
از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی، بخش قابل توجهی متعلق به بانک ها است: 

بانک ها مسکن را دوست دارند!
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هیأت ترکیه ای در دیدار با معاون فرهنگی شهردار اصفهان با اشاره به قرابت های فرهنگی اصفهان و قونیه، 
خواستار فراهم شدن مقدمات خواهرخواندگی این دو شهر شدند.

هیأت اعزامی از کشور ترکیه، متشکل از نماینده شــهر قونیه در مجلس ترکیه، شهردار منطقه کاراتای 
قونیه و معاون او، مدیر مرکز فرهنگی گردشگری قونیه و مدیر بخش موسیقی مولویه شهر قونیه با مجتبی 
شاه مرادی، معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و 

علیرضا مساح، رئیس اداره گردشگری این سازمان دیدار و گفت وگو کردند.
مجتبی شاه مرادی، معاون فرهنگی شهردار اصفهان در این دیدار، ابراز امیدواری کرد که این نشست، 
سرآغاز همکاری های دوجانبه میان شهرهای اصفهان و قونیه باشد و گفت: قونیه برای ایرانیان به واسطۀ 
میزبانی از آرامگاه موالنا از اهمیت زیادی برخوردار است و تخت فوالد اصفهان نیز به واسطه تدفین عرفا و 

دانشمندان فراوان در آن به نوعی مهد عرفان ایران محسوب می شود.

هیأت ترکیه ای با معاون فرهنگی شهردار اصفهان دیدار کردند:

اصفهان و قونیه در مسیر خواهرخواندگی

کنون انجام شد: از ۲۸ مهرماه تا

ثبت نام ۴۰ هزار متقاضی 
اصفهانی در سامانه ملی مسکن

وزیر اقتصاد: 

بانک ها از سرمایه گذاری های 
غیر ضروری باید خارج شوند

جدیدترین قیمت حبوبات در بازار:  

لوبیا چیتی 
در مرز ۷۰ هزارتومان!

معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای استان 
اصفهان خبر داد؛

هوشمند سازی سامانه 
آبرسانی اصفهان بزرگ

معاون منابع انسانی دادگستری استان اصفهان:

سه حوزه قضایی 
در استان فعال می شود
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۳ دردسر بزرگ برای مهاجم ایران در روسیه

ارائه مشوق ها به سرمایه گذاران بخش خصوصی در استان اصفهان : 

چاره ای جز توسعه نیروگاه های خورشیدی نیست

۶

سفیر صربستان در جمهوری اسالمی ایران گفت: روابط اقتصادی 
صربستان و ایران راضی کننده نیست و می کوشیم که روابط بهبود 
یابد. دراگان تودورویچ در حاشیه بازدید از بیست و چهارمین 
نمایشگاه جامع صنعت ساختمان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
برای بررسی وضعیت اقتصادی و ایجاد نقطه مشترک ارتباطی 
صربستان با شهرهای مختلف ایران سفرهایی را در دستور کار 
قرار داده ام، اظهار داشت: چندی پیش به اصفهان سفر کردم، 
بعد از آن به شیراز، قزوین و همدان رفتم و امروز مجدد به اصفهان 
بازگشته ام. وی با بیان اینکه در زمینه اقتصادی در نگاه نخست 
راه اندازی اتاق بازرگانی مشترک بین ایران و صربستان در دستور 
کار قرار گرفت، تصریح کرد: البته این امر زمان بر است و تا رسیدن 
به این مهم در حال حاضر در قالب کمیته ای روابط اقتصادی دو 

کشور ادامه خواهد داشت.
     ایران و صربستان ظرفیت های خوبی برای مشارکت 

اقتصادی دارند
سفیر صربستان در جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه ایران 

ظرفیت های خوبی در زمینه مشارکت های اقتصادی با صربستان 
دارد، ادامه داد: زمینه های همکاری و مرداوات اقتصادی بین دو 
کشور زیاد است و از آن جمله می توان به میوه، صنعت ساختمان 
و … اشاره کرد. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر عمده ترین 
چالش ارتباطات ایران و صربستان تبادل پول است، ابراز داشت: 

امیدواریم این مشکل هر چه زودتر برطرف شود. تودورویچ با اشاره 
به اینکه بحران کرونا رفته رفته رو به بهبود است و این امر می تواند 
ارتباطات بین کشورها را توسعه دهد، ابراز داشت: هدف ما 
تشکیل کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و صربستان است و 
برنامه ریزی ها به صورتی است که در ایران و صربستان هر کدام یک 

منطقه ویژه اقتصادی داشته باشیم.
     روابط سیاسی بین کشور ایران و صربستان بسیار 

خوب است
وی با بیان اینکه روابط سیاسی بین کشور ایران و صربستان بسیار 
خوب است، تصریح کرد: در هیچ دورانی چنین رابطه خوبی بین 
دو کشور نبوده است. سفیر صربستان در جمهوری اسالمی ایران 
گفت: روابط اقتصادی صربستان و ایران راضی کننده نیست و 

می کوشیم که روابط بهبود یابد.

سفیرصربستاندرجمهوریاسالمیایران:

روابطاقتصادیایرانوصربستانتقویتشود
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برگزاری رویداد ملی آبی شو 
با محوریت شهر دوستدار کودک 
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# اصفهان  تنها  نیست

استاندار اصفهان : 

معاونت سیاسی، 
پیشران سیاست های دولت 

در اصفهان است

۳

۳

۴

۵

شرکت ارتباطات زیرساخت

شــرکت ارتباطــات زیرســاخت درنظــردارد ۳۵2  قلــم لــوازم و تجهیــزات مخابراتــی خــارج از رده و اســقاط موجــود در اســتان 
گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بفــروش برســاند. خریــداران  اصفهــان را ازطریــق حــراج آنالیــن بــا بهــره 
می بایســت جهــت ثبــت نــام و دریافــت گواهــی امضــا الکترونیکی بــا مرکز تمــاس۴19۳۴ )تهــران( تماس حاصل نماینــد و یا 

بــه آدرس اینترنتــی www.setadiran.ir مراجعــه نماینــد.
زمان انتشار در سامانه: از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1۴۰۰/۰8/17 تا ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 1۴۰۰/۰8/2۵ 

می باشد.
کننــدگان می بایســت از ســاعت۰8:۳۰ صبــح روز دوشــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰8/17 تــا ســاعت  نحــوه بازدیــد از اقــام : شــرکت 
ــز  ــان بیســیم شــرقی مرک ــان بزرگمهــر، انتهــای خیاب ــه نشــانی: اصفهــان، خیاب 1۴:۳۰ روز دوشــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰8/2۴ ب
مایکروویــو بیســیم )تلفن هماهنگــی: ۰۳1۳22۳1۰۳۰ اصفهــان و۰91۳1۳۳8121 آقای ابراهیمی( مراجعه تا هماهنگیهای 

گــردد. الزم جهــت بازدیــد توســط فــرد معرفــی شــده و یــک نفــر همــراه از اقــالم مــورد مزایــده انجــام 
ــال(  ــال )یکصــد میلیــون ری کار 1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ری کار: تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع  تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع 
گــران در زمــان شــرکت در حــراج بصــورت آنالیــن بــه حســاب شــرکت ارتباطــات  کــه می بایســت توســط مزایــده  می باشــد 

زیرســاخت واریــز نماینــد.
زمــان برگــزاری حــراج: از ســاعت 1۰ تــا ســاعت 11 روز ســه شــنبه مــورخ ۰8/2۵/ 1۴۰۰ بصــورت آنالیــن ازطریــق ســامانه ســتاد 

می باشــد.
شرایط عمومی

کلیــه مفــاد اســناد مزایــده می باشــد لــذا برنــده مزایــده  مکلــف  شــرکت در مزایــده و تســلیم پیشــنهاد بــه منزلــه ســند قبــول 
کثــر ظــرف مدت هفــت )7( روز کل وجه مبلغ پیشــنهادی  اســت پــس از اعــالم مجــری مزایــده ازطریــق ســامانه ســتاد، حدا
بعــالوه 9% مالیــات بــرارزش افــزوده بــه حســاب شــرکت ارتباطــات زیرســاخت واریز نمایــد و ظــرف هفــت )7( روز کاری پس از 
صــدور حوالــه انبــار نســبت بــه خــروج آن از انبار ایــن شــرکت اقــدام نمایــد و درغیراینصــورت چنانچــه برنــده از پرداخــت وجــه 
مذکــور و خــروج اقــالم مــورد مزایــده از انبــار در مهلت هــای مذکــور و بــه هــر علــت عــدول نمایــد، کل مبلــغ واریــزی و تضمیــن 

گــر حــق هرگونــه اعتراضــی را از خــود ســلب می نمایــد. وی بــه نفــع شــرکت ارتباطــات زیرســاخت ضبــط می گــردد و مزایــده 
بدیهــی اســت متعاقبــا بعــد از خــروج اقــالم موردمزایــده، تســویه حســاب نهایــی انجــام می گردد و همچنین تضمیــن برنده 

مزایــده پــس از اخــذ مجوزهــای الزم بــه وی مســترد می گــردد.
کســب اطالعــات بیشــتر می تواننــد بــه ســایت WWW.TIC.IR مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن  گــران جهــت  ضمنــا مزایــده 

881121۵۴ )تهــران( تمــاس حاصــل نماینــد.

نوبت اول

گهی مزایده  آ
)حراج( شماره ۳۰۰۰۰۰1۰22۰۰۰۰۰۴ سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

فروش ۳۵2 قلم لوازم و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط استان اصفهان

121۵۰17 / م الف اداره ارتباطات و اطالع رسانی  اداره کل  راه و شهرسازی استان اصفهان

گذار  اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان درنظردارد پروژه  زیر را ازطریق مناقصه عمومی وا
نماید. بدینوسیله از شرکتهای دارای صالحیت و رتبه بندی بارعایت ظرفیت کاری دعوت 
ــه ســامانه  ــا روز ســه شــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰8/18 ب ــرای دریافــت اســناد مناقصــه ت می گــردد ب

تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی http://setadiran.ir  مراجعه نمایند. 

کت های پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  1/ 1۴۰۰/۰9 مهلت تحویل پا
کت های الف-ب-ج ساعت 1۰ روز  سه شنبه مورخ  1۴۰۰/۰9/2 گشایش پا

نشانی:  اصفهان  خیابان سعادت آباد تلفن:  ۶۶81۰۶8 ۳- ۰۳1

نوبت اول  

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  آ
شماره 1۴۰۰/۰8/ن

شماره ردیف
مناقصه

مبلغ برآورد )ریال(موضوع پروژه
مبلغ ضمانتنامه 

شرکت در مناقصه 
)ریال(

صاحیت و یا 
رتبه مورد نیاز

11۴۰۰/۰۶
احداث تقاطع 

غیرهمسطح سه راهی 
سد - چادگان

۵ راه1۰1/1۴9/۵8۴/2۰۶۵/1۰۰/۰۰۰/۰۰۰

121۵۴۳۰ / م الف



سال پنجم - شماره  12۶۴
دوشنبه   1۰ آبان  1۴۰۰ - 2۵ ربیع االول 1۴۴۳

1  نوامبر     2۰21 اقتصاد2

ســخنگوی شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای 
نفتی ایران از فعال سازی ۹۸ درصد جایگاه های 

سوخت خبر داد.
فاطمه کاهی در رابطه با آخرین وضعیت فعال 
سازی جایگاه های سوخت اظهار کرد: در حال 
حاضر بیش از دو هزار جایگاه به سامانه هوشمند 
ســوخت متصل شــده و امکان دریافــت بنزین 

یارانه ای در این جایگاه ها فراهم است.
وی افزود: همچنین در بیش از هزار و ۹۰۰ جایگاه 
نیز سوخت گیری فقط با نرخ دوم )سه هزار تومان 
به ازای هر لیتر( فراهم است. سخنگوی شرکت 
ملی پخــش فرآورده هــای نفتی ایران گفــت: در 
مجمــوع ســه هــزار و ۹۰۰ جایــگاه که حــدود ۹۸ 
درصــد جایگاه هــای کل کشــور اســت در حــال 

حاضر در مدار سوخت گیری است.
     نمی توان زمان مشخصی را برای برطرف 

شدن کامل این مشکل اعام کرد
علــی فروزنــده، ســخنگوی وزارت نفت، نیــز در 
همین رابطه با بیان اینکه در دلیل اصلی اختاللی 
که در ســامانه بــه وجود آمــد همچنــان در حال 
بررســی اســت، به خبرنگار ایمنا گفــت: با توجه 
به اینکه فرآیند فعال سازی جایگاه های سوخت 
و اتصال آن به ســامانه هوشــمند کامال دســتی 
است، نمی توان زمان مشخصی را برای برطرف 
شــدن کامل این مشــکل اعالم کرد. این فرایند 
زمان بر بوده اما به نظر می رســد در یک یا دو روز 

آینده اغلب جایگاه های سوخت فعال شود.
وی افزود: بیش از ۴۰ هزار نازل سوخت در کشور 
وجــود دارد که همــه آنها باید به صورت دســتی 
مجدد به سامانه هوشمند سوخت رسانی کشور 

متصل شود، بنابراین این کار زمان بر است.
سخنگوی وزارت نفت گفت: همچنین در رابطه 
با سهمیه جبرانی سوخت برای این مدت اظهار 
کرد: هنوز میزان این ســهمیه مشخص نیست 
و جزئیــات آن در جلســه هیئــت دولت بررســی 

خواهد شد.

صمــت  وزارت  حمل ونقــل  صنایــع  مدیــرکل 
با بیان اینکه بــه دنبــال آزادســازی قیمت خــودرو 
نیســتیم، گفــت: خودروســاز نباید بــا زیــان تولید 
کند از ایــن رو رونــد کنونی قیمــت گــذاری به هیچ 
عنوان نمی تواند تداوم یابد. به گزارش مهر، سهیل 
معمارباشــی در مورد قیمت گذاری خودرو توسط 
شورای رقابت، اظهار کرد: اینکه چه نهادی قیمت 
گــذاری کنــد خیلــی مهــم نیســت بلکــه مهم این 
اســت که خودروســاز با زیان تولید نکند؛ کســب و 
کاری که با زیان تولید کنــد رو به اضمحالل می رود 
و صنعت خودروی کشور طی سه سال گذشته رو به 
اضمحالل رفته است. وی افزود: بحث ما همواره این 
بوده که قیمت گذاری محصوالت خودروسازان به 
نحوی باشد که پوشش دهنده هزینه های منطقی 
و معقول صنعــت خودرو باشــد. مدیــرکل صنایع 
حمل ونقل وزارت صمــت ادامــه داد: این موضوع 
در پروژه اصالح ساختار قیمت در زنجیره ارزش هم 
در دست پیگیری است؛ البته تمرکز فقط در صنعت 
خودرو نیســت بلکه بر زنجیره همچــون قطعه نیز 

اســت. معمارباشــی گفت: حتما باید فرایندهای 
تولید خودروسازان بازطراحی و روابط خودروساز با 
قطعه ساز بررسی و اصالح شود به نحوی که قیمت 
تمام شده اعالمی برای خودرو، یک قیمت منطقی 
و قابــل پذیــرش بــرای مصــرف کننــده و نهادهای 

نظارتی باشد.
وی افزود: اینکه شــورای رقابت ایــن کار را کند یا هر 
نهاد دیگری، بستگی به تصمیم نهادهای باالدستی 
دارد. ولی هدف کامل مشخص است و آن اینکه به 
طور کلی روند کنونی به هیچ عنوان نمی تواند ادامه 

داشته باشد.
     به دنبال آزادسازی قیمت خودرو نیستیم

صمــت  وزارت  حمل ونقــل  صنایــع  مدیــرکل 
در مورد اینکــه آیا ایــن مباحــث مقدمــه ای جهت 
آزادســازی قیمــت خــودرو اســت، توضیــح داد: 
آزادســازی قیمت این اســت کــه قیمت خــودرو در 
حاشیه بازار تعیین شود؛ ما به هیچ وجه به دنبال 
آزادســازی قیمــت خــودرو و رفتن به حاشــیه بــازار 
نیستیم. معمارباشی گفت: با توجه به بررسی های 
انجام شــده در صــورت اجرای کامل پکیــج اصالح 
صنعت خودرو همچــون اصالح ســاختار قیمت، 
اصالح ساختار مدیریتی - مالی و توسعه صادرات 
صنعت خودرو، ما مطمئن هستیم که می توانیم به 
افزایش تولید، افزایش عرضه خودرو به بازار، کاهش 
کسری ها در تولید خودروهای ناقص، اصالح فرایند 
تولید و روابط خودروساز با قطعه ساز کمک کنیم و 

در نهایت وضعیت بازار را سامان دهیم.

اتــاق اصناف ایــران در اطالعیه ای اعــالم کرد: با 
واحدهــای صنفــی ناقــض دســتورالعمل های 

بهداشتی برخورد قاطع قانونی می شود.
به گزارش اتــاق اصناف ایــران، در ایــن اطالعیه 
آمده اســت: با توجــه بــه هشــدارهای مقامات 
بهداشتی مبنی بر احتمال بروز موج ششم کرونا 
و به منظور حفظ سالمت آحاد مردم و خانواده 
اصناف و جلوگیــری از خســارات جانــی و مالی، 
بازرسان اتحادیه های صنفی به همراه بازرسان 
ســایر دســتگاه ها نســبت بــه برخــورد قانونی و 

عاجل با متخلفان به ویژه در صنوف رستوران، 
اغذیــه فروشــی، ســوپرمارکت و نانوایــی اقــدام 

خواهند کرد.
کیــد شــده اســت: از تمــام  در ایــن اطالعیــه تا
واحدهای صنفی به ویژه در صنوف مذکور انتظار 
می رود تا با دقت و توجه بیشتری به استفاده از 
ماسک، شست وشوی دست ها و حفظ فاصله 
اجتماعی بپردازند و در این راســتا مــروج اجرای 
پروتکل هــای بهداشــتی از ســوی مشــتریان و 

مراجعان به واحد صنفی خود نیز باشند.

یک عضــو کمیســیون اقتصادی مجلــس گفت: 
ریشه افزایش قیمت ها در بخش های مختلف باال 
رفتن حجم نقدینگی است و برای حل این مشکل 
باید کسری بودجه را درست و منطقی جبران کرد.
مهدی طغیانی درباره گران شدن برخی اجناس 
ماننــد قیــر، مــواد غذایــی و... اظهــار کرد: ریشــه 
افزایش قیمت هــا در اقتصــاد، افزایش نقدینگی 
گــر بخواهیم ایــن  و پایــه پولــی کشــور اســت کــه ا
مشکالت را ریشه ای حل کنیم در بازار نمی توانیم 
جلــوی آن را بگیریــم و بایــد تــالش کنیم کســری 
بودجه را صفر و خلق پول و نقدینگی را مهار کنیم.
وی افــزود: برخــی از بازارهــا بــه دلیــل مشــکالت 
ساختاری که دارند در موضوعات تورمی اتفاقات 
شدیدتری در آنها رخ می دهد و با واردات و از جایی 
به جای دیگر منتقل کردن )مانند بخش مسکن( 
نمی توان این اموال را زیاد کرد. بنابراین مشکالت 
ساختاری در عرضه آنان وجود دارد، به این معنا 
که یا قابل تجارت نیستند یا ظرفیت این اموال در 
کوتاه مدت قابل توسعه نیست و امکان دالل بازی 
در این موارد بیشتر است که باید نظارت بیشتری 

روی این اموال انجام شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس، تصریح کرد: 
دستگاه های نظارتی روی چنین بازارهایی مانند 
بازار مصالح ساختمانی و قیر و سیمان باید بیشتر 

متمرکــز شــوند و در کنار این مــوارد بــازار کاالهای 
اساسی مطرح است که در این نوع از کاالها امکان 
تخلــف و گــران فروشــی بیشــتری وجــود دارد که 
مجلس سعی کرد با اختصاص دادن ارز ترجیحی 
بیشتر آن را کنترل کند، اما قیمت هایی که در بازار 

وجود دارد با قیمت واقعی فاصله زیادی دارد.
طغیانی ادامه داد: کسری بودجه را باید درست و 
گر قرار باشــد از محل خزانه  منطقی جبران کرد و ا
برداشت شود حجم نقدینگی را به شدت افزایش 
می دهد، اما در دولت جدید سعی شده با انتشار 
اوراق و با استفاده از ظرفیت های دیگری به غیر از 
برداشت از خزانه حجم پول کمتر افزایش یابد و اثر 
کمتری روی تورم  بگذارد. طبق گــزارش مرکز آمار 
در مهرماه تا حدی تورم نزولی شد هرچند که برای 
مردم چندان قابل احساس نبود، اما نویدبخش 

حرکت آینده است.

گرفت ۹۸ درصد جایگاه های سوخت در مدار قرار 

خبر

از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی 
که وزارت راه و شهرسازی شناسایی کرده بخش 
قابل توجهــی از آنها متعلق به بانکها اســت که 
تعداد دقیق آن اعالم نشــده اما گفته می شــود 
برای کسب سود خریداری یا ساخته شده است. 
مسئوالن وزارت راه و شهرسازی می گویند بخش 
قابل توجهی از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی 
شناسایی شــده مربوط به شــرکتهای حقوقی 
اعــم از دســتگاههای دولتــی و بانکهــا اســت. 
در این خصوص عبدالجالل ایریـ  ســخنگوی 
کمیسیون عمران مجلس ـ گفته است: » یکی از 
نکات قابل توجه در شناسایی واحدهای خالی، 
تعداد خانه های تحت تملک بانک ها و اشخاص 
حقوقی بوده است. طبق گفته مسئوالن وزارت 
راه بخــش قابــل توجهــی از واحدهــای خالــی 
شناسایی شده متعلق به بانک هایی است که به 
جای عمل به وظایف خود، برای کسب منفعت 
بیشتر تصدی گری و بنگاه داری انجام می دهند. 
از این رو یکی از اهداف مجلس در تصویب قانون 
مالیات بر خانه های خالی این اســت که صرفه 
اقتصــادی نگهداشــت خانــه توســط فعــاالن 
اقتصادی و بانک ها را کاهش دهد تا در نهایت 
منجر به تغییر رفتار محتکران و عرضه واحدهای 
خالی به بازار شــود. « بانکها به همان اندازه که 
تملک مســکن را دوســت دارند، در این بخش 
چندان مایل بــه پرداخت تســهیالت به مردم 
نیستند. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بانکها 
مکلف شــده اند در این ســال ۳۶۰ هزار میلیارد 
تومان تسهیالت به ۱.۲ میلیون واحد مسکونی 
بدهند. اما واضح است که به دلیل رکود ساخت 
و ســاز و رکــود معامــالت، بانکها در شــش ماهه 
نخست سال جاری در بهترین حالت به حدود 
یک سوم تعهد خود در این زمینه عمل کرده اند.
در ســالهای اخیــر از ســوی فعــاالن صنعــت 
ســاختمان همواره بر تعهد بانکها به پرداخت 
۲۰ درصد از تســهیالت خود به بخش مســکن 
کید شده اما گفته می شــود به دلیل طوالنی  تا
بودن دوره بازپرداخت وامهای مسکن، بانکها 
تمایلی به این نوع تسهیالت نشان نمی دهند 
کثر ۵ درصــد از وامهای خــود را به بخش  و حدا

مسکن اختصاص می دهند.
ک و       مهلت ثبت نام در سامانه اما

اسکان تا پایان سال تمدید می شود
بــا وجــود پایــان مهلــت قانونــی درج اطالعات 
ک و اسکان که تا پایان  سکونتی در سامانه امال
مهرماه اعالم شــده بــود، امــکان خوداظهاری 
کان وجــود دارد  مالــکان در ایــن ســامانه کمــا
و وزارت راه و شهرســازی بــه ســتاد ملــی کرونــا 
پیشــنهاد داده تا این زمان را تا پایان سال ۱۴۰۰ 
تمدید کند. مســئوالن وزارت راه و شهرســازی 
بارها خطاب به هموطنان اعالم کرده اند هدف 
اصلی از ثبت نام در این سامانه، مالیات ستانی 
نیســت بلکه برنامه ریزی برای بخش مسکن 
است. با این حال واحدهای خالی برای اجرای 
قانون مالیات بر خانه های خالی به سازمان امور 

مالیاتی معرفی خواهد شد.
     اختاف بر سر معرفی خانه های خالی! 

درحالیکه معاون وزیر راه و شهرسازی از "معرفی 
۱.۳ میلیون واحد مســکونی خالی به سازمان 
امور مالیاتی" خبر می دهد، معاون سازمان امور 
مالیاتی می گوید "هیچ اطالعاتــی در این زمینه 
به سازمان ارسال نشده و تا زمانی که اطالعات 
ک و اسکان  خانه های خالی از طریق سامانه امال
دریافت نشــود، امکان اخذ مالیــات هم وجود 
ندارد". مالیــات خانه های خالی با گذشــت ۱۱ 
ماه از زمان تصویب تا کنون اجرایی نشده و صفر 
بوده است. قانون مالیات بر خانه های خالی ۵ 
آذر ۱۳۹۹ توسط مجلس تصویب و در تاریخ ۲۶ 
آذر همان سال به تایید شورای نگهبان رسید. 
گر واحد مسکونی  بر اساس این قانون قرار است ا
در شــهرهای باالی ۱۰۰ هــزار نفر بیــش از ۱۲۰ روز 
کن نداشته باشد مشمول مالیات بر مبنای  سا
درآمد اجاره شود. بدین صورت که به ازای هر ماه 
بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت های 
مندرج در این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی 
بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب 
ســال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، ســال 
دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم 

به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه می شود.
با ایــن حال هنــوز مالیــات خانه های خالــی در 
پیچ و خم اجرا معطل مانده است. بنا به گفته 
محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی  
سازمان امور مالیاتی اعالم کرده اطالعاتی که از 
ک و اسکان ارسال  طریق کارتابل ســامانه امال
شده یک بار هم از طریق ســامانه ای که وزارت 
اطالعات بین دستگاهها به صورت رسمی برقرار 
می کند ارسال شود. اما محمود علیزاده معاون 
سازمان امور مالیاتی می گوید: هیچ اطالعاتی از 
سامانه مؤدیان مبنی بر اینکه واحد مسکونی از 
ک و  چه زمانی خالی بوده، از سوی سامانه امال

اسکان دریافت نشده است.

