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جامعه از شرایط کرونایی احساس نگرانی  می کند و دغدغه پیک ششم محسوس است. مقامات 
وزارت بهداشت مسئول در ستاد ملی کرونا نیز توصیه به تعویق بازگشایی مدارس در آبان ماه دارند، 
اما آموزش و پرورش نگران وضعیت آموزشی دانش آموزان است.  به گزارش الف، یک اراده در دولت 
و به ویژه در وزارت آموزش و پروش مایل است مدارس از نیمه آبان ماه به شکل سراسری اما تدریجی 
بازگشایی شوند درحالی که از شهریورماه موضوع بازگشایی مدارس به شکل آموزش غیرحضوری 
به شکل یک دغدغه در فضای عمومی جامعه مطرح اســت.  درحالی که وزارت آموزش و پرورش 
هنوز وزیر خود را نشناخته است اما به نظر می آید اراده یاد شده در دولت واکسیناسیون گسترده 
در کشور را نقطه قوتی برای توجیه بازگشایی مدارس و از سرگیری شیوه آموزش حضوری می داند. 

خانواده ها نگران؛ دولت اما مصمم
در این شرایط خانواده ها هم نگران سالمت فرزندان شان هستند و شیوع گسترده احتمالی کرونا 

و شروع یک پیک دیگر به این نگرانی دامن زده است. البته دولت برای کاهش این دغدغه ها...

بازگشایی مدارس؛ آموزش و پرورش: هر چه زودتر

کارشناسان سالمت : چرا عجله؟!

ایجاد رونق دربازار سهام 
با لغو قیمت گذاری دستوری

معاون فنی گمرک ایران:

ممنوعیت واردات برنج
 پابرجاست

چالش های اقتصادی 
در صنعتی ترین استان کشور:

کارگر از یک شرکت  اخراج ۱۵۰ 
ریسندگی در اصفهان

ح کرد؛  سخنگوی صنعت برق اصفهان مطر

تالش برای تامین برق 
اصفهان در فصل زمستان

استان اصفهان 
در رتبه اول 

کشور خرابی راه های 
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2 لقب جدید مهدی طارمی در لیگ پرتغال

لزوم خروج بانک ها 
از بنگاهداری غیرضروری 

۶

ذوب آهن اصفهان در ۶ ماهه اول ســال ۱۴۰۰ با وجود کمبود 
مواد اولیه و بحران آب ، در تولید چدن مذاب ۱۰ درصد نسبت 
به ۶ ماهه اول سال گذشته رشد داشت و ۱۲ محصول جدید 
نیز به سبد محصوالت این مجتمع عظیم صنعتی اضافه شد.

منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با بیان این 
مطلب گفت : با جهــش قابل توجه درآمد، ســود خالص این 
شرکت رشد چشمگیری نسبت به ۶ ماهه اول سال گذشته 

داشته است .
وی افزود : میزان صادرات ۶ ماهه اول سال جاری این مجتمع 
عظیم صنعتی نیز ۶۰۵ هزار و ۶۰۶ تن می باشد که ارزش دالری 

آن ۱۰۵ درصد و تناژ آن ۳۱ درصد رشد داشته است.
      افزایش سود خالص

در شش ماهه سال اول جاری تقریبا ۹۰ درصد سود سال ۱۴۰۰  
در ذوب آهن اصفهان ثبت شد  و برای اولین بار حاشیه سود 
شرکت به باالی ۱۰ درصد رسید.شرکت ذوب آهن اصفهان در 
۶ ماهه منتهی به شهریور برای هر سهم ۳۳۱ ریال سود محقق 
کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۲۷۰ درصدی داشته 
است. ســود ناخالص با رشــد ۱۹۵ درصدی به ۳۹۳۰ میلیارد 

تومان و سود خالص به ۲۰۳۶ میلیارد تومان رسید.
      پروژه های توسعه 

ذوب آهن اصفهان در ۶ ماهه اول ســال جاری ۶پروژه جهت 
تامین پایدار آب کارخانه، ۲ پروژه جهت توسعه و بهینه سازی 
ظرفیت تولید و ۵ پروژه جهت اصالح ساختار فنی کارخانه در 

دست اقدام دارد.
      طراحی و تولید محصوالت جدید

ذوب آهن اصفهان با اهداف وشاخص های برنامه ای خود هر 
سال تعدادی از پروژه های طراحی و توسعه محصول جدید را 

آغاز و در طی آن، محصوالت جدید فوالدی در رده فوالدهای 
صنعتی و ساختمانی را تولید و عرضه می نماید که در این راستا 
در شش ماهه ابتدای سال جاری و مطابق با اهداف استراتژیک 

تعریف شده اقدامات زیر انجام شده است:
DIN۴88B۵۰۰B۱.    میلگرد آجدار،قطر۱۲،مارک

7۰CR2 ۲.    میلگرد ساده قطر ۳۰ مارک
 SAE ۱۰۰۸ ۳.    کالف قطر ۷.۵ کششی مارک

۴.    تیرآهن سبک M سایز۱۴،مارک۳۷
7۰CR2 ۵.    میلگرد ساده، سایز ۵۰،مارک
ST-۳7 ۶.    میلگرد ساده، سایز ۶۰،مارک

۷.    تیرآهن بال شیبدار، سایز۲۰، مارک ۵۲ 
۳1MN۵ ۸.    میلگرد ساده، قطر ۸۰، مارک

C82D2 ۹.    بیلت ۱۳۰*۱۳۰ مارک
 C82D2+CR ۱۰.    بیلت ۱۳۰*۱۳۰ مارک

۳1MN۴ مارک  TH۳۶۱۱.    آرک تونلی
 UIC۵۰ ۱۲.    ریل

      دستاوردهای مهم ذوب آهن اصفهان در نیمه 
نخست سال جاری 

-    انتخاب ذوب آهن به عنوان بنگاه اقتصادی ممتاز وزارت کار
-    انجام موفقیت آمیز تعمیرات اساسی کوره بلند شماره ۲

-    تقدیر اســتاندار از مدیریت ذوب آهن به عنــوان کارفرمای 
سالمت محور استان

-    بومی سازی چرخ و محور قطارهای های مانوری در پویش 
بازرگان ذوب آهن

-    کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب با اجرای طرحهای توسعه
-    تولید میلگــرد ۵۰ مــارک7۰CR2  با ارزش افــزوده باال جهت 

تامین نیاز کشور

-    تولید ریل مترو ۵۴E1 جهت مترو تهران
TH۳۶ تولید آرک معدن    -

V21  صادرات اولین محموله آرک معدن    -
-    تولید میلگرد آلیاژی ۳۰

-    کسب تندیس طالئی و گواهینامه برند سبز
گن و ارسال به ذوب آهن -    بارگیری مواد فله ای از کشتی به وا

-    دستیابی به رکورد تولید ۲۵ ساله کالف 
      جوایز، گواهینامه ها و تقدیرنامه های اخذ شده توسط 

شرکت
-    کسب تندیس طالئی و گواهینامه برند سبز

-    تمدید اعتبار و صدور گواهینامه های سیستم های مدیریتی 
استاندارد شرکت

-    انتخاب شرکت ذوب آهن به عنوان بنگاه اقتصادی ممتاز 
وزارت کار

-    دریافت تندیس زرین رضایت مندی مشتری 
-    صدور مجدد گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست

-    تقدیر اســتاندار اصفهــان از مدیریــت ذوب آهــن به عنوان 
کارفرمای سالمت محور نمونه استان

-    دریافــت نشــان عالــی روابــط عمومــی از صنعــت روابــط 
عمومی ایران

-    تقدیر مدیرکل امور مالیاتی استان از اقدامات مبارزه با پول 
شویی ذوب آهن اصفهان.

-    تقدیــر وزیر راه و شهرســازی از زحمات بــی دریغ مدیریت و 
کارکنان ذوب آهن اصفهان.

-    کسب عنوان تعاونی برتر ملی برای دومین بار، توسط تعاونی 
مصرف کارکنان دریافت تندیس زرین و لوح تقدیر در بزرگترین 

گردهمایی مدیران صنعت و تجارت

حرکت ذوب آهن اصفهان در مسیر توسعه با تولید محصوالت جدید
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راه اندازی کتابخانه تخصصی 
یگان ویژه نیروی انتظامی 

در اصفهان

ابوالقاسم خیابانی - شهردار انارک

شــهرداری انــارک باســتناد مصوبــه شــماره ۳ مورخــه 1۴۰۰/۵/21 شــورای اسالمی شــهر انــارک درنظــردارد تعــداد ســه قطعــه 
زمیــن بــا کاربــری مســکونی و یــک قطعــه زمیــن تجــاری واقــع در کوی ناروســینه بــا قیمت پایــه کارشناســی با مشــخصات جدول 

و پــالک تفکیکــی و کروکــی محــل کــه بــه پیوســت میباشــد ازطریــق مزایــده عمومی بــه فــروش برســاند.
لــذا متقاضیــان محتــرم میتوانند تــا پایــان وقــت اداری روز چهارشــنبه 1۴۰۰/۰8/2۶ با تکمیل اســناد مزایــده و مــدارک موردنیاز 
بــه انضمــام یــک فقــره فیــش واریــزی نقــدی بــه حســاب ســپرده شــهرداری ۰1۰۵7۴81۶7۰۰۰ نــزد بانک ملــی انارک بــه عنوان 
ســپرده کــه بــرای پــالک شــماره 111 مبلــغ 8۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال و پــالک 1۳1 مبلــغ 92/۶2۵/۰۰۰ ریــال بــرای پــالک 1۳2 
مبلــغ 81/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بــرای قطعــه شــماره 22 تجــاری مبلــغ ۴۰/8۰۰/۰۰۰ ریــال جهــت شــرکت در مزایــده را در دو پاکــت 
جداگانــه سربســته الک مهــر شــده )در پاکــت الــف( فیــش واریــزی نقــدی ســپرده و در پاکــت )ب( بــرگ پیشــنهادی قیمــت، 
فتوکپــی شناســنامه، کارت ملــی و دیگــر اســناد مزایــده بــه دبیرخانــه محرمانــه شــهرداری انــارک تحویل و رســید دریافــت نمایید.

121۴1۶۰ / م الف

آگهی مزایده 
فروش زمین مسکونی واقع در کوی ناروسینه

سالپنجم-شماره12۶1-پنجشنبه۶آبان1۴۰۰-21ربیعاالول1۴۴۳
کتبر2۰21-قیمت:2۰۰۰تومان-8صفحه 28ا

# اصفهان  تنها  نیست

ح کرد: مدیرعامل فوالد مبارکه مطر

توسعه سرمایه های انسانی، 
رکن اصلی تحقق توسعه
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شرکتآبوفاضالباستاناصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان درنظردارد عملیات اجرایی به شرح 
گذار نماید. زیر را ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط وا

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292:
 تا ساعت  1۳:۰۰ روز شنبه به تاریخ 1۴۰۰/۰8/22

تاریخ گشایش اسناد مناقصه:
 از ساعت ۰8:۳۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ 1۴۰۰/۰8/2۳

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

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-۶۶8۰۰۳۰ ۳ -  ۰۳1 )داخلی ۳9۵(

نام روزنامه: سیمای شهر
تاریخ انتشار: 1۴۰۰/۰8/۰۶

نوبت اول
گهیبرگزاریمناقصهعمومی آ

موضوع مناقصهشماره مناقصه
محل تامین 

اعتبار
برآورد  )ریال(

مبلغ تضمین 

)ریال(

۴۰۰ - ۳ - 1۴۰/۳

تهیه مصالح و تکمیل 

ساختمان و سوله 

شیرآالت ایمان شهر

1۰،۰۶۳،۴۴۶،79۴۴۳2,۰۰۰,۰۰۰جاری



سال پنجم - شماره  12۶1 
 پنجشنبه   ۶ آبان  1۴۰۰ - 21 ربیع االول 1۴۴۳

28  اکتبر    2۰21 اقتصاد2

معــاون فنــی گمرک ایــران از آخریــن وضعیــت 
تعیین تکلیــف و ترخیــص ۱۱۵ هزار تــن برنج در 
زمــان ممنوعیــت فصلــی و احتمــال ترخیــص 
۸۵ هــزار تــن آن در آینــده نزدیــک خبــر داد. به 
گزارش ایســنا، ممنوعیت فصلی واردات برنج از 

ابتدای مرداد آغاز و تا پایان آبان ماه ادامه دارد.
 اما دراین مدت حواشی مربوط به تعیین تکلیف 
و ترخیص برنج هایی که درآستانه ممنوعیت و 
یا بعدازآن بــه گمرک و بنادر رســیده بودند، کم 
نبود و رایزنی ها و پیشــنهادات متفاوتی دراین 
رابطه جهــت تامین نیــاز بــازار و تعدیل قیمت 

مطرح شد.
اخیرا به نقل از معاون وزارت صمت اعالم شد 
که ممنوعیت فصلــی واردات برنــج از اول آبان 
ماه لغو شــده و ممنوعیــت ثبت ســفارش این 
کاال برداشته شــده اســت کــه درایــن حالــت 
ممنوعیــت یک مــاه زودتــر پایان یافته اســت.

این درحالی اســت که جریان لغو ممنوعیت و 
تکلیف برنج های دپــو در بنــادر از معاون فنی 
گمرک ایــران مــورد پرســش قــرار گرفــت و وی 
دراین باره به ایسنا اعالم کرد که در جلسه های 
اخیــر مصوبــه و یــا بخشــنامه ای درمــورد لغــو 
ممنوعیت فصلــی واردات برنج صادر نشــده و 
متعاقب آن ابالغیــه ای به گمرک اعالم نشــده 
اســت، برایــن اســاس ممنوعیت فصلــی فعال 
پابرجــا اســت. ارونقــی درادامــه بــه آخریــن 
وضعیــت ترخیص برنــج  اشــاره کــرد و توضیح 
داد که حــدود ۱۵ هــزار تــن قبــل از ممنوعیت 
به آب های ایران رســیده بود ولی تاریخ قبض 
انبار آن بعد از ممنوعیت صادرشده بود، براین 

اســاس باتوجــه بــه شــروط تعیین شــده برای 
ترخیص برنج درزمــان ممنوعیت که به تاریخ 
کید دارد امــکان ترخیص  ورود تــا ۳۱ تیرمــاه تا
نداشت، ولی به هرصورت باتوجه به اینکه قبل 
از ممنوعیت به آب های ایران رسیده بود، طی 
مصوبه ستاد تنظیم بازار وزارت صمت چندی 
پیش ترخیص شد. وی درادامه بااشاره به ۱۵ 
هزار تن برنجــی که ازقبل در گمــرک مانده بود 
گفت: ایــن برنج هــا باقیمانــده ترخیص هــای 
۹۰ درصدی گذشــته اســت کــه ۱۰ درصدهای 
باقی مانــده باید بــا صدور کــد رهگیــری بانک 
و تأمیــن ارز ترخیص شــود، بر این اســاس طی 
مکاتبه اخیر گمــرک با وزارت جهاد کشــاورزی 
مقرر شــد تکلیف ایــن برنج هــا نیز مشــخص و 

بعد از صدور کد رهگیری بانک ترخیص شود.
این مقام مسوول در گمرک ایران از وضعیت ۸۵ 
هزار تن برنــج دیگر که بعــداز ممنوعیت فصلی 
واردشده  و در بندر شــهید رجایی و چابهار دپو 
شــده اند نیــز خبــر داد و یــادآور شــد کــه باتوجه 
کرات  به اهمیت تامین برنــج در بازار، طــی مذا
صورت گرفته احتماال به زودی این ۸۵ هزار تن 

نیز ترخیص و روانه بازار خواهد شد.

معــاون حقوقی ســتاد مبارزه بــا قاچــاق کاال و 
ارز، طــرح مقابلــه با مــواد دخانی را طــرح مهم 
ح نیز  دیگر این ســازمان خواند و گفت: این طر
هم زمان درحال اجرایی شــدن است اما چون 
ک دراین حوزه وجود ندارد،  مطالبه مانند پوشا
درخصــوص عملکرد مــا و سرنوشــت کاالهای 
دخانی ضبط شده مانند سیگارهای خارجی، 
پرســش صــورت نمی گیــرد. عملکــرد مــا در ۶ 
ماهه سال ۱۴۰۰، نشان می دهد که حدود ۱۲۳ 
میلیون نخ ســیگار و ۱۷ هــزار کیلو انــواع توتون 
کــو جمع آوری شــده اســت. درمجمــوع  و تنبا

ارزش کل عملکرد این طرح ۷۵ میلیارد تومان 
اســت که ایــن کاالهــا نیــز در ســازمان تملیکی 

انبارشده اند.
مصطفی پورکاظم شایسته بیان کرد: ما دو کاال 
ک  را اصرار داریم که فروخته نشــود؛ یکی پوشا
که بــازار داخلی هیــچ نیــازی به آن  اســت. چرا
ندارد و دیگری هم کاالی دخانی؛ به این جهت 
که کارخانه های داخلی ما با همان برند خارجی 
درحال تولید هســتند. ازجهت بهداشتی نیز، 
تولید داخلی بــه نفع مــردم اســت بنابراین دو 
کاالی یادشده به اصرار ستاد باید امحاء شوند. 
درحــال حاضر مجــوز امحــاء آن هــا از ســازمان 
بهداشــت و درمان و همچنین محیط زیســت 
گرفته شــده اســت.او پیرامون طرح جدید این 
ک اظهار کرد:  ســتاد درخصوص قاچاق پوشــا
ستاد مبارزه با قاچاق درادامه طرح های سال 
ح مقابلــه با برندهــای مورد  ۹۷ و ۹۸، یــک طر
ک قاچاق را از مهرماه ۱۴۰۰ درسطح کشور  پوشا

ازجمله تهران شروع کرده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت شــبکه برق ایران، 
تداوم روند سوخت رسانی به نیروگاه ها و مصرف 
بهینه بــرق و گاز را مهم ترین شــرط تامین برق 
پایــدار در زمســتان دانســت و گفــت: با شــروع 
فصل سرما و افزایش مصارف گاز بخش خانگی، 
میزان ســوخت تحویلی بــه نیروگاه هــا کاهش 
پیدا می کنــد و لزومــا تامیــن به موقع ســوخت 
موردنیاز نیروگاه ها عامل اساسی درتامین برق 

پایدار کشور است. 
بــه گزارش ایســنا، مصطفــی رجبــی مشــهدی 
در خصــوص وضعیــت ســوخت در زمســتان 
کــرد: امســال باتالش هــای  امســال اظهــار 
وزارتخانه هــای نفــت و نیــرو قبــل از شــروع 
فصل ســرما، تدابیر بســیار خوبی بــرای تامین 
سوخت کافی نیروگاه ها اندیشیده شده است 
تا نگرانــی ناشــی ازاین موضــوع کاهــش یابد و 
روند سوخت رسانی مطلوب به نیروگاه ها برای 
تأمین انرژی برق پایدار در زمســتان امسال به 
بهترین شــکل ممکن انجام شــود.وی اضافه 
کرد: در حال حاضر میزان ذخایر نفت گاز و نفت 
کوره نیروگاه ها نسبت به سال گذشته از شرایط 
بهتری برخوردار است. تداوم این روند می تواند 

نقش موثــری در تامین انــرژی موردنیاز بخش 
برق کشور ایفا کند. مدیرعامل شرکت مدیریت 
شــبکه برق ایران افزود: وجه تمایــز تامین برق 
پایدار در دوره سرد سال جاری دو عامل اساسی 
اســت که درمقایســه با سال گذشــته تغییرات 
قابل مالحظــه ای خواهنــد داشــت. مصــرف 
انرژی در هفت ماه گذشــته امســال نسبت به 
دوره مشــابه در ســال قبــل، بیــش از ۱۰ درصــد 
افزایش داشته است، به عبارت دیگر به همین 
میزان باید سوخت بیشتری به نیروگاه ها تزریق 
شود. این درحالی است که میزان رشد مصرف 
انرژی برق درمدت مشابه سال گذشته حدود 
۵/۴ درصد بوده که نشان دهنده رشد حدود 

دوبرابری تقاضای برق در سال کنونی است.

بــا  گفــت:  ســرمایه  بــازار  کارشــناس  یــک 
حــذف ارز چهــار هــزار و ۲۰۰ تومانــی، کــم کــم 
قیمت های این شرکت ها آزاد شده که افزایش 
درآمــد عملیاتــی و فــروش در پــی آن افزایــش 

سودآوری را به دنبال دارد.
جــواد نصــر اصفهانــی در گفت وگــو با ایمنــا در 

رابطه با تأثر حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی 
کنون به  بر بورس، بــا اشــاره به اینکه ایــن ارز ا
برخــی صنایــع تعلــق می گیــرد، اظهــار کــرد: 
کــی همچــون  نهاده هــای دامــی، مــواد خورا
روغن و بخشی از صنایع دارویی از جمله این 

صنایع است.
وی افزود: با حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، 
کم کم قیمت های این شرکت ها آزاد شده که 
افزایــش درآمــد عملیاتــی و فــروش در پــی آن 

افزایش سودآوری را به دنبال دارد.
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه گفــت: از منظر 
فضای اقتصادی کشور به همه ثابت شده که 
ارز چهار هــزار و ۲۰۰ تومانــی و تخصیص یارانه 

پنهان نمی تواند کارآمد باشد.

معاون فنی گمرک ایران:

ممنوعیت واردات برنج پابرجاست

خبر

حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر 
و میمــه در مجلــس شــورای اســالمی گفت: 
بااســتفاده  ســاختمانی  مصالــح  تولیــد 
ازفناوری هــای نوین در کشــور بــرای کاهش 
مصرف انرژی امری ضروری است. حسینعلی 
حاجی دلیگانی درگفت وگو با بازار بااشــاره به 
بازدیــداز کارخانجــات تولید آجــر دراصفهان 
بااشــاره به اینکــه اســتفاده ازفناوری هــای 
نوین درتولیــد آجر دربرخــی ازاین شــرکت ها 
به ویژه نماچیــن از جایگاه ویــژه ای برخوردار 
اســت، اظهــار داشــت: اقدامــات پژوهشــی 
درصنایع اصفهان به خوبی دنبال می شــود 
و طــی ســال های اخیر ایــن امــر را در صنایــع 
آجری استان شاهد بوده ایم. وی بابیان اینکه 
شــاهد کار پژوهشــی خوب و علمی دربخش 
آجــر نماچیــن بــودم، تصریــح کــرد: ضــروری 
اســت کــه دیگــر فعاالن این حــوزه نیــز دراین 
زمینه الگو بگیرند و بااستفاده ازفناوری های 
نوین نسبت به حفظ محیط زیست و افزایش 
فروش خود در بازارهای جهانی اقدام کنند. 
ســخنگوی هیات رییســه مجلــس شــورای 
اسالمی باتاکیدبراینکه باید نگاه تولیدکنندگان 
نســبت به تولید آجر تغییــر کند، اضافــه کرد: 
دراین زمینــه جایگزین کردن شــیل به جای 
ک رس اقدامی ضــروری اســت کــه بایــد  خــا
توجه قــرار گیــرد. وی بابیان اینکــه تولید آجر 
بااستفاده از شــیل می تواند قدرت رقابت در 
بازار بین المللی را برای تولیدکنندگان باال ببرد، 
تصریح کرد: ازسوی دیگر باید توجه داشت که 
درکشــور با ســرانه باالی مصرف انرژی روبه رو 
هســتیم که برای برطــرف کردن ایــن چالش 
نیز باید استفاده ازفناوری های نوین درتولید 

مصالح ساختمانی استفاده کرد.

یــک کارشــناس بــازار ســرمایه گفــت: لغــو 
قیمت گــذاری دســتوری می توانــد چرخــه 
تولیــد را بــه حرکــت درآورد و در بــازار ســهام 
باشــگاه  گــزارش  بــه  کنــد.  رونق ایجــاد 
حــدادی  پیمــان  جــوان،  خبرنــگاران 
بــا  دررابطــه  ســرمایه  بــازار  کارشــناس 
ریزش هــای اخیر بازار ســرمایه گفــت: یکی 
ازحمایت هایی که دولت می تواند برای بازار 
ســرمایه انجام دهد درحــوزه قیمت گذاری 
دستوری است. لغو قیمت گذاری دستوری 
می توانــد چرخــه تولیــد را به حرکــت درآورد 
و در بــازار ســهام رونق ایجــاد کنــد. او ادامه 
کــه ســیمان وارد بــورس کاال  داد: زمانــی 
شــد، شــاهد بودیم کــه قیمت ســیمان در 
بــازار آزاد کاهــش پیــدا کــرد و بازار ســیمان 
به آرامش رســید و ســود از واســطه گــران به 
تولیدکنندگان رسید. این بحث در خودرو، 
تایر و صنایع غذایی هم وجود دارد و دولت 
درکنــار مســاله قیمت گــذاری دســتوری 
کمیت شــرکتی را در بازار  می تواند بحث حا
سرمایه نهادینه کند. به گفته حدادی این 
روز ها که مجمع شــرکت ها برگزار می شــود، 
ســهامداران از مدیــران ســوال می پرســند 
اما پاسخی دریافت نمی کنند و اهمیتی به 
ســهامداران خــرد داده نمی شــود؛ که ایــن 
عامل اعتماد را از بازار می برد. این کارشناس 
بازار ســرمایه عنوان کرد: یکی از مواردی که 
به بازار سرمایه آسیب می زند، عدم مدیریت 
درست است و وزرا باید به زیرمجموعه های 
گر قرار اســت  خودشــان دســتور دهند کــه ا
تغییری صــورت بگیرد با ســرعت بیشــتری 
انجام شود. حدادی تشریح کرد: بسیاری 
از تحلیلگران، ایــن روز هــای بــازار را ارزنــده 
می داننــد، اما بــه علت عدم ثبــات مدیران 
که نمی دانند در مقام خــود باقی می مانند 

یا خیر دست به تصمیم گیری نمی زنند.

