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معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه گفت: رکورد تخلیه روزانه ذوب توسط جهادگران عرصه 
تولید در ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم شــرکت فوالد مبارکه برای ســومین بار پیاپی در 
سال جاری به میزان 1۴7 ذوب در روز شکسته شــد و این در حالی است که رکورد قبلی در تاریخ 
٣١ شهریور سال جاری به میزان ١٤٦ ذوب ثبت گردیده بود.  عباس اکبری محمدی در گفتگو با 
خبرنگار ما با اشاره به اهمیت آمادگی واحدهای پشتیبانی، حمل و نقل، انرژی و سیاالت و ناحیه 
آهن سازی شرکت فوالد مبارکه برای رکوردزنی در تولید اظهار کرد: دستیابی به رکوردهای تولید 
نیازمند آمادگی  همه واحدها و نواحی مرتبط است که خوشبختانه این آمادگی به خوبی در شرکت 

فوالد مبارکه وجود دارد.

معاون بهره برداری فوالد مبارکه خبر داد:

شکسته شدن رکورد تخلیه روزانه 
ذوب فوالد مبارکه برای سومین بار پیاپی

پنج شهر ایران که بیشترین 
کارتخوان را دارند

مالیات در یک قدمی 
بیش از ۲۱ میلیون خانه

اندر مضرات 
خودرو سازی کنونی 

در ایران

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

واکسیناسیون 
دانش آموزان ۱۲ سال به 

باال آغاز شده است

 استاندار اصفهان :

اصفهان نیازمند راه اندازی 
“ شیمی پارک “ است
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پیشکسوت داوری:  

 VAR فکر نمی کنم
به نیم فصل دوم هم برسد

 بخش خصوصی به کمک بیاید:
خط دوم قطار شهری اصفهان نیازمند اعتبار

۶

۳

کارگردان سینمای کودک: 
مردم اصفهان حامی جشنواره  
فیلم کودکان و نوجوانان هستند

اصغر رحیمی - شهردار دستگرد

ــماره  ــامی به ش ــرم اس ــورای محت ــه ش ــه مصوب ــه ب ــتگرد باتوج ــهرداری دس ــیله ش بدینوس
۵/۶۵/ش/١۴۰۰ مــورخ ١۴۰۰/۰۳/١8 درنظــردارد نســبت بــه واگــذاری )اجــاره دادن( 
اســتخر قایقهــای شــارژی – رســتوران و غرفه هــای مجتمــع فرهنگــی ورزشــی بــاغ نــو 
اقــدام نمایــد. لــذا شــرکت کننــدگان در مزایــده می تواننــد جهــت دریافــت اســناد مزایــده 
بــه واحــد مالــی شــهرداری تــا آخــر وقــت اداری مــورخ ١۴۰۰/۰7/28 مراجعــه و تــا تاریــخ 

١۴۰۰/۰7/29 نســبت بــه تحویــل اســناد مزایــده بــه واحــد حراســت اقــدام نماینــد.
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نوبت اول
آگهی مزایده مرحله چهارم

سال پنجم - شماره  12۴۳ - یکشنبه  11 مهر 1۴۰۰ - 2۶ صفر 1۴۴۳
۳  اکتبر   2۰21 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

# اصفهان  تنها  نیست

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی اصفهان گفت: 
با توجه به اینکه بخشی از سطح زیر کشت پاییزه استان در حوزه 
زاینده رود قرار دارد به دلیل جاری نبودن این رود، امسال با کشت 

پاییزه کمتری مواجه خواهیم بود. 
اصغر رستمی اظهار کرد: آن قسمت از زمین های کشاورزی که 
در حوزه زاینده رود قرار گرفته و دارای چاه و قنات هستند امکان 

کشت در میزان کمتری دارند.
وی افزود: بر این اساس بی آبی دلیلی بر توقف کشت پاییزه 
نخواهد بود. فقط با توجه به شرایط موجود سطح زیر کشت 
کاهش می یابد؛ زیرا رودخانه به عنوان اصلی ترین منبع تأمین 

آب کشاورزی، اکنون بدون آب است.
به گفته معاون جهاد کشاورزی استان اصفهان با این حال 
امکانات الزم برای کشت از سوی دولت به کشاورزان ارائه می شود 

و انجام کشت، به میزان آب در دسترس کشاورز بستگی دارد.
رستمی تصریح کرد: غاتی مانند گندم و جو، ذرت، کلزا و 
گلرنگ از جمله محصوالت مرتبط با کشت پاییزه به شمار می آیند 
ولی ضروری است که اولویت کشاورزان، گندم و جو باشد. کشت 
مابقی محصوالت نیز به میزان آب موجود در زمین کشاورزان 

بازمی گردد. وی خاطرنشان کرد: در صورتی که آب الزم در 
دسترس نباشد کشت گندم و جو حتی با میزان کمتر ضرورت 
دارد. در صورتی که کشت محصوالت پاییزه دیگر را می توان 
با تأخیر انجام داد. ولی با وجود آب کافی، کشاورز می تواند 

محصوالت دیگر را هم کشت کند.
معاون جهاد کشاورزی استان اصفهان اظهار کرد: با توجه به 
کم آبی به کشاورزان توصیه می شود کشت پاییزه خود را متناسب 

با میزان آب در دسترس انجام دهند تا با مشکل مواجه نشوند.

معاون جهاد کشاورزی استان اصفهان:

کشت پاییزه متوقف نمی شود

شرکت عمران شهر جدید بهارستان

کتها ازطریــق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکــی دولت  گران و بازگشــایی پا کلیه مراحــل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا پیشــنهاد مناقصــه  گــذار نمایــد، لــذا باتوجــه باینکــه  شــرکت عمــران شــهر جدیــد بهارســتان در نظــردارد اجــرای پروژه هــای عمرانــی بــه شــرح زیــر را در بهارســتان ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه شــرکتهای واجــد صالحیــت وا
کــه در ســامانه بارگذاری می گــردد می بایســت دارای مهــر و امضا الکترونیکی )دیجیتالی( باشــد. گر  کلیــه اســناد مناقصــه  گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی جهــت شــرکت در مناقصــه را محقــق ســازند.  )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد، الزم اســت مناقصــه 

کتهــای )الــف و ب و ج( در ســامانه ســتاد بــه آدرس بهارســتان بلــوار امیرکبیــر مراجعــه یــا با شــماره تلفــن۳۶8۶1۰9۰ امــور فنی و اجرایــی تماس حاصل نماینــد. )توجه: مناقصه گران می بایســت به  کــت الــف )ضمانتنامــه( و نحــوه مهــر و امضــا الکترونیکــی )دیجیتالــی(  اســناد و بارگــذاری پا گــران درصــورت نیازبــه اطالعــات بیشــتر درخصــوص اســناد مناقصــه و ارایــه پا مناقصــه 
دقــت شــرایط مناقصــه را مطالعه نمایند(.

ک بررسی اسناد مناقصه گران سامانه ستاد و امضا و مهر دیجیتالی می باشد. الزم به ذکر است پیمانکار می پذیرد که کارفرما قسمتی از هزینه خدمات موضوع پیمان را به صورت تهاتر با اراضی یا مستحدثات تجاری یا مسکونی پرداخت نماید. )پرداخت طبق شرایط مندرج در شرایط مناقصه(. مال
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴19۳۴، ۰21  دفتر ثبت نام: 889۶97۳7 و 8۵19۳7۶8
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نوبت دوم
آگهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای

موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
گواهینامه صالحیت 

پیمانکاری
مبلغ برآورد اولیه 

)ریال(

مبلغ ضمانت نامه 
شرکت در مناقصه 

)ریال(

مدت 
پیمان

زمان انتشار 
در سامانه ستاد

گشایشارایه پیشنهاددریافت اسناد

1۴۰۰/۰8/۰1     ساعت 1۴۰۰/۰7/281۰     ساعت 1۴۰۰/۰7/181۳     ساعت 1۴۰۰/۰7/111۳     ساعت 121۴ ماه۶8/۶9۰/72۶/727۳/۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰حداقل رتبه ۵ رشته ابنیهاجرای تکمیل مدرسه شماره یک مسکن مهر و محوطه سازی و سرویس بهداشتی12۰۰۰۰۰1۳۵2۰۰۰۰2۴

گیر و طرحهای ترافیکی در سطح شهر 22۰۰۰۰۰1۳۵2۰۰۰۰2۵ گذاری و آسفالت و سرعت  عملیات اجرایی جدول 
جدید بهارستان

حداقل پایه ۵ رشته راه 
1۴۰۰/۰7/29     ساعت 1۴۰۰/۰7/281۰     ساعت 1۴۰۰/۰7/181۳     ساعت 1۴۰۰/۰7/111۳     ساعت 121۴ ماه79/۳79/۰18/۳۴۶۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰و باند

کز محله بلوکهای 12۳ تا 12۶ و 129 و 22۴ تا 22۵ و ۳2۰۰۰۰۰1۳۵2۰۰۰۰2۶ اجرای شبکه آبیاری فضای سبز مرا
کنده  1۴۰۰/۰8/۰1     ساعت 1۰ 1۴۰۰/۰7/28     ساعت 1۴۰۰/۰7/181۳     ساعت 1۴۰۰/۰7/111۳     ساعت ۶1۴ ماه۴8/72۵/9۴7/7782/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰حداقل پایه ۵ رشته آبکارهای پرا

1۴۰۰/۰8/۰1     ساعت 1۴۰۰/۰7/281۰     ساعت 1۴۰۰/۰7/181۳     ساعت 1۴۰۰/۰7/111۳     ساعت 81۴ ماه29/۶۴7/1۵۳/۵۰۶1/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰حداقل پایه ۵ رشته ابنیهاجرای مرمت و بازسازی قسمتی از مسجد امیرالمومنین۴2۰۰۰۰۰1۳۵2۰۰۰۰27

1۴۰۰/۰8/۰۳     ساعت 1۴۰۰/۰7/281۰     ساعت 1۴۰۰/۰7/181۳     ساعت 1۴۰۰/۰7/111۳     ساعت 121۴ ماه۶8/۴۰۰/98۰/۶8۶۳/۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰حداقل رتبه ۵ رشته ابنیهاجرای تکمیل مدرسه شماره چهار مسکن مهر و محوطه سازی و سرویس بهداشتی۵2۰۰۰۰۰1۳۵2۰۰۰۰28

عملیات اجرایی حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز شهر جدید بهارستان )شامل تهیه ۶2۰۰۰۰۰1۳۵2۰۰۰۰29
گیاه، نگهداری و آبیاری و تکمیل شبکه آبیاری( گل و  نهال و 

حداقل پایه ۵ رشته 
1۴۰۰/۰7/29     ساعت 1۴۰۰/۰7/288     ساعت 1۴۰۰/۰7/181۳     ساعت 1۴۰۰/۰7/111۳     ساعت 8۶/۶72/۳۳8/272۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰121۴کشاورزی

1۴۰۰/۰8/۰۳     ساعت 1۴۰۰/۰7/281۰     ساعت 1۴۰۰/۰7/181۳     ساعت 1۴۰۰/۰7/111۳     ساعت ۶1۴ ماه2۴/92۰/2۵2/۶۳۴1/2۵۰/۰۰۰/۰۰۰حداقل رتبه ۵ رشته ابنیهاجرای اسکلت و آجرکاری ساختمان آتش نشانی قلعه شور72۰۰۰۰۰1۳۵2۰۰۰۰۳۰

بهره برداری از فاز نخست 
 زیرگذر پرحاشیه کاشان  

تا دهه فجر



سال پنجم - شماره  12۴3 
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3  اکتبر   2۰21 اقتصاد2

وزیر اقتصاد گفت: افزایش تورم در شهریور به هیچ 
وجه مطلوب نیست و با اقدامات که انجام خواهد 

شد ترمز افزایش قیمت ها کشیده می شود.
احسان خاندوزی در مصاحبه با خبرگزاری صدا 
و ســیما افزود: متاســفانه آمار افزایش بیش از ۳ 
درصدی متوسط قیمت ها در اقام مصرفی خانوار 
در شهریور خبر بسیار ناخوشایندی است و این نرخ 

باید حتما در ماه های آینده کنترل شود.
وی دربــاره دالیل این تورم گفت: بخشــی از این 
تورم مربوط به افزایش قیمت ارز و همچنین فشار 
کسری بودجه در ماه های ابتدایی سال است که 
موجب برداشت بیش از اندازه از بانک مرکزی شد.
خاندوزی افزود: سیاســت اقتصــادی با تاخیر 
تاثیر خود را خواهد گذاشت و اگر دولت با ۵۰ هزار 
میلیارد تومان کسری بودجه در چهار ماهه نخست 
امسال از بانک مرکزی استقراض کرد این موضوع 

خود را در ماه های ششم و هفتم نشان می دهد.
خاندوزی گفت: دولت ســیزدهم بــرای کنترل 
افزایش قیمت هــا اقداماتی در دســتور کار قرار 
داده، از جمله کنترل نوســانات نرخ ارز از طریق 
افزایش فروش نفت و میعانات که در دســتور کار 

قرار گرفته است.

وزیر اقتصــاد افــزود: همچنین برای تســهیل 
دسترسی به ارز های بلوکه شــده کشور در سایر 
کشــور ها تدابیری در روز های اخیر اتخاذ شده 

است.
وی گفت: درباره اســتقال از بانــک مرکزی نیز 
اقداماتی انجام شده و بر خاف پنج ماهه ابتدایی 
سال دولت سیزدهم در شــهریور بدون یک ریال 
استقراض جدید از بانک مرکزی توانست بودجه 
خود را تامین کند و زودتر از پایان شهریور حقوق 

کارکنان دولت واریز شد.
خاندوزی افزود: ما در ماه های ابتدایی سال، 1۶ 
هزار میلیارد تومان تامین مالــی از طریق فروش 
اوراق داشتیم که این رقم در یک ماه اخیر، به ۲7 

هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
خاندوزی اضافه کرد: تداوم این اقدامات، می تواند 
کنترل تورم و کشیده شدن ترمز افزایش قیمت ها را 
در پی داشته باشد هرچند ممکن است با چند ماه 

فاصله، تاثیر بگذارد.
وی گفت: بویژه با تغییر الیحه بودجه سال 1۴۰1، 
کمتر کسری بودجه خواهیم داشت و شاهد پایین 
آمدن سطح عمومی قیمت ها در ماه های آینده 

خواهیم بود.

مدیرعامل جدید شرکت فوالد مبارکه در جلسه 
شورای معاونین این شــرکت بر ضرورت تداوم 
فضای کار و تــاش با بهره گیــری از تخّصص 
موجود در همه بخش های فوالد مبارکه تاکید 

کرد. 
دکتر محمدیاســر طیب نیا، مدیرعامل جدید 
شرکت فوالد مبارکه پس از قبول این مسئولیت 
خطیر، با حضور در محل معراج شهدای شرکت 
فوالد مبارکــه و ادای احتــرام به مقام شــامخ 

شهیدان، در محل کار خود حاضر شد.
شایان ذکر است، مدیرعامل فوالد مبارکه پس 
از ادای احترام و قرائت فاتحه برای دو شــهید 
گمنام آرمیده در این شرکت، بر ضرورت ادامه 
راه شهدای گرانقدر، ایثارگران و رزمندگان دفاع 
مقدس تأکید و خاطرنشان کرد: این شهدای 
واالمقام، برای دفاع از اســتقال و کیان نظام 
مقــدس جمهوری اســامی از بــا ارزش ترین 
دارایی خود که همان جان شیرینشــان بوده، 
گذشــتند و بر مــا واجب اســت که بــه عنوان 
میراث داران آن عزیــزان، با اخاص در عمل و 
کار صادقانه که در جبهه ها نیز به روشنی بروز 
و ظهور داشــت، جبهه تولید و صنعت کشور را 
به خوبی پشــتیبانی نمــوده و بدانیم که امروز 

تقویت و حمایت از جبهه اقتصادی کشــور، از 
اهمیت بسیار باال و ضروری برخوردار است. 

طیب نیا با اشاره به فداکاری ها و ایثارگری های 
حضــرت  شــهیدان،  ســاالر  و  ســرور 
اباعبدالله الحسین)علیه الّســام( و یــاران با 
وفایشان، از حاضرین خواســت تا ضمن الگو 
قــرار دادن ارزش های انســانی و ایمانی اهل 
بیت)علیه الّســام( و خاندان مطهرشــان، از 
تخّصص و مهارت های موجود در فوالد مبارکه 
بهره جســته و تمام ظرفیت خود را برای رشد و 

گسترش صنعت کشور به کار گیرند.
وی در ادامــه بــا تأکیــد بــر ضــرورت اجرای 
پروژه های توسعه ای در مجموعه فوالد مبارکه 
بــرای پیگیــری کار و تــاش مجّدانه توســط 
بخش های مختلف شرکت اظهارداشت: مّلت 
شــریف ایران و دولت محترم از همــه ما انتظار 
دارند بــه وظیفه اصلــی خودمان کــه تقوّیت 
جریان تولیــد و پشــتیبانی از صنایع مختلف 
کشــور اســت، به خوبی عمل نماییم و ضمن 
حمایــت از نقش آفرینی مؤثر فــوالد مبارکه از 
جبهه خودکفایی و تولید کشور، به  خلق ثروت 
و ارزش آفرینی برای کلیه شرکای کسب و کار و 

ذینفعان بپردازیم.

براســاس جدیدتریــن آمــار شــاپرک، تعداد 
دستگاه های کارتخوان شهر تهران، به میزان 
۰.17 درصد و شهر اصفهان، ۰.۳1 درصد در 

تیر و مرداد 1۴۰۰ کاهش پیدا کردند.
براســاس جدیدتریــن آمــار شــاپرک، تعداد 
دستگاه های کارتخوان شهر تهران، به میزان 
۰.17 درصد و شهر اصفهان، ۰.۳1 درصد در 

تیر و مرداد 1۴۰۰ کاهش پیدا کردند.
دستگاه کارتخوان، یک دستگاه پرکاربرد است 
که شما می توانید آن را در فروشگاه ها، ادارات 
و مغازه های مختلفی ببینید. همه ما در طول 
شــبانه روز ممکن اســت بارها با دستگاه های 
کارتخوان کار کرده باشــیم یا ممکن است این 
دســتگاه ها را در محل کار خود داشته باشیم. 
با روی کار آمــدن دســتگاه های کارتخوان یا 
پوز، این روزها میزان حمل و نقل و استفاده از 
پول نقد به حداقل رســیده است. به خصوص 

انجام پرداخت هایی که به مقــدار زیادی پول 
نقد نیاز ندارند، با اســتفاده از دســتگاه های 

کارتخوان ممکن است.
جدیدترین آمار شــاپرک خبر از کاهش تعداد 
دستگاه های کارتخوان در تیر و مرداد 1۴۰۰ 

در شهر تهران و اصفهان می دهد.
بر اســاس جــدول بــاال، اســتان های تهران، 
خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان 
به ترتیب بیشتری تعداد کارتخوان فروشگاهی 

فعال در مرداد 1۴۰۰ بوده اند.

وزیر اقتصاد:

ترمز افزایش قیمت ها کشیده می شود 

خبر

آنطور که مســئوالن وزارت راه و شهرسازی 
می گوینــد اطاعات هویتــی ۲۶ میلیون 
خانوار در ســامانه اماک و اســکان وجود 
دارد که تا کنون ۴.۵ میلیون نفر در سامانه 
ثبت نام کرده اند و سایر افراد اگر نسبت به 
درج اطاعات سکونتی اقدام نکنند واحد 
آنها به عنوان خانه خالی تلقی و مشــمول 

مالیات می شود.
به گزارش ایمنا، آنطور که مسئوالن وزارت 
راه و شهرسازی می گویند اطاعات هویتی 
۲۶ میلیــون خانــوار در ســامانه اماک و 
اسکان وجود دارد که تا کنون ۴.۵ میلیون 
نفر در سامانه ثبت نام کرده اند و سایر افراد 
اگر نسبت به درج اطاعات سکونتی اقدام 
نکنند واحد آنها به عنوان خانه خالی تلقی و 

مشمول مالیات می شود.
اطاعــات هویتــی ۲۶ میلیــون خانــوار 
در ســامانه اماک و اســکان وجــود دارد 
که تا پایــان مهرماه 1۴۰۰ فرصــت دارند 
در این ســامانه ثبت نــام کنند و پیشــنهاد 
تمدید ایــن زمان تــا پایان آذرمــاه هنوز به 
تصویب نرسیده اســت. این در حالی است 
که تا کنون فقــط ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر 

اطاعات سکونتی خود را درج کرده اند.
معــاون وزیر راه و شهرســازی بــا دعوت از 
ســایر خانوارها بــرای ثبت نام در ســامانه 
amlak.mrud. اماک و اسکان به نشانی

ir اطمینــان خاطــر داد هــدف اصلی از 
راه اندازی ســامانه، نه اعمال مالیات بلکه 
برنامه ریزی برای حوزه مســکن است. اما 
اگر افراد اطاعات خود را درج نکنند واحد 
مسکونی شان به عنوان خانه خالی تلقی و 
برای اعمال مالیات به سازمان امور مالیاتی 

معرفی خواهد شد.
از 1۹ فروردین 1۴۰۰ بــه خانوارها دو ماه 
فرصت داده شــد تا اطاعات ســکونتی و 
ملکی خود را درج کننــد. اما همزمانی آن 
با انتخابات ریاســت جمهــوری و موضوع 
کرونا باعث شــد تا برخــی خانوارها موفق 
به ثبــت اطاعات خود نشــوند بــه همین 
دلیل فرصت نام نویســی تا پایــان مهرماه 

تمدید شد.
از ســال 1۳۹۵ به بعد آماری در این زمینه 
مســکن وجود ندارد. به همین دلیل دولت 
و مجلس بر آن شــدند تا از طریق ســامانه 
اماک و اســکان، اطاعات بخش مسکن 
در زمینه های ملکی، اســتیجاری، شهری 
و روســتایی را به روز کنند. تعدد واحدهای 
مســکونی مورد نظر در این قانون نیســت. 
صرفا اگر خالی است توصیه بر این است که 
پر شود. قانون چند هدف را دنبال می کند 
که اولین آن، اتصال کد ملی اعضای خانوار 
به کد پســتی محل ســکونت اســت. این 
موضوع می تواند به برنامه ریزی کلی کشور 

کمک کند.
محمــود محمــودزاده معــاون وزیــر راه 
و شهرســازی می گویــد: خالــی مانــدن 
واحدهــای مســکونی دولــت را مجبور به 
توســعه فیزیکی شــهرها می کند کــه باید 
برای زیرساخت های آن بودجه صرف شود. 
بنابراین تاش این است که حداکثر پوشش 
خانوارهــا را در واحدهــای خالی داشــته 
باشــیم. بنابراین از نگاه کلــی، ثبت نام در 

سامانه برای همه خانوارها مفید است.
البته سامانه اماک و اسکان در سال جاری 
طی چند مرحله با اختاالتی مواجه شد. 
روز 1۹ تیر سامانه برای چهار هفته متوقف 
و 1۶ مردادمــاه بازگشــایی شــد. آخرین 
وقفه ایجاد شــده نیــز به 1۰ شــهریورماه 
برمی گردد. روز 1۶ شهریورماه معاون وزیر 
راه و شهرســازی به ایســنا خبر داد که قرار 
است در نسخه جدید آیتمهایی اضافه شود 
و ثبت نــام راحت تر خواهد شــد؛ محمود 
محمــودزاده توضیــح داد: گزینه هایــی 
را ایجاد کرده ایــم که خانوارهــا می توانند 
موارد را تأیید یا اصاح کنند و زمان کمتری 
صرف خواهند کرد. برای اســتفاده از این 
ســامانه باید از نســخه ۵1 به بعــد مرورگر 
موزیــا فایرفاکس و یــا نســخه ۵1 به بعد 

مرورگر کروم استفاده کنید.
از طرف دیگر قانون ساز و کارهایی را در نظر 
گرفته است. یکی اینکه تمام معامات اعم 
از رسمی و غیررسمی در ســامانه ثبت و کد 
رهگیری دریافت شود. تمام خانوارها اعم 
از شهری، روستایی، مالک و مستأجر باید 
حتما محل سکونت و دارایی ملکی خود را 
ثبت کنند. جزئیات قانون در سامانه اماک 
و اسکان درج شــده و هموطنان می توانند 

با علم بیشتر اطاعات خود را ثبت کنند.
بسیاری از خدمات خانوار وابسته به کد یکتا 
است که توسط سامانه ارائه می شود. بدین 
ترتیب در صورت ثبت نام نکردن و نداشتن 
کد یکتا دســتگاه ها نمی تواننــد خدمات 
خود مثل یارانه، گذرنامه، انشعابات، نقل و 

انتقال خودرو و … را ارائه دهند.

