
نیاز حیات وحش استان اصفهان بیش از کمک های مردمی است:  

خشکسالی بیخ گوش حیات وحش اصفهان
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رئیس کل سابق دادگستری استان اصفهان گفت:اخیرا رأیی را صادر کردیم که بارگذاری جدید در حوضه آبریز 

زاینده رود ممنوع شدو در این زمینه ضروری است که گفتمانی نیز با دیگر استان ها شکل بگیرد.
محمدرضا حبیبی در آئین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه بیش از سه دهه در 
استان اصفهان فعالیت داشتم و مسئولیت های مختلفی را در این استان داشتم، اظهار داشت: نقش دستگاه 
قضائی در استان اصفهان همچون دیگر استان ها بسیار قابل توجه است و چنانچه غفلتی در کارهایم داشتم، 

عذرخواهی می کنم.
وی ضمن خیر مقدم به حجت االسالم اسدالله جعفری رئیس کل جدید دادگستری استان اصفهان ابراز 

داشت: از همه همکارانم درخواست دارم با صمیمیت با رئیس جدید همکاری داشته باشند.
ماهانه یک هزار پرونده به مراکز قضائی اصفهان وارد می شود

رئیس کل سابق دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه در استان اصفهان به صورت میانگین یک هزار پرونده 
وارد هر مرکز قضائی می شود، گفت: حجم کار در این استان قابل توجه است.

وی در ادامه با اشاره به حقوق عامه در استان اصفهان افزود: آلودگی مستمر هوای اصفهان و چند شهر دیگر...

ممنوعیت بارگذاری جدید در حوضه آبریز زاینده رود

غ منجمد بیشتر از  فروش مر
کیلویی ۲۰ هزار تومان ممنوع

الن؛ با حذف دال

آرامش به بازار سیمان 
گشت اصفهان باز

معاون سازمان جهاد کشاورزی اصفهان: 

غ در اصفهان،  دلیل کمبود مر
اعتراض مرغداران بود

در شش ماهه نخست امسال در استان رقم خورد؛

مرگ روزانه ۲.۸ نفر 
در حوادث رانندگی 

در اصفهان

مدیر عامل سازمان قطار شهری اصفهان: 

توسعه خط یک متروی اصفهان 
در مرحله مطالعات است
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3 کردیم ماجدی: به رای AFC اعتراض 

کاهش ۷۰ درصدی آبدهی چاه های آب آشامیدنی اصفهان 
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در جلسه مدیران رسانه های 
اصفهان با اعضای شورای شهر 

چه گذشت؟
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# اصفهان  تنها  نیست

در آیین بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس 
انجمن روابط عمومی ایران اهدا شد:

جایزه مدیریت ناب در دستان 
فوالدمردان جبهه صنعت
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مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: اگر در زمستان براثر 
افزایش مصرف افت فشار در شبکه سراسری رخ دهد تابع تصمیم 
دیسپاچینگ شرکت ملی گاز مجبور به اعمال محدودیت برای 

نیروگاه ها هستیم. 
سید مصطفی علوی با بیان اینکه اولویت شرکت ملی گاز تأمین 
گاز بخش خانگی است، اظهار داشت:  با افزایش مصرف در فصل 
سرد و افت فشار در شبکه سراسری گاز، دیسپاچینگ شرکت ملی 
گاز تصمیم می گیرد که گاز برخی از بخش ها را در کشور و همه 

استان ها قطع یا محدود کند.
وی درباره احتمال استفاده از سوخت دوم در نیروگاه ها، افزود: 
اگر دیسپاچینگ شرکت ملی گاز ابالغ کند که محدودیت باید 
اعمال شود ما تابع شرکت ملی گاز هستیم اما اینکه چه سوختی 
جایگزین و استفاده می شود، شرکت گاز استان نقشی ندارد هر 
چند ما به عنوان شرکت گاز نیز تمایل نداریم که سوخت مایع 

مصرف شود.
علوی اضافه کرد: البته مالحظات استانی، تصمیم استاندار و 
محیط زیست و سایر ارگان ها در این امر نقش دارد زیرا در مرکز 
اصفهان هوا آلوده و روزهای سالم کمتر است و با مالحظات استانی 

با مسئوالن کشوری گفتگو کرده و تصمیم گیری می کنند.

       مصرف گاز مشترکان خانگی استان اصفهان ۵ برابر شد
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به اینکه مصرف گاز 
استان روز سه شنبه ۱۱ آبان به ۷۰ میلیون مترمکعب در شبانه روز 
رسید، ادامه داد: مصرف گاز بخش خانگی و صنایع استان در این 
روز برابر بوده است که اگر هوا در روزها و هفته های پیش رو سردتر 
شود، مصرف خانگی افزایش می یابد درحالی که مصارف بخش 

صنعت ثابت است.
علوی با بیان اینکه مصرف گاز بخش خانگی استان در بهار و 
تابستان بین پنج تا هفت میلیون مترمکعب در شبانه روز است، 
ابراز داشت: این میزان اکنون به ۳۵ میلیون مترمکعب در روز 
رسیده و به پنج برابر مصرف افزایش یافته است که با سرمای هوا 
بیشتر نیز خواهد شد در حالی که مصرف گاز در بخش صنایع 

همواره ثابت است.
       سوختن گاز طبیعی نیز آالیندگی دارد

وی همچنین به میزان مصرف گاز در نیروگاه های استان اشاره 
کرد و گفت: مصرف نیروگاه ها باال است برای مثال نیروگاه شهید 
منتظری هم اکنون در هر شبانه روز ۱۱ میلیون متر مکعب و 
نیروگاه اسالم آباد اصفهان بسته به تولید برق بین سه تا پنج میلیون 

مترمکعب در شبانه روز گاز مصرف می کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به وجود نیروگاه های 
کوچک و بزرگ در سطح استان، خاطرنشان کرد: درباره مصرف 
سوخت دوم در دو نیروگاه شهید منتظری و اسالم آباد که نزدیک 
مستقر هستند، حساسیت وجود دارد درحالی که برخی نیروگاه ها 
مانند زواره در فاصله از شهر قرار دارد و اگر به سمت سوخت دوم 
بروند حساسیت وجود ندارد، هرچند سوختن گاز طبیعی در 
نیروگاه ها نیز به دلیل وجود هیدروکربن ها آلودگی دارد اما آالیندگی 

آن قابل مقایسه با سایر سوخت ها نیست.
رعایت الگوی مصرف و دمای رفاه راهکار گذر از بحران زمستان

علوی با بیان اینکه ما به فرهنگ مردم اصفهان امید داریم، ابراز 
داشت: از همه مصرف کنندگان اعم از خانگی درخواست 
می کنیم الگوی مصرف را رعایت کنند که به سادگی می توان 
با بستن شیر گاز در اتاق هایی که نیازی به روشن بودن وسایل 

گرمایشی نیست، مصارف مازاد را کاهش داد.
وی با اشاره به اینکه دمای رفاه ۱۸ درجه سانتیگراد در زمستان و 
۲۳ درجه سانتیگراد در تابستان است، خاطرنشان کرد: مشترکان 
گاز خانگی اگر با استفاده از ترمومتر احساس گرما کردند با بستن 
شیرهای گاز اضافی در خانه ها دمای رفاه را رعایت کنند و امید 
است با کمک مردم زمستان امسال نیز بدون مشکل سپری شود.

نماینده وزارت امور خارجه و سرپرست هیات تجاری کنیا 
اعزامی به منطقه کاشان از گسترش مبادله های اقتصادی 

بین ایران و این کشور خبر داد. 
سید بهاءالدین حسینی  با اشاره به برگزاری نشست بازرگانان و 
تاجران فعال در عرصه کشاورزی شهرستان مورانگا در مرکز کنیا 
با مسووالن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان 
افزود: ۲ طرف بر همکاری برای تبادل فعالیت های اقتصادی 

تاکید کردند.
وی ادامه داد: هیات کنیایی گفت وگوهایی نیز با برخی از فعاالن 
اقتصادی بخش خصوصی منطقه کاشان داشتند که در آینده 

نزدیک به عقد قرارداد منجر خواهد شد.
سرپرست هیات اعزامی کنیا به کاشان با تاکید بر اینکه 

مبادله های تجاری این کشور با ایران می تواند در همه زمینه ها 
گسترش یابد، اضافه کرد: هیاتی کنیایی متشکل از بازرگانان و 
تاجران فعال در عرصه کشاورزی شهرستان مورانگا از چند واحد 

تولیدی صنعتی شهرستان کاشان بازدید کردند.
به گفته وی، این تاجران و بازرگانان فعال در عرصه کشاورزی 
به ویژه تولید چای و قهوه عالقه مندی خود را برای همکاری با 

بازرگانان کاشان اعالم کردند.
حسینی با بیان اینکه تاجران کنیا از بازرگانان کاشانی برای 
حضور در این کشور دعوت کردند، خاطر نشان کرد: هدف از این 
دعوت گسترش روابط اقتصادی ۲ جانبه بین ایران و کنیا است.
۱۵ نفر از بازرگانان و تاجران فعال عرصه کشاورزی شهرستان 
مورانگا کنیا از جمله ۲ عضو مجلس این استان و صادرکنندگان 
آواکادو، آناناس، قهوه و چای از برخی واحدهای تولیدی و 
صنعتی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل بازدید کردند.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: اگر نیروگاه شهید 
محمد منتظری و اصفهان در زمستان با کمبود گاز مواجه 
شوند، محدودیت تولید برق خواهیم داشت که این اتفاق موجب 

محدودیت برق صنایع در فصل سرد سال خواهد شد. 
محمدرضا نوحی درباره نگرانی قطعی برق در زمستان در 
اصفهان، اظهار کرد: طی جلساتی که در سطح کشور بین وزارت 
نیرو، وزارت نفت و شرکت ملی گاز برگزار شد، شرکت گاز اعالم 
کرد که مقدار مصرف گاز کشور حدود ۱۰۰۰ میلیون مترمکعب 
و مصرف آن ۸۰۰ میلیون مترمکعب است که مقدار ۲۰۰ میلیون 
مترمکعب کمبود تولید گاز داریم. وی با بیان اینکه همواره در 
زمستان در سطح کشور کمبود تولید برق نداریم، گفت: با توجه 

به اینکه وسایل سرمایشی از مهر ماه به بعد از مدار خارج می شود، 
مصرف و تولید برق با یکدیگر همخوانی دارد.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان ادامه داد: در زمستان 
با توجه به کمبود سوخت گاز و افزایش مصرف آن توسط بخش 
خانگی، محدودیت گاز در کشور را دارم، اما محدودیت تولید 

برق را نداریم.
وی تاکید کرد: اگر محدودیت گاز برای نیروگاه های کشور از جمله 
نیروگاه اصفهان و شهید منتظری در اصفهان اعمال نشود، مشکل 
خاموشی در اصفهان نخواهیم داشت، اما اگر نیروگاه های کشور 
و اصفهان با محدودیت تامین گاز مواجه شوند، به طور قطع با 
کمبود تولید برق مواجه می شویم و ناچار به اعمال محدودیت های 

برق هستیم.
نوحی توضیح داد: اگر به دلیل کمبود گاز، کمبود تولید برق داشته 
باشیم صنایع در ساعاتی از روز با محدودیت برق مواجه می شوند، 

البته در بخش خانگی خاموشی برق نخواهیم داشت.
وی درباره احتمال استفاده نیروگاه ها از سوخت مازوت، اظهار 
کرد: در چند سال گذشته از سوی دادستان اصفهان بخش 
مازوت نیروگاه های اصفهان پلمب شده است، اما اگر اداره 
حفاظت محیط زیست اجازه استفاده از سوخت دوم مازوت را 
دهد دیگر بحث کمبود تولید برق در زمستان نخواهیم داشت، اما 
در سال گذشته چنین اجازه ای از سوی محیط زیست، استاندار و 

دادستانی اصفهان داده نشده است.

در آیینی با حضور معاون اول قوه قضائیه رئیس کل دادگستری 
استان اصفهان معرفی و از حبیبی رییس کل قبلی تجلیل شد.

معاون اول قوه قضائیه در آیین تکریم و معارفه رییس کل دادگستری 
استان که در تاالر کوثر اصفهان برگزار شد با بیان اینکه رسیدگی به 
پرونده های معوقه برای دستگاه قضایی رنج آور است گفت: کسی 
که ظلمی در حقش روا شده و به دستگاه قضا مراجعه می کند اگر 
زمان رسیدگی به پرونده او تا حدود یک سال و نیم طول بکشد 

درشان عدلیه نظام مقدس جمهوری اسالمی نیست.
حجت االسالم و المسلمین محمد مصدق ابراز امیدواری کرد: 
زمینه اجرای عدالت در ساختار دستگاه عدلیه فراهم شده و 
امید است بتوانیم با کمک همه مدیران به ویژه مردم این کار را 

انجام بدهیم.
وی با گرامیداشت ١٣ آبان و روز استکبارستیزی گفت: 
استکبارستیزی در دادگستری به معنای اجرای عدالت و احقاق 
حق و رساندن حق به حق دار است و امروز قوه قضاییه به صورت 

جدی مبارزه با فساد را در دستورکار قرار داده است.
حجت االسالم مصدق با تاکید برحرکت قوه قضاییه به سمت 
هوشمندسازی افزود: انتظارات ما از دادگستری در ١٣ بند برای 
رییس کل جدید استان ارسال خواهد شد، ولی مهم ترین انتظار 
ما از ایشان اینست که دستورات رهبر معظم انقالب را که در حکم 

انتصاب رییس قوه قضاییه آمده، عملیاتی کند.
نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان هم در این مراسم 

با بیان اینکه سخت گیری برای افراد بدهکاری که توان و بضاعت 
مالی ندارند مورد قبول نیست و این قانون نیاز به اصالح دارد گفت: 
باید به این افراد مهلت داده شود تا پول را برگردانند و نباید در مدت 

طی کردن دوران حبس بهره و تورم به بدهی آن ها اضافه شود. 
آیت الله طباطبایی با اشاره به اینکه فعالیت خیران در اصفهان 
برای آزاد کردن زندانیان جرائم غیرعمد بیش از سایر استان ها 
بوده گفت: درهفت ماهه امسال ٣۵۶ نفر با میلیارد ها تومان 

بدهی آزاد شده اند.
سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان نیز در ادامه جلسه با اشاره به 

اشاره جایگاه پرمخاطره و خاص قضات گفت: جای جای مملکت 
ما پر از قضات شریفی است که برای استقرار عدالت که زینت همه 

حاکمیت هاست تالش کرده اند.
در پایان حجت االسالم اسدالله جعفری که پیش از این رئیس 
کل دادگستری خراسان شمالی بود به عنوان رییس کل جدید 
دادگستری استان معرفی و از محمدرضا حبیبی رییس کل قبلی 

تجلیل شد.
محمدرضا حبیبی از خرداد ۹۸ تاکنون رییس کل دادگستری 

استان بود.

زنگ خطر استفاده از سوخت دوم در نیروگاه های اصفهان

 نماینده وزارت امور خارجه:    

مبادالت اقتصادی کنیا و ایران گسترش می یابد

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان: 

کمبود گاز موجب محدودیت تولید برق نیروگاه ها می شود

با حضور معاون اول قوه قضاییه:

معرفی رئیس کل جدید دادگستری استان اصفهان 

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

شــرکت عمــران شــهر جدیــد مجلســی وابســته بــه وزارت راه و شهرســازی درنظــردارد تعــداد محــدودی از 
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معــاون بهبود تولیــدات دامی ســازمان جهاد 
گفــت: قیمــت  کشــاورزی اســتان اصفهــان 
غ در بــازار اصفهــان بــه ۳۱ هــزار  مصــوب مــر
تومــان افزایــش یافــت. بــه گــزارش ســازمان 
اصفهــان،،  اســتان  کشــاورزی  جهــاد 
حسین ایراندوست با اشاره به تشکیل آخرین 
جلسه تنظیم بازار استان برای تصمیم گیری 
غ افزود: بر اساس مباحث  در زمینه قیمت مر
ح شــده در ایــن ســتاد، پذیرفته شــد که  مطر
غ بــرای مصرف  قیمت هر کیلوگرم گوشــت مر

کننده به ۳۱ هزار تومان اصالح شود.
معــاون بهبود تولیــدات دامی ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان اصفهــان بــا بیان اینکــه در 
غ نداریــم، گفت:  اســتان اصفهان کمبود مــر
جوجه ریزی در استان اصفهان مناسب است 
به گونه ای که در مهر ماه امسال میزان جوجه 
روزی در اســتان یــک میلیــون قطعــه بیش از 
غ در  سال گذشته بوده است و دلیل کمبود مر

اصفهان، اعتراض مرغداران بود.
وی با بیان اینکه طی چند روز گذشــته عرضه 
غ به دلیــل اعتــراض مرغــداران نســبت به  مــر
غ در استان اصفهان نسبت به دیگر  قیمت مر

غ بودیم،  اســتان ها، در بازار شــاهد کمبود مر
افزود: ایــن مشــکل بــا اصــالح قیمــت برطرف 

خواهد شد.
ایراندوســت بــا بیان اینکــه در آبان مــاه نیز به 
سقف ظرفیت جوجه ریزی رسیدیم، تصریح 
کرد: بــا توجه بــه تدابیر اندیشــیده شــده، قرار 
اســت مقــداری از جوجه هــای وارداتــی در 
قالب قرارداد بین شرکت پشتیبانی امور دام و 
مرغداران گوشتی مورد اســتفاده قرار دهیم و 

آمار جوجه ریزی را افزایش دهیم.
وی همچنیــن بــه دریافت ســهمیه مناســب 
غ منجمد برای استان اصفهان اشاره  برای مر
غ  گــر الزم شــود عرضــه مــر کــرد و ادامــه داد: ا
منجمد را نیز خواهیم داشــت که البته در این 

شرایط نیازی به این کار نیست.

رئیس اتحادیه شــرکت تعاونی صنایع  دستی 
اصفهــان بــا اشــاره بــه اشــتغال زایی و ارزش 
افــزوده بســیار بــاالی صنایــع  دســتی گفــت: 
ورود گردشــگر عامــل مهــم رونق بــازار صنایع  

دستی است.
غالمعلی فیض اللهــی اظهار کــرد: هنر صنایع 
دستی از آن زمان به اوج خود رسید که صنعت 
گردشــگری هــم شــکل گرفت؛ این گونــه کــه با 
فراهــم شــدن بســترهای حمل ونقلــی مانند 
راه آهن و عالوه بر آن، صنعتی شدن اصفهان، 
گر  صنایع دستی این استان نیز رونق گرفت. ا
بخواهیم این هنر، دوباره جایگاه گذشته خود 
را به دســت آورد، الزم اســت زیرســاخت های 
ورود گردشــگر مهیا شــود، زیرا این دو صنعت 

به همدیگر وابسته است.
وی افــزود: بــا توجــه به بی آبــی و خشکســالی 
اصفهان، اهالی شــرق اصفهان در برهه ای به 
تولیــد صنایع دســتی روی آوردند. امــا با نبود 
توریســت و فقدان حمایت های الزم، شرایط 

مطلوبی برای آن ها به وجود نیامد.
این مســئول خاطرنشــان کرد: در حالی که با 
حمایت دولت از این مقوله، سودآوری بسیار 
خوبــی را شــاهد خواهیــم بــود بــه طــوری که 
درآمدزایی از صنایع دســتی، حتــی می تواند 
جایگزیــن درآمدهایــی مانند صــادرات نفت 
شــود. به گفتــه فیض اللهی برای دســت یابی 
به این مهم در گام نخست، نظارت و حمایت 
پــس از آن، شــناخت  دولــت الزم اســت و 
بازارهای هــدف و ســالیق این بازارها اهمیت 
زیادی دارد و درنهایت فراهم سازی بسترهای 

مناسب برای ورود گردشگر، ضروری است.
وی خاطرنشــان کرد: در کل توجه به سه رکن 
نیــاز و رضایــت مشــتری و فــروش از مــواردی 
می توانــد درآمدزایــی قابــل قبولــی از طریــق 

تولید صنایع دستی به همراه داشته باشد.

سخنگوی گمرک گفت: در مهر ماه امسال ۱۹ 
میلیون و ۵۵۴ هزار تن کاال به ارزش ۹ میلیارد 
و ۸۸۶ میلیــون دالر بین ایــران و کشــورهای 
جهــان تبادل شــد که با ثبــت رکــورد صادرات 
پنج میلیارد و ۲۶۸ میلیون دالری در این ماه، 
تراز تجاری کشور مثبت ۶۵۰ میلیون دالر شد.
بــه گــزارش گمــرک، »ســید روح الــه لطیفــی« 
کــرد: کل تجــارت غیرنفتــی کشــور در  اظهــار 
صــادرات و واردات در هفتمیــن مــاه ســال 
جــاری، ۱۹ میلیــون و ۵۵۴ هــزار تن بــه ارزش 
۹ میلیــارد و ۸۸۶ میلیون دالر بوده اســت که 
ســهم صادرات در این مــاه ۱۵ میلیــون و ۱۸۷ 
هزار تن بــه ارزش پنج میلیــارد و ۲۶۸ میلیون 
دالر بوده اســت که نســبت به صادرات کشور 
در مهر ماه سال ۹۹ از لحاظ ارزش رشد هشت 

درصدی را نشان می دهد.
وی بــا بیان اینکه صــادرات کشــور در مهر ماه 
نسبت به شــهریور ماه امســال نیز با رشد پنج 
درصــدی در وزن و ۲۷ درصــدی در ارزش 
همراه بوده اســت، تصریــح کرد: عــراق با پنج 
میلیــون و ۸۵۲ هزار تن بــه ارزش یک میلیارد 
و ۶۴۳ میلیون دالر در رتبه نخست قرار دارد و 
چین با دو میلیون و ۵۶ هزار تن کاال به ارزش 
یــک میلیــارد و ۱۲۰ میلیــون دالر در رتبــه دوم 
قرار گرفته اســت، این در حالی است که عراق 
و چیــن در ماه گذشــته رتبه های دوم و ســوم 

را دارا بودند.
کــه در  ســخنگوی گمــرک ادامــه داد: ترکیــه 
شــهریور ماه رتبــه نخســت مقاصــد صادراتی 
کاالهای ایرانی را به خــود اختصاص داده بود 
در مهرمــاه با ســه میلیــون و ۷۸۲ هــزار تن به 
ارزش یک میلیــارد و ۸۸ میلیــون دالر در رتبه 
ســوم قرار گرفت، امارات متحــده عربی هم با 
۷۸۸ هزار تن کاال به ارزش ۳۴۷ میلیون دالر 
در رتبــه چهــارم و افغانســتان با ۲۷۴ هــزار تن 
خرید کاال از ایران به ارزش ۱۲۷ میلیون دالر در 
مهر ماه پنجمین مقصد صادرات کاالی ایرانی 
بود که کاهش محسوســی در خرید از ایران در 

چند ماه اخیر داشته است.
لطیفی درباره میزان واردات در مهرماه گفت: 

در ایــن ۳۰ روز چهــار میلیــون و ۳۶۷ هــزار تن 
کاال به ارزش چهار میلیارد و ۶۱۸ میلیون دالر 
از گمرکات اجرایی کشــور ترخیص قطعی شد 
که نسبت به واردات در مدت مشابه سال ۹۹ 
از لحــاظ وزن ۶۴ درصــد و از لحــاظ ارزش ۴۸ 

درصد رشد داشته است.
وی ادامــه داد: میــزان واردات در مقایســه بــا 
کــه جهــش دو برابــری در  شــهریور مــاه ۱۴۰۰ 
ترخیص کاال نسبت به معدل پنج ماه گذشته 
را شــاهد بودیم، کاهش ۱۸ درصــدی در وزن 
و ۲۹ درصــدی در ارزش داشــته اســت کــه بــا 
وجود کاهش نســبت به مــاه قبل، امــا میزان 
مناسبی از ترخیص در این ماه را شاهد بودیم 
که بســیار باالتر از معــدل ماهیانــه ترخیص در 

گذشته است.
گمــرک در خصــوص کشــورهای  ســخنگوی 
طرف معامله تأمین کاالهای مورد نیاز ایران، 
گفت: امــارات بــا ۹۴۹ هــزار تــن بــه ارزش یک 
میلیارد و ۲۹۱ میلیون دالر، چین با ۳۷۳ هزار 
تــن کاال بــه ارزش یــک میلیــارد و ۶۵ میلیون 
دالر، ترکیــه بــا ۳۸۲ هــزار تــن کاال بــه ارزش 
۴۲۶ میلیــون دالر، ســوئیس بــا ۱۷۷ هــزار تن 
کاال بــه ارزش ۱۳۵ میلیــون دالر و آلمــان بــا 
۳۷ هزار تــن کاال بــه ارزش ۱۳۴ میلیون دالر، 
پنج کشــور نخســت طــرف معامله با ایــران در 

مهرماه بودند.
لطیفــی در خصوص میــزان کاالهــای عبوری 
از ایــران در مهــر مــاه افــزود: در هفتمیــن مــاه 
کاالی  امســال یــک میلیــون و ۹۲ هــزار تــن 
خارجــی از مســیر ایران عبــور کرده که نســبت 
به مهرماه ســال قبل کــه ۷۱۶ هزار تــن کاالی 
خارجــی از مســیر ایران عبــور کــرده بود، رشــد 

۵۲.۵ درصدی داشته است.

