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رئیس کمیسیون آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اينکه مردم منتظر حل 
مشکالت کالن شهر اصفهان هستند، گفت: بیکاری، روح و روان جامعه را آزار می دهد. به گزارش اداره 
ارتباطات و امور بین الملل شــورای اسالمی شــهر اصفهان، مجید نادراالصلی در چهاردهمین صحن 
علنی شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار داشت:  بیش از 7۰ روز کاری گذشته و بیش از  يک ماه است 
که از سکانداری شهر توسط شهردار جديد می گذرد، مردم منتظرند ببینند چه اتفاقی می افتد آنها نگران 
مشکالت در سطح کشور و شهر خود هستند، در فکر اينکه آيا شورای شهر دچار روزمرگی می شود و کارش 

پاسخ به لوايح و فرصت سوزی می کنند يا طرح و نقشه دارد.

رئیس کمیسیون آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان:

مردم منتظر حل مشکالت 
کالن شهر اصفهان هستند

مدیرعامل فوالدمبارکه تصریح کرد:

نگاه ملی و فرامنطقه ای 
مدیران راهگشای مشکالت

 حوزه صنعت فوالد

وزیر صمت:

قرعه کشی خودرو، 
سال آینده حذف می شود

بانک ها ۳۷ میلیون متر 
زمین و ساختمان دارند!

نقش نیروگاه ها 
در آلودگی هوای 

اصفهان 

سازش بیش از ۵ هزار 
پرونده در شورای حل 

اختالف اصفهان 

اجرای موفق عملیات تاخت هوایی:

رخ نمایی خلبانان دلیر 
هوانیروز در آسمان نیلگون 
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سیدجالل مناسب این بازی نبود: 

بررسی دالیل باخت پرسپولیس 
به الهالل

 برای حق کمیسیون مشاوران امالک 
 سقف تعیین شود

۶

سرانجام درخواست بررسی خارج از نوبت اليحه رتبه بندی 
معلمان در مجلس تصويب شد؛ موضوعی که باعث ايجاد 
حاشیه ای در صحن پارلمان شد؛ از تجمع در جايگاه هیات 

ريیسه تا ايجاد تنش و هیاهو!
تصويب کلیات اليحه رتبه بندی معلمان به جلسه ۱۸ 
خرداد سال جاری مجلس برمی گردد؛ آن زمان به دلیل 
حساسیت و لزوم چکش کاری مجدد درباره اين اليحه، 
جزيیات به کمیسیون آموزش ارجاع شد. کمیسیون 
آموزش مصوبات خود را ۳۱ شهريور به هیات ريیسه ارجاع 

داد تا در دستور صحن قرار گیرد.
از آغاز مهر، شمار بسیاری از نمايندگان، وعده بررسی 
اليحه رتبه بندی معلمان را در صحن علنی می دادند 
منتها به دلیل دستورهای متعدد مجلس، نوبت رسیدگی 
به اين اليحه نمی رسید تا اينکه بیش از صد نماينده با 
امضای نامه ای به ريیس مجلس، خواستار بررسی با 

اولويت آن شدند.
اين درخواست هفته گذشته به هیات ريیسه ارجاع شد، 
اما به دلیل بررسی طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و 
کار مجالس برای مطرح شدن آن نبود؛ اتفاقی که به دنبال 
آن با اعتراض تعدادی از نمايندگان آن هم به شیوه متفاوت 
مواجه شد. آن ها در جايگاه هیات ريیسه تجمع کردند و 

خواستند اين اليحه در دستور صحن قرار گیرد.
در نهايت احمد امیرآبادی فراهانی، نماينده قم دستور 
بررسی با اولويت اليحه رتبه بندی معلمان را بیان کرد و 
گفت: نگاه مجلس انقالبی به معلمان تغییر کرده و اين 
مقدمه ای است برای تغییر نگاه دولت مردمی آيت اله 

رئیسی و امروز نگاه هزينه ای به فرهنگیان و معلمان به يک 
نگاه سرمايه ای تبديل شده است.

او ابراز امیدواری کرد که با تعیین تکلیف اين اليحه، شاهد 
اجرای آن در شش ماه دوم سال جاری و تحقق و اجرای 
کامل آن از ابتدای سال آينده باشیم تا مشکلی بابت تاخیر 

در اجرای آن پیش نیايد.
در مخالفت، الیاس نادران نماينده تهران با اشاره به 
بار مالی اين اليحه گفت: اين پوست خربزه ای است که 
دولت قبل زير پای نظام گذاشته است و ما بايد تصمیم 
جامع گرفته و ابعاد اجتماعی، مالی و آثار تورمی آن را 
در نظر بگیريم؛ بنابراين، دولت اليحه خود را پس بگیرد 
و مشترکا تصمیم بگیريم. اين عجله باعث تصمیم گیری 
غیرعملیاتی و همچنین ايجاد مطالبه ای خواهد شد و 
با اين کار چندين میلیون تن از عزيزان و خانواده های 
فرهنگیان را در مقابل نظام قرار می دهیم و با يک تصمیم 
موجب خواهیم شد که نظام اقتصادی کشور آسیب ببیند.

او ادامه داد: نتیجه چنین اقداماتی، اقتصاد را دچار 
سراشیبی و سقوط خواهد کرد و جلوی اين دومینو را 
نمی توان گرفت. مجلس بايد کاری کند که همه مسئولیت 
بپذيرند و محدوده منابع مالی و اختیارات مشخص شود. 
در غیر اين صورت، کاری انجام می گیرد که آثار تورمی دارد 

و منافع آن به فرهنگیان نخواهد رسید.
سپس نوبت به رحمت اله نوروزی، نماينده علی آباد کتول 
برای اعالم موافقت با اولويت رسید. او نمايندگان تهران 
را خطاب قرار داد و گفت: نگاه فرهنگیان کل کشور به 
مجلس است، هر ۴ نماينده مخالف تقاضای اولويت دار 

بررسی اين اليحه نمايندگان تهران هستند، چون ارتباط 
بسیار کمی با فرهنگیان دارند.

همین صحبت های نوروزی باعث شد تا برای دقايقی جو 
مجلس متشج شود، به گونه ای که تعدادی از نمايندگان 
تهران از جمله مالک شريعتی، علی خضريان و مجتبی 
توانگر با در دست داشتن آيین نامه داخلی، خواستار بیان 
تذکری با استناد به ماده 7۵ آيین نامه شدند و در نهايت 
قرعه به شريعتی افتاد و گفت: اين چه استداللی است که 
می گويند چهار نماينده تهران به عنوان مخالف ثبت نام 
کرده به همین دلیل نمايندگان تهران حرف فرهنگیان 
را نمی فهمند؟ ما اکنون با يک موضوع کشوری، مالی و 

اقتصادی و بودجه ای روبه رو هستیم.
او افزود: پدر و مادرم بازنشسته آموزش و پرورش و فرهنگی 
هستند و برادرانم معلم بودند. من در خانواده فرهنگی 
بزرگ شدم و دغدغه آن ها را لمس کردم؛ اما بحث بر سر اين 
است که نبايد با يک رفتار غیرمنطقی و غیرکارشناسی 
کشور را دچار دومینیوی سقوط در اقتصاد کنیم. چرا 
بحث را به سمت موضوعات پوپولیستی و غیرکارشناسی 
می کشانید؟ من با رتبه بندی مخالف نیستم، اما بايد 
منابع اجرای آن مشخص شود نه اينکه مثل اتفاق يارانه 
احمدی نژاد رخ دهد که به مردم ۴۵ هزار تومان يارانه 
دادند، اما ۴۵۰ هزار تومان از جیب آن ها برداشت کردند.

به هر حال پس از تمام هیاهو ها در مجلس، با موافقت 
نمايندگان، اليحه رتبه بندی معلمان خارج از نوبت بررسی 
 شد که به گفته ريیس مجلس، اين اليحه در هفته جاری در 

دستور پارلمان قرار می گیرد.

در کوره شش تنی قوس الکتريکی کارگاه ريخته گری و 
مدلسازی مديريت مهندسی نت کارخانه ذوب آهن اصفهان، 
سی هزارمین ذوب برای تامین قطعات وتجهیزات مورد نیاز 

کارخانه تولید شد.
بهمن خجسته بخت سرپرست کارگاه ريخته گری و مدلسازی 
کارخانه ذوب آهن اصفهان گفت: سی هزارمین ذوب اين 
کوره از ابتدای تاسیس اين کارخانه و آغاز به کار اين کارگاه به 

دست آمده است.
وی با تاکید بر نقش اين کارگاه در تامین قطعات وتجهیزات 
مورد نیاز کارخانه افزود: مجموعه کارگاه های ساخت مديريت 
مهندسی نت با هدف  حمايت وپشتیبانی از خط تولید ايجاد 
شده است و وجود ۱۸ هزار مدل قطعه ريخته گری در اين 
کارگاه گواه بر نقش عظیم اين کارگاه در پشتیبانی از تعمیرات 

بخش های مختلف کارخانه ذوب آهن اصفهان است.

در شهريور ١٤٠٠ عدد شاخص قیمت امالک مسکونی شهر 
تهران بر اساس ماه پايه فروردين ١٣٩٥ به عدد ٧٥٢,٦ رسید 
که نسبت به ماه قبل )٧٦١.٧( ١.٢ درصد کاهش داشته است. 
در شهريور ١٤٠٠ عدد شاخص قیمت امالک مسکونی شهر 

تهران بر اساس ماه پايه فروردين ١٣٩٥ به عدد ٧٥٢,٦ رسید 
که نسبت به ماه قبل )٧٦١.٧( ١.٢ درصد کاهش داشته است.

منظور از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، 
نسبت به ماه مشابه سال قبل می باشد. نرخ تورم نقطه ای در 

شهريور ماه ١٤٠٠ به عدد ٢٣,٨ درصد رسیده است؛ يعنی 
بايستی خريداران برای خريد يک واحد مسکونی در شهر 
تهران نسبت به شهريور ١٣٩٩، بطور متوسط ٢٣.٨ درصد 
بیشتر پرداخت کنند. تورم نقطه ای اين ماه در مقايسه با ماه قبل 

)٣٣.٧( ٩.٩ واحد درصد کاهش يافته است.
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه 
جاری، نسبت به عدد شاخص ماه قبل می باشد که در شهريور 
ماه ١٤٠٠ اين اطالع به عدد ١,٢- درصد رسیده است. تورم 
ماهانه شهريور در مقايسه با همین اطالع در ماه قبل )٣.٦ 

درصد(، ٤.٨ واحد درصد کاهش داشته است.
منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص 
قیمت در يک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره 
مشابه سال قبل می باشد. نرخ تورم ساالنه شهريور ماه ١٤٠٠ 
امالک مسکونی شهر تهران به عدد ٦٧,٣ درصد رسیده است 
که نسبت به همین اطالع در ماه قبل )٧٥.٣(، ٧.٩ واحد درصد 

کاهش نشان می دهد.

مديرعامل و اعضای شورای معاونین آبفای استان اصفهان با 
استاندار جديد ديدار و گفتگو کردند.

در جريان اين ديدار مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان، گزارشی از عملکرد اين شرکت در خصوص تامین آب 
شرب و جمع آوری، تصفیه و دفع فاضالب جمعیت تحت پوشش 

در يک دهه گذشته ارائه کرد.

هاشم امینی با اشاره به اين که هم اکنون 9۸ شهر و 9۴9 روستا 
از خدمات آبفای استان اصفهان استفاده می کنند گفت: بعد از 
يکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستايی، 
خدمت رسانی به مردم محروم روستاها سرعت بیشتری گرفت 
و با اجرای طرح ۱۰۰-۳۰۰ بیش از ۳۰۰ کیلومتر لوله گذاری 
در مدت ۱۰۰ روز انجام گرفت تا آب شرب پايدار برای روستايیان 

عزيز فراهم شود. سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان نیز در 
سخنان کوتاهی ابراز امیدواری کرد با همکاری استانداری و 
ساير نهادهای خدمات رسان بتوان موضوعاتی همچون کاهش 
سرانه مصرف، بازچرخانی آب و تامین آب شرب پايدار مردم را 
با توجه به خشکسالی های اخیر و مشکالت موجود، سرعت 

بیشتری بخشید. 

الیحه ای که جو مجلس را متشنج کرد! 

تولید سی هزارمین ذوب در کارگاه ریخته گری ذوب آهن اصفهان 

در شهریور۱۴۰۰؛ 

قیمت مسکن در پایتخت ۱/2 درصد کاهش پیدا کرد 

نخستین نشست مدیرعامل و شورای معاونین آبفای استان اصفهان 
با استاندار جدید

۴

به بهانه تعویض سنگ قبر سهراب سپهری؛

گردشگری فرهنگی 
و ادبی رونق یابد

شهرداری جوشقان قالی

شــهرداری جوشــقان قالی درنظردارد باســتناد مصوبه جلســه شــماره ۶ مــورخ ٢۴/١۴۰۰/۶ 
شــورای اسالمی شــهر نســبت بــه اجــاره ســرای فرهنگ و هنــر واقــع در خیابــان میرعالءالدين 
ابتــدای کوچــه پاچنــار ازطريــق برگــزاری مزايــده عمومی اقــدام نمايــد. متقاضیــان می توانند 
ــهرداری  ــه ش ــاعت ١۳:۳۰ ب ــا س ــه روزه ت ــت ١۴۰۰/٨/١۰ هم ــخ ١۴۰۰/٧/٢۶ لغاي از تاري

جوشــقان قالــی واحــد امــالک مراجعــه نمايند.
تلفن: ۵۵۶۶٢١۰٢، ۰۳١

۱2۰9۵7۱ / م الف

آگهی مزایده عمومی 
اجاره سرای فرهنگ و هنر )مرحله اول(
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وزير صمت از حذف قرعه کشــی خودرو، در سال 
۱۴۰۱ خبر داد.

به گزارش صدا و سیما، سید رضا فاطمی امین در 
حاشیه نشست هیئت نمايندگان اتاق بازرگانی ايران، 
در خصوص برنامه های پیش روی بازار خودرو، اظهار 
کرد:  برنامه داريم در ســال آينده بحث قرعه کشی 

خودرو را حذف کنیم.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: امسال با افزايش 

تولید صد هزار دستگاه خودرو، تولید اين محصول 
به يک میلیون دستگاه خواهد رسید. ضمن اينکه 
سال آينده يک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو 

در کشور تولید می شود.
وی گفت: به اين ترتیب بحث قرعه کشــی خودرو 
نیز حذف خواهد شــد ضمن اينکه خودروسازان 
مشــکالت عديده ای دارند که ما بايد برای حل آن 

کمک کنیم.

حسین احمدی کیا
مصرف گاز دو نیروگاه اصفهان و شهید منتظری 
بســیار زياد و بیش از ۳ برابر مصرف گاز بخش 
خانگی اســت که ســالیانه حــدود 7۰۰۰ تن 
آالينده اکســید نیتروژن را وارد شــهر اصفهان 

می کنند. 
۲ نیروگاه اصفهان و شــهید منتظری که درون 
و نزديک شهر اصفهان قرار گرفته اند به ترتیب 
۸۳۵ و ۱۶۱۶ مگاوات برق در شرايط نامی تولید 
می کنند که در حالت واقعی مجموعا بیش از ۶۰ 

درصد برق استان اصفهان را تولید می کنند.
مهر: ايــن ۲ نیــروگاه عــالوه بــر تأمیــن برق 
بخش های خانگی و تجاری، مصارف صنعتی 
صنايع کوچک و بــزرگ اصفهــان را نیز تأمین 
می کنند. خوشبختانه از سال ۱۳9۳، سوخت 
مازوت اين دو نیروگاه قطع و گاز طبیعی به طور 
کامل جايگزين آن شد. به همین جهت آلودگی 
هوای اصفهان تا سال ۱۳97 روند نزولی داشت 
اما به دلیل تغییرات اقلیمی و در نتیجه کاهش 
وزش بــاد و بارندگی هــا آلودگی هوای شــهر 

اصفهان مجددا روند صعودی به خود گرفت.
هرچنــد گاز طبیعی اثــرات زيــان آور کمتری 
نسبت به سوخت های فسیلی ديگر دارد اما به 
دلیل دمای باالی احتراق، انتشار اکسیدهای 
نیتــروژن آن زياد اســت. مصــرف گاز اين دو 
نیروگاه بسیار زياد و بیش از ۳ برابر مصرف گاز 
بخش خانگی اصفهان است؛ از اين رو انتشار 
اکسیدهای نیتروژن در اين دو نیروگاه باال بوده 
و سالیانه حدود 7۰۰۰ تن آالينده اکسیدهای 
نیتروژن در شــهر اصفهان منتشــر می کنند. 
تصوير ماهــواره ای شــکل زير کــه در ۲۰ مهر 
۱۴۰۰ در اســتان اصفهان گرفته شده است، 
نشــان می دهد که غلظت دی اکسید نیتروژن 
گاز در اطــراف نیروگاه های اصفهــان، زواره و 

کاشان زياد است.
غلظت زياد اکسیدهای نیتروژن ايمنی ريه ها را 
در برابر عفونت کاهش داده و می تواند مجاری 
تنفسی انسان را تحريک کند و باعث سوزش و 
التهاب ريه ها و بروز مشکالت تنفسی شود. اين 
گاز در معرض تابش خورشید، ذرات معلق ريز و 
ازن تولید می کند که خطرات بسیار زيادی برای 
ســالمت انســان دارد. هم اکنون پس از ذرات 
معلق، اکســیدهای نیتــروژن و ازن مهمترين 
گازهای آالينده موجود در اصفهان هستند که 
منشاء اصلی آن خودروها، نیروگاه های حرارتی 

و صنايع تولید آهن و فوالد هستند.
به دلیل کمبود برق در کشــور راهــکار عملی 

کوتاه مدت برای کاهش آالينده اکســیدهای 
نیتروژن نیروگاه ها نیست اما از هم اکنون بايد 
به دنبال طرح های جابجايی اين نیروگاه ها )به 
ويژه نیروگاه اصفهان که هم اکنون داخل شهر 
قرار گرفته و مصرف آب بااليــی دارد( بود. 7۰ 
درصد برق نیروگاه های اصفهان صرف صنعت 
می شود و بخش عمده ای از برق تولیدی اين دو 
نیروگاه صرف صنايع بزرگ نظیر پااليشگاه ها و 
پتروشیمی اصفهان و نیز فوالد مبارکه )که نیاز 
کل کشــور را تأمین می کنند( می شود. از اين 
رو نه تنها اين صنايع آالينده های بســیاری به 
اصفهان تحمیل می کننــد، بلکه مصرف برق 
آن هــا نیز موجــب آلودگی مضاعف اين شــهر 

شده است.
لذا نبايــد بــه بهانه کمبــود گاز در زمســتان، 
شــهروندان اصفهان را به دلیل مصــرف زياد 
گاز و بــرق خانگی مقصر دانســت و ســوخت 
نیروگاه ها را به مازوت تغییر داد. هر چند انتشار 
اکســیدهای نیتروژن نیروگاه ها با سوخت گاز 
طبیعی زياد است اما بنا به داليل زير نبايد تحت 
هیچ شرايطی سوخت اين نیروگاه ها به مازوت و 

يا گازوئیل تغییر يابد:
۱-  احتــراق ســوخت مــازوت عــالوه بــر 
انتشــار زياد اکســیدهای نیتروژن، ترکیبات 
گوگــرد، منواکســید کربــن و ذرات معلــق 
زيــادی دارد. بــه دلیل وجــود صنايــع نفت و 
پتروشــیمی، آجرپزی هــا و صنايــع فــوالد، 
آلودگی هوای اصفهان بســیار بیشتر از ديگر 
کالنشــهرهای ايران اســت و نبايــد آلودگــی 

مضاعفی به آن وارد کرد.
۲-  محاســبات مدل ســازی پخش آالينده ها 
در دانشگاه اصفهان نشــان داده است که اگر 
فقط نیروگاه اصفهان که نصف نیروگاه شــهید 
منتظری اســت با مــازوت کارکند بــه تنهايی 
دو برابر حد اســتاندارد، انــواع آلودگی به ويژه 
اکســیدهای گوگــرد در شــهر اصفهان ايجاد 

می شود.
۳-  نیروگاه های اصفهان در حاشیه و درون شهر 
اصفهان قرار گرفته اند و تمام آلودگی آن ها وارد 

شهر می شود.
۴-  اصفهان کمترين وزش بــاد و بارندگی را در 
بین کالنشهرهای ايران دارد و استفاده از مازوت 
موجب افزايش بیشتر آلودگی شده و خطرات 
جدی برای سالمت شهروندان خواهد داشت.

دانشیار گروه مکانیک و عضو گروه 
پژوهش آلودگی هوا پژوهشکده محیط 
زیست دانشگاه اصفهان

وزیر صمت:

قرعهکشیخودرو،سالآیندهحذفمیشود

خبر

بانک مرکــزی اعالم کــرد: با توجه بــه لزوم 
انطباق مقررات ناظر بر کارت اعتباری مرابحه 
با شــرايط و مقتضیات روز و با هدف تسهیل 
تامین مالــی خانوارهــا و کســب و کارهای 
کوچک و متوسط از اين طريق، سقف اعتبار 
قابــل تخصیــص در قالــب کارت اعتباری 
مرابحه به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان افزايش 

يافت.
بــه گــزارش بانــک مرکــزی، براســاس 
بازنگری انجام شــده توســط بانک مرکزی 
در »دســتورالعمل اجرايی کارت اعتباری« 
بانک ها و مؤسسات اعتباری می توانند نسبت 
به تخصیــص اعتبار تا ســقف ۲۰۰ میلیون 

تومان به متقاضیان اقدام کنند.
همچنین مجموع اعتبار قابل تخصیص از 
سوی مؤسســات اعتباری به هر مشتری در 
قالب کارت اعتبــاری، ۲۰۰ میلیون تومان 

است.
براين اســاس مهلت بازپرداخت تسهیالت 
نسیه اقساطی به تشخیص مؤسسه اعتباری، 
حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۶۰ ماه پس از پايان 

دوره تنفس تعیین شد.
مرابحــه يکــی از ابزارهــای تأمیــن مالــی 
اسالمی اســت و بــرای تأمین مالــی تولید، 
ســرمايه در گــردش واحدهــای صنعتی، 
کشــاورزی و معدنی اســت. همچنین اين 
عقد برای حمايت از بازار ســرمايه، انتشــار 
اوراق صکوک و تأمین مسکن مورد استفاده 

قرار می گیرد.
مرابحه شــامل قرارداد بین بانک و مشتری 
برای فروش يک دارايی يا کاالســت. در اين 
قرارداد، بانک کاالهای مورد تقاضای مشتری 
را خريداری کــرده و آنها را به قیمت بیشــتر 
به مشتری می فروشــد. مبلغ سود )افزايش 
قیمت( پیش از بسته شدن قرارداد مشخص 

و تثیبت شده و به مشتری اعالم می شود.

وزارت صمت در بخشنامه جديدی اعالم کرد 
که در صورت عدم عرضه محصوالت فوالدی 
در بــورس کاال، تولیدکننــدگان محصوالت 
فــوالدی اجــازه خريد شــمش از بــورس را 

نخواهند داشت.
سیف الله امیری مديرکل دفتر صنايع معدنی 
وزارت صمت در بخشــنامه ای اعالم کرد که 
در صورت عدم عرضه محصوالت فوالدی در 
بورس کاال، تولیدکنندگان محصوالت فوالدی 
اجــازه خريد شــمش از بــورس را نخواهند 

داشت.
در اين بخشــنامه آمده اســت: با عنايت به 
دســتور و تاکید مقام عالــی وزارت مبنی بر 
عرضه کلیه محصوالت تولیدی شمش فوالد و 
مقاطع فوالدی )طويل، تخت( در بورس کاال، 
لطفا بــه واحدهای فوالدی اســتان مربوطه 
اعالم نمايند که از تاريخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰ کل 
تولید خود را شــامل )شمش فوالدی شامل 
بیلت، بلوم، اسلب، انواع ورق، میلگرد شاخه و 
کالف تیرآهن، نبشی، ناودانی، لوله و پروفیل 
و …( را در بورس کاال عرضه نمايند و در صورت 
عدم اجرای مفاد فوق واحدهای تولیدکننده 
محصوالت فــوالدی مجاز به خريد شــمش 

فوالدی از بورس کاال نیستند.
همچنین واحدهای فوالدی مجاز به فروش 

محصوالت خارج از بورس کاال نیستند.

عضو انجمــن فوالد گفت: با دســتورالعمل 
جديــد وزارت صمت شــاهد تعطیلی بیش 
از ۲۰ هزار شــغل و کاهش صــادرات فوالد 
خواهیم بــود کــه باعــث افزايش نــرخ ارز 

می شود.
رضا شهرستانی اظهار کرد: با دستورالعمل 
جديد وزارت صمت در حوزه فوالد، شــاهد 

تعطیلی بیش از ۲۰ هزار شغل خواهیم بود.
عضو هیأت مديره انجمن تولیدکنندگان فوالد 
افزود: همچنین اين دســتورالعمل کاهش 
صادرات فوالد را نیز به دنبال خواهد داشت که 

خود باعث افزايش نرخ ارز می شود.
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یادداشت میهمان

بانکها۳۷میلیونمترزمین
وساختماندارند!

