس اداره اوقاف خوانســار گفت: در سال جاری 
دو وقف جدید در این شهرستان انجام شد که شامل 
یک منزل مسکونی به نیت حسینیه و یک باب مغازه 
در مجموع به ارزش حدود هشتاد میلیارد ریال است.
محمد حسین شــفاعتی اظهار داشــت: در سال 
جاری پنج مجوز سرمایه گذاری برای موقوفات حمام 
هرستانه، حاج میرزا محمد خوانساری، حاج صانع، 
آخوند مالحیدر و چشمه آخوند دریافت شده است.

وی افزود: همچنین در اجرای طرح ضیافت الهی 
و شمیم حسینی بیش از ۲۵۰ بسته معیشتی و پک 
تحصیلی در ماه رمضان و ماه صفر بــه ارزش ۷۰۰ 

میلیون ریال توزیع شده است.
     اجرای عملیات عمرانی در دو امامزاده 

خوانسار
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه خوانسار از اجرای 

عملیات عمرانی در امامزادگان احمد )ع( و ســید 
صالح )ع( بــه ارزش بیش از ده میلیــارد ریال خبر 
داد و گفت: در ســال جاری در راستای نیت واقفان 
خیر اندیش سه میلیارد ریال در زمینه های فرهنگی، 
اجتماعی و تعمیر مساجد و حسینیه هزینه شده 

است.
     ثبت دو وقف جدید در خوانسار

شفاعتی با بیان اینکه در سال جاری دو وقف جدید 
از سوی حاج حسن شــفیعی و همسرش حاجیه 
خانم اشرف شفیعی به ارزش حدود هشتاد میلیارد 
ریال انجام شد، افزود: این واقفان خیراندیش منزل 
مسکونی خود را به نیت حسینیه وقف و حسینیه 
نیز به نام فرزند شهیدشــان محمد صادق شفیعی 
نام گذاری شــد، همچنیــن از ســوی این واقفان 
یک باب مغازه در خیابان امام شــهر خوانسار برای 

هزینه های این حسینیه وقف شد.
     ۵۰ درصد مســاجد خوانســار فاقد سند 

هستند
وی با بیان اینکه در شهرستان خوانسار ۱۱۶ مسجد 
وجود دارد که ۵۰ درصد فاقد سند هستند، گفت: 
در سال جاری ۶ سند مالکیت به متراژ حدود ۱۴ هزار 
مترمربع دریافت و تحدید حدود و نقشه برداری ۲۰ 

رقبه انجام شده است.

مستند »امیرکبیر در خون« به کارگردانی سجاد 
باغ شیخی آماده پخش می شود. تصویربرداری 
مستند »امیرکبیر در خون« به کارگردانی سجاد 
باغ شــیخی به پایان رســیده و بــزودی آماده 
پخش می شــود. در این مســتند به طور کامال 
اختصاصی به وقایع تاریخی عزل تا کشته شدن 
میرزا تقی خان و مســائل سیاسی و اجتماعی 
وی می پردازد. راویان تاریخ این مستند خسرو 
معتضد و سیف الله امینیان هستند که چرخه 
تکاملی داســتان را روایت خواهند کرد. بخش 
عظیمی از این مستند در ابنیه های تاریخی شهر 
کاشان تصویربرداری شده است و بزودی آماده 
پخش می شود. عوامل ســاخت فیلم مستند 
»امیرکبیــر در خون« عبارت انــد از کارگردان، 
تهیه کننده و فیلمنامه از ســجاد باغ شیخی، 
نویسندگان: علی اصغر زهیری تبار و سیده گل 
آئین علویون و سیدمحمدحسین میرعمادی 

روابط عمومی این مجموعه هستند.
همچنین رضا نوروزی در نقش امیرکبیر، مسعود 

فدایی در نقش ناصرالدین شاه قاجار، محسن 
توکلــی در نقش میــرزا آقاخان نــوری، مهین 
احمدی در نقــش مهدعلیا، فاطمه ســادات 
مرصعی در نقــش عزت الدوله، شــیرین گیوه 
چین در نقش ماه ســلطان بانو، شکوه سادات 
شاطر حسینی در نقش جیران، احسان متقی 
کاشــانی در نقش حاجب الدوله و باقرخان را 
ابوالفضل رحیمی از جملــه بازیگران این فیلم 
هســتند. همچنین امیرعلی رئیســی، ملینا 
محمدی و آیدا جدکی بازیگران خردســال این 

مستند هستند.

رویداد رســانه ای بچه های غدیر منجر به تولید 
کتاب مصور حکمت هــای نهج البالغه و ایجاد 
ســایتی با محتــوای عکس نوشــته های همه 

حکمت ها در کاشان شد.
مدیرعامل جمعیت جهادی و خدمات اجتماعی 
شهرســتان کاشــان با بیان اینکه اختتامیه این 
رویداد ۲۸ مهر در دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 

کاشــان برگــزار می شــود، گفت: ایــن رویداد 
فرهنگی با محور کاشــان پایتخت نهج البالغه 

اول مرداد و در آستانه عید غدیر برگزار شد. 
حسین آرامش با اشاره به اینکه این رویداد با هدف 
آشنایی بیشتر با حکمت های نهج البالغه اجرا 
شده افزود: در این رویداد ۱۱ تیم از پسران و ۱۹ 
تیم از دختران دوره اول و دوم متوسطه به صورت 

گروه های دو تا چهار نفره شرکت کردند.
وی گفت: عالقه مندان برای مشــاهده آثار این 
رویداد به نشانی اینترنتی nahjmedia.ir مراجعه 
کنند. مدیرعامل جمعیت جهــادی و خدمات 
اجتماعی شهرستان کاشان افزود: عالوه بر آثار 
و تیم های برگزیــده، به همه آثار، افــراد و تیم ها 
به اندازه امتیازی که دریافت کرده اند، هدایای 

نقدی تعلق خواهد گرفت.

فیلم کوتاه تلفنی به کارگردانی هنرمند جوان آران 
و بیدگلی تولید و پخش شــد. رئیس اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی آران و بیدگل گفت: این فیلم را که 
با شعار همه خادم الرضاییم به ســفارش سازمان 
تبلیغات اســالمی و مرکز ارتباطات و رسانه آستان 
قدس رضوی ویژه ایام شــهادت حضرت علی ابن 
موسی الرضا )علیه السالم( تولید شده محمد مهدی 
فکریان آرانی کارگردانی کرده است. سعیدضابطی 

افزود: فیلم کوتاه »تلفنی« روایت بانویی میانسال 
است که سعی دارد احساس تنهایی و دلتنگی خود 
را با تلفن زدن های پیاپی پر کند و رنگ و بوی ویژه ای 
به زندگی اش بدهد.  وی گفت: محمد خالقی مدیر 
تولید، محمدحسین حمصیان دستیار کارگردان، 
علی ظاهری تدوین و اصالح رنگ و نور، محمد نادر 
مدیرفیلمبرداری و محسن مشرقی تهیه کننده و 

مهری سادات آل آقا بازیگر این فیلم کوتاه هستند.

برگزاری مسابقه دعای عهد 

رئیس اداره اوقاف خوانسار خبر داد؛

ثبت ۲ وقف جدید در خوانسار طی سال ۱۴۰۰

»امیرکبیر در خون« به زودی آماده پخش می شود

تولید کتاب مصور حکمت های نهج البالغه در کاشان 

تولید و پخش فیلم کوتاه تلفنی 
به کارگردانی جوان آران و بیدگلی 

خبر

مستند

کتاب

فیلم کوتاه

ســینمای پرمخاطب جهان سال ها وامدار 
ادبیات داســتانی و بــه ویژه رمان اســت؛ 
آن گونه کــه از اســناد موجــود برمی آید، 
نزدیک بــه ۸۵ درصد از آثار مــورد توجه در 
کادمی اســکار، اقتبــاس از رمان هــای  آ

مشهور و گاه غیرمشهور بوده است. 
بررســی جنبه های ســینمایی آثار ادبی، 
امــری اســت کــه اخیــرا بــه طــور جدی 
بــدان پرداخته می شــود. در ایــن تالش، 
نویســندگان از دو زاویه  متفــاوت روایی یا 
بالغی به متون ادبی نگریسته اند؛ عناصر 
روایی شامل بررسی مواردی چون پیرنگ، 
شــخصیت پردازی و گفتگو است و عناصر 
بالغی نیز مواردی چون، نما، میزانســن و 
تدوین را دربرمی گیرد. اســتفاده از تصویر 
بــرای بــه نمایــش گذاشــتن زیبایی های 
کالمی یک متن ادبی همیشــه بر جذابیت 
آن افــزوده اســت. در طول تاریخ ســینما 
کارگردانان موفقی را می تــوان یافت که با 
استفاده از این مساله فیلم های درخشانی 
خلق کرده اند. اگرچه عده زیادی معتقدند 
که نمی توان فیلمی را پیدا کــرد که بتواند 
داستانی را بهتر از قلم نویسنده خلق کند 
و در تمام مواردی کــه از روی کتاب ها فیلم 
ساخته شده، نســخه کتاب بســیار زیباتر 
بوده است، اما همچنان باید این تعامل بین 
ادبیات و سینما ادامه یابد تا شاهد خلق آثار 

ماندگار دیگری باشیم.
در ادامه نگاهی به برخــی از این فیلم های 

اقتباسی خواهیم داشت:
     زنان کوچک

این فیلــم در ســال ۲۰۱۹ بــه کارگردانی 
“گرتا گروینگ” بر اســاس کتابی با همین 
نام نوشــته ی “لوییزا می الکات” ســاخته 
شــد. فیلم زنان کوچک تنها یک برداشت 
ساده و درست از داستان می الکات نیست، 
بلکه پایان قصه را اصالح می کند و شــور و 
حالوتی دو چنــدان بــه ماجراجویی های 
خواهران مارچ می بخشد. گروینگ یکی از 
مستعدترین و موفق ترین فیلم سازان دهه ی 
اخیر به شمار می رود که با فیلم»لیدی برد« 
هم نشــان داده بــود در تصویرگری جهان 
دختران جوان توانایی و تبحر خاصی دارد.
اتفاقات فیلم “زنان کوچک” دقیقا بر اساس 
رخدادهای کتاب پیش نمی رود. گروینگ 
فاصله ی زمانی بین نوجوانی و بزرگســالی 
خواهران مارچ را از بین برده است و همین 
امر لذت تماشای فیلم را دو چندان می کند. 
بازی بسیار خوب بازیگران از جمله “سورشا 
رونان”، “اما واتســون” و “فلورنس پیو” نیز 
باعث شده است شــخصیت های داستان 

ملموس تر از کتاب الکات به نظر برسند.
     پدر خوانده

به جرأت می توان گفت کــه “پدرخوانده”، 
مهمتریــن فیلــم مافیایــی تاریخ ســینما 
اســت. این فیلم به کارگردانی “فرانسیس 
فــورد کوپوال”، بر اســاس رمان پرفروشــی 
به همین نــام از “ماریــو پوزو” که در ســال 
۱۹۶۹ نگارش شده، ســاخته شده است. 
ماریو پوزو در نــگارش فیلم نامه این اثر هم 
با فرانســیس فورد کوپوال همکاری داشته 
اســت. “پدرخوانــده” از پرفروش تریــن 
کتاب هــای تاریخ نشــر آمریکا اســت و در 
تاریخ نشــر جهان نیز در رتبه های نخست 
قــرار دارد. این رمان به مــدت ۶۷ هفته در 
فهرست پرفروش ترین کتاب های نیویورک 
تایمز بود و بیش از ۹ میلیون نسخه از آن در 

دو سال به فروش رفت.
فیلــم “پدرخوانــده” در چهــل و پنجمین 
مراسم اسکار در ســال ۱۹۷۳، نامزد یازده 
جایزه شــد و توانســت ســه جایزه اسکار، 
شــامل بهترین فیلم، بهترین بازیگر نقش 
اول مرد و بهترین فیلم نامه اقتباســی را از 

آن خود کند.
     مه

“مه” بــه کارگردانی “فرانــک دارابونت” بر 
اســاس داســتان کوتاهی به همین نام اثر 

“استیون کینگ” ساخته شده است. 
کینگ در مصاحبه ای اعــالم کرد که فیلم 
به مراتب قوی تر و تأثیرگذارتر از خود کتاب 

است.
پس از “رســتگاری در شاوشنک” و “مسیر 
سبز”، این ســومین فیلمی است که فرانک 
دارابونــت فیلمنامه اش را بر اســاس یکی 
از رمان هــای اســتیون کینــگ نوشــته و 
کارگردانی کرده اســت. پایان فیلم با پایان 
کتاب به طــور کل متفــاوت اســت و چند 
شــخصیت هم توســط خــود دارابونت به 

فیلم نامه اضافه شده اند.