درپــی تبلیغــات بنگاه های خریــد ملک در 
ج از کشور دربرخی از رسانه های صوت  خار
گیر، ســاترا باارســال تذکر کتبی،  و تصویر فرا
ممنوعیــت نمایــش تبلیغاتــی کــه مشــوق 
خروج سرمایه انسانی، فکری و مالی از کشور 
باشــد را به رســانه های متخلف ابــالغ کرد. 
پیش ازاین ساترا پیش نویس دستورالعمل 
نظرخواهــی  جهــت  را  تبلیغاتــی اش 
yun.ir/ عمومی روی سایت خود به آدرس

wv۳۱۰۹ منتشر کرده بود. 
و  متخصصــان  از  نظرخواهــی  از  پــس 
جمع بنــدی نظرات، ایــن دســتورالعمل 
گیر  نهایی و به رسانه های صوت و تصویر فرا

ابالغ خواهد شد.

خبر احتمال افزایش قیمت ها وجود دارد:

پروازمجددمرغازسفرهاصفهانیها
تولیــدات  بهبــود  معــاون 
دامی سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهــان بااشــاره بــه 
افزایــش قیمــت مصــوب ۲۷ هــزار و ۹۵۰ تومــان 
گر شــرایط را  غ بــرای مصرف کننــده، گفــت: ا مــر
خ بین  مدیریــت نکنیــم باتوجــه بــه اختــالف نــر
غ نیز دوباره  اســتان ها، احتمال دارد قیمت مــر
افزایــش یابــد. حسین ایراندوســت درگفت وگــو 
غ،  با ایســنا، دربــاره افزایــش دوبــاره قیمــت مــر
غ باال رفته به این  گر امــروز قیمت مر اظهار کرد: ا
دلیل است که قیمت تمام شده آن افزایش یافته 
اســت. وی افــزود: مطابق قیمت مصــوب قبلی 
غ، قیمت جوجــه یــک روزه ۴۲۰۰ تومان بود،  مر
درحالی کــه امــروز مرغــی کــه وارد بازار می شــود، 
خ جوجه یــک روزه آن بین ۱۰ تا ۱۱ هــزار تومان  نر
اســت، بنابرایــن بایــد توجــه داشــت کــه فاصله 
بین ۴۲۰۰ تا ۱۱ هزار تومان از جیب تولیدکننده پر 
می شــود. معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
گــر  جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان گفــت: ا
نخواهیم در قیمت تمام شده مرغداران دخالت 
کنیم، موجــب ضــرر تولیدکننــدگان در این دوره 
تولیــد خواهیم شــد کــه درنهایــت با شکســت از 
بازار حــذف و کنار می رونــد که به دنبــال آن، دو 
ماه آینــده نه مرغــی در بــازار باقــی می مانــد و نه 
غ خواهیم شــد.  جوجه ای و ناچار به واردات مر
وی بااعتقادبراینکــه گنــاه کاهش قــدرت خرید 
گــردن تولیدکننــده بیندازیــم،  مــردم را نبایــد 
گر نهاده های تولید در کشــور  تصریح کرد: امروز ا
تامین شــود، بــه میزان کافــی توان تولیــد داریم 

و در تولیــد خودکفا هستیم. ایراندوســت گفت: 
بــه دلیل اینکــه قیمــت جوجــه یــک روزه باالتراز 
غ باقیمــت  کنــون مــر قیمــت مصــوب آن بــود ا
باالتری در بــازار عرضه می شــود به نوعی قیمت 
غ برای مرغدار دیگر باقیمت قبلی  تمام شده مر
نیســت. وی بابیان اینکه درحــال حاضر قیمت 
غ بــرای مرغــدار در اســتان اصفهان  مصــوب مــر
خ  ۱۹ هــزار و ۵۰۰ تومــان اســت، امــا بــه زودی نــر

غ اعــالم می شــود، افــزود:  مصــوب کشــوری مــر
غ در داخل اســتان  همچنین قیمت مصوب مر
برای مصرف کننده ۲۷ هزار و ۹۵۰ تومان است و 
فروش باقیمتــی باالتراز این عدد تخلف اســت. 
معــاون بهبــود تولیــدات دامی ســازمان جهــاد 
کیدبراینکه باوجود  کشاورزی استان اصفهان باتا
غ، کمبود تولید نداریم، گفت:  افزایش قیمت مر
همچنان هــر نفر در هفتــه می تواننــد ۵ کیلوگرم 

غ خریــداری کننــد. وی بابیان اینکــه وقتــی  مــر
غ در اصفهان ۲۷ هــزار و ۹۵۰ تومان و  قیمت مــر
گر شرایط  در تهران باالی ۳۱ هزار تومان باشد، ا
ج  غ به راحتی از استان خار را مدیریت کنیم، مر
غ  گر شــرایط قیمتــی مر می شــود، اضافــه کــرد: ا
خ بین  را مدیریــت نکنیم باتوجــه به اختــالف نر
غ نیز دوباره  اســتان ها، احتمال دارد قیمت مــر

افزایش یابد.

کشــاورزی  کمیســیون  رییــس 
اتــاق تعاون ایران از مطرح شــدن 
مباحــث مبنــی بــر خشــکاندن 
باغات پسته رفسنجان به شدت انتقاد کرد و خواستار 
ســرمایه گذاری دولــت درحــوزه تامیــن آب برای این 
باغــات شــد. ارســالن قاســمی، رییس کمیســیون 
کشــاورزی اتاق تعاون ایــران درگفتگو با مهر بااشــاره 
به اینکه برخی بحث تعطیلی باغات پســته کشور را 
به دلیل خشکسالی و کم آبی مطرح می کنند، گفت: 
۱۲۰ هزار هکتار باغ در رفسنجان وجود دارد که برخی 
عنوان می کنند به دلیل خشکسالی باید ۹۰ هزار هکتار 
از این باغات باید خشــک شــود. قاســمی ادامه داد: 
به گفته این افراد، ۳۰ هزار هکتار باغات باقی مانده به 
دلیل اینکه آب بیشتری دریافت می کنند می توانند 
دوبرابر ۱۲۰ هزار هکتار باغ کنونی محصول تولید کنند 
که این تصور کامال نادرســت و غیرکارشناســی است. 
وی بااشاره به اینکه هدف این افراد نابودی صنعت 
پسته کشور اســت، گفت: پسته محصولی است که 
ساالنه بین یک تا ۱.۵ میلیارد دالر ارزآوری برای کشور 
دارد و در دنیا پسته را به نام ایران می شناسند. رییس 
کمیسیون کشــاورزی اتاق تعاون ایران بابیان اینکه 
بــه همیــن جهــت باید ایــران تعیین کننــده قیمــت 
جهانی پسته باشد، افزود: متأســفانه خیلی از تجار 

خواســتار این شــده اند کــه قیمــت جهانی پســته را 
بحث عرضه و تقاضا تعیین کند و همین منجر شد که 
کشورهایی مانند آمریکا و ترکیه که سطح زیرکشت خود 

را افزایش داده اند تعیین کننده قیمت پسته باشند.
قاســمی اضافه کــرد: درعین حــال در داخــل کشــور 
عده ای از تولیدکنندگان پسته می خواهند زمین های 
خود را به آن ها بفروشند تا آنان نیز باغ ها را خشک و 
فکری برای این زمین ها کنند. وی بااشاره به انتقال 
آب از خلیج فــارس بــرای مجتمع مس سرچشــمه 
کرمان گفت: به اعتقــاد ما انتقال میزان بیشــتری از 
آب می تواند منجر به احیای باغات پسته رفسنجان 
شود اما این آب برای کشاورزی گران است و کشاورزان 
نمی توانند هزینه آن را بپردازند. راه حل ما این است 
کــه دولــت اعتبارات ایــن طــرح را ازطریــق صندوق 
توســعه ملی فراهم کند و به کشــاورزان بیــن ۱۰ تا ۱۵ 
سال زمان دهد تا آن ها این پول را به دولت برگردانند. 
رییــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق تعاون ایــران 
تصریح کرد: احیای باغات رفسنجان منجربه ایجاد 
اشتغال، ارزش افزوده و ارزآوری برای کشور می شود 
و کشاورزان به راحتی می توانند بدهی دولت را پس 
دهند ضمن اینکه بســاط چاه های غیرمجازی که 
دراستان زده می شود برچیده خواهد شد و سیستم 
آبیاری قطره ای نیز به آبیــاری تحت االرضی تبدیل 

می شــود؛ بنابراین بحث کم آبی نیز تاحدودزیادی 
رفع می شــود. قاســمی در بخش دیگری ازسخنان 
خــود بااشــاره به اینکه ایــران در محصوالتــی ماننــد 
زعفران، پســته، زرشــک، انار و کیوی اولیــن و یا جزو 
اولین هــا درجهــان اســت، گفــت: بنابرایــن در ایــن 
محصوالت باید ما تعیین کننده قیمت جهانی باشیم 
و در محصوالتی که ارزآوری زیادی برای کشور دارند 
نباید بدون تدبیر عمل شود. وی همچنین بااشاره 
به اینکه محصوالت دیگری درکشور کشت می شود 
که ارزآوری هم بــرای ما ندارد اما بحــث مدیریت آب 
کنــون ۸۰  هزار  را باچالش مواجــه کرده، گفــت: هم ا
هکتار برنج دراستان خوزستان که با بحران کم آبی 
مواجــه اســت کشت شــده ضمن اینکــه بــه اعتقاد 

بنده بحران ایجادشده درخوزســتان به دلیل عدم 
کید کرد:  مدیریت صحیح منابع آب است. قاسمی تا
ساالنه به طورمتوسط ۱۱ میلیاردمترمکعب ازلرستان 
به خوزســتان و ازخوزســتان به خلیج فارس می رود 
که از این حجم روان آب هیچ استفاده ای نمی شود 
بنابراین آنچه درکشور ما مشکل دارد مدیریت منابع 
آب اســت و فقط یاد گرفته ایم مدام ازخشکســالی و 
کم آبی حرف بزنیم اما هیچ اقدام عملیاتی برای رفع 
آن انجام ندهیم. وی اضافه کرد: ما حاضر هستیم آب 
را ازخلیج فارس به کرمان برای صنعت مس منتقل 
کنیم اما حاضر نیستیم ازاین آب برای باغات پسته 
که اشتغالزایی و ارزآوری دارد و مردم را ازفقر و بدبختی 

نجات می دهد، استفاده کنیم.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران:

سرمایه گذاری دولت برای تامین آب 
باغ های پسته ضروری است

کشف ۱۲۳ میلیون نخ سیگار قاچاق 
در شش ماهه اول امسال

کاهش سوخت تحویلی به نیروگاه ها 

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب سودآوری بورس می شود
وزیر امــور اقتصــادی و دارایی گفت: خــروج بانک ها از 
کیــدات رهبری  بنگاهداری غیرضــروری، هم جــزو تا
و هم تکلیف قانون است که متاســفانه مدتهاست از 
طرف بانک ها یا به فراموشی سپرده شده یا در این باره 
مقاومت می شود. احسان خاندوزی درپایان مراسم 
تکریم و معارفه مدیران عامل بانک ملی ایران افزود: با 
توجه به تغییر مدیرعامل دو بانک ملی و سپه، دستور 
کار جدیدی بــرای مدیریت آینده بانک ها ابالغ شــد و 
موازین و انتظارات دولت، معیار ارزیابی مدیران بانکی 
می شود.  وی ادامه داد: عملیات بانک ها باید خارج 
از زیان دهی موجود باشد و به سمت اقتصادی شدن و 
اصالح نسبت کفایت سرمایه حرکت کند، اما متاسفانه 

کنون وضع خوبی ندارد. ا
خاندوزی افزود: افزایش شــفافیت عملکرد بانک ها، 
شفافیت قرارداد های منعقد بین بانک ها و مشتریان، 

شفافیت عملیات داخلی بانک ها و شــرکت های زیر 
مجموعه بانک های دولتی محور بعدی انتظارات ما 
از بانک ها است. وی بیان کرد: افزایش عملیات ارزی 
بانکها، برای کمک به کشور برای صادرات و واردات باید 

در دستور کار بانک های دولتی قرار بگیرد.
کید دولت سیزدهم این است که بانک ها  وی افزود: تا

از بنگاه داری های غیر ضروری به سرعت خارج شوند.
خانــدوزی بیــان کــرد: متاســفانه عــدم شــفافیت در 
معیار هــای صالحیــت مدیــران بانک ها باعث شــده 
در برخی از شرکت های ذیل بانکها، انتصاب ها کامال 
ســلیقه ای صــورت گیــرد. وی بیــان کــرد: مــا نظارت 
می کنیم تا از ظرفیت متخصصین تمام اســتان های 

کشور برای مدیرت آتی بانک ها استفاده شود.
خانــدوزی دربــاره هدایت اعتبار بــه بخش های مولد 
گفت: یکی از مطالبات جدی وزارت اقتصاد این است 

که بانک ها نباید به ســمت فعالیت ها یــا تامین مالی 
گرانه در اقتصاد بروند. سودا

وزیر اقتصاد و دارایی درباره استقرار نظام اعتبار سنجی 
گر به لحــاظ عملکردی و شــاخص های  گفت: مــردم ا
اعتباری وضع خوبی داشته باشند باید بتوانند بدون 
نیاز بــه وثایــق گــران و ســنگین بــه تســهیالت بانکی 
دسترسی داشــته باشند نه اینکه هر کســی که وثایق 
گــران قیمت تــری دارد بتوانــد تســهیالت بیشــتری از 

سیستم بانکی دریافت کند.
خاندوزی با بیان اینکه رویکرد ما به سمت بانکداری 
مردمی اســت گفت: یکــی از اقدامــات ما در سیســتم 
بانکی، رعایت کامل مصوبات شــورای پول واعتبار در 
تعیین نرخ ها است که در اولویت نظارتی ما قرار دارد، زیرا 

برخی از بانک ها این نرخ ها را رعایت نمی کنند.
 وی بیــان کرد: بایــد توازن منطقــه ای در برخــورداری 

استان ها از تسهیالت بانکی به نسبت های متوازن، در 
استان ها وجود داشته باشد. متاسفانه شاهد هستیم 
بســیاری از اســتان ها به نســبت ســپرده گذاری هــا از 

تسهیالت کمتری برخوردار هستند.
وزیر اقتصــاد و دارایی ادامــه داد: جلوگیری از تعطیلی 
کید رئیس جمهور بوده و ایشان  واحد های تملیکی تا
کید کردند که شــفافیت در مناســبات درون بانکی  تا

باعث تصمیم گیری بهینه مدیران فعلی می شود.
وی گفــت: شــفافیت شــاه کلیدی اســت تــا بصورت 
اتوماتیــک مدیــران بانک هــای کشــور را بــه ســمت 
کارامدی، دوری از مســائل حاشــیه ای وجلوگیــری از 

مفاسد و تصمیم گیری سلیقه ای سوق دهد.
خاندوزی افزود: امید است با این سرفصل ها در آینده 
شاهد کارکرد های تولیدگرایانه و عدالت محور بانک ها 

باشیم.

چالش های اقتصادی این روزها بیش از گذشته رخ 
می نماید و اینبار گریبان کارگران را گرفته و تعدادی از 

آن ها بیکار شده اند. 
این امر در صنعتی ترین اســتان کشــور ملموس تر از 
دیگر اســتان ها بوده و اثرات ســو آن بر خانواده های 

کارگری بیش از هرمنطقه دیگری است.
به گزارش مهر، دراین ارتباط مهدی نادری، نماینده 
کارگران یک شرکت ریسندگی در اســتان اصفهان از 
اخراج ۱۵۰ کارگر این شرکت ســخن به میان می آورد 
و می گوید: این شرکت دارای ۱۵۰ نفر کارکنان بود که 

همگی دارای سابقه کار باالی ۱۸ سال هستند.
وی می افزاید: بسیاری از کارگران این شرکت و ازجمله 
خود من ۱۷ ســال به دلیل نیاز به حقــوق و درآمد با 

قراردادهای سفید امضا کارکردیم و هرچه با اداره کار 
نیز نامه نگاری کردیم، به نتیجه نرسیدیم.

ایــن نماینــده کارگــران بابیان اینکه ایــن کارخانــه 
اواســط تیرماه امســال بــه گفتــه مدیران بــه بهانه 
بازســازی و تجهیــز رو بــه تعطیلــی رفــت، تصریــح 
می کنــد: در آن زمــان بیــش از نیمــی از کارکنــان بــا 
وعده یک هفته تعطیلی اخراج شــدن و مابقی نیز 
گهانی اخراج شــدند. وی  در اول شــهریور به طور نا
اضافــه می کند: دراین راســتا پــس از عــدم دریافت 
پاســخ صحیــح از مســووالن کارخانــه بــه اداره کار 
شاهین شــهر و دفتــر نماینــده مجلــس، ۳۰ نفــر از 
کارگران بازگشت به کار شدند و اینبار نیز با این کارگران 
قراردادی امضا نشد. نادری بابیان اینکه خواسته 

ما قانونی اســت و خواســتار قانون بازگشــت به کار 
هستیم، تصریح می کند: ازسوی دیگر نیز ما انتظار 
احقاق حقوق خود پس از ۱۷ سال کار در این شرکت 
راداریم.   وی اضافه می کند: ازسوی دیگر باید توجه 
گهــی فــروش شــرکت اعالم شــده و این  داشــت که آ

درحالی است که حقوق ما پایمال شده است.
همچنین ولی اهلل هادیان، مدیرکل دفتر هماهنگی 
امــور اقتصــادی اســتانداری اصفهــان ضمــن ابــراز 
بی اطالعی از وقوع چنین اتفاقاتی برای این شرکت 
کنون برای ما گزارشی  ریسندگی گفت: دراین زمینه تا
ارسال نشده است اما چنانچه کارگران مطالبه خود 
را به صورت مکتوب ارایه دهند با اولویت دهی به آن 

خواهیم پرداخت. 
همچنین کریم علی نقی، رییس اداره کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی شاهین شهر نیز دراین ارتباط می گوید: این 
شرکت به دلیل بدهی به اشخاص قادر به تامین مواد 
اولیه نیست و محصوالت شرکت نیز با حکم دادگاه 

برای پرداخت بدهی اشخاص توقیف شده است.

لزوم خروج بانک ها از بنگاهداری غیرضروری 

چالش های اقتصادی در صنعتی ترین استان کشور:

کارگر از یک شرکت ریسندگی در اصفهان اخراج ۱۵۰ 

تولید مصالح ساختمانی 
بااستفاده ازفناوری های 

نوین ضروری است

ایجاد رونق دربازار سهام 
با لغو قیمت گذاری دستوری

ممنوعیت تبلیغات 
با محتوای تشویق 

کشور به خروج ارز از 

خبر

خبر
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مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد:

توسعهسرمایههایانسانی،
رکناصلیتحققتوسعه

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
گــر بخواهیــم  بــا بیان این کــه ا
توســعه محور باشــیم، توســعه 
ســرمایه انســانی نخســتین محور توســعه است، 
گفت: توسعه سرمایه انسانی شامل ابعاد فردی، 
جمعی و دانش کســب و کار است که برنامه ریزی 
بــرای توســعه آن در یک ســازمان بســیار ضروری 

است. 
محمدیاســر طیب نیــا مدیرعامــل شــرکت فــوالد 
مبارکه در کمیته مدیریت شــرکت فوالد مبارکه با 
بیان این که برنامه ریزی دقیق و همــکاری باال در 
ســطوح مختلف ســازمانی در فوالد مبارکــه قابل 
تقدیر است، اظهارکرد: وجود نگاه مشترک میان 
مدیران فوالد مبارکه نسبت به جایگاه این شرکت 
به عنوان یک صنعت مادر در کشور ضروری است.
وی در ادامه افزود: در یک مقطع زمانی در شرایط 
اقتصادی، شــرایط جنــگ، فــوالد مبارکــه و دیگر 
مجموعه های صنعتی، به عنوان یک سرمایه ملی 
بنا نهاده شدند که نقش خود را در همان مقطع و 
مقاطع بعدی به خوبی ایفا کردند اما امروز در اوج 
تحریم ها و فشارهای اقتصادی از سوی دشمنان، 
باید به سمت اقتصاد بدون نفت برویم که یکی از 
منویات رهبر معظــم انقــالب، هدف گذاری های 
کالن کشــور و سیاســت های کلی نظام جمهوری 

اسالمی است. 
کید بر ضرورت  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأ
تحقق اقتصاد بدون نفت خاطرنشان کرد: فوالد 
مبارکه به خوبی می تواند نقش خود را در پیشبرد 
سیاســت اقتصاد بدون نفت در کشور به نمایش 

بگذارد. 
ح کردن این پرســش که بــرای تحقق  وی با مطــر
اقتصاد بدون نفت چه صنعتی صالحیت بیشتری 
نسبت به فوالد مبارکه دارد، اذعان داشت: شرکت 
فــوالد مبارکــه در راســتای تحقــق اقتصــاد بــدون 
نفــت، براســاس چشــم انداز ۱۰ ســال آینــده بایــد 
همانند شــرکتهای بزرگ و تاثیرگــذار جهانی نظیر 
شــرکت های تویوتــا و ســونی در ژاپــن و پوســکو، 

ال جــی و سامســونگ در کره جنوبی نقــش موتور 
محرک اقتصاد ملــی را ایفا نماید. وی افــزود برای 
تبدیل شدن به سازمانی جهان تراز نیازمند ایفای 
نقــش در اقتصــاد جهانــی هســتیم و دیگــر متکی 
بودن به منابع اولیه داخلــی جوابگو نخواهد بود 
و بایــد در تأمین مــواد و تولیــد با دیگر کشــورهای 
جهــان ارتبــاط برقــرار کنیــم؛ در تولیــد و عرضــه 
محصوالت باید به افق های دیگــری نگاه کنیم و 
به پتانســیل بازارهای بین المللی توجه بیشتری 

داشته باشیم. 
وی با بیان این که جایــگاه ما فراتر از یک شــرکت و 
یک کارخانه فوالدی است، عنوان داشت: از این 
پس شرکت فوالد مبارکه توسعه محور خواهد بود 
و این نــگاه از این پس بایــد به فــوالد مبارکه وجود 
داشته باشد؛ حیات و بقای یک بنگاه اقتصادی 
گر مبنای ما سرعت  به توسعه آن وابسته است و ا
که  در توسعه نباشــد از دیگر رقبا باز می مانیم چرا
ســرعت رشــد تکنولوژی در دنیا با دهه های قبل 

بسیار متفاوت است. 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان این که محور 
فعالیت های فوالد مبارکه از این پس توسعه مداوم 

گر  کّمی، کیفی و متوازن خواهد بود، تصریح کرد: ا
توسعه کمی نداشته باشیم و سهم خود در بازارها 
را حفــظ نکنیم، قــدرت اثرگــذاری بر سیاســت ها 
را نخواهیم داشــت اما این امــر باید در کنــار تولید 
محصــوالت کیفــی دنبــال شــود زیــرا وجــه تمایز 
فــوالد مبارکــه بــا رقبــا در توانمنــدی در تولید این 
محصوالت است و این توانمندی متکی به دانش 

و تجربه همکاران در فوالد مبارکه است. 
وی در ادامه با اشاره به این که رمز بقا و پایداری ما 
گر  توازن در زنجیره اصلی فوالد است، ابراز داشت: ا
در این زنجیره توازن ایجاد نکنیم و ناپایداری های 
موجــود را ســریعا اصــالح نکنیــم، نمی توانیــم 
کثر استفاده  بهره وری باالیی داشته باشیم و حدا

را از سرمایه گذاری ها بکنیم. 
گر می خواهیم چشم اندازی  کید کرد: ا طیب نیا تأ
در تراز جهانی داشته باشیم باید تراز سرمایه های 
انسانی مان را به تراز جهانی برسانیم؛ باید شرایطی 
فراهــم کنیم که فعالیــت در صنعت فــوالد آن قدر 
جذاب باشــد که نخبگان آرزوی فعالیــت در آن را 

داشته باشند.
کید بر ضرورت ترویج  مدیرعامل فوالد مبارکه با تأ

تفکر توســعه ای در راستای توسعه ســرمایه های 
انسانی در این شرکت اضافه کرد: باید بسترسازی 
برای ایجاد شــبکه های نوآوری و استفاده از نبوغ 
کارمنــدان، بهینه ســازی ســاختارها و فرایندهــا، 
چابک ســازی و یکپارچه ســازی جهــت افزایــش 
بهــره وری در فــوالد مبارکــه محقــق شــود و همــه 
مدیران در این شــرکت باید به شایسته ســاالری و 

جانشین پروری التزام داشته باشند. 
زیرســقفی،  توســعه های  بیان این کــه  بــا  وی 
توســعه هایی هســتند که متضمن افزایش تولید 
و بهــره وری باشــند، بیــان داشــت: فــوالد مبارکه 
علی رغــم رکورد زنــی در تولیــد و تــداوم آن، باید به 
دنبــال توســعه های زیرســقفی باشــد و در همین 
راستا طرح تحول دیجیتال باید بتواند خطاهای 
بــه حداقــل رســانیده  انســانی و سیســتمی را 
و ضایعــات تولیــد را کاهــش دهــد؛ توســعه ها در 
باالدســت )زنجیره تأمین، از حمل و نقل و منابع 
تا حــوزه معــادن( و در پایین دســت )در نــوع ارائه 
خدمات به مشــتریان( فوالد مبارکه بایــد با قوت 
و سرعت جلو برود تا وجه تمایز این شرکت با دیگر 

شرکتها باشد.