بررســی ها از اطالعــات ارائــه 
شــده ۱۸ بانک بورســی نشان 
می دهد که در پايان سال ۱۳99 
تقريبا ۴ درصد از دارايــی ۱۸ بانک به ارزش ۱۲۱ 
هزار میلیارد تومان به بخش امالک و مســتغالت 

اختصاص دارد.
اخیرا آمارهای رسمی دارايی های ثابت و تملیکی 
بانک ها )اعــم از زمیــن، ســاختمان و...( بعد از 
دهه ها ابهام، در قالب اطالعیه »افشــای فهرست 
زمین و ساختمان« روی ســايت کدال قرار گرفته 
است، بررســی ها از اطالعات ارائه شده ۱۸ بانک 
بورســی نشــان می دهد که در پايان سال ۱۳99 
تقريبا ۴ درصد از دارايــی ۱۸ بانک به ارزش ۱۲۱ 
هزار میلیارد تومان به بخش امالک و مســتغالت 

اختصاص دارد.
اين نسبت در پايان سال ۱۳9۳ تقريبا ۳/7 درصد 
بوده که نشــان می دهد بانک ها نه تنها تمايلی به 
فروش ندارند بلکه دســت خوبی در امالک داری 
پیدا کرده اند. بانک های موردنظر چیزی در حدود 
۱۴ هزار فقره زمین و ســاختمان بــا کاربری های 
متفاوت اداری، تجاری، مســکونی، کشــاورزی 
و... به ابعاد ۳7 میلیون مترمربع دارند که 9۶۲9 
فقره آن دارايی های ثابت بــوده و ۴۱۰7 فقره نیز 
دارايی هــای تملیکی اســت که بانک هــا در ازای 
عدم پرداخت اقساط مشتريان خود آنها را به تملک 

خود درآورده اند.
ريســک نظام بانکــی هر روز بیشــتر می شــود و 
حول اين مــوارد ۴ نکته بســیار اساســی به ذهن 

می رسد که آژير هشدار بانکی را سیاه می کند؛
۱- بر اساس مصوبه ۲9 ارديبهشت ۱۳9۴ نسبت 
دارايی های ثابت بــه حقوق صاحبان ســهام 7۵ 
درصد عنوان شده و اعالم شــده مجازات تخطی 
از اين مقررات ها ممنوع ســاختن بانــک از انجام 
بعضی امــور بانکی به طــور موقت يا دائم اســت. 
نســبت دارايی هــای ثابت بــه حقــوق صاحبان 
ســهام در اين ۱۸ بانک تقريبا ۱۶۰ درصد است، 
۲- براســاس ماده ۱۶ قانون رفع موانــع تولید در 
ســال ۱۳9۴، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری 
می بايســت ســاالنه حداقل ۳۳ درصــد از اموال 
خــود را می فروختند که از اين کار ســرباز زده اند، 
۳- میانگین هــر مترمربع زمین و ســاختمان در 
زمستان 99 در حدود 7 میلیون تومان بوده که اگر 
مجموع متراژ دارايی های بانک ها که ۳7 میلیون 
مترمربع است را داشته باشیم به ارزشی در حدود 
۳۰۰ هــزار میلیــارد تومان می رســیم. همچنین 
مساحت ســاختمان و زمین اين ۱۸ بانک معادل 
مســاحت نزديک بــه ۶۰۰ هزار واحد مســکونی 
اســت. نتیجه؛ بانک ها در ابراز دارايی های ثابت و 
تملیکی خود کم اظهاری کرده و ارزش واقعی آن را 
اعالم نکرده اند. دلیل؛ گريز از مجازات های بانک 
مرکزی. ۴- راهی جز نصب »مالیات مالکی« برای 
ترغیب سیستم بانکی به فروش دارايی هايش وجود 
ندارد. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هرچه سريع تر 

تصمیم بگیرد.
      نظام بانکی زیر ذره بین

هیات مديره ســازمان بورس بر اساس مصوبه ای 
در تاريخ ۲۶ تیرماه، شرکت های بورسی را ملزم به 
انتشار فهرست زمین و ساختمان های خود درقالب 
اطالعیه »افشای فهرست زمین و ساختمان« روی 

سايت کدال کرد.
در سال های اخیر مزايده زمین ها و ساختمان های 
تحت مالکیت شرکت ها به خصوص بانک ها در بازار 
سرمايه چالش ايجاد کرده بود. به عنوان مثال میزان 
مبلغی که شرکت بهساز کاشانه يکی از امالک خود 
را به مزايده گذاشته بود، باعث ايجاد نارضايتی در 
بین سهامداران شرکت شده بود و يا میزان مبلغی 
که بانک آينده بــرای مزايده »ايران مــال« درنظر 
گرفته بود، واکنش های بسیاری را از سوی فعاالن 

اقتصادی و سیاسی برانگیخت.
به همیــن رو تصويب اين ابالغیــه قدمی بزرگ در 

افزايش شفافیت بازار سهام کشــور بود و می توان 
امیدوار بود که گردش اطالعات و آگاهی رســانی 
در بازار سرمايه کشور بیشتر شود. پیرو اين مصوبه 
چند روزی است که »سامانه اطالع رسانی ناشران 
کدال« را »افشــای اطالعات زمین و ساختمان« 
پر کرده اســت و در اين بین خالی از لطف نبود که 
به صورت های ۱۸ بانک بورســی سرکی بکشیم و 
برآوردی از میــزان دارايی های ثابت و تملیکی آنها 
اعم از؛ زمین، ساختمان، ماشین آالت و... داشته 
باشیم. آنچه مشخص است اشتهای ناتمام بانک ها 
در حبس دارايی به صورت امالک و مستغالت است 
که در ادامه توضیح خواهیم داد که اين کار نه تنها 
غیرقانونی اســت، بلکه آســیب های فراوانی را به 

چرخه اقتصادی کشور وارد خواهد کرد.
      حبس 12۰ هزار میلیارد تومان امالک 

در بانک ها
بررســی میانگیــن دارايی هــای ثابــت ۱۸ بانک 
منتخب )بانک هايی که در بورس عضويت داشته 
و صورت هــای مالی آنها در دســترس اســت( در 
ســال های ۱۳9۳ تــا ۱۳99 حاکی از رونــد رو به 
رشد دارايی های ثابت و تبديل نقدينگی به زمین  و 
ساختمان و دارايی ثابت دارد و اين پرسش را مطرح 
کرده که دلیل سرازير شدن منابع بانک ها به سمت 
دارايی هــای ثابت چه بوده اســت و چــرا بانک ها 
به جای رشــد منابع مالی نقــد خود و رشــد توان 
تسهیالت دهی، عمال با انباشت دارايی های ثابت 
به جای افزايش قدرت نقدشــوندگی دارايی های 
خود مواجه هســتند؟ آخرين اطالعات منتشــر 
شده از »افشــای فهرســت زمین و ســاختمان«  
بانک ها نشــان می دهد که در پايان ســال ۱۳99 
تقريبا ۴ درصد از دارايــی ۱۸ بانک به ارزش ۱۲۱ 
هزار میلیارد تومان به بخش امالک و مســتغالت 
اختصــاص دارد. کل دارايی هــای ۱۸ بانک مورد 
بررسی نیز با استخراج از صورت های مالی در حدود 
۳۰۰۰ هزار میلیــارد تومان به دســت می آيد. اين 
درحالی اســت که در پايان سال ۱۳9۳ تقريبا ۳/7 
درصد از کل دارايی های اين ۱۸ بانــک را امالک و 
مستغالت تشــکیل داده و بر اســاس آمارها میزان 
امالک و مستغالت و تملک وثايق تملیکی بدهکاران 
برابر ۲۲ هــزار ۵۰۰ میلیارد تومان بــوده و مجموع 
دارايی نیز در حدود ۶۰۰ هــزار میلیارد تومان ثبت 
شده است. به عبارت ديگر، شاخص های عملکرد 
بانک ها نشــان می دهد کــه بخش عمــده ای از 
ســپرده های بانک ها نه تنها توســط شرکت های 
وابسته سرمايه گذاری نشده، بلکه حتی به وام های 
بی بازگشــت نیز تبديل نشــده و به خاطر عملکرد 
نامناسب بانک ها و تسهیالت گیرندگان، تبديل به 
دارايی های غیرمولد و ثابت شــده که مصداق بارز 
آن افزايش تعداد شعب بانک ها، زمین و ساختمان 

و وثايق بانکی است.
در نگاه اول به نظر می رســد که اين نسبت از سال 
9۳ تاکنون چندان تغییری نکــرده و در محدوده 
استانداردی قرار دارد )زير ۵ درصد( اما میزان کل 
دارايی های بانکی با رشــد ۴۰۰ درصدی از ۶۰۰ 
هزار میلیــارد تومان در ســال 9۳ بــه ۳۰۰۰ هزار 

میلیارد تومان در سال 99 رسیده است.
درحالی که میــزان دارايی هــای غیرمنقول )اعم 
از ثابــت و تملیکــی( در بازه مــورد بررســی تنها 
۱7۰ درصد رشد داشته اســت؛ بنابراين می توان 
نتیجه گرفت که رشــد مخرج کســر از صورت آن 
بیشتر بوده و ســبب کاهش اين نسبت شده است 
و درواقــع بانک ها بــار دارايی های ملکــی خود را 
در اين مدت کاهش نداده اند. اينها درحالی است 
که براســاس ماده ۱۶ قانون رفع موانــع تولید در 
ســال ۱۳9۴، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری 
می بايســت ســاالنه حداقل ۳۳ درصــد از اموال 
منقول و غیرمنقول خود را واگذار و عايدی آن را در 
عملیات های بانکی مانند تسهیالت دهی استفاده 

می کردند.
البته مســاله واگذاری اموال مازاد بانک ها به سال 

۸۶ و تصويب آيین نامه »نحوه واگذاری دارايی های 
غیرضرور« برمی گــردد. با اين حجــم از قوانین و 
الزامات اما به نظر می رسد که بانک ها نه تنها تمايلی 
به فروش ندارند بلکه دست خوبی در امالک داری 

پیدا کرده اند.
۱۴ هزار زمین و ساختمان در مالکیت ۱۸ بانک

در ترازنامــه بانک ها در ســرفصل دارايی دو مولفه 
دارايی های ثابت مشــهود و دارايی های نامشهود 
وجــود دارد. دارايی ثابــت مشــهود دارايی هايی 
هســتند که موجوديت عینــی و عملیاتی دارد که 
شامل زمین، ســاختمان و ماشین آالت می شود و 
دارايی های نامشهود دارايی های غیرجاری هستند 
که موجوديت عینی و عملیاتی ندارند، مانند حق 
اختراع، سرقفلی، حق چاپ و.... بررسی »افشای 
فهرست زمین و ساختمان«  بانک های فعال در بازار 
سرمايه نشان می دهد میزان دارايی های ثابت در 
صورت مالی بانک های مورد بررسی حدود ۵7 هزار 

میلیارد تومان و تعداد آنها نیز 9۶۲9 مورد است.
رقم دارايی های ثابت مشــهود در سال 9۳ حدود 
۲۱/۶ هزار میلیارد تومان بوده که تا سال 99 حدود 
۱۶۵ درصد رشــد داشته اســت. هرچند بخشی 
از اين افزايش به »تورم امالک و مستغالت« مربوط 
است، اما در هر حال به نظر می رسد بانک ها طی 
سال های 9۳ تا 99 به هر دو نوع دارايی های خود 

افزوده اند.
قلم ديگری نیز در ترازنامــه بانک ها وجود دارد که 
در زيرفصل ســاير دارايی ها قــرار دارد. اين بخش 
شــامل دارايی های منقول و غیرمنقول می شود. 
دارايی هــای غیرمنقول مانند زمین، ســاختمان 
مسکونی، ساختمان اداری و تجاری و همین طور 
کارخانه اســت که بانک هــا در ازای عدم پرداخت 
اقســاط مشــتريان خــود آنهــا را به تملــک خود 
درآورده اند. به همین دلیل اين آيتم در صورت های 
مالی وثايق تملیکی نام دارد. ارزش وثايق تملیک 
شده نیز ۴۴ هزار میلیارد تومان بوده که از مجموع 

ارزش ۴۱۰7 مورد برآورد شده است.
درواقــع ارزش ســرمايه گذاری های ارادی ۱۶ 
بانک در بخش مســتغالت معادل ۱/7 درصد کل 
دارايی هــا اســت و ارزش تملک وثايــق تملیکی 
که می تــوان از آن به عنوان ســرمايه گذاری های 
غیرارادی يــاد کــرد ۱/۳ درصــد کل دارايی ها را 
دربرمی گیــرد. ترکیب اين دو موجب شــده چهار 
درصد از دارايی های بانک درگیر بخش مستغالت 

باشد.
      کار بانک ها از آژیر قرمز گذشته

بر اساس استانداردها، نسبت دارايی های غیرمولد 
يک بانک به منابع در آن، نبايد از درصد معینی در 
حدود ۵ درصد بیشتر باشد که متاسفانه اين نسبت 
در بانک های مورد بررسی درحال نزديک شدن به 
۵ درصد است و حجم بااليی از منابع آنها تبديل به 
دارايی های ثابت و غیرمولد شده است. بر اساس 
مقررات کمیته بال، افزايش ســرمايه بانک ها بايد 
به صورت نقدی باشــد و نمی توان دارايی فیزيکی 
را جزء سرمايه بانک محسوب کرد، چون درمعرض 
ريســک اســت. اتفاقی که در چند ســال اخیر با 
افزايش تعداد شعب و امالک و مستغالت بانک ها 
رخ داد و موجب افزايش دارايی های غیرمولد آنها 
شــد، تحت تاثیر نرخ باالی تــورم و به ويژه جهش 

قیمت امالک بود.
اين موضوع موجب شد برخی از بانک ها، دارايی 
خود را به ساختمان و زمین تبديل کنند و هر سال با 
تجديد ارزش اين دارايی ها در دفاتر مالی خود، در 
ظاهر سودآور باشند. از ســوی ديگر طبق قانون، 
نبايد نســبت دارايی های ثابت به حقوق صاحبان 
ســهام از 7۵ درصد بیشــتر باشــد؛ امــا درحال 

حاضر اين نسبت به ۱۵۰ درصد رسیده است.
بررســی صورت های مالی ۱۸ بانک بورسی نشان 
می دهد که جمــع »حقوق صاحبان ســهام« اين 
بانک ها ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که با احتساب 
۱۲۰ هــزار میلیــارد تومــان دارايی هــای ثابــت 

و تملیکــی، نســبت دارايی های ثابــت به حقوق 
صاحبان ســهام در حــدود ۱۵۰ درصد به دســت 

خواهد آمد.
در بازه زمانی سال ۱۳9۳ تا ۱۳99 بازار ملک ايران، 
ابتدا با رکود سنگین )۱۳9۳ تا ۱۳9۶( و بعد از آن 
با جهش تورمــی )۱۳97 تا ۱۳99( مواجه شــد و 
اگرچه ارزش دارايی های بانک ها نیز در اين سال ها 
افزايش داشت، اما امکان فروش و نقدشوندگی اين 
دارايی ها بسیار پايین بود و از طرفی بانک ها به دلیل 
آنکه برآورد تورم چند سال يک بار داشتند، از فروش 

سرباز زده اند.
عالوه بر اين بايــد اضافه کرد کــه امالک تملیکی 
بانک هــا، دارايی هايــی هســتند کــه اشــخاص 
تســهیالت گیرنده، نتوانســته اند بدهــی خود را 
بازپس بدهند و بانک، ملک شــخص بدهکار را به 
تملک خود درمی آورد؛ طبــق قانون بانک ها بايد 
ظرف دو ســال اين امالک را به فروش برســانند و 
اگر اين اتفــاق نیفتد، به عنــوان دارايی های ثابت 
بانکــی شــناخته می شــود. تعــداد دارايی های 
تملیکــی بانک هــا نشــان می دهد که ايــن نظام 
تصمیمی مبنی بر مزايــده و فــروش دارايی های 
تملیکی نداشــته و در اصطالح »امــالک داری« 

می کند.
بر اســاس مصوبه ۲9 ارديبهشــت ۱۳9۴ نسبت 
دارايی های ثابت بــه حقوق صاحبان ســهام 7۵ 
درصد عنوان و اعالم شــده تخطی از اين مقررات 
موجب اعمال مجازات های مــاده ۴۴ قانون پولی 
و بانکی کشو راست. يکی از اين مجازات ها ممنوع 
ســاختن بانک يا موسســه اعتباری غیربانکی از 
انجام بعضی امور بانکی به طور موقت يا دائم است.

      دست بانک ها به تولید نمی رود
حبــس منابــع بانکــی در بخــش مســتغالت و 
شرکت های ســرمايه گذاری وابســته به بانک ها، 
موجب شکل گیری عارضه ای در اقتصاد ايران شده 
که از آن به عنوان »تناقض نقدينگی« ياد می کنند و 
به جای اينکه گردش منابع و عملکرد بانک ها عمال 
به رشــد نقدينگی، توان تسهیالت دهی بانک ها، 
افزايش ســرمايه و نقدشــوندگی دارايی ها تبديل 
شــود، عمال منجر به تبديل نقدينگی و تسهیالت 
بانک ها بــه دارايی های ثابت، زمین و ســاختمان 

شده است.
با وجود آنکــه نقدينگی در ســطح کالن از حجم 
بااليی برخوردار است و به رقم ۴۰۰۰ هزار میلیارد 
تومان نزديک شده، اما بنگاه ها در تامین سرمايه 
در گــردش با چالش روبه رو هســتند. مشــکالت 
ســاختاری اقتصاد ايران باعث شــده کــه حتی با 
رشــد ۱۰۰درصدی تســهیالت دهی بانک ها در 
ســال 99 با هدف مقابلــه با رکــود، همچنان 7۰ 
درصد تســهیالت بانک ها به ســرمايه در گردش 
اختصاص يافته و هدف هايی مانند ايجاد واحدهای 
جديد، توســعه فازها و تعمیــرات به عنــوان امور 
توســعه ای تنها ۱۰ درصد از تســهیالت را جذب 
کرده و هرچه بانک ها بیشتر وام می دهند، بازهم 
کمکی به ســرمايه گذاری ها، رشــد تولید و رشــد 
اقتصــاد نمی کند، بلکــه نیاز نقدينگــی آنچنان 
باالســت و گرفتاری ها و ضعف علمی و حرفه ای و 
صنعتی آنچنان شديد است که تمام پول بانک ها 
و نقدينگی کشور را جلب رفع گرفتاری های روزمره 
و هزينه های جاری و پرســنل و بدهی ها می کند و 

صرف رشد تولید و ارزش افزوده نمی شود.
نقدينگی با رشــد باالی ۳۰ درصدی در چند سال 
اخیر، همچنان با رشد منفی اقتصاد، رشد پايین و 
رکود مواجه است و درنتیجه باعث شده که به دلیل 
مطالبات معوق، بدهی دولت و... ۵۰ درصد منابع 
بانک ها قفل شــده و در رکود فرو بــرود. درنتیجه 
نقدينگی و تســهیالت بانک ها عمال قادر به ايجاد 
تحــرک در اقتصاد نیســت و بانک ها نیــز متاثر از 
بیماری ساختاری اقتصاد ايران با معضل تناقض 
نقدينگی و تبديل منابع نقد به دارايی ثابت مواجه 

شده اند. 

نقشنیروگاههادرآلودگیهوایاصفهان

 با اصالح »دستورالعمل اجرایی 
کارت اعتباری« انجام شد؛
افزایشتسهیالت

کارتاعتباریمرابحه
به۲۰۰میلیونتومان

الزام به عرضه تمام محصوالت 
در بورس:

جزئیاتبخشنامه
جدیدفوالدیدولت

عضو انجمن فوالد:
دستورالعملفوالدیوزارت
صمتموجبحذف۲۰هزار

شغلمیشود

گزارش
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:

باتبدیلنیروگاههابهسیکلترکیبی
راندمانآنهابه۵۷درصدمیرسد

نرخواقعیمرغ۳۷هزارتوماناست

معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اســتانداری اصفهــان گفت: در 
صورت تبديل نیروگاه های گازی به 
سیکل ترکیبی، می توان بدون مصرف يک مترمکعب 
گاز، اين نیروگاه ها راندمان خود را به ۵7 درصد برسانند 
که در اين شرايط آاليندگی نیروگاه ها و انتشار گازهای 

گلخانه ای کاهش می يابد. 
حسن قاضی عسگر با اشاره به اينکه بخش بزرگی از 
صنايع فوالدی کشور در استان اصفهان رشد کرده 
است، اظهار کرد: بايد توجه داشت که صنايع فوالدی 
تمايل به همجواری با فوالد مبارکه دارند و از سوی ديگر 

از يارانه انرژی استفاده می کنند.
وی با اشــاره به اينکه به دلیل محدوديت های تولید 
برق، فوالد مبارکه امسال با قطعی و محدوديت شديد 
انرژی مواجه بود، گفت: برای جلوگیری از تکرار اين 
مشــکل در ســال های آينده، فوالد مبارکه به دنبال 
احداث ۱۵۰۰ مگاوات انرژی برق در اســتان است 
که قرار اســت ۵۰۰ مگاوات آن انرژی خورشیدی و 
۱۰۰۰ مگاوات ديگر با تکنولوژی جديد و راندمان باال 

در استان اصفهان احداث کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
با پیش بینی اينکه فوالد مبارکه در يک سال می تواند 
انرژی خورشــیدی با ظرفیــت ۵۰۰ مــگاوات را در 
اســتان ايجاد کند، تصريح کرد: در استان به دنبال 
کاهش بروکراسی اداری و تخصیص سريع مجوزها به 

فوالد مبارکه هستیم.
وی با بیان اينکــه به فــوالد مبارکه تاکیــد کرده ايم 
با ايجاد ايــن ظرفیــت نیروگاهــی و تولیــد بــرق 
مصرف گاز آنها نبايد افزايش يابد، افــزود: با توجه 
به محدوديت های شــديد انــرژی فــوالد مبارکه به 

دنبال ايجاد نیروگاه از مسیر تکنولوژی سبز است.
قاضی عســگر بــه محدوديت هــای گازی صنايع 
در زمســتان اشــاره کرد و گفت: در روشــی برخی 
نیروگاه های اســتان همچون چهلســتون، شهید 
منتظری، زواره و... می توانند با ايجاد سیکل ترکیبی 
و استفاده از سیستم بخار، بهره وری و راندمان خود را 

افزايش دهند.
وی با بیان اينکه نیروگاه های گازی راندمانی معادل 
۳۳ درصد دارند، توضیح داد: در صورت تبديل اين 
نیروگاه ها به سیکل ترکیبی، می توان بدون مصرف 
يک مترمکعب گاز، اين نیروگاه ها راندمان خود را به 
۵7 درصد برسانند که در اين شرايط نه تنها آاليندگی 

نیروگاه ها و انتشار گازهای گلخانه ای کاهش می يابد، 
از سوی ديگر بدون مصرف گاز، تولید برق آنها حدود 

۱۶۰۰ مگاوات به در استان بیشتر می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
در ادامه بــا بیان اينکه چند نرخی بــودن ارز يکی از 
اساسی ترين مشکالت اقتصاد کشور است، گفت: 
به طور قطع نرخ ارز بايد معقول و نوسانات آن گرفته 
شود تا فعاالن اقتصادی و به ويژه فوالدسازان بتواند بر 

روی آينده کاری خود برنامه ريزی کنند.
به اعتقاد قاضی عســگر، نبايد نرخ ارز را چند سال 
ثابت نگه داريم و بعد نرخ آن را رها کنیم، در اين شرايط 

نمی توانیم سرمايه گذاری و تولید داشته باشیم.

وی با انتقاد بر اينکه يارانه های کور و غیرهدفمند نیز 
موجب نابودی سرمايه های کشور شده است، تصريح 
کرد: در حال حاضر ايران رتبه نخست اعطای يارانه در 
حوزه انرژی را در دنیا به خود اختصاص داده که اين به 
معنای هدررفت منابع و فقیر شدن روز افزون بخش 

عمده ای از اقشار جامعه شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
گفت: در شرايط تورمی امروز که يارانه های کشور به 
اشتباه به هدر می رود، روز به روز مردم فقیرتر می شوند، 
بنابراين تیم اقتصادی دولــت جديد با کمک بانک 
مرکزی و ديگر اعضای کابینه بايد نسبت به حل اين 

موضوع به صورت ريشه ای تالش کنند.

يک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی گفت: متناسب ســازی حق الزحمه 
مشاوران امالک به نفع اقتصاد و بخش مسکن 
کشــور اســت، چرا که اگر يک ملک گران تر به 
فروش برسد و حق الزحمه مشاوران امالک هم 
باالتر رود به طور طبیعی خريد و فروش مسکن 

کاهش می يابد. 
اصغــر ســلیمی درباره متناســب ســازی حق 
کمیســیون مشــاوران امالک و کاهــش تعرفه 
بنگاه های ملکی، اظهار کرد: هرچه ملکی گران 
تر و با قیمت بیشتر به فروش برسد حق الزحمه 
مشــاوران امالک باالتر می رود، بنابراين هرچه 
قیمت ملک باالتر رود مشــاوران امالک ســود 
بیشتری کسب می کنند، به همین دلیل همیشه 
به دنبال اين هستند که ملک را با قیمت گران تر به 

فروش برسانند.
وی افزود: از نظر کارشناسی و فنی در هیچ جای 
دنیا به اين شکل نیست که با افزايش قیمت يک 
ملک حق مشاوره و کارشناسی مشاوران امالک 
تا اين حد باال رود. به همین دلیل برای تعیین حق 
مشاوره امالکی ها بايد يک سقفی در نظر گرفته 
شود تا اگر ملکی به قیمت بســیار باال به فروش 
برسد بخشی از حق الزحمه مشاوران امالک به 
خدمات دولتی و عام المنفعه اختصاص پیدا کند.
نماينده مردم سمیرم در مجلس گفت: برای مثال 
در دفاتر اسناد بخشی از درآمد سردفتر داران به 
ارزش افزوده، هالل احمــر و... اختصاص پیدا 
می کند و اين رويه بايد برای حق الزحمه مشاوران 
امالک نیز در پیش گرفته شود. اگر اين مهم انجام 
نشود مشاوران امالک همیشه در پی آن خواهند 
بود که ملک را با قیمت بســیار گران به مشتری 
بفروشند و اگر هم ببینند ملکی آينده بسیار خوبی 
دارد خودشان آن ملک را بخرند و با قیمت بسیار 

باالتری آن را به فروش برسانند.