خبر کم فروشی برنج را گران کرد:

قیمت یک کیلو برنج معادل یارانه هر ایرانی 
در روزهــای اخیــر افزایــش 
رکورد بی ســابقه قیمت برنج 
داخلــی و خارجــی اقشــار 
آســیب پذیر جامعــه را در تامین ایــن کاالی 
اساسی با دغدغه های بســیاری مواجه کرده 

است. 
زمزمــه گرانــی کاذب کاالهــای اساســی در 
ســال های اخیر انگار که با گوشــت و پوســت 
جامعــه عجین شــده و مردم و اقشــار ضعیف 
با این گرانی ها خوی گرفته اند که هر بار با سیر 
صعــودی تامل برانگیــز قیمت ها یا بــه نظاره 
بنشــینند یا در صف های طوالنی با خریداری 
بیش از نیاز خودشــان، جیب های دالالن را از 

پول سرریز کنند.
طی ســال های اخیــر در حالی کــه کاال های 
اساسی سبد خانوار یکی پس از دیگری تحت 
تاثیر عوامل مختلف نوســانات نرخ ارز، حذف 
ارز دولتی، افزایش هزینه هــای حمل و نقل، 
دســتمزد و شــیوع کرونا ویروس، جهش چند 
برابری داشــته اند تــا از قافلــه گرانی ها عقب 
نمانند، برنج هم به عنــوان یکی از محصوالت 
مهم اســتراتژیک از چندین ســال گذشــته با 
ردیــف  در  افسارگســیخته  افزایش هــای 
خوردنی های گــران قیمتی قــرار گرفته که از 
ســفره اقشــار کم درآمد جامعه کنار گذاشته 

شده است.
ایــن روزها بــازار اصفهان بــا کمبــود و گرانی 
بی سابقه برنج ایرانی روبه رو است و شهروندان 
در حالی شــاهد گرانی ۳۵ تا ۴۰ درصدی این 
ماده غذایی به عنوان کاالی اساسی سفرهای 
هر شــهروندی هســتند که نرخ هــر کیلوگرم 
برنج ایرانی در پایان فصل برداشت به ۴۵ هزار 
تومان معادل یارانه هر فرد رسیده و برنج هندی 
با بیش از ۳۰ هزار تومان افزایش در هر تناژ به 

فروش می رسد.
قیمت برنج ایرانی این روزها مشــخص نیست 
و هر فروشــگاهی با توجه به میل خود و وجود 
تورم انتظاری و نوسانات دالر قیمتی را برای آن 
در نظر می گیرد. البته گرانی برنج مختص این 
روزها نیست و طی سال  گذشته شاهد افزایش 
۲۰ تــا ۳۰ درصدی ایــن کاالی اساســی طی 

نوسانات شدید قیمت ارزی بودیم.
در شــرایط فعلی به نظر می رســد کــه به غیر 
از سوءاســتفاده واســطه ها، کــم فروشــی 
فروشــندگان برای کســب ســود کان و نبود 
نظارت بر بــازار دلیــل دیگری بــرای افزایش 
نــرخ برنج ایرانی در مقطع فعلــی وجود ندارد 
زیرا این محصول در فصل برداشت در مناطق 
برنج خیز شمال کشور دچار نوسانات شدیدی 

نخواهد شد.
در همیــن راســتا فروشــندگان این محصول 
و  خرده فروشــی  ســطح  در  اســتراتژیک 
عمده فروشی مدعی هستند که واسطه هایی 
که بــرای آنهــا کاال تأمیــن می کنند نــه تنها 
به اندازه کافی برنج به آنان نمی فروشند، بلکه 
قیمت آن را بی رویه باال برده اند و پاسخ مناسبی 

در این زمینه به فروشندگان نمی دهند.
البته در این میان برخی از سودجویان و دالالن 
دلیل گرانی بی سابقه برنج ایرانی را در روزهای 

اخیر بر گردن سیل و ســیاب در شالیزارهای 
شــمال کشــور می اندازند، اما آیا ســیل اخیر 
می تواند روی نرخ تمام شده برنج ایرانی تا این 

میزان تاثیر بگذارد؟
     گرانی و کمبود برنج ایرانی با فروش 

قطره چکانی در بازار
بر این اســاس بازرس اصلی اتحادیه خواروبار 
و آجیل فروش اصفهان در گفتگو با تســنیم با 
بیان اینکه قیمت گذاری برنج ایرانی لحظه ای 
شــده و در روزهــای اخیــر نرخ ایــن کاال بــه 
کیلویی ۴۵ هزار تومان رســیده است، گفت: 
قطره چکانی و کم فروشی توسط فروشندگان 
و تجار برنــج دلیل اصلی گرانی این کاالســت 
چراکه با نوسانات دالر آنها از فروش محصوالت 
خود خودداری می کنند تا با بهای باالتری آن 

را به متقاضیان عرضه کنند.
حمیدرضــا باقری درباره تاثیر ســیل شــمال 
بر افزایش قیمت برنج، اظهار داشــت: رشــد 
نرخ ایــن کاال به دلیــل ســیاب های شــمال 
کشورمان بهانه ای بیش نیســت زیرا فقط 1۰ 
درصد گرانی  برنج ایرانــی را در برمی گیرد 8۰ 
درصد این گرانی ها کم فروشــی فروشــندگان 
اســت و می گویند برنــج نیســت و با ایجاد جو 
روانی محصوالت را عرضه نمی کننــد و بازار را 

به این صورت نگه  داشته اند.
وی پیرامون اینکــه در حــال حاضــر انبارها با 
انباشت برنج مواجه اســت و ادله فروشندگان 
کاهش کشت و برداشــت در شمال کشورمان 
اســت، افزود: در این شــرایط قیمت یک کیلو 
برنج ایرانــی هــم اکنــون در بــازار اصفهان با 
درصد بی ســابقه ای افزایش عرضه می شود. 
به عنوان مثال یک نمونــه برنج ایرانی باوجود 
استقبال اندک شهروندان از کیلویی ۲۶ به ۳۵ 

هزار تومان رسیده است.
بازرس اصلی اتحادیه خواروبار و آجیل فروش 
اصفهان بــا اشــاره به اینکــه تاثیر نوســانات 
نرخ دالر فقط بــر افزایش قیمــت برنج ایرانی 
نبوده بلکــه تمام کاالهای اساســی مــردم را 

دربرمی گیرد، بیان کرد: رقابتی که در افزایش 
قیمت ها بین فروشــندگان برای کســب سود 
بیشتر وجود دارد سبب خودتحریمی خودمان 

شده است.
وی ادامه داد: از ســوی دیگر در این وضعیت 
سوءاستفاده دالالن خالی از لطف نیست چرا 
که نقش تامل برانگیزی در افزایش نرخ ها دارند 
و همچنین در جابه جایــی کاالیی از انباری به 
انبار دیگر که این خــود گرانی ها را رقم می زند 
و سودهای هنگفتی را در جیب دالالن سرزیر 

می کند.
باقــری تصریــح کــرد: در حــال حاضــر 
مصرف کنندگان برنج داخلی همانند ماه های 
گذشــته اســت و به هیچ وجه افزایش مصرف 
نداشــته ایم و تعداد افــراد جامعه هــم در این 
روزهای اخیر رشــد نکرده و کمبــودی هم در 
بازار نداشــته ایم اما تک نرخی نشدن اجناس 
باعث بــه وجود آمــدن فضــای کاذب خرید و 

فروش می شود.
وی پیرامون اینکه میزان واردات و تعرفه گمرکی 
برنــج خارجی به داخل کشــور طــی روزهای 
اخیر به هیچ وجه تغییری نکرده است، گفت: 
نوسانات هیجانی بهای دالر نرخ برنج خارجی 
را هم در داخل دستخوش تغییراتی کرده است 
و برنج هندی با بیش از ۳۰ هزار تومان افزایش 

در هر تناژ عرضه می شود.
     نقش اصلی دالالن در افزایش قیمت 

تمام محصوالت 
یکــی از خرده فروشــی های شــهر اصفهــان 
پیرامون اینکه از اواخر سال ۹8 با ورود نامیمون 
ویــروس منحوس کرونــا بســیاری از کاالها با 
کمبــود و گرانی هــای کاذب در بــازار مواجه 
شــدند، گفت: کمیابی و گرانی برنج ایرانی در 
بازار به دلیل انباشــت این کاال در انبارهاست و 

مسئله احتکار مطرح است.
محمدعلــی بــا فاکتــور از نــام خانودگــی 
خود با اشــاره به ســابقه چندین ســاله حرفه 
خرده فروشــی برنــج و بســیاری از کاالهــای 

اساســی مردم، اظهار داشــت: بدون شــک 
دالالن و واســطه گران در افزایش قیمت تمام 

محصوالت نقش اساسی دارند.
وی اضافــه کــرد: در چنین شــرایط خاصی 
مردم گرانی را از ســوی خرده فروشان قلمداد 
می کنند در حالی که پشــت تمام این ماجراها 
ســودجویان بــدون نظارت بــا هــزاران ترفند 
اقدامــات خــود را اجرایی کــرده و با کســب 
ســودهای کان جامعه و مــردم را دچار تنش 

خواهند کرد.
این خرده فروش اصفهانی افزود: در این برهه 
از زمان با همه گیری کرونا ویروس مردم نگران 
ســامت خود هســتند و قــدرت اقتصادی و 
معیشتی آنها دچار چالش شده باید نهادهای 
متولــی، کنتــرل و نظــارت جــدی و دقیقی 
را بــر بازارهای موادغذایی داشــته باشــند تا 
سودجویان و دالالن اجازه کنترل بازار به منظور 

افزایش سود بیشتر را نداشته باشند.
وی بیان کــرد: در حال حاضــر موضوع حائز 
اهمیــت بــرای مصرف  کننــدگان در خریــد 
برنج های ایرانی این است که مصرف کنندگان 
باید بــرای خرید برنجــی که قیمــت معقول و 
استاندارد داشته باشد به مراکز عمده فروشی 
مراجعه کنند و افــرادی کــه نمی توانند برای 
خریــد روزانه شــان به ایــن مراکز برونــد باید 

برنج ایرانی را گران تر بخرند.
محمدعلی با تاسف از اینکه با انباشت انبارها 
از برنج ایرانی، فروشــندگان و تجار عرضه برنج 
را قطره چکانی به بازار تزریق می کنند، افزود: 
دلیل اصلی گران فروشــی  برنــج داخلی فقط 
سودجویی دالالن است چراکه اخیرا هیچ گونه 
خبری مبنی بر افزایش قیمــت برنج ایرانی از 
ســوی مقامات وزارت جهاد کشــاورزی اعام 
نشده و این تفاوت چشمگیر قیمت بین عمده 
فروشــی  و خرده فروشــی  هم غیرقابل توجیه 
به نظر می رسد که دســتگاه های نظارتی باید 
توجه بیشــتری به این گران فروشــی آشــکار 

نشان دهند.

محمد سعادتمند/الف 
قبا پیشــنهادی مطرح شــد 
مبنــی بر اینکه باید ســمت و 
ســوی خودروسازی کشــور به ســمت فناوری 
خودرو های برقی تغییر مســیر داده و ســرمایه 

گذاری های جدید در آن جهت هدایت شوند.
حال در این نوشــتار بــه گوشــه ای از زیان های 
هنگفت و غیر قابل جبران خودرو سازی فعلی 
در کشــورآن هم  تنها از جنبه مصرف ســوخت 
خواهیم پرداخت تا اهمیت فناوری خودرو های 

برقی نمایان تر گردد.
ابتدا به مساله مصرف بنزین می پردازیم، به طور 
متوسط روزانه چیزی حدود 1۰۰ میلیون لیتر 
بنزین در کشور مصرف می شــود که با توجه به 
متوســط قیمت جهانی آن که 1 دالر در هر لیتر 
می باشــد  روزی 1۰۰ میلیون دالر و در هر سال 
حداقل معادل ۳۰  میلیارد دالر ! بنزین در کشور 

دود شده و به هوا می رود.
حاال اگر مــا بتوانیم تــا چند ســال آینده حتی 
نیمی از خودروهای کشــور را برقی کنیم آنگاه 
خواهیم توانســت چیزی درحدود 1۵ میلیارد 
دالر بنزیــن صــادر کنیــم کــه عددی بســیار 
یزرگ اســت و با ایــن پول  بــه خوبــی می توان 
زیرســاخت های مربوط به تولید انــرژی پاک را 

تامین نمود.
مساله دوم که بسیار مهم و حیاتی می باشد بحث 
آالیندگی بسیار شدید خودروهای بنزینی و کا 
خودروهای با موتور درون سوز می باشد. آلودگی 
هوا بویژه در تهران و کان شــهرهای کشــور به 
وضعیت بســیار وحشتناکی رســیده که بخش 

اعظم آن ناشی از تردد خودروها می باشد.

در صورت برقی شدن خودروها بخش عظیمی از 
مشکات آلودگی هوای شهرها نیز حل خواهد 

شد.
البته در این بین برخی معتقدند که  جهت تولید 
برق بیشتر در نیروگاهها برای شارژ خودروها ی 
برقی بازهم شــاهد آلودگی هوا خواهیم بود اما 

دراین مورد باید به  چند نکته مهم توجه کنیم :
1- تولیــد انــرژی در کشــور بایــد بــه ســمت 
انرژی های پاک شــامل نیروگاههای  خورشید 
ی، بــادی، هســته ای و.. معطــوف گــردد که 
در این صورت آالیندگی محیطی بسیار پایینی 

خواهیم داشت.
۲-  در ایران بیشتر نیروگاههای حرارتی موجود  

بــا گاز کار می کنند کــه با تمهیداتــی می توان 
آلودگی های زیســت محیطی آنها رابه حداقل 

رساند.
۳-  نیروگاهها معمــوال در بیرون شــهرها واقع 
شده اند و آلودگی مستقیمی را متوجه ساکنان 

شهرها نمی کنند.
در نتیجــه ســاخت نیروگاه های بیشــتر جهت 
تولید انــرژی بــرق  آالیندگی کمتری نســبت 
بــه تــردد خودروهــای بنزینــی و دیزلی ایجاد 

می کنند.
باید توجه داشت که با این اقدام به طور همزمان 
چندین اتفــاق خوب و مبارک برای کشــور رقم 
می خورد که صرفه جویی چند ده میلیارد دالری  

در مصرف بنزین ، کاهش معنا دار آلودگی هوا، 
ورود کشــور به حیطه فناوری های نوین، بهبود 
قابل توجه سبد صادراتی و تراز تجارت خارجی 
کشور با صادرات بنزین، پیشرفت کلی صنعت 
خودرو و تحول اساسی در آن و... تنها گوشه ای 

از این اتفاقات مثبت در کشور خواهد بود.
در هر صورت و با هر مترو مقیاســی که حساب 
کنیــم  برقــی ســازی خودروهــا در کل به نفع 
کشورمی باشــد وبا توجه به عایــدات هنگفتی 
که این طرح برای کشــور دارد هر گونه تعلل در 
اجرای آن کاما غیر قابل قبول بوده و  مصداق 
بارز ترک فعل از جانب مســئوالن مربوطه تلقی 

خواهد شد.

اندر مضرات خودرو سازی کنونی در ایران 

مدیرعامل جدید فوالد مبارکه در جلسه شورای معاونین تأکید کرد: 

ضرورت تداوم فضای کار و تالش 
در همه بخش های فوالد مبارکه 

پنج شهر ایران که بیشترین کارتخوان را دارند

مالیات در یک قدمی 
بیش از ۲۱ میلیون خانه

خبر

نگاه رسانه 
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بخش خصوصی به کمک بیاید:

خط دوم قطار شهری اصفهان نیازمند اعتبار 

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

رئیس شورای اسامی شهر اصفهان 
گفت: دریافت هزار و ۴۰۰ میلیارد 
تومان اوراق مشارکت برای تکمیل 
خط دوم قطار شهری و خرید چهار واگن برای خط یک 

در شورا به تصویب رسیده است.
خط دوم قطار شــهری اصفهان به طول ۲۵ کیلومتر، 
شمال شرق اصفهان را به غرب شهر متصل می کند، 
طبق برنامه ریزی مدیریت شــهری، حفاری مکانیزه 
خط دو از شــمال شرق در باند شــرقی به طول حدود 
1۴،۵ کیلومتر از اسفند ۹7 آغاز شد؛ برای این قسمت 
1۶ ایستگاه در نظر گرفته شده که احداث 1۲ ایستگاه 
در حال اجراست، از اواخر سال گذشته نیز  حفاری از 

جبهه غربی آغاز شده است.
تاکنون برای اجرای خــط دوی مترو دو میلیون و 2٠٠ 
هزار مترمکعب خاکبرداری شده   که معادل ٣۶۶ هزار 
کامیون حمل خاک پشت سر هم از اصفهان تا استانبول 
اســت، همچنین در این طرح78۰ هــزار مترمکعب 
بتن ریزی شده که معادل 1۳۰ هزار میکسر حمل بتن 
پشت سرهم از اصفهان تا تبریز است، آرماتور مورد نیاز 
طرح نیز 7۵ میلیون کیلوگرم، معــادل میزان آرماتور 
مورد استفاده برای ساخت ۲۰ هزار واحد آپارتمان است.