معاون راهداری ســازمان راهــداری و حمل و 
نقل جــاده ای کشــور گفــت: اســتان اصفهان 
از نظر خرابــی راه های کشــور در رتبــه اول قرار 
دارد و نزدیک به یک هزار کیلومتر آن نیازمند 

آسفالت است.
کبــری در جلســه  گــزارش تســنیم، رضــا ا  بــه 
بررســی و مشــکالت محورهــای مواصالتــی 
کنون  شهرستان اردستان اظهار داشت: هم ا
بیش از ۳۰۰ پروژه راهداری در استان اصفهان 
با حجم قراردادی نزدیک به یک هزار میلیارد 

تومان فعال است. 
وی افــزود: بنــا داریم اجــرای روکش آســفالت 
۴۰۰ کیلومتــر از راه های اســتان اصفهــان را به 
پایان برسانیم اما این در حالی است که استان 
اصفهان از نظــر خرابی راه های کشــور در رتبه 

اول قرار دارد و نزدیک به یک هزار کیلومتر آن 
نیازمند آسفالت است.

 معــاون راهــداری ســازمان راهــداری و حمل 
و نقــل جــاده ای کشــور در خصــوص روکــش 
آســفالت ترانزیت محور بادرود به شهرســتان 
بــا  همچنــان  گفــت:  نائیــن  و  اردســتان 
پیگیری هــای انجام شــده و تامیــن منابــع 
مالــی و برگزاری چهار بــار مناقصه نتوانســتیم 
پیمانــکاری را برای این منظــور انتخاب کنیم 
که پس از اجرای عملیات زیر ســازی باند دوم 
زواره بــه اردســتان آســفالت این محــور انجام 

خواهد شد. 
وی ابراز داشت: اعتبار سازمان راهداری کشور 
در کل دو هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اســت که 
جوابگــوی خرابــی راه های کشــور نبــوده و در 
بعضی مــوارد هم عــدم اســتقبال پیمانکاران 
موجــب کنــدی کار و پروژه هــا شــده اســت. 
کبری بیــان کــرد: روکــش آســفالت کمرندی  ا
شهر اردســتان که نیاز به کمک دارد تکمیل و 
روشنایی این محور نیز انجام خواهد شد و ۲۰ 
کیلومتر از راه های روســتایی اردســتان دارای 
اولویت روکش آسفالت گرم است که مناقصه 

آن انجام خواهد شد.

رییس شــبکه دامپزشکی شــهرضا در جنوب 
اســتان اصفهــان گفــت: ۲۱ کارخانــه تولیــد 
ک طیور، دام و آبزیان در این شهرستان  خورا
فعال است و همچنین ساالنه حدود ۲۱۱ هزار 
تــن دارو و مکمل هــای دامی در ایــن منطقــه 

تولید می شود.
در  رییــس زاده  حمیــد  گزارش ایرنــا،  بــه 
جلسه شــورای اداری شــهرضا در فرمانداری 
افــزود: نظــارت بــر واحدهــای صنعتــی دارو و 
مکمل هــای دامی منطقــه بــر عهــده شــبکه 

دامپزشکی است. 
وی با اشاره به وجود ۱۸۲ هزار و ۲۰۰ رأس دام 
کســیمان و اســب در این  سبک، ســنگین، تا
شهرستان اظهار داشت: ۴۹۴ هزار و ۹۶۰ رأس 
دام سبک و ســنگین در چند مرحله در سال 

کسینه شدند.  جاری وا
وی ادامه داد: شهرضا دومین قطب پرورش 
طیــور در اســتان اصفهان اســت و یــک واحد 
غ مــادر بــا ظرفیــت ۳۰ هــزار قطعه،  تولید مــر
غ تخم گــذار بــا ظرفیــت ۵۱۰  هفــت واحــد مــر
 هزار قطعه و ۲ واحــد پرورش پولــت نیز با ۲۰۰ 
 هزار قطعــه ظرفیــت در ایــن منطقــه فعالیت 

دارند.

 این مســئول خاطرنشــان کرد: روزانه ۸۰۰ تن 
شیر خام از چهار ایستگاه، جمع آوری می شود 
و عالوه بر این ۳ واحد سردخانه فرآورده های 
پروتئینــی بــا ظرفیت ۲ هــزار و ۵۰۰ تــن در این 

شهرستان فعال است. 
مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان شهرضا در 
ادامه این جلســه گفت: امســال ۹۰۰ تن ذرت 
ع روســتای اســفرجان این  علوفــه ای از مــزار

شهرستان برداشت شد.
 امیر صفر پور تصریح کرد: سطح زیر کشت این 
محصــول بــا توجــه به اینکــه در ســال زراعــی 
گذشــته با کاهــش بارندگی و منابــع آبی روبرو 
شدیم، ۵٠ درصد نسبت به سال قبل کاهش 
داشت و 2۴ هکتار ذرت علوفه ای درمجموع 

کاشت شد.

نماینده مردم فریدن و چادگان، فریدونشهر، 
بوئین و میاندشــت در مجلس، بــا بیان اینکه 
بیشترین مشــکل این منطقه ناشــی از موانع 
اداری در بخــش تولیــد و اشــتغال اســت از 
مخالفت سازمان محیط زیست این استان با 
ح و برنامه ای جهــت ارتقا حوزه  اجرای هــر طر

انتخابیه اش انتقاد کرد. 
حســین محمدصالحی دارانــی در گفت وگو با 
خانه ملت، با اشاره به مشکالت کنونی حوزه 
انتخابیــه اش، گفــت: بیشــترین مشــکل این 
منطقه ناشــی از موانع اداری در بخش تولید، 
اشتغال و صنایعی اســت که برای ایجاد آن ها 
کما اینکــه در ایــن رابطــه  تــالش می کنیــم، 

جلسه ای هم با استاندار اصفهان داشتیم. 
نماینده مردم فریدن و چادگان، فریدونشهر، 
شــورای  مجلــس  در  میاندشــت  و  بوئیــن 
اســالمی، ادامــه داد: بیشــترین هم وغــم ما از 
آغاز ایــن دوره از مجلس شــورای اســالمی این 
بوده اســت کــه در این حــوزه گشایشــی ایجاد 
کنیــم امــا برغــم گذشــت یــک ســال و نیــم که 
توانســتیم ســرمایه گذارانی را بــرای ارتقا ایــن 
از  بیشــتر  حتــی  و  کنیــم  جــذب  بخش هــا 
اختیارات یک نماینده به این حوزه ورود پیدا 
کردیم، امــا همچنــان بــا مشــکالتی در بخش 
اداری مواجــه هســتیم.  وی در بیــان یکــی از 
مشــکالتی که بــا آن مواجــه هســتند، تصریح 
کرد: ســازمان محیط زیســت در این اســتان با 
ح و برنامه ای کــه ارائه دادیم، مخالفت  هر طر
کرده است و به گونه ای بهانه تراشی می کند که 

هیچ توســعه ای در این منطقه اتفاق نیفتاده 
است و با اینکه ما به آمایش سرزمین، مباحث 
زیســت محیطی و گردشــگری توجه می کنیم 
ولی متأســفانه موانع مانــع از حصــول نتیجه 

در این حوزه ها شده است. 
کنون  محمدصالحــی خاطرنشــان کــرد: هم ا
دولت تنهــا کاری کــه می توانــد انجــام دهد و 
مجلس هــم باید در این زمینــه حمایت کند و 
توجهی که اســتاندار اصفهان هم باید داشته 
باشــد این اســت کــه موانــع اداری موجــود در 
مسیر تولید را حذف کرده و کمک کنند تا این 
سختگیری های بی موردی که باعث می شود 
نه تنها نتوانیم اشتغال ایجاد کنیم بلکه سایر 
مشاغل فعال در این منطقه نیز تعطیل شوند 
و ایــن موضــوع باعث ایجــاد ناامیــدی در بین 

مردم شود از بین برود. 
کید  این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تأ
کرد: البته مهم ترین مسئله ای که باید در این 
چهــار شهرســتان بــه آن توجــه شــود ایجاد 
اشتغال اســت که باید در این زمینه با جدیت 
کار شــود تا هم در زمینه ارتقا مشاغل خانگی، 
هم مشاغل خرد و کارگاه های زودبازده و تولید 
در زمینه صنایــع مختلف، اســتفاده مطلوب 
کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی  از زمین هــای 
کــه در ایــن منطقــه  گشایشــی ایجاد شــود چرا
اســتعدادها و پتانســیل های مطلوبــی وجود 
دارد کــه بــرای بهره بــرداری از آن هــا در حــال 
پیگیری هســتیم و تعــدادی از آن ها به زودی 

به نتیجه می رسند.

کشور استان اصفهان در رتبه اول خرابی راه های 

تولید ۲۱۱ هزار تن دارو و مکمل  دامی ساالنه در شهرضا

موانع اداری مانع از اشتغال زایی 
در استان شده است

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
گفــت: آنچــه در حــال  شــهردار اصفهــان 
حاضــر بخشــنامه های ابالغــی بازرســی کل 
کیــد می کنــد، ممنوعیــت  و وزارت کشــور تأ
هرگونــه به کارگیــری نیــروی جدیــد در قالب 
کار  تمام وقــت،  اســتخدام  قراردادهــای 
معین یا حجمی بــا توجه به نیروهــای مازاد 
در شــهرداری است.ســعید ابراهیمــی در 
گفت وگــو با ایمنــا، بــا اشــاره بــه مهم تریــن 
برنامه ها و اولویت های معاونت برنامه ریزی 
و توســعه سرمایه انســانی شــهرداری در این 
دوره مدیریت شــهری، اظهار کــرد: ازجمله 
مهم ترین برنامه ها در ادامه اقدامات گذشته 
در حــوزه اداره کل برنامه وبودجــه، تقویــت 
ارتباط سیســتمی بین برنامــه میان مدت و 
بودجه ســاالنه اســت، درواقع در نظر داریم 
بــه موضــوع تکمیــل شــاخص های برنامــه 
در قالــب پروژه هــای منطقــه ای ورود پیــدا 
کنیــم. وی ادامــه داد: همچنیــن توســعه و 
تقویت ارتباطات سیســتمی بین داده های 
سازمان ها و معاونت ها با ســامانه داشبورد 
مدیریتــی شــهرداری اصفهــان موســوم بــه 
رصا )رصــد اطالعات( نیــز در دســتور کار این 
معاونــت قــرار دارد. معــاون برنامه ریــزی و 
توسعه سرمایه انســانی شــهردار اصفهان با 
بیان اینکه در حوزه نظــام مدیریت و ارزیابی 
عملکــرد اقدامــات خوبــی انجام شــده کــه 
درصدد تقویت و تکمیل آن ها هستیم، افزود: 
به منظــور تحقــق پروژه هــا کنتــرل و نظارت 
مستمر خواهیم داشت، همچنین اقدامات 
تکمیلی برای سامانه مکانیزه بودجه انجام 
می شــود. وی تصریح کرد: در حوزه سرمایه 
انســانی مباحثی همچون »تطبیق شغل و 
شــاغل«، ارتقای افقی کارکنان، ساماندهی 
کارکنــان و امــور رفاهیــات و  جابه جایــی 
ارزش کارکنــان، تبدیل وضعیت و آئین نامه 
استخدامی که در حال حاضر در سطح دولت 
دنبــال می شــود، در دســتور کار قــرار دارد. 
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
شــهردار اصفهــان ادامــه داد: آنچــه در حال 
حاضــر بخشــنامه های ابالغــی بازرســی کل 
کیــد می کنــد، ممنوعیــت  و وزارت کشــور تأ
هرگونــه به کارگیــری نیــروی جدیــد در قالب 
قراردادهای استخدام تمام وقت، کار معین 
یــا حجمی بــا توجــه بــه نیروهــای مــازاد در 
شهرداری اســت. وی با بیان اینکه در حوزه 
پژوهش نیز فعالیت های خوبی انجام شده 
و شــورای پژوهــش در زمینــه شناســایی و 
اولویت بندی نیازهــا کارهای خوبــی انجام 
داده است، خاطرنشان کرد: تقویت این شورا 
و شناسایی نیازهای پژوهشی و کاربردی در 
دستور کار است، در این راســتا در نظر داریم 
ارتباط را با دانشــگاه ها و شبکه پژوهشگران 
تقویــت و میــزان حمایــت از پایان نامه های 

دانشجویی را افزایش دهیم.

تقاطع غیرهمســطح شــهدای دانشــجو به 
مســاحت ۱۵۵ هــزار هکتــار بــا ۱۳۰۰ میلیارد 
ریال اعتبــار در ردیف بودجه ملــی قرارگرفته 
است که در مدت ۱۸ ماه عملیاتی می شود. 
به گزارش فارس، ابوالفضل ابوترابی در آیین 
آغاز احداث بزرگ ترین تقاطع غیرهمسطح 
غرب استان اصفهان که با حضور سید رضا 
مرتضــوی اســتاندار اصفهــان، حجت الــه 
غالمی معــاون امــور عمرانــی اســتانداری و 
مدیــران ارشــد شهرســتان نجف آبــاد برگزار 
کریم در این ایام  شــد، اظهار کرد: خدا را شــا
مبارک پروژه ای که نیاز مردم بود کلنگ زنی 
خواهد شد، پروژه  امروز قصه طوالنی دارد، 
افراد زیادی ازجمله شورا و شهرداران سابق 
بــرای احــداث آن خیلــی تــالش کردنــد کــه 
امســال به حول و قوه خداوند پــروژه ردیف 
گرفــت.  نماینــده مــردم  بودجــه دولتــی 
نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای 
اســالمی در ادامــه گفــت: بــا شــکایت از وزیر 
مربوطه و اعمال ماده ۲۳۴ توانستیم ردیف 
بودجــه نجف آبــاد را بگیریــم و قســط اول 
پیمانــکار را پرداخــت کنیــم، انتظــار داریــم 
پیمانکار بتواند ظرف ۱۸ ماهی که تعهد داده 

پروژه را تکمیل کرده و تحویل دهد. 
وی افــزود: بــه لحــاظ وضعیــت اقتصــادی 
در کشــور پروژه هــای اساســی کمی وجــود 
دارد اما ایــن پــروژه در نــوع خــود مثال زدنی 
اســت، برای این کــه کار بشــود بایــد همــه 
ازایــن رو  بدهیــم،  هــم  دست به دســت 
ک برداری پروژه را دفتر نماینده به عهده  خا

خواهد گرفت.

خبر خبر

استان

خبر

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان گفت: در ۶ ماه 
نخست امسال حدود ۸۰ تن چوب و ۴ تن زغال در استان کشف شده است. سرهنگ علیرضا 
طاهری فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری اســتان در گفت وگو با 

کثر کشفیات چوب  باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، گفت: ا
استان در سه شهرستان خمینی شهر، فالورجان و نجف آباد 
است و بیشــتر چوب های کشــف شــده، از نوع بلوط جنگلی 
بوده اســت که از مبداء اســتان های چهار محال و بختیاری و 
کهگیلویه و بویر   احمد به استان، قاچاق شده است.او با اشاره 
به کشف ۸۰ تن چوب و ۴ تن زغال در ۶ ماهه نخست امسال در 
استان، افزود: چوب های قاچاق شده صرفا برای تولید زغال، 
مورد اســتفاده قرار می گیرد.فرمانده یگان حفاظــت اداره کل 
منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان در خصوص میزان 

ارزش چوب های کشف شده، گفت: میزان ارزش بازاری چوب و زغال کشف شده، حدود ۸ میلیارد تومان برآورد 
می شود ولی باید در نظر داشت که ارزش زیست محیطی درختان قطع شده، بسیار فراتر است.طاهری افزود: با 
توجه به بررسی های میدانی و گزارشات واصله از سایر استان هایی که مبداء اصلی و رویشگاه این درختان است 
و با نظر به اینکه در دوسال اخیر میزان برخورد با این جرایم بسیار 
رشد داشته و احکام قضایی بسیار سنگینی صادر شده است، 
خوشبختانه آمار ما میزان قطع درختان را رو به کاهش نشان 
می دهد. او در خصوص میزان جریمه قاچاق چوب گفت: در 
حال حاضر به ازای هر کیلوگرم چوب بلوط مبلغ ۸۰ هزار تومان، 
هر کیلوگــرم زغال بلــوط مبلغ ۲۴۰هــزار تومــان، همچنین هر 
کیلوگرم چوب درخت تاغ مبلغ ۴۰هزار تومان و هر کیلوگرم زغال 
درخت تاغ مبلغ ۱۲۰هزار تومان خسارت، برای پرداخت جریمه 

محاسبه می شود.

در آئین گرامیداشــت پنجاه و پنجمین ســالگرد 
نصب نخســتین انشــعاب آب در اصفهــان، یک 
میلیــون و ۴۲۱ هزارمین انشــعاب آب در اســتان 

اصفهان نصب شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در این مراسم با 
گذاری یک میلیون ۴۲۱ هزارمین انشعاب آب گفت: به  اشاره به وا
کنون ۹۸ شهر و ۹۴۹  برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی، هم ا
روستا در استان اصفهان با جمعیتی بالغ بر ۴ میلیون و ۸۶۳ هزار 

نفر از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار هستند.
هاشم امینی افزود: قبل از انقالب، اصفهان فاقد تصفیه خانه آب 
کنون استان اصفهان دارای سه تصفیه خانه  بود در حالیکه هم ا
آب و ۲۶ تصفیــه خانــه فاضالب اســت. وی گفت: در ســال ۱۳۴۵ 
تجهیزات نصب انشعاب آب از آلمان وارد کشور می شد، در حالی 
کنــون بیش از ۸۵ درصــد تجهیزات صنعت آبفــا در داخل  که هم ا

کشــور تولید و تامین می شــود. امینی با اشــاره به نصب نخستین 
انشعاب آب در شهر اصفهان در چهارم آبان ماه سال ۱۳۴۵ گفت: 
کنون آبفای اصفهان بدون وقفه خدمات زیربنایی و  ازآن زمان تا

اساســی همچون تامین آب شــرب و جمع آوری، انتقال و تصفیه 
فاضالب مردم را در دستور کار قرار داده است.

وی به استفاده از فناوری های نوین با هدف ارتقا خدمات به مردم 
اشاره کرد و گفت: آبفای استان اصفهان با استفاده از سامانه های 
تله متری، تلــه کنتــرل و پایش هوشــمند فشــار آب درصــدد ارتقا 

خدمات بیش از گذشته به مردم است.
 امینی استمرار خدمات پایدار به مشترکین را امری ضروری دانست 
و اعالم کرد: با تشــکیل مرکز جهــاد آبرســانی در وزارت نیرو، تامین 
پایدار آب شــرب همــه مردم بــه ویــژه روســتائیان، بیــش از پیش 
و با قــوت ادامــه خواهد داشــت. در این مراســم همچنین اســتاد 
عبدالحسین جعفری؛ پیشکسوت روزنامه نگاری و احمد نعیمی؛ 
نخستین کارمند سازمان آب و فاضالب اصفهان به شرح خاطرات 
خود از عملیات لوله گذاری و نصب انشعابات آب و فاضالب در دهه 

۱۳۴۰ پرداختند.

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان گفت: بهین یاب 
سیســتمی مفید بــرای مدیریــت منابــع اســت، 
مشــروط به آنکــه به روزرســانی و راســتی آزمایی 

شود. به گزارش صدای بورس، برخی بهین یاب را سیستمی رانتی 
می دانند که تنها منافع صاحبان رانت را تامین می کند. واحدهای 
تولیــدی جدیــد، لولــه پروفیلی هــا و بســیاری از تولیدکننــدگان 

محصوالت فوالدی به عملکرد بهین یاب اعتراض دارند.
موج رســانه ای انتقادی نســبت به بهین یاب مدتی پیش شروع 
شد، انجمن های تخصصی، غول های فوالدی و شرکت های بزرگ 
هر کدام از منظــر منافع خود بــه موضوع پرداختنــد اما جابجایی 
ج کــرد هرچنــد  دولــت موضــوع را از اولویــت وزارت صمــت خــار
درخواســت رســیدگی بــه عملکرد بهیــن یــاب همچنــان در قالب 
درخواست فوالدی ها روی میز است. تولیدات ذوب آهن اصفهان 
ج از بهین یاب معامله می شــود،  برای مصرف عموم اســت و خــار
ج  بنابراین مدیرعامل این شرکت به عنوان یک فعال معدنی خار
از سیســتم می تواند با نگاهی جامع نســبت به این موضوع اظهار 
نظر کند. منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اظهار 

کرد: سیستم بهین یاب برای شناسایی مصرف کنندگان حقیقی 
محصوالت فوالدی شــکل گرفته اســت. اصل موضوع پسندیده 
است اما نکته آن است که در گذر زمان این سیستم نیازمند اصالح 

و راستی آزمایی است.
کــم در معامالت فوالد بیان کــرد: راهکار  وی در ارتباط بــا رانت حا
مقابله با رانت ها و اعتراضات بررســی عملکرد ســامانه بهین یاب 
است. برخی واحدهایی که پیشتر در بهین یاب ثبت شده اند دیگر 
فعالیت تولیدی ندارند، باید از این سامانه جدا شوند، واحدهای 
تولیدی جدید نیــز باید به این ســامانه اضافه شــوند. مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان مســئول رســیدگی به این موضــوع را معاونت 
معدنی وزارت صمت عنوان کــرد و گفــت: وزارت صنعت معدن و 
تجارت در نظر داشته باشد که بهین یاب باید مدام پایش و به روز 
شود تا کســانی که برای تامین مواد اولیه خود از کانال بهین یاب 

اقدام به خرید می کنند، دچار مشکل نشوند.

کشف ۸۰ تن چوب و زغال در استان اصفهان

برگزاری آئین سالگرد نصب نخستین انشعاب آب در اصفهان:

یک میلیون و ۴۲۱ هزارمین انشعاب آب در استان نصب شد

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

گزارش دهد وزارت صمت 

خبر

خبر

خبر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی شهردار اصفهان:

در شهرداری اصفهان 
نیروی مازاد داریم

بزرگ ترین تقاطع غیرهمسطح 
غرب استان اصفهان در 

نجف آباد احداث می شود
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بازگشایی مدارس؛ آموزش و پرورش: هر چه زودتر

کارشناسانسالمت:چراعجله؟!
کرونایــی  شــرایط  از  جامعــه 
و  نگرانــی  می کنــد  احســاس 
دغدغه پیک ششــم محسوس 
است. مقامات وزارت بهداشت مسئول در ستاد 
ملی کرونا نیز توصیه به تعویق بازگشایی مدارس 
در آبان مــاه دارنــد، امــا آمــوزش و پــرورش نگــران 

وضعیت آموزشی دانش آموزان است. 
به گــزارش الــف، یــک اراده در دولت و بــه ویژه در 
وزارت آمــوزش و پــروش مایــل اســت مــدارس از 
نیمــه آبان مــاه بــه شــکل سراســری امــا تدریجی 
بازگشایی شوند درحالی که از شهریورماه موضوع 
بازگشــایی مدارس به شکل آموزش غیرحضوری 
به شــکل یک دغدغــه در فضــای عمومی جامعه 

مطرح است. 
درحالی که وزارت آموزش و پرورش هنوز وزیر خود 
را نشناخته است اما به نظر می آید اراده یاد شده 
کسیناسیون گسترده در کشور را نقطه  در دولت وا
قوتی برای توجیه بازگشایی مدارس و از سرگیری 

شیوه آموزش حضوری می داند. 
      خانواده ها نگران؛ دولت اما مصمم

در ایــن شــرایط خانواده هــا هــم نگــران ســالمت 
فرزندان شان هستند و شیوع گسترده احتمالی 
کرونا و شــروع یک پیک دیگر به این نگرانی دامن 
زده است. البته دولت برای کاهش این دغدغه ها 
چندی پیش اعالم کرد بازگشــایی مدارس از اول 
مهرماه نخواهد بود اراده اش را در این خصوص به 

آبان موکول کرد. 
وزارت آمــوزش و پــرورش از چنــدی پیــش یــک 
برنامه مبهم از بازگشــایی تدریجی مدارس را هم 
اعالم کرده اســت. براســاس آنچــه وزارت آموزش 
و پــروش چندی پیــش ابــالغ کرد این بازگشــایی 
سراســری تا پایان آبان ماه به طول می کشــد و در 
چند فاز شــامل مدارس کم جمعیت روستایی،  
عشایری، کالس های عملی هنرستان ها و کالس  
اولی ها )یک روز در هفته( می شود. اما با توجه به 
صحبت های علیرضا کمره ای، سخنگوی وزارت 
آموزش و پرورش براساس آمارهای این وزارتخانه 
برخی از مدارس که در فاز اول قرار بوده کارشان را 
به شکل حضوری ادامه دهند هنوز فعالیت شان 

آغاز نشده است!
ح        اعتراف به شکست فاز اول طر

بازگشایی تدریجی 
کمــره ای در اینبــاره گفتــه اســت فقــط ۴۹ درصد 
مــدارس کارودانــش و فنی وحرفــه ای آمــوزش 
حضوری خــود را آغــاز کرده اند در حالی کــه انتظار 
می رفت ۱۰۰ درصد مدارس فعالیت های حضوری 
را آغــاز می کردنــد. در مــدارس دوره ابتدایــی، در 
خوشبینانه ترین حالت کمتر از ۱۰ درصد مدارس 
توانســته اند دانش آمــوزان کالس اول خــود را بــه 

صورت حضوری به مدارس بیاورند.
در این میان یکی از نکات قابل تامل اینکه با وجود 

ح بازگشــایی تدریجــی مدارس این  شکســت طر
اســت که ظاهرا در وزارت آمــوزش و پروش بدون 
وزیــر کســی گــوش بــه نظــر کارشناســی کمیتــه 
علمی ســتاد کرونــا هــم نمی دهــد. آن طــور کــه 
حمید رضــا جماعتــی، دبیــر کمیته مذکــور گفته 
است پیشنهاد کارشناسان آن تعویق بازگشایی 
مدارس از نیمه آبان ماه است. وی در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران در روز ۲۷ مهرماه توضیحاتی 
هم درباره تشکیل یک کمیته ویژه هم داده است 
که توســط این کمیته ویژه پیشــنهاداتی بــه وزیر 
بهداشت داده  می شود تا در نهایت تصمیم گیری 
با تعامل وزارت آموزش و پرورش و مجلس شورای 

اسالمی گرفته شود. 
      حداقل یکباره همه جا را باز نکنید!