خبر کنون انجام شد: از ۲۸ مهرماه تا

ثبت نام ۴۰ هزار متقاضی اصفهانی 
در سامانه ملی مسکن

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان 
اصفهان گفت: در طرح نهضت ملی 
کنون بالغ بر  مسکن از ۲۸ مهرماه تا

۴۰ هزار متقاضی در سامانه ثبت نام کرده اند.
علیرضا قاری قــرآن با بیان اینکه ثبــت نام متقاضیان 
در طــرح نهضــت ملــی مســکن از تاریــخ ۲۸ مهرمــاه 
به مدت یــک مــاه ادامــه دارد، اظهار کــرد: در اســتان 
کنــون بالغ بــر ۴۰ هزار متقاضی در ســامانه  اصفهان تا

 saman.mrud.ir ثبت نام کردند.
وی افــزود: از این تعــداد، بالــغ بــر ۱۸ هــزار متقاضی در 
شــهرهای جدیــد اســتان )فوالدشــهر، بهارســتان و 
مجلســی( ثبت نام کرده و بقیه متقاضی بهره مندی 
از مزایای این طرح در شــهرهای بــاال و زیــر ۱۰۰ هزار نفر 
جمعیت استان بوده اند که شهرهای کاشان، شهرضا، 
فالورجان و شــاهین شــهر بیشــترین آمــار ثبت نــام را 

داشتند.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان گفــت: در 
حال حاضر ثبــت نام برای شــهرهایی که زمیــن برای 
آنها تامین شــده انجام می پذیرد، بنابراین در استان 
اصفهان امکان ثبت نام در ۴۳ شهر فراهم شده است 
و این شهرها شامل فوالدشهر، بهارستان، مجلسی، 
شاهین شهر، شهرضا، کاشان، اردستان، اژیه، انارک، 
برزک، تودشک، تیران، جندق، حسن آباد، خوانسار، 
خور، داران، دهق، زواره، سده لنجان، علویجه، فرخی، 
فریدونشهر، گلپایگان، مهاباد، میمه، نصرآباد، نوش 
آباد، نیاســر، هرند، ورزنه، وزوان، کمه، کوهپایه، آران 
وبیدگل، ایمانشهر، باغ بهادران، بویین و میاندشت، 

طالخونچه، فالورجان، قهدریجان، گلدشت و نطنز 
است.

وی تصریح کرد: برای متقاضیان تعدادی از شهرها در 
شهر مجاور تامین زمین انجام شده است و بر این اساس 
کن در شــهرهای مبارکه، طالخونچه و  متقاضیان سا
تمام شهرهای اســتان اصفهان می توانند برای شهر 

جدید مجلسی اقدام به ثبت نام کنند.

کن در شــهر  قاری قــرآن اضافــه کــرد: متقاضیــان ســا
گوگد می تواننــد برای گلپایگان ثبــت نام کــرده و برای 
متقاضیان ساکن در شهرهای شهرستان های لنجان، 
نجف آباد، فالورجان، خمینی شهر امکان ثبت نام در 
شهر جدید فوالدشــهر فراهم شــده است، همچنین 
کن در شهر های شهرستان اصفهان نیز  متقاضیان سا
می توانند در سه شهر جدید بهارســتان، فوالدشهر و 

مجلسی ثبت نام کنند.
وی با بیان اینکه متقاضیان می توانند در هر ساعت از 
شبانه روز برای ثبت نام اقدام کنند، گفت: شرط ثبت 
نام در طرح نهضت ملی مسکن، داشتن فرم ج سبز، 
نداشتن ملک خصوصی، متأهل و یا سرپرست خانوار 
بودن و داشتن حداقل ۵ ســال سکونت در شهر مورد 

تقاضای مسکن است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان اصفهان گفت: ارتبــاط دادن آلودگــی هوا به 
ساختمان های بلند مرتبه آدرس غلط است و نباید از 
سهم آلودگی ناشی از صنایع و ترافیک غافل شد. امیر زاغیان در گفت وگو 
کنون به صورت علمی ثابت نشــده که بلندمرتبه  با مهر با بیان اینکــه تا

کن بودن جریان هوا می شــود، اظهار داشت: ساختار  ســازی باعث ســا
شهر اصفهان مبتنی بر یک رودخانه و مادی های متعدد منشعب از آن 
است که این ها مانند شاهرگ و مویرگ در سطح این شهر عمل می کنند 
ک را به درون محالت می فرســتند. وی ادامه  و طراوت، تازگی و هوای پا
داد: بی تردید ساختمان های بلندمرتبه در مجاورت رودخانه زاینده رود 
کن ماندن جریان باد و هوا به اطراف خواهد شد اما  و مادی ها باعث سا
در سراسر کالنشهر اصفهان با توجه به کوه صفه که یکی از نمادهای این 
شهر اســت و ارتفاع آن، اینکه گفته می شــود این کوه یا ساختمان های 
بلندمرتبه مانع جریان هوا در شهر اصفهان بوده، آدرس غلط است که 
به ساختمان های بلند مرتبه می دهند زیرا آلودگی شهر اصفهان عمدتا 
منشــعب از صنعت کارخاتجات تولیدی و صنایع پیرامونــی و ترافیک 
شهری است که این ها بسیار تأثیر گذار است. معاون مسکن و ساختمان 
اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان با بیان اینکه ساختمان های 
بلندمرتبه ها درصد کمی در کاهش جا به جایی هوا تأثیر دارند، خاطرنشان 

کرد: با توجه به اینکه ساختار شهر اصفهان نظام مند و مبتنی بر طبیعت و 
تاریخ است، به نظر می رسد نسبت به شهرهای دیگر از جابه جایی هوای 
مناسبی برخوردار است؛ همانگونه که به محض وزش باد به فاصله دو 
ساعت هوای اصفهان تهویه می شود. زاغیان ابراز داشت: ساختار مبتنی 
بر طبیعت شهر اصفهان را به سادگی نمی توان از دست داد اما مهمترین 
مسئله ای که باعث می شود مردم با دست خودشــان اصفهان را نابود 
گــر رودخانه جاری باشــد به  کنند خشــکی رودخانه زاینده رود اســت؛ ا
بهبود شرایط کیفی هوا کمک می کند. زاغیان با بیان اینکه از دید وزارت 
و اداره کل راه و شهرسازی استان، سیاست بلندمرتبه سازی وجود ندارد 
وجود ندارد، گفت: طبق طرح های توسعه شهری و طرح های جامع و 
تفصیلی، مناطقی که ظرفیت بلندمرتبه سازی دارد در راستای جلوگیری از 
کم پذیری آن منطقه و همچنین ممانعت  گسترش افقی شهر و افزایش ترا
از دست اندازی به اراضی کشاورزی، ساختمان ها ساخته می شود که بی 

تردید این مناطق در بافت تاریخی، اطراف مادی ها و رودخانه نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک های کشــور 
در ســال های پیــش رو، بایــد پیشــقراول گشــودن 
جبهه های جدید در سرمایه گذاری های بزرگ شوند 
که این امر، مستلزم خروج از بخش بزرگی از سرمایه گذاری های غیرضروری 
اســت. به گــزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی کشــور، ســید احســان 
خاندوزی که در معارفه مدیرعامل جدید بانک سپه، اظهار کرد: افزایش 
سرعت حرکت به سمت عدالت محوری و حمایت از تولید و تحقق کامل 
بانکداری بــدون ربــا، در صدر مطالبــات دولت ســیزدهم از نظام بانکی 
کشور قرار دارد. وی با اشاره به نامه اخیر خود به رئیس کل بانک مرکزی 
تصریح کرد: آنچه در این نامه مطرح شد، مربوط به یکی از الیه های بسیار 
کوچک حقوق اعتباری و بانکی کشور است که متضمن دسترسی فعاالن 
اقتصادی و تســهیالت گیرندگان به قراردادهای خود و نحوه محاسبه 
سودها در سیستم بانکی، تضامین و وثائق و جرایم است که باید به شکلی 

شفاف، عادالنه و با قابلیت دادخواهی در اختیار آنها قرار گیرد.
وزیر اقتصاد اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار و تسریع حرکت به سمت 
اهداف توسعه ای بانکی، از جمله خروج از بنگاه داری غیر ضرور و حرکت به 
سمت سرمایه گذاری های بزرگ را از دیگر انتظارات وزارت اقتصاد از نظام 
بانکی خواند و افزود: از افتخارات بانک سپه این است که در زمانی که کشور 
نیازمند به سرمایه گذاری در پروژه هایی چون گل گهر، چادر ملو، سیمان 

هرمزگان، بید بلند و به ویژه موضوع انتقال آب از خلیج فارس بود مشارکت 
خوبی کرده است. خاندوزی از سایر بانک ها نیز خواست، پتانسیل های 
خود را به سمت پروژه های پیشران توســعه ای جدید در کشور هدایت 
کنند. وی در ادامه با اشاره به موفقیت بانک سپه در اجرای طرح ادغام 
بانک های نظامی در این بانک، اظهار داشت: بانک سپه در این خصوص، 
از یک آزمون بزرگ، سربلند بیرون آمد؛ گر چه می دانیم، ابعادی از پروژه 
ادغام، هنوز باقی مانده و تکمیل نشده است. وزیر اقتصاد اضافه کرد: باید 
از همه مدیران بانک های ادغامی و بانک ســپه که نهایت تالش خود را 

کردند که این پروژه بدون هیچ آسیب جدی به سپرده گذاران، سهامداران 
و سرمایه گذاران مدیریت شده و به نتیجه برسد، تقدیر کرد، این کار به 
شکلی ادامه یابد که در پایان ســال ۱۴۰۱ شــاهد فیصله کامل این پروژه 
باشیم. خاندوزی با اشاره به برخی چالش های مهم پیش روی بانک سپه 
عنوان داشت: دارایی های غیر مولد و بدون بازده، معضلی است که هم در 
بانک سپه و هم در سیستم بانکی کشور وجود دارد، اما در بانک سپه باید 
با اولویت بیشتری مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: چالش های حقوقی و 
مالی بانک سپه، بعد از فرایند ادغام، از دیگر مسائلی است که باید در کوتاه 
مدت در اولویت و مورد توجه ویژه قرار گیرد. وزیر اقتصاد در ادامه به منشور 
۳۱ بندی که مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است اشاره کرد 
و گفت: سرلوحه کار بانک در فرایند اصالح ساختار، باید ابتدا و پیش از هر 
چیز، پیگیری و اجرای این منشور باشد، به نحوی که بتوانیم بگوییم در 
پایان سال ۱۴۰۱ محورها و بندهای این منشور به طور کامل به سرانجام 
کید کــرد: اصالح  رســیده و پروژه ادغام خاتمه یافته اســت. خاندوزی تا
ساختار کسب و کار بانک سپه اولویت دیگری است که در دوران مدیریت 
جدید این بانک باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، به این معنا که استراتژی 
بانک به جهت مدل کسب و کار و شرکت های زیر مجموعه بانک به نحوی 
باشد که هر تصمیمی که در این زمینه اتخاذ می شود، سایر تصمیم ها نیز در 

شعاع آن و در سایه این تصمیم ها معنا پیدا کنند.

کی از افزایش قیمت حبوبات در بازار است؛ به طوری که قیمت  مشاهدات میدانی حا
یک بسته لوبیا چیتی ۹۰۰ گرمی برخی برندها به مرز ۷۰ هزار تومان هم رسیده است. 
بر اســاس مشــاهدات میدانی از خرده فروشــی های ســطح قیمت حبوبات بسته 

ح زیر است: بندی به وزن حدود ۹۰۰ گرم به شر

گفتنی اســت قیمت های ذکر شــده حــدودی بوده و بســته به نــوع برند کمتر یا بیشــتر 
است.

همچنین قیمت برخی از این اقالم بر اساس اعالم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
ح زیر است: در سامانه ۱۲۴ به شر

معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی اصفهان:

لودگی هوای اصفهان آدرس غلط است نقش بلندمرتبه سازی در آ

وزیر اقتصاد: 

بانک ها از سرمایه گذاری های غیر ضروری باید خارج شوند

جدیدترین قیمت حبوبات در بازار: 

لوبیا چیتی در مرز ۷۰ هزارتومان!

مدیرکل صنایع حمل ونقل وزارت صمت:

قیمت خودرو آزاد نمی شود

برخورد قانونی با واحدهای صنفی ناقض پروتکل  های
کرونایی  

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

ریشه افزایش قیمت ها باال رفتن نقدینگی است

از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی 
خالی، بخش قابل توجهی متعلق به 

بانکها است:

بانک ها مسکن را دوست 
دارند!

خبر

خبر

خبر

خبر

گرمی( قیمتکاال)بسته بندی۰۰۹ 
۶۳تا۶9هزارتومانلوبیا چیتی

۵2هزارتومانماش
 ۳8 تا۴۴هزارتوماننخودلوبیا

۵۵ تا ۶۰ هزارتومانلپه
۴۷ تا  ۵۵هزارتومانعدس

۵2 تا ۵9 هزارتومانلوبیا قرمز
 ۳8 تا ۴۳هزارو۵۰۰ تومانلوبیا سفید
۴۷هزارتوماندال عدس

۴9هزارو۵۰۰ توماننخود

کیلوگرمی( کثر(کاال) یک  قیمت)حداقل تا حدا

۳۴ تا ۴1هزارو۵۰۰ تومانلوبیا چیتی

۳8 تا ۴۳هزارو۳۰۰ تومانلپه

2۷هزارو2۰۰ تا 29هزارو2۰۰ تومانعدس

29هزارو۴۰۰ تا۳۳هزارو8۰۰ تومانلوبیا قرمز

22هزارو۳۰۰ تا 28هزارو۳۰۰ توماننخود
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هیأت ترکیه ای با معاون فرهنگی شهردار اصفهان دیدار کردند:

اصفهان و قونیه در مسیر خواهرخواندگی

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

هیأت ترکیه ای در دیــدار با معاون 
بــا  اصفهــان  شــهردار  فرهنگــی 
اشــاره بــه قرابت هــای فرهنگــی 
اصفهــان و قونیــه، خواســتار فراهم شــدن مقدمات 

خواهرخواندگی این دو شهر شدند.
هیأت اعزامی از کشور ترکیه، متشکل از نماینده شهر 
قونیه در مجلس ترکیه، شهردار منطقه کاراتای قونیه 
و معــاون او، مدیــر مرکز فرهنگــی گردشــگری قونیه و 
مدیر بخش موســیقی مولویه شــهر قونیه با مجتبی 
شاه مرادی، معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و علیرضا 
مســاح، رئیس اداره گردشــگری این ســازمان دیدار و 

گفت وگو کردند.
مجتبی شاه مرادی، معاون فرهنگی شهردار اصفهان 
در این دیدار، ابراز امیدواری کرد که این نشست، سرآغاز 
همکاری های دوجانبــه میان شــهرهای اصفهان و 
قونیه باشــد و گفت: قونیــه برای ایرانیان به واســطۀ 
میزبانــی از آرامــگاه موالنا از اهمیــت زیادی برخــوردار 
است و تخت فوالد اصفهان نیز به واسطه تدفین عرفا 
و دانشمندان فراوان در آن به نوعی مهد عرفان ایران 

محسوب می شود.
وی ادامــه داد: موالنــا امــروز پیونــد دهنــده اقــوام و 
غ از اینکه اشعار خود را  گون است، فار کشورهای گونا

به چه زبانی سروده باشد.
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان یادآور شد که شهر قونیه پایتخت سلجوقیان 
روم و شهر اصفهان پایتخت سلجوقیان ایران بوده اند و 

از این جهت نیز قرابت دارند.
شاه مرادی با بیان اینکه موالنا در اشعار خود ارزش های 
اخالقی را به تمام ملت ها به ویژه مسلمانان یادآوری 
کــرده اســت، گفــت: اصفهــان و قونیــه دارای میــراث 
مشــترک عرفانــی، ادبــی و اسالمی هســتند و حتــی 
در معمــاری نیز شــباهت هایی میــان دو شــهر دیده 

می شود.
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســات مثنوی خوانــی و 
مولوی شناســی در اصفهان تصریــح کرد: این قرابت 
فرهنگی می تواند زمینه همکاری های مشترک ما را 
فراهم کند چرا که همچنین اصفهان صاحب مکتب 
موسیقی و مکتب فلسفه خود است که زمینه پیوند 

اصفهان و قونیه را فراهم می کند.
معــاون فرهنگی شــهردار اصفهــان با اشــاره به نقش 
بستن اشعار موالنا بر صنایع دستی اصفهان، پیوند 
دو شهر اصفهان و قونیه را به پیوند برادری تشبیه کرد.

شاه مرادی همچنین برای پذیرش گردشگر از قونیه 

در اصفهان اعالم آمادگی و بر گسترش همکاری های 
کید کرد. دوجانبه در حوزه گردشگری تأ

وی افزود: یکی از آموزه های اسالم برادری و برابری میان 
مسلمانان است و آنچه کالم موالنا را برای ما دلنشین 
می کند، مفاهیمی اســت که او درباره اســالم و پیامبر 
کرم)ص( به زبان شعر بیان می کند. امیدوارم طبق این  ا
آموزه ها شاهد دنیایی بدون جنگ و تبعیض باشیم و 

ریشه فقر و بی عدالتی در جهان از بین برود.
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان با اشــاره به طرح شــهروند دیپلمات گفت: 
در این طرح ایرانی هــا و اصفهانی هایی کــه در اقصی 
نقاط دنیا هســتند نقــش ســفیران فرهنگــی را بازی 
کرده و با هماهنگی شــهرداری اصفهان برنامه هایی 
را در شهرهای محل اقامت خود برگزار می کنند که در 
همین راستا می توان نمایشگاه ها و رویدادهایی برای 
تبادل فرهنگی میان اصفهان و قونیه در شــهر قونیه 
برگزار کرد. همچنین مقبره صائب تبریزی در اصفهان 
اســت و می توان رویــدادی بــا عنوان هفتــه فرهنگی 
موالنا در اصفهان و هفته فرهنگــی صائب تبریزی در 

قونیه برگزار کرد.
احمد سورگن، نماینده شــهر قونیه در مجلس ترکیه 
و مشــاور ســابق رئیس جمهور ایــن کشــور نیــز بــا ابراز 
خرسندی از اینکه پس از ۲۵ سال بار دیگر به اصفهان 
سفر کرده، گفت: اصفهان شهری است که باید به کرات 
و در زمان های مختلف به آن سفر کرد و نصف جهان را 

از نزدیک دید.
وی با تشکر از میزبانی خوب اصفهان از هیأت ترکیه ای 

افــزود: امــروزه در اطــراف دو کشــور شــاهد جنگ ها و 
درگیری های سیاســی هســتیم و ســازمان ملل نیز از 
کنترل این اتفاقات ناتوان است. باید دنیای جدیدی 
بنا شود که بر پایه عدالت بوده و با طبیعت مهربان تر 

باشد.
کید کــرد دو کشــور ایران و ترکیه که ســابقه  ســورگن تأ
تاریخی طوالنی دارند می توانند با تقویت اتحاد برای 

خود و دنیا قدم های خوبی بردارند.
کید کرد طبق  نماینده شهر قونیه در مجلس ترکیه تأ
آموزه های موالنا و فلسفه اشعار او هم دلی میان ملت ها 
از هم زبانی مهم تر اســت و دو کشور مســلمان ایران و 

ترکیه می توانند در این عرصه پیشتاز باشند.
حسن کیلچا، شهردار منطقه کاراتای قونیه هم در این 
دیدار گفت: زمانی کــه در خیابان های اصفهان قدم 

می زدیم گویی در خیابان های قونیه گام برمی داریم.
وی بــا بیان اینکــه شــهر قونیــه دو میلیــون و ۳۰۰ هزار 
نفر جمعیت دارد، ادامــه داد: قونیــه از نظر صنعتی و 
کشاورزی در ترکیه سرآمد است، اما بیشتر شهرت این 
شهر در جهان به واسطه آرامگاه موالنا و شمس تبریزی 
اســت و نزدیک به ۳ میلیون نفر در سال به زیارت این 

مقبره ها می آیند.
کیلچــا ترجمــه مثنــوی بــه زبان هــای زنــده دنیــا و 
ســازماندهی فضای اطــراف آرامگاه موالنــا را از جمله 

اقدامات شهرداری قونیه دانست.
شــهردار منطقــه کاراتــای قونیــه بــا اشــاره بــه حضور 
گردشگران و دانشــجویان ایرانی در قونیه اضافه کرد: 
محله ای با شش هزار نفر جمعیت در قونیه وجود دارد 

کنان آن از اصفهان به این شهر وارد شده اند و بر  که سا
سردر این شهر شعری حک شــده که کلمه اصفهان 

در آن وجود دارد.
در ادامه عبدالستار یارار، مدیر مرکز فرهنگی گردشگری 
قونیه با اشاره به سفر خود به اصفهان در زمان نمایش 
فیلم های جشنواره فجر در آن گفت: چهار سال است 
که جشنواره فیلم صوفی در شهر قونیه برگزار می شود 
و مجید مجیــدی کارگــردان مشــهور ایرانی در هیأت 

داوران این جشنواره حضور دارد.
وی اصفهان را شهر موسیقی دانست و اضافه کرد: شهر 
قونیه ۱۸ سال است که در ایام تولد موالنا میزبان یک 
جشنواره موسیقی سنتی است که پیش از شیوع کرونا 
بزرگان موســیقی ایران در آن حضور یافتند. امیدوارم 
بتوانیم جشــنواره های مشــترکی میان دو شهر برگزار 

کرده و پیوندهای مشترک را قوت ببخشیم.
همچنیــن احمــد چالیشــیر، مدیر بخش موســیقی 
مولویه قونیه در این دیدار اظهار داشت: قونیه به عنوان 
پایتخت موســیقی مولویه نقش مهمی در موسیقی 
اســالمی در ترکیه دارد. در هر سال یک گروه موسیقی 
سنتی نیز از ایران به جشنواره موسیقی سنتی قونیه 
دعوت می شود. یکی از مسائلی که باعث حفظ پویایی 
سبک موسیقی مولویه شده وجود کلمات فارسی و 

اشعار موالنا به زبان فارسی در آن است.
وی با بیان اینکه همکاری های مشترک میان کشورها 
معموال در حوزه هــای اقتصادی، تجاری و سیاســی 
انجام می شود، ابراز امیدواری کرد این همکاری های 
در حوزه فرهنگی به خصوص موسیقی نیز اتفاق بیفتد.

شــهردار اصفهان گفت: بــرای اداره شــهر اصفهان 
الگوی »شهر همگرا« در نظر گرفته شده و به زودی 
کارگاه های آموزشی آن ویژه کارکنان شهرداری توسط 

معاونت برنامه ریزی تشکیل خواهد شد.
علی قاسم زاده در دیدار با مدیر، معاونان و کارکنان 
شهرداری منطقه ۱۴، اظهار کرد: اصل نخست در 
الگوی شهر همگرا، همگرایی و اولین گام همگرایی 
سازمانی است، تا زمانی که در سازمان همگرایی، 
همدلی و همراهی شکل نگیرد، هیچ اتفاق مثبتی 
شــکل نخواهد گرفت؛ بــه عنــوان مثال ابتــدا باید 
همدلی بین بدنه کارکنان و مدیر شهرداری منطقه 
۱۴ شــکل بگیــرد و گام دوم ایجــاد همگرایــی بیــن 
سازمانی بین شهرداری و همه سازمان هایی است 
که می توانند در عمران و آبادانی منطقه کمک کنند.
کید بــر همگرایی بیــن شــهرداری و مردم،  وی با تا
تصریــح کــرد: یکــی دیگــر از اصــول شــهر همگــرا، 
مشارکت جویی و مشــارکت پذیری اســت، هر چه 
بتوانیــم از مشــارکت مــردم بــرای عمــران منطقــه 
اســتفاده کنیم بــه نتایج بهتــری دســت خواهیم 
یافت. شهردار اصفهان با بیان اینکه مقیاس خدمت 
در الگوی شهر همگرا، محله است، گفت: هر صبح 
وقتی مردم از منزل خارج می شوند باید تغییر را در 
شهر احساس کنند از این رو در سال ۱۴۰۱ باید در کنار 

پروژه های شــاخص منطقه ای، مهم منطقه ای و 
منطقه ای پروژه های محله محور نیز تعریف شود.

کیــد بر اینکــه در شــهر اصفهــان ۲۰۰ محله  وی با تا
وجود دارد که بر اساس برنامه ریزی انجام شده در 
مدت چهار سال آینده هر سال ۵۰ محله در سطح 
مناطق ۱۵ گانه شــهر ارتقا پیدا خواهد کرد، افزود: 
بر اساس این طرح باید معابر و جداره ها خیابان ها 
اصــالح شــود و اتفاقــات فرهنگــی و اجتماعــی در 
محله ها شکل گرفته و تعامالت اجتماعی پویا شود.

قاســم زاده تصریــح کــرد: کشــف و رفــع مســائل در 
محــالت بــا اســتفاده از مشــارکت مــردم، نخبگان 
محله ها و استفاده از ظرفیت دستگاه های مختلف 
باید انجام شود که در این مســیر شهرداری بیشتر 
باید نقش هماهنگ کننده و نقطه مرکز همگرایی 

را داشته باشد.
وی اظهار امیدواری کرد: منطقه ۱۴ در پیاده سازی 
الگــوی شــهر همگــرا جــز مناطــق پیشــتاز باشــد، 
زیــرا از اســتعداد باالیــی برخــوردار بــوده و دارای 

مردمی سخت کوش، قانع و قدرشناس است.
کید بر اینکه نگاه بی اعتمادی  شهردار اصفهان با تا
به مردم باید برداشته شود، اظهار کرد: مردم به تعبیر 
امام خمینی )ره( ولی نعمتان ما هستند و باید اصل 
را بر اعتماد به آنها گذاشته و با کمک مردم محله ها 

را آباد کنیم.
وی اظهــار امیــدواری کــرد: بــا روحیــه جهــادی و 
نگاه درســت و جهان بینی مدیر جدید منطقه ۱۴ 
شــهرداری به زودی این منطقه بــه یکی از بهترین 
مناطق شــهر تبدیل شــود و ســطح رضایت مردم 
نسبت به شهر، شهرداری و نظام از مسیر خدمت 

خادمان مردم در شهرداری ارتقا پیدا کند.

رئیس ناحیه پخــش فرآورده های نفتی اردســتان 
گفت: به دلیل احتمال حمله هکری به پمپ بنزین 
و جایگاه های عرضه سوخت کشور، تنها ۴ جایگاه 
ســوخت در شهرستان اردســتان به صورت عرضه 

بنزین یارانه ای فعال شده است.
علی جعفری منش در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: از 
روز سه شنبه اختالل در سامانه هوشمند سوخت 
باعث شد تا عرضه بنزین در کل جایگاه های سوخت 

کشور با اختالل مواجه شود.
وی افزود: به دلیل احتمال حمله هکری به پمپ 
بنزین و جایگاه های عرضه سوخت تنها ۴ جایگاه از 
مجموع ۱۲ جایگاه سوخت در شهرستان اردستان 
به صورت عرضه بنزین یارانه ای فعال شــده است 
و مابقی جایگاه ها همچنان بنزین را به قیمت آزاد 
عرضه می کنند.  رئیس ناحیه پخش فرآورده های 
نفتــی اردســتان تصریح کــرد: تــا زمانی که شــرایط 
عادی نشود همه پمپ بنزین ها را به حالت سوخت 
گــر اتفاقی افتــاد برای  یارانــه ای بــاز نمی گردانیم تا ا

جلوگیری از بحران سوخت رسانی فعال باشند.
جعفری منش با بیان اینکه در کوتاه مدت نمی توان 

سیستم های حفاظتی جایگاه سوخت را تقویت 
کرد تا از اینگونه اقدامات جلوگیری شود، گفت: هنوز 
ابعاد حمله هکری مشخص نشده است اما برآورد 
شده کسانی که این اقدامات را انجام دادند آشنا به 

سیستم های وزارت نفت بودند.
وی با اشاره به خســارت هایی که حمله هکری به 
زیرســاخت های جایگاه های ســوخت وارد کرده، 
خاطرنشــان کرد: هنوز به صورت دقیق نمی توان 
اعالم کرد که تا چه میزان خسارت وارد شده است، 
اما بیشــترین خســارت به تجهیزات جایگاه های 
ســوخت وارد شــده اســت و تا زمانی کــه تجهیزات 
راه انــدازی کامــل نشــوند نمی توان ســطح بــرآورد 

خسارت را اعالم کرد.