سینما

مروری بر فیلم های اقتباسی 
موفق در سینمای جهان

»آگهی فقدان سند مالکیت«
شماره: ۲۶۰۲۷۳۸۳، تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۲۴، سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی ۱۳۲۵۹ فرعی از ۱۴۹۱۵ 
اصلی بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق صفحه ۴۹۱ دفتر ۵۴۰ امالک ذیل ثبت ۸۵۱۰۱ بشماره سند چاپی 
۰۵۲۴۸۲ با شماره دفتر الکترونیکی ۱۳۹۵۲۰۳۰۲۰۲۶۰۰۲۸۸۵ بنام آقای عباس نریمانی زمان ابادی فرزند 
مصطفی بشماره شناسنامه ۱۱ اصفهان و کدملی ۶۶۰۹۵۶۴۱۵۹ صادر و تسلیم گردیده است و دراجرای قانون 
تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی بنام نامبرده مفروز گردیده و اکنون درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی پالک فوق را نموده است لذا به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت 
مراتب در یک نوبت آگهی میشود. چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارایه کننده سند 
مسترد گردد. بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارایه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. رییس منطقه ثبت اسناد و امالک 

شمال اصفهان سیداسداله موسوی – ۱۲۰۸۱۴۶ / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۷۸۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ هیات دو آقای مصطفی جعفری کفرانی به 
شناسنامه شماره ۶۶ کدملی ۵۶۵۹۹۶۳۲۱۸ صادره اصفهان فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت ۲۲۱/۲۷ مترمربع از پالک شماره ۱۲۹ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت 
اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت آقای غالمرضا 
عموشاهی موضوع سند انتقال که برابر قباله عادی مع الواسطه به آقای مصطفی جعفری کفرانی واگذار شده 
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 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: ۱۴۰۰/۰۷/۲۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ – رییس اداره ثبت 

اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۰۷۹۸۰ / م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکبابخانه  پالک ثبتی  شماره ۷۵۰/۷ واقع در قطعه ۴ نجف آباد بخش ۱۱ ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام زهرا فالحیان نجف آبادی فرزند عباس وغیره درجریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت تحدید حدود آن به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده ۱۵ قانون ثبت 
و برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۷ ساعت ۸ صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد و درصورت مصادف با تعطیلی عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
می پذیرد. لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا سی )۳۰( روز پذیرفته خواهد شد. سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک نجف آباد حجت الله کاظم 

زاده تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ - ۱۲۰۸۸۰۹/ م الف  

»آگهی فقدان سند مالکیت«
شماره: ۲۶۰۰۸۵۴۰، تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۲۰، سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ آپارتمان 
پالک ثبتی ۱۳۸۹۱ فرعی از ۱۵۱۷۷ اصلی بخش ۵ ثبت اصفهان که بشرح دفتر الکترونیکی 
۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۲۶۰۲۶۹۸۹ بشماره سند چاپی ۴۴۰۸۷۲ سری ب سال ۹۸ بنام خانم فاطمه قنادیان 
فرزند رضا کدملی ۱۲۷۱۱۵۷۹۴۲ صادره اصفهان ثبت و صادر و تسلیم گردیده که طبق سند شماره 
۱۰۵۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ دفتر ۲۸۹ اصفهان و باتوجه به اینکه ششدانگ پالک مرقوم در رهن بانک 
مسکن شعبه نظر شرقی اصفهان قرار دارد پس از مکاتبه بانک مرتهن طی نامه شماره ۲۱۹۸/۲۹۴ مورخ 
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ بشرط آنکه سند صادره همچنان در رهن باقی بماند با صدور سند مالکیت المثنی موافقت 
نموده است لهذا نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی پالک فوق را نموده است لذا به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی میشود. چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارایه کننده سند مسترد گردد. بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

سیداسداله موسوی – ۱۲۰۸۱۵۲ / م الف

آگهی
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در حالی که صدور ویزای ملی پوشــان تنیس به 
مشــکل برخورده است که مســئول بین الملل 
فدراســیون تنیس مــدت زیادی اســت در ایران 

حضور ندارد.  
ســه بازیکن تیم ملی تنیس ایران برای ســفر به 
بحرین و حضور در مســابقات دیویس کاپ گروه 
۴ آسیا با مشکل صادر نشدن ویزا مواجه شده اند. 
 این در حالی است که آنها حتما باید ویزای خود را 
دریافت کنند تا بتوانند به بحرین به بروند و احتماال 
۲۴ ســاعت هم در این کشــور قرنطینه باشند و 
مسابقات از روز دوشنبه آغاز می شود. نکته قابل 
توجه این اســت که عادل برقعی مســئول روابط 
بین الملل فدراسیون تنیس که رئیس هیئت تنیس 
همدان نیز است، چند ماهی اســت که در ایران 

حضور ندارد و در آمریکا به سر می برد.
پیگیری اعزام بازیکنان به خارج از کشور بر عهده 

مسئول بین الملل است که در حال حاضر مسئول 
بین الملل فدراسیون تنیس در ایران حضور ندارد.
نکته مهم تر این است که مسئول روابط بین الملل 
فدراسیون تنیس کار داوری در مسابقات مختلف 
را هم انجام می دهد از این رو در بیشــتر مواقع در 

خارج از کشور به سر می برد.
اکنون فدراسیون تنیس باید پاسخگو باشد چگونه 
وضعیت اعــزام بازیکنــان به مســابقات بحرین 
پیگیری شــده اســت که در حال حاضر تنها سه 
بازیکن توانستند به بحرین سفر کنند و سه بازیکن 
دیگر در یکی از  هتل های  تهران در انتظار صدور 

مجوز برای سفر به بحرین هستند.
ویزای حمیدرضا نداف امیرحسین بادی و سینا 
مقیمی صادر شده است انوشا شاهقلی، سامیار 
الیاسی و علی یزدانی در انتظار صدور ویزا به سر 

می برند.

معاون بانــوان اداره کل ورزش و جوانان اســتان 
اصفهان گفت: نبود اسپانســر و حمایت مالی از 
مهمترین مشکالت بانوان ورزشکار استان است. 
نرگس قدوســی معاون بانوان اداره کل ورزش و 
جوانان استان اصفهان اظهار کرد: مشکل مهم 
و اساسی که در خصوص ورزش بانوان وجود دارد 
نبود اسپانسر و حمایت های مالی و فضای ورزشی 

برای بانوان است.
او افزود: در خصوص حمایت مالی، تالش شده که 
صنایع مختلف را برای حمایت از رشته های ورزشی 
متفاوت درگیر کرد و منابع مالی مشخصی وجود 
ندارد که ورزشکاران به صورت منظم و قراردادی 
بتوانند از آن تامین شوند؛ ورزشکاران با توجه به 
قرارداد که خودشان به صورت خصوصی می بندند 

میتوانند از مزایا برخودار شوند.
وی درباره حقوق و مزایا هایی کــه برای بانوان در 

نظر گرفته شده اظهار کرد: در هیات های ورزشی 
تفاهم نامه هایی که بسته میشود با توجه به فعالیت 
بانوان اســت مثال اگر در رشته ای فعالیت بانوان 
بیشتر از آقایان باشد تخصیص اعتبار بیشتری به 
نسبت آقایان برایشان در نظر گرفته می شود و در 
حال حاضر رشــته هایی وجود دارند که اعتباری 

بیشتری به بانوان داده شده.
قدوســی در خصوص فضای ورزشــی بانوان در 
استان بیان کرد: یکی از مشکالت مهم بر سر راه 
بانوان ورزشــکار ما، نبود فضای ورزشی مناسب 
است با این وجود اداره ورزش و جوانان با توجه به 
لول قهرمانی فضا های سرپوشیده و استانداردی 
برای ان ها در نظر گرفته و حقــوق بانوان را حفظ 
کرده اســت؛ شــرایط کرونایی و رعایت شــیوه 
نامه های بهداشتی حضور در فضا های ورزشی را 

هم دشوار کرده است.

خبرخبر
صدور نصف و نیمه 
ویزای ملی پوشان

نبود اسپانسر 
مهمترین دغدغه بانوان ورزشکار 

درخشش بانوان اصفهانی 
در مسابقات انتخابی کاراته 

مسابقات انتخابی تیم رده های 
سنی پایه دختران ایران طی سه 
روز در رده های سنی نوجوانان، 
جوانان و امید برگزار و نفرات برتر در دو بخش کاتا 

و کومیته مشخص شدند. 
مســابقات انتخابــی تیــم رده هــای ســنی پایه 
دختران ایــران طی ســه روز و به میزبانی اســتان 
زنجان در رده های سنی نوجوانان، جوانان و امید 
برگزار و نفرات برتر آن ها در دو بخش کاتا و کومیته 

مشخص شدند.رده سنی نوجوانان:
کاتا انفرادی: ۱. یکتا داوری از اســتان اصفهان 
۲. تینا فتاحــی از اســتان اصفهان ۳. ســاجده 
جهانشــاهی از اســتان کرمان و زهرا رضا زاده از 

استان اصفهان
وزن ۴۷- کیلوگــرم: ۱. بیوســا ایمانی از اســتان 
مازنــدران ۲. فاطمــه جعفر نژاد از اســتان تهران 
۳. حدیثــه عنایتی از اســتان مازنــدران و رومینا 

خادمی از استان تهران
وزن ۵۴- کیلوگرم: ۱. فاطمه زهرا سعید آبادی از 
استان کرمان ۲. بشرا ایمانی از استان مازندران ۳. 
سونیا میرزایی از استان لرستان و مهشید محمدی 

از استان لرستان
وزن ۵۴+ کیلوگــرم: ۱. آناهیتــا عبدالملکــی از 
منطقه آزاد کیش ۲. مائده زارعی از استان همدان 
۳. زهرا رحیم پور از استان تهران و الینا صفاجو از 

استان سمنان
     رده سنی جوانان:

کاتا انفرادی: ۱. ملیکا عزتی از اســتان تهران ۲. 
ریحانه ســلیمان زاده از اســتان تهران ۳. راضیه 
حســین پور از اســتان مازندران و آیدا صادقی از 

استان کرمان
کاتا تیمی: ۱. اســتان فارس )فرزانه رضایی، ژینا 
چراغی، مریم هوشیار( ۲. استان خراسان رضوی 
)ریحانه پیرزاد، حنانــه باغبان، فاطمه نخعی( ۳. 
استان اصفهان )تینا فتاحی، یکتا داوری، ملیکا 
سلطانی( و استان اصفهان _روژینا قاسمی، زهرا 

رضازاده، نسرین سلیمانی(
وزن ۴۸- کیلوگــرم: ۱. فاطمه عتابی از اســتان 
مازندران ۲. اســما صفری از استان کرمانشاه ۳. 