معاون سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

غ در اصفهان، اعتراض مرغداران بود کمبود مر دلیل 

خبر

رییــس اداره تعــاون، کارو رفــاه اجتماعــی 
کارگــران  نفــر   ۳۰ گفــت:  شــهر  شــاهین 
بــه  شهرســتان  ریســندگی این  کارخانــه 
نیروهای ایــن  بقیــه  و  بازمی گردنــد  کار 
واحدتولیــدی نیــز در یــک تغییــر و تحــول 

جدید، به کار گماشته خواهند شد. 
چندی پیــش خبری مبنــی بر اخــراج ۱۵۰ 
تن از کارگران واحد نســاجی شاهین شــهر 
در شــمال اصفهــان در رســانه ها منتشــر 
کنش به آن حســینعلی حاجی  شــد و در وا
دلیگانــی نماینــده مــردم شاهین شــهر و 
میمه از مراجع قضایی خواســتار رسیدگی 

به این مساله شد.
کریم علی نقی رییس اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی شاهین شهر و میمه گفت که این 
واحد ریسندگی به دلیل مشکالت مالی در 
ســال های اخیر تنهــا به صــورت کارمزدی 
فعالیت داشت و تنها با تحویل مواد اولیه 

و اخذ دستمزد کار خود را انجام می داد.
وی بیــان کــرد: بــه دلیــل بدهــی مالــی به 
ج از اســتان اصفهــان، حکم  افــرادی خــار
کارخانــه صادرشــد و   توقیــف اموال ایــن 
اجرای آن را بــر عهده واحد اجــرای احکام 

دادگستری شهرستان قرار گرفت.
رییــس اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
شاهین شــهر و میمــه ادامه داد: بــا اجرای 
حکــم قضایــی اخــراج کارگــران آغــاز شــد و 
موضــوع در دســتور پیگیــری اداره تعــاون 

قرار گرفت.
وی با اشــاره به اینکــه ۳۰ نفر از کارگــران  بار 
دیگر مشغول به کار می شوند، تصریح کرد: 
نیــروی کار ایــن کارخانه  دارای ســابقه باال 
و مهــارت هســتند و مجــدد بــه کار گرفتــه 
کارخانــه آغــاز  خواهنــد شــد و فعالیــت 

می شود.
علی نقــی یــادآور شــد: هم اینــک برخــی از 
کارخانه داران دیگر شهرستان ها متقاضی 

به کارگیری این نیروهای ماهر هستند.
وی بابیان اینکه ســرمایه گذار این کارخانه 
گفــت: بــا ورود  قصــد فــروش آن را دارد، 
ســرمایه گذار جدید فعالیت آن ادامه پیدا 
می کند و  امــکان اســتفاده از بیمه بیکاری 
برای نیروهای بیکار ایــن کارخانه در حال 

حاضر فراهم است.

مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بین المللی 
ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
از آغــاز مجــدد ســفرهای زمینــی خارجــی 
کسیناســیون و ابــالغ  در پــی گســترش وا

پروتکل های بهداشتی جدید خبر داد.
به گزارش ایسنا، جواد هدایتی اظهار کرد: 
بر اســاس پروتکل هــای جدید ابالغ شــده 
از ســوی ســتاد ملــی مقابله بــا کرونــا اتباع 
خارجــی در صورتــی کــه دو هفتــه از تزریق 
کسن کرونا آن ها گذشته باشد و  دوز دوم وا
تست منفی PCR با مدت زمان کمتر از ۹۶ 
ساعت داشته باشــند، می توانند از طریق 

مرزهای زمینی وارد کشور شوند.
وی افــزود: ســفرهای اتوبوســی از طریــق 
مرزهای زمینــی و حمل ونقــل بین المللی 
نیــز بــا همیــن مکانیــزم قابــل اجراســت و 
کشورهای همسایه می توانند با این شرایط 

و پروتکل ها وارد کشور شوند. 
برای مسافران ایرانی نیز بر اساس توافقات 
کشــورهای همســایه  گرفتــه بــا  صــورت 
پروتکل ها به همین شکل بوده و به زودی 
گرفتــه  ســفرهای زمینــی خارجــی از ســر 

می شود.
مدیرکل ترانزیــت و حمل ونقل بین المللی 
ســازمان راهداری و حمل ونقــل جاده ای 
کــرد: ســفرهای اتوبوســی و  خاطرنشــان 
کشــورهای  بــا  بین المللــی  حمل ونقــل 
همســایه ای کــه پیــش از شــیوع ویــروس 
کرونــا ســرویس منظــم مســافری بــا آن هــا 
داشــته ایم از ســر گرفتــه خواهــد شــد کــه 
عمده سفرهای زمینی هموطنان ایرانی به 
کشورهایی مانند عراق، ترکیه، آذربایجان، 
گرجستان، ارمنســتان و افغانســتان بوده 

است.

خبر با حذف دالالن؛

آرامش به بازار سیمان اصفهان بازگشت
و  بــازار ســیمان در اصفهــان 
بــزرگ  شــهرهای  از  بســیاری 
کشــور روزهــای پرتالطمــی را در 
ماه های گذشــته پشــت ســر گذاشــت. بازگشت 
نرخ سیمان به روزهای قبل از قطعی های برق از 
جمله اتفاقاتی است که نشان دهنده تنظیم این 
بازار و نظارت بــر روند توزیع این محصول اســت. 
موضوعــی که قطعــا بر قیمت ســاخت و ســاز هم 

بدون تأثیر نیست.
به گزارش ایمنا، اواســط تابستان امســال بود که 
ســیمان با گرانــی بــی ســابقه ای مواجه شــد، به 
کت ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان در  طوری که تا قیمت هر پا
بازار عرضه می شد. گرانی سیمان تا جایی نگران 
کننده شــده بود کــه زمزمه هــای افزایــش قیمت 
ساخت و ساز به دلیل گرانی و کمبود این محصول 
شنیده می شد؛ زیرا بنا به گفته فعاالن این صنعت 
با افزایش نرخ هر نوع از مصالح ساختمانی، قیمت 
تمام شــده یــک ســاختمان نیــز باالتر مــی رود. از 
ح هایی مانند  طرفی در همان زمان، اجــرای طر
ســاخت یک میلیون مســکن در میان بــود که با 
وجود این نوع مشــکالت، مباحثی در تحقق این 

شعار انتخاباتی به وجود آمده بود.
وزیر فعلــی صنعــت، معــدن و تجــارت در جریان 
رأی اعتماد خود در مجلس درباره کاهش قیمت 
ســیمان و فــوالد وعده هایــی را داد کــه تنظیــم 
کنونی این بــازار، گویــای عمل به همــان وعده ها 
اســت. با ایــن حــال، آن زمــان، دالیــل متفاوتــی 
برای گرانــی یک باره ســیمان نــام برده می شــد. 
عده ای قطعی های مکرر برق را دلیل این موضوع 
ح می کردنــد، زیــرا بــا قطعــی بــرق فعالیــت  مطــر
کوره های ســیمان متوقف می شــد و در پــی آن از 
سیمان عرضه شــده به بازار هم کاسته شده بود 
کــه کمبود این محصــول بــه گرانــی می انجامید. 
برخی دیگر نیز عرضه سیمان در بورس و اجتناب 
کارخانــه داران را در عرضــه کامل تولیداتشــان در 
بــورس، به عنــوان دلیــل اصلــی گرانی هــا مطرح 
می کردند. با این وجود، بازار به تدریج آرام گرفت 
کنون این بازار در تعادل است. حتی از احتمال  و ا

کاهش نرخ بیشتر هم سخن گفته می شود.
       کمبود و گرانی سیمان، رفع شده است

بنا بر اظهارات فعاالن بازار، تداوم جریان برق برای 
تولید ســیمان باعث افزایش تولید و عرضه آن در 
بــورس کاال شــد و همین جریــان به کاهــش نرخ 
سیمان منجر شد. از دیدگاه این فعاالن، چنانچه 
کشور بحران قطعی برق را نداشت امسال قیمت 
کت  ســیمان به مقدار جزئی تغییر می کــرد و هر پا
سیمان با قیمت ۲۵ هزار تومان به دست عوامل 
توزیــع می رســید امــا قطعــی بــرق ســبب کمبود 

سیمان در بازار شد.

در این خصوص عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن 
ســیمان معتقــد اســت: دلیــل کمبــود و گرانــی 
ســیمان در آن شــرایط زمانی قطعی برق بود. هر 
هفته در کل کشور تقریبا ۶۰ تا ۶۵ درصد از نیاز برق 
کارخانه های ســیمانی تأمین می شود و چنانچه 
در پاییز و زمستان برق پایدار در اختیار بنگاه های 
تولیدی قــرار گیرد، بــازار بــه آرامش می رســد. اما 
موضوعی کــه از دیــدگاه بســیاری بــه تنظیم این 
بازار منتهی شــد اقدام ســازمان صمت بــوده که 
در راســتای افزایــش عرضــه ســیمان در بــورس و 
در نهایــت کاهــش قیمت ایــن محصــول انجــام 
گرفت. این چنین که هر هفته بین یک میلیون و 
۲۰۰ هزار تن تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن سیمان 

تولید و روانه بازار می شود.
احمــد تــوکل، کارشــناس و فعــال مســکن  اظهار 
می کند: گرانی ســیمان تقریبا از مرداد ماه شروع 
شــد و برای آن دالیل زیــادی نام برده می شــد. از 
قطعی برق، عرضه نشدن کافی به بازار، توزیع در 
بورس و مســائل دیگر که هر کدام تأثیری در روند 
بازار سیمان داشت. اما آنچه شرایط را نامتعادل تر 
کرد حضــور واســطه گران در ایــن بخــش بود. این 
چنین که کارخانــه دار، محصول را بــا همان نرخ 
قبل عرضه می کرد ولی واسطه ای که سیمان را از 
درب کارخانه به دست فروشنده می رساند قیمت 
آن را چند برابر می کــرد و در نهایت با نرخ گرانی به 

دست مصرف کننده می رسید.
تــا آنکــه دولــت، تمــام  وی ادامــه می دهــد: 
عرضه کننــدگان ســیمان را موظــف بــه اخــذ کــد 

بورســی کرد کــه بتواننــد خــود محصوالتشــان را 
بدون هیچ واســطه ای در بورس عرضه کنند و به 
تدریج بــا حذف ایــن دالالن، قیمت هــا متعادل 
شد. البته رفع قطعی های مکرر برق هم باعث شد 
که تولید ســیمان بر روند سابق بیفتد و کمبودی 
کنون سیمان از قیمت  در بازار نباشد. اینگونه که ا
کت ۱۰۰ هزار تومان در مرداد ماه به حدود ۳۷  هر پا
هزار تومان رسیده اســت که این نرخ قابل قبولی 

محسوب می شود.
کید می کنــد: خریداران  این فعال بازار مســکن تا
به هیچ وجه ســیمان را گران تــر نخرنــد؛ زیرا فعال 
بحران کمبــود و گرانی ایــن محصول رفع شــده و 
احتماال شــرایط بهتر شــود و یا حداقــل بر همین 

روال، پایدار بماند.
       نظارت سازمان صمت، بازار سیمان را 

متعادل کرد
مصالــح  اتحادیــه  رئیــس  محمــدی،  ناصــر 
خ  ســاختمانی اصفهــان  بــا اشــاره بــه کاهــش نر
سیمان و رسیدن به قیمت ۳۳ تا ۳۷ هزار تومان 
اظهار می کند: هم زمان با شروع قطعی های برق 
در تابستان و عرضه سیمان در بورس، قیمت این 
محصول هم افزایش زیادی پیدا کرد. هر دو دلیل، 
مؤثر در گرانی بودند اما افــرادی هم که با دریافت 
کــد بورســی اقدام بــه خریــد و فــروش ســیمان در 
بورس می کردنــد عامل مهمی در نابســامانی این 
بازار شــده بودند. این چنیــن که میزان زیــادی از 
سیمان را خریداری می کردند و در بازار با نرخ آزاد 

می فروختند.

وی اضافــه می کنــد: بــا رفــع مشــکالت برقــی و 
تنظیم ایــن بــازار کــه توســط وزیــر صمــت انجام 
گرفت قیمت ها تا حــدود ۵۰ درصد کاهش یافت 
و تقریبــا به همان نــرخ قبل از گرانی ها بازگشــت. 
جریــان از این قــرار بــود که وزیــر صمت بــا نظارت 
بر نحوه فــروش کارخانه ها در بــورس مانع عرضه 
نشدن تولیدات آن ها شد؛ زیرا این اقدام از سوی 
تولیدکننــدگان ســیمان باعــث کمیابــی و گرانی 
خ مناســب توســط  می شــد. فعــال ســیمان بــا نــر
بورس، تعاونی ها و خرده فروشان عرضه می شود 
خ هــا در بــورس،  که بــا توجــه بــه شــناور بــودن نر
ترجیحا خریدهای عمده از بورس انجام می گیرد 
و مصارف جزئی هم از خرده فروشان سطح شهر و 

یا تعاونی ها تهیه می شود.
این مسئول در رابطه با تأثیر نرخ سیمان بر قیمت 
نهایی مسکن می گوید: قطعا افزایش نرخ هر نوع 
نهاده ساختمانی بر قیمت مسکن تأثیر می گذارد 
همان طور که گران شدن دیگر هزینه های تولید 
مانند حامل های انرژی، دستمزد کارگر بر قیمت 

مسکن مؤثر است.
محمدی در پاسخ به این پرســش که آیا احتمال 
ارزان تر شدن سیمان وجود دارد یا خیر؟ می گوید: 
در صورتــی کــه نرخ پایــه در بــورس حذف شــود و 
کارخانه ها مکلف شــوند همه تولیدات خود را در 
بورس عرضه نمایند، احتمال ارزان شدن است. 
اما با وجود نرخ پایه فعلی که بر اساس آن سیمان 
در بــورس و خرده فروشــی ها عرضه می شــود این 

احتمال بعید به نظر می آید.

بــر  گفــت:  وزیــر دادگســتری 
اساس مصبه ستاد تنظیم بازار 
غ منجمد  قیمــت مصــوب مــر
کیلویی ۲۰ هزار تومان اســت و کســی حــق ندارد 

بیشتر از تعرفه مصوب این کاال را عرضه کند.
به گزارش صدا و سیما، امین حسین رحیمی در 
جمــع خبرنــگاران اظهــار کرد: در جلســه ســتاد 
غ منجمد از کیلویی  تنظیم بازار مصوب شــد مر
۲۵ هزار تومان، باقیمت مصوب کیلویی ۲۰ هزار 
تومــان در میدان هــای میــوه و تره بــار در اختیار 
مصرف کنندگان قرار گیرد و کسی حق ندارد باالتر 

غ منجمد را بفروشد. از این میزان در کشور مر
وی افزود: در این ســتاد مقرر شده توزیع به وفور 
غ گرم نیز در میادین بار اجرایی شود و به این  مر
غ  ترتیب دیگر کمبود یا مشــکلی بــرای عرضه مر
غ نیــز همیــن  گــرم نخواهــد بــود و بــرای تخم مــر

شروط گذاشته شده است.
وزیــر دادگســتری بــا بیان اینکه برخی شــرکت ها 
غ، آن را باالتــر از قیمــت  بــا بســته بندی تخم مــر
غ  مصوب عرضه می کردند، گفت: قیمت تخم مر

شــانه ای ۴۳ هــزار تومــان اســت و در میادین بار 
نیز به صورت شــانه ای و فله ای توزیع می شــود. 
رحیمی همچنین با بیان اینکه چهار پروژه مهم 
گرمســار در ردیــف مصوبــات ســفر قــرار گرفتنــد، 
گفت: حل مشکالت این چهار حوزه به منطقه و 

کشور کمک بسزایی خواهد کرد.
ح  طــر اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  افــزود:  وی 

مهمی بــرای کشــور اســت و نبــود گمرک یکــی از 
مشکالت آن است که باید هر چه زودتر در منطقه 

فعال و تشکیالت آن مصوب و مستقر شود.
وزیر دادگستری با بیان اینکه بحث بندر خشک 
در این منطقه مطرح و حائز اهمیت است، گفت: 
در ایــن مورد نیــز به نظــر می رســد ناهماهنگی ۲ 
وزارت خانه مشکلی برای تحقق این هدف شده 

که در مصوبات سفر همه این مسائل ذکر و برای 
آن ها چاره جویی خواهد شد.

رحیمی بابیان اینکــه ســیلوی هزار تنی گرمســار 
بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، تصریح 
کرد: این پروژه ای که از شروع عملیات اجرایی آن 
کنون با کندی پیش رفته است لذا در مصوبات  تا
ســفر بودجه بیشــتری برای آن مصوب می شود 

تا ظرف مدت قابل قبول به بهره برداری برسد.
وی بــا بیان اینکه آب رســانی گرمســار بــه آرادان 
نیازمنــد  تصفیه خانــه  و  فاضــالب  تکمیــل  و 
اعتبار اســت، افزود: بــرای رفع موانــع انتقال آب 
هماهنگی بین استان تهران و سمنان نیاز دارد 

که در این سفر برای آن تصمیم گیری می شود.
وزیر دادگستری ضمن بازدید از مسیر مواصالتی 
جنوب به شــمال در محدوده شهرســتان های 
گرمســار و آرادان گفت: ایــن مســیر راه میانبری 
بــرای رســاندن مــردم جنوب به شــمال کشــور 
است تا وارد شلوغی و ترافیک تهران نشوند لذا 
برای این پــروژه در مصوبات ســفر اعتبار منظور 

خواهد شد.

وزیر نفت در خصوص سهمیه 
بنزیــن جبرانــی گفــت: بــرای 
جبران اختاللی که در ســامانه 
هوشــمند ســوخت به وجود آمد، ۱۰ لیتــر بنزین 
ســهمیه ای جبرانی برای خودروهای شــخصی 
در نظر گرفته شده اســت که پایان آبان ماه واریز 

خواهد شد.
جواد اوجی در حاشیه بیست و دومین نشست 
اوپک پالس با بیان اینکه در این نشست تصمیم 
مــاه قبــل در خصــوص افزایش تولیــد بــرای ماه 
کثریت  دسامبر ۲۰۲۱ تمدید شــد، اظهار کرد: با ا
توافق شــد تولید ۴۰۰ هــزار بشــکه در روز افزایش 

پیدا کند.
وی در مورد افزایش صادرات نفت ایران نیز گفت: 
در دولت ســیزدهم توفیقات خوبی در صادرات 
نفت و میعانات نفتــی رقم خورد که با اســتفاده 
از ظرفیت ها و پتانســیل های داخلــی و خارجی 

صادرات رو به بهبودی رفته است.

کیــد کــرد: اقــدام کودکانــه آمریــکا  وزیــر نفــت تا
در آب هــای دریــای عمــان نیــز نشــان دهنــده 
موفقیت دستاورد ایران در افزایش صادرات نفت 

خام ایران است.
اوجــی ادامــه داد: وزارت نفــت خــود را معطــل 
تصمیمات نمی کند و تالش می کنیم با استفاده از 

ظرفیت ها و روش های مختلف فروش توفیقات 
بیشتری حاصل شود.

وی در مــورد ســهمیه جبرانــی بنزین نیــز افزود: 
از ملت ایران تشــکر می کنم که صبــوری به خرج 
دادند. در حال حاضر تمامی جایگاه ها به سامانه 
وصل است و از طریق کارت سوخت گیری انجام 

می شود.
کیــد بر اینکــه در دولت ســهمیه  وزیــر نفــت بــا تا
جبرانی مصوب شــد، گفــت: ۱۷ مــورد کاربری و 
مصرف بنزین در قالب کارت سوخت وجود دارد.

اوجــی ادامــه داد: بــرای جبران ایــن اختــالل، 
سهمیه سواری شــخصی که ســهمیه عادی ۶۰ 
لیتــر در مــاه اســت، در پایان آبــان ماه بــه ۷۰ لیتر 
افزایش پیدا می کند. برای موتور ســیکلت ها نیز 
۵.۶ میلیون کارت فعال وجود دارد که ســهمیه 

آنها از ۲۵ لیتر به ۳۰ لیتر افزایش می یابد.
وی خاطرنشــان کرد: مجموع ســهمیه جبرانی 

۲۵۸ میلیون لیتر است.