     متروسازی با بدهی و کمبود اعتبار
محمدرضا بنکدار هاشــمی مدیرعامل سازمان قطار 
شــهری اصفهان  در خصوص آخرین وضع خط دوم 
متروی اصفهان  گفت: در تعریف جدید، مراحل خط 
دوی قطارشهری از سه به شــش فاز تغییر کرد، بر این 
اساس مرحله اول از دارک تا الله تعریف شده که از سال 
۹۶ تا کنون ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای آن هزینه 
شده و شهرداری نیز 1۵۰ میلیارد تومان پرداخت کرده 
است، منابع این مرحله به اتمام رسیده و اکنون 1۰۰ 

میلیارد تومان بدهی داریم.
او افزود: مرحله دوم از ایستگاه کهندژ تا خیابان خلجا 
تعریف شده است، هر ایستگاه یک پیمانکار جداگانه 
دارد، ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشــارکت برای این فاز 
دریافت شده اســت از این مقدار ۳۵۰ میلیارد تومان 
هزینه شده و حدود ۵۰ میلیارد تومان نیز از منبعی دیگر 

هزینه شده است.
مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان، بیان کرد: در 
فاز سوم از میدان امام حسین تا میدان قدس قرار بوده 
۶۰۰ میلیارد تومان هزینه شود که ۳۰۰ میلیارد تومان آن 
با اوراق مشارکت و 1۵۰ میلیارد تومان آن از منابع دیگر 

تأمین و هزینه شده است.
بنکدار هاشمی اضافه کرد: برای مرحله چهارم 7۰۰ 
میلیارد تومان پیش بینی شده که ۴۳۰ میلیارد تومان را 

بانک سپه و مابقی را بانک شهر پرداخت می کند.
او ادامه داد: مرحله پنجم نیز دپوی خط دو اســت و با 
توجه به مشــکاتی که در تملک زمین ایــن فاز وجود 
داشــته، اجرای آن به تعویق افتاده اســت، در بودجه 
1۴۰۰، 8۰۰ میلیارد تومان باید در این مرحله هزینه 

شود، بنابراین درصددیم تملک آن را امسال کامل کنیم.
مدیرعامــل ســازمان قطــار شــهری افــزود: طبق 
برنامه ریزی هــا احداث ایســتگاه های خــط دو باید 
پیــش از ورود تــی بــی ام اجرا شــود، بنابرایــن برای 
ساخت این ایســتگاه ها مشــکات ترافیکــی برای 
شهروندان ایجاد نمی شود، همچنین در کاهش هزینه ها 
نیز تأثیر بسزایی داشته است، در این زمینه از ایستگاه 
دارک تا الله همه ایستگاه ها پیش از ورود تی بی ام آماده 

شده است.
     فقط 32 درصد پیشرفت اجرایی، در دو سال

بنکدار هاشمی اذعان کرد: مجموع پیشرفت خط دو در 
دو سال و نیم اخیر۳۲ درصد در بخش سازه و عمران بوده 
است و از مدیریت شهری درخواست حمایت و پیگیری 
داریم تا در این دوره مدیریت شــهری، خط دو به طور 

کامل راه اندازی شود.
او اظهار کرد: برای تجهیزات و تأسیسات خط دو نیز به 
صورت موازی اقدامات در حال انجام بوده و قرارداد آن 
با شرکت مپنا بسته شده و در صدد جذب منابع دولتی 

برای این بخش هستیم.
به گفته مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان، به 
جز هزینه واگن ها، خط یک حدود ۵۰۰ میلیارد تومان 

بودجه نیاز دارد.
بنکدار هاشمی افزود: توسعه خط یک از ایستگاه قدس 
به سمت دانشگاه صنعتی نیز در دستور کار بوده و به 
دلیل آنکه از روی پل می گذرد به راحتی و در کوتاه ترین 

زمان می توان آن را عملیاتی کرد. 
     پایان مطالعات خط سه قطارشهری اصفهان

او گفت: در فاز چهارم خط دو متــرو، در طراحی اولیه 
احداث ایستگاه امام علی )ع( نیاز به آزادسازی 1۰ هزار 
متر مربع از بافت تاریخی داشت بنابراین طراحی این 
بخش تغییر کرد و در ایستگاه ابن سینا و امام علی )ع( 

تغییرات قابل توجهی صورت گرفت.
مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان اضافه کرد: 
هیچ چراغ راهی برای مســیر کهندژ تا خمینی شهر 
نداریم، ۳۰ مــگاوات برق نیز برای خــط دو خریداری 
شده که ماهیانه بیش از 7۰۰ میلیون تومان هزینه برای 

اقساط آن پرداخت می شود.
بنکدار هاشمی ادامه داد: به طور کلی حدود هشت هزار 
میلیارد تومان برای بخش سازه خط دو باید هزینه شود 
که تاکنون هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن هزینه شده است 
البته این مبلغ اکنون به میــزان دو هزار و ۵۰۰ میلیارد 

تومان ارزش دارد.
او اظهار کرد: با وجود همه مشــکات، خط سه قطار 
شهری اصفهان از میدان آزادی تا پایانه زندان تعریف 
شده که مطالعات اولیه آن انجام شده و می توان آن را نیز 

در دستور کار قرار داد.
     بخش خصوصی برای احداث مترو به میدان 

بیاید
محمد نور صالحی رئیس شورای اسامی شهر اصفهان، 
در حاشیه بازدید اعضای شورای شهر از روند پیشرفت 
خط دو مترو اصفهان گفت: با توجه به رقم های سنگینی 
که برای احداث مترو باید هزینه شود، استفاده از توان 
بخش خصوصی در این زمینه بررسی می شود و به نظر 

می رسد این کار به تکمیل سریع تر طرح کمک کند.
او افزود: بــا تکمیل این طرح کان شــهری در مدت 
زمان کمتر، عاوه بر صرفه جویی در هزینه ها، مردم نیز 

می توانند زودتر از مزایای آن بهره مند شوند.
رئیس شورای اسامی شهر اصفهان اظهار کرد: حفاری 
تونل خط دو از دارک تا نزدیک میدان الله تکمیل شده 
و به زودی به این میدان نیز خواهد رســید، همچنین 
از ســمت دیگر حفاری تونل مترو از ایستگاه کهندژ تا 
میدان امام علی )ع( آغاز شده و قرار است این دو حفاری 

از دو طرف در میدان امام حسین )ع( به یکدیگر برسند.
نورصالحی بیان کرد: 1۶ ایســتگاه در این مسیر 1۵ 
کیلومتری پیش بینی شده که احداث 1۳ ایستگاه در 
حال اجراست، اما این عملیات با تأخیر مواجه است که 
از مدیران سازمان قطار شهری خواسته شده تا برنامه 
جبرانی و زمان بندی نهایی را ارائه کنند تا مشخص شود 

پروژه در چه موقعیتی قرار گرفته است.
     تصویب خرید اوراق مشارکت برای تامین 

هزینه ها
او تصریح کرد: با توجه به اینکه خط دو از منطقه 1۴ و 
محدوده زینبیه به ســمت مرکز شهر حرکت می کند، 
اجرای طرح منجر به ارتقای کمی و کیفی این منطقه 

کمتر برخوردار نیز خواهد شد.
رئیس شورای اسامی شهر اصفهان، افزود: تاکنون ۳۲ 
درصد از کار ساختمانی و 1۲ درصد از بخش تأسیسات 
مکانیکی، ناوگان و … خط دو متــرو اصفهان اجرایی 
شده است. نور صالحی با بیان اینکه بر اساس برآورد ها 
برای بهره بــرداری کامل از خط دو متــرو اصفهان ۳۰ 
هزار میلیارد تومان نیاز اســت گفت: یکی از مصوبات 
اخیر شورای اسامی شهر اصفهان، تصویب دریافت 
هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای تکمیل 
خط دوی قطار شــهری و خرید چهار واگن برای خط 

یک بوده است.
کارگاه زیرزمینی خط دوم قطار شهری اصفهان از کم 
برخوردارترین محات در شمال شهر شروع می شود، 
در ایستگاه میدان امام حسین )ع( در مرکز شهر با خط 
یک تقاطع پیدا می کند و مسیر ۲۰ کیلومتری اش را، 
در همسایگی غرب اصفهان به پایان می رساند. امید و 
توجه شورای ششم، غلبه بر مشکات مالی و... برای 
تکمیل خطوط دو و سه مترو برای ارتقای تردد شهروندان 

و کاهش بار سفر های درون شهری است.

مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: صنایــع فوالدی به 
دلیل اینکه برای تامین مواد اولیه، روی معادن حساب 
باز کرده بودند، وارد عرصه معدن نشدند، اما مدتی 
است به اجبار برای تامین مواد اولیه در بخش معدن 
سرمایه گذاری کردند که عملکرد خوبی داشتند اما 
صنایع به حمایت دولت در بخش اکتشاف نیازمند 
هستند و باید حاکمیت بستر الزم را در اختیار آنها 

قرار دهد. 
محمدیاســر طیب نیا با حضور در غرفه ذوب آهن 
اصفهان در متالکس ۲۰۲1، با بیان اینکه مبحث 
کمبود مواد اولیه در صنعت فوالد، به ویژه ســنگ 
آهن در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته 
است، اظهار کرد: ایران کشوری است که در زمینه 
فوالد با توجه به ســرمایه گذاری های انجام گرفته 
پیشــرفت های خوبی در بخش های مختلف رقم 

زده است.
وی افزود: معادن فعلی کشــور تا حدود 1۵ سال 
آینده پاســخگوی نیازهای تولید کنندگان فوالد 
خواهند بود و این موضوع نشان می دهد در حوزه 
اکتشاف، اقدامات اثربخشــی انجام نگرفته و در 
کل دو بخــش صنعت و معدن به صــورت متوازن 

حرکت نکردند.

     حاکمیت بستر اکتشاف را در اختیار صنایع 
فوالدی قرار دهد

مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد: صنایع فوالدی 
به دلیل اینکه برای تامین مواد اولیــه، روی معادن 
حســاب باز کرده بودند، وارد عرصه معدن نشدند، 
اما مدتی اســت به اجبار برای تامین مواد اولیه در 
بخش معدن ســرمایه گذاری کردنــد که عملکرد 
خوبی داشتند اما صنایع به حمایت دولت در بخش 
اکتشاف نیازمند هستند و باید حاکمیت بستر الزم را 
در اختیار آنها قرار دهد.   وی خاطرنشان کرد: وزیر 
صمت در برنامه هایی که اعام کردند، توجه خوبی به 
بخش معدن داشتند و امیدواریم در این دولت بتوانیم 
کارهای بزرگی انجام دهیم. طیب نیا گفت: ذوب 
آهن اصفهان و فوالد مبارکه دو صنعت بزرگ و پیشتاز 
در سطح منطقه هستند و از پتانسیل های ذوب آهن 
اصفهان به خوبی آگاه هســتم، توانایی های فوالد 
مبارکه هم مشخص است، بنابراین همکاری های این 
دو قطب صنعتی با تدوین یک برنامه جامع می توان 
سودآوری بیشتر را برای دو شرکت که متعلق به ایران 
اسامی هســتند، فراهم کند. این مهم با حمایت 
سهامداران دو شــرکت و مدیران عالی آنها در آینده 

نزدیک عملیاتی خواهد شد.

معاون توسعه پیش بینی اداره کل هواشناسی استان 
اصفهان گفت: سال زراعی گذشته شهر اصفهان بعد 
از زاهدان و کرمان به عنوان کم بارش ترین کان شهر 

کشور گزارش شده است. 
نوید حاج بابایی با اشاره به اینکه مهرپارسال تا امسال 
کل کشور بارش خوبی نداشت، گفت: بارش استان 
اصفهان در سال زراعی 1۰8 میلی متر بود که نسبت 

به سال قبل آن ۳۰ درصد کاهش داشت.
وی با اشــاره به اینکه دبی تامین کننــده آب و نیز 
رودخانه های اصلی اصفهان در غرب و جنوب غرب 
امسال دچار کم بارشی هســتند، افزود: بارش در 
استان  چهار محال و بختیاری نیز با کاهش حدود ۳۰ 

درصد مواجه بود.
معاون توسعه پیش بینی اداره کل هواشناسی استان 
اصفهان تصریح کرد: سرچشمه های آبی استان در 
بوئین ومیاندشت، خوانسار، سمیرم نیز بیشترین 

کاهش بارش را داشتند.
وی گفت: تامین بارش در برخی از شهرستان ها باید 
صددرصد در سال  باشد اما در بیشتر شهرستان ها 
بارش ها ۶۰ تــا 7۰ درصــد بود و حتی  ایســتگاه 

کوهرنگ به عنوان شاخص اصلی ۳۰ درصد نسبت 
به سال گذشته کاهش بارش داشت.

حاج بابایی گفت: در ورزنه، نایین، مورچه خورت، 
مبارکه، کاشان، نجف آباد در سه سال گذشته بارش 

کمتر از  نرمال گزارش شده است.
 وی با اشاره اینکه از لحاظ منابع آبی ما امسال بدترین 
شرایط را تجربه کردیم،گفت: عاوه بر کم بارشی ما با 
افزایش کمینه دما نسبت  به بلند مدت وکوتاه مدت 
در شهرستان هایی همچون فریدونشهر،خوانسار 

وغیره مواجه بودیم.
معاون توســعه پیش بینی اداره کل هواشناســی 
اســتان اصفهان با اشــاره به مولفه هــای مهم در 
تحلیل پدیده خشکســالی گفت: ما دوران گذر از 
شــدت خشکســالی، دوره زمانی رخداد، وسعت 
مکانی رخداد را پشت سر گذاشته ایم و اکنون با آثار 
خشکسالی کشاورزی و هیدرولوژیکی، اقتصادی و 

اجتماعی مواجه هستیم.
اداره کل هواشناســی اســتان اصفهــان دارای 
۲۳ ایستگاه سینوپتیک، 1۴ ایستگاه اقلیم شناسی 
و 1۴۴ ایستگاه باران سنجی در نقاط مختلف است.

کارشــناس نظارت بر تصفیه خانه های فاضاب 
شــرکت آب و فاضاب اســتان اصفهــان گفت: 
۳ میلیون و ۲۰۰ هــزار نفر معــادل ۶۵.۵ درصد 
جمعیت این اســتان از مزایای شبکه جمع آوری 

فاضاب برخوردار هستند. 
 سید محمد موســوی افزود: 7۳ درصد جمعیت 
برخوردار از شبکه جمع آوری فاضاب در استان 

اصفهان در شهرهای این استان سکونت دارند.
کارشــناس نظارت بر تصفیه خانه های فاضاب 
شــرکت آب و فاضاب اصفهان گفت: این استان 
۲8 تصفیه خانه فاضاب در دست احداث دارد که 

۲۶ تصفیه خانه شهری و ۲ مورد روستایی است.
وی با اشــاره به میــزان تولید پســاب و نحوه بهره 

برداری از آن گفــت: هم اینک حــدود 77۹ هزار 
مترمکعب ظرفیت تولید پســاب روزانه در استان 
اصفهان وجــود دارد که در ســالجاری ۵1۰ هزار 
مترمکعب پساب تولید شــد اما تصفیه خانه ها به 

ظرفیت نهایی نرسیده اند.
کارشــناس نظارت بر تصفیه خانه های فاضاب 
شــرکت آبفای اصفهان با اشــاره به اینکه اولویت 
تخصیــص پســاب بــه صنایــع و فضــای ســبز 
مجموعه هایی همچون فــوالد مبارکه، ذوب آهن 
بوده است، افزود: تصفیه خانه های منطقه حبیب 
آباد و شاهین شهر بیشــترین تولید را بین  تصفیه 
خانه های پساب در شمال و جنوب شهر اصفهان 

دارند.
موســوی گفت: ۹۲ شهر اســتان اصفهان تحت 

پوشش شبکه فاضاب هستند. 
وی ظرفیت اســمی تصفیه خانه های پساب را در 
کانشــهر اصفهان  ۲8۵ میلیون متــر مکعب در 
سال عنوان کرد و افزود: اکنون حدود 1۹۰ میلیون 
مترمکعب  فاضاب در ســال تولیــد  و به صورت 

پساب از تصفیه خانه خارج می شود.

تعامل و همکاری دو قطب بزرگ صنعتی برای ارزش آفرینی بیشتر ؛ 

فوالدمبارکه و ذوب آهن اصفهان پیشتاز در منطقه

در سال زراعی گذشته :

اصفهان یکی از کم بارش ترین نقاط کشور بود

۶۵.۵ درصد جمعیت اصفهان 
از شبکه جمع آوری فاضالب برخوردارند

استاندار اصفهان گفت: راه اندازی شیمی پارک 
در کشور و از جمله استان اصفهان در شرایط 
حاضر ضروری اســت زیرا به توسعه صنعت و 

اشتغال کمک بسیاری می کند. 
»شیمی پارک مجموعه صنعتی تولیدی است 
که در زمینه تهیه فرآورده های شیمیایی فعالیت 

دارد.«
عباس رضایی در نشست شیمی پارک در سالن 
اجتماعات اســتانداری اصفهان افزود: برای 
راه اندازی شیمی پارک در اصفهان با ۲ مساله 
اصلی یعنی تامین گاز و آب مواجه هستیم که 
در صورت ایجاد شیمی پارک در منطقه کمشچه 
شهرستان برخوار آب از طریق انتقال از خلیج 

فارس و عمان تامین خواهد شد.
وی با بیان اینکه برای تامین این آب باید هزینه 
آن را به قیمت روز پرداخت شود، اظهار داشت: 
برای تامین گاز نیز باید سهمیه گاز استان افزایش 
یابد و ما لوله، امکانات و زیرساخت های آن را در 

اختیار داریم.
استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه جدا از موضوع 
شیمی پارک، این استان نیاز به افزایش سهمیه 
گاز دارد، خاطرنشــان کرد: ســهم گاز استان 
در زمان حاضر روزانه حــدود ۵8 میلیون متر 

مکعب است.
وی ادامه داد: برای افزایش سهمیه گاز استان 
اصفهان با وزیر نفت مکاتبه کرده ام زیرا ما نباید 

به سمت استفاده از مازوت برویم.
رضایی بر لزوم همراهی و هماهنگی مسووالن 
بخش های مختلف به منظــور اجرایی کردن 
طرح های صنعتی و اشــتغالزایی تاکید کرد و 
گفت: ما نباید اجازه دهیم که فرصت از دست 
برود و همه باید عینک خوش بینی به چشمان 

خود بزنند.
مدیرعامل یک شرکت خصوصی و مجری طرح 
شیمی پارک نیز در این نشست گفت: ۲ منطقه 
برای راه اندازی شیمی پارک در استان اصفهان 
پیش بینی شــده که شــامل شهرستان های 

شهرضا و برخوار است.
حسین یزدانی با بیان اینکه شیمی پارک شهرضا 
به مرحله عملیاتی رسیده اســت و در آستانه 
واگذاری زمین قرار دارد، افزود: در شهرستان 
برخــوار منطقــه کمشــچه بــرای راه اندازی 
شیمی پارک پیش بینی شده است که تولیداتی 
مانند اسید استیک و ســوپر جاذب ها خواهد 

داشت. 
وی با بیان اینکــه راه اندازی شــیمی پارک در 
برخوار نیاز به حدود ۴۰ هکتار زمین و ۳۴ لیتر بر 
ثانیه آب دارد، تصریح کرد: سه شرکت خصوصی 

آماده سرمایه گذاری در این مجموعه هستند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
نیز در این نشســت با تاکید بر اینکه در منطقه 
برخــوار، موضــوع تهدید زیســت محیطی و 
ممنوع بودن دشت برخوار مطرح است، گفت: 
اگر ایجاد یک مجموعه صنعتــی در محدوده 
شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان باشد باید مجوز از 
هیات دولت و اگر خارج از این محدوده باشد باید 

مجوز زیست محیطی بگیرد.
ایرج حشمتی با اشــاره به معضل فرونشست 
زمین، افزود: عاوه بر مسائل مربوط به استقرار 
یا اســتقرار نیافتــن در شــعاع ۵۰ کیلومتری 
اصفهــان، باید موضــوع تامین آب نیــز برای 

راه اندازی یک مجموعه صنعتی بررسی شود.
وی با بیان اینکه در کنار مجموعه های صنعتی 
مانند شیمی پارک باید نیروگاه های خورشیدی 
به منظور تامین انرژی برق ایجاد شود، تصریح 
کرد: اصفهان با وجــود ظرفیت های مختلف 
صنعتی در زمینه محیط زیست عقب افتاده 
اســت. اصفهان با بیــش از پنــج میلیون نفر 
جمعیت، بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و 
بزرگ با سرمایه ۲۲1 هزار میلیارد ریال و اشتغال 
۲۶۳ هــزار نفر، حــدود 8۴۰ معــدن در حال 
بهره برداری با سرمایه گذاری بیش از 1۰ هزار 
میلیارد ریال و حــدود 18۰ هزار واحد صنفی 

صنعتی ترین استان کشور به شمار می آید.

یک واحد آلوده کننده هوا و محیط زیســت در 
شهرســتان فاورجان اســتان اصفهان به ۲۰ 

میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
به گزارش اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
فاورجان، در راستای پایش و بررسی واحد های 
صنعتی مســتقر در این شهرســتان و شهرک 
صنعتی اشترجان یک واحد سند باست آالینده 
هوا علی رغم اخطار و تعیین مهلت قانونی هیچ 

اقدامی برای رفع آالیندگی انجام نداد.
با پیگیری های کارشــناس حقوقی این اداره، 
شعبه 1۰۴ دادگاه کیفری شهرستان فاورجان 
عاوه بر الزام این واحد به رفــع آلودگی، مالک 
آن را به پرداخــت ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی 

محکوم کرد.

خبر خبر

استان

خبر

سامانه راهبر بنیاد مسکن انقاب اسامی آماده 
خدمات الکترونیک و تســهیل خدمت رسانی به 
روستائیان است. بنیاد مسکن انقاب اسامی در 
سال 1۳۹۵ سامانه راهبر را در راستای پیاده سازی 
سیاســت های دولت مبنــی بر توســعه خدمات 
الکترونیک و تسهیل خدمات رسانی به مردم به ویژه 
روستا های دارای طرح هادی کشور با هدف مکانیزه 
کردن خدمات فنی و مهندسی و ساخت و ساز های 
روســتایی راه اندازی کرد. در این ســامانه هر نوع 

تقاضای روستایی در این زمینه ثبت و پاسخ مورد نظر 
به صورت الکترونیکی قابل دریافت و پیگیری است. 
متقاضیان روســتایی با هر نوع وســیله ارتباطی 
هوشــمند از جمله تلفن همراه و یا از طریق دفاتر 
آی. سی. تی روســتایی، دفاتر پیشخوان و کافی 
https://svs. نت ها در ســامانه راهبر به نشــانی

bonyadmaskan.ir  ثبــت نــام و تقاضای خود را 
بدون مراجعه حضوری به شــعب بنیاد مسکن به 

صورت الکترونیکی پیگیری کنند.

معاون قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( در دیدار 
با شهردار کاشان گفت: فاز نخست پروژه زیرگذر تا 

دهه فجر 1۴۰۰ به پایان می رسد.  
 جــواد زارع پــور معــاون قــرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیا)ص(، در بازدید از پروژه زیرگذر سپهبد 
حاج قاســم سلیمانی کاشــان به اتمام عملیات 
اجرایی فاز نخســت پروژه زیرگذر سپهبد شهید 
حاج قاســم ســلیمانی تا دهه فجر امسال قول 

مساعد داد.

حسن بخشــنده امنیه نیز در این دیدار با اشاره 
بــه اهمیــت دو مولفــه »زمــان« و »هزینــه« در 
زمینه اجرای پــروژه، اثرگــذاری متقابل این دو 
عنصرتعیین کننده را یادآور شــد و  به بازه زمانی 
تعیین شده در این زمینه اشــاره کرد و تسریع در 

انجام مراحل تکمیلی این پروژه را خواستار شد. 
شهردار کاشان گام های برداشته شده در خصوص 
پروژه زیرگذر طی مدت اخیر را مثبت ارزیابی و بر 
استمرار این تاش و حرکت پیش رونده تأکیدکرد.

خبرخبر
خدمات الکترونیک سامانه راهبر 

به روستائیان 
بهره برداری از فاز نخست 

زیرگذر پرحاشیه کاشان تا دهه فجر 

معاون بهره برداری شرکت فوالد 
مبارکه گفت: رکورد تخلیه روزانه 
ذوب توسط جهادگران عرصه 
تولید در ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم 
شــرکت فوالد مبارکه برای ســومین بار پیاپی در 
ســال جاری به میزان 1۴7 ذوب در روز شکسته 
شد و این در حالی است که رکورد قبلی در تاریخ 
٣١ شهریور سال جاری به میزان ١٤٦ ذوب ثبت 
گردیده بود.  عباس اکبری محمدی در گفتگو با 
خبرنگار ما با اشاره به اهمیت آمادگی واحدهای 
پشتیبانی، حمل و نقل، انرژی و سیاالت و ناحیه 
آهن سازی شرکت فوالد مبارکه برای رکوردزنی در 

تولید اظهار کرد: دســتیابی به رکوردهای تولید 
نیازمند آمادگــی  همه واحدهــا و نواحی مرتبط 
اســت که خوشــبختانه این آمادگی به خوبی در 

شرکت فوالد مبارکه وجود دارد.
وی با بیان این که میزان تنــاژ ذوب در این رکورد 

نسبت به رکورد قبلی ۵۲ تن افزایش همراه بود، 
افزود: تناژ رکورد تخلیه 1۴۶ ذوب روزانه که هفته 
گذشته محقق شد، به میزان ۲۶ هزار و ۵۰ تن بود 
که در رکورزنی تخلیه 1۴7 ذوب روزانه به ۲۶ هزار 

و 1۰۲ تن افزایش یافته است.
معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه با اشاره 
به این که انگیزه تاشــگران ناحیه فوالدســازی 
و ریخته گری مداوم شــرکت فــوالد مبارکه برای 
افزایش تولید زیاد اســت، خاطرنشــان کرد: از 
کوچکترین فرصت های ممکن نهایت استفاده 
را خواهیم کرد تا به رکوردهای بیشتری در تولید 

دست پیدا کنیم.