حدیثه زاهــدی از کمیته رزمی مســاجد و محدثه 
غالمحسینی از استان قزوین

وزن ۵۳- کیلوگرم: ۱. ســتایش نادری از استان 
کرمانشــاه ۲. آنیتا فیضی از استان کردستان ۳. 
سپیده نعلبندی از استان قزوین و فاطمه یوسفی 

از استان لرستان
وزن ۵۹- کیلوگرم: ۱. زهرا علیزاده از استان تهران 
۲. فاطمه بداغ از استان لرستان ۳. فاطمه اسدی 

از استان کرمانشاه و الهه صفری از استان تهران
وزن ۵۹+ کیلوگــرم: ۱. حنانه صالحی از اســتان 
مازندران ۲. بهار آقازاده از استان تهران ۳. سارینا 
فتحی از استان لرســتان و مبینا کشاورز از استان 

اصفهان
     رده سنی امید:

کاتا انفــرادی: ۱. حدیث جمال از اســتان تهران 
۲. زینب الســادات حسینی از اســتان تهران ۳. 
آرزو لونجی از اســتان مازندران و صبــا امیریان از 

استان کرمانشاه
وزن ۵۰- کیلوگرم: ۱. ســوده خلیلی از اســتان 

مازندران ۲. زینب جعفر نژاد از اســتان تهران ۳. 
فاطمه نو دهقان از اســتان البرز و زهرا کریمی از 

استان فارس
نفــر برتر ایــن وزن در مرحلــه دوم انتخابــی زهرا 
کریمی از استان فارس شد و به عنوان سومین نفر 

پس از فینالیست ها به اردوی تیم ملی راه یافت.
وزن ۵۵- کیلوگــرم: ۱. الهــه هزاریان از اســتان 
چهارمحــال و بختیاری ۲. زهرا بنیانی از اســتان 
فارس ۳. سارا دهقان از اســتان مازندران و فائزه 

طوسی از استان البرز
نفــر برتر ایــن وزن در مرحلــه دوم انتخابــی بهار 
حضرت بگی از استان خوزســتان شد و به عنوان 
ســومین نفر پس از فینالیســت ها بــه اردوی تیم 

ملی راه یافت.
وزن ۶۱- کیلوگرم: ۱. فرنوش نورصبحی از استان 
اصفهان ۲. نگین آلتونی از اســتان ایالم ۳. زهرا 
محمدی از اســتان اصفهان و صدیقه صادقی از 

استان مازندران
نفر برتر این وزن در مرحلــه دوم انتخابی صدیقه 

صادقی از استان مازندران شد و به عنوان سومین 
نفر پــس از فینالیســت ها به اردوی تیــم ملی راه 

یافت.
وزن ۶۸- کیلوگــرم: ۱. مهنــا میرزایی از اســتان 
مازنــدران ۲. مائــده بردبــار از اســتان فــارس 
۳. هانیه هاشمی از اســتان مازندران و هنگامه بی 

غم از استان گیالن
دوم  مرحلــه  در  وزن  برتر ایــن  نفــر 
انتخابی هانیه هاشمی از استان مازندران شد و به 
عنوان ســومین نفر پس از فینالیست ها به اردوی 

تیم ملی راه یافت.
وزن ۶۸+ کیلوگرم: ۱. آیدا خوشــبختی از استان 
مازندران ۲. ســتایش صالحی از اســتان مرکزی 
۳. ملیکا خسروی از اســتان فارس و نگین یکتافر 

از استان تهران
نفــر برتر ایــن وزن در مرحلــه دوم انتخابی ملیکا 
خسروی از استان فارس شــد و به عنوان سومین 
نفر پــس از فینالیســت ها به اردوی تیــم ملی راه 

یافت.

خبر

افســانه دهقانی گفت: هنوز 
اشتادسازه رسما انحالل خود را 
به ما اعالم نکرده اما در صورت 
انحالل وضعیت تفاهم نامه این تیم با فدراسیون 

باید براساس روال حقوقی بررسی شود. 
نایب رییس زنان فدراسیون هندبال در خصوص 
انحالل تیم اشتادسازه مشهد از لیگ برتر هندبال 
اظهار کرد: هنوز که رســما اشتادسازه انحالل 
خود را به ما اعالم نکرده است. آخرین اطالعات 
ما براساس شواهد و قراین است که بازیکنان به 

سایر تیم ها رفته اند.
وی در پاسخ به این ســوال که این تیم حامی تیم 
ملی دختران بود و با انحالل وضعیت تفاهم نامه 

با فدراسیون چه می شود گفت: باید این موضوع 
براساس روال حقوقی بررسی شود. باید برای این 

موضوع در مبادی حقوقی تصمیم گیری شود.
دهقانی در پاسخ به این سوال که لیگ برتر با چه 
تعداد تیم برگزار خواهد شد گفت: اگر اشتادسازه 
انحالل خود را رســما اعالم کند باید این مساله 
در بخش حقوقی و هیات رییسه بررسی شود تا 
ببینیم چه روشــی را باید براســاس قانون اتخاذ 

کنیم و یک تیم جایگزین آن شود.
نایب رییس زنان فدراســیون هندبال از حضور 
چند تیم به عنــوان جایگزین اشتادســازه خبر 
داد و گفت: فعال چند تیم درخواست داده اند و 
اگر بتوانند خود را آمــاده کنند به ترتیب اولویت 

جایگزیــن خواهند شــد. باید اول اشتادســازه 
انحالل خود را اعالم کند.

وی افزود: طبق قرعه کشــی کــه ۸ تیم در لیگ 
بودند و هنوز اشــتاد ســازه قصد کنــاره گیری 
نداشت. بعد از اینکه بر اساس شــواهد و قرائن 

متوجه شدم که اشتادسازه نیست فعال هفت تیم 
داریم، اما اگر تیم منحل شــود تالش می کنیم 
برای داشتن یک لیگ پویاتر حتما با ۸ تی، لیگ 
را برگزار کنیم یعنی یک تیم جایگزین اشتادسازه 

کنیم.
باشــگاه اشتادســازه اول دی ۱۳۹۹ خــود را 
حامی هندبال زنان معرفی کرده بود و با امضای 
تفاهم نامه ای قرار بود این تیم حامی رسمی تیم 
ملی هندبال دختران جوان در رقابت های پیش 
رو از جمله مسابقات قهرمانی آسیا باشد. حتی 
قرار بود یک مربی خوشــنام اروپایی را برای تیم 
ملی جوانان به خدمت بگیرد تا تمرینات از پایه به 

صورت اصولی پیش برود.

سرنوشت تفاهم نامه اشتادسازه با فدراسیون هندبال چه می شود؟
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باشگاه ذوب آهن و مهدی تارتار خواستار جذب 
بابک مرادی هافبک استقالل شدند. پس از کنار 
گذاشته شدن بابک مرادی هافبک فصل گذشته 
استقالل از سوی فرهاد مجیدی، این بازیکن از 
ذوب آهن پیشنهاد رسمی دریافت کرده و مهدی 
تارتار به مدیران ذوب آهن اعالم کرده مذاکرات را 
با مرادی آغاز کنند. باید دید در فاصله چند روز 
به آغاز مسابقات لیگ بیست و یکم این انتقال 

نهایی خواهد شد یا خیر

رییــس کمیتــه برگــزاری مســابقات لیــگ برتر 
فوتبال ایران اعــالم کرد که رقابت های بیســت و 
یکمین دوره لیــگ برتر فوتبال ایــران قطعا بدون 

حضور تماشاگران آغاز می شود. 
به گزارش ایســنا، از اواخر ســال ۹۸ بود که به 
دلیل شــیوع ویروس کرونا، ممنوعیت حضور 
تماشــاگران ایرانی روی ســکوی ورزشگاه ها و 
سالن های ورزشــی رقم خورد و این ممنوعیت 
تاکنــون در مــورد ورزشــگاه های ســالنی و 
غیرمسقف در ایران ادامه دارد و هرچند به نظر 
می رسید ۲۰ مهر با حضور تماشاگران در دیدار 

تیم های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی از سری 
رقابت های مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 
در ورزشگاه آزادی شاهد پایان این مساله باشد 
و پس از آن حضور تماشاگران در ورزشگاه های 
فوتبال را همزمان با شروع بیست و یکمین دوره 
لیگ برتر فوتبال ایران رقم بخورد اما در نهایت 

چنین اتفاقی رخ نداد.
ســهیل مهدی، رییس کمیته برگزاری مسابقات 
لیگ برتر فوتبال ایران با بیان اینکه بیست و یکمین 
دوره لیگ برتــر فوتبال ایران قطعا بــدون حضور 
تماشاگران شروع می شود، گفت: در تالش هستیم 
تا در صورت بهبود اوضاع و صدور مجوز از ســوی 
مراجع ذی ربط شاهد حضور مجدد تماشاگران در 
ورزشگاه های کشور باشیم، هرچند در این رابطه 
زمان دقیقی برای بازگشت تماشاگران مشخص 

نیست.
طبق اعالم سازمان لیگ فوتبال ایران، مسابقات 
لیگ برتر فوتبال فصــل ۱۴۰۱-۱۴۰۰، ۲۷ مهر 

۱۴۰۰ شروع می شود.

رییــس هیــات اســکواش اصفهــان از برگزاری 
مســابقات اســکواش حرفــه ای نشــنال کلوز 
)National close( رده بنــدی جهانی)PSA( با 
حضور ورزشکارانی از سراســر کشور در این شهر 
خبر داد.  بهزاد نویدنیا افزود: این رقابت ها از سه 
شنبه هفته جاری در سالن اســکواش ورزشگاه 
نصر اصفهان آغاز خواهد شــد و تــا جمعه ادامه 
خواهد یافت.  وی از حضور ۳۲ اسکواش باز از ۳۰ 
استان کشور در این رقابت ها خبر داد و گفت: این 
مسابقات در قالب یک جدول  و با قضاوت پنج داور 

برگزار می شود. 
رییس هیــات اســکواش اصفهان اضافــه کرد: 
رقابت ها از امتیــاز و رده بندی )رنکینگ( جهانی 
برخوردار و برنامه مسابقات در سایت فدراسیون 

جهانی درج شده است. 
وی با اشــاره به اینکه به دلیل شیوع ویروس کرونا 
نتوانستیم میزبان ورزشکاران دیگر کشورها باشیم 
افزود: در صورت روند نزولی شمار مبتالیان تا آخر 
امسال رویداد مشابه دیگری با حضور اسکواش 

بازانی از عراق، قطر، و کویت برگزار خواهیم کرد. 

تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان جهت آمادگی 
و حضور پرقــدرت درلیگ برتر بســکتبال راهی 

تهران شد. 
شاگردان فرزاد کوهیان در اولین دیدار خود در لیگ 
برتر بسکتبال که در تهران و به صورت متمرکز برگزار 
می شود، در تاریخ ۲۶ مهرماه به مصاف تیم خانه 

بسکتبال خوزستان می رود.
این مســابقات از ۲۴ مهرماه در تاالربســکتبال 
ورزشگاه آزادی آغاز می شود، مسابقات بسکتبال 
باشگاه ها ۱۶ تیمی است و تیم های حاضر در دو 

گروه هشت تیمی قرار دارند. 
تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان در گروه الف این 
رقابت ها بــا تیم های شــهرداری گرگان،پاالیش 
نفت آبادان، صنعت مــس کرمان، کوچین آمل، 
خانه بسکتبال خوزستان، نیروی زمینی تهران و 

نظم آوران نوین سیرجان هم گروه است.
همچنین تیم های مهرام تهران، شیمیدر قم، فوالد 
مبارکه سپاهان اصفهان، اکسون تهران، صنعت 
مس رفسنجان، رعد پدافند تهران، صنایع هرمزگان 

و آویژه صنعت پارسا مشهد در گروه ب قرار دارند.

مسابقات فوتسال قهرمانی جوانان و نوجوانان 
منطقه مرکز کشــور با معرفی تیم هــای صعود 
کننده در سالن اردهال فین کاشان به کار خود 

پایان داد.
مســئول برگزاری این مســابقات گفت: در این 
مسابقات ۲۵۰ جوان و نوجوان در قالب ۱۷ تیم 
از اســتان های چهارمحال و بختیاری، تهران، 
قزوین، مرکزی، اصفهان، همــدان و کرمان به 
میزبانی خیریه آبشار عاطفه های فین کاشان به 

مدت سه روز به رقابت پرداختند.
رسول فالحیان افزود: در پایان این مسابقات در 
رده سنی نونهاالن تیم های کاشان، فوالد شهر و 

ساوه عناوین اول تا سوم را کسب کردند.
در رده جوانان نیز تیم های لردگان، سیرجان و 

اصفهان اول تا سوم شدند.
دو تیم برتر این مســابقات در دوره های ســنی 
نونهاالن و جوانان به مسابقات کشور که در اسفند 

در ساری بر گزار می شوند راه یافتند.

باشگاه ذوب آهن خواستار جذب 
بابک مرادی از استقالل شد

خبر

شروع قطعی لیگ  برتر فوتبال بدون حضور تماشاگران

مسابقات اسکواش حرفه ای رده بندی جهانی 
در اصفهان برگزار می شود

بسکتبالیست های ذوب آهن برای حضور 
در لیگ برتر راهی تهران شدند 

در سالن اردهال فین کاشان:

پایان مسابقات فوتسال قهرمانی جوانان و نوجوانان
 منطقه مرکز کشور 

خبر

فاطمه نصری دارنده سه مدال طالی مسابقات 
جهانی کارگری شــرکت ها گفت: نبود پیست 
مناسب و نیز مسائل مدیریتی در حوزه تیم داری 
در رشته دو و میدانی از مهمترین مشکالت این 
رشته مادر در اصفهان است و ورزشکاران شرایط 
مناســبی برای آماده ســازی بــرای حضور در 

رقابت های بزرگ ندارند. 
نصری افزود: شرایط دو و میدانی در اصفهان 
نامطلوب اســت به گونه ای که در محیط های 
بیرون از ورزشگاه نیز زمین چمن استاندارد یا 
خاکی نرم وجود ندارد و پیست تارتان ورزشگاه 
انقالب که اختصاص به این رشــته دارد از بین 
رفته است و موجب آســیب دیدگی ورزشکاران 

می شود.
وی ادامــه داد: ظرفیت هــای دو و میدانی در 
استان اصفهان ناشناخته مانده است و در برخی 
ارگان ها و دستگاه های اجرایی با بهره گیری از 

کارمندان ورزشکار، تیم داری نمی شود.
نصری که کارمند اســت و از ســوی شهرداری 
اصفهــان و در تیم ایران به مســابقات جهانی 
کارگری یونان اعزام شده بود بیان کرد: بسیاری 
از ورزشکاران کارمند زمان تمرین صبح را به دلیل 
حضور در فضای کار از دســت می دهند و بهتر 
است از کارمندان برای تمرین در ساعات ابتدایی 

روز و مرخصی های ورزشی حمایت شود.
وی اظهارداشت: ورزشکاران باید در بازه زمانی 
که در اوج هستند و توانایی ورزش حرفه ای دارند 

مورد حمایت مسووالن قرار بگیرند.
این دونــده ورزش دو و میدانــی ظرفیت های 
اصفهان در ورزشکاران این رشته را خوب ارزیابی  
کرد و گفــت: اکنون دو و میدانــی کاران جوان 
با قــدرت و جدیــت در حال تمرین هســتند و 
پس از نسل امروز  در عرصه قهرمانی خواهند 

درخشید.
وی همچنیــن به مدیریت هیــات ورزش های 
کارگری اســتان اصفهان توسط سرپرست در 
مدت زمانی طوالنی اشاره کرد و گفت: امیدوارم 
فرد دارای شایستگی و مدیریت صحیح در امر 
بهره مندی از استعدادهای بی شــمار ورزش 

کارگری استان برای این هیات انتخاب شود.
نصری که در مسابقات جهانی کارگری شرکت ها 
در یونان موفق به کســب ســه مــدال طال در 
ماده های ۸۰۰، هزار و ۵۰۰ و پنج هزار متر شده 
است افزود: سطح برگزاری مسابقات یونان از 
رقابت های جهانی کارگری در فرانسه و اسپانیا در 
سال های گذشته کمی پایین تر بود اما رقابت ها 

به خوبی برگزار شد.
نصری همچنین مدال طال و نقره مســابقات 
جهانی کارگری در فرانسه و ۲ مقام دومی  اسپانیا 

را در کارنامه ورزشی خود دارد.
وی ســال های گذشــته در رقابت هــای پلــه 
نوردی ایران و دبی نیز به ترتیب مقام های سوم 

و دوم را کسب کرده بود.
سومین دوره مسابقات جهانی ورزش کارگری 
شرکت ها ۱۵ مهر امسال به میزبانی کشور یونان 
آغاز شد و در این رقابت ها ســه هزار ورزشکار از 
۳۰ کشور جهان در۲۸ رشــته ورزشی شرکت 
داشتند. پیکارهای جهانی کارگران شرکت ها 
در رشــته های دو و میدانی، فوتبــال، والیبال 
ساحلی، دارت، شنا و تنیس روی میز ماه جاری 
در کشور یونان برگزار شد که کاروان ورزشی ایران 
موفق به کسب بیش از ۴۰ مدال مدال طال، نقره 

و برنز شدند.
۷۰ ورزشکار در ۶ رشته ورزشــی از ایران در این 

مسابقات حضور داشتند.

کنفدراســیون فوتبال آســیا به ۸ تیم راه یافته 
به مرحلــه یک چهــارم لیگ قهرمانان آســیا 
هشــدار داد که کوچکترین تاخیر آنها در ورود 
به زمین با جریمه مالی همراه خواهد شد.  به 
گزارش االقتصادیه، از امروز مرحله یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان آســیا آغاز خواهد شد. 
کنفدراسیون فوتبال آســیا به تیم های حاضر 
در این مرحله هشــدار داد که بدون هیچگونه 
تاخیری وارد میدان شوند. AFC اعالم کرد که 
تاخیر ۵ دقیقه ای در ورود به میدان ۱۰ هزار دالر 
جریمه به دنبال خواهد داشت. االقتصادیه در 
ادامه نوشت: کنفدراسیون فوتبال آسیا برای 
تاخیر یک تا دو دقیقه در ورود به میدان ۱۰۰۰ 
دالر و برای تاخیر دو تا سه دقیقه ای هم ۱۵۰۰ 

دالر جریمه در نظر گرفته است.

مدال آور مسابقات جهانی شرکت ها: 
امکانات تمرینی ورزشکاران 
رشته دو و میدانی در اصفهان 

نامناسب است

 AFC جریمه سنگین
برای تاخیر ورود به زمین 

در لیگ قهرمانان آسیا
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آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۲۴۰، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۷، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات 
تشکیل و پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۹۶۳ مربوط به تقاضای آقای/خانم 
طاهره نوربخش ورنوسفادرانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از 
پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. 
هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با 
سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل 
مع الواسطه از سکینه نوربخش 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 مورد تقاضا احراز گردیده و 
بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی 
دارد. لذا مالکیت آقای/خانم طاهره نوربخش ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ۱۶ کدملی 
۱۱۴۰۹۸۱۷۵۷ صادره فرزند سیدعباس نسبت به ششدانگ یکباب به مساحت ۱۶۵.۴۸ 
مترمربع پالک شماره ۲۱ فرعی از ۸۰ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین 
نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات 
ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ 
انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ - رییس اداره 

ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۰۰۷۷۱ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۲۳۹، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۷، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات 
تشکیل و پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۹۶۴ مربوط به تقاضای آقای/خانم 
سیدرحیم نوربخش مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک 
شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. 
هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با 
سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده ومستندات ضمیمه شامل 
مع الواسطه از سکینه نوربخش و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ 
وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک 
از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و 
بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی 
دارد. لذا مالکیت آقای/خانم سیدرحیم نوربخش به شناسنامه شماره ۱۱۳۰۱۲۶۲۳۴ 
کدملی ۱۱۳۰۱۲۶۲۳۴ صادره فرزند سیدحسین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت ۱۶۳ مترمربع پالک شماره ۲۱ فرعی از ۸۰ 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: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – 

۱۲۰۰۷۶۶ / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۸۷۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ هیات چهار خانم صدیقه 
حاجی حسین پائین دروازه به شناسنامه شماره ۹۵۱ کدملی ۱۲۸۶۷۵۰۵۱۲ صادره اصفهان 
فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۶۹/۴۴ مترمربع پالک شماره 
۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری 
طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت مالک رسمی محمدعلی حسن شهریاری لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ – رییس اداره ثبت اسناد 

و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۱۹۹۰۶۳ / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۶۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیات دو خانم سمیه زمانی 
بختیاروند به شناسنامه شماره ۱۰۳۲ کدملی ۱۲۸۹۲۱۷۱۰۶ صادره اصفهان فرزند جعفرقلی 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۸۰/۳۶ مترمربع از پالک شماره ۳۸۰ و ۳۷۶ 
فرعی از ۱۵۱۷۷ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که 
خود متقاضی مالک رسمی میباشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۱۹۹۱۲۶ / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۶۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیات دو آقای منوچهر 
صادقی به شناسنامه شماره ۶۴۶ کدملی ۱۸۶۰۴۶۹۸۱۷ صادره بهبهان فرزند امامقلی 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۰۵/۹۶ مترمربع از پالک شماره ۳۰۹ اصلی 
واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه 
عادی مع الواسطه از مالکیت رسمی رضا آدینه فر لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی 

