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مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شــرکت فوالد مبارکه از شکســتن رکورد ذوب ریزی روزانه در 
واحد فوالدسازی فوالد مبارکه برای چندمین بار پیاپی در سال جاری خبر داد و گفت: این رکورد بار دیگر 
با ۱۵۰ ذوب ریزی روزانه در ناحیه فوالدسازی شکسته شد. غالمرضا سلیمی مدیر ناحیه فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه با بیان این که برای چندمین بار پیاپی رکورد ذوب ریزی روزانه در 
واحد فوالدسازی فوالد مبارکه شکسته شد، اظهار کرد: در نخســتین روز فروردین ماه امسال رکورد ۱۴۰ 
ذوب، ششمین روز فروردین، ۱۴۱ ذوب، در 3۱ فروردین، ۱۴۴ ذوب، در 3۱ شهریورماه ۱۴۶ ذوب، در ۵ مهر 
۱۴7 ذوب و در 29 مهرماه ۱۴۰۰ موفق شدیم رکورد ۱۵۰ ذوب روزانه را در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
شرکت فوالد مبارکه به ثبت برسانیم. وی در ادامه افزود: وقتی در مورد رکوردشکنی تولید و ۱۵۰ ذوب روزانه 

که برای... صحبت می کنیم، یک دنیا حرف پشت این اعداد و کلمات است چرا

ح کرد: مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه مطر

رکورد روزانه ۱۵۰ ذوب توسط فوالد مبارکه 
کشور آماری بی نظیر در صنعت فوالدسازی 

نماینده سابق اصفهان در مجلس:

رشد سرمایه گذاری 
گرو اقتصاد  در اصفهان در 

دانش بنیان است

مطالبه فعالین بازار سرمایه از مدیریت جدید؛ 

بورس منتظر آزادسازی 
اصولی سهام عدالت است

دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان: 

برند سازی در صنعت 
گردشگری اصفهان 
اجتناب ناپذیر است

تبلیغ در فضای مجازی هم 
مجوز می خواهد

فصل برداشت محصولی استراتژیک در استان:

فریدن قطب تولید سیب 
زمینی در استان اصفهان

2

2

2

3

رئیس سازمان لیگ فوتسال:

گران  فدراسیون برای حضور تماشا
هنوز به نتیجه نرسیده است

از ششم تا دهم آبان ماه ۱۴۰۰ :

برپایی نمایشگاه صنعت ساختمان اصفهان 
با حضور ۱۱۰ شرکت

۶

بررســی گزارش های مربوط به صدور مجوزها در نیمه نخســت 
سال جاری نشــان دهنده افزایش ۱۴9 درصدی سرمایه گذاری 
و رشــد ۱9.9 درصدی اشــتغال در حوزه پروانه های بهره برداری 

صنعتی است.
به گزارش روابط عمومی وزرات صمت، از ابتدای امسال تا پایان 
شــهریور ماه تعداد ۱۸ هزار و 222 فقره جواز تأسیس صنعتی در 
کشور صادر شد و میزان ســرمایه گذاری برای صدور این مجوزها 
مبلغی افزون بــر ۵7۶ هزار میلیارد تومان برآورد شــده اســت که 
کی از رشــد ۱۵۵ درصدی در هم سنجی با مدت مشابه سال  حا

99 است.
این میزان سرمایه گذاری و صدور جواز تأسیس صنعتی، منجر 

به ایجاد اشــتغال ۴3۸ هزار و ۸9۵ نفری شــده اســت کــه از نظر 
اشتغال نیز در مقایســه با مدت مشــابه سال گذشته رشــد ۶.۱ 

درصدی را به ثبت رسانده است.
ایــن گــزارش تعــداد پروانــه بهره بــرداری )شــامل پروانه هــای 
بهره برداری ایجادی و توسعه ای( در بازه زمانی مذکور را سه هزار 
و 37۰ فقره عنوان کرده است که با توجه به سه هزار و 3۰۴ پروانه 
صادر شده در نیمه نخست ســال 99، رشــد 2 درصدی را نشان 

می دهد.
برای این پروانه های بهره برداری ۱۱۸ هــزار و 27۱ میلیارد تومان 
سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است که نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته ۱۴9 درصد افزایش داشته است.

میزان اشتغال ایجاد شــده از این پروانه ها نیز 7۶ هزار و ۵27 نفر 
بوده است که در مقایسه با نیمه نخست سال 99، نزدیک به 2۰ 

درصد افزایش داشته است.
      مجوزهای معدنی

بر پایه ایــن گــزارش، آمارهای مربــوط به مجوزهای صادر شــده 
معدنی در نیمه نخست سال جاری نشــان دهنده صدور ۴۸۵ 
کتشاف معدنی، 229 فقره گواهی کشف و 2۴9 فقره  فقره پروانه ا

پروانه بهره برداری است.
کتشاف برای گواهی کشف های یاد شده یک هزار  هزینه عملیات ا
کی از رشد 237.3 درصدی است. و 933 میلیارد ریال بود که حا

همچنین پروانه هــای بهره بــرداری صادر شــده در ایــن مدت، 
اشتغال 2 هزار و ۴۱۸ نفری را به دنبال داشته است.

      آمار بخش صنف، تجارت خارجی و فنی و مهندسی
بر اساس این گزارش در بخش صنف و تجارت خارجی، با صدور 
ســه هزار و ۴۴7 فقره کارت بازرگانی در شــش ماه ابتدایی ۱۴۰۰، 

رشد ۵۰.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال 99 ثبت شد.
در حوزه پروانه های صنفی نیز در این مدت 297 هزار و 3۱2 فقره 

پروانه در کشور صادر شده است.
در نیمه نخست امسال همچنین تعداد ۱۴9 فقره جواز خدمات و 
تعداد ۸۰ پروانه در بخش فنی و مهندسی صادر شده است که به 
ترتیب رشد ۱.۴ درصدی و ۱.3 درصدی را در هم سنجی با مدت 

مشابه سال 99 نشان می دهد.

رشد ۱۴۹ درصدی سرمایه گذاری در پروانه های بهره برداری صنعتی

 ۳

صدور ۱۴۰۱ پروانه تولید 
انفرادی در بخش صنایع 

دستی اصفهان
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دیدار سفرای ایران و نیجریه 
با رئیس اتاق بازرگانی اصفهان
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باسمه تعالی
جناب آقای مجتبی فخاری شهردار محترم شهر منظریه

جناب آقای حسین اسماعیل احمدی شهردار محترم شهر زرین شهر
جناب آقای روح اله شاه رجبیان شهردار محترم شهر گرگاب

جناب آقای حسن شفیعی شهردار محترم شهر نایین
جناب آقای رضا غالمرضایی شهردار محترم شهر اصغرآباد
جناب آقای ابوالفضل توکلی شهردار محترم شهر خوانسار

جناب آقای علی پوربافرانی شهردار محترم شهر چمگردان
جناب آقای محمدمهدی احمدی شهردار محترم شهر مبارکه

جناب آقای مجید زمانی شهردار محترم شهر طالخونچه
جناب آقای حسن کامکار شهردار محترم شهر داران

جناب آقای حمید شهبازی شهردار محترم شهر سده لنجان
جناب آقای مهدی مختاری شهردار محترم شهر کلیشاد و سودرجان

کسب رای اعتماد اعضا شورای اسالمی شهر در انتخاب شایسته 
جناب عالی بعنوان شهردار و صدور حکم انتصاب ازسوی استاندار 

اصفهان را تبریک گفته و امید است شاهد توسعه، پیشرفت و آبادانی 
روزافزون محیط شهری و کسب توفیقات بیشترتان درمسیر خدمت 

به مردم عزیز استان اصفهان باشیم.

بابک اریان پور / دمریمسئول روزانهم سیمای شهر

فرونشست زمین به تاسیسات آب و فاضالب و یک دستگاه 
خودروی عبوری در شهر تاریخی خسارت زد.

محمدرضا خامســی اظهار داشــت: این حادثه ســاعت 2:2۰ 
به امور آب و فاضالب نائین اعالم شد و دقایقی بعد گروه های 
رسیدگی به حوادث و بهره برداری از شبکه آب برای بررسی ابعاد 

حادثه و خارج کردن خودروی سواری در محل حاضر بودند.
وی با بیان اینکه یک قنات قدیمی در محل حادثه وجود دارد 
که به علت خشکسالی شدید چند ســالی اســت از مدار بهره 
برداری خارج شده و در حال تخریب است، اضافه کرد: همین 
موضوع باعث شده تا هر از گاهی شاهد فرونشست زمین های 
اطراف این قنات باشیم و در شب حادثه نیز زمین بین دو دهانه 

میله چاه این قنات فرو نشست و خودروی سواری را بلعید.
مدیر آبفای شهرســتان نائین ادامه داد: بررســی های بیشتر 
نشان داد به علت فرونشست زمین، انشعاب آب یکی از منازل 
مسکونی این خیابان با قطر یک اینچ در عمق ۵.۱ متری زمین 
دچار شکســتگی شــده بود و جریان آب باعث شســته شدن 
ک های اطراف خــط لوله و ایجاد حفره بزرگی زیر آســفالت  خا

خیابان به طول ۱۵ و عمق چهار مترشده بود.
خامسی افزود: ریزش زمین، موجب بروز خسارت و تغییر شکل 
لوله جمع آوری و انتقال فاضالب از جنس پلی اتیلن و قطر 2۵۰ 

میلیمتر در عمق چهار متری زمین نیز شده بود.
وی با بیان اینکه فرونشست زمین و سقوط خودروی سواری به 
داخل حفره، خسارتی به مبلغ یک میلیارد و 2۰۰ میلیون ریال 
به شبکه انتقال آب و شبکه جمع آوری فاضالب کوچه مسجد 

صاحب الزمان نائین وارد کرده است گفت: خوشبختانه این 
حادثه خســارت جانی در بر نداشــت و خودروی آسیب دیده 
توسط کالنتری منطقه به پارکینگ منتقل و مالک آن جهت 

انجام امور حقوقی راهنمایی شد.
وی خاطرنشــان کــرد: خشکســالی شــدید و کاهــش ســطح 
آب های زیرزمینی موجب خشک شدن تعدادی از چاه ها و 
قنات های تاریخی شهر نائین شده و هر ازچندی شاهد بروز 
چنین حوادثی هستیم که تخریب شبکه های آب و فاضالب 

شهر را نیز در پی دارد.

ساعت 2 بامداد روز جمعه 3۰ مهرماه سال جاری، یک دستگاه 
خودروی ســواری پــژو در حال عبور از کوچه مســجد صاحب 
الزمان خیابان ولیعصر شهر نائین بود درون چاله سقوط کرد، 
گرد خارج شــده و خود را به ســطح  راننــده از درب ســمت شــا
خیابان می رساند. به گفته اهالی، پس از حضور نیروهای آبفا 
گاه زمین دوباره نشست کرد و این بار چرخ جرثقیل در  نیز به نا
گودال دیگری فرو رفت اما قبل از اینکه ابعاد حادثه گسترش یابد 
ابتدا جرثقیل و سپس خودروی سواری از داخل گودال خارج و 

کار بررسی چگونگی وقوع حادثه آغاز شد.

در سقوط یک خودرو درون چاله؛  

نشست زمین به تاسیسات آب و فاضالب نائین خسارت زد
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عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی و نماینده 
سابق اصفهان در مجلس گفت: رشد سرمایه گذاری 
در اصفهان و راهکار برون رفت از سرمایه گریزی در گرو 

اقتصاد دانش بنیان است. 
باوجــود  اصفهــان  فوالدگرافــزود:  حمیدرضــا 
برخورداری از قابلیت های متعــدد در بخش های 
مختلف، یک استان سرمایه گریز محسوب می شود 
که این چالش باید بــا برنامه ریزی و تدویــن راهکار 

برطرف شود.
وی بابیان اینکه وضعیت سرمایه گذاری، اشتغال 
و کسب وکار در اصفهان مطلوب نیست، افزود: در 
سال های اخیر گاهی وضعیت بیکاری در اصفهان از 
کنون نیز  این استان که  متوسط کشور هم بدتر شد، ا
باید پیشتاز عرصه های مختلف باشد در بخش های 
مختلف مانند نوســانات شــدید قیمت ها، تغییر 
مداوم مقررات ســرمایه گذاری، سخت گیری های 
مجوزها، شرایط کسب وکار و فساد اداری وضعیت 

مناسبی ندارد.
به گفته وی، در سال های گذشته پیشرفت هایی 
گــر بــوده بیشــتر بدلیــل بهــره وری و خالقیت  هم ا
مدیــران بــوده و اعتبــارات یــا ســهم های ویــژه از 

بودجه ها تاثیری در این مساله نداشته است.
کنون نه تنها از سهم های  فوالدگر افزود: اصفهان ا
بودجه ای ویژه برخوردار نیســت بلکــه عدالت نیز 

در این مورد درباره آن اجرا نمی شود.
وی تصریح کرد: کمتر پروژه ای را می توان در اصفهان 
یافت که بطور کامل از ســوی دولت ها در اصفهان 
اجراشــده باشــد و بیشــتر طرح ها تنها به پشتوانه 
سرمایه گذاری استمرار یافتند یا در حال پیشرفت 

است.

استاد دانشگاه افزود: در چنین شرایطی که دولت ها 
بدلیل محدودیت نمی توانند حمایت کافی داشته 
باشند بخش خصوصی و ســرمایه گذاران اهمیت 

خود را نشان می دهد.
وی اضافه کرد: اصفهان در مقوله جذب سرمایه گذار 
در بخش های مولفه های محیطی و بین المللی با 

ضعف های بسیاری روبروست.
استاد دانشگاه افزود: سرمایه گذاران از قوانین سخت 
و پیچیــده گریزانند و بســیاری از زیرســاخت های 
ســرمایه گذاری بخصوص در حوزه آب در اصفهان 

فراهم نیست.
وی راهــکار برون رفــت از ایــن مســاله را توجــه بــه 
رویکرد دانش بنیان و توســعه آن در همه بخش ها 
دانســت و افــزود: جهــش از صنایــع آالینــده بــه 
صنایــع دانش بنیان ضــروری اســت، راه حل دیگر 

بهینه سازی صنایع فعلی با فناوری های نو است.
فوالدگــر گفــت: اصفهــان می تواند قطــب اقتصاد 
دانش بنیان کشور باشد و عقب ماندگی ها را با رویکرد 

جدید جبران کند.
به گفته وی، سرمایه  انسانی در کنار ظرفیت های 
متعدد مانند مدنیت، گردشگری، صنعت، فرهنگ 
و تاریخ، معادن، صنایع دستی، کشاورزی و آموزش 
از ظرفیت هــای قابــل ســرمایه گذاری در اســتان 

اصفهان است.
استان اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، 
بیش از 9 هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه 
22۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال 2۶3 هزار نفر، حدود 
۸۴۰ معــدن در حال بهره برداری با ســرمایه گذاری 
بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال و حــدود ۱۸۰ هزار واحد 

صنفی دارد.

دبیرکمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان 
گفت: این منطقه به خوبی به گردشگران خارجی 
و حتی داخلی معرفی نشده است و بدین سبب 
برند سازی حلقه مفقوده توسعه گردشگری آن 

محسوب می شود. 
ســحر امینی در ارتباط با آسیب شناسی صنعت 
گردشــگری اصفهــان اظهــار داشــت: اشــتباه 
گرفتن ایران با عراق نشان از کم کاری های صورت 
گرفته در معرفی و شناخت جاذبه های گردشگری 

کشور به دنیاست.
وی گفت: برخالف تصور عموم که اصفهان یک 
شــهر شناخته شــده به جهانیــان و گردشــگران 
داخلی اســت، مــا نتوانســتیم به خوبــی میراث 
ملمــوس و ناملموس ایــن شــهر و اســتان را بــه 
گردشــگران معرفی کنیم ازجمله تنــوع غذایی، 
محالت توریستی، آداب و رسوم، پوشش و لباس 

خاص اهالی هنوز مشخص نیست.
دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان 
افــزود : در همیــن ارتبــاط با همــکاری یــک گروه 
پژوهشگر و مستندساز اقدام به طراحی یک برند  
برای صنعت گردشگری اصفهان کردیم و در قالب 
گفته  کلیپ های یک دقیقه ای داســتان های نا
کنون کســی آن را نشنیده است  از این شهر که تا

را منتشر کردیم.
وی از برنــد "اصفهان" برای گردشــگری اصفهان 
خبــر داد و افــزود: 3 هــزار و 2۰۰ طــراح بــرای برنــد 
گردشگری در ۸۰۰ جلسه کارشناسی موردبحث و 

بررسی قرار گرفت.
گفته اصفهان به  امینی بابیان اینکه 2۸۰ روایت  نا
۱۰ زبان زنده دنیا ترجمه شده است، ادامه داد: این 
خطه را باید دید و از نزدیک لمس کرد و برای اولین 
بــار در ایــران مصوبــات گردشــگری را در شــورای 
گفت وگوی بخش خصوصی و دولت کشــاندیم 

و ستاد احیای گردشگری را راه اندازی کردیم.
وی افزود: ورود اتاق بازرگانی به صنعت گردشگری 
بــا تشــکیل کمیســیون در این ارتبــاط و ایجــاد 
زیرســاخت های الزم و ایجاد خدمــات بازاریابی 
شــکل گرفت.   دبیر کمیسیون گردشــگری اتاق 
بازرگانی اصفهانت تصریح کرد: به منظور شناسایی 
ظرفیت های گردشگری اصفهان نیاز به کار علمی، 
مکتوب، پژوهی و رسانه ای است که از سال 9۶ با 2 
گروه پژوهشی بین المللی رایزنی کردیم که به علت 
تحریم ها نتوانستند با ایران همکاری کنند و برای 

ورود آن ها به کشور به مانع خوردیم.
وی  ادامه داد: در یک نظرســنجی از گردشــگران 
داخلی  و خارجی متوجه شــدیم که گردشگران 
خارجــی از حضــور در اصفهــان رضایــت بــاالی 
7۰ درصــدی داشــتند اما ایــن میــزان رضایت در 

گردشگران داخلی وجود ندارد.
اســتان اصفهــان با پنــج میلیــون نفــر جمعیت 
به عنوان قطب گردشگری کشور دارای ۱۰7 شهر 
و یک هزار و 93۴ روستا است و بیش از 22 هزار بنا 
و اثر تاریخی شناسایی شده دارد که از میان آن ها 

افزون بر یک هزار و ۸۰۰ اثر ثبت ملی شدند.
کنــار بیــش از ۶۰۰ بــاب خانــه  همچنیــن در 
تاریخی ایــن اســتان دارای 9۰ مــوزه تاریخــی، 
مردم شناســی، فرهنگــی و طبیعــت دولتــی و 

خصوصی است.

رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان طــی دیــداری با 
کوبوسنتورکی، سفیر نیجریه در ایران  سلیمان یا
و محمد علی بــک، ســفیر کشــورمان در نیجریه 

گفتگو کرد. 
مسعود گلشیرازی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان 
کوبوسنتورکی، سفیر  طی دیداری با ســلیمان یا
نیجریه در ایران و محمد علی بک، سفیر کشورمان 
در نیجریه گفتگــو کرد. گلشــیرازی در ایــن دیدار 
ضمــن عــرض خیــر مقــدم و خــوش آمدگویــی، 
ابرازامیدواری کرد فعاالن اقتصادی و تجار ایرانی 
بتوانند با تعاملی سازنده وبه کارگیری دیپلماسی 
اقتصادی دوکشــور و پتانســیل های موجــود در 
دوســفارت، تعامل هــای اقتصــادی موجــود را 

مستحکم ترکنند.

نماینده سابق اصفهان در مجلس:

رشد سرمایه گذاری در اصفهان 
گرو اقتصاد دانش بنیان است در 

دیدار سفرای ایران و نیجریه 
با رئیس اتاق بازرگانی اصفهان 

خبر

کره با شــرکت های  معاون وزیــر راه گفت: مذا
چینــی و ترکیــه ای بــرای ســاخت مســکن بــا 
هدف انتقال فناوری و تجربه انجام شده تا در 
زمان محدود یک سال یا کمتر، تعداد زیادی 

مسکن با کیفیت بسازیم.
کرات به  محمود محمودزاده افزود: ایــن مذا
معنــی واردات مصالــح ســاختمانی و نیروی 
اجرایی از خارج نیست بلکه ممکن است سایر 
کشور ها در زمینه صنعتی سازی و انبوه سازی 
تجربیاتی داشــته باشــند و مــا بتوانیــم برای 

پیشبرد کیفی سازی از آن استفاده کنیم.
معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و 
کره با شرکت های چینی  شهرسازی گفت: مذا
و ترکیــه ای در حــد انتقال تجربه انبوه ســازی 
واقعی اســت تا امکان ســاخت یــک میلیون 
واحد بصورت صفر تا صد شــروع شود و کمتر 
از یــک ســال این واحد هــا ســاخته و تحویــل 

داده شود.
محمــود زاده ادامــه داد: هزینــه تمام شــده و 
کیفیت ساخت مسکن بسیار تعیین کننده 

است.
کیــد کــرد: در سیســتم های صنعتــی و  وی تا
جدید ســاختمانی، قیمت تمام شــده قابل 
رقابت با سیستم های سنتی نیست بنابراین 
طبیعی اســت کــه اولویــت اصلی مــا کاهش 

قیمت تمام شده و زمان ساخت باشد.
معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و 
شهرســازی گفــت: در شــیوه ســاخت و ســاز 
ســنتی دوره ســاخت یک واحد مسکونی دو 
تا دو و نیم ســال طول می کشــد، اما چنانچه 
صنعتی ســازی رواج پیــدا کند ایــن زمــان به 
یکســال و حتی کمتر از یک ســال می رسد به 

همین دلیل این روش در اولویت است.
محمــودزاده افــزود: وقتی دولــت و مجموعه 
شهرسازی با حجم زیادی درخواست مسکن 
مواجه اســت باید از این تکنیک ها اســتفاده 
کند تا کم کاری گذشته جبران شود و به شرایط 

پایداری در این زمینه برسیم.
وی در پاسخ به این ســوال که آیا شرکت های 
خارجی از طریق مناقصه وارد عرصه ساخت 
و ساز مســکن در کشورمان می شــوند گفت: 
قیمت ساخت مســکن مشــخص می شود، 
به شورا های استان ها نیز اختیار دادیم از بین 
تمام سازندگان اعم از تعاونی ها و انبوه سازان 
محلی و کســانی که واجد شــرایط هســتند و 
عملکرد مثبتی داشتند دعوت کنند و هرکس 

آمادگی داشت با او قرارداد بسته می شود.
محمودزاده افزود: ما محدودیتی در ظرفیت 
نداریم، چون تعــداد کار به قدری زیاد اســت 
کــه بــرای رقابــت محدودیتی وجــود نــدارد و 
هرکــس کــه واجــد شــرایط باشــد می توانــد از 
ظرفیت های تعیین شده گروه های مختلف 

سازنده استفاده کند.
معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و 
کــره بــا خارجی هــا در  شهرســازی گفــت: مذا
ابتدای راه است و بیشتر یک نوع کار مشترک 
بــا ســازندگان داخلــی اســت و بــرای اجــرا از 
شرکت های صاحب فناوری خارجی استفاده 

می شود.
وی ادامه داد: برای ساخت ۴ میلیون مسکن 
قانون جهش تولید در طول ۴ سال، ۴ شیوه 
ساخت درنظر گرفته شده است، اولویت اول 
در شــهر های زیر صد هزار نفر جمعیت است 
گذار  ک و زمین را به دو یا ســه خانــوار وا که پــال

می کنیم.