سلیمی تصريح کرد: پس بايد برای حق الزحمه 
مشــاوران امالک يک نرخ حداقل و حداکثر در 
نظر گرفته شود. بنابراين نبايد اين حق الزحمه 
به شــکلی باشــد که اگر بر فرض يک ملک ۳۰ 
میلیارد تومان به فروش رســید يک درصد حق 
کمیسیون بگیرند و اگر ملک ديگری يک میلیارد 
به فروش رسید باز هم همان يک درصد را دريافت 
کنند! بايد سقفی تعیین کنند که مثال اگر ملکی 
تا يک میلیارد تومان به فروش رسید حق الزحمه 
مشاوران امالک يک درصد ارزش معامله باشد 
و اگر گران تر از يک میلیارد به فروش رسید کمتر 
از يک درصد دريافت کنند تــا مابقی آن صرف 

خدمات دولتی و عام المنفعه شود.
وی ادامه داد: دولت بايد به گونه ای برنامه ريزی 
کند تا دفاتر امالک قانونمند شوند. دفاتر امالک 
در نقل و انتقاالت و نوشــتن قــرارداد با طرفین 
معامله مانند دفاتر اسناد رسمی آنالين و متصل 
به شبکه قوه قضائیه نیستند که بايد متصل شوند 
تا پس از دريافت حق الزحمه خود بالفاصله مبلغ 
مورد نظر به شکل الکتريکی در شبکه ثبت شود. 
دفاتر امالک در برخی مــوارد حق الزحمه خود 
را بیــش از آن چیزی که مصــوب صنف امالک 
است دريافت می کنند به همین دلیل اين رويه 
بايد اصالح و قانونمند و برخط شود تا اگر کسی 
بخواهد شکايت کند بتواند اين کار را انجام دهد.

ايــن عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلس، 
خاطرنشــان کرد: پس متناســب ســازی حق 
الزحمه مشاوران امالک به نفع اقتصاد و بخش 
مسکن کشور است چرا که اگر يک ملک گران تر 
به فروش برسد و حق الزحمه مشاوران امالک هم 
باالتر رود به طور طبیعی خريد و فروش مسکن 
کاهش می يابد امــا اگر حق الزحمــه پايین تر 
باشــد خريد و فروش مســکن نیز رونق بهتری 

پیدا می کند.

همزمان با هفته وحدت مديرعامــل و معاونین 
شرکت ســهامی ذوب آهن اصفهان با حضور در 
شــرکت فوالدمبارکه با مديرعامل و معاونین اين 

شرکت ديدار و گفتگو نمودند. 
در اين نشســت صمیمانه، محمدياســر طیب 
نیا مديرعامل فوالدمبارکه با اشــاره به نقش هم 
افزايی اين دو فوالدساز بزرگ گفت: تولد ذوب آهن 
و فوالدمبارکه و مجموعه هايی که در اختیار دارند 
حاصل تفکر بلند مدت و استراتژيکی است که با 
منابع محدود، نگاهی به نسل های آينده داشتند. 
به حق، نجات صنعت نیازمند نگاه ملی است و اگر 
ما که امروز در اين دو بنگاه اقتصادی به فعالیت 
می پردازيم به خوبــی مديريت نکنیم، موفقیت 
چندانی بدســت نیاورده و در بســیاری از موارد 
جلوگیری از تعارض های سازمانی برايمان امکان 
پذير نیست. اگر نگاه ما فقط به استان اصفهان 
 معطوف باشد و منطقه ای عمل کنیم از ديگران 
نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که ورای مناطق 
جغرافیايی خود تصمیم بگیرند. در حقیقت نگاه 
ملی و فرابخشــی میتواند مجموعه های بزرگ را 
نجات دهد و دغدغه های مديران را نیز به کمترين 

حد ممکن برساند.
طیب نیا ذوب آهن و فوالدمبارکه را دو فوالدســاز 
بزرگ در يک منطقه جغرافیايی مشترک خواند 
و گفت: جدای مشکالت  موجود با همفکری و 
همراهی مديران اين دو فوالدســاز بزرگ میتوان 
پروژه ها ی مشترک تعريف نمود و منافع روزافزون 
برای هردو مجموعه به ارمغان آورد. اگرچه تاکنون 
تعامل برای فعالیت های روزمره با هماهنگی های 
الزم وجود داشته اما با همراهی و همکاری بیشتر 
میتوان هم افزايی قابل توجهی در منافع مشترک  

بدست آورد.
مديرعامل فوالدمبارکه در پايان افزود: برگزاری اين 

جلســه را به فال نیک گرفته و اعتقاد داريم آغاز 
همکاری هــای بیشــتر، تفکر بــه دغدغه های 
مشترک، موجب طرح و شناسايی پتانسیل های 
موجــود شــده و نقشــه راهــی بــرای ادامــه 
همکاری های کوتاه و بلند مدت برای دو شرکت 
میگردد.میتوان با تشــکیل کمیته ای مرکب از 
تخصص های مختلف پیشنهادات همکاری های 
آتی را احصا و فرصت های سرمايه گذاری بیشتر را 

بررسی و اجرايی نمود.
بنا بر اين گزارش، منصور يزدی زاده مديرعامل 
ذوب آهن نیز در ادامه افزود: شرکت سهامی ذوب 
آهن آمادگی خود را اعــالم میدارد تا با همراهی 
و همفکــری مديرعامل و تیم مديريتی شــرکت 
فوالدمبارکه مباحث مشترک و مرتبط در حوزه های 
مختلف اعم از تولید، توسعه، فروش و بازاريابی، 
اقتصــادی و مالی و نیروی انســانی را به صورت 
جدی پیگیری نموده و با تشــکیل کمیته های 
فنی تخصصی به بهره وری بیشتر مديريتی هردو 

شرکت کمک نمايد. 
يزدی زاده خاطرنشــان کرد: حمل محصوالت 
و مقاصد مشــترک، تامین مواد اولیــه و مبادی 
مشــترک، نکات و تجربه های فنــی، کارکنان و 
سرمايه های انسانی همه و همه از جمله مواردی 
هستند که دو قطب فوالدی اســتان اصفهان با 
همکاری همديگر میتوانند با کمک آنها به ارزش 
افزوده جمعی دست پیداکنند و هردو مجموعه 

از مواهب سازمانی بوجود آمده منتفع گردند.
در ابتدای اين برنامه مديرعامل و معاونین هردو 
شــرکت با حضور در معراج الشــهدای شــرکت 
فوالدمبارکه به مقام شامخ شهدای نام آشنا ادای 
احترام نموده و در ادامه در جلسه مشترک به بحث 
و گفتگو پیرامون نکات مشــترک طرح شده در 

جلسه پرداختند.

برایحقکمیسیونمشاورانامالکسقفتعیینشود

مدیرعامل فوالدمبارکه تصریح کرد:

نگاهملیوفرامنطقهایمدیرانراهگشایمشکالت
حوزهصنعتفوالد

مرحله اول طرح های زيرسازی و تسطیح سه 
بلوار شهر ورزنه آغاز شد.

شــهردار ورزنه با اشــاره به آغاز مرحله اول 
زيرسازی و تسطیح و آماده سازی سه محور 
اصلی بلوار های امام حسین و تربیت بدنی 
و بلوار جنب بیمارستان ورزنه گفت: اجرای 
مرحله اول اين طرح شامل جدول گذاری و 
آسفالت با يک و نیم میلیارد ريال هزينه آغاز 

شده است.
حامد اخگر افــزود: پس از انجــام مراحل 
زيرســازی، تســطیح و امــاده ســازی، 
جدولگذاری و آســفالت اين بلوار ها انجام 

می شود.
وی با بیان اينکه ارتقای کیفی و بهســازی 
معابر از اهداف اصلی شهرداری ورزنه است 
گفت: اين طرح ها منظور تسريع در تردد و 
دسترسی شهروندان، بهسازی و ساماندهی 
معابــر و دســتیابی بــه اســتاندارد های 
مطلــوب شــهری و کســب رضايتمندی 

عمومی شهروندان اجرا می شود.

در آيینی ابوالفضل توکلی به عنوان شهردار 
خوانسار معرفی شد.

مدير کل دفتر امور شهری استانداری اصفهان 
در آيین توديع و معارفه شــهردار خوانســار با 
بیان اينکــه برای توســعه هــر شــهر بايد به 
پتانسیل های خاص آن توجه شودگفت: دو 
پتانسیل عمده خوانسار، پیشینه مذهبی و 

گردشگری منطقه است.
علی اصغر ذاکری هرندی افزود: حفظ هوای 
پاک، محیط زيست و زيبايی های طبیعی شهر 

بايد مورد توجه ويژه قرار گیرد.
در اين مراســم از خدمــات ۶ ســال و 9 ماهه 
محسن اسحاقی در سمت شهردار خوانسار 
قدردانی و ابوالفضل توکلی به عنوان شهردار 

جديد خوانسار معرفی شد.

خلبانان گردان های شکاری و هجومی پايگاه 
چهارم هوانیــروز ارتش، قدرت آتــش خود را 

آزمودند.
خلبانــان بالگرد جنگنــده کبــرا در منطقه 
عملیاتــی پايــگاه چهــارم هوانیــروز ارتش 
در اصفهــان، آخرين تاکتیک های شــلیک 
موشک ها و راکت ها و توپ های خود در عملیات 
تاخت هوايــی، را در میدان عمــل به رقابت 
گذاشتند و همزمان، بالگرد های مسلح شده 
ترابری تاکتیکــی ۲۱۴ نیز عملیات متحرک 
هجومی را با آتش سنگین شلیک راکت قبل 

از انجام عملیات هلی برن، به اجرا در آوردند.
فرمانده پايگاه چهارم هوانیروز ارتش که خود 
هدايت اين عملیات را بعهده داشــت گفت: 
فناوری تلفیق آتش هوايی گردان هجومی اين 
پايگاه با توان آتشــباری گردان شــکاری، از 
دستاورد های مهم و برترسازی است که در اين 
عملیات با همت کارکنان فنی و مهندســی 
هوانیروز و با هدايت مســتقیم امیر ســرتیپ 
خلبان يوسف قربانی، فرمانده هوانیروز به آن 

دست يافته ايم. 
سرهنگ خلبان ســتاد بهرام نظری با اشاره 
به اينکه در اين مرحله، جوان ترين خلبانان در 
اجرای اين آتش ها، با يکديگر رقابت عملیاتی 
داشتند افزود: خلبانان جوانی که در اجرای 
آتش اين دســتاورد بــا هم رقابــت کردند اين 
آموزش را زير نظر اســتاد خلبانــان متعهد و 

انقالبی هوانیروز ارتش فراگرفته اند.
وی گفت:دانش فنی و توان تسلیحاتی ما در 
حوزه تســلیح بالگرد های ۲۱۴ کامال بومی و 
عملیاتی شــده و امروز در ســطح جوانترين 
خلبانان، به اجــرای رقابت در اجــرای اتش 

پرداخته ايم.
پايگاه چهارم هوانیروز ارتش در اصفهان، در 
اولین روز حمله دشمن متجاوز در سال های 
دفاع مقدس در مناطق عملیاتی حضور يافت 
و با پشــتیبانی آتش هوايی از نیرو های ارتش 
جمهوری اســالمی ايران و ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی و نیز اجرای عملیات های 
مستقل )بکاو و بکش( نقش موثر و ماندگاری 
در عزت و پیروزی کشــور عزيزمــان در دفاع 

مقدس داشت.
پس از دوران دفاع مقدس، هم با هزاران ساعت 
پرواز در عملیات مردم ياری در سیل ها و زلزله هاو 
حوادث، نقش خوش خدمت را در ذهن مردم 

کشورمان به يادگار گذاشته است.
در ســال های اخیر نیز بالگرد های اين پايگاه 
با استقرار در اســتان های فارس و مرکزی به 
مردم اين مناطــق در قالــب اورژانس هوايی 

خدمت رسانی می کنند.

خبر خبر

استان

خبر

دبیر هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای 
اسالمی استان اصفهان از همکاری و مساعدت 
مديرعامل و کارکنان آبفای استان اصفهان در 
برگزاری ششــمین دوره انتخابات شــوراهای 

اسالمی قدردانی کرد.
مظفر حاجیان گفــت: مديرعامــل وکارکنان 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با داشتن 
روحیه جهادی، انقالبی و ارزشــی بیشــترين 
همکاری را با دبیرخانــه هیات عالی نظارت بر 
انتخابات شــوراهای اسالمی اســتان داشتند 
که جای تقدير و تشــکر دارد. وی گفت: آبفای 
استان اصفهان از جمله دستگاه های خدمات 
رسان محسوب می شــود که به دلیل عملکرد 
خوب توانسته است بیشترين اعتماد عمومی را 
به خود جلب کند و اين مهم بايد ســر لوحه کار 
ســاير دســتگاه ها برای افزايش میزان اعتماد 

مردم به نظام قرار گیرد.
مدير عامل آبفای استان اصفهان نیز همکاری 

با دبیرخانــه هیات عالی نظارت بــر انتخابات 
شوراهای اسالمی اســتان اصفهان را به منزله 
انجام يــک مســئولیت اجتماعــی تلقی کرد 
وگفت: شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
سعی کرده تا عالوه بر انجام و ظايف سازمانی، 
در موضوعات اجتماعی نظیر مبارزه با ويروس 
کرونا، ترويج فعالیت های ورزشــی و فرهنگی 
و کمک به آســیب ديــدگان حــوادث و باليای 
طبیعی نیز وارد عمل شده و نقش سازنده خود 

را در جامعه ايفا کند.
هاشــم امینی ضمن تقديــر از کارکنانی که به 
طور مســتقیم با دبیرخانه هیات عالی نظارت 
بر انتخابات شوراهای اسالمی استان همکاری 
داشتند خطاب به آن ها گفت: خوشحالم از اين 
که يک موضوع حاکمیتــی را تجربه کرديد و با 
عملکرد مناسب و شايســته خود، شرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان را از اين آزمون مهم 

سربلند بیرون آورديد.

نصب تجهیزات و آماده ســازی طرح ساخت واحد 
اکسیژن جديد ذوب آهن اصفهان تا کنون 9۲ درصد 
پیشرفت داشته است. معاون برنامه ريزی و توسعه 
شرکت ذوب آهن اصفهان درباره طرح ساخت واحد 
اکســیژن گفت: اين طرح به منظــور تامین پايدار 
اکسیژن برای دستیابی به ظرفیت سه میلیون و ۶۰۰ 
هزار تن فوالد در سال، با تکیه بر توان داخلی با شرکت 

صفافوالد سپاهان بصورت EPC آغاز شد.
مهدی نصر افزود: حجم سه هزار و ۲۰۰ تنی نصب 
تجهیزات و اســکلت فلزی از فعالیت های ساخت 
و تامین کمپرسور ها و ساخت مخازن ذخیره مايع 
اکسیژن و نیتروژن به عنوان دو فعالیت مهم در مسیر 

بحرانی اين طرح است.
وی گفت: يکی از سه کمپرسور طرح، وارد کارخانه 
شده و در مرحله OPC بوده، کمپرسور دوم در مرحله 
ترخیص و حمل به پروژه و کمپرســور ســوم نیز در 
حال حمل به بندرعباس و مخازن ذخیره مايع نیز 
در مرحله نصب ديواره های استیل داخلی و مونتاژ 

سقف و لدر های مربوطه است.  معاون برنامه ريزی و 
توسعه گفت: ظرفیت تولید ۲۵ هزار نرمال مترمکعب 
بر ساعت اکسیژن گازی، ۱۸ هزار نرمال مترمکعب 
بر ساعت نیتروژن گازی به همراه محصوالت مايع 
شــامل آرگون مايــع معــادل گازی آن 9۰۰ نرمال 
مترمکعب بر ساعت، اکسیژن مايع معادل گازی آن 
۱۵۰۰ نرمال مترمکعب در ساعت، اکسیژن و ازت 
مايع معادل گازی آن ۵۰۰ نرمال مترمکعب در ساعت 
و کیفیت باالی تجهیزات و اتوماسیون کامل از نکات 
برجسته اين طرح اســت. مهدی نصر، استفاده از 
فناوری جديد تولید اکسیژن با فناوری فشرده سازی 
داخلی )Internal Compression(  به همراه تولید 
ازت و آرگون خالص در کولدباکس مرتفع بدون نیاز به 
پلنت هیدروژن و استفاده از آب نرم گردشی سیکل 
بســته در خنک کاری کمپرســور ها برای افزايش 
عمر خنک کن ها و اســتفاده از فناوری پیشــرفته 
ملکوالرسیو در تصفیه هوای ورودی را از ديگر نکات 

مهم اين طرح دانست.

خبرخبر
تقدیر دبیرخانه هیات عالی نظارت بر انتخابات 

شوراهای اسالمی از آبفای استان اصفهان
پیشرفت 92 درصدی طرح ساخت واحد اکسیژن 

جدید ذوب آهن اصفهان 

رئیس کمیسیون آب و مناطق کم 
برخوردار شــورای اسالمی شهر 
اصفهان با بیان اينکه مردم منتظر 
حل مشکالت کالن شهر اصفهان هستند، گفت: 

بیکاری، روح و روان جامعه را آزار می دهد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای 
اسالمی شــهر اصفهــان، مجیــد نادراالصلی در 
چهاردهمین صحن علنی شــورای اسالمی شهر 
اصفهان اظهار داشت:  بیش از 7۰ روز کاری گذشته 
و بیش از  يک ماه است که از سکانداری شهر توسط 
شهردار جديد می گذرد، مردم منتظرند ببینند چه 
اتفاقی می افتد آنها نگران مشکالت در سطح کشور و 
شهر خود هستند، در فکر اينکه آيا شورای شهر دچار 
روزمرگی می شود و کارش پاسخ به لوايح و فرصت 

سوزی می کنند يا طرح و نقشه دارد.
وی افزود: کمیسیون آب و مناطق کم برخوردار اگر 
صحبت هايی شده هنوز به گفتمان واحد نرسیده 
تشنگی اصفهان، خشــکی زاينده رود وجود دارد 

از فرونشست چند شکاف در اراضی گزارش شده 
اما مسئوالن هنوز از خواب بیدار نشده اند، اگر اين 
شکاف ها در آثار بین المللی واقع شود چه فضايی 
در رسانه ها و شبکه های اجتماعی ايجاد می شود به 
نظر  می رسد به جای حرف زدن و تحلیل کردن بايد 

چاره ای علمی انديشیده شود.

رئیس کمیسیون آب و مناطق کم برخوردار شورای 
اسالمی شهر اصفهان با بیان اينکه در مورد مناطق 
محروم آيا مانند خیريه ها و نهادها ماهی بدهیم يا 
ماهی گیری آموزش دهیم، گفت: برای رسیدن به 
درآمدهای پايدار و اقتصاد پويا بايد از سرمايه گذارانی 
که شهر خود را ترک کرده اند کمک گرفت،  شکوفايی 

اقتصاد اصفهان بايد در دستان اهل آن باشد.
وی افزود: ظرفیــت ديگر اقتصــادی، بافت های 
گردشگری است که با فراخوان گروه های متخصص 
می توان صنعت گردشگری را قوی تر کرد، معماری 
برخی از بافت ها و خانه های تاريخی اصفهان کمتر 
از هتل عباسی نیست اما برخی از اين مکان ها در 
دست شهرداری، میراث فرهنگی و بعضی از نهادها 

بوده که درآمدی برای شهر و گردشگری ندارد.
نادراالصلی تصريح کرد: در حوزه خدمات شهری 
اتفاقی خاص رخ نداده است، به جديت و قاطعانه 
درخواست دارم از بدنه مومن و متخصص شهرداری 
اســتفاده بهینه شــود برخی از انتصابات که برای 
هر کدام توضیحاتی بــوده مورد اعتراض اســت، 
حداقل انتظار ما اســت بايد خود را ملزم  به اجرای 
سیاست های شورا بدانید. چاره برخی مسائل را از 
پیش انديشه کنید و نگذاريد به محافل کشیده شود 
ما برنامه محور هستیم  و کاری کنیم که تالش ها مورد 

توجه انقالبیون و احاد مردم قرار گیرد.

رئیس کمیسیون آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان:

مردم منتظر حل مشکالت کالن شهر اصفهان هستند

خبر

آغازمرحلهاولطرحهای
زیرسازیسهبلوارشهرورزنه

توکلیشهردارخوانسارشد

اجرای موفق عملیات تاخت هوایی:

رخنماییخلباناندلیر
هوانیروزدرآسماننیلگون

اصفهان
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فجایع زیست محیطی ناشی از خشکی زاینده رود در انتظار اصفهان: 

زایندهرودفقطبرای۱۰سالدیگرآبدارد
مديرکل سازمان زمین شناسی 
اســتان اصفهــان گفــت: برای 
کاهش ســرعت فرونشســت در 
اصفهان عالوه بر دائمی شدن جريان زاينده رود، 
بايد برداشت از آبخوان نیز کاهش يافته و متوقف 

شود. 
رضــا اســالمی در گفت وگو با تســنیم، بــا تاکید 
بر اينکه کل زندگی انسانی در اصفهان تحت تاثیر 
فرونشســت قرار گرفته، اظهار داشــت: کل شهر 
اصفهان تحت تاثیر فرونشســت قــرار دارد؛ حال 
ممکن است در يکســری مناطق اين فرونشست 
نمود خارجی پیدا کند و يا برعکس در برخی مناطق 
پنهان بماند. اتفاقا مناطقی که ترک فرونشســت 
ندارند، ممکن است تحت خطر بیشتری باشند و 

معموال درد پنهان کشنده تر خواهد بود.
وی ادامــه داد: در مناطــق شــمال اصفهــان 
فرونشست نمود بیشتری دارد اما اين بدان معنی 
نیســت که مابقی مناطق در امنیت هستند، بلکه 
همه مناطق شهر در خطر قرار دارند. اگر زلزله اخیر 
منطقه چلگرد چهارمحال و بختیاری در فاصله ای 
به مقايــس ۱۰۰ کیلومتــر نزديک تر بــه اصفهان 
رخ می داد، ترک های فرونشســت بیشتر می شد. 
اصفهان تبديل يک شــهر آســیب پذير شده و اين 
بسیار خطرناک اســت. اگر امروز ساخت وسازی 
در شــهر صورت بگیرد و يــا ترک  هــای حاصل از 
فرونشست ترمیم شود، در بهترين حالت بین ۵ الی 
۱۰ سال ديگر باز خود را نشان خواهد داد. مگر آنکه 
۲۰۰ متر زمین را بکنند تا به سنگ بســتر برسند، 

آيا اين امر شدنی است؟
      تبعات گسترده بحران بی آبی

مديــرکل ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات 
معدنی اســتان با بیان اينکه فرونشســت بناهای 
تاريخی خارج از دايره فرونشست ساير بخش های 
استان نیست، خاطرنشــان کرد: تخريب بناهای 
تاريخی تنها گوشه ای از تبعات فرونشست است، 
االن يــک جمعیت ۲.۵ میلیون نفــری در معرض 
خطر قرار گرفته انــد. حجم آبخوان زاينــده رود را 
محاســبه کرده اند و بــا ادامه روند فعلــی کل آب 
قابل استحصال از آبخوان  زاينده رود ۸.۴ میلیارد 
متر مکعب اســت، در صــورت ادامــه همین روند 
فعلی در برداشت از آبخوان، ســال ۱۴۰9 به کف 
آبخوان خواهیم رســید و عمال آبی باقی نمی ماند 
که بتوان آن را استحصال کرد. اين ارقام پیش بینی 
شــده با حالت واقع بینانه در نظر گرفته شده و در 
خوشــبینانه ترين حالت آبخوان زاينده رود ســال 

۱۴۱۸ به کف خود خواهد رسید.
وی افزود: بايــد پذيرفت که بازه زمانی ۲۰ ســال 

بــرای رخ دادن فجايع محیط زيســتی عدد قابل 
مالحظه ای محسوب نمی شود، سال ۱۳79 جريان 
دائمی زاينده رود قطع شــد و امروز ۲۱ سال از اين 
اتفاق گذشته و فرونشســت وارد شهر شده است، 
تصور کنید در سال ۱۴۱۸ چه اتفاقی رخ خواهد 
داد؟ زمان را نمی تــوان متوقف کرد. مــا يک بازه 
زمانی بین 9 تا ۱۸ سال همراه با ذخیره محدود آب 
در اختیار داريم و از طرفی می دانیم که يک زمستان 
کم بارش در پیش خواهیم داشــت و عمال آبخوان 
تغذيه نخواهد شد مگر آنکه ۱۰ سال به آبخوان مان 
استراحت داده و هیچ آبی برداشت نشود تا شايد 

آبخوان احیا شود.
      تمام سازه ها و ِالمان های مهم ملی و 

استانی در خطر هستند
اســالمی در ادامه به تبعــات بحران کمبــود آب و 
گستردگی خطر فرونشست در اصفهان پرداخت 
و گفــت: در بهترين حالت ۱۸ ســال ديگر آبی در 
آبخوان زاينــده رود وجود نخواهد داشــت و در آن 
زمان ديگر فقط شهرک نیروهوايی تخلیه نمی شود، 
بلکه خانه های مسکونی لحظه ای فرو می ريزند و 
اصفهان تبديل به شــهری خالی از سکنه خواهد 