– ۱۱۹۹۱۳۲ / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۲۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ هیات چهار خانم راضیه 
اکبری به شناسنامه شماره ۳ کدملی ۱۱۱۱۷۴۱۲۰۴ صادره فالورجان فرزند عباسعلی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۶۵/۳۷ مترمربع پالک شماره ۱۳۹۳۰ اصلی 
واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه 
نامه عادی مع الواسطه از مالکیت مالک رسمی یداله شیرانی بیدابادی از سند ۶۰۴۳۹، 
۱۳۵۲/۰۹/۰۵ دفترخانه ۲۹ اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱، تاریخ انتشار نوبت 

دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۲۶، رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان – ۱۲۰۰۸۲۴ / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۱۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ هیات دو آقای سعید کشانی 
به شناسنامه شماره ۳۸۴۳ کدملی ۱۲۸۷۳۱۹۴۵۹ صادره اصفهان فرزند احمد بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۵۰/۵۰ مترمربع از پالک شماره ۷۷۷۹ فرعی از 
۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود 
متقاضی مالک رسمی میباشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۱۹۹۴۱۵ / م الف

آگهی رای حقوقی
شماره پرونده: ۱۹۵/۱۴۰۰ ش، شماره دادنامه: ۲۱۸، ۱۴۰۰/۶/۸ تاریخ رسیدگی: 
۱۴۰۰/۶/۸، درخصوص دعوی خواهان ها ۱ – فرینوش اعظمیان ۲- مهرداد اعظمیان ۳- 
فریبا اعظمیان ) هرسه فرزندان نادعلی( ۴- پروین سلیمی همگی بنشانی: گز منطقه صنعتی 
کارخانجات آجر پزی کارخانه آجر مهرداد بطرفیت خوانده عباس نوری مجهول المکان به 
خواسته: مطالبه یکصدو هفتاد و دو میلیون و شصت هزار ریال باستناد فاکتور عادی بابت خرید 
آجر بانضمام هزینه دادرسی گردشکار پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجرای 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید نظربه دادخواست خواهان و مستندات تقدیمی خواهان و اظهارات وی در 
جلسه شورا که همگی مستندات حکایت از اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان ها می نماید 
دعوی خواهان ها را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد ۱۹۸، ۵۱۹، ۵۲۲ قانون آیین دادرسی 
مدنی و ماده ۲۵۶ ق.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد و دو میلیون 
و شصت هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سه میلیون و پانصدو بیست هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی با محاسبه دایره اجرا 
از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ لغایت زمان پرداخت در حق خواهان را صادر و اعالم می دارد رای صادره 
غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس بعد از بیست 
روز قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی شاهین شهر می باشد. غالمرضا شکوهی قاضی شعبه 

ششم شورای حل اختالف شاهین شهر - ۱۲۰۸۲۰۶ / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 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 ۵۶ 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. برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۸۰۰۰۱۵۱ 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 باب گاوداری به مساحت ۲۵۴۵/۷۷ 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 ۵۶ 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: ۱۴۰۰/۰۷/۲۶، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ – اصغر علی خانی کوپایی رییس ثبت اسناد و امالک 

کوهپایه – ۱۲۰۶۱۲۱ / م الف

آگهی  ماده 1۰۵ آیین نامه قانون ثبت
نظربه اینکه آقای محمدعلی آقائی و ایران آقائی و زهره ایزدیان اسفرجانی مالکین تمامت 
هفت و یکدوم حبه مشاع از ۷۲ حبه ششدانگ قطعه ملک ۱۱۳۱ فرعی از ۳ اصلی باستثنا 
بها ثمنیه اعیانی آن  واقع در موغان بخش یک ثبتی شهرضا دراجرای تبصره یک ماده ۱۰۵ 
آیین نامه اصالحی قانون ثبت طی درخواست وارده به شماره ۱۳۹۹۲۱۷۰۲۰۰۸۰۱۳۶۳۵ 
مورخه ۲۲. ۰۸. ۱۴۰۰ خواستار پرداخت بها یک-هشتم اعیانی ازششدانگ پالک فوق الذکر 
گردیده که بها مقدار مذکور طبق ثبت دفتر امالک به نام کوکب آقائی میباشد لذا دراجرای 
تبصره یک ماده  ۱۰۵ آیین نامه اصالحی قانون ثبت موضوع جهت ارزیابی یک-هشتم اعیانی 
پالک فوق توسط کارشناس رسمی دادگستری طی شماره ۱۳۹۹۸۵۶۰۲۰۰۸۰۰۴۴۷۶ 
مورخ ۳۰. ۱۲. ۹۹ به کانون کارشناسان رسمی استان اصفهان اعالم که کانون کارشناسان 
طی نامه شماره ۰۱/۲۰۸۳۴/۱ مورخه ۱۴. ۰۷. ۱۴۰۰ با ارسال گزارش ارزیابی کارشناس 
مربوطه بها یک-هشتم اعیانی پالک فوق الذکر طبق گزارش ارزیابی مذکور کال به مبلغ شش 
میلیون ریال ارزیابی شده که مبلغ مذکور توسط متقاضی طی فیش شماره ۳۱۴۳۲۳ به 
حساب ۴۰۶۱۰۱۳۲۰۷۶۷۰۱۹۲ سپرده این اداره به نام ذینفع بیگم دباغ واریزشده است که 
دراجرای تبصره یک ماده ۱۰۵ مراتب یک نوبت آگهی می شود که ذینفع )کوکب آقائی( جهت 
اخذسپرده مذکوربه این اداره مراجعه نماید و درصورتیکه مدعی تضییع حقی از خود می باشد 
میبایست ظرف مدت یک ماه پس از انتشاراین آگهی به دادگاه صالحه مراجعه وگواهی طرح 
دعوی رابه این اداره ارایه نماید، هرگاه ظرف مهلت مقررگواهی طرح دعوی ارایه نشود اداره ثبت 
شهرضا نسبت به حذف بها باستناد ماده فوق اقدام خواهد نمود و درصورت وصول گواهی طرح 
دعوی در مدت مذکور حذف بها ثمنیه اعیانی مقدار فوق الذکر موکول به صدور حکم قضایی 

می باشد. مرتضی قدیری رییس ثبت و امالک شهرضا – ۱۲۰۸۰۶۸ / م الف

آگهی

اشتباهات رایجی که سیستم ایمنی بدنتان را 
ضعیف می کند 

موارد اشــتباهی وجود دارند که 
شــما با انجــام آن ها بــه صورت 
گاه باعــث می شــوید  ناخــودآ
سیســتم ایمنی بدنتان ضعیف 

شود. 
برخی از عادت های روتین و یا کارهای روزانه منجر 
به کاهش عملکرد و تضعیف سیســتم ایمنی بدن 

افراد می شود.
۱. فرد تنهایی هستید یا برای مدت طوالنی در روز 
تنها می مانید. تنهایی و عدم ارتباط با افراد دیگر، 
باعث بروز استرس مزمن می شود که سیستم ایمنی 

بدن شما را در دراز مدت تضعیف خواهد کرد.
۲. دارای کمبــود ویتامیــن دی )D( هســتید. 
سیســتم ایمنی بدن برای ســالم ماندن، به مقدار 
کافی این ویتامیــن نیــاز دارد که بایــد با مصرف 

خوراکی های مناسب آن را وارد بدن خود کنید.
۳. دســت های خود را به طور مرتــب به خصوص 
قبل از غذا خوردن یا بعد از خارج شدن از سرویس 

بهداشتی نمی شویید.
۴. زمــان الزم بــرای از بیــن بــردن ویروس هــا و 
باکتری هایی که روی دســت ها می نشینند، بین 

۱۵ تا ۲۰ ثانیه با مایع مناسب شستشو است.
۵. خواب کافی ندارید. همان طور که خواب بیش 
از اندازه باعث ایجاد بی حالی می شود، کم خوابی 
از تولید هورمون های مورد نیاز برای حفظ سالمتی 
بدن جلوگیری می کند و شــما را دچار مشــکالت 

فراوانی خواهد کرد.
۶. مدام در معرض اســترس و تنــش عصبی قرار 
دارید. این موضوع باعث ایجاد اختالل در عملکرد 
اعصاب بــدن می شــود کــه نتیجــه آن تضعیف 

سیستم ایمنی بدن شما است.
۷. در فروشــگاه ها بعد از خرید کردن دست های 
خود را ضدعفونی نمی کنید. باید بدانید که قطعا 
بعد از تماس و لمس چیز های مختلف در فروشگاه 
دست های شما به شــدت آلوده هستند و ممکن 

است این آلودگی ها را وارد بدن خود کنید.
۸. واکسن ســاالنه آنفلوانزا را دریافت نمی کنید. 
پزشــکان و متخصصــان توصیــه می کننــد تمام 
بزرگساالن هر ساله برای تزریق دوز مناسب واکسن 

آنفوالنزا اقدام کنند تا در معرض بیماری های جدید 
که سیســتم ایمنی بدن آن هــا را ضعیف می کند، 

قرار نگیرند.
۹. به اندازه کافــی ورزش نمی کنید و تحرک کافی 
ندارید. همین امر به مرور زمان باعث تحلیل رفتن 
عضالت و بافت های بدن شــده و شــما را در برابر 

بیماری های مختلف ضعیف می کند.
۱۰. بیش از حد الزم ورزش می کنید. باید این را به 
خاطر داشته باشید که افراط کردن در هیچ کاری 
نتیجه مثبتــی ندارد. این افــراط در ورزش کردن 
نیز خوب نیست و باعث فشــار بیش از حد به بدن 
می شــود. شــما در طی انجــام دادن ورزش های 
ســنگین، ممکن اســت آب و چربی میان بافتی 
زیادی را از دســت بدهید که برای ســالمتی شما 

مضر است.
۱۱. بیش از حد به نوشــیدنی های الکلی و مضر 
عالقه مندید. مصرف الکل عالوه بر مضرات فراوانی 
که برای بدن دارد، در طوالنی مدت سیستم ایمنی 
بدن شما را نیز ضعیف می کند و بدن تان را مستعد 

ابتال به انواع بیماری ها خواهد کرد.
۱۲. در وســایل نقلیه، روزانه افراد بســیار زیادی 

حضــور دارند که باعــث می شــود این مکان ها به 
منبع بسیار مناسبی برای انواع باکتری ها و موارد 
بیماری زا تبدیل شــوند. تماس شــما با ســطوح 
مختلف در این مکان ها می تواند سیســتم ایمنی 

شما را ضعیف کند.
۱۳. مصــرف قند و شــکر باالیی داریــد. مصرف 
بیش از اندازه شــکر در بدن باعث ایجــاد التهاب 
درون بافت ها می شــود که با تضعیف گلبول های 

سفید، ایمنی بدن را کاهش می دهد.
۱۴. اضافه وزن دارید. چربی زیاد درون بدن ایجاد 
مشکل می کند و باعث می شود شما سیستم ایمنی 
ضعیفی داشته باشید. برای سالمتی باید وزن خود 