خبر مطالبه فعالین بازار سرمایه از مدیریت جدید؛ 

بورس منتظر آزادسازی اصولی سهام عدالت است 
بیــش از یــک ســال از آغــاز فــروش 
بلوکی ســهام عدالت می گذرد، اما 
نه ســهامداران عدالــت متقاضی 
فــروش، پولــی به دستشــان رســیده و نــه گزارشــی از 

اجرای این طرح منتشر شده است. 
تقریبا بیش از یک سال اســت که از آغاز فروش بلوکی 
سهام عدالت می گذرد. سهامی که به دلیل دربرگیری 
۵۰ میلیون نفری آن، وضعیت خرید و فروش اش برای 
طیف وسیعی از جامعه حائز اهمیت است. در حال 
حاضر بسیاری از وضعیت رقم خورده برای این سهام 
و عــدم فــروش آزادانــه آن گالیه مند هســتند و برخی 
مشــکالت رقم خورده را به گردن نهاد های مختلف 

از جمله سازمان بورس و وزارت اقتصاد می اندازند.
حال برای مشــخص شــدن این موضوع که آیا طرح 
فروش ســهام عدالت به صورت بلوکی موفــق بوده یا 
خیر و اقداماتی که می توانست انجام بگیرد و نگرفت، 
با کارشناسان بازار سرمایه و برخی مسئوالن به گفتگو 

پرداخته ایم؛
مهدی قلی پور کارشــناس بــازار ســرمایه در رابطه با 
فروش بلوکی سهام عدالت و نقاط ضعف و قوت این 
طرح بیان کرد: بعد از فروش 3.2 میلیون نفر و خروج 
بیش از ۱3 هزار میلیارد تومان به واسطه سهام عدالت 
در تابستان سال گذشته، بازار سرمایه هرگز نقدینگی 
و تــوان الزم برای هضم فروش بیشــتر ســهام عدالت 
را نداشــته اســت. این عــدم نقدشــوندگی منجــر بــه 
نارضایتی مردم شد و مشکالت اقتصادی و نیاز به وجه 
نقد، منجر به تصمیمات مختلفی شد که هیچ کدام 
در عمل اجرایی نشد. اولین آن اعطای تسهیالت به 
پشتوانه سهام عدالت و آخرین آن فروش بلوکی سهام 
عدالت بود. با این حال هنوز عدد دقیقی از میزان سهام 
در صف فروش سهامداران عدالت وجود ندارد، ولی 
به نظر می رسد که دســت کم 2۰ هزار میلیارد تومان 
سهام عدالت منتظر نقدشدن هستند و به نظر هم 
کنون معامالت بلوکی سهام عدالت  نمی رســد که تا
گر هم شده اطالعاتی در مورد آن  انجام شده باشد یا ا

منتشر نشده است.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: نقطه قوت 
فروش بلوکی سهام عدالت، عدم اثرگذاری عرضه سهام 
عدالت بــر روند جاری قیمت ها به واســطه عرضه آن 
در تابلوی معامالت بلوکی در بورس بود. مشکل این 
روش زمان بر بودن آن برای تجمیع سفارشات برای 
بلوک کردن و عدم تضمین برای فروخته شدن سهام 
به صورت بلوکی بود. یعنی شرایط بازار یا عدم عالقه 
ســرمایه گذاران حقوقی و نهادی منجر شد که، این 
فروش به این روش نهایتا به وجه نقد برای فروشندگان 
سهام عدالت تبدیل نشود. قلی پور در ادامه در رابطه 
با طرح های پیشنهادی خود در رابطه با سهام عدالت 
و خروج از وضعیت فعلــی اظهار کــرد:در کل از روز اول 
روش انتخابی برای آزاد سازی سهام عدالت صحیح 
نبود، یعنی مشخص بود که بازار سرمایه توان جذب 

حتی نیمی از 3۰۰ هزار میلیارد تومان آزاد شده را ندارد. 
گر فرض شود که نیمی از مردم نیاز به نقد کردن سهام  ا
عدالتشان داشته باشند، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان باید 
در بازار جذب می شد در حالی که فقط چند ماه شرایط 
رویایــی برای این حالــت وجود داشــت و عرضه های 
دولتی ســهام بــه ویــژه در قالــب صندوق هــای دارا و 
پاالیش و نیز اوراق بدهی دولتی بخش عمده ای از توان 

موجود بازار را هم از بین برد.
او افزود: به عنوان کارشــناس بازار همواره پیشــنهاد 
من ایــن بــوده اســت که ســهام عدالــت بــه پرتفوی 
یک صندوق ســرمایه گذاری قابل معامله، منتقل 
شــود و واحد های ایــن صندوق توســط مــردم برای 
فروش عرضه شــوند. چون با افزایش عرضه، قیمت 
واحد هــای صنــدوق می توانســت کاهــش یابد که 
در این صــورت باالخــره در یک قیمتی بــرای خریدار 
هم جذاب می شد. البته در صورت تعریف بازارگردان 
قدرتمند بــرای صنــدوق با کمــک نهاد هــای بزرگ 
اقتصاد دولتی مثل بانک ها، بیمه ها، صندوق های 
بازنشستگی یا بنیاد ها و امثالهم افت کمتری برای 
ارزش واحد های صندوق نسبت به NAV آن اتفاق 
می افتاد، ولی بدون بازارگردان هم باالخره در جایی 

متعادل می شد.
کبر حیدری سخنگوی شرکت سرمایه گذاری استانی  ا
سهام عدالت با اشاره به یک ساله شدن این طرح در 
رابطه با فروش بلوکی سهام عدالت بیان کرد: اساسا 
محدود کردن هر نوع اختیار مردم مورد انتقاد است 
بــه ویژه محــدود کــردن حــق مــردم در نحــوه فروش 
دارایــی که متعلــق بــه خودشــان اســت. در گام اول 
باید مردم تشویق به ماندن و عدم فروش این سهام 

گر کسی در پی فروش آن باشد باید بتواند به  شوند و ا
سهل ترین روش و با استفاده از حق خودش این کار را 
انجام دهد، اما فرآیند تحت عنوان فروش بلوکی مغایر 
سیاست های ســهام عدالت و حقوق مالکانه مردم 
بوده اســت. از سوی دیگر ســاز و کار فروش به صورت 
کنون  بلوکی به شدت غیر شــفاف بوده اســت و هم ا
نیز مشخص نیســت که بر چه مبنایی چه سهمی از 
پرتفوی افراد دست چین می شود. پس بازیابی طرح 
ســهام عدالت باید صورت بگیرد تا از تســلط سرمایه 
داران بزرگ بر سهام عدالت جلوگیری شــود و فروش 
بلوکی لغو شود، زیرا که منفعتی برای مردم نداشته و 

نخواهد داشت.
      سازمان بورس در موضوع سهام عدالت 

سکوت کرد!
او در ادامه اظهار کرد: شورای عالی بورس متولی سهام 
عدالت اســت. شــورای عالی باید مواردی را مطرح و 
تایید می کرد که به سود سهام عدالت باشد، اما چیزی 
که رخ داد منجر به رها ســازی ســهام عدالــت و ایجاد 
آشــفته بازار به ویژه در زمینه مدیریت سهام، فروش 
آن و نحوه برگزاری مجامع شــد. ســازمان بــورس نیز 
مجری مصوبات شورای عالی بورس بود، اما نکته ای 
که باید گفته شود این اســت که از مجموعه سازمان 
بورس انتظــار می رفت به عنوان نهــاد مدافع حقوق 
سهامداران در مواردی که نهاد ناظر کم کاری می کند 
گر ایــن برخــورد صــورت می گرفت خیلی  ورود کنــد. ا
از مشــکالت برای ســهام عدالت رقم نمی خــورد، اما 

متاسفانه این موضوع اصال اتفاق نیفتد.
احمد جان جان کارشــناس بازار ســرمایه در رابطه با 
فروش بلوکی ســهام عدالت بیــان کرد: عمــال فروش 

بلوکی وارد بازار خرده فروشی شد یعنی بیان می شد به 
صورت بلوکی، اما به صورت خرد و با کد های مختلف و 
جا به جا شدن سهم ها صورت می گرفت و اصال چیزی 

که ادعا شد رقم نخورد.
      هیچ گزارش و اطالعاتی از فروش بلوکی ارائه 

نشده است!
او در ادامه بیان کرد: در بازار فعلی باید فروش ســهام 
عدالت به صورت بلوکی متوقف و شرایط فروش تغییر 
کند همچنین پنجره زمان فروش نیز تغییر پیدا کند و 
فکری به حال این جریان شود. در غیر این صورت هم 
چنان هم کلیت بازار آسیب می بیند و هم سهامداران 
عدالت دچــار زیان می شــوند. این ها مواردی اســت 
که باید توســط شــورای عالی و ســازمان بورس انجام 
می شد اما در نهایت صورت نگرفت. مورد بعد که بسیار 
حائز اهمیت بوده و ســازمان بورس نیز می توانســت 
آن را انجام دهد، ارائه گزارش هایــی از میزان فروش و 
شرایط این سهام بوده است، اما همچنان هیچ گزارش 
و اطالعاتی در این زمینه وجود ندارد که حتی بشــود 

نظرات کارشناسی در رابطه با آن بیان کرد.
به گفته بسیاری از کارشناسان، فروش بلوکی سهام 
عدالت طرحــی ناموفقی بوده اســت که از شــفافیت 
کافی برخوردار نیست. فروشی که هیچ گزارشی درباره 
آن منتشر نشده و در اختیار کارشناسان و  فعاالن بازار 
قرار نگرفته اســت. اما حاال انتظار مــی رود با انتخاب 
اعضای جدید شورای عالی و هیئت مدیره سازمان 
بورس هر چه سریع تر و به نفع هر دو طرف این جریان، 
یعنی فعاالن بازار سرمایه و سهامداران عدالت در مدل 
آزادسازی و فروش سهام عدالت تغییر و اصالحی ایجاد 

شود.

در حالــی که بــر اســاس مصوبه 
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا، 
ک و اسکان  فعالیت سامانه امال
کشــور تا پایان مهر تمدید شــده بود، معــاون وزیر 
راه از احتمال تمدید خوداظهاری در این سامانه 
تا آخر ســال خبر داد. بر اســاس تبصره ۱ مــاده ۵۴ 
مکــرر قانــون مالیات هــای مســتقیم مشــهور به 
قانــون مالیات بــر خانه های خالــی کــه در آذر ماه 
ســال گذشــته در مجلــس اصــالح شــد، وزارت 
راه و شهرســازی ملــزم بــه اجرایــی شــدن امکان 
خوداظهــاری سرپرســتان خانــوار اعــم از مالک و 
ک و اسکان کشور ظرف  مستأجر در ســامانه امال
2 ماه از زمان ابالغ شــده بود که این ســقف زمانی 
به دلیل آغاز شدن فعالیت سامانه از ۱9 فروردین 
امســال، در ۱9 خــرداد ماه ســال جــاری بــه اتمام 
می رســید. پــس از آن در ۱7 خــرداد مــاه امســال، 
ستاد ملی مقابله با کرونا، خوداظهاری سرپرستان 
ک مسکونی را تا پایان مهر ماه  خانوار و مالکان امال

امسال تمدید کرد.
      اخذ مالیات از خانه های خالی معطل 

تمدید خوداظهاری سامانه اسکان نیست
از نقاط قوت قانــون اصالح مالیات بــر خانه های 
خالی در آذر ماه ۱399، معطل نشــدن این قانون 
ک و اسکان برای  به خوداظهاری در ســامانه امال

اخذ مالیات از مالکان واحدهای مسکونی خالی از 
سکنه است و لذا سازمان امور مالیاتی با همکاری 
وزارت راه و شهرســازی کــه اطالعــات خانه هــای 
خالــی از ســکنه را به این ســازمان ارائــه می دهد، 
می توانــد اقــدام بــه اخــذ مالیــات از مالکان ایــن 

واحدها کند.
بر اســاس اعالم وزارت راه و شهرســازی، برای این 
وزارت خانه تا کنــون خالی بودن ۱ میلیــون و 3۰۰ 
هــزار واحــد مســکونی محــرز شــده امــا بر اســاس 
کمیســیون اصــل 9۰  مصوبــات جلســه ای در 
مجلس، قرار اســت این اطالعات در سامانه ای با 
نام سماوا که وزارت ارتباطات در بستر امن فناوری 
اطالعات تهیه می کنــد، به ســازمان امور مالیاتی 

ارسال شود.
      سامانه دو ماه از دسترس خارج شد

ک و اســکان از 2۰ تیر ماه تا ۱9 شهریور  ســامانه امال
حدود دو ماه از دسترس کاربران خارج شد، که این 
اتفاق، زمزمه های تمدید احتمالی خوداظهاری در 

ک و اسکان کشور را تقویت کرد. سامانه امال
تا قبل از بروز مشکالت زیرساختی در سامانه های 
ک و  وزارت راه و شهرســازی از جملــه ســامانه امــال
اسکان کشور در تیرماه امسال، ۴ میلیون و 3۰۰ هزار 
ک و  خانوار اقدام به خوداظهــاری در ســامانه امال

اسکان کرده بودند.

این در حالی است که محمودزاده معاون وزیر راه 
و شهرسازی در نشســت خبری در اوایل مهر ماه 
ک  امسال از ارسال درخواست تمدید سامانه امال
و اسکان از ســوی وزارت راه و شهرسازی به ستاد 
ملی مقابله بــا کرونا خبــر داد؛ اما پــس از آنکه این 
ســتاد با تمدیــد خوداظهــاری در ســامانه مذکور 
موافقت نکرد، محمودزاده اعالم کرد: ستاد ملی 
مقابله با کرونا تمدید خوداظهاری را الزم ندانسته 
و مدت زمــان باقی مانده حدودا یــک ماهه برای 
تکمیــل اطالعــات ملکی-ســکونیت خانوارها را 

کافی می داند.
      وزارت راه: روش های دیگری برای تکمیل 

سامانه اسکان غیر از خوداظهاری داریم
گرچــه وزارت راه و شهرســازی و ســازمان امــور  ا
مالیاتــی مدعی هســتند بــرای مالیات ســتانی از 
مالکان خانه هــای خالی، صرفا بــه خوداظهاری 
ک و اســکان بســنده نکــرده و بــا  در ســامانه امــال
ســایر اطالعــات دســتگاه های مرتبــط از جملــه 
ک و مســتغالت، شهرداری ها،  سازمان ثبت امال
دستگاه های خدمات رسان از جمله شرکت های 
آب و برق و… نسبت به تکمیل اطالعات ملکی-

ســکونتی سرپرســتان خانوار اقدام کرده انــد، اما 
در هفته هــای اخیــر وزارت راه و شهرســازی برای 
دومین بار از زمان آغاز به کار فعالیت این ســامانه 

در بهــار امســال، پیامک هــای لــزوم ثبــت نــام و 
ج اطالعــات هویتی-ملکی-ســکونتی بــرای  در

شهروندان ارسال کرد.
گفتنی است محمود محمودزاده معاون مسکن و 
ساختمان وزارت راه و شهرسازی اخیرا از ثبت نام 

2۶ میلیون خانوار در این سامانه خبر داده بود.
      معاون وزیر راه: درخواست تمدید 

خوداظهاری سامانه اسکان به شورای عالی 
سران قوا رفت

بــا وجــود ادعاهــای مطروحــه مبنــی بــر تکمیــل 
اطالعات در ســامانه اســکان، اما بــار دیگر جمعه 
3۰ مهــر مــاه در آخریــن روز امــکان خوداظهــاری 
ک و اســکان کشــور، محمــود  در ســامانه امــال
محمودزاده معاون مســکن و ســاختمان وزارت 
راه و شهرســازی از ارســال درخواســت وزارت راه و 
شهرســازی برای تمدید فعالیت خوداظهاری در 
ک و اســکان کشــور تا پایان ســال به  ســامانه امال
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خبر 

داده است. 
به گفته محمودزاده، احتمال موافقت این شورای 
عالی با درخواســت وزارت راه و شهرســازی بسیار 

باالست.
ک  خاطرنشان می شود در حال حاضر سامانه امال

و اسکان کشور در دسترس کاربران است.

علی رغم اتمام زمان نام نویسی؛

ک و اسکان فعال است سامانه امال

دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان:

گردشگری اصفهان  برند سازی در صنعت 
اجتناب ناپذیر است 

کره با خارجی ها  مذا
برای ساخت مسکن 

با هدف انتقال فناوری 
خبر

گزارش

نیمــه نخســت امســال، 3.۸ میلیــون تــن 
فوالد به بازار های هدف صادر شد که نشان 
از افزایــش حــدود ۵۰ درصدی در متوســط 

صادرات شرکت های بزرگ فوالدی دارد.
به گزارش روابــط عمومی ایمیدرو، با وجود 
کاهــش تولیــد در برخــی از  قطعــی بــرق و 
ماه ها، شــرکت های بزرگ فوالدی در شش 
ماهه نخســت ۱۴۰۰ افــزون بــر 3.۸ میلیون 
تن فوالد صادر کردند که این رقم ۴۸ درصد 
بیــش از عملکــرد مــدت مشــابه ســال 99 

بوده است.
بر اســاس این گــزارش در این مدت شــرکت 
در  درصــد   ۱۱۸ افزایــش  مبارکــه  فــوالد 
صادرات را رقم زد ضمن اینکه شرکت فوالد 
خوزســتان نیز توانســت رشــد 3۴ درصدی 

صادرات را تجربه کند.
همچنیــن در ۶ ماهــه نخســت امســال، 
صــادرات شــرکت های ذوب آهــن اصفهان 
32 درصد، فــوالد آلیــاژی 2۶ درصد، فوالد 
کاوه جنــوب 27  خراســان ۱۶۴ درصــد، 
درصــد، فــوالد بنــاب 2۵ درصد و صــادرات 
شــرکت فوالد کویر 39 درصد در مقایســه با 
مدت مشــابه سال گذشــته افزایش داشته 

است.

رشد ۵۰ درصدی وزن 
صادرات محصوالت فوالدی 
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مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه مطرح کرد:

رکورد روزانه ۱۵۰ ذوب توسط فوالد مبارکه 
آماری بی نظیر در صنعت فوالدسازی کشور

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

و  فوالدســازی  ناحیــه  مدیــر 
شــرکت  مــداوم  ریخته گــری 
شکســتن  از  مبارکــه  فــوالد 
رکــورد ذوب ریــزی روزانــه در واحد فوالدســازی 
فوالد مبارکه بــرای چندمین بار پیاپی در ســال 
جــاری خبــر داد و گفت: ایــن رکــورد بــار دیگــر بــا 
۱۵۰ ذوب ریــزی روزانــه در ناحیــه فوالدســازی 

شکسته شد.
غالمرضــا ســلیمی مدیر ناحیــه فوالدســازی و 
ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه با بیان این 
که بــرای چندمیــن بار پیاپــی رکــورد ذوب ریزی 
روزانه در واحد فوالدسازی فوالد مبارکه شکسته 
شــد، اظهار کــرد: در نخســتین روز فروردین ماه 
امسال رکورد ۱۴۰ ذوب، ششمین روز فروردین، 
۱۴۱ ذوب، در 3۱ فروردیــن، ۱۴۴ ذوب، در 3۱ 
شــهریورماه ۱۴۶ ذوب، در ۵ مهر ۱۴7 ذوب و در 
29 مهرمــاه ۱۴۰۰ موفق شــدیم رکــورد ۱۵۰ ذوب 
روزانــه را در ناحیــه فوالدســازی و ریخته گــری 

مداوم شرکت فوالد مبارکه به ثبت برسانیم.
وی در ادامه افــزود: وقتی در مورد رکوردشــکنی 
تولیــد و ۱۵۰ ذوب روزانه صحبــت می کنیم، یک 
که  دنیا حرف پشت این اعداد و کلمات است چرا
برای دستیابی به این رکورد، همه قسمت های 
شــرکت فــوالد مبارکــه در حــال حمایــت از واحد 
فوالدسازی هستند تا این افتخارات رقم بخورد؛ 
نقــش مــواد اولیــه بــا تــالش واحدهــای خریــد و 
آهن سازی، واحدهای پشتیبانی مانند حمل و 
نقل، انرژی و ســیاالت، مدیریت های مختلف، 
واحد کنترل کیفی، پرسنل واحد فوالدسازی و 
بســیاری دیگر از همکاران در چنین رکوردهایی 

بسیار پررنگ است.
مدیــر ناحیــه فوالدســازی و ریخته گــری مــداوم 
شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشــان کــرد: کارکنان 
فــوالد مبارکــه در زمینه ایــن رکوردشــکنی فعــل 
کردنــد و بنــده شــاهد این  خواســتن را صــرف 
موضوع هســتم کــه در روزهای رکوردشــکنی در 

کارگاه همه در حال دویدن و تالش برای رسیدن 
که اوال  به هدف مشخص و مشترک هستند چرا
به خودباوری رسیده اند و دوما در برنامه ریزی ها 
ج داده اند تا به زودی شــاهد  ابتکاراتی را به خــر
رکوردهایــی فراتر از رکورد موجــود در حوزه تولید 

باشیم.
وی در ادامه اذعان داشــت: با برنامه ریزی های 
صورت گرفته روز به روز در حال بهبود رکوردهای 
تولید هســتیم اما هیچ گاه رعایت مسائل ایمنی 
را فــدای ســرعت و افزایــش تولیــد نخواهیم کرد 
که صنعت فوالدســازی یک صنعت سرمایه  چرا
انسانی محور بوده و سالمت منابع انسانی برای 

ما خیلی مهم است.
برنامه ریزی هــای  بــا  کــرد:  ســلیمی تصریح 

انگیــزه  همــت،  بــا  اتفــاق  صورت گرفته ایــن 
و  گرفــت  صــورت  کارکنــان  دغدغه منــدی  و 
کنیــم هــم در  کــه اعــالم  افتخار ایــن را داریــم 
رکوردهــای قبلــی و هــم در رکــورد 29 مهــر هیــچ 
و ایــن  نداشــتیم  تولیــد  رونــد  در  حادثــه ای 
دقــت  و  هماهنگــی  از  نشــان  رکوردشــکنی 
که ایــن مقــدار از  ســرمایه های انســانی دارد چرا
تولید تنها با جابه جایی حدود هزار و ۵۰۰ پاتیل 

ذوب روزانه قابل تحقق است.
وی ابرازداشــت: زمینه ســازی های مــورد نیــاز 
بــرای تحقق ایــن رکــورد از ســال های گذشــته 
اتفاق افتــاده و توســعه، آموزش نیروی انســانی 
و بســیاری از موارد دیگر جزو این زمینه سازی ها 
بــوده اســت؛ عــالوه بر ایــن، تعمیــرات نیــز نقش 

به ســزایی در افزایش میزان تولید روزانه داشــته 
است؛ برنامه ریزی و اجرای تعمیرات، تعمیرات 
نسوز و... از جمله عوامل موفقیت ما بوده که به 
کمک واحد تعمیرات و با حمایت های تعمیرگاه 

مرکزی شرکت فوالد مبارکه میسر شده است.
مدیــر ناحیــه فوالدســازی و ریخته گــری مــداوم 
شرکت فوالد مبارکه اضافه کرد: محدودیت های 
تولید مانند محدودیت های انرژی در تابستان 
گوار بود ولی این محدودیت ها  برای ما بســیار نا
را به فرصــت تبدیــل کردیــم و تعمیرات ســاالنه 
خــود را در ایــن زمــان انجــام دادیــم، بــه همین 
خاطر تجهیزات ما آماده به کار شده و توانستیم 
شــاهد این رکــورد در روزهــای واپســین مهرمــاه 

باشیم.

مدیرکل دفتر امور شــهری و شــوراهای استانداری 
اصفهان گفت: شهرداران ۸۸ شهر این استان پس 
از معرفی شــوراهای اســالمی و بررسی کمیته های 

تخصص، معرفی شدند. 
کری هرندی افزود: اعضای شوراهای  علی اصغر ذا
کنــون شــهردار  اســالمی ۱۰7 شــهر اصفهــان تا
پیشنهادی خود را به اســتانداری و یا وزارت کشور 
معرفــی کرده اند.وی بیــان کرد: اعضای پنج شــهر 
استان هنوز شهردار خود را  انتخاب نکرده اند و گزینه 
پیشنهادی بقیه شهرها نیز در مرحله بررسی کمیته 

فنی و کارشناسی و استعالم قرار دارد.
مدیرکل دفتر امور شــهری و شــوراهای استانداری 
اصفهــان بابیان اینکــه فرآینــد معرفــی شــهرداران 
شــهرهای این خطه طوالنی نشــده اســت، افزود: 
مقایســه مقطع دوماهه بعد از آغاز کار دوره جدید 
مجلس شهری جدید با دوره گذشته نشان می دهد 
که 2 برابر قبل مدیران شهری معرفی شده اند و کارها 

به خوبی و سرعت پیش رفته است.
وی بابیان اینکه صدور احکام شهرداران شهرهای 
باالی 2۰۰ هزار نفر جمعیت توسط وزیر کشور صادر 
می شود، تصریح کرد: شهرداران نجف آباد، اصفهان 

و کاشــان معرفی شــده اند و تنهــا حکــم شــهردار 
خمینی شهر از بین این مناطق صادر نشده است.