وی با بیان این که هیچ کمبودی از نظر تجهیزات 
برای افزایش تولیــد نداریم و دغدغــه اصلی ما 
رعایت ایمنی در کار و تولید است، اذعان داشت: 
رکوردزنی های پی درپی در شــرکت فوالد مبارکه 
نویدبخش روزهای بهتر و تولید بیشتر خواهد بود.

اکبری در پایــان با اشــاره به برنامه ریــزی برای 
رکوردزنــی تولید ماهیانه اذعان داشــت: جهت 
تحقق شعار سال و اهداف وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، بــا برنامه ریزی های گســترده و مدون 
درصدد جابجایی رکورد ماهیانه تولید هستیم که 
رکوردزنی های بیشتر در این حوزه به زودی اعام 

خواهد شد.

معاون بهره برداری فوالد مبارکه خبر داد:

شکسته شدن رکورد تخلیه روزانه ذوب فوالد مبارکه برای سومین بار پیاپی 

خبر

 استاندار اصفهان :
اصفهان نیازمند راه اندازی

 “ شیمی پارک “ است

صدور حکم قضایی 
برای یک واحد آالینده 
در شهرستان فالورجان 
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رییس اداره حفاظت محیط زیست کاشان:

حیوانات وحشی در اثر خشکسالی به 
محدوده انسان ها نزدیک می شوند

رییــس اداره حفاظــت محیط 
زیست کاشان، گفت: جغرافیای 
وسیع ایران و دشت کاشان، یکی 
از خشــک ترین ســال ها را تجربــه می کند و این 
خشکسالی محیط زیست و تنوع زیستی کشور را 

به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است.
الهیــار دولتخــواه رییــس اداره حفاظت محیط 
زیســت کاشــان گفــت: در شــرایط ســخت 
خشکســالی، حیات وحش جهت رفع نیاز های 
اساســی بقای خود مثــل آب و غذا بــه محدوده 
زیستی انسان ها نزدیک می شوند و مردم طبیعت 
دوســت، برخــوردی مهربانانه با حیــات وحش 

داشته اند.
وی تصریح کرد: با تشــدید خشکسالی در فصل 
تابســتان، شــکارچیان غیر قانونی نیز با ســوء 
استفاده از شرایط زیست محیطی موجود حاکم 
بر شهرستان کاشان به ویژه در شهریورماه به سمت 

حیات وحش تشنه نشانه رفته اند.
رییس اداره حفاظت محیط زیست کاشان، افزود: 
محیط بانان نیز با تاشــی مضاعف، شهریور ماه 
امسال را برای شکارچیان غیرقانونی نا امن کردند، 
به طوری که در این ماه 1۵شکارچی غیر مجاز در 
قالب چهار گروه را دســتگیر و همراه با سه الشه 
حیوان شکار شــده و چهار قبضه اسلحه به مقام 

قضایی تحویل دادند.

وی با تجلیل از شهروندان همیار طبیعت، اظهار 
کرد: در کنار تلخ کامی های ناشــی از شکار غیر 
قانونی، نجات دو راس بره میش وحشــی توسط 
کوهنوردان کاشــانی قابل تحسین است که پس 
از معاینه توسط دامپزشــک در زیستگاه طبیعی 

رها سازی شدند.
دولتخــواه گفت: در راســتای پایــش واحد های 
صنعتی شهرستان کاشان به دنبال آلودگی هوای 
ناشی از فعالیت دو واحد صنعتی که باعث ایجاد 
نارضایتی و شکایت ساکنان محل شده بود پس 

از صدور اخطار زیســت محیطی و بــی توجهی 
مســئوالن واحد جهــت رفع آالیندگــی، با حکم 

مرجع قضایی این دو شرکت تعطیل شدند.
رییس اداره حفاظت محیط زیست کاشان، افزود: 
انسان برای حفظ و بقای خود نیازمند به طبیعت 
است و باید حرمت طبیعت را حفظ کند تا خودش 
هم به عنوان یکی از عناصر اکوسیسم به زندگی 

خود ادامه دهد.
وی با اشاره به خسارت های ناشی از کرونا، تصریح 
کرد: طبیعت و محیط زیست یکی از پناهگاه های 

انسان در دوران کرونا و دوری از تجمعات انسانی 
است، به همین دلیل امیدواریم میزان همزیستی 
انسان با طبیعت در جهان پسا کرونا افزایش پیدا 
کند که این همزیستی باعث می شود در حوزه های 

مختلف دچار تحول شویم.
دولتخواه گفت: همزیستی مسالمت آمیز انسان با 
محیط زیست باعث می شود که شکار کمتر شود، 
تخریب جنــگل و مراتع و به دنبال آن، فرســایش 
خاک و آلودگی محیط زیست کاهش پیدا کند و 
انسان زندگی سالم و بدون استرسی را تجربه کند.

خبر

و  آتش نشــانی  ســازمان  مدیرعامــل 
خدمات ایمنــی شــهرداری اصفهــان گفت: 
در سال 1۴۰۰ نســبت به سال گذشته شاهد 
افزایــش ۳۰ درصدی حــوادث هســتیم که 
مهمتریــن علت ایــن افزایش قطعــی برق و 
محبوس شدن شهروندان در آسانسور است. 

محسن گابی مدیر عامل سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: در 
۶ ماهه اول سال 1۴۰۰ در مجموع ۲۰1 هزار 
و ۵۳۰ تماس با تلفن 1۲۵ برقرار شده و تعداد 
۶8۵۳ مورد عملیــات امداد و نجات توســط 
ســازمان آتش نشــانی صورت گرفته است و 
شــاهد افزایش آمار در موارد حوادث، حریق، 
عملیات امــداد و نجات، موارد آتش ســوزی، 
مستقری، گشت ایمنی و مرگ و میر نسبت به 

سال گذشته هستیم.
او افزود: در شش ماه اول امسال تعداد دوهزار 
و ۵۹۰ مورد آتش ســوزی اتفاق افتاده اســت 
که این آمار در شــش ماهه ســال گذشته برابر 
اســت با دوهــزار و ۲۴7 مورد، یعنی شــاهد 
افزایش 1۵ درصدی در خصوص حریق آتش 

سوزی هستیم.
و  آتش نشــانی  ســازمان  مدیرعامــل 
خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان با اشــاره 
به اینکه تعداد ۳ هزار و ۲۰۰ نفر از شهروندان 
که گرفتار حوادث و آتش سوزی بودند توسط 
آتش نشــانان نجات یافتند عنوان کرد: علت 
اصلی افزایش آمار نســبت به ســال گذشــته 
قطعی برق و محبوس شــدن شــهروندان در 

آسانسور اســت و شــهروندان نگران افزایش 
حوادث نباشند.

گابی تصریح کرد: تعداد آمار نجات یافتگان 
در ۶ ماهه سال گذشته برابر است با دوهزار و 
1۰7 مورد که با افزایش ۵۲ درصدی این آمار 
در ۶ ماهه امسال ســه هزار و ۲۰۰ مورد اعام 
شده اســت. در خصوص مرگ و میر در ۶ ماه 
ســال گذشــته ۴۳ مورد فوتی داشتیم که این 
آمار امســال با افزایش ۴7 درصد به ۶۳ مورد 

رسیده است.
او بیان کرد: در سال گذشــته میانگین زمان 
رسیدن آتش نشــانان به محل حادثه ۳ دقیقه 
و ۵۳ ثانیه بوده اســت که با کاهش ۹ ثانیه ای 
از این زمان به ۳ دقیقه و ۴۴ ثانیه رسیده است 
و این کاهــش ۹ ثانیه ای منجر بــه جلوگیری 
از افزایش خسارت به شــهروندان عزیز شده 

است.
و  آتش نشــانی  ســازمان  مدیرعامــل 
خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان با اشــاره 
بــه اســتقرار نیرو هــای آتش نشــانی خــارج 
از ایستگاه های ســازمان آتش نشانی توضیح 
داد: امســال تعداد هزار و ۲۰۶ مستقری در 
چهارراه های شلوغ، میدان ها و نزدیک مراکز 
دینی در نظــر گرفته ایم که این آمار در ســال 
گذشته تعداد 7۹۹ مورد بوده و می توان گفت 

افزایش دو برابری در این امر داشته ایم.
گابی در پایان اشاره کرد که با فرهنگ سازی 
می توانیم شــاهد کاهش حوادث و حریق در 

استان اصفهان باشیم.

قطعی برق مهم ترین عامل افزایش حوادث 
در سال ۱۴۰۰ 

خبر خبر

نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس 
شورای اسامی گفت: الیحه رتبه بندی معلمان 
با نگاه مثبت همه نمایندگان در مجلس تصویب 

خواهد شد. 
رحمت الله فیروزی پــور در دیدار بافرهنگیان 
نطنز و بادرود اظهار کرد: نقش معلمان در خط 
مقدم جبهه فرهنگی به  عنوان سرداران جبهه 
تعلیم و تربیت انکار ناشدنی است و این معلمان 
هستند که نقش پررنگی در تربیت نسل آینده 

نظام و کشور بر عهده دارند.
عضو فراکســیون فرهنگیان مجلس شــورای 
اسامی افزود: ما معتقدیم فرهنگیان با انجام 
رســالت خود در مدارس با آمــوزش و آگاهی 
بخشــی به دانش آموزان ســنگ بنای توسعه 
همه جانبه کشور را بر عهده دارند و اگر بخواهیم 
به قله هــای پیشــرفت علمی در دنیا برســیم 
بایســتی به این قشــر زحمت کش و تأثیرگذار 

جامعه توجه ویژه ای داشته باشیم.
نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس 
شورای اســامی تصریح کرد: این روزها بحث 
تصویب الیحه رتبه بنــدی معلمان در مجلس 
مطرح اســت و معلمان عزیز مطمئن باشــند 
که این الیحه با رأی بــاالی نمایندگان مجلس 

تصویب خواهد شد.
فیروزی پور اذعــان کرد: در بحــث رتبه بندی 
نگرانی های از سوی بخشی از جامعه فرهنگیان 
مطرح شده که هنگام بررسی الیحه در صحن 
علنی مجلــس، اصاحاتی صــورت خواهد 
پذیرفت تا نگرانی های این گروه هم رفع شــود 
و درمجمــوع الیحه ای تصویب شــود که همه 
فرهنگیــان از آن بهــره برده و شــاهد رضایت 

فرهنگیان عزیز باشیم.

نمایندگان با رأی باال، 
رتبه بندی معلمان را 
تصویب خواهند کرد 

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک موردتقاضا به شرح زیر 
به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند. رای شماره 1۵۹۵ مورخ 1۴۰۰/۰۳/۲۶ آقای اکبر معینی فرزند 
قنبرعلی نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 7۴/۵۰ مترمربع مجزی شده از 
پاک شماره ۴۶7 اصلی واقع در قطعه ۹ از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی 
مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۶/۲7، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1۴۰۰/۰7/11 - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست  واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - 11۹۲۴۶۲ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک موردتقاضا 
به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و اماک 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. آرای شماره 18۹۴ و 18۹۵ مورخ 1۴۰۰/۴/۹ 
آقای اکبر معینی فرزند قنبرعلی نسبت به دو دانگ مشاع و خانم الهه رستگاری نجف 
آبادی فرزند عبدالمحمود نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت ۴۰ مترمربع مجزی شده از پاک شماره 788 اصلی واقع در قطعه 8 از بخش 
11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1۴۰۰/۰۶/۲7، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰7/11 - حجت اله کاظم زاده 
اردستانی سرپرست  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - 

11۹۲۴۰7 / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک موردتقاضا به شرح زیر 
به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۲81۴مورخ 1۴۰۰/۶/۹ آقای علی ایرجی فرزند محمود 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۲۶/1۵ مترمربع مجزی شده از پاک شماره 
۲ فرعی از ۵1 اصلی واقع در قطعه ۹ از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک 
رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۶/۲7، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1۴۰۰/۰7/11 - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف سیدروح اله موسوی -  11۹۲811/ م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک موردتقاضا 
به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و اماک محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۲۵7۵ و ۲۵7۶ مورخ 1۴۰۰/۰۵/۲۶ آقای 
سعید خلیلیان نجف آبادی فرزند علی نسبت به یک دانگ مشاع و خانم فضیلت مهدیه 
نجف آبادی فرزند سلطانعلی نسبت به پنج دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
1۶8/۵۹ مترمربع مجزی شده از پاک شماره 1۰ فرعی از 8۵8 اصلی واقع در قطعه ۴ 
از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۶/۲7، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰7/11 - حجت 
اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسی – 11۹۲۴۴۹ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک موردتقاضا به شرح زیر 
به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند. رای شماره ۲8۴۶ مورخ 1۴۰۰/۶/7خانم فاطمه صادقی ملک آبادی فرزند 
یداله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۶۲/۳۰ مترمربع مجزی شده از پاک 
شماره ۳۹1 اصلی واقع در قطعه ۶ از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک 
رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۶/۲7، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1۴۰۰/۰7/11 - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف 

آباد ازطرف آفرین میرعباسی - 11۹۲۴7۶ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک موردتقاضا به شرح زیر 
به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند. آرای شماره ۲۵۶۴ مورخ 1۴۰۰/۰۵/۲۵ خانم لیا درستی نجف آبادی فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۹۰/۴۰ مترمربع مجزی شده از پاک 
شماره ۴ فرعی از ۵۵۴ اصلی واقع در قطعه ۳ بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی 
مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۶/۲7، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1۴۰۰/۰7/11 - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - 11۹۲۵۳۹ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه 
ک  و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اما
موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت  می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره 17۰۳ مورخه 
1۴۰۰/۰۳/۲8 آقای حمید فاضل نجف آبادی فرزند قربانعلی نسبت به ششدانگ 
ک شماره ۰  فرعی از  یکباب مغازه به مساحت ۹۲/۳۰ مترمربع مجزی شده از پا
1۴1 اصلی واقع در قطعه ۶ از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک 
رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۶/۲7، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1۴۰۰/۰7/11 - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - 11۹۲78۶ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک موردتقاضا به شرح زیر 
به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند. آرا شماره 181۳ و 181۶ مورخه 1۴۰۰/۰۴/۰7 آقای حمید فاضل 
نجف آبادی فرزند قربانعلی نسبت به  سه دانگ مشاع و خانم محبوبه جالی فرزند قاسمعلی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲8۳/۵1 مترمربع مجزی 
شده از پاک شماره 1۰۶1 اصلی واقع در قطعه 7 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان 
متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۶/۲7، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰7/11 - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - 11۹۲8۲۵ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک موردتقاضا به شرح زیر 
به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۲۶۹8 مورخه 1۴۰۰/۶/۶ خانم زهرا جالی نجف آبادی 
فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۲۵/8۰ مترمربع مجزی شده 
از پاک شماره ۲1۲ اصلی واقع در قطعه ۳ بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی 
مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۶/۲7، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1۴۰۰/۰7/11 - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی – 11۹۲۵7۰ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه 
ک  و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اما
گهی  موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آ
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را  داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
در اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره 
۲81۵ مورخ 1۴۰۰/۴/۹ آقای مرتضی کاظمی فرزند حسین نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 8۳/17 مترمربع مجزی شده از پاک شماره ۵ فرعی از ۶۴1 
اصلی واقع در قطعه ۵ بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی  
مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۶/۲7، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1۴۰۰/۰7/11 - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - 11۹۲۶1۹ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه 
ک  و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اما
گهی  موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آ
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در 
اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۲7۵۶ 
مورخ 1۴۰۰/۶/7 آقای محمد حجتی نجف آبادی فرزند مشهدی علیرضا نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۳۵۰/۹۵مترمربع مجزی شده از پاک شماره 
1 فرعی از ۶۵۵ اصلی واقع در قطعه ۹ بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی 
مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۶/۲7، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1۴۰۰/۰7/11 - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - 11۹۲۶۰۰ / 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 1۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶11۹ مورخ 1۴۰۰/۰۵/۰۲ هیات دو آقای 
سعید کشانی به شناسنامه شماره ۳8۴۳ کدملی 1۲87۳1۹۴۵۹ صادره اصفهان 
فرزند احمد بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 1۵۰/۵۰ مترمربع 
از پاک شماره 777۹ فرعی از 1۴۹1۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت 
اسناد و اماک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد. لذا به منظور 
اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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: 1۴۰۰/۰7/11، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1۴۰۰/۰7/۲۶ – رییس اداره ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان موسوی 

– 11۹۹۴1۴ / م الف

آگهی

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهــان گفــت: با وارد شــدن 
واکسن کرونا برای واکسینه شدن 
دانش آموزان به منظور بازگشــایی مــدارس از آبان 
ماه، واکسیناســیون دانش آموزان 1۲ سال به باال را 

آغاز کردیم.
طاهره چنگیز با اشاره به اینکه نیمی از جمعیت استان 
اصفهان یک نوبت واکسن کرونا را دریافت کرده اند، 
اظهار کرد: با توجه به تأمین واکسن موجود در استان 
برای واکسیناســیون، ضروری است که شهروندان 

فرصت را برای واکسینه شدن خود و افراد 1۲ سال به 
باالی خانواده از دست ندهند.

ایمنی کودکان با تزریق واکسن کرونا
وی تاکید کرد: با وارد شدن واکسن کرونا برای واکسینه 
شدن دانش آموزان به منظور بازگشایی مدارس از آبان 

ماه واکسیناسیون دانش آموزان 1۲ سال به باال را آغاز 
کردیم، در آینده همه دانش آموزان از پنج سال به باال 

مجوز دریافت واکسن کرونا را خواهند داشت.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان، تصریح 
کرد: این مجوز در کشورهای دیگر صادر شده است 
و این اتفاق برای کودکان می تواند ایمنی بسیار خوبی 
در مقابله با این ویروس ایجاد و کمک کند تا مدارس 
کشــور دوباره بتواننــد فعالیت آمــوزش حضوری 

دانش آموزان را شروع کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

واکسیناسیون دانش آموزان 12 سال به باال آغاز شده است

خبر
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کارگردان سینمای کودک: 

مردم اصفهان حامی 
جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان هستند

قلعـه«  »راز  فیلـم  کارگـردان 
اصفهـان  مـردم  گفـت: 
بین المللـی  حامی جشـنواره 
فیلـم کـودکان و نوجوانـان هسـتند چـرا که ایـن 

اسـت.  معتبـر  و  تخصصـی  جشـنواره 
کریـم رناسـیان کارگـردان و تهیـه کننـده کـه بـا 
فیلـم »راز قلعـه« در بخـش مسـابقه فیلم هـای 
بلند ایرانی ایـن دوره از جشـنواره کـودکان و 
نوجوانـان حضـور دارد، در خصوص ایـن اثـر 
سـینمایی اش گفـت: فیلم نامـه »راز قلعـه« را 
از پنـج سـال گذشـته بـا همراهـی سـینا اقبالـی 
فیلم نامـه جشـنواره  بـرای بخـش  و  نوشـتیم 
کـودک ارسـال کردیـم و ایـن فیلم نامـه بـه بخش 

مسـابقه راه یافـت، امـا رتبـه نیـاورد.
وی افـزود: سـال گذشـته با فراخـوان جشـنواره 

کـودک در زمینـه اعـام حمایـت از تولید، ایـن 
فیلم نامـه را بـه دبیرخانـه ارسـال و موفـق بـه 
دریافـت هزینـه از شـهرداری اصفهـان بـرای 

سـاخت فیلـم شـدیم.
ایـن کارگـردان و تهیـه کننـده فیلـم کـودک بـا 
بیان اینکـه سـاخت فیلـم »راز قلعـه« از اول 
ازدیبهشت امسـال آغاز و در ۲8 روز فیلمبرداری 
در  فیلـم  داد: ایـن  ادامـه  رسـید،  پایـان  بـه 
روسـتای کلهـرود و قلعـه تاریخی مورچـه خورت 

فیلمبـرداری شـده اسـت.
وی بـا بیان اینکـه بازیگـران کـودک فیلـم »راز 
قلعـه« بـرای اولیـن بـار جلـوی دوربیـن رفتنـد، 
گفـت:، امـا بازیگـران بزرگسـال، بـرای بازیگـر 
اصلـی از یکـی از آموزشـگاه های اصفهـان فـرد 
مورد نظـر انتخاب شـد و دیگر بازیگـران از اهالی 

روسـتای کلهـرود هسـتند.
گفـت:  فیلـم  عوامـل  خصـوص  در  رناسـیان 
امیرغفارمنش، مریـم خدارحمی، محمد فیلی، 
مجیـد شـهریاری، بهـراد خـرازی، اسـماعیل 
موحدی، مصطفی بهشـتی، امیرحسن رفیعی، 
علـی اکبـر بهـادری، حامـد حسـینی، علـی 
محمدپـور بازیگران کـودک: طا ها عنبر افشـان، 
دانیال رفیـع، هلیا ملـک محمدی، امیرحسـین 
چلمقانـی، امیرعلـی نـادری در ایـن فیلم ایفـای 

نقـش دارنـد.
او بـا بیان اینکـه صفـا درویـش زرگـر، مجـری 
طرح، ایـرج رضایـی برنامه ریـز، میـاد سـهایی 
دسـتیار اول کارگـردان، محمـد فضیلـه مشـاور 
کارگردان و نگار رضایی منشـی صحنـه بوده اند، 
ادامـه داد: امیرحسـن رفیعـی، آرسـام رناسـیان 

دسـتیاران کارگـردان و محمـد فضیلـه مدیـر 
فیلمبـرداری بـوده اسـت.