چند روز پیش قاسم جان بابایی، معاون درمان 
وزارت بهداشــت هــم در حاشــیه جلســه کمیته 
علمی کشــوری کنترل و مقابله با کوویــد ۱۹ گفته 
اســت ترجیحا اولویت بازگشــایی مــدارس باید با 
استان هایی باشد که کمترین میزان بار بیماری 
کتور، بــار بیماری در هر  را دارند. زیرا مهمترین فا

منطقه است. 
به عنوان موثرترین مولفه میزان بار بیماری حتما 
باید لحاظ شود، نه اینکه یکباره کل جاهایی که 
قرمز و زرد و نارنجی است را باهم باز کنیم. مساله 
مهمتر این اســت که چه دروســی باید به صورت 
حضوری باشــند و آن دروس کــه کارایی مجازی 
برایشــان موثــر نیســت، حضــوری شــوند و حتما 

باید این مالحظه در در نظر بگیریم.
کیدی هم کرد درباره  این مقام وزارت بهداشت تا
ح  زیرســاخت های وزارت آموزش و پــرورش مطر

کسیناســیون  کرد و خاطر نشــان کــرد باالخــره وا
اطفال یک قســمت کار اســت تا بتوانیــم زنجیره 
انتقال بیمــاری را بشــکنیم، اما بــرای اطفالی که 
قرار اســت به مدرســه روند، اصولــی مانند تامین 
ماسک، شست وشوی مکرر دست ها در مدارس 
و فضاهایی که باید مشخص شود تا دانش آموزان 
با فاصله از هم باشند، باید لحاظ شود. مجموعا 
همه این عوامل را کنار هم بگذاریم تا بتوانیم این 
اقدام را انجــام دهیم. ضــرورت دارد کــه مدارس 
به صورت منطقی و معقوالنه بازگشــایی شوند و 
به گونه ای پیــش رویم که هــم بچه هــا بتوانند از 
مدارس استفاده کنند و هم باعث انتقال زنجیره 

بیماری نشوند.
      موافقت نیم بند و مخالفت کامل با 

بازگشایی مدارس
از مجموعه نظراتی که این  روزها از مقامات وزارت 
بهداشــت دارای مســئولیت در ســتاد ملی کرونا 
در رسانه ها منتشر می شــود این طور بر می آید که 
آنها با بازگشــایی مدارس چندان موافق نیستند 
گر ایــن تصمیــم قــرار باشــد در آبان مــاه شــکل  و ا
سراســری و بــه یکبــاره بــه خــود بگیرنــد همیــن 
موافقت نیم بند هم تبدیل به مخالفت می شود. 
به ایــن شــرایط بایــد همراهی نکــردن مدیــران و 
اولیــای مدرســه ها را هــم باید افــزود کــه خیلی با 
تصمیم مقامــات ارشــد وزارت آمــوزش و پرورش 
همــراه نشــده اند و گزارش هــا نشــان می دهــد 
شــرایط بازگشــایی مدارس و رعایت ۲۸ شاخص 
دســتورالعمل های بهداشــتی مرتبط بــا آموزش 
حضوری در مدرسه را به بازرسان اعالم نکرده اند. 
امــا از اظهــارات چنــد وقــت اخیــر ســخنگوی 

وزارت آمــوزش و پــرورش در رســانه های مختلف 
همچــون صداوســیما و خبرگزاری  هــای اصلــی 
کشور می شود این طور فهمید که اراده اصلی این 
مجموعه بازگشایی سراســری در آبان ماه است و 
هدف گذاری اصلی اعالم خبر بازگشــایی مدارس 

است. 
آمــوزش  وزارت  کاظمی،سرپرســت  علیرضــا 
وپــرورش هــم می گویــد  از ۱۵ آبــان تــا اول آذرمــاه 
مدارس با رعایت فاصله های اجتماعی بازگشایی 
می شــوند. رونــد بازگشــایی مــدارس بــا توجه به 
کسیناسیون و رعایت  پوشش جمعیتی، اجرای وا
دســتورالعمل های بهداشــتی بــا ارزیابــی، از اول 
آبان ماه آغاز و تا پایان آبان تمامی مدارس )پس از 

ارزیابی و صدور مجوز( حضوری می شوند.
      جامعه آماده بازگشایی نیست

با توجه بــه نکاتی کــه از خالل اظهــارات مقامات 
مسئول مشخص شد و به آن اشاره شد، تذکر چند 

موضوع الزم است.
۱_ حتــی بــه فرض اینکــه در همــه مــدارس ۲۸ 
شاخص اعالم شــده دســتورالعمل ها بهداشتی 
برای بازگشــایی مدارس رعایت شــده باشد هنوز 
فضــای جامعــه بــرای بازگشــایی آمــاده بــه نظــر 
نمی آید و نگرانی از فرارســیدن پیک ششــم کرونا 

زیاد است.
۲_مــردم صــدای واحــد کــه خیال شــان را بــرای 
بازگشــایی مدارس راحت کند از سوی مسئوالن 

نمی شنوند.
۳_ در چنین شرایطی به نظر می رسد بهتر است به 
مقامات وزارت آموزش و پــرورش و دولت توصیه 

شود احتیاط الزم را در نظر بگیرند. 

گزارش

رییس اداره امور عشــایر ســمیرم از عشــایر باقی 
مانده در منطقه ییالقی سمیرم خواست هر چه 

زودتر به مناطق گرمسیری کوچ کنند. 
علــی رحیمی بــه ســردتر شــدن هــوای ییــالق اشــاره و بیــان کرد:  
کاهش روزانه دما و احتمال بارندگی در روزهای آینده مشــکالتی 
برای عشایر و دام های آنها به دنبال خواهد داشت از این رو ادامه 

ماندگاری در ییالق توصیه نمی شود.
وی افزود: علوفه و پوشش گیاهی چندانی نیز در مراتع سردسیری 
باقی نمانده که دام عشایر بخواهند از آن استفاده کنند و جریمه 

یگان حفاظت منابع طبیعی نیز دور از انتظار نیست.
رییس اداره امور عشــایر ســمیرم با بیان اینکه افزون بر ۹۵ درصد 
عشایر و خانواده های آنها در مهر ماه کوچ کرده اند، افزود:  شماری 
هم که باقی ماندند باغ سیب یا زراعت داشتند که با شروع ماه آبان 

و برداشت محصوالت، آنها نیز باید به قشالق کوچ کنند.
رحیمی به مشــکالت کوچ و ماشینی شدن این ســنت دیرینه در 
ســال های اخیر اشــاره و بیان کرد: امســال با تداوم خشــکی و کم 
بارشی، آبرســانی پایدار به ســیاه چادرها با هدف تامین آب دام و 

آشامیدنی در مسیر کوچ بهاره انجام شد.
وی اضافه کرد: با توجه به استمرار شیوع ویروس و ضرورت ادامه 
کسیناســیون، الزم اســت عشــایر و خانوارهای باقــی مانده به  وا

گرمسیر کوچ کنند.
عمــده محل های تجمــع و کلونی هــای بزرگ عشــایر ســمیرم در 
بخــش پادنای بــزرگ در جنــوب، شــرق ســمیرم به ویــژه منطقه 

قبرکیخــا، بخــش وردشــت در مســیر شهرســتان بروجــن بــه 
روستاهای این بخش در شمال سمیرم هستند.

عشایر کوچرو اصفهان، بیش از ۶ ماه از سال را در شهرستان های 
ییالقــی و کوهســتانی غــرب، جنــوب و جنــوب غربی این اســتان 

مستقر می شوند.
 خانوارهای عشــایری قشــقایی شــامل طایفه های دره شــوری، 
عمله، فارسیمدان و شش بلوکی، هر ســال به ییالق و سرحدات 
ییالق سمیرم کوچ می کنند و افزون بر ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار راس دام را با 

خود به مراتع ییالقی می آورند.
طبق سرشماری چادر به چادر و نفر به نفری که شبکه بهداشت، 

بسیج و امور عشایر در سال گذشته انجام داد سرجمع جمعیت 
عشــایری که وارد ییالق می شــوند ۱۵ هزار نفر هســتند که تنها ۲ 
هزار نفر از آنها در سامان سیب اســتان اصفهان ثبت شده و بقیه 

در استان های قشالقی ثبت سامانه شده اند.
شهرستان سمیرم در جنوب اســتان اصفهان، بزرگترین منطقه 

ییالقی و مرتعی عشایر کشور محسوب می شود.
گرس میانی با ۱۵۰ روستا و  این شهرستان در ضلع شمالی دنا و زا
آبادی، ۶ شهر و چهار بخش و افزون بر ۹۰ هزار جمعیت روستایی، 
شــهری و عشــایری، در۱۶۰ کیلومتــری جنــوب اصفهــان و ۱۶۴ 

کیلومتری شمال یاسوج، واقع است.

خبر

کسن کرونا به  مدیر آموزش و پرورش سمیرم گفت: با تزریق ۸۴ درصدی وا
دانش آموزان، آموزش در همه مدارس عشایری، روستایی و چند زبانه این 
شهرستان حضوری می شود.  محمد نادری در جلسه شورای منطقه ای 
آموزش و پرورش سمیرم اظهار داشت:عالوه بر این کالس ها و کارگاه های 
فنی، کاردانش و همچنین کالس اولی ها با ۱۵ نفر به صورت نوبتی و با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی آموزش حضوری دارند. مدیر آموزش و پرورش 
سمیرم با بیان اینکه ۹۴ درصد والدین خواستار بازگشایی مدارس هستند، 
اظهار داشت: حدود ۳۰ درصد محصالن در ماه های تحصیل کرونایی دچار 
استرس، چاقی، بی قراری و ترک تحصیل شدند. نادری ادامه داد: آموزش 
در بستر مجازی و موبایلی در بهترین حالت خود ۴۰ درصد به شکل مفید 
محقق می شود به گونه ای که تنها یک سوم آموزش کسب می شود و این 

موضوع در درس ریاضی کمتر از یک سوم است.

تحت نظارت دهیاری و در شهرها با شــهرداری همان منطقه است. وی وی همچنین گفت که تامین ســرویس در روســتاها بــا بخش خصوصی 
تصریح کرد: ۹۵ میلیون تومان برای تردد دانش آموزان و تامین سرویس آنها 
اختصاص دادیم که به طور متوسط برای هر محصل ۶۵ هزار تومان می شود 

که این مبلغ جوابگوی حتی سه روز رفت و آمد آنها به مدرسه نیست.
رییس آموزش و پرورش سمیرم به ترک تحصیل شــماری از دانش آموزان 
به دلیل ســختی رفت و آمد و نبود ســرویس اشــاره کرد و از شــهرداری ها و 

دهیاری ها خواست همکاری بیشتری با آموزش وپرورش داشته باشند.
کبر ترابی مدیر امور برق منطقه سمیرم در ادامه این جلسه با یادآوری دیون  ا
و بدهی های آموزش و پــرورش به این اداره، گفت: مبالغ بدهی مربوط به 
قبل از ســال ۹۶ اســت که آن زمان قانــون معافیــت از پرداخت قبض برق 
مدارس تصویب نشده بود. حدود ۱۰ هزار دانش آموز در شهرستان سمیرم 

تحصیل می کنند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان سمیرم:

آموزش در مدارس عشایری و روستایی شهرستان سمیرم حضوری می شود

گفــت: بــا  ســخنگوی صنعــت بــرق اصفهــان 
وجود اینکه میزان مصرف برق در زمستان بسیار 
کمتر از تابســتان اســت اما تالش بر این اســت تا 
مقــدار گاز مــورد نیاز بــرای تولید بــرق نیروگاه ها 
تامین شــده و برق بــه صــورت کامــل در اختیار 

مشترکان قرار گیرد. 
ســید محمدرضا نوحی سخنگوی صنعت برق 
اصفهان گفت: جلسات متعددی در خصوص 
تأمین برق استان در فصل زمستان برگزار شده 
و تالش بر این اســت تا مقدار گاز مــورد نیاز برای 
تولید برق نیروگاه ها تأمین شود. مصرف برق در 

زمستان بسیار کمتر از تابستان است.
وی افزود: بــرای مثال بیشــترین میزان مصرف 
برق کشــور تاریخ ۲۸ مهرماه در ســاعت ۱۳:۳۸ 
دقیقــه و بــه میــزان ۴۱ هــزار و ۶۵۲ مــگاوات 
ثبت شــده درحالی که این عــدد در تابســتان به 

مقادیر بیش از ۵۳ هزار مگاوات نیز می رسید.
ســخنگوی صنعت بــرق اصفهان خاطرنشــان 
گــر احیانــا مشــکلی در زمینــه  کــرد: با این حــال ا
تأمین برق در فصل زمستان وجود داشته باشد، 
تالش می کنیم تا با مدیریت مصرف این مشکل 

برطرف شود.
نوحی تصریح کرد: با توجه به محدودیت ها مثل 

کمبود منابع آبی که برای نیروگاه ها وجود دارد، 
میــزان تولید بــرق در منطقــه اصفهــان کاهش 
می یابــد. نیــروگاه کارون۴ یــا نیــروگاه اصفهــان 
جزو این دســته از نیروگاه ها هســتند کــه میزان 
تولید بــرق در آن هــا به وجــود منابــع مکفی آب 

بستگی دارد.
در  مــازوت  ســوخت  مصــرف  دربــاره  وی 
گرچه نیروگاه  نیروگاه های استان نیز اظهار کرد: ا
شــهید منتظــری و اصفهــان پیش تــر عــالوه بــر 
سوخت گاز طبیعی از مازوت نیز برای تولید برق 
استفاده می کردند اما تقریبا بیش از ۳ سال پیش 
و با دســتور دادستان وقت مشــعل مازوت سوز 
کنون نیز بازگشایی نشده  آن ها پلمپ شده و تا
است. بر این اســاس هیچ گونه مصرف سوخت 
مازوت را در اصفهان نداریم و نخواهیم داشت.

مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان 
اصفهــان از آزادی ۳۷۵ زندانــی جرائم غیرعمد در 

هشت ماه امسال خبر داد. 
علیرضا بابایی مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی 
و تربیتی استان اصفهان گفت: ۳۵۷ نفر از زندانیان 
محکومیت های مالی و جرائم غیرعمــد از ابتدای 
امسال تا کنون از محل کمک های خیرین و ستاد 

دیه از زندان های استان آزاد شدند.
وی مجموع بدهی این تعــداد زندانی آزاد شــده را 
بالغ بر ۱۲۲ میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: ۱۴ نفر 
از محبوســان بانوان بودند که بــا حمایت خیرین 

نوع دوست و ستاد دیه از بند رهایی یافتند.
مدیرکل زندان های استان اصفهان ادامه داد: ۴۷ 
درصد از مجموع این بدهی یعنی بالغ بر ۵۶ میلیارد 
و ۸۹۰ میلیون تومان از طریق اخذ گذشت شکات، 
۲۰ درصد از طریق اعسار یعنی بالغ بر ۲۳ میلیارد و 
۹۴۰ میلیون تومان و ۳۴ درصد از طریق تسهیالت 
بانکی، آورده مددجویان و کمک خیران به صورت 

بالعوض تأمین شده است.
بابایی با اشــاره به اینکه ۵۰ نفر از محکومان مالی و 
جرائم غیر عمد در مهرماه ۱۴۰۰ از زندان آزاد شدند، 
ابراز داشــت: تعداد ۲۵ نفر از زندانیان به مناسبت 
کرم )ص( آزاد شــدند که هشــت نفر  میالد رســول ا
از آن هــا با بدهــی بالــغ بــر ۶۸۰ میلیــون تومــان در 
بازداشــت بودنــد و بــا پرداخت مبلــغ ۲۰۰ میلیون 
تومان توسط خیر شاهین شهری و مابقی از طریق 
ســتاد دیه، اخذ گشــت و اعســار تأمیــن و از زندان 

رهایی یافتند.

بیــش از دو هزار متــر دام از ســد دریاچه زاینــده رود 
در منطقــه حفاظت شــده داالنکــوه و ســد زاینده 
رود جمــع آوری شــد. محیــط بانــان اداره محیط 
زیســت چادگان در گشــت وکنترل و قالب کشی از 

تمام قسمت های دریاچه سدزاینده رود )منطقه 
حفاظت شده داالنکوه و سد زاینده رود( بیش از دو 
هزار متر دام از قسمت های مختلف دریاچه جمع 
آوری و به پاســگاه محیط زیســت چادگان منتقل 
کردند. تعــدادی از ادوات صید کــه از متخلفان در 

سواحل دریاچه بجا مانده بود نیز جمع آوری شد.
سد دریاچه زاینده رود زیستگاه آبزیان مختلفی از 
ماهی های کپور، دندان دار، قزل آال رنگین کمان 
و آمور اســت کــه صید غیــر قانونی صیادان ســبب 

کاهش این نوع ماهیان می شود. 
شهرستان چادگان در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان 

قراردارد.

کارشــناس پیش بینــی هواشناســی اســتان 
کنده و ریزش برف  اصفهان از احتمال بارش  پرا
در مناطــق کوهســتانی اســتان در روز جمعــه 

خبر داد. 
آســیه آقایــی کارشــناس هواشناســی اســتان 
اصفهــان با اشــاره بــه نفوذ تــوده هوای ســرد به 
استان از روز چهارشــنبه، گفت: دمای هوا بین 

سه تا پنج درجه ســانتیگراد در مناطق شمال و 
شمال شرق اصفهان و از روز پنجشنبه در سایر 

نقاط استان کاهش می یابد.
وی به احتمال سرمازدگی محصوالت کشاورزی 
و باغی اشاره و توصیه کرد: باغداران و کشاورزان 
برای جلوگیری از خسارت سرمازدگی تمهیدات 

الزم را در نظر گیرند.

آیت اهلل طباطبایی نژاد گفت: استانداردها و قوانین 
مربوط به آن را به سازندگان بدهیم و اجازه دهیم 
گاهی از آنها خود ناظر مسئولیت ها و رعایت  مردم با آ

استانداردها باشند. 
آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی 
فقیه و امام جمعــه اصفهــان در دیدار بــا مدیرکل 
اســتاندارد اصفهــان، گفت: اجــرای قانــون نباید 
موجــب پیچیدگی و ســختی بــرای مردم شــود، و 
در کنار ضرورت نظارت بر اســتاندارها، مسئولیت 

کیفیت باید برعهده تولید کننده باشد.
وی افزود: استانداردها و قوانین مربوط به آن را به 
گاهی از  ســازندگان بدهیم و اجازه دهیم مردم با آ
آنها خود ناظر مســئولیت ها و رعایت استانداردها 

باشند. امام جمعه اصفهان اظهار کرد: فرهنگسازی 
برای اینکه هر فرد در جامعه آنچه مربوط به اوست را 
خوب انجام دهد به اندازه نظارت ها بر اجرای قانون 

اهمیت دارد.
وی تصریح کرد: انجام کار به صورت متقن و درست 
در احادیث و روایات اســالمی توصیه شــده است، 
بنابراین با داشــتن این فرهنگ دینی، آن طور که 
باید پردازش نشــده اســت که می تواند زمینه ساز 

مشکالت افزون تر شود.
محمود فرمانی مدیرکل اداره استاندارد اصفهان نیز 
گاهی مردم در استاندارد سازی  در این دیدار گفت: آ

و فرهنگسازی موثر است.
وی نظارت بر اجرای استاندارد محصوالت تولیدی، 
نظــارت بر ایمنــی آسانســورهای ســاختمان ها و 
تجهیزات شهربازی ها، نظارت بر اوزان و مقیاس ها 
در حــوزه کشــاورزی، صنعــت و ســوخت و توجــه 
به اســتاندارد ســازی جایگاه های ســی ان جــی را 
از مهمتریــن اقدامــات انجــام شــده در ایــن حوزه 

برشمرد.
بــه گفتــه وی اســتان اصفهــان بــا ۱۴۵ جایــگاه 

استاندارد سی ان جی رتبه نخست کشور را دارد.

سخنگوی صنعت برق اصفهان مطرح کرد؛ 

تالش برای تامین برق اصفهان در فصل زمستان 

خبر

آزادی ۳۵۷ زندانی جرائم غیرعمد در اصفهان 

جمع آوری دو هزار متر دام از سد دریاچه زاینده رود 

احتمال ریزش برف در ارتفاعات اصفهان 

امام جمعه اصفهان: 

مردم ناظر رعایت استانداردها باشند 

خبر

کید  مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان با تا
بر اینکــه حرکت بــرای توســعه و ارتقای کیفی 
شهر باید با استفاده از ظرفیت مردمی در دل 
محله ها انجام شود، گفت: در صدد هستیم 
خدمات مــورد نیــاز شــهروندان را بــه صورت 
متــوازن و محلــه محــور ارائــه کنیم تــا امکان 
برخــورداری تمــام شــهروندان در منطقــه از 

خدمات با کیفیت فراهم شود.
کــرد: رویکــرد  محمــد صیرفی نــژاد اظهــار 
برنامه ریــزی محله محــور بــا مبنــا قــرار دادن 
محله ها به عنوان عناصر هویت بخش شهری، 
آنها را همچون منابعی پویا در راه ایجاد توسعه و 

انسجام اجتماعی به کار می گیرد.
برنامه ریــزی  رویکــرد  بیان اینکــه  بــا  وی 
محله محور در جستجوی تعامل اجتماعی 
بوده و مشارکت نخبگان و معتمدین محلی 
را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت، افزود: 
یکــی از مهمتریــن و اساســی ترین گام هایی 
که این رویکرد می تواند بردارد، تحقق پذیری 
و برنامه ریزی در جهت دستیابی به پایداری 

اجتماعی در سطح محله است.
وی تصریح کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی 
کــرد کــه شــهروندان نســبت بــه محلــه خود 
احســاس هویــت کــرده و در تمامی مراحــل و 
فرآیندهای شناســایی مشــکالت و تصمیم 
گیری هــا و اقدامــات اجرایــی در محــالت بــا 
مدیریت شــهری همکاری و مشــارکت فعال 

داشته باشند.
مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان ادامه داد: 
کنان محالت در  در این صورت وقتی مردم و سا
تهیه برنامه یا طرح توسعه محله خود مشارکت 
کنند، در طول مدت زمان اجرا و نگهــداری از 
طرح نیز مشــارکت خواهند کرد که این مهم 
قطعا بــه پایــداری اجتماعــی، ارتقــای کیفی 
محالت و کاهش هزینه های مالی و اجتماعی 

اداره شهر نیز کمک خواهد کرد.