کــری هرنــدی در خصــوص ابقــا، جابه جایــی و  ذا
ورود افراد جدید در  حوزه مدیریت شــهری استان 
اصفهان گفــت: ۴۰ درصــد از شــهرداران دوره قبل 
برای مدت چهار ســال آینده ابقا و ۱۰ درصد نیروی 
جدیــد بــه جمع ایــن مدیــران افــزوده و مابقــی 

جابه جاشده اند.
وی یادآور شــد: گروه های ســنی مختلفی از سوی 
شوراهای اسالمی به عنوان شهردار معرفی شده اند 

که در بین آن ها نیروهای جوان نیز وجود دارد.
مدیرکل دفتر امور شــهری و شــوراهای استانداری 
اصفهان دانش و مهارت فنی و عمرانی، اقتصادی 
و فرهنگی را سه پیش نیاز مهم برای انتخاب شهردار 
در استان دانســت و اظهار داشــت: این سه مؤلفه 
مورد ارزیابــی و توجه در انتخاب شــهرداران بوده تا 
توسعه پایدار صورت بگیرد. ۵9۱ نفر عضو شوراهای 

اسالمی شهرهای استان اصفهان هستند.
 اســتان اصفهان بــا 2۴ شهرســتان، ۱۱2 شــهر، ۵2 
بخش و ۱32 دهستان، پنج میلیون و 3۸۶ هزار نفر 

جمعیت دارد.

بیست و چهارمین نمایشــگاه بین المللی جامع 
صنعت ساختمان اصفهان از ششم تا دهم آبان ماه 
۱۴۰۰ و بــا حضــور برندهای مطــرح فعــال در حوزه 

ساختمان کشور برگزار می شود. 
حضور بیش از ۱۱۰ شرکت از ۱۱ استان کشور در این 
نمایشگاه قطعی شده تا توانمندی ها، پتانسیل ها، 
کاالها و خدمات خــود را در فضایی بالغ بــر ۱۶ هزار 

مترمربع فضای نمایشگاهی به نمایش بگذارند.
شــرکت های حاضــر در نمایشــگاه بین المللــی 
جامــع صنعــت ســاختمان اصفهــان در زمینــه 
هوشمندسازی ساختمان، ابزارآالت، تجهیزات 
و  آسانســورها  ســاختمانی،  ماشــین آالت  و 
باالبرهــا، پوشــش های ســقف و دیــوار و قطعات 
پیش ساخته،  تأسیسات و سیستم های سرمایشی 
و گرمایشی، شرکت های انبوه ساز، شیشه، آهن و 
فوالد، تجهیزات و لوازم ایمنی کار، حمام، ســونا و 
آشپزخانه، یراق آالت، در و پنجره، درب اتوماتیک، 
دکوراسیون و معماری داخلی رنگ، چسب و رزین 
و عایق هــا، ســنگ های ســاختمانی، شــیرآالت 
بهداشتی، کاشی، سرامیک، پارکت و پوشش های 
کــف، لــوازم و تجهیــزات الکتریــک، الکترونیــک و 
الکترومکانیک، لوله و اتصاالت، مخازن پلی اتیلن 
و صنعتی سازی و فناوری های نوین فعالیت دارند.
کــز علمــی و پژوهشــی، مشــاوران و  همچنین مرا
پیمانکاران مصالح پایه )ســیمان، گچ، بتن،آجر 
و...(، نیــز در این نمایشــگاه بــه ارائــه فعالیت ها و 

پتانسیل های خود خواهند پرداخت.
شــرکت های مطرحــی از اســتان های اصفهــان، 
تهران، قم، مرکزی، آذربایجان شرقی، آذربایجان 
غربی، خراســان رضوی، خراســان جنوبــی، یزد، 
فــارس و البــرز در ایــن نمایشــگاه حضــور دارنــد؛ 
همچنین نماینــدگان محصوالت شــرکت هایی 
از آلمان، ایتالیــا و ترکیــه، جدیدتریــن محصوالت 

حوزه ساختمان را در معرض بازدید متخصصان، 
عالقمندان، کارشناســان و فعاالن این حوزه قرار 

خواهند داد.
آجر نماچیــن، بهریــزان، دنیای مامــوت، چینی 
بهداشــتی مروارید، آجر شــهرزاد، پارس زنــده رود 
پالســت، بــارد صنعــت، بــرج مارکــت، شــیرآالت 
گلپایگان، یکتا آلومینیوم پارس، آویسا لوله جی، 
گپا ایران کیش، اوریبان، کاینداستون،  سانا عایق، آ
آریا اطلس جاوید، آریا بارون توس، هلدینگ اوج 
ســپهر، بنیاد بتن و دنا بــرودت از جمله برندهای 
کــه در بیســت و چهارمیــن  مطرحــی هســتند 
نمایشــگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان 

اصفهان حضور خواهند داشت.
این نمایشگاه در حالی برگزار می شود که شرکت ها، 
برندها و مجموعه های تولیدی شاخص کشور به 
دنبال توســعه بازار و فعالیت های خود هستند و 
حضور در نمایشگاه را بهترین شرایط برای توسعه 
فعالیت های خــود در نظــر گرفته انــد، همچنین 
برگــزاری ســومین دوره مســابقات ملــی مهارتــی 
آجرچینی کشور و ۱3 کارگاه آموزشی و همایش در 
روزهای برگزاری نمایشگاه قطعی شــده و شرایط 
مطلوبی را برای عالقمندان این حوزه ایجاد خواهد 

کرد. 
ویژگــی مهــم نمایشــگاه ســاختمان امســال این 
اســت که برای نخســتین بار پاویون شرکت های 
دانش بنیان با همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی 

اصفهان در این نمایشگاه برپا خواهد شد.
فعاالن، متخصصان، کارشناسان و عالقمندان به 
بازدید از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی 
جامع صنعــت ســاختمان اصفهــان می توانند از 
ســاعت ۱۰ تا ۱۸ روزهای ششــم تا دهم آبان ماه به 
نمایشگاه بین المللی اصفهان واقع در کمربندی 
شرق، روبروی منطقه روشن دشت مراجعه کنند.

در مراسمی از 9۵ نفر از معاونان، مدیران و رابطان 
روابط عمومی آموزش و پرورش و کانون پرورشی 
فکری کــودکان و نوجوانــان اســتان اصفهان که 
در اجرای برنامه های آموزشــی و فرهنگ ســازی 
مصــرف بهینــه آب بــا آبفــای اســتان اصفهــان 

همکاری دارند، تجلیل شد. 
این تقدیر در حاشیه نشست هم اندیشی مدیران 
و روابــط عمومی هــای شــرکت آب و فاضــالب، 
اداره کل آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان استان اصفهان که با محوریت 
اجرای برنامه های فرهنگی و آموزشــی مدیریت 

مصرف آب برگزار شد صورت گرفت.
 معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان 
اصفهان در این نشســت به اقدامــات فرهنگی، 
فنی، قانونی و تعرفه ای آبفای استان اصفهان در 
مدیریت مصرف آب اشاره کرد و گفت: همکاری 
با آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان، بخشی از اقدامات فرهنگی است که 
با هدف آموزش نونهاالن و نوجوانان برنامه ریزی 

شده است.
محسن صالح افزود: شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهــان از همــه فعــاالن فرهنگــی و نهادهــای 
برای  فرهنگ سازی و تغییر رفتار مصرف آب،  در 

خواست همکاری و تعامل دارد.
 در ادامه این جلسه معاون آموزش ابتدایی اداره 
کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: باید 
در تمام پایه های آموزشی، نگرش مصرف آب در 
بین دانش آموزان تصحیح شود و در این راه بهتر 
است از فضای فناورانه و ظرفیت فضای مجازی 

بهره مند شد.

لیال ســادات ابطحی ادامــه داد: بایــد در فضایی 
مملو از شادی و نشاط، دانش آموزان را نسبت به 

مصرف بهینه آب ترغیب کرد. 
گفــت: آمــوزش مصــرف بهینــه آب بایــد  وی 
ساختارگرایانه باشد تا کودکان و نوجوانان بتوانند 
آن چه را که مشاهده می کنند به عنوان یک درس 

بیاموزند. 
مدیرکل کانون پرورشی فکری کودکان و نوجونان 
اســتان اصفهان نیز گفــت: کــودکان و نوجوانان 
بهترین رسانه برای انتقال مفاهیم مصرف بهینه 
آب به دیگــر قشــرهای جامعه هســتند و این امر 
مستلزم آموزش صحیح مصرف آب به آن هاست. 
نسرین باباپور افزود: در سال های اخیر، همکاری 
و تعامل سازنده میان آبفا و کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان باعث ترویج فرهنگ صحیح 

آب در بین کودکان و نوجوانان شده است.
وی افزود: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
اســتان اصفهان با بهره مندی از ظرفیت هنری  
و علمی که در اختیار دارد آماده همکاری بیشــتر 
با آبفــا در زمینــه ترویــج فرهنــگ صحیــح آب در 

جامعه است. 

از 1۰7  شهر استان اصفهان : 

شهرداران ۸۸ شهر منصوب و معرفی شدند

از ششم تا دهم آبان ماه ۱۴۰۰ :

برپایی نمایشگاه صنعت ساختمان اصفهان 
با حضور ۱۱۰ شرکت 

تقدیرآبفای استان اصفهان از رابطان روابط عمومی آموزش 
کودکان و نوجوانان  کانون پرورشی فکری  و پرورش و 

کید بر اتخاذ تصمیم  شهردار اصفهان با تا
بــرای پروژه هــای نیمــه تمــام منطقه یک 
از جملــه خانــه شــهید بهشــتی، گفــت: 
در شــش ماه دوم ســال جــاری بخشــی از 
پروژه های ایــن منطقــه را از بالتکلیفــی 

ج خواهیم کرد. خار
علی قاسم زاده در دیدار با مدیر، معاونان 
و کارکنــان منطقه یــک شــهرداری، اظهار 
از  یکــی  شــهرداری  یــک  منطقــه  کــرد: 
مهمترین مناطق به لحاظ هویت تاریخی 

و معرف شخصیت کهن اصفهان است.
وی با بیان اینکه منطقه یک غیر از هویت 
تاریخی که مزیت منطقه و شهر محسوب 
می شــود، محدودیت هایــی دارد کــه کار 
ســاخت و ســاز و عمران و توســعه را دشوار 
می کنــد، افــزود: بــا توجــه بــه شــخصیت 
تاریخی منطقه نمی تــوان کارهای جدید 
کــه بایــد در برخــی  و متفــاوت را آنچنــان 

محالت آن اجرا کرد.
کید بر اینکه کارکنان  شهردار اصفهان با تا
منطقه یک باید برای روزهای پر تالش در 
پیــش رو، آمادگــی الزم را داشــته باشــند، 
کم  ادامــه داد: در ایــن منطقه به دلیــل ترا
جمعیــت بایــد دائــم خدمــات به ویــژه در 
بخــش حمــل و نقــل و خدمــات شــهری 
به روزرســانی و تســهیل و کیفیــت زندگــی 
ارتقا داده شود که این موضوع کار خادمان 
مــردم در منطقه را ســخت می کنــد؛ البته 
به علــت پایین آمدن ســطح درآمــد، ارائه 
خدمات بــه ویژه در حوزه توســعه عمرانی 

تحت تأثیر قرار گرفته است.
گــزارش ارائــه شــده از  وی بــا اشــاره بــه 
کیــد کرد:  وضعیــت فعلــی منطقه یــک، تا
تکمیــل پروژه هــای نیمــه تمــام و معطــل 
مانده در این منطقه که شهرداری و مردم 

را آزار می دهد در اولویت قرار می گیرد.
کیــد بــر اتخــاذ تصمیــم  قاســم زاده بــا تا
بــرای پروژه هــای نیمــه تمــام منطقــه از 
جملــه خانــه شــهید بهشــتی و تعــدادی 
از خیابان هــا، اظهــار کــرد: در شــش مــاه 
دوم سال جاری بخشــی از پروژه های این 
ج خواهیم کرد. منطقه را از بالتکلیفی خار
وی تصریــح کــرد: منطقــه یــک بــه لحاظ 
ســطح درآمــد در بیــن مناطــق ۱۵ گانــه، 
رتبــه چهاردهــم را دارد، بنابرایــن بایــد 
بــرای تحقــق درآمدهــای منطقــه تدابیــر 
الزم اندیشیده شــود، همچنین نیاز است 
کم مــازاد نیز  ک هــای درگیــر ترا تکلیــف پال

مشخص شود.
شــهردار اصفهــان پــس از دیــدار بــا مدیر، 
معاونان و کارکنان شهرداری منطقه یک 
از پروژه های در دســت اجرای این منطقه 

بازدید کرد.

برداشــت ســیب زمینــی از قطــب تولید ایــن 
محصــول اســتراتژیک در شهرســتان فریدن 

آغاز شد.
کارشــناس زراعــت مدیریت جهادکشــاورزی 
فریدن، وسعت زیرکشت این محصول پاییزه 
را در این شهرستان سه هزار هکتار با عملکرد 
3۰ تن در هر هکتار برشمرد و پیش بینی کرد 
تا نیمه آبان بیش از 9۰ هزارتن سیب زمینی از 

مزارع این شهرستان برداشت شود.
حسین افشاری افزود: در رکوردگیری دربرخی 
ع ســیب زمینــی عملکــرد بــه ۱2۰ تــن  ازمــزار

درهکتار نیز رسیده است.
رئیــس اداره ترویج مدیریت جهادکشــاورزی 
فریدن هم گفت: امسال ۱2 رقم سیب زمینی با 
بذر اصالح شده و کالس دار در خودشهرستان 

تولید و کشت شده است.
مظاهر امینی مدیر جهاد کشاورزی فریدن هم 
با بیان اینکه چندسالی اســت سیب زمینی 
کاران بــا کاهش قیمــت و رکــود بــازار مواجه و 
در حــال حاضر نیــز نگــران تکرار ایــن موضوع 
هســتند، گفــت: وجــود نداشــتن صنایــع 
تبدیلی و تکمیلی مناسب برای این محصول 
درشهرستان و نبود انبارفنی و سرد برای انبار 
کردن محصول ســیب زمینــی از عوامــل وارد 

آمدن خسارت به کشاورزان است.

خبر خبر

استان

خبر

شــهردار اصفهــان بــا آیــت اهلل مهــدوی، امــام 
جمعــه موقــت اصفهــان دیــدار و گفت وگــو کرد.  
علــی قاســم زاده شــهردار اصفهــان  بــا آیــت اهلل 
سیدابوالحســن مهــدوی، امــام جمعــه موقــت 
اصفهــان دیــدار و گفت وگــو کــرد. در ایــن دیــدار 

 کــه در آســتانه ۱7 ربیــع االول همزمــان بــا والدت 
بــا ســعادت حضــرت محمــد)ص( انجــام شــد، 
شــهردار اصفهــان و نماینــده مــردم اصفهــان در 
مجلس خبرگان رهبری درباره مهمترین برنامه ها 
و رویکردهای اداره شهر اصفهان گفت وگو کردند.

معــاون  عنــوان  بــه  امیــن  مهــدی  محمــد 
بهداشــتی و رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان 

اصفهان منصوب شد. 
شــاهین شــیرانی سرپرســت دانشــگاه علــوم 
پزشــکی اصفهــان در حکمی محمــد مهــدی 
امیــن را به عنــوان معــاون بهداشــتی و رئیس 

مرکز بهداشت استان منصوب کرد.
کمــال حیــدری معــاون  پیــش از ایــن دکتــر 
بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
کنــون به ســمت معاون بهداشــت  بود و هم ا
وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی 

منصوب شده است.
رئیــس  امیــن  از ایــن محمدمهــدی  پیــش 
دانشــکده بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی 

اصفهان بود.

خبرخبر
شهردار اصفهان با آیت اهلل مهدوی

کرد   دیدار 
انتصاب معاون بهداشتی 

و رئیس مرکز بهداشت استان 

رییــس ســازمان مدیریــت و 
برنامه ریــزی اســتان اصفهــان 
مشــکل اصلی به بهره بــرداری 
نرســیدن مرحلــه اول ســامانه دوم آبرســانی این 
خطه را کمبود 2۰۰ میلیارد تومان اعتبار دانست. 

کبری  افزود : علت اجرا نشدن گام اول  نعمت اهلل ا
سامانه دوم آبرسانی به اصفهان مخالفت استان 
همجوار نیست  بلکه تنها دلیل آن نبود اعتبارات 
است. وی همچنین با اشــاره به اینکه مهم ترین 
و اصلی ترین مشکل مردم اصفهان آب است که 
تمام مشــکالت تحت پوشــش آن قــرار می گیرد، 
ادامه داد: احیای زاینده رود مطالبه جدی مردم 

استان است.
رییس ســازمان برنامه و بودجه اســتان اصفهان  
گفت: عــدم احیای زاینــده رود طی این ســال ها، 
سبب فرونشست زمین و پیشروی کویر به سمت 
شــهر اصفهان و عامل ایجاد مشکالت معیشتی 

برای مردم شرق و غرب شده است.
وی بابیان اینکــه خشــکی زاینــده رود، مســائل و 
مشکالت جانبی عدیده ای را برای مردم اصفهان 
به بار آورده اســت، تصریح کرد: کمبود آب شــرب 
دومیــن مشــکل اســت که مــا هنــوز نتوانســتیم 
برای اصفهان بزرگ و ۱۴ شهرســتان دیگر قطعی 

طوالنی مدت آب شرب را رفع کنیم.
 رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی اســتان 

اصفهــان ســومین مشــکل اساســی اصفهــان را 
آلودگی هوا خواند و گفت: بخشی از آن به خشکی 
زاینــده رود و صنایــع آالینــده برمی گــردد امــا ۶۰ 
درصد آلودگی به دلیل توسعه نیافتن حمل ونقل 

عمومی است.
وی ادامه داد: اجرای مرحله دوم مترو در اصفهان 
و جایگزینــی حمل ونقــل عمومــی و جلوگیــری از 
تردد خودروهای شخصی با شیوه های مختلف 
و بازســازی اتوبوس های شــهری و  اجبــار نکردن 
صنایع به اســتفاده از ســوخت مــازوت همچون 

کاهــش آلودگــی  شــهید منتظــری از راه هــای 
هواست.

کبــری ادامــه داد: چهارمیــن مشــکل اساســی  ا
استان اصفهان تخصیص نیافتن اعتبارات الزم 
و عدم آزادسازی مســیر برای اجرای قطار سریع و 
سیر اصفهان- تهران است که با اجرای این طرح 
از تــردد حجم وســیعی از خودروهای شــخصی از 
اصفهان به تهران و برعکس جلوگیری خواهد شد.

وی دلیل اصلی تمام مشکالت در استان اصفهان 
را کمبــود بودجه و عدم تخصیص اعتبــارات الزم 

خوانــد  و گفــت: به منظــور اجــرای ســریع قطــار 
اصفهان-تهــران بــه 2۵۰ میلیــارد تومــان اعتبــار 

نیاز است.
طــرح ســامانه دوم آبرســانی اصفهــان بــا هــدف 
آبرسانی به ۱۴ شهرستان استان اصفهان)73 شهر 
و 7۸ دهســتان( در حال اجراســت، از طریق این 
سامانه که عملیات اجرایی آن از سال ۸۸ آغاز شد، 
قرار اســت آب مــورد نیاز اصفهان بطور مســتقیم 
از دریاچه ســد زاینده رود در چادگان و از خروجی 
تونل در نزدیکی شهر تیران، منتقل و تامین شود.

تصفیه خانه بابا شیخعلی آب آشامیدنی ۵۶ شهر 
و 3۰۰ روستا و جمعیتی افزون بر ۴.2 میلیون نفر را 

در استان اصفهان تامین می کند.
کنون میزان آب انتقالی از طریق سامانه کنونی  ا
آبرسانی اصفهان )بابا شیخعلی( ۱۰.۵ متر مکعب 
بر ثانیه است اما در صورت تکمیل و بهره برداری 
از طرح تصفیه خانه سامانه دوم آبرسانی، زمینه 
انتقال ۱۶ مترمکعب بر ثانیه آب آشامیدنی برای 

شهرها و روستاهای اصفهان فراهم خواهد شد.
تابســتان امســال بــه دنبــال گرمــای شــدید هوا 
و افزایــش مصــرف آب، مشــکالت زیــادی بــرای 
توزیع آب آشامیدنی در کالنشهر اصفهان و سایر 
شــهرهای بــزرگ اســتان ایجاد شــد بــه طوری که 
برخی از مناطق با افت فشار آب مواجه هستند و 

آبرسانی سیار برای آنها صورت می گیرد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:

سامانه دوم آبرسانی اصفهان نیازمند ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار است 

خبر

شهردار اصفهان:

پروژه های منطقه یک تا 
پایان سال از بالتکلیفی 

خارج خواهد شد

فصل برداشت محصولی استراتژیک 
در استان:

فریدن قطب تولید سیب 
زمینی در استان اصفهان 
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در انتظار گرفتن فرزندخوانده
بهزیســتی  اجتماعــی  معــاون 
در  گفــت:  اصفهــان  اســتان 
حــال حاضر متقاضیــان گرفتن 
فرزندخوانــده کــه در ســامانه ثبت نــام کرده انــد 
حــدود ســه هــزار نفــر اســت کــه یــک هــزار و 7۱2 
خانــواده دارای شــرایط گرفتن فرزند در ســامانه 

ثبت شده اند.
عبدالرضا اسماعیلی معاون اجتماعی بهزیستی 
اســتان اصفهــان در خصــوص تعــداد فرزنــدان 
کن در شــیرخوارگاه نرجس اســتان اصفهان،  سا
گفــت: در حــال حاضــر ۱9 فرزنــد در شــیرخوارگاه 
کن هســتند. تعداد  نرجس اســتان اصفهان ســا
کن در شــیرخوارگاه ثابت نیســت و  فرزنــدان ســا
بســتگی به پذیــرش دارد. در برخی فصول ســال 
پذیــرش فرزنــد در شــیرخوارگاه بــاال رفتــه و در 
برخی فصول کاهش می یابد، حتی زمانی تعداد 
کن در شــیرخوارگاه بــه 7۰ فرزنــد  فرزنــدان ســا

رسیده است.
وی در خصوص دالیل طوالنی شــدن ســکونت 
فرزنــدان در شــیرخوارگاه، افــزود: همواره ســعی 
گذاری  بر انتقال ســریع تر فرزندانی که شــرایط وا
دارنــد بــه خانواده هــای متقاضــی، بــه صــورت 
دائم یا موقت بوده اســت. دالیل طوالنی شدن 
ســکونت فرزندان در شــیرخوارگاه شــامل انجام 
فرآیند قانونی انتقــال فرزند به خانواده متقاضی 
و داشــتن بیمــاری خاص یــا معلولیت اســت. به 
دلیل اینکــه تقاضــای فرزندخواندگــی فرزنــدان 
معلــول و دارای بیماری هــای خــاص بســیار کم 
اســت، آن ها تا ســن سه ســالگی در شــیرخوارگاه 
کن شده و ســپس چنانچه متقاضی نداشته  سا
باشــند به خانه های کودک و نوجوان باالی سه 

سال منتقل می شوند.
معــاون اجتماعــی بهزیســتی اســتان اصفهــان 
دربــاره بــه فرزندخواندگی گرفته شــدن فرزندان 
دارای معلولیــت و بیماری های خــاص، تصریح 
کرد: حدود نیمــی از فرزندانی که در شــیرخوارگاه 
حضــور دارنــد دارای معلولیــت یــا بیماری هــای 