این کارگردان گفـت: »راز قلعه« ماجرای کودکی 
را تصویـر می کنـد کـه پـدرش باسـتان شـناس 
بـوده و بـه دلیـل شـغل پـدر، مجبـور شـده اند 
خانوادگـی بـه یکـی از روسـتا های تاریخـی 
و تحصیـل  ثبت نـام  و حیـن  مهاجـرت کننـد 
در یکـی از مدارس ایـن روسـتا مـورد اذیـت 
همکاسـی هایش قـرار گرفتـه و بـه او پیشـنهاد 
می دهند بـرای بهبـود رابطـه شـان بـا وی باید او 
میخـی را از قلعه نفرین شـده بـرای آن هـا بیاورد 
کـه در ایـن زمـان ماجرا هـای جذابـی اتفـاق 

… فتـد می ا
رناسـیان کـه خـود اصالتـا اصفهانـی اسـت و بـه 
نوعـی بـا جشـنواره کـودکان و نوجوانـان بـزرگ 
شـده اسـت، در خصوص ایـن جشـنواره اظهـار 
فیلم هـای  المللـی  بیـن  جشـنواره  داشـت: 
کـودکان و نوجوانـان جشـنواره ای تخصصـی 
و معتبـر اسـت کـه مـردم اصفهـان حامـی آن 

. هسـتند
او بـا تاکید بر لـزوم تقویت سـینمای کـودک بیان 
کرد: جشـنواره بیـن المللـی فیلم هـای کودکان 
و نوجوانان ظرفیت خوبی بـرای تقویت تولیدات 
سـینمای کـودک و نوجـوان اسـت و ایـن امـر بـه 
شـرطی حاصـل می شـود کـه مسـئوالن نیـز 

جشـنواره را همراهـی کننـد.
ایـن کارگـردان و تهیـه کننـده سـینمای کـودک 
گفـت: بایـد سـینمای کـودک بـه جایـگاه واقعی 
خود کـه اکـران فیلم های این حوزه بـرای چندین 

بـار در یـک سـال در سـینما ها اسـت، بازگردد.
وی در پایـان، تجمیـع سـینما های اصفهـان در 
چهاربـاغ را چالـش بـزرگ در این شـهر دانسـت و 
گفت: بسـیاری از کودکان شـرق، غرب، شـمال 
و جنـوب اصفهـان از سـینمای کـودک محـروم 
هسـتند و بایـد در این زمینـه تمرکـز ویژه داشـته 

باشـیم.

جشنواره

معــاون خادمیــاران دبیرخانــه کانون هــای 
خدمت رضوی استان اصفهان گفت: سومین 
جشنواره خدمت رضوی با هدف الگوسازی از 
فعالیت های موفق کانون های رضوی در حال 

برگزاری است.
سید محمد حسین امامی با اشاره به برگزاری 
ســومین جشــنواره خدمت رضــوی، اظهار 
داشــت: این جشــنواره با هدف الگوســازی 
از فعالیت هــای موفــق کانون هــای رضوی، 
خادمیــاران و یــاروان رضــوی در عرصه های 

مختلف انجام می شود.
وی افزود: در واقع این جشنواره یکی از مهم ترین 
راهکارها برای ارتقا کیفی فعالیت ها و الگوسازی 
اقدامات در سراسر کشور به شــمار می رود که 
یکی از بهتریــن رویکردهــا و راهبردهــا برای 

شناسایی فعالیت های شاخص است.
معاون خادمیاران دبیرخانه کانون های خدمت 
رضوی اســتان اصفهان گفت: این جشنواره 
همه ساله برگزار می شود و سومین جشنواره نیز 
از آغاز دهه کرامت در ۲۲ خرداد ماه لغایت پایان 
آذرماه در حال برگزاری است و امکان بارگزاری و 

ثبت آثار ادامه دارد.
وی در خصــوص محورهــا و بخش های ایــن 
جشــنواره گفت: این جشــنواره در دو بخش 
کلی ایده های خاق و نوآورانه و فعالیت های برتر 
و الگویی است که محور اصلی شامل ۴ بخش، 
تقویت شبکه های خادمیاری، توانمندسازی 
مخاطبان، جلب مشارکت های مردمی به ویژه 

در بخش یاوران حقوقی و حقیقی، ایجاد حال و 
هوای امام رضایی است.

     بررسی آثار در سه بخش مناسبتی
امامی با بیان اینکه کل آثار ارسالی در سه بخش 
مورد بررسی قرار می گیرد، افزود: آثاری که در 
خصوص ایده های خاق و نوآورانه مرتبط با دهه 
کرامت، دهه آخر ماه صفر و ایجاد حال و هوای 
امام رضایی به ویــژه در چهارشــنبه های امام 

رضایی باشد مورد توجه است.
وی بــا درخواســت از مشــارکت حداکثــری 
همه خادمیــاران و مســئوالن کانــون گفت: 
مخاطبان این جشــنواره با مراجعه به ســامانه 
خدمت رضوی نســبت به ثبت آثار خود اقدام 
کنند زیرا این ایده ها مورد استفاده سایر استان ها 
نیز قرار می گیرد و در کتاب خدمت رضوی هم از 

سوی آستان قدس به چاپ می رسد.
معاون خادمیاران دبیرخانه کانون های خدمت 
رضوی اســتان اصفهــان خاطر نشــان کرد: 
خادمیاران در بخش بارگزاری تصاویر به کیفیت 
آن دقت داشته باشند که 8 اثر را به صورت مجزا 
از بین آثار یاوران رضــوی، کانون های خدمت 
رضوی و محلی، خادمیاران و… مورد بررسی قرار 
می گیرد و در مجموع در کل استان ۳۵ اثر جهت 

تقدیر و جوایز منتخب خواهد شد.
وی یادآور شد: ۴ اثر توسط مشهد و مورد ارزیابی 
ملی قرار خواهد گرفت که ۳ اثر از فعالیت های 
الگویی و یک اثر هم از فعالیت های خاقانه مورد 

تقدیر قرار می گیرد.

معاون خادمیاران دبیرخانه کانون های خدمت رضوی استان اصفهان:

سومین جشنواره خدمت رضوی در حال برگزاری است

خبر

بیش از 7۰ درصد ســفره قلمکار کشور 
در شهر خورزوق تولید می شود.

سرپرســت نمایندگی میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی وگردشگری شهرستان 
برخوار گفت: دراین شهر بیش از هزار 
و ۶۰۰ هنرمنــد در بیــش از 8۰ کارگاه 
هنر قلمــکاری را بــر روی پارچه نقش 

می زنند.
نســرین غزنــوی افــزود: هنرمنــدان 
صنعتگــر تاکنــون ۲۵ نشــان ملــی 
مرغوبیت صنایع دســتی در هنر سفره 

قملکار دریافت کرده اند.
وی گفــت: ســاالنه بیــش از 1۰۰ 
هزار مترمربع ســفره قلمکار در شــهر 
خورزوق تولید می شــود که بخشــی از 
آن به کشور هایی همچون ژاپن، آلمان، 
فرانسه و کشور های حاشیه خلیج فارس 

صادر می شود.
سرپرســت نمایندگی میراث فرهنگی 
شهرســتان برخــوار، صفــر تــا 1۰۰ 
آفرینش ایــن هنر باســابقه را در شــهر 
خــورزوق مهیــا دانســت و افــزود: در 
شــرایطی که کرونا بازار صنایع دستی 
را دچار رکورد کرده بود، این هنر از رونق 
خاصی برخــوردار اســت بطوریکه 1۰ 
کارگاه دیگــر به مجموعــه کارگاه های 

فعال در این شهر اضافه شده است.
هنر قلمــکاری در دوره شــاه عباس با 
توجه به عاقه درباریان و توجه خاصی 
که به این صنعت داشتند، به اوج رسید.

صنایع دستی

هنری به یادگار مانده 
از دوره صفوی:

خورزوق پایتخت سفره 
قلمکار ایران

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک موردتقاضا به شرح زیر به 
منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای 
شماره 1۵۹۵ مورخ 1۴۰۰/۳/۲۶ خانم شهناز ابراهیم نجف آبادی فرزند علی محمد نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۴۰/۰8 مترمربع مجزی شده از پاک شماره ۶۲۴ اصلی 
واقع در قطعه ۶ بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۶/۲7، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰7/11 - حجت اله 
کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی 

- 11۹۲۴۹۴ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند. آرای شماره ۲۵۵۳ و ۲۵۵۴ مورخ 1۴۰۰/۰۵/۲۵ خانم عاطفه معینی فرزند 
ابراهیم نسبت به چهار و هشتصد و هشتاد و چهار – هشتصد و هشتاد و نهم دانگ مشاع و آقای 
عمو اکبری ساری فرزند علی نسبت به یک و پنج – هشتصد و هشتاد و نهم دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۰8/11 مترمربع مجزی شده از پاک شماره ۹۰۹  اصلی 
واقع در قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۶/۲7، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰7/11 - حجت 
اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف سیدروح اله 

موسوی - 11۹۲88۳ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
رای شماره ۲۵۲8 مورخ 1۴۰۰/۰۵/۲1 خانم فریبا امینی نجف آبادی فرزند جعفر نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۳۰۳/8۳ مترمربع مجزی شده از پاک شماره 1۰۲۶  
فرعی از ۶ اصلی واقع در بخش 1۲ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی  مشاعی 
می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۶/۲7، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰7/11 - 
حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف سیدروح 

اله موسوی - 11۹۲۹۰۹ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک موردتقاضا به شرح زیر به 
منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. آرای 
شماره ۲۵۶۵ و ۲۵۶۶ مورخ 1۴۰۰/۰۵/۲۵ آقای مجید نصیران نجف آبادی فرزند سلطانعلی 
نسبت به سه دانگ مشاع و خانم ناهید فاضل فرزند محمدرضا نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۵۰/77 مترمربع مجزی شده از پاک شماره ۳۶7 اصلی 
واقع در قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۶/۲7، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰7/11 - حجت اله 
کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی 

– 11۹۲8۹7 / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک موردتقاضا به شرح زیر به 
منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای 
شماره ۲۵77 مورخ 1۴۰۰/۰۵/۲۶ خانم الهام حسنی فرزند محمد علی نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 178/۳۰ مترمربع مجزی شده از پاک شماره 118 اصلی واقع در 
قطعه1۰ بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۶/۲7 -تاریخ انتشار نوبت  دوم : 1۴۰۰/۰7/11 - حجت اله 
کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین میرعباسی 

- 11۹۲7۹۹ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک موردتقاضا به شرح زیر به 
منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای 
شماره ۲۵۵1 و ۲۵۵۲ مورخ 1۴۰۰/۰۵/۲۴ آقای اکبر کامرانیان نجف آبادی فرزند قربانعلی 
نسبت به سه دانگ مشاع و خانم زهره کامرانیان نجف آبادی فرزند حسین نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۰۳/7۵ مترمربع مجزی شده از پاک شماره 1۰1۵ 
اصلی واقع در قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی  مشاعی 
می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۶/۲7، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰7/11 
- حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسی - 11۹۲71۹ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک موردتقاضا به شرح زیر به 
منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای 
شماره ۲۶۹۳ مورخ 1۴۰۰/۶/۶ خانم اکرم اسرافیلیان نجف آبادی فرزند غامرضا نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۴۴/۵۳ مترمربع مجزی شده از پاک شماره 1۰7 اصلی 
واقع در قطعه ۶ بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۶/۲7، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰7/11 - حجت اله 
کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی 

- 11۹۲۶۶8 / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک موردتقاضا به شرح زیر به 
منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای 
شماره ۲۵8۵ مورخ 1۴۰۰/۰۵/۲۶ خانم آرزو حبیب الهی نجف آبادی فرزند محمد نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 18۶/۹۵ مترمربع مجزی شده از پاک شماره ۵۹۴ اصلی 
واقع در قطعه ۶ بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۶/۲7، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰7/11 - حجت اله 
کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی 

- 11۹۲8۶۴ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک موردتقاضا به شرح زیر 
به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند. آرای شماره 1۰1۵ و 1۰1۴ مورخ 1۴۰۰/۰۲/۲۲ و آرای اصاحی 
شماره ۲۵۲۵ و ۲۵۲۶ مورخ 1۴۰۰/۰۵/۲1 آقای عباسعلی فتاحی فرزند غامعلی نسبت 
به چهار دانگ مشاع و خانم رضوان فاحیان نجف آبادی فرزند محمدرضا نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۶۰/۵۶ مترمربع مجزی شده از پاک شماره 
1 و ۲  فرعی از ۹۵۹ اصلی واقع در قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی 
مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۶/۲7، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1۴۰۰/۰7/11 - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - 11۹۲۹17 / 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 1۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۳۰7 مورخ 1۴۰۰/۰۵/1۰ هیات چهار خانم 
ملیحه رضائی جوزدان به شناسنامه شماره ۴۲۵۴۳ کدملی 1۲8۰8۵1۰۲۳ صادره 
اصفهان فرزند رجبعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۳۳۳/۰7 مترمربع 
پاک شماره 1۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اماک شمال 
اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت مالک رسمی صادق 
شیروانی جوزدانی لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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: 1۴۰۰/۰۶/۲7، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰7/11 – رییس اداره ثبت اسناد و اماک شمال 

اصفهان موسوی – 11۹۳۶۴۹ / م الف

آگهی تحدید حدود عمومی 
پیرو آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1۳۹۹ و 1۴۰۰ به موجب  ماده 1۴ قانون ثبت 
تحدید حدود رقبات زیر واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان در تاریخ ذیل بعمل خواهد 

آمد.
1( پاک 1۳۵۵۰/1۰77 آقای محمد و محمود و مریم و فاطمه و احترام فرزندان فضل 
اله و رشید و فرشاد فرزندان احمد )نام خانوادگی همگی پاک فر( ششدانگ قسمتی 
از محل گل انداز جوی سودان جهت تلفیق به پاک های 1۳1فرعی و ۲۶۰ فرعی از 

1۳۵۵۰ اصلی  واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان    
۲( پاک 1۳۹۴۳/7 آقای سید اصغر شیردلی فرزند ماشااله ششدانگ یکبابخانه 
مجزی شده از 1۳۹۴۳/1واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان برای روز سه شنبه 

1۴۰۰/8/۰۴
۳( 1۵17۶/۲۲۲8 آقایان حسن و محمد و خانمها زهرا و مهری فرزندان احمد )نام 
خانوادگی همگی اعرفی( وغیره ششدانگ قسمتی از محل جاده دنبال چشمه که  
با پاک 1۵17۶/۵۴ تواما بصورت یکباب ساختمان درآمده بایستی با هم تجمیع 

شوند واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان 
۴( 1۵۳۲۳/۳ شهرداری اصفهان ششدانگ یک قطعه زمین که سابقا کوچه بوده 
است جهت تلفیق به پاکهای 1۵۳۲۴ و1۵۳۲۳/۲ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان. 

برای روز چهارشنبه 1۴۰۰/8/۰۵
تحدید حدود اماک مرقوم در تاریخ های فوق الذکر در محل شروع و بعمل خواهد آمد 
و درصورت مصادف با تعطیلی پیش بینی نشده عملیات تحدید حدود در اول وقت 
اداری روز بعد انجام خواهد شد. لذا به موجب این آگهی به مجاورین اخطار میگردد 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور بهم رسانند. درصورتیکه هریک از صاحبان 
اماک در محل حضور نداشته باشند عملیات تحدید حدود با حضور مجاورین و حدود 
اظهار شده ازطرف آنها بعمل خواهد آمد و مهلت اعتراض به تحدید حدود طبق ماده 
۲۰ قانون ثبت اسناد و اماک سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی می باشد 
و مطابق ماده 8۶ آیین نامه قانون ثبت معترض می بایستی ظرف مدت سی روز از 
تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصاح قضایی تقدیم 
نماید درغیراینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید اداره ثبت 

اسناد و اماک بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را برابر مقررات ادامه میدهد.
تاریخ انتشار: یکشنبه 1۴۰۰/7/11

رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان
سیداسداله موسوی

1۲۰۲17۵ / م الف

آگهی



سال پنجم - شماره  12۴3 
یکشنبه  11 مهر 1۴۰۰ - 2۶ صفر 1۴۴3

3  اکتبر   2۰21 ورزش6

پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی فوتسال عمان 
به محمد ناظم الشریعه سرمربی ایران صحت 

ندارد. 
بعد از باخت تیــم ملی فوتســال ایران مقابل 
قزاقســتان در جــام جهانــی ۲۰۲1 و حذف 
از این مسابقات بحث ایجاد تغییر در کادر فنی 
تیم ملی فوتســال ایران به میان آمد. بعضی از 
گمانه زنی های حتی تا انتخاب سرمربی بعدی 
برای تیم ملی پیش رفته اســت؛ در حالی که 
فدراســیون فوتبال هنوز تصمیم قطعی برای 
ادامه کار یا قطع همکاری بــا کادر فنی فعلی 

نگرفته است.
در این میان حتی بحث پیشنهاد سرمربیگری 
تیم ملی فوتسال عمان به ســیدمحمد ناظم 

الشریعه سرمربی ایران مطرح شد.
پیگیری ها نشــان می دهد فدراسیون فوتبال 
عمان چنین پیشنهادی به ناظم الشریعه نداده 

و این خبر صحت ندارد.
احتمال دارد در جلســه ای که ایــن هفته بین 
اعضای کادر فنی تیم ملی فوتسال با مدیران 
فدراســیون فوتبال برگزار می شــود، تکلیف 

نیمکت تیم ملی هم مشخص شود.

تیم فـوالد مبارکه سـپاهان بـرای چهارمین بار 
متوالی قهرمان لیگ برتر ووشـو ایران شـدند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل ورزش 
و جوانـان اسـتان اصفهـان، در سـومین روز 
لیگ برتـر ووشـو بانوان ایـران، جـام مدافعان 
سـامت و یادواره هشـت سـال دفـاع مقدس 
هیـات  صفـر  بـر   1۲ نتیجـه  بـا  سـپاهان 
ووشـو کرمانشـاه را شکسـت داد، هیـات 
ووشـو شبسـتر بـا نتیجـه دو بـر ده مغلـوب 
فـوالد مبارکـه سـپاهان شـد، دانشـگاه آزاد 
اسـامی نیز با نتیجه ۳ بر ۹ از طایی پوشـان 

اصفهانـی شکسـت خـورد و فـوالد مبارکـه 
سـپاهان با نتیجه 1۰ بـر ۲ هیات ووشـو البرز 

غلبـه کـرد.
در روز پایانـی لیـگ امسـال تیم فـوالد مبارکه 
سـپاهان بـرای چهارمیـن دوره پیاپـی بـر 
سـکوی نخسـت قـرار گرفـت، دانشـگاه آزاد 
دوم شـد و هیات ووشـو شبسـتر نیز رتبه سوم 

را بدسـت آورد.
لیگ برتر ووشـو بانوان امسـال با حضـور پنج 
کادمی ملـی  تیـم و بـه صـورت دوره  ای در آ

ووشـو برگزار شـد.

خبرخبر
تکذیب پیشنهاد تیم ملی فوتسال عمان 

به سرمربی ایران
چهارمین قهرمانی متوالی بانوان سپاهان 

در لیگ برتر ووشو 

آمادگی برای میزبانی از تماشاگران وجود دارد
رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ:

مســابقات  کمیتــه  رئیــس 
ســازمان لیگ فوتبال می گوید 
حساســیت  نســبت به شرایط 
کیفیت استادیوم های مسابقات باالتر رفته است. 
ســهیل مهدی رئیس کمیته مســابقات سازمان 
لیگ در حاشــیه قرعه کشــی رقابت هــای لیگ 
دســته یک دربــاره شــرایط اســتادیوم های این 
مســابقات گفت: یکــی از مواردی کــه خیلی به 
چشــم می آید، اســتادیوم یک بازی اســت که از 
اهمیــت زیادی برخوردار اســت. حساســیت ما 
نسبت به استادیوم ها باال رفته است. ما زمین های 
بی کیفیت را از رقابت های لیگ برتر خارج کردیم و 
در لیگ های پایین تر هم این کار را انجام می دهیم. 
ما از معیارهــای خود عقب نشــینی نمی کنیم تا 
میزبان هــا عملکرد خوبی داشــته باشــند. باید 
آسایش فنی در مســابقات وجود داشته باشد. او 
درباره حضور تماشــاگران در استادیوم ها گفت: 
با توجه به خبرهــای خوبی کــه از معاونت وزارت 
بهداشــت گرفتیم، ما هــم امیدوار شــدیم. روند 
واکسیناسیون کرونا هم بهتر شده است. امیدوارم 
شرایط، روز به روز بهتر شود. آمادگی برای میزبانی 
بازی ها وجود دارد به شرطی که مدیریت بهداشت 

کشور این اجازه را بدهد.
او در ادامه صحبت های خود در خصوص شرایط 
کیفیت استادیوم های مسابقات خاطرنشان کرد: 
ما یک بحث تاریخ برگزاری مســابقات داریم که 
گفته شده برخی درخواست تعویق مسابقات را 
داده اند. وقتی تاریخی قطعی اعام شود، معطل 
استادیوم نمی شویم. از همه چیز مهم تر برگزاری 
مسابقات است. امیدوارم هر چه زودتر مشکات 

استادیوم ها برطرف شود.
رئیس کمیته مســابقات ســازمان لیگ در پاسخ 
به سوال خبرنگار ایســنا مبنی بر انتقال مالکیت 
باشــگاه هوادار و چالش های این انتقال گفت: 
بحث مالکیت تیم ها همیشه چالش زا بوده است. 
نمی خواهم استرس تصمیم گیرنده ها را بیشتر 
کنم. این بخش از مســائل را باید هیات رئیســه 
سازمان لیگ تصمیم گیری کند و ما برگزار کننده 

مسابقات هستیم.
مهدی درباره وضعیــت تیم ســایپا در لیگ یک 
گفت: باشگاه سایپا اگر اعتراضی دارد،  می تواند 

راه هــای قانونی خودشــان را بروند. مــن برگزار 
کننده مسابقات هســتم و اباغی به من بشود، 
باید آن را لحاظ کنم. تا اینجای کار آخرین اباغیه 
به من، حضور ســایپا در رقابت های لیگ دسته 

یک است.
او دربــاره تاریــخ برگزاری مســابقات لیــگ برتر 
گفــت: مــا در ســال پیــش از رقابت هــای جام 
جهانی هستیم. اشکال خیلی بزرگی که امسال 
داریم، متمرکز بــودن رقابت های لیگ قهرمانان 
آسیاســت. بعد از ایــن مرحله فیفــا دی داریم و 
 AFC ۴۵ روز تعطیلــی داریم که از طــرف فیفا و
اســت. اگر یک روز تقویــم مســابقات لیگ برتر 
به تعویق بیفتــد، تیم های لیگ برتــر دچار ضرر 
می شــوند. امیدوارم بازی ها بــا کمترین تعویق 
برگزار شــود. ما با تیم ملی و سرمربی محترم تیم 
ملی بر ســر برنامه ریزی ها به توافق رســیدیم. و 

مشکلی نداریم.
رئیس کمیته مســابقات ســازمان لیــگ درباره 
حضــور تماشــاگران در اســتادیوم های فوتبال 
تاکید کرد: من فقــط می توانم پیشــنهاد دهم. 
من بارها گفتم حضور تماشاگر به بازی رنگ و بو 
می بخشــد. امیدوارم مدیریت بهداشتی کشور 
کمک کند و منتظر دســتورهای بعدی هستیم. 
درباره مسابقات تیم ملی هم باید منتظر خبرهای 
بعدی هم باشیم. درباره تیم ملی وقتی صحبت 
می کنیم، اســتادیوم آزادی مطرح می شــود که 
از معیارهای بین المللی برخوردار اســت اما در 
استادیوم های دیگر ما مشــکات قابل توجهی 
داریم و نمی خواهیــم بگوییم در یک ورزشــگاه 
تماشــاگر هســت و در ورزشــگاه دیگر تماشاگر 

نیست.
او افزود: برای حضور هواداران در ورزشگاه ها اول 

باید روش مدیریت تماشاگران در بازی های ملی 
را بررسی کنیم بعد درباره اینکه در بازی های لیگ 
برتر بتوانیــم تماشــاگران را راه بدهیم، صحبت 

کنیم.
مهدی درباره برگزاری مســابقه سوپرجام گفت: 
طبق برنامه ریزی ما این بــازی قبل از بازی های 
تیم ملی قرار بود برگزار شود. با توجه به بازی های 
ســنگینی که تیــم ملــی دارد، ۴ بازیکن خوب 
تیم ملی در رقابت ســوپر جام هم حضور دارند و 
 این مســاله باعث شد ســرمربی تیم ملی در این 

خصوص نگرانی هایی داشته باشد.
رئیس کمیته مســابقات ســازمان لیــگ درباره 
انتخاب ورزشگاه نساجی در رقابت های لیگ برتر 
گفت: آن ها ورزشگاه شهید وطنی را دارند درست 
می کنند، ما منتظر هستیم این باشگاه ورزشگاه 
جدید خود را معرفی کند و آن  را ارزیابی می کنیم.
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رئیس هیئــت هندبال اســتان 
اصفهــان گفــت: هــر زمــان 
فدراســیون هندبــال و اداره کل 
ورزش و جوانان، اجازه برگزاری مســابقات را صادر 
کنند مسابقات استانی رده های پایه را برگزار خواهیم 

کرد. 
سیدحسن افتخاری درباره عملکرد هیئت هندبال 
استان در ۶ ماهه نخست سال اظهار داشت: شیوع 
کرونا فعالیت همه رشته های ورزشی را تحت تأثیر قرار 
داد، با این حال در بخش مسابقات ۳ تیم سپاهان، 
سپاهان نوین و ذوب آهن را در رقابت های لیگ برتر 
داریم که از شرایط خوبی در جدول برخوردار هستند.