کیلویی ۲۰ هزار تومان ممنوع غ منجمد بیشتر از  فروش مر

وزیر نفت خبر داد:

واریز ۱۰ لیتر سهمیه جبرانی بنزین در پایان آبان ماه

رئیس اتحادیه شرکت تعاونی صنایع  دستی اصفهان:

درآمدزایی از صنایع دستی می تواند 
جایگزین درآمدهای نفتی شود

سخنگوی گمرک اعالم  کرد:

تراز تجاری مثبت ۶۵۰ میلیون دالری در مهرماه

رییس اداره تعاون شهرستان 
شاهین شهر :

کارگران  ۳۰ تن از 
ریسندگی شاهین شهر 

کار باز می گردند به 

ازسرگیری سفرهای 
زمینی خارجی

خبر

خبر

خبر
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در آیین بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس انجمن روابط عمومی ایران اهدا شد:

جایزه مدیریت ناب 
در دستان فوالدمردان جبهه صنعت 

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

در آییــن بزرگداشــت پنجاهمین 
ســالگرد تاســیس انجمن روابط 
فــوالد  شــرکت  عمومی ایــران، 
 مبارکــه تنهــا دریافت کننــده جایــزه مدیریــت ناب 
)Lean Management( در حــوزه روابط عمومی لقب 
گرفت؛ این جایــزه در عرصــه روابط عمومی توســط 
بزرگان و پیشکســوتان این عرصــه در حضــور روابط 
عمومی سازمان ها و دستگاه های مختلف به روابط 

عمومی این شرکت اهدا شد.
آییــن بزرگداشــت پنجاهمیــن ســالگرد تاســیس 
انجمن روابــط عمومی ایــران در مرکز همایش های 
سیتی ســنتر اصفهــان و بــا حضــور بــزرگان عرصــه 
روابــط عمومی نظیر خســرو رفیعی رئیــس انجمن 
روابط عمومی ایران، حمید شــکری خانقاه معاون 
برنامه ریــزی و مطالعــات افــکار عمومی مرکــز روابط 
عمومــی، غالمرضــا کاظمی دینــان رئیس شــورای 
سیاست گذاری هفته روابط عمومی ایران و همچنین 
مدیــران روابــط عمومی شــرکت ها و ســازمان های 
برجسته کشوری و استانی برگزار شد. در این مراسم 
عالوه بر ســخنرانی بــزرگان عرصه روابط عمومــی، از 
تمبر مخصوص پنجاهمین سالگرد تاسیس انجمن 
روابط عمومی ایران، چهارمین دوره مدیریت عالی 
روابط عمومی کشور )DBA  روابط عمومی(، پوستر 
کنفرانس رویکردهای نوین روابط عمومی های ایران 
و دو کتاب »روابط عمومی و ارتباط با رسانه« )به قلم 
محمد مهدی فرقانی و مهدخت بروجردی علوی( 
و »روابط عمومی ایران با استاندارد جهانی« )تالیف 

حمید شکری خانقاه( نیز رونمایی گردید.
از آنجا که نقش و جایگاه روابط عمومی در سازمان ها 
بسیار برجسته است، نحوه مدیریت در این بخش 
نیــز اهمیــت ویــژه ای دارد. به همیــن دلیل هیئت 
برگزاری سومین کنفرانس بین المللی رویکرد نوین 
روابــط عمومی ایــران شــاخص هایی را بــر اســاس 
پیشرفته ترین متد مدیریتی جهان، مدیریت ناب، 
و به منطور ارزیابی دقیق عملکرد روابط عمومی ها 
طراحی کرد که پــس از انجــام ارزیابی های مختلف 
میــان روابــط عمومی هــای موجــود، شــرکت فوالد 
کثر شاخص ها  مبارکه پس از ۶ ماه بررسی دقیق، در ا

پیشتاز شــده و به همین دلیل تنها دریافت کننده 
 )  )Lean Management( جایــزه مدیریــت نــاب 
در حــوزه روابط عمومی لقــب گرفت. این جایــزه در 
عرصه روابط عمومی توسط بزرگان و پیشکسوتان این 
عرصــه در حضــور روابــط عمومی ســازمان ها و 
دستگاه های مختلف به روابط عمومی این شرکت 

اهدا شد.
       ۴ شاخص کلیدی در ارزیابی روابط 

عمومی برتر
هادی زمانی، رئیس دپارتمان ارتباطات و اطالعات 
اصفهان، در همین خصوص گفت: در ارزیابی بهترین 
شــیوه مدیریت در حــوزه روابط عمومــی، مدیریت 
ناب بــه عنــوان جدیدترین متــد مدیریتــی روز دنیا 
محور ارزیابی روابط عمومی ها قرار گرفت. در همین 
راستا ۴ شاخص اصلی برای ارزیابی ها در نظر گرفته 
شــد که عبارتند از: مسئولیت اقتصادی )نقشی که 
سازمان در ارزش آفرینی و توســعه اقتصادی دارد(، 
مسئولیت اجتماعی، مبارزه با هدررفت در سازمان 
و ســطح شــاخص های ارتباطــات. در ایــن میــان 
شرکت فوالد مبارکه در یک بررســی دقیق ۶ ماهه با 
کثر شاخص ها  جدیدترین استانداردهای روز دنیا در ا

پیشتاز شد.
وی خاطرنشــان کرد: روابط عمومی هــا باید در این 
حوزه از برترین ها الگو گرفته و برای کسب این جایزه 

در دوره های بعد تالش کنند.
       گام های فوالد مبارکه برای پشتیبانی از تولید 

ادامه دارد
هادی نباتی نژاد، مدیر روابط عمومی شرکت فوالد 
مبارکه نیز درباره کســب این جایزه بزرگ اظهار کرد: 
قطعا دســتاورد که با همکاری همه پرســنل روابط 

عمومی شرکت به دست آمده، مایه افتخار ماست.
وی افزود: روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه همواره 
تــالش کــرده اســت تــا بــا انتخــاب دو شــعار »روابط 
عمومی ها، پشــتیبان تولیــد« و »ایــن گام هــا برای 
پشتیبانی از تولید ادامه دارد...« به شعار سال مقام 
معظم رهبری جامع عمل بپوشاند. در همین راستا 
هوشمندانه تالش کردیم ضمن تعامل با رسانه ها 
و به کارگیری تمامی ابزارهای موجود، هنرمندانه در 

جبهه  صنعت ایران پیشتاز باشیم.
مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه با اشاره به 
کید رهبر  جایگاه روابــط عمومــی در ســازمان ها و تا
انقالب برای امیدآفرینــی در جامعه گفت: توجه به 

رویکردهای خالقانه و استفاده از ابزارهای مختلف 
رســانه ای بــه منظــور انجــام تعامــالت منطقــی و 
گسترده با طیف های مختلف، یکی از موفقیت های 

فوالد مبارکه در عرصه روابط عمومی است.
نباتی نژاد اضافه کرد: با توجه به اینکه دو شعار فوالد 
مبارکه در عرصه روابط عمومی برگرفته از شعار سال 
رهبر معظم انقالب اســت، تمام تالش خــود را برای 
تحقق آن ها بــه کار می بندیــم. در همین خصوص 
برنامه ریزی هــای الزم صــورت گرفتــه و اقدامــات 
مختلفــی در دســتور کار دارد کــه در نهایت منجر به 

تحقق این دو خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد: از آنجــا که فــوالد مبارکه برای 
دستیابی به این مهم عزم جدی دارد، آماده ایم تا با 
همفکری همه صاحب نظران عرصه روابط عمومی و 
رسانه و انجام اقدامات مشترک، در راستای اعتالی 
میهــن اســالمی حرکت کنیــم و عــالوه بر پشــت ســر 
گذاشتن تحریم، توطئه های دشمنان را خنثی کرده 

و اقتدار تولید داخل را به رخ بکشیم.
در پایان این همایش از پیشکســوتان عرصه روابط 
عمومی و همچنین روابط عمومی های شرکت کننده 

در برنامه گپ ارتباطی، تقدیر شد.

مدیر عامل ســازمان قطار شــهری اصفهان گفت: 
توسعه خط یک و ســه متروی اصفهان در مرحله 
مطالعات است که با تأمین منابع مورد نیاز عملیات 

اجرایی آن آغاز خواهد شد.
محمدرضا بنکدار هاشمی با اشاره به خطوط مترو 
اصفهان، اظهار کرد: اصفهان دارای چهار خط درون 
شهری مترو است؛ خط یک از پایانه قدس در خیابان 
امام خمینی آغاز و با گذر از خیابــان کاوه، چهارباغ 
پایین، چهارباغ عباســی، میــدان آزادی و خیابان 
هزارجریب، در پایانه صفه خاتمه پیدا می کند؛ این 
خط دارای ۲۱ کیلومتر طول و ۲۰ ایســتگاه در حال 

بهره برداری است.
وی افزود: خط دو از ایستگاه دارک در منطقه شمال 
شــرق شــهر اصفهان آغاز شــده و بــا طی حــدود ۱۵ 
کیلومتر و با گذر از میدان قــدس و میدان امام علی 
)ع( به میدان امــام )ره( می رســد و با گــذر از میدان 
امام حسین )ع( و بزرگراه شهید خرازی به ایستگاه 
کهندژ می رســد، این خط دارای ۱۶ ایستگاه است 
که ۱۳ ایســتگاه از آن در حال احداث بــوده و تا پایان 
ســال عملیات اجرایی سه ایستگاه دیگر نیز شروع 

می شود. 
مدیر عامل سازمان قطار شهری اصفهان تصریح 
کرد: خط ســه از میدان آزادی آغاز و پس از طی ۸.۸ 
کیلومتر و با گذر از خیابان دانشگاه و بلوار کشاورز به 
پل یزد آباد می رسد. در خط چهار مترو اصفهان به 
طول ۵.۵ کیلومتر با چهار ایستگاه که در امتداد خط 
یک حرکت می کند، از پایانه قدس شروع شده و پس 
از گذر از خیابان امام خمینی )ره( و میدان استقالل 

با طی حــدود چهار کیلومتر به ایســتگاه دانشــگاه 
صنعتی اصفهان می رسد.

بنکدار هاشمی خاطرنشان کرد: توسعه خط یک و 
سه در مرحله مطالعات است که با تأمین منابع مورد 
نیاز عملیات اجرایــی آن آغاز خواهد شــد. در طرح 
توسعه خط دو نیز با اضافه شدن فاز دو از ایستگاه 
کهندژ تا میدان شهدای خمینی شهر، طول خط به 
۲۴ کیلومتر می رسد. این چهار خط که یکی از آن ها 
توسعه خط یک است، بخشی اجرا شده بخشی در 
حال اجرا و بخش دیگری در مرحله ی مطالعاتی قرار 
دارد که با تأمین منابع مالی عالوه بر خط دو، خطوط 

سه و چهار نیز را عملیاتی خواهیم کرد.
وی ادامه داد: مابقی خطوط برون شــهری اســت 
مانند اصفهان - بهارســتان که توســط شهرداری 
بهارستان و خط اصفهان - شاهین شهر نیز حدود 
یک سال است که توسط شــهرداری شاهین شهر 

در حال اجرا است.
نهایــت  در  کــرد:  بنکدار هاشمی خاطرنشــان 
تمامی خطوط مانند شبکه به هم متصل می شود 
و مدیریت بهره برداری خطوط، توسط شرکت مترو 

منطقه اصفهان انجام می شود.

معاون بهره برداری و توســعه آب شــرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان گفت: ظرفیت آبدهی 
چاه های آب آشامیدنی در استان در یک دهه 
اخیر و به ویژه سال های کم بارش مانند امسال 

۳۰ تا ۷۰ درصد کاهش داشته است. 
کبری معــاون بهره برداری و توســعه آب  ناصر ا
شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: 
چاه های آب اســتان اصفهان باید دســت کم 
۲.۷ متر مکعب بر ثانیه آبدهی داشته باشند، 
کنون بالغ بر ۱.۲ متر مکعب بر ثانیه  اما این رقم ا

برآورد می شود.
وی اضافه کرد: در ۱۰ سال اخیر ۱۲۴ حلقه چاه 
آب آشامیدنی نیز در محدوده سامانه آبرسانی 
اصفهان بزرگ متشکل از ۵۸ شهر و ۳۸۰ روستا 

بطور کامل خشک شده است.
معاون بهره برداری و توســعه آب شــرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان درباره چاه های فلَمن 
)نوعی از چاه مخزنی( نیز تصریح کرد: ۱۰ حلقه 
چاه از این نوع در اصفهان و یکی در شهرستان 
مبارکه وجود دارد، اما هیچ یک از آن ها به دلیل 

خشکی در مدار تامین آب آشامیدنی نیست.
کبــری افزود: ایــن چاه هــا نیــز قبل از خشــک  ا
شــدن بالــغ بــر ۳.۲ متــر مکعب بــر ثانیــه از آب 

آشــامیدنی اســتان را تامین می کردند، اما این 
روز ها از آب آن ها بی بهره ایم.

وی بــا بیان اینکــه وضعیــت آبدهــی چاه های 
آب آشــامیدنی در خرداد بهتر بود خاطرنشان 
کــرد: پــس از آن در فصــل تابســتان از ظرفیــت 
کنون وضعیت  آن ها کاسته شد به حدی که ا

نامناسب و حداقلی دارند.
کیــد بر اینکــه جاری  معاون آبفــا اصفهــان با تا
نبودن رودخانه زاینده رود دلیلی اصلی کاهش 
و خشــکی چاه های آب آشــامیدنی در استان 
اســت اظهارداشــت: تداوم خشــکی رودخانه 
وضعیــت چاه هــای منطقــه را روز بــه روز بدتــر 

می کند.
کبــری بــا اشــاره وضعیت ذخیــره ســد زاینده  ا
رود بــه عنــوان منبــع آب ســطحی تامیــن آب 
آشــامیدنی اصفهــان اظهارداشــت: در حــال 
حاضر ۱۷۹ میلیون متر مکعب آب پشــت ســد 
ذخیــره شــده اســت و آن را باید بحرانــی تلقی 

کنیم.
تابســتان امســال به دنبال گرمای شــدید هوا 
و افزایــش مصرف آب، مشــکالت زیــادی برای 
توزیــع آب آشــامیدنی در کالنشــهر اصفهــان 
و ســایر شــهر های بــزرگ اســتان ایجاد شــد به 
طوری کــه برخــی از مناطــق بــا افــت فشــار آب 
مواجه شدند و آبرسانی سیار برای آن ها صورت 

گرفت.
اســتان اصفهان افــزون بر پنــج میلیــون و ۴۰۰ 
هــزار تــن جمعیــت دارد و زاینــده رود کــه در 
ســال های اخیر با بحران کم آبی و خشکسالی 
مواجه است، بزرگترین منبع تامین آب شرب 

کنان این خطه است. سا

ک و  با هدف ایجاد بستر برای دسترسی، اشترا
زیر ساخت اطالعات، سامانه یکپارچه مدیریت 
اطالعــات مکانــی »ســیام« در آب منطقــه ای 

اصفهان رونمایی شد.
معــاون و عضــو هیــأت مدیــره شــرکت آب 
منطقــه ای اصفهان بــا اعالم ایــن خبــر، اظهار 
کرد: آغاز این پروژه از سال ۱۳۹۶ به منظور ایجاد 
یک ســامانه جامع استقرار سیســتم اطالعات 

مکانی در آب منطقه ای اصفهان رقم خورد.
بابک ابراهیمی گفت: هدف از این پروژه را ایجاد 
هماهنگی بین بخش های مختلف، مدیریت 
ک گذاری داده هــای مکانی و ایجاد  و به اشــترا

محیط مشارکتی دانست.
وی افزود: با ایجاد و راه اندازی زیرساخت داده 
مکانــی SDI عــالوه بــر محیطــی مناســب برای 
ک گــذاری داده هــای مکانــی،  تســهیل اشــترا
می توان در فرآیندهای تصمیم سازی و برنامه 

ریزی از آن استفاده کرد.
عضــو هیــأت مدیــره شــرکت آب منطقــه ای 
اصفهان تصریــح کرد: زیرســاخت داده مکانی 
ســازمانی قادر اســت بــا اســتفاده از مدل های 
خود، به عنــوان چارچوبــی برای حل مســائل 
موجــود در زمینه مدیریت داده هــای مکانی و 
توصیفی در شــرکت مدیریــت منابــع آب ایران 

مورد استفاده قرار گیرد.
وی خاطرنشــان کــرد: فرآیند زیرســاخت داده 

مکانــی SDI عــالوه بــر مدیریــت داده هــای 
مکانــی و توصیفــی در شــرکت مدیریــت منابع 
آب ایران می توانــد با ایجاد مدیریت هماهنگ 
در شــرکت های آب منطقه ای، بســتر مناسب 

برای ایجاد دولت الکترونیک را فرآهم آورد.
ابراهیمی یــادآور شــد: از مزایــای زیــر ســاخت 
داده مکانــی می توان به کاهش میــزان ارتباط 
کارمندان با مراجعه کنندگان، افزایش رضایت 
مراجعــان، ماهــش هزینه هــا، کاهــش موازی 
کاری هــا در تولیــد داده های مکانی و تســهیل 
و تســریع در تصمیم گیری های صحیح اشاره 

کرد.
وی تصریح کرد: مراحل اصلی این پروژه طراحی 
و تکمیل پرسشــنامه اســتاندارد داده مکانی، 
تحلیــل پرسشــنامه ها، تهیــه پیــش نویــس 
استاندارد، اخذ نظرات کاربران، تعیین فرمت 
تبادل و در نهایت تدوین سند استاندارد است.

مدیر عامل سازمان قطار شهری اصفهان: 

توسعه خط یک متروی اصفهان 
در مرحله مطالعات است

کاهش ۷۰ درصدی آبدهی چاه های آب آشامیدنی اصفهان 

سامانه یکپارچه مدیریت اطالعات مکانی »سیام« 
در آب منطقه ای اصفهان رونمایی شد

فرمانــدار چــادگان گفــت: : احــداث ۲۳۷ 
واحــد مســکن محرومیــن توســط بنیــاد 
مســکن و ۹۵ باب واحد مســکونی توســط 
کمیتــه امداد امام شهرســتان چــادگان در 

حال انجام است.
عبــاس توکلــی با اشــاره بــه تأمین مســکن 
نیازمنــدان شهرســتان چــادگان، اظهــار 
کرد: احداث ۲۳۷ واحد مسکن محرومین 
توســط بنیــاد مســکن و ۹۵ بــاب واحــد 
مســکونی توســط کمیتــه امــداد امام ایــن 
کنون  شهرستان در حال انجام است که تا

دو باب منزل افتتاح شده است.
وی افــزود: تعــداد ۶۵ واحــد مســکونی 
نیــز بــا صــدور پروانــه توســط دهیاری هــا و 
اعطای تســهیالت با معرفی بنیاد مســکن 
و با همکاری بانک های عامل شهرســتان 

توسط متقاضیان در حال ساخت است.
فرمانــدار چــادگان گفت: در زمینــه اجرای 
طرح اقدام ملی با اداره کل راه و شهرسازی 
شــهرهای  در  زمیــن  گــذاری  وا اســتان 

چادگان و رزوه صورت گرفته است.
توکلی اضافه کرد: عملیات اجرای آسفالت 
جاده چادگان اصفهــان به مقدار دو هزار و 
۵۰۰ متر طول و حجم بیش از هفت هزار تن 
آسفالت توســط اداره راه و شهرسازی اجرا 

و مراحل پایانی آن در حال انجام است.
وی با اشــاره بــه اجــرای عملیات آســفالت 
رود  چنــار  بخــش  روســتای   ۱۲ معابــر 
شهرســتان چــادگان، گفــت: امســال ســه 
هــزار و ۵۰۰ تن آســفالت بــا اعتبــاری بالغ بر 
هجــده میلیــارد ریــال در مــدت پنــج مــاه 

در این روستاها انجام شد.

گفــت: ســد باغــکل  فرمانــدار خوانســار 
خوانسار در ثانیه ۱۰۰ لیتر نشتی دارد.

محمود مســلم زاده با اشــاره به نشتی سد 
باغــکل خوانســار بــه میــزان ۱۰۰ لیتــر در هر 
ثانیه، اظهار کرد: برای رفع مشکل این سد 
۲۰ میلیارد تومان اعتبــار از محل مدیریت 
بحــران اســتان اصفهــان پیش بینــی و در 
ردیف ملــی ســازمان برنامــه و بودجــه قرار 

کنون تحقق نیافته است. گرفته، اما تا
وی افزود: به دنبال بارش های سیل خیز، 
دیوار ساحلی شهر خوانســار تخریب شده 
اســت و بــرای بازســازی در فــاز نخســت ۱۰ 

میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.
فرماندار خوانسار با اشــاره به اجرای پروژه 
فاضــالب شــهری خوانســار بــه طــول ۱۵۵ 
کیلومتر، تصریح کرد: تا ســال ۸۸، بیش از 
۴۰ کیلومتر از این پروژه در فاز نخســت اجرا 
شــد. فاز دوم پروژه از بهمن ماه سال ۹۹ از 
محل اعتبــارات ملی بــه مبلــغ ۱۶ میلیارد 
تومان و مقداری از محل اعتبارات استانی 
همزمان در هفت نقطه از شهر آغاز و بیش 

از ۲۰ کیلومتر آن اجرا شده است.
مســلم زاده بــا بیان اینکــه بــرای اجــرای 
آســفالت معابــر شــهری و روســتایی در 
کنــون بــا همت  مضیقــه هســتیم، گفــت: ا
بنیــاد مســکن بیــش از ۷۵ درصــد معابــر 

روستایی آسفالت شدند.

گلپایــگان  سرپرســت جهــاد کشــاورزی 
گفــت: کاهــش بارندگــی در ســال زراعــی 
کاهــش  گذشــته و ســرمازدگی، موجــب 
برداشــت محصول زعفران در شهرستان 
گلپایگان نســبت به ســال زراعی گذشته 

شد.
ســید مهــدی معصومی بــا اشــاره بــه کار 
برداشــت محصول زعفران در شهرستان 
ع بارور  گلپایگان از سطح ۴۰ هکتار از مزار
تا نیمــه آبــان مــاه، اظهــار کــرد: در ســال 
زراعــی جــاری پیش بینــی برداشــت ۲۴۰ 

کیلوگرم محصول زعفران داریم.
وی افزود: شهرســتان گلپایــگان بیش از 
۵۲ هکتار اراضی زیر کشــت زعفــران دارد 

که حدود ۱۲ هکتار آن غیر بارور است.
گلپایــگان  سرپرســت جهــاد کشــاورزی 
گفــت: کاهــش بارندگــی در ســال زراعــی 
کاهــش  گذشــته و ســرمازدگی، موجــب 
برداشــت محصول زعفران در شهرستان 
گلپایگان نســبت به ســال زراعی گذشته 

شد.

خبر خبر

استان

خبر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان بر تامیــن پایدار 
آب شرب مردم در شرایط خشک 
کید کرد. هاشم امینی در  آب و هوایی این اســتان تا
دومین نشست شورای مدیران این شرکت در سال 
1۴۰۰ گفت: با توجه به اســتمرار ســال های خشــک 
و کاهش شدید منابع آبی، راهکارهای تامین پایدار 

آب شرب در سطح استان باید بیش از پیش تحلیل 
و بررسی شــود.  وی با اشاره به گذر ازکم آبی تابستان 
امسال گفت: تابستان امسال هر قطره از منابع آبی 
به منظور توزیع عادالنه آب با استفاده از فناوری های 

نوین مدیریت شد.
مدیرعامــل آبفــای اســتان اصفهــان افــزود: بــرای 
دسترسی پایدار مردم شهرها و روستاها به آب، شرب  

تحلیل و بررسی منابع از لحاظ کمی و کیفی باید بیش 
از پیش در دستور کار متخصصان آبفا قرار گیرد.

امینــی در خصوص  ســامانه تلــه متری و هوشــمند 
سازی شبکه آب بیان کرد: با استفاده از فن آوری های 
نوین، نظارت بر تمام منابع و مخازن آبی در ســطح 
استان و پارامترهای انرژی و کیفی با دقت بیشتری 

انجام می شود.

معــاون شهرســازی و معمــاری 
شــهردار اصفهــان گفــت: شــهر 
اصفهان دارای اراضی مستعدی 
در حریم خود به مســاحت ۳۲ هزار هکتار اســت که 
فرصت های سرمایه گذاری منحصر به فردی بر روی 

آن در سند پهنه بندی حریم تعیین شده است.
وحیــد مهدویــان بــا اشــاره بــه بیســت و چهارمین 
نمایشــگاه تخصصــی جامــع صنعــت ســاختمان 
اصفهــان، اظهار کــرد: اصفهــان به عنوان ســومین 
شــهر پر جمعیت ایــران مطرح بــوده که بالتبــع نیاز 

شهرنشــینان خود از رونق قابل توجهی در صنعت 
ساخت و ساز به خصوص در بخش مسکن برخوردار 

است.
وی افزود: درک باالی کارفرمایان بخش ساختمان از 
لزوم توجه به کیفیت، بستر مستعد شهر به خصوص 
حریــم ۳۲ هــزار هکتــاری آن بــرای توســعه، تعریف 
و اجــرای مگاپروژه هــای شــهری، تنــوع و کیفیــت 
پیمانکاران صاحــب نام و فعــال را می تــوان از نقاط 
قوت و فرایندهای پیچیده و ضوابط سختگیرانه را از 

نقاط ضعف دانست.

معــاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهــان با 
بیان اینکــه در ســال های اخیــر و در پــی مشــکالت 
حــادث شــده در کشــور، رونــد صــدور پروانه هــای 
ساختمانی نیز کاهش یافته است، تصریح کرد: روند 
رو به رشد جمعیت در شهر نشانگر لزوم رشد ساخت 

مسکن شهری است.
وی ادامه داد: شهر اصفهان دارای اراضی مستعدی 
در حریم خود به مســاحت ۳۲ هزار هکتار اســت که 
فرصت های سرمایه گذاری منحصر به فردی بر روی 
آن در سند پهنه بندی حریم که دارای مصوبه مراجع 

فرادستی است، تعیین شده و عالوه بر آن، با توجه به 
تصویب و ابالغ قانون جهش تولید مسکن، امکان 
تغییر کاربری این اراضی به منظور احداث مســکن 

ملی فراهم آمده است.
مهدویان گفت: پیشــنهاد ما به ســرمایه گذاران در 
حوزه ساخت و ساز بررسی این اسناد و انجام اقدامات 
در قالب مگا پروژه های شهری است که در این زمینه، 
شهرداری و به صورت مشخص، معاونت شهرسازی 
و معماری تمام توان خود را برای عملیاتی شدن آن ها 

به کار خواهد بست.

 استاندار اصفهان با اشاره به اینکه 
مسائل حوزه آب استان اصفهان 
بر روی هم انباشــته شــده است 
گفت: بــرای حل ایــن موضــوع می توانیم مســاله را 
به صــورت همه یــا هیچ مطــرح و یــا  جــزء به جــزء  و 

کوچک سازی کنیم تا قابل حل شود.
ســید رضا مرتضوی در جلسه “ســازگاری با کم آبی 
کید کرد: برای حل مسائل استان  استان اصفهان” تأ
در حــوزه آب، پرداختــن یکجــا و همه جانبــه با این 

مساله امکان پذیر نیست.
وی ادامه داد: بر اساس بعضی از تصمیم گیری های 
حــوزه آب، به نظــام جامــع توزیــع، حقــوق ترتیــب 
داده شده آن، به تصمیمات شورای عالی آب توجهی 

نشده است.
اســتاندار اصفهان گفت: جدولی بــرای تخصیص 
آب به بخش های مختلف در اســتان تدوین شده 
کرات آینــده در مجموعه  اســت که باید مبنای مذا
وزارتخانه نیرو و حوزه های مختلف در نظر گرفته شود 
تا شفافیتی در قبال وضعیت حوضه آبریز زاینده رود و 

کلیه ذینفعان ایجاد شود.
وی اضافه کرد: باید راهبردی برای اصالح جدول و 

تابلوی منابع و مصارف در شــورای عالی آب تعریف 
کنیم تا با این جهت گیری بتوانیم مساله را به صورت 

بخش به بخش حل کنیم.
مرتضوی خاطرنشان کرد:باید در گام های بعدی 
کنون کمتر  نسبت به تثبیت و مطالبه حقوق که تا
کید شــود به طور حتم این گام  به آن توجه شــده تأ
به عنوان یک گام مطمئن، پایه و استوار خواهد شد.
وی بابیان اینکه باید این مسیر را به صورت گام به گام 
کید کرد: بخش اول  به جلو ببریم تا مساله حل شود تأ
شامل تثبیت حقوق ناشی از تصمیمات شورای عالی 
آب در قسمت منابع و مصارف است و  باید در قالب 

معرفی ســه ســتون به وزارت نیرو مبنی بر وضعیت 
کنونی آب استان اعالم کنیم تا سهم های ازیادرفته 

استان را تثبیت کنیم.
اســتاندار اصفهــان افــزود: بایــد در گام دوم اصــالح 
جــدول و اضافــه شــدن حقــوق دیگــری کــه بــرای 
مصرف کننده از این منبع تعریف شده اما در قبال آن 

چیزی وجود ندارد را مشخص کنیم.
به گفته وی، در گام ســوم نیز باید به دلیل شــرایط 
محیط زیســتی که در اســتان به وجود آمده اســت 
همه به ســازمان آب منطقــه ای درزمینــٔه چاه ها و 
محدودسازی برداشت های زیرزمین کمک کنیم 

تا از این واقعیت کنونی در زندگی ما که یک تمدن در 
معرض تهدید قرارگرفته، جلوگیری کنیم.

مرتضــوی ادامــه داد:پــس  از اینکــه در گام بعد ایــن 
حقــوق تثبیــت شــد بایــد نظــارت و ارزیابــی را در 
برداشت ها تقویت کنیم و تکالیفی را در باالدست در 
حوزه اصفهان و هر نقطه دیگر که وجود دارد، تعریف 
کنیم. وی بیان کرد: مقررشــده بوده که آب شرب و 
صنعت تا سال ۱۴۰۰ به استان همجوار داده شود و 
قرار بود که منبع تأمین این آب مشخص شود اما این 

کنون رخ نداده است. اتفاق تا
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه درصورتی که استان 
با تنش آبی و بحران های خشک سالی مواجه شد 
باید حسب کاهشی که در این استان داده می شود، 
باید مصرف ســایر ذینفعــان و مصرف کنندگان هم 
کاهــش داده شــود اما این مــورد هم رعایت نشــده 

است.
وی تصریح کرد: طــرح همــه موضوعات این حوزه 
باهم در شرایط کنونی همانند حل یک مساله بزرگ 
اســت که نمی توان به صورت یکجا به آن پرداخت 
و بایــد تجزیه وتحلیــل و برنامه ریــزی در این زمینه 

داشته باشیم.

کید بر تامین پایدار آب شرب مردم در شرایط خشک آب و هوایی اصفهان تا

معاون شهردار اصفهان تشریح کرد:

فرصت های سرمایه گذاری در عرصه ۳۲ هزار هکتاری حریم اصفهان

استانداراصفهان :

مسائل حوزه آب استان اصفهان بر روی هم انباشته شده است

خبر

خبر

خبر

عملیات احداث
 ۹۵ واحد مسکونی 

برای محرومین در چادگان

سد باغکل خوانسار 
در هر ثانیه ۱۰۰ لیتر 

نشتی دارد

پیش بینی برداشت
کیلوگرم زعفران   ۲۴۰ 

در گلپایگان
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نیاز حیات وحش استان اصفهان بیش از کمک های مردمی است: 

خشکسالی بیخ گوش حیات وحش اصفهان
اثرات خشکسالی بر حیات وحش 
باعــث کاهــش تنــوع گونه هــای 
جانوری وتخریب زیستگاه های 
طبیعی می شود، در این حالت و با تشدید وضعیت 
کم آبی گونه های حیات وحش زیستگاه های خود را 
ترک و ناچار به مهاجرت می شوند. همچنین کمبود 
آب و علوفه زندگی حیات وحش در زیستگاه ها را به 

شدت تحت تأثیر قرار داده است.
گزارش ایمنــا، خشکســالی زیســتگاه های  بــه 
حیات وحش باعث آسیب پذیری زیستگاه های 
حیات وحش، افزایش بیماری ها در آنها و کاهش 
باروری و انقراض های محلی می شود، در بخش 
گیاهی نیز خشکسالی به انواع گونه های درختان 
و گیاهــان آســیب می زنــد و آفــات گیاهــی و نیــز 
تعداد آتش سوزی ها را بیشــتر می کند و به دلیل 
ک از بین می رود. با کاهش  فرسایش کیفیت خا
بارندگی هــا زیســتگاه های طبیعــی تحــت تأثیــر 
قــرار گرفتــه و هرچنــد بــرای حفظ ایــن ذخایــر 
اقداماتــی انجام شــده تــا تبعــات حاصــل از این 
خشکســالی به حداقل برســد، اما کمبود علوفه 
باعــث کاهــش زادآوری حیات وحــش شــده تــا 
گر ایــن مســئله را بــا چند دهــه قبل  جایــی کــه ا
مقایسه کنیم خســارت های وارد شــده در عدد 

و رقم نمی گنجد.
خشکســالی عالوه بر اثرات ســو بر میزان زاد و ولد 
حیات وحــش، موجــب تخریــب زیســتگاه آنــان 
شــده اســت؛ این پدیــده در عرصه هــای زیســت 
گونه هــای نــادر جانــوری  کمیــن  محیطــی در 
نشسته و آنها را در معرض خطر انقراض قرار داده 
اســت. همچنیــن گونه هــای گیاهــی و جانوری 
هر ســال ضعیف تر می شــوند و بــا گــذر از مناطق 
حفاظت شده اثرات خشکســالی قابل مشاهده 

است.
شــاید مســئله مهاجــرت حیوانــات در نــگاه اول 
بی خطر به نظر برســد، اما دور شــدن حیوانات از 
مناطق حفاظت شــده و افزایش شــکار، کاهش 
گونه های مختلف را به دنبال دارد و نزدیک شدن 
آنها به سکونتگاه های انسانی از تبعات مهاجرت 
گرچه وجود آب و علوفه در منطقه سبب  است. ا
افزایش حیوانات می شود، اما توزیع آب و علوفه 
قواعد خاص خــود را دارد چنانچه بــدون برنامه 

انجام شود اثرات نامطلوبی به دنبال دارد.
       دخالت های انسان و مخاطرات 

زیستگاه های حیات وحش
علــی رضایــی خوزانــی، کارشــناس ارشــد محیط 
زیست در این خصوص می گوید: تخریب پوشش 
گیاهی، چرای بی رویه دام، خشکسالی های پی در 
پی، تغییر نظام بارشی در کشور و گرمایش جهانی 
در ایجاد خشکسالی ها و مشکالت زیستگاه های 
طبیعــی بی تأثیــر نیســت. در ۱۵ تــا ۲۰ ســاله اخیر 
دوره خشکســالی کم ســابقه ای را تجربــه کردیم، 
طبق آمار کارشناسان اقلیم شناسی سال جاری 
از نظر خشکسالی طی ۵۰ سال گذشته بی سابقه 
بوده است در بحث آب و علوفه وقتی بارش کافی 
در اســفند و فروردیــن مــاه نداشــته باشــیم مرتع 
پوشش خوبی ندارد و نمی تواند نیازها گونه های 

علف خوار بزرگ جثه را تأمین کند.
وی ادامــه می دهــد: نــذر طبیعــت بــرای تأمین 
آب و علوفــه زمانی انجام شــد که زیســتگاه های 
ج شــده و  حیات وحــش از شــرایط عــادی خــار
کوسیســتم،  دچار آشــفتگی بودنــد. دخالت در ا
تخریــب و برداشــت بیــش از انــدازه ســبب شــده 
اســت حیوانات ایــن زیســتگاه ها بــا کمبــود آب 
روبه رو شوند. در گذشته برداشت آب به واسطه 

قنات ها و چشــمه ها بود و آســیبی به سفره های 
زیرزمینی نمی رسید.

این کارشــناس محیط زیســت تصریــح می کند: 
بــا پیدایــش چاه هــای عمیــق و نیمــه عمیــق 
ســفره های آب زیرزمینی خشک شــد، بنابراین 
چشــمه های آب در مناطــق حفاظــت شــده 
دچــار تنــش شــد و منابــع آب کاهــش یافت این 
موضــوع ســبب شــد مــردم نــذر کننــد؛ بنابراین 
تانک هــای ذخیــره آب، ســاخت آب انبــار بــرای 
حیات وحــش در مناطــق حفاظــت شــده انجام 
شد. در سال های گذشته سازمان محیط زیست 
بودجه الزم برای این کار را داشــت و این نیازها را 
رفع می کرد، اما چون خشک شدن منابع آبی در 
ســطح وســیع اتفاق افتاده بود بودجه بســیاری 
الزم داشــت کــه بیــش از ظرفیــت مالی ســازمان 

محیط زیست بود.
       خشکی زیستگاه ها و نذر طبیعت

وی اظهــار می کند: محیط زیســت در گذشــته با 
چالش روبه رو نبوده اســت. اخیرا به دلیل اینکه 
پوشــش مرتعــی مناســب نیســت علفخــواران 
بــزرگ جثــه ماننــد کل، بــز، قــوچ، میــش، آهــو، 
جبیر، گورخــر آســیایی و گونه هایی نیــاز غذایی 
قابل توجهــی دارند و خشکســالی باعــث کمبود 
جمعیت این گونه ها شد در گذشته این گونه ها 
شــکار می شــدند زمانــی کــه شــکار ممنوع شــد، 
خشکی زیستگاه و افزایش جمعیت و دستکاری 
انسان سبب شد مراتع آسیب ببینند بنابراین به 

علوفه دستی نیاز پیدا کردند.
رضایــی خوزانــی اضافه می کنــد: مردم بــه دلیل 
عالقــه بــه حیات وحــش، ارزش هــای دینــی و 
اخالقی تالش می کنند علوفه و آب حیات وحش 
زیســت  محیــط  اداره  می کننــد،  تأمیــن  را 
بــا کمک هــای مردمی موافــق نبــود و تصمیــم 
کنــد،  داشــت از اعتبــارات موجــود اســتفاده 
خوشــبختانه تأمیــن بودجه بــا موفقیــت انجام 
شــد، اما خشکســالی گســترش یافتــه بــود و نذر 
طبیعت می توانست به حیات وحش کمک کند، 
بنابراین کمک ها به صورت غیررسمی و در شرق 

استان اصفهان انجام شد.
وی ادامــه می دهــد: محیــط زیســت و حفاظت 
از آن وظیفــه همگانــی اســت، مــردم عالقمنــد 
مشــارکت هســتند مشکل اینجاســت زمانــی که 
مردم مشــارکت می کنند، کار متوقف می شــود و 

به محیط زیست ضربه وارد می شود باید موضوع 
دقیق مورد بررســی قــرار گیرد، نــذر طبیعت یک 
تســکین دهنده اســت و برطــرف کننده نیســت 
ک و مراتــع بایــد مدیریت شــوند  منابــع آب، خــا
و سیاســت های اشــتباه اصالح شــود کــه در این 
راســتا بــه برنامه هــای بلندمــدت نیــاز اســت تــا 
گر بحران خشکسالی  مشــکالت تشــدید نشــود ا
بــه صــورت طبیعــی اتفــاق بیفتــد عادی اســت، 
گر انسان ساز باشــد باید احیا شود که هزینه  اما ا

بسیاری هم دارد.
       تأمین علوفه و اصالح آبشخورها در 

مناطق حفاظت شده
ج حشــمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست  ایر
اســتان اصفهان  اظهار می کنــد: از ابتدای اعالم 
وضعیــت اضطــراری خشکســالی در مناطــق، 
جمعیت های متعددی در امر آب و علوفه رسانی 
به مناطــق پیش قدم شــدند کــه البتــه موافقت 
نکــردن اداره کل حفاظــت محیــط زیســت در 
قبول این کمک ها، قضاوت هایی را هم به دلیل 
اطالعــات ناقــص، متوجه ایــن اداره ســاخت. 
متقاضیان کمک رســانی به ایــن اداره کل، قصد 
داشــتند تا بــا کمک هــای ۳۵ تــا ۴۰ تنــی علوفه، 
یاری رسان محیط زیست باشند، اما این مقادیر 
علوفه، بــرای پوشــش کل مناطق کافی نیســت 
و بایــد چــاره ای مناســب تر و البته منطقــی برای 

تأمین علوفه اندیشیده می شد.
وی می افزاید: از ابتدای هشدارهای خشکسالی 
در فصل بهار، تالش شــد با استفاده از تانکرهای 
آب رســان، اصــالح و ترمیــم آبشــخورها و احیای 
برخــی چشــمه ها در مناطــق انجــام شــود. بعــد 
از ایــن اقــدام در تابســتان، خرید علوفه آغاز شــد 
و بــا اولویــت قــرار دادن پیشــگیری از مهاجرت و 
جابجایــی حیوانــات، حیات وحــش اصفهــان 
به خوبی از خطر خشکســالی امســال عبــور کرد. 
علوفــه و مایحتــاج گونه هــای حیات وحش باید 
با شــرایط خاصــی در فصــول خاص تهیه شــود و 
در دسترس این موجودات قرار بگیرد، به عنوان 
مثال علوفه خریداری شده از دامداری ها، عالوه 
بر اینکه نیــاز مناطــق را برطرف نمی کنــد، امکان 
شیوع بیماری های دامی را هم افزایش می دهد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
کنون تجربه  با اشــاره به اینکه اســتان اصفهان تا
علوفه رسانی نداشته اســت، تصریح می کند: در 

گام اول میزان خشکســالی توســط کارشناســان 
محیط زیست به خوبی تشخیص و در گام دوم با 
پیگیری های مستمر اعتبارات الزم تأمین شد و 
در نهایت بیش از ۱۵۰ تن علوفه خریداری شد و در 
گام اجرایی، علوفه ها به صورت کامال کارشناسی 

شده در مناطق توزیع شد.
       نیاز حیات وحش استان اصفهان بیش از 

کمک های مردمی است
ج حشــمتی با اشــاره بــه کمــک ســمن ها در  ایــر
شهرستان های مختلف و تجمیع ۳۵ تنی علوفه، 
می گویــد: نیــاز حیات وحــش اصفهان، بیشــتر از 
کمک هــای مردمی و مســتلزم کمک هــای کالن 
دولتی بود، اما به هر روی با احتساب کمک های 
مردمی تقریبا ۲۰۰ تن علوفه در تابســتان امسال 
برای مناطق حفاظت شــده تأمین شــد که بالغ 

بر یک میلیارد تومان آن از اعتبارات دولتی بود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
با گالیه از قضاوت های انجام شده توسط بعضی 
از فعاالن ایــن حــوزه اضافــه می کنــد: معضــل 
کــی اســت  خشکســالی پدیــده نوظهــور و خطرنا
کــه بــا همــکاری و صبــوری بایــد آن را پشــت ســر 
گذاشــت، بنابراین اینکــه بــه طــور احساســی و 
مقطعی بخواهیم آن را موقتا و در بستر نامناسب 

امروز حل کنیم، راه حل درستی نیست.
وی خاطرنشان می کند: به طور کلی خشکسالی 
ک اســت و خســارات زیادی در  پدیده ای خطرنا
حــوزه محیط زیســت ایجاد می کند، امــا با توزیع 
علوفه موافق نیســتیم و بســیاری از کارشناسان 
حیات وحــش هــم مخالف این فعالیت هســتند 
و معتقدنــد حیات وحــش بایــد بتوانــد شــرایط 
خــودش را تحمل کند و ممکن اســت مقداری از 
جمعیت آنها کم شود، اما در سال های بعدی به 

طور طبیعی این کمبود جبران می شود.
کشــورهای  در  می دهــد:  ادامــه  حشــمتی 
توســعه یافتــه، در صــورت بــروز خشکســالی و 
انتقــال حیات وحــش بــه شــهرها، مــردم از آنهــا 
حمایت و مراقبت می کنند و حتی ممکن اســت 
اجــازه اســتفاده از محصــوالت زراعــی خــود را به 
آنهــا بدهند، امــا در ایــران بــا توجــه بــه امکانات 
مجهــز،  دوربین هــای  نظیــر  امنیتی انــدک 
میــزان تخلفــات و شــکار بــاال مجبــور بــه حفــظ 
حیات وحــش در مناطــق حفاظــت شــده بــا 

غذارسانی مصنوعی هستیم.

گزارش

مدیرعامل ســتاد دیه اصفهان 
گفــت: ۶۸۰ زندانــی بــه دلیــل 
جرائم غیر عمد و با بدهی ۹ هزار 

میلیارد ریال در استان گرفتار بند و زندان هستند.
سداهلل گرجی زاده مدیرعامل ستاد دیه اصفهان 
گفت: از میان ۶۸۰ زندانــی، ۱۲ نفر زن و مابقی مرد 
و بدلیــل بدهــی در زندان هــای اســتان اصفهان 

هستند.
وی بیان کرد: محکومیت مالی ناشی از بدهکاری 
به دیگران، مهریه و دیه از جمله عوامــل ورود این 

افراد به بند است.
مدیرعامل ســتاد دیه اصفهان ادامه داد: کمبود 
اطالعات حقوقــی و بی توجهی بــه قوانین باعث 
گاهی  گرفتــاری آنان شــده که الزم اســت ســطح آ

جامعه افزایش یابد.
وی جلب مشــارکت خیران بــرای آزادی زندانیان 
را مهم برشمرد و اظهار داشت: امسال ۳۷۵ نفر از 

زندانیان جرائم غیرعمد استان آزاد شدند که کل 
بدهی آنان یک هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال بود و خیرین 

۲۵۰ میلیارد ریال آن را کمک کردند.
گرجی زاده با بیان اینکه ۴۷ درصــد از کل بدهی را 
کیان بخشیدند، اضافه کرد: ۲۴۰ میلیارد ریال  شا
از بدهی با صدور حکم اعسار و ۱۰۰ میلیارد ریال آن 

نیز از صندوق خســارت بدنی و تســهیالت بانکی 
تامین شد.

کید کــرد: آزادی زندانیــان جرائم غیر عمد و  وی تا
کمک به کاهش ورودی زندانیان از اهمیت خاصی 
برخوردار است و به کاهش آسیب های اجتماعی 

کمک می کند.

گرجی زاده با بیان اینکه از میان کل زندانیــان آزاد 
شده امسال ۱۴ نفر زن بودند، یادآور شد: این اقدام 
به حفظ بنیــان خانــواده و کاهــش دغدغه های 

اجتماعی آنان کمک خواهد کرد.
زندانیــان جرایــم غیرعمد شــامل محکومــان به 
پرداخت دیه ناشی از تصادف و حوادث کارگاهی، 

مهریه و نفقه و بدهی مالی هستند.
ســتاد مردمی رســیدگی بــه امــور دیــه و کمــک به 
زندانیان نیازمند استان اصفهان از رمضان سال 
کنــون حدود ۱۷  ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرد و تا
هزار پرونده جرائم غیر عمد را مورد بررسی قرار داد 
که پس از اقدامات الزم از جمله مشاوره و تخفیف و 
کیان و تامین اعتبارات  گذشت رضایتمندانه از شا
از محــل وجــوه خیــران و نیکــوکاران و همچنیــن 
اعتبارات مصوب دولتی، بیش از ســه هــزار نفر در 
ســال گذشــته با پرداخت تسهیالت این ســتاد از 

زندان آزاد شدند.

مدارس نظری از امروز باز شــدند؛ 
مدارس ابتدایی و متوســطه اول 
هــم شــاید از اول آذر بازگشــایی 

شــوند.  معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان بازگشــایی مدارس در دوره 
نظری را منوط به تکمیل خوداظهــاری و تایید آن از 

سوی ادارات آموزش پرورش دانست و گفت: مدارس 
در دوره های متوسطه  دوره اول و ابتدایی هم شاید 

با داشتن چنین شرایطی از اول آذر بازگشایی شوند.