شد.
وی بیان کرد: شوربختانه تمام سازه ها و المان های 
مهم ملــی و اســتانی ماننــد نیروگاه برق شــهید 
منتظــری، پااليشــگاه اصفهــان، شــهرک های 
صنعتی، فرودگاه و ورزشگاه نقش جهان در منطقه 

شمال قرار گرفته و در خطر هستند. هرچقدر هم که 
سازه ها مستحکم ساخته شوند، تا زمانی که سرعت 
فرونشست کاهش پیدا نکند، باز هم آسیب خواهند 
ديــد. تلخ تر آنکه برخــی می خواهنــد بلندمرتبه 
سازی انجام دهند و اين اتفاق فاجعه آمیزتر خواهد 
بود و انســان های بیشــتری در معرض خطر قرار 

خواهند گرفت.
      جریان زاینده رود باید دائمی باشد

مديــرکل ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات 
معدنی اســتان با تاکید برنقش مهم دائمی شدن 
جريان زاينده رود در کاهش ســرعت فرونشســت 
اصفهان، خاطرنشان کرد: ضخامت آبرفت میدان 
نقش جهان بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ متر بــوده و به طبع 
ضخامت اليه دانه ريز هم در اين منطقه بیشتر است. 
در اين منطقه چاه های آب زيادی برای شــرب و يا 
آبیاری فضای سبز وجود دارد و برای کاهش سرعت 
فرونشســت در اين منطقه، عالوه بر دائمی بودن 
جريــان زاينــده رود، بايد اين چاه ها نیز مســدود 
شودند، در غیر اين صورت با رسیدن به کف آبخوان، 
میدان نقش جهان نیم متر فرونشست غیرمتقارن 
خوهد داشت. يک نکته را بايد عنوان کنم که نرخ 
فرونشست در بخش شمالی میدان بیشتر از بخش 
جنوبی است و به همین دلیل ترک های فرونشست 

در قسمت های مختلف میدان ظاهر شده اند.
وی در پاســخ به اينکه راهکار موثر بــرای کاهش 
سرعت فرونشســت در اصفهان و حل بحران آب 

اســتان چیســت؟، گفــت: متاســفانه االن يک 
تمدن وشــهری در معرض خطر قرار گرفته به نام 
اصفهــان، هیچ راهی برای نجات شــهر نیســت 
مگر در گام نخست برداشــت از آبخوان را متوقف 
کنیم و در گام دوم جريــان دائمی زاينده رود بايد 
برقرار باشد. در بستر آبخوان زاينده رود حدود ۱۴ 
هزار حلقه چاه مجاز و حــدود ۱۲ هزار حلقه چاه 
غیر مجاز وجــود دارند که بايد برداشــت از آنها به 
حداقل رســیده و يا کامل متوقف شود. چاه های 
غیر مجاز بايد بالفاصله مسدود شوند. اگر جريان 
دائمی زاينده رود برقرار باشد و برداشت از آبخوان 
هم کاهش يابد، ســرعت فرونشست کاهش پیدا 
خواهد کرد و بعد از مدتی به حالت پايدار خواهد 

رسید.
اســالمی درمورد وضعیت فرودگاه شهید بهشتی 
اصفهــان تصريــح کــرد: فــرودگاه اصفهــان در 
مســئله فرونشســت همکاری زيادی با ســازمان 
زمین شناســی داشته اســت؛ حدود ۱۲ فرودگاه 
در کل کشــور در معرض مخاطرات زمین شناسی 
هستند که در میان تمام اين فرودگاه ها، فقط باند 
پرواز فرودگاه اصفهان به صورت علمی مقاوم سازی 
شــده و دســتگاه های جی پی اس در هــر ۲ باند 
فرودگاه فعال هستند. مسئوالن فرودگاه اصفهان با 
مسئله فرونشست محتاطانه برخورد کرده و حداکثر 
موارد ايمنی را پیش بینی کرده اند که اين مســاله 

جای تقدير دارد.

گزارش

مديرکل پست استان اصفهان 
گفــت: پــالک پســتی در ۴۶ 
درصد مکان های شــهری و ۳۸ 
درصد مکان های روســتايی اســتان نصب نشده 

است. 
حمید باقری اظهــار داشــت: ۲۰ درصد مناطق 
شهری استان بدون نام و تعدادی از معابر هم دارای 
نام مشابه هستند و برای شهری همانند اصفهان که 
ادعای شهر هوشمند دارد زيبنده نیست که ظرفیت 
نصب پالک آن زير ۴۰ درصد باشد در حالیکه نصب 
پالک شهری در بسیاری از کالنشهرهای کشور تا 

97 درصد هم رسیده است

وی افزود:شهرداری های اصفهان، خمینی شهر و 
کاشان تا اکنون کمترين عملکرد را در رابطه با نصب 
پالک داشــته اند که با پیگیری های فراوان، نصب 
پالک های جديــد در ۲ منطقه اصفهان عملیاتی 

شده است.
مديرکل پست استان اصفهان تصريح کرد: مديران 
شــهری بايد برای نام گذاری معابر بــی نام، معابر 
دارای نام مشابه و نصب پالک های شهری بیش از 

پیش همت کنند.
وی با بیان اينکه شرکت پست متولی اجرای طرح 
مهم نشانی ملی اســتاندارد ايرانیان يا "جی نف" 
اســت ادامه داد: طــرح ملی"جــی نف"با هدف 

يکسان سازی نشانی تمام شهروندان کشور، سبب 
می شود نشــانی نويسی بر اســاس کد پستی ۱۰ 
رقمی صورت بگیرد که شــهروندان بتوانند از کد 
پستی ۱۰ رقمی که تنها نمايانگر هويت مکانی يک 

فرد است، بهره مند شوند.
باقری با اشاره به اينکه  پیش نیازهايی از جمله نصب 
پالک شــهری، برای اجرای پروژه "جی نف" الزم 
است، اظهار داشت: اين طرح يک شاخص معتبر 
از نشان مکان مرجع و همراه اطالعات، حاوی يک 

آدرس استاندارد است.
وی با بیان اينکه سازمان های مختلفی در اجرای اين 
پروژه نقــش دارند کــه بايد به وظايــف خود عمل 

کنند، افزود: تا اکنون از مجموع ۱۱۰ شهر استان، 
اطالعات 9۲ شــهر "ژئوکــد" )تعییــن موقعیت 

جغرافیايی کد پستی روی نقشه( شده است.
مدير کل پست اســتان افزود: از ۲ میلیون و 9۰۰ 
هزار کد پســتی، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار معادل ۸۰ 
درصد آنها ژئو کد شده اســت و اکنون اجرای اين 
طرح در پنج شهر ديگر استان در حال انجام است 

اما هنوز ۱۳ شهر نقشه ندارند.
در زمان حاضر 7۲ واحد پســتی دولتی شامل ۲۳ 
اداره، هفت ناحیه پستی و ۴۲ واحد شهری دولتی 

در استان وجود دارد.
 همچنیــن ۳۸۵ دفتــر پیشــخوان دولــت، ۵۲ 
نمايندگی شــهری، ۱۸۸ نمايندگی روســتايی و 
۲۸۲ دفتر "آی ســی تی " روستايی در اين منطقه 

فعال است.
در مجموع ۵۲ درصد واحدهای پستی در اصفهان، 
شهری و ۴۸ درصد در روستاهای استان اصفهان به 

همشهريان خدمات ارائه می کنند.
پوشــش جمعیتی هر واحد پســتی در اســتان از 
میانگین کشــوری باالتر اســت و اکنون هر واحد 
پستی پنج هزار و ۲۳۱ نفر و بطور متوسط در کشور 
هر واحد پستی ۶ هزار و ۵۴۸ نفر را پوشش می دهد.  
پوشش مساحتی هر واحد پستی در استان اصفهان 
۱۰9 و در کشور اين رقم به ۱۲۸ کیلومتر مربع است.  
 پست اســتان اصفهان با برخورداری از ۵۴۸ نفر 
نیروی رســمی،  پیمانی و قراردادی پنج درصد از 
سهم نیروی انسانی شبکه پستی کشور را به خود 
اختصاص داده که ۴۵ درصد از اين افراد در بخش 
نامه رســانی فعالیت می کنند که به عنوان يکی از 

مزيت های اين استان محسوب می شود.

خبر

مدير سرپرستی بیمه سالمت شمال استان اصفهان از 
تمديد اعتبار سیستمی بیمه های سالمت همگانی، 
روستائیان به مدت سه ماه خبر داد.  مسلم آشوری مدير 
سرپرستی بیمه سالمت شمال استان اصفهان گفت: 
با توجه به پايان يافتن اعتبار دفترچه های بیمه شدگان 
عضو صندوق های سه گانه در پايان شهريورماه، ارائه 
خدمات به مدت ســه مــاه ديگر به صــورت متمرکز و 

سیستمی در ستاد سازمان تمديد شده است.
وی گفت: اين اقدام سازمانی در راستای رضايتمندی 

بیمه شدگان و پیشگیری از ايجاد شلوغی و تجمع در 
دفتر های پیشخوان در شرايط شیوع کرونا و خطر های 

ناشــی از اين ويروس همه گیر و گسترش اين بیماری 
است.

مدير سرپرستی بیمه سالمت شمال استان اصفهان، 
افزود: امیدواريم در مدت سه ماه آينده، بیمه شدگان 
و افراد فاقد پوشــش بیمه ای به منظور تمديد و يا ثبت 
درخواست پوشــش بیمه معتبر از طريق سامانه های 
خدمات غیر حضوری ســازمان و نیز دفاتر پیشخوان 

دولت طرف قرارداد اقدام کنند.
آشــوری تأکید کرد: بیمه شــدگانی که پوشش بیمه 

آن ها به صورت سیســتمی تمديد اعتبار شده و ساير 
بیمه شدگانی که هم اکنون دارای پوشش بیمه معتبر 
هستند، در فاصله زمانی۴۰ روز مانده به پايان اعتبار، با 
  http://eservices.ihio.gov.ir/esc   مراجعه به سايت

نسبت به تمديد اعتبار پوشش بیمه خود اقدام کنند.
وی تصريح کرد: اعتبار دفاتر روســتايیان و ســالمت 
همگانی تا پايان آذر ۱۴۰۰ تمديد شــده و پس از اين 
تاريخ، تمديد اعتبار سیستمی در ستاد سازمان متوقف 

خواهد شد.

تمدید اعتبار دفترچه بیمه سالمت همگانی و روستائیان 

رئیس شــورای حل اختالف اســتان اصفهان از 
ســازش بیش از ۵ هــزار پرونده در شــورای حل 

اختالف استان در شهريور ماه امسال خبر داد. 
سید محمد موسويان رئیس شورای حل اختالف 
استان اصفهان از سازش بیش از ۵ هزار پرونده در 
شورای حل اختالف استان اصفهان در شهريور ماه 
امسال  خبر داد و گفت: با تالش اعضای شورا های 
حل اختالف استان اصفهان در شهريور ماه امسال 
و در راستای مختومه کردن پرونده ها و جلوگیری 
از انباشت آنها، درصد قابل قبولی از پرونده ها نیز 
مختومه شد که همین امر موجبات رضايتمندی 
ارباب رجوعان و تکريم مراجعه کنندگان را فراهم 
کرده است و ضمن جلوگیری از اطاله دادرسی ها 
موجبات تســريع در روند رســیدگی به پرونده ها 

شده است.

وی نرخ رسیدگی در شعب شورا های حل اختالف 
استان اصفهان در شهريورماه را بیش از صددرصد 
اعالم کــرد و افزود: تعــداد ۵ هــزار و ۵۶۶ پرونده 
درشــهريور ماه با مصالحه مختومه شده است و از 
تعداد ۲۴ هزار و ۴۴۳ پرونده وارده تعداد ۲۴ هزار 
و ۵7۴ پرونده در کل اســتان مختومه شده است. 
همچنین برخی از پرونده هايی که از موجودی قبل 

بوده اند نیز مختومه شده اند.

سه رشــته جديد در دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 
مبارکه راه اندازی شــد.   سه رشــته جديد حقوق، 
آموزش و پــرورش ابتدايی و معمــاری داخلی در 
مقطع کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته به لیست 
رشته های دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه افزوده 
شــد. داوطلبانی که قصد ادامــه تحصیل بدون 
آزمون (بر اســاس ســوابق تحصیلی( در يکی از 
رشته کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد مبارکه را دارند، می توانند با مراجعه 

حضوری به دانشــگاه برای سال جديد تحصیلی 
اقدام کنند.

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه اکنون در مقطع 
کارشناسی پیوســته دارای رشــته های مديريت 
بازرگانی، مهندســی برق، مهندســی کامپیوتر، 
مهندسی صنايع، مهندسی مکانیک، رياضیات 
و کاربردها، حسابداری، فیزيک، مديريت مالی، 
روانشناسی بوده و در مقطع کارشناسی ناپیوسته 
دارای رشــته های تربیت بدنی و علوم ورزشــی- 
مديريت و برنامه ريــزی تربیت بدنی، تربیت دبیر 
تربیت بدنی و علوم ورزشــی، مهندسی حرفه ای 
الکترونیک کاربردی، مهندسی حرفه ای ايمنی 
صنعتی، مديريــت بازرگانی، آمــوزش رياضی، 
حسابدار، سخت افزار کامپیوتر، مهندسی حرفه ای 
کامپیوتر نرم افزار، مهندسی فناوری کنترل، ابزار 
دقیق، مهندسی فناوری مکانیک، ماشین افزار و 

مهندسی فناوری کنترل، فرايند است.

 مديرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: آمار 
قربانیان تصادفات در پنج ماهه ابتدايی امسال در 
استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱.۳ درصد 

افزايش داشته است. 
علی سلیمانپور با اعالم اين خبر، اظهار کرد: در پنج 
ماهه ابتدايی امسال ۴۴۳ نفر در استان اصفهان در 
حوادث رانندگی جان باختند، در حالی که اين رقم 

در مدت مشابه سال قبل ۳9۸ نفر بود.
وی افزود: از کل تلفات حــوادث رانندگی در پنج 
ماهه ابتدايی امســال، ۸۵ نفر زن و ۳۵۸ نفر مرد 

بودنــد. وی از افزايش 9.9 درصــدی مصدومان 
حوادث رانندگی در پنج ماهه ابتدايی امسال خبر 
داد و گفت: 9 هزار و ۸۴۵ مصدوم حوادث رانندگی 
در اين مدت به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه 
کردند که از اين تعداد ۲ هزار و ۶۴۳ نفر زن و 7 هزار و 

۲۰۲ نفر مرد بودند.
مديــرکل پزشــکی قانونــی اســتان اصفهــان 
خاطرنشان کرد: تعداد مصدومان حوادث رانندگی 
در استان در مدت مشابه سال قبل ۸ هزار و 9۶۲ 

نفر بود.

کنگره ۶۰ در اردســتان تاکنون ۳۸ نفر را از 
اعتیاد رهايی داده و درمان کرده است.

مســئول کنگره ۶۰ در اســتان اصفهان در 
مراسم جشن رهايی معتادان بهبود يافته در 
کنگره ۶۰ اردستان با بیان اينکه اين کنگره از 
دو سال پیش فعالیت خود را با پی گیری های 
فرماندار ايــن شهرســتان آغاز کرده اســت 
گفت: هم اکنون ۶۱ نفر در اردستان در اين 

کنگره عضو و در حال درمان هستند.
اصغر منصوری با بیان اينکه درمان در کنگره 
۶۰ کامال رايگان است افزود: افراد در کنگره 

۶۰ پس از ۱۱ ماه درمان می شوند.
وی گفت: ايــن کنگــره در ســال ۱۳۸۴ در 
اصفهان پايه گذاری شــده اســت و در حال 
حاضر با ۱۸ نمايندگی در اين اســتان فعال 

و از اين تعداد نمايندگی ۶ دفتر در اصفهان 
و ۱۲ دفتر در شهرستان های استان است.

مســئول کنگــره ۶۰ در اســتان اصفهان با 
اشــاره به اينکه در حال حاضــر ۱۴ هزار نفر 
در استان اصفهان عضو کنگره ۶۰ هستند و 
۸ هزار و ۸۰۰ نفر نیز درمان شده اند گفت: 
در استان اصفهان ۱۳۰۰ نفر راهنمای آقا و 
خانم در درمان افراد معتاد به صورت رايگان 

فعالیت می کنند.
فرماندار اردستان نیز گفت: ريشه بسیاری از 
جرايم و ناهنجاری های اجتماعی به اعتیاد 

برمی گردد.
حمید رضا تأملی افــزود: از تاثیر کار کنگره 
۶۰ در درمان و ريشه کنی اعتیاد بايد تقدير 

کرد.

سازشبیشاز۵هزارپرونده
درشورایحلاختالفاصفهان

راهاندازیسهرشتهجدیددردانشگاهمبارکه

در پنج ماهه ابتدایی امسال رقم خورد

مرگ۴۴۳اصفهانیدرحوادثرانندگی

خبر

جشنرهاییمعتادانبهبودیافته
درکنگره۶۰اردستان

خبر

نايب رئیس شورای اسالمی شــهر اصفهان با 
بیان اينکه هر کاری که انجام می دهیم بايد در 
سايه وحدت باشد، گفت: اگر چه وجود نظرات 
مختلف امری بديهی است اما افراد می توانند 
نظرات مختلــف داشــته باشــند.  ابوالفضل 
قربانی در چهاردهمین صحن علنی شــورای 
اسالمی شهر اصفهان با اشاره به گرامیداشت 
هفته وحدت اظهار داشــت: هفتــه وحدت به 
ابتکار جمهوری اسالمی ايران برای خنثی سازی 
بسیاری از توطئه ها در راستای شکاف و تفرقه بین 
مسلمان ايجاد شده که ثمرات زيادی هم داشته 
است. نايب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان 
افزود: موضــوع وحدت نه تنها ارتبــاط با امت 
اسالمی مذهبی و همه امورات ضروری در اين 
برهه است که در دين اسالم وجود دارد، مهمترين 
کاری که مسلمانان بايد توجه داشته باشند توجه 
به وحدت، همبستگی برای کاستن از مشکالت 

عديده ای است که در کشور وجود دارد.
وی ادامه داد: طبق فرمايشات امام راحل)ره( 
وحدت رمز پیروزی و موفقیت  است، در استان 
و شهر ما همه مديران و مســئوالن به اين توجه 
ويژه داشته باشند؛ قطعا با همراهی استاندار، 
نمايندگان مجلــس و ديگر مديران، مســائلی 
که مردم بخاطرش ناراحت هســتند، برطرف 
خواهد شد؛ اگر تفرقه در اين ارتباط ايجاد شود، 
مشــکالت برطرف نمی شــود و انرژی صرف 

پرداختن به همديگر می شود.
قربانی تصريــح کرد: هر آنچــه کاری که انجام 
می دهیم بايد در ســايه وحدت باشــد، اگر چه 
وجود نظرات مختلف امری بديهی است، افراد 

می توانند نظرات مختلف داشته باشند.
نايب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
درب اتاق اعضای شورای شهر برای ارائه نظرات 
باز اســت، مردم به راحتی می توانند با اعضای 
شورای شهر ارتباط برقرار کنند و ما نسبت به افکار 

عمومی توجه ويژه داريم.
وی با اشاره به گرامیداشت روز جهانی نابینايان 
و عصــای ســفید افــزود: بايد اين قشــر مورد 
حمايت بیشتری قرار بگیرد، از مديريت شهری 
می خواهیم  نسبت به مباحث آنها توجه بیشتری 
داشته باشند، ممکن است بعضی مسائل باشد 
که عزيزان را آزرده خاطر کند، از عبور و مرور گرفته 
تا توجه به حقوق آن ها و  ارتباط مــردم با آن ها، 
الزم است که امکانات بیشتری در اختیار آن ها 
قرار دهیم؛  مناسب ســازی فضاها برای اقشار 

توان خواه در حال انجام است اما کافی نیست.
نايب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره 
به مشکالت ايجاد شده برای مردم در باغ رضوان 
گفت: در يک سال و نیم گذشته به دلیل بیماری 
کرونا و افزايش آمار مرگ و میر، حجم کار در باغ 
رضوان زياد شده، به اين افراد هر روز و به افرادی 
که در سوگ عزيزانشان هستند بايد سرويس و 
خدمات بهتری ارائه  شود؛ با تشکر از پرسنل و 
کارکنان باغ رضوان وظیفه خود را با حجم زياد 
به خوبی انجام دادند، مواردی اســت که مردم 

شکايت دارند که بايد به آن ها رسیدگی شود.
وی اظهار داشــت:  در فاز جديد بــاغ رضوان و 
قطعات تازه تاسیس که دسترسی سخت است و 
همجواری با سازمان بازيافت دارد و امکاناتی هم 
که ندارد مشکالت و کمبودهايی وجود دارد که 
سبب نارضايتی مردم شده، می طلبد مجموعه 

شهرداری نسبت به اين مشکالت ورود کند.

مدير کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
اصفهان گفت:بــرای ســاخت خانه های تک 
واحدی در روستا های استان پیگیری های الزم 
برای اختصاص زمین انجام شده است.   خانی 
مدير کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
اصفهان با اشــاره بــه آماده شــدن زمین برای 
واگذاری به ساکنان مناطق زير ۲۵ هزارنفر در 
اســتان انجام شــده گفت: مردم برای ساخت 
واحد های دو طبقه ای در اين زمین ها استقبال 
نکردند. وی افزود: بــرای واگذاری پالک های 
تک واحدی در روستا ها ضوابط خاصی ندارد و 
پیگیری های اداره راه و شهرسازی استان انجام 
شــده که امیدواريم با کمک وزارت مسکن اين 

مشکل حل شود.

وحدتحاللمشکالت
اصفهاناست

پیگیریساختخانههای
تکواحدیدرروستاهای

استاناصفهان

۴۶ درصد از مکان های شهری اصفهان پالک پستی ندارند



سال پنجم - شماره  12۵۴ 
 سه شنبه  27 مهر 1۴۰۰ - 12 ربیع االول 1۴۴۳
195  اکتبر   2۰21 رفهنگ

به بهانه تعویض سنگ قبر سهراب سپهری؛

گردشگریفرهنگیوادبیرونقیابد
میثم نمکی

گردشـگری، صنعتـی پرجاذبـه 
يـک محـور  و  زاسـت  و درآمـد 
دههـا  می توانـد  گردشـگری 
فرصـت تـازه بـرای رونـق اقتصـادی يـا تحـرک 

کنـد.  فرهنگی ايجـاد 
گردشـگری در برهـه کنونـی کـه بـا انواعـی متنـوع 
شـکل  را  قطب هايـی  می توانـد  اسـت  همـراه 
دهـد و در دل خـود دههـا امـکان اشـتغالزايی و 
فرهنگسـازی ايجاد کند؛ برای مثال در گردشـگری 
روسـتايی، عـالوه بـر نمايـش جلوه هـای طبیعـی، 
می توان، صنايع دستی، محصوالت کشـاورزی و يا 
آيین هـای خاص را به تماشـا نشسـت. همچنین در 
گردشـگری مذهبی با  تاکید بر بهره گیری از فضای 
معنـوی و معرفتـی اماکـن مقـدس و بقـاع متبرکـه 
می تـوان به ترويـج آموزه هـای دينی پرداخـت، يا در 
گردشـگری سـالمت می توان گونه های جديدی از 

جاذبه هـای سـالمت محـور را معرفـی کـرد.
“گردشـگری فرهنگـی و ادبـی” يکـی از فاخرتريـن 
جلوه هـای فرهنگـی محسـوب می شـود کـه در 
پرتـو آن می تـوان دههـا رويـداد و رخـداد فرهنگی و 

هنـری را رقـم زد.
جملـه  از  کم نظیـری  مجموعه هـای  وجـود 
شـخصی  کتابخانه هـای  مفاخـر،  خانه هـای 
و به ويـژه آرامگاه هـای شـاخص همچـون قطعـه 
هنرمندان و فرهیختگان در بهشـت  زهـرای تهران، 
مجموعـه فرهنگی، تاريخـی و مذهبی تخـت فوالد 
اصفهـان، مقبره الشـعرای تبريـز و باغ آرامگاه هايی 
چـون طـوس و حافظیـه همـواره يکـی از فضاهـای 
خاطره انگیـزی اسـت کـه عـالوه بـر جذابیت هـای 
بصـری و معمـاری آن بـرای گردشـگران، می توانـد 
محمـل و مرکزی بـرای برپايـی رويدادهـای علمی - 
ترويجی يـا تبلیغـی - آموزشـی و فرهنگـی - هنری  

بـرای اهـل فـن قلمـداد شـود.
“مـزار سـهراب سـپهری” شـاعر و نقـاش بلنـدآوازه 
کاشـانی در جـوار حـرم مطهـر حضـرت سـلطان 

علـی بـن امـام محمـد باقـر )ع( در مشـهد اردهـال 
کاشـان يکـی از مزارهـای مـورد توجـه دوسـتداران 
سـهراب سـپهری اسـت کـه طـی سـال محـل آمد و 

شـد شـاعران و ادب دوسـتان اسـت.
با آنکه مزار سـهراب سـازه و نمـاد معماری نـدارد اما 
هیچگاه جذابیـت مـزار او از ديـد عالقمندانش کم 
رنگ نشده اسـت؛ تنها سنگ مزار سـاده او که يکی 
دوبار هم “چینی نازک تنهايی سـهراب را شکسـته” 
مانـع از جذابیـت حضـور عالقمندانش نبـوده و در 
عین حال همواره اين مطالبه و انتظار وجود داشـته 
کـه پـس از سـنگ نوشـته يـادگار اسـتاد رضـا مافی 
هنرمند و دوست سهراب، سـنگ مزاری فاخر برای 

او تعبیه و نصب شـود.
ايـن مهـم پـس از کـش و قوس هـای فـراوان بـه 
سـرانجامی مبارک انجامید و سـنگ مزاری فاخر در 
عین حال ساده به خط استاد سیدسعید کاظمی از 
خوشنويسـان پیشکسوت کاشـان آماده سـازی و با 
چند روز تاخیر در سـالروز والدت سـهراب رونمايی و 

در مـزارش نصب شـد.
ايـن آيیـن و اسـتقبال خـوب اهالـی فرهنـگ و 
ادب و همراهـی خانـواده سـهراب نشـان داد کـه 
مديريـت “گردشـگری فرهنگـی، ادبـی” می توانـد 
پیوسـت های تازه ای برای حوزه گردشـگری تعريف 

کنـد.
وجـود  مقبـره محتشـم کاشـانی و فیـض کاشـانی، 
بقعه بابا افضل مرقی، مزار شـیخان کاشـان، زيارت  
پنجـه شـاه و حبیب بـن موسـی و مـزار دشـت افروز 
و سـیدابوالرضا راونـدی در کاشـان فرهنگی اگرچه 
جغرافیای پراکنده ای  دارد اما چنانچه هوشمندانه 
باز طراحی شـوند هريـک کانونی پر جنـب و جوش 
از رويدادهايی خواهند بود که تاثیرهای عمیقی در 
گسترش  گردشـگری فرهنگی و ادبی شهر و کشور  

خواهد گذاشـت.
اين در حالی است که متاسفانه تعدادی از مزارهای 
مفاخر معاريـف ادبی يـا وضعیت عمرانی مناسـبی 

ندارند و يا حتی اثـری از آنها باقی نمانده اسـت.