وی ادامه داد: در این مدت تیم های هندبال ساحلی 
بانوان و آقایان در مسابقات ساحلی منطقه جنوب 
شرکت کردند که تیم بانوان استان به مقام دوم رسید 
و اصفهان میزبان مرحله نهایی خواهد بود. در بخش 
آقایان نیز ۲ تیم نجف آباد و اصفهان به مقام های سوم و 

چهارم رسیده و به مرحله دوم صعود کردند.

رئیس هیئت هندبال اســتان افــزود: در این مدت 
مسابقات هندبال خیابانی بانوان در یزد برگزار شد 
که ۳ تیم از اصفهان به این مسابقات اعزام کردیم. قرار 
است طی چند روز آینده ۴ تیم به مسابقات جوانان 
باشگاه ها و دستجات آزاد کشور که در یاسوج برگزار 
خواهد شــد، اعزام کنیم و پس از آن تیم نوجوانان 

استان به مشهد اعزام خواهند شد.
افتخاری اضافه کرد: روز جمعه هفته گذشته تست 

داوری را طبق اباغ فدراســیون برگــزار کردیم. در 
بخش ارتقاء مربیگری نیز طی این مدت کاس های 
توجیهی به صورت آناین برگزار شــد اما دوره های 
مربیگری که منجر به صدور کارت شود، باید حتما 
حضوری باشد و به دلیل شیوع کرونا نتوانسته ایم این 
دوره ها را برگزار کنیم که ان شاءالله در نیمه دوم سال 

تشکیل خواهد شد.
وی دربــاره اقدامــات انجام شــده در بخــش پایه، 

خاطرنشان کرد: تیم های پایه ما تا جایی که امکان 
داشته تشکیل شده و بازیکنان در حال تمرین هستند 
و هر زمان فدراســیون هندبــال و اداره کل ورزش و 
جوانان، اجازه برگــزاری مســابقات را صادر کنند 

مسابقات استانی را برگزار خواهیم کرد.
افتخاری درباره تقویم هیئت هندبال در نیمه دوم سال 
جاری گفت: در نیمه دوم سال مسابقات استانی در 
همه رده های سنی برگزار خواهد شد و کاس های 
مربیگری و داوری را از ماه آینده برگزار خواهیم کرد. 
همچنین تیم های دسته یک در هر ۲ بخش بانوان 
و آقایان تشکیل خواهد شد؛ البته ما در دسته یک 
بانوان ۲ ســهمیه ذوب آهن و ریف و در بخش آقایان 
تیم پرواز هوانیروز را داریم و در بخش آقایان ۲ تیم دیگر 
برای حضور در رقابت های دسته یک اعام آمادگی 
کرده اند و باید برای این ۲ باشــگاه سهمیه بگیریم. 
همچنین تیم های اســتان در هر ۲ بخش آقایان و 
بانوان، در تمام رده های سنی نونهاالن، نوجوانان 

و جوانان به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.

رئیس هیئت هندبال اصفهان: 

برای برگزاری مسابقات استانی منتظر مجوز فدراسیون هستیم 
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مطهره احمدیان نوجوان کاراته کای اصفهانی در 
رقابت های لیگ جهانی کاراته وان ۲۰۲1 استانبول 
برای کشور تاریخ ساز شد. سرمربی تیم کاراته استان 

در بخش کاتا با اشاره به اینکه این عنوان را تاکنون 
هیچ نونهالی در کشور کسب نکرده گفت: در این 
مسابقات ۲۲ ورزشکار از سراسر دنیا در لیگ جهانی 
حضور داشــتند و مطهره با اختاف اندک در کاتا 

سبک شیتوریوهایاسی نائب قهرمان شد.
فرناز روانخواه با بیان اینکه مطهــره احمدیان از ۶ 
سالگی ورزش کاراته آغاز کرده افزود: این نوجوان 
کاراته کا کشور دست از تاش برنداشته و این روز ها 
ســخت در حال تمرین برای حضور در مســابقات 
استعداد های برتر که قرار است به میزبانی اصفهان 

برگزار شود، است.

در مراسم قرعه کشی رقابت های هندبال مردان 
رده سنی جوانان کشور تیم های اصفهانی حریفان 

خود را شناختند.
در این مسابقات 18 تیم هندبال مردان رده سنی 
جوانان در چهار گروه چهــار و پنج تیمی با هم به 

رقابت می پردازند.
از هر گروه دو تیم به مرحله بعد راه یافته و تیم های 
راه یافته به شــکل ضربدری برای راهیابی چهار 
تیم به مرحله بعدی رقابت و نهایت دو تیم به فینال 

خواهند رسید.
بر این اســاس در گــروه C، ســپاهان اصفهان با 
درخشان کویر گرمسار، هیات هندبال سنندج، 
زاگرس اســام اباد همگروه اســت و ذوب آهن 
اصفهان هم در گروه D با فراز بام خائیز ب، ذغال 
سنگ طبس و هیات هندبال تبریزهمگروه شده 

است.
این مسابقات تا 1۲ مهرماه در سالن پوریای، ولی 

یاسوج برگزار می شود.

قطر،میزبان جام جهانــی ۲۰۲۲،کمترین هزینه 
تور های هواداری جام جهانی را اعام کرد. 

بر اساس بیانیه مطبوعاتی گروه هواپیمایی قطر، 
شرکت مسافرتی Qatar Airways Holidays، یک 
ســال قبل از جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲، تور های 
هواداری خود را راه اندازی کرد. حداقل قیمت تور 
شامل بلیط مسابقات، پرواز ها و محل اسکان، ۳.8 

هزار دالر ) 11۰میلیون تومان( است.
در این گــزارش آمده اســت: از این پس هــواداران 
می توانند بلیط مسابقات را برای حمایت از تیم های 
مورد عاقه خود در طول جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ 

رزرو کنند. "
اولین قدم این است که هواداران برای دسترسی به 
تور و رزرو صندلی برای مسابقات منتخب به باشگاه 
ویژه شــرکت »قطر ایرویز« بپیوندند. هواداران باید 
تیم مورد عاقه خود را انتخاب کنند، اما اگر تیم مورد 
عاقه آن ها از مرحله انتخابی عبور نکند، تمام پول 
پرداخت شده بازگردانده می شود یا از آن ها خواسته 

می شود که مسابقات تیم دیگری را انتخاب کنند.
طرفداران فوتبال این فرصت را خواهند داشت که از 
بین هفت برنامه )تور( پیشنهادی که قیمت آن ها از 
۳.8 هزار دالر شروع می شود، یکی را انتخاب کنند. 
در صورت تمایــل، طرفــداران می توانند خدمات 

اضافی مانند ترانسفر فرودگاهی یا تور های داخلی 
را به برنامه خود اضافه کنند.

هر مهمان جام جهانی می تواند در مجموع هفت 
مسابقه را با گرفتن بیش از یک بسته تور رزرو کند. در 
صورت شکست تیم منتخب او، می توان بلیط ها را با 

مسابقات موفق ترین تیم گروه عوض کرد.
تور های جام جهانــی ۲۰۲۲ در حال حاضر در ۲۶ 
کشور جهان از جمله اســترالیا، نیوزلند، فرانسه، 
آلمان، رومانی و تایلند در دسترس است و در ماه های 
آینده با توجه به توافق در ســایر کشور ها نیز امکان 

پذیر خواهد بود.
پیش از این، برگزار کنندگان جام جهانی  قطر گزارش 
داده بودند که هواداران واکسینه شده در برابر ویروس 
کرونا با واکسن های به رســمیت شناخته شده در 
قطر، می توانند برای تماشای بازی ها به این کشور 

سفر کنند.
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تاریخ سازی نوجوان کاراته کای اصفهانی 

رقابت تیمهای اصفهانی 
در مسابقات هندبال رده جوانان کشور 

حداقل هزینه تور جام جهانی قطر،
۱۱۰میلیون تومان!! 
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بیســت و پنجمین دوره مســابقات هندبال 
قهرمانی جهان از دهم آذرماه در اسپانیا آغاز 
می شــود، رویدادی که برای نخســتین بار با 
حضور ۳۲ تیم برگزار می شود. افزایش تعداد 
تیم ها، سهمیه آسیا را بیشــتر کرد و قرار شد 
۶ تیم برتر رقابت های قهرمانی آســیا، راهی 

اسپانیا شوند. 
تیم ملی هندبال بانوان پس از برگزاری اردوهای 
فشرده و سخت راهی اردن شــد و تنها با یک 
شکســت مقابل ژاپن در دور مقدماتی عاوه 
بر کســب جواز اولیــن حضور در مســابقات 
جام جهانی اسپانیا، راهی مرحله بعدی شد؛ 
هر چند در ادامه راه هندبالیست های دختر دو 
شکست دیگر متحمل شدند و در جایگاه چهارم 

آسیا قرار گرفتند.
آزاده وسیلی - ناظر داوری و کارشناس هندبال 
در خصوص عملکــرد تیم ملــی هندبال در 
رقابت های آسیایی و کسب رتبه چهارم آسیا، 
در گفت وگو با ایســنا، اظهارکــرد: تیم ملی 
هندبال بانوان ایران برای اولین بار به مسابقات 
جام جهانی راه پیدا کرد و این بی شــک برای 
رشته ای مانند هندبال که موفقیت آن نیازمند 
یکپارچگی و زیرساخت و برنامه ریزی است، 

اتفاق بسیار مهمی است.
وی افزود: موفقیتی که امســال در مسابقات 
آسیایی حاصل شد، نتیجه تاش امیدوارانه 
جامعه هندبال زنان در سال های اخیر است، 
تاش هایی که مدیریت ارشد فدراسیون را به 
نقطه عطف اعتماد در تصمیم برای تشکیل، 
برگزاری اردوها و اعزام تیم ملی به مســابقات 
آسیایی رساند. تیم ملی هندبال بانوان ایران 
که در دوره های گذشته در مسابقات آسیایی 
شــرکت کرده بود، تجارب موفقی نداشــت 
و باخت با اختــاف زیاد همــواره وزن تجربه 

شکست را سنگین تر کرده بود.
این کارشناس هندبال بانوان ادامه داد: شاید 
به همین خاطر حضور موفق بانوان در این دوره 
و کســب نتایج آبرومند در مجموع مسابقات 
و راهیابی به مســابقات جهانی را بتوان نقطه 
شــروعی برای نگاه حرفه ای و جامع تر به این 
بخش از جامعه هندبال ایران دانست، چرا که 
بانوان ایران در مجموع با گذرانــدن 7 اردوی 
داخلی و از همه مهم تر اســتفاده از ظرفیت 
فنی، کادر فنی تمام ایرانی خود به این موفقیت 

دست پیدا کرد.
وسیلی اضافه کرد: اقدام به موقع فدراسیون 
در تصمیم برای اعزام موفق و استفاده از همه 
ظرفیت ها، بی طرفــی در انتخاب بازیکنان، 
شایســته ســاالری و اعتماد به مربیان بانوی 
حاضر در لیگ و استفاده از ظرفیت دانش آن ها 
و ایجاد حس امید و حمایت یکپارچه و انسجام 
در جامعه هندبال جهت پشتیبانی از تیم ملی 
بانوان در مجموع موفقیتی را رقم زد که حاوت 

آن کام کل جامعه ورزش بانوان را شیرین کرد.
وی خاطر نشان کرد: امیدوارم در ادامه راه نیز 
فدراسیون همچون این مدت حمایت خود را از 
تیم ملی بانوان ادامه دهد و اردوهایی در سطح 
جهانی برای بانوان در نظر بگیرد و بازیکنان نیز 
قدرِ این فرصت عالی را به خوبی بدانند و بتوانند 
با آمادگی وارد عرصه رقابت جهانی شــوند و 
ظرفیت و استعدادهای خود را در سطح جهانی 

به نمایش بگذارند.
ناظر داوری  بــا بیان اینکه هندبــال یکی از 
رشته های ریشــه دار در ورزش بانوان است، 
گفت: هندبال در کشور جایگاه خوبی دارد، 
فعالیت کانون های هندبال و برگزاری منظم 
مســابقات هندبال دانش آمــوزی به تقویت 
زیر ساختها کمک کرده و در سطح لیگ نیز 
همواره تیم های خوب و قدرتمندی در لیگ 

داشتیم.

بانوان ملی پوش ســپاهان دو مــدال طا در 
مســابقات دو و میدانی قهرمانی نوجوانان و 

جوانان قهرمانی آسیای میانه کسب کردند.
به گزارش پایگاه خبری باشــگاه سپاهان، با 
پایان مسابقات دو و میدانی نوجوانان و جوانان 
قهرمانی آسیای میانه که به میزبانی ازبکستان 
برگزار شد، در ماده پرتاب چکش جوانان، بیتا 
فکری ملی پوش سپاهان سکو های قهرمانی 

آسیای میانه را تصاحب کرد.
بیتا فکری با پرتابی به طول ۵۵.۹1 متر به مقام 

قهرمانی رسید.
در مرحله نهایی مــاده ۲۰۰ مترجوانان هم 
محدثه ابراهیم پور دونده ملی پوش سپاهان 

با ثبت زمان ۲۴.۹8 ثانیه به قهرمانی رسید.
در این مسابقات دوندگانی از کشور میزبان به 
ترتیب با زمان های ۲۶.۶۹ و ۲۶.8۰ ثانیه دوم 

و سوم شدند.

ناظر داوری هندبال بانوان:

جهانی شدن هندبال بانوان 
نگاه ها به این رشته را حرفه ای تر 

می کند

درخشش بانوان دونده سپاهان
 در مسابقات قهرمانی 

آسیای میانه 

پیشکسوت داوری از اقدامات اخیر فدراسیون 
فوتبال و کمیته داوران برای توسعه داوری تمجید 
کرد.  رضا سخندان، پیشکسوت و مدرس داوری 
در خصوص نصف شدن تعداد داوران برای لیگ 
بیست و یکم اظهار کرد: این اتفاق از یک جایی 
باید آغاز می شــد و اعضای جدید فدراســیون و 
کمیته داوران با شجاعت این کار را انجام دادند. 
18۰ داور برای لیگی که هفتــه ای 8 بازی دارد 
فاجعه بود و تقریبا باعث شده بود که داوران خوب 
و باتجربه ما هم داوری یادشان روند و از آمادگی 

دور شوند.
وی ادامه داد: شاید این اتفاق از طریق استان ها 
فشار را روی فدراسیون و کمیته داوران زیاد کند 
اما این اتفاق به ســود داوری اســت و ثمره آن را 
در لیگ جدیــد خواهیم دیــد. داوران هم مثل 
بازیکن ها هســتند و اگر تعداد آن ها زیاد باشد و 
بازی به آن ها کم برســد، از حالت ایده آل خارج 
می شوند. همچنین کم بودن تعداد داوران هم 
رقابت را بــرای بهتر بودن بیشــتر می کند و هم 

سبب می شود داورانی که آمار خوبی 
نداشته اند، به لیگ هالی پایین تر 
بروند. امیدوارم داوران شایســته 

در لیگ برتر بماننــد و بهتر از 
قبل شوند زیرا این به نفع لیگ 

برتر است.
ســخندان در خصوص افزایش ۴ 

برابری حقوق داوران گفت: 7 
سال بود که داوران افزایش 

حقــوق نداشــتند و این 
کار هم ســبب می شود 

انگیزه آن ها باالتر رود و قدم مثبتی در راســتای 
توسعه داوری است. بسیاری از داورانی که در این 
سال ها خوب ســوت نمی زنند، از بی انگیزگی 
رنج می بردند و دغدغه مالی داشتند و حاال این 
افزایش حقوق که البته باز هم رقم باالیی محسوب 
نمی شــود، می تواند روی آن ها تاثیرگذار باشد. 
هر چه توجه و امکانات برای داوری بیشتر باشد، 

نتیجه بهتری خواهیم گرفت.
این داور باسابقه و بین المللی فوتبال ایران در 
خصوص لیگ برتری شــدن VAR هم تاکید 
کرد: بــرای اســتفاده از این سیســتم در جام 
جهانی ۲۰18، از ۲ ســال قبل از مســابقات، 
فیفا شــروع به آمــوزش داوران کــرد و با توجه 
به این که ما داوری نداریم که لیسانس مربوط 
به VAR را داشته باشــد، پروسه حضور کمک 
داور ویدیویــی در لیــگ برتــر 
زمان بــر خواهد بــود. همچنین 
زیرســاختی  مشــکل  هنــوز 
داریــم و این زیرســاخت ها طبق 
قوانین فیفا باید حل شــوند تا 
بتوانیــم از VAR در لیگ 
برتــر اســتفاده کنیــم. 
حقیقتــا دوســت دارم 
کــه از نیم فصــل دوم 
ماجــرا  شــاهد این 
فکــر  امــا  باشــیم 
می کنم بــا توجه به 
شرایط موجود این 
اتفــاق، شــدنی 

نباشد.