خاص هستند.
 با وجود جا افتادن فرهنگی میان خانواده های 
متقاضی و به نوعی کمک به هم نوع، خانواده ها 
فرزندان دارای معلولیت یا بیماری خاص را نیز به 
فرزندخواندگی می پذیرند. برای مثال فرزندانی 
با HIV مثبت یــا دارای معلولیــت در حال حاضر 

نــزد خانواده هــا زندگــی می کننــد و بــا اقداماتــی 
کــه انجــام می دهنــد در روحیــه فرزنــدان بســیار 

تأثیرگذار بوده اند.
وی ادامــه داد: اســتان اصفهــان در حــال حاضر 
یــک شــیرخوارگاه دولتــی دارد و مراحــل انجــام 
گذاری شیرخوارگاه به بخش خصوصی در حال  وا
انجام است. امید است امسال  انتقال به بخش 
خصوصــی بــا نظــارت کامــل بهزیســتی و بخــش 

دولتی انجام شود.
      روند به فرزندخواندگی گرفتن کودکان

اســماعیلی در خصوص روند بــه فرزندخواندگی 
گرفتن، اضافه کرد: خانواده های متقاضی فرزند 
ابتــدا بایــد درخواســت فرزندخواندگــی خــود را 
در ســامانه فرزندخواندگــی ثبــت کننــد، ســپس 
اســتعالمات الزم گرفته شــده و به مــرور در نوبت 
قــرار داده می شــوند. هنگامی کــه نوبــت آن هــا 
نزدیک می شــود، مشــاوره و بازدید منــزل انجام 
شــده و آزمایشــات الزم گرفتــه می شــود و پس از 
حضور خانواده در کمیته فرزندخواندگی و تأیید 
آن ها توســط کمیته در مرحله گرفتــن فرزند قرار 

می گیرند.
وی اظهار کرد: در حال حاضر متقاضیان پشــت 

نوبت گرفتن فرزندخوانده که در سامانه ثبت نام 
کرده انــد حدود ســه هــزار نفر اســت که یــک هزار 
و 7۱2 خانــواده دارای شــرایط گرفتــن فرزنــد در 
ســامانه ثبــت شــده اند. فرآینــد فرزندخواندگــی 
کــه در  بــه خانواده هــای متقاضــی و فرزندانــی 
شــیرخوارگاه هســتند، بســتگی دارد. بــه طــور 
کلــی هنگامی کــه نوبــت خانواده هــای متقاضی 
گــذاری حــدود ســه مــاه طــول  برســد، فرآینــد وا
گذاری قانونی، گرفته شدن  می کشد تا مراحل وا
استعالمات الزم و آزمایشــات انجام گیرد و فرزند 

به خانواده متقاضی تحویل داده شود.
      اولویت های تحویل فرزند به متقاضیان

معــاون اجتماعــی بهزیســتی اســتان اصفهــان 
فرزنــد  تحویــل  اولویت هــای  بــر  کیــد  تا بــا 
کــرد:  تصریــح  متقاضــی،  خانواده هــای  بــه 
فرزندخواندگی دارای سه اولویت است. اولویت 
اول برای خانواده های بدون فرزند است که پس 
از چند ســال صاحب فرزندی نشده اند، اولویت 
دوم متعلق بــه خانم های مجرد باالی 3۰ ســال 
اســت که به آن هــا فرزنــد هم جنس یعنــی فرزند 
دختر تحویل داده می شــود و در اولویت سوم در 
صورت وجود فرزند در شیرخوارگاه خانواده های 

دارای فرزند قرار دارند.
ح  ح مشــک یــا طر وی افــزود: طرحــی بــه نام طر
ح مهمان اجرا شــده  مراقبــت مشــارکتی و یا طــر
اســت که تمام خانواده ها و حتی خانواده هایی 
گر درخواســت داشــته  کــه دارای فرزند هســتند ا
باشــند در صــورت عــدم وجــود متقاضــی در این 
زمینــه می توانند بــه صورت مهمــان، فرزنــد را تا 
مشــخص شــدن وضعیت آن ها از ســمت قاضی 

تحویل بگیرند.
      راه های کمک به شیرخوارگاه

اسماعیلی ادامه داد: افراد می توانند با حضور در 
شیرخوارگاه، از طریق دستگاه های پز به صورت 
نقدی به شیرخوارگاه کمک کرده و یا کمک های 
غیــر نقــدی خــود را بــا حضــور در شــیرخوارگاه به 
انجام برســانند. همچنین می توانند با استفاده 
از شماره حساب فعال مشــارکت های مردمی در 
سراسر استان به شماره #2۶*2۰۰2*۶۶۵۵* که 
از طریق بهزیســتی انجام می گیــرد کمک نقدی 
خود را واریز کنند. البته باید توجه داشته باشند 
هنگامی کــه مبلغ خــود را واریــز می کننــد باید در 
دســته بندی کمک های خاص، گزینه کمک به 

شیرخوارگاه را انتخاب کنند.

خبر

رئیــس اداره انجمــن اولیــا و 
مربیان آموزش و پرورش استان 
اصفهــان، گفــت: برای ایجــاد 
پیونــد بیــن اولیــا و مربیــان در شــرایط کرونایی، 
کسینه شدن معلمان، دانش آموزان  امسال با وا
و خانواده شرایط مســاعدتر از ســال قبل است و 
وزارت آمــوزش و پــرورش اعــالم کرده اســت باید 
انتخاب انجمن اولیا و مربیان مدارس به صورت 

حضوری برگزار شود.
علیرضا ســلطانی در خصوص انتخابات انجمن 
اولیــا و مربیان مــدارس اســتان، اظهــار کرد: این 
انتخابــات تقریبا یک ســنت همه ســاله اســت و 
فراینــد آن هر ســال بــه خانواده ها اطالع رســانی 
می شــود و در دوران کرونا ایــن برنامــه تغییراتــی 

داشته است.
      فرصت ۳۵ روزه برای انتخابات انجمن 

اولیا و مربیان
وی اضافــه کــرد: ســال های گذشــته هفتــه آخــر 
مهرماه به صورت متمرکز یک روز مقطع ابتدایی 
و یک روز دوره متوسطه انتخابات انجمن اولیا و 
مربیان مدراس را با بازرســی و برنامه ریزی انجام 
می دادند و امســال وزارت آموزش و پرورش اعالم 

کرد از 2۵ شهریورماه تا آخر مهرماه مدارس فرصت 
3۵ روزه ای را برای ایــن انتخابــات دارنــد. رئیس 
اداره انجمــن اولیــا و مربیــان آمــوزش و پــرورش 
استان اصفهان، تصریح کرد: مطابق اعالم وزارت 
آموزش و پــرورش مــدارس باید تا آنجــا که امکان 
دارد به صورت حضــوری و با رعایت پروتکل های 
بهداشتی خانواده ها را پایه به پایه برای رأی دادن 
در انتخابــات انجمــن اولیــا و مربیــان به مدرســه 

دعــوت کننــد. وی ادامــه داد: به همیــن دلیل تا 
آخر مهرماه این برنامه برای انتخاب اولیا و مربیان 
مدارس انجام می گیرد. مبنای انتخابــات اولیا و 
مربیان مدارس این است که یک عده به نمایندگی 
از ســوی اولیای دانش آموزان بــرای مدیریت این 
انجمن با رأی گیری گزینش شوند تا در کنار مدیر و 
دیگر مسئوالن اجرایی مدرسه بتوانند برای بهتر 

درس خواندن دانش آموزان برنامه ریزی کنند.

      مساعدت اولیا و بازسازی مدارس با 
کمترین مخارج

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش 
استان اصفهان، تصریح کرد: پیگیری برنامه ها و 
انجام همه فعالیت ها وابسته به برنامه ریزی های 
گــر بتواند زمینــه فعالیت  مدیر مدرســه اســت و ا
انجمن اولیــا و مربیان در مدرســه فراهــم کند به 
سهولت می تواند مدرسه را با کمترین مخارج به 

کمک اولیا بازسازی و اداره کند.
ســلطانی بــا بیــان فعالیت هــای انجمــن اولیــا و 
مربیان در کرونا، افزود: در شرایط کرونایی ترددها 
کمتــر بــود و فعالیت های انجمــن اولیــا و مربیان 
غیرحضوری بود مدیر هر مدرســه برنامه هــا را در 
فضای مجازی و در گروه های شبکه اجتماعی با 
اولیا و اعضای انجمن به صورت مجازی پیگیری 
کــرده اســت. وی خاطرنشــان کــرد: اولیایــی که 
عالقمند به فعالیت در این انجمن ها هستند هر 
سال می توانند در این برنامه شرکت کرده و گزینش 
شوند. در شرایط کرونایی مدیر مدرسه به صورت 
مجازی گروه هایی را تشکیل می دهد و والدین با 
معرفی خود در روز انتخابات برای فعالیت در این 

انجمن ها گزینش می شود.

خبر

رئیــس مرکز بهداشــت و درمان شــهرضا گفــت: ۸۱ 
کســن هاری مــورد مصــرف در شــهرضا  درصــد وا
برای افرادی اســت که توسط حیوان خانگی خود 

گاز گرفتــه شــده اند و تنهــا حــدود ۱9 درصــد بــرای 
سگ های بال صاحب بوده است.

از  گزارش هایــی  بــه  اشــاره  بــا  کمایــی  فرزانــه 

داشــت:  اظهــار  شــهرضا  در  بیماری هــاری 
بیماری هاری یک بیماری کشنده است که توسط 
ویروسی که به سیستم عصبی حمله می کند ایجاد 
می شــود، طبق ســند ســازمان جهانی بهداشــت 
حذف این بیمــاری باید تا ســال 2۰3۰ انجام شــود 
کسیناسیون به طور کامل  که این امر تا زمانی که وا

انجام نشود غیر ممکن است.
کســن هاری بســیار  وی افزود: متأســفانه هزینه وا
گــران اســت و ۴۴ تــا 7۸ دالر را بــرای هــر دز شــامل 
می شــود و این در حالی اســت که هر فــرد باید پنج 
کســن دریافت کند اما ایــن خدمات کامال  نوبت وا

برای مردم رایگان است.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان شهرضا بیان کرد: 
کسن هاری تزریق کردند  ۸۱ درصد از کسانی که وا
کسانی بودند که توسط پت یا حیوان خانگی خود 
گاز گرفتــه شــده اند و تنهــا حــدود ۱9 درصــد بــرای 

سگ های بال صاحب بوده اند.

      ۲۰۰ میلیون تومان هزینه زنده گیری 
سگ های بی صاحب

وی با اشاره به اینکه طبق آمار، شهرداری شهرضا 
بــرای زنــده گیــری ۱7۰ ســگ 2۰۰ میلیــون تومان 
هزینه کرده است، تصریح کرد: شهرداری موظف 
به عقیم سازی و زنده گیری سگ های بال صاحب 
کنون ایــن کار بــه خوبی انجام شــده  اســت کــه تا
اســت؛ در شــهرضا حــدود ۱7۰ مــورد زنــده گیــری 
توسط شهرداری شــهرضا، تعداد ۶۰ مورد توسط 
بخشداری و ۶۰ مورد هم توسط شهرداری منظریه 
انجــام شــده اســت که ایــن عــدد مطلوبــی بــرای 

شهرستان است.
کمایی با اشاره به بررســی و پیگیری شکایت های 
کنون  منطقه ای و سامانه تلفنی ۱9۰، بیان کرد: تا
کســن هاری تزریق شــده اســت و این  29۱ مــورد وا
نسبت به سال گذشته که کال 3۵۰ مورد بوده است 

آمار باالیی است.

رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرضا:

گرفتگی حیوانات خانگی استفاده می شود گاز  کسن هاری در شهرضا برای  ۸۱ درصد وا

فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری 
فردی که با فروش مال غیر به ۱۵ نفر بالغ بر 2۰۰ 
میلیارد ریال کالهبرداری کرده و متواری شده 

بود، خبرداد.
ســردار محمدرضا میرحیدری اظهار داشــت: 
در پی شکایت ۱۵ نفر از شهروندان شهرستان 
کاشــان مبنی بــر کالهبــرداری فــردی از آنان با 
فــروش مــال غیــر موضــوع در دســتور کار ویژه 
فرماندهی انتظامی این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: در تحقیقات و بررســی های صورت 
گرفته مشخص شد متهم، ســال گذشته یک 
قطعه زمین متعلق به فرد دیگری با مساحت 2 
کیان  هزار متر مربع را از طریق جعل سند به شا
فروخته و در مجموع مبلغ 2۰۰ میلیارد ریال از 

آنان کالهبرداری کرده است.
فرمانــده انتظامی اســتان اصفهــان بــا اشــاره 
کــرد: بــا  بــه متــواری بــودن متهــم تصریــح 
دســتور فرمانده انتظامی شهرســتان کاشان، 
مأموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی 
دســتگیری متهــم را در دســتور کار خــود قــرار 
دادند و سرانجام با تالش شبانه روزی و انجام 
یــک ســری اقدامــات علمــی و هوشــمندانه 
مخفیــگاه وی در یکــی از مناطــق شهرســتان 

شناســایی و مأمــوران در یک عملیــات ویژه و 
گاهی و  گاهان پلیس آ ضربتی با همکاری کارآ
یگان امداد شهرستان متهم را دستگیر کردند.
میرحیدری با اشاره به تحویل متهم به مرجع 
قضائی، ایــن اقــدام پلیــس را باعــث بــه وجود 
کیان پرونده  آمدن شادمانی و خرسندی شــا
دانســت و گفت: به مــردم توصیــه می کنیم در 
هنــگام انجــام معامــالت نظیــر خریــد ملــک و 
زمین هوشــیار بوده و پس از تحقیق و بررســی 
از مبادی قانونــی و اطمینان از صحت اســناد 
و مدارک مربوطــه و هویت مالــک اصلی اقدام 
بــه پرداخت وجه کننــد و در صورت مشــکوک 
شــدن در هر مرحله موضوع را به پلیس اطالع 
ع وقت بــا متخلفــان برخورد  دهند تــا در اســر

قانونی صورت گیرد.

امکان ثبت سفارش تک جلدی کتاب های درسی 
فراهم شــد. بنابراعــالم روابط عمومــی و امور بین 
الملل ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی، 
دانــش آموزان و همــکاران فرهنگــی عالقه مند به 
خرید کتاب درسی از طریق مراجعه به بخش تک 
جلدی سامانه irtextbook.ir می توانند سفارش 
دهند. امکان ســفارش کتــاب درســی دوره های 
تحصیلی ابتدایی، دوره های اول و دوم متوسطه 

نظــری و کتاب هــای عمومی فنــی و حرفــه ای و 
کاردانش فراهم است.

بســته سفارشــی از طریق شرکت پســت براساس 
مکان سفارش به متقاضی تحویل داده می شود.

فایل کامل و فشــرده تمــام کتاب های درســی در 
تمام پایه هــا و دوره ها بــه صورت رایــگان از طریق 
پایگاه کتاب درســی به نشــانی chap.sch.ir قابل 

دریافت است.

ســه شهرســتان اســتان اصفهــان در وضعیــت 
آبی کرونا قــرار گرفته انــد. بر اســاس جدیدترین 
رنگ بندی شهر های کرونایی که وزارت بهداشت 
اعالم کرده، خور و بیابانک، برخوار و آران و بیدگل 
سه شهرستان آبی رنگ استان اصفهان هستند.

شهرســتان های اردســتان، اصفهان، سمیرم، 
مبارکه، خمینی شهر، شهرضا، لنجان، نجف آباد، 
فالورجان، شاهین شهر و میمه، کاشان و نطنز در 

وضعیت نارنجی کرونا قرار دارند.

همچنین، شهرستان های نائین، فریدن، بویین 
میاندشت، فریدونشهر، تیران و کرون، خوانسار، 
دهاقــان، گلپایــگان و چــادگان در وضعیــت زرد 

کرونا هستند.
طبق مصوبه ستاد ملی کرونا رنگ آبی به معنای 
وضعیــت »کم خطــر« اســت. آمــار مبتالیــان در 
شهرستان های آبی کمتر از شهرستان های زرد 
اســت. فعال قوانین شهرســتان های آبی مشابه 

زرد است.

از  کاشــان  انتظامی شهرســتان  فرمانــده 
دستگیری ۱3 فروشنده مواد مخدر و کشف 7۰۰ 
گرم انواع مواد مخدر در طرح ذوالفقار خبر داد.

خبــر  اعــالم  بــا  بســاطی  حســین  ســرهنگ 
دســتگیری ۱3 فروشــنده موادمخدر و  کشــف 
7۰۰ گرم انواع مواد مخدر اظهار کرد: در راستای 
ارتقــاء امنیــت اجتماعــی و افزایــش احســاس 
ح ذوالفقــار در منطقه  امنیت شــهروندان، طر

کوی شهید مفتح به اجرا گذاشته شد.
فرمانــده انتظامی شهرســتان کاشــان تصریح 
ح کــه با مشــارکت کالنتــری ۱2  کرد: در ایــن طر
ولی عصر)عــج( و پلیس هــای تخصصــی اجــرا 
شــد، مأمــوران طــی هماهنگــی بــا دادســتان 
عمومی و انقالب کاشــان،  موفق به شناسایی 

و دســتگیری ۱3 فروشــنده مواد مخــدر، 3 نفر 
سارق منزل و 2 نفر سارق موتورسیکلت شدند 
و در بازرســی از مخفیــگاه متهمــان 7۵۴ گــرم 
ک،  انواع مــواد مخدر آمــاده عرضه شــامل تریا
شیشه، هروئین و گل، 7 قبضه سالح سرد، ۱7۰ 
عدد قــرص ترامادول کشــف و در این خصوص 
یک دستگاه خودرو و 2 دستگاه موتورسیکلت 

توقیف شد.
ح بــه   وی در پایــان بــا اشــاره به اینکه ایــن طــر
صورت مستمر در سطح شهرستان اجرا خواهد 
شــد افــزود: امنیــت و آرامــش مــردم خــط قرمز 
پلیس اســت و با تمام توان و بــا همکاری مردم 
و هماهنگی دستگاه قضایی، با مخالن نظم و 

امنیت برخورد می کنیم.

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد؛

کالهبرداری ۲۰۰ میلیارد ریالی 
با فروش مال غیر به ۱۵ نفر

فروش تک جلدی:

کتاب های درسی از سوم آبان امکان ثبت سفارش 

کرونا چه خبر؟ از رنگ بندی جدید 

خبر

کاشان دستگیری ۱۳ فروشنده مواد مخدر در 

خبر

گهــی و تبلیغــات اســتان  رئیــس کانون هــای آ
اصفهان گفت: افرادی که به هر نوعی کار های 
تبلیغاتــی انجــام می دهنــد بایــد مجــوز الزم را 

داشته  باشند.
گهی و تبلیغات  شهروز آقایی رئیس کانون های آ
اســتان اصفهان با بیان اینکه حدود 9۰درصد 
گهی هــا در فضــای مجــازی انجام  تبلیغات و آ
می شود، گفت: طرح جدید »رسته دیجیتال 
مارکتینگ« را راه انــدازی کردیم کــه بتوانیم در 
فضای مجازی بستری نوین برای تبلیغات ایجاد 

کنیم.
او ادامــه داد: ایــن طــرح، شــامل شــیوه های 
تبلیغات و همچنیــن بازدهــی آن ها اســت که 

پیش بینی کردیم بهترین بهره را از آن می بریم.
آقایــی در پاســخ به ایــن ســؤال کــه نظــارت بــر 
هزینه هایی که تبلیغ کنندگان دریافت می کنند، 
چگونه است؟ گفت: اتحادیه ما به دلیل اینکه 
خدماتــش در ســبد خانــوار نیســت تعرفــه 
مشخصی ندارد، بنابراین قیمت ها بستگی به 

نوع و کیفیت کار دارد.
او افزود: در شرایط فعلی عده ای برای طرح های 
گرافیکی و ساخت تیزر های تبلیغاتی هزینه های 
بسیار زیادی دریافت می کنند و قابل توجه اینکه 

بسیاری از آن ها مجوز ندارند.
گهــی و تبلیغــات اســتان  رئیــس کانون هــای آ
اصفهان بــه عنوان توصیــه ای به مــردم گفت: 
مردم تبلیغاتشان را به افرادی بسپارند که مجوز 
داشته باشــند و ســعی کنند کار هــای ســاده را 
یادبگیرند که خودشان انجام بدهند نه اینکه 
هزینه های هنگفــت به ســودجویان پرداخت 

کنند.

معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان از دریافت طرح های 
مرتبــط با کاهــش مصــرف پالســتیک در قالب 
فراخــوان ارائه شــده از ســوی کارگــروه ارتباط با 
صنایع ســتاد پایش بهینه مصرف پالســتیک 
و راهیابی ســه طرح به مرحله نهایی خبــر داد. 
فرشاد مستأجران با اشاره به اهمیت پرداختن 
به موضوع پسماندهای پالستیکی در برنامه های 
ترویجــی و فرهنگــی اظهــار کــرد: در حالــی کــه 
استفاده روز افزون از محصوالت پالستیکی یکی 
از معضالت اصلــی در زمینه مدیریت پســماند 
در جوامع بشری اســت، اما ویژگی های خاص 
پالستیک مانند شکل پذیری آسان، مقاومت 
در برابر نفوذ مایعات و هزینه تولید نسبتا کم آن 
را تبدیــل بــه یکــی از پرکاربردتریــن محصوالت 
در صنایع و زندگــی امــروزی کرده اســت. وی با 
بیان اینکه غیر قابل تجزیه بودن پالستیک ها در 
محیط زیست خطری بزرگ به حساب می آید، 
تصریح کــرد: در حــال حاضــر در شــهر اصفهان 
روزانه بیش از 3۵۰ تن پسماند شهری به عنوان 
ریجکــت خطــوط پــردازش دفــن می شــود که 
عمده این پسماندها، پسماندهای پالستیکی 
هستند که به مرحله دفن رســیده اند. معاون 
برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند 
کید بر فعالیت ســتاد  شــهرداری اصفهان بــا تأ
اجرایی کاهش پالستیک در قالب چهار کارگروه 
برنامه ریزی، اجرایی، تبلیغات و اطالع رسانی، 
فنــاوری و ارتبــاط با صنایــع به منظــور کاهش 
مصرف پالستیک در چرخه تولید تا دفع، افزود: 
از جمله کارگروه های این کمیته، کارگروه فناوری 
و ارتباط با صنایع است که به بررسی فناوری ها 
و تجارب سایر کشــورهای جهان و ایران در این 
حــوزه و امکان بومی ســازی آن می پــردازد. وی 
تصریــح کرد: ایــن کارگــروه در راســتای عمل به 
وظایف خود با همکاری اداره ارتباط با صنایع و 
شرکت های دانش بنیان و نیز شبکه پژوهش و 
فناوری استان، اقدام به انتشار فراخوان ارسال 
پیشنهادات با موضوع محصوالت و فناوری های 
کاربردی بــا هدف کاهش پالســتیک در چرخه 
مدیریت پسماند شهر اصفهان در قالب سلسله 
رویدادهــای شــهر بــدون چالــش کرده اســت. 
مســتأجران بــا اشــاره بــه جزئیات این رویــداد، 
گفت: در پایان این فراخوان مجموعا ۱۵ پیشنهاد 
دریافت شد که از این میان پس از بررسی اسناد و 
مدارک ارسالی، سه پیشنهاد به مرحله داوری 
نهایی رسید و در صورت کسب حد نصاب امتیاز، 
با ارســال کنندگان پیشــنهادهای برتر قــرارداد 
همکاری منعقد خواهد شــد. وی اظهــار کرد: 
دبیرخانه دائمی ستاد اجرایی کاهش پالستیک 
در سازمان مدیریت پسماند مستقر شــده و در 
حال پیگیــری برنامه های جامعی در راســتای 
کاهش مصرف پالستیک در میان شهروندان، 
ادارات و اصناف اســت که از ایــن میان می توان 
بــه کاهش مصــرف کیســه های پالســتیکی در 
فروشگاه های کوثر و سایر برنامه های آموزشی و 

فرهنگ سازی اشاره کرد.