آقــای ناظــم زاده البتــه حاضــر شــدن در کالس را 
الزامی ندانســت و گفــت: دانــش آمــوزان می تواننــد 

تحت آموزش مجازی به دانش اندوزی ادامه دهند.

خبر

خبر

رییــس دانشــگاه آزاد اسالمی اســتان اصفهــان از 
تصویــب و موافقت نهایــی با آزادســازی بخشــی از 
اراضی تحت مالکیت دانشــگاه آزاد نجف آباد برای 
اجرای طرح تقاطع غیر همسطح شهدای دانشجو 

در شهرستان نجف آباد خبر داد. 
آزاد  عمومی دانشــگاه  روابــط  گــزارش  بــه 
اســالمی اصفهان، پیــام نجفــی روز پنجشــنبه در 
بیســت و یکمین جلســه هیــات امنای دانشــگاه 
آزاد اسالمی اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: این 
جلســه بصورت فوق العاده و درباره اتخاذ تصمیم 
برای آزاد سازی اراضی تحت مالکیت دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد نجف آباد واقع در مسیر اجرای طرح 
تقاطع غیر همســطح شــهدای دانشــجو تشکیل 
و بــا توجــه بــه اهمیــت طــرح و حادثــه خیــز بودن 
مسیر مجاور ســر درب اصلی دانشــگاه و با توجه به 
تقاضــای شــهرداری نجف آبــاد، بــا آزاد ســازی این 
اراضــی موافقت شــد. وی گفــت: با اســتناد به بند 
۷ ماده ۲ مصوبه شماره ۷۲۱ شــورای عالی انقالب 
فرهنگی دستور جلسه شماره یک، مطرح و هیات 
امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان ضمن 
ابــراز ناخشــنودی خــود مبنی بــر شکســتن حریم 
و تخریــب غیر قانونــی دیــوار دانشــگاه قبــل از طی 
مراحل قانونی و اخذ مجوز های الزم با توجه به اینکه 
دانشگاه آزاد اسالمی بعنوان دانشگاهی اجتماعی و 
جامعه محور همواره کمک به توسعه شهرها و رفع 
مسائل و مشکالت جامعه و زیســت بوم منطقه را 
در اهــداف کالن خــود قرارداده اســت بــا عنایت به 
صورتجلســه مورخ ۹ آبان جاری واحد نجف آباد با 
موضوع توافقنامــه اولیه ایــن واحد دانشــگاهی با 
شهرداری نجف آباد که به تأیید و امضای معاونت 
ک و مســتغالت مرکــز امــور عمرانــی دانشــگاه  امــال
رسیده است و همچنین مجوز مورخ ۱۲ آبان جاری 
کمیسیون معامالت سازمان مرکزی در جهت صرفه 
گذاری زمین مورد  و صالح دانشگاه با آزادسازی و وا
نظر طبق نقشــه های پیوســتی در صورتجلســه و 
مشروط به انجام کلیه تعهدات توسط شهرداری 
گــذاری، موافقت  نجف آباد بابت ما بــه ازای این وا
شد. رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد نیز 
بعد از این جلسه با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسالمی، 
کید کرد:  دانشــگاهی از مردم و برای مردم است، تا
دانشگاه بطور جدی پیگیر خسارات وارده به منافع 

و حیثیت خود است.
امیر رضا نقش افزود: ما در دانشگاه آزاد اسالمی نجف 
آبــاد بــه عنــوان یکــی از موفــق تریــن واحدهــای 
دانشگاهی کشور، به خوبی شاهد تعامل سازنده و 
مثبت و همکاری نزدیک میان مدیران دانشگاه با 

مسووالن شهری بوده ایم.
به گفته وی، به عنوان مثال در طرح بزرگ احداث 
دپوی اولیه متروی نجف آباد - اصفهان، ۳۷هکتار 

از اراضی تحــت مالکیت دانشــگاه، آزاد ســازی و در 
اختیار این طرح قرار گرفته است که از نمونه اقدامات 
مهم در همراهی با مدیریت شهری است و همواره 
دغدغه این دانشگاه، پیگیری موضوعات مرتبط با 
مسائل شهر نجف آباد و مردم شهید پرور آن خطه 
بوده است. رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف 
آباد بیان کــرد: دربــاره اقدام به تخریــب غیر قانونی 
بخشــی از دیوارهــای جنوبی دانشــگاه که پــس از 
پایان مراسم کلنگ زنی طرح )تقاطع غیر همسطح 
شهدای دانشجو نجف آباد( توسط نماینده مجلس 
انجام شد بطور جدی پیگیر ضرر و زیان های وارده 
به منافــع و حیثیت دانشــگاه هســتیم و ســازمان 
مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی در قبال عمل نماینده 
در تخریــب دیــوار واحد نجــف آبــاد مکاتبــه ای را با 
هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس شورای 

اسالمی انجام داده است.
کید کرد: در صورتیکه اقدام نماینده در تخریب  وی تا
دیوار دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد رخ نمی داد در 
پیگیری مجوزهای قانونی، به مراتب کار ســریعتر 
انجــام می شــد که ایــن موضــوع باعــث وقفــه ای 

ناخواسته در این فرآیند شد.
نقش افزود: در این طرح که از مهمترین پروژه های 
شهری نجف آباد اســت در قبال آزادســازی حدود 
چهار هزار متر از اراضی دانشــگاه، شــهرداری نجف 
آباد متعهد شده اســت عالوه بر اجرای دور برگردان 
مقابل ورودی دانشگاه، خط لوله انتقال آب ۲۰ اینچ 

که در این مسیر هست با هزینه خود جابه جا کند.
عملیــات اجرایی تقاطع غیر همســطح شــهدای 
دانشجو  به طول ۸۰۰ متر و عرض ۲۰۰ متر و با اعتباری 
بالغ بر هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت 

و راه و شهرسازی چهارم آبان جاری آغاز شد.
تقاطع غیر همسطح شهدای دانشجو در کمربندی 
شمال غربی نجف آباد، ابتدای ورودی دانشگاه آزاد 
اسالمی احداث می شود و اجرای این طرح نیازمند 
آزادســازی محوطــه اطــراف از جمله دیــوار بیرونی 

دانشگاه آزاد نجف آباد است.
تخریب بخشی از این دیوار در هفته گذشته توسط 
یک دستگاه لودر درحالیکه نماینده مردم نجف آباد 
و تیران و کرون در مجلس، ســوار بر این خــودرو و در 
کنش های بسیاری  کنار دست راننده ایستاده بود، وا

بهمراه داشت.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان اعالم کرد: 
در شش ماهه نخست سال جاری به طور میانگین 
روزانــه ۲.۸ نفــر در حوادث رانندگــی جان خــود را از 
دست دادند.  علی ســلیمانپور اظهار کرد: با وجود 
کاهش تلفات تصادفات در سال های اخیر، در نیمه 
نخســت ســال جاری با رشــد تلفات تصادفــات در 
استان مواجه بودیم، به طوری که در نیمه نخست 
امســال ۵۳۴ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از 
دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه 
ســال قبل که آمار تلفات ۵۰۳ نفر بــود، ۶.۲ درصد 

بیشتر شده است.
وی گفــت: از کل تلفــات تصادفــات در نیمــه اول 

امسال، ۴۳۳ نفر مرد و ۱۰۱ نفر زن بودند.
مدیر کل پزشــکی قانونی اســتان بــا بیان اینکه در 
شــهریور ماه امســال۹۱ نفر شــامل ۷۵ مرد و ۱۶ زن 
در تصادفات رانندگی جان خود را از دســت دادند، 
افزود: در همین ماه ۲ هــزار و ۴۰۸ مصدوم حوادث 

کز پزشکی قانونی استان مراجعه  رانندگی نیز به مرا
کردند که از این تعــداد ۱۸۷۳ نفر مــرد و ۶۲۵ نفر زن 
بودند. به گفته وی، آمار مصدومان شهریور ماه در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶.۷ درصد بیشتر 

شده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان، سلیمانپور 
به افزایش ۹ درصدی مراجعه مصدومان تصادفات 
کز پزشکی قانونی استان اشاره و خاطرنشان  به مرا
کرد: از نظر آماری بعد از نزاع، مصدومان تصادفات 
بیشــترین حجم مراجعان ادارات پزشکی قانونی 

استان را به خود اختصاص می دهند.
وی با بیان اینکــه در نیمه نخســت امســال تعداد 
ارجاع مصدومان ۹.۲ درصد از سال قبل بیشتر شده 
است، گفت: در این مدت ۱۲۲ هزار و ۵۳ نفر مصدوم 
حوادث رانندگی به ادارات پزشــکی قانونی استان 
مراجعه کردند که از این تعداد ۸ هزار و ۹۸۵ نفر مرد و 

۳ هزار و ۲۶۸ نفر زن بودند.

رئیس بیمارستان محمدرسول اهلل )ص( شهرستان 
مبارکــه گفــت: در حــال حاضــر در این شهرســتان 
۴۶ بیمــاری بســتری مبتال بــه کرونا تحــت درمان 
قرار دارند و شــرایط کرونایی این شهرستان از رنگ 
نارنجی به قرمز تبدیل وضعیت پیدا کرده اســت. 
ســعید رئیــس زاده در خصوص وضعیت بســتری 
بیماران مبتال به کرونا در شهرستان مبارکه، اظهار 
کــرد: وضعیت مبتالیــان بــه کرونــا در بیمارســتان 
محمدرســول اهلل با افزایــش مراجعــه کننده های 
ســرپایی و بســتری به صورت پیش رونده افزایش 
پیدا کرده است، در حال حاضر وضعیت کرونایی این 
شهرستان از نارنجی به قرمز رنگ تبدیل وضعیت 
پیــدا کرده اســت و ایــن اتفاق هشــداری بــرای کل 
استان اصفهان است. وی آمار مبتالیان به ویروس 
کرونا در این شهرستان، اضافه کرد: در حال حاضر در 
شهرستان مبارکه تعداد ۴۶ بیماری بستری مبتال به 
کرونا در مجموعه بیمارستان محمدرسول اهلل این 

شهرستان تحت درمان قرار دارند.

کسیناسیون ۷۶ درصدی دوز اول در مبارکه وا
رئیــس بیمارســتان محمدرســول اهلل شهرســتان 
مبارکه در خصوص تبدیل وضعیت نارنجی به قرمز 
در این شهرستان، تاکید کرد: به طور یقین در بروز این 
اتفاق چند عامل مؤثر است، یک مورد عدم رعایت 
پروتکل های بهداشتی اســت که در صورت رعایت 
شهروندان در کاهش ابتالء به این ویروس مؤثر خواهد 
بود. رئیس زاده ادامه داد: مورد مربوط به دیگر عادی 
انگاری مردم شهرستان مبارکه که این اتفاق باعث 
افزایش آمار مبتالیان و بســتری می شــود و به مردم 
توصیه می کنیم که برای کاهــش آمار ابتــالء به این 
ویروس رعایت پروتکل ها را مدنظر داشــته باشند. 
رئیس بیمارستان محمدرسول اهلل شهرستان مبارکه، 
کسیناسیون  گفت: همکاری برای افزایش میزان وا
را به همشهریان هشــدار می دهیم و در فاصله بین 
پیک پنجم و ششم بهترین زمان برای واکسینه کردن 
است، در حال حاضر در شهرستان مبارکه ۷۶ درصد 

کسن کرونا را دریافت کرده اند. جمعیت دوز اول وا

ح تقاطع غیر همسطح شهدای دانشجو: بمنظور اجرای طر
آزادسازی بخشی از اراضی دانشگاه آزاد نجف آباد 

تصویب شد

خبر

در شش ماهه نخست امسال در استان رقم خورد؛

مرگ روزانه ۲.۸ نفر در حوادث رانندگی در اصفهان

رئیس بیمارستان شهرستان مبارکه: 

وضعیت مبارکه قرمز شد

خبر

رئیس کل سابق دادگستری استان اصفهان 
گفت:اخیرا رأیی را صادر کردیم که بارگذاری 
جدید در حوضه آبریز زاینده رود ممنوع شدو 
در این زمینه ضروری است که گفتمانی نیز با 

دیگر استان ها شکل بگیرد.
محمدرضا حبیبــی در آئین تکریــم و معارفه 
کل دادگســتری اســتان اصفهــان  رئیــس 
بــا بیان اینکــه بیــش از ســه دهــه در اســتان 
اصفهان فعالیت داشــتم و مســئولیت های 
مختلفــی را در ایــن اســتان داشــتم، اظهــار 
داشــت: نقــش دســتگاه قضائــی در اســتان 
اصفهان همچون دیگر استان ها بسیار قابل 
توجــه اســت و چنانچــه غفلتــی در کارهایم 

داشتم، عذرخواهی می کنم.
وی ضمــن خیــر مقــدم بــه حجت االســالم 
اسداهلل جعفری رئیس کل جدید دادگستری 
استان اصفهان ابراز داشت: از همه همکارانم 
درخواست دارم با صمیمیت با رئیس جدید 

همکاری داشته باشند.
کز         ماهانه یک هزار پرونده به مرا

قضائی اصفهان وارد می شود
رئیس کل سابق دادگستری استان اصفهان 
با بیان اینکه در اســتان اصفهــان به صورت 
میانگین یک هزار پرونده وارد هر مرکز قضائی 
می شود، گفت: حجم کار در این استان قابل 

توجه است.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه حقــوق عامــه در 
استان اصفهان افزود: آلودگی مستمر هوای 
اصفهان و چند شــهر دیگــر اســتان از جمله 
حقوق عامه است که دستگاه قضائی نباید 

از آن غافل شود.
حبیبی با بیان اینکه در گذشته روزانه ۵۰۰ تن 
گوگرد توسط مصرف مازوت در نیروگاه های 
اصفهان وارد هوای اصفهان می شد، تصریح 
کرد: این امر را در زمانی که به عنوان دادستان 
اصفهان فعالیت داشــتم پیگیری و مصرف 
مــازوت را بنــا بــر قانــون ممنــوع کــردم و این 

ممنوعیت همچنان ادامه دارد.
کیــد بر اینکه اســتقرار صنایــع آب بر  وی بــا تا
در اســتان اصفهان و به ویژه در حوضه آبریز 
رودخانــه زاینــده رود بایــد مدیریــت شــود، 
گفت: ایــن محــور دیگــر ظرفیــت بارگــذاری 

صنعت آب بر جدیدی را ندارد.
       حقابه کشاورزان اصفهان شرعی و 

قانونی است
رئیس کل سابق دادگستری استان اصفهان 
بــا بیان اینکــه حــق آبــه کشــاورزان شــرق 
اصفهان شــرعی و قانونی اســت، ادامه داد: 
اخیــرا نیز رأیــی را صــادر کردیم کــه بارگذاری 
جدیــد در زاینــده رود ممنــوع شــدو در ایــن 
زمینه ضروری است که گفتمانی نیز با دیگر 

استان ها شکل بگیرد.
وی با بیان اینکــه حفظ و حراســت از اراضی 
ملی در اصفهان ضروری است، گفت: در این 
زمینه پرونده های زیادی را داشتیم و در یک 
مورد ۴۰ هکتار از اراضی ملی به ارزش دو هزار 
میلیارد تومان از دست متصرفان خارج شد.
حبیبی اضافه کرد: در زمان تصدی ریاست 
کل دادگســتری اســتان اصفهــان تعــداد 
پرونده های موجــود در دادگاه های تجدید 
نظــر اســتان ۱۶ هــزار پرونده بــود که امــروز با 
راه اندازی ۱۰ شــعبه جدید به ۶ هــزار پرونده 

کاهش یافته است.
وی افزود: همچنیــن هفت مجتمع قضائی 
در اســتان اصفهــان راه اندازی شــد که دیگر 

هیچ همکاری در تنگنا نباشد.
رئیس کل سابق دادگستری استان اصفهان 
با اشــاره بــه آخریــن وضعیت مجتمــع بزرگ 
قضائی در استان اصفهان گفت: این پروژه ۴۰ 
کنون با ۴۰ درصد  هزار متر مربع زمین دارد و تا

پیشرفت فیزیکی در دست ساخت است.
وی افــزود: ســاالنه ۴.۵ میلیــون ابــالغ در 
استان اصفهان به صورت الکترونیکی انجام 
می شــود و این امر به کاهش هزینه ها کمک 

قابل توجهی کرده است.

وضعیــت اســفبار نوجوانــی در میــان کارتــن 
خواب ها درمنطقه ۱۴ کالنشهر اصفهان باعث 
شــد مدیر این منطقه بــرای ســامان دادن این 

معضل توضیح دهد.
مدیر منطقه ۱۴ شــهرداری اصفهان در ارتباط 
تصویری بــا بخش خبــری ۲۰ شــبکه اصفهان 
گفت: در دوره جدید مدیریت شهری، با توجه به 
در پیش بودن فصل سرما، راهکار های مختلفی 
مثل ایجــاد و تجهیــز مکانی بــرای نگهــداری و 

اسکان کارتن خواب ها طراحی شده است.
آقای کریمی، حل معضل کارتن خوابی را منوط 
به همکاری همه دستگاه ها دانســت و گفت: 
اسکان دایمی کارتن خواب ها نیازمند همت بلند 

نیرو های مردمی و بهزیستی است.

ممنوعیت بارگذاری جدید 
در حوضه آبریز زاینده رود 

برای کارتن خواب ها 
کاری کنید 

مدیرعامل ستاد دیه اصفهان:

گرفتار بند هستند ۶۸۰ زندانی غیر عمد در اصفهان 

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش اصفهان

مدارس نظری از امروز باز شدند
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در جلسه مدیران رسانه های اصفهان 
با اعضای شورای شهر چه گذشت؟

جمعی از فعاالن رسانه ای در جلسه 
مشــترک با اعضــای هیات رئیســه 
شورای شهر اصفهان در خصوص 
مهمتریــن مســائل و اولویت هــای مدیریــت شــهری 

گفت و گو کردند.
دومین نشســت هم اندیشــی هیات رئیســه شــورای 
اسالمی شــهر اصفهان با جمعــی از فعاالن رســانه ای 

اصفهان برگزار شد.
در ایــن نشســت محمــد نورصالحــی رئیــس شــورای 
گر این جلسات  اسالمی شهر اصفهان اظهار داشت: ا
موضوعی بشود و در آن ها بحث درباره موضوعی خاص 
انجام شود،بهتر است تا با مشارکت نخبگان و اصحاب 
رسانه تالش کنیم خروجی اقدامات رضایت شهروندان 

را در پی داشته باشد. 
رئیس شورای اسالمی شــهر اصفهان عنوان کرد: فکر 
کردیم می توانیم کاری برای شهر انجام دهیم و خودمان 
را در معرض انتخاب مردم قرار دادیم و طبق همین موارد 

شهردار انتخاب شد.
وی افزود: قطعا انتقاداتی مطرح اســت اما به هر حال 
تیمی که می آیند دغدغه و برنامه هایی دارند؛ نیاز است 
بتوانیم به فهم مشترک در اداره شهر برسیم و نیاز است 
نکاتی که در جلسه مطرح می شود جمع بندی و دسته 

بندی شود تا پاسخی به آن ها داشته باشیم.
       چهره اصفهان متناسب با شان بین المللی 

و جهانی آن بازیابی شود
منصور گلناری در ابتدای این نشست عنوان کرد: اولین 
مساله این اســت که برخی مدیران شــهرداری قبل از 
ورود به شهرداری نگاهی کالن دارند و بعد از ورود وارد 
مسائل جزئی می شــوند؛ اصفهان شهری نیست که 
محل آزمون و خطا باشد و برخی اوقات شاهد اقداماتی 
بودیم که پشیمانی به همراه داشته و ظرفیت هایی از 

دست رفته است.
مدیــر خانه مطبوعــات اســتان اصفهــان یادآور شــد: 
اصفهان یک شهر جهانی و بین المللی است اما چهره 
ظاهری اصفهان گواه بر این موضوع نیست؛ چه زمانی 

برای این موضوع تصمیم گیری می شود؟
وی با اشــاره به موضوعات مختلف در حوزه مدیریت 
شهری گفت: در دنیای امروز که دنیای ارتباطات است، 
امکان ندارد حتی جنگ های نظامی بدون رسانه به 
نتیجه برسدو ضرورت دارد شــهرداری برای اقدامات 

خود پیوست رسانه ای در نظر بگیرد.
وی خاطرنشــان کرد: طرح جامع حمایت از رسانه ها 
مطرح شد و در دوره قبل به تصویب رسید اما اجرا نشد؛ 
درخواست مان این است که این مورد صورت بگیرد و 
کمک ها با رویکرد توانمندسازی اتفاق بیفتد تا رسانه 

توانمند شود.
       جنوب و شمال شهر نباید با هم تفاوتی 

داشته باشد
در ادامــه محمدعلــی شــاه علی اظهــار داشــت: در 
اصفهان فقط یک چهارباغ را داریم کــه اتاق پذیرایی 
اصفهان است اما وضع دیگر نقاط شهر خوب نیست 
و این موضوع جای افســوس دارد؛ نیاز اســت در شــهر 
توازن ایجــاد شــود و در جنــوب و شــمال شــهر تفاوتی 

نباشد.
سرپرست نمایندگی روزنامه کیهان در اصفهان مطرح 
کرد: وقتی به شهرداری ها مراجعه می کنیم شاهدیم که 
تبدیل به خزانه شده و مردم جرأت نمی کنند برای یک 

مجوز وارد شوند.
       بودجه بندی مشارکتی در اولویت مدیران 

شهری قرار بگیرد
کت در این نشســت گفت: موضــوع مهم  ســعید ســا
نقش رسانه ها در توسعه مشارکت شهروندان است و 
یک مثلث با اضالع شهر، شهروندان و رسانه ها شکل 

می گیرد.

مدیر خبرگزاری تسنیم در اصفهان اظهار داشت: شهر 
همگرا از جمله موضوعاتــی بود که در سیاســت های 
جدید مدیریت شهری مطرح شد و بنا بر این است که 
در یک فرایند ۴ ساله هر سال شــرایط ۵۰ منطقه ارتقا 
پیدا کند؛ در برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵، ۳ موضوع 
از جمله نتیجه محوری، سنجش پذیری و مشارکت 

ذی نفعان مد نظر است.
وی ادامه داد: طبق برنامه ۱۴۰۵ می توان به یک الگوی 
مساله محور رســید که هم نقش رســانه در آن تعریف 
شود، هم جایگاه شهروند یک جایگاه کنش پذیر باشد 

و هم سطح تاثیر آن را در سطح شهر شاهد باشیم.
       اصفهان به صورت واقعی برای هموطنان و 

جهانیان معرفی شود
در ادامــه بابک ایران پور گفت: در ســال های گذشــته 
معموال جلسات خبری با حضور خبرنگاران برگزار شده 
و اینکه شورای ششم با چنین رویکردی کار را آغاز کرد 

جای تشکر دارد.
مدرمسئول و سردبیر روزنامه سیمای شهر بیان داشت: 
به عنوان یک اصفهانی وقتی به سابقه شهرمان نگاه 
می کنیم واقعا این شهر، نصف جهان است اما آن گونه ای 
که شایسته است نتوانستیم آن را به دنیا معرفی کنیم. 
وی خاطرنشــان کرد: بیان می شود که اصفهان شهر 
برخورداری است و نگاه بدبینانه ای نسبت به این شهر 
وجود دارد و علت این است که نتوانستیم ظرفیت های 
اصفهان در ایجاد اشتغال فراوان برای همه هم وطنان را 
به مردم معرفی کنیم و برای همین موضوع وقتی بحث 
حقآبه مطرح می شود برخوردهای نادرستی می بینیم.