مرحله نخســت طرح هوشمندســازی سامانه 
آبرسانی اصفهان بزرگ، با اتکا به ظرفیت داخلی 
و با استفاده از سامانه یکپارچه تله متری شبکه 

آبرسانی اصفهان بزرگ، عملیاتی شد.
معاون بهره برداری و توســعه آب آبفای اســتان 
اصفهان گفت: بــا اجرای این طــرح، تخصیص 
آب از سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ به شهرهای 
تحت پوشــش بــه صــورت هوشــمند و عادالنه 

صورت می گیرد.
کبــری در خصوص چگونگــی اجرای این  ناصر ا
طــرح افــزود: براســاس داده های هواشناســی، 
وضعیــت تقویمــی، میــزان جمعیــت، ســرانه 
مصــرف، وضعیــت هیدرولیکــی شــبکه آب و 
توپوگرافــی منطقــه، تخصیــص آب از ســامانه 
اصفهان بــزرگ به شــهرهای تحت پوشــش به 

صورت عادالنه و هوشمند انجام می شود. 
وی ادامه داد:  در این طرح پس از در نظر گرفتن  
پارامترهای اقلیمی، تقویمی و جمعیتی میزان 
تقاضــای آب در هر پهنه تخمین زده می شــود، 
ســپس متناســب با منابــع آب در دســترس و با 
کثر ظرفیت هیدرولیکی شبکه،  استفاده از حدا
تخصیص آب به هر انشــعاب از خطــوط انتقال 

صورت می گیرد.
وی به زیر ساخت های الزم برای اجرای این پروژه 
اشاره و تصریح کرد: این سامانه در محاسبات و 
تحلیل های خود از تمام منابــع داده ای برخط 
و غیر برخط موجود در شــرکت، اعم از اطالعات 
امور مشترکین، سامانه سپتا، اطالعات سامانه 
۱۲۲، ســامانه تله متــری، ســامانه پایش فشــار 
و شبکه ایســتگاه های هواشناســی برخــط و 

ماهواره ای استفاده می کند. 
معاون بهره برداری و توســعه آب آبفای اســتان 
اصفهــان اعــالم کــرد: آبفــای اســتان اصفهــان  
تکمیل مراحل طراحی و توسعه بسته نرم افزاری 
هوشــمند را  بــه تدریــج  بــرای تمــام انشــعابات 
خطوط انتقال سامانه آبرســانی اصفهان بزرگ 
با رعایــت الزامــات فنی و امنیتــی در دســتور کار 

قرار داده است.

مدیرعامــل ســازمان هدفمندســازی یارانه ها 
اعــالم کــرد: بیســت و چهارمیــن مرحلــه یارانه 
معیشــتی )ویــژه آبــان ۱۴۰۰( ســاعت ۲۴ امــروز 
دوشــنبه )۱۰ آبان ماه( به حســاب سرپرســتان 

خانوار واریز خواهد شد.
به  گــزارش ســازمان هدفمندســازی یارانه ها، 
»امید حاجتی« اعالم کرد: بیست و چهارمین 
مرحلــه یارانــه معیشــتی ســاعت ۲۴ امــروز بــه 

حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.
قبــل،  دوره هــای  هماننــد  وی  گفتــه  بــه 

خانواده هــای یــک نفــره ۵۵ هــزار تومــان، 
تومــان،  هــزار   ۱۰۳ نفــره  دو  خانواده هــای 
خانواده هــای ســه نفره ۱۳۸ هــزار تومــان، 
خانواده هــای چهــار نفــره ۱۷۲ هــزار تومــان و 
خانواده های پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان 

یارانه معیشتی دریافت خواهند کرد.
همچنین، یازدهمین قسط از پرداخت دومین 
مرحلــه وام یــک میلیــون تومانــی کرونایــی از 
حساب سرپرســتان خانوارهایی که این وام را 

دریافت کرده اند، این ماه کسر خواهد شد.

شهردار اصفهان:

اداره شهر بر اساس الگوی »شهر همگرا« است

برای تامین سوخت مردم منطقه مشکلی وجود ندارد

معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای استان اصفهان خبر داد؛

هوشمند سازی سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ

یارانه معیشتی آبان ماه امروز واریز می شود

سازمان جهاد کشاورزی نطنز، استفاده شرکت 
فوالد این شهرستان از آب یک چشمه واقع در 

کوه َکرَکس را قانونی دانست
بــه گزارش ایرنــا، اخیــرا کلیپی در شــبکه های 
اجتماعی منتشر شده است که آبی جاری که 
تصویربردار آن را چشمه “سوفت” در منطقه 
باباحاجی واقع در “کویــر جن” کــوه َکرَکس در 
شهرســتان نطنــز معرفــی می کند پــس از طی 
مسیر، بوسیله چند لوله به شرکت فوالد نطنز 
منتقــل می شــود و پــس از آن، بســتر چشــمه 

خشک شده است. 
در همین پیوند و پس از پیگیری خبرنگار ایرنا 
از جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان، روابــط 
عمومی این نهاد، مدیر اسبق جهاد کشاورزی 
شهرستان نطنز را برای پاسخگویی  معرفی کرد.
مدیر اسبق جهاد کشاورزی شهرستان نطنز 
در این بــاره گفت: این چشــمه در زمینی واقع 
است که سال ها پیش، شرکت فوالد نطنز آن را 

خریداری کرده است.
عبدالرضــا مهــدی بــادی افــزود: مجــوز تغییر 
کاربری این زمین از کشاورزی به صنعتی برای 
فــوالد نطنــز بطــور قانونــی صادر شــده اســت 
گرچه ایــن شــرکت از زمیــن خــود اســتفاده  و ا

نمی کند اما از آب چشمه اش بهره می َبَرد.
وی، میزان آبدهی این چشمه را که برای تغذیه 
قنات نیز از آن استفاده می شده است ۱۰ لیتر بر 

ثانیه برآورد کرد.
ک جهاد  کزاد رییــس اداره آب و خا ســعید خا
کشاورزی نطنز نیز گفت: پیگیری این موضوع 
از حدود ۲ ماه پیش به جریان افتاده و از شرکت 
فوالد نطنز خواسته شده است تا مستندات و 

مدارک خود را برای بررسی موضوع ارائه کنند.
محمد شــفایی مدیــر شــرکت آب منطقه ای 
اصفهان نیز در گفــت و گو با ایرنا تصریــح کرد: 
مجــوز تغییــر کاربــری زمیــن از ســوی جهــاد 
کشــاورزی بــوده اســت و ارتباطــی بــا اداره آب 

منطقه ای ندارد.

مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون گفت: سرمایه 
گــذاری در صنایع تبدیلــی و فــراوری محصول 
انگور، یکی از راهکارهای توسعه بخش کشاورزی 
در ایــن شهرســتان اســت. محمدحســین 
احمدی افزود: بخش عمده انگور تیران و کرون 
در بازارهــای محلــی عرضــه می شــود که ســود 
چندانی نصیب کشاورزان نمی کند. وی بیان 
کــرد: محصــول انگــور ظرفیــت فــراوری باالیی 
کــی دیگری مثل  دارد و امکان تهیــه مواد خورا
شیره، کشمش، سرکه و سایر محصوالت جنبی 
گر ســرمایه گذاری در  از این میوه وجود دارد که ا
حوزه صنایع تبدیلی و فراوری محصول انجام 
شود  درآمدزایی و اشتغال بخش زیادی در این 
شهرستان به همراه خواهد داشت. مدیر جهاد 
کشــاورزی تیــران و کــرون ادامــه داد: فــراوری، 
بســته بندی و برندســازی محصــول انگــور در 
تیران و کــرون به دلیل فعالیت ســنتی مغفول 
مانده درحالی که این ســه مزیت نقش اساسی 
در ســودآوری و کاهــش ضــرر و زیان کشــاورزان 
دارد. وی بابیان اینکه بیــش از ۱۲ هزار تن انگور 
در باغ های تیران و کرون امسال برداشت شد، 
تصریح کرد: از هر هکتار باغ انگور این شهرستان 
بــه شــکل میانگیــن ۱۱ تــن انگــور  متناســب با 
شرایط آبی مساعد برداشت می شود. احمدی 
یادآور شد: تیران و کرون تولیدکننده  ۲۰ درصد 
محصول انگور استان اصفهان است که بخشی 
در بازارهای محلی عرضه و بخش کمی هم برای 
تولید شیره، سرکه و کشمش مورداستفاده قرار 
ک، هوا و ارقــام خاص درخت  می گیرد. وی خا
انگور را از عوامل مؤثر در کیفیت و جذابیت این 
میوه شهرســتان در مقایســه بــا دیگــر مناطق 
استان اصفهان دانست و گفت: خشک سالی 
و کاهش بارندگی در میزان تولید این محصول 

اثر گذاشته است.
وی بابیان اینکه باید موضوع صنایع تبدیلی و 
فعالیت حرفه ای در تولید انگور این شهرستان 
کــرد: بخــش زیــادی  انجــام شــود، تصریــح 
از باغ هــای انگور ایــن خطــه به صــورت اراضــی 
شــخصی کوچک و خانوادگــی اداره می شــود و 
گر به صورت تجمیعی و بهره گیری از روش های  ا
نوین صورت گیرد آنگاه صنایع تبدیلی آن نیز در 

برنامه پیش بینی خواهد شد.
 تیــران و کــرون دارای ۲۱ هــزار هکتــار اراضــی 
کشاورزی اســت که انگور، بادام، گردو، هلو، انار 
و زردآلو از مهم ترین محصوالت کشــاورزی این 

شهرستان است.

خبر خبر

استان

خبر

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
گفت: گروه های کارشناسی مشغول مطالعه برای تامین 
انرژی نیروگاه های اصفهان در زمستان هستند، اما به 
طور کلی نیازمند بازنگری در این بخش هستیم.  سیدحسن قاضی عسگر  
با اشاره به اینکه گروه های کارشناسی استان اصفهان مشغول مطالعه 
برای تامین انرژی نیروگاه ها و صنایع در زمستان هستند، اظهار کرد: سال 
گذشته هر مترمکعب گاز به مبلغ ۵۰ ریال در اختیار نیروگاه ها قرار می گرفت 
که امسال دو برابر افزایش یافته است، در نهایت از آنجایی که گاز و برق ارزان 
در اختیار نیروگاه ها قرار می گیرد بنابراین ورود به توسعه نیروگاه های برقی 
برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی نخواهد داشت. وی افزود: از سوی 
دیگر به علت ارزانی منابع انرژی برای نیروگاه ها، توجیه اقتصادی در راستای 
سرمایه گذاری برای مصرف بهینه انرژی وجود ندارد در حالی که صادرات 
یک مترمکعب از همین گاز با هزینه ۱۰ هزار تومان قابل انجام است. معاون 
هماهنگی اموراقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به ضرورت بازنگری 
در این بخش تصریح کرد: در گام نخست بایستی صنایع حمایت شوند 
که هنوز ضرورت  تا به سمت توسعه مصرف بهینه انرژی حرکت کنند چرا
مصرف بهینه انرژی در راستای عدم آلودگی محیط زیست برای صنایع و 

واحد های تولیدی احساس نشده است.
کید بر توسعه نیروگاه های خورشیدی و بادی در استان اصفهان      تا

کید بر توسعه نیروگاه های خورشیدی و بادی در استان اصفهان  وی با تا
گفت: علت اینکه از نیروگاه های خورشــیدی استقبال نشده است این 
است که قیمت خرید تضمینی برق توسط دولت به صورت منطقی در 

کنون با  نظر گرفته نشــده بود. قاضی عسگر گفت: از دوســال گذشته تا
مکاتبات عدیده و برگزاری جلسات ۴۰ درصد قیمت خرید تضمینی برق 
را افزایش دادیم و با اخذ مجوز انرژی خورشیدی امکان صادرات آن هم به 

قیمت روز فراهم شده است.
ک      جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی برای تولید انرژی های پا

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان انــرژی برق از نیروگاه های خورشــیدی 
می توانند این انرژی را به صاحبان شــهرک های رمزارز بفروشند، گفت: 
ک در استان اصفهان منطقی شده است و با ارائه  بازار برق انرژی های پا

مشوق هایی سرمایه گذاران بخش خصوصی را به این بازار جذب کنیم.
     تولید 12۰۰ مگاوات برق از خروجی دودکش نیروگاه ها

معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه هیچ 
راهی جز توسعه انرژی خورشیدی در استان اصفهان نیست، خاطرنشان 
کرد: با سرمایه گذاری های الزم برخی از نیروگاه های استان اصفهان مانند 
شهید منتظری، چهلستون، زواره این امکان را دارند که بدون مصرف 
یک مترمکعب گاز اضافی، تنها از انرژی که درخروجی دودکش ها ایجاد 

می شود یک هزار و ۲۰۰ مگاوات برق تولید کنند.

استاندار اصفهان گفت: فعالیت های و برنامه های 
حــوزه معاونــت سیاســی  و اجتماعــی،  پیشــران 
سیاست های دولت  در استان محسوب می شوند 
که باید برای تحقق این سیاست ها نظارت و برنامه ریزی بیشتری انجام 
شود.   سید رضا مرتضوی در مراســم تکریم و معارفه معاون سیاسی 
امنیتی اجتماعی استانداری اصفهان افزود: همچنین حوزه احزاب 
و تشکل های اجتماعی و نهادهای غیردولتی و هدایت فعالیت های 
فرمانداری ها بر عهده معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری است.  

به گفته وی، مجموعه های صنفی و اقلیت ها هم باید حقوق خود را 
از این حوزه مطالبه کنند. اســتاندار اصفهان اظهار داشت: بسیاری 
از معضالتی که امــروز در حوزه سیاســی و امنیتی وجود دارد ناشــی از 
کم کاری در حوزه های اجتماعی است که به درستی در آن ها عمل نشده 

و  بعضی مواقع در ردیف و اولویت دوم و سوم قرارگرفته است.
وی اضافه کرد: بخش عمده ای از نشــاط اجتماعی که امــروز مردم از 
مسووالن مطالبه می کنند، در حوزه وظایف این معاونت تعریف شده 
اســت.  مرتضوی گفــت: درصورتی کــه معاونــت سیاســی، امنیتی و 
اجتماعی برای رضای خدا و به طور کامل بــه وظایف و تکالیف خود 

عمل کند، شرایط دیگری در استان رقم خواهد خورد.

وی خاطرنشــان کرد: ســه مؤلفه حســن تدبیــر، انســجام و وحدت 
اجتماعی و ازخودگذشتگی و ایثار برای موفقیت در فعالیت استانداری 

و سایر دستگاه ها الزم است.
استاندار اصفهان بابیان اینکه یک سری نقاط ضعف و قوت در وجود 
همه ما وجود دارد ادامه داد: تالش ها و خدمــات مدیران و کارگزاران 
نظام اســالمی با عیار عمل صالح ســنجیده می شــود و همــه ما باید 
تجارب این سال ها خدمت را باید به دیگران منتقل کنیم و تالش کنیم 

که بعد از رفتن از ما به نیکی یاد کنند. وی افزود: خداوند فرصت خدمت 
به مردم را در یک دوره به ما می دهد و این تالش ها با عیار عمل صالح و 
رسیدگی به نیازمندان و مردم در راستای ایجاد سازمانی بهره ور در همه 

شئون،سنجیده می شود.
مرتضوی ادامــه داد: ویژگی هــا و مختصات مجموعه وزارت کشــور و 
استانداری،  از سایر سازمان ها بطور کامل مجزاست و حکم والدین را 

برای سایر نهادها دارد.
وی بابیان اینکــه مجموعــه اســتانداری بایــد حرکــت و روابط ســایر 
دســتگاه های اســتان را تنظیم کند اضافه کرد: اســتانداری وظیفه 
متفاوتی بر عهده دارد و متولی همه بخش های امنیتی، اقتصادی، 
سالمت، زیرســاخت، اجتماعی، آموزشی است و بر اســاس چارتی و 

تکلیفی که مشخص شده باید همه این ابعاد را پوشش دهیم.
استاندار اصفهان بابیان اینکه معاون جدید سیاسی امنیتی و اجتماعی 
استانداری را به شخصه با بررسی سوابق عملکرد گذشته ایشان انتخاب 
کردم تصریح کرد: شایعاتی در فضای مجازی در این زمینه منتشرشده 
که به هیچ وجه صحت ندارد؛  سفارش های متعددی در این زمینه برای 
انتخاب افراد دیگری وجود داشت،  اما قابلیت و شخصیت ویژه ایشان 

ما را بر این انتخاب مصمم تر کرد.  

ارائه مشوق ها به سرمایه گذاران بخش خصوصی در استان اصفهان : 

چاره ای جز توسعه نیروگاه های خورشیدی نیست 

استاندار اصفهان :

معاونت سیاسی، پیشران سیاست های دولت در اصفهان است

خبر

خبر

کشاورزی،  جهاد 
استفاده فوالد نطنز 
از آب یک چشمه را 

قانونی دانست

مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون:

صنایع تبدیلی انگور 
به توسعه کشاورزی شهرستان
کرون منجر می شود  تیران و 
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معاون سازمان نوسازی مدارس کشور اعالم کرد:

اجرای ۳۳۰ پروژه مدرسه سازی 
از سوی خیران مدرسه ساز اصفهان

و  ریــزی  برنامــه  معــاون 
مشــارکت های مردمی ســازمان 
نوســازی مــدارس کشــور گفت: 
کنــون ۳۳۰ پــروژه فعال خیرســاز مدرســه در  هــم ا
استان اصفهان داریم که عدد قابل توجهی است. 
فاطمــه مهاجرانــی،در جلســه انتخابــات هیــات 
مدیره جدید مجمع خیران مدرســه ســاز اســتان 
اصفهان )دوره دهــم(، از اصفهان بــه عنوان نماد 
تمدن ایران اسالمی نام برد و اظهار کرد: بر اساس 
آیه ای از قــرآن، آنچه باعث شــده گام های خیران 
در این مسیر ثابت و استوار بماند این است که یاری 

کردن بندگان خدا، یاری کردن خداوند است.
کنون ۳۳۰ پــروژه فعال  وی با اشــاره به اینکه هــم ا
خیرساز در استان اصفهان وجود دارد، گفت: این 
تعداد پروژه فعال عدد باالیی است، آن هم در این 
شرایط سخت اقتصادی که قطعا جز لطف خداوند 

نیست.
محمدرضا جعفــری_ مدیرعامل مجمــع خیرین 
مدرسه ساز کشــور نیز در این جلســه با بیان اینکه 
خداوند از ثروت و فرزند به عنوان دو زینت در دنیا 
نــام می بــرد، گفــت: خداونــد در ادامــه می فرماید 
باقیــات الصالحاتــی کــه ســال های ســال ماندگار 
می شــود نزد خداونــد بســیار بهتر اســت. خیرین 
به این آیه تأسی کرده و ساخت مدرسه را در اقصی 

نقاط کشور در دستور کار خود قرار داده اند.
وی با اشــاره به اضافه شــدن خیرین مدرســه ساز 
در نقاط مختلف کشور به مجمع خیرین مدرسه 
ساز کشور، گفت: کمیســیون بانوان، اجتماعی و 
اقتصــادی در مجمع خیرین مدرســه ســاز کشــور 
فعال است. اخیرا نیز کمیسیون مدرسه یار اضافه 
شــده تا بــه مســائل مختلــف مــدارس رســیدگی و 

نیازهای مدارس برطرف شود.
مدیرعامــل مجمع خیرین مدرســه ســاز کشــور با 
اشــاره به امضــای تفاهم نامــه ای بین سرپرســت 
وزارت آمــوزش و پــرورش و رئیس جامعــه خیرین 
مدرسه ساز برای پوشش مدارس مناطق محروم 
از ســوی خیریــن، گفت: مجمــع خیرین مدرســه 
ســاز، آموزش و پرورش و نوســازی مــدارس مثلثی 
را تشــکیل می دهند کــه باید با تعامــل و همکاری 
سه جانبه، برای برطرف کردن نیازهای آموزشی و 

برقراری عدالت آموزشی تالش کنند.
وی با اشاره به اینکه هنوز مدارس سنگی در کشور 
داریــم و دانــش آموزانــی در برخــی از نقــاط کشــور 

مجبور هســتند مســافت طوالنی را تا رســیدن به 
مدرســه طی کنند، افزود: توجه به آمــوزش فنی و 
حرفه ای از سوی جامعه خیرین نیز موضوع مهم 

دیگری است که باید در دستور کار قرار گیرد. 
بســیاری از دانش آموزان بعد از طی دوره تحصیل 
مهارتــی بــرای اشــتغال ندارنــد، درحالــی کــه در 
کشورهای صنعتی ۷۰ درصد مدارس آموزش فنی 
و حرفه ای و ۳۰ درصد آموزش های نظری می دهند 
و ما نیــز بایــد به این ســمت حرکت کنیم تــا دانش 
آموزان بتوانند مهارت و حرفه ای یاد گیرند و بعد از 

غ التحصیلی مشغول به کار شوند. فار
جعفری، گسترش فرهنگ کار خیر در میان مردم 
با برگزاری پویش های مختلف را یادآور شد و افزود: 
آخرین پویش به رنگ مدرسه بود که امیدواریم با 
برگزاری این پویش ها، فرهنگ کار خیر در بین آحاد 
جامعه و به ویژه دانش آموزان نهادینه شــده تا در 

آینده تبدیل به خیر شوند.
محمد اعتدادی_مدیر کل آموزش و پرورش استان 
اصفهــان نیــز بــا بیان اینکــه خیرین مدرســه ســاز 
کارهای بزرگی برای آموزش و پرورش استان انجام 
داده و قدم های بزرگی برداشته اند، گفت: با شیوع 
کرونا شرایط جامعه متفاوت شده و همه ما به مرگ 

نزدیک شــده ایم، به همین دلیل بســیاری عالقه 
مند هستند به کارهای خیر بپردازند.

گر شــرایط اقتصادی کشور  وی خاطرنشــان کرد: ا
قدری بهتر بود دست خیرین مدرسه ساز بازتر بود 
و قطعا کارهای بزرگتری انجام می دادند، اما همه 
گاه هستیم،  کم بر کشور آ از وضعیت اقتصادی حا
گیر شده،  گرچه در همین دو سال اخیر که کرونا فرا ا
خیرین کارهــای بســیار بزرگــی در حوزه آمــوزش و 

پرورش انجام داده اند.
مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان اعالم 
کــرد: خیریــن مدرســه ســاز در هــر نقطــه اســتان 
کارهــای بزرگی انجــام داده انــد که جــای قدردانی 
دارد، ازجمله اینکــه ســال گذشــته و در اوج همــه 
گیــری کرونــا، ۱۵ خیــر مدرســه ســاز اصفهــان بــه 
شهرستان فریدونشــهر رفتند و کلنگ ۱۵ مدرسه 

را به زمین زدند.
سید محمد میرپور_سرپرســت اداره کل نوسازی 
مدارس اســتان اصفهان نیز با قدردانی از زحمات 
خیرین مدرسه ساز استان اصفهان، گفت: با توجه 
گر خیرین مدرسه  به محدودیت اعتبارات دولتی، ا
ساز به ما کمک نکنند نمی توانیم مشکل فضاهای 
کنــون نیز  آموزشــی در اســتان را حــل کنیــم. هم ا

تعداد زیادی پروژه مدرسه سازی با کمک خیرین 
مدرســه ســاز در دســت اجرا داریــم کــه امیدواریم 

بتوانیم هرچه زودتر به بهره برداری برسانیم.
وی به نقش محوری خیرین مدرسه ساز در تعلیم 
و تربیت اشاره و اظهار کرد: همدلی و همکاری که 
میان مجمع خیرین و اداره کل آمــوزش و پرورش 
و نوســازی مــدارس اســتان اصفهــان وجــود دارد 
همیشه زبان زد بوده است. فقط در سال ۱۴۰۰ و در 
ابتدای مهرماه، ۵۵ پروژه تحویل آموزش و پرورش 
دادیم که با مشارکت خیرین اجرا شده، همچنین 
بیش از ۸۵ درصد از پروژه های فعلی نیز با مشارکت 

خیرین در حال انجام است.
در دهمیــن دوره انتخابــات هیــات مدیــره جدید 
مجمــع خیریــن مدرســه ســاز اســتان اصفهــان، 
مجتبی مال احمدی، محمد صافی دســتجردی، 
پرویــن کلباســی، غالمحســین رحمانــی، زهــره 
میردامادیــان، ســید علــی رضــازاده و رضــا فامیل 
دردشــتی بــه عنــوان اعضــای اصلــی و مصطفــی 
رناســی و بهــروز حــق پنــاه به عنــوان اعضــای علی 
البدل و اصغــر کاردان پور به عنوان بــازرس هیات 
مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان 

انتخاب شدند.