تبلیغ در فضای مجازی هم 
مجوز می خواهد

از سوی سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان برگزار شد؛

رویداد شهر بدون چالش 
برای کاهش مصرف پالستیک

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش اصفهان:

انتخابات انجمن اولیا و مربیان مدارس به صورت حضوری برگزار می شود
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شبکه نمایش خانگی دوباره جان می گیرد
ایــن روزها تعــداد ســریال های در 
حال تولیــد برای شــبکه نمایش 
خانگی رو به افزایش است و به نظر 
می رسد که این شبکه با آغاز پخش 

سریال های جدید به زودی جانی دوباره می گیرد.
کش  نمــاوا و فیلیمــو بــه عنــوان دو رقیــب در کشــا
معرفی آثار اختصاصی خود هستند و در این میان 
فیلم نت هم علی رغــم تولیــدات کمتر بــا چند نام 
سرشــناس فعالیت خود را آغــاز کرده اســت. نماوا 
در ادامه مســیر خــود همچنان به جــذب نام های 
بزرگ بــرای ســریال ســازی ادامه می دهد. ســریال 
رضا عطاران از وسوســه برانگیزتریــن تولیدات این 
پلتفرم اســت. طبــق اخبــار منتشــر شــده »قیف« 
محسن امیریوسفی و »مترجم« بهرام توکلی، »نوبت 
لیلــی« روح اهلل حجــازی و »شــبکه مخفــی زنــان« 
کتــور« نیمــا جاویدی بــا بازی  افشین هاشــمی، »آ
نوید محمدزاده و »عتیقه ها« به کارگردانی سروش 

صحت از جمله این فیلم ها است.
»یاغی« محمــد کارت و »جیران« حســن فتحی دو 
محصول مطرح در حال فیلم برداری فیلیمو است. 
»بــی گنــاه« مهــران احمــدی، »ســاخت ایران 3« 
بهمن گودرزی، »جزیره« سیروس مقدم نیز از دیگر 
فیلم های این پلتفرم است. از تولیدات پیشین این 
پلتفرم نیز ساخت فصل دوم »می خواهم زنده بمانم« 

قطعی شده است.
در ادامه به معرفی برخی از این ســریال های در حال 

تولید خواهیم پرداخت:
      شبکه مخفی زنان

»شــبکه مخفی زنان«، ســریال ایرانی بــه کارگردانی 
افشین هاشــمی و تهیه کنندگــی جــواد نوروزبیگی 
اســت. این ســریال در ژانر کمدی و اجتماعی تولید 

می شود.

هاشمی پیش از این سابقه کارگردانی در فیلم های 
»خداحافظ دختر شیرازی« و »پسران دریا« را داشته 
است. سریال »شبکه مخفی زنان« که از پر بازیگرترین 
محصوالت شبکه نمایش خانگی اســت داستانی 
کمدی و سرگرم کننده را در بستری تاریخی در سال 

۱3۰۰ روایت می کند.
لیال حاتمی، احمد مهرانفر، شبنم مقدمی، سیامک 
انصاری، لیال زارع، حمید فرخ نژاد، مهدی هاشمی از 

جمله بازیگران این سریال خواهند بود.
      جزیره

»جزیره« سریالی به کارگردانی سیروس مقدم است 
که در جزیره کیش تولید شــده است. با وجود اینکه 
ســیروس مقــدم را بیشــتر بــا آثــار کمــدی و جنایی 
می شناســیم، اما این بار به سراغ موضوعی رفته که 

برای او یک تجربه جدید محسوب می شود.
داستان سریال »جزیره« در مورد دختر بسیار جسوری 

به نام صحرا اســت که شــغل خبرنگاری را در پیش 
گرفته و نوعی شکست عشقی را تجربه کرده است. او 
برای انتقام از خانواده شاهنگ که معشوقه پیشین 
کی  او بوده وارد دنیای تجارت می شود و بازی خطرنا

را شروع می کند.
بازیگران ســریال »جزیره« عبارتند از: الســا فیروزآذر، 
امیر کاظمی، امیر مقاره، بهنام تشکر، حسام منظور، 
حمیدرضا پگاه، سامیه لک، شادی مختاری، علی 
کری، کاظم ســیاحی، محمدرضا  ســرابی، غزل شا

فروتن، میترا حجار، مینا وحید، هنگامه قاضیانی.
از حواشی جالب این سریال حضور امیر مقاره خواننده 
کان بند فعالیت  پاپ ایران اســت که با نام هنری ما
دارد، این نخستین حضور وی در یک اثر سینمایی 

است.
      ساخت ایرا ن ۳

ســریال »ســاخت ایران« از ســریال های موفــق و 
پرطرفداری اســت کــه فصــل اول آن در ســال ۱39۰ 
و بــه کارگردانــی محمــد حســین لطیفــی از طریــق 
شبکه پخش خانگی، پخش شــد. پس از موفقیت 
و اســتقبالی کــه از فصــل اول ایــن ســریال از جانــب 
مخاطبــان صــورت گرفــت در ســال ۱39۵ و ۱39۶ 
فیلمبرداری فصل دوم این سریال به کارگردانی برزو 
نیک نژاد انجام شد و حاال پس از گذشت دو سال از 
پخش فصل دوم این سریال فصل سوم آن ساخته 

خواهد شد.
فیلمبرداری سریال نمایش خانگی »ساخت ایران 
3« در جزیــره قشــم انجــام شــده و لوکیشــن بخش 
پایانی آن در کشور آفریقا بوده که به مدت چهار ماه 

طول کشیده است.
بازیگران سریال »ساخت ایران 3« به کارگردانی بهمن 
گودرزی از هنرمندان برجسته ای چون امین حیایی 

و مجید صالحی و بهرنگ علوی تشکیل شده اند.

نمایش 
خانگی

مؤلف کتاب »مثل پیامبر مهربانم می خواهم زندگی 
کنم« گفت: بعد از چند سال پژوهش، این کتاب را 
ویژه نوجوانان آماده کردیم که درباره  آداب زندگی 

پیامبر در زندگی روزانه است.
ســید حیــدر شــاهزیدی اظهــار داشــت: یکــی از 
ضرورت های زندگی کودکان و نوجوانان آشــنایی 
کــرم)ص( و اهل  با ســیره و ســبک زندگــی پیامبــر ا
بیت)ع( است؛ همه ی ادیان آســمانی روی روش 
زندگــی پیامبرانشــان ســرمایه گذاری می کنند اما  
ما مســلمان ها روی روش زندگی پیشوایان دینی 
کمتر کار کرده ایم و کتاب های تألیف شــده بیشتر 
مخصوص بزرگساالن است و برای سنین کودکان 
و خصوصا نوجوانان و جوانان کار شاخصی انجام 

نشده است.
مؤلف کتاب »مثل پیامبر مهربانم می خواهم زندگی 
کنم« گفت: بعد از چند سال پژوهش، مجموعه ای 
را ویژه نوجوانان آمــاده کردیم به نام »مثل پیامبر 
مهربانم می خواهم زندگی کنم« که درباره ی آداب 

زندگی پیامبر در زندگی روزانه است.

وی افــزود: ســبک نگارش ایــن کتاب بــه گونه ای 
است که حتی در مدارس هم قابل تدریس است و 
سعی کردم این کتاب را بر اساس آنچه نیاز نوجوان 
اســت تالیف کنــم، چون خــودم معلم هســتم در 
حین تدریس برخی از نکات بر من آشکار شد که در 
نهایت به این نتیجه رســیدم الزم است مجموعه 
مدونی با همین موضوع تهیه شود تا نوجوانان از 

آن استفاده کنند.
شــاهزیدی عنوان کــرد: در کتاب یک جلــدی ۱۱2 
صفحه ای »مثل پیامبر مهربانم می خواهم زندگی 
کنــم«، از پنج کتاب اصلی قرآن کریم، ســنن النبی 
عالمه طباطبایی، مفاتیح الحیاة جــوادی آملی، 
میزان الحمکة ری شــهری، حلیة المتقین عالمه 

مجلسی به عنوان منبع استفاده شد. 
مولــف کتــاب تشــریح کــرد: در حــوزه ی ادبیــات 
کودک صاحب نظر کم داریم، من 2۸ســال اســت 
که در بخش پیش دبستانی و دبستان کار می کنم 
و کارشناسی ارشد مرتبط با بحث کودکان را دارم و 
در هنگام نگارش کتاب با سایر کسانی که تدریس 
می کنند مشــورت کردم؛ همچنیــن با تعــدادی از 
روحانیون حوزه علمیه مشورت شد و آن ها نیز این 

مجموعه را پسندیدند.
وی در پایان گفت: آرزویم آشــنایی تمام کودکان و 
نوجوانان مسلمان با پیامبر خود نه تنها به عنوان 
یک فرد آســمانی، بلکــه به گونــه ای که خــود را به 
شیوه ی زندگی پیامبر نزدیک ســازند و او را با رفتار 

خود خوشنود کنند، است.

کتــاب »دیار نــار« از نویســنده اهالی روســتای 
رامشــه جرقویه اصفهان در نمایشــگاه کتاب 

آلمان رونمایی شد.
 به همت خانــه کتــاب و ادبیات ایــران، از این 
کتاب در سومین روز از نمایشــگاه بین المللی 
کتاب فرانکفورت با حضور رایزن فرهنگی ایران 

در برلین رونمایی شد.
الیاس رضایی در کتاب »دیار نار« با بهره گیری 
از هزار و ۴۰۰ ســند خطی، مصاحبه با ۱۰۰ نفر از 
مطلعان، ســالخوردگان و بازدید میدانی، آثار 
تاریخی رامشــه فرهنگ و تاریخ اصفهان را در 

۵۱2 صفحه روایت می کند.
بیــان وقایــع تاریخــی در قالــب داســتان های 

واقعی سبک و ســیاقی اســت که نویسنده در 
کتاب دنبال کرده است

کتــاب دو هفتــه آینــده هــم دوبــاره در  ایــن 
روستای رامشه رونمایی می شود.

روســتای رامشــه جرقویــه در ۱۶۰ کیلومتــری 
اصفهان واقع است.

این کتاب روایت زندگی بانویی است که میلیاردها 
گر  انسان نامش را شنیده  و تقدیسش کرده  اند، اما ا
اوراق تاریخ را بگردید، به قدر صفحه  ای، ســخنان 

موثق بی  اختالف درباب زندگی  اش وجود ندارد.
حضرت خدیجه)س( یکی از تاثیرگذارترین بانوان 
بر تاریخ و زندگی انسان هاست. او نخستین کسی 
بود که دین آخرین فرستاده را پذیرفت و با حمایت 
مــادی و معنــوی و کمک به پیامبر اســالم وســیله 
توسعه اسالم در حجاز و شبه جزیره عربستان شد. 
هم او بود که وقتی پیامبر از قریش و بــزرگان عرب و 
نزدیکان خود رنجی می دید، مشاور دلسوز پیامبر 
می شد و او را برای حرکت به سمت هدفش مصمم تر 
می ساخت و زمانی که کافران اذیتش می کردند با 

نوازش و دلجویی، وجود مبارکش را آرام می کرد.
کتاب موردنظر، روایت زندگی بانویی اســت که در 
طول تاریخ، میلیاردها انســان نامش را شنیده  و 
گر تمام اوراق پیر تاریخ را  تقدیســش کرده  اند، اما ا
بگردید، حتی به قدر صفحه  ای، ســخنان موثق 
بی  اختالف در باب زندگی  اش وجود ندارد اما این 
روایت برای ما از این جهت مهم  است که این بانو 
همدم و همــراه خاتــم پیامبــران بود و مشــخص 
نیست پس از فراقش، »محمد چقدر برای خدیجه 
گریست و چقدر تا آخرین روز حیاتش در خلوت خود 
تصویر خدیجه را پیش چشــم می  آورد، اما هرچه 
بود تاریخ داشتن خدیجه را تنها و تنها به محمد 
ارزانی کرد؛ شهبانو فقط شایسته آن بود که عروس 

خدا شود«.
این کتاب یکی از صدها و بلکه هزاران روایتی است 
که می  توان از دل منابع تاریخی بیرون کشید؛ روایتی 
که اساس وقایعش مبتنی بر متون کهن تاریخ اسالم 
است اما شاخ و برگ  هایش گسترش خیال تاریخی 
روایتگر آن است. برگزیدن یک روایت از میان ده  ها 
گون که باز هر کدامشان در میانه  روایت تاریخی گونا
راه بــه ده  ها روایت دیگر منشــعب می  شــود، کاری 
بسیار دشواری  است به  ویژه که نویسنده بخواهد 
روایتش تــا حد امکان، دقیق  تریــن و صحیح  ترین 

روایت باشد.
نگارنده برای نگارش »عاشقانه ترین روزهای دنیا«، 
کهن  ترین و مهم  ترین منابع تاریخ اسالم را تا آنجا که 
در توانش بوده، مطالعه کرده و سپس برای هر بخش 
از این روایت به سنجش منابع با یکدیگر پرداخته  
 است. در پایان کتاب منابع تحلیلی استفاده  شده 
برای هر بخش ذکر شده است هر چند به قول خود 
نگارنده، این ها تنها منابع مطالعه شده نیستند بلکه 

به بقیه منابع ارجحیت دارند.
نویســنده در این اثر تالش کرده بانوی در مه مانده 
هزاره های عاشــقی، تصویری روشــن  تر بیابد. او با 
هنرمندی روایــت را از روز دلدادگــی و اوج اضطراب 
یک عاشق، که پیشنهاد همسفر شدن با معشوق 
را برایش فرستاده، آغاز می کند. اضطرابی که با علم 
به نتیجه داســتان، مخاطب را تا پایان داســتان با 

خودش همراه می کند.

کنم«  کتاب»مثل پیامبر مهربانم می خواهم زندگی 
رونمایی شد

یک افتخار فرهنگی؛

کتاب »دیار نار« نویسنده رامشه ای  رونمایی از 
لمان در آ

نگاهی به »عاشقانه ترین روزهای دنیا«؛

کتابی برای روایت عاشقی اولین بانوی مسلمان

خبر

کتاب

تازه های نشر

۱۴۰۱پروانه تولید انفرادی با هدف رونق تولیدات 
صنعتگران صنایع دســتی در ۶ ماهه نخست 

امسال در اصفهان صادر شده است.
نوراهلل عبدالهی معاون صنایع دستی و هنر های 
ســنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی اصفهان گفت: در نیمه نخست 
امسال ۱۴۰۱ مورد مجوز در حوزه صنایع دستی 
اعم از مشاغل خانگی و 22۱پروانه تولید کارگاهی 

در سطح استان صادرو تمدید شده است.
او افزود: از مهم ترین کارکرد های رشته مختلف 
صنایــع دســتی بیمــه ۱9۱ نفــر از هنرمنــدان، 
برگزاری کالس های مجــازی، بازاریابی و بهبود 
روند تولید، بســته بنــدی، برگزاری ورکشــاپ و 
آموزش رشته های مختلف به صورت مجازی در 
جشنواره بین المللی صنایع دستی با همکاری 
شــهرداری اصفهــان، ارائه معرفــی نامه جهت 
معافیت مالیاتی به اداره مالیــات، ارائه معرفی 
نامه بــه بانک هــا جهت تاییــد مجــوز و گرفتن 

تسهیالت می باشد.
او در ادامــه تصریح کرد:مجوز مشــاغل خانگی 
در قالــب دو طــرح مســتقل و پشــتیبان صــادر 

می شود.
این مجوز ها معموال زمانی که اعتبارات مشاغل 
خانگی تخصیص داده می شوند صادر می گردد 
یعنی در شرایط عادی متقاضی ندارد. همچنین 
برای اشخاصی که متقاضی دریافت غرفه های 
مشــاغل خانگــی در بازارچه هــا هســتند صادر 

می گردد.
کنون  او در ادامــه بیان کــرد: از تیر ماه امســال تا
در ســطح اســتان بیش از دویســت فقره مجوز 
مشاغل خانگی مستقل صادر گردیده است و 
کنون برای بیش از صد نفر متقاضی دریافت  تا
مجوز پشتیبان تشکیل پرونده شده که بزودی 
صادر خواهد شد. عبدالهی عنوان کرد:مبلغ یک 
و نیم میلیارد تومان بابت تفاهم نامه فی مابین 
معاونت صنایع دســتی کشــور و بنیــاد برکت و 
بانک مهر ایران اختصاص داده شده که در این 
خصوص پنجاه نفر از واجدین شرایط معرفی ودر 

حال دریافت می باشند.

 گالری تام تا دهم آبان ماه میزبان نمایشگاهی 
از آثار آیدا کبیری با نام »مــن در هیأت دیگری« 
اســت؛ نمایشــگاهی که مخاطــب می تواند در 
آینۀ طرح هــای آن، مراحل مختلــف زندگی هر 

انسان را ببیند.
آیدا کبیــری، دربارۀ این نمایشــگاه می گویــد: از 
بین ۱۴ اثری کــه پیش تر با محوریت انســان در 
قالب طراحی خلق کرده بودم، ۱۰ اثر را به خاطر 
فضای هماهنگ تری که داشتند انتخاب کردم 
و در ابعاد ۱۸۰ در ۱۰۰ ســانتی متر در گالری تام به 

نمایش گذاشتم.
او ادامــه می دهد: ایــن دومیــن نمایشــگاه 
انفرادی من است و سوژه هایی که برای طراحی 
انتخاب شــده نیــز مفاهیمی چــون درد، تولد، 

تعادل و مرگ را به نمایش می گذارد.
 این هنرمند، دربارۀ چرایی انتخاب نام نمایشگاه 
خود اظهــار می کند: »مــن« در هیــأت دیگری، 
در واقع یک من نوعی است؛ هر کسی می تواند 
روبروی این آثار بایســتد، خودش را جای سوژه 
بگذارد و از این زاویــه به مراحل مختلف زندگی 

نگاه کند.
کبیری می افزایــد: یکی از طرح های مــن دربارۀ 
تولد است؛ تولد با دردی همراه است که بر مادر 
گر آن ها ایــن درد را  و نوزاد تحمیل می شــود اما ا
نپذیرند، هر دو به سمت نابودی می روند. من 
ســعی کردم این فراینــد را در قالــب طرح هایی 
فیگوراتیو و  بر روی کاغذ به مخاطب نشان بدهم 

تا ارتباط بهتری با حس و حال آن برقرار کند.
او خاطرنشان می کند: ازاین جهت که معتقدم 
استیتمنت اثر نیز می تواند به اندازۀ خود اثر ذهن 
مخاطب را درگیر کنــد، در کنار هــر کار، توضیح 
مفصلی را قرار داده ام و البته برخی هم این رویه را 
نقد کرده اند چرا که به نظرشان طرح ها به اندازۀ 

کافی گویا هست و از این بابت خوشحالم.
عالقه منــدان بــرای تماشــای نمایشــگاه »من 
در هیأت دیگــری« تــا دوشــنبه دهم آبــان ماه 
فرصت دارند هر روز به جز )جمعه و سه شــنبه( 
از ساعت ۱۶ تا 2۰ به گالری تام در خیابان حکیم 
نظامی، کوچه کلیسا وانک، روبروی دانشگاه 

هنر اصفهان مراجعه کنند.

صدور ۱۴۰۱ پروانه تولید 
انفرادی در بخش صنایع 

دستی اصفهان

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند. آرای شماره 1۶8۰ و 1۶79 مورخ 1۴۰۰/3/27 خانم هانیه خانی نجف آبادی فرزند محمدرضا 
نسبت به دو دانگ مشاع و آقای علیرضا مغزی نجف آبادی فرزند محمدعلی نسبت به چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 137/۴8 مترمربع مجزی شده از پالک شماره ۴۵9 اصلی واقع در قطعه 
7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1۴۰۰/۰8/۰3، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰8/18 - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - 121۰۶۵۰/ م الف

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

شماره: 1۴۰۰۶۰3۰2۰۰۶۰۰۴81۴، تاریخ: 1۴۰۰/۰7/2۴، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 139۰/۰9/2۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 
139911۴۴۰2۰۰۶۰۰2382 مربوط به تقاضای آقای/خانم زهرا حسن زاده مبنی بر صدور سند 
مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و 
تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه 
شامل مع الواسطه از علیرضا زمانی مقدم ثبت در صفحه 2۶۵ دفتر 11 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 
کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد قاضا 
و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده 
و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا 
مالکیت آقای/خانم زهرا حسن زاده به شناسنامه شماره 93۶ کدملی 11۴1212۰13 صادره فرزند 
محمدعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 237/38 مترمربع پالک شماره 2773 فرعی 
از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل 
صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک 
وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی 
مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰8/۰3، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰8/18 

- رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – 12۰8293 / م الف

آگهی مزایده
آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرایی به شماره بایگانی 98۰۰۴۴1، براساس پرونده های اجرایی 
به شماره بایگانی 98۰۰۴۴1 )له خانم مژده علیان و علیه عباس بهرامی( سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک ثبتی شماره ۴۵/۴27 واقع در بخش یک ثبتی شهرضا به مساحت ششدانگ ۵8۴/۵9 مترمربع 
با حدود اربعه ششدانگ: شماال دیوار به دیوار به طول )2۶/۵8( بیست و شش متر و پنجاه و هشت 
سانتیمتر به شماره چهارصد و بیست و نه فرعی شرقا دیوار به دیوار به طول )2۰/9۰( بیست متر و نود 
سانتیمتر به شماره چهارصد و بیست و نه فرعی جنوبا دیواریست به طول )2۶/8۶  بیست و شش متر 
و هشتاد و شش سانتیمتر به کوچه غربا در دو قسمت اول درب و دیوار به طول )3/31( سه متر و سی 
و یک سانتیمتر به کوچه دوم دیوار به دیوار به طول )19/۴7( نوزده متر و چهل و هفت سانتی متر به 
شماره چهارصد و بیست و هشت فرعی با شماره دفتر الکترونیکی 139۶2۰3۰2۰۰8۰۰9۵79 به نام 

عباس بهرامی ثبت گردیده است که اجراییه توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درجهت وصول مهریه 
خانم مژده علیان بابت سند نکاحیه شماره 7192 مورخ 1397/۰3/2۴ صادر و به اداره اجرای اسناد 
رسمی اصفهان ارسال که پرورده تحت شماره بایگانی 98۰۵2۶۵ در اداره مذکور تشکیل، باتوجه به اینکه 
پالک فوق الذکر در حوزه ثبتی این اداره واقع بوده به استناد مواد 3۰ و 31 آیین نامه اجرای مفاد اسناد 
رسمی الزم االجرا به واحد اجرای این اداره نیابت داده شد که پالک فوق الذکر بازداشت و بنابه درخواست 
بستانکار پالک فوق الذکر مورد ارزیابی قرار گرفته پس از جری تشریفات قانونی برابر نظریه ارزیابی 
کارشناس رسمی دادگستری بدون شهر توصیف و ارزیابی گردید. ششدانگ مورد بازدید عبارت است 
از یک باب منزل مسکونی که دارای عرصه به مساحت ۵8۴/۵9 مترمربع و جمعا دارای 1۶1 مترمربع 
اعیانی شامل ساختمان ضلع غربی به مساحت ۶۴ مترمربع با دیوارهای خشتی و درب های چوبی، کف 
سیمان، ساختمان خشتی ضلع شرقی به مساحت 79 مترمربع با دیوارهای خشتی، سقف ایوان تیر 
چوبی، با کف موزاییک و سیمان، دربهای چوبی، سطوح داخلی سفیدکاری و قسمتی رنگ آمیزی، پشت 
بام ایزوگام و نمای خارجی با پوشش کاه گل، سرویس بهداشتی به مساحت 18 مترمربع با کف سرامیک، 
سطوح داخلی پالستر سیمان سفید و قسمتی سرامیک و سفیدکاری، با درب چوبی و آلومینیومی باشد. 
حیاط سازی: شامل دیوارهای گلی به طول ۴1 متر و به ارتفاع حدود 3/۵ متر با پوشش کاه گل، درب 
فلزی ورودی و فضای سبز و منبع ذخیره آب )بتنی( به مساحت ۴/۶۰ مترمربع و ارتفاع حدود 1/1 متر و 
محل دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد که ششدانگ توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 
۰۰۰. ۰۰۰. 82۵ ریال )هشتصد و بیست و پنج میلیون ریال( ارزیابی گردیده است در جلسه مزایده 
که از ساعت 9 صبح الی 12 روز دوشنبه مورخ 1۴۰۰/۰8/1۰ در واحد اجرای اسناد رسمی اداره ثبت 
اسناد شهرضا تشکیل می گردد سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک فوق الذکر ازطریق مزایده به فروش 
می رسد. مزایده از مبلغ کارشناسی ۰۰۰. ۵۰۰. ۴12 ریال )چهارصد و دوازده میلیون و پانصد هزار 
ریال( قیمت سه دانگ شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی و به هر کس که خریدار باشد فروخته می شود 
طالبین می توانند قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس شهرضا، جاده شهرضا-آباده، روستای 
مقصودبیک کوچه فروردین، کوچه شهید بهرام سعیدی، پالک 11۶ کدپستی 8۶۵۴1-1323۰ 
بازدید به عمل آورند. الزم به ذکر است که کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه انتقال سند در دفاتر اسناد 
رسمی و مالیات دارایی و عوارض شهرداری و بدهیهای مربوطه به حق انشعاب و آبونمان، آب و برق و گاز و 
سایر هزینه های متعلقه برعهده برنده مزایده می باشد و پس از مزایده درصورت وجود مازاد برنده مزایده 
می تواند وجوه پرداختی موضوع فراز ۶ بند الف ماده 121 آیین نامه اجرا را ازمحل مازاد مذکور مسترد 
نماید. طبق ماده 13۶ اصالح آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا شرکت در مزایده منوط به 
پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی )پایه مزایده( به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده 
قانونی او در جلسه مزایده می باشد. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج 
روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و درصورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را 
به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. 
دراین صورت، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد این آگهی یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار چاپ اصفهان درج و منتشر میگردد. تاریخ چاپ: 1۴۰۰/۰8/۰3 - رییس 

اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا مرتضی قدیری – 12۰98۶۶ / م الف 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای خلیل سقایی باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود در دفترخانه 1۰۴ شاهین 
شهر رسما گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شماره ۴8۵7۶1 سری د سال 93 را که به 
میزان ششدانگ به شماره پالک ثبتی 3۰1/33977 واقع در بخش 1۶ حوزه ثبتی اصفهان )شاهین 
شهر( که در صفحه 333 دفتر 3۴7 ذیل شماره 7۵۴8۵ بنام خلیل سقایی ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
و به موجب سند قطعی 23312۵ مورخ 139۴/۶/۴ دفترخانه 2۶ شاهین شهر به او انتقال قطعی 
یافته و معامله دیگری هم انجام نشده و نحوه گم شدن جابجائی اعالم شده، چون درخواست صدور 
سند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 12۰ آ.ق.ث مراتب آگهی می گردد که هرکس 
مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهی تا ده روز اعتراض خود را 
به این اداره اعالم و اصل سند را ارایه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. علی جوانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شاهین 

شهر – 1211321 / م الف

آگهی

خبر

نمایشگاه

رضــا داوودنــژاد در فصــل چهارم 
کنــار  سرنوشــت«  »از  ســریال 
بازیگرانــی چــون دارا حیایــی و 
کــدل جلــوی دوربین  حســین پا
می رود. تصویربــرداری ســریال »از سرنوشــت ۴« به 
کارگردانی محمدرضا خردمنــدان در حوالــی اتوبان 
آزادگان تهران ادامه دارد و تا کنون بیــش از ۶۰ درصد 

کار مقابل دوربین رفته است.