افزايـش کارکردهـای چندگانه ايـن فضاهـا  از جمله 
طراحی موزه، کتابخانه و گنجینه و تاالر اجتماعات و 
نمايشگاه ها در جوار برخی مزارهايی که از موقعیت 
جغرافیايـی مناسـبی برخوردارنـد سـبب صیانت از 
اصالت ها، ارزش ها و هويت های گاه فراموش شـده 

يـک جامعه يا يـک فرهنگ خواهـد بود.
امیـد آنکـه بـا تدبیـر نخبـگان و خبـرگان فرهنگـی 
کاشـان، رونـق “گردشـگری فرهنگـی وادبـی” از 
طريـق  بازپیرايـی و بازآرايـی فضاهـای موجـود و 
بازطراحی فضاهای از ياد رفته فزونی يابد و هر بقعه 
و مزار بـزرگان و شـخصیت ها، پايگاه و مرکـزی  برای 

گسـترش دانـش و فرزانگـی باشـد.
سـنگ قبر و تابلوی يادمان سـهراب سپهری شاعر، 
نويسنده و نقاش بلندآوازه کاشـانی پس از ۴۰ سال 
بـرای دومین بـار با مجـوز خانـواده اش بـا همکاری 
گروهـی از هنرمنـدان بین المللـی طـی آيینـی در 
صحـن امامـزاده سـلطان علی بـن محمد باقـر)ع( 

مشـهد اردهال رونمايی شـد.

محمد جاری پور قهرود تنها چلنگر 
کاشانیست که اين هنر را در اين 

شهرستان زنده کرده است.
عالقه وافر به ساخت قطعات فلزی، استاد محمد که 

قبال کارگر تاسیسات کارخانه ريسندگی کاشان بوده 
را به حرفه آهنگری سنتی کشانده است.

ساخت وسايل فلزی برای مکان های تاريخی، سفره 
خانه ها و وسايل تزئینی سنتی نتیجه تالش هر روزه اين 

استاد کار کاشانی است.
اين استاد کاشانی با استفاده از آهن قراضه ها وسايلی 
همچون کوبه، میخک، زنگوله، چاقو و خورشیدی 

می سازد.

تولیدات اين کارگاه به استان های اصفهان، بوشهر، 
فارس، تهران و مازندران صادر می شود.

چندين اثر هنری از وی برای ثبت ملی و ارائه به يونسکو 
فرستاده شده است.

با دستان توانمند هنرمند کاشانی:

احیای هنری از یاد رفته در کاشان 

هنر

نگاه 
فرهنگی

ريیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اردستان گفت: 
فعالیت سینما فرهنگ اين شهرستان پس از ۱۸ ماه 
تعطیلی به دلیل شیوع ويروس کرونا از سر گرفته شد. 
فضل اله بصیرت با بیان اينکه با مصوبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا، سینماها از شــغل های گروه سه به 
گروه ۲ منتقل شدند، افزود: با اين مصوبه فعالیت اين 
مجموعه ها در شــهرهای با وضعیت زرد و نارنجی 
منعی ندارد و بــه همین دلیل فعالیت ســینمای 

اردستان بار ديگر آغاز شد.
وی ادامه داد: فعالیت سالن سینما فرهنگ اردستان 
با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونای شهرستان  با 
۵۰ درصد ظرفیت و اکران فیلم سینمايی دينامیت 

از ســر گرفته شــد. ريیس اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی اردستان اظهار داشت: سینما فرهنگ اين 
شهرستان نیز با سه نوبت کاری در ساعت های ۱۶، 
۱۸ و ۲۰ و رعايت شیوه نامه های بهداشتی، آماده 

میزبانی از عالقه مندان است.
بصیرت از مراجعان خواست که هنگام ورود به سالن 
سینما عالوه بر استفاده از ماسک، فاصله گذاری 
اجتماعی را نیز رعايت کنند و افراد مشکوک به کرونا 

در سالن حاضر نشوند.
شهرستان اردستان با افزون بر ۴۳ هزار نفر جمعیت 
در ۱۱۸ کیلومتری شــمال شــرقی اصفهان واقع 

شده است.

مدير عمارت هنرمند از برگزاری دومین نمايشگاه 
و فروشگاه آثار هنری توان خواهان نابینا و کم بینا با 

عنوان »از نگاه بی نگاهان« خبر داد. 
فريد صلواتی گفت: هنرمند به ديده شدن نیاز دارد 
و هنرمندان توان خواه نیز از اين قاعده مســتثنی 

نیستند.
وی ادامه داد: از آنجا که عمارت هنرمند متعلق به 
همه هنرمندان اعم از سالم و توان خواه است، سال 
گذشته نمايشگاه و فروشگاه آثار هنری توان خواهان 
را در اين عمارت برپا کرديم و با توجه به اســتقبال 
چشمگیری که از آن شد، امسال نیز همزمان با روز 
جهانی عصای سفید میزبان دومین نمايشگاه و 

فروشگاه آثار هنری توان خواهان روشن دل شديم.
مدير عمارت هنرمند تصريح کرد: در اين نمايشگاه 
فرصت نمايش آثاری با هنر منبت کاری، نقاشی، 
خاتم کاری، کاشی کاری معرق روی چوب و... به 
دور از فرآيند گزينش آثار و محدوديت در نمايش و 

تعداد برای همه توان خواهان دارای معلولیت بینايی 
فراهم است.

صلواتی با تاکید بر ضرورت توجه به اين هنرمندان در 
راستای فرهنگسازی و ايجاد فضايی مناسب ادواری 
برای نمايش و فروش آثار آن ها گفت: اگر مسئوالن 
فرهنگی مکانی نظیر گذر چهاربــاغ را به صورت 
ماهانه در اختیار اين هنرمندان قرار دهند، ضمن 
حمايت از هنر آن ها شرايط فروش، کسب درآمد و 

امرار معاش را برايشان فراهم می کنند.

نمايشگاه گروه خوشنويسی ۱۲ هنرمند شاخص 
فوق ممتاز و ممتاز با عنوان مهر نی در شهرستان آران 
و بیدگل گشايش يافت. در اين نمايشگاه ۵۰ اثر فاخر 

خوشنويسی به تماشا گذاشته شده است.
اين نمايشگاه تا ۳۰ مهر در تاالر اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی آران و بیدگل داير است.
نمايشگاه گروه خوشنويسی ۱۲ هنرمند شاخص 
فوق ممتاز و ممتاز با عنوان مهر نی در شهرستان آران 

و بیدگل گشايش يافت.
      کتابخانه شهید دستغیب شاهین شهر، 

فعال ترین کتابخانه 
کتابخانه شهید دستغیب شاهین شهر به عنوان فعال 
ترين کتابخانه در مسابقات باشگاه های کتابخوانی 

کتاب باز برگزيده شد.
مسئول باشگاه کتابخوانی شــاهین شهر و میمه 
با اشاره به شرکت ۸ باشــگاه از شاهین شهر در اين 
مسابقه گفت: ۵ نفر در بخش نامه به نويسنده و ۵ نفر 
در بخش فیلم موبايلی انتخاب و به مرحله استانی 

راه يافتند.
سمیرا کرمی افزود: ۸۰ هزار و ۴۸۰ کودک و نوجوان 
در ۴ هــزار و 9۶۸ باشــگاه کتابخوانی در اســتان 

اصفهان عضويت دارند.
      برپایی نمایشگاه خوشنویسی مهر ماندگار 

در شهرضا 
نمايشــگاه خوشنويســی مهر ماندگار در شهرضا 

گشايش يافت.
مدير انجمن خوشنويسان شــهرضا گفت: در اين 
نمايشــگاه ۴۰ اثــر خوشنويســی با شــیوه های 
نستعلیق، نسخ، ثلث و شکســته از ۲۴ هنرمند به 

تماشا گذاشته شده است.
محمد جواد رحمتی بیان داشت: اين نمايشگاه تا 

اول آبان در انجمن خوشنويسان شهرضا داير است.
انجمن خوشنويسان شــهرضا در حال حاضر ۱7 
مدرس، ۲۰۰ هنرجو و ۸۰ فارغ التحصیل و عضو 

ممتاز دارد.
      آغاز فعالیت کتابخانه بنیاد مهدویت 

اردستان با دو هزار عنوان کتاب 
فعالیت کتابخانه بنیاد مهدويت اردستان با دو هزار 

عنوان کتاب آغاز شد.
مدير حوزه علمیه برادران و مسئول بنیاد مهدويت 
اردستان در مراسم جشن عید بیعت در سالن سینما 
فرهنگ اردســتان گفت: در حال حاضر ۳7۰نفر 

عضو اين کتابخانه هستند.
حجت االسالم منصور صابری همچنین با بیان اينکه 
در قالب کمک های مومنانه ۱۰۰۰بسته معیشتی 
بین خانواده های نیازمند توزيع شده است گفت: 
اهدای ســه مورد کمــک جهیزيه بــه ارزش ۱۵۰ 
میلیون تومان و ۱۸دستگاه تبلت و گوشی به ارزش 
۴۰میلیون تومان از ديگر اقدامات بنیاد مهدويت 

اردستان با کمک حوزه علمیه و خیران بوده است.
      درخشش دانش آموز اصفهانی در 

جشنواره آواز ققنوس 
دانش آموز اصفهانی رتبه برتر جشنواره آواز ققنوس 
را کســب کرد. بنابر اعالم دبیرخانه در بخش ويژه 
مســابقه اين جشــنواره که حول محور بازآفرينی 
حکايت ها و متون کهن در قالب داستان طنز بود، اثر 
»دماغ پردردسر« صفورا سلمانیان از کتاب فیه مافیه 
از استان اصفهان شايسته تقدير بخش طنز شناخته 
شد. پس از فراخوان »آواز ققنوس« به مناسبت »روز 
ملی ادبیات کــودک و نوجــوان« ۴۰ اثر با موضوع 
بازآفرينی داســتان ها و منظومه های کهن ادبی به 

دبیرخانه اين فراخوان ارسال شد.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اردستان: 

فعالیتسینمافرهنگاردستان
پساز۱۸ماهازسرگرفتهشد

برپایینمایشگاهوفروشگاهآثارهنری

چند خبر کوتاه فرهنگی از استان اصفهان

گشایشنمایشگاهخوشنویسیمهرنیدرآرانوبیدگل

سینما

نمایشگاه

خبر

رئیس اداره نشر دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان 
گفت: کتــاب »بــازی و هم بــازی« بــا هدف 
بهره گیری بهتــر والديــن و مربیان از بــازی و 
اسباب بازی در مسیر تربیت کودکان منتشر شد. 
روح اله بابايی رئیس اداره نشــر دفتر تبلیغات 
اســالمی اصفهان گفــت: ســبک زندگــی از 
جمله موضوعاتی اســت که در دهه 9۰ توجه 
ويژه به آن شــد و رهبر انقالب اسالمی نیز بر آن 
تأکیــد و در ادامه نیز در بیانیــۀ گام دوم انقالب 

اسالمی به عنوان محوری اساسی مطرح شد.
وی افزود: به اعتقاد کارشناسان، مصرف کاال 
و محصــوالت فرهنگــی در روزگار فعلی، تاثیر 
گسترده ای بر سبک زندگی انســان دارد و بايد 

برای آن برنامه ريزی ويژه ای داشت.
رئیس اداره نشر دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان 
گفت: در کتاب »بازی و هم بازی« ســعی شده 
تعدادی از بازی های فرهنگی که به طور معمول 
در جامعه رواج داشــته و نیاز به تبیین بیشتری 
دارد در محور هــای معرفی بــازی، ارزش های 
بازی و روش بازی بازگويی شود. وی افزود: در اين 
کتاب ۱۶7 نوع بازی و اسباب بازی معرفی شده 
و مشخصات کلی بازی ها، اهداف، آموزش ها و 
روش هر بازی نیز به تفکیک آمده است تا والدين 

و مربیان ويژگی بازی ها را به درستی بشناسند.
چاپ نخســت کتاب »بازی و هم بازی« تالیف 
حمید گلچی، مريم امینی و ســمیه قطبی در 
۳۲۰ صفحه با شــمارگان ۵۰۰ نسخه از سوی 
انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان راهی 

بازار نشر شده است.

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی در جلسه شورای 
معاونان اين وزارتخانه، گفت: به منظور استفاده 
از ظرفیت نخبــگان، صاحب نظــران و فعاالن 
فرهنگی ضروری اســت حوزه های تخصصی 
نسبت به راه اندازی هیات های انديشه ورز اقدام 
کنند.  جلسه شــورای معاونان اين وزارتخانه با 
دستور جلسه »معارفه مديران جديد و قدردانی 
از مديران پیشین« و بیان اخبار و ارائه گزارشی از 

مهم ترين عناوين فرهنگی، برگزار شد.
محمدمهدی اســماعیلی در اين جلسه با ارائه 
گزارشــی از ســفر به اســتان فارس گفت: در 
جريان اين سفر مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان برای 
تکمیل پروژه تاالر مرکزی شــیراز در مدت ســه 
سال اختصاص پیدا کرد و همچنین مقرر شد با 
موافقت رئیس جمهور نسبت به تاسیس مرکز 

حافظ  پژوهی اقدام شود.
وی با اشــاره به ســفر قريب الوقوع استانی به 
اردبیل نیز خاطرنشان کرد: برای سفر اردبیل هم 
۲۰۰ میلیارد تومان برای تاالر مرکزی اين استان 
مدنظر قرار گرفته و در مجموع شش مصوبه از 
محل اعتبارات سفرهای استانی برای اين استان 
خواهیم داشت، تمام تالش ما براين است که از 
ظرفیت سفرهای استانی برای تکمیل پروژه ها 

نهايت استفاده را داشته باشیم.
وزير فرهنگ و ارشاد اســالمی با بیان ضرورت 
تشــکیل هیات های انديشــه ورز در همــه 
مجموعه هــای محتوايــی وزارت فرهنــگ و 
ارشاد اســالمی، ابراز کرد: به همین منظور در 
خصوص معاونت امور مطبوعاتی جلســه ای 
با صاحب نظران رسانه داشــتیم، از اين رو الزم 
است اين امر در ساير حوزه ها نیز راه اندازی و کار 

خود را به سرعت آغاز کنند.
اسماعیلی در بخش ديگری از اين جلسه يکی 
از ملزومات مديريت را تسهیل ارتباط با جامعه 
عنوان کرد و گفت: مديران بايد راه ارتباطی مردم 
با خودشان را آســان کنند، در همین خصوص 
از مجموعه روابط عمومی خواسته ام شرايطی 
را فراهم کند تا بتوانیم ارتباط بیشتری با جامعه 
داشته باشیم و از ســاير مديران هم می خواهم 
عالوه بر کارکنان خود با عمــوم جامعه راه های 
ارتباطی را ايجاد کنند. وی افــزود: مدير بودن 
يک فرصت اســت که امکان خدمتگــذاری را 
برای ما فراهم کرده و شــايد به دلیل مراجعات 
گاهی با خستگی زياد روبه رو شويم، اما اين يک 
نعمت است که خداوند به همه ما عنايت کرده که 

براساس آن می توانیم کار مردم را انجام دهیم.
در ابتدای اين جلســه وزيــر فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی از زحمات حســین انتظامی رئیس 
پیشین سازمان امور ســینمايی، سیدمحمد 
مجتبی حسینی معاون پیشــین امور هنری و 
محمدرضا نوروزپور مديرعامل پیشین سازمان 

خبرگزاری جمهوری اسالمی قدردانی کرد.
همچنین حکم انتصاب سعید کرمی به عنوان 
مشاور حقوقی وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
محمدحسین ايمانی خوشخو به عنوان مشاور 
وزير در امور سیاستگذاری های کالن و توسعه 
فعالیت های فناورانه فرهنگی و هنری از سوی 

اسماعیلی به آنان اعطا شد.

تازه های نشر

خبر

کتاب»بازیوهمبازی«
منتشرشد

دستوروزیرفرهنگوارشاد
اسالمیبرایراهاندازیاتاقفکردر
حوزههایتخصصیوزارتفرهنگ

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۲99، تاريخ: ۱۴۰۰/۰7/۰7، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳9۰/۰9/۲۰ 
باحضور امضاکنندگان زير در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل وپرونده کالسه 
۱۳99۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۲۴9 مربوط به تقاضای آقای/خانم حمید توکل مبنی بر صدور سند 
مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و 
تطابق نقشه ارايه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارايه شده و مستندات ضمیمه 
شامل سند ۳۳77۸ مورخ 9۸/۱۲/۱۵ دفتر ۳۲۲ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب 
و پاسخ وضعیت ثبتی که حکايت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از 
مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گرديده و بررسی های 
محلی کارشناس که حکايت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت 
آقای/خانم حمید توکل به شناسنامه شماره ۱۴۲۳ کدملی ۱۱۴۱۱۱۳۸۲۱ صادره فرزند کريم 
در قسمتی از ششدانگ به مساحت ۲۳/۴۲ مترمربع پالک شماره ۱ فرعی از 7۳ اصلی واقع در 
اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تايید و رأی خود را با حدود ذيل صادر می نمايد.
طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آيین نامه اجرايی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات 
پس از طی تشريفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام 
نمايد. تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰7/۱۲، تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰7/۲7 - ريیس 

اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله يزدانی – ۱۲۰۰9۲۸ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۴۰۰۱۲۲۳، تاريخ: ۱۴۰۰/۰۴/۱9، برابر رای شماره ۵۲۶ مورخ 
۱۴۰۰/۲/۲۱ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی، مالکیت آقای عباسعلی کوچک زاده به شناسنامه شماره ۱۳۲ کدملی ۴۴۵9۵۱۶۵۰۰ 
صادره تفت فرزند قنبر بر ششدانگ يکباب مغازه به مساحت ۱۶/۵۸ مترمربع مفروزی از پالک 
شماره ۱۳ فرعی از ۴۴۱۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان درازای 
مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  به فاصله ۱۵ روز آ
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰7/۱۲، تاريخ انتشار نوبت 
دوم: ۱۴۰۰/۰7/۲7، اعظم قويدل ريیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان – ۱۲۰۰۶۳۸ / م الف

آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

دراجرای ماده يک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذيل که ازطرف اين هیات مبنی بر تايید انتقال عادی و يا سهم 
گهی می شود تا شخص يا اشخاصی  مفروزی متقاضی صادر گرديده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ

که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاريخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسلیم نموده و درمهلت يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقديم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارايه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمايند و اقدامات ثبت موکول به ارايه 
حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای 
شماره ۱۳9۸۶۰۳۰۲۰۲7۰۱۶۳۴۱ مورخ ۱۳9۸/۱۲/۱۰ حسن قضاوی خوراسگانی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه ۱۳۸ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲9۱۲۳۰9۳9 در ششدانگ 
يکباب انبار علوفه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک ۳۵ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان 
به مساحت ۲7۶۰7/۳۳ مترمربع. خريداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسین 
و مصطفی نژاد ستاری فرزند حاج عباس. تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰7/۱۲، تاريخ انتشار 
ک شرق اصفهان مهدی صادقی  نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰7/۲7 – ريیس منطقه ثبت اسناد و امال

وصفی – ۱۲۰۰۶۲۱ / م الف

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۴۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ هیات سه آقای فرشاد کاظمی به 
شناسنامه شماره ۲۱۸۸۰ کدملی ۱۲9۲۱۳۶۰۸۱ صادره اصفهان فرزند احمدرضا نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت ۲9۸/۶۰ مترمربع پالک شماره ۱۶9 فرعی 
از ۱۵۱77 اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی 
مالک رسمی میباشد. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۴۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ هیات سه 
آقای فرهاد کاظمی به شناسنامه شماره ۲۱۸7۸ کدملی ۱۲9۲۱۳۶۰۶۵ صادره اصفهان فرزند 
احمدرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت ۲9۸/۶۰ مترمربع 
پالک شماره ۱۶9 فرعی از ۱۵۱77 اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال 
اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. 
بديهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰7/۱۲، تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰7/۲7 – 

ريیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۱99۵9۰ / م الف

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۳۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ هیات چهار خانم سکینه حیدری 
سودجانی به شناسنامه شماره ۲۲۱۸ کدملی ۴۶۲۰۳۰79۶۳ صادره شهرکرد فرزند رجبعلی 
نسبت به ششدانگ يکباب خانه به مساحت ۲۱۱/9۲ مترمربع پالک شماره ۱۳9۰۰ اصلی واقع 
در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خريداری طبق مبايعه نامه عادی مع 
الواسطه از مالکیت مالک رسمی اسداله طوطیان اصفهانی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند. بديهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰7/۱۲، تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰7/۲7 

– ريیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۰۲۱۴۳ / م الف

آگهی
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19  اکتبر   2۰21 ورزش6

به دنبال حذف تیم فوتبال پرسپولیس از لیگ 
قهرمانان آســیا، تکلیف ســهمیه های فصل 
آينده اين تورنمنت معتبر فوتبالی در قاره کهن 

مشخص شد.
با شکست سه بر صفر تیم فوتبال پرسپولیس 
مقابل الهالل عربستان در مرحله يک چهارم 
نهايی لیگ قهرمانان، آخريــن نماينده ايران 
حاضر در رقابت های اين فصــل نیز از گردونه 

بازی ها کنار رفت.
تارنمــای »فوتی رنکینگــز« در تازه تريــن 
بروزرسانی رده بندی رقابت های باشگاهی در 

قاره آسیا، سهمیه های کشورهای قاره کهن را 
در فصل آينده اعالم کرد.

برايــن اســاس، ســهمیه فصــل آينده ايران 
)۲۰۲۲-۲۰۲۳( در لیگ قهرمانان آســیا سه 

به عالوه يک اعالم شد.
با اين حساب، سه تیم فوتبال پرسپولیس، فوالد 
خوزستان و سپاهان اصفهان )به ترتیب قهرمان 
لیگ برتر، قهرمان جام حذفی و نايب قهرمان 
لیگ برتر( به طور مستقیم راهی لیگ قهرمانان 
آسیا خواهند شــد و تیم فوتبال استقالل نیز 

راهی پلی آف می شود.

ريیس هیـات اسـکواش اصفهـان از برگزاری 
مسـابقات اسـکواش حرفـه ای نشـنال کلـوز 
  )PSA(رده بندی جهانی )National close(
با حضور ورزشـکارانی از سراسـر کشور در اين 

شـهر خبر داد. 
بهزاد نويدنیـا افزود: اين رقابت هـا از امروز در 
سالن اسـکواش ورزشـگاه نصر اصفهان آغاز 

شـد و تا جمعه ادامه خواهـد يافت. 
وی از حضـور ۳۲ اسـکواش باز از ۳۰ اسـتان 
کشـور در اين رقابت هـا خبـر داد و گفت: اين 
مسـابقات در قالب يـک جـدول  و بـا قضاوت 

پنـج داور برگزار می شـود. 
ريیس هیات اسـکواش اصفهان اضافه کرد: 
رقابت هـا از امتیـاز و رده بنـدی )رنکینـگ( 
جهانی برخوردار و برنامه مسابقات در سايت 

فدراسـیون جهانی درج شـده است. 
وی بـا اشـاره به اينکـه به دلیل شـیوع ويروس 
کرونـا نتوانسـتیم میزبـان ورزشـکاران ديگـر 
کشـورها باشـیم افزود: در صورت روند نزولی 
شـمار مبتاليان تا آخر امسـال رويداد مشـابه 
ديگری بـا حضـور اسـکواش بازانـی از عراق، 

قطـر، و کويت برگـزار خواهیـم کرد. 