را کاهش دهید.
۱۵. بیش از اندازه و بدون دســتور پزشک از آنتی 
بیوتیک ها اســتفاده می کنید. آنتــی بیوتیک ها 
دارو های بسیار قوی برای از بین بردن دشمنان بدن 
هستند که مصرف زیاد آن ها خصوصا بدون تجویز 

پزشک متخصص به هیچ وجه توصیه نمی شود.
۱۶. ر طول روز به انــدازه الزم آب نمی نوشــید. با 
افزایش ســن، احتمال دهیتراته شدن بدن باالتر 
می رود و شــما باید بیشــتر از قبل در طول روز آب 

بنوشید. آب مواد مغذی و اکسیژن را به سلول های 
شما می رســاند و باکتری ها را از طریق مثانه دفع 

می کند.
۱۷. شما تلفن همراه خود را به صورت منظم تمیز 

نمی کنید.
۱۸. در محیــط کار از مــواد ضدعفونــی کننــده 
اســتفاده نمی کنید. محیط هــای کاری به دلیل 
وجود افراد متعدد و رفت و آمد های فراوان مراجعان، 
از آلوده ترین مکان هایی است که شما در طول روز 

در آن ها حضور پیدا می کنید.
۱۹. بعد از تماس دســت هایتان با دســتگیره در، 
صورت خود را لمس می کنید. دستگیره ها یکی از 
آلوده ترین سطوح ممکن برای لمس کردن هستند 
و شما باید بعد از لمس آن ها، دست هایتان را به طور 

مناسب از آلودگی ها پاک کنید.
۲۰. به آلرژی یا حساسیت فصلی مبتال هستید. 
عواملی که در بدن شما ایجاد حساسیت می کنند، 
می توانند به راحتی سیســتم ایمنی بدن شــما را 
تضعیف کنند و شــما را دچار بیماری نمایند. پس 
بهتر است در فصلی که دچار حساسیت هستید، 

بیشتر از همیشه مراقب سالمتی خود باشید.

سیستم
 ایمنی

شــاید بار ها برای شما این ســوال مطرح شده 
باشــد که آیا نابینایــان می تواننــد در خواب 
تصاویر را ببینند یا خیر، ما در این گزارش به این 

سوال پاسخ می دهیم. 
آیا تا به حــال فکر کرده ایــد که افــراد نابینا یا 
افرادی که بینایی خود را از دست داده اند چه 
رویایی می بینند؟ آیا نابینایان در خواب رنگ ها 
را می بینند؟ آیا آن ها همان رویا را می بینند که 
ما خواب می بینیــم؟  آیا آن ها هنــگام خواب 
می بینند یا نه؟  اجازه دهید به همه این سواالت 

در این گزارش پاسخ دهیم.
     افرادی که نابینا متولد می شوند هیچ 

درک درستی از نحوه عملکرد بینایی 
ندارند

مطمئنا افراد نابینا تعریف بینایی را می دانند، 
امــا نمی داننــد در واقعیــت چگونــه بــه نظر 
می رســد، یا بهتر بگویم تعریف آن ها از بینایی 
آنطور که همه ما داریم نیست، دنیای که آنان 
از اطراف خود تصور می کننــد در واقع زاییده 

تخیل است.
به همین دلیل، آن ها نمی توانند رویا های خود 
را ببینند همانطور که نمی توانند دنیای واقعی 
را هنگام بیدار شدن ببینند، تجربه رویایی آن ها 
دقیقا مشابه زندگی بیداری آنهاست و رویا های 

آن ها بیشتر به حواس دیگر وابسته است.
     افرادی که بینایی خود را از دست داده 

و نابینا متولد نشده اند
یک مطالعه تحقیقی در دانمارک سال ۲۰۱۴ 

انجام شد نشان داد که نابینایانی که با بینایی 
متولد شــده اند، می تواننــد مانند افــراد بینا 
رویا ها را ببینند اما با گذشــت زمــان رویا های 
آن ها شــبیه افرادی می شــود که نابینا متولد 

شده اند.
زمــان می گــذرد و حافظه همیشــه خاطرات 
قدیمی را بیرون می ریــزد تا خاطرات جدیدی 
ثبت شــود، در این صورت، آن خاطرات جدید 
که ریشــه در چیز هایــی غیر از بینایــی دارد، 
خاطرات بصــری قدیمی را از بیــن می برد و به 
همین ترتیب، این رویا هــای نامرئی رویا های 

قابل رویت را می شویند.
     افرادی که نابینا متولد می شوند، 

کابوس های زیادی می بینند
این تحقیــق چیز دیگــری را نشــان داد که تا 
حدودی جالب بود. افرادی که نابینایان به دنیا 
می آیند بیشتر از افراد بینا کابوس می بینند، در 
واقع تا چهار برابر بیشتر. عموما اعتقاد بر این 
است که کابوس ها تمرینات ذهنی رویداد های 
بالقوه ناراحت کننده هســتند، کــه به عنوان 
یک مکانیســم مقابله ای ایجاد شــده اند تا در 
واقع ما  در هنــگام بیداری احســاس بهتری 

داشته باشیم.
برای اکثر نابینایان،کار های روزمره با خطرات 
زیادی همراه اســت، مانند گم شــدن هنگام 
خرید یا تصــادف با ماشــین و این هــا یکی از 
شــایع ترین کابوس ها در بین همــه نابینایان 

بوده است.

نابینایان هم خواب می بینند! 

دانستنی ها

اطالع از تفاوت های عالئم سینوزیت با کرونا 
می تواند به شما برای شناسایی این دو بیماری 

کمک کند. 
عالئم عفونت سینوس ها با سرد شدن هوا به 
صورت ناگهانی ظاهر می شــود؛ اما به دلیل 
اپیدمی ویروس کرونا ممکن است تشخیص این 
عفونت با ویروس کرونا سخت باشد؛ از طرفی 
عالئم کرونا می تواند به صورت تدریجی و طی 
۲ تا ۱۴ روز بعد از قرار گرفتن در معرض ویروس 
خود را نشان دهند. البته از طریق راه های زیر 
می شود تفاوت عفونت ســینوس ها با کرونا را 

تشخیص داد.
در ابتدا باید به این نکته توجه داشــته باشید 
سینوزیت و کرونا داری عالئم مشترکی مانند 
ســردرد، گلودرد، گرفتگی یا آبریزش بینی، 
سرفه، تب و خستگی هستند؛ پس بهترین راه 
تشخیص عفونت سینوس ها با کرونا آشنا بودن 

با تفاوت های آن هاست.
از مهم ترین عالئم عفونت سینوس ها می توان 
به مواردی مانند ترشحات پشت بینی یا حلق، 
احســاس فشــار در باالی گونه ها، پیشــانی 
یا قســمت داخلی چشــم ها و رنگ متفاوت 
ترشحات بینی اشــاره کرد؛ همچنین دندان 
درد، بوی بد دهان و کاهش حس بویایی از دیگر 

عالئم عفونت سینوس ها محسوب می شوند.
در ایــن بین بیمــاری کرونا عالئمــی دارد که 
به ندرت در ســینوزیت دیده می شــوند که از 
مهم ترین این عالئم می توان به تنگی نفس، 
مشــکالت گوارشــی مانند تهوع، اســهال و 
اســتفراغ، از دســت دادن بویایی و چشایی 

همچنین بدن درد اشاره کرد.
در صورتی که عالئم شــما چه در سینوزیت و 
چه در کرونا بهتر نشد یا شدت گرفت؛ حتما به 
پزشک مراجعه و مشورت کنید. البته در صورت 
ظاهر شدن و تداوم عالئمی مانند درد یا فشار 
در قفسه سینه، مشــکل در تنفس و گیجی و 

آشفتگی حتما به پزشک مراجعه کنید.
کبود یا خاکستری شدن پوست، لب ها یا ناخن 
و مشــکل در بیدار ماندن و بیدارشدن از دیگر 
عالئمی هســتند که در صورت ظاهر شــدن 

ضرورت مراجعه به پزشک را بیشتر می کند.

کرونا

چگونه تفاوت عفونت سینوس ها 
با کرونا را تشخیص دهیم؟ 
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گزارش های به دست آمده حاکی از آن است که 
کمپانی گوگل به زودی ابزار جستجوی لنز را برای 

نسخه دسکتاپ مرورگر کروم عرضه خواهد کرد.
کاربرانی که قصد دارند گوگل لنز را روی کامپیوتر 
خود استفاده کنند دیگر نیازی نیست در صفحه 
نمایش کامپیوتــر خود روی نشــان تلفن همراه 
کلیک کنند زیرا گوگل اعالم کرده است که لنز به 
زودی و در طی ماه های آینده برای نسخه دسکتاپ 

کروم عرضه خواهد شد.
به این ترتیــب کاربران لنز تنها کافی اســت روی 
وب ســایتی کلیک کرده، گزینه جســتجو با لنز 
را انتخــاب کنند و بخشــی از صفحــه که قصد 
بررســی آن را دارند انتخاب کنند و نتایج مرتبط 
با محتوای انتخاب شــده را ببیننــد. الزم به ذکر 
است که این قابلیت زمانی مفید واقع خواهد شد 
که در وب ســایت مورد نظر به دنبال شی خاصی 

می گردید.
البته نسخه لنز تلفن های همراه هوشمند نیز از این 
به روز رسانی ها بی نصیب نخواهد بود و کاربران با 
نصب به روز رسانی اوایل سال ۲۰۲۲  می توانند 
پس از ثبت یک عکس در رابطه با آن سوال بپرسند.

برای مثال اگر کاربر بخواهد بداند که چگونه باید 
بخشی از موتور سیکلت خود را تعمیر کند می تواند 

با عکس برداری از آن به نتیجه برسد. همچنین 
نســخه آیفون این نرم افزار نیز به کاربــران اجازه 
خواهد داد که محصوالت موجود در یک تصویر 

را جستجو کنند.
به صورت کلی این اقدامات گوگل را می توان در 
راســتا تالش های این کمپانی در جهت پیشبرد 
Google Shopping دانســت. به این ترتیب اگر 
بتوانید محصولی را بدون دانســتن نــام و تنها با 
عکس برداری از آن در اینترنت جســتجو کنید، 
 Google Shopping احتمال این که آن را از طریق

بخرید زیاد تر می شود.
در عین حــال افزوده شــدن قابلیت هایی از این 
دست لنز را به عنوان یک ابزار جستجوی عمومی و 
نه فقط مختص شرایط خاص تقویت خواهد کرد.