معــاون اجتماعی اداره کل بهزیســتی اســتان 
اصفهــان گفــت: اختالفــات خانوادگــی و بعــد 
از آن کــودک آزاری بیشــترین علــت تمــاس بــا 
اورژانــس اجتماعــی را درایــن منطقه بــه خود 
اختصاص داده اســت.   عبدالرضا اســماعیلی 
با اشــاره به اینکه یک هزار و ۳۶۰ مورد اختالف 
خانوادگــی در ۶ مــاه نخســت ســال جــاری بــه 
اورژانــس اجتماعــی اصفهــان گزارش شــده 
اســت، اظهــار داشــت: یــک هــزار و ۶۶ مــورد از 
کل تماس هــا بابــت کــودک آزاری و ۸۷۰ مــورد 
همســر آزاری بــوده اســت. معــاون اجتماعــی 
اداره کل بهزیســتی اســتان اصفهــان تصریــح 
کرد: آمار حوزه فعالیت های اورژانس اجتماعی 
در مداخالت تخصصــی کودک آزاری، همســر 
آزاری، خشــونت های خانگــی در ۶ مــاه اول 
ســال ۱۴۰۰ نســبت بــه مدت زمــان مشــابه در 
ســال ۱۳۹۹ بــه دلیــل وضعیــت کرونایــی ۳۰ 
درصد رشد داشته است. وی درباره بیشترین 
تماس های مردمی گفت: بیشترین تماس ها با 
اورژانس در خصوص کودک آزاری، همسر آزاری، 
افــکار خودکشــی و اختالفــات حــاد خانوادگی 
گزارش شده است. اسماعیلی ادامه داد: با شیوع 
کرونا تعــداد تماس ها با اورژانس بیشــتر شــده 
گاه سازی  است و به همین دلیل  اطالع رسانی و آ
به مردم در خصــوص ارائه خدمات تخصصی 
کید کرد:  جزو دستور کار اورژانس است.  وی تأ
خشــونت های خانگــی ازجملــه کــودک آزاری 
در سال های اخیر روند افزایشــی داشته است 
و مداخلــه در بحران هــای فــردی، خانوادگی، 
مداخــالت مؤثــر در خشــونت های خانگــی، 
کودک آزاری، همسر آزاری و خودکشی بیشترین 
درخواســت های مردمی از اورژانس اجتماعی 
و کمک دهی مددکاران اجتماعی بوده است.
معــاون اجتماعــی اداره کل بهزیســتی اســتان 
اصفهان گفت:  ۱۹ واحد اورژانس اجتماعی در 

شهرستان های اصفهان فعال است.
وی اضافه کرد:  اورژانس اجتماعی در شهرهای 
اصفهــان، بهارســتان، کاشــان، آران و بیدگل، 
شاهین شهر، مبارکه، شــهرضا، خمینی شهر، 
زرین شــهر، فوالدشــهر، نجف آباد، اردســتان، 
نائیــن فریدون شــهر، گلپایــگان و  فالورجــان 
فعال است. اسماعیلی بیان داشــت: اورژانس 
اجتماعــی بــرای شــهرهای بــاالی ۵۰ هــزار نفر 

راه اندازی شده است. 
استان اصفهان دارای بیش از پنج میلیون و ۴۰۰ 

هزار نفر جمعیت است.

مدیر منطقه 2 شهرداری اصفهان 
مطرح کرد:

توسعه محالت منطقه ۲ 
با مشارکت شهروندان 

و نخبگان

معاون اجتماعی بهزیستی استان:

اختالف خانوادگی دلیل 
بیشترین تماس با اورژانس 
اجتماعی در اصفهان است

کنند کوچ  عشایر باقی مانده در ییالق به قشالق 
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بیشاز۵۰۰اثربهجشنواره»خندستان«ارسالشد
دبیــر ســومین جایــزه سراســری 
کمــدی  نویســی  نمایشــنامه 
»خندستان« از استقبال هنرمندان 
سراسر کشور از این رویداد ملی و ارســال بیش از ۵۰۰ اثر 
به دبیرخانه جشــنواره خبــر داد.  ســعید امامی گفت: 
خندســتان از حیث تعــداد آثــار دریافتی رکــورد اغلب 
جشنواره های معتبر ملی را در حوزه نمایشنامه نویسی 
شکست که به تعبیر داوران و افراد صاحب نظر این حوزه 
حتی در جشنواره فجر هم کمتر با این حجم ارسال اثر در 
بخش نمایشنامه مواجه هستیم. وی افزود: فرصت 
ارسال آثار به جشنواره خندستان تا ۳۰ مهرماه تعیین 
شــده بود کــه در نهایــت بیــش از ۵۰۰ اثر بــه دبیرخانه 
جشنواره رسید. در بخش اصلی )نمایشنامه نویسی( 
حدود ۴۷۰ اثر دریافت شد که از این میان تقریبا ۱۰۰ اثر 
در حوزه اقتباسی و سایر آثار در حوزه تألیفی بوده است.

دبیر سومین جایزه سراسری نمایشنامه نویسی کمدی 
»خندســتان«، ادامه داد: همچنین در بخش جنبی 
)پژوهش( بیش از ۴۰ اثر دریافت شد که به زعم داوران 
کیفیت و در سطح حرفه ای است و داوری  غالبا آثاری با

آنها با دقت و وسواس بسیاری انجام خواهد شد.
به گفته امامی، در بخش سوم یعنی بخش ممیزان نیز 

حدود ۲۵ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.
دبیر سومین جایزه سراسری نمایشنامه نویسی کمدی 
»خندستان« با بیان اینکه جشنواره خندستان رکورد 
بسیاری از جشنواره های معتبر ملی نمایشنامه نویسی 
در زمینه تعداد آثار دریافتی را شکســته است، تصریح 
کرد: خندســتان توانســت در ایــن زمینه رکــورد اغلب 
جشنواره های ملی معتبر حتی جشنواره بین المللی 
فجر در زمینه نمایشنامه نویسی را بشکند. با این تفاوت 
که جشنواره نمایشنامه نویسی فجر کلیه نمایشنامه ها 
را مدنظــر قرار می دهــد، اما خندســتان تنهــا در حوزه 

نمایشنامه نویسی کمدی اثر می پذیرد.
امامــی در ادامــه از اعــالم اســامی برگزیدگان جشــنواره 

خندستان تا اواسط آذرماه سال جاری خبر داد و گفت: 
در تالش هســتیم تا بیســتم آبان ماه ۱۴۰۰ نتایج اولیه 
جشنواره را مشخص کرده و هیئت انتخاب اسامی راه 

یافتگان به مرحله نهایی را تا آن زمان اعالم کنند.
دبیر ســومین جایــزه سراســری نمایشــنامه نویســی 
کمدی »خندستان« درباره اینکه استقبال خوب از این 
جشــنواره بســیار فراتر از پیش بینی های انجام شــد، 
اظهار کرد: در فرآیند اطالع رسانی و ارتباطات جشنواره 
برای دعوت از شــرکت کننــدگان مورد نظــر اقدامات و 
تالش های قابل توجهی انجام شد چنانکه فراخوان 
و اطــالع رســانی های جشــنواره را هــم در رســانه ها و 
خبرگزاری های رسمی هم صفحات مجازی عمومی و 
تخصصی و معتبــر تئاتر و هم توســط اشــخاص و افراد 
سرشــناس این حــوزه منتشــر کردیــم و همچنیــن در 
قالب الیو و پادکســت برخی مباحث آموزشــی را برای 

عالقمندان طرح نمودیم که بازخورد خوبی داشت.
امامی با اشاره به سیاست و نگاه برگزارکنندگان جشنواره 
بــه آثــار ارســالی تصریــح کــرد: در فراخــوان جشــنواره 
خندســتان و مصاحبه هــای پیشــین، این قــول را به 
شرکت کنندگان دادیم که خروجی های این جشنواره 
مبنایی برای اســتمرار، اجرای آثار و برگزاری جشنواره 
نمایش های کمدی باشد؛ در تالش هستیم تا از سال 
آینده این جشــنواره را برگزار کنیــم، چرا که مــا در حال 
حاضر به یک آرشیو بسیار غنی از مجموعه نوشته ها و 
نمایشنامه های کمدی و پژوهش هایی در این زمینه 
دست یافته ایم که مبنای بسیار خوبی برای برگزاری 

یک جشنواره نمایش کمدی است.
وی همچنیــن از چــاپ و انتشــار آثــار برگزیــده در ایــن 
جشــنواره خبــر داد و گفــت: طــی رایزنی هــای انجــام 
شــده بــا مرکــز هنرهــای نمایشــی وزارت فرهنــگ و 

ارشاد اسالمی قرار بر این شــد که آثار برگزیده در بخش 
نمایشنامه و پژوهش توسط انتشارات مرکز هنرهای 

نمایشی وزارت ارشاد چاپ شود.
دبیر سومین جایزه سراسری نمایشنامه نویسی کمدی 
»خندســتان« در ادامــه به نقــش مؤثر مرکــز هنرهای 
نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در برگزاری این 
رویداد اشاره و خاطرنشان کرد: مرکز هنرهای نمایشی 
وزارت ارشاد و اداره کل ارشاد اسالمی اصفهان همکاری 
اثرگذاری در برگزاری این جریان داشتند. مرکز هنرهای 
نمایشی وزارت ارشاد در تسهیل گری این مسیر و کمک 
در اطالع رسانی به افراد متخصص در این حوزه فعالیت 
کرد. عالوه بر اینکــه نقش جدی روابط عمومی ســتاد 
خبری جشنواره خندستان نیز ســتودنی است که با 
اقداماتی حرفه ای موجب برند شــدن »خندستان« 

در سطح ملی شد.

یــگان  تخصصــی  کتابخانــه 
ویژه نیروی انتظامی در نصف 
جهان به بهره برداری رسید. 

طی جلسات مشترک سازمان فرهنگی تفریحی 
اصفهــان بــا مســئوالن یــگان ویــژه، پیرامــون 
مشــاوره در حوزه ایجاد و راه انــدازی کتابخانه، 

مشــورت های الزم در خصــوص نــوع منابــع، 
نحوه سازماندهی، نرم افزار موردنیاز و چگونگی 
اشــاعه اطالعات و خدمــات اطالع رســانی ارائه 

شد.
بازدید از محل کتابخانه شامل سالن و مخزن با 
حضور سرهنگ رضا نصیری فرمانده یگان ویژه 

اســتان اصفهان به همــراه مســئولین فرهنگی 
یگان ویژه نیــز از جمله اقداماتی بــود که در این 

راستا انجام شد.
در مخزن ایــن کتابخانــه مجموعــه ای بالــغ بــر 
هشت هزار جلد موجود است که پرسنل یگان 
ویژه برای تهیه کتاب هــای موردنظر می توانند 

به این مرکز مراجعه کنند.
نرم افزار مورد نیاز این کتابخانه به زودی نصب 
و پــس از آموزش هــای الزم بــرای ســاماندهی 
اطالعــات از جمله ذخیــره، ویرایــش، بازیابی و 
اشــاعه اطالعات بــه نیروهــای کتابخانــه یگان 

ویژه، ارائه خواهد شد.

کتابخانه تخصصی یگان ویژه نیروی انتظامی در اصفهان راه اندازی 

جشنواره

کتابخانه

تبلیغــات  دفتــر  تبلیغــی  فرهنگــی  معــاون 
ح موفق  اسالمی اصفهان، گفت: در ادامه طر
معرفــی چهره هــای مانــدگار تبلیــغ در شــهر 
اصفهــان، تصمیــم گرفته شــد تــا چهره های 
مانــدگار تبلیــغ در شهرســتان های اســتان 
اصفهــان که فعالیــت شــاخص در حوزه های 
فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی داشــته اند 

نیز معرفی شوند.
حجت االسالم حامد اهتمام اظهار کرد: اعزام 
مبلغ و آموزش های تخصصی با هدف دانش 
افزایی، مهارت آفرینی و با رویکرد تمرکززدایی 
کز کــم برخوردار  در حوزه هــای تبلیغــی در مرا
و مســتعد در سراســر اســتان اصفهــان برگــزار 

خواهد شد.
وی افــزود: در قــدم اول در چهــار منطقــه 
ســمیرم، شــهرضا، لنجــان و فالورجــان بــا 
هماهنگی سازمان تبلیغات اسالمی، مدیران 
حوزوی بــرادران و خواهــران و ائمه جمعه هر 
شهرســتان، کمیتــه ای بــرای بررســی و رصد 
موضوعات و مســائل مورد نیاز شهرســتان ها 
در حوزه خانواده، تعمیق ایمان و باور دینی، 
کــودک و نوجــوان و دیگــر حوزه هــا تشــکیل 

میشود.
تبلیغــات  دفتــر  تبلیغــی  فرهنگــی  معــاون 
اســالمی اصفهان تصریح کرد: پس از دریافت 
گزارش کمیته شهرستان های مختلف استان 
اصفهان، مبلغان متخصص متناســب با نیاز 

منطقه برای پیگیری و مدیریت آســیب های 
اجتماعــی و فرهنگی بــه منطقه هــدف اعزام 

می شوند.
اهتمام ادامه داد: یکــی از وظایف این کمیته 
توجــه ویژه بــرای تشــکیل پرونــده تبلیغی در 
دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان است تا طالب 
و مبلغان منطقه به صورت منسجم تر بتوانند 
وارد عرصــه تبلیغ شــوند و مطمئنا ایــن کار با 
هدف ایجــاد انگیــزه و رویکــرد تســهیل گــری 

انجام می شود.
در  مــا  کــه  اهدافــی  از  یکــی  گفــت:  وی 
معاونــت فرهنگــی و تبلیغــی دفتــر تبلیغــات 
اسالمی اصفهان به دنبال آن هستیم، تکریم 
و بزرگداشــت چهره هــای مانــدگار تبلیــغ در 
شهرســتان های اســتان اصفهــان اســت کــه 
با ایجاد مجمع طالب و مبلغان ذیل مدیریت 
امام جمعه هر شهرستان انجام خواهد شد.

تبلیغــات  دفتــر  تبلیغــی  فرهنگــی  معــاون 
در  کــرد:  نشــان  خاطــر  اســالمی اصفهان، 
ســال های گذشــته از آیت اهلل العظمی شــیخ 
حســین مظاهری، مرحوم حجت االســالم و 
المســلمین شــیخ مهدی مظاهــری، مرحوم 
حجــت االســالم والمســلمین حــاج شــیخ 
غالمرضــا فیروزیــان، مرحــوم آیــت اهلل حــاج 
شــیخ یداهلل رحیمیان دســتجردی و مرحوم 
آیت اهلل مهاجر به عنوان چهره ماندگار تبلیغ 

در اصفهان تجلیل شده است.

انتخاب چهره های ماندگار تبلیغ 
در شهرستان های استان اصفهان 

خبر

مدیرکل دارالقرآن کریم استان اصفهان گفت: 
روش های آموزش قرآن نیازمند به روزرســانی و 

بهره گیری از فضای مجازی است. 
حجت االســالم  والمســلمین احمــد زادهوش 
افزود: آمــوزش قــرآن کریم همچنــان مبتنی بر 
روش های قدیمی است و شاید تا متولدین دهه 
۷۰ یا ۸۰ را پاسخ بدهد اما برای قرن آتی و متولدان 

۹۰ این روش آموزشی پاسخگو نیست.
وی بیان داشت: با پیشرفت فن آوری اطالعات 
الزم اســت از شــبکه های مجــازی و روش های 
مدرن الکترونیکی برای آموزش قرآن اســتفاده 

کنیم و بهره ببریم.
دبیــر کل نخســتین » همایــش ملــی شــیوه ها 
و راهکارهــای ترویــج قــرآن کریــم در فرهنــگ 
عمومــی « گفــت: زمــان برگــزاری  ایــن همایش 
کنون ۲۰ مقاله  اردیبهشت ماه سال آتی است و تا

علمی به دبیرخانه همایش ارسال شده است.
همچنیــن دبیــر علمی همایــش شــیوه ها و 
راهکارهای ترویج قرآن نیز در ادامه این نشست 
کید بر اینکه در حوزه مسائل قرآنی هنوز کار  با تأ
جدی صورت نگرفته است، ادامه داد: به منظور 
ترویج و توسعه علمی تر مسائل قرآنی اقدام به 
کاوی روش هــای موجــود کردیــم و درجایی  وا
تالش شــد این کتــاب آســمانی را به زبان شــعر 

تعلیم دهیم.
مجید جعفری به اهداف برگزاری همایش یاد 
شده اشــاره کرد و گفت: دستیابی به الگوهای 
علمــی و عملــی ترویــج قــرآن کریــم در جامعه، 
کمبودهــای فرهنگــی و  شــناخت نیازهــا و 
تخصصی ترویج قرآن، بسترسازی برای طرح و 
خلق ایده های نو در عرصه های فکری ترویج این 
کتاب آســمانی از اهــداف برگزاری این همایش 

است.
تشــکیل دبیرخانــه  از  جعفــری همچنیــن 
دائمی شــیوه های ترویــج قــرآن کریــم در مرکــز 
کید بر نقش  دارالقرآن اصفهان خبر داد و گفت: تأ
فضای مجازی و فناوری های نو در تجلی سازی 

قرآن در فرهنگ عمومی در دستور کار است.

میراث تاریخی

مدیر کل دارالقرآن کریم
 استان اصفهان:

آموزش قرآن نیازمند 
به روز رسانی است

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

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۴۴۰۴، تاریخ: 1۴۰۰/۰7/11، جلسه هیات 
ع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  موضو
رسمی مصوب 1۳9۰/۰9/2۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق 
العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل وپرونده کالسه 1۳9911۴۴۰2۰۰۶۰۰28۶9 
مربوط به تقاضای آقای/خانم مجتبی هاشمی ورنوسفادرانی مبنی بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع 
در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه 
پرونده ومالحظه 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 مالکیت محمدحسن حاج ابراهیمی و علی 
محمدی و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی 
که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از 
مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز 
گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن 
تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم مجتبی هاشمی ورنوسفادرانی 
به شناسنامه شماره ۵۴ کدملی 11۴2۰99۵۴7 صادره فرزند رجبعلی نسبت به 
سه دانگ یکباب کارگاه به مساحت 8۶۶.17 مترمربع پالک شماره ۳۰1 فرعی 
از 17۳ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رأی 
خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده 1 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 1۳ 
آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و 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: 1۴۰۰/۰7/21، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1۴۰۰/۰8/۰۶ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله 

یزدانی – 12۰۳7۰۳ / م الف

آگهی مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

اردستان
آرا که دراجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره 
ثبت اسناد و امالک اردستان صادر گردیده و دراجرای ماده ۳ قانون مذکور در 2 
گهی میشود تا  نوبت به فاصله 1۵ روز ازطریق روزنامه های کثیراالنتشار محلی آ
گهی ظرف  شخص یا اشخاصی که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آ
مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امالک اردستان تسلیم و رسید 
اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست 
اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعی دادگاه است. درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارایه نکند ثبت 
اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید ضمنا صدور سند مالکیت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 1( رای شماره 19۳ 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۳2۰۰۰ 
مورخ 1۴۰۰/7/12 آقای رمضان ربیعی ده گردیانی فرزند حسین کدملی 
1189۶۳27۳1 ششدانگ خانه واقع در مزرعه پنارت 11 اصلی علیا اردستان 
بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت ۴2۵.۳۵ مترمربع مالک رسمی مشاعی، 
2( رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۳2۰۰۰198 مورخ 1۴۰۰/7/17 خانم بتول 
رحمتی فرزند اسمعیل کدملی 11897۶۶۳88 ششدانگ خانه احداثی برروی 
قسمتی از پالک ثبتی فرعی 81 واقع در کچومثقال 7۵ اصلی سفلی اردستان 

بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 9۵.18 مترمربع مالک رسمی مشاعی 
تاریخ انتشار اول: 1۴۰۰/۰7/21، تاریخ انتشار دوم: 1۴۰۰/۰8/۰۶ - ذبیح اله 

فدائی اردستانی مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک اردستان – 12۰۵۳۰۰ / م الف

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

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۴۳۳9، تاریخ: 1۴۰۰/۰7/1۰، جلسه هیات 
ع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  موضو
رسمی مصوب 1۳9۰/۰9/2۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق 
العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه 1۴۰۰11۴۴۰2۰۰۶۰۰۰۶78 
مربوط به تقاضای آقای/خانم رحمن شیروی 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 ومالحظه 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 277۵8 
مورخ 97/۰8/۰۶ دفتر ۳22 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 بررسی های محلی کارشناس که حکایت از 
عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم 
رحمن شیروی به شناسنامه شماره 1۰۵18 کدملی 11۴۰۳۵8121 صادره 
فرزند حمید نسبت به ششدانگ یکباب باغ به مساحت 1۶97.87 مترمربع پالک 
شماره ۳۶ فرعی از 78 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای 
ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
ماده 1۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و 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: 1۴۰۰/۰7/21، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰8/۰۶ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

نبی اله یزدانی – 12۰۳۴۴7 / م الف

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

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۴۴۰۵، تاریخ: 1۴۰۰/۰7/11، جلسه هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مصوب 1۳9۰/۰9/2۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق 
العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 1۳9911۴۴۰2۰۰۶۰۰28۶7 
مربوط به تقاضای آقای/خانم عباسعلی هاشمی ورنوسفادرانی مبنی بر صدور سند 
مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و 
مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و 
بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه 
شامل مع الواسطه از محمدحسن حاج ابراهیمی و علی محمدی 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 عباسعلی هاشمی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 2۰۵ 
کدملی 11۴۰۶982۶۵ صادره فرزند تقی نسبت به ششدانگ یکباب قسمتی 
از یکباب کارگاه متروکه به مساحت 7۵۴.9۰ مترمربع پالک شماره ۳۰1 فرعی از 
17۳ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود 
را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده 1 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 1۳ 
آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و 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: 1۴۰۰/۰7/21، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1۴۰۰/۰8/۰۶ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله 

یزدانی – 12۰۳۶7۶ / م الف

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

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۴۴۰2، تاریخ: 1۴۰۰/۰7/11، جلسه 
ع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  هیات موضو
امضاکنندگان  باحضور   1۳9۰/۰9/2۰ رسمی مصوب  سند  فاقد 
پرونده  و  تشکیل  هیات  دبیرخانه  در  العاده  مقرر/فوق  وقت  در  زیر 
آقای/خانم  تقاضای  به  مربوط   1۳9911۴۴۰2۰۰۶۰۰28۶۶ کالسه 
عباسعلی هاشمی ورنوسفادرانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ 
قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه 
و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت 
ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل مع الواسطه 
از مالکیت محمدحسن حاج ابراهیمی و علی محمدی و مالحظه نقشه ملک و 
گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت 
متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی 
داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی 
کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. 
لذا مالکیت آقای/خانم عباسعلی هاشمی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 
2۰۵ کدملی 11۴۰۶982۶۵ صادره فرزند تقی نسبت به ششدانگ یکباب 
کارگاه به مساحت 8۶۶.۵۴ مترمربع پالک شماره ۳۰1 فرعی از 17۳ اصلی 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود 
ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده 1 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آیین 
نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و 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: 1۴۰۰/۰7/21، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1۴۰۰/۰8/۰۶ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله 

یزدانی – 12۰۳۶82 / م الف

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

1۴۰۰/۰7/۰۳، جلسه  شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۴222، تاریخ: 
و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  ع  هیات موضو
امضاکنندگان  باحضور   1۳9۰/۰9/2۰ رسمی مصوب  سند  فاقد 
زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 
1۴۰۰11۴۴۰2۰۰۶۰۰۰7۴۶ مربوط به تقاضای آقای/خانم سعیده انتظاری 

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 9۳۶9 مورخ 91/۰9/29 دفتر ۳۰1 
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 سعیده انتظاری به شناسنامه 
شماره 11۳۰۳۰8۵29 کدملی 11۳۰۳۰8۵29 صادره فرزند سعید نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 29۴.۳۰ مترمربع پالک شماره 2287 فرعی 
از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رأی 
خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده 1 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 1۳ 
آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و 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: 1۴۰۰/۰7/21، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1۴۰۰/۰8/۰۶ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله 

یزدانی – 12۰۳۶9۴ / م الف

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

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۴۴۰۳، تاریخ: 1۴۰۰/۰7/11، جلسه هیات 
ع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  موضو
رسمی مصوب 1۳9۰/۰9/2۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق 
العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه 1۳9911۴۴۰2۰۰۶۰۰28۶8 
مربوط به تقاضای آقای/خانم مصطفی هاشمی ورنوسفادرانی مبنی بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع 
در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه 
پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق 
پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات 
ضمیمه شامل مع الواسطه از مالکیت از محمدحسن حاج ابراهیمی و علی 
محمدی 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 مصطفی هاشمی ورنوسفادرانی 
به شناسنامه شماره 2۰7 کدملی 11۴۰۶98281 صادره فرزند تقی نسبت به 
سه دانگ یکباب کارگاه متروکه به مساحت 8۶۶.17 مترمربع پالک شماره ۳۰1 
فرعی از 17۳ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و 
رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده 1 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
1۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و 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: 1۴۰۰/۰7/21، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1۴۰۰/۰8/۰۶ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله 

یزدانی – 12۰۳۶9۶ / م الف

آگهی



سال پنجم - شماره  12۶1 
 پنجشنبه   ۶ آبان  1۴۰۰ - 21 ربیع االول 1۴۴۳

28  اکتبر    2۰21 ورزش6

میخواهیمبرخیازسیستمهایمدرناروپایی
رااجراکنیم

مدافع گرجستانی سپاهان:

سپاهان این هفته دومین دیدار 
خود در لیگ بیســت و یکــم را با 
کسب بردی مقتدرانه برابر نفت 
مسجد سلیمان جشن گرفت. سپاهانی ها که در 
دو هفته ابتدایی گلی را دریافت نکرده اند، پنج گل 
را وارد دروازه حریفان کرده اند که نشــان می دهد 
طالیی پوشــان یکی از مدعیــان جــدی قهرمانی 

لیگ امسال هستند.
گئورگی گولسیانی، مدافع گرجستانی این تیم یکی 
از سه گل سپاهان را روی کرنر ارسالی به تور دروازه 
نفت مســجد ســلیمان چســباند تــا یک بــار دیگر 
خ  شــم باال گلزنی خود در قامت یک مدافع را به ر
بکشــد. او می گوید که "همواره اینکه گل نخورید، 

حس خوبی دارد. 
در این دو مسابقه دروازه مان را بسته نگه داشتیم و 
تمام تالش خود را خواهیم کرد تا گل های کمتری 
در این فصل دریافت کنیم. برای هماهنگی دفاعی 
تــالش خواهیــم کــرد و نمی خواهیــم اشــتباهات 
کنیــم. " آنچــه در ادامــه  مشــابه قبــل را تکــرار 

می خوانید گفت و گوی ایمنا با گولسیانی است:
      لیگ را بسیار خوب آغاز کردید و توانستید 

دو دیدار نخست را با برد پشت سر بگذارید. 
در این باره توضیح می دهی؟

برای شــروع خوب مان خیلی خوشحالم ولی این 
بــه معنــا همــه چیــز نیســت. عمــده فصــل پیش 
روی ما اســت. امیدوارم ســپاهان فصل به فصل 
قدرت مندتر شــود اما بایــد برخی مســائل جدی 
خود را تقویــت کنیم تا بتوانیم تیــم را هماهنگ و 

آماده نگه داریم.
      در مقابل مس و نفت مسجد سلیمان گلی 

را دریافت نکردید. فکر می کنم این فصل تو و 
سایر مدافعین سپاهان نسبت به سال قبلی 

عملکرد بهتری داشته باشید. آیا موافقی؟ 
و اینکه علت آن را چه می دانی؟

همواره اینکه گل نخورید، حس خوبی دارد. در این 
دو مسابقه دروازه مان را بسته نگه داشتیم و تمام 
تــالش خــود را خواهیم کــرد تــا گل هــای کمتری 
در ایــن فصــل دریافــت کنیــم. بــرای هماهنگــی 
کــرد و نمی خواهیــم  دفاعــی تــالش خواهیــم 

اشتباهات مشابه قبل را تکرار کنیم.
      ارتباط مدافعان با کریستوفر کنت که تازگی 

به تیم اضافه شده چطور است؟ آیا با او به 
هماهنگی رسیده اید؟

بلــه. باهــم هماهنگــی داریــم و تــالش می کنیم تا 
بازی سازی کنیم. کار با توپ کریستوفر خوب است 
و می خواهیم برخی از سیستم های مدرن اروپایی 

را اجرا کنیم تا مدل بازی مان ارتقا پیدا کند.
      در بازی روز گذشته موفق شدی گلی را به 
ثمر رسانی. فکر می کنی این فصل هم بتوانی 

مثل دو فصل قبلی گل های مهمی را برای 
سپاهان بزنی؟

نمی دانــم در آینــده چــه خواهد شــد امــا در حال 

حاضــر خوشــحالم کــه گل زده و بــه تیــم کمــک 
کرده ام.