خبرخبر
سهمیه ایران در فصل آینده لیگ قهرمانان 

آسیا ۱+۳ شد
آغاز مسابقات اسکواش حرفه ای رده بندی 

جهانی در اصفهان

بررسیدالیلباختپرسپولیسبهالهالل
سیدجالل مناسب این بازی نبود:

مربی و بازيکن پیشین تیم فوتبال 
پرســپولیس با اشــاره بــه داليل 
شکســت اين تیــم برابــر الهالل 
عربستان در لیگ قهرمانان آسیا، گفت: سیدجالل 
حسینی مناسب اين بازی نبود و جدايی نوراللهی 

تاثیرش را گذاشت.
رضا ترابیان در گفتگو با مهر در خصوص شکست سه 
بر صفر پرســپولیس برابر الهالل عربستان و حذف 
از لیگ قهرمانان آســیا، گفت: يک بــازی خوب را 
تماشــا کرديم. شــرايط دو تیم متفاوت بود. الهالل 
از شرايط میزبانی، حضور تماشــاچیان و بازيکنان 
خارجی و حرفه ای و تدارکات کامل برخوردار بود اما 
پرسپولیس حتی برای رفتن به عربستان هم شرايط 
خوبی نداشت و با مشکالت زيادی روبرو شد. مربی 
پیشین پرسپولیس افزود: تغییراتی که در پرسپولیس 
اتفاق افتاد و اين تیم بازيکنان زيادی را از دســت داد 
باعث شد تا دچار مشکل شود. جايگزينان باکیفیت 
به پرسپولیس نیامدند و نتوانستند همانند بازيکنانی 
که جدا شدند، عملکرد خوبی داشته باشند. ترابیان 
تصريح کرد: در دفاع وسط سیدجالل حسینی پا به 
سن گذشته و با تجربه حضور داشت که فکر می کنم 
به دلیل فشار اين بازی، مناسب اين ديدار نبود. نبود 
نورالهی در زمین کامال مشهود بود و اسدی نتوانست 
جايگزين خوبی برای نورالهی باشد و او هنوز در تیم جا 
نیفتاده است. احمد نورالهی هم هجومی بازی می کرد 
و هم پاس های به موقع می داد که باعث باز شــدن 
اليه های دفاعی می شد اما اين اتفاق با اسدی در اين 
ديدار رخ نداد. در خط هافبک هم پرسپولیس کارايی 
همیشگی را نداشت و بازيکنان اين تیم نتوانستند 
فوتبال همیشگی خود را ارائه کنند زيرا الهالل کامال 
بر بازی مســلط بود و به خوبی پرســپولیس را آنالیز 

کرده بود.
بازيکن و مربی پیشین پرســپولیس گفت: يک روز 
به يحیی گفتم که تیــم خوبی بســته ای اما نفرات 

جايگزين به هماهنگی نرسیده اند و اين می تواند تو 
را دچار مشکل کند. پرسپولیس بازيکنان زيادی را از 
دست داد و نتوانست بازيکن خارجی بگیرد. شرايط 
مالی هم طوری بود که اين تیم نمی تواند هزينه های 
زيادی را برای جذب بازيکن انجام دهد. اعتقاد دارم در 
کوران مسابقاتی که پیش روی پرسپولیس است، اين 
تیم دچار مشکل خواهد شد. هماهنگ کردن تیم 
زمان می برد. امیدوارم يحیی بتواند در اندک فرصتی 
که تا شروع لیگ دارد، تیم را از لحاظ روحی و روانی 
آماده کرده تا بتواند يک بار ديگر به قهرمانی در لیگ 

دست پیدا کند.
وی در خصوص درگیری لفظی حامد لک و سیامک 
نعمتی دو بازيکن پرســپولیس در جريــان بازی با 
الهالل، تأکید کرد: اين اتفاق مرتبط با روزهای قبل 
است. تیمی که می خواهد به سفر برود بايد از لحاظ 
روحی و روانی آماده باشد. پیش پا افتاده ترين مسائل 

در يک سفر برای پرسپولیس مشکل ساز شد. 
رو در رويی با يک تیم خوب و کامال حرفه ای، 

معطلی در فرودگاه و بالتکلیفی در اينکه آيا 
تیم سفر خواهد کرد يا خیر همه دست به 
دست هم دادند تا بازيکنان تحت فشار 
شــديد قرار بگیرند. وقتی تیم دو گل 
دريافت می کند شرايط سخت می شود، 
بازيکنان عصبی می شوند و درست در 
همان زمــان که نعمتی و لــک در حال 
اعتراض به يکديگر بودند، دوربین آنها را 
نشان داد. در مجموع بايد گفت وقتی 
همه چیز ســر جای خودش نباشد، 
فشار زيادی بر بازيکنان وارد می شود 
و آنها نســبت به يک ديگر پرخاشگر 

می شوند.
بازيکن پیشــین پرســپولیس در 
خصوص صحبت هــای يحیی 
گل محمدی بعد از شکست برابر 

الهالل که گفته بود مقصر اصلی اين 
شکست، من هستم، گفت: 

اگر يحیی چنیــن چیزی 
را گفته اســت، نشــان 
اوســت.  بزرگــی  از 
بخشــی از اين باخت 

را به می تــوان گردن 
ســرمربی انداخت. 
وقتــی يــک تیــم 
شکست می خورد يا 

می برد، همه در نتیجه 
دخیــل هســتند. بايد 
بپذيريم که تیم شرايط 

خوبی نداشــت، 
حمايت 

نشد، هماهنگی وجود نداشت و اين هماهنگی ها 
از تأخیر در پرواز شروع شد و با شکست برابر 

الهالل پايان يافت.
وی در پايــان خاطرنشــان کرد: اين 
باخت يک شــوک به فوتبــال ما بود. 
بايــد بپذيريم کــه الهــالل از لحاظ 
ساختاری کامال حرفه ای است اما 
متاسفانه ما نمی تونیم کوچک ترين 
و ابتدايی ترين مســائل را مديريت 
کنیم و مدعی هستیم که می توانیم 
با تیم های بزرگ آسیا برابری کنیم که اين 
موضوع اتفــاق نخواهد افتــاد مگر اينکه 
فوتبال ما از اين شــرايطی کــه در آن 

است، خارج شود.
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ســرمربی تیم دو و میدانی ذوب 
آهن گفــت: دو و میدانی ورزش 
نخست المپیک است و بايد به آن 
بیشتر بها داده شود. صیامی، رئیس فدراسیون دو 
و میدانی پیگیری های زيادی برای اين رشته انجام 
می دهد و سجادی، وزير جديد ورزش در گذشته از 
قهرمانان دوومیدانی بوده که امیدواريم با حضور او 

وضعیت دو و میدانی بهتر شود.
ســجاد مرادی در رابطه با شــرايط تیم دو و میدانی 
ذوب آهن و لیگ دو و میدانی کشــور، اظهار کرد: 
زمانی که تیم دو و میدانی ذوب آهن بسته شد، دو 
هدف را دنبال می کرديم، يکی کسب مقام خوب در 
لیگ باشگاه های کشور و ديگری حضور بازيکنان 
جوان در تیم بود تا برای مسابقات آينده مخصوصا 
رقابت های آسیايی ۲۰۲۲ هانگژو چین قوی ظاهر 

شوند و پرچم ايران را باال ببرند.
وی با بیان اينکه بومی گرايی هم در تیم انجام داديم 
تا آينده دوومیدانی اصفهان حفظ شود، ادامه داد: 
مسابقات لیگ باشگاه های کشور شامل تیم های 
پلیمر، خلیج فارس، سايپا، ذوب آهن اصفهان، فوالد 

مبارکه سپاهان، سلکتور، مقاوت، نیروی زمینی و 
چند تیم ديگر بود که پلیمر خلیج فارس قهرمان، 
ذوب آهن نايب قهرمان و فوالد مبارکه سپاهان مقام 
سوم را به دست آوردند. امسال به دلیلی اينکه المپیک 
را داشــتیم و ورزشــکاران آماده بودند و به نسبت به 

سال های گذشته لیگ پويا و بهتری داشتیم.
ســرمربی تیم دو و میدانی ذوب آهن با بیان اينکه 
دوومیدانی در جايگاه خوبی نبود، تصريح کرد: دو 
و میدانی ورزش نخست المپیک است و بايد به آن 
بیشتر بها داده شود. صیامی، رئیس فدراسیون دو 
و میدانی پیگیری های زيادی برای اين رشته انجام 
می دهد و ســجادی، وزير جديد ورزش در گذشته 
از قهرمانان دوومیدانی بوده که امیدوارم با حضور 
وزير جديد ورزش وضعیت دو و میدانی بهتر شود و به 

جايگاه واقعی خود برگردد.
مرادی در خصوص تیم داری باشگاه های ريشه دار 
در دو و میدانی، خاطر نشــان کرد: همیشه در دو و 
میدانی باشگاه های ريشــه دار و سابقه دار ورزش، 
تیم داری کردند که باعث شده وزن اين رشته سنگین 

باشد و برای ورزشکاران باعث دلگرمی شود.

سرمربی تیم دو و میدانی ذوب آهن:

ورزشکاران برای لیگ دو ومیدانی کشور آماده بودند

خبر

تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان با نتیجه ۶ بر ۲، 
کراپ الوند را شکست داد. 

ديدار تیم های گیتی پسند و کراپ از هفته پنجم 
لیگ برتر فوتســال کشــور، در ورزشگاه پیروزی 
اصفهان برگزار شد و در پايان تیم میزبان توانست 
در يک ديدار جذاب و ديدنی با نتیجه پرگل ۶ بر ۲ 

پیروز میدان شود.
در نیمه اول ديدار هر ۲ تیم پاياپای بازی کردند اما 
تیم گیتی پسند عملکرد بهتری داشت و توانست 

توسط سعید احمد عباسی به گل برسد.
در ابتدای نیمه دوم، گیتی پسند بر حمالت خود 
افزود و در يک بازی هجومی توانست سه گل ديگر 
توسط علی اصغر حســن زاده )۲گل( و مهدی 

کريمی)يک گل( به ثمر برساند.
در ادامه، تیم کــراپ الوند نیز در ضد حمله خود 

توانست توسط مسلم اوالد قباد گل دومش را بزند.
ســپهر محمدی دروازه بان با تجربه و ملی پوش 
گیتی پسند که در اين ديدار عملکرد درخشانی 
داشــت نیز گل پنجم تیمش را وارد دروازه کراپ 

الوند کرد.
تیم گیتی پسند که هجومی کار را دنبال می کرد 
در اواخر بازی نیز توانست بازهم توسط علی اصغر 
حسن زاده گل ششم خود را به ثمر برساند و در يک 

بازی جذاب و فنی پیروز میدان شوند.
پیش از شــروع بازی از ابراهیم محرابی افشــار 
داور جام جهانی فوتسال و محمد ناظم الشريعه 

سرمربی تیم ملی کشور تقدير شد.
گیتی پســند با اين نتیجه با ۱۲ امتیــاز به صدر 
جدول لیگ برتر فوتسال کشور صعود کرد و کراپ 

الوند با هشت امتیاز در مکان ششم قرار گرفت.

بررســی وضعیت تیم فوتبال پرســپولیس از 
ماه ها قبل از ديدار برابر الهالل عربستان نشان 
می دهد داليل بســیاری وجود دارد که باعث 
شدند نماينده ايران در يک چهارم نهايی لیگ 
قهرمانان آسیا، شکست سختی برابر نماينده 
عربستان متحمل شود.  به گزارش ايسنا، تیم 
فوتبال پرســپولیس با وجود عملکرد بســیار 
خوب در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 
۲۰۲۱ و نمايــش قابــل قبول در ديــدار برابر 
استقالل تاجیکســتان، در نهايت با نمايش 
ضعیف و دور از انتظار  برابر الهالل عربستان، 
از صعود به نیمه نهايی بازماند اما به راستی چه 
داليلی باعث شد که فینالیست سال قبل لیگ 
قهرمانان آسیا نتواند بازی همیشگی خود را 

برابر الهالل به نمايش بگذارد؟
      جدایی ستاره های ملی پوش!

شــايد بتوان گفت مهم ترين عاملی که باعث 
شد پرسپولیس همان تیم سال های اخیر در 
آسیا نباشد، جدايی سه مهره کلیدی تیم در 
نقل وانتقاالت تابستان باشد. احمد نوراللهی 
و محمدحسین  کنعانی زادگان که از بازيکنان 
ملی پوش پرسپولیس محسوب می شوند، در 
پايان فصل قبل از جمع ســرخ ها جدا شدند 
تا مشخص شــود مديران قبلی باشگاه، هنر 
خاصی در حفظ ستاره ها ندارند. در کنار آنها، 
شــهريار مغانلو هم به ســپاهان پیوست تا به 
نوعی ستون فقرات پرسپولیس و بهترين گلزن 
آسیايی اين تیم، جمع ســرخ ها را ترک کند. 
جدايی اين بازيکنان در حالــی رقم خورد که 
يحیی گل محمدی از اواسط فصل قبل اصرار 
زيادی بر تمديد قرارداد و حفظ همه بازيکنان 

تیمش داشت.
      خواسته های نقل وانتقاالتی کادر فنی 

انجام شد؟
يکی ديگر از مسائلی که پرسپولیس را تحت 
تاثیر خــود قــرار داد، عملکــرد باشــگاه در 
جذب بازيکان مــورد درخواســت کادر فنی 
بود. درباره اين موضوع، يحیی گل محمدی 
در مصاحبه ای پیش از ديدار برابر اســتقالل 
تاجیکســتان گفتــه بــود: "مــا در بحــث 
تهاجمی نتوانستیم به آن چیزی که در لیست 
وجود داشت برسیم اما در هر صورت يکسری 
مشکالت مالی که باشــگاه دارد، به ما اجازه 
نمی دهد در مقابل تیم هــای ديگر کار کنیم. 
بحث خالی بودن حساب باشگاه است چون 
حتی نتوانستیم با ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون بیش تر 
بازيکنمان که ملی پوش بود را نگه داريم. اگر 
پول در باشگاه بود، بازيکنان را می توانستیم 
حفظ کنیم. دو بازيکن فیکس تیم ملی و مغانلو 
را به خاطر مشکالت مالی از دست داديم و اين 

مشکالت متاسفانه وجود دارد."
      نبود بازی رسمی قبل از یک مصاف 

حساس
پرسپولیس در شرايطی مرحله يک هشتم و يک 

چهارم نهايی لیگ قهرمانان آسیا را پشت سر 
گذاشت که به خاطر برنامه ريزی بازی ها و از 
طرفی شروع نشدن لیگ برتر ايران، عمال بدون 
انجام بازی رسمی، به مصاف رقبا رفت. پیش 
از ديدار برابر استقالل تاجیکستان و در ادامه 
برابر الهالل، يحیی گل محمدی بارها به اين 
موضوع اشاره کرده بود و سعی داشت با انجام 
بازی های دوستانه  تیمش را به شرايط مسابقه 
برساند اما در ديدار برابر الهالل مشخص بود، 

خیلی در اين امر موفق نبوده است.
      ضعف در برخی پست ها

عملکرد پرسپولیس در ديدار برابر الهالل آنقدر 
ضعیف بود که به راحتی مشهود بود در برخی 
پســت ها، بازيکنان آن عملکرد همیشــگی 
خــود را ندارنــد. درباره اين موضــوع مجید 
جاللی به عنوان يک کارشــناس گفته است 
که انتخاب بازيکنان برای بعضی از پســت ها 
اشتباه بود. البته بنا بر اظهارات جاللی، کادر 
فنی پرســپولیس هم در طول بــازی متوجه 
انتخاب های اشتباه خود شده بود اما ديگر کار 
از کار گذشته بود و تغییر در نفرات ممکن نبود.
      میزبانی الهالل و جو سنگین ورزشگاه

يکــی ديگــر از عواملی کــه می تــوان به آن 
اشــاره کرد، میزبانی عربســتان در اين بازی 
بود. عربســتانی ها که سال هاست به خاطر 
مشکالت سیاســی به ايران سفر نکرده اند، با 
البی های گسترده، میزبانی های اينچنینی 
را از AFC  می گیرنــد و عمال از شــرايط ۱۰۰ 
درصــدی میزبانی هــم اســتفاده می کنند. 
کنفدراسیون فوتبال آسیا در حالی عربستان 
را به عنوان میزبان متمرکز مرحله يک چهارم 
نهايــی، نیمه نهايی و فینال لیــگ قهرمانان 
آســیا ۲۰۲۱ انتخاب کرد که قرار بر اين نبود 
الهالل با استفاده از اين شرايط، برای بازی برابر 
پرسپولیس ۱۰۰ درصد ظرفیت ورزشگاه را در 
اختیار بگیرد اما اين اتفــاق رخ داد و با حضور 
حضور حداکثری هوادارانش جو ســنگینی 

برای نماينده ايران ايجاد کرده بود.
      مشکل پرواز برای سفری ساده!

ســاده تريــن امکاناتــی کــه پرســپولیس 
می توانســت از آن برای ســفری با آرامش به  
عربستان استفاده کند، پروازی بی دردسر و به 
موقع بود. در حالی که کادر فنی پرسپولیس 
تصمیم گرفته بود اين تیم فردای بازی تیم ملی 
برابر کره، به عربستان ســفر کند، مشکالت 
عجیبی باعث شد عمال سرخ ها ساعت ها در 
فرودگاه معطل شــوند و در نهايت با از دست 
دادن يک جلســه تمرين مهم که قــرار بود در 
عربستان برگزار شود، به خانه برگشتند. درباره 
چرايی اين موضوع و اينکه چرا عربستان برای 
صبح روز چهارشنبه به هواپیمای پرسپولیس 
اجازه فــرود در فــرودگاه پرســپولیس نداد، 
مباحث زيادی مطرح اســت که بايد بررسی 

شود.

پیروزیپرگلتیمفوتسالگیتیپسنداصفهان
مقابلکراپالوند
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پرسپولیسچرابایدالهاللراشکستمیداد؟
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ريیس اداره ورزش و جوانان اردستان گفت: 
امسال سه میلیارد تومان اعتبار تملک دارايی ها 
و اداره کل ورزش و جوانــان اســتان اصفهان 
به اين شهرســتان اختصاص داده شــده اما 
هنوز تخصیص نیافته اســت که با تحقق اين 
مهم، طرح هــای عمرانی اردســتان تکمیل 

خواهد شد. 
عباس روحانی در نشســت بــا خبرنگاران به 
مناســبت هفته تربیت بدنی )۲۶ مهر تا دوم  
آبان( افزود: شیوع ويروس کرونا ضربه مهلکی 
بــه ورزش زد و شــمار ورزشــکاران ســازمان 
يافته اين شهرستان را با کاهش محسوس به 
۳۵۰ رساند، در حالی که اين آمار پیش از شیوع 

کرونا افزون بر يک هزار و 7۰۰ نفر بود.
وی با بیان اينکه  تعطیلی مکان های ورزشی 
و دوره های آموزشی سبب کاهش عملکرد و 
بازدهی ورزش اردستان شــده است، اظهار 
امیداوری کرد: با بهبود وضعیت کرونايی و از 
سرگیری کامل فعالیت های ورزشی، روزهای 
مطلوب تری برای ورزش ايــن خطه در پیش 

باشد.
ريیس اداره ورزش و جوانان اردستان با اشاره 
به فعالیت ۳9 هیات ورزشی در اين شهرستان، 
اضافه کرد: البته برخی از اين هیات ها غیرفعال 

هستند.
وی با اشــاره به اجــرای طرح هــای عمرانی 
ورزشی در اردســتان گفت: اين فعالیت ها از 
ســال ۱۳9۸ تاکنون ادامه دارد اما سرعت و 
پیشــرفت آن همچون ســال ۱۳97 نیست، 
به طوری که ســاخت زورخانه الغديــر با ۶۰ 
درصد پیشرفت در حال انجام است و از محل 
اعتبارهای ملی، تملک دارايی و ارزش افزوده 
برای ســال جاری يک و نیم میلیــارد تومان 

اختصاص داده شده است.
روحانی با اشــاره به در دست ســاخت بودن 
سه زمین چمن مصنوعی در اردستان افزود: 
زمین چمن مصنوعی روستای کچورستاق با 
۸۰ درصد پیشرفت کاری، ظفرقند در مرحله 
ابتدايی و شــهر زواره با پیشرفت فیزيکی 9۵ 
درصد در حال انجام است و برای اجرای اين سه 
طرح در مجموع افزون بر ۲ میلیاردتومان اعتبار 
صرف می شــود و مجموع زمین های چمن 
شهرســتان به ۱۳ خواهد رسید، همچنین 
سرانه ورزشی اردســتان از میانگین استانی 

باالتر است.
ريیس اداره ورزش و جوانان اردســتان درباره 
راه اندازی استخر شنای اين شهرستان اظهار 
داشــت: تعمیرهای اساســی اين استخر از 
سال 9۸ آغاز، سقف آن به طور کامل تعمیر و 
کاشیکاری ها مرمت شده و تاسیسات نیاز به 
مرمت دارد؛ همچنین طبقه دوم به مساحت 

۲۲۰ متر مربع جداسازی شده است.
وی با بیان اينکه برای مرمت استخر اردستان 
در ســال 9۸ يک میلیارد تومان هزينه شــد و 
۶۰۰ میلیون تومان به پیمانکار بدهکار هستیم، 
ادامه داد: سالن ورزشی شهر مهاباد نیز نیاز به 

کفپوش دارد.
روحانی گفت: تعداد سازمان های مردم نهاد 
ورزشی اردستان از 9 سمن به ۱۱ سمن در سال 
جاری افزايش يافته و بانوان در هشت رشته و 

مردان در ۱۰ رشته ورزشی فعال هستند.
ريیس اداره ورزش و جوانان اردســتان اضافه 
کرد: هم اکنون ۲۵ باب خانه ورزش روستايی 
در شهرستان وجود دارد و سه خانه ورزش نیز در 

حال تجهیز است.
وی ادامــه داد: ورزشــکاران اردســتان در 
رشــته های فوتبال و رزمــی دارای رتبه های 
استانی هستند و تیم فوتبال شهاب اردستان 

سهمیه کشوری را به دست آورده است.

سرمربی ذوب آهن مذاکره سبزپوشان با بابک 
مرادی را تکذيب کرد.

مهدی تارتار در خصوص مذاکره باشگاه ذوب 
آهن با بابک مرادی و اينکه گفته می شود بازيکن 
سابق اســتقالل را در لیســت تارتار قرار دارد 
اظهار کرد: لیست بازيکنان لیگ برتری ذوب 
آهن بسته شــده اســت و بازيکن جديدی را 

نمی خواهم.
وی افــزود: بابک مرادی بازيکــن توانمندی 
اســت، اما در حال حاضر هیــچ مذاکره ای را 
برای جذب وی نداشــته ايم و ايــن بازيکن در 

لیست من نیست.

 رییس اداره ورزش و جوانان 
اردستان: 

طرحهایورزشیاردستان
بااعتبارتملکدارایی

وادارهکلتکمیلمیشود

تارتار:بابکمرادی
درلیستمننیست

باشگاه اســتقالل در تالش 
اســت تــا بتواند بــدون طی 
کــردن مراحــل قضايــی، 

مطالبات میلیچ و دياباته را پرداخت کند. 
پرونده مطالبــات میلیچ و دياباتــه، بازيکنان 
ســابق تیــم فوتبــال اســتقالل بــه يکــی از 

چالش های مهم کادر مديريت جديد باشگاه 
استقالل تبديل شده اســت. میلیچ با وجود 
گذشــت ماه ها از جدايــی اش از اســتقالل 
همچنان شــکايت رســمی ای بابت دريافت 
مطالباتش نکرده اســت و میلیچ هم از همان 
ابتــدا تمايل خود را بــرای مذاکره بــا مديران 

باشگاه استقالل نشان داده بود.
همچنین دياباته هم بــرای دريافت مطالبات 
خود علیه باشگاه اســتقالل شکايتی تنظیم 
کرده اما اين شکايت همچنان منجر رای فیفا 
نشده و باشــگاه اســتقالل برای اين شکايت 

تا اينجای کار دفاعیه ای ارسال کرده است.

با توجه به شکايت دياباته از استقالل، امکان 
توافق باشگاه استقالل با اين بازيکن مقداری 
سخت تر به نظر می رسد اما باشگاه در تالش 
اســت که با مذکره با دياباته مثل میلیچ بدون 
هیچ شــکايت و محکومیتی به توافق برسد و 

در نهايت مطالبات میلیچ و دياباته را بپردازد.

استقالل در پی توافق همزمان با میلیچ و دیاباته

خبر
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مجــرای گــوش بــا فیبر های 
عصبی حساس پوشانده شده 
است که گوش ها را در واکنشی، 

مستعد به خارش می کند. 
انجمن متخصصان گوش و حلــق و بینی آلمان 
می گويــد خارش گــوش داليل زيــادی دارد که 
برخــی از آن ها ســاده و برخی ديگــر خطرناک 

هستند.
از داليل ساده خارش گوش وجود بیش از حد يا 
بسیار کم جرم گوش يا وجود ذرات گرد و غبار در 

داخل گوش است.
خــارش گــوش ممکــن اســت نشــان دهنده 
بیماری هايــی ماننــد حساســیت بــه گــرده، 
يا حساســیت به يکــی از مواد تشــکیل دهنده 

گوشواره، مانند نیکل باشد.
گاهی ممکن است نشان دهنده عفونت مجرای 
گوش باشد، که در اثر عفونت باکتريايی يا عفونت 
قارچی ايجاد شــده باشــد. اين عارضه معموال 
زمانی اتفاق می افتد که گوش ها دائما مرطوب 

هستند.
خــارش گــوش همچنیــن ممکــن اســت بــا 

بیماری های پوستی مانند اگزما، پسوريازيس و 
نورودرماتیت همراه باشد.