عمده کار در تهران تصویربرداری می شــود؛ اما گروه 
برای گرفتن برخی سکانس ها به ارومیه و قزوین هم 

سفر می کند.
بــه تازگــی و بعــد از مدت هــا رضــا داوودنــژاد بــا »از 
سرنوشــت« به تلویزیون بــاز می گردد؛ ایــن بازیگر در 

فصل چهارم این سریال ایفای نقش می کند.
»از سرنوشت ۴« با شروع زمســتان و در دی ماه روی 
آنتن می رود؛ ولــی تصویربــرداری آن تا بهمن ماه نیز 

ادامــه دارد و همزمــان با فیلمبــرداری مراحل فنی و 

تدوین سریال در حال انجام است.
کدل، دارا حیایی، کیسان دیباج، فاطمه  حسین پا
بهارمســت، مجیــد واشــقانی، لیــال بلــوکات، ســاناز 
سعیدی، سولماز غنی، نگین صدق گویا، سیدمهرداد 
ضیایــی و مائــده طهماســبی در ایــن فصــل حضور 
خواهند داشــت. عمده ترین مســئله ای که در این 
فصل از سریال دنبال می شود، موانع تولید داخلی بر 

سر راه جوانان است.
مجموعه »از سرنوشت« در گروه فیلم و سریال شبکه 

دو سیما تولید می شود.

بازیگر جدید »از سرنوشت ۴« معرفی شد

فیلم و 
سریال
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هیــچ  فوتبال ایــران  ملــی  تیــم  پســرمربی 
تصمیمی برای خط زدن مهدی طارمی ندارد.
مهدی طارمی پس از دیدار تیــم فوتبال پورتو 
مقابل آث میالن در لیگ قهرمانان اروپا نسبت 
گان اســکوچیچ در توئیتر  به صحبت های درا
کنــش نشــان داد و بازیکنان ایرانــی را عالوه  وا
بــر تکنیــک فــردی و فیزیــک مناســب دارای 

کتیک پذیری کافی دانست. تا
جنجالــی کــه پــس از صحبت هــای ســرمربی 
تیم ملی ایــران در گفتگو با یکی از رســانه های 
کروات در خصوص بازیکنان ایرانی مطرح شد.

جنــگ لفظــی مهاجــم گلــزن تیــم ملی ایــران 
بــا اســکوچیچ باعث شــد تــا ســرمربی کــروات 
برای حفظ آرامــش رختکن تیمــش به گفتگو 
بــا دوســت صمیمی طارمــی در رختکــن تیــم 

ملی بپردازد.
اسکوچیچ در گفتگو با ســردار آزمون برداشت 
طارمــی از صحبت هایش را نادرســت خواند تا 
نشــان دهد نه تنها از مواضع فنــی خود عقب 
نشینی کرده است بلکه تصمیم برای برخورد 

با توئیت جنجالی طارمی هم ندارد.
پیگیری هــا نشــان می دهــد اســکوچیچ هیچ 
تصمیمی برای تنبیه ســتاره ملــی پوش ایران 
نــدارد و قصــد دارد از او بــرای دیدار بــا لبنان و 

سوریه استفاده کند.
کــرد مســئوالن اجرایــی  مهــر، کســب اطــالع 
تیــم ملی ایــران بــا دســتور شــهاب عزیــزی 
خــادم وارد ایــن موضــوع شــده و تماس هــای 
گانه ای با اســکوچیچ و طارمی گرفته اند.  جدا

قــرار اســت اســکوچیچ قبــل از دیــدار آخــر تیم 
ملی ایــران در دور رفــت انتخابی جــام جهانی 
2۰22 که با لبنان برگزار می شــود نشستی را به 
صرف شام با طارمی داشته باشد تا درباره این 

موضوع با یکدیگر صحبت کنند.
بنابرایــن طارمی همچنــان در لیســت تیــم 
ملی ایران باقی خواهد ماند تا اســکوچیچ از او 

در ترکیب تیم ملی ایران بهره گیرد.
کــه در دوران حضــور هشــت ســاله  رونــدی 
کادر فنــی تیــم  کــی روش در رأس  کارلــوس 
ملی ایــران رقم نخورد. ســرمربی پیشــین تیم 
ملی ایــران در تقابــل بــا بازیکنانــی همچــون 
مهــدی رحمتــی، شــجاع خلیــل زاده، هادی 
عقیلــی و محمدرضا خلعتبــری راه متفاوتی را 
رفت و با حذف آنها اجازه هرگونه انتقاد بازیکن 

از دیدگاهی کادر فنی را بست.
باید دید اســکوچیچ با نگرش جدیــد خود که 
تعامل با بازیکنان تیم ملی ایران اســت چطور 
می تواند اتمسفر رختکن را همچنان در اختیار 
داشــته باشــد و نتایج درخشــان خود را با این 

تیم ادامه دهد.
تیــم ملی ایــران 2۰ آبــان مــاه مقابل لبنــان در 
آخریــن دیــدار از دور رفت بازی هــای انتخابی 
جــام جهانــی 2۰22 بــازی می کند. ایــن تیــم 
ســپس در تاریــخ 2۵ آبــان مقابــل ســوریه 
نخســتین بــازی دور برگشــت را برگــزار خواهــد 

کرد.

دبیــر هیــات ورزش هــای روســتایی و بومــی و 
محلــی اصفهان گفــت: مســابقه و رقابــت بین 
ورزشــکاران حلقــه مفقــود ورزش روســتایی 
کشــور بوده که امســال اولین دوره قهرمانی آن 

برگزار می شود. 
علی صفایی افزود: خانه های ورزش روستایی 
در ســال های اخیــر در بخش هــای مختلــف 
روســتایی کشــور و اســتان اصفهان راه اندازی 
کنــون زمینــه رقابــت بیــن مهارت  شــده امــا تا
آمــوزان رشــته های مختلف این بخــش فراهم 
بــه  گاهــی منجــر  نشــده و همیــن موضــوع 

بی انگیزگی هم شده بود.
وی بیان کرد: رقابت سازنده باهدف شناسایی 
اســتعدادهای جوانان و نوجوانان روســتایی، 
فرصت خوبــی را برای رشــد این توانمندی ها و 
تقویت و گسترش فرهنگ ورزش در این بخش 

در پی دارد.
دبیــر هیــات ورزش هــای روســتایی و بومــی و 
محلی اصفهان بابیان اینکه امســال پیشنهاد 
برگزاری رقابت قهرمانــی بین خانه های ورزش 
روستایی از سوی هیات اســتان به فدراسیون 
ارائــه شــد، خاطرنشــان کرد: این پیشــنهاد در 
قالب اولین المپیاد خانه های ورزش روستایی 
اجرایــی و همزمــان بــا هفتــه تربیت بدنی ایــن 

رقابت ها در اصفهان آغاز شد.
وی ادامــه داد: ایــن مســابقات در رشــته های 
تنیس روی میز، فوتبال دستی، شطرنج، دارت 
و طناب زنی در گروه سنی نوجوانان و نونهاالن 
گانه در  و ویژه پســران و دختران به صورت جدا

مرحله منطقه ای، استانی، منطقه ای کشوری 
و ملی اجرا خواهد شد.

وی بــا اشــاره بــه محدودیت هــای ناشــی از 
کرونا و  مانع از تجمع گروه های ورزشــی شــده، 
اظهــار داشــت: خانه هــای ورزش روســتایی 
هــر شهرســتان برترین هــای خــود را بــه مرحله 
کــرده تــا برترین هــای هــر  منطقــه ای معرفــی 
منطقــه در مرحلــه اســتانی بــا یکدیگــر رقابــت 

کنند.
دبیــر هیــات ورزش هــای روســتایی و بومــی و 
محلــی اصفهــان بــا اشــاره بــه  شــرکت بیــش از 
2۰۰ نفــر در مرحلــه منطقه ای در بخــش غرب، 
شــرق، شــمال و جنوب اســتان، یادآور شد: ۱۰ 
نفر از برترین ها به مرحله منطقه مرکزی کشــور 

اعزام می شوند.
وی بابیان اینکــه بیــش از ۵۰۰ خانــه ورزش 
راه انــدازی  اســتان اصفهــان  روســتایی در 
شــده، اضافه کــرد: ادارات ورزش و جوانــان 
شهرســتان ها  روســتاهای  دهیاری هــای  و 
در این امر مشارکت خوبی داشتند  و با برگزاری 
مسابقات و عرصه رقابتی انگیزه و شورونشاط 
در بیــن ورزشــکاران روســتایی ایجاد و حلقــه 
نقش آفرینی خانه های ورزش روستایی تکمیل 

و موثر خواهد شد.
بر اساس نتایج سرشماری سال 9۵، جمعیت 
اســتان اصفهان پنج میلیــون و ۱2۰ هزار و ۸۵۰ 
نفر متشــکل از یک میلیون و ۶۰۸ خانوار است 
کــه از ایــن تعــداد ۱9۶ هــزار خانــوار روســتایی 

هستند.

خبرخبر
نشست خصوصی به جای درگیری رسانه ای؛

اسکوچیچ تکلیف طارمی 
کرد با پیراهن تیم ملی را مشخص 

دبیر هیات ورزش های روستایی و بومی و محلی اصفهان:

مسابقه و رقابت حلقه مفقود 
ورزش روستایی است

رئیس سازمان لیگ فوتسال:

گران  فدراسیون برای حضور تماشا
هنوز به نتیجه نرسیده است

رئیــس ســازمان لیــگ فوتســال 
گفت: فدراســیون فوتبال به جد 
گران است. دبیر  پیگیر ورود تماشا
کل، نایب رئیس و ریاست محترم فدراسیون جلسات 
متمادی را انجــام داده انــد و تا این لحظــه منتج به 
نتیجه نشده اســت. به محض اینکه دستورالعمل 
کلــی از ســوی وزارت صــادر شــود، مــا هــم از حضــور 

گران در سالن ها استقبال می کنیم. تماشا
به گزارش  ایمنا، پنجشنبه هفته گذشته تیم فوتسال 
سپاهان موفق شد در خانه با ۴ گل از سد زندی بتن 
کالردشت بگذرد. آرش جابری، رئیس سازمان لیگ 
فوتسال کشور میهمان این دیدار بود و در سالن آبفا 
اصفهان به تماشــا بازی نشســت. بــه همین بهانه 
گفت و گویی با آرش جابری در خصوص شیوه برگزاری 
لیگ های فوتسال کشور و دیگر مسائل مرتبط انجام 

داده که در ادامه می خوانید:
      دیدار سپاهان و زندی بتن را به تماشا 

نشستید. این مسابقه را چطور دیدید؟
بازی خیلی خوبی را شــاهد بودیم. هــر دو تیم تالش 
و کوشــش کردند و آنچه حاصل شــد، برتــری چهار بر 
صفر تیم فوالد مبارکه سپاهان بود. به کادر فنی و تیم 
مدیریتی شــان تبریــک می گوئیــم و امیدواریم ســایر 
بازی هــای لیگ مــان نیز بدون حاشــیه و مشــکل به 
اتمام برسد. خوشبختانه در هفته ششم تا اینجا کار 
)پنجشــنبه - پیش از لغو دیــدار فــوالد زرند ایرانیان و 
حفاری اهواز( به اضافــه بازی های هفته اول تا پنجم 
هیچ گونه مشــکلی را شــاهد نبودیم و از این جهت از 
بازیکنان، مدیران باشــگاه ها و مربیان مــان به خاطر 
سعه صدری که داشتند، تشکر می کنیم. مسابقات 
انشااهلل تا تعطیالت نیم فصل که همزمان با فیفا دی 
و بازی های تیم ملی خواهد بود، ادامه می یابد و پس 
از آن رقابت ها را پی خواهیم گرفت. انشااهلل با کمک 
حال بودن فدراسیون فوتبال، هیئت ها و ادارات ورزش 
و جوانان استان ها بتوانیم در اسفندماه لیگ را به اتمام 
برسانیم چرا که مســابقات مقدماتی جام ملت های 

آسیا هست که در فرودین ماه ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد.

      اولین فصلی است که سالن آبفا در اصفهان 
میزبان رقابت های لیگ برتر فوتسال شده است. 

آیا امکانات این سالن درخور لیگ برتر بود؟
ابتدا امر خوشــحالم که در اصفهان چنین سالنی را 
با این همه امکانات به نام "ســالن آبفا" داریم. امروز 
اولین باری بود که به این مجموعه می آمدم و بازی 
برگزار می شــد. واقعا از نظــر رعایت اســتانداردها جز 
بهترین سال های کشور است و از این باب خوشحال 

هستم.
      نظرتان درباره ورود باشگاه هایی مانند 

سپاهان به عرصه تیم داری در فوتسال چیست؟
حضــور فــوالد مبارکــه ســپاهان را به عنــوان یکــی از 
برندهــای فوتبــال کشــورمان در عرصــه لیــگ برتــر 
گرامی مــی دارم. همراهی هــا و مســاعدت هایی که 
هیئت فوتبال اصفهــان و به ویژه ریاســت آن، آقای 
علــی طاهــری در رأس آنکه بــرای انتقــال امتیاز این 
تیــم از بهبهــان به اصفهــان داشــت، جای تشــکر و 

سپاس دارد.
      در سال های اخیر فرمت برگزاری لیگ برتر 

فوتسال مرتب تغییر کرده و گاهی پلی آف داشتیم 
و گاهی نه. آیا به یک شیوه واحد برای برگزاری 

لیگ رسیده اید؟
بنده در سال ۱393 که دبیر سازمان لیگ بودم، آن 
کنون هست، انجام  زمان لیگ را به همین فرمتی که ا
دادم. بعد در دورانی که بنده نبودم، بحث پلی آف را 
هیئت رئیسه وقت به مانند سایر رشته های درون 
سالن مثل هندبال، والیبال و بسکتبال پیش بینی 
کرد. آنچه که پلی آف را در دو سال اخیر انجام دادیم، با 
توجه به شرایطی که بر باشگاه هایمان حاکم است، در 
حقیقت امر این فرمت را به نفع فوتسال کشور ندیدم 
و تصمیم گرفتیم از این پــس، لیگ هایمان را مانند 
فوتبال در یک گروه با حضور ۱۴ تیم و انجام 2۶ بازی 

به اتمام رسانیم.
      برنامه ریزی تان برای لیگ بانوان به چه 

شکلی خواهد بود؟
لیگ برتر بانــوان را هم بــا شــرکت ۱۶ تیــم در دو گروه 

۸ تیمی انشــااهلل از هفتــه آینــده در روز پنجشــنبه و 
جمعه، ششــم و هفتــم آبان مــاه آغــاز خواهیم کرد 
و لیگ پویایــی در بخش بانــوان خواهد بود. ســایر 
لیگ هایمان نیز در حال انجام است. مرحله گروهی 
لیگ برتر نوجوانان به پایان رسید و چهار تیم صعود 
کننده مشخص شدند. لیگ دسته اول نوجوانان 
فوتسال در شهرستان های کاشان و صومعه سرا در 
حال انجام است و هفته بعد هم لیگ دسته اول امید 
در سه گروه در شهرستان های اردبیل، مراغه و داران 

برگزار خواهد شد. لیگ دسته اول نونهاالن نیز با 
شرکت ۱2 تیم در شهرستان تربت حیدریه 

استان خراسان رضوی اجرا می شود. 
بعد از آن نیز لیگ برتر جوانان را در چهار 
گروه و در شهرســتان های شــهرکرد و 
بندرعباس خواهیم داشت. ماحصل 
تالش همه ارکان فوتسال مملکت به 

رشد، پویایی و معرفی نسل جدیدی 
بــرای فوتســال ملــی و بین المللــی 

کشورمان بیانجامد.

      آیا این امکان وجود دارد که در فصل جاری 
گران در سالن های  شاهد حضور دوباره تماشا

فوتسال باشیم؟
گران  فدراســیون فوتبال به جد پیگیر ورود تماشــا
اســت. دبیــر کل، نایــب رئیــس و ریاســت محتــرم 
فدراســیون جلســات متمــادی را انجــام داده انــد 
و تا ایــن لحظــه منتــج به نتیجــه نشــده اســت. به 
محض اینکــه دســتورالعمل کلــی از ســوی وزارت 
بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی صادر شــود، 
گران در سالن های  ما هم از حضور تماشــا
ورزشــی اســتقبال می کنیم. از حضور 
خبرنگاران، عکاسان، ارباب جراید 
گر نباشند،  و صدا و ســیما هم که ا
فوتســال ما اهمیتش را از دست 
می دهــد و نمی توانــد انعــکاس 
پیدا کند نیز تقدیر و تشکر می کنم.

خبر

معاون توســعه ورزش اداره  کل ورزش و جوانان 
اصفهان از انتخاب این شهر برای برگزاری مراسم 
کتبر( از  و ویژه برنامه های روز جهانی جودو)2۸ ا

سوی فدراسیون خبر داد. 
حســین زیبایــی اظهارداشــت: این مراســم 
پنجشنبه گذشته از ســاعت ۱۵ تا ۱7 در میدان 
تاریخــی نقــش جهــان اصفهان بــا حضــور 2۵۰ 
جودوکار نونهال و نوجوان دختر و پسر برگزار  شد.
وی با بیان اینکه "جودو در ایران زنده است" شعار 
امسال در ایران خواهد بود ادامه داد: از آنجا که 
فدراســیون جهانی جودو ایــران را تعلیــق کرده 
است برگزاری این رویداد حقانیت و میزان عالقه 

مندی به رشته در کشورمان را نشان می دهد.
معاون توســعه ورزش اداره  کل ورزش و جوانان 
اصفهــان اضافــه کرد: این ویــژه برنامــه در چهار 
بخش از جمله سخنرانی مسووالن، اجرای فنون 
بوسیله ورزشکاران و دیگر فعالیت های فرهنگی 

ورزشی برگزار شد.
زیبایی با اشــاره بــه حضور آرش میراســماعیلی 
ملی پوش سابق و رییس فدراسیون در مراسم 

روز جهانی جودو برنامه تصریح کرد: امیدواریم 
مشــکل تعلیق ایران هرچه زودتر رفع شود تا باز 
هم شــاهد توســعه رشــته در کشــور و در استان 

باشیم.
 ،2۰۱9 از مســابقات قهرمانــی جهــان  پــس 
فدراسیون جهانی جودو فدراســیون ایران را به 
طور دائم تعلیق کرد، پس از شکایت کشورمان، 
دادگاه عالــی ورزش اعــالم کــرد کــه مدت ایــن 
محرومیت باید مشــخص باشــد، پس از صدور 
حکم CAS فدراســیون جهانی این بار حکم به 

تعلیق چهارساله جودو ایران داد.

سرپرست ذوب آهن می گوید تیمش آماده مصاف 
با استقالل است. 

محمود یزدخواستی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
وضعیــت ذوب آهنی هــا پــس از پیــروزی مقابــل 
صنعت نفت آبادان اظهار کرد: پیروزی ما حاصل 
تالش باشگاه و کادرفنی در برنامه های پیش فصل 
مسابقات بود. برنامه تمرینی پیش فصل به صورت 
مدون انجام شد و برای شروع مسابقات داشتن 
برنامه بسیار اهمیت دارد. این تیم از لحاظ آمادگی 
جســمانی هم شــرایط خوبی برای ابتدای لیگ 
داشت و یکی از دالیل مهم موفقیت تیم در هفته 

اول همین مساله بود.
او ادامه داد: بازیکنان سعی کردند در باالترین سطح 
توانایی خود در این بازی حاضر شوند اما شخصیت 
تیمی ذوب آهن مهم ترین عامل کسب این پیروزی 
بود که با مصمم بودن و تالش بازیکنان به دست 
آمد. بازیکنان تا آخرین لحظه بازی سعی کردند 

توانایی خودشان را نشان دهند.
پیشکســوت باشــگاه ذوب آهن دربــاره اعتراض 
ذوب آهن بــه داوری ایــن دیدار گفــت: در یکــی از 
صحنه های بازی داور برای ما اعالم پنالتی نکرد اما 
به هر حال این ها جزو اتفاقات بازی است و داوران 

سعی دارند بهترین عملکرد خودشان را به نمایش 
بگذارند. آن ها سعی می کنند کارشان را خوب انجام 
دهند اما برخی اتفاقات بازی باعث می شود داورها 

نتوانند به خوبی قضاوت کنند.
سرپرســت ذوب آهن درباره بازی این تیم مقابل 
استقالل گفت: استقالل تیم بزرگی است و همیشه 
ســعی کــرد بزرگــی خــودش را نشــان دهــد. آن ها 
متفاوت تر از فصل گذشته، سخت کوش و پر انگیزه 
تر هستند اما ذوب آهن از کهنگی و خستگی های 
چند ســال گذشــته اش دور شــده اســت و سعی 
می کنند تیم متفاوتی باشــد. این بازی می تواند 
توانایی های ذوب آهن را به صورت واقعی نشان 
دهد و امیدوارم حضور موفقی در این بازی داشته 

باشیم.