روش های مختلفی وجود دارد کــه از طریق آن ها 
کاربران می تواننــد پیام های واتســاپ را بدون باز 

کردن بخوانند. 
واتساپ یکی از محبوب ترین پلتفرم های پیامرسانی 
در دنیا اســت. این پیامرســان بیش از دو میلیارد 
کاربر دارد که روزانه ۱۰۰ میلیارد پیام را به اشتراک 
می گذارند. اگر شــما هم هر روز از این پیامرســان 
اســتفاده می کنید، اما بعضی مواقع به هر دلیلی 
نمی خواهید پیامی را باز کنید این گزارش کوتاه را 
بخوانید تا روش خواندن پیام های واتساپ بدون باز 

کردن را یاد بگیرید.
خاموش کردن تیک آبی واتساپ

خاموش کردن تیک آبی که به معنای خواندن پیام 
از طرف مخاطب است، مانع از این می شود که سایر 
کاربران واتساپ متوجه شوند پیامی را خوانده اید یا 

خیر. البته برعکس آن، شما هم متوجه نخواهید شد 
که مخاطب های تان پیام شما را خوانده اند یا خیر. 
اگر می خواهید تیک آبی تحویل پیام در واتساپ را 

خاموش کنید مراحل زیر را دنبال کنید.
• مرحله ۱: واتساپ را باز کرده و به منوی تنظیمات 

بروید.
• مرحله ۲: به گزینه Account بروید و ســپس به 

Privacy بروید.
• مرحله ۳: دکمه Read Receipts را خاموش کنید.
• مرحلــه ۴: روی دکمــه Last Seen در باال ضربه 

بزنید.
• مرحله ۵: گزینه "Nobody" را انتخاب کنید.

به این ترتیب هیچ کــس نمی داند آخرین باری که 
در واتســاپ فعال بوده اید چه زمانی بــوده و پیام را 

خوانده اید یا خیر.
اگر از مدل جدیدتر آیفون استفاده می کنید، ترفند 
دیگری نیــز وجود دارد کــه می توانیــد از آن برای 
خواندن پیام ها در واتســاپ بدون اینکه تیک آبی 
نشان داده شود استفاده کنید. تنها کاری که باید 
انجام دهید این است که واتساپ را باز کنید و روی 
گپ مورد نظر نگه دارید. با انجام این کار واتساپ یک 
منو به شما نشان می دهد که از این طریق می توانید 
چت را بایگانی کنید، آن را بی صدا یا را حذف کنید.

هوندا اعالم کــرد که همــه خودرو های مدل 
جدیــدش در چیــن پــس از ســال ۲۰۳۰ 

الکتریکی خواهند بود. 
هوندا جزئیاتی از یک اســتراتژی الکتریکی 
جامع را به اشتراک گذاشــته است که شامل 
دو خودروی تولیدی و ســه کانســپت اســت 
که برند الکتریکی جدید ســری e:N را یدک 
می کشــد. این شــرکت خودروســازی ژاپنی 
قصد دارد ۱۰ مــدل خــودروی الکتریکی با 
نام تجاری هوندا را در پنج سال آینده معرفی 
کند، اما فقط در چیــن. با این اوصاف، هوندا 
اظهار داشــت که در نظر دارد این مدل ها را از 

چین صادر کند.
این شــرکت قبال اهداف خود را برای فروش 
خودرو های تمام الکتریکی تا سال ۲۰۴۰ به 
اشتراک گذاشــته بود که بخش بزرگی از این 
استراتژی شامل خودرو ها با سوخت هیدروژن 
می شد. در زمینه خودرو های تمام الکتریکی، 
هوندا در این صنعت چند قدم عقب تر از بقیه 
قــرار دارد. در واقع، این خودروســاز در حال 
حاضر تنها یک خودروی تمام الکتریکی ارائه 
می دهد که آن هم هوندا E در اروپاست. هوندا 
پیش بینی می کند که تا ســال ۲۰۳۰، ۵۰۰ 
هزار خودروی تمام الکتریکی به فروش برسد.

با این وجود، رویکرد واقعــی هوندا برای برق 

رسانی تصادفی بوده اســت. با اخبار امروز، 
ما چشــم انداز ملموس تــری از انتقال هوندا 
به نــام خودرو های برقــی، حداقــل در بازار 

چین داریم.
     رونمایی از خودرو های الکتریکی با 

استراتژی جدید
در بیانیــه ای پــس از کنفرانــس مطبوعاتی 
مجازی، هوندا استراتژی جدید خودرو های 
الکتریکی خود را به اشــتراک گذاشت و از دو 
خودروی الکتریکی اول که در خارج از کشور 
در دســترس مصرف کنندگان قرار می گیرد، 
رونمایی کرد. عــالوه بر این، هوندا اعالم کرد 
که همه خودرو های مــدل جدیدش در چین 
پس از ســال ۲۰۳۰ الکتریکی خواهند بود. 
البته باید توجه داشت که مدل های هیبریدی 
نیز در این استراتژی قرار دارند. تا سال ۲۰۴۰ 
تمامی محصوالت این شرکت از نوع الکتریکی 

خواهند بود.
دو مدل تولیــدی قبال توســعه یافته اند و قرار 
است در بهار ۲۰۲۲ به عنوان بخشی از سری 
جدید e: N برقــی هوندا به فروش برســند. 
هوندا در حال حاضر دو کارخانه تولید جدید 
دارد که به طــور خاص بــه خودرو های برقی 
اختصاص داده شــده و بــرای GAC هوندا و 

دانگ فنگ هوندا برنامه ریزی شده است.

گوگل لنز برای نسخه دسکتاپ کروم عرضه شد

نحوه مشاهده پیام های واتساپ بدون باز کردن آن ها 

خودرو های جدید هوندا از سال ۲۰۳۰ الکتریکی 
خواهند بود 

فناوری

دانستنی های فناورانه

فناوری

عینک های واقعیت مجازی اچ تی سی معرفی شد 
اچ تی ســی از هدست واقعیت 
مجازی جدید سبک وزن خود با 
نام HTC Vive Flow رونمایی 

کرد. 
اچ تی ســی از هدســت واقعیت مجــازی جدید 
سبک وزن خود با نام HTC Vive Flow رونمایی 
 VR یک هدســت  HTC کرد. جدیدترین گجت
است ولی می تواند به آسانی یک عینک استفاده 
شود. هدست VR تاشو دارای دو دوربین، صفحه 
دیافراگــم قابــل تنظیــم و دو بلندگــوی داخلی 
است. این فناوری پوشیدنی با برنامه Vive سازگار 
اســت. HTC Vive Flow دارای نرخ تازه سازی 
 ۴ ،)FoV( ۷۵ هرتز با میدان دیــد ۱۰۰ درجــه
گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی است.

HTC Vive Flow  قیمت و مشخصات     
ایــن هدســت ۴۹۹ دالری از ۲ نوامبــر قابــل 
خریداری اســت. در ایاالت متحده و اروپا،  پیش 
خرید های دســتگاه در حال حاضر فعال اســت 
و کاربرانی کــه قبــل از ۳۱ اکتبر عینــک VR را 
 Vive Flow Case سفارش بدهند، یک محافظ

به عنوان اشانتیون دریافت خواهند کرد.
 LCD دارای دو نمایشــگر HTC Vive Flow
۲.۱ اینچی بــا رزولوشــن ۱۶۰۰ در ۱۶۰۰ برای 

هر چشــم اســت و از نرخ تازه ســازی ۷۵ هرتز و 
FoV ۱۰۰ درجه پشتیبانی می کند. این دستگاه 
دارای صفحه دیوپتــر قابل تنظیم بــرای تنظیم 
فوکوس آسان برای هر لنز است. عینک های تاشو 
VR دارای طراحــی براق و دو لوالی متناســب با 
اشکال و اندازه های مختلف سر و سیستم خنک 
کننده فعــال برای اطمینــان از راحتــی هنگام 

پوشیدن است. وجود واشــر های قابل تعویض و 
بالشتک های شقیقه، تمیز کردن آن ها را راحت تر 

می کند.
 ایــن هدســت می توانــد فقــط بــا تلفن هــای 
 Bluetooth هوشمند اندرویدی از طریق اتصال
v۵ که به عنوان کنترل کننده عمل می کند، جفت 
شود و فعال با سیســتم های iOS سازگار نیست. 

  ،Miracast کاربران می توانند با استفاده از گزینه
برنامه های تلفن را در حالــت VR بر روی صفحه 
نمایش دهند. هدست واقعیت مجازی اچ تی سی 
مجهز به دو دوربین جلو برای ردیابی حرکت است.
HTC Vive Flow دارای بلندگو هــای اســتریو 
داخلی با پشــتیبانی از صدای فضایــی و دارای 
نویزگیر دوگانــه، میکروفون هــای حذف کننده 
اکــو بــرای از بیــن بــردن وقفه ها اســت. عالوه 
بر این، هدســت VR از همه هدفون های بلوتوث 
پشــتیبانی می کند. ســایر گزینه های اتصال در 
HTC Vive Flow شامل پورت USB Type C و 

Wi-Fi است.
این پوشــیدنی در جعبه اش آداپتور شارژر ندارد 
و با HTC Vive Flow Adapter ســازگار اســت 
که جداگانه فروخته می شــود. HTC به کاربران 
اجازه می دهد تا ۵ دقیقه در صورت خالی شدن 
باتری دستگاه منبع، منابع تغذیه مانند تلفن های 
هوشــمند و پاوربانک ها را تعویض کنند. این امر 
باعث می شود دستگاه هنگام تغییر منابع تغذیه 

راه اندازی مجدد نشود.
وزن HTC Vive Flow ۱۸۹ گــرم اســت. طول 
کابل هدســت ۱.۲ متر و وزن کل هدست همراه 

کابل ۲۳۹ گرم است.

فناوری

داستان کوتاه

همیشه برای تغییر دکوراسیون نیاز به تغییرات 
بزرگ و هزینه آنچنانی نیست گاهی با تغییرات 
جزئی و بدون صرف هزینه می توان دکوراسیون 
منزل را تغییر داد. تغییر اکسســوری ها مانند 
آباژورها، کوسن ها، مجســمه ها و به طور کلی 
وسایل تزیینی می تواند راه خوبی برای تغییرهای 
بزرگی باشد که ما را به هدف تغییر دکوراسیون 

خانه بدون هزینه می رساند. 
     تغییر آباژورها

اگر آباژورهایی با پایه چوبی و کالهک پارچه ای 
دارید کار شما برای تغییر آن راحت خواهد بود. 
ابتدا کالهک را از پایه جدا کنید. پایه را سمباده 
زده و مجددا با رنگ دلخواه، رنگ آمیزی کنید. 
قســمت کالهک پارچه ای را نیــز می توانید با 
تعویض پارچه، تغییر دهید. فقط به یاد داشته 
باشید نهایت دقت را در چسباندن پارچه داشته 
باشید. در این صورت ظرافت کار با روشن شدن 

نور در پشت کالهک بیشتر نمایان می شود.
     استفاده تزیینی از ضبط صوت و 

کاست های قدیمی
اگر از گذشــته عالقه به موسیقی داشتید پس 
حتما ادوات گوش دادن به موسیقی مانند ضبط 
صوت و کاســت های قدیمی در خانه شما پیدا 
می شود با رنگ آمیزی و نو کردن آن ها می توانید 

برای تزیین از آن ها استفاده کنید.