      دانیال اسماعیلی فر که در کنارت بازی 
می کند، این روزها درخشش خوبی دارد اما همان 
طور که می دانی به تیم ملی دعوت نمی شود. آیا او 

را شایسته بازی کردن در تیم ملی می بینی؟
دانیال بازیکن خوبی اســت. او ســزاوار این اســت 
که شــانس حضور در تیم ملی را داشــته باشد. اما 
درباره من چه فکر می کنی؟ تیم ملی کشــورم هم 

من را دعوت نمی کند!

خبر

دو کارشناس مطرح داوری کشور به بررسی دقیق 
صحنه های مشــکوک دیدار ذوب آهن و اســتقالل 
پرداختنــد. ذوب آهــن و اســتقالل این هفتــه در 
ورزشگاه فوالد شهر با هم پیکار کردند که در نهایت با دو گل کوین یامگا 

آبی پوشان با سه امتیاز شیرین اصفهان را ترک کردند.
کرمی بر عهده داشــت که شب نسبتا  قضاوت این مسابقه را حســن ا
آرامی را در فوالدشهر گذراند و سوت بحث برانگیزی نزد؛ صحنه های 
بحث برانگیز و مشــکوک داوری این مســابقه توســط نــوذر رودنیل و 

حسین نجاتی بررسی شده که در ادامه می خوانید:
      برخورد مشکوک توپ به مدافع استقالل

پاس ابراهیم زاده را خالقی فر کنترل کرد و پس از چرخش ضربه ای را به 
سمت دروازه میهمان شلیک کرد ولی توپ در میانه راه به مدافع آبی ها 
خورد که ذوبی ها معتقد بودند توپ به دست بازیکن استقالل خورده 

اما داور دستور به ادامه بازی داد.
رودنیل: هند نشد و ادامه بازی درست شد.

نجاتی: تخلف هند نیســت چرا که بازیکن تیم حریــف عکس العمل 
گرچه به  طبیعی دارد که براثر شــوت بازیکن مقابل جمع می شــود. ا

دست مدافع برخورد هم کرده باشد، تخلف هند نیست.

      هند دانشگر؟
در هشتاد و هشتمین دقیقه مسابقه میالد جهانی که قصد داشت با 
پاس هم تیمی خود را درون محوطه صاحب توپ کند، توپش به دست 
کرمی هندی  محمد دانشگر خورد اما علیرغم اعتراض شدید ذوبی ها، ا

تشخیص نداد
رودنیل: توپ به شکم مدافع استقالل خورد و ادامه بازی صحیح بود.

نجاتی: در این صحنه نیز تعمدی را از طرف مدافع نمی توان مشاهده 
کرد و بنابراین خطا هند رخ نداد.

      صحنه مشکوک به خطا قبل از گل دوم استقالل
در شرایطی که بازیکنان ذوب آهن معتقد بودند خطایی روی یکی از 
آن ها رخ داده، اما اســتقاللی ها یامگا را صاحب توپ کردند تــا او که از 
تله آفساید به شکلی مشکوک فرار کرده بود، به راحتی توپ را به گوشه 

دروازه ذوب آهن بفرستد.
رودنیل: قبل از گل دوم خطا بود و گل مردود است.

نجاتی: به هیچ عنوان آفساید نبود چون که دفاع چپ ذوب آهن کامال 
منطقه را پر کرده و مهاجم استقالل هنگام ارسال پاس دورتر به دروازه 

حریف است لذا آفساید نیست.
      عملکرد کلی تیم داوری

کرامی با  رودنیــل: بازی بســیار حســاس و پــر برخــوردی بــود و آقــای ا
گیــری و بازی خوانــی خوبی که داشــت، قضاوت خوبی  دوندگی، جا
را انجــام داد. اخطارهــا و خطاهایــی که اعــالم کرده صحیــح بودند و 
چند آوانتاژ خوب نیــز داد. ۶ دقیقه وقت اضافه نیمــه اول با توجه به 
مصدومیت ها و توقف هــای بازی کامال درســت بــود. در وقت اضافه 
نیمــه اول داور باید خطا مهاجــم اســتقالل روی مدافــع ذوب آهن را 
می گرفت. همچنین تارتار در دقیقه ۷۰ به خاطر اعتراض شــدید باید 

کارت می گرفت. 

بررسی داوری بازی استقالل و ذوب آهن

گل آبی پوشان پایتخت مردود بود؟

خبر

گفــت: در  هافبــک تیــم فوتبــال ذوب آهــن 
بازی با اســتقالل، یامگا به ســر من ضربــه زد و 
باالی ابرویم پنج ســانتی متر شــکافته شد و تا 

استخوان جمجمه ام رسید.
ســجاد جعفــری در گفت وگــو با ایســنا دربــاره 
و  اســتقالل  مقابــل  ذوب آهــن  شکســت 
مصدومیتش در این بازی اظهار کرد: تا موقعی 
که در بازی بودم شــرایطمان خیلی خوب بود 
و خوب بــازی کردیــم. در دقیقه یــک هم رضا 
خالقی فر موقعیت خیلی خوبی به دست آورد 
گــر گل می شــد رونــد بــازی عوض می شــد.  و ا
یکسری اشــتباهات داشــتیم که گل خوردیم 

اما در کل بسیار منظم بازی کردیم.
او اضافه کرد: بعد از آن برخــورد با یامگا من به 
بیمارستان رفتم. توپ وســط زمین بود و بعد 
از این که توپ را زدم، یامگا به ســر من ضربه زد 
و باالی ابرویم پنج ســانتی متر شــکافته شــد، 
تــا اســتخوان جمجمــه ام رســیده بــود، بایــد 
تعویض می شدم و بیرون می رفتم. این آسیب 

دیدگی به حدی بود که نتوانستم بازی کنم و 
به بیمارستان منتقل شدم. بخیه زدم و خون 
ریزی اش بند آمده اما هنوز سردرد دارم اما باید 

بروم و عکس بگیرم.
هافبک ذوب آهن بــا بیان این که خــون ریزی 
آنقدر شدید بود که دیروز عکس نگرفتیم و باید 
رونــد درمانــم را ادامه دهــم، گفــت: نمی دانم 
چه زمانی برمی گردم و به تصمیم دکتر بستگی 
دارد. امیــدوارم بتوانــم زودتر برگــردم اما با این 

شرایط چند روزی را باید به درمان بپردازم.

هافبــک تیــم فوتبــال اســتقالل گفــت: یانــگا بــا 
عملکرد خود نشان داد چه بازیکنی است.

به گــزارش مهــر، روزبه چشــمی بعد از مصــاف با 
ذوب آهــن در جمــع خبرنــگاران اظهار داشــت: 
بازی هــای ابتدایــی ســخت اســت و ذوب آهــن 
نیز جزو تیم های بزرگ اســت و بــازی مقابل آنها 

سخت است.
وی افــزود: نکتــه خــوب دیگر ایــن بــود کــه گلی 
دریافــت نکردیــم و ایــن موضوع مثبــت و خوبی 
اســت، این امتیــازات در هفته هــای اول مهــم و 

ضروری است.
هافبک تیم فوتبال استقالل ادامه داد: راجع به 
قضایای قبلی من مطلع نیســتم، اما احســاس 
می کنم اتفاقات خوبی از سوی مدیریت در حال 

خ دادن است. ر
      هفته به هفته بهتر شویم

وی تصریح کرد: شــرایط کم کم بهتر می شــود و 
همه کادرفنی، بازیکنان و مدیریت در حال تالش 
برای ایجاد فصلی خوب هستیم که بتوانیم دل 
هواداران را شاد کنیم، خدا را شکر در بازی های 

اول و دوم موفق بودیم و بازی را بردیم.

چشــمی در خصــوص عملکــرد بازیکــن خارجی 
استقالل ابراز داشت: نشــان داد عملکرد خود را 
و در اولین بازی با پیراهن استقالل با وجود اینکه 
ج ورزشــگاه آزادی بــازی می کــرد عملکــرد  خــار

خوبی داشت.
وی با بیان اینکه سعی می کنیم هقته های اینده 
بهتــر باشــیم، گفــت: حســینی مصدوم شــد اما 
فکر می کنم به زودی خوب شــود و مورد خاصی 

نباشد.
کــرد:  هافبــک تیــم فوتبــال اســتقالل اضافــه 
فدراســیون فوتبال تمــام تــالش خود را کــرد که 
بتواند لیگ را بهترین نحو برگزار کند و ما نیز هفته 

به هفته بهتر شویم.

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن گفت: در مقابل 
اســتقالل خــوب بــازی کردیــم و حق مــا باخت 
نبود. بــه گزارش مهــر، مســعود ابراهیــم زاده در 
جمع خبرنگاران بعد از مصاف با استقالل اظهار 
داشت: به استقالل برای این برد تبریک می گویم 

زیرا بازی خوبی انجام دادند.
بــود،  جانــداری  خــوب  بــازی  افــزود:  وی 
موقعیت هــای خوبــی در بــازی داشــتیم و بــا 
وجــود مصدومیــت بازیکــن مــا موقعیت هــای 

متعددی ایجاد کردیم.
کاپیتان تیــم فوتبــال ذوب آهــن ادامــه داد: در 
نیمــه اول می توانســتیم نتیجــه بــازی را تغییــر 
دهیــم، در ایــن نیمه ســه موقعیت تــک به تک 
را از دســت دادیــم کــه بــه دلیــل جوانــی تیــم از 

دست رفت.

وی اضافه کرد: خیلــی از بچه ها بــرای اولین بار 
مقابل استقالل بازی کردند که به همین دلیل 
اســترس داشــتند اما مطمئن باشــید روز به روز 

بهتر می شویم.
کــرد: باختیــم، امــا حــق  کیــد  ابراهیــم زاده تا
مــا باخــت نبــود، امیدواریــم بــا عملکــرد خوب 
بتوانیم این نتیجــه را در بازی هــای بعد جبران 

کنیم و به امتیازات الزم برسیم.
      حدادی فر صاحب ذوب آهن است

وی در خصوص کاپیتان شدن در تیم ذوب آهن 
ابراز داشت: بازوبند اینجا دست بازیکنانی بوده 
که هم از نظر اخالقی و هــم از نظر فوتبالی خیلی 
بزرگ تر از ایــن حرف ها بودند، آقــای حدادی فر 
دوســت، رفیق و همبازی من بوده اســت که به 
نوعی صاحب ذوب آهن اســت و ۲۰ ســال است 

در این تیم است.
کیــد کــرد:  کاپیتــان تیــم فوتبــال ذوب آهــن تا
امیدوارم بتوانم امانت دار خوبــی برای بازوبند 
کاپیتانــی ذوب آهن باشــم و به ایــن تیم کمک 
کنم و بعد از دو سال سخت امسال بهترین سال 

ذوب آهن باشد.
وی ابراز داشت: تیم با حضور مهدی تارتار نظم 
دارد و ســبک بــازی مــا و بــازی رو بــه جلــو قابل 

مشاهده است.

اتمــام  بــا  روســیه  فوتبــال  لیــگ  ســازمان 
مســابقات هفته دوازدهم لیگ این کشــور به 
معرفــی بهتریــن گلزنــان تا اینجــای رقابت هــا 

پرداخت.

ســردار آزمــون مهاجم ملــی پوش کشــورمان 
در لیســت بهتریــن گلزنــان لیــگ برتر روســیه 
تا اینجای رقابت ها با به ثمر رساندن ۷ گل در 

رده دوم ایستاد.
ک  آزمون هفته گذشــته به همــراه زنیت کوال
ک  کرد و موفق شد برای تیمش مقابل اسپارتا
مســکو دبل کند. زنیت در این بــازی با نتیجه 

پرگل ۷ بر یک به پیروزی رسید.
همچنین مهاجم ملی پوش کشورمان در این 
هفته بــا دو گلــش تعــداد تمام گل هــای خود 
در لیگ روســیه را به عدد ۱۰۱ رســاند تا به تاالر 

مشاهیر لیگ روسیه وارد شود.

هافبــک تیــم ملــی کشــورمان و عضــو باشــگاه 
شارلروا به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد

به گزارش فارس، سازمان لیگ فوتبال بلژیک 
با اتمام هفته دوازدهم لیگ به معرفی بهترین 

بازیکن هفته پرداخت.
تیم فوتبال شارلروا در هفته گذشته به مصاف 
سرن رفت و با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسید. 

در ایــن بــازی علــی قلــی زاده بهتریــن بازیکــن 
میدان شــد. وینگر تیم ملی کشــورمان در این 
بازی گل اول تیمش را ساخت و گل دوم تیمش 

را به ثمر رساند.
به همین خاطر ســازمان لیگ فوتبــال بلژیک 
وینگر طــراح تیــم ملــی کشــورمان را بــه عنوان 

بهترین بازیکن هفته لیگ معرفی کرد.

بازیکن ذوب آهن: شکافتگی ابرویم 
در برخورد با یامگا تا استخوان رسیده بود

خبر

چشمی: یانگا خود را نشان داد 

کاپیتان ذوب آهن:  باختیم، اما حق ما باخت نبود

گلزن برتر لیگ روسیه است؟ آزمون چندمین 

وینگر تیم ملی بهترین بازیکن هفته بلژیک شد

خبر

گــرگان در  جــدال ذوب آهــن و شــهرداری 
هفته سوم لیگ برتر بسکتبال، عرصه به رخ 
کیفیت و فنــی گرگانی ها  کشــیدن بازیکن با
بــود، جایــی کــه پــری پتی کــه همــه پرتاب 
فراموش نشدنی فصل گذشته او را هنوز به 
یاد داریم. در بازی این هفته نیز توانست یک 
تنه ذوبی ها را آزار دهد و باوجود بازی بسیار 
گران کوهیــان، ورق  جذاب و با کیفیت شــا
بازی را به سود تیم خود برگرداند و پیروز این 
دوئل نفس گیر در وقت های اضافی شوند.

به گزارش ایسنا، فرزاد کوهیان سرمربی تیم 
بســکتبال ذوب آهــن بــا تایید این مســئله 
گفت: حضور بازیکنان خــوب و با کیفیت در 
هر لیگی یک امتیاز بزرگ محسوب می شود، 
در لیگ اسپانیا با وجود کیفیت خوبی که از 
بازیکنان آنها شــاهد هستیم، می بینیم که 
از بازیکنــان خارجــی اســتفاده می کنند، در 
لیگ ایــران هم اســتفاده از بازیکنــان خوب 
خارجی برای هر تیمی یک برگ برنده است، 
همانند بازی دیروز مقابل شهرداری گرگان 
که پری پتی عالوه بر طول بازی که مدیریت 
خــوب و امتیــازات حساســی بــرای تیمــش 
به دســت آورد، در وقت اضافی نیز توانست 
مدیریت بازی را در دست بگیرد و تاثیرگذاری 
او به گونه ای بود که نتوانستیم آن را کاهش 

دهیم و در نتیجه منجر به باخت تیم شد.
وی افزود: شهرداری گرگان تیم بسیار خوبی 
اســت و مدافــع عنــوان قهرمانی نیز اســت و 
برای دفاع از این عنوان تالش زیادی می کند 
و برای این فصل بســکتبال تدارکات بســیار 

خوبی دیده اند.
وی ادامــه داد: بــازی بســیار ســختی در 
مقابل آنها داشــتیم و بــا وجود بازی بســیار 
خوب و عملکردی که داشــتیم نتوانســتیم 
تاثیرگذاری بازیکن خارجــی تیم حریف و در 
مجموع کار گروهی آنها را کم کنیم. بازیکنان 
تیم ما تالش خود را کردند و حتی فراتر از آن 

که باید از آنها تقدیر می کنم.
ســرمربی تیــم تیــم بســکتبال ذوب آهن در 
مورد اشــتباهات داوری نیز گفــت: در طول 
بازی مــواردی بود کــه فکر می کنــم تصمیم 
داوران اشــتباه بــود و ایــن اشــتباهات در 
لحظات بسیار حساس بازی بود که به ضرر 

تیم ما تمام شد.
کوهیان با اشــاره بــه بازی بعــدی تیمش در 
مقابل نیــروی زمینی اضافــه کرد: هــر بازی 
حساسیت خاص خود را دارد و ما نیز تالش 
می کنیــم بــا برنامــه و هدفی کــه داریــم وارد 
میدان شــویم و یک بازی خوب و با کیفیت 
در مقابل تیم خوب نیروی زمینی به نمایش 
بگذاریم و امیدوارم با پیروزی برای ما همراه 

شود.

کفش های اسطوره بسکتبال آمریکا، رکورد 
گران ترین کفش ورزشی جهان را شکست.
به گزارش ایمنا، یک جفت کفش ورزشــی 
»نایکی ایر شــیپس« مربوط به نخســتین 
سال بازی مایکل جردن در لیگ اتحادیه 
ملــی بســکتبال آمریــکا در یــک حراجی به 

قیمت ۱.۴۷ میلیون دالر فروخته شد.
اســطوره بســکتبال آمریکا، ایــن کفــش را 
اول نوامبر سال ۱۹۸۴ در بازی مقابل دنور 
گو بولز در این  گتس پوشیده بود. شــیکا نا
بازی ۱۲۹ بر ۱۱۳ باخت و جردن ۱۷ امتیاز، 
۵ ریبانــد و ۵ پــاس گل بــرای بولز داشــت. 
دیدار با دنور، پنجمین بازی مایکل جردن 

در NBA بود.
برگزارکنندگان حراجــی، تخمین می زدند 
کــه کفش های ســفید و قرمز جــردن، بین 
یک تا ۱.۵ میلیــون دالر فروش برود. نیک 
فرورال، کفش ها را به قیمت ۱.۴۷ میلیون 

دالر خرید.

دیدار تیم ملی فوتبال کشــورمان در شــهر 
ساحلی صیدا برگزار خواهد شد.

بــه گــزارش فــارس، حســین شــریفی مدیر 
روابــط عمومی فدراســیون فوتبــال بعــد از 
پایان نشست هیات رئیسه این فدراسیون 
اعالم کرد: میزبانی لبنان برای بازی با ایران 
مــورد تائیــد قــرار گرفتــه و ایــن دیــدار روز 

بیستم آبان ماه برگزار خواهد شد.
 VAR وی افزود: این مســابقه قرار است با

برگزار شود.
دیدار ایــران و لبنــان در ورزشــگاه صیدا در 

شهر ساحلی برگزار می شود.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن:

اشتباهات داوری 
در لحظات بسیار حساس

 بازی بود 

کفش ورزشی  گران ترین 
جهان به نام جردن

دیدار ایران و لبنان 
با VAR برگزار می شود

پس از دفاع کونسیسائو از مهدی طارمی، بازیکن 
اســبق پورتــو نیز بــه تمجیــد از ســتاره کشــورمان 

پرداخت و به او یک لقب جدید داد.
سرخیو کونسیسائو در نشست خبری بازی پورتو به دفاع از مهدی 
طارمی پرداخت و گفت: تصویری که از طارمی ساخته اند غلط است 
و او هیچ وقت نمی خواهد داوران را فریب بدهد. او فردی راستگو و 
صادق در فوتبال است. پس از این اتفاق، بازیکن اسبق تیم فوتبال 
پورتو که در ســال های ۸۴ تا ۸۶ توانست ۲ بار قهرمان لیگ پرتغال 
شــود، به دفاع از طارمی پرداخــت و لقب جدیــد »هنرمنــد« را به او 
نسبت داد. پائولو فوتره که با بازی در تیم ملی پرتغال و اتلتیکومادرید، 
بازیکنی شناخته شده است، در تمجید از ستاره کشورمان گفت: چرا 

ما االن داریم در خصوص طارمی حرف می زنیم. 

کاری که او می کند یک هنر است و هیچکس این هنر را ندارد. او برای 
گرفتن پنالتی، شبیه سازی نمی کند و شما نباید طارمی را یک بازیکن 

معمولی بدانید. دوست من، طارمی یک بازیکن متفاوت است.
وی در مصاحبه بــا شــبکه CMTV ادامــه داد: وقتــی او به محوطه 
جریمه می رسد، او اصال حواسش به این نیست که پنالتی بگیرد یا نه. 

حرکات او به نظرم یک هنر است و او یک »هنرمند« می تواند باشد.
ژوزه ســوزا نیــز در مصاحبــه بــا Sport TV بــه تمجیــد از مهــدی 
طارمی پرداخت و او را با اختالف بهترین مهاجم حال حاضر پرتغال 

دانست.
کارشــناس فوتبال پرتغال که اتفاقــا برای بنفیکا بازی کــرده، اظهار 
داشــت: طارمی بهتــر از فصل گذشــته اش شــده و در حــال به ثبت 
رســاندن عملکردی عالی اســت. به نظرم او از یک سری صحنه ها 

در محوطه جریمه سعی 
مثبــت  اســتفاده  دارد 
ببرد. این اتفــاق می افتد 
و بــه نظــرم او بازیکنــی فــوق 

العاده است.

تیم ملی فوتبال آرژانتین با هدایت اسکالونی و رهبری لیونل مسی؛ روند خیره کننده ای 
کثر کارشناسان این تیم را در جام جهانی قطر؛ مدعی می دانند. دارد و ا

به گزارش ایمنا، تیم ملی فوتبال آرژانتین این روزها حسابی روی فرم است. آلبی سلسته 
ک دشمنش  همین چند ماه پیش پس از چندین بار تالش و شکست در فینال ها؛ باالخره توانست در خا

)برزیل( سلسائو را شکست دهد و فاتح کوپا آمه ریکا شود.
آرژانتین ها با هدایت اسکالونی به این موفقیت بزرگ رســیده اند؛ کسی که دشمنان و مخالفان زیادی 
داشت و او را هرگز فرد با دانش مناسبی برای هدایت تیمی که کاپیتانش لیونل مسی است، نمی دانستند، 

اما مسی به اسکالونی و آیمار اعتماد داشت و آرام آرام این دو پله های موفقیت را طی کردند.
راه راه هــای بوینس آیــرس در مقدماتی جام جهانــی ۲۰۲۲ قطر و قبــل از آن، آمار خیــره کننده ای خلق 
کرده اند. یاران مسی از هفته یازدهم این بازی ها در منطقه آمریکای جنوبی در ورزشگاه مونومنتال میزبان 

پرو بودند که موفق شدند با تک گل لوتارو مارتینز این تیم را با شکست به کشور خودش بدرقه کنند.
لوتارو مهاجم اینتر به رکورد ۱۷ گل زیر نظر اسکالونی رسید. جالب است که او باالتر از لیونل مسی ۱۵ گله در 
صدر لیست قرار دارد. ضمن اینکه با این برتری مقابل پرو، روند شکست ناپذیری آرژانتین به عدد ۲۵ رسید 
تا لیونل اسکالونی پس از "آلفیو باسیله" به دومین سرمربی تاریخ آلبی سلسته بدل شود که در ۲۵ دیدار 
پیاپی شکست نمی خورد. همچنین در این مسابقه داور یک پنالتی به سود میهمان اعالم کرد که توپ 
به دیرک اصابت کرد. پس از هدر رفتن پنالتی "یوتون" در این دیدار، حاال از ۸ پنالتی آخری که به سمت 
دروازه امیلیانو مارتینز در تیم ملی آرژانتین شلیک شده، تنها ۳ پنالتی تبدیل به گل شده و ۵ پنالتی راهی 

به درون دروازه پیدا نکرده است.