پیشکسوت داوری:  

فکر نمی کنم VAR به نیم فصل دوم هم برسد
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آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۳7۳۲، تاریخ: 1۴۰۰/۰۶/۲1، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 
1۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات 
تشکیل و پرونده کاسه 1۴۰۰11۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰1۹8 مربوط به تقاضای آقای/خانم 
قدمعلی محمدی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به سه دانگ مشاع از یکدرب باغ 
پاک شماره فرعی ۲۵۰ از اصلی ۹۹ واقع در بخش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده وماحظه تقاضای اولیه و مستندات و 
تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعام 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رأی هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده 
و مستندات ضمیمه شامل در صفحات ۵۳ و ۴۲۳ و ۴81 و ۴78 در دفتر ۳۴۲ و 1۵۲ و 
۲۹۹ و ۲۹۹ مقدار هجده سهم و پانزده دوم از صد سهم به اغا زهرا مجیدی و مقدار هفده 
سهم و پنج دوم به قدمعلی آقامحمدی سابقه ثبت دارد و ماحظه نقشه ملک و گزارش 
کارشناس منتخب وپاسخ 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 بامنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم قدمعلی محمدی به 
شناسنامه شماره 1۴ کدملی 11۴۲1818۶۳ صادره فرزند عباس قسمتی نسبت به سه 
دانگ مشاع از یکدرب باغ به مساحت 8۹۲/۴۰ مترمربع پاک شماره فرعی ۲۵۰ از اصلی 
۹۹ واقع در دهکده جوی آباد بخش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رأی خود را با 
حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول های ۹/7۴ متر و ۶/۵8 متر و ۶/۶۰ متر دیوار 
و درب است به گذر، شرقا به طولهای 1۰/1۳ متر و ۲۳/71 متر و ۳/1۵ متر دیوار است 
به گذر، جنوبا به طولهای 1۰/۴۹ متر و ۵/۹۰ متر و ۶/۵۵ متر دیوار است به گذر، غربا به 
طول ۳8/8۴ متر دیوار است به باقیمانده پاک ۹۹/۲۵۰ دراجرای ماده 1 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آیین نامه اجرایی 
آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و اماک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به 
صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1۴۰۰/۰۶/۲7، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰7/11 - رییس اداره ثبت اسناد 

و اماک خمینی شهر نبی اله یزدانی – 11۹۲۳17 / م الف

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

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۳7۳1، تاریخ: 1۴۰۰/۰۶/۲1، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 
1۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات 
تشکیل وپ رونده کاسه 1۴۰۰11۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰1۹7 مربوط به تقاضای آقای/خانم 
اغا زهرا مجیدی جوآبادی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به سه دانگ مشاع از یکدرب 
باغ پاک شماره فرعی ۲۵۰ از اصلی ۹۹ واقع در بخش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و ماحظه تقاضای اولیه و مستندات و 
تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را 
اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه 
شده ومستندات ضمیمه شامل در صفحات ۵۳ و ۴۲۳ و ۴81 و ۴78 در دفتر ۳۴۲ و 1۵۲ 
و ۲۹۹ و ۲۹۹ اماک مقدار هجده سهم و پانزده دوم از صد سهم به اغازهرا مجیدی و مقدار 
هفده سهم و پنج دوم به قدمعلی آقامحمدی سابقه دارند و ماحظه نقشه ملک و گزارش 
کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به 
ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت 
به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و 
بامنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم اغا زهرا مجیدی جوآبادی 
به شناسنامه شماره 18 کدملی 11۴۲1۹1۲۳۰ صادره فرزند سیدنصراله نسبت به سه 

دانگ مشاع از یکدرب باغ به مساحت 8۹۲/۴۰ مترمربع پاک شماره فرعی ۲۵۰ از اصلی 
۹۹ واقع در دهکده جوی آباد بخش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رأی خود را با 
حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول های ۹/7۴ متر و ۶/۵8 متر و ۶/۶۰ متر دیوار 
و درب است به گذر، شرقا به طولهای 1۰/1۳ متر و ۲۳/71 متر و ۳/1۵ متر دیوار است 
به گذر، جنوبا به طولهای 1۰/۴۹ متر و ۵/۹۰ متر و ۶/۵۵ متر دیوار است به گذر، غربا به 
طول ۳8/8۴ متر دیوار است به باقیمانده پاک ۹۹/۲۵۰ در اجرای ماده 1 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آیین نامه اجرایی 
آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و اماک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به 
صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1۴۰۰/۰۶/۲7، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰7/11 - رییس اداره ثبت اسناد 

و اماک خمینی شهر نبی اله یزدانی – 11۹۲۳۲۴ / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره: ۲۶۰۲78۳1، تاریخ: 1۴۰۰/7/8، نظربه اینکه سند مالکیت ششدانگ 
ک ثبتی شماره 1۵18۳/۲۹۶ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به نام  یکبابخانه پا
الکترونیکی  دفتر   87۴۴8۵ چاپی  شماره  به  مرتضی  فرزند  فقیهی  خانم هاجر 
1۳۹8۲۰۳۰۲۰۲۶۰۲۲1۲7 که بموجب سند رسمی شماره 1۲۲1۳، ۹8/۰8/۰۴ 
دفترخانه ۳۶۶ اصفهان به مالکیت ایشان درآمده باارایه درخواست کتبی به شماره 
وارده ۲۶۰۲78۳1 مورخه 1۴۰۰/۰۶/۲۹ به انضمام دو برگ شهادت شهود 
که امضا شهود آن ذیل شماره 11۰88 مورخه 1۴۰۰/۰۶/۲۹ به شماره یکتا 
1۴۰۰۰۲1۵۰۴7۹۰۰۰۴۶۴ به گواهی دفترخانه ۳8۶ اصفهان رسیده مدعی 
میباشند که اسناد مالکیت به علت جابجایی مفقود شده و درخواست صدور المثنای 
اسناد مالکیت ملک فوق را نموده اند پاک مذکور طبق گواهی دفتر اماک در رهن و 
بازداشت نمی باشد لذا مراتب فوق به استناد تبصره یک اصاحی ذیل ماده 1۲۰ آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا 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 نماید تا مراتب صورتمجلس 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 اداره ثبت اسناد و اماک منطقه شمال اصفهان سیداسداله 

موسوی – 1۲۰1۳1۳ / م الف

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

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۲۴۰، تاریخ: 1۴۰۰/۰7/۰7، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات 
تشکیل وپرونده کاسه 1۳۹۹11۴۴۰۲۰۰۶۰۰1۹۶۳ مربوط به تقاضای آقای/خانم 
طاهره نوربخش ورنوسفادرانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از 
پاک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. 
هیات پس از مطالعه پرونده و ماحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با 
سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعام 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 ماحظه 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 بامنازع بودن تصرفات 
متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم طاهره نوربخش ورنوسفادرانی به شناسنامه 

شماره 1۶ کدملی 11۴۰۹817۵7 صادره فرزند سیدعباس نسبت به ششدانگ یکباب 
به مساحت 1۶۵.۴8 مترمربع پاک شماره ۲1 فرعی از 8۰ 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 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و اماک 
وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به 
نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰7/11، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1۴۰۰/۰7/۲۶ - رییس اداره ثبت اسناد و اماک خمینی شهر نبی اله یزدانی 

– 1۲۰۰7۶۹ / م الف

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

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۲۳۹، تاریخ: 1۴۰۰/۰7/۰7، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات 
تشکیل و پرونده کاسه 1۳۹۹11۴۴۰۲۰۰۶۰۰1۹۶۴ مربوط به تقاضای آقای/خانم 
سیدرحیم نوربخش مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پاک 
شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. 
هیات پس از مطالعه پرونده و ماحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با 
سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای هیات: با وجه به تقاضانامه ارایه شده ومستندات ضمیمه شامل 
مع الواسطه از سکینه نوربخش و ماحظه 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 بامنازع بودن تصرفات متقاضی 
دارد. لذا مالکیت آقای/خانم سیدرحیم نوربخش به شناسنامه شماره 11۳۰1۲۶۲۳۴ 
کدملی 11۳۰1۲۶۲۳۴ صادره فرزند سیدحسین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 1۶۳ مترمربع پاک شماره ۲1 فرعی از 8۰ 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 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده 1۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و اماک وفق 
مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام 
متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰7/11، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1۴۰۰/۰7/۲۶ - رییس اداره ثبت اسناد و اماک خمینی شهر نبی اله یزدانی – 

1۲۰۰7۶7 / 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 1۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰878۶ مورخ 1۴۰۰/۰۶/۲۹ هیات چهار خانم 
صدیقه حاجی حسین پائین دروازه به شناسنامه شماره ۹۵1 کدملی 1۲8۶7۵۰۵1۲ 
صادره اصفهان فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 1۶۹/۴۴ 
مترمربع پاک شماره 1۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و 
اماک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت مالک 
رسمی محمدعلی حسن شهریاری لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 
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: 1۴۰۰/۰7/11، 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰7/۲۶ – رییس اداره ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان 
موسوی – 11۹۹۰۵۹ / 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 1۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۶1۲ مورخ 1۴۰۰/۰۵/1۹ هیات دو خانم سمیه 
زمانی بختیاروند به شناسنامه شماره 1۰۳۲ کدملی 1۲8۹۲171۰۶ صادره اصفهان 
فرزند جعفرقلی بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 18۰/۳۶ مترمربع از 
پاک شماره ۳8۰ و ۳7۶ فرعی از 1۵177 اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت 
اسناد و اماک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد. لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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: 1۴۰۰/۰7/11، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰7/۲۶ – رییس 

اداره ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان موسوی – 11۹۹1۲۵ / 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 1۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۶۴۹ مورخ 1۴۰۰/۰۵/1۹ هیات دو آقای منوچهر 
صادقی به شناسنامه شماره ۶۴۶ کدملی 18۶۰۴۶۹817 صادره بهبهان فرزند امامقلی 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۰۵/۹۶ مترمربع از پاک شماره ۳۰۹ 
اصلی واقع در اصفهان بخش 1۶ اداره ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان خریداری 
طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت رسمی رضا آدینه فر لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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: 1۴۰۰/۰7/11، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰7/۲۶ – رییس 

اداره ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان موسوی – 11۹۹1۳1 / 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 1۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۲۳۶ مورخ 1۴۰۰/۰۵/۰۹ هیات چهار خانم راضیه 
اکبری به شناسنامه شماره ۳ کدملی 11117۴1۲۰۴ صادره فاورجان فرزند عباسعلی 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۶۵/۳7 مترمربع پاک شماره 1۳۹۳۰ اصلی 
واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه 
نامه عادی مع الواسطه از مالکیت مالک رسمی یداله شیرانی بیدابادی از سند ۶۰۴۳۹، 
1۳۵۲/۰۹/۰۵ دفترخانه ۲۹ اصفهان لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ 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: 
1۴۰۰/۰7/11، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰7/۲۶، رییس اداره ثبت اسناد و 

اماک شمال اصفهان – 1۲۰۰8۲۳ / م الف

آگهی

مصرف روزانه تخم مرغ مفید است یا مضر؟ 
یک پایگاه آلمانی در گزارشــی به 
بررســی خواص و مضرات مصرف 
تخم مــرغ از نــگاه دانشــمندان 
پرداخت.  کارشناسان پایگاه آلمانی »Focus.de« در 
گزارشــی به ویژگی های مثبت و منفی تخم مرغ و نیز 
پیامد های مصرف روزانه آن از نگاه دانشمندان پرداخت. 
مدت ها تصور بر آن بود افرادی که تخم مرغ های زیادی 
می خورند، در معرض خطر حمات قلبی و کلسترول 
قرار دارند؛ اما پژوهش های کنونی نشان می دهد تخم 

مرغ به عکس می تواند مانع چنین مشکاتی شود.
تخم مرغ هنوز تصویر نســبتا بدی را با خود به همراه 
دارد. علت این امر هم آن است که شماری از پژوهش ها، 
تخم مرغ را به دلیل دارا بودن کلســترول زیاد، در رده 
غذا های عامل نگرانی دسته بندی کرده اند. می دانیم 
که کلسترول به مانند چربی خون، منجر به رسوب در 
رگ های خونی شــده و می تواند سبب حمله قلبی و 

سکته مغزی شود.
     پژوهش های متناقض

اما با این حــال پژوهش های جدید نشــان می دهند 
که تخم مرغ می تواند بــه واقع خطر ســکته مغزی و 
حمله قلبی را کاهش دهد. بر اســاس این تحقیقات، 
پژوهشگران دریافتند افرادی که در هفته تا ۵ عدد تخم 
مرغ مصرف کردند، حدود 1۰ درصد خطر پایین تری 
در زمینه ابتا به این بیماری ها به نسبت افرادی داشتند 
که تنها در موارد استثنایی، تخم مرغ در منوی غذایی 

آن ها قرار گرفته بود.
اما در کنار این تحقیق، پژوهش دیگری وجود دارد که 
به عکس، مهر تأییدی بر شهرت بد تخم مرغ است. به 
نوشــته این پایگاه آلمانی، یکی از دالیل پژوهش های 
متناقض این است که بیشتر آنها، پرسشی در خصوص 

رژیم کامل غذایی افراد مورد بررسی و نیز ورزش آن ها 
نداشتند. همانطوری که می دانیم، سطح کلسترول را با 
میوه و سبزیجات و مصرف فیبر فراوان و نیز فعالیت های 

ورزشی می توان کاهش داد.
     کلسترول خون

عاوه براین، این مسأله نیز مطرح است که آیا بدن فرد به 
سرعت چربی خون را تجزیه می کند  یا به عکس، آماده 
رسوبات خطرناک است؟ برخی افراد سه عدد تخم مرغ 
سرخ کرده روزانه می خورند و سطح کلسترول شان نیز 
در حد نرمال باقی می ماند. حتی در این زمینه یک مثال 
عجیب تر نیز وجود دارد: یک مرد 88 ساله حتی روزانه 
به شکل منظم ۲۵ عدد تخم مرغ می خورد، احساس 
سامتی می کرد و چربی خونش زیاد نبود  حتی اثری 
از تصلب شرایین نداشت. این شاید به آن دلیل بود که به 

برخی دالیل، جذب کلسترول در روده وی به میزان قابل 
توجهی کاهش یافته بود.

البته باید دانست که قطعا این فرد یک استثنا بوده و این 
طور نیست که دیگران هم از او در این کار تقلید کنند؛ 
چرا که افراد دیگری هستند که تنها روزانه یک عدد تخم 
مرغ صبحانه می خورند؛ اما با چربی خون دست و پنجه 

نرم می کنند.
اما در نهایت باید دانست که غذا هایی مانند تخم مرغ، 
تنها ۲۵ درصد مســئول چربی خون هستند و بیشتر 
کلسترول توسط خود کبد تولید می شود؛ بنابراین این 
چربی های خون در بدن تولید شده اند و نه از خارج بدن.

     چه میزان تخم مرغ مصرف کنیم
این پایگاه آلمانی در ادامه نوشت مصرف سه تا ۴ تخم 
مرغ در هفته برای افراد سالم مشکلی ایجاد نمی کند. 

به نوشته این پایگاه، متخصصان تغذیه موافقت کرده اند 
که نه تنها نباید بر بدی تخم مرغ اصرار کرد؛ بلکه باید آن 
را به عنوان بخشی از رژیم غذایی سالم توصیه کرد؛ تا 
جایی که انجمن تغذیه آلمان نیز قوانین خود در زمینه 
مصرف تخم مرغ را تسهیل کرده است؛ بنابراین برای 
افرادی که بیماری های قلبی ندارند و یا از چربی خون و 
یا دیابت رنج نمی برند، مصرف ۳ تا ۴ تخم مرغ در هفته 

توصیه می شود.
حتی یک پژوهش که از سوی محققان سوئدی انجام 
شده، نشــان می دهد مصرف تا ۶ تخم مرغ در هفته 
خطر حمله قلبی و سکته مغزی را افزایش نخواهد داد؛ 
اما باید دانســت افرادی که بیش از این مقدار در هفته 
تخم مرغ مصرف می کنند؛ ممکن است با پیامد های 

منفی آن روبرو شوند.

تغذیه

بحرانــی گفــت: عوارضی که 
بعد یا قبل از کرونا وارد چشــم 
می شود بسیار بد تر از عوارضی 

است که به دستگاه گوارش وارد می شود. 
بهرام بحرانی فوق تخصص شبکیه چشم اظهار 
کــرد: کوویــد 1۹ می تواند چشــم را مانند دیگر 
اعضای بدن درگیر کند و حدود ۵ درصد از بیماران 
کووید 1۹ درگیری چشمی دارند همچنین درگیری 

قرنیه و عروق شبکیه و قسمت های دیگر چشم نیز 
گزارش شده، اما شایع ترین نوع درگیری چشم در 
ویروس کرونا به صــورت عفونت حاد ملتحمه ای 

است.
او افــزود: عفونت حاد ملتحمه چشــم به صورت 
قرمزی، ترشح چرکی، تورم پلک ها،  آب ریزش و 
سوزش چشم خود را نشان می دهد. اگر چه این 
عائم غیر اختصاصی بوده و در عفونت های حاد 

ملتحمه ای بــر اثر باکتری هــا ویروس های دیگر 
نیز می توانند ایجاد شوند، اما اگر شخصی سابقه 
تماس با فرد مبتا با کرونا را داشته باشد باید علت 

عفونت چشمی خود را کرونا در نظر بگیرد.
این فوق تخصص شبکیه چشم با اشاره به عفونت 
حاد ملتحمه ای ادامه داد: عفونت حاد ملتحمه ای 
می تواند قبل، حین و بعد از عائم شایع کرونا مثل 
سرفه، عطسه و تب ایجاد شود. اکثر عفونت های 
حاد ملتحمه ای خود محدود هستند یعنی فقط 
نیاز به درمان حمایتی دارند مثل استفاده از قطره 
اشک مصنوعی. اگر تورم چشــم در فرد زیاد بود، 
می تواند با آب جوش خنک شده داخل چشم را 

شستشو دهد.
بحرانی بیان کــرد: عائمی که بر اثــر کرونا روی 
چشم فرد بیمار ایجاد می شود بعد از 1 الی ۲ هفته 
بهبود می یابد. یکی از راه های ورود ویروس کرونا 
به چشــم از طریق ذرات ویروسی حین عطسه و 
سرفه فرد مبتا است. کرونا از طریق دست های 
آلوده هم می تواند وارد چشــم شــود، زیرا دست 
با  دهــان و بینی و وســایل آلوده مــدام در تماس 
اســت و برای جلوگیــری از این تماس هــا باید از 
ماسک و عینک های محافظ استفاده کرد و فاصله 
اجتماعی نیز رعایت شود همچنین تا حد ممکن از 

تماس دست با چشم خودداری کرد.

یک فوق تخصص چشم

عوارض چشمی کرونا از خود کرونا بدتر است 

چشم

بر اساس اعام یک مطالعه جدید، انجام برخی 
فعالیت های جسمانی موجب اختال در خواب 

می شود. 
فعالیت جسمانی در روز می تواند به بهبود خواب 
و استراحت شبانه کمک کند. یک مطالعه جدید 
نشــان داده اســت که چگونگی زمان تمرینات 

ورزشی ما می تواند به نتایج متفاوتی منجر شود.
در این مطالعه نکات جالبی در مورد مناسب ترین 
زمان برای انجام تمرینات ورزشی بیان شده است 
و پیشنهاد می شود اگر می خواهید صبح سرحال 
و پرانرژی باشید، از ورزش کردن در ساعات پایانی 

شب که نزدیک به زمان خواب است پرهیز کنید.
دانشمندان خواب شناس در دانشگاه "کنکوردیا" 
در کانادا این مطالعه را انجام داده اند. آن ها تصمیم 
گرفتند برخی از ابهامات در رابطه میان ورزش و 
خواب را برطرف کنند. محققان برای انجام این 
کار یک فراتحلیل از داده های جمع آوری شده در 
1۵ مطالعه را با تمرکز بر چگونگی تأثیر تمرینات 
ورزشی جوانان و میانســاالن در ساعات قبل از 

خواب انجام دادند.
در این تجزیه و تحلیل متغیر های مختلف از جمله 
ســطح آمادگی جســمانی افراد و کم تحرکی یا 
فعالیت بدنی آنها، تمرینات در اوایل شب یا اواخر 
عصر و انواع ورزش را در نظر گرفته می شد و مورد 

بررسی قرار می گرفت.
"امانوئــل فریمپونگ"، سرپرســت این مطالعه 
می گوید: تجزیه و تحلیل ما نشان داد که وقتی 
دو ساعت قبل از خواب، تمرینات ورزشی به پایان 

می رسد، کیفیت خواب مثل افزایش شروع خواب 
و افزایش مــدت زمان خواب، بــه وجود می آید. 
همچنین، وقتی افراد  تا دو ساعت قبل از خواب به 
ورزش ادامه دادند، بر خواب تأثیر منفی گذاشته 
می شد و زمان بیشــتری طول کشید تا شرکت 

کنندگان بخوابند و مدت خواب کاهش یافت. "
در این مطالعه نکات دیگری نیز بررسی شد. در این 
تحقیق مشخص شد دوچرخه سواری بیشترین 
مزایا را برای بهبود کیفیت خواب از جمله تسریع 
شــروع خواب و خواب عمیق به همراه داشت و 
تمرینات شدید ۳۰ تا ۶۰ دقیقه ای برای شروع و 

مدت زمان خواب، مفیدترین بودند.
یکی از یافته هــای جالب این بود کــه تمرینات 
فشرده صرف نظر از زمان انجام آن در هنگام عصر، 
منجر به کاهش جزئی در مرحله حرکت ســریع 

چشم )REM( در خواب شد.
"فریمپونگ" می گوید: بر اســاس بررســی ما، 
جوانان و میانســاالنی که سالم هستند و سابقه 
تجربه اختاالت در خواب را ندارند باید در صورت 
امکان در اوایل عصر، تمرینات ورزشی عصرگاهی 
را انجــام دهند. همچنیــن باید برنامه ورزشــی 
منظمی داشته باشند، زیرا ورزش در زمان های 
مختلف عصر می تواند باعث اختال در خواب 
شــود. افراد همچنین باید در نظر بگیرند که در 
کل، صبح ها حالشان بهتر است یا عصرها. انجام 
تمرینات با شدت باال در اواخر شب می تواند منجر 
به اختال در خواب برای افرادی شود که اهل روز 

و صبح هستند.

قبل از خواب دور این فعالیت ها را خط بکشید 

دانستنی ها

پژوهشــگران می گویند نوشــیدن مایعات 
داغ در لیوان های کاغذی شما را در معرض 
خــوردن هــزاران ذره ریــز پاســتیک قرار 

می دهد. 
یک نوشــیدنی داغ در لیوان هــای کاغذی 
ممکن اســت فقط در عرض چنــد دقیقه با 

مقداری ذرات پاستیکی آلوده شود.
این ذرات از پوشــش داخلی لیوان که برای 
حفاظت آن در برابر قرار داده شــده، گرفته 
می شــود و همچنین بازیافت این لیوان ها را 

دشوار می کند.
محققان موسسه فناوری هند آزمایشاتی را با 
قرار دادن آب داغ در لیوان های کاغذی انجام 
دادند تا ببینند چه مقدار میکروپاستیک آزاد 

شده است.
محققان آب داغ را در لیوان های کاغذی 1۰۰ 
میلی لیتری ریختند و آن هــا را به مدت 1۵ 
دقیقه رها کردند. بر اساس نظرسنجی ها، این 
زمانی است که اکثر مردم ترجیح می دهند 
نوشــیدنی خود را میل کننــد. هنگامی که 
محققان آب گــرم را زیر یک میکروســکوپ 
قوی مورد بررسی قرار دادند، به طور متوسط 

۲۵۰۰۰ مورد ذره پاستیکی پیدا کردند.
دکتر سودا گوئل نویسنده اصلی این مطالعه 
از موسســه فناوری هند می گویــد: به طور 
متوســط فردی که روزانه ســه لیوان چای یا 
قهوه را در یک لیوان کاغذی بنوشد، 7۵۰۰۰ 
ذره پاستیک کوچک را که نامرئی هستند، 
مصرف می کند. ذرات پاستیکی به اندازه 
میکرون شناسایی شــده اند که عرض موی 

انسان ۲۵ برابر این اندازه است.
دکتر گوئل ادامه داد: میکروپاســتیک ها 
به عنوان حامل آالینده هایی مانند یون ها و 
فلزات سنگین سمی مانند پاالدیوم، کروم و 
کادمیوم عمل می کنند. هنگامی که به طور 
منظم در طول زمان مصرف شود، اثرات سوء 

آن ها برسامتی می تواند جدی باشد. 
نگرانی فزآینده ای در مورد پاستیک در بسته 
بندی مــواد غذایی وجود دارد، اما شــواهد 
کمی در مورد تأثیر آن بر سامت انسان وجود 

دارد.