خبر

معاون منابع انسانی دادگستری استان اصفهان 
کنــون ۳۵ حوزه قضایــی در اســتان فعال  گفــت: ا
است و به زودی سه حوزه دیگر نیز بر مدار خدمت 

رسانی وارد خواهد شد. 
ســید رضا ســجودی، در آیین تکریــم و معارفــه رئیس دادگســتری 
شاهین شــهر و میمــه بــا بیان اینکــه در کشــور معیارهــای قضاوت 
مطابــق بــا آموزه هــای اسالمی اســت، اظهــار کــرد: در جمهــوری 
اسالمی مسئولیت پذیری مسئوالن در مرحله اول و سپس همگامی، 
همراهی و همدلی مسئوالن با مردم همواره راهگشا بوده و تسریع در 

پیمایش توسعه و بالندگی در همه امور دستاورد آن است.
وی با اشاره به رتبه اول استان اصفهان در حوزه قضایی ادامه داد: 
کنون ۳۵ حوزه قضایی در استان فعال اســت و به زودی سه حوزه  ا
دیگر نیز بر مدار خدمت رسانی وارد خواهد شد که از یک سو شاهد 
ارائه خدمات قضایی، توسعه عدالت و دسترسی به عدالت بوده و 
از ســوی دیگر به دلیل جذب نکردن نیروی جدید و فقدان نیروی 

کارآزموده و متخصص در حوزه های قضایی روبرو خواهیم شد.
همچنین محمود باقری- رئیس اسبق دادگستری شاهین شهر و 
میمه نیز با ارائه گزارشی از عملکرد ۴ ســاله خود، گفت: هم زمان با 
پذیرش مســئولیت در شاهین شــهر و میمه بحران ۹۶ آغاز شد و با 
مدیریت یکپارچه در شهرســتان و رویکرد پیشگیرانه و جلوگیری از 

بحران در سال ۹۸ موفق به مقابله به موقع و همه جانبه شدیم.
وی ادامه داد: در مدت چهار سال ظرفیت کادر اداری از ۲۷.۵ درصد 
به ۴۹درصد رشد داشته است و کادر قضایی نیز از ۳۵ درصد به ۷۶ 

درصد رسیده است.
باقری با بیان اینکه در دو ســال اخیر ۴۸هزار پرونده ورود و متوسط 
۵۱ هزار پرونده مختومه شده  اســت، افزود: پرونده های بیش از دو 
سال سابقه پرونده های مسن هســتند که از مجموع دو هزار و ۱۰۵ 
کنون ۸۳۰ پرونده در جریان وجود دارد  پرونده مسن در شهرستان ا
و مابقی مختومه شده اند که با تسریع روند دادرسی این پرونده ها 
در نهایت از مجموع کل پرونده ها ۸ درصد آن را پرونده های مسن 

تشکیل می دهد.
حمیدرضا رئوفیان -رئیس جدید دادگستری شاهین شهر و میمه 
نیز ارسال پیامبران برای برپایی قســط و عدل را گواهی مستدل در 
تشریح عدالت دانست و گفت: انگیزه بسیاری از انقالب های جهان 
اعم از اسالمی و غیر اسالمی برپایی عدل و از موضع عدالت طلبی بوده 
 است. در این راستا برای کارآمدی سیستم قضا و قضاوت در کشور 

توجه به ۴ اصل حائز اهمیت است.
وی توجه به قانون و قانونمندی، استقالل قاضی، سرعت توأمان 
با دقــت در رســیدگی ها و تکریــم مراجعــان را چهار اصل اساســی در 
کارآمدی سیستم قضا و قضاوت در کشور دانست و ادامه داد: توجه 
به قانون و پایبندی به آن، خط قرمز دادگستری بوده و در راستای 
اجرای کامل قانون به دور از جنســیت، نژاد، گرایش های سیاســی 
و... عمل می کند، همچنین قوه قضاییه جزیره ای مستقل در کشور 
نیست، بلکه با هدفی مشترک همگام با سایر قوه های مجریه و مقننه 
برای برپایی عدل و داد در کشــور بدون توجه بــه الزامات اجتماعی 

و... فعالیت می کند.
رئوفیان یکی از کمبودهای قضایی در شاهین شهر و میمه را کمبود 
قضایی و اداری در شهرســتان دانســت و ادامه داد: تســریع توأمان 
با دقت و کیفیت در رســیدگی ها از اطاله دادرســی و طوالنی شــدن 
آن جلوگیری می کند. همچنین در تکریم مراجعان و رعایت اصول 
پیشــگیرانه برای جلوگیری از بروز بزه ثانویــه در افراد بزه دیــده و قرار 

گرفتن در برابر آماج حمالت جرمی تالش می شود.
در پایان این مراســم از زحمات "محمود باقری" در ســمت ریاســت 
دادگستری شاهین شهر و میمه تقدیر و ضمن دعوت از وی به عنوان 
مستشــار دادگاه تجدید نظر در مرکز اســتان اصفهــان، "حمیدرضا 
رئوفیان" که پیش از این معاون دادستان کل استان بود به عنوان 

رئیس دادگستری این شهرستان معرفی شد.

مدیر روابط عمومی اداره کل بهزیستی اصفهان گفت: قوانین مجلس شــورای اسالمی در 
حمایت از معلوالن از جمله ناشنوایان اجرایی نمی شود که بسیاری از این موارد به مشکالت 

مالی گره خورده است. 
که  محمدرضا عسگری زاده افزود: دغدغه اشتغال و نیازهای اجتماعی ناشنوایان حقیقی غیرقابل انکار است چرا

آنان جزئی از این جامعه هستند و باید فرصت برای کار و فعالیت آنان فراهم شود.
وی ادامه داد: بهره گیری از اخبار، فیلم های سینمایی و تماشای فوتبال حق جامعه معلوالن ازجمله ناشنوایان 
است اما زبان اشاره در برنامه های صداوسیما موردتوجه نیست و هزینه پرداختی زبان اشاره بخش خبری نیز 
توسط بهزیستی تأمین می شود. مدیر روابط عمومی اداره کل بهزیستی اصفهان با اشاره به اینکه تأمین نیازهای 
جامعه بیش از ۱۸ هزار ناشنوای استان اصفهان که ۱۰ درصد آنان تحت پوشش بهزیستی هستند باید موردتوجه 
قرار گیرد، تصریح کرد: برای رسیدگی به نیازهای این قشر به همکاری و مشارکت بخش های مختلف اداری  و 

پیگیری رسانه ها نیاز است. وی خاطرنشــان کرد: به دنبال مطالبات و اعتراض این قشر از جامعه، نشست با 
مسئوالن استانی با حضور نمایندگان آنان انجام می شود.

 ناشنوایان استان اصفهان چندی پیش با حضور  مقابل اداره کل بهزیستی اصفهان خواهان توجه به دغدغه های 
و نیازهای خود  شدند. اشتغال، معیشت و مناسب سازی معابر عمومی از مهم ترین دغدغه ها و چالش های این 
قشر بود.  مدیرکل بهزیستی اصفهان پیش ازاین به مناسبت روز ناشنوایان گفته بود که مشکالت این قشر گوش 

شنوای مسئوالن را می خواهد.
ولی اله نصر افزود: دغدغه جدی در رسیدگی به نیازها و چالش های جامعه معلوالن استان اصفهان وجود دارد اما 

برخی از نهادها همکاری ندارند و یا سهم اعتبارات محدود مانع از رفع نیازها شده است.
حدود ۱۲۳ هزار  معلول در استان اصفهان زندگی می کنند که ۱۸ هزار نفر آن ها معلولیت شنوایی و حدود ۹ هزار 

نفر معلولیت بینایی دارند.

خبر
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معاون آموزش ســازمان آمــوزش فنــی و حرفه ای 
کشور گفت: توسعه کشور در گرو تربیت افراد توسعه 
یافته است و آموزش مهارت ها در این زمینه نقش 

بسزایی دارد.
محمدرضا شاه پسند در حاشیه بازدید از سومین 
مسابقات آزاد کشوری نماچینی آجر با بیان اینکه 
آموزش مهارت ها در حوزه صنعت ساختمان باید 
کنون در این  توســعه یابد، اظهار داشــت: البته تا

حوزه اقدامات خوبی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه برگزاری مســابقات آزاد کشــوری 
نماچینی آجر که مهــارت اســتفاده از آجر با نمای 
خشــک بــرای کاهــش مصــرف انــرژی را آمــوزش 
می دهد در نوع خود جای قدردانی دارد، تصریح 
کرد: انرژی های تجدید ناپذیر در کشور روبه نابودی 

است و باید به این امر توجه ویژه صورت گیرد.
معاون آموزش ســازمان آموزش فنی و حرفه ای با 
بیان اینکه توســعه کشــور در گرو تربیــت و آموزش 
افراد توسعه یافته است، ادامه داد: آموزش از جمله 
ارکان توسعه یافتگی است در این زمینه سعی داریم 
از ظرفیت های بخش خصوصی نیز استفاده کنیم 
و سازمان فنی و حرفه ای نیز به عنوان ناظر فعالیت 

داشته باشد.
وی بــا اشــاره به اینکه در اصفهان شــاهد توســعه 
ارتباط خوب بخــش خصوصی و فنــی و حرفه ای 
هســتیم، افزود: بخــش خصوصی باید مهــارت را 
درک کند تا بتواند بهره برداری درستی از تولیدات 
خــود نیــز داشــته باشــد. شــاه پســند در ادامــه در 
خصوص برخــی از رفتارهــای ســلیقه ای مدیران 
فنی و حرفه ای در کشــور در زمینــه حضور مربیان 
آموزشی در دوره های تخصصی که از سوی برخی 
از صنایــع و دســتگاه های برگــزار می شــود، گفت: 
در ایــن زمینه بــا توجــه بــه رویکــرد جدیــد رئیس 
سازمان فنی و حرفه ای کشور بازنگری هایی را در 

دستور کار داریم.
کید کرد: وقت و هزینــه ای دارد برای این امر  وی تا

صرف می شود و مدیران باید بدانند انتخاب افراد 
نامناسب هیچ بازخوردی نخواهد داشت.

معاون آموزش ســازمان آمــوزش فنــی و حرفه ای 
اضافه کرد: حضور اساتید دانشگاه های اصفهان 
ودیگر استان های کشور در مسابقات آزاد کشوری 
نماچینی آجر در نوع خود جالب توجه است و این 

امر بیانگر سطح باالی این مسابقات است.
وی بــا بیان اینکه فضای نمایشــگاه بیــن المللی 
اصفهــان نیــز جــاب قدردانــی دارد، ابراز داشــت: 
جانمایی این پروژه فرصت خوبی برای بازدید بهتر 

را برای مخاطبان در نمایشگاه فراهم می کند.
شــاه پســند ادامــه داد: همچنیــن اســتفاده از 
فناوری های نوین در ساخت این نمایشگاه قابل 
توجه بوده و با ســلیقه و درخور اصفهان ســاخته 

شده است.
     حضور نمایندگان 12 استان کشور در 

مسابقات نماچینی آجر
همچنیــن رضــا چینــی، رئیــس ســومین دوره 
مســابقات آزاد کشــوری نماچینی آجر نیــز در این 
برنامه با بیان اینکه نمایندگانی از ۱۲ استان کشور 
در این دوره از مسابقات حضور یافته اند، گفت: این 
امــر بــرای مــا جــای خوشــحالی دارد کــه اســاتید 

دانشگاه خود در این مسابقات حضور یافته اند.
وی افزود: مســابقات با دلیل رعایت حال شرکت 
کنندگان امســال بــه ســه روز کاهش یافته اســت 
از ســوی دیگر نیز باید توجه داشــت که آجر نمای 

خشک در حداقل زمان قابل اجرا است.

کاشــان بــا بیان اینکــه  سرپرســت دانشــگاه 
دانشــگاه ها بایــد اقتصــادی، ثروت آفریــن و 
دانش بنیان شــوند، گفــت: همه انتظــار دارند 
دانشــگاه وارد مســائل و چالش هــا شــود و 

نیازهای کشور را مرتفع سازد.
عباس کتابی اظهار کرد: بر اساس شاخص آی 
اس سی دانشگاه کاشان در جایگاه ۱۱ تا ۲۰ قرار 
گرفته و در حوزه پژوهــش و در تراز بین المللی و 
جذب دانشــجویان خارجــی و جــذب خیرین 

نیز ممتاز است.
کاشــان بــا بیان اینکــه   سرپرســت دانشــگاه 
دانشــگاه ها بایــد اقتصــادی و ثروت آفریــن و 
کــرد:  خاطرنشــان  شــوند،  دانش بنیــان 
همــه انتظــار دارنــد دانشــگاه وارد مســائل و 
چالش های منطقه شــود و نیازهای منطقه را 

مرتفع سازد.
وی بــه مشــکالت زیســت محیطی، اشــتغال، 
آســیب های اجتماعــی و صنعــت اشــاره کرد و 
افزود: دانشــگاه عالوه بــر رفع نیازهــای کنونی 
منطقه باید با آینده پژوهی و اهداف بلندمدت 
بتواند مســائلی که گریبان گیر کاشــان خواهد 
بــود از جملــه مســائل زیســت محیطی، آب و 
توســعه اقتصــادی نیــز برنامه ریزی و بــرای آن 

راه حلی پیدا کند.
کتابی با اشاره به اینکه دانشگاه باید با ابزار علم 
حالل مشکالت باشد، افزود: مهم ترین چالش 
عمده کشور امروز مدیریت اســت و از آن جا که 
غ التحصیالن دانشــگاهی  کثــرا از فار مدیــران ا
گــر بخواهیــم مشــکل مدیریت را  هســتند که ا
حل کنیم باید نیروهای انسانی در دانشگاه به  

درستی تعلیم و تربیت شوند.
سرپرست جدید دانشگاه کاشان با بیان اینکه، 
باید به دانشجو عالوه بر علم کالسیک مهارت 
فراداده شــود تــا بتواند عــالوه بر اشــتغال، علم 
را به اقتصــاد و ثروت تبدیل کند، خاطرنشــان 
گــر  کــرد: دانشــگاه قــوه عاقلــه کشــور اســت و ا
دانشــگاه کار خــود را به درســتی انجــام دهــد 
بسیاری از مشکالت جامعه هم حل می شود.

بر اساس اطالعات به دســت آمده بر اساس نقشه 
آماری ســامانه اطالع رســانی )ماســک(، در استان 
اصفهــان در حال حاضــر ۱۱ شهرســتان با وضعیت 
نارنجی، ۹ شهرستان با وضعیت زرد و دو شهرستان 

با وضعیت آبی وجود دارد.
بر اســاس شــاخص نمادهای ایــن ســامانه، رنگ 
آبی نشانه کم خطر، رنگ زرد خطر متوسط، رنگ 
نارنجی وضعیت پرخطر، رنگ قرمز نشانه وضعیت 

خیلی پرخطر است.
وضعیت شهرستان های استان اصفهان در زمینه 

شیوع کرونا به شرح ذیل است:
     وضعیت نارنجی:

اصفهان،اردستان،خمینی شهر،سمیرم،شاهین 
شهر،شــهرضا، فالورجان،لنجــان، مبارکه، نجف 

آباد،نطنز
     وضعیت زرد:

نائین،گلپایگان،فریدن،فریدون شهر،دهاقان،خوان
سار،چادگان،تیران،بوئین و میاندشت.

     وضعیت آبی:
برخوار،خور.

نیمه نخست امســال، ۳۰۷ پروانه ساختمانی 
به همــراه ۴۶۲ مــورد انشــعاب آب و فاضالب، 
بــرق و گاز بــه مددجویــان کمیتــه امدادامــام 
خمینی ) ره( اســتان اصفهان بــا تخفیف ویژه 
ع مدیر کل کمیته  گذار شده است.  کریم زار وا
امــداد امام خمینــی )ره( اســتان اصفهــان، به 
ارائه ۷۶۹ خدمت عمرانی به مددجویان تحت 
حمایــت کمیته امــداد اصفهــان و تســهیل در 
شــرایط تأمین مســکن بــرای محرومان اشــاره 
کرد و گفت: امسال مددجویان اصفهانی برای 

دریافــت ۳۰۷ پروانــه ســاختمانی و ۴۶۲ مورد 
کثــر  انشــعاب آب، بــرق، گاز و فاضــالب از حدا

تخفیفات بهره مند شدند.
وی با بیان بهره منــدی از تخفیف حدود ۴۶۴ 
میلیون تومان در هزینه انشعابات و ۸۰ میلیون 
تومــان در صــدور پروانــه و عــوارض شــهرداری 
افزود: این تخفیفات در ۶ ماهه نخست امسال، 
برای ۱۶۱ مورد انشعاب برق، ۴۴ مورد انشعاب 
گاز و ۲۵۷ مــورد انشــعابات آب و فاضالب بوده 

است.

معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای:

گرو تربیت افراد توسعه یافته است کشور در  توسعه 

کشور برنامه ارائه دهند  دانشگاه ها برای حل مسائل 
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آخرین رنگ بندی شهرستان های استان اصفهان 
کرونا  در مقابله با 

ارائه ۷۶۹ خدمت عمرانی 
کمیته امداد امام خمینی ) ره( اصفهان  به مددجویان 
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مدیرکل امور بانوان وخانواده استانداری 
اصفهــان گفــت: آمــوزش مبانــی حقوقی 
برای کاهش آسیب های اجتماعی، ارتقاء 
فرهنــگ شــهروندی خانــواده وکاهــش 
مشــکالت اقتصــادی زنــان از برنامه های 

دفتر بانوان اصفهان است. 
شــادی فضلــی مدیــرکل امــور بانــوان و 
خانواده استانداری اصفهان گفت:آموزش 
مفاهیم حقوقی برای بانــوان از دغدغه ها 
کــه برگــزاری  و نیاز های ایــن حــوزه اســت 
دوره های آموزشــی با همکاری کانون وکال 
و بســیج حقوقدانــان اســتان اصفهــان در 

دستور کار قرارگرفته است.
وی بیــان کرد: این دوره های آموزشــی در 
مناطــق مختلــف اســتان اصفهــان ویــژه 
بانوان برگزار خواهد شــد تا این قشــر برای 
مســائل خانوادگــی، اجتماعــی، فعالیــت 
مشــکالت  بــا  مواجــه  در  و  اقتصــادی 

اجتماعی توانمند شوند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری 
اصفهان با اشاره به فعال شدن نقش زنان 
در حــوزه اقتصــادی و تولیــد، تصریح کرد: 
برای انجــام کار بهتــر و کاهش مشــکالت 
قضایی دریافت مشاوره حقوقی در حوزه 
کســب وکار و اقتصادی بــرای بانــوان الزم 
و یکــی از جنبه هــای پشــتیبانی از آنان در 

حوزه کسب وکار است.
وی یادآور شــد: ســرفصل هایی بــا عنوان 
کار، حقــوق تجــارت و حقــوق  حقــوق 
قرارداد هــا بــرای زنــان فعــال در حــوزه 
کارآفرینی و کســب وکار ها پیش بینی شده 
اســت که نقش مهمــی در توانمندســازی 
آنــان نســبت بــه مســائل کاری و انجــام 

قرارداد ها خواهد داشت.
فضلی آموزش موضوعات حقوقی خانواده 
در دوران قبل از ازدواج را مهــم بیان کرد و 
گفت: ایــن کار مانــع از تضییــع حقوق ایــن 
قشــر و بروز آســیب های اجتماعی ناشی از 
دعاوی خانوادگی، طالق و تأمین نیاز های 

آنان خواهد داشت.
بســیج  تعامــل  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
حقوق دانان و کانون وکال و دادگســتری کل 
اصفهــان بــرای کاهــش مشــکالت حقوقی 
خانواده و ارتقاء فرهنگ شهروندی الزم است 
و بــا اجرای طــرح آموزشــی و توانمندســازی 
حقوقی شاهد نتایج ارزشمندی در کاهش 
پرونده های قضایی و تخلفات خواهیم بود.

فضلــی یــادآور شــد: نشســت مشــترکی بــا 
دادگســتری  وکال،  کانــون  مســئوالن 
کل، بســیج حقوقدانــان، دفتــر بانــوان و 
خانواده و مســئوالن سیاسی استانداری 
کنــار همدیگــر  انجام شــده اســت تــا در 
هم افزایی ایجاد و خدمتی در ارتقاء دانش 
حقوقی جامعه به ویژه خانواده ارائه شود.
از میــان جمعیــت بیــش از پنــج  میلیــون 
 نفری استان اصفهان بیش از ۲ میلیون و 
۵۹۹ هزار نفر آنان مرد و بیش از ۲ میلیون 

و ۵۲۱ هزار نفر آنان زن هستند.
از میــان کل جمعیــت زنــان اســتان، ۱۹۶ 
هزار و ۳۰۸ آنان سرپرست خانوار هستند.

عامالن خشونت و قدرت نمایی در فضای 
مجازی در کاشان دستگیر شدند.

کاشــان  فرمانــده انتظامی شهرســتان 
گفت: به دنبال انتشار کلیپ و تصاویری 
نمایــی  قــدرت  و  طلبــی  خشــونت  از 
فضــای  در  اوبــاش  و  اراذل  تعــدادی 
امنیــت  و  اطالعــات  پلیــس  مجــازی، 
را  متهمــان  شهرســتان  عمومی ایــن 
شناسایی کردند و ۸ نفر از عامالن اصلی 
قدرت نمایی در فضای مجازی دستگیر 

شدند.
سرهنگ حسین بساطی با اشاره به اینکه 
متهمان با تشکیل پرونده تحویل مراجع 
قضایــی شــدند، افــزود: قــدرت نمایــی 
و ایجاد رعب و وحشت در فضای حقیقی 
و مجــازی جــرم اســت و بــا عامــالن آن 

برخورد می شود.
وی از شــهروندان خواســت تا در صورت 
مشــاهده قــدرت نمایــی اراذل و اوبــاش 
در فضــای حقیقــی و مجــازی، بالفاصله 
موضــوع را بــه فوریت هــای پلیســی ۱۱۰ 

اعالم کنند.

مدیرکل امور بانوان وخانواده 
استانداری اصفهان: 

آموزش مبانی حقوقی 
در برنامه های دفتر بانوان

 اصفهان قرار دارد 

دستگیری عامالن خشونت
 و قدرت نمایی 

کاشان  در فضای مجازی در 

معاون منابع انسانی دادگستری استان اصفهان:

سه حوزه قضایی در استان فعال می شود

مدیر روابط عمومی بهزیستی اصفهان :

قوانین حمایتی از ناشنوایان و سایر معلوالن اجرایی نمی شود
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گفت وگو با »حمزه خوشبخت« نویسنده و قصه گو؛

قصۀ مرد قصه گو
متولــد  خوشــبخت«  »حمــزه 
چهارم آبان ماه ۱۳۶۹ در روستای 
تازیان بندرعباس است اما مدتی 
می شود که در میبد یزد سکونت دارد. او همین روزها 
به اصفهان هم آمد و قصه خواند. ما نیز نشستیم به 
شــنیدن قصه های حمزه خوشــبخت؛ قصه »لئون 
نارنجی«، »هیس ببر را بیدار نکنیم« و »من صندلی 
نیســتم« بــا ترجمه هایــی از »رضــی هیرمنــدی«، 
»مهرنوش پارســا نژاد« و »غالمرضا امامی« را در موزه 
هنرهــای تزئینی ایــران از او شــنیدیم و ســپس او را تا 
میدان نقش جهان و فردا روزش تا محله جلفا و درست 
روبروی کلیسای وانک همراهی کردیم... و حمزه باز 
هم قصه گفت، این بار قصه »چگونه شیر باشیم« از »اد 
ویر«، »یک داستان محشر« از »فوئب گیلمن« و »در هر 
شرایطی دوستت دارم« نوشته »دبی گلی یوری«... 
قصه هایی که در دل هرکدام از آن ها درسی است برای 
گرچه خیلی زود در ایران هم  بچه ها و به قول حمزه ا
ترجمه شده اند اما به دست بچه ها نرسیده است و این 

جای تعجب است!
لذت می برم از این همــه عالقه ای که به بچه هــا دارد، 
با جان ودلش قصه گویی و بچه ها و حتی آدم بزرگ ها 
را میخ کوب می کنــد تا ببینند آخر قصه چه می شــود. 

مشروح این گفت وگو را با او در ادامه می خوانید:
     عاقه به کودکان و خواندن داستان چطور در 

شما به وجود آمد؟
 از وقتی  که بچــه بودم دوســتانم را جمع می کــردم و با 
صــدای بلند بــرای آن هــا کتــاب می خوانــدم و هرچه 
بزرگ تر شدم فهمیدم که در عین بلند خواندن می توانم 
آن ها را اصولی تر بخوانم. تا قبل از ســال ۱۳۹۸ با موتور 
به میناب و روســتاهای اطراف بندرعباس می رفتم و 
با خودم کتاب می بردم و برای بچه ها می خواندم، اما 
اوایل آذرماه ۱۳۹۸ به این نتیجه رسیدم که چه اشکالی 
دارد که این موضوع را بیشتر بگویم و نشان دهم؟ البته 
به محبت دوستی بود که تلنگری زد و به من یادآوری 
کرد که تو قصه می گفتی... داستان ازاین قرار است که 
منزل دوستی در جیرفت بودم و به دالیلی بسیار ناراحت 
و مغموم. دوستم به من گفت که تو برای بچه ها قصه 
می گفتی؟ گفتم بله. گفت فردا به یکی از منطقه های 
جیرفت برویم و برای بچه ها قصه بگو. من هم رفتم و 
کتاب »کنسرت آقای خرس« نوشته »دیوید لیچفیلد« 
را خریــدم و رفتــم و خوانــدم و همان جرقــه اصلی این 

ماجرا شد. بعدازآن به یزد آمدم و به میبد وصل شدم 
و تا االن به بیش از ۱۰ شــهر ایران رفتــه ام و برای بچه ها 

قصه خوانده ام.
کار با کودک از اینجا شــکل گرفت و من معتقــدم درک 
و دریافت بچه هــا از جهان در مقایســه بــا آدم بزرگ ها 
بیشتر است. وقتی من کتاب »فراسوی نیک و بد« اثر 
»فردریش نیچه« می خوانم و او در مورد اساس حقیقت 
حرف می زنــد و درباره همــه پدیده ها ســؤال می کند، 
گویی یک بچه در حال حرف  زدن است و این نوع حرف 
زدن متعلق به بچه ها است. باید مقابل بچه ها دوزانو 
نشســت و از آن ها آموخت و من حداقل یاد گرفتم که 

چطور به جهان نگاه کنم.
     ادبیات داستانی کدام کشور شمارا بیشتر به 

خود جذب کرد؟
طبیعتا هــر جهــان و هر داســتانی پنجــره ای اســت رو 
به اینکه ما هســتی را ببینیم. درســت تر این اســت که 
هر نویســنده ای در جهان، آدمی را به آدم های جهان 
اضافه می کند، بنابراین اوال نمی توانیم بگوییم کدام 
برتر است اما در پاسخ به اینکه کدام من را جذب می کند 
باید بگویم که ادبیات خوب ادبیاتی است که آدم هایی 
را هم که اضافه می کند آن قدر دست روی رگ مشترک 
انســانی می گذارد که آدم، خــودش را در هریــک از این 
ادبیات ها می بیند؛ گاهی قهرمان داستان های چخوف 

می شود و گاهی قهرمان داستان های دکتر ساعدی و 
گلشیری و احمد محمود و همه بزرگانی که در جهان و 
گر کوتاه بگویم ادبیات  ازجمله در ایران می نوشتند. اما ا
داستانی عرب و آمریکای التین و برزیل، من را بسیار به 

خودش جذب کرد.
     قصه هم می نویسید؟

من هم داستان و هم شعر برای بزرگ سال می نویسم 
که در بعضی از مجله ها چاپ شده اند و در حال انجام 
آخرین مراحــل برای انتشــار یــک مجموعه داســتان 
هستم؛ اما موضوع این است که من عمال قصه گویی 
هم نمی کنم، من بــا بچه ها گفتگو می کنــم. کتابی را 
با صدای بلند می خوانم و برای اینکه آن پیام منتقل 
شود و آن کتاب  خوانده شود، از همه ابزارهای موجود 
هنر ازجمله تئاتر و حتی آواز خواندن و کاردستی و نقاشی 
استفاده می کنم، اما کتاب خوانی کامال تعاملی است 
یعنی قبل از آن با بچه ها حرف می زنیم و بچه ها نظرشان 
را در مورد کتاب می گویند و بعد از خواندن کتاب هم با 
بچه ها صحبت می کنیم و ازاین رو بیشتر، گفتگویی یک  

ساعته با بچه هاست.
     رؤیای بزرگ شما برای فعالیتی که در پیش 

گرفتید چیست؟
کنون در وسط ماجرا  چند گام دیگر باقی اســت و من ا
هســتم، البته آن قله ای که به آن برســیم را نمی دانم 

اصال وجود دارد یا نه و یا نمی دانم اصال آن قله چیست؟ 
رؤیای دیرین من در حوزه قصه و گفتگو برای بچه ها این 
است که به زبان های فرانسوی و انگلیسی هم مسلط 
شــوم و بتوانم برای بچه ها در هر جایی از جهان قصه 
بگویــم، یعنی یــک روز شــما خبردار شــوی که مــن در 
آفریقا یا در برزیل برای بچه ها قصه  می گویم، البته من 
کز فعال در این زمینه در کشــور  پیگیر هســتم که با مرا
تاجیکســتان ارتباط بگیرم و هرچه زودتر خــودم را به 

آنجا برسانم.
دوســتان نزدیــک مــن دیده اند کــه وقتی مــن جایی 
می روم و برای بچه ها قصــه می گویم و میدان محبت 
بچه ها نسبت به خودم را می بینم حداقل تا نیم ساعت 
بعد از قصه گویی و گفتگو با بچه ها پر از بغض هستم، این 
محبت را عمیقا از جان وجودم ارج می دارم و محبتی 
که آدم بزرگ ها به من دارند، محبتی که دوستان خوبم 
داشتند، کسانی که به من لطف کردند، حتی یک کلمه 
مثل خسته نباشید از طرف آن ها را فراموش نمی کنم. 
همه این ها در جان وجودم نقش بسته و با تمام وجودم 
چنیــن محبت هایــی را می بوســم و امیــدوارم لیاقت 
داشته باشم که بتوانم بازهم قصه بگویم و بازهم کارکنم 
و بازهم برای بچه ها کتاب بخوانم و از بچه ها بیاموزم و 
لیاقت این را داشته باشم که درس زنده بودن و زندگی 

را از بچه ها یاد بگیرم.