عملکرد آرژانتین به حدی چشم نواز و جالب بوده که حاال نه تنها مردم این کشور، بلکه کارشناسان مطرح 
دنیای فوتبال هم این تیم را به شرط حفظ همین روند تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۲، یکی از شانس های مهم 

و اصلی برای درخشش و حتی فتح این جام معتبر و بزرگ می دانند.
تیم ملی فوتبال آرژانتین که دو بار فاتح جهان شده؛ این بار هم که مثل سال ۲۰۱۴ به فینال جام جهانی 
رسید و نایب قهرمان شد؛ یک تیم منسجم و کامل را در اختیار دارد تا مأموریت نیمه تمام را کامل کند. این 
تیم تمام ابزار الزم را برای موفقیت در اختیار دارد؛ حتی لیونل مسی را که بهترین بازیکن تاریخ است! آنها 

فقط کمی شانس نیاز دارند.
البته از این نکته هم نباید قافل شد که اسطوره ۳۴ ساله آرژانتینی ها شاید با توجه به سن و سالش، آخرین 
کامی در جام جهانی برزیل سر خورده است  تورنمنت مهم ملی را با کشورش تجربه می کند که بشدت از نا
ک کند؛ پس چه بهتر که در این  و شدیدا تالش می کند تا آخرین خط تیره کارنامه ی پر بار ورزشی اش را پا

راه، هم تیمی هایش به او تا حد امکان کمک کنند و در نقش منجی ظاهر شوند.
در حال حاضر این رقابت ها متوقف شده تا بازی های باشگاهی از سر گرفته شود. راه راه های بوینس آیرس 
در ماه نوامبر دو بازی مهم پیش رو دارند یکی برابر اروگوئه و دیگری برابر برزیل که فعال صدرنشین است. 

گردان اسکالونی سخت در تالش اند تا خیلی زود صعود خود را به قطر قطعی کنند. شا
فعال لیونل مسی به پاریس برگشته تا تمام فکرش موفقیت در PSG باشد. به زودی مراسم توپ طال هم 
کثر فوتبالی ها به رغم داشــتن آمار فردی فوق العاده در ســال ســپری شده و  در پاریس برگزار می شــود و ا
مهم تر از همه؛ طلسم شکنی با پیراهن تیم ملی؛ لئو مسی را مستحق و نزدیک به کسب هفتمین توپ 

طال می دانند.

لقب جدید مهدی طارمی در لیگ پرتغال

آرژانتین منسجم اسکالونی، مدعی جام جهانی است؟

خبر

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

شماره: 1۳99۶۰۳۰2۰۰۶۰1۴۴8۳، تاریخ: 1۳99/12/۰9، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 
1۳9۰/۰9/2۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه 
هیات تشکیل و پرونده کالسه 1۳9911۴۴۰2۰۰۶۰۰1۶2۶ مربوط به تقاضای 
آقای/خانم حسین صادقی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی 
ک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت  از پال
بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و 
تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه 
ارایه شده ومستندات ضمیمه شامل دفتر ۳91 صفحه 27۴ و دفتر ۴۳2  صفحه 2۰۰ 
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 حسین صادقی به شناسنامه شماره 7۶8 کدملی 1۰9۰۶7۵917 
صادره فرزند محمدعلی نسبت به انبار به مساحت 98.7۳ مترمربع پالک شماره 
118۵ فرعی از 1۵9 اصلی واقع در اصفهان بخش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۵/۴۰ متر دیوار به دیوار 
باقیمانده، شرقا به طول 18/۶۰ متر به دیوار باقیمانده، جنوبا به طول ۵/۶۰ متر درب 
و دیواریست به گذر، غربا به طول 17/۵۵ متر دیوار به دیوار باقیمانده، حقوق ارتفاقی 
ندارد. دراجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده 1۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و 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: 1۴۰۰/۰7/21، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1۴۰۰/۰8/۰۶ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله 

یزدانی – 12۰۴۴۵۶ / م الف

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

شماره: 1۳99۶۰۳۰2۰۰۶۰1۴۴81، تاریخ: 1۳99/12/۰9، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1۳9۰/۰9/2۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه 
هیات تشکیل و پرونده کالسه 1۳9911۴۴۰2۰۰۶۰۰1۶2۴ مربوط به تقاضای 
آقای/خانم حسین صادقی 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 ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه 
ارائه 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 دفتر ۳91 صفحه 27۴ و صفحه 2۰۰ دفتر ۴۳2 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 حسین صادقی به شناسنامه شماره 7۶8 کدملی 1۰9۰۶7۵917 
صادره فرزند محمدعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری به مساحت 
1۳1.۴2 مترمربع پالک شماره 118۵ فرعی از 1۵9 اصلی واقع در اصفهان بخش 1۴ 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال 
به طول ۶/۵۰ متر دیوار به دیوار باقیمانده، شرقا در ۴ قسمت که دوم شمال است اول 

الی سوم به طولهای ۳/۶۵ متر و ۴۵/ متر و 7/۶9 متر دیوار به دیوار باقیمانده چهارم به 
طول 8/۵۰ متر دیواریست مشترک به باقیمانده، جنوبا به طول ۶/9۵ متر خط فرضی 
است به خیابان، غربا به طول 18/۶۰ متر دیواریست به باقیمانده، حقوق ارتفاقی 
ندارد. دراجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده 1۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و 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: 1۴۰۰/۰7/21، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1۴۰۰/۰8/۰۶ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله 

یزدانی – 12۰۴۴۶۴ / م الف

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

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۴۵8۰، تاریخ: 1۴۰۰/۰7/17، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 
1۳9۰/۰9/2۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه 
هیات تشکیل و پرونده کالسه 1۳9911۴۴۰2۰۰۶۰۰2۶۶7 مربوط به تقاضای 
آقای/خانم مجتبی طاهری خوزانی 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 ۵۶1 دفتر ۵71 و صفحه ۴۴۶ و دفتر 
۳82 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 مجتبی طاهری خوزانی به شناسنامه شماره 1۵87۶ کدملی 
11۴2۳7۳۴9۵ صادره فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
129.۳7 مترمربع پالک شماره 22۳ فرعی از 11۵ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش 
کارشناس دراجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و 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: 1۴۰۰/۰7/21، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰8/۰۶ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی 

اله یزدانی – 12۰۴۵۳۶ / م الف

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 
گهی  عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آ
می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی 
بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد 
بود و درصورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای 
شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰27۰۰۵۰12 مورخ 1۴۰۰/۰۴/21 زهرا چنگانی خوراسگانی 

فرزند علی بشماره شناسنامه 1۵۴8 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291۵۴۳۳92 در 
سه دانگ یکباب خانه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک 9۳79 واقع در بخش 
۵ ثبت اصفهان به مساحت 1۴2/۴1 مترمربع. خریداری طی سند رسمی. رای شماره 
1۴۰۰۶۰۳۰2۰27۰۰۵۰1۶ مورخ 1۴۰۰/۰۴/21 رسول لطیفی خوراسگانی فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه ۵۰۶ صادره از اصفهان بشماره ملی 1291۴۳۳۶۰۰ در سه 
دانگ یکباب خانه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک 9۳79 واقع در بخش 
۵ ثبت اصفهان به مساحت 1۴2/۴1 مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰7/21، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰8/۰۶ – رییس 
منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی – 12۰۶11۰ / م الف

آگهی ابالغ
نظربه اینکه آقای / خانم اکرم صالحی نجف آبادی فرزند محمدرضا احدی از مالکین 
مشاعی پالک ثبتی 2۴1۰۰ فرعی از ۳۰1 اصلی واقع در بخش 1۶ حوزه ثبتی شاهین 
شهر خواستار افراز سهمی خود به طرفیت سایر مالکین مشاعی به اسامی حمیدرضا 
شمسائی فرزند صمد می باشد و اعالم نموده که از آدرس تعدادی از مالکین مشاعی 
به نامهای حمیدرضا شمسائی جهت ابالغ واقعی نظریه رد افراز شماره 2۰۴۴7 مورخ 
1۴۰۰/۰۶/۰7 اطالعی نداشته و دسترسی به آنها طبق آدرس اعالمی خواهان خانه 
کارگر خ خیام پ 1۳۳ مقدور نمی باشد لذا بدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد تا 
چنانچه نسبت به نظریه مزبور اعتراض دارد اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از تاریخ 
نشر این آگهی طبق مواد ۵ و ۶ آیین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 
1۳7۵ به دادگستری شهرستان شاهین شهر تسلیم و ارایه نمایند. واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک شاهین شهر – 121۳7۳۶ / م الف 

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

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۴۴88، تاریخ: 1۴۰۰/۰7/12، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1۳9۰/۰9/2۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه 
هیات تشکیل وپرونده کالسه 1۳9911۴۴۰2۰۰۶۰۰287۳ مربوط به تقاضای 
آقای/خانم فضل اله ابراهیمیان خوزانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به 
ک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک  ششدانگ قسمتی از پال
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 117۵۶۴ مورخ 8۴/۰۳/18 
دفتر ۶۳ 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 فضل اله ابراهیمیان خوزانی به شناسنامه 
شماره 1۵81۰ کدملی 11۴۰1۵۶918 صادره فرزند رمضانعلی یکباب زمین دارای 
اعیانی به مساحت 21۶.۳۰ مترمربع پالک شماره 9 فرعی از 1۵۶ اصلی واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر 
می نماید. طی گزارش کارشناس در اجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد 
اداره ثبت اسناد و 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: 
1۴۰۰/۰7/21، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰8/۰۶ - رییس اداره ثبت اسناد و 

امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – 12۰۳۶29 / م الف

آگهی

۵نشانهکهخبرازکمبودمنیزیمدربدنمیدهند
در ایــن مطلــب بــه چند دلیــل که 
می تواند نشــانه کمبود منیزیم در 

بدن باشد، اشاره شده است. 
عالئم کمبود منیزیم که به هیپومنیزیمی نیز معروف 
است معموال پدیدار نمی شوند تا زمانی که سطح این 
عنصر در بدن شما به شدت پایین بیاید. علل کمبود 
منیزیم از رژیم غذایی نامناسب تا از دست دادن منیزیم 

از بدن متغیر است.
مشــکالت مربوط به کاهش منیزیم شــامل دیابت، 
ک و سندرم  جذب پایین، اسهال مزمن، بیماری سلیا
استخوان گرسنه اســت. افرادی که مشروبات الکلی 
مصرف می کنند نیز در معرض خطر باالتر ابتال به کمبود 
منیزیم هستند. در این مقاله با ۵ نشانه کمبود منیزیم 

آشنا می شویم. با ما همراه باشید.
1. گرفتگی عضالت

گرفتگی عضــالت از عالئــم کمبــود منیزیم اســت. در 
بدترین حالت، این کمبود حتی ممکن است باعث 
تشنج شود. دانشمندان معتقدند این عالئم ناشی از 
جریان بیشتر کلسیم در سلول های عصبی است که 

باعث تحریک بیش از حد اعصاب ماهیچه می شود.
در حالی که مکمل ها ممکن است به تسکین گرفتگی 
عضالت در افراد مبتال به کمبود منیزیم کمک کنند، 
یک مطالعه به این نتیجه رســید کــه مکمل منیزیم 
یک درمان موثر برای گرفتگی عضالت در افراد مسن 
نیســت. مطالعــات بیشــتر در گروه هــای دیگــر مورد 

نیاز است.
همچنین به خاطر داشته باشید که گرفتگی های غیر 
ارادی ماهیچه ها ممکن است دالیل دیگری نیز داشته 
باشد. به عنوان مثال، استرس یا کافئین زیاد ممکن 
اســت باعث ایجاد آن ها شــود. این حالت همچنین 
ممکن اســت عوارض جانبی برخــی دارو ها یا عالمت 

بیماری عصبی مانند بیماری نورون حرکتی باشد.
2. اختالالت سالمت روان

اختــالالت ســالمت روان یکــی دیگــر از پیامد هــای 

احتمالی کمبود منیزیم است. این اختالالت شامل 
بی توجهی و فقدان احساسات است که با بی حسی 
ذهنی یا عدم احســاس مشــخص می شــود. کمبود 

شدید حتی ممکن است منجر به هذیان و کما شود.
عــالوه بر ایــن، مطالعــات مشــاهده ای ســطح پایین 
منیزیم را بــا افزایــش خطــر ابتال بــه افســردگی ارتباط 

داده اند.
دانشــمندان همچنین حــدس می زنند کــه کمبود 
منیزیم ممکن اســت باعث ایجاد اضطراب شود، اما 

شواهد مستقیم به دست نیامده است.
به طــور خالصــه، به نظر می رســد که کمبــود منیزیم 
ممکن اســت باعــث اختالل عملکــرد عصبی شــود و 

اختالالت سالمت روان را در برخی افراد افزایش دهد.
۳. پوکی استخوان

پوکی استخوان اختالل زاست که با ضعف استخوان ها 
و افزایش خطر شکستگی استخوان مشخص می شود.
عوامــل متعــددی بــر افزایــش ریســک ابتال بــه پوکی 

استخوان تاثیر می گذارد. این موارد عبارتند از:

سالخوردگی
عدم ورزش

 دریافت کم ویتامین D و K از طریق رژیم غذایی
جالب اینجاست که کمبود منیزیم نیز یک عامل خطر 
برای پوکی استخوان است. این کمبود ممکن است 
به طور مستقیم استخوان ها را تضعیف کند، اما سطح 
کلسیم خون را که اصلی ترین ساختار استخوان است، 
کاهش می دهد. بد نیست بدانید این مواد غذایی نیز 

عامل پوکی استخوان هستند.
۴. خستگی و ضعف عضالنی

اختاللی کــه با خســتگی یا ضعــف جســمی یا روحی 
مشخص می شود، یکی دیگر از عالئم کمبود منیزیم 

است.
به خاطر داشته باشید که همه گاهی خسته می شود. 
به طور معمول، این بدان معناســت که شــما نیاز به 
استراحت دارید. با این حال، خستگی شدید یا مداوم 

ممکن است نشانه یک مشکل باشد. 
یکــی دیگــر از عالئم مشــخص کمبــود منیزیم ضعف 

عضالنی اســت که به عنوان میاســتنی نیز شــناخته 
می شود.

دانشمندان بر این باورند که این ضعف در اثر از دست 
دادن پتاســیم در ســلول های ماهیچه ای ایجــاد 

می شود، وضعیتی که با کمبود منیزیم همراه است.
۵. آسم

گاهی اوقات کمبود منیزیم در افراد مبتال به آسم شدید 
مشاهده می شود. عالوه بر این، سطح منیزیم در افراد 
مبتال به آســم کمتر از افرادی اســت که این بیماری را 

ندارند.
محققان معتقدند کمبود منیزیم ممکن است باعث 
تجمع کلسیم در عضالت پوشاننده مجاری هوایی 
ریه ها شود. این امر باعث تنگ شدن مجاری تنفسی 

شده، تنفس را دشوارتر می کند.
به طور خالصه، دانشــمندان معتقدند آســم شدید 
ممکن اســت عالمت کمبود منیزیــم در برخــی افراد 
باشد، اما برای بررسی نقش آن به مطالعات بیشتری 

نیاز است.

دانستنیها

یکی از دغدغه های مهم این روزها بــرای افراد میزان 
مصرف قند است که مضرات احتمالی حذف آن از رژیم 
غذایی سوال بسیاری از آنان است.  یلنا سالوماتینا، 
متخصص تغذیه و کاندید علم طب، معتقد است که عدم مصرف شکر به 
طور کلی ضرری به ارگانیسم انسان نمی رساند، زیرا قند ضروری برای بدن 
کی تامین می گردد. او در توضیح گفت: مغز  از طریق مصرف دیگر مواد خورا
فقط از گلوکز تغذیه می کند، به این دلیل همه چیز دیگر را به قند تبدیل 
گون قند مخفی را در کالباس، سس و دیگر  می کند. ما روزانه و به طرق گونا

کی مصرف می کنیم. تولیدکنندگان اغلب مقدار کربوهیدرات ها  مواد خورا
و نه میزان قند را روی محصوالت قید می کنند که باعث می شود برخی 
مصرف روزانه آن را افزایش بدهند. همه کربوهیدرات ها به محض خوردن 
آن ها به قند تجزیه می شوند. بدن هضم و تجزیه کربوهیدرات ها به گلوکز 
را، یک قند ساده که می تواند به بدن و مغز منتقل شده و انرژی تامین کند،  
به عهده دارد. قند های طبیعی، مانند قند های موجود در کربوهیدرات 

مانند میوه یا شیر نیز به مقدار متعادل به بدن برسد. کامل شکر مضر است؟  آیا حذف 
تغذیه

کنه روی پوست در بیشتر موارد آزار دهنده  ظهور آ
اســت اما می توان با مصرف برخی نوشــیدنی ها از 

بروز آن جلوگیری کرد. 
      چای سبز با لیمو

چای ســبز و لیمو یکی از قوی ترین درمان ها برای 
گر به طور  کنه و تمام مشکالت پوستی هستند و ا آ
منظم مصرف شوند، می توانند به طور کلی از بروز 
کنه جلوگیری کنند. می توانید این نوشیدنی را با  آ
جوشاندن کمی چای سبز با یک قاشق چایخوری 
آبلیمو تهیه کنید و سپس آن را صاف کرده و هر روز 

صبح بنوشید.
این نوشــیدنی به دلیــل وجــود ترکیبات قــوی در 
درمان مشکالت پوستی قوی و مؤثر است، زیرا لیمو 
کسازی آن یک  حاوی ویتامین C است که برای پا

ویتامین بسیار مهم برای پوست است.
      نوشیدنی چای زردچوبه و لیمو

مخلوط کــردن زردچوبه و لیمو در یک نوشــیدنی 
به افزایش اثربخشــی و ســرعت درمان مشــکالت 
پوســتی از داخل قبل از ظاهر شــدن روی پوست 
کمک می کند، زیرا زردچوبه حاوی کورکومین است، 
ترکیبی که حاوی چندین خواص ضد التهابی و ضد 
باکتریایی است و لیمو حاوی ویتامین C است که به 

پاکسازی پوست کمک می کند.
      آب آلبالو

برخــی ممکــن اســت آب آلبالــو را تــرش بداننــد و 
نوشــیدن آن برایشــان آســان نباشــد امــا وقتــی 
مزایای فراوان آن را بخصوص برای پوست بدانند، 

نوشیدنی مورد عالقه آنها می شود.

کــه  آب آلبالــو طبیعی تریــن نوشــیدنی اســت 
کســیدانی اســت و عــالوه بر  حاوی ترکیبات آنتی ا
انــواع ویتامین ها بــا عفونت ها مبــارزه می کنــد. از 
 ،A مهمترین این ویتامین ها می توان به ویتامین

ویتامین B، ویتامین D و ویتامین C اشاره کرد.
      کوکتل میوه یا سبزیجات

کثــر مشــکالت و بیماری هایــی  میوه هــا داروی ا
هســتند که انســان از آن رنــج می بــرد، ماننــد انار، 
پرتقــال، گیالس و گریــپ فــروت، زیرا حــاوی مواد 
مغذی و ویتامین های طبیعی است و سبزیجات 
سرشــار از مواد مفیــد و مــواد مغذی مانند ســیب 

زمینی شیرین است.
حاوی مواد مغذی زیادی است که به بهبود سالمت 
کنــه کمــک می کند و  پوســت و جلوگیــری از بــروز آ
همچنین به از بین بردن و کاهش تورم صورت به 
خصوص در ناحیه زیر چشم کمک می کند. یکی 
کنه  دیگر از ســبزیجات مفیــد بــرای از بین بــردن آ

چغندر است.
      آب

آب به تنهایی از چندین نوشــیدنی و درمان برای 
کنه در ســریع ترین  خالص شــدن از شــر مشــکل آ
زمان ممکن بی نیازتان می کند، زیرا نوشیدن آب به 
مقدار فراوان در روز، از پنج تا هشت فنجان، نتایجی 
جادویی برای پوســت و بیشتر قسمت های دیگر 
بدن ایجاد می کند و نمای روشن و شفافی از پوست 
کنه، سیاهی و پف می دهد، همچنین برای  بدون آ
از بین بردن خشکی پوســت در مدت زمان بسیار 

کوتاه مؤثر است.

کنه جلوگیری می کنند  که از ظهور آ نوشیدنی هایی 

پوست

مصرف قــارچ عالوه بر حفظ ســالمت روده، 
فــرد را بــرای مــدت زمــان طوالنی تری ســیر 

نگه می دارد.
متخصصــان تغذیــه می گویند ایــن مــاده 
 D کــی به انــدازه  مکمل هــای ویتامین خورا

سودمند است.
مصرف قارچ بوی بــد دهان را از بیــن برده و 
سطح ویتامین D در بدن را هنگام قرار گرفتن 
در معرض نور ماورا بنفش افزایش می دهد. 

کی حاوی میزان  بیشتر انواع قارچ های خورا
مشخصی از ترکیب های زیست فعال هستند 
که این ترکیبات نه تنها در سبزی ها بلکه در 
برخی انــواع گوشــت، غــالت و خشــکبار نیز 

وجود دارد.
تحقیقات نشان می دهد مصرف قارچ هایی 
که در معــرض نور خورشــید قرار داشــته اند، 
سطح ویتامین D را افزایش داده و می تواند 
به انــدازه مصــرف مکمــل ویتامیــن D برای 

سالمتی سودمند باشد.
مصــرف قــارچ بــا افزایش احســاس ســیری 
مصــرف  بــه  نیــاز  و  گرســنگی  کاهــش  و 
غــذای بیشــتر در طــول روز مرتبــط اســت و 
کــی  که ایــن مــاده خورا باعــث می شــود 
گزینــه مناســبی بــرای افــرادی باشــد کــه 
چ بــا  وزن خــود را تحــت کنتــرل دارنــد. قــار
داشــتن پروبیوتیک هــای خاصی کــه دارد 
کتری های خــوب روده را تغذیه می کند و  با

می تواند به رفع بوی بد دهان کمک کند.
قــارچ حــاوی مقــدار قابــل توجهــی از آنتــی 
کسیدان است که به مبارزه با رادیکال های  ا
آزاد کمک کرده و از عملکرد سیســتم ایمنی 
بدن حمایــت می کند. دیواره ســلولی قارچ 
گلوکان است. این نوع فیبر محلول  حاوی بتا
که معموال در جوی دوســر یافت می شــود، 
کلســترول را کاهــش داده و ســالمت قلب را 

بهبود می بخشد.
از دیگر فایده های قــارچ برای تقویت ایمنی 
التهــاب،  و  کلســترول  کاهــش  بــدن، 
ضدسرطان، حاوی ویتامین ب و د و مبارزه 

با پیری زودرس است.