بابک ایران پور حضور و زندگی جمع زیادی از هم وطنان 
خوزستانی و یا چهارمحال و بختیاری در سطح استان 
اصفهان و بهره مندی آنان از خدمات مختلف استان 
اصفهان را نمونه ای از همدلی اصفهانی ها با سایر هم 
وطنان دانســت و اظهــار داشــت : بخشــی از ظرفیت 
اشتغال و یا مصرف آب شرب در این استان در اختیار این 
هم وطنان است لذا نباید اینگونه نسبت به اصفهان 

حساسیت وجود داشته باشد.
       برای اداره بهتر شهر باید سناریوی رسانه ای 

تعریف شود
محمــد مهــدی شــیخ صــراف در ادامــه عنــوان کــرد: 
خوشــحالیم کــه در ایــن دوره بنــا بــر گفت وگو اســت و 
تریبون یک طرفه وجود ندارد و این جلسه از نمونه های 
آن است، درعرصه های مدیریتی و اجرا برداشت های 
اولیه ای از پیوست رسانه ای صورت می گیرد؛ بسیاری از 
افراد نمی دانند این موضوع چیست و آن را به کار روابط 
عمومی تقلیل می دهند. ما نیاز به سناریوی رسانه ای 

داریم و نیاز است برای آن فضاسازی اتفاق بیفتد.
       رسانه حلقه واسط قدرتمند بین مردم، 

نخبگان و مدیران
در ادامه این دیدار محسن آنالویی سرپرست خبرگزاری 
فــارس در اســتان اصفهان با اشــاره بــه اهمیت حفظ 
و ارتقــای ســرمایه اجتماعــی، گفــت: مــرور تجربــه ۵ 
دوره مدیریت شــهری علیرغم همه تالش هــا در ادوار 
مختلف،ارزیابی قابل قبولی از افزایش سرمایه اجتماعی 

در مقابل خدمات انجام شده به ما ارائه نمی دهد.
وی افزود: با تشکیل شورای شهر و پارلمان های محلی 
قرار بر این بوده است که مردم را در اداره شهر درگیر کنیم 
کارآمدی ها جلوگیری  و به این واسطه هم از بروز برخی نا
کنیم و از سمتی دیگر خود مردم تصمیم گیر باشند اما 
نارسایی هایی در نوع و نحوه این ارتباط وجود دارد که 

چالش هایی را هم ایجاد کرده است.
آنالویی ادامه داد: نتیجه این اســت که بــا گیرافتادن 
مدیران در تله های سیستمی، شــهر با روزمرگی اداره 
خواهــد شــد و به جــای توجــه بــه مســائل بنیادین و 
اساسی و تحول آفرین صرفا شهرداری در نقش دستگاه 

خدمات رسان ظاهر خواهد شد.
       نقش شهروند خبرنگاران در مدیریت 

شهری لحاظ شود
کیــد کرد: نیاز اســت  امید نریمانــی در این نشســت  تأ
برای یک طرح از قبل فضاســازی ایجاد شــود تا مردم 

مشارکت شان را برای آن طرح باال ببرند.
فعــال فضــای مجــازی توضیــح داد: امــروزه شــهروند 
خبرنگاران در فضای رســانه ای جایگاه ویژه ای دارند 
کنی دارد  و این موضوع آفات زیادی از سمت شایعه پرا
اما نمی توان از این ظرفیت چشم پوشی کرد زیرا ارزش 

افزوده ای به آن اضافه میشود.
وی عنــوان کرد: نیاز اســت خبر رســمی از رســانه های 
شــهروندخبرنگار  توســط  و  شــود  رســمی اعالم 

ارزش افزوده ای به آن اصافه شود.
نریمانی گفت: جمعیــت مردم شــورای شــهر فعلی را 
شورای انقالبی می دانند؛ صفت انقالبی پشت نام شما 
گر کم و  است و اشتباه شما به نام انقالب تمام می شود و ا

کاستی وجود داشته باشد تیغ مان تند است.
       ضرورت توجه به مشارکت بیشتر بخش 

خصوصی در اداره شهر 
در ادامه این نشست بشیر مدیر پایگاه خبری شاخص 
اقتصاد یادآور شد: این مطالبه از شورای اسالمی وجود 
دارد که توجه کنند اسناد باالدستی نظام به خصوص 
بحث اقتصاد مقاومتی در برنامه های شــورای شهر و 
شهرداری چه جایگاهی دارد؛ نکته بعدی اینکه نقش 

بخش خصوصی در این مسیر چیست؛ در شرایط جنگ 
اقتصادی جایگاه بخش خصوصی را چه می دانیم و به 
نظر می رسد این موضوع حدو یک دهه نادیده گرفته 

شده است.
مدیر پایگاه خبری شاخص اقتصاد مطرح کرد: موضوع 
بعدی جایگاه رسانه ها در اقتصاد شهری است؛ آیا واقعا 
به نقدها و نظرات کارشناسی رسانه ها توجه می شود یا 
فقط برای پخش اخبار استفاده می شود؛ مدیران این 
میدان را به رسانه ها بدهند که در حوزه اقتصاد شهری 

ورود پیدا کنند .
       رسانه ها با برادری ایرادات را منتقل کنند

در ادامــه ابوالفضل قربانی نائب رئیس شــورای شــهر 
اصفهــان مطرح کــرد: به عنوان رســانه نقش بــرادری 
گر قرار  برای ما ایفا کنید و عیب هایمان را منتقل کنید، ا
باشد مدیریت شهری کاری برای رسانه ها انجام دهد 
برای رســانه هایی انجام دهد کــه بیش ترین عیب ها 

را منتقل کند.
فرزانه کالهدوزان عضو شورای شهر اصفهان نیز در این 
جلسه اظهار داشــت: نقش رسانه ها مهم است و نیاز 
است خودشان هم بر نقش شان واقف باشند؛ اصحاب 
رســانه می توانند پژوهشــگرانی باشــند که با تحقیق 
درست مسائل را حل کنند و نقش هوشمندانه ای برای 

تمام مدیران باشند.
عضو هیات رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه 
گر رسانه به صورت منصفانه به وظیفه خود عمل  داد: ا
کند می توانــد به صورت جامع پیــش بــرود و بتواند در 

فضای منطقی هدف را انجام دهد.
       تالش برای رسیدن به الگوهای کم خطای 

سیاستگذاری
علی صالحــی نیــز در ایــن نشســت خاطرنشــان کرد: 
هدف از برگزاری این نشســت ها رســیدن به الگوهای 
کم خطــای سیاســتگذاری مشــارکتی شــهر زندگی با 
بهره منــدی از نظــرات فعــاالن رســانه ای اســت و در ۲ 
جلســه برگزار شــده حدود ۵۰ رسانه دعوت شــدند و از 
مرحله اول عبور کردیم و برای مرحله دوم وارد مرحله 

تخصصی می شویم.
سخنگوی شورای اسالمی شــهر اصفهان خبر داد: در 
گام دوم این جلسات کمیته منتخب از اعضا را مشخص 
می کنیم و در رابطه با تصمیم گیری های کالن شهری و 

پیوست های رسانه ای بحث خواهیم کرد.
وی بیان کرد: موضوع بعدی در خصوص اولویت های 
پاســخ دهی اســت؛ زمانــی کــه یکــی از اعضا به رســانه 
پاسخی می دهد یعنی ارتباط صورت گرفته و یک نفر به 

نمایندگی از دیگران پاسخ می دهد.

نویسندگی

نمایش »بانــو آئویی« بــه کارگردانی فاطمه بختیار 
از ســوی گروه تئاتر تاتی تــا ۱۷ آبــان ماه در تــاالر هنر 

اصفهان به روی صحنه می رود.
کارگردان نمایش اظهار داشت: سال هاست درباره 
نمایــش شــرق و تکنیک هــای آن پژوهــش انجام 
می دهــم، حکمت و فلســفه شــرق و نمایش های 
شرقی و ایرانی برای من جذابیت زیادی دارد چون 

سرشار از اخالق گرایی و آموزه های اخالقی است. 
فاطمه بختیار افزود: سکوت و سکون شرق به انسان 
انرژی می دهد و این ســکوت و ســکون را در زندگی 
شخصی و حرفه ای ام تمرین می کنم لذا به همین 
دلیل زمانی که از ســال ۸۵ تئاتــر را آغاز کــردم، تئاتر 
تجربی و نمایش شرق را در اولویت قرار دادم و سال ها 
درباره آن مطالعه کردم و به دنبال همین مطالعات، 
درباره یــوگا، تایچی و ووشــو نیز به صورت تئــوری و 
عملــی کار کــرده و از آموزه هــای آنها در شــیوه های 

تمرینی و اجرایی نمایش ها بهره مند شده ام.
وی بــا بیان اینکــه در گروه هــای نمایشــی خــود به 
ســکوت بســیار اهمیــت می دهــد، ادامــه داد: در 
شب های اجرا به اعضای گروه توصیه می کنم در اتاق 
گریم که مانند معبدی اسرارآمیز می ماند سکوت و 
آرامش را رعایت کنند. بازیگران با آرامــش وارد اتاق 
گریم می شــوند و پــس از گریــم روی صحنــه حضور 
می یابند و به مدیتیشن می پردازند تا بتوانند روی 
نقش خود تمرکز کنند تا اجرای خوبی داشته باشند.

کارگردان نمایش بانو آئویی تصریح کرد: در هنگام 
تمرین نمایش به تمرینات بدنی هــم می پردازیم 
و بازیگرانــی را انتخاب می کنم که بتوانند دو تا ســه 
ساعت تمرین بدنی انجام دهند و تمام تنش ها را از 
وجود خود دور کنند و سپس روی بیان کار می کنیم. 
کنــون  بختیــار اظهــار داشــت: از ســال ۱۳۹۵ تا
روی نمایــش بانــو آئویی پژوهــش می کنــم و مدام 
کنون ســه بار اعضای  میزانسن ها را تغییر داده و تا
گروه خود را به طور کامل تغییر داده ام. این نمایش 
را دو ســال پیش در جشــنواره نمایش هــای آئینی 
و ســنتی اجرا کردیم و قرار بود همــان زمــان آن را در 
اصفهان هم اجرا کنیم که تاالر هنر تحت تعمیرات 

بود و سپس بیماری کرونا شیوع پیدا کرد. 
وی درباره قصه نمایش خود بیان کرد: نمایشنامه 
بانو آئویی نوشته یوکیو میشیما اقتباس مدرنی 
است از »آئویی نویو« یک نمایشنامه کهن قرن 
چهاردهم و منسوب به »ز آمی« بنیان گذار نمایش 
سنتی »نو« که شکل نهایی آن را در قرن پانزدهم 
به تثبیت رساند. در این نمایشنامه زن دلباخته 
یک راهب می شود و راهب به قصد زیارت می رود 
که بازگــردد و بازنمی گــردد و بــه راه خود مــی رود و 
زن عاشــق را رها شــده در انتظاری طوالنی باقی 
می گــذارد. زن در مراســم افتتاح ناقــوس جدید 
معبد به شــکل یکی از افراد معبد خــود را به آنجا 
می رساند؛ راهبان، مرد را برای محافظت از گزند 

انتقام زن به زیر ناقوس پنهان می کنند، اما روح 
خشم و غضب و انتقام زن به شکل ماری به دور 
ناقوس چمبره میزند و نیروی کشــنده آن مرد را 
می خشکاند و صبح که ناقوس را بلند می کنند، 

مرد مرده است.
کارگردان نمایش بانو آئویی با اشاره به نقش آفرینی 
فائزه بختیار، حسام زرنوشه و شادی زراعتی در این 
نمایــش درباره ســایر عوامــل آن خاطرنشــان کرد: 
مهدی بهبودی که بر موسیقی شرق و موسیقی نو 
)noh( ژاپن اشراف کامل دارد موسیقی این نمایش 

را ساخته است. 
بختیار افزود: موســیقی یکی اجــرای مهم نمایش 
شــرق اســت و موزیک خوب هم بایــد در کار تنیده 
شــود و از موســیقی نمایش بســیار راضی هستم و 

خوشبختانه به چیزی که می خواستیم رسیدیم. 
وی گفت: دکتر ســهیال نجــم نیز دراماتــورژ نمایش 
اســت که اســتاد دانشــگاه من بوده و سال هاست 
در حــوزه نمایــش مطالعــه و پژوهــش می کنــد و 
کتاب هایی درباره نمایش شرق و همچنین کتابی 

درباره نقالی در ایران دارد که بسیار کامل است.
وی افــزود: تاتی نــام گــروه تئاتر مــن از کلمه تایچی 
تئاتر گرفته شــده اســت. در حوزه نمایش به نوعی 
تاتی تاتی کرده و کم کم تجربه کسب می کنیم تا به 

هدف مان برسیم. 
بختیــار دربــاره حمایــت دفتر تخصصــی هنرهای 
نمایشــی ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی 
شهرداری اصفهان )تاالر هنر( از نمایش خود اضافه 
کرد: حمایت تاالر هنــر در روزهــای تاریک کرونایی 
حکم کور سوی امید را دارد و فراخوان سال گذشته 
تاالر هنــر برای حمایــت از نمایش هــای محیطی و 
صحنه ای نور امید را در دل ما روشن کرد و کار خود را 

دوباره آغاز کردیم. 
ایــن کارگــردان تئاتــر خاطرنشــان کــرد: تــاالر هنــر 
حامی بسیار خوبی برای هنرمندان تئاتر است لذا 
از مســئوالن ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی 

شهرداری اصفهان در این راستا تشکر می کنم.

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: امسال 
۷۵ درصــد ظرفیــت ۴۰۰ هــزار نفری ایــن دانشــگاه 
خالی ماند. محمدحسین امید  در نشست خبری 
افتتاح مرکز علمی، کاربردی باشــگاه  فوالد مبارکه 
سپاهان اظهار داشت: ظرفیت پذیرش دانشجو در 
دانشگاه های علمی کاربردی کشور ۴۰۰ هزار نفر است 
که این تعداد  ۱۰۹ هزار نفر سهمیه سازمان سنجش 
برای پذیرش بود اما تنها  حدود ۸۰ هزار نفر ثبت نام 
کردنــد. رییــس دانشــگاه جامــع علمی کاربــردی 
کشــور عمده چالش پیش روی را موازی کاری ها و 
تداخل رشته ها مابین دانشگاه ها دانست و گفت:  
شاهدیم برخی از دانشگاه های متبوع وزارت علوم 
به سمت رشته های مهارتی و فنی رفتند درصورتی که 
رشته های تئوری برای این دانشگاه ها تعریف شده 
است. امید گفت: درگذشته شاغالن برای تحصیل 
در دانشــگاه علمی و کاربردی ســهم داشتند اما در 
۲ سال اخیر جذب دانشجو بر پایه سوابق و مدارک 

تحصیلی است.

کــرد: در یــک مقطعــی بــه تمــام  وی تصریــح 
کاربــردی داده  درخواســت ها، مجــوز علمــی و 
می شد اما سال های اخیر به هر رشته ای یک مجوز 
تخصیص و یک مرکز علمی و کاربردی در همان رشته 
حق فعالیت دارد ؛ در همین راستا یک هزار و ۱۰۰ مرکز 
را به  ۶۰۰ مرکز تقلیل دادیم،  درگذشته حتی ۱۰ مرکز 
علمی و کاربردی با یکدیگر همپوشــانی داشت که 

امروز دیگر این مشکل وجود ندارد.
       افتتاح نخستین دانشگاه علمی کاربردی 

ورزشی در اصفهان 
رییس دانشگاه علمی کاربردی همچنین  از انعقاد 
تفاهم نامه با باشگاه سپاهان و راه اندازی دانشگاه 
علمی کاربردی برای پوشش رشته های  ورزشی در 
استان اصفهان خبر داد و گفت: رشته های ورزشی 
در دانشگاه های علمی و کاربردی محدود بود که با 
افتتاح دانشگاه مزبور دامنه رشــته های ورزشی در 
مقطع کاردانی و کارشناسی گسترده خواهد شد و 
از این به بعد اقدام به تعلیم و تربیت مربیان ورزشی 
می کنیم. وی گفت : همچنین رشته خبرنگاری در 
دانشگاه های علمی کاربردی مشهد و یزد راه اندازی 
شده است و  در اصفهان نیز تقاضا مطرح شده است 

و پیگیر آن برای راه اندازی هستیم.
در پایان این نشســت مرکز علمی کاربردی باشــگاه 
فــوالد مبارکــه ســپاهان گشــایش یافــت کــه روند 
پذیرش، تعداد دانشــجویان و رشــته های ورزشی 
در ۲ ماه آینده از طرف این باشگاه اعالم خواهد شد.

شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان بــر اســاس طــرح 
نظام جامع برنامه ریزی، نظارت، ارزیابی وتوسعه 
فرهنگ اقامه نماز، رتبه برتر در سال ۱۳۹۹ را کسب 
کرد. در مراســمی همزمان با ایام ماه ربیــع االول، با 
حضور حجت االســالم رنجبران، مدیر ستاد اقامه 
نماز اســتان و مشــاور اســتاندار از شــورای فرهنگی 
آبفای استان اصفهان تقدیر شد.  در بخشی از متن 
تقدیرنامه از اهتمــام به امــر مقدس نمــاز و اجرای 
برنامه هــای مصوب و ابتــکاری در ترویج و توســعه 

هرچه بیشــتر فرهنگ اقامه نماز در شــرکت آبفای 
استان اصفهان تقدیر و تشکر شده است.

»بانو آئویی« بر روی صحنه تاالر هنر

 رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی :

امسال ۷۵ درصد ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی 
خالی ماند

آبفای استان اصفهان دستگاه برتر 
در اقامه نماز شناخته شد

خبر

رئیس اداره فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان از برگزاری اختتامیه 
رویداد کارآفرینی "نوجوان کارآ" به مناسبت هفته 

نوجوان خبر داد.
ســیدصالح خشــوعی با اشــاره بــه برنامه های 
ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهــان بــه مناســبت روز دانش آمــوز و هفته 
نوجــوان اظهــار داشــت: رویــداد کارآفرینــی 
"نوجوان کارآ" از تیرماه ۱۴۰۰ به شکل متمرکز در 
جلســات اتاق فکر با حضور مدیر خانه جوان و 
کز فرهنگی وابســته به  مدیر خانه نوجــوان مرا
ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهــان و مدیرعامل مرکــز نوآفرینــان امین با 
هــدف کارآفرین پــروری نوجوانــان و والدیــن و 
گاهی و مهارت در حوزه کارآفرینی آغاز  افزایش آ

به کار کرد. 
وی افزود: پس از اطالع رســانی در کلیه مناطق 
شــهری به ویــژه فرهنگســراها بــرای شــرکت 
در ایــن رویــداد حــدود ۲۴۰ نفــر از نوجوانــان و 
جوانان ثبت نام اولیه داشــتند و پس از برگزاری 
پیش رویدادهایــی بــا موضــوع طراحی مســیر 
شــغلی برای والدین و نوجوانان و ارزیابی اولیه 
به وسیله تست رغبت شناســی شغلی هالند، 
۱۱۰ نوجوان به طور مستمر در کارگاه های برنامه 
توسعه فردی، ترسیم نقشــه ذهنی، بوم مدل 
کسب و کار، مسئله شناسی و راه حل یابی و نیز 
کارگاه های تخصصی صداپیشــگی، طراحی و 
نقاشی، عکاسی، تئاتر و بازیگری، نویسندگی و 

داستان نویسی شرکت کردند. 
فرهنگــی  ســازمان  فرهنگــی  اداره  رئیــس 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان ادامه داد: 
جلســه ایده پردازی نیز منجر به ارائــه ۲۲ ایده و 
راه یابی ۹ ایده جهت تیم سازی و ورود به مرحله 
نهایی رویداد شد. نوجوانان و جوانان به مدت 
۱۲۰ ســاعت در جلســات مشــاوره و منتورینگ 
تخصصی شــرکت کرده و بوم مدل کســب و کار 

خود را تکمیل کردند. 
به گفتــه خشــوعی، اختتامیــه رویــداد رویداد 
کارآفرینی "نوجوان کارآ" قرار است از ساعت ۹ تا ۱۳ 
روز جمعه ۱۴ آبان ماه با حضور مسئوالن شهری 

در هنرسرای خورشید برگزار شود.
وی با اشاره به برگزاری رویداد هفتگی "به وقت 
نوجوانی در شــهر زندگی" در چهار نقطه از شهر 
اصفهان طی چهار هفته بیان کرد: نخســتین 
برنامه از ســاعت ۱۵ تا ۱۷ روز چهارشــنبه پنجم 
آبان ماه در فرهنگسرای کوثر منطقه ۱۵ برگزار و 
روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه نیز دومین برنامه در 
مجتمع امام خمینــی)ره( منطقه ۹ برگزار شــد 
و این جشن در محله دهنو منطقه ۲ و منطقه 
۱۴ و در دو فرهنگســرای حافــظ و انتظــار برگــزار 

خواهد شد. 
وی گفــت: تــالش کردیم ایــن جشــن را در دل 
محالت و در چهار گوشــه شــهر برگزار کنیــم و از 
حضور و توانایی نوجوانانی که در طرح به وقت 
نوجوانی آمــوزش دیده اند برای اجــرای برنامه 

بهره مند شویم.
وی از برگزاری برنامه »نوجوانی شو« در روز شنبه  
۱۵ آبان ماه خبر داد و افزود: این برنامه ویژه عموم 
نوجوانان از ساعت ۱۵ تا ۱۷ روز شنبه در تاالر هنر 
برگزار می شود. اجرای این برنامه را نیز نوجوانان 
فعــال در کانون هــای به وقــت نوجوانــی خانه 
نوجوان بر عهده دارند و قرار اســت از نوجوانانی 
که در بخش فیلم های کوتاه و المپیاد جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان شرکت 

کرده اند نیز تقدیر شود.
خشوعی خاطرنشان کرد: همچنین نشست 
صمیمانه نوجوانــان با مدیران فرهنگی شــهر 
اصفهان با حضور معاون فرهنگی شهردار نیز روز 
یکشنبه ۱۶ آبان ماه در سالن کنفرانس کتابخانه 

مرکزی برگزار می شود.

رئیس اداره امور تفریحی ســازمان فرهنگی 
اجتماعــی ورزشــی شــهرداری اصفهــان از 
اجــرای برنامــه "هم تیمی هــا" ویــژه دانــش 

آموزان خبر داد.
نفیسه گلشــیرازی گفت: جشــن و مسابقه 
"هم تیمی هــا" به مناســبت روز دانــش آموز 
برنامه ریزی شــد که طی ســه روز از ۱۲ تا ۱۵ 
آبان ماه در باغ های بانوان ناژوان، طلوع و 

پردیس اجرا خواهد شد.
وی افــزود: در ایــن برنامــه بــه فراخــور ســن 
دانــش آمــوزان، مســابقات و بازی هایــی 
طراحی شده که الزاما باید به صورت گروهی 

برگزار شود.
وی تصریح کــرد: بــه دلیل شــرایط کرونایی 
کــز آموزشــی، کار  و تعطیلــی مــدارس و مرا
تیمی بین دانش آموزان کم شده که بر همین 
اساس بنای این برنامه بر کار تیمی گذاشته 
که نوع مسابقات با توجه به رده سنی دانش 
آمــوزان و بــه فراخــور محــل برگــزاری آن در 

باغ های بانوان طراحی شده است.