گفت و گو رئیــس شــورای اجرایــی شــهر دوســتدار کودک 
از فراخــوان رویــداد ملــی "آبی شــو" بــا محوریت 
کودکان و نوجوانــان خبر داد.  وحیــد مهدویان 
رئیــس شــورای اجرایــی شــهر دوســتدار کودک  
اظهار کرد: رنــگ آبی، به عنوان نمــاد وفاداری، 
اعتمــاد، آرامش، دوســتی و صلــح در فرهنگ و 
هنر اســالمی، جایگاه ویژه ای دارد. وی تصریح 
کرد: هرکــدام از مــا می توانیــم با طی کــردن یک 
رونــد درســت، قــدم بــه قــدم بــه آبی تــر کــردن 
دنیای کــودکان به ســهم خود نزدیک تر شــویم 
و با همکاری و همدلی، مســیر زندگــی آن ها را با 
ساختن دنیایی بهتر و سرشــار از صلح و آرامش 
طی کنیم. رئیس شورای اجرایی شهر دوستدار 

کودک با بیان اینکه تمام تالشــمان اســتفاده از 
ظرفیت و پتانسیل همه ذی نفعان حوزه کودک 
است، افزود: ارتباط بین نسلی حلقه گمشده ای 
اســت کــه بــا مشــارکت کــودکان و نوجوانــان و 
تعامل این دو گروه با والدین، مســئوالن و آحاد 

جامعه تقویت می شود.
وی ادامــه داد: ایده هــا و دغدغه هــای برتــر در 
حوزه کودک، توسط ســخنرانان داوطلب ارائه 
می شوند و سپس به رویداد اصلی جهت بحث 

و تبادل نظر راه می یایند.
کید کرد: رویداد ملی آبی شو متعلق  مهدویان تا
به همه دغدغه منــدان حوزه کــودک و نوجوان 
است و هیچ شرط سنی خاصی نخواهد داشت.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی استان اصفهان از 
رونمایی دانشنامه ۱۲۸ شهید دانش آموز هنرستان 
ابوذر اصفهان خبر داد و گفت: هنرستان فنی ابوذر 
اصفهان بعد از دبیرستانی در شهرستان نجف آباد 
بیشــترین تعداد شــهید را به خود اختصاص داده 
است.   ســرهنگ میثم  رجب پور، در آئین رونمایی 
از دانشنامه ۱۲۸ شهید دانش آموز هنرستان ابوذر 
اصفهان اظهار داشت: هنرستان فنی ابوذر اصفهان 
بعد از دبیرستانی در شهرستان نجف آباد بیشترین 
تعداد شهید را به خود اختصاص داده است. مسؤول 
بسیج دانش آموزی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
استان اصفهان دارای ۵ هزار و ۵۰۰ دانش آموز شهید 
اســت، ادامــه داد: امــروز عــالوه بر ایــن دانش نامــه، 
درگاه اینترنتی »سر سفره شهدا«  مشتمل بر ۱۱ هزار 

و ۷۰۰ آلبــوم از شــهدای دانش آمــوز رونمایــی شــد. 
وی اضافــه کرد: تحقیــق و جمع آوری ایــن  آلبوم ها 
و زندگینامــه شــهدا، توســط دانش آمــوزان انجــام 
می شود. رجب پور همچنین با اشاره به برنامه های 
روز بســیج دانش آمــوزی و روز دانش آمــوز، گفــت: از 
۸ تا ۱۳ آبان برنامه هایی چون تجلیــل از ایثارگران و 
خانواده آن ها، تحلیل از دانش آمــوزان برتر کنکور و 
نخبه، برگزاری یادواره های الله های روشن و برگزاری 
جلســات هم اندیشــی با مدیران مناطق و روسای 
آموزش و پرورش از جمله برنامه های این هفته است.   
همچنین حجت االسالم سید محمدرضا عالءالدین 
نیز در این مراسم، گفت: برای هر شهید یک پرونده 
فرهنگی تشکیل شده و کلیه مدارک مربوط به شهدا 
در این پرونده ها مضبوط اســت. مســؤول اسناد و 
انتشارات بنیاد شهید استان اصفهان با اشاره به ۵ 
هزار ۵۰۰ شهید دانش آموز استان اصفهان گفت:  در 
راستای تدوین کتب شهدا، آماده ایم تا این محتویات 
را در اختیار پژوهشگران قرار دهیم. وی اضافه کرد: 
هدف ما ترویــج فرهنگ ایثار و شــهادت بــه عنوان 
گر امروز شاهد پیشرفت  فرهنگ پیشرو است، زیرا ا
و رشدی در دستاوردهای نظام اسالمی هستیم به 

واسطه شهدا است.

برگزاری رویداد ملی آبی شو 
کودک  با محوریت شهر دوستدار 

دانشنامه شهدای دانش آموز هنرستان ابوذر اصفهان
 رونمایی شد 

خبر

کتاب »حــوض خــون؛ روایت زنان اندیمشــک 
از رخت شــویی در دفــاع مقــدس« بــا تدویــن و 
نگارش فاطمه سادات میرعالی پس از سخنان 
رهبر انقالب درباره آن، توسط انتشارات راه یار به 

چاپ سوم رسید. 
چاپ اول این کتــاب اواخر فروردین امســال به 
بازار نشــر آمد و چاپ دومش نیز مهرمــاه به بازار 

عرضه شد.
 آیت اهلل خامنــه ای رهبــر انقــالب به این کتاب 
اشــاره کــرده و گفتنــد: »مــن اخیرا یــک کتابی 
خواندم به نام »حوض خون« البته من در اهواز 
دیده بودم؛ خودم مشاهده کردم آنجایی را که 
لباس هــای خونــی رزمنــدگان را و ملحفه های 
خونی بیمارستان ها و رزمندگان را می شستند؛ 
]اینها را[ دیدم که این کتاب تفصیل این چیزها 
را نوشــته؛ انســان واقعا حیرت می کند؛ انسان 
شرمنده می شــود در مقابل این همه خدمتی 
که این بانوان انجام دادند در طول چند سال و 
چه زحماتی را متحمل شدند؛ اینها چیزهایی 
است که قابل ذکر کردن است...« این سخنان 
باعث استقبال بیشتر از این کتاب و عرضه چاپ 

سوم آن شد. 
این کتــاب کــه حاصــل همــکاری دفتــر تاریــخ 
شفاهی اندیمشــک و واحــد تاریــخ شــفاهی 
انقــالب  فرهنگــی  جبهــه  مطالعــات  دفتــر 
اسالمی اســت، خاطرات و روایت های ۶۴نفر از 
بانوان اندیمشکی درباره فعالیت شان در بخش 
رخت شــویی البســه رزمندگان دفاع مقدس را 
شامل می شود که فاطمه سادات میرعالی، زهرا 
بختور، سمانه نیکدل، سمیه تتر، نسرین تتر، 
مهناز الفتی پور، آمنه لهراسبی و نرگس میردورقی 

تحقیق و گردآوری آن ها را بر عهده داشته اند. 
این کتاب سومین عنوان از مجموعه  »پشیبانی 
جنــگ« و چهارمین عنــوان مجموعــه »زنــان 

انقالب« است که این ناشر چاپ می کند. 
کتــاب، تصویــر راویــان  در بخــش ضمیمــه 
کتاب به همــراه تصاویــری از فعالیت های این 
بانوان اندیمشــکی در دفاع مقدس، شــهدای 
منتسب به آنها و همچنین بیمارستان شهید 
کالنتری اندیمشک به عنوان محل رخت شویی 

البسه رزمندگان آمده است. 
چاپ سوم این کتاب با ۵۰۴ صفحه، شمارگان 
هزار نسخه و قیمت ۸۰ هزار تومان عرضه شده 

است.

شــبکه افق ســیما با مســتند های متنــوع در 
هفته جاری مهمان خانه مخاطبین خواهد 

بود. 
شــبکه افــق ســیما طبــق روال هــر هفتــه 
بــا مجموعــه ای از مســتند ها مهمــان خانــه 

مخاطبین شده که به شرح زیر است.
     مهرجان 

این مجموعه مستند در پنج قسمت به تهیه 
کنندگی و کارگردانی سید روح اهلل راوی مقدم 
تولیــد شــده اســت و ســعی دارد جاذبه های 
گردشــگری و آداب و رســوم قوم هــای محلی 
اســتان کهکیلویــه و بویــر احمــد را بــه تصویر 

بکشد. 
عالقه مندان به ایــن مجموعه می توانند این 
مجموعه را از شــنبه تا چهارشــنبه این هفته 
ساعت ۱۷ و تکرار آن را روز بعد ساعت ۰۴ از قاب 

شبکه افق به تماشا بنشینند.
     میوه ها روی درخت مانده اند

این مجموعه مســتند در هشــت قسمت به 
تهیــه کنندگــی احمــد شــفیعی و کارگردانــی 
علی خســروی تولید شده اســت و با موضوع 
اهمیت کشاورزی در ایران و مشکالت پیش 
روی کشــاورزان مهمــان خانــه مخاطبیــن 

خواهد بود. 
عالقه مندان به ایــن مجموعه می توانند این 
مجموعه را از شــنبه تا چهارشــنبه این هفته 
ســاعت ۱۸ و تکرار آن را روز بعد ســاعت ۰۴:۳۰ 

و ۱۲:۰۰ از قاب شبکه افق به تماشا بنشینند.
     بند یک دو سه

این مجموعه مستند در سه قسمت به تهیه 
کنندگی احمد رضا زارعی و کارگردانی محمد 
ســعید غالمی تولید شــده اســت و با موضوع 
رویکــرد تاریخی بــه تاریخچه برجــام، در قاب 

شبکه افق جای گرفته است. 
نکته قابــل توجه در ایــن مجموعه آن اســت 
کــه در کنــار ارائه مســتندات با کارشناســان و 
مرتبطین این مسئله نیز به گفتگو نشسته اند.
عالقه منــدان به ایــن مســتند می توانند این 
مجموعه را از دوشنبه تا چهارشنبه این هفته 
ساعت ۲۰ و تکرار آن را روز بعد ساعت ۰۲ و ۷ و 

۱۲:۳۰ از قاب شبکه افق به تماشا بنشینند.

توسط انتشارات راه یار؛

پس از سخنان رهبری؛ 
»حوض خون« به چاپ 

سوم رسید

مستند های شبکه افق 
در هفته جاری 

تازه های نشر

مستند

آگهی
آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی
شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۴2۰8، تاریخ: 1۴۰۰/۰7/۰۳، 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 
1۳9911۴۴۰2۰۰۶۰۰288۳ مربوط به تقاضای آقای/خانم زهرا رجبی 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 1۵817 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 زهرا رجبی به شناسنامه شماره 21۰9 کدملی 11۴۰21۶۶۴۳ 
صادره فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1۰1/2۴ مترمربع پالک شماره 
۵78 فرعی از 1۵7 اصلی واقع در اصفهان بخش 1۴ 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: 
1۴۰۰/۰7/2۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰8/1۰ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر نبی اله یزدانی – 1199۴۰2 / م الف

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰7۳27 مورخ 1۴۰۰/۰۶/۰9 هیات یک آقای مهرداد جابری 
دورکی به شناسنامه شماره ۳۰91 کدمی 17۵۳7۶۶1۴1 صادره اهواز فرزند مرادقلی بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1۶8/9۶ مترمربع از پالک 1۳9۰۰ اصلی واقع در اصفهان 
که خود متقاضی مالک رسمی میباشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از  داشته باشند می توانند اولین آ
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰7/2۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1۴۰۰/۰8/1۰ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – 12۰7۵۵۶ / م الف

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

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۴7۰۴، تاریخ: 1۴۰۰/۰7/21، رای هیات: باتوجه به 
تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ۵۵ دفتر ۴۴ 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 مسعود نامور محمدی به 
شناسنامه شماره 27 کدملی 12911۳7۰۳۳ صادره فرزند عزت اله نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 179/1۳ مترمربع پالک شماره 172۴ فرعی 
از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با 
حدود ذیل صادر می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه 

شامل ثبت در صفحه ۵۵ دفتر ۴۴ 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 کبری جوانمرد جوآبادی به شناسنامه شماره ۵۰219 کدملی 
128۰۳92۳۳9 صادره فرزند نوراله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 179/1۳ مترمربع پالک شماره 172۴ فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 
1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1۴۰۰/۰7/2۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰8/1۰ - رییس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – 12۰71۶9 / م الف

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

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۴7۰۳، تاریخ: 1۴۰۰/۰7/21، رای هیات: باتوجه به 
تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ۵۵ دفتر ۴۴ 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 زهرا حیدری کردآبادی به 
شناسنامه شماره ۳9۰ کدملی 1291۵۵۵978 صادره فرزند غالمرضا نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1۰8/11 مترمربع پالک شماره 172۴ فرعی از 
99 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل 
صادر می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در 
صفحه ۵۵ دفتر ۴۴ 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 مصطفی نامور محمدی به شناسنامه شماره ۵8۴۳ کدملی 1291989۵87 
صادره فرزند عزت الله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
1۰8/11 مترمربع پالک شماره 172۴ فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 1۴ حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1۴۰۰/۰7/2۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰8/1۰ - رییس اداره ثبت اسناد و 

امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – 12۰71۴9 / م الف

آگهی مزایده
پرونده اجرایی کالسه 99۰۰۰1۳، تمامت ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه پالک 
ثبتی 129۰۶ فرعی از 1 اصلی ناحیه گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان متعلق به آقای رضا 
موحدی فرزند نبی اله موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چایی 1۵۳۳۳ ۰ سری پ سال 9۰ 
و شماره مستند 8188۴ که در صفحه ۵۵ دفتر امالک جلد 28۶ ذیل شماره 2۳1۳۰ ثبت 
گردیده است به آدرس اردستان خیابان قیام کوچه سرور پالک ۶ و کدپستی 8۳81۶۴۳8۶1 
با حدود شماال خط فرضی است بطول )18/2۵( هجده متر و بیست و پنج سانتیمتر اضطرارا 
به قسمتی که بعدا در مسیر واقع شده و این قسمت به مساحت ۴۵.81 مترمربع و با حدود 
شمال 18.۴۰ متر درب و دیواریست به کوچه و شرق و غرب بطول 2.۵۰ متر و جنوب بطول 
18.2۵ متر بعدا در مسیر توسیع کوچه قرار خواهد گرفت شرقا در نه قسمت که قسمت دوم 
آن شمالی قسمتهای چهارم و ششم و هشتم آن جنوبی است. اول به دیوار بطول )۳/۶۰( 
سه متر و شصت سانتیمتر به شماره سه هزار و چهارصد و سی و سه فرعی دوم به دیوار بطول 
)۳/۰۰( سه متر به شماره سه هزار و چهارصد و سی و سه فرعی سوم به دیوار بطول )1۰/1۵( 
ده متر و پانزده سانتیمتر به شماره شش هزار و ششصد و دو فرعی چهارم به دیوار بطول 
)1/9۰( یک متر و نود سانتیمتر به شماره نه هزار و پنجاه فرعی پنجم به دیوار بطول )2/2۰( 

دو متر و بیست سانتیمتر به دکان شماره نه هزار و پنجاه فرعی ششم به دیوار بطول )۴/1۵( 
چهار متر و پانزده سانتیمتر به شماره ده هزار و سیصد و بیست و دو فرعی هفتم به دیوار بطول 
)۳/7۰ ( سه متر و هفتاد سانتیمتر به دکان شماره ده هزار و سیصد و بیست و دو فرعی هشتم 
به دیوار بطول )۴/۳۰( چهار متر و سی سانتیمتر به شماره دوازده هزار و نود و هفت فرعی نهم 
به دیوار بطول )۵/۰۰( پنج متر به شماره دوازده هزار و نود و هفت فرعی جنوبا خط فرضی 
است بطول )9/8۰( نه متر و هشتاد سانتیمتر اضطرارا به قسمتی که بعدا در مسیر توسیع 
کوچه قرار خواهد گرفت و این حد به مساحت 9/7۴ مترمربع و با حدود شمال 9.8۰ متر شرق 
و غرب بطول 1 متر و جنوب بطول 9.7۴ که درب و دیواریست به کوچه منسده عمومی غربا 
دیوار مشترک بطول )2۴/8۵( بیست و چهار متر و هشتاد و پنج سانتیمتر به باغ شماره سه 
هزار و چهارصد و سی و دو فرعی و طبق گزارش کارشناس رسمی پالک فوق دارای مساحت 
77/۴۴۰ مترمربع می باشد که در هنگام بازدید بصورت یک ساختمان یک طبقه مسکونی 
که مطابق سند مالکیت دارای عرصه ای به مساحت 77/۴۴۰ مترمربع و مساحت اعیان 2۳۳ 
مترمربع که مشخصات آن عبارت است از اسکلت ساختمان از نوع دیوار باربر و سقف تیرآهن 
با طاق ضربی و قسمتی با اسکلت دیوار گلی و سقف طاق قوسی ضربی و درب ورودی حیاط 
آهنی، کف حیاط موزائیک و بدنه ها قسمتی کاهگل و گچ و مابقی آجر زبره بندکشی شده 
می باشد. درب ورودی ساختمان از نوع چوبی قدیمی، کف ها سیمان و موزائیک، بدنه ها و 
سقف ها اندود گچ، پنجره های خارجی و درب های داخلی ساختمان از نوع چوبی قدیمی و 
آلومینیوم، کف آشپزخانه موزائیک و بدنه حدود یک متر کاشی و مابقی و سقف اندود گچ بدون 
کابینت، کف و بدنه  سرویس بهداشتی موزائیک و بدنه گچ و سیمان با درب ورودی چوبی، 
کف حمام موزائیک و بدنه ها سیمان سفید همراه با درب فلزی، سیستم گرمایش بخاری و 
آبگرمکن مخزنی و سیستم سرمایش کولر آبی و پشت بام کاهگل، قدمت ساخت حدودا باالی 
۴۰ سال وساختمان دارای انشعاب آب و برق و گاز می باشد که درقبال طلب بانک تجارت 
شعبه اصفهان بازداشت و باتوجه به موارد مشروح فوق الذکر و موقعیت محل ملک، مساحت 
عرصه و اعیانی، قدمت ساختمان، نوع کاربری و اسکلت ساختمان، بازار عرضه و تقاضا و با 
درنظرگرفتن جمیع عوامل ارزش ششدانگ ملک موردنظر بالغ بر 8/۶9۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
معادل هشتصد و شصت و نه میلیون تومان برآورد و اعالم می گردد. مزایده از ساعت 9 الی 12 
روز شنبه مورخ 1۴۰۰/۰8/22 در محل اداره ثبت اسناد و امالک اردستان انجام می گردد. 
مزایده از مبلغ پایه به شرح فوق شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف درصورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده درصورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد و باتوجه به نامه 
شماره 18/۰۰/8۴۳7۳7، 1۴۰۰/۰۶/2۴ بانک تجارت استان اصفهان )بستانکار( اعالم 
نموده است اعتبار بیمه نامه پالک فوق )ملک موصوف( تا تاریخ 1۴۰۰/9/۳۰ می باشد. 
گهی در یک نوبت در روزنامه سیمای شهر چاپ اصفهان مورخ 1۴۰۰/۰8/1۰  ضمنا این آ
درج و منتشر می گردد و درصورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحا 
شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت 
و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه 
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید 
و درصورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور 
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. دراین صورت عملیات فروش از درجه 
اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. ذبیح اله فدائی اردستانی رییس اداره ثبت اسناد و 
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گهی مفقودی آ
جواز سالح شکاری ساچمه زنی نیمه خودکار ساخت بلژیک به شماره سالح 
A72۵۵8S۴199۳ و شماره سریال جواز 22218۶2 به تاریخ صدور 9۶/1۰/1۴ 
الی 1۴۰1/۰7/11 متعلق به آقای مهران راکی سلیمی فرزند فاضل به کدملی 

۴۶7922۵۰17 مفقود گردیده است که از این تاریخ فاقد اعتبار می باشد.



سال پنجم - شماره  12۶۴
دوشنبه   1۰ آبان  1۴۰۰ - 2۵ ربیع االول 1۴۴۳

1  نوامبر     2۰21 ورزش6
از کیفیت پایین تصاویر پخش زنده تا کمک های فوالد مبارکه اصفهان

تصاویر با کیفیت از نیم فصل دوم لیگ برتر؟
به نظر می رسد ماجرای باال رفتن 
کیفیت تصاویر پخش زنده فوتبال 
در صدا وســیمای مرکز اصفهان تا 

شروع نیم فصل دوم رقابت ها نهایی شود.
به گزارش ایمنا، این روزها موضوع HD شدن کیفیت 
تصاویر پخش زنده صدا و ســیمای اصفهان دغدغه 
هــواداران دو تیــم ذوب آهــن و ســپاهان اســت تــا در 
روزهایــی که به علت شــیوع ویروس کرونــا از رفتن به 
ورزشگاه دور هستند بتوانند تصاویر را با کیفیت بهتر 
تماشــا کنند. ایــن در حالی اســت که هفته گذشــته 
استان خوزستان نیز به این قابلیت تجهیز شده و دیدار 
 HD تیم های پرسپولیس و فوالد خوزستان با کیفیت

برای عالقمندان به فوتبال پخش گردید.
حتی شــنیده می شــود اســتان فارس نیز ایــن روند را 
تکمیل کرده اســت. بعد از ایــن ماجرا اهالی رســانه و 
فوتبال دوستان اصفهانی باال رفتن کیفیت تصاویر را به 
یک مطالبه جدی تبدیل کرده اند و حتی این موضوع 
کت مدیرعامل  در نشســت خبری محمــد رضــا ســا
باشگاه فوالد مبارکه ســپاهان که به مناسبت هفته 
سپاهان برگزار می شــد از وی مورد ســوال قرار گرفت. 
مدیرعامل سپاهان در این خصوص گفت: "هواداران 
هم این موضــوع را به مــا منتقل کرده اند. مســئوالن 
صدا و سیما هم چنین دغدغه ای دارند. صدا و سیما 
با کم ترین امکانات این تصاویــر را آماده می کند. گویا 
تجهیزات آنها بسیار گران است. از رئیس جدید رسانه 
ملــی انتظــار داریــم همانگونه کــه اســتان فارس این 
امکانــات را دارد بــرای اســتان اصفهــان هــم چنیــن 
شرایطی فراهم شــود. " وی در ادامه افزود: " امیدوارم 
رئیس جدیــد صدا و ســیما این مشــکل را حــل کند. 
البته هماهنگی هایی هم بین فوالد مبارکــه و روابط 
عمومی شده بود و امیدوارم شرایط فراهم شود. انتظار 
می رود ریاست صدا و سیمای اصفهان نیز در این زمینه 

تالش هایی داشته باشد. "
به نظر می رسد در راستای تجهیز امکانات پخش زنده 
تصاویر مدیران صدا و سیما و شرکت فوالد مبارکه به 
توافق رسیده باشند و قرار است کسری بودجه صورت 
گرفته که ناشــی از باال رفتن قیمت ارز نسبت به سال 
پیش اســت را فــوالد مبارکــه تأمین کند تــا تجهیزات 
مورد نیاز خریــداری شــود. البته همه از ایــن موضوع 
با خبریم که صدا و ســیما بنگاه تنگ دســتی نیست 
و قطعا می تواند بــا رایزنی بــا صدا و ســیمای مرکز این 
بودجه را تأمین کند، اما به نظر می رسد این رایزنی ها 
خیلی بیشتر از حد معمول زمان می برد و کمک باشگاه 

ســپاهان، یا لطف این باشگاه به رســانه ملی است یا 
در عوض قرار است رسانه ملی مرکز اصفهان تبلیغات 
شــرکت های اقماری فوالد مبارکه اصفهان را برعهده 
بگیرد که جزئیــات توافق طرفیــن هنوز اعالم نشــده 
است. اما در خصوص روند تکمیل و تجهیز پخش زنده 
تصاویر با سید مجید زنجانی معاونت فنی صدا و سیما 
مرکز اصفهان به گفت و گو پرداختیم تا زمان دقیق این 

موضوع را جویا شویم؛
وی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا در خصوص پروســه 
HD شدن تصاویر اظهار کرد: از سال گذشته تا به حال 
مقداری از بودجه خرید تجهیزات را تأمین کرده ایم. 
آن زمان بودجه ای که از ســوی رســانه ملی و سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی در نظر گرفته شد کفاف همه 
هزینه های خرید یک واحد سیار را می داد، اما متأسفانه 
افزایش قیمت ارز باعث شــد تا همان مبلغ ۷۰ درصد 
پروسه را تأمین کند. به طور مثال سال گذشته امکان 
خرید یک واحد سیار HD با مبلغ ۱۵ میلیارد تومان بود 
اما در حال حاضر برآورد هزینه روی ۴۰ میلیارد تومان 
است. در واقع برای خرید همان تجهیزات مبالغ چند 

برابر شده است.
     تاشمان این است که تصاویر با کیفیت به نیم 

فصل دوم رقابت ها برسد
معاونت فنی صدا و ســیما مرکز اصفهان تصریح کرد: 
در حال حاضر فوالد مبارکــه به ما وعده داده اســت تا 
سایر تجهیزات را تأمین کند و به محض تأمین هزینه 

قطعا بــه زودی واحد ســیار مناســب و با کیفیــت باال 
راه اندازی می شود.