برای اینکه بتوانید یک خورش قیمه خوشمزه و 
خوش رنگ تهیه کنید باید نکات تهیه این غذای 

خوشمزه را به خوبی بدانید .
     رمز و راز خوشمزه شدن خورش قیمه

انتخاب ظرف مناسب:
اگر می خواهید خورش قیمه خوشمزه داشته 
باشــید آن را در قابلمه مســی بپزید چون مزه 

خورش را عوض نمی کند.
     آماده سازی مواد اولیه:

لپه را قبل از اینکه اســتفاده کنید مدتی در آب 
بگذارید تا خیس بخورد و بعد آن را جوشــانده و 

سپس در خورش استفاده کنید.
اگر تمایل داشتید که لپه را تفت دهید حتما آن 
را با گوشت تفت دهید و سپس در قابلمه بپزید.
)این کار برای خوشمزه شــدن خورش توصیه 

می شود(
گوشت را با پیاز تفت دهید تا بوی زهم آن گرفته 

شود.
از خالل سیب زمینی که خودتان سرخ کرده اید 
استفاده کنید و سعی کنید از خالل های آماده 

استفاده نکنید.
     نکات ریز تهیه خورش قیمه:

اگر تمایل دارید خورش قیمــه مقداری ترش 
مزه باشد از لیمو عمانی به جای آبلیمو استفاده 
کنید.)لیمو عمانی را چند ســوراخ ریز کنید و 

سپس اضافه کنید(
لیمو عمانی را در ۲۰ دقیقه آخر پخت به خورش 

اضافه کنید.
برای اینکه خورش مزه عالی داشته باشد حتما 

یک قاشق پودر دارچین به خورشتاضافه کنید.
اگر تمایل داشتید از آب قلم نیز استفاده کنید 

چون خورش را خوشمزه و پر خاصیت می کند.
از گوشت گوسفندی همراه با استخوان استفاده 

کنید.

می گویند روزی یک پسر کوچک که تازه به کالس 
پیانو می رفت و یاد گرفته بود چند قطعه را بنوازد، 
برای اولین بار همراه مادرش به یک کنسرت پیانو 
رفت.  آن ها در ردیف جلو نشستند و وقتی مادر 
ســرش گرم صحبت با یکی از دوستانش شد، 
پسر بچه از روی کنجکاوی به پشت صحنه رفت و 
آن جا پیانو بزرگی دید که هیچ کس روی صندلی 

آن ننشسته بود.
پسرک بی خبر از همه جا پشت پیانو نشست و 
شروع به نواختن قطعه ساده ای نمود که تازه یاد 
گرفته بود. صدای پیانو همه  حاضران در سالن را 
به خود آورد و وقتی پرده کنار رفت همه با تعجب 
پسر کوچکی را دیدند که پشت پیانو نشسته و 

قطعه  کوچکی را می نوازد.
در این زمان استاد پیانو کنار پیانو آمد و به پسرک 
که از دیدن جمعیت و حضور مردم ترسیده بود 
به آرامی گفت: نترس دوســت مــن، ادامه بده 

من این جا هستم. 
اســتاد خودش نیز در کنار پسرک نشست و در 
نواختن گوشه هایی از قطعه که ضعف داشت 
کمکش کرد. پسرک با دلگرمی از حضور استاد 
بزرگ بدون هیچ ترسی به نواختن قطعه ادامه 
داد و آنرا به خوبی به پایان رساند و تشویق شدید 

حاضران را نصیب خود ساخت.

با کمترین هزینه چیدمان منزل 
خود را تغییر دهید

فوت کوزه گری برای تهیه 
بهترین خورش قیمه خانگی

پسر بچه و پیانو

اســفناج پلو بدون گوشــت یا با 
گوشت تهیه می شــود. اما در هر 
صورت اسفناج پلو غذایی لذیذ 
و خوشمزه است. برای درســت کردن آن می توان 
از انواع گوشت قرمز و سفید استفاده کرد. اسفناج 
از جملــه مغذی ترین ســبزی هایی اســت که در 
آشپزی ایرانی و فرنگی جایگاه خاص و ویژه ای دارد. 
با استفاده از آن خوردنی های خوشمزه ای می توان 
تهیه کرد. مثال ساالد اسفناج یکی از پیش غذاهای 
خوشمزه است که در سطح جهان تهیه می شود. این 
سبزی بسیار پرطرفدار و دوست داشتنی است. هر 
کدام از غذاهایی که با اسفناج طبخ می شود طعم 

خوب و منحصر به فردی دارد. 
     مواد الزم:

• برنج ۳ تا ۴ پیمانه

• اسفناج ۵۰۰ گرم
• گوشت چرخ کرده ۴۰۰ گرم

• پیاز ۱ عدد درشت
• زعفران دم کرده ۲ قاشق غذاخوری غلیظ

• کره ۱۰۰ گرم
• شوید خشک ۲ قاشق غذاخوری
• دارچین و زردچوبه به مقدار کافی
• نمک و فلفل سیاه به مقدار کافی
• روغن و فلفل قرمز به مقدار کافی

     طرز تهیه
     مرحله اول

برای تهیه اسفناج پلو مجلسی ابتدا برنج را همراه 
کمی نمک خیس می کنیم. سپس پیاز را به صورت 
نگینی ریز خرد می کنیم و با کمی روغن در یک تابه 

مناسب تفت می دهیم تا سبک و شیشه ای شود.

مرحله دوم
در این مرحله گوشــت چرخ کرده را بــه پیاز اضافه 
می کنیم و چند دقیقه تفت می دهیم تا رنگ گوشت 
تغییر کند. سپس مقداری دارچین، زردچوبه، فلفل 
سیاه، فلفل قرمز و نمک اضافه می کنیم و کمی تفت 

می دهیم.
     مرحله سوم

در ادامه سیرها را رنده می کنیم و به همراه زعفران 
دم کرده به تابه اضافه می نماییم. مواد را کمی تفت 
می دهیم تا عطر سیرها بلند شود. سپس اسفناج 
را ریز خرد می کنیم و تفت می دهیم تا با دیگر مواد 

مخلوط شود.
     مرحله چهارم

پس از اینکه مواد به خوبی ترکیب شــدند، تابه را از 
روی حرارت کنار می گذاریم و ســراغ آماده کردن 
برنج می رویم. یک قابلمه مناســب را تا نیمه آب پر 
می کنیم و روی حــرارت زیاد قــرار می دهیم تا آب 

سریع تر به جوش بیاید.
     مرحله پنجم

پس از اینکه آب به نقطه جوش رســید، ۱ قاشــق 
غذاخوری نمک و ۱ قاشق غذاخوری روغن به آب 
جوش اضافه می کنیم. پس از آن برنج خیســانده 
شــده را اضافه می کنیم. بین ۵ تا ۱۰ دقیقه زمان 

می دهیم تا برنج نرم شود.

     مرحله ششم
زمانــی که دانه هــای برنج بــه خوبی نرم شــدند و 
مغزشــان ســفت بود، باید برنج را آبکش کنیم. در 
ادامه قابلمه  را روی حرارت مالیم قرار می دهیم و ۲ 

قاشق غذاخوری روغن اضافه می کنیم.
     مرحله هفتم

در ایــن مرحلــه به ســلیقه خــود بــرای ته دیگ از 
ســیب زمینی یا نــان لــواش اســتفاده می کنیم. 
سپس با برنج روی ته دیگ را می پوشانیم. در ادامه 
کمی شــوید خشــک همراه مقــداری از مخلوط 
گوشت و اســفناج را روی برنج به صورت یکدست 

پخش می کنیم.
     مرحله هشتم

به همین صورت الیه به الیه برنج، شــوید خشــک 
و مخلوط گوشت و اســفناج می ریزیم تا قابلمه پر 
شــود. ســپس کره را تکه تکه می کنیم و روی برنج 
پخش می کنیم و در قابلمه را می گذاریم و حرارت را 

کمی زیاد می کنیم.
     مرحله نهم

پس از اینکه داخل قابلمه بخار پیچید، حرارت زیر 
قابلمه را کم می کنیم و اجازه می دهیم برنج به مدت 
یک ساعت دم بکشد. حاال برنج و اسفناج را داخل 
قابلمه مخلوط می کنیم تا یکدست شوند. سپس در 

دیس می کشیم و سرو می کنیم.

اعضای مایکروسافت اینسایدر به 
تازگی نسخه جدیدی از نرم افزار 
معروف و محبوب پینت را دریافت 
کرده اند که قابلیت های فراوانی نسبت به گذشته و 

نیز تغییرات زیادی داشته است.
با نزدیک تر شدن به تاریخ عرضه عمومی ویندوز ۱۱، 
کمپانی مایکروسافت نیز عرضه نرم افزارهای به روز 
شده و بازطراحی شده را به کاربران اینسایدر شروع 
کرده اســت. برای مثال این کمپانی چند روز قبل 

نســخه جدید نرم افزار بتای فوتوز را در کانال های 
بتا و پیش نمایــش عرضه کرد و اخیرا هم نســخه 
بازطراحی شده نرم افزار پینت را به اعضای اینسایدر 

ارائه کرد.
از آنجایــی که اعضای اینســایدر در حال حاضر از 
ویندوز ۱۱ استفاده می کنند، می توانند نرم افزار 
پینت جدید را از طریق سیستم خود دریافت کنند. 
البته پانوس پانای به عنوان یکی از مدیران ارشــد 
محصول مایکروســافت پیش تر از نرم افزار جدید 

پینت پرده برداشــته بود و خبر طراحــی مجدد و 
تغییرات زیاد این نرم افزار پیش تر به گوش کاربران 

رسیده بود. 
اظهــارات مایکروســافت حاکــی از آن اســت که 
بزرگ تریــن تغییر اعمال شــده در نســخه جدید 
نرم افــزار پینــت مربوط بــه نــوار ابزار آن اســت. 
طراحی آیکون به روز شــده، پالت رنگ گرد و ست 
جدیدی از منــوی دراپ داون برای ابــزاری نظیر 
قلم ها و فرمان های چرخاندن یا تغییر سایز نیز از 

قابلیت های این نوار ابزار جدید هستند. همچنین 
یک ابزار متن نویسی جدید نیز به این بخش افزوده 

شده است.
با این حال تغییرات به اینجا محدود نمی شــوند و 
گفته شده اســت که در به روزرســانی های بعدی 
نرم افزار پینت، قابلیت هایی نظیر تم تاریک و یک 
بوم متمرکز و دیالوگ های به روز شده گنجانده شده 
است و این قابلیت ها روز به روز بر اساس نظرات ارائه 

شده توسط کاربران بهتر و بیشتر خواهند شد.

اسفناج پلو، غذای لذیذ ایرانی

تغییر بزرگ نرم افزار پینت در ویندوز ۱۱

از  یکــی 
ی  به هــا ذ جا
ه  یــذ یخی ا ر تا

پل شالو است. 
این پل قدمتی چندین هزار ساله 
دارد و نشــان می دهد که ایذه در 

مسیر گذرگاه بوده است. 
این پل بر دو ستون رفیع ساخته 

شده است. 
این پل در زیر آب ســد سه کارون 

است.

پل شالو

گردشگری

دستپخت

نرم افزار

بار سنگین 
فرونشست بر دوش  

مسجد حکیم
 بنای مسجد تاریخی حکیم، میراث دار 
سردر هزار ســاله "جورجیر" به گفته 
پایشــگران فرونشســت در اصفهان 
دچار ترک های فرونشســتی شده و 
عالوه بر این به دلیل برداشــت  آب از 
چاهی که در ضلع غربی این بنا قرار 
گرفته و از ســویی تغذیه نشده، دچار 
فرونشســت های موضعی به ویژه در 

دیوار الحاقی غربی شده است. 

عکس روز

دکوراسیون

خانه داری