تغذیه

خواص شگفت انگیز
 قارچ برای سالمتی 

آگهی تغییرات 
شرکت عمران زرین فریدن سهامی خاص به شماره ثبت 7۴1 و شناسه ملی 
1۰2۶۰12۵۵8۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
به شماره  رفیعی دمنه  اتخاذ شد: مهدی  1۴۰۰/۰۴/28 تصمیمات ذیل 
ملی  شماره  به  متین  منصوره  مدیرعامل،  سمت  به   11۵98۴۳78۳ ملی 
1229718117 به سمت رییس هیات مدیره و مجید رفیعی به شماره ملی 
11۵9۵۵۴11۰ به سمت نایب رییس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره و درغیاب هریک 
با امضای نایب رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مهدی 
غفاری به شماره ملی ۶219912888 به سمت بازرس اصلی و مریم رفیعی دمنه به 
شماره ملی 11۵9۳9777۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 
انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری فریدن )121۳789( 

آگهی تغییرات 
شرکت تعاونی چندمنظوره کارکنان شرکت نمایشگاههای استان اصفهان بشماره 
ثبت 1۶۵۳2 و شناسه ملی 1۰2۶۰۳7۴۶۶۶ به استناد صورتجلسه هیات 
مدیره مورخ 1۴۰۰/۰۴/19 و نامه شماره 2۴98۴ مورخ 1۴۰۰/۰7/2۰ اداره 
تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان: مجید قربانی رنانی بشماره ملی: 
)128۴77۵2۴۰( بسمت رییس هیات مدیره-سعید قربانی جزه بشماره ملی: 
)۵۶۵9۳8۳۵21( بسمت نایب رییس هیات مدیره-محمد نجار خدابخش بشماره 
ملی: )128191۳2۶1( بسمت منشی هیات مدیره-احمد سعادت بشماره ملی: 
)128۴87۶22۵( بسمت مدیرعامل )خارج از اعضا هیات مدیره( برای مدت سه 
سال انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور ازقبیل چک، سفته و برات و 
اوراق بهادار پس از تصویب هیات مدیره، با امضای مدیرعامل و مجید قربانی رنانی 
)رییس هیات مدیره( و درغیاب مجید قربانی رنانی )رییس هیات مدیره( با امضای 
سعید قربانی جزه )نایب رییس هیات مدیره( و مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق 
عادی با امضای احمد سعادت )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )121۳79۰(

آگهی تغییرات 
شرکت مهندسین بهینه پاالیش اسپادان با مسوولیت محدود به شماره ثبت ۳۰1۵8 
و شناسه ملی 1۰2۶۰۵۰7۴99 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1۴۰۰/۰۶/۰2 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعظم سنجری با پرداخت مبلغ 
دو میلیارد ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را افزایش داد و میثم بهرامیان 
با پرداخت مبلغ سی و دو میلیارد ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را افزایش 
داد و سرمایه شرکت از مبلغ1۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
افزایش یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح ذیل اصالح شد.ماده ۴ اصالحی: سرمایه 
شرکت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی است که تماما به صورت نقد پرداخت 
و دراختیار مدیرعامل شرکت قرار گرفت. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک 
به شرح ذیل می باشد: میثم بهرامیان 12871۰۰1۳9 دارنده ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
ریال سهم الشرکه و اعظم سنجری 128۶۵۰1891 دارنده 1۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری اصفهان )121۳791(
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سال پنجم - شماره  12۶1 
روزنامه اقتصادی اجتماعی پنجشنبه   ۶ آبان  1۴۰۰ - 21 ربیع االول 1۴۴۳ - 28  اکتبر    2۰21

غول خودروســازی مرســدس بنــز آلمان، ایــن بار 
موفق به تجهیز کردن یک مدل مرســدس بنز به 

فناوری کنترل خودرو شد. 
 Vision Avtr خودروی خیره کننده مرسدس بنز که
نام دارد مجهز به فناوری اســت که به شما امکان 
می دهــد وظایف خاصــی را فقــط با فکر کــردن به 
آن ها انجام دهید. در واقع تنها کاری که راننده باید 
انجام دهد این است که یک دستگاه کنترل ذهن 

بپوشد؛ هدبندی که ذهن راننده را می خواند.
فناوری کنترل در آن خودرو بر اساس درک بصری 
است، زیرا شامل یک صفحه ابزار دیجیتال است 
و در این مورد فرانک وایمر، تکنسین مرسدس بنز 
AG می گوید: "دستگاهی برای اتصال مغز راننده 
و ماشین استفاده خواهد شد. این دستگاه مانند 
یک هدبند اســت که روی ســر راننده ماشین قرار 
می گیرد. با ضبط شــبیه ســازی مغزی، دستگاه 

می تواند فعالیت مغز را ضبــط و اندازه گیری کند. 
هنگامی که کاربر روی نور خاصی در داشبورد تمرکز 
می کند، دستگاه می تواند آن را تشــخیص داده و 
کار خاصی را انجام دهد و به جای فرمان، یک پنل 
کنترل مرکزی بین صندلی های جلو وجود دارد که 

به حرکت خودرو کمک می کند.
وایمر گفت: این دســتگاه قلب ماشــین بــرای کار 
کردن با آن اســت. دستگاه چرخان و قابل حرکت 
است، به همین ترتیب برای ترمز و توقف، دستگاه 

به عقب هدایت می شود.
وی افزود: این تجهیزات از "فیلم آواتار" الهام گرفته 
شــده و عملکرد هــای کاربــردی زیــادی دارد، امــا 
کافی اســت به ایــن نکتــه بســنده کنم کــه عامل 
جاذبه خــودرو را بــه ســطح متفاوتی می رســاند. 
کیــد کــرد که این خــودرو هــم از  وی همچنیــن تا
نظر طراحــی داخلی و هــم از نظر عملکرد، ســازگار 
بــا محیــط زیســت اســت، زیــرا صندلی هــا از مواد 
بازیافتــی استخراج شــده از اقیانوس هــا ســاخته 
شــده اند و توضیح داد که این خودرو کامال با برق 
کار می کند. کســانی که می خواهند این ماشــین 
را بخرنــد وقتــی می داننــد به ایــن زودی وارد بــازار 
نمی شود، ناامید می شوند به همین منظور وایمر 
می گوید که این ماشــین به زودی در بازار نخواهد 
بود، اما مطمئنا به ما نشــان داد که آینده حمل و 

نقل چگونه خواهد بود.

بر اساس یک مطالعه جدید، آثاری از زندگی باستانی 
در داخــل یک یاقوت ۲.۵ میلیارد ســاله از گرینلند 

مشاهده می شود. 
قدیمی ترین یاقوت های یک ســیاره، سنگ های 
قیمتی قرمز درخشــان که از یک ماده معدنی قرمز 
شفاف به نام کوراندوم تشکیل شده اند، در گرینلند 
یافت می شوند. در حین جســتجوی یاقوت ها در 
کراتون اقیانوس اطلس شمالی در جنوب گرینلند، 
گروهی از محققان یک شــگفتی پنهان را در یکی از 
آن ها کشف کردند: گرافیت، شکل خالص کربن، که 
ممکن است بقایای حیات میکروبی باستانی باشد.

کیمچوک، اســتاد علــوم زمیــن و محیط  کریــس یا
زیست در دانشگاه واترلو در انتاریو کانادا، در بیانیه ای 
گفــت: "گرافیــت داخل این یاقــوت ســرخ واقعا بی 
نظیر اســت. این اولیــن بار اســت کــه شــواهدی از 
حیات باستانی در صخره های یاقوت دارمشاهده 
می شود". بر اساس این بیانیه، تیم تحقیق به این 
نتیجه رســیدند کــه گرافیــت از یک شــکل زندگی 
باستانی به وجود آمده است و پس از تجزیه و تحلیل 
نسبت انواع مختلف یا ایزوتوپ های کربن موجود در 
گرافیت به وجود آمده است. بیش از ۹۸ درصد کربن 
روی این سیاره دارای ۱۲ واحد جرم اتمی است، اما 
برخی از اتم های کربن سنگین تر هستند و جرم آن ها 

۱۳ یا ۱۴ واحد جرم اتمی است.
یاکیمچوک گفت: ماده زنده ترجیحا از اتم های کربن 
سبک تر تشکیل شده است، زیرا انرژی کمتری برای 
ترکیب شدن در سلول ها مصرف می کنند. بر اساس 

میزان افزایش کربن ۱۲ در این گرافیت، به این نتیجه 
رســیدیم که اتم های کربن زمانی حیات باستانی 
و به احتمال زیاد میکروارگانیسم های مرده مانند 

کتری ها بوده اند. سیانوبا
کتری باســتانی زندگی  احتمــاال در زمانی که این با
کسیژن زیادی نداشته است؛  می کرده، این سیاره ا
بنابراین تنها حیاتی که می توانست وجود داشته 
باشــد، میکروب های کوچک و جلبک هــا بودند. 
کتری ها برخــی از اولیــن  تصــور می شــود ســیانوبا
حیات های روی زمین باشند و از طریق میلیارد ها 
ســال تبدیل نور خورشــید به انرژی شیمیایی، به 
کســیژن الزم برای تکامل حیات پیچیده  تدریج ا
را تولید کردند. با این حال، این اولین بار اســت که 
زندگی باســتانی در داخل یاقوت ســرخ پیدا شده 
کیمچوک گفت: وجود گرافیت همچنین  است. یا
سرنخ های بیشتری برای تعیین چگونگی تشکیل 
یاقوت ها در این مکان به ما می دهد، کاری که انجام 
مستقیم بر اساس رنگ یاقوت و ترکیب شیمیایی 

غیرممکن است.

دانشــمندان طبق مطالعه جدیــد تحقیقاتی، به 
نوعی فناوری دست پیدا کردند که نابینایان را قادر 
می سازد با کمک بینایی مصنوعی به دید محدودی 

از اطرافشان برسند. 
یــک مطالعــه توســط یــک تیــم بیــن المللــی از 
دانشــمندان به یک زن ۵۸ ســاله کمک کــرد تا ۱۶ 
سال پس از اینکه بینایی خود را به طور کامل از دست 
داده بــود، بینایی "مصنوعــی" به دســت آورد. این 
تکنیک که شــامل کاشــت الکترود های ریز در مغز 
کنون امکان تشخیص محدودی را برای  است، تا

نابینایان فراهم کرده است.
کاشت مجموعه ای از الکترود ها در قسمت بینایی 
مغز، نورون های اطراف را تحریک و دید مصنوعی 
را بــرای داوطلــب فراهــم می کنــد. در این فنــاوری 
از عینک هــای مخصــوص بــا دوربیــن داخلــی نیز 
استفاده شد. دانشمندانی از اسپانیا، هلند و ایاالت 
متحده آمریکا نتایج کار خود را در مجله تحقیقات 
بالینی منتشر کردند. این فناوری الکترود های مغز 
را تحریک می کنــد و طبق ایــن مطالعه زنــان فقط 

می توانند نقاط سفید را ببیند.
بــه گفتــه پروفســور ادواردو فرنانــدز، نتایج بســیار 
چشــمگیر بود و ایمنی و کارآمدی فناوری را نشان 
می داد. ایــن اســتاد دانشــگاه در عین حــال خاطر 
نشان کرد که جامعه علمی هنوز باید به تعدادی از 
سواالت پاســخ دهند و تعدادی از مشکالت را حل 
کنند. این گروه قصد دارد آزمایش های بیشتری را 
انجام دهد و دفعه بعد از سیستم های پیچیده تری 
استفاده کند که قادر به "ترجمه" تصاویر پیچیده تر 
مغز هستند. اعتقاد بر این اســت که این به ارتباط 
اجتماعــی به افــرادی کــه بینایی خــود را از دســت 

داده اند کمک می کند.
گر آزمایش ها موفقیت آمیز باشند، این فناوری به  ا
افراد نابینا اجازه می دهد تا مخاطبین را بشناسند، 
درها، اتومبیل ها و ســایر اشیاء را شناسایی کنند. 
انتظار می رود کارآزمایی های بالینی تا ماه مه ۲۰۲۴ 
ادامه داشته باشد. همچنین این تحقیقات توسط 
چندین موسسه و دانشگاه از جمله وزارت علوم و 

نوآوری اسپانیا انجام می شود.

کنترل  مرسدس بنز، مجهز به یک هدبند الکترونیکی 
خودرو شد 

ثار حیات ۲.۵ میلیارد ساله در یاقوت های یک سیاره!  آ

بینایی مصنوعی، دستاورد جدید فناوری 
برای نابینایان 

فناوری

علوم زمینی

فناوری

بهترینبازیهایماجراجویی
برایگوشیهایهوشمنددرسال۲۰۲۱

بــه  کوتــاه  گــزارش  در ایــن 
معرفی ۶ بــازی پرطرفــدار برای 
گوشی های هوشــمند در سال 

۲۰۲۱ پرداخته ایم. 
پلتفرم گوشــی های هوشمند در ســال های اخیر 
به یکی از مهمترین پلتفرم های بازی تبدیل شده 
اســت. این به این دلیل اســت که مشــخصات آن 
اجازه می دهد تا عملکرد بســیار رضایت بخشی را 
ارائه دهــد و گرافیــک قدرتمند را تحمــل می کند. 
امروز ما قصد داریم برخــی از مهمترین بازی های 
ماجراجویــی بــرای تلفن هــای هوشــمند را مــورد 

بحث قرار دهیم.
شــاید رتبــه بازی هــای ماجراجویــی تحــت تأثیــر 
تغییراتی قرار گرفته است که در دنیای بازی رخ داده 
است. تعریف بازی های ماجراجویی و تمایز آن ها با 
بازی های دیگر کامال دشوار شده است؛ بنابراین، 
در این مقاله، ما مهمترین بازی های مربوط به این 

ک می گذاریم. دسته را به طور کلی با شما به اشترا
Frostrone 1- بازی

Frostrune یکی از بازی های ماجراجویی برجسته 
اســت کــه داســتانی جــذاب را ارائــه می دهــد کــه 
می تواند توجه و عالقه بازیکن را از اولین لحظه ای 

کــه او شــروع بــه بــازی می کنــد جلــب کنــد. بازی 
داســتانی با پیشــینه تاریخی با محوریت جــادو و 

حوادث عجیب است.
Life is Strange - 2

Life is Strange بــه عنــوان یکــی از محبوب تریــن 
بازی هــای ماجراجویــی در تمام دوران شــناخته 

می شود. بازی کامال داســتان محور است. شکی 
نیســت که ایــن بــازی در همــه سیســتم عامل ها 
موفقیــت بزرگــی داشــته اســت. همچنیــن بــرای 
رایانه های شــخصی و سیســتم عامل هــای بازی 

خانگی نیز موجود است.
Machinarium ۳- بازی

این بــازی نیز بــر اســاس داســتان جالب ســاخته 
شده است و به داستان یک ربات تنها در آینده ای 
عجیب و غریب می پردازد. این بازی در دوره اخیر 

موفقیت بزرگی داشته است.
The First Tree -۴

یکــی از برجســته ترین بازی هــای ماجراجویــی 
است. این بازی یک تجربه بسیار عجیب و جالب 
را ارائه می دهد. این فیلم داستان کودکی را روایت 
می کنــد که ســعی می کنــد پــدر خــود را در دنیایی 
عجیب و بسیار حرفه ای طراحی کند. این بازی بر 
گرافیک و عملکرد تا حد زیادی همراه با داستان و 

طرح تمرکز دارد.
GRIS ۵- بازی

GRIS در ســال های اخیــر بســیار ســروصدا کــرده 
است. این یک بازی ماجراجویی است.

۶- مزرعه حیوانات اورول
این بازی مورد توجه عالقه مندان به ادبیات جهان 
قرار گرفته است. زیرا داستان رمان مزرعه حیوانات 
نویسنده بزرگ جورج اورول را شبیه سازی می کند. 
همچنیــن گرافیک هــای بســیار خالقانــه بــا بعد 
سیاسی واضح ارائه می دهد، همانطور که در رمان 

اصلی بود.

فناوری

حکایت

کتری و سماور از جمله وســایل پرکاربرد 
در آشپزخانه هســتند که هر از گاهی نیاز 

به توجه و تمیز کردن دارند.
کاری  کتــری و ســماور،  کــردن  رســوب 
پردردســر و کالفه کننــده اســت. بــرای از 
بین بردن این رسوب ، راهکارهای بسیار 
مختلــف و اثرگــذاری وجــود دارد کــه بــا 
انجام آن می توانید بســیار زود از شر این 

جرم های خسته کننده رها شوید. 
1- سرد و گرم کردن جزو راهکارهایی 

برای رفع رسوب کتری و سماور
بــرای از بیــن بــردن جرم هــای آهکــی به 
کتــری و ســماور  وجــود آمــده در درون 
می توانیــد آن را بــر روی شــعله بگذاریــد 
و اجــازه دهیــد تــا مقــداری داغ شــود و 
ســپس آب ســرد را بــه درون آن بریزیــد. 
بعــد از دقایقــی شــاهد شکســته شــدن 
گچ هــای آهکــی و از بیــن بــردن رســوب 

کتری و سماور خود می شوید.
نکته: توجه داشــته باشــید کــه کتری یا 
سماور بیش از حد داغ نشود، زیرا باعث 
بروز مشکالت جبران ناپذیری می شود.

2- استفاده از سرکه
به طور حتــم اســتفاده از ســرکه بین این 
بــی هیــچ  رســوبات، روشــی آســان و 
کار  دردســری اســت. بــرای انجام ایــن 
مقداری سرکه را همراه با آب درون کتری 
بریزید و بگذارید تا به نقطه جوش برسد، 
بعــد از لحظاتــی شــاهد حــل شــدن این 
رســوبات در آب هســتید. بعــد از خالــی 
کردن آب حاوی ســرکه، بار دیگر کتری را 
پر از آب کنید و روی شــعله قــرار دهید تا 

بوی سرکه از بین برود.
۳- استفاده از گوش ماهی یا فلس 

صدف
گر کتری جدید خریداری کرده یا کتری  ا
کرده ایــد و دیگــر  قدیمی خــود را تمیــز 
نمی خواهیــد دچار این مشــکل شــوید، 
می توانید چند عدد گوش ماهی یا فلس 
درون آن قــرار دهیــد تــا همــه رســوبات 
را بــه خــود جــذب کنــد و از گچ گرفتگــی 

جلوگیری شود.
۴- استفاده از جوش شیرین

جــوش شــیرین در بســیاری مــوارد بــه 
کمک بانوان می رسد. برای از بین بردن 
رســوبات کتــری می توانیــد ۱ یا ۲ قاشــق 
غذاخــوری جوش شــیرین بــه آب درون 
کتری اضافــه کنیــد و بــر روی شــعله قرار 
گــر در دفعــه اول این  دهید تا بجوشــد. ا
کار انجــام نشــد، چند مرتبه ایــن عمل را 

تکرار کنید.
۵- قرار دادن درون یخچال

گر گچ کتری شــما نازک اســت یــا مقدار  ا
آن بســیار نیســت، می توانیــد درون آن 
را آب کنیــد و نصــف روز درون یخچــال 
کــردن آن از  ج  قــرار دهیــد. بعــد از خــار
یخچال، رســوب کتــری و ســماور از بین 

خواهند رفت.

 گوینــد ابوحامــد محمــد غزالــی آن چــه را  
فرا می گرفت در دفترها می نوشــت. وقتی 
)زمانی( با کاروانی در ســفر بود و نوشــته ها 
را یک جا بســته با خــود برداشــت... در راه 

گرفتار راهزنان شد.
غزالی رو به آنان کرد و به التماس گفت: این 
بســته را از مــن نگیرید دیگــر هر چــه دارم از 

آن شما. 
دزدان را طمع زیادت شد، آن را گشودند و 

جز دفترهاى نوشته چیزى نیافتند.
دزدى پرسید که این ها چیست؟ 

گاهــی داد، دزد  چون غزالــی وى را بــه آنها آ
راهزن گفت: 

علمی را که دزد ببرد به چه کار آید. 
ایــن ســخن دزد، در غزالــی اثــرى عمیــق 
گذاشــت و گفت: پنــدى بــه از این از کســی 
نشــنیدم و دیگر در پی آن شــد که علم را در 

دفتر جان بنگارد.
آرى بهتریــن دفتــر دانش و صنــدوق علوم 
بــراى انســان گوهر جــان و گنجینۀ ســینۀ 
او اســت. باید دانش را در جان جــاى داد و 
بذر معارف و علوم را در مزرعۀ دل به بار آورد 
که از هر گزند و آســیبی دور، و دارایی واقعی 

آدمی است.

راهکارهایی ساده برای رفع 
کتری و سماور رسوب 

پند دزد

شرکت ایســوس برنامــه زمانــی 
بــرای عرضه اندرویــد ۱۲ بــرای 
گوشــی های »زنفــون« و ســری 

»ROG Phone« را مشخص کرد. 
هوشمند ایســوس  گوشــی های  کابــران  از  گــر  ا
هســتید، این شــرکت خبر های خوبی را برای شما 
منتشــر کرده اســت. این کمپانی تایوانی بــه تازگی 
اعالم کرده که بروزرســانی اندروید ۱۲ حداقل برای 
دو مــدل از گوشــی های »زنفــون« و ســه مــدل از 
گوشی های »ROG phone« از ابتدای سال میالدی 

عرضه خواهد شد.
کــه در مــاه دســامبر  اولیــن گوشــی هوشــمندی 

نخستین بروزرســانی اندروید ۱۲ را دریافت خواهد 
کرد ســری »زنفــون ۸« خواهــد بــود. پــس از آن نیز 
گوشــی های هوشــمند  بروزرســانی هایی بــرای 
ROG Phone  ۵  و ۵s در ســه ماهــه نخســت ســال 
۲۰۲۲ عرضــه می شــود. همچنیــن انتظــار می رود 
۷« و همینطــور۳  گوشــی های ســری »زنفــون 
ROG Phone   تــا نیمــه ســال ۲۰۲۲ بروزرســانی 

جدید اندروید را دریافت کنند.
ایسوس همچنین تایید کرد در کنار همه تغییرات 
مهمی کــه در اندرویــد ۱۲ اعمــال شــده اســت، 

بروزرسانی گوشی هایش شامل باتری و همینطور 
گی هــای مدیریت عملکــرد نیز می شــود. برای  ویژ
کــه واجــد شــرایط  تلفن هــای هوشــمند زنفــون 
به روزرســانی اندروید ۱۲ هســتند، تغییــرات ویــژه 

ZenUI نیز اعمال می شود.
در حال حاضر کاربران زنفون ۸ برای تجربه اندروید 
۱۲ می توانند از یک برنامه بتا استفاده کنند. برنامه 
بتا به شناسایی دقیق بروزرســانی و رفع مشکالت 
آن قبــل از ارســال نســخه های نهایــی در دســامبر 

کمک می کند.

طرز تهیه بیســکویت قهــوه خیلی 
ساده است، اما در عین حال کارایی 
زیادی دارد. در میانه روز، هر زمان که 
حسابی خسته می شوید، این میان وعده لذیذ را برای 

خود آماده کنید و از آن لذت ببرید.
ترکیب قهوه و شــکالت طعــم شــگفت انگیزی به این 
میان وعده خانگــی می دهد. وســط روز که حســابی 
خســته می شــوید و احســاس می کنید دیگــر مغزتان 
درســت کار نمی کند، ایــن میان وعده لذیــذ را به خود 
هدیه دهید. جالب است بدانید که با این خوردنی فقط 
۶۰ کالری دریافت می کنید. با این مطلب همراه باشید تا 

طرز تهیه بیسکویت قهوه را با هم بخوانیم.
      مواد الزم

• آرد گندم سبوس دار: یک فنجان
• آرد چند منظوره: سه چهارم فنجان

کائو: نصف فنجان • پودر کا
• قهوه فوری: یک و نیم قاشق غذاخوری

• دارچین: یک و نیم قاشق چای خوری
• جوش شیرین: یک قاشق چای خوری

• نمک: نصف قاشق چای خوری
• تخم مرغ بزرگ زده شده: سه عدد

• موز رسیده: یک عدد
• ماست یونانی کم چرب: نصف فنجان

• عسل: نصف فنجان
• روغن کانوال: یک قاشق غذاخوری

• عصاره  وانیل: دو قاشق چای خوری
• بلوبری: یک و یک چهارم فنجان

• چیپس شکالت: سه چهارم فنجان
      طرز تهیه بیسکویت قهوه

      مرحله اول
کردن ایــن بیســکویت  اولیــن قــدم بــرای درســت 
خوش عطر این است که فر را روی ۱۸۰ درجه سانتی گراد 
قرار دهیــد تا گــرم شــود. روی ســینی فر کاغــذ روغنی 
بگذارید. ســپس پوســت موز را بگیرید و آن را به مدت 

۳۰ ثانیه در مایکروویــو قرار دهید. بعــد آن را با چنگال 
له کنید .

      مرحله دوم
یک کاسه بزرگ بردارید و در آن آرد گندم سبوس دار و آرد 
کائو، پودر قهوه، جوش شیرین،  چند منظوره، پودر کا

پودر دارچین و نمک را خوب با هم مخلوط کنید.
      مرحله سوم

غ ها، موز له شــده، ماست  در یک کاســه دیگر تخم مر
یونانی، عسل، روغن کانوال و عصاره وانیل را با یکدیگر 

ترکیب کنید تا یک دست شوند.
      مرحله چهارم

غ را بــه مخلــوط آرد اضافــه کنیــد و  مخلــوط تخم مــر
به آرامی هم بزنید تا خوب با هم ترکیب شوند. بلوبری 
و چیپس شــکالت را به مواد اضافه کنیــد و دوباره هم 
گر به بلوبری دسترسی ندارید، آن را حذف کنید. بزنید. ا

      مرحله پنجم
حدود یک و نیم قاشق غذاخوری از مایه بیسکویت را 
بردارید و در سینی فر قرار دهید. این کار را ادامه دهید 
تا مایه تمام شود. سطح بیسکویت ها را با پشت قاشق 
صــاف کنیــد. در صــورت تمایــل چنــد عــدد چیپس 

شکالت روی بیسکویت ها قرار دهید.
      مرحله آخر

سینی را به مدت تقریبا ۱۲ تا ۱۴ دقیقه در فر قرار دهید تا 
لبه های بیسکویت ها سفت شوند. بیسکویت ها را از فر 
خارج کنید و از خوردن آن ها به همراه یک فنجان چای 

یا قهوه لذت ببرید.

گوشی های ایسوس مشخص شد  زمان عرضه اندروید ۱۲ برای 

طرز تهیه بیسکویت خانگی با طعم قهوه

تــاالب انزلی در شــمالی ترین 
بخش بنــدر انزلــی قــرار دارد. 
کــه در تــاالب  کافــی اســت 
انزلــی قایقــی کرایــه کنیــد و بــه تماشــای خانه 
چوب پایان، گونه های متنوع پرندگان و البته 
نیلوفرهای آبی که از دل آب های تاریک شکوفه 

می کنند بنشینید.

تاالب انزلی

گردشگری

فناوری

دستپخت

کیوی  برداشت 
در باغات آستارا

برداشــت میوه صادراتــی کیوی به 
عنوان یکی از محصوالت کشاورزی 
ارزشــمند و پرســود اســتان گیالن، 
باغــات  از  ۶۰۰ هکتــار  در ســطح 
شهرســتان مرزی بنــدر آســتارا آغاز 
شــد. متوســط میزان تولید کیوی 
در آســتارا حــدود ۳۰ تــا ۳۵ تــن در 

هکتار است.

منا
ای

عکس روز

ترفند ها