وی در خصوص اینکه زمان تقریبی راه اندازی شــروع 
نیــم فصــل دوم رقابت هــای لیگ برتر اســت، افــزود: 
روال های قانونی و بروکراسی های اداری شاید باعث 
تأخیر در راه اندازی سیستم جدید باشد. حقیقت این 
اســت که خیلی عالقه مند بودیــم تا از ابتــدای فصل 
لیگ برتر فوتبال تصاویر با کیفیت باال پخش شود، اما 
متأســفانه روال های خرید باعث تأخیر در راه اندازی 
شــد. حتی دو یا ســه بار مناقصه ای را برگزار کردیم اما 
هیچ شــرکت یا شــخصی در آن حضــور پیدا نکــرد. در 
نهایت اما یک شرکت در این مناقصه برنده شد و قول 
داده است تا چند ماه آینده تجهیزات را به ما تحویل 
دهد. در مجموع تالشمان این است که به نیم فصل 

دوم رقابت ها برسد.
     شرکت فوالد مبارکه لطف بزرگی به ما داشته 

است
زنجانی در خصوص توافق بین مدیریت کالن شرکت 
فوالد مبارکه و رسانه ملی واحد اصفهان اضافه کرد: این 
توافــق مدتی پیــش انجــام شــده و در حال حاضــر در 
مراحــل اجرایــی آن اســت. قول هایــی داده شــده تــا 
به کمــک ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی این مهم 
انجام شــود. در اصل تا ۷۰ درصد پروسه انجام گرفته 
و ۳۰ درصــد مابقــی مشــروط بــه کمک شــرکت فوالد 
مبارکه اصفهان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی مرکز 

اصفهان است. درخواست بنده از مدیران شرکت فوالد 
مبارکه این است که در روند این موضوع تسریع الزم را 
داشته باشند تا بتوانیم به زودی تصاویر با کیفیت باال 
را به هواداران فوتبال دوست اصفهانی داشته باشیم. 
البته این را باید بگویم که شــرکت فوالد مبارکه در این 
خصوص لطف بزرگــی به ما داشــته اســت و در واقع با 
اعطای بودجــه الزم کمک زیادی به صدا و ســیمای 

اصفهان می کند.
     ذوب آهن می تواند برای سیستم های 

اسلوموشن به ما کمک کند!
وی ادامه داد: متأســفانه به دلیل افزایش قیمت ارز و 
تفاوت بودجه پیش بینی شده از سوی رسانه ملی و 
بودجه مورد نیاز نتوانســتیم چند دوربین و اتومبیل 
واحد سیار را خریداری کنیم و منتظر کمک های فوالد 

مبارکه هستیم.
معاونت فنی صدا و ســیما مرکز اصفهان در پاســخ به 
سوالی در خصوص ذینفع بودن باشــگاه ذوب آهن و 
کمک های احتمالی این باشگاه به صدا و سیمای مرکز 
اصفهان اظهار کرد: قول های مساعدی از سوی شرکت 
و باشگاه ذوب آهن به ما داده شده اما در بحث عملیاتی 
موضوع وارد عمل نشده اند. البته برای سیستم های 
اسلوموشــن و حرکات آهســته تصاویر پخش زنــده از 
گر توان مالی  باشگاه و شرکت ذوب آهن خواسته ایم که ا
دارند به ما کمک کنند تا بتوانیم یک واحد سیار نمونه و 

به روز در کشور داشته باشیم.

خبر

مربــی ســپاهان گفــت:در نیمــه دوم تغییــر 
شیوه دادیم تا اهداف گلزنی را به نوعی تغییر 
بدهیــم. طبیعتــا از بــازی خودمــان راضــی 

نیستیم اما از نتیجه راضی هستیم.
گزارش ایمنــا، علیرضــا مرزبــان پــس از  بــه 
پیروزی ســپاهان در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: تیم هایی که به لیگ اضافه می شــوند، 
سعی می کنند انسجام دفاعی بهتری داشته 
باشــند. تیم هــوادار انســجام دفاعی بســیار 
خوبی داشت و ســعی کرد حمالت ما را دفع 

کند.
وی ادامــه داد: در نیمــه دوم تغییــر شــیوه 
دادیــم تــا اهــداف گلزنــی را بــه نوعــی تغییــر 
بدهیــم. طبیعتــا از بــازی خودمــان راضــی 
نیستیم اما از نتیجه راضی هستیم و باید به 

فکر بازی های بعدی باشیم.
دیگــر  خصــوص  در  ســپاهان  مربــی 

بازی های این تیم در لیگ برتر خاطر نشــان 
کرد: نتیجــه خوبی را کســب نکردیــم اما این 
برایمان درســی می شــود تا بتوانیــم عملکرد 
کنیــم  خوبــی داشــته باشــیم. بایــد ســعی 
کمی صبــور باشــیم و بــا حوصلــه بیشــتری 
کار کنیــم. امــا چیزی کــه بایــد بــه آن افتخار 
کنیم این است که هیچ موقع دست از مبارزه 

برنداشتیم و هر لحظه بیشتر جنگیدیم.

با اعالم ســایت تاریخ و آمار فوتبال جهان امیر 
عابدزاده نامــزد بهترین دروازه بــان جهان در 

سال ۲۰۲۱ شد.
 فدراسیون تاریخ و آمار فوتبال جهان همزمان 
با نزدیک شــدن به پایان سال ۲۰۲۱ میالدی، 
اقــدام بــه معرفــی نامزدهــای بهترین هــای 

فوتبــال جهــان کــرده اســت تــا بهترین هــای 
مستطیل سبز معرفی شوند.

بعــد از معرفــی نامزدهــای بهتریــن بازیکنــان 
کــه نــام مهــدی طارمــی و  فوتبــال جهــان 
کنون  ســردار آزمون نیز در آن وجود داشــت، ا
نامزدهــای بهتریــن دروازه بان هــای فوتبــال 
جهان نیز معرفی شــدند که نام امیر عابدزاده 
دروازه بــان تیــم ملی ایــران و تیــم باشــگاهی 
پونفردینــا به عنــوان تنها دروازه بان آســیایی 

دیده می شود.
سال گذشــته مانوئل نویر دروازه بان آلمان و 
بایرن مونیخ عنوان بهترین دروازه بان ســال 
را به دست آورد و باید دید امســال این عنوان 

به چه دروازه بانی می رسد.

نشســت کنفدراســیون تنیــس روی میــز آســیا با 
انتصاب سه ایرانی در کمیته بانوان، کمیته مربیان 

وجوانان و کمیته داوران همراه بود.
به گــزارش روابط عمومی فدراســیون تنیس روی 
میز، در جلسه کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا 
سه ایرانی در ATTU به عنوان عضو اصلی منصوب 

شدند و ایران را صاحب کرسی آسیایی کردند.

بر این اساس فاطمه کیوانی به عنوان رئیس کمیته 
تازه تأســیس برابری جنســیتی )بانوان( منصوب 
شد. مهرداد بابادیوند به عنوان عضو اصلی کمیته 
مربیان و جوانان کنفدراســیون آســیا معرفی شد 
و ســیمین رضایی هــم در کمیتــه داوران صاحب 

کرسی شد.
کمیته های کنفدراسیون آسیا شامل ۵ کمیته ی 
مربیان و جوانان، داوران، برابری جنسیتی، روابط 
عمومــی و آمــوزش و تمریــن می باشــد که ایــران با 
داشتن سه نماینده در سه کمیته نقش پر رنگی در 
تصمیمات آینده کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا 

خواهد داشت.
پیش از این افشین بدیعی با کسب سمت دبیر کلی 
کنفدراســیون تنیس روی میز آســیا کشــور ایران را 
صاحب کرسی مهمی در سطح قاره کهن کرده بود.

یک ســایت روســی از دردســر بزرگ برای سردار 
آزمــون مهاجم ایرانــی در روســیه 

پــرده برداشــت. در ایــن خبــر 
عنــوان شــده یکــی از دالیلــی 
که سردار می خواهد روسیه را 
ترک کند پرونده ای است که 

او را دادگاهی می کند. 
مهــر،  گــزارش  بــه 

sport- ســایت 
روســیه   express

در خبــری عجیــب 
مدعــی شــد ســردار 

آزمــون مهاجــم تیــم 
ملی ایــران و تیم زنیت 
روســیه دچــار دردســر 
کشــور  بزرگــی در ایــن 
شــده اســت و بایــد روز 
۸ دســامبر )۱۷ آذر( در 

دادگاه حاضر شود.
این دردســر مربوط به 
زندگی شخصی آزمون 
اســت. بــه نوشــته این 

سایت، مدیر برنامه آزمون این حواشی را شایعه 
دانســته اما»دیمیتریف«یک وکیل در روســیه 
خ داده و کار  کید کرده است که این اتفاقات ر تا

به دادگاه کشیده شده است.
تاریخ دادگاه آزمون درست در روز بازی چلسی 
بــا زنیــت در لیــگ قهرمانــان اروپــا اســت. این 
وکیل با اشاره به این موضوع اعالم کرده 
اســت کــه آزمــون به همیــن دلیــل به 
دادگاه نمی آیــد و وکالی او پاســخگو 

خواهند بود.
البتــه بــه گفتــه دیمتریــف، وی به 
دنبال توافق و تفاهم با سردار آزمون 
است تا کار به دادگاه کشیده نشود 
اما ممکن است در نهایت دادگاه 
درباره ایــن پرونــده جنجالــی 
و خبرســاز رای بدهد. ایــن 
سایت روســی همچنین 
اعالم کــرده یکی از 
دالیلی که آزمون 
دارد ایــن  قصــد 
فصل تیم زنیت را 

ترک کند، همین پرونده است.

مهاجم برزیلی سابق سپاهان آماده پیوستن 
بــه پرســپولیس اســت. باشــگاه پرســپولیس 
در بــه زودی طلــب ۷۵۰ هــزار دالری گابریــل 
کالدرون را پرداخــت خواهد کرد تا پنجره نقل 
و انتقاالت این باشگاه باز شود. در صورت این 
اتفاق آن وقت پرســپولیس به خواسته یحیی 
گل محمدی عمل کرده و کی روش اســتنلی را 
به عنوان بازیکن آزاد به خدمت خواهد گرفت. 
در صورت ایــن انتقــال لیســت بزرگ ســاالن 
پرســپولیس پــر خواهــد شــد. پرســپولیس در 
صورتی قادر خواهد بود کی روش را جذب کند 
که پرونده های خارجی خود را به پایان برساند 
و بدهــی نداشــته باشــد. از ســوی دیگر ایــن 
باشــگاه بایــد طبــق اساســنامه فدراســیون 
برای جذب بازیکن و مربی خارجی، درصدی 

از آن را صــرف امــور زیرســاختی کنــد. یحیــی 
کــه  گل محمــدی البتــه در آخریــن صحبتــی 
داشــت ابــراز امیدواری کــرده بود فدراســیون 
فوتبال به باشگاه هایی که در لیگ قهرمانان 
حضور دارند، نگاه ملی داشته باشد و حداقل 
فرصت اســتفاده از یــک بازیکن خارجــی را به 

آن ها بدهد.

مرزبان: از نتیجه راضی هستیم

خبر

عابدزاده نامزد بهترین دروازه بان جهان شد

کرسی شد تنیس روی میز ایران در آسیا صاحب سه 

دردسر بزرگ برای مهاجم ایران در روسیه

کی روش آماده پیوستن به پرسپولیس

خبر

سجادگنج زاده کاراته کای سنگین وزن ایران 
با قبول ۲ شکست در ۳ مبارزه در رقابت های 
انتخابی تیم ملــی در نهایت با قهــر اقدام به 
ترک سالن کرد و فرصت حضور در رقابت های 

جهانی را از دست داد.
بــه گزارش ایســنا، رقابتهــای انتخابــی تیــم 
ملی کاراته در اوزان ۶۰- و ۸۴+ کیلوگرم برای 
حضور در رقابت های قهرمانــی جهان ۲۰۲۱ 
در ســالن کبکانیــان برگــزار شــد. در جریــان 
رقابت هــای انتخابــی وزن ۸۴+ کیلوگــرم، 
سجاد گنج زاده و صالح اباذری دو کاراته کای 
حاضر در ایــن وزن در ۳ دور از ۵ مبارزه پیش 
بینی شده به مصاف هم رفتند که گنج زاده 
قهرمان المپیک توکیو پس از یک پیروزی و دو 
شکست با حواشــی زیاد اقدام به ترک سالن 

مسابقات کرد.
گنــج زاده در جریان رقابتهای برگزار شــده در 
دور نخســت ۶ بر ۳ مقابل اباذری پیروز شــد 
امــا در دو مبارزه دیگــر با نتایج مشــابه ۳ بر ۲ 
شکست خورد و در حالیکه قصد ترک سالن 
را داشــت با اصرار هروی لباس مبــارزه به تن 
کرد اما در نهایت در حالیکه داوران و کادر فنی 
تیم ملی منتظر حضور او در مبارزه چهارم برابر 

اباذری بودند، سالن مسابقات را ترک کرد!
به این ترتیب گنج زاده با قبول دو شکســت 
و ترک سالن، حضور در مســابقات جهانی را 

از دست داد.
وی در صحبت های خود در سالن نیز عنوان 
کرد از قبل هم راضی به حضور در انتخابی تیم 

ملی نبوده است!
باید دید کمیته انضباطی فدراسیون کاراته 
چــه تصمیمــی در قبال ایــن رفتــار قهرمــان 

المپیک خود خواهد داشت.

پرونده جودوکاران ناشنوای ایران با کسب یک 
مدال نقره و دو مدال برنز در مسابقات قهرمانی 

جهان ناشنوایان در فرانسه پایان یافت.
بــه گزارش ایســنا، در آخریــن روز از رقابتهــای 
جودوی قهرمانی جهان ناشنوایان در ورسای 
فرانسه، جودوکاران ناشنوای ایران با کسب یک 
مدال نقره و ۲ برنز به کار خود در این مســابقات 

پایان دادند.
در این مســابقات، تیم جودوی ایران متشکل 
از علــی سلحشــور، مهــرداد بداغــی، مصطفــی 
سفیدی، مسعود رستگار و امیرمحمد دفتری 
پس از تیم های اوکراین و روسیه در جایگاه سوم 

قرار گرفت و به مدال برنز تیمی رسید.
پیــش از ایــن در وزن ۷۳ کیلوگــرم امیرمحمــد 
دفتــری به مــدال برنز دســت یافتــه و در بخش 
کاتا نیز جــودوکاران ناشــنوا متشــکل از علیرضا 
ساعتیان و محمد آسیایی شفیعی به مدال نقره 

دست یافته بودند.
رقابتهای جودو قهرمانی جهان ناشنوایان که از 
۵ آبان در ورسای فرانسه آغاز شده بود، ۸ آبان به 

کار خود پایان داد.

فدراسیون قایقرانی ایران تیم های ملی رویینگ 
مردان و زنان را به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام 
می کنــد و ایــن دو تیــم در هشــت مــاده حضــور 
خواهند داشــت. به گزارش ایســنا، فدراسیون 
قایقرانی جلسه ای را با سرمربیان تیم های ملی 
رویینگ زنان و مردان ایران داشــت تــا در مورد 
اعزام این دو تیم به مسابقات قهرمانی آسیا تایلند 
تصمیم گیری کند. با توجه به این کــه برگزاری 
مســابقات خیلی دیــر از ســوی کنفدراســیون 
آسیا اعالم شد، سرمربیان دغدغه آماده شدن 
ورزشکاران را داشتند در نهایت پس از تست گیری 
و مشخص شدن رکور زمانی ملی پوشان، اعالم 
شــد رویینگ ایــران در قهرمانــی آســیا شــرکت 
می کند. تیم زنــان در پنج ماده و مردان در ســه 
مــاده حضــور دارنــد.  در بخــش زنان، ایــران در 
رویینگ یک نفره سبک و سنگین وزن، رویینگ 
دونفره سبک و سنگین وزن و رویینگ چهار نفره 
سنگین وزن به رقابت می پردازد. نازنین مالیی، 
زینب نوروزی، کیمیا زارعی، شکیبا وقوفی، مریم 
امیدی پارسا، مهسا جاور و فاطمه مجلل نفراتی 
هستند که نام شان در لیست وجود دارد. مهسا 
جاور پس از بازی های آسیایی ۲۰۱۸ خداحافظی 
کرد که دوباره تصمیم به بازگشــت گرفت و بعد 
از بازی هــای آســیایی بــرای اولین بار دوبــاره در 
مسابقات بین المللی شرکت می کند. در بخش 
مردان، تیم ایران در رویینگ یک نفره، دو نفره 
و چهار نفره ســنگین وزن به رقابت می پردازد. 
نام بهمن نصیری، حمید رضوانی، امیرحسین 
محمود پور، میالد اهلل وردی، مجتبی شجاعی، 
آراد سلیمان پور و شیرزاد قادری در لیست وجود 
دارد که احتماال  شش ورزشکار اعزام می شوند.

گنج زاده مسابقات جهانی 
را از دست داد

یک نقره و ۲ برنز جودوکاران 
ناشنوا در مسابقات جهانی 

فرانسه

مهسا جاور به مسابقات 
برگشت

سپاهانی ها با برتری مقابل هوادار صدرنشین لیگ 
برتر باقی ماندند.

به گزارش ایسنا، دیدار دو تیم ســپاهان هواداردر 
قالب هفته سوم لیگ برتر در ورزشگاه نقش جهان برگزار شد این دیدار 

با برتری یک بر صفر سپاهانی ها به پایان رسید.
دو تیم در دقایقی از بازی روی دروازه یکدیگر فشار آوردند اما موفق 
نبودند تا این که دانیال اسماعیلی فر در دقیقه ۸۴ در ازدحام بازیکنان 
گردی را باز کند. دو تیم در محوطه جریمه توانست دروازه مهرداد بشا
گردان نویدکیــا به پایان رســید تا  این دیــدار در نهایت بــا برتری شــا
سپاهانی ها با این پیروزی ۹ امتیازی شوند و صدرنشین باقی بمانند. 

گردان عنایتی بدون امتیاز باقی ماندند. در مقابل نیز شا
نکته قابل توجه مصدومیت کمک داور این دیدار در دقیقه ۲۵ بود 

بود که باعث شد بازی دقایقی متوقف شود.
هم چنین در دیگر بازی هم زمان شهرخودرو و نفت مسجدسلیمان 
در ورزشــگاه امام رضا )ع( مشــهد به مصاف هم رفتند که این دیدار 

گردان فراز کمالوند به پایان  با برتری یک بر صفر و خارج از خانه شــا
رسید. عماد میرجوان در دقیقه ۸۰ تک گل نفتی ها را به ثمر رساند. 

نفتی ها با این پیروزی سه امتیازی شدند اما در مقابل شهر خودرو 
با این شکست یک امتیازی باقی ماند.

پیروزی سخت سپاهان مقابل هوادار

خبر

ســرمربی ســپاهان در خصــوص 
عملکرد تیمش بعد از پیروزی برابر 

حریف توضیحاتی داد.
به گزارش ایمنا، محرم نوید کیا سرمربی سپاهان در 
نشســت خبری پس از پیروزی تیمــش برابر هــوادار 

اظهار کرد: بــازی فوق العاده پیچیــده ای بود. تصور 
چنین بازی را از هوادار نداشتیم. دو بازی قبلی آنها را 
دیده بودیم و این چنین نتوانسته بودند کار کنند. اما 
در این بازی توانستند تمام فضا را به روی ما ببندند. در 
واقع در این بازی ساختار جدیدی از خود به نمایش 

گذاشــتند. وی ادامه داد: ســازماندهی دفاعی فوق 
العاده قوی از تیم حریف شاهد بودیم، نیمه دوم بهتر 
شــدیم و بازیکنان را توجیه کردیم. با تعویض هایی 
که داشــتیم ســعی کردیم از فضاها اســتفاده کنیم و 
سرعت مان را باال ببریم. بچه هایی که تعویض شدند، 

خیلی به ما کمک کردند و این برد را مدیون بازیکنان 
تعویضی هســتیم. نوید کیا در خصوص دعوتش به 
کمیته اخالق تصریح کرد: به خاطر مصاحبه بازی با 
نفت مسجد سلیمان بود و رفتیم و نشستیم و نظرات 
خود را با سه عضو کمیته انضباطی گفتیم. آنها هم 

نظرات خود را گفتند و موضوع خاصی نبود.
وی با اشاره به بازی دفاعی حریف افزود: طبیعی است 
که فشار زیادی را در این بازی تحمل کردیم که البته 
برای بچه های ما خوب بود. شــاید خیلــی از تیم ها 
بخواهند با دفاع از ما امتیاز بگیرند و این ما هستیم که 
باید بیشتر کار کنیم و موقعیت ایجاد کنیم. واقعیت 
فوتبال این است که ســازماندهی دفاعی راحت تر از 
ســاختار هجومی اســت و برنامه های حملــه نیاز به 

راهکار بیشتر و بهتر دارد.
سرمربی تیم ســپاهان، در خصوص دســت زدن به 
ترکیب برنده خاطر نشان کرد: معتقدم تغییرات زیاد به 
تیم ها کمک نمی کند و ما هم با کمترین تغییرات جلو 
می رویم. باید نوع بازی خود را به حریف دیکته کنیم 
و اینکه مدام تغییرات داشته باشیم اشتباه است. البته 
امیدوارم روزی نرسد که فکر کنم این دیدگاه اشتباه 

بوده و باید تغییرات زیاد می دادم.
وی تصریح کرد: من هیچ وقت این نوع فوتبال را کثیف 
نمی دانم و بلکه منطقی است. تیم ها دوست دارند 
از شانس شأن استفاده کنند و از ما امتیاز بگیرند. در 
نیمه دوم مسابقه ما بودیم که اصرار به حمالت بیشتر 
داشتیم و عصبانی نشدیم. در مجموع هیچ ایرادی به 

تیم هوادار نمی گیرم.

نویدکیا:

بازی فوق العاده پیچیده ای بود!

خبر
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مثلث مرگ در بدن انسان چیست؟
بدن انسان یکی از معجزات پروردگار 
اســت به این دلیل که بدن انسان 
متشــکل از رگ هــا و ســلول های 
زیادی می شود. بدن انســان دارای نقاط ویژه زیادی 
اســت که می توان آن هــا را نقــاط ضعفی دانســت که 
می توانــد در بدن وجود داشــته باشــد؛ زیــرا آن نقاط، 
حساس ترین مناطقی هستند که می توانند مشکالت 

سالمتی زیادی را برای انسان ایجاد کنند.
این مناطقی، مناطقی هستند که می توانند حساس 
ک تلقی شوند؛ همچنین شخص نباید آن را  یا خطرنا
در معرض هر گونه خطر یا صدمه مســتقیم قرار دهد؛ 
زیرا در آن صورت، وضعیت سالمتی یا خطرات ناشی از 
آسیب می تواند به حدی وخیم شود که در برخی مواقع 

قابل درمان نباشد.
     مثلث مرگ در بدن انسان چیست؟

یکی از مهمترین نکاتی که بسیاری از مردم درباره چهره 
انسان نمی دانند مثلث مرگ است. مثلث مرگ نمادی 
از آن ناحیه ای اســت که بین باالی بینی تا کناره های 

دهان از سمت دیگر به شکل مثلث ادامه دارد.
از ایــن رو بــه آن مثلــث مرگ می گوینــد زیرا مهــم ترین 
ناحیه ای اســت که در صــورت انســان وجــود دارد؛ به 
گونه ای که فرد نبایــد آن منطقه را در معــرض هر گونه 

که می تواند زندگی را تهدید کند. آسیب قرار دهد چرا
     خطر آسیب دیدگی مثلث مرگ در صورت چه 

گونه است؟
یکی از موارد مهمی که بایــد بدانیم خطرات احتمالی 
هنگام قرار گرفتن در معرض آسیب در منطقه خطر یا به 
اصطالح مثلث مرگ است که می تواند فرد را با مشکالت 

سالمتی زیادی روبرو کند و حتی به مرگ او منجر شود.

آسیب در آن ناحیه می تواند منجر به پارگی کامل صورت 
در رگ های تشکیل دهنده آن ناحیه شود، همچنین 
کتری را به جریان خون بدن  می تواند انواع مختلف با
انســان وارد کند و منجر به آســیب انســان بــا خطرات 

زیادی شود.
هر نوع خطر یا  آســیب دیدگی در ایــن ناحیه می تواند 

مشکالت زیر را به دنبال داشته باشد:
1. تحریک

یکی از مواردی که می تواند منجر به فشار بر آن ناحیه 
کنه در صورت است  شود، ظهور تعداد زیادی جوش یا آ
که باعث می شود این ناحیه در معرض عفونت مکرر قرار 
گیرد. مثلث مرگ ناحیه ای است که جوش ها به طور 

گسترده در آن پخش شده است.
گر آن ناحیه تحت فشار قرار گیرد، می تواند  همچنین ا
منجر به نوعی التهاب شدید در آن نواحی صورت شود. 
در این حالت، غلبه بر جوش ها یا از بین بردن آن ها در هر 

صورت دشوار خواهد بود.
2. خونریزی

ک ترین مواردی که یک فرد می تواند با  یکی از خطرنا
آن روبرو شــود، خونریزی است که می تواند در نتیجه 
صدمات صورت ایجاد شــود. مشخص اســت که فرد 
مســتعد خراشــیدگی  می تواند منجر به قرار گرفتن در 

معرض یک نوع خونریزی ساده شود.
یکی از موارد مهمی که باید بدانیم این است که این نوع 

خونریزی می تواند منجر به انسداد منافذی شود که 
خونریزی از آن ناشی می شود.

۳. عفونت
کی که فــرد می توانــد از آلودگی آن  یکی از مــوارد خطرنا
ناحیــه در صــورت در معــرض آن قــرار گیرد این اســت 
کــه خونریــزی باعث ایجــاد عفونت شــده و گســترش 
کتری هایی که به منافذ مسدود شده نفوذ کرده اند. با

این سلول های مسدود شده انواع مختلفی از باکتری ها 
را به بقیه ســلول های اطــراف صورت انســان منتقل 
می کند که در نتیجه تماس با انواع مختلف باکتری های 
نفوذ یافته باعث عفونت بقیه ســلول های موجود در 

صورت انسان می شود.

دانستنی ها
مشغله های موجود در زندگی روزمره باعث می شود 
بسیاری از افراد وظایف روزانه خود را فراموش کنند، 
به همین دلیل محققــان روشــی را ابــداع کرده اند 
که می تواند به افــراد فراموش کار کمک کنــد. آیا تا 
به حال فهرســتی از کار هایی که بایــد انجام دهید 
تهیــه کرده اید، امــا حتی فرامــوش کنید کــه به آن 
فهرســت نگاه کنید؟ یا مثــال برای تان پیــش آمده 
یک تایمر را برای یادآوری تنظیم کنید، اما  در اتاق 
دیگــری هســتید و اصال صدایــش را نمی شــنوید؟ 
محققــان دانشــگاه هاروارد یک رویکــرد جایگزین 
ساده برای یادآوری وظایف و کار ها کشف کرده اند 
به نــام یــادآوری از طریــق ارتباط. ایــن روش بدین 
صورت اســت که مثــال می خواهیــد به یاد داشــته 
باشید که امروز بعد از ظهر با پزشک تماس بگیرید. 
نوه تان لگوهایش را روی میز آشــپزخانه گذاشته و 
جمع نکرده اســت. یک ارتباط ذهنــی برقرار کنید 
که وقتی لگو ها را کنار گذاشتید، به یاد بیاورید باید 
با پزشــک خود تماس بگیرید. تاد راجرز، استادیار 
مدرسه هاروارد کندی، می گوید: »ما به این نتیجه 
رســیدیم که یادآوری های مبتنی بر نشــانه زمانی 
مؤثرتر هســتند که نشــانه های انتخاب شــده هم 
غیرمعمول باشند و هم به ویژه در لحظه ای که کار 
باید انجام شود، قابل توجه باشند. بنابراین، فقط 
مرتبط کردن میز آشــپزخانه، که هر روز می بینید، 

بــرای ارتبــاط دادن بــا موضــوع تماس با پزشــک، 
به اندازه اســتفاده از لگو هــای نوه تان کــه روی میز 
آشپزخانه تان مانده بود، یادآوری مؤثری نیست، 
خ می دهــد. در  گر ایــن اتفــاق بــه نــدرت ر البتــه ا
مطالعه ای از ۸۷ شرکت کننده خواسته شد تا یک 
کار کامپیوتری یک ســاعته را انجام دهند و در ازای 
گر  آن پول بگیرند. همچنین به آن ها گفته شد که ا
هنگام گرفتن پول یادشان بیفتد که یک گیره کاغذ 
بردارند، یک دالر اضافی هم به خیریه اهدا می شود. 
به حدود نیمی از آن ها گفته شد که مجسمه فیل 
به عنــوان یادآور برداشــتن گیــره، روی پیشــخوان 
قــرار می گیرد.نتایــج نشــان داد کــه ۷۴ درصــد از 
افرادی که نشانه فیل به آن ها گفته شده بود، به یاد 
داشتند که گیره کاغذ را بردارند، در حالی که تنها ۴۲ 
درصد از افرادی که هیچ نشانه ای نداشتند، گیره را 
برداشتند. البته  نکات دیگری برای کمک به تقویت 
حافظه وجود دارد، از جمله رژیم غذایــی و ورزش. 
مشخص شده است که داشتن یک سبک زندگی 

سالم به زندگی شناختی فرد کمک می کند.
ما در جهانی زندگی می کنیم که محرک های زیادی 
برای جلب توجه ماوجود دارند. راجرز می گوید: این 
نوع یادآوری ها، شبیه بستن یک نخ به دور انگشت، 
گاهی اوقــات می تواننــد مؤثرتــر از یادداشــت های 

الکترونیکی یا نوشتاری باشند.