سرمربی تیم فوتبال قشقایی گفت: اینکه باشگاه 
ذوب آهن با قاسم حدادی فر تمدید کرد و سپس 

بحث خداحافظی مطرح شد جای ابهام دارد.
مهدی رجب زاده در خصوص همکاری اش برای 
فصل جدید با تیم فوتبال قشقایی شیراز اظهار 
داشــت: از دیــروز کارم در قشــقایی شــروع شــد و 
دیروز یک تمریت داشــتیم و امــروز نیز به مصاف 
تیم خوب سایپا می رویم که می دانیم بازی بسیار 

سختی را پیش رو داریم.
وی افزود: به دلیل اینکه دیر به تیم اضافه شدم 
کار سختی برای جمع کردن تیم دارم، همچنین 
باید از ســرمربی قبلی آقای خادمی تشکر کرد که 
تیم خوبی بسته است و بازیکنان خوبی داریم اما 
تیم هنوز کمبودهایی در برخی پست ها دارد که 

باید بازیکنان الزم را جذب کنیم.
      قشقایی برای بقا نمی جنگد

ســرمربی تیم فوتبال قشــقایی ادامــه داد: زمان 
می برد تا تفکــرات من در تیــم جا بیفتــد که باید 
تالش کنیم این زمان به حداقلل برسد و امیدوارم 
طی یکــی دو هفته آینــده بتوانیم بــه هماهنگی 
کاملــی برســیم و در برنامــه کوتــاه مــدت هــدف 
داریم تیم هرچه زودتر جمع و جور شود و ساختار 
خوبی به تیم بدهیم و در بلند مدت نیزبه انسجام 

تیمی برسیم و روز به روز بهتر شویم.
کید بر اینکه باید تیم پر هوادار قشــقایی  وی با تا
جایگاه بهتری داشــته باشد، خاطر نشــان کرد: 

زیبنــده نیســت تیــم قشــقایی تــا آخریــن هفته 
اســترس ســقوط داشــته باشــد، همچنیــن آرزو 
می کنم هرچه زودتر هواداران به ورزشگاه بیایند 

و به ما کمک کنند.
رجب زاده بــا بیان اینکه قرارداد من در قشــقایی 
یکساله اســت و تمدید این قرارداد برای سالیان 
آینده بســتگی به روند تیم و نــگاه باشــگاه دارد، 
افزود: خوشبختانه تیم فجر سال گذشته به لیگ 
رفت که انگیزه خوبی برای تیم های فارس است 
و باعث انگیزه جوانان می شــود و امیدوارم با این 
انگیزه بتوانیم جایگاه خوبی برای قشقایی ایجاد 
کنیم، البتــه امیدوارم فجر سپاســی آسانســوری 

نشود و در لیگ برتر برای سقوط نجنگند.
      باشگاه ذوب آهن با حدادی فر بهتر 

برخورد می کرد
وی ابراز داشت: دیروز که به محل تمرین قشقایی 
رسیدم هواداران با تجمع خود باعث دلگرمی ما 
شدند و نشان دادند در کنار تیم هستند من نیز 
می خواهم آنها بیش از پیش کنار تیم خود باشند 

تا قشقایی به جایگاه اصلی خود برگردد.
سرمربی تیم فوتبال قشقایی در خصوص نحوه 
خداحافظی قاسم حدادی فر تصریح کرد: قاسم 
اول فصــل بعد از معرفی ســرمربی تیم با باشــگاه 
ذوب آهن تمدید کرد نمی دانم چه اتفاقی افتاد 
بعد از چند هفته تیم را ترک می کند، صحبت هایی 
شنیدم مبنی بر اینکه مشکل حضور در ترکیب تیم 
یا کادرفنی بوده که برای همه ما این موضوع ابهام 

برانگیز است.
وی اضافــه کرد: اینکــه بازیکــن تمدیــد می کند و 
بعد این شــرایط را دارد عجیب اســت، آن مقطع 
مدیران همیشــه از حل مشکل گفتند اما نهایتا 
گر مشکلی بود باید باشگاه بدون  نتیجه این شد، ا
حواشــی آن را حــل می کــرد و باید باشــگاه در این 

زمینه بهتر برخورد می کرد.

در مســابقات قهرمــان کشــوری درای تولینگ 
قهرمان آزاده کلوشادی در جایگاه سوم ایستاد. 
تولینــگ  درای  مســابقات  دوره  هفتمیــن 
قهرمانــی کشــور- گرایــش »ســرعت«مقارن با 
میالد حضرت محمد )ص( و گرامیداشت هفته 
وحدت و تربیت بدنی و یادواره شهدای خدمت 
و مدافعان سالمت در بخش زنان ماده سرعت 

در مجتمع کوهستانی پلور برگزار شد.
بــه گــزارش هیئــت کوهنــوردی و صعودهــای 

ورزشی، در پایان این مسابقات  آزاده کلوشادی 
از اســتان اصفهان بــا ثبــت زمــان ۸:۱۶ دیواره 
۱۵ متــر ســرعت درای تولینــگ را طی کــرد و به 
مقام ســوم ســرعت رســید، همچنین نســرین 
عبدالرحیمی و باران انصاری هر دو  از مازندران  

اول و دوم شدند.
در ایــن مســابقه بــرای اولیــن بــار بــه صــورت 
رســمی از سنســور ثبــت زمــان شــرکت بامــداد 

)تولید داخل( استفاده شد.

اصفهان میزبان برگزاری مراسم روز جهانی جودو 

خبر

سرپرست ذوب آهن:  

شخصیت تیمی مان باعث پیروزی اول شد

رجب زاده:

خداحافظی حدادی فر ابهام برانگیز بود

سومی کلوشادی در مسابقات درای تولینگ قهرمان کشوری

خبر

علیرضا شــاملی از جزیره کیش در مســابقات 
 National( اســکواش حرفــه ای نشــنال کلــوز
close(  رده بنــدی جهانــی )PSA(  به میزبانی 

اصفهان در رده نخست قرار گرفت. 
گفــت:  رییــس هیــات اســکواش اصفهــان 
همچنیــن در ایــن رقابت هــا محمدرضــا ضیا 
کاشانی از یزد رتبه دوم را به خود اختصاص داد 
و سهیل شــاملی دیگر نماینده جزیره کیش و 
ســمیع اله قاصد آبادی از گــرگان در رده ســوم 

مشترک قرار گرفتند.
بهزاد نوید نیــا ادامــه داد: ایــن رویداد ورزشــی 
از سه شنبه هفته گذشــته به مناسبت هفته 
تربیت بدنــی و ورزش در ســالن اســکواش 
ورزشگاه نصر اصفهان با حضور 32 بازیکن آغاز 

شد و جمعه شب به پایان رسید.
وی با اشاره به اینکه در این دوره از مسابقات 3۱ 
بازی برگزار شد خاطرنشان کرد: ورزشکاران در 
قالب یک جدول و با قضاوت پنج داور به رقابت 

پرداختند.
به گفته رییس هیات اسکواش اصفهان، دوره 
نامبرده از امتیاز و رده بندی )رنکینگ( جهانی 
برخوردار اســت و برنامه مســابقات در ســایت 

فدراسیون جهانی درج شده بود.
حدود 37۵ هزار ورزشکار سازمان یافته و یک 
هزار و 7۰۰ باشــگاه در استان اصفهان فعالیت 

دارند.  

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 
شــورای اســالمی گفت:  توســعه و رونــق ورزش 
روســتایی نیازمنــد ســرمایه گذاری بخــش 

خصوصی و حمایت مسووالن دولتی است. 
ابوالفضل ابوترابی  در بازدید از پروژه های ورزشی 
تیران و کرون و تجلیل از ســرمایه گذاران بخش 
خصوصی این بخش شهرســتان افــزود: مردم 
بخش روستایی کشور به خدمات ورزشی نیاز 
دارند  و هدایت سرمایه گذاران به این مناطق با 
حمایت دولت و مسووالن محلی مثل شوراها و 

دهیاری ها ضرورت دارد.
وی بیان کرد: ارائه خدمات ورزشی قهرمانی در 
باشگاه های خصوصی در شرایط فعلی که میزان 
تحرک در جامعه کاهش یافته اســت از افزایش 
بیماری های جسمی و روحی در دهه های آینده 

جلوگیری می کند.
نماینده مردم شهرستان های نجف آباد و تیران 
و کرون در مجلس شورای اسالمی از بی تفاوتی 
نســبت به ورزش انتقاد کرد و گفت: شوراهای 
اسالمی شهر و روستاها به مقوله ورزش بپردازند 
و از بخش خصوصی در این جهت حمایت کنند.
وی بابیان اینکــه باشــگاه داران در دوران کرونا 
خســارت های زیادی را متوجه شــدند، اذعان 
داشت: محدودیت ها و تعطیلی مستمر باعث 
شده است که این حوزه خسارت مالی را متوجه 
شود و دولت با اختصاص تسهیالت ارزان قیمت 
و بسته های حمایتی از این گروه ها حمایت کند.

ابو ترابی ادامه داد: استفاده از چمن مصنوعی 
بــرای مدیریــت آب و توســعه زیرســاخت های 
ورزشــی ضرورت دارد تا با چنیــن اقدامی عالوه 
بر اینکه نیازها را برطرف کرده ایم، منابع آبی نیز 

هدر نرفته است.
وی با اشاره به ضرورت توسعه ورزش و تحرک در 
جامعه یادآور شد: آمار آسیب های اجتماعی و 
بیماری های جسمی ناشی از بی تحرکی بر پیکره 
کشور هزینه های زیادی را تحمیل می کند و باید 

بیش ا ز این به حوزه ورزش توجه کرد.
رییــس اداره ورزش و جوانــان تیــران و کــرون 
بابیان اینکــه در این ســال ها ســرانه ورزشــی در 
تیران و کرون افزایش یافته است، اظهار داشت: 
با ایجاد خانه های ورزشی، راه اندازی زمین های 
چمن مصنوعی و احداث ســالن های ورزشــی 
سرانه ورزشی برای هر نفر به 22 سانتی متر رسیده 

است که تا نقطه مطلوب فاصله داریم.
مهــدی مــرادی افــزود: احــداث چهــار چمــن 
مصنوعی دیگر در دستور کار اســت که افزایش 
قیمت ها سرعت فعالیت را کاهش داده و کمبود 

اعتبار مانع از پیشرفت کار است.
در ایــن آییــن از ۶ ســرمایه گذار باشــگاه های 
بدن سازی و پرورش اندام تیران و کرون تجلیل 
شــد و از مســووالن امر خواســته شــد تــا بــا ارائه 
تســهیالت ارزان قیمت و بســته های حمایتی 

از این بخش حمایت کنند.
 تیران و کــرون دارای هفت ســالن ورزشــی و 2۵ 
خانه ورزش روســتایی، 2 زمین چمن طبیعی 
و مصنوعــی تحــت نظــر اداره ورزش و جوانان و 
۱۱ باشگاه بدن ســازی خصوصی و یک استخر 
سرپوشیده خصوصی، 2 سالن ورزشی زیر نظر 
آموزش وپرورش و ۱۱ ســالن ورزشــی وابســته به 

سپاه پاسداران است.

نماینده کیش در مسابقات 
اسکواش حرفه ای رده بندی 
جهانی در اصفهان اول شد

نماینده نجف آباد در مجلس:

ورزش روستایی نیازمند 
سرمایه گذاری بخش 

خصوصی و دولتی است



سال پنجم - شماره  12۵8 
دوشنبه   ۳ آبان  1۴۰۰ - 18 ربیع االول 1۴۴۳
2۵7  اکتبر    2۰21 سالمت

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

شماره: 1۴۰۰۶۰3۰2۰۰۶۰۰۴33۰، تاریخ: 1۴۰۰/۰7/۰8، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
139۰/۰9/2۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات 
تشکیل و پرونده کالسه 139911۴۴۰2۰۰۶۰۰2737 مربوط به تقاضای آقای/
خانم ایرج پورپشنگ مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک 
شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. 
هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده 
با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه 
شامل مع الواسطه از کازرونی ها رباب کازرونی سند 39۰8۴ مورخ 37/۰9/13 دفتر 
1 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از 
احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی 
داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/
خانم ایرج پورپشنگ به شناسنامه شماره ۶۶9 کدملی 128۴۴۰۴۴2۰ صادره فرزند 
عباس نسبت به ششدانگ یکباب باغ به مساحت 3۵93/89 مترمربع پالک شماره 127 
و 1۵9 فرعی از 79 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای 
خود را با حدود ذیل صادر می نماید.طی گزارش کارشناس دراجرای ماده 1 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه اجرایی 
آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به 
صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. رییس اداره ثبت 
اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی - تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰7/18، 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰8/۰3 – 12۰21۰۰ / م الف

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

شماره: 1۴۰۰۶۰3۰2۰۰۶۰۰۴۰92، تاریخ: 1۴۰۰/۰۶/31، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
139۰/۰9/2۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات 
تشکیل و پرونده کالسه 1۴۰۰11۴۴۰2۰۰۶۰۰۰171 مربوط به تقاضای آقای/خانم 
فاطمه پشندیان مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره 
فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس 
از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق 
پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 
۴۶8۰1۵ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به 
متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی 
کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت 
آقای/خانم فاطمه پشندیان به شناسنامه شماره 1۴ کدملی 11۴1۰۴3۶۰2 صادره فرزند 
محمدتقی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1۰3/71 مترمربع پالک شماره 
1۴۴۴ فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای 
خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده 1 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه اجرایی 
آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به 
صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. رییس اداره ثبت 
اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی - تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰7/18، 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰8/۰3 – 12۰1927 / م الف

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

شماره: 1۴۰۰۶۰3۰2۰۰۶۰۰۴32۰، تاریخ: 1۴۰۰/۰7/۰7، جلسه هیات 
ع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  موضو
رسمی مصوب 139۰/۰9/2۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده 
در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 1۴۰۰11۴۴۰2۰۰۶۰۰۰9۰۵ مربوط 
به تقاضای آقای/خانم طاهره السادات حسینی اندانی مبنی بر صدور سند مالکیت 
نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای 
اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت 
ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: 
باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه 3۶2 دفتر 
329 مع الواسطه از ابوالقاسم اصغری و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک 
موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی 
نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم 
تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم طاهره 
السادات حسینی اندانی به شناسنامه شماره ۶ کدملی 11۴1۵۰۴۴8۰ صادره فرزند 
سیدحبیب نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 1۴1/32 
مترمربع پالک شماره 712 فرعی از 112 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش 
کارشناس دراجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه اجرائی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک 
وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره 
به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
نبی اله یزدانی - تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰7/18، تاریخ انتشار نوبت دوم: 

1۴۰۰/۰8/۰3 - 12۰19۴2 / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه 
ک  و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امال
موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت  می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره 1۵۵9مورخ 
1۴۰۰/۰3/2۵خانم الهام حاج امینی نجف آبادی فرزند رضا نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 1۵8مترمربع مجزی شده از پالک شماره ۴8۴ اصلی واقع در 
قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰7/18، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰8/۰3 - 
حجت اله کاظم زاده اردستانی  سرپرست  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسی - 12۰2287/ 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 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰۶322 مورخ 1۴۰۰/۰۵/11 هیات چهار آقای 
جهان بخش داراب به شناسنامه شماره ۵ کدملی 112973۰931 صادره فریدونشهر 

فرزند عبدالخالق نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
1۰۰/89 مترمربع پالک شماره 23۰ فرعی 1۴91۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ 
اداره ثبت اسناد  و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه 
از مالکیت مالک رسمی مصطفی زارعی و رای شماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰۶323 
مورخ 1۴۰۰/۰۵/11 هیات چهار خانم پروین خداپرست به شناسنامه شماره 7۴7 
کدملی 1129۰7۴۴۶3 صادره فریدونشهر فرزند احمدعلی نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 1۰۰/89 مترمربع پالک شماره 23۰ فرعی 
1۴91۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت مالک رسمی مصطفی زارعی 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰7/18، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1۴۰۰/۰8/۰3، رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی 

– 12۰2۴۶۶ / 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 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰۶۶18 مورخ 1۴۰۰/۰۵/19 هیات دو آقای علی 
رفیعی دولت آبادی به شناسنامه شماره ۵ کدملی 12912۶۵317 صادره اصفهان 
فرزند عبدالحسین بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 1۶۰/87 مترمربع 
از پالک شماره 188 فرعی از 1۴87۴ 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 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰7/18، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1۴۰۰/۰8/۰3، رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی 

– 12۰3۴۴1 / 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 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰۴89۴ مورخ 1۴۰۰/۰۴/۰3 هیات یک آقای 
نادعلی عرب بک زفره به شناسنامه شماره ۴1 کدملی ۵۶۵9۶۰۶۶۶۰ صادره 
اصفهان فرزند عبدالمطلب بصورت ششدانگ اعیان یکباب ساختمان به مساحت 
23۶/۶۰ مترمربع پالک شماره 2۵ فرعی از 1۴87۴ اصلی واقع در اصفهان بخش 
۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع 
الواسطه از موقوفه مرحوم میرزامحمدمهدی سادات منصوری و موافقت متولی 
موقوفه ضمیمه نامه اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 1 اصفهان لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت 
گهی به  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰7/18، تاریخ انتشار 

نوبت دوم: 1۴۰۰/۰8/۰3، رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی 
– 12۰3271 / 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 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰7877 مورخ 1۴۰۰/۰۶/1۶ هیات دو آقای علی 
داوری دولت آبادی به شناسنامه شماره 9۰ کدملی 1۰9۰7811۴8 صادره نجف اباد 
فرزند مرتضی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 72/28 مترمربع از پالک 
شماره 1۴۰ فرعی از 1۵177 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 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور  در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه  سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰7/18، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰8/۰3، 

رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – 12۰3391 / 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 1399۶۰3۰2۰2۶۰2۴871 مورخ 1399/12/1۴ هیات چهار خانم 
اکرم خانی قهجاورستانی به شناسنامه شماره 713۵۶ کدملی 128181۴7۰9 صادره 
اصفهان فرزند شکراله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 7۰/83 مترمربع 
پالک شماره ۴9 فرعی از 1۴91۵ 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 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
گهی به مدت دو ماه  سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰7/18، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰8/۰3، 

رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – 12۰3۴22 / 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 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰3۴۴9 مورخ 1۴۰۰/۰3/11 هیات دو آقای 
محمدرحیم قاسمی قاسموند به شناسنامه شماره 2۴7 کدملی ۵۵۵9۴27۴۵۴ 
صادره فارسان فرزند محمدتقی بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
ک شماره 1۰۰۵8 فرعی از 1۵177 اصلی واقع در  137/۵۰ مترمربع از پال
اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک 
گهی  رسمی میباشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آ
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1۴۰۰/۰7/18، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰8/۰3، رییس اداره ثبت اسناد و 

امالک شمال اصفهان موسوی – 119۵۰۴1 / م الف

آگهی

۱۶ بیماری و اختالل 
که موجب کاهش وزن ناخواسته می شوند

گهانــی و قابل توجه  علت الغری نا
وزن می تواند یک رویداد استرس زا 
باشــد که با برخی عوامل آن در این 

گزارش آشنا می شوید.
گهانــی و قابل توجــه وزن می تواند یک  علت الغری نا
رویداد اســترس زا باشــد و با این حال برخی اختالالت 
گهانی و  و بیماری ها نیز می توانند مســبب کاهــش نا
ناخواسته وزن شــوند و طبیعی اســت که مقدار قابل 
توجهی از وزن را پس از اســترس ناشــی از تغییر شغل، 

طالق، کار اضافی یا عزادار شدن از دست بدهید.
با این حــال کاهــش وزن قابل توجــه می تواند نتیجه 
اختالل خوردن مانند بی اشتهایی عصبی یا پرخوری 
عصبــی باشــد؛ در صورتی که تصــور می کنیــد اختالل 

خوردن دارید، با  پزشک مشورتی داشته باشید.
در صورتی که کاهش وزن شــما به دلیل یکی از دالیل 
ذکر شده نبوده و با دنبال کردن رژیم های کاهش وزن 
یا ورزش کردن وزن خود را کاهش نداده اید، به پزشک 
مراجعه کنید، زیرا ممکن است بیماری داشته باشید 

که نیاز به درمان دارد.
اطالعات قید شــده در این نوشتار ممکن است تصور 
گهانی شــما در  بهتــری در مــورد علــت کاهــش وزن نا
اختیارتان قرار بدهد، اما یادتان باشد که از این اطالعات 
بــه عنــوان راهی بــرای نتیجه گیــری اســتفاده نکنید 
همیشه برای تشخیص درســت و مناسب به پزشک 

عمومی مراجعه کنید. 
گهانی چقدر نگران کننده است؟ کاهش وزن یا الغری نا

وزن بــدن شــما می توانــد مرتبــا در نوســان باشــد، اما 
کاهش مداوم و ناخواسته بیش از ۵ درصد از وزن شما 

در طول ۶ تــا ۱2 ماه معموال دلیلی برای نگرانی اســت 
کاهش این مقدار وزن می تواند نشانه سوء تغذیه باشد، 
به این معنا که رژیم غذایی فرد مقدار مناسبی از مواد 

غذایی مغذی ندارد.
در صورت مشــاهده عالئم دیگر، مانند موارد زیر، باید 

توجه ویژه ای به کاهش وزن تان داشته باشید.
گهانی       چند علت الغری نا

*    خستگی
*     از دست دادن اشتها

*     افزایش بیماری ها یا عفونت ها
گهانی و غیر منتظره سایر علل شایع کاهش وزن نا

گهانی همیشه قابل شناسایی نیست،  علت الغری نا
اما عالوه بر دالیلی که قبال ذکر شد، اغلب نتیجه موارد 

زیر است:
*     افسردگی

*     غده تیروئید پرکار )پرکاری تیروئید( یا درمان بیش از 
حد تیروئید کم کار

*     سرطان
گهانی و کاهش وزن غیر        علل الغری نا

منتظره که شیوع کمتری دارد
گهانی ممکن اســت نتیجه  به ندرت، کاهــش وزن نا

موارد زیر باشد:
*     عوارض جانبی برخی از داروها

*     سوء مصرف مواد مخدر
*     بیماری قلبی، کلیوی، ریوی یا کبدی

*     مشکل غدد ترشح کننده هورمون - مانند بیماری 

آدیسون یا دیابت تشخیص داده نشده
*     یک بیماری التهابی طوالنی مــدت، مانند آرتریت 

روماتوئید یا لوپوس
*     مشــکالت دندانی - ماننــد از دســت دادن دندان، 

داشتن ارتودنسی تازه یا زخم دهان
*     بیماری که ســبب بروز دیســفاژی )مشــکالت بلع( 

می شود
*     مشکالت روده، زخم معده، بیماری کرون، کولیت 

اولسراتیو یا بیماری سلیاک
کتریایــی، ویروســی یــا انگلــی، ماننــد  *     عفونــت با

گاستروانتریت مداوم، سل )سل( یا HIV و ایدز
*     زوال عقــل، افــراد مبتال بــه زوال عقل ممکن اســت 

نتوانند نیازهای غذایی خود را برطرف کنند

کاهش وزن

یک مطالعه جدید نشان می دهد 
گر تا شــش  داروی دیابــت نوع 2 ا
ماه قبل از عفونت مصرف شــود، 
می تواند از بســتری شــدن و مرگ ناشــی از  کووید ۱9 

جلوگیری کند.
 »۱R-GLP« گونیســت گیرنــده   اســتفاده از یــک آ
می تواند به کنترل قند خون افراد مبتال به دیابت نوع 
2 که تحت درمان با انسولین بوده و با کنترل قندخون 

گونیست های  خود در چالش هستند، کمک کند. آ
»۱R-GLP« یک دسته از داروها با خواص ضد التهابی 
هستند که اغلب برای درمان تورم بافت بدن برخی از 

بیماران دیابتی استفاده می شود.
محققــان دانشــگاه ایالتی پنســیلوانیا دریافتنــد، 
گونیست های دارویی دیابت ۱R-GLP، در صورت  آ
مصرف شــش مــاه قبــل از عفونــت، می توانــد خطر 
بستری شدن یا مرگ ناشی از ویروس کرونا را کاهش 

دهــد. براســاس داده هــای موجــود، مصــرف دارو 
می تواند خطر بستری شدن در بیمارســتان را تا 33 

درصد و خطر مرگ را تا ۴2 درصد کاهش دهد.
این دارو ماننــد بســیاری از داروهــای دیابــت دارای 
خــواص ضدالتهابی اســت که بــه مقابله بــا عوارض 
جانبی جدی ویروس کمک می کند و باتوجه به اینکه 
دیابتی ها در معرض افزایش عوارض ناشــی از کووید 
هستند، این یافته ها می تواند برای افزایش میزان بقا 

در آنها بسیار مهم باشد.
پژوهشگران که یافته های خود را در 27 سپتامبر ) سه 
هفته پیش( در مجله دیابت منتشر کردند، داده های 
3۰ هزار بیمار دیابتی نوع 2 را که بین ژانویه تا سپتامبر 
2۰2۰ به کووید مبتال شده بودند، جمع آوری کردند.