در صورت بروز هر گونه از اين عوارض بهتر است با  
پزشک مشورت کرده تا علت واقعی خارش گوش 
مشخص شود و به موقع تحت درمان قرار گیرد، به 
ويژه اگر خارش با درد، قرمزی گوش و ظاهر شدن 

پوسته همراه با کاهش میزان شنوايی باشد.

چرا دچار خارش گوش می شویم؟ 

گوش

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

۱( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰۲۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ هیات 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  ع  موضو
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فريدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم مريم احمدی به شماره شناسنامه ۳۱۵۲ و کدملی ۱۱۵۸9۸۰9۳۰ 
صادره از فريدن فرزند احمد در شش هفدهم دانگ مشاع از شش دانگ يک قطعه 
زمین مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات توزيع عادالنه آبها به استثنای يک هشتم 
اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول بمساحت ۵۱۱۰۰۰ مترمربع از پالک ۲ فرعی 
از ۲۳۳ اصلی واقع در شهرستان فريدونشهر، شهر برف انبار، مزرعه الکان، بخش 
سیزده حوزه ثبت ملک فريدونشهر خريداری از مالک رسمی آقای احمد احمدی 

محرز گرديده است.
۲(  برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰۲۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ هیات 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  ع  موضو
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فريدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای داور احمدی به شماره شناسنامه ۱۴۵ و کدملی ۱۱۵9۵۰۱۴۴۰ 
صادره از فريدن فرزند احمد در دوازده هفدهم دانگ مشاع از شش دانگ يک قطعه 
زمین مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات توزيع عادالنه آبها به استثنای يک هشتم 
اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول بمساحت ۵۱۱۰۰۰ مترمربع از پالک ۲ فرعی 
از ۲۳۳ اصلی واقع در شهرستان فريدونشهر، شهر برف انبار، مزرعه الکان، بخش 
سیزده حوزه ثبت ملک فريدونشهر خريداری از مالک رسمی آقای احمد احمدی 

محرز گرديده است.
۳( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰۲۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ هیات 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  ع  موضو
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فريدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مصطفی احمدی به شماره شناسنامه ۶۵۰۱ و کدملی ۱۱۵9۰۱۴۲۸۰ 
صادره از فريدن فرزند احمد در دوازده هفدهم دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه 
زمین مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات توزيع عادالنه آبها به استثنای يک هشتم 
اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول بمساحت ۵۱۱۰۰۰ مترمربع از پالک ۲ فرعی 
از ۲۳۳ اصلی واقع در شهرستان فريدونشهر، شهر برف انبار، مزرعه الکان، بخش 
سیزده حوزه ثبت ملک فريدونشهر خريداری از مالک رسمی آقای احمد احمدی 

محرز گرديده است.
۴( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰۲۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ هیات 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  ع  موضو
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فريدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حمیدرضا احمدی به شماره شناسنامه ۳۴۵ و کدملی ۱۱۵9۵۲7۱۵۶ 
صادره از فريدن فرزند احمد  در دوازده هفدهم دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه 
زمین مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات توزيع عادالنه آبها به استثنای يک هشتم 
اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول بمساحت ۵۱۱۰۰۰ مترمربع از پالک ۲ فرعی 
از ۲۳۳ اصلی واقع در شهرستان فريدونشهر، شهر برف انبار، مزرعه الکان، بخش 
سیزده حوزه ثبت ملک فريدونشهر خريداری از مالک رسمی آقای احمد احمدی 

محرز گرديده است.
۵( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰۲۰7 مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فريدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
فاطمه احمدی به شماره شناسنامه ۱۰7 و کدملی ۱۱۵9۵۰۸۰۰۳ صادره از فريدن 
فرزند احمد در شش هفدهم دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه زمین مزروعی با حقابه 
طبق قانون و مقررات توزيع عادالنه آبها به استثنای يک هشتم اموال منقول و قیمت 
اموال غیرمنقول بمساحت ۵۱۱۰۰۰ مترمربع از پالک ۲ فرعی از ۲۳۳ اصلی واقع 
در شهرستان فريدونشهر، شهر برف انبار، مزرعه الکان، بخش سیزده حوزه ثبت ملک 

فريدونشهر خريداری از مالک رسمی آقای احمد احمدی محرز گرديده است.

۶( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰۲۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فريدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای داود 
احمدی به شماره شناسنامه ۲۰۰۰ و کدملی ۰۰۴۰۱۳۴۵7۱ صادره از تهران فرزند 
احمد در دوازه هفدهم دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه زمین مزروعی با حقابه 
طبق قانون و مقررات توزيع عادالنه آبها به استثنای يک هشتم اموال منقول و قیمت 
اموال غیرمنقول بمساحت ۵۱۱۰۰۰ مترمربع از پالک ۲ فرعی از ۲۳۳ اصلی واقع 
در شهرستان فريدونشهر، شهر برف انبار، مزرعه الکان، بخش سیزده حوزه ثبت ملک 

فريدونشهر خريداری از مالک رسمی آقای احمد احمدی محرز گرديده است.
7( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰۲۰9 مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فريدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا 
احمدی به شماره شناسنامه ۴۴۸۰ و کدملی ۱۱۲۸۸7۴9۲۱ صادره از فريدونشهر 
فرزند احمد در شش هفدهم دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه زمین مزروعی با حقابه 
طبق قانون و مقررات توزيع عادالنه آبها به استثنای يک هشتم اموال منقول و قیمت 
اموال غیرمنقول بمساحت ۵۱۱۰۰۰ مترمربع از پالک ۲ فرعی از ۲۳۳ اصلی واقع 
در شهرستان فريدونشهر، شهر برف انبار، مزرعه الکان، بخش سیزده حوزه ثبت ملک 

فريدونشهر خريداری از مالک رسمی آقای احمد احمدی محرز گرديده است.
۸( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فريدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شهناز 
احمدی به شماره شناسنامه ۲۱۶ و کدملی ۱۱۲9۶۱۰۱۶۰ صادره از فريدونشهر 
فرزند احمد در شش هفدهم دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه زمین مزروعی با حقابه 
طبق قانون و مقررات توزيع عادالنه آبها به استثنای يک هشتم اموال منقول و قیمت 
اموال غیرمنقول بمساحت ۵۱۱۰۰۰ مترمربع از پالک ۲ فرعی از ۲۳۳ اصلی واقع 
در شهرستان فريدونشهر، شهر برف انبار، مزرعه الکان، بخش سیزده حوزه ثبت ملک 

فريدونشهر خريداری از مالک رسمی آقای احمد احمدی محرز گرديده است.
9( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰۲۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فريدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا 
احمدی به شماره شناسنامه 7۴۰ و کدملی ۱۱۵9۸۸7۲۲۵ صادره از فريدن فرزند 
احمد در دوازده هفدهم دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه زمین مزروعی با حقابه 
طبق قانون و مقررات توزيع عادالنه آبها به استثنای يک هشتم اموال منقول و قیمت 
اموال غیرمنقول بمساحت ۵۱۱۰۰۰ مترمربع از پالک ۲ فرعی از ۲۳۳ اصلی واقع 
در شهرستان فريدونشهر، شهر برف انبار، مزرعه الکان، بخش سیزده حوزه ثبت ملک 

فريدونشهر خريداری از مالک رسمی آقای احمد احمدی محرز گرديده است.
۱۰( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰۲۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ هیات 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  ع  موضو
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فريدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای جواد احمدی به شماره شناسنامه ۶۳۵ و کدملی ۱۱۵9۵۳9۵۲9 
صادره از فريدن فرزند احمد در دوازده هفدهم دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه زمین 
مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات توزيع عادالنه آبها به استثنای يک هشتم اموال 
منقول و قیمت اموال غیرمنقول بمساحت ۵۱۱۰۰۰ مترمربع از پالک ۲ فرعی از ۲۳۳ 
اصلی واقع در شهرستان فريدونشهر، شهر برف انبار، مزرعه الکان، بخش سیزده حوزه 
ثبت ملک فريدونشهر خريداری از مالک رسمی آقای احمد احمدی محرز گرديده است.

۱۱( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰۲۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ هیات 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  ع  موضو
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فريدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم کبری احمدی به شماره شناسنامه ۸۵ و کدملی ۱۱۵9۵۲۴۵۵۶ صادره 
از فريدن فرزند احمد در شش هفدهم دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه زمین مزروعی 
با حقابه طبق قانون و مقررات توزيع عادالنه آبها به استثنای يک هشتم اموال منقول و 

قیمت اموال غیرمنقول بمساحت ۵۱۱۰۰۰ مترمربع از پالک ۲ فرعی از ۲۳۳ اصلی 
واقع در شهرستان فريدونشهر، شهر برف انبار، مزرعه الکان، بخش سیزده حوزه ثبت 

ملک فريدونشهر خريداری از مالک رسمی آقای احمد احمدی محرز گرديده است.
لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا بشرح فوق به منظور اطالع عموم در 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو  مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاريخ الصاق آ
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف يک ماه از 
تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه ۱۴۰۰/۰7/۱۲، تاريخ انتشار نوبت دوم: 
سه شنبه ۱۴۰۰/۰7/۲7 - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک فريدونشهر سیدمحمد 

حسینی - ۱۲۰۱۳۸۰ / م الف

آگهي فقدان سند مالکیت
نظربه اينکه سندمالکیت ششدانگ پالک ثبتی شماره 77۸9 فرعی از يک اصلی 
که طبق دفتر الکترونیکی ۱۴۰۰۲۰۳۰۲۰۰۸۰۰۵۵۸۳ به نام اکرم سلطانی 
ثبت و سند صادر گرديده اينک نامبرده باارايه درخواست کتبي به شماره وارده 
۱۴۰۰۲۱7۰۲۰۰۸۰۱۰99۲، ۱۴۰۰/7/۲۱ به انضمام دوبرگ استشهاديه محلي 
که امضا شهود آن ذيل شماره ۸۸۲۶، ۱۴۰۰/7/۲۱ به گواهي دفترخانه شماره ۵ 
شهرضا رسیده است مدعي است که سند مالکیت آن به علت جابجايی مفقود گرديده 
است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد 
تبصره يک اصالحي ذيل ماده ۱۲۰ آيین نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهي مي شود. 
چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکیت نزد 
خود مي باشد از تاريخ انتشار اين آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارايه اصل سند مالکیت يا سند معامله به اين اداره تسلیم و رسید اخذ نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارايه کننده سند مستردگردد. بديهي است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسید يا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت يا سند معامله 
ارايه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثني طبق مقررات خواهد شد. مرتضی 

قديری سرپرست واحدثبتی حوزه ثبت ملک شهرضا – ۱۲۰۸۶۲۰ / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۳۰۰۱۱۰۲۳، چون خانم محترم مهديه نجف آبادی فرزند 
اسداله بموجب درخواست وارده ب شماره ۱۴۰۰۲۱7۱۲۳9۱، ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ و 
باستناد دو برگ استشهاد محلی که هويت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی 
شده که سند مالکیت سه-چهارم دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره ۱۰/۲ واقع 
در قطعه ۴ نجف آباد بخش ۱۱ ثبت اصفهان که در صفحه دفتر امالک الکترونیکی 
شماره ۱۳9۵۲۰۳۰۲۰۳۰۰۰۶9۱۴  بنام نامبرده ذيل ثبت شماره و سند چاپی 
شماره 9۰۴۲۵۵ ب/9۳  ثبت و سند صادر و تسلیم گرديده بعد بموجب سند انتقال 
قطعی شماره دفترخانه نجف آباد به نامبرده انتقال يافته و معامله ديگری هم انجام 
نشده است. نحوه گم شدن يا ازبین رفتن: به علت جابجايی مفقود شده است. چون 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره يک اصالحی 
ماده ۱۲۰ آيین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله 
)غیراز آنچه در اين آگهی ذکرشده( نسبت به آن يا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارايه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارايه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید يا درصورت اعتراض 
اصل سند ارايه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
شد. حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف محسن نساج نجف آبادی - ۱۲۰۸۸۱۳/ م الف

آگهی  تبصره یک ماده 1۰۵ آیین نامه اصالحی قانون ثبت
نظربه اينکه آقای نصراله علی عسگری مالک تمامت دويست و هشت-يکهزار و 
ششصد و هشتاد و سوم سهم مشاع باستثنا بها ثمنیه اعیانی دو سهم از هفت سهم 
ششدانگ يکدرب باغ شماره ۱. ۶۴۳ فرعی از ۲ اصلی بخش يک ثبتی شهرضا 
دراجرای تبصره يک ماده ۱۰۵ آيین نامه اصالحی قانون ثبت طی درخواست وارده 
به شماره ۱۴۰۰۲۱7۰۲۰۰۸۰۱۱۰۴7 مورخ ۱۸. ۰7. ۱۴۰۰ خواستار پرداخت 
ک فوق الذکر گرديده که بها مقدار مذکور طبق ثبت  بها يک-هشتم اعیانی از پال
دفتر امالک به نام مريم بیگم مدينه میباشد لذا دراجرای تبصره يک ماده  ۱۰۵ آيین 
نامه اصالحی قانون ثبت موضوع جهت ارزيابی يک-هشتم اعیانی به آقای مهندس 
رحمت اله محمدرجبی کارشناس رسمی دادگستری استان اصفهان طی شماره 
۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۰۸۰۰۲۳۶9 مورخ ۱9. ۰7. ۱۴۰۰  اعالم که نامبرده طی نامه شماره 
۱۴۰۰. ۶۰7۰ مورخه ۲۱. ۰7. ۱۴۰۰ با ارسال گزارش ارزيابی کارشناس مربوطه 
بها يک-هشتم اعیانی پالک فوق الذکر طبق گزارش ارزيابی مذکور کال به مبلغ يک 
میلیون ريال ارزيابی شده که مبلغ مذکور توسط متقاضی طی فیش شماره ۴۴۰۶۲۰ 
به حساب ۴۰۶۱۰۱۳۲۰7۶7۰۱9۲ سپرده اين اداره به نام مالک بها )مريم بیگم 
مدينه( واريزشده است که دراجرای تبصره يک ماده ۱۰۵ مراتب يک نوبت آگهي مي 
شود که ذينفع جهت اخذسپرده مذکوربه اين اداره مراجعه نمايد و درصورتیکه مدعی 
تضییع حقي از خود می باشد میبايست ظرف مدت يک ماه پس از انتشار اين آگهی به 
دادگاه صالحه مراجعه وگواهی طرح دعوی را به اين اداره ارايه نمايد، هرگاه ظرف مهلت 
مقرر گواهی طرح دعوی ارايه نشود اداره ثبت شهرضا نسبت به حذف بها باستناد ماده 
فوق اقدام خواهد نمود و درصورت وصول گواهی طرح دعوی درمدت مذکور حذف بها 
ثمنیه اعیانی مقدار فوق الذکر موکول به صدور حکم قضايی می باشد. مرتضی قديری 

سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرضا – ۱۲۰۸۶۱۸ / م الف 

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۲9۸، تاريخ: ۱۴۰۰/۰7/۰7، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳9۰/۰9/۲۰ باحضور امضاکنندگان زير در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه 
هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱۳99۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۲۵۰ مربوط به تقاضای 
آقای/خانم عباس خسروی فرد مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ 
قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات 
و تطابق نقشه ارايه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه 
ارايه شده و مستندات ضمیمه شامل سند ۳۳77۸ مورخ 9۸/۱۲/۱۵ دفتر ۳۲۲ و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکايت 
از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به 
متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گرديده و بررسیهای 
ع بودن تصرفات متقاضی  محلی کارشناس که حکايت از عدم تعارض و بالمناز
دارد. لذا مالکیت آقای/خانم عباس خسروی فرد به شناسنامه شماره ۴۵7 کدملی 
۱۱۴۱7۰79۲۶ صادره فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ يکباب مغازه به مساحت 
۲۲/۴۶ مترمربع پالک شماره ۱ فرعی از 7۳ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر تايید و رأی خود را با حدود ذيل صادر می نمايد.طی گزارش 
کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آيین نامه اجرايی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک 
وفق مقررات پس از طی تشريفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره 
به نام متقاضی مذکور اقدام نمايد. تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰7/۱۲، تاريخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰7/۲7 - ريیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی 

اله يزدانی – ۱۲۰۰9۱9 / م الف

آگهی

تاثیرشگفتانگیزکدوتنبلدرزیباییپوست
آنتی اکســیدان های موجود در 
آب کدو تنبل به التهاب پوســت 
و همچنیــن مشــکالتی مانند 
درمان گزش و جای نیش حشرات کمک می کند. 
کدو تنبل يکی از صیفی جات های بســیار مفید 
برای بدن اســت کــه در نقاط مختلف و سیســتم 
دفاعی تاثیر بســزايی دارد برای مثــال کدو تنبل 
حاوی ويتامین های گروه A، C و E در خود است 
که هر کدام به نوبه خود برای ســالمت بدن مفید 
هســتند. اين غذای فــوق العاده نه تنهــا يکی از 
تزئینات برجســته پايیز اســت، بلکه به اشــکال 
مختلف از خام گرفته تا ادويه مورد اســتفاده قرار 
می گیرد. کــدو تنبل حاوی آنتی اکســیدان های 
مفید، بتاکاروتن و نمک های حیاتی هســتند که 

برای شما مفید است.
عالوه بر طعم خوشــمزه کدو، نوشیدن روزانه آب 
کدو می تواند برای مو و پوست شــما مفید باشد. 
برای داشــتن پوســت درخشان ســالم و يک نرم 
کننده برای مو های خشــک آســیب ديده شــما 

می توانید روی آب کدو تنبل حساب باز کنید.
1. پوســتی ســالم و درخشــان: ويتامیــن C و 
ويتامیــن E موجود در آب کدو تنبــل، مواد مغذی 
فوق العاده ای برای حفظ ســالمت و درخشندگی 
پوست هستند. اين آب میوه، يک اليه نازک از پوست 

را برمی دارد و آن را جوان، نرم و زيبا نگه می دارد.
2. از بیــن بــردن التهــاب پوســت: آنتــی 
اکسیدان های موجود در آب کدو تنبل به التهاب 
پوست و همچنین مشکالتی مانند نیش حشرات 

و سوختگی کمک می کند.
۳. ضد چروک صــورت : آب کدو تنبــل، همراه 
 E با عســل، ماســت، آب لیمو و روغــن ويتامین
باعث ايجاد زيبايی صورت می شــود که برای ضد 
چین و چروک و آبرسانی به پوســت تاثیر بسزايی 

دارد.
۴. کمک به کاهش وزن: کــدو تنبل حاوی فیبر 
اســت و اين فیبر به کاهش وزن کمــک می کند، 
همچنین باعث می شود تا احساس گرسنگی در 
شــما از بین برود و از خوردن کالــری بیش از حد 

جلوگیری کنید.
۵. رشــد مجدد مو: برخی افراد ممکن است به 
دلیل داشتن بیماری های مختلف، حجم زيادی 
از مو های خود را از دســت بدهند. در اين صورت 

پس از درمان بیماری می توانند به ســراغ آب کدو 
تنبل برای رشد مجدد مو های خود بیايند. آب کدو 
تنبل منبع عالی ويتامین A و دارای مقدار زيادی 
پتاسیم است که به رشد مجدد مو ها و درمان ريزش 

مو کمک می کند.
۶. مرطوب کردن مو های خشک: نوشیدن آب 
کدو تنبل هر روز به مرطوب شدن مو های خشک و 

مو های آسیب ديده شما کمک می کند.
برای تهیه ماســک مو به دو فنجان کدو تنبل خرد 

شده و پخته، ۱ قاشق غذاخوری عسل، ۱ قاشق 
غذاخوری ماســت و ۱ قاشــق غذاخــوری روغن 
نارگیل نیاز اســت و اين ها را مخلوط کنید، کدو و 
ماست را در مخلوط کن پوره کرده و روغن نارگیل 
و عســل را به آن اضافه کنید و روی مو ها بمالید و 
۱۵ دقیقه آن را با يک کاله پالســتیکی بپوشانید 

و سپس بشويید.
اين ترفند را تا زمانی که خشــکی و آسیب ديدگی 

مو های شما از بین برود، ادامه دهید.

دانستنی ها

پزشکان توصیه می کنند بعد از جراحی دندان بهتر 
است از خوردن مواد غذايی که نیاز به جويدن زياد 

دارند، اجتناب کنید. 
مراقبــت از دندان پــس از جراحــی به خصوص 
کشــیدن دندان بسیار مهم و حســاس است، به 
همین جهت پزشک ها دسته هايی از خوراکی ها 
و غذا ها را منع کرده اند مانند انواع خوراکی های 
تند چراکه اين نوع از خوراکی ها به عصب دندان 

آسیب می زند.
در ادامه اين مطلب به چنــد مورد از خوراکی هايی 
اشاره شده اســت که خوردن آن ها پس از جراحی 
دندان نه تنها به ناحیه جراحی شــده آسیبی وارد 

نمی کند بلکه برای بهبود آن نیز موثر است:
1. ماست یونانی

ماست يونانی نسبت به ديگر ماست ها غنی تر است 
و پروتئین باالتری نیز دارد به همین علت خوردن آن 
با مقداری مربا و موز له شده می تواند ترکیب بسیار 
خوبی برای بهبود خراش های بر روی دندان و لثه 

بعد از جراحی باشد.
2. تخم مرغ همزده

يک يا دو تخم مرغ خام را در يک ظرف به هم زده و 
با مقدار کمی روغن زيتون آن را بپزيد. اين خوراکی 
عالوه بر اين که تاحدودی می تواند گشــنگی را بر 
طرف کند، باعث می شــود تا درد های ناشــی از 

جراحی در مدت کوتاهی از بین برود.
۳. پودینگ

پودينگ يک خوراکی نرم اســت و خوردن آن به 
جويدن احتیاجی ندارد همچنین مواد غذايی 
مناسبی نیز در آن وجود دارد. البته تهیه پودينگ 
برای فردی که دندان درد دارد ممکن است دشوار 
باشد به همین دلیل پیشنهاد می شود که پیش از 

مراجعه برای جراحی دندان تهیه شود يا آن را به 
صورت آماده خريداری کنید.

۴. کیک
البته مصرف کیک برای سالمت دندان ها پیشنهاد 
نمی شود، اما در صورتی که به اين خوراکی عالقه 
داريــد و بعــد از جراحی دنــدان میل بــه خوردن 
وعده غذايــی نداريد، کیــک می تواند جايگزين 
مناسبی باشد. يکی از مزيت های کیک اين است 
که در بسیاری از نانوايی ها و سوپر مارکت ها با مزه 
و اندازه هــای مختلف وجود دارد و تهیه آن بســیار 

راحت است.
۵. حمص

حمص يک دسر عربی است که در ايران به ندرت پیدا 
می شود، اما تهیه آن در خانه کار سختی نیست. اين 
خوراکی به شکل خامه است و خوردن آن برای فردی 
که جراحی دندان انجام داده، بســیار ساده است 
همچنین اين خوراکی با نخود، روغن زيتون و ارده 
تهیه می شود که هر کدام ارزش غذايی زيادی دارند.

۶. سوپ له شده
پیشنهاد می شود که پس از انجام جراحی دندان به 
سراغ سوپ برويد البته قبل از خوردن حتما آن را با 
گوشت کوب برقی له کنید که به دندان شما آسیب 
وارد نکند. بهتر است در ســوپ خود از خامه، جوز 

هندی و کلم بروکلی استفاده کنید.
7. پوره سیب زمینی

پوره ســیب زمینی عالوه بر اينکه خوردن آن برای 
يک فردی کــه درد دندان دارد راحت اســت، مواد 
غذايی زيادی هم دارد و شــما را از گرســنگی دور 
می کند. همچنین برای اينکه از اين خوراکی لذت 
ببريد، هنگام له کردن از خامه يا کره بادام زمینی 

استفاده کنید.

بعدازجراحیدندانچهغذاهاییبخوریم؟

دندان

خرمای ســیاه با داشتن آنتی اکســیدان از 
انســداد عروق، از بــروز بیماری های قلبی 

جلوگیری می کند.
خرما سرشار از آنتی اکسیدان های قوی بوده 

و در عین حال بسیار کم کالری است. 
خرمای سیاه با جلوگیری از انسداد عروق، از 
بروز بیماری های قلبی پیشگیری می کند. 
آنتی اکســیدان های موجــود در ايــن میوه 
می تواند بــه برطرف کردن کلســترول ها از 

سلول های عروقی کمک کند.
ويتامیــن C موجود در خرمای ســیاه عامل 
روشن شدن پوست است، پیری پوست را به 
تاخیر می اندازد وچین و چروک های سطحی 

را برطرف می کند.
خرما با داشتن منیزيم، سلنیوم، منگنز و مس 
غذای بسیار خوبی برای تقويت استخوان ها 

است.
مصرف خرما ريســک ابتال به بیماری های 

آلزايمر و پارکینسون را کاهش می دهد.
يکی از فوايد خرمای سیاه توانايی در درمان 
آلرژی اســت و خرما ســولفور زيــادی دارد. 
کسانی که آلرژی فصلی دارند با خوردن خرما 

می توانند واکنش های آلرژی را کمتر کنند.
خرمای سیاه با داشتن مقدار زيادی فیبر به 
بهبود گوارش کمک زيادی می کندو نقش 
مهمی در انتقال غذا در سیستم گوارش دارد.