محققــان بــه یافته هــای جدیــدی در رابطــه 
بــا ارتبــاط چــروک پوســت پیشــانی و گروهــی از 

بیماری ها دست پیدا کردند.
طبق تحقیقــی جدید کــه در فرانســه بــه انجام 
رسیده است، دانشــمندان دریافتند که وجود 
چین و چروک های قســمت پیشانی، می تواند 
نشانه ای از احتمال ابتالی افراد به بیمای های 
قلبی نسبت به همسن های خود که این چین و 

چروک ها را ندارند، باشد.
نتایج ایــن تحقیــق حاصــل کاری آماری اســت 
و هنــوز دلیــل بــروز بیمــاری قلبــی در ایــن افراد 
ناشناخته است، اما دانشمندان ارتباط بین این 

دو را به عواملی که منجر به ایجاد پیری زودرس 
و مشکالت عروقی می شود، مرتبط می دانند.

دانشــمندان اعتقــاد دارنــد کــه بــرای یافتــن 
دلیل واقعی ارتبــاط بین چروک های پوســت و 
بیماری هــای قلبی نیاز به تحقیقات بیشــتری 
اســت، اما می توان با نگاه کردن به چروک های 
پوســتی افراد مســتعد، احتمال ابتالی افراد به 
بیماری هــای قلبــی عروقــی را با درصــد بهتری 
تشــخیص داد و چراغ خطر را برای آن ها روشــن 
کــرد. با ایــن حال، ایــن دانشــمندان ارتبــاط 
چروک های پوستی با بیماری های فشار خون 

باال و کلسترول خون را رد کردند.

گر به خاطر مشغله ذهنی فراموشکار هستید، بخوانید ا

هشدار؛ چروک های صورت از یک بیماری مرگبار خبر می دهند

فراموشکاری

قلب

یک متخصص تغذیه روس می گوید، افراد مبتال 
به دیابت موز مصرف نکنند.

آلنا اســتپانوا، متخصــص تغذیه در روســیه در 
گزارشــی اعالم کــرد که مــوز برای ســالمتی چه 
ارزشی دارد و برای چه کسانی بهتر است که موز 

را از رژیم غذایی خود حذف کنند.
این متخصص گفت: موز های رســیده دارای 
شاخص گلیسمی نسبتا باالیی هستند، به این 
معنی که قند خون پس از مصرف موز به سرعت 
افزایش می یابــد. همچنین موز بــرای افرادی 
که انســولین مصرف می کنند و دیابــت دارند، 

توصیه نمی شود. 
این متخصص تغذیه روس گفت: مصرف موز به 
کارید در آن برای اسهال و سندرم  دلیل وجود سا
روده تحریک پذیر باید به حداقل برسد. عالوه 
بر این، این متخصص تغذیه اضافه کرد که موز 
فقط برای افرادی که این بیماری ها را ندارند، 
مفید اســت. موز منبع تریپتوفان، پیش ساز 
ســروتونین )هورمــون شــادی( اســت. عــالوه 
بر این، موز حاوی اینولین است که نوعی فیبر 
محلول اســت که تأثیر مفیدی بر تخلیه روده 
دارد و فیبر محلول یک ماده غذایی پربیوتیک 

است.
موز بیش از حد رســیده از ۹۰ تــا ۱۰۰ کیلو کالری 
در هر ۱۰۰ گرم برخوردار اســت. این موز سرشــار 
کســیدان های  از کاتچیــن هســتند - آنتــی ا
قدرتمنــدی کــه از ســلول ها در برابــر آســیب 

محافظت میکنند.
اولگا کوبلوروا در ادامه معتقد اســت: شاخص 
گلیســمی موز های رســیده حدود ۷۰ اســت - 
گر اضافــه وزن دارید، بهتر اســت موز  بنابراین ا
رسیده را کنار بگذارید. بر خالف موز سبز، هضم 
آنها آسان است: در طول کار طوالنی مدت، این 

موز منبع انرژی سریع خواهد بود.
در هر صورت یک یا دو موز در روز برای بدن مفید 
اســت: "یک موز حاوی حدود ۱۰ درصد مقدار 
پتاســیم روزانه و تقریبا ۳۰ درصد نیاز روزانه به 
اسید فولیک برای بدن است که برای عملکرد 

طبیعی قلب و بدن الزم است.

تغذیه

قند خونتان باالست، 

لب به موز نزنید

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد بیمارانی که 
از سندرم »کووید طوالنی« رنج می برند، ممکن است 
عالئمی داشــته باشــند که یک سال یا بیشــتر طول 
کشیده و شــغل و کارهای روزمره شــان را به خطر می اندازد. محققان با 
بررسی بیش از ۱۵۰ نفر با اثرات طوالنی مدت کووید ۱۹ دریافتند که بیماران 
مشکالت فکری، خستگی، مه مغزی، سردرد، مشکالت خواب و سرگیجه 
را گزارش کردند. »دیوید پوترینو«، محقق ارشد این مطالعه از دانشکده 
کثر افــرادی که مورد  پزشــکی آیســان نیویورک، در این باره می گویــد: »ا

مطالعه قرار گرفتند حداقل برای یک سال بیمار بودند و هنوز مشکالت 
قابل توجهی در مشارکت در زندگی، احساس تندرستی و سالمت عمومی، 
توانایی اجتماعی شدن و توانایی انجام وظایف روزانه داشتند.« وی در 
ادامه افزود: »علت کووید طوالنی مدت مشخص نیست. اما این احتمال 
کنش هایی ایجاد کند  وجود دارد که کروناویروس ماه ها بعد همچنان وا
یا شاید سیستم ایمنی بدن را تغییر داده باشد و این همان چیزی است 
که باعث این عالئم پایدار می شود.« پوترینو اذعان داشت که این عالئم 
کنش های فیزیکی واقعی به ویروس هستند و ناشی از مشکالت روحی  وا

و روانی نیســتند. او گفت: »ایــن بیماران عالئمی را نشــان می دهند که 
مطابق با بیش از ۱۰۰ سال سابقه مربوط به بیماری پس از ویروسی است. 
بنابراین، این یک پدیده شناخته شده است که همراه با ویروس ها به ویژه 

ویروس های جدید رخ می دهد.«
توانبخشی برای بیماران دچار کووید طوالنی مدت شامل چندین مرحله 
شناسایی و اجتناب از محرک ها است. همچنین شامل تمرینات مالیم 
برای کمک به برنامه ریزی مجدد سیستم عصبی خودمختار است که 

عملکردهای غیرارادی حیاتی بدن را تنظیم می کند.

نتایج مطالعه جدید نشان می دهد؛

سندرم »کووید طوالنی« تا یک سال ادامه دارد

پژوهش

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

برابر آرا صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دونوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 

نمایند. 
1( رای شماره 2۳8۶ مورخ 1۴۰۰/۰7/11 هیات: آقای محمدحسین کیخا به شناسنامه 
شماره 298۰ کدملی 12۶21۰1۴۴1 فرزند محمدعلی، ششدانگ یکباب کارگاه به 
مساحت 7۴7 مترمربع پالک شماره ۳۵ فرعی از ۴ اصلی واقع در عیسی آباد بخش دو 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی علیرضا پورعسگری
2( رای شماره 2۳87 مورخ 1۴۰۰/۰7/11 هیات: آقای عبدالحمید جزائری نوش آبادی 
به شناسنامه شماره ۵۰9 کدملی 12۶19۳۵۴21 فرزند علی اکبر، ششدانگ یکباب 
کارگاه به مساحت ۶۰۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۶۳ فرعی از ۴ اصلی 

واقع در عیسی آباد بخش دو حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
۳( رای شماره 2۳88 مورخ 1۴۰۰/۰7/11 هیات: آقای صادق بهره دار به شناسنامه 
شماره 1۵ کدملی 12۶۳1۴29۵8 فرزند کرمعلی، ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 
۶۰۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۶۳ فرعی از ۴ اصلی واقع در عیسی آباد 

بخش دو حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
۴( رای شماره 2۴۳8 مورخ 1۴۰۰/۰7/1۴ هیات: آقای ماشااله متولی بیدگلی به 
شناسنامه شماره 2۰9 کدملی ۶199۵۵۵۴۶۵ فرزند حسین، ششدانگ یکباب گلخانه 
به مساحت 81۳۶.2۶ مترمربع پالک شماره ۳۴ فرعی از ۵۵ اصلی واقع در مزرعه نو بخش 
دو حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی و ابتیاعی از مالکین رسمی محمد واحدیان و 

احمد ابراهیم آبادی
۵( رای شماره 2۳71 مورخ 1۴۰۰/۰7/11 هیات: آقای محمد توکلی بیدگلی به 
شناسنامه شماره 1۵ کدملی ۶199۳798۴۵ فرزند علی اکبر، ششدانگ یکدرب باغ به 
مساحت ۶۵9 مترمربع پالک شماره 89 فرعی از 2 اصلی واقع در ایوب آباد بخش سه حوزه 
ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی و ابتیاعی از مالکین رسمی خاتون توکلی و حسین توکلی
۶( رای شماره 2۳7۳ مورخ 1۴۰۰/۰7/11 هیات: آقای علیرضا دانیالی بیدگلی به 
شناسنامه شماره 12۵۰۰1۴271 کدملی 12۵۰۰1۴271 فرزند عباس، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 12۰.2۵ مترمربع پالک شماره ۳289 فرعی از پالک ۳ اصلی 
واقع در معین آباد بیدگل بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی علی 

مینایی بیدگلی
7( رای شماره 2۳8۵ مورخ 1۴۰۰/۰7/11 هیات: آقای نوراله شاطریان به شناسنامه 
شماره 18۶ کدملی ۶1997۴1۰۳1 فرزند ماشااله، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 7۴ 
مترمربع پالک شماره ۳29۰ فرعی مفروز و مجزی از 1 فرعی از ۳ اصلی واقع در معین آباد 

بیدگل بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی علی مینائی
8( رای شماره 2۴۳9 مورخ 1۴۰۰/۰7/1۴ هیات: آقای سیدامیرمهدی مؤمنی ثانی 
)با والیت پدرش سیدعلی محمد( به کدملی ۶19۰۳2۰۰۰7، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 2۴8.7۰ مترمربع پالک شماره 1۰۳۵ فرعی مفروز و مجزی از 1۰۶ فرعی از 
۶ اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک 

رسمی علی صائبی بیدگلی
9( رای شماره 2۳89 مورخ 1۴۰۰/۰7/12 هیات: آقای مرتضی زاهدی به شناسنامه 
شماره 7۵ کدملی ۶199۴۵۶9۵۵ فرزند حسین خان، ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت ۶1.7۵ مترمربع پالک شماره 9 فرعی مفروز و مجزی از 2 فرعی از 1۵۴ اصلی و 
قسمتی از مشاعات تابعه آن واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی 

از مالک رسمی علیمحمد زاهدی
1۰( رای شماره 2۳9۰ و 2۳91 مورخ 1۴۰۰/۰7/12 هیات: آقای علی شفائی مقدم 

به شناسنامه شماره 1۵۳ کدملی ۶199۴۶7۶71 فرزند علی اکبر و خانم مهین جوادی 
به شناسنامه شماره 22 کدملی ۶199۵19۰۶1 فرزند جواد )بالمناصفه(، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 178 مترمربع پالک شماره 8 فرعی از 299 اصلی واقع در اماکن 

بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رسمی
11( رای شماره 2۴1۰ الی 2۴18 مورخ 1۴۰۰/۰7/1۴ هیات: آقای سیدمهدی 
سبحانی بیدگلی کدملی ۶199۶۵۶۶11 نسبت به ۳۶ سهم مشاع و خانم زهرا کاوانی 
کدملی ۶199۵119۴8 نسبت به ۶ سهم مشاع به انضمام بهای ثمن عرصه و اعیان و 
آقای سیدحسین سبحانی بیدگلی کدملی ۶1999۴77۶2 نسبت به ۳۶ سهم مشاع 
و آقای سیدعلی سبحانی بیدگلی کدملی ۶19۰1۴۶821 نسبت به2۰ سهم مشاع و 
خانم فاطمه سادات سبحانی بیدگلی کدملی ۶19۰2279۰2 نسبت به1۰ سهم مشاع 
و خانم فاطمه سبحانی بیدگلی کدملی ۶199۶۶۵971 نسبت به 18 سهم مشاع و خانم 
معصومه سبحانی بیدگلی کدملی ۶199227۴۳۳ نسبت به81 سهم مشاع و خانم 
نرجس سادات سبحانی بیدگلی کدملی ۶1999۶۵۵۳1 نسبت به 18 سهم مشاع و 
خانم هاجرسادات سبحانی بیدگلی کدملی ۶1997۰۵۳19 نسبت به 18 سهم مشاع از 
2۴۳ سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳78 مترمربع پالک شماره 1۰ فرعی مفروز و 
مجزی از یک إلی8 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک ۴87 اصلی واقع در اماکن بخش۳ 

حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رسمی
12( رای شماره 2۳7۶ مورخ 1۴۰۰/۰7/11 هیات: خانم معصومه نگاری به شناسنامه 
شماره 91 کدملی ۶199۶۳۵۳29 فرزند محمد، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۳2 
مترمربع پالک شماره 1۰ فرعی مفروز و مجزی از قسمتی از مشاعات پالک ۵8۰ اصلی 
واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی طیبه 

معظمی
1۳( رای شماره 2۳92 مورخ 1۴۰۰/۰7/12 هیات: آقای علی شفائی مقدم به شناسنامه 
شماره 1۵۳ کدملی ۶199۴۶7۶71 فرزند علی اکبر، ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
9۳ مترمربع پالک شماره 1۴ فرعی مفروز و مجزی از ۶ فرعی از ۶7۵ اصلی واقع در اماکن 

بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمی
1۴( رای شماره 2۳9۳ و 2۳9۴ مورخ 1۴۰۰/۰7/12 هیات: خانم جمیله سعدآبادی 
آرانی به شناسنامه شماره 8۳ کدملی ۶199۶۰2۰72 فرزند علی محمد نسبت به 
1۰۰ سهم مشاع و خانم کبریا سعدآبادی آرانی به شناسنامه شماره 2۳۰ کدملی 
۶199۴۰7۳۴2 فرزند آقاگل نسبت به 1۵۵ سهم مشاع از 2۵۵ سهم ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 2۵۵ مترمربع پالک شماره ۳۴ فرعی مفروز و مجزی از باقیمانده 21 فرعی از 
2۳22 اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین 

رسمی وراث آقاگل سعدآبادی
1۵( رای شماره 2۴19 مورخ 1۴۰۰/۰7/1۴ هیات: آقای محمد معینی آرانی به 
شناسنامه شماره ۶721 کدملی ۶1991۰719۵ فرزند محمود، ششدانگ یکباب دکان 
به مساحت ۳۰ مترمربع پالک شماره ۳1 فرعی مفروز و مجزی از 2۴ فرعی از 2۴۶۰ اصلی 
و قسمتی از مشاعات 2۴۶۰ اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک رسمی زهرا عصاری
1۶( رای شماره 2۳9۵ مورخ 1۴۰۰/۰7/12 هیات: خانم کبری مرنجابیان آرانی به 
شناسنامه شماره 2۰ کدملی ۶199۵۴7۳81 فرزند رمضانعلی، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 1۶9.۳1 مترمربع پالک شماره 9 فرعی مفروز و مجزی از 1 و 2 و ۳ و ۶ و 7 و 
8 فرعی و قسمتی از ۴ و ۵ فرعی و مشاعات از پالک 2۵۵۳ اصلی واقع در اماکن بخش 
سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمی و ابتیاعی از مالکین رسمی بتول رزاقیان 

و وراث عباس رزاقیان
17( رای شماره 2۳9۶و2۳97 مورخ 1۴۰۰/۰7/12 هیات: آقای محمد دشتی آرانی 
به شناسنامه شماره 8۳ کدملی ۶199۵22۵۳2 فرزند حسن و خانم طاهره زارع آرانی به 
شناسنامه شماره 2۶۴ کدملی ۶199۵2۴۳۴9 فرزند احمد )بالمناصفه(، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 28۵.2۵ مترمربع پالک شماره 1۰2۵1 فرعی مفروز و مجزی از 
1189 فرعی و 2۶۴۶ فرعی از 2۶۳7 اصلی واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبت ملک 

آران و بیدگل. مالکین رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی علی اکبر مؤمن زاده
18( رای شماره 2۳98 مورخ 1۴۰۰/۰7/12 هیات: آقای مهدی قهاری بیدگلی 

به شناسنامه شماره 11۳7۴ کدملی ۶1991۵۳72۳ فرزند علی محمد، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 1۶۰ مترمربع پالک شماره 1۰2۵2 فرعی مفروز و مجزی از 1۳۶ 
فرعی از 2۶۳7 اصلی واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک 

رسمی
19( رای شماره 2۴۰2 مورخ 1۴۰۰/۰7/12 هیات: خانم یسری سلمی به شناسنامه 
شماره 127۶۰۰۴۳۶2 کدملی 127۶۰۰۴۳۶2 فرزند احمد، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 12۵ مترمربع پالک شماره ۳۵۴1 فرعی از 2۶۳8 اصلی واقع در احمدآباد 

بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل
2۰( رای شماره 2۴۰۳ مورخ 1۴۰۰/۰7/12 هیات: آقای مهدی ذاکری به شناسنامه 
شماره 1۰272 کدملی ۶1991۴2۶8۳ فرزند محمد، ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
به مساحت ۳2۳ مترمربع پالک شماره ۳۵۴2 فرعی از 2۶۳8 اصلی واقع در احمدآباد 
بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی خانم پریوش زاهدی 

و علی اکبر بصیری
21( رای شماره 2۴۰۴ مورخ 1۴۰۰/۰7/12 هیات: آقای جواد مرادپور آرانی به 
شناسنامه شماره ۳2 کدملی ۶199۶۰1۵۶۴ فرزند علی محمد، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 2۰۳.8۰ مترمربع پالک شماره ۳۵۴۳ فرعی مفروز و مجزی از ۶۴ فرعی از 
2۶۳8 اصلی واقع در احمدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک 

رسمی عباس حاجی حسینی آرانی
22( رای شماره 2۴۰۵ مورخ 1۴۰۰/۰7/12 هیات: خانم معصومه سرکار ارانی به 
شناسنامه شماره 17۳9 کدملی 12۶19۶۴۴7۰ فرزند اسمعیل، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 89.9۰ مترمربع پالک شماره ۳۵۴۴ فرعی مفروز و مجزی از باقیمانده پالک 
2۶۳8 اصلی واقع در احمدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک 

رسمی علی اصغر مطمئن 
2۳( رای شماره 2۴۰۶ مورخ 1۴۰۰/۰7/12 هیات: آقای سلمان عدنیان آرانی به 
شناسنامه شماره 79 کدملی ۶1997۰7۵91 فرزند محمد، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 28۳.۴1 مترمربع پالک شماره ۳۵۴۵ فرعی مفروز و مجزی از ۶1 فرعی از 
2۶۳8 اصلی واقع در احمدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین 

رسمی عزیزاله دادگر و عذری سالمی ستوده
2۴( رای شماره 2۴۰7 مورخ 1۴۰۰/۰7/12 هیات: خانم عطیه قنائی مقدم آرانی به 
شناسنامه شماره 7982 کدملی ۶199119789 فرزند مسلم، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 12۴.۵۰ مترمربع پالک شماره 21۳۶ فرعی مفروز و مجزی از 182 فرعی از 
2۶۴۰ اصلی واقع در آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک 

رسمی هیات موسس دانشگاه پیام نور آران و بیدگل به نمایندگی آقای حسن فیروزی 
2۵( رای شماره 2۴۰8 مورخ 1۴۰۰/۰7/12 هیات: خانم عطیه قنائی مقدم آرانی به 
شناسنامه شماره 7982 کدملی ۶199119789 فرزند مسلم، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 11۳.۵۰ مترمربع پالک شماره 21۳7 فرعی مفروز و مجزی از 182 فرعی از 
2۶۴۰ اصلی واقع در آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک 

رسمی هیات موسس دانشگاه پیام نور آران و بیدگل به نمایندگی آقای حسن فیروزی
2۶( رای شماره 2۴2۰ و 2۴21 مورخ 1۴۰۰/۰7/1۴ هیات: آقای احمدرضا محمدعلی 
زاده آرانی به شناسنامه شماره ۳۶2 کدملی ۶199۵۳2821 و خانم شمسی باغبانی آرانی 
به شناسنامه شماره ۳1 کدملی ۶199۵7۵8۰۶ فرزند تقی )بالمناصفه(، ششدانگ 
یکبابخانه )که جوی عمومی مزرعه آراندشت از آن می گذرد( به مساحت 191.21 مترمربع 
پالک شماره 21۳8 فرعی مفروز و مجزی از باقیمانده ۴۳ فرعی از 2۶۴۰ اصلی واقع 
در آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی ابوالفضل 

قدیریان آرانی
27( رای شماره 2۴22 و 2۴2۳ مورخ 1۴۰۰/۰7/1۴ هیات: آقای مرتضی حاجیان آرانی 
به شناسنامه شماره ۶19۰۰۴۳۳1۳ کدملی ۶19۰۰۴۳۳1۳ فرزند علیرضا و خانم نیره 
قمبری قمصری به شناسنامه شماره ۶19۰11۵۳۵7 کدملی ۶19۰11۵۳۵7 فرزند 
ناصر )بالمناصفه(، ششدانگ یکباب چهاردیواری مشتمل بر ساختمان به مساحت 1۴۳ 
مترمربع پالک شماره 21۳9 فرعی مفروز و مجزی از ۴17 فرعی از 2۶۴۰ اصلی واقع در 
آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی علیرضا حاجیان

28( رای شماره 2۴2۴ و 2۴2۵ مورخ 1۴۰۰/۰7/1۴ هیات: آقای حسین جهانمردی 
به شناسنامه شماره ۶19۰۰۵۵8۰1 کدملی ۶19۰۰۵۵8۰1 فرزند علی و خانم فاطمه 
خاجه آرانی به شناسنامه شماره ۰ کدملی ۶19۰۰787۴۵ فرزند علی )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 19۵ مترمربع پالک شماره 21۴۰ فرعی مفروز و مجزی 
از 27۴ فرعی از 2۶۴۰ اصلی واقع در آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک رسمی مهدی صالحیان 
29( رای شماره 2۴2۶ مورخ 1۴۰۰/۰7/1۴ هیات: خانم فاطمه سادات عباس زاده 
آرانی به شناسنامه شماره 9111 کدملی ۶1991۳1۰۵۳ فرزند سیدجواد، ششدانگ 
یکبابخانه و چندباب مغازه به مساحت 2۵۵.7۴ مترمربع پالک شماره 21۴1 فرعی مفروز 
و مجزی از 1۳ فرعی از 2۶۴۰ اصلی واقع در آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی رحمت اله صفایی 
۳۰( رای شماره 2۴۳۴ و 2۴۳۵ مورخ 1۴۰۰/۰7/1۴ هیات: آقای محمد میرشکار به 
شناسنامه شماره 11 کدملی 12۶2۴۴1۴۰۴ فرزند رضا و آقای غالمرضا معتمدی به 
شناسنامه شماره 298 کدملی ۰۴91197۳22 فرزند اسداله )بالمناصفه(، ششدانگ 
قلعه شهریاری به مساحت ۳21۶.98 مترمربع پالک شماره ۶ فرعی از 2717 اصلی واقع 
در بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی وراث آقاجواد کیهان
۳1( رای شماره 2۴۳1 مورخ 1۴۰۰/۰7/1۴ هیات: خانم فاطمه بخشی کالهی آرانی 
به شناسنامه شماره 2۳88 کدملی ۶1999۳7971 فرزند دخیل، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 118.۵۰ مترمربع پالک شماره ۶۶9۰ فرعی مفروز و مجزی از ۵2۳۰ فرعی 
از 28۴۰ اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی 

از مالک رسمی حبیب اله حاجیان
۳2( رای شماره 2۴۳2 مورخ 1۴۰۰/۰7/1۴ هیات: خانم طیبه خدمتیان بیدگلی به 
شناسنامه شماره ۴۴ کدملی ۶1997۵۴۵22 فرزند یوسف، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 1۰۵.7۵ مترمربع پالک شماره ۶۶91 فرعی مفروز و مجزی از ۵2۳۰ فرعی از 
28۴۰ اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از 

مالک رسمی حبیب اله حاجیان
۳۳( رای شماره 2۴۳۳ مورخ 1۴۰۰/۰7/1۴ هیات: خانم اعظم خانی آرانی به شناسنامه 
شماره ۳۵۰ کدملی ۶199۵9۵۴۰8 فرزند یداله، ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
9۳.۵ مترمربع پالک شماره ۶۶92 فرعی مفروز و مجزی از ۵۵۵۵ فرعی از 28۴۰ اصلی 
واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین 

رسمی سیداحمد سجادی و خانم حورا ترابی
۳۴( رای شماره 2۳۶8 مورخ 1۴۰۰/۰7/11 هیات: آقای حسین اشجعی به شناسنامه 
شماره 18۵8 کدملی 12۶۰۶۳۰۶۴1 فرزند اسمعیل، ششدانگ قطعه زمین دیمکار 
مشتمل بر یک حلقه چاه نیمه عمیق و سیخه به مساحت 8999.9۵ مترمربع پالک شماره 
1۵ فرعی مفروز و مجزی از باقیمانده پالک 28۴1 اصلی واقع در مزرعه گوره بخش سه 

حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی وراث احسان اله احسان
۳۵( رای شماره 2۳۶9 و 2۳7۰ مورخ 1۴۰۰/۰7/11 هیات: آقای شهرام شکرائیان به 
شناسنامه شماره 2۶97 کدملی 12۶197۴۰۵۰ فرزند عبداله و خانم سمانه میرعلی به 
شناسنامه شماره 12۵۰1۰8۰۰۴ کدملی 12۵۰1۰8۰۰۴ فرزند رضا )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 189.۶ مترمربع پالک شماره ۶۶۳ فرعی مفروز و مجزی 
از پالک ۴۳ اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش چهار حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک رسمی عباس صالحیان
۳۶( ری شماره 2۳72 مورخ 1۴۰۰/۰7/11 هیات: خانم فاطمه حامدی نوش آبادی 
به شناسنامه شماره ۵8۶1 کدملی ۶199۳۳۶۶2۳ فرزند ولی اله، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 1۴9.۶۳ مترمربع پالک شماره ۶۶۴ فرعی مفروز و مجزی از پالک ۴۳ اصلی 
واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش چهار حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک 

رسمی یداله بامداد نوش آبادی
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰7/2۵، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1۴۰۰/۰8/1۰ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل حامد فکریان آرانی 

– 12۰82۳7 / م الف

آگهی



www.presssimayeshahr.ir روزنامه اقتصادی، اجتماعی سیمای شهر
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: بابک ایران پور

 آدرس: اصفهان. میدان الله. مجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان. 
 طبقه اول. واحد 1۰

تلفن روابط عمومی و امور آگهی ها :  ۳۵۵۴۴۰27

نمابر:  ۰۳1-۳۵۵۴۴۰19
امور مالی:  ۳۵۵۴۴۰17

info@simayeshahr.ir :پست الکترونیکی
سامانه پیام کوتاه: ۵۰۰۰۵12۰۳۳

نمره ارزیابی کیفی: ۴1

عضو شرکت تعاونی مطبوعات کشور
عضو انجمن صنفی مدیران رسانه کشور

چاپ: شاخه سبز

سال پنجم - شماره  12۶۴
روزنامه اقتصادی اجتماعیدوشنبه   1۰ آبان  1۴۰۰ - 2۵ ربیع االول 1۴۴۳ - 1  نوامبر   2۰21

 Galaxy مطابق گزارش های منتشــر شده، ســری
G ۲۲۵ S سامســونگ احتماال دیرتر از حد انتظار، 

عرضه خواهد شد. 
همانطــور کــه انتظــار مــی رود، گوشــی های فــوق 
پیشــرفته ســری G ۲۲۵ Galaxy S  سامســونگ، 
در پاییز امســال اخبار زیــادی را به خــود اختصاص 

داده است.
گرچه رونمایی و انتشار در ژانویه ۲۰۲۲، در ابتدای  ا
ســال ۲۰۲۱ بســیار محتمل به نظــر می رســید، اما 
کی از آن است که به دلیل  شایعات منتشر شده حا
کمبود جهانی تراشه احتمال تاخیر در راه اندازی این 

سری از گوشی های سامسونگ وجود دارد.
با اینکه هنوز انتشار رسمی در هفته آخر ژانویه به طور 
کامل منتفی نیست، اما بر اساس پیش بینی های 
صــورت گرفتــه، فوریــه ۲۰۲۲ محتمل تریــن زمان 
بــرای G ۲۲۵ Galaxy S ســه گانــه سامســونگ بــه 
نظر می رسد. البته تا زمانی که مشخص نشود که 
وضعیت کمبود تراشه چگونه خواهد بود نمی توان 

به صورت قاطع نظرداد.
برخــالف Galaxy S۲۱FE کــه ممکــن اســت پــس 
 ۲۲۵ Gاز این همه تاخیر عرضه شود، مطمئنا سری
Galaxy S همچنان در ماه فوریه توجه زیادی را به 

خود جلب خواهد کرد.
فوریه سال گذشته خانواده گلکسی اس ۲۰، قبل از 
معرفی تجاری در ماه مارس، رونمایی شد، بنابراین 
به نوعی،۲۲S را می توان به عنوان یک بازگشت به 
ریشه های سامسونگ به جای یک محصول تاخیر 

خورده در نظر گرفت، مگر اینکه به تأخیر می افتد.