گلوتید  گزناتید، سما گلوتید، ا داروهایی مانند دوال
گلوتید همگی در گروه داروهــای ۱R-GLP قرار  و لیرا
می گیرند. ایــن داروهــا دارای خــواص ضــد التهابــی 
هستند که به جلوگیری از بدترین اثرات عفونت کووید 

۱9 کمک می کند.

کاهش می دهد کرونا را  که خطر مرگ بر اثر  کشف یک داروی جدید 

پژوهش

امروزه با وجود تنوع زیاد خمیر دندان ها انتخاب یک 
خمیر دندان مناسب بسیار سخت شده است اما 
برای داشتن  دندان هایی سالم باید خمیر دندانی 

مناسب پیدا کرد.
      معیارهای انتخاب خمیر دندان 

معیار هــای مختلفی بــرای انتخاب خمیــر دندان 
وجود دارد که بر اساس آن ها بهترین خمیر دندان 
انتخاب می شــود کــه در ادامه ایــن معیار هــا را ذکر 

می کنیم. 
حاوی فلورین: فلوراید یــک ماده معدنی طبیعی 
اســت که مینای دندان را حفظ کــرده و با حفره ها 

مبارزه می کند.
گواهی هــای ســازمانی: برخــی از خمیردندان هــا 
دارای گواهینامه های اســتاندارد هستند، به این 
معنی که آن ها با الزامات خــود مطابقت دارند، که 
شامل خمیردندان حاوی فلوراید است، این خمیر 
دندان ها شامل موادی هستند که سالمت دهان و 

دندان را بهبود می بخشد.
دســتورالعمل داخــل محصــول را بخوانیــد: بایــد 
بروشورداخل آن را با دقت بخوانید و بررسی کنید، 
زیرا بعضی از خمیردندان ها برای همه افراد مناسب 
نیستند، به عنوان مثال باید از عدم وجود شیرین 
کننده هــا و مواد تشــکیل دهنــده آن هــا اطمینان 
حاصل کنید از استفاده خمیر دندان هایی شامل 
مــواد شــیمایی ماننــد کربنــات کلســیم، ســدیم 

سولفات هستند اجتناب کنید.
افراد مبتال به زخــم دهان نیــز بایــد از خمیردندان 
حــاوی SLS اجتناب کننــد، زیرا برخــی مطالعات 
نشان می دهد که ممکن اســت خطر ابتال به زخم 

دهان را افزایش دهد.
انتخــاب باید بر اســاس مشــکالت دهــان و دندان 
نیز انجام شود: افراد مبتال به مشکالت دهانی باید 

خمیردندان متناسب با نیاز خود انتخاب کنند و به 
عنوان مثال، برخی ممکن است به خمیردندان غیر 
حساسیتی نیاز داشته باشند، که حاوی ترکیبات 

خاصی مانند نیترات پتاسیم است.
ضرورت سفید کنندگی خمیردندان: برخی از افراد 
نیز که برای لبخنــد زیبا به دندان های ســفید نیاز 
دارند، می توانند از خمیر دندان حاوی سفید کننده 

استفاده کنند.
آزمایش میــزان فرســایش مینا: این آزمایــش برای 
تعیین فرسایش سطح مینا دندان انجام می شود، با 
بررسی اطالعات خمیر دندان می توانید از درصد این 

فرسایش مطلع شوید.
ک باعث بیماری لثه  جرم دندان: جرم ناشی از پال
می شــود، بنابراین باید بــه پزشــک مراجعه کنید 
تا خمیردنــدان کنترل کننــده  حاوی برخــی مواد 
شــیمیایی مانند پیروفسفات و ســیترات روی که 

ک جلوگیری می کند، تجویز کند. از ایجاد پال
خمیردندان هــای طبیعــی: خمیردندان هــای 
طبیعی حاوی فلوراید نیستند و از برخی مواد طبیعی 
مانند بی کربنات سدیم استفاده می کنند، بنابراین 
توصیه می شود مواد طبیعی موجود در خمیردندان 
را به ویژه برای افرادی که استفاده از فلوراید و سایر 

مواد شیمیایی حساسیت دارند بررسی کنید.
از خمیردندان های شــیرین اجتناب کنید: شــکر 
باعث پوسیدگی دندان می شود، بنابراین استفاده 
از خمیردندان های حاوی قند مناسب نیست، به 
ویژه اینکه خمیر دندان های کودکان حاوی مقدار 
زیادی قند است. تشخیص وضعیت دهان و دندان: 
قبــل از خرید خمیــر دنــدان، وضعیت دهــان باید 
تشخیص داده شود، آیا دندان ها حساس هستند 
یا خیر و آیا التهابی در لثه وجود دارد یا شاید پوسیدگی 

دندان نیز وجود دارد.

کنیم؟ چگونه خمیر دندانی مناسب پیدا 

دهان و دندان

ســیب پخته در طب ســنتی یــک داروی 
طبیعی برای درمــان برخی از بیماریهای 

بدن انسان است.
تحقیقات نشان داده است که سیب آب 
پز به دفــع چربی هــای اضافه از سیســتم 
بدن، هضــم غــذا و همچنین سیرشــدن 
کمــک می کند. پکتیــن موجود در ســیب 
به کاهش جذب چربی از طریق سلول ها 

کمک می کند.
خــوردن ســیب بــه صــورت خــام و آب پز 
بســیار مقــوی اســت، همچنیــن باعــث 
جلوگیری از تجمع چربــی بیش از حد که 

باعث چاقی می شود.
      فواید سیب قرمز پخته شده

 کمــک بــه داشــتن قلــب ســالم: توانایی 
کنترل بیماری های مختلف قلبی مشابه 
حمله قلبی را دارد و با تامین هوا و جریان 
مناســب خون به قلب، قلب را سالم نگه 

می دارد.
 جلوگیــری از خســتگی مفــرط: خــوردن 
چربــی  از  جلوگیــری  بــه  پختــه  ســیب 
بیــش از حــد کــه باعــث چاقــی می شــود 
و بیماری هــای مرتبــط بــا چاقــی کمــک 

می کند.
کنتــرل ســطح قنــد خــون: یکــی دیگــر 
از مزایــای مصــرف "ســیب آب پــز" حفــظ 
قند خــون طبیعی اســت، به ایــن ترتیب 
کــرد.  جلوگیــری  دیابــت  از  می تــوان 
بنابراین، افراد مبتال به دیابت باید سیب 
آب پز بخورند تا قند خون خــود را کنترل 

کنند.
ســیب آب پز برای حفظ سطح کلسترول 
در بــدن مــا خــوب و موثــر اســت. با ایــن 
حــال، همچنین بــه جلوگیــری از هرگونه 
بیماری هــای قلبی مانند ســکته و ســایر 
عــوارض مرتبــط بــا ضربــان قلــب کمــک 

می کند.
به عنوان ملین، به خوبــی عمل می کند: 
سیب قرمز روشــن برای تســریع هضم در 
بدن اســتفاده می شــود و به جــذب مواد 
مغــذی کمــک می کنــد و کلســترول بد یا 

چربی نیست.

طب سنتی

خواص سیب پخته
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گرام باالخره  کاربران نســخه تحت وب اینســتا
پس از ســال ها انتظار می تواننــد از طریق این 
ک گذاری پســت های عکس  نسخه به اشــترا
محــور یــا ویدیوهــای کمتــر از ۱ دقیقــه اقــدام 

کنند.
باالخــره پــس از ســال ها انتظــار، امکان ایجاد 
گرام  پســت از طریق نســخه تحت وب اینســتا
فراهــم شــد. این شــبکه اجتماعــی در قالــب 
بــه روز رســانی هایی کــه ارائــه خواهد کــرد به 
کاربران در سراســر جهان اجــازه می دهد که از 
طریق مرورگر کامیپوتر خود به پست عکس ها 

و ویدیوهای زیر ۱ دقیقه بپردازند.
این قابلیت زمانی مفید واقع می شود که کاربر 
به تلفن همراه خود دسترسی نداشته باشد. 
عالوه بر این کســب و کارها و افراد مشتاقی که 
می خواهنــد از دوربین های گران قیمت خود 
نهایت اســتفاده را ببرنــد نیز می تواننــد از این 
گرام اســتفاده کــرده و  قابلیــت جدید اینســتا
عکس های خود را به صورت مستقیم از طریق 

ک بگذارند. کامپیوتر به اشترا
گرام نیز از  البته کاربران نســخه موبایل اینستا
به روز رسانی ها بی نصیب نمانده اند. قابلیت 
 COLLABS جدید این شــبکه اجتماعی کــه
نام دارد به صورت آزمایشــی فعال شده است 

گی یاد  و از ایــن پس دو کاربر بــا اســتفاده از ویژ
ک گذاری  شده می توانند در نوشتن و به اشترا

ریلز و پست ها با یکدیگر همکاری کنند.
به منظــور انجام این کار کاربر اول می بایســت 
کــردن  کاربــر همــکار خــود را از صفحــه تــگ 
انتخاب کرده و او را در فرایند نوشــتن دخالت 

بدهد. 
فالوورهای هر دو کاربر می توانند پست ساخته 
شده با استفاده از این روش را مشاهده کنند 
و حتی ویو ها، الیک ها و کامنت های دریافت 
شــده بــرای هــر دو کاربــر بــرای همــان پســت 

یکسان منظور خواهد شد.
تست دیگری که انجام خواهد شد به کاربران 
اجازه می دهــد که به طــور مســتقیم از طریق 
دکمه پســت جدید به جمع آوری کمک های 
مالی عــام المنفعــه و خیریــه بپردازنــد. عالوه 
کتبــر تمامی کاربــران می تواننــد  بر ایــن از 2۱ ا
افکت هــای موســیقی محــور ریلــز از قبیــل 
SUPERBEAT و DYNAMIC LYRICS را 
گرچــه به اندازه  مشــاهده کنند. این قابلیت ا
گی هــای جدیــد دیگــر چشــم گیــر نیســت  ویژ
امــا بــه کاربــران کمــک می کنــد کــه بــه جــای 
ک گذاری محتوا  ویرایش کردن روی به اشترا

تمرکز کنند.

امکان ایجاد پست جدید 
گرام فراهم شد در نسخه دسکتاپ اینستا

فناوری از کدهای مخفی آیفون چقدر می دانید؟
کدهــای شــماره گیر،  کدهایــی  

هســتند کــه می تواننــد کارهای 
از  دهنــد،  انجــام  مختلفــی 
جمله اینکه بــا شــماره گیری این کدهــا در آیفونتان 
IMEI دستگاهتان را شناسایی کنید و یا ببینید که 

سیگنال فعلی گوشی تان چقدر قوی است.
سرگرم کننده است که چیز جدیدی در مورد فناوری 
مورد اســتفاده روزانــه خــود بیاموزیــد و ویژگی های 
گر زمان  کوچکی که تبلیغ نمی شوند کشف کنید. ا
زیادی را صرف جست وجو و بررسی ویژگی های تلفن 
همراهتان نکرده باشید، احتماال کدهای شماره گیر 
نیز از جمله ویژگی های پنهان برای شــما هســتند. 
کدهای شماره گیر، همان طور که از نامشان مشخص 
است، کدهایی هستند که شما در برنامه تلفن آیفون 

خود شماره گیری می کنید.
این کدها می توانند کارهای مختلفی انجام دهند، 
یکی به شــما اجــازه می دهــد IMEI دســتگاهتان را 
شناســایی کنید و دیگری می تواند به شــما نشــان 
دهد که سیگنال فعلی گوشی تان واقعا چقدر قوی 
است. این کدها می توانند تنظیمات را تغییر داده یا 

داده هایی را که نمی دانستید به شما نشان دهند.
افشــای کامل این کدها می تواند مشکل ساز باشد 
و بســته به اتصاالت اپراتــوری تلفن همــراه،  ممکن 
است کار نکند.  با این حال، این کدها آزمایش شده و 
واقعی هستند و با ترکیب مناسبی از دستگاه و اپراتور، 

کار می کنند. 

      IMEI آیفون خود را بررسی کنید
IMEI آیفون شما یک شماره منحصربه فرد است که 
می تواند برای شناسایی دستگاه شما استفاده شود. 
به همین دلیل، اغلب برای بررسی اینکه آیا تلفن به 
سرقت رفته است یا خیر، استفاده می شود. مهم این 
است که این شــماره را به افراد دیگر ندهید. برای به 
دست آوردن کد IMEI،  یک راه از طریق کد شماره گیر 
است.۰۶#* را شماره گیری کنید و قبل از اینکه فرصتی 
برای ضربه زدن به دکمه تماس پیدا کنید، صفحه 

اطالعات دستگاه ظاهر می شود.  

      قدرت سیگنال آیفون خود را بررسی کنید
آیا تا بــه حال اینترنت ضعیفــی را تجربــه کرده اید، در 
حالی که آیفون شــما ادعا  می کند که سیگنال های 
قــوی و کامــل دارد؟ اینجاســت کــه آزمــون میدانی 
می توانــد مفیــد باشــد؛ این منــوی پنهــان حــاوی 
اطالعات زیادی در مورد سیستم تلفن همراه است،  
البته ایــن ویژگی بــرای زمانی اســت کــه آیفون های 
قدیمی دارای ویژگی هایی هســتند که آیفون های 
گر آیفون  ۵G دارید )آیفون ۱2 یا سری  جدید ندارند. ا
آیفون ۱3(، نمی توانید از این کد استفاده کنید. همه 

آیفون ها می توانند از منوی تست میدانی استفاده 
کنند، اما تنها آیفون های LTE قادر خواهند بود قدرت 

سیگنال گوشی خود را مشاهده کنند.
کــد  شــماره گیر  از  می توانیــد  کار  برای ایــن 
*#۱23۴۵#3۰۰۱* بــرای آوردن منوی تســت زمینه 
استفاده کنید. در این بخش اطالعات زیادی وجود 
دارد اما آنها را نادیده بگیرید و روی نماد منوی سمت 
راســت ضربه بزنید. ســپس بــه بخــش LTE بروید و 
SERVING CELL MEAS را انتخاب کنید. اعداد 
کنــار RSRP۰ و RSRP۱ را کــه به ترتیــب نمایانگر برج 
سلولی فعلی و برج پشتیبان هستند، بررسی کنید. 
هرچه عدد به صفر نزدیک باشد، ارتباط شما با برج 

بهتر است و هرچه دورتر باشد، ارتباط بدتر است.
      مسدود کردن تماس های خروجی

سپردن آیفون به شخصی دیگر برای استفاده، ممکن 
گر  اســت یک تمرین طاقت فرســا در اعتماد باشد. ا
یکی از نگرانی های شــما این اســت که آن شخص با 
آیفون شــما با چه کســی تماس می گیرد، بدانید که 
یک کد شماره گیر ســریع برای مســدود کردن همه 
تماس های خروجی وجود دارد. *33 *را شماره گیری 
کنید و سپس یک پین چهار رقمی و # )به عنوان مثال 
#۱23۴*33*( وارد کنید. این پین اطمینان می دهد 
ک را به راحتی غیرفعال کند.  که کســی نمی تواند بال
هنگامی که دکمه تماس را فشار می دهید، ویژگی اجرا 
می شود. سپس می توانید با تایپ کردن همان کد و 

ترکیب PIN آن را غیرفعال کنید.

فناوری

حکایت

ترافل معموال به شکالت های کروی شکلی 
می گویند که رویه اش با شــکالت پوشیده 
شــده و داخلش هــم از بیســکویت و خامه 
و انــواع مغزهــا و کارامــل و غیــره اســتفاده 

می شود.
 این شیرینی بدون فر آماده می شود. ترافل 
از آن نوع شــیرینی های خوشمزه ای است 
کــه خیلــی ســریع و راحــت در خانــه تهیــه 
گــر در پخت و پــز مبتدی  می شــود، حتــی ا
باشــید. عــالوه بر ایــن ظاهــر جالب ایــن 
شــیرینی هم بســیار وسوســه برانگیز است 
و بــرای پذیرایــی از مهمان هــا در یــک 
دورهمی صمیمی پاییــزی انتخــاب خیلی 
خوبی بــه نظر می رســد. در این بخش یک 
نــوع ترافــل خوشــمزه را بــه شــما آمــوزش 
کــه طعــم بی نظیــری دارد. بــا  می دهیــم 
ما همــراه باشــید تا با هــم طرز تهیــه ترافل 

فندقی شکالتی را ببینیم.
      مواد الزم

• بیسکویت پتی بور: یک بسته
• شکالت شیری: ۱۰۰ گرم

• پودر نارگیل: 3 قاشق غذاخوری
• خامه: 3 قاشق غذاخوری

• فندق خام: 3۰ گرم
      طرز تهیه ترافل فندقی شکالتی

      مرحله اول
برای آمــاده کردن این ترافــل خوش طعم، 
ابتــدا بیســکویت پتی بــور را پــودر کنیــد و 
ســپس  بریزیــد.  دلخــواه  ظــرف  درون 
شــکالت ها را بــه روش بن مــاری آب و بــه 
بیســکویت اضافــه کنیــد. در ایــن مرحلــه 
مخلــوط  بــه  را  نارگیــل  پــودر  و  خامــه 
بیســکویت و شــکالت اضافه کرده و خوب 

مخلوط نمایید.
      مرحله دوم

مواد را کامال با هم مخلــوط کنید تا به یک 
خمیــر یکدســت و منســجم تبدیل شــود. 
زمانــی که مــواد کامــال باهم مخلوط شــد، 
باید به چنین بافتی برســد. ســپس خمیر 
آماده شــده را به مدت چنــد دقیقه درون 
یخچــال قــرار دهید تــا قابلیت فــرم گرفتن 

داشته باشد.
      مرحله سوم

در این مرحله، از خمیر آماده شده به اندازه 
یک قاشــق غذاخوری برداریــد و درون آن 

یک فندق قرار دهید و کامال گرد نمایید.
ترافل هــای آمــاده شــده را بــه مــدت نیــم 
ســاعت درون یخچال قــرار دهید تــا کامال 

سفت شود.
      مرحله چهارم

ج  بعــد از اینکــه ترافل هــا را از یخچــال خــار
کردید، روی آن را شــکالت آب شده ریخته 
و با پودر پســته تزئین کنیــد و به مدت نیم 
ساعت درون یخچال قرار دهید تا شکالت 
ببندد. بعد از نیم ساعت، هنر آشپزی شما 

یعنی ترافل فندقی شکالتی آماده است.

بوعلی سینا مدت زیادی از عمرش را به سیاست 
و وزارت گذرانــد و وزارت چند پادشــاه را داشــته 
است و این از جمله چیزهایی است که علمای 
بعد از او بر وی عیب گرفته اند که این مرد وقتش 
را بیشتر در این کارها صرف کرد، در صورتی که با 
آن استعداد خارق العاده می توانست خیلی نافع 

تر و مفیدتر واقع شود.
یک وقتــی بوعلــی بــا همــان کبکبــه و دبدبه و 
دستگاه وزارتی و غالم ها و نوکرها داشت از جایی 
عبــور می کــرد، به مــرد کناســی برخورد کــرد که 
داشــت کناســی می کــرد و مســتراحی را خالــی 

می نمود.
بوعلی هم معروف است که سامعه خیلی قوی 
داشته و حتی مطالب افسانه واری در این مورد 

می گویند.
کناس با خودش شعری را زمزمه می کرد. صدا به 

گوش بوعلی رسید:
گرامی داشتم ای نفس از آنت

که آسان بگذرد بر دل جهانت
بوعلی خنده اش گرفت که این مرد دارد کناسی 
می کند و منت هم بر نفســش می گذارد که من 
تو را محترم داشتم برای اینکه زندگی بر تو آسان 

بگذرد.
دهنه اسب را کشید و آمد جلو گفت: انصاف این 
اســت کــه خیلــی نفســت را گرامی داشــته ای! 
از این بهتر دیگر نمی شد که چنین شغل شریفی 

انتخاب کرده ای.
مرد کناس، از هیکل و اوضاع و احوال شناخت 
که این آقا وزیر است. گفت: نان از شغل خسیس 

خوردن به که بار منت رییس بردن.
گفت: همین کار من از کار تو بهتر است. بوعلی از 

خجالت عرق کرد و رفت.

طرز تهیه ترافل فندقی 
بدون فر

کناس مرد 

مدیر عامل اینتل اظهار داشت 
کــه فــروش لــپ تــاپ با مشــکل 
کمبــود  عرضــه روبــرو شــده و 

تراشه نیز حداقل تا سال 2۰23 پایان نمی یابد.
به گفته پت جلسینگر مدیر عامل اینتل، کمبود 
جهانی تراشــه تــداوم دارد و مــدت طوالنی تری 
مشــکل ســاز خواهــد بــود. انتظــار می رود ایــن 
کمبــود حداقــل تــا ســال 2۰23 پابرجــا باشــد. او 
کنون در بدترین شرایط قرار داریم، اما  گفت: ما ا
هر سه ماه در ســال آینده شــرایط مان به تدریج 

بهتر خواهد شد.
بــه نظــر می رســد AMD رقیب اینتــل انتظــارات 
کــه  خوشــبینانه تــری داشــته باشــد، در حالــی 
مدیرعامل AMD لیزا سو، در کنفرانس کد 2۰2۱ 
گرچه عرضه در آینده نزدیک،  اظهار داشــت که ا
کم اســت، اما با ادامه تولیــد در ســال 2۰22 بهتر 
می شــود. اوضاع نه بالفاصله، اما با سطح شیب 
داری در سال آینده بهتر می شود. از سوی دیگر، 
انویدیــا نیــز در مــورد مشــکالت عرضه در سراســر 
گرافیک هــای خــود انتظــار  کارت  2۰22 بــرای 

چشم انداز کمتر امیدوارانه اینتل در حالی است مشابهی داشت.
که ایــن شــرکت اعــالم کــرد کــه 2 درصــد از درآمد 
گروه CLIENT COMPUTING که تراشــه های 
دسکتاپ و لپ تاپ خود را تولید می کند را کاهش 
داده است. به این معنی که شرکت های لپ تاپ 
قطعات کافــی بــرای تولیــد ندارند. ایــن الگویی 
اســت که قبال در گزارش های دیگر دیده بودیم، 
تحلیلگران قبال کمبود قطعات را به عنوان عامل 
اصلی در کند شدن فروش لپ تاپ معرفی کرده 

بودند.

کمبود تراشه تا سال ۲۰۲۳ ادامه چالش شرکت های فناوری با 

فناوری

دستپخت
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در اجرای ماده 2۰8 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۶۶ و اصالحات بعدی به مودیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد راس ساعت 1۶تاریخ های تعیین شده ذیل درهیات حل اختالف 
مالیاتی بدوی که در محل اداره امور مالیاتی کاشان به ادرس میدان جهاد تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.درغیر اینصورت حسب مقررات تبصره 2۴۶ قانون مالیات های مستقیم رای 

صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

در اجرای ماده 2۰8 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد در صورت داشتن اعتراض )با رعایت مفاد 2۴7 الحاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت 1۳88( ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام 
االختیار به اداره امورمالیاتی کاشان       واقع در میدان جهاد      مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به اداره امور مالیاتی   کاشان     تسلیم نمایید.
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