خرمای ســیاه سرشــار از قند های طبیعی 
مانند فروکتوز، گلوکــز و ســاکاروز همراه با 
کربوهیدرات های ترکیبی است که انرژی را 

برای بدن تأمین می کنند.
خرما حاوی مواد مغــذی الزم جهت درمان 
ريزش مو و ساير مشکالت مربوط به آن است 
و می تواند حجم، قــدرت و رنگ مو ها را بهتر 

کند.

مواد غذایی

خواصشگفتانگیز
خرمایسیاه
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در حالی که برخــی از کاربران تمايلــی به دريافت 
پیامک هــای تبلیغاتــی از ســوی اپراتورهــای 
همــراه ندارند، هــر يــک از اپراتورها روشــی برای 
غیرفعال ســازی اين پیامک های تبلیغاتی در نظر 

گرفته اند.
دريافت پیامک های تبلیغاتی معموال برای کاربران 
آزاردهنده اســت و به همین دلیل بیشــتر کاربران 
به دنبــال راهی برای غیرفعال ســازی پیامک های 
تبلیغاتــی هســتند. پــس از مســدود شــدن 
سرشماره های پیامکی، شــرکت ها به استفاده از 
شماره های شخصی برای ارسال پیامک روی آوردند 
و سازمان تنظیم مقررات هم سامانه # ۸۰۰* را برای 
شناسايی و مسدودسازی اين شماره ها راه اندازی 
کرد. در عین حال، همچنان بعضی از پیامک های 
تبلیغاتی از ســوی خود اپراتورهای همراه ارســال 
می شود که البته برای غیرفعال سازی اين پیامک ها 

هم راه حل وجود دارد.
      عدم دریافت پیامک های تبلیغاتی 

همراه اول
برای عدم دريافت پیامک های تبلیغاتی در اپراتور 
همراه اول، مشترکان می توانند با يکی از روش های 
ارســال عدد »۱« به »۸999«، شــماره گیری کد 
دســتوری #۸999*، تماس با مرکز اطالع رسانی 
999۰، مراجعــه به ســامانه همــراه مــن پرتال و 
اپلیکیشن نسبت به قطع سرويس پیام تبلیغاتی 

خود اقدام کنند.
البتــه همــراه اول ذکــر کــرده کــه پیامک هــای 
اطالع رسانی اپراتور و اطالع رسانی سرويس های پايه 
و باند پهن همراه اول، پیامک های تبلیغاتی محسوب 
نمی شــوند، بنابراين درصورت قطع سرويس پیام 
تبلیغاتی، مشــترکین اين نوع پیام هــا را دريافت 
می کنند. همچنین برخی مشــترکین به واسطه 

عضويت در باشگاهی خاص يا ارائه شماره خود به 
فروشگاه ها از اين مبادی پیامک تبلیغاتی دريافت 
می کنند که در اين خصوص نیز اپراتور دخالتی ندارد.
      فعال سازی و غیرفعال سازی پیامک های 

تبلیغاتی ایرانسل
ايرانسلی ها نیز می توانید تصمیم بگیريد که مايل 
به دريافت کدام گروه پیامکی هستید و سپس برای 
دريافت يا عدم دريافت هر دسته از پیامک ها اقدام 
کنند. اين کار با مراجعه به اپلیکیشن ايرانسل من و 
گزينه مديريت پیامک های تبلیغاتی، شماره گیری 
کد #۵۰۰۶  * و دريافت فهرست کاملی از گروه های 
پیامکی و پیامک به ۵۰۰۶ و انتخاب کلیدواژه مربوط 

به دريافت هر دسته از پیامک ها، امکان پذير است.
      مدیریت خدمات پیامکی در اپراتور رایتل

در اپراتور رايتل نیز اســتفاده از نرم افــزار رايتل من 
و مراجعه بــه منــوی "مديريت خدمــات پیامکی 
 انبوه و ارزش افزوده"، شــماره گیری کد دستوری

 # ۸۰۰* يا کد دســتوری # ۱9۵* و انتخاب قطع 
تبلیغات، شــماره گیری کد # ۳*۸۰۰* يا ارســال 
عدد ۳ به ۸۰۰، برای غیرفعال سازی و جلوگیری از 
دريافت پیامک های تبلیغاتی که از مراکز پیام  مانند 
)۱۰۰۰۱۲۳۴۵ و ۳۰۰۰۰۱۲۳۴۵( و شماره های 

مشابه ارسال می شود، کاربرد دارد. 

ايالن ماســک از طــرح اســپیس ايکس برای 
استفاده از استارلینک برای وای فای حین پرواز 
خبر داد و گفت که اين سرويس می تواند اتصالی 
با تاخیر پايین و ســرعت نیم گیگابايت را در هوا 

فراهم کند.
 )SpaceX(ايالن ماسک از طرح اسپیس ايکس
برای استفاده از اســتارلینک )Starlink( برای 
وای فای حین پرواز اشاره و تأکید کرد که شرکت 
او در حال مذاکره با خطوط هوايی برای افزودن 
سرويس اينترنت ماهواره ای با سرعت باال است. 
ماسک در تويیتی نوشت: اگر می خواهید اين 
سرويس را در هواپیمای خود بخواهید، اطالع 
دهید. استارلینک برنامه شرکت اسپیس ايکس 
برای ايجاد يک شــبکه اينترنتی متصل به هم با 
هزاران ماهواره است و برای ارائه اينترنت پرسرعت 
به مصرف کننــدگان در هر نقطــه از کره زمین 
طراحی شــده اســت. اســپیس ايکس پیشتر 
اعالم کرده بــود که »محصول هوايــی در حال 
توسعه« دارد و در حال مذاکره با چندين شرکت 
هواپیمايی برای افزودن وای فای اســتارلینک 

در پرواز است.
اســپیس ايکس تــا امــروز ۱7۴۰ ماهــواره 
اســتارلینک را به فضا پرتاب کرده بیش از ۱۰۰ 
هزار کاربر در ۱۴ کشــور دارد و قیمت سرويس 

آن 99 دالر در ماه اســت. جاناتان هافلر، معاون 
رئیس اســپیس ايکس، اوايل سال جاری گفت 
که اين شرکت در حال مذاکره با چندين شرکت 
هواپیمايی برای افزودن وای فای اســتارلینک 
در پــرواز اســت. هافلر در مــاه ژوئــن گفت: ما 
اقداماتی را انجام داده ايم و به دنبال آن هستیم تا 
محصول نهايی تولید شود و در آينده نزديک روی 

هواپیماها قرار گیرد.
ماسک پیش از اين گفته بود که »دريافت مجوز 
و تايید مقررات« زمان اســتفاده از استارلینک 
توسط خطوط هوايی را مشخص می کند، زيرا اين 
سرويس بايد برای هر نوع خطوط هواپیمايی، 
مجوز داشته باشد. ماسک همچنین در تويیتی 
در ماه ژوئن گفتــه بود: تمرکز اين ســرويس بر 
بوئینگ 7۳7 و ايرباس A۳۲۰ است که به کاربران 

بیشتری سرويس ارائه می دهند. 

محققــان MIT در حــال تولیــد پارچــه  ای 
هســتند که می تواند حرکت کاربــر را حس 

کرده و به آن واکنش نشان دهد. 
تولیــد نســاجی يکــی از قديمی تريــن 
فناوری هايی است که بشر داشته، اما تطبیق 
پیشرفت های عصر اطالعات با پوشاک آسان 
نیســت. حتی قبال تالش هايی مانند پروژه 
Jacquard گوگل نیز انجام شــده که ســعی 
داشــت لباس هــا را وارد دوران مــدرن کند، 

اما اين تالش چندان موفقیت آمیز نبود.
البته اين باعث نشده که محققان ديگر تالش 
نکنند. اخیــرا تیمــی از محققان موسســه 
فنــاوری ماساچوســت و ســوئد يــک فیبر 
هوشمند ايجاد کرده اند که می تواند حرکت 
کاربر را حــس کرده و به آن پاســخ دهد. اين 
پارچه نرم روباتیک که OmniFiber نام دارد، 

دارای يک کانال مرکزی توخالی است که به 
يک محیط ســیال اجازه می دهد تا از طريق 

آن عبور کند.
با کمک هوای فشــرده، الیــاف می تواند در 
صورت نیاز خم يا کشــیده شود، پیچ خورده 
و منعطف باشــد. اين چیزی است که به اين 
محصول امکان می دهد بازخورد لمسی را در 
زمان واقعی ارائه دهد و آن ها را شــبیه به يک 

ماهیچه مصنوعی کند.
تیم ســازنده تصور می کند که پارچه آنها به 
لباس هايی راه پیدا می کند که به ورزشکاران 
و خوانندگان کمک می کند تا تنفس خود را 
بهتر کنترل کنند. يکی ديگــر از برنامه های 
 OmniFiber هیجان انگیز اين است که لباس
به افراد کمک می کند تا الگوی تنفس طبیعی 

خود را پس از ابتال به کرونا بازيابی کند.

روشغیرفعالکردنپیامکهایتبلیغاتی
دراپراتورهایمختلف

اینترنتاستارلینکباسرعتنیمگیگابایتدرهواپیما

تولیدپارچهروباتیکباقابلیتواکنشبهحرکت

فناوری

خبر

چگونهاپلیکیشنهایپیشفرضناخواستهاندروید
رابدونروتحذفکنیم؟

دراين گــزارش درباره چگونگی 
حذف اپلیکیشن های پیش فرض 

ناخواسته اندرويد بخوانید. 
ايــن روز هــا گوشــی های اندرويدی بــا انبوهی از 
اپلیکیشن های پیش فرض ناخواسته و اضافی پیش 
فرض به دست خريداران می رسند که بسیاری از آن ها 
هیچ وقت مورد استفاده قرار نمی گیرند. اما آيا راهی 
برای حذف چنین اپلیکیشن هايی بدون روت کردن 

دستگاه وجود دارد؟
بسیاری از اپلیکیشن های پیش فرض مرتبط با گوگل 
يا سازندگان دستگاه های اندرويدی هستند و ممکن 
است برخی از آن ها واقعا ضروری به نظر برسند؛ اما 
طیف وسیعی از چنین عناوينی توسط کاربران مورد 
استفاده قرار نمی گیرند. حذف چنین برنامه هايی 
با روش های معمولی امکان پذير نیست؛ با اين حال 
روش های جايگزينی وجود دارند که به کمک آن ها 
می توان بدون نیــاز به روت کردن دســتگاه، چنین 

اپ هايی را حذف کرد.
      غیرفعال کردن اپلیکیشن های ناخواسته

بعضــی از ســازندگان دســتگاه های اندرويدی به 
مشــتريان خود اجازه می دهند تا اقدام به غیرفعال 
کردن اپلیکیشن های ناخواسته در موبايل يا تبلت 
کنند. اگرچه اين فرايند موجب حذف کامل برنامه 
از حافظه داخلی دستگاه نمی شــود، اما از اجرای 
آن در پس زمینه جلوگیری می کند و ديگر در لیست 
اپ ها نیــز نمايش داده نمی شــود. بــرای غیرفعال 
کردن يک اپلیکیشــن در دســتگاه اندرويدی ابتدا 
 Apps به قسمت تنظیمات برويد، و ســپس بخش
 See را بــاز کنیــد. اکنــون گزينه & Notifications
all apps را لمــس نمايید. در لیســت موارد نمايش 
داده شــده، اپلیکیشــن موردنظر خود را بیابید و در 
نهايت کلید Disable را فشــار دهید. ممکن اســت 
برخی از قسمت های فرايند گفته شده در محصوالت 

شرکت های مختلف، تفاوت داشته باشد، اما تقريبا 
همه آن ها مشابه با مثال گفته شده خواهند بود.

اگر کلید Disable برای شما نمايش داده نمی شود يا 
به جای آن عبارت Uninstall Updates وجود دارد، 
به اين معنی است که نمی توانید اپلیکیشن موردنظر 
را غیرفعال کنید؛ اما قادر خواهید بود برای حذف آن 

از روش های گفته شده در ادامه مطلب بهره بگیريد.
      حذف اپلیکیشن های ناخواسته

برای حذف اپلیکیشــن های پیش فرض ناخواسته 
از روی دســتگاه اندرويدی، نیاز بــه ADB خواهید 
داشــت. اگر نمی دانید چگونه بايد اقــدام به نصب 
ADB و اســتفاده از فســت بــوت کنیــد، توصیــه 
می کنیم با کمی جســتجو از راهنما هــای موجود 
در اينترنت بهره بگیريد. کاربران سیستم عامل ويندوز 
می توانند از سايت XDA اقدام به دانلود بسته نصب 
مینیمال ADB کنند. قبل از ادامه مسیر، ابتدا بايد 
اقدام به فعال ســازی قابلیت USB debugging در 

دســتگاه اندرويدی خود کنید. بــرای انجام اين کار 
ابتدا به بخش تنظیمات برويد و سپس وارد قسمت 
 Build شــويد. چنديــن بار گزينــه About Phone
Number را لمس کنید تا بتوانید امکانات مرتبط با 
توسعه دهندگان را فعال نمايید. اکنون پس از يافتن 
USB debugging در Developer Options آن را 
فعال کنید. اکنون بايد ADB روی رايانه در حال اجرا 
باشــد و پس از فعال کــردن USB debugging روی 
دستگاه اندرويدی، مراحل گفته شــده را به ترتیب 
طی کنید. موبايــل يا تبلت خود را بــا کابل USB به 
 cmd رايانه متصل کنید و سپس با جستجوی عبارت
 Command Prompt ،در نوار جســتجوی وينــدوز
را اجرا کنیــد. عبــارت adb devices را تايپ کنید و 
سپس کلید Enter را فشار دهید. اکنون پیامی روی 
دستگاه اندرويدی مبنی بر تايید اتصال نمايش داده 
می شود. کلید OK را در اين مرحله لمس کنید. دوباره 
 adb بازگرديد و دستور Command Prompt به صفحه

devices را تايپ کنید. اکنون دستگاه اندرويدی خود 
را در پايین بخش List of devices attached مشاهده 
خواهید کرد. در ادامه عبارت adb shell را تايپ کنید 
و کلید Enter را بزنید. حاال می توانید با تايپ دستور 
زير اقدام به حذف اپلیکیشن های مختلف از موبايل يا 

تبلت اندرويدی خود کنید.
۰ pm uninstall -k -user      

در دســتور باال، package name به نام فايل نصبی 
اپلیکیشن موردنظر اشاره دارد که برای هر اپ، عبارت 
منحصر به فردی است. برای مشاهده نام بسته نصبی 
 App inspector هر برنامه می توانید از اپلیکیشــن
بهره ببريد که جزئیات مورد نیاز را در اختیار کاربران 
قرار می دهد. برای نصب دوباره يک اپلیکیشن قادر 

خواهید بود تا از دستور زير بهره بگیريد.
adb shell cmd package install-existing      

      مواردی که باید در نظر داشته باشید
روش گفته شــده، امکان حذف هر نــوع برنامه ای 
از جمله اپلیکیشــن های پیش فرض ناخواســته و 
سیستمی را فراهم می کند. در نتیجه بهتر است قبل 
از حذف هر موردی، مطمئن شويد که نبود آن موجب 
تداخل در عملکرد سیستم عامل نمی شود. همچنین 
توجه داشته باشــید که اپ های انتخاب شده فقط 
برای کاربر فعلی حذف می شوند؛ يعنی اگر اقدام به 
ريست کردن دستگاه خود کنید، دوباره باز خواهند 
گشت. اگر بخواهید به صورت کامل اقدام به حذف 
اپلیکیشن های پیش فرض برای تمامی کاربران کنید، 

نیاز به دسترسی روت خواهید داشت.
اگر به اشتباه اقدام به حذف اپلیکیشنی پیش فرض 
کرديد، می توانید با ريســت کردن دستگاه يا نصب 
دوباره بسته، از برنامه بهره مجدد ببريد. برای حذف 
چنین اپ هايی در دستگاه های روت شده ابزار های 
 NoBloat Free يا Titanium Backup مختلفی مانند

در دسترس قرار دارند.

فناوری

حکایت

در اين مطلب به شــما کاربردهای سفیده تخم 
مرغ را خواهیــم گفت که خانم هــای خانه دار 
حرفه ای از اين ســفیده ها جور ديگر اســتفاه 
می کنند.  تا به حال برايتان پیش آمده که در مواد 
الزم غذايی زرده تخم مرغ باشد و شما ندانید با 
سفیده تخم مرغ باقی مانده از آن چه کنید؟ در 
ادامه به شما خواهیم گفت با اضافه سفیده تخم 

چه کارهايی می توانید انجام دهید. 
پاک کردن چرم

سفیده تخم مرغ قابلیت پاک کردن و تمیز کردن 
چرم را دارد. فرقی ندارد اين چــرم برای لباس، 
ژاکت، کفــش، مبلمان، دســتکش يا هرچیز 
ديگری باشد. در هر صورت تخم مرغ می تواند اين 
قسمت ها را تمیز کند همچنین می توانید کمی از 
ماده داخل تخم مرغ را به يک دستمال بزنید و روی 
چرم تان بکشید و بعد با يک دستمال تمیز، نرم و 

کمی مرطوب آن را تمیز کنید.
مراقبت از برگ گیاهان خانگی

بسیاری از افراد گیاهان مختلف مثل فیکوس 
با برگ هــای بــزرگ را در منزل نگــه می دارند. 
کافی است که اين گیاهان را گردگیری کنید و 
کمی سفیده تخم مرغ را با آب ولرم ترکیب کنید 
و بعد روی دستمال بزنید و گیاه را با اين ترکیب 
مرطوب کنید. اين رطوبت دهی بايد با ضربات 
به سمت بیرون و يا پايین در قسمت باالی برگ ها 

باشد تا براقیت و شادابی گیاه حفظ شود.
کمک های اولیه

بســیاری از افراد عقیده دارند که سفیده تخم 
مرغ را می توان برای سوختگی استفاده کرد اما 
بعضی ديگر آن را به شدت رد می کنند اما به طور 
کل غشای بین سفیده تخم مرغ و پوست آن را 
می توان در باندپیچی استفاده کرد. البته فقط 
برای خراش های کوچک و ســطحی مناسب 
اســت. ســفیده تخم مرغ همچنین می تواند 
فرايند شفابخشی، از بین بردن درد و جلوگیری 
از زخم را نیز ســرعت ببخشــد. همچنین اگر 
دچار شکســتگی و يــا پیچ خوردگی شــديد و 
نمی توانستید سريعا به پزشک مراجعه کنید، 
می توانید مقداری سفیده تخم مرغ را الی باند 
بپیچید و موقتی به عنوان گچ استفاده کنید تا 

زمانی که به پزشک مراجعه کنید.
مارشمالوی خانگی

از ســفیده تخــم مــرغ می تــوان بــرای تهیه 
مارشمالوی خانگی استفاده کرد که يک تکنیک 
فرانسوی است و مارشمالو های پفی تر را ايجاد 
می کند که راحت تر می توان آن را به شکل های 

مختلف درآورد و فانتزی کرد.

پادشاهی از وزيرش پرسید: بگو خداوندی 
که تو می پرستی چه می خورد، چه می پوشد 
و چه کار می کند و اگر تا فردا جوابم نگويی 

عزل می گردی.
وزيــر ســر در گريبان بــه خانه رفــت. وزير 
غالمی داشت که وقتی او را در اين حال ديد 

پرسید که او را چه شده؟ 
او حکايت بازگو کرد. 

غالم خنديد و گفت: ای وزير عزيز اين سوال 
که جوابی آسان دارد. 

وزير با تعجب گفت: يعنی تو آن را می دانی؟ 
پس برايم بازگو. اول آنکه خدا چه می خورد؟ 
-غم بندگانش را، که می فرمايد من شــما را 
برای بهشت و قرب خود آفريدم. چرا دوزخ 

رابرمی گزينید؟ 
-آفرين غالم دانا. 

- خدا چه می پوشد؟ 
-رازها و گناه های بندگانش را 

- مرحبا ای غالم.
وزير که ذوق زده شــده بود، ســوال سوم را 
فراموش کرد و با شــتاب به دربــار رفت و به 
پادشــاه بازگو کرد ولی باز در ســوال ســوم 
درماند، رخصتی گرفت و شتابان به جانب 

غالم باز رفت وسومین را پرسید. 
غالم گفت: برای ســومین پاسخ بايد کاری 

کنی. 
-چه کاری؟ 

-ردای وزارت را بر من بپوشانی، و ردای مرا 
بپوشی و مرا بر اسبت سوار کرده و افسار به 
دست به درگاه شاه ببری تا پاسخ را باز گويم. 
وزير که چاره ای ديگر نديد قبول کرد و با آن 

حال به دربار حاضر شدند.
پادشــاه با تعجــب از اين حال پرســید: ای 

وزير اين چه حالیست تو را؟ 
و غــالم آنگاه پاســخ داد که ايــن همان کار 
خداست که شاه، وزيری را در خلعت غالم 

وغالمی را در خلعت وزيری حاضر نمايد. 
پادشــاه از درايت غالم خشنود شد و بسیار 
پاداشــش داد و او را وزير دست راست خود 

کرد.

راهکارهایغیرآشپزیبرای
استفادهازسفیدهتخممرغ

پادشاهووزیر

خــورش بامیــه بادمجــان را بــه 
روش های مختلــف و با مواد اولیه 
متفاوتی می توان درست کرد. اين 
خورشت مربوط به جنوب کشور است، اما امروزه در 

بیشتر شهرهای ايران طبخ می شود.
خورش بامیه بادمجان يکی از لذيذترين خورش ها 
است که اصالت آن به شهرهای جنوبی برمی گردد. 
ولی در تمام نواحی ايران اين خورش طبخ می شود. 
بامیه سرشار از فیبر است و برای سالمت قلب و تقويت 
مغز بسیار مفید به نظر می رسد. می توانید اين خورش 
خوشمزه را هم با مرغ و هم گوشت تهیه کنید. سعی 

کنید در فصل تابستان بامیه تهیه و فريز کنید. 
      مواد الزم

• گوشت خورشی سر دست ۳۰۰ گرم
• بادمجان ۳ عدد
• بامیه ۲۰۰ گرم

• سیب زمینی ۱ عدد
• گوجه فرنگی ۲ عدد

• رب گوجه فرنگی ۲ قاشق غذاخوری
• پیاز ۱ عدد

• زعفران دم کرده غلیظ به مقدار الزم
• آبلیمو ۱/۳ استکان

• نمک و فلفل و زردچوبه به مقدار الزم
      طرز تهیه

      مرحله اول
پیاز را شســته و نگینی خــرد کنید. داخــل قابلمه 
کمی روغن ريخته و پیاز را اضافه کنید. تفت بدهید 
تا طاليی و سبک شود. ســپس مقداری زردچوبه به 
پیازها اضافــه می کنیم تا پیازها خوش رنگ شــود. 
گوشــت ها را به اندازه دلخواه برش زده و پیاز اضافه 
می کنیم. تفت می دهیم تا گوشت تغییر رنگ بدهد. 

سپس فلفل و مقداری زعفران به گوشت می زنیم. در 
انتها رب گوجه فرنگی را اضافه و همراه با گوشت تفت 
می دهیم تا خامی رب گرفته شــود. سپس ۳ لیوان 
آب جوش اضافه می کنیــم و در قابلمه را می گذاريم 

تا گوشت بپزد.
      مرحله دوم

بامیه را خوب بشويید و خشک کنید. سر بامیه را کامل 
جدا نکنید تا مايع لزج از آن خارج شود. سپس داخل 
تابه با مقداری روغن ســرخ کنید و زمانی که گوشت 

نیم پز شد اضافه کنید.
      مرحله سوم

بادمجان ها را شسته و ورقه می کنیم و در مخلوط آب 
و نمک قرار می دهیم تا تلخی آن از بین برود. سپس 
آبکشی کرده و خشک کنید و داخل تابه مقداری روغن 

ريخته و خوب سرخ کنید.
      مرحله آخر

بادمجان های ســرخ شــده را روی خورشــت بامیه 
می چینیــم. روی آن گوجه فرنگی حلقه شــده قرار 
می دهیــم و می گذاريم ۱ ســاعت ديگــر خورش با 
حرارت ماليــم جا بیفتد. ســپس در انتها نمک غذا 
را اندازه کنیــد و زعفران را همراه آبلیمو به خورشــت 

اضافه کرده و همراه با برنج میل نمايید.
      نکات کلیدی در تهیه خورش بامیه بادمجان

• از آبغوره به عنوان چاشنی نیز می توانید استفاده 
کنید.

• چاشــنی غذا را همیشــه انتهای پخــت در زمان 
خاموش کردن غذا اضافه کنید تا رنگ غذا از بین نرود.

• دو حبه سیر به دلخواه به موادمان اضافه کنید.

• در آخر پخت روی غذا مقداری پیاز داغ بريزيد.
• می توانید مقداری سیب زمینی سرخ کرده کنار اين 

غذا سرو کنید.

خورش بامیه بادمجان

قلعــه مايــدن 
 M a i d e n ' s (
يــا   )Castle
کیزکلســی در اســتان مرسین 
ترکیه واقــع شــده، اين قلعه به 
طوری ساخته شــده که انگار بر 

روی آب شناور است.

قلعه مایدن

گردشگری

دستپخت

نمایشقدرتآتش
هواییخلبانان

هوانیروز
خلبانــان گردان هــای شــکاری و 
هجومی پايــگاه چهــارم هوانیروز 
ارتش، قدرت آتش خود را آزمودند. 
در منطقه عملیاتــی پايگاه چهارم 
هوانیــروز ارتش، خلبانــان بالگرد 
جنگنــده کبرا در عملیــات تاخت 
هوايــی، آخريــن تاکتیک هــای 
شــلیک موشــک ها و راکت هــا و 
توپ های خود را در میدان عمل به 

رقابت گذاشتند.

عکس روز

خواندنی ها