شــاید بــرای شــما هــم ســوال باشــد کــه چطــور 
تماس  های تصویری در واتســاپ را ضبط کنید، 
در این خبر راهکاری برای این موضوع آورده شده 
است.  بدون شــک واتساپ یکی از محبوب ترین 
برنامه های پیام رسانی است. البته عالوه بر پیام 
رســانی، این برنامــه بــرای ارائــه تمــاس صوتــی و 
تصویری نیز محبوب است، اما هیچ راه رسمی برای 
گر می خواهید گزینه ای  ضبط آنها وجود ندارد، اما ا
را برای ضبط تماس های ویدئویی واتساپ امتحان 
کنید، می توانیــد آن را از طریق برخــی راه حل ها یا 

برنامه های شخص ثالث انجام دهید.
     نحوه ضبط تماس های ویدیویی واتساپ 

در اندروید
کثر گوشی های نســل جدید این ویژگی را دارند،  ا
گر تلفن هوشمند شما از امکان ضبط صفحه  اما ا
نمایش داخلی پشتیبانی نمی کند، باید یک برنامه 
شــخص ثالث برای ضبط تماس هــای ویدئویی 
واتســاپ دانلود کنید. برنامه های ضبط صفحه 

نمایــش زیــادی وجــود دارد که بایــد یکــی از آنها را 
انتخاب کنید. می توانید برنامــه DU Recorder را 
امتحان و از آن استفاده کنید. با استفاده از قابلیت 
ضبط صفحه نمایش، شروع به ضبط تماس های 

ویدئویی در گوشی هوشمند خود کنید.
     نحوه ضبط تماس های ویدئویی 

iOS در WhatsApp
 ،iOS برای ضبط تماس های ویدئویی واتساپ در
مراحل زیر را دنبال کنید. به خاطر داشــته باشید 
که برای انجام این کار در iOS، نیازی به هیچ برنامه 

شخص ثالثی نیست.
برای این کار، ابتدا باید تماس ویدئویی واتساپ را 
آغاز کنید و سپس از پایین به سمت باال بکشید تا به 
مرکز کنترل دسترسی پیدا کنید. اکنون گزینه ضبط 
صفحه نمایش را خواهید داشت که باید روی آن 
کلیک کنید. پس از کلیک بر روی نمادی که شروع 
به ضبط صفحه می کند، باید گزینه میکروفون را 

روشن کنید.

یک استارت  آپ ژاپنی توربینی بادی طراحی کرده 
که می تواند طوفان را مهــار و نیــروی آن را به انرژی 
تبدیل کند.  با توجه به اینکه که دولت ها و شرکت ها 
در سطح جهان عجله دارند تا برای کاهش انتشار 
کثر  کربن، از ظرفیت انرژی هــای تجدیدپذیر حدا
استفاده را ببرند، مناطقی که اغلب برای آرایه های 
ع بادی مناســب نیســتند، با  خورشــیدی یا مــزار
پیشرفت های فناوری قابل استفاده و بهره برداری 
 Challenergy شده اند. در ژاپن، استارت  آپی به نام
توربین هایــی طراحی کــرده اســت که در شــرایط 
نامســاعد آب و هوایــی کار می کنــد. شــرایط های 
کثر تاسیسات بادی را تعطیل  شدیدی که معموال ا
می کند. در حالــی کــه انرژی هــای تجدیدپذیر به 
طور کلــی ســریع ترین منبع تولیــد برق در ســطح 
جهان هستند، در ژاپن بیشتر ظرفیت انرژی های 
تجدیدپذیر جدید توسط خورشید تامین می شود. 
در ســال های اخیر، دولــت ژاپن اســتفاده از انرژی 
بادی به ویژه نیروگاه بادی دریایی را آغاز کرده است.

اما با توجه به اینکه ژاپن به طور متوســط ســاالنه 
۲۶ طوفــان و طوفان هــای اســتوایی را تجربــه 

می کند و هواشناسان می گویند که با تغییرات آب و 
هوایی این طوفان ها بیشتر و قدرتمندتر می شوند، 
مسیر توسعه نیروی باد دشــوار تلقی می شود. اما 
اختراع این مهندس ژاپنی به نام شیمیزو می تواند 
نیروی مخرب طوفان ها را به یک انرژی ســودمند 
برای انســان ها تبدیــل کند. این اختــراع برخالف 
توربین های معمولی می تواند در مقابل باد و باران 
شــدید مقاومت کند. ایــن ویژگی باعث می شــود 
که ایــن توربین بــرای زادگاه این مهنــدس که ژاپن 
اســت و همینطور کشــور هایی کــه مرتبــا در آن ها 
طوفان رخ می دهد مثل چین و ایاالت متحده به 

وسیله ای مفید تبدیل شود.
     یک طوفان معادل ۵۰ سال انرژی مصرفی 

ژاپن
ع ایــن توربیــن می گوید کــه یک طوفــان به  مختر
تنهایی می تواند برای ۵۰ سال انرژی ژاپن را تامین 
گر ایــن توربیــن بتواند تمــام انــرژی حاصل  کنــد. ا
از طوفــان را دریافــت کنــد آن وقــت تنها مشــکل، 
ذخیره این انــرژی خواهد بــود و می تــوان گفت در 

شرایط فعلی امکان ذخیره آن وجود ندارد.
آتسوشــی شــیمیزو کــه ســه ســال پــس از فاجعــه 
شــرکت   ۲۰۱۱ ســال  در  فوکوشــیما  هســته ای 
Challenergy را تأســیس کــرد می گویــد: "یکــی از 
اهداف ما تبدیل طوفان ها به نقطه قوت اســت. 
گر بتوانیم تا حدی از انرژی عظیمی که طوفان ها  ا
به ارمغان می آورند اســتفاده کنیــم، می توانیم به 
طوفان ها نه به عنوان فاجعه، بلکه به عنوان منبع 

انرژی نگاه کنیم."

     اعمال فشار مایم به شکم کودک:
برای کاهش نفخ کودک فشــار مالیمی بر شــکم او 
وارد کنید و به بیرون راندن گاز به دام افتاده کمک 
نمایید یا یک حرکت پیشرفته تر را امتحان کنید و 
شکم کودک خود را روی یک توپ ورزشی بگذارید و 

به آرامی او را روی توپ حرکت دهید.
     نگه داشتن کودک روی بازو:

نیم ساعت پس از شیر دادن به کودک بدن نوزاد را 
روی ساعدتان قرار دهید، سر کودک را بچرخانید 
تا از مسدود شدن بینی یا دهان او جلوگیری شود. 
حمل کــودک در ایــن وضعیــت رو به پایین فشــار 

مالیمی را بر شکم او وارد می کند. 
     آروغ زدن بچه بعد از شیردهی:

یک استراحت بین هر اونس شیر انجام دهید تا آروغ 
گر کودک سریع شیر را بخورد و یا  کودکتان را بگیرد. ا
زمان هر وعده شیردهی به نوزاد کوتاه باشد، کودک 

خیلی سریع هوا را قورت خواهد داد. 
متخصصین اطفال توصیه می کنند که نوزاد را شیر 
دهید و ســپس به باالی شــانه کودک بزنید و آروغ 
کودک را بگیرید. صبور باشید زیرا ممکن است مدتی 
طول بکشد تا حباب های گاز به سطح برسد. سعی 
کنید برای یک یا دو دقیقه به پشــت کودک ضربه 
گر آروغ نــزد کودک را بخوابانید و  بزنید تا آروغ بزند ا

پس از چند ثانیه دوباره تالش کنید آروغ بزند. 

احتمال تاخیر در انتشار سری G ۲۲۵ Galaxy S سامسونگ 

نحوه ضبط تماس های ویدئویی واتساپ 
 iOS در اندروید و

طراحی توربین بادی برای استفاده از انرژی طوفان 

برای درمان نفخ نوزاد 
کرد بر اثر خوردن شیر مادر چه باید 

فناوری

مادر و نوزاد

کامپیوتر کوانتومی چین قدرتمندتر از نمونه آمریکایی
چیــن ادعــا می کنــد کامپیوتــر 
یــک  چیــن  کوانتومی جدیــد 
میلیون برابر قدرتمندتر از رایانه 
کوانتومی گوگل و سریع ترین رایانه کوانتومی جهان 
اســت. به نظر می رســد رقابت توســعه رایانه های 
کوانتومی بین ایاالت متحده و چین در حال افزایش 

است.
فیزیکدانــان در چیــن ادعــا می کننــد کــه دو رایانه 
کوانتومی با سرعت عملکرد باالیی ساخته اند که 
از رقبــای خــود در ایــاالت متحده پیشــی می گیرد 
و از فوتون هــای نور بــرای بــه دســت آوردن نتایج 

بی سابقه ای استفاده می کنند. 
چین قبال در توانایی های فناورانه خود اغراق کرده 
اســت، اما ایــن اغراق ها معمــوال بــه فناوری های 
دفاعی برمی گردد. یعنی این که این ادعای جدید 

می تواند واقعی باشد.
یکــی از ایــن ابررایانه هــای جدیــد کــه "جیوژانــگ 
Jiuzhang("۲ ۲( نــام دارد، می توانــد در یــک 
میلی ثانیه معادله ای را محاسبه کند که سریع ترین 
رایانه معمولی جهان بــرای انجــام آن ۳۰ تریلیون 
سال زمان نیازدارد. این پیشرفت در مصاحبه ای 
با تیم تحقیقاتــی چینی که از شــبکه دولتی چین 

پخش شد، فاش شد.
"پان جیانوی" محقق ارشد این مطالعات، گفت که 
 )۲ Zuchongzhi("۲ ابررایانه دیگر به نام "زوچونگژی
یک رایانه کوانتومی ابررســانای قابل برنامه ریزی 
۶۶ کیوبیتــی اســت و ۱۰ میلیــون برابــر ســریع تر از 
رایانــه کوانتومــی ۵۵ کیوبیتــی گــوگل موســوم به 
"ســیکامور")Sycamore ( اســت کــه آن را تبدیــل 

به ســریع ترین ماشــین در جهان می کنــد و اولین 
ماشــینی اســت که طی دو ســال گذشــته گوگل را 

شکست داده است.
"زوچونگژی ۲" نســخه بهبودیافته دستگاه قبلی 
است که سه ماه پیش تکمیل شــد"جیوژانگ ۲" 
اما یک رایانه کوانتومی متفاوت است که با نور کار 
می کند و کاربردهــای کمتــری دارد، امــا می تواند 
با ســرعت های دیوانــه وار ۱۰۰ هــزار میلیــارد )عدد 
یک با ۲۳ صفر جلــوی آن( بار ســریع تر از بزرگترین 

رایانه های معمولی امروزی کار کند.
در حالــی کــه ویژگی های ایــن رایانه هــای جدیــد 
حکایــت از انقــالب در محاســبات و رایانــش دارد، 
به ایــن زودی هــا وارد بــازار نخواهنــد شــد. این دو 

ماشین فقط می توانند در محیط های بکر و فقط 
برای کارهای بسیار خاص کار کنند و البته حتی با 
مراقبت های ویژه، آنها هنوز هم خطاهای زیادی 

مرتکب می شوند.
پروفســور "پــان" از دانشــگاه علــم و فنــاوری چین 
می گویــد: در مرحلــه بعــدی امیدواریــم بــا چهــار 
تــا پنــج ســال کار ســخت بــه تصحیــح خطاهــای 

کوانتومی دست یابیم.
رایانه های کوانتومی چین می توانند پیشرفت های 

نسل بعدی دهه های آینده را تامین کنند.
"پان" افــزود: بر اســاس فنــاوری تصحیــح خطای 
کوانتومــی، مــا می توانیــم اســتفاده از رایانه هــای 
کوانتومی اختصاصی یا شبیه سازهای کوانتومی را 

برای حل برخی از مهم ترین سؤاالت علمی بررسی 
کنیم. مدارهای "زوچونگژی ۲"  باید تا دمای بسیار 
پایین خنک شوند تا عملکرد بهینه را برای یک کار 

پیچیده ممکن کند.
محاســبه  شــامل  ماشــین  کاربردهای ایــن 
جهش های ژنی، پیش بینی قیمت سهام، جریان 
هوا در پرواز مافوق صوت و ایجاد مواد جدید است. 
با توجه به اهمیت روزافزون این فرآیندها با افزایش 
گر  ســرعت انقالب صنعتی چهارم، اغراق نیست ا
بگوییم که رایانه هــای کوانتومی در عملکردهای 
کلیدی اجتماعــی، از تحقیقــات دفاعــی گرفته تا 
پیشرفت های علمی و نسل بعدی اقتصاد، نقش 

محوری خواهند داشت. 

فناوری

حکایت

در جنوب غربی تونس روستایی بسیار کهن 
کنانش خانه هایشان را زیر  وجود دارد که سا

زمین ساخته اند. 
خانه هــای موجود در این خطــه از تونس، 
شــباهت زیــادی بــه غــار دارنــد و بــرای 
گردشــگران جالــب هســتند. بــا مــا همــراه 
باشــید تا بــا روســتای زیرزمینــی در تونس 

آشنا شوید.
     روستای زیرزمینی در تونس

روســتاییان این ناحیــه بــه خاطــر در امان 
ماندن از شــدت گرما در تابســتان و ســرما 
در زمستان، تصمیم به ساخت خانه های 

خود در زیر زمین کرده اند.
گــر بــه ســوی تونــس می رویــد و کمی هــم  ا
ماجراجو هستید پیشــنهاد می کنیم که از 

روستای Haddej دیدن کنید.
این روســتا را روی نقشــه  گوگل بــه راحتی 

خواهید یافت.
ســبک و ســیاق معمــاری خانه هــا در ایــن 
روســتا بســیار شــگفت انگیز اســت و شکل 
آمفــی تئاترهــای دوران روم باســتان را در 

ذهن ها تداعی می کند. 
شــاید جالــب باشــد کــه بدانیــد بخشــی از 
فیلــم مشــهور جنــگ ســتارگان را نیــز در 
اطراف همین روستا فیلم برداری کرده اند 
و از همان زمان این منطقه نزد گردشگران 

شناخته شد.
     کشور تونس

کشــور تونــس بســیار خون گــرم و  مــردم 
مهربــان هســتند و بــه دو زبــان تونســی و 

فرانسوی صحبت می کنند.
کن تاریخی و دیدنی در این شــهر بسیار   اما
اســت و به همین خاطر، تونس بــه عنوان 
نگیــن آفریقــا در دنیا معروف شــده اســت. 

پایتخت این کشور نیز تونس نام دارد.
قدمت تونس تقریبا به دوران پیش از تولد 
حضــرت مســیح بازمی گردد. جالب اســت 
بدانیــد، در ۸ هــزار ســال پیــش مردمانــی 
از ســمت مشــرق بــه ســمت این ســرزمین 
آفریقایــی کــوچ کردنــد کــه البته شــناخته 
شــده ترین آن هــا قومی بــه نــام کاپســی ها 

بودند. 
بــا انجــام کاوش هــای باستان شناســی 
که بر روی فســیل های آن ها انجام شــد، 
کارشناســان به ایــن نتیجــه رســیدند که 
مردم ایــن قــوم تــا هــزاره پنجــم پیــش از 
میــالد مســیح در جنــوب تونــس زندگــی 

می کردند.
     نکته مهم در سفر به تونس

گر به تونس ســفر کردید این نکته را حتما  ا
در نظر داشــته باشــید که در کشــور تونس 
نوشــیدن  جهــت  معدنــی  آب  از  حتمــا 

استفاده کنید.

انوشــیروان مــی  رگانــی در زمــان  باز
زیست و مالی فراوان گرد آورد. 

مملکــت  در  کــه  او  ســال ها،  از  پــس 
بــه  تصمیــم  بــود،  غریــب  انوشــیروان 
گرفــت، ولــی  بازگشــت بــه دیــار خویــش 
بدخواهــان، نزد پادشــاه بدگویــی کردند 
که فالن بازرگان، از برکت تو و سرزمین تو، 
چنین مال و منال به هم رســانده است و 
گر او برود، دیگــر بازرگانان هم روش او را  ا
در پیــش مــی گیرنــد و اندک انــدک رونــق 

دیار تو، هیچ می شود. 
انوشــیروان هــم رأى آنهــا را پســندید و 
گر می  بازرگان را احضار کرد و گفت که ا

خواهی، برو؛ ولی بدون اموال. 
بــازرگان گفــت: »آنچه پادشــاه فرمود، 
بــه غایــت صــواب اســت و از مصلحــت 
دور نیســت. امــا آنچــه آورده بــودم و 
گــر پادشــاه  در شــهر تــو بــه بــاد رفــت، ا
دو چنــدان بــاز توانــد داد، تــرک همــه 

گرفتم.  مال 
گفــت: اى شــیخ! در ایــن  انوشــیروان 

شهر چه آورده اى که باز نتوانم داد؟ 
گفــت: اى ملــک! جوانــی آورده بــودم 
کــرده. جوانی به  و این مال بدو کســب 

من باز ده و تمامــت مال من باز گیر. 
انوشــیروان از این جواب لطیف متحیر 
شــد و او را اجــازت داد تــا بــه ســالمت 

برفت.

آخرین روستای زیرزمینی 
در دنیا

بازرگان و انوشیروان

در روزهای سرد پاییز، هیچ چیزی 
مثل یک کاسه آش گرم و خوشمزه 
نمی تواند شادی را به خانه های ما 
بیاورد. آش ها انواع و اقسام متفاوتی دارند و از سالیان 
دور مادرهای باسلیقه برای هر فصلی آش مخصوصی 
می پختنــد. آش گنــدم یکــی از انواع آش های ســنتی 
استان زنجان است که خواص بسیاری دارد. این آش 
یک غذای ساده و مقوی است که به عنوان پیش غذا و 
مخصوصا عصرانه نیز سرو می شود. محبوبیت این آش 
در میان مردم شهرهای دیگر نیز بسیار باال بوده و حتی 
به عنوان شام سبک برای افرادی که رژیم دارند نیز سرو 
می شود.  این آش سنتی و قدیمی ایرانی با سبزیجات 
معطــرش، جــزو غذاهــای محبــوب بــرای طرفــداران 
غذاهای گیاهی و رژیمی است. در واقع به دلیل دستور 
ک  پخــت ســاده و ســبک این آش جــزو بهترین خــورا

برای عصرانه و به خصوص وعده غذایی شام است که 
شــما را برای زمان طوالنی ســیر نگه می دارد. از این رو 
هم یک غذای سالم و خوشمزه با دستور پخت راحت 
طبخ می کنید و هم سالم و مقوی اســت و یک غذای 

رژیمی محسوب می  شود.
     مواد الزم

• گندم: ۳۰۰ گرم
• گوشت گوسفندی: ۳۰۰ گرم

• لوبیا چیتی: ۲۰۰ گرم
• نخود: ۲۰۰ گرم

• پیاز متوسط: ۲ عدد
• سیر: ۱۰ حبه

• سبزی آشی: ۱۰۰ گرم
• نعناع خشک: ۱ قاشق غذاخوری

•  نمک، زردچوبه و فلفل سیاه: به مقدار الزم

     طرز تهیه
• ابتدا گندم های پوست کنده را در قابلمه ای بریزید 

و بشویید.
• سپس حبوبات را اضافه و کمی آب در قابلمه پر کنید و 

روی حرارت مالیم بگذارید تا بپزند.
گانه روی  • گوشــت ها را نیز خرد کنید و در ظرفی جدا

گاز بگذارید تا بپزد.
• پیازها و ســیر را نگینــی خــرد کنیــد و در ماهی تابه با 

کمی روغن تفت دهید.
• ســپس کمی زردچوبه و فلفل به ماهی تابه اضافه و 

مخلوط کنید.
• بعــد از پختــن حبوبــات و گنــدم، مــواد ماهی تابــه، 

گوشت ها و سبزی آشی را به قابلمه اضافه کنید.
• نیم ســاعت بگذارید تا آش با شــعله کم جــا بیفتد و 

غلیظ شود.
• در مرحله آخر نمک را به آش اضافه و مخلوط کنید.

نکات مهم
• حبوبات آش گندم را از شب قبل در آب خیس کنید 

تا نفخ آن از بین برود.
• ســبزی آشــی شــامل ســبزیجات جعفری، گشنیز، 

اسفناج و تره می شود.

توئیتر آبی یک نسخه پولی از توئیتر 
اصلی است در حال حاضر تنها در دو 
کشور استرالیا و کانادا قابلیت فعال 
سازی دارد و به کاربران امکانات بیشتری را ارائه می کند. 
توئیتر به طور منظم ویژگی های جدید را قبل از عرضه 
رســمی آزمایش می کند، اما ایــن شــرکت در حال ایجاد 
روش جدیدی برای برخی افراد اســت تا قبل از دیگران 
اعالم کرد که مشترکین سرویس پولی توئیتر آبی تحت یک ویژگی های جدید را آزمایش کنند. این شبکه اجتماعی 

بنر جدید Labs به برخی از ویژگی های جدید دسترسی 
 YouTube's گر با ویژگی های زودهنگام خواهند داشت. ا
Labs برای مشــترکین Premium آشنا هستید، به نظر 
 YouTube's می رســد این قابلیت نیز مدل مشــابهی از
Labs باشــد. از ویژگی هــای جدیــد توئیتر می تــوان به 
مکالمات پین شده در iOS اشاره کرد که به شما امکان 
می دهد مکالمات دایرکت مسیج را به باالی لیست پین 
کنید و عاله بر این امکان ارسال ویدئو های طوالنی تر را در 

نسخه وب دارد. کاربران تنها در یک صورت می توانند 
در توئیتر آبی مشترک شوند که از iOS اســتفاده کرده و 
کن باشند. ویژگی های Labs هنوز  در کانادا و استرالیا شا
به طور گسترده در دسترس همه کاربران نیستند. توئیتر 
قول داده است که به زودی Labs در کشور های بیشتری 
در دســترس قرار بگیرد. این شــرکت در وب سایت خود 
می گوید که توئیتر آبی در آینده در مناطق دیگری برای 

نسخه اندروید و وب در دسترس خواهد بود.

گندم غذای سنتی زنجان آش 

نسخه غیررایگان توییتر چه قابلیت هایی دارد؟

رزمایــش مقابلــه بــا حــوادث 
محتمل در اجرای پروژه خط دو 
مترو از سوی شهرداری اصفهان 
با همکاری نیروی انتظامی، پدافند غیر عامل، هالل 
احمر، سازمان آتش نشانی، سازمان قطار شهری، 
شرکت گاز، شرکت برق، شرکت مخابرات، پلیس 
راهــور، شــهرداری منطقــه ۹ اصفهــان و مدیریت 

پیشگیری و رفع تخلفات شهری برگزار شد.

رزمایش مقابله 
با حوادث طبیعی 

در خط دو مترو

گردشگری

دستپخت

فناوری

مجموعه سیاهکوه
در دامنه شــمالی ارتفاعات سیاه کوه 
در جنــوب گرمســار مجموعــه ای بــه 
نام ســیاهکوه وجود دارد که در مسیر 
باســتانی اصفهــان، کاشــان، خــوار و 
خراسان قرار دارد. مجموعه این بناها 
تحت عنوان قصرهای عین الرشــید، 
شاه عباس و حرم سرا بوده و نمایانگر 
اقتــدار و عظمــت گذشــته و شــکوه 

معماری ایران قدیم است.
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