پژوهش

نوشیدن مایعات داغ در لیوان 
کاغذی چه عوارضی دارد؟ 
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کارآفرینان از این پس می توانند با انتخاب گزینه 
Click for WhatsApp در اینســتاگرام فــروش 

بیشتری را تجربه کنند. 
اگــر می خواهیــد از طریق اینســتاگرام فروش 
بیشــتری داشــته باشــید، می توانیــد دکمــه 
WhatsApp را در نمایه خود انتخاب کنید. شبکه 
اجتماعی اینســتاگرام به یــک ویترین مجازی 
عالی برای مشــاغل کوچک تبدیل شده است 
تا محصوالت خود را به مشــتریان سراسر جهان 
نمایش داده و بفروشند. به طور کلی، این معامله 
از طریق پلتفرم تصویری انجام می شد، در حالی 
که کارآفرین بــا ارائه اطاعات دقیق تــر در مورد 
محصوالت، رفع شبهات و حتی فروش از طریق 

واتساپ، با خریداران خود در ارتباط بود.
Click for WhatsApp بررسی گزینه     

کارآفرین ها مجبور بودند شماره تماس خود را به 
صورت دستی به نمایه اینستاگرام اضافه کنند، 
زیرا دو سیستم عامل فیسبوک به طور جداگانه کار 
 WhatsApp می کردند. با این حال، از این هفته
یک دکمــه روی نمایه فروشندگان اینســتاگرام 
قرار می دهد تــا خریداران بتوانند مســتقیما با 
آن ها گفتگو کنند. این هفته فیسبوک همچنین 
تبلیغات Click for WhatsApp را در اینستاگرام 
راه انــدازی کرد که به مشــاغل اجــازه می دهد 
پست هایی ایجاد کنند که مشتریان را مستقیما 
به مکالمه تجاری در WhatsApp سوق می دهد. 
قبا، این تنها از طریق Ads Manager با حساب 

فیسبوک امکان پذیر بود.
Instagram مراحل ادغام واتساپ با     

ابتدا این عملکرد فقط برای حساب های حرفه ای 

یعنــی شــرکت ها فعــال خواهد بــود. مطمئنا 
می توانید این گزینه را در iOS و Android مشاهده 
کنید. اگر می خواهید حساب خود را به حرفه ای 
تغییر دهید، بــه تنظیمات برویــد و روی گزینه 
Change to a professional account یــا همان 
حساب کاربری حرفه ای کلیک کنید. مشخصات 
خود را وارد کرده و روی گزینه Edit Profile کلیک 
کنید. در آنجا اطاعات اولیه حساب خود مانند 
نوع شرکتی که دارید، محتوا و گزینه های تماس 

را مشاهده خواهید کرد.
به همان شــکلی که هســت، روی گزینه های 
تماس کلیــک کنیــد. در آنجا ســه گزینه ای 
که اینستاگرام به شما ارائه می دهد را مشاهده 
می کنید؛ ایمیــل شــرکت، شــماره تماس و 
WhatsApp روی ایــن گزینه کلیــک کنید و 
 Facebook  شــماره تلفن خود را وارد کنید تا
Business یک کد ۵ رقمی برای شــما ارسال 
کند که بــرای تاییــد در اینســتاگرام باید وارد 
حساب خود شوید. بعد از این مراحل مشتریان 
شــما می توانند با دکمه WhatsApp به شما 

مراجعه کنند.

شــبکه اجتماعی صوتی کاب هاوس امکان 
ضبــط و پاســخگویی مســتقیم )ریپــای 
مکالمات ( و دانلود کلیپ هــای ۳۰ ثانیه ای 
بــرای به اشــتراک گــذاری در ایــن پلتفرم یا 

سایت های دیگر را عرضه می کند.
کاب هــاوس اعــام کرد ایــن اپلیکیشــن 
همچنین قابلیت جست و جوی بهبود یافته ای 
را عرضه خواهد کرد که به افراد برای پیدا کردن 
اتاقهــای صوتی زنــده و برنامه ریزی شــده، 
کاربران و کلوبهایی که بر اساس عاقمندیهای 

خاص تشکیل شده اند، کمک می کند.
قابلیت هــای جدیــد بــا هــدف کمــک بــه 
تولیدکنندگان محتــوا در کاب هاوس برای 
توســعه مخاطبان عرضــه می شــوند آن هم 
درســت زمانی که رقیبان فنــاوری بزرگتری 
مانند فیس بوک و توییتر قابلیت های صوتی 

اجتماعی رقیب را معرفی کرده اند.
پل دیویسون، یکی از خالقان و مدیر اجرایی 
کاب هاوس در مصاحبــه ای گفت: در حال 
حاضر رشد کردن برای تولیدکنندگان محتوا 
بسیار دشوار است. هر زمانی که به ایجاد یک 
لحظه عالی یا یک نقل قول خوب کمک کنید، 
می توانید آن را به شکل گسترده ای به همراه 
لینکی به اشــتراک بگذارید که افراد را درباره 
جایی که به کلــوب می توانند ملحق شــوند 

راهنمایی می کند.
کاب هاوس اعام کرد قابلیت ضبط مکالمات 
و پاسخ مســتقیم به آن آزمایش شده و تا چند 
هفته دیگر به برخی از تولیدکنندگان محتوا 
عرضه می شــود. اما عرضه قابلیت اشــتراک 
گذاری کلیپهای کوتاه از روز پنج شــنبه آغاز 

شد. 

با حــذف دســته ای از برنامه بطــور همزمان 
در اندروید می توان به راحتی مقداری از فضای 

ذخیره سازی را به یک باره آزاد کرد.
با اســتفاده از مراحل زیــر می توانید چندین 

برنامه را بطور همزمان حذف کرد:
ابتدا  Play Store را در دستگاه Android خود 
باز کنید و روی نماد نمایه خود در باال ســمت 

راست کلیک کنید.
 در مرحله بعد، "Manage Apps & Device" را 

از منوی باز شده انتخاب کنید.
 قســمتی را که میزان ذخیره ســازی را نشان 

می دهد، روی آن ضربه کنید.
تمام برنامه نصب شده از فروشگاه Play را در 
دســتگاه خود مشــاهده خواهید کرد. همه 
برنامه هایی را که می خواهید حذف شــوند را 
انتخاب کرده و سپس روی نماد سطل زباله در 

باال سمت راست کلیک کنید.
 در نهایــت بــا انتخــاب "Uninstall" در پیام 
باز شــده، حذف برنامه های انتخابی را تایید 

می کنید.
بسته به تعداد انتخاب برنامه ها، ممکن است 

کمی طول بکشد تا همه آن ها حذف شوند.

چگونه از واتساپ برای افزایش فروش 
در اینستاگرام استفاده کنیم؟ 

امکان دانلود کلیپ به کالب هاوس افزوده می شود

چگونه چند اپلیکیشن را به طور همزمان 
در اندروید حذف کنیم؟

دانستنی های فناورانه

فناوری

دانستنی ها فناورانه

این ۵ مورد را قبل از خرید مانیتور گیمینگ 
در نظر داشته باشید

در هنگام خرید مانیتور گیمینگ 
باید به موارد زیادی توجه داشته 
باشید که در ادامه مهم ترین موارد 

برایتان توضیح داده شده است.
 زمان خریدن مانیتورهای گیمینگ انتخاب های 
موجود در پیش روی کاربران بسیار گسترده است 
و بازار گزینه های مختلفــی را در پیش روی انها قرار 
می دهد. مسلما اولین گزینه ای که در ذهن خریداران 
مانیتورهای گیمینگ است، اندازه دستگاهشان 
است تا بتواند به خوبی بازی ها را به نمایش در بیاورد. 
اما موارد در لحظه خرید این مانیتورها بهتر است موارد 
دیگری را نیز در نظر بگیرید که در ادامه به بررسی آنها 

می پردازیم.
     طراحی ارگونومیک

قطعا اندازه مانیتــوری که می خریــد مهم ترین 
مولفه است. پیشنهاد ما به شما خرید مانیتوری 
است که حداقل ۲۴ اینچی باشد تا بتواند بازی ها 
را در رزولوشــن 1۹۲۰x1۰8۰ نمایــش بدهد. 
عاوه بر این شــما باید طراحی مانیتــور را نیز در 
نظر بگیرید و گزینه ای را انتخاب کنید که لبه های 
بازی داشته باشد و در صورت وجود بلندگوهای 
درونی در قســمت کناری در زیر صفحه نمایش 

تعبیه شده باشد.

     رزولوشن
برخی از بازی هــا و کارت های گرافیکی می توانند 
تصاویر را با کیفیت ۴K رندر کنند به این ترتیب بهتر 
است مانیتوری را انتخاب کنید که رزولوشن آن 1۴۴۰ 
پیکسلی باشد. بهترین انتخاب مانیتوری با کیفیت 
بیت 1۰8۰ تا ۴K اســت تا با استفاده از آن بتوانید 
بازی های ۲K و حتی ۴K پلی استیشن ۵ یا اکس 

باکس سری اکس و اس را با آن تماشا کنید.
     بودجه

بعــد از انتخاب انــدازه و رزولوشــن مانیتــوری که 
قصد خرید آن را دارید، بهتر اســت به بودجه ای که 
می خواهید برای خرید صرف کنید نیز توجه کنید. باید 
در نظر داشته باشید که برای خرید چنین مانیتورهایی 
حداقل باید در حدود ۵۰۰ دالر هزینه کنید. با تعیین 

بودجه می توانیــد به صــورت دقیق تــر در رابطه با 
گزینه های پیش روی خود تصمیم گیری کنید.

     نرخ رفرش
با تخصصی شدن مانیتورها، فاکتور نرخ رفرش از 
اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. نرخ رفرش میزان 
نمایش یک عکس روی مانیتور در هر ثانیه را تعیین 
می کند. نرخ رفرش باالتر به معنــای روان تر بودن 
بازی است. بنابراین با مانیتوری که نرخ رفرش 1۲۰ 
هرتزی دارد می توان با سرعت 1۲۰ فریم بر ثانیه بازی 
کرد. اگرچه نرخ رفرش برخی مانیتور ها به ۲۴۰ یا 
۳۲۰ هرتز می رسد اما پیشنهاد ما انتخاب گزینه 1۲۰ 
هرتزی است چرا که پلی استیشن ۵ و اکس باکس 

سری اکس و اس نیز از این رقم پشتیبانی می کنند.
     درگاه

قبل از این که به درگاه هــای مختلف مانیتوری که 
قصد خرید آن را دارید توجه کنید، بهتر اســت اول 
بررســی کنید که آیا کامپیوتری که در اختیار دارید 
از این درگاه ها پشتیبانی می کند یا خیر. با این حال 
پیشنهاد می کنیم مانیتوری را خریداری کنید که 
حداقل از درگاه HDMI و DisplayPort پشتیبانی 
کند. همچنین داشــتن مانیتوری با جک هدفون 
برای جلوگیری از تاخیر حاصــل از اتصال بلوتوثی 

خالی از لطف نیست. 

فناوری

والدین و کودک

خیلی از والدین از حرف زدن زیاد بچه هایشان 
شــکایت می کنند، گاهــی پیــش می آید 
صبرشان را نیز از دست می دهند و بی حوصله 

می شوند. 
یکی از مســائلی که در فرزندپــروری برخی 
خانواده ها از آن شکایت می کنند، پرحرفی 
بچه ها است. به استثنای اینکه برخی بچه ها 
دیر به حرف می آیند، بعضی بچه ها هم زود 
حرف می زنند و به قول والدینشان »پر حرف« 
هستند به طوری که یک ریز کل روز صحبت 
می کنند و پــدر و مادرها از این حــرف زدن و 

سوال کردن زیادشان شکایت می کنند.
برخی خانواده ها علــت زیاد صحبت کردن 
بچه هــا را نمی داننــد هــر چند کــه دالیل 
متعــددی در این پــر حرفی نهفته اســت و 
می بایست والدین آنها را بررسی کنند و نسبت 
به حرف زدن زیاد بچه هایشان واکنش منفی 
نداشته باشند چرا که خیلی وقت ها این حرف 
زدن ها از سر کنجکاوی و کاما طبیعی است 

و مشکلی ندارد.
در صورتی کــه والدین دالیل ایــن پرحرفی 
را بداننــد، می توانند راهکارهای مناســب 
در جهت توانمندســازی و رشــد اســتعداد 
فرزندشــان را کشــف کنند. در این گزارش 
برخــی از دالئل حــرف زدن زیــاد بچه ها را 

بررسی می کنیم:
     هر روز بچه ها یک عالمه فکر جدید 

دارند
بچه ها در طــول روز یک عالمــه فکر جدید 
دارند که می خواهند آنها را با پدر و مادرشان 
در میان بگذارند. اگر والدین مانع از بیان این 
صحبت ها شوند، بچه ها ممکن است دچار 
ناراحتی و لجبازی شــوند. پس بهتر است با 
آرامــش خاطر به صحبت هــای بچه هایتان 

گوش بدهید و صبور باشید.
     هر روز بچه ها سوال جدید دارند

بچه ها به اقتضای سنشــان از نادانســته ها 
کنجکاوی های زیادی دارند که در قالب سوال 
از دوران خیلی کوچکی مثل این چیست و آن 
چیست از والدین می پرسند بعضی والدین 
حوصله پاســخ دادن به ســواالت را ندارند و 
بچه ها در کنجکاوی می مانند تا باالخره این 
سواالت را از یک نفر بپرسند اما بهتر است خود 
والدین پاسخگوی سواالت بچه ها از کودکی 
باشند و مثل یک دوست قدم به قدم بچه ها 

را در راستای ارضای دانسته ها کمک کنند.
     بچه ها فکرهای شان را بلند بلند 

می گویند
فراینــد گفــت وگــوی درونــی هنــوز برای 
بچه ها ایجاد نشده تا زمانی که به سن و سال 
باالتری برسند و در درونشان بتوانند فکر کنند 
و به نوعی با خود گفت وگوی خاموش داشته 
باشند به خاطر همین فکرهایشان را بلند بلند 
می گویند و شاید شــما بگویید که از دست 
صحبت هایشان کافه شده اید اما آنها در واقع 
با خود صحبت می کنند مثل دختر بچه ای 

که در خاله بازی اش بلند بلند حرف می زند.
     بچه ها صبر ندارند

بچه ها به طــور کلی هنوز صبور بــودن را یاد 
نگرفته اند به خاطر همین شاید گاهی میان 
کام شــما با دیگران بپرند و از شــما سوال 
بپرسند که ممکن است باعث آشفتگی والدین 
شود در حالیکه باید بزرگترها بدانند که بچه ها 
هنوز صبر را یاد نگرفته انــد، بنابراین هرچه 
می بینند و می شوندند را به زودی می خواهند 

به شما بگویند یا از شما بپرسند.
     بچه ها شیرین زبانی و جلب توجه 

می کنند
بچه ها وقتی برایتان شیرین زبانی می کنند 
و می بینند که شــما خوشــتان می آید بارها 
و بارهــا برایتان آن مســئله یا آن داســتان را 
تکرا رمی کنند درواقع بــه نوعی خودنمایی 
می کننــد و می خواهند مدام در نظر شــما 
باشــند و در نهایت جلب توجه کنند بعضی 
بچه ها کــه والدینشــان به آنهــا کمتر توجه 
می کنند ســعی می کنند بــا پرحرفی نظر 

والدین را جلب کنند.
     ممکن است پرحرفی از حسادت 

باشد
گاهی به دنیا آمدن یــک فرزند جدید باعث 
می شــود که بچه دیگر بخواهــد برای جلب 
توجه مدام صحبت کند. اینطور مواقع والدین 
می بایست عاقه و توجهشان را به فرزند بزرگتر 

هم بیشتر کنند.
     ممکن است کودک شما ترسیده 

باشد
درسنین پایین گاه ترس بچه ها به ویژه هنگام 
خواب در شب هنگام باعث می شود که بچه ها 

زیاد حرف بزنند.

چرا بچه ها زیاد حرف می زنند؟ 

آبگوشت کشــک یکی از انواع 
آبگوشــت های خوشمزه ایرانی 
است که با دستورهای متنوعی 
تهیه می شود. این آبگوشــت در استان مرکزی و 

اصفهان بیشتر طبخ می شود.
آبگوشــت کشــک یکــی از غذاهــای اصیــل و 
سنتی است که در اســتان های اراک، اصفهان، 
آذربایجان غربی و لرســتان تهیه می شود. به این 
غذا در زبــان ترکی قــورت شورباســی نیز گفته 
می شــود. آبگوشت کشــک را می توان به عنوان 
ناهار یا افطــار در ماه رمضان ســرو کرد. این غذا 
مخصوص پاییز و زمستان است و در فصول سرد 
سال بسیار می چسبد. مواد اولیه برای تهیه این 
آبگوشت، گوشــت گوسفندی، ســیب زمینی، 

کشک و نخود است.
     مواد الزم

• گوشت گوسفند: نیم کیلو
• نخود: نصف لیوان
• پیاز بزرگ: دو عدد

• سیب  زمینی متوسط: سه عدد
• کشک ساییده: ۲۵۰ گرم

• آب: یک و نیم لیتر
• نعنا داغ: به میزان الزم
• زردچوبه: به میزان الزم

• نمک: به میزان الزم
• فلفل: به میزان الزم

     طرز تهیه
• گوشــت، نخود، پیاز، زردچوبــه، نمک و فلفل 

را در قابلمه ریخته، روی آن آب بریزید و بپزید.
• پس از پخت گوشت، سیب زمینی ها را بیفزایید 

و مجدد اجازه دهید غذا بپزد.

• در یک تابه جدا روغن را داغ کــرده و نعنا را در 
آن تفت دهید.

• کشک را آب کنید و به نعنا داغ بیفزایید.
• بعد از اینکه یک قل خــورد آن را از روی حرارت 

بردارید و به آبگوشت اضافه کنید.
• آبگوشــت را روی شــعله مایم قرار دهید تا به 

آرامی پخته شود. )حدود 1 ساعت(
• سپس آن را با نعنا داغ تزئین کنید.

     نکات ضروری برای داشتن یک آبگوشت 
جاافتاده

1- الزمه پخت یک آبگوشــت کشــک معرکه این 
اســت که آن را روی حرارت مایــم و برای مدت 

طوالنی بپزید.
۲- نمک گوشــت را در همان ابتدا بــه آن اضافه 

نکنید. زیرا گوشت را تیره و دیرپز می کند.
۳- آبگوشت کشــک را در دیگ دیزی بپزید که با 
حرارت مایم و یکنواخت حسابی خوشمزه شود.
۴- می توانید پوست سیب زمینی را تمیز بشویید 

و آن را با پوست به آبگوشت اضافه کنید.
۵- اگر تمایل به اســتفاده از دنبه در آبگوشــت 
داریــد بهتــر اســت آن را با نمــک بکوبیــد و در 

آبگوشت بریزید.
۶- پیاز را خرد نکنید، زیرا آبگوشت لیز می شود. 

پس از پخت آبگوشت پیاز را از آن خارج کنید.
7- در تهیه آبگوشــت کشــک می توانیــد از رب 
گوجه فرنگی یا گوجه فرنگی خشک شده به جای 

گوجه استفاده کنید.
8- اگر دوست دارید آبگوشت شما شیرین شود 

کمی به آن چغندر قند اضافه کنید.
۹- برای طعم بهتــر آن کمی دنبــه و دنبالچه به 

آن بیفزایید.

شرکت سوئیســی سریع ترین 
شارژر خودرو های برقی جهان 
را ســاخته اســت که خودرو را 
در ۳ دقیقه برای مسافت 1۰۰ کیلومتری شارژ 

می کند. 
شرکت مهندســی سوئیســی ABB اعام کرد 

که سریع ترین شارژر اتومبیل های برقی جهان 
را راه اندازی کــرده و در حال برنامــه ریزی برای 
تولید انبوه آن است. این شارژر می تواند حدود ۳ 
میلیارد دالر ارزش داشته باشد و در معرض دید 
عموم مردم قرار گیرد. این شرکت افزود که شارژر 
جدید آن با نام، Terra ۳۶۰، می تواند حداکثر 

چهار خــودرو را به طور همزمان شــارژ کند و هر 
خودروی برقــی را در کمتــر از 1۵ دقیقه به طور 

کامل شارژ می کند.
شرکت مذکور اعام کرد که این شارژر، خودرو را 
در مدت ۳ دقیقه برای طی کردن 1۰۰ کیلومتر 
مسافت شارژ می کند و قرار است که در پایان سال 

در اروپا عرضه و در سال ۲۰۲۲ در ایاالت متحده 
و مناطقی از آمریکای التین، آسیا و اقیانوسیه به 
بازار عرضه شــود. "EPB" شاهد افزایش تقاضا 
برای شارژر ها اســت و بیش از  ۴۶۰ هزار شارژر 
الکتریکــی از زمــان ورود به این حوزه در ســال 

۲۰1۰ در بیش از 88 بازار فروخته است.

آبگوشت کشک، غذای سنتی و دلچسب پاییزی

سریع ترین شارژر خودرو های برقی راه اندازی می شود 

قلعــه فلــک االفــاک یکی 
از دیدنی تریــن مکان هــای 
گردشــگری ایران است. این 
قلعه کــه نــام قدیمــی آن دژ شاپورخواســت 
بوده اســت، در خرم آباد قرار دارد. این قلعه در 
دوران ساسانیان ساخته شده است و از حیث 
عظمــت، معماری و مهندســی در نــوع خود 
بی نظیر اســت. این قلعه از زمان ساسانیان تا 
کمتر از 1۰۰ ســال پیش بــه مقاصد مختلفی 
مورد استفاده قرار می گرفته است. بیشتر این 
استفاده ها نظامی و دفاعی بوده اند، اما اکنون 
موزه مردم شناســی خرم آبــاد درون این قلعه 
وجود دارد. محــل قرارگیری این بنا در ارتفاع، 

به آن عظمتی دوچندان داده است.

قلعه فلک االفالک

گردشگری

دستپخت

فناوری

پایان سی و سه سال 
فراق

مادر شهید امیر زمان زاده، پس از 
۳۳ سال مزار فرزندش در دانشگاه 
آزاد اســامی نائین را در آغــوش 

گرفت.
شــهید امیــر زمــان زاده یکــی از 
شــهدای دفاع مقدس است که در 
سال 1۳۶7 در عملیات تک دشمن 

در منطقه زبیدات شهید شد.
پیکر مطهرش پس از ۲۰ ســال در 
عملیات تفحص شــهدا پیــدا و به 
عنوان شــهید گمنام در دانشگاه 
آزاد اسامی نائین تشییع و به خاک 

سپرده شد.
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