مسئوالن پای ایده های 
کارآ"  "نوجوانان 

اجرای برنامه "هم تیمی ها" 
به مناسبت روز دانش آموز

ک ثبتی شماره 3۰/122۴۶ بخش 1۶ ثبت اصفهان گهی ابالغ تصمیم عدم افراز درخصوص پال آ
گهی ابالغ وقت بازدید افراز در شماره ۱۱۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷  شماره: ۲۶۰۴۹۲۹، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۱۱، پیرو آ
روزنامه سیمای شهر چاپ اصفهان موضوع تقاضای اداره حقوقی بانک مسکن استان اصفهان به نمایندگی آقای 
میالد کارگران )خواهان افراز( بطرفیت آقای مهدی طبیبی فرزند علی و خانم زینب محمدی رارانی فرزند رسول 
)خواندگان افراز( درخواست افراز سهام مشاعی خود که معادل ۲۶ حبه مشاع از ۷۲ حبه ششدانگ یکدستگاه 
ک ۳۰/۲۲۴۶ بخش ۱۶ ثبت اصفهان میباشد را نموده است و باتوجه به گواهی ماده ۲ آیین نامه  آپارتمان پال
قانون افراز توسط نماینده ثبت و پس از طی تشریفات قانونی و صدور اخطاریه های موضوع ماده ۳ آیین نامه 
گهی مرقوم )مجهول المکان( و پس عزیمت به محل ملک واقع در آدرس اصفهان شهرک  قانون افراز و انتشار آ
ک ۱۳۱ پس از بازدید محل وقوع ملک و تهیه گزارش بازدید محل و  نگین میدان فیروزه کوچه فیروزه ۸ شرقی پال
باتوجه به نامه شماره ۱۲/۰۰/۳۶۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ شهرداری منطقه ۱۲ اصفهان مبنی بر عدم امکان افراز 
باتوجه به ضوابط و مقررات مربوطه بدینوسیله مستند به نامه مرقوم شهرداری و به استناد مواد ۵ و ۶ آیین نامه 
ک فوق تحت شماره ۲۶۰۰۴۹۲۹ مورخ  ک مشاعی مصوب آبان ماه ۱۳۵۷ تصمیم رد افراز پال قانون افراز و فروش امال
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ صادره گردیده است و این تصمیم مستند به ماده ۱۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا 
گهی ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار به خواندگان فوق )مجهول  یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار منتشر و این آ
المکان( ابالغ شده محسوب خواهد شد تا درصورت اعتراض ظرف مهلت ده روز از تاریخ محاسبه ابالغ مطابق 
شرایط ابالغ فوق طبق ماده ۵ آیین نامه قانون افراز به دادگاه عمومی حقوقی اصفهان اعتراض خود را تسلیم و 
ک منطقه شمال اصفهان  گهی: اولین فرصت - رییس اداره ثبت اسناد و امال رسید اخذ نمایند. تاریخ انتشار آ

موسوی - ۱۲۱۷۷۷۴ / م الف
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

ک شماره ۱۵۰۸۶/۱۸ واقع در  شماره: ۲۶۰۰۲۵۱۴، تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۱۲، چون تحدید حدود ششدانگ خانه پال
بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام یوسف اسدی فرزند روح اله درجریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیر از ماده ۱۵ قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۴ ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. 
گهی به کلیه مالکین مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند.  لذا به موجب این آ
ک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )۳۰(  اعتراضات مجاورین و صاحبان امال
روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۸/۱۵ - موسوی رییس منطقه ثبت اسناد 

شمال اصفهان - ۱۲۱۷۸۲۴ / م الف
گهی فقدان سند مالکیت آ

شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۱۳۰۰۱۹۴۵، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۰۸/۰۶، نظرباینکه آقای محسن گشول فرزند 
عبدالرضا به شماره شناسنامه شماره ۱۲۸۲ با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی که هویت و صحت شهود توسط 
دفترخانه ۴۴۹ فریدونشهر گواهی شده است مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه تحت 
ک ثبتی ۱۹/۲۶ به مساحت ۵۹۰ مترمربع واقع در روستای قلعه سرخ فریدونشهر بخش ۱۳ ثبت اصفهان که  پال
سند مالکیت در صفحه ۱۸۴ دفتر ۲۰ ذیل ثبت ۳۷۱۰ با شماره چاپی ۱۴۶۴۶۹ بنام آقای محسن گشول فرزند 
عبدالرضا به شناسنامه ۱۲۸۲ صادر و تسلیم شده است و مورد معامله دیگری قرار نگرفته است و نامبرده اظهار 
داشته که سند مالکیت مرقوم دراثر جابجایی مفقود شده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است 
گهی میشود که هرکس مدعی انجام معامله  لذا طبق تبصره یک ماده ۱۲۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آ
گهی قید شده است نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ  غیر از آنچه در این آ
گهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا باارایه مدارک تسلیم نماید درصورت انقضا مدت  انتشار این آ
مذکور و عدم وصول واخواهی بدون ارایه سند مالکیت یا سند معامله نسبت به صدور المثنی سند مالکیت طبق 
مقررات اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ - سیدمحمد حسینی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک فریدون شهر - ۱۲۱۶۹۶۵ / م الف 

آگهی

خبر

گهی فقدان مدرک تحصیلی آ
غ التحصیلی اینجانب علیرضا قائدی فرزند عبدالحسین  مدرک فار
به شماره شناسنامه ۴۳۶ صادره از آبادان در مقطع کارشناسی رشته 
مهندسی مواد تولید آهن و فوالد صادره از واحد دانشگاه نجف آباد با شماره 

۲۶۷۶۰۱، ۷۸/۱۲/۱ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.
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تیــم فیورنتینای ایتالیــا موضــوع رســمی خود 
را دربــاره تمایلــش بــرای خرید ســردار آزمــون در 

نقل وانتقال های زمستانی بیان کرد.
به گــزارش تســنیم، رســانه های ایتالیایی اعالم 
کردند که استعدادیاب های فیورنتینا از نزدیک 
به تماشــای دیدار تیم هــای یوونتــوس و زنیت 
ســن پترزبورگ در چارچــوب لیــگ قهرمانــان 
اروپا نشستند تا ســردار آزمون را زیر نظر بگیرند. 
زنیت در ایــن بــازی ۴ بر ۲ شکســت خــورد و گل 
دوم این تیــم را ســردار آزمون به ثمر رســاند. رم، 
فیورنتینــا، لیــون فرانســه، بایرلورکــوزن آلمان و 

تاتنهــام انگلیــس بــا اعــالم رســانه های اروپایی 
خواهان انتقال سردار آزمون هستند.

در این میان دانیل پراده، مدیر ورزشی فیورنتینا 
درباره حضــور نمایندگان ایــن تیم در ورزشــگاه 
بازی تیم هــای یوونتــوس و زنیت بــرای زیرنظر 
گرفتن سردار آزمون به اسپورت ۲۴ روسیه گفت: 
ما عالقه ای به جذب سردار آزمون نداریم. تمام 

خبرها شایعه هستند.
قرارداد مهاجم ایرانــی زنیت تابســتان ۲۰۲۲ به 
پایان می رســد و او ایــن اجــازه را دارد با تیم های 

کره شود. خواهانش به طور مستقیم وارد مذا

هفته نخست لیگ برتر والیبال بانوان برگزار شد و 
تیم های اصفهانی به مصاف حریفان رفتند.

 هفته نخست لیگ برتر والیبال بانوان با ۵ دیدار به 
میزبانی یزد، اصفهان، تهران، شیراز و رفسنجان 
پیگیری شد و تیم های اصفهانی به مصاف حریفان 

رفتند.
تیم والیبال بانوان ذوب آهن اصفهــان که عنوان 
پرافتخارتریــن تیم ایــن رقابت هــا را دارد، میزبان 
مهرســان بــود و میهمــان خــود را با شکســت ۳ بر 
صفر بدرقه کرد؛ ریف اصفهان اما در شــیراز مقابل 

ستارگان فارس با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد.

تیم باریج اساس کاشان دیگر نماینده اصفهان در 
لیگ والیبال بانوان نیز در تهران میهمان پیکان بود 
و موفق شد میزبان خود را با نتیجه ۳ بر یک شکست 
دهد و به نخستین برد در لیگ برتر دست پیدا کند.
       نتایج کامل هفته نخست لیگ برتر والیبال 

بانوان به شرح زیر است: 
سایپا ۳ - جوانان زرتشتی صفر

مس رفسنجان ۳ - بانوان ورامین صفر
ذوب آهن اصفهان ۳ - مهرسان صفر 
ستارگان فارس ۳ - ریف اصفهان صفر

پیکان یک - باریج اسانس کاشان ۳

خبرخبر
موضع رسمی فیورنتینا درباره آزمون:

 عالقه ای به جذب او نداریم
پیروزی ذوب آهن 

و باریج اسانس و شکست ریف

تمام خارجی ها در دسترس تیم های آسیایی

قانون جدید AFC علیه تیم های ایرانی!
بــا قانــون جدیــد کنفدراســیون 
فوتبــال آســیا، تیم هــا می توانند 
نام تمامی بازیکنان خارجــی را در 
لیست آسیایی خود ثبت کنند. خبری که به سود 

تیم های ایرانی نیست.
کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم جدید و جنجالی 
درخصــوص برگــزاری رقابت هــای لیــگ قهرمانان 
آســیا در ســال های آینده گرفتــه اســت. آنگونه که 
خبرنگاران و رسانه های ســعودی خبر می دهند، 
AFC در مورد ظرفیت استفاده از بازیکنان خارجی 
در لیست آســیایی تیم ها تجدید نظر کرده که این 
قانون جدید اصال نمی تواند بــرای تیم های ایرانی 

خبر خوبی باشد.
 الشرق االوسط در این زمینه نوشته است که کمیته 
مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا با ثبت نام تعداد 
بازیکنان خارجی مطابق بــا قوانین ثبت نام محلی 
فدراسیون هر کشور موافقت می کند، مشروط بر اینکه 
قانون فعلی استفاده از ۳ بازیکن خارجی و یک بازیکن 
آســیایی برای هر بــازی همچنــان و تا پایان نســخه 
سال ۲۰۲۲ ادامه داشته باشد. این بدان معناست 
تیم هایی نظیر الهالل و النصر که از ۷ بازیکن خارجی 

بهره می برند، می توانند نام تمامی آنها را ثبت کنند 
اما بــرای حضور در میــدان، باید طبــق قانون فعلی 

۳+۱ عمل کنند.
 این کمیتــه در ادامه تصمیمات جدید خــود به هر 
باشگاه این فرصت را داده است تا به جای ثبت نام 
۳۰ بازیکن برای لیســت آســیایی خود، نام ۳۵ نفر را 
در فهرست خود ارسال کند تا تیم ها مشکلی بابت 
کمبود بازیکن نداشته باشند. ضمن اینکه تیم ها تا 

۳۱ دســامبر ۲۰۲۲، همچنان از قانــون ۵ تعویض در 
لیگ قهرمانان آسیا استفاده می کنند.

ایــن قانــون جدیــد از ایــن لحــاظ نمی توانــد بــرای 
تیم های ایرانی خوب باشد که رقبای آنها می توانند با 
بازیکنان خارجی متنوعی به مصاف نمایندگان ایران 
بروند. به طــور مثال، باشــگاه الهالل طبــق قوانین 
کم بر فوتبال عربستان از ۶ بازیکن خارجی و یک  حا
بازیکن آســیایی در ترکیب خود بهره می بــرد. اما در 

نسخه کنونی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا، الهالل 
مجبور به حذف نام ۳ بازیکن خارجی خود بود و به 
همین دلیل گوستاوو کوئالر، آندره کاریلو و سباستین 
ویتو از لیست این تیم در آسیا کنار گذاشته شدند و 
آنها در دیدار برابر استقالل و پرسپولیس غایب بودند 
و در فینال لیگ قهرمانان برابر پوهانگ استیلرز نیز 
نمی توانند تیمشــان را همراهی کنند. یا حتی تیم 
النصر مجبور شد در نسخه فعلی این رقابت ها، فونس 
ماری مدافع ویارئال اســپانیا را که به خدمت گرفته 

بود، در لیست آسیایی خود قرار ندهد.
 امــا بــا قانــون جدیــد، تیم هــا می تواننــد نــام 
تمامی بازیکنــان خارجــی خــود را ثبــت کننــد و در 
صورت مشکالتی نظیر مصدومیت، محرومیت و یا 
کتیکی کادرفنی، جای خود را به سایر  تصمیمات تا
بازیکنان خارجی بدهند. نکته مهم قانون جدید این 
کثر از ۳ بازیکن  است که همچنان هر تیم می تواند حدا
خارجی و یک آسیایی در هر دیدار استفاده کند و سایر 
بازیکنان خارجــی نمی توانند در لیســت مربوط به 
آن بازی حضور داشته باشند اما به هر شکل دست 
مربیان تیم های عربی و بخصوص عربستانی برای 

هرگونه تغییری باز است.

خبر

 ســرمربی تیــم فوتســال گیتــی 
اصفهــان گفــت: بازیکنانــم در 
مقابل تیــم ملی حفــاری اهواز 

بازی خوبی ارائه کردند و کامال مسلط بودند.
به گزارش ایرنــا، محمد کشــاورز پــس از پیروزی 
تیمــش مقابــل ملــی حفــاری اهــواز در جمــع 
خبرنگاران افزود: هر ۲ تیم بازی خوبی را در این 
دیدار ارائه کردند و نوع قضــاوت داوری در نیمه 
اول بــر تیــم مــا تاثیــر داشــت  و باعث شــد تیم ما 

عصبی شود.
وی اظهار داشت: در نیمه اول آنچه مد نظرمان 
بــود در زمین ارائــه نکردیــم و بــا تمام احتــرام به 
داوران، بخش زیادی از مقصر آن داوران بودند.

خ کشــاورز گفــت: در نیمــه دوم  کامــال بــازی را در  حریف بکشانیم و با یک نتیجه خوب بازی را به اختیار داشــتیم و توانســتیم بازی مــان را به ر

پایان برسانیم.
کشاورز با اشاره به دیدار بعدی تیمش برابر مس 
ســونگون اظهار داشــت: بازی با مس برای تیم 
ما مهم اســت و تمام تــالش خــود را می کنیم که 

عملکرد خوبی در تبریز داشته باشیم.
دیدار تیم های فوتسال گیتی پســند اصفهان و 
ملی حفاری اهواز در ورزشــگاه پیروزی اصفهان 
برگــزار شــد و در پایــان تیــم میزبــان توانســت بــا 
نتیجه پر گل هفت بر ۲ تیم مهمان را با شکست 

رو به رو کند.
با این نتیجه تیم گیتی پسند اصفهان با ۲۱ امتیاز 
در صدر جــدول قرار گرفــت و ملی حفــاری اهواز 
با یک رده سقوط  با ســه امتیاز در رده سیزدهم 

لیگ برتر فوتسال کشور جای گرفت.

گیتی پسند: مقابل حفاری اهواز بر بازی مسلط بودیم سرمربی 

خبر

رئیس هیئت وزنه برداری شهرستان اصفهان گفت: 
مهم تریــن پایگاه هــای اســتعدادیابی ما مــدارس 
است که به خاطر کرونا تعطیل شد و سعی کردیم با 
استفاده از فضای مجازی و باشگاه های خصوصی 
کار خود را پیش ببریم. مهدی صفری با بیان اینکه 
حدود سه ســال اســت که به عنوان رئیس هیئت 
وزنه بــرداری شهرســتان اصفهــان فعالیــت دارم، 
تصریح کرد: با کمک همکارانم در هیئت وزنه برداری 
شهرســتان اصفهان جوان گرایی انجام دادیــم و از 
طریق تعاملی که با اداره ورزش و جوانان شهرستان 
اصفهان داریم توانستیم برنامه های خود را پیش 
ببریم. ســال گذشــته در بیــن ۱۰ هیئت برتر کشــور 
بودیــم. وی در خصــوص اســتعدادیابی هیئــت 
وزنه برداری شهرستان اصفهان، خاطر نشان کرد: 
مهم ترین پایگاه های استعدادیابی ما مدارس است 
که به علت شیوع کرونا تعطیل شد و سعی کردیم با 
استفاده از فضای مجازی و باشگاه های خصوصی 
کار خــود را پیــش ببریــم. کادر ویــژه اســتعدادیابی 

تشکیل دادیم که با باز شدن مدارس استعدادیابی 
در بخش بانوان و آقایان صورت می گیرد.

صفــری ادامــه داد: دو پایــگاه اختصاصــی بــرای 
وزنه برداری بانوان داریم که مربیان خوبی فعالیت 
می کنند. پس از افتخار آفرینی یکتا جمالی مراجعان 
زیادی برای وزنه بردای در قسمت بانوان داشتیم 
و امیدواریم با فرهنگ ســازی که برای وزنه برداری 
صورت می گیرد بانوان بیشــتری جذب این رشته 

شوند.

در آخرین دیدار هفته نهم لیگ ستارگان قطر، الوکره 
با امید ابراهیمی برابر ام صالل شکست سنگینی 

را تجربه کرد.
به گزارش ایرنــا، در آخرین دیــدار هفته نهم لیگ 
ســتارگان فطر، تیم فوتبال الوکره قطــر به مصاف 
ام صالل رفــت و با نتیجــه ۴ بر یــک برابر میهمان 

شکست خورد.
امید ابراهیمی هافبک ایرانی الوکره از ابتدا در ترکیب 

تیمش به میدان رفت.
در پایان هفته نهم لیگ ستارگان قطر، الوکره با ۱۵ 

امتیاز در رده پنجم قــرار دارد و ام صالل ۹ امتیازی 
هم در رده ششم جدول قرار دارد.

تیم ملی فوتبال ســاحلی در مرحله گروهی جام 
بیــن قــاره ای فوتبــال ســاحلی۲۰۲۱ بــه مصــاف 
روســیه رفت و باشکســت برابر این تیم به عناون 

تیم دوم به دور بعد صعود کرد.
به گزارش ایرنا، تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان 
در چارچوب ســومین دیدار مرحلــه گروهی جام 
بین قاره ای فوتبال ســاحلی که در امــارات برگزار 
می شود به مصاف روسیه رفت و در پایان با نتیجه 

گذار کرد.  چهار بر سه نتیجه را وا

ساحلی بازان ایران در ابتدای کار توانستند یک 
گل به روسیه بزنند اما در ادامه کار این تیم روسیه 
بود که موفق شــد چهــار گل وارد دروازه تیم ملی 

فوتبال ساحلی کشورمان کنند. 
در اواخر نیمه دوم تیم ایران فشار کار حمالت خود 
را بیشتر و بیشتر کرد و توانست دو گل را جبران کند 
اما این برای تساوی کافی نبود و نتیجه بازی چهار 

بر سه بو سود روسیه به پایان رسید. 
تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان با ۶ امتیاز در 
رده دوم جدول گروه B قرار گرفت و به عنوان تیم 
دوم به مرحلــه نیمه نهایی صعــود کرد. ایران در 

نیمه نهایی باید به مصاف سنگال برود. 
تیم روسیه با صدرنشینی در این گروه، در مرحله 

نیمه نهایی به مصاف پرتغال می رود. 
گوئه ســاعاتی  در دیگــر دیدار گــروه B نیز تیــم پارا
پیــش موفق شــد با نتیجــه ۶ بــر چهــار ژاپــن را از 

پیش رو بردارد.

جدال تماشایی دو تیم ذوب آهن اصفهان و نظم 
آوران ســیرجان به ســود نماینده اصفهان خاتمه 

یافت.
به گزارش ایرنا، در این دیدار که از ســاعت ۱۷:۳۰در 
تــاالر بســکتبال مجموعــه ورزشــی آزادی تهــران 
آغاز شــد، دو تیم از گــروه الف رقابت هــای لیگ برتر 

بسکتبال ایران به مصاف هم رفتند.
کوارتر اول این بازی با نتیجه ۲۲ بر ۱۴ به ســود ذوب 
آهن به پایان رســید، کوارتــر دوم ۲۶ بــر ۷ از آن نظم 
آوران سیرجان شد، کوارتر ســوم ۲۵ بر ۲۲ بازهم به 

سود نماینده سیرجان خاتمه یافت تا کار در کوارتر 
چهارم دنبال شود، این کوارتر نیز با نتیجه ۲۸ بر ۱۴ 
به سود ذوب آهن تمام شد تا هر دو تیم در امتیاز ۷۹ 

مساوی شوند.
تالش دو تیم در وقت اضافه نخست به تساوی ۱۲ بر 
۱۲ ختم شد تا کار در وقت اضافه دوم دنبال شود. در 
وقت اضافه دوم ذوب آهن بهتر عمل کرد و با نتیجه 

۱۰۱ بر ۹۹ فاتح این ماراتن تماشایی شد.
رقابت های لیگ برتر بســکتبال در دو گروه هشت 
تیمی برگزار می شــود کــه در گــروه الف، شــهرداری 
گرگان، صنعت مس کرمان، پاالیش نفــت آبادان، 
ذوب آهن اصفهــان، کاله، نظــم آوران ســیرجان، 
نیروی زمینی تهران و خانه بســکتبال خوزســتان 
حضور دارند. در گروه ب نیز تیم های شیمیدر قم، 
کســون تهــران، آویژه صنعت پارســا  مهرام تهران، ا
مشهد، فوالد مبارکه سپاهان، رعد پدافند هوائی 
تهران، صنایع هرمزگان و صنعت مس رفسنجان با 

هم رقابت می کنند. 

 رییــس کمیتــه جوانــان فدراســیون فوتبال 
از اعتراض این فدراســیون بــه رای کمیته 
 AFC انضباطی کنفدراسیون فوتبال  آسیا

در خصوص جریمه آریا برزگر خبر داد.
بــه گــزارش فدراســیون فوتبال، میرشــاد 

ماجــدی افــزود: پــس از پایان 
بــازی تاجیکســتان - ایران 
کمیتــه  برزگــر،  اخــراج  و 
انضباطــی AFC در یــک 
رای انضباطی مهاجم تیم 
ملــی زیــر ۲۳ ســال ایران را 

هزار دالر جریمه و دو جلسه 
محروم کرد.

وی در ادامه گفت: ما بالفاصله 

به این حکم اعتراض کردیم و فیلم لحظه 
خطــا را بــرای آنهــا فرســتادیم؛ چــرا کــه 
بازیکن تاجیکســتانی خودش ســرش 
را مقابل پای برزگر قــرار داد و خطا اتفاق 
افتاد. البته به نظر ما همان کارت قرمز و 
محرومیت یک جلسه ای کافی است 
و بیش از این نمی تواند منصفانه 
باشــد. رییس کمیته جوانان 
فدراســیون فوتبــال در پایان 
گفت: امید است محرومیت 
یــک  جلســه ای،  دو 
جلسه ای شود، اما جریمه 
هزار دالری الزام آور و قطعی 

است و باید پرداخت شود.

رئیس هیئت وزنه برداری شهرستان اصفهان:   

پس از افتخار آفرینی "یکتا جمالی" مراجعان زیادی 
در بخش بانوان داشتیم

خبر

پایان هفته نهم لیگ ستارگان قطر 
با شکست سنگین یاران ابراهیمی

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران صدرنشینی را 
کرد به روسیه هدیه 

لیگ برتر بسکتبال؛ برتری ذوب آهن در ماراتنی تماشایی

کردیم ماجدی: به رای AFC اعتراض 

خبر

سوارکاران اصفهانی در رقابت های پرش با 
اسب قهرمانی کشور خوش درخشیدند.

بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما، مرکــز 
اصفهــان؛ دبیــر هیئــت ســوارکاری اســتان 
اصفهــان بــا بیان اینکه ایــن مســابقات بــا 
حضور بیــش از ۱۰۰ ســوارکار در تهــران برگزار 
گفــت: هشــت نماینــده از اســتان  شــد، 
اصفهان در سه بخش نونهاالن، نوجوانان 

و جوانان در این رقابت ها حضور داشتند.
مهــدی آصالــح ادامــه داد: محمدمتیــن 
ک در رده نوجوانان و محمدصدرا اختر  آزیدا
در رده نونهاالن ورزشکاران اصفهانی بودند 
که به ترتیــب عنوان هــای قهرمانــی و نایب 

قهرمانی را کسب کردند.
وی افزود: این رقابت ها مهمترین مسابقه 
پرش با اســب کشــور اســت و نفر برتــر آن به 
مــدت یــک ســال قهرمان ایران محســوب 

می شود.
کنون بیش از ۴۰ سوارکار در رشته پرش  هم ا
بــا اســب در اســتان اصفهــان و در رده های 
سنی پایه به صورت حرفه ای و بین المللی 

فعالیت می کنند.

گیتی پســند با پیروزی مقابل حفاری اهواز به 
صدر جدول لیگ برتر فوتسال رفت.

 در هفته هشتم مسابقات لیگ برتر فوتسال، 
دقایقی پیش، گیتی پسند موفق شد با نتیجه 

۷ بردو بر حریف اهوازی اش غلبه کند.
گیتی پســند با این برد ۲۱ امتیازی شد و با یک 
بازی بیشتر در قیاس با سن ایچ ساوه، به صدر 

جدول رفت.

ســازمان لیگ فوتســال، برنامه ســه هفتــه از 
مسابقات لیگ برتر را اعالم کرد.

بر اســاس این برنامــه و بــا تمرکز بــر بازی های 
دهــم،  هفتــه  در  اصفهــان،  نماینــدگان 
چهارشنبه ۲۶ آبان، مقاومت البرز با سپاهان 
و گیتــی پســند بــا شــهروند ســاری مســابقه 

می دهند.
در هفته یازدهم، سه شنبه ۲ آذر، سپاهان با 
فرش آرای مشــهد و زندی بتن کالردشــت با 
گیتی پسند و در هفته دوازدهم، یک شنبه ۷ 
آذر، فوالد زرند ایرانیان با سپاهان و گیتی پسند 

با سن ایچ ساوه مسابقه می دهند.

باشــگاه فوالد مبارکه ســپاهان، نخستین 
صاحــب  کــه  اســت  اصفهانــی  باشــگاه 
دانشــگاه علمی و کاربردی در حوزه ورزش 

می شود.
رئیــس دانشــگاه علمی کاربردی کشــور که 
به منظور تاسیس و اعطای مجوز دانشگاه 
مبارکــه  فــوالد  باشــگاه  علمی کاربــردی 
سپاهان به اصفهان سفر کرده در نشستی 
بــا مســئوالن بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای 
باشــگاه فوالد مبارکه در کشور گفت: خالء 
رشته های تخصصی ورزشی و زیرمجموعه 
آن در دانشــگاه علمی کاربــردی در اســتان 
اصفهان مشــهود بود که با ایجاد دانشگاه 
ســپاهان از ایــن ظرفیت بــاالی ورزش هم 
در حــوزه علــم و دانــش بیشــتر اســتفاده 

خواهد شد.
دکتر محمد حســین امید افزود: بــا برنامه 
ریــزی صــورت گرفته ایــن دانشــگاه ابتــدا 
در مقطع کاردانــی در چند رشــته محدود 
فعالیتــش را آغــاز می کنــد و پــس از آن در 
مقاطع باالتر هم فعالیــت خواهد کرد و به 

رشته های آن اضافه خواهد شد.
وی افــزود: در صــورت اخــذ بــه موقــع 
ســنجش،  ســازمان  از  الزم  مجوز هــای 
دانشگاه سپاهان می تواند از بهمن امسال 
اقدام به جذب و ثبت نام دانشــجو کند در 
غیر ایــن صــورت از فصــل تحصیلــی جدید 
در ســال آینــده فعالیت ایــن دانشــگاه آغاز 

خواهد شد.
باشــگاه  نخســتین  ســپاهان  باشــگاه 
اصفهانی در اســتان اصفهان و دومین آن 
پس از پرســپولیس در کشور اســت که هم 
کنون دارای دانشگاه علمی و کاربردی در  ا

حوزه ورزش است.

درخشش سوارکاران 
کشور اصفهانی در 

گیتی پسند  پیروزی 
مقابل میهمان اهوازی

اعالم برنامه بازی های 
سه هفته از لیگ فوتسال

در حوزه ورزش

فوالدمبارکه سپاهان 
صاحب دانشگاه 

علمی کاربردی می شود

معــاون فنــی ورزشــی باشــگاه 
فرهنگــی ورزشــی ذوب آهــن 
اصفهان با اشــاره بــه وضعیت 
میــالد جهانــی گفــت: جهانــی با اجــازه باشــگاه 
پیشــنهاداتی کــه داشــت را بررســی کــرد؛ امــا در 

نهایت در ذوب آهن ماندنی شد. 

علیرضــا احســانی دربــاره خبــر جدایــی میــالد 
جهانی بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن اظهار کرد: 
میالد جهانی عالقه مند بود تــا فضای جدیدتر را 
تجربه کند و با کســب اجازه از باشگاه ذوب آهن 
کراتی انجام  پیشنهادات باشگاه ها را بررسی و مذا
داد کــه باتوجه اینکه رضایــت بازیکــن و  رضایت 

باشگاه جلب نشد بنابراین او بازیکن تیم باشگاه 
ذوب آهن است و همچنان با قدرت در تمرینات 

تیم حضور داشته و خواهد داشت.
بــه گــزازش روابــط عمومی باشــگاه ذوب آهــن، 
وی افزود: جهانی بنا به صالحدید سرمربی تیم 

فوتبال مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

دو مهاجم ایرانی زوریا لوهانسک 
در جریــان برتری این تیم مقابل 
زسکا صوفیه بلغارستان نمایش 

خوبی داشتند.
به گزارش "ورزش ســه"، رقابت های مرحله گروهی 
لیگ کنفرانس اروپا پیگیری شد که در یکی از بازی ها، 
تیم فوتبال زوریا لوهانسک اوکراین در حالی که برای 
دومین مسابقه پیاپی اللهیار صیادمنش و شهاب 
زاهــدی را به طور همزمــان در ترکیــب و خط حمله 

داشت، از ساعت ۲۱:۱۵ در ورزشگاه اسالووتچی آرنا 
مقابل زسکا صوفیه بلغارستان قرار گرفت.

زوریا لوهانسک که دو هفته قبل در مسابقه رفت لیگ 
کنفرانس اروپــا با تک گل اللهیــار صیادمنش موفق 
به کسب پیروزی در زمین زســکا صوفیه شده بود، 
در دیدار برابر برگشت هم که میزبان حریف بلغاری 
خود بود، برای گرفتن ســه امتیاز تالش می کرد و به 
همین دلیل از دو مهاجم سرعتی و تکنیکی ایرانی اش 

بهره می برد.

جهانی در ذوب آهن ماندنی شد

خودنمایی زاهدی- صیادمنش در اروپا

خبر

خبر



سال پنجم - شماره 12۶8
شنبه  1۵ آبان 1۴۰۰ - ۳۰ ربیع االول 1۴۴۳
۶7 نوامبر    2۰21 سالمت

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۱۷۶۴۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ آقای 
احمد افروغ فرزند علی محمد ششدانگ یکبابخانه  به مساحت ۲۱۴/۳۳ مترمربع قسمتی از پالک 
شماره ۸۷  اصلی واقع در یزدانشهر بخش ۱۲ ثبت اصفهان متقاضی بوسیله مبایعه نامه عادی مع 
الواسطه از ورثه غالمحسین معینی مالک گردیده است. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۵، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست  واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۱۷۰۴۷ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. آرای شماره ۳۲۸۰-۳۲۸۱-۳۲۸۲- ۳۲۸۳ و 
۳۲۸۴  مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ آقایان  احمد حمیدی نجف آبادی فرزند رضا، نسبت به یک و سیصد 
و چهل و چهار-هزارم دانگ مشاع، مهدی حمیدی نجف آبادی فرزند رضا نسبت به یک و یکصد و 
چهار-هزارم دانگ مشاع، رحمن حمیدی نجف آبادی فرزند رضا نسبت به یک و پانصد و هشتاد و 
یک هزارم دانگ مشاع، رسول حمیدی نجف آبادی فرزند رضا نسبت به یک و یکصد و چهار هزارم 
دانگ مشاع و ابراهیم حمیدی نجف آبادی فرزند رضا نسبت به هشتصد و شصت و هفت هزارم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه و فوقانی به مساحت ۳۴/۹۴ مترمربع قسمتی از پالک ثبتی 
شماره ۵۱۵ و ۵۱۷ واقع در قطعه ۵ نجف آباد واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی 
مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ - حجت اله کاظم زاده اردستانی  سرپرست  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۱۶۷۳۲ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۳۳۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ آقای 
داود آقا کبیری نجف آبادی فرزند محمدرضا ششدانگ یک درب باغ   به مساحت ۳۳۶ مترمربع 
قسمتی  از پالک ثبتی  شماره ۴۴۳/۲  اصلی قطعه۶ نجف آباد واقع در بخش ۱۱ ثبت اصفهان 
متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۵، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

نجف آباد  ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۱۶۷۱۵ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۳۳۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ خانم 
ریحانه رضائی فرزند علیرضا ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۲۶/۲۱ مترمربع قسمتی از پالک 
ثبتی شماره ۷۸۲ اصلی قطعه۳ نجف آباد  بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی طی سند 
انتقال شماره ۱۴۱۰۵۲، ۹۵/۰۷/۰۴  مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰۸/۱۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ - حجت اله کاظم زاده اردستانی 

سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی -  ۱۲۱۷۰۰۷ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. آرای شماره ۳۴۷۸ و ۳۴۷۷ 
مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ خانم زهرا مهدیه نجف آبادی فرزند غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع و 
آقای محمد مهدیه نجف آبادی فرزند مصطفی نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت ۲۰۹/۵۷ مترمربع از پالک شماره ۱۲۸ و ۱۲۹ اصلی واقع در قطعه ۴ بخش ۱۱ حوزه ثبت 
ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۵، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی -  ۱۲۱۶۷۵۴/ م الف

آگهی ابالغ نظریه کارشناسی موضوع تبصره 1 ماده 1۰۵ آئین نامه اصالحی قانون ثبت 
اسناد و امالک کشور

نظربه اینکه برحسب درخواست وارده به شماره ۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۰۸۰۱۰۳۶۰ مورخ 
۱۴۰۰.۰۷.۰۱ آقای مهرداد افشاری شهرضا فرزند سیف اله به شناسنامه شماره ۲۹۵۷ و کد 
ملی ۱۱۹۹۸۶۴۵۲۸ صادره از شهرضا مالک تمامت یکهزارو دویست و چهل و هفت-چهل و سه 
هزار و چهلم حبه مشاع به استثناء بهاء یک هشتم اعیانی از ۷۲ حبه ششدانگ پالک ثبتی ۱. ۴۷ 
- اصلی که به شماره ۲۲۷ اصلی تبدیل گردیده است واقع در لورک وصف بخش یک ثبتی شهرضا 
خواستارپرداخت بهاء یک - هشتم اعیانی مقدار فوق را نموده است که طبق سوابق بها یک-هشتم 
اعیانی فوق الذکر متعلق است به خانم صغری صفاهانی عمروآبادی فرزند مرحوم عبدالرحیم که 
دراجرای تبصره یک ذیل ماده ۱۰۵ آئین نامه اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک کشور موضوع 
جهت ارزیابی بها یک-هشتم اعیانی میزان مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری طی نامه 
شماره ۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۰۸۰۱۷۱۷ مورخ ۰۸. ۰۷. ۱۴۰۰ به کانون کارشناسان رسمی دادگستری 
استان اصفهان ارسال که کانون مذکور طی نامه شماره ۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۲۴. ۰۷. ۱۴۰۰ به وارده 
۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۰۸۰۱۱۸۲۳  مورخ ۰۴. ۰۸. ۱۴۰۰ با ارسال گزارش ارزیابی، کارشناس مربوطه 
اعالم نموده است »باتوجه به مدارک ابرازی و همچنین بررسی میدانی هیچ گونه آثار و شواهد از 
اعیانی مربوط به زمان قبل وجود ندارد« و چون آقای مهرداد افشاری شهرضا اعالم نموده است که 
هیچ گونه آدرس و اطالعی از مالک بها ندارد و ذینفع فاقد نشانی و مجهول المکان است، لذا دراجرای 
تبصره یک ماده  ۱۰۵ آیین نامه فوق الذکر مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود تا 

چنانچه از ذینفع )مالک بهاء خانم صغری صفاهانی عمروآبادی فرزند مرحوم عبدالرحیم یا نماینده 
قانونی وی( تضییع حقی شده باشد می تواند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک ماه به دادگستری 
شهرستان شهرضا مراجعه و گواهی طرح دعوی را از دادگستری شهرضا اخذ و به این اداره ارایه نماید، 
بدیهی است درصورت عدم مراجعه ذینفع یا نماینده قانونی وی به مراجع قضائی درمدت تعیین 
شده و عدم ارایه گواهی طرح دعوی، سند مالکیت متقاضی بدون استثنا بها یک-هشتم اعیانی 
صادر و تسلیم خواهد شد و درصورت رسیدن اعتراض، ادامه عملیات ثبتی موکول به حکم نهایی 

دادگاه می باشد. مرتضی قدیری سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا – ۱۲۱۸۳۱۹ / م الف

آگهی مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در ثبت دهاقان

شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۱۹۰۰۱۲۹۵، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۰۸/۱۰، مفاد آرا هیأت 
حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که دراجرای ماده ۱ قانون و ماده ۸ آیین نامه 
صادر گردیده است و دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار 
و محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ 
انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق آگهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
ثبت محل ارائه نمایند. بدیهی است دراینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعی دادگاه 
خواهد بود. درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۹۰۰۰۳۷۵، 
۱۴۰۰/۰۷/۱۲، آقای حجت اله خسروی فرزند محمدصاق ۷۶۵/۶۴ سهم مشاع از ۲۳۵۷/۳۵ 
سهم ششدانگ به مساحت ۲۳۵۷/۳۵ مترمربع یک قطعه باغ پالک ۱۵۷ فرعی از ۱۲۲ اصلی 
که قبال ۲۱۸/۱ فرعی از ۱۲۲ اصلی بوده واقع در اراضی صحرای حیدرآباد انتقال مع الواسطه 
ازطرف عبدالخالق هاشمیون و فاطمه هاشمیون مالکین رسمی به میزان سه حبه و یک چهارم حبه 
و سه حبه و یک چهارم حبه از ششدانگ پالک فوق موضوع اظهارنامه ثبتی و سند شماره ۴۱۸۸۵ 
مورخ ۱۳۳۵/۸/۲۳ دفتر سه شهرضا. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۵، تاریخ انتشار نوبت 

دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دهاقان – ۱۲۱۶۴۵۹ / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۰۶۰۰۷۸۱۳، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۰۸/۱۰، ورثه نصراله 
حاجی هاشمی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده 
مدعی است شصت و پنج سهم و سیصد و بیست و هفت چهار صد و چهل و هشتم از ۲۵۷ سهم مشاع 
از ششدانگ پالک شماره ۴۲ فرعی از ۱۱۸ اصلی واقع در خمینی شهر بخش ۱۴ ثبت اصفهان که در 
دفتر ۱۴۶ اصفهان صفحه ۵۴۱ مسبوق به ثبت و سند می باشد که در اثر جابه جایی مفقود شده است 
و چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی میشود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی 
ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا 
درصورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 

شد. رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۱۷۸۱۴ / م الف
آگهی فقدان سند مالکیت

شماره: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۳۰۰۱۲۰۹۹، چون وراث خانم خدیجه کافی موسوی نجف آبادی  فرزند 
محمود بموجب درخواست وارده به شماره ۱۴۰۰۲۱۷۱۶۰۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ و  باستناد 
دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی شدند که سند مالکیت 
۵/۶۴ حبه مشاع از ۷۲ حبه ششدانگ پالک ثبتی ۹۷۴ واقع در قطعه ۷ نجف آباد بخش ۱۱ ثبت 
اصفهان که درصفحه ۵۶۳ دفتر ۵۲۲ امالک ذیل ثبت ۱۲۲۴۸۲ بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت به 
شماره سریال ۵۶۸۷۶۸  صادر و تسلیم گردیده و طی سند انتقال قطعی مورخ دفترخانه به نامبرده 

انتقال و معامله دیگری هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایی مفقود 
شده است. چون درخواست صدورالمثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی 
ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیراز آنچه در این 
آگهی ذکرشده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا 
درصورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک نجف آباد ازطرف مظاهر عباسی قلعه شاهی - ۱۲۱۷۵۸۲/م الف
آگهی فقدان سند مالکیت

آقای حیدرعلی اکبری به وکالت ازطرف خانم سکینه حیدری کلهرودی به شماره وکالت ۱۲۰۷۳۹ 
مورخ ۴/۲۶/ ۱۴۰۰ دفترخانه ۳۷ ساری باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود 
در دفترخانه ۱۲۷ اصفهان رسما گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شماره ۶۴۱۸۳۴ را که 
به میزان ششدانگ به شماره پالک ثبتی ۲۰۸۳/ ۲۸۴واقع در بخش ۱۶ حوزه ثبتی اصفهان شاهین 
شهر که در صفحه ۱۵۵ دفتر ۳۵ به نام سکینه حیدری کلهرودی ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب 
شماره اظهارنامه ۱۵۷۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۳/۲۵ اداره ثبت نطنز به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری 
هم انجام نشده و نحوه گم شدن جابجایی اعالم شده چون درخواست صدور سند المثنی گردیده 
طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آ.ق.ث مراتب آگهی می گردد که هرکس مدعی انجام معامله یا 
وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل 
سند را ارایه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صدر و به متقاضی 

تسلیم خواهد شد. علی جوانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شاهین شهر - ۱۲۱۶۷۸۲/ م الف
آگهی فقدان سند مالکیت

شماره: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۳۰۰۱۲۰۶۹، فردوس فخار نجف آبادی فرزند حسینقلی طبق 
درخواست وارده به شماره  ۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۳۰۰۰۲۱۲۶۱  مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ و باستناد 
یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت 
شصت و یک-یکصد و شصتم دانگ مشاع  از ششدانگ پالک ثبتی شماره ۱۸۹۱/۲ واقع در قطعه 
۷ نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که در صفحه ۵۵۷ دفتر ۵۷۸ امالک ذیل ثبت ۱۳۱۷۷۲ بنام 
فردوس فخار نجف آبادی فرزند حسینقلی  ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری هم انجام 
نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایی مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیراز آنچه در این آگهی ذکرشده( نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف محسن نساج نجف آبادی - ۱۲۱۶۳۴۳/م الف
آگهی فقدان سند مالکیت

خانم نسرین سامی نژاد باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود در دفترخانه ۳۳ 
شاهین شهر رسما گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شماره ۴۵۰۸۰۲ سری ب سال ۹۵ 
را که به میزان ششدانگ به شماره پالک ثبتی ۳۰۱/۶۷۴۷۳ واقع در بخش ۱۶ حوزه ثبتی اصفهان 
شاهین شهر که به شماره دفتر الکترونیک۱۳۹۶۲۰۳۰۲۰۳۵۰۰۸۳۹۹ به نام نسرین سامی نژاد 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند قطعی ۴۸۰۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۶ دفترخانه ۱۴۳ 
شاهین شهر به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده مفقود گردیده و درخواست 
صدور سندالمثنی نموده است که طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آ.ق.ث مراتب آگهی 
می گردد که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهی تا ده 
روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارایه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به 
ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه 
نشود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. علی جوانی مدیر واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک شاهین شهر - ۱۲۱۶۷۸۹/ م الف

آگهی

دالیل خشکی بینی و راه های درمان آن 
یکی از احساسات ناخوشایندی 
که با ســرد شــدن هوا برخی افراد 
تجربــه می کننــد خشــکی بینی 
است، در این مطلب به چند درمان خانگی اشاره 

می کنیم. 
خشــکی بینی یکــی از متــداول ترین نشــانه های 
شــرایط محیطــی خــاص و یــا عــوارض جانبــی 
برخــی از داروهــا مانند آنتــی هیســتامین ها و ضد 
انعقادهاســت. بســیاری از مــردم بــه علــت ســوء 
مصرف برخــی از داروهــا مانند اســپری های بینی 
و آنتــی هیســتامین ها، خشــکی بینــی را تجربــه 

می کنند.
برای جلوگیری از خشک شدن بینی، نیاز به میزانی  
رطوبت اســت تا دچار خشکی نشــود. آب و هوای 
بســیار خشــک یا گرم باعث خشــک شــدن بینی 
میشود؛ خشکی، هوای گرم، رطوبت کم  و تهویه 

نامناسب میتواند، خشکی بینی را تشدید کند.
       علت خشکی بینی

برخی تصور می کنند تنها آبریزش بینی از پیامدهای 
سرد شــدن هواســت اما باید گفت خشکی بینی، 
یکی از پیامدهای سردشدن و خشکی هوا است. 
با این وجــود خشــکی بینی نیــز یک مشــکل رایج 
اســت که دالیل زیادی دارد اما متــداول ترین آنها 

به شرح زیر است:
شرایط آب و هوایی: زندگی در مناطق گرم و خشک 
ممکن است باعث ایجاد خشــکی بینی شود، زیرا 
رطوبت موجود در بینی، به سرعت تبخیر می شود.
اســپری های بینی: تعدادی از اســپری های بینی 
ممکن است باعث خشکی بینی شوند، مخصوصا 
زمانــی کــه زیــاد از آن هــا اســتفاده میشــود. این 
اسپری ها ممکن است اثر نامطلوب داشته باشند 
کــه شــما را مجبور بــه اســتفاده بــرای مــدت زمان 
گر بیشتر از ۳ الی ۴ روز به اسپری  طوالنی میکند و ا
بینی نیاز داشــتید بهتر از با پزشــک خود مشورت 

کنید.
گر بینی خشک دارید که با خونریزی  فشار خون: ا
همراه است، الزم است برای کنترل فشار خون به 
متخصص مراجعه کنید. خشکی بینی هم گاهی 
می تواند باعث خونریزی شــود اما فشــار خون باال 

هم یکی از دالیل آنهاست.
       عالئم و نشانه های خشکی بینی 

تعدادی نشانه ناراحت کننده برای خشکی بینی 
وجود دارد که بعضی از آنها عبارتند از:

- قسمت داخلی بینی تمایل به ترک یا خونریزی 
دارد

-  سوزش بینی
- خشکی دهان، گلو و چشم ها

- خارش شدید درون بینی
- خونریزی و تورم

       درمان های خانگی موثر برای خشکی بینی
1- روغن بادام

روش اول: مقــداری از روغــن بــادام را درون غشــاء 
مخاطی بینی خود بزنید تا به راحتی خشکی بینی 
ک کن  را کاهش دهید و یا می توانید از یک گوش پا
استفاده کنید و پس از آغشته کردن به روغن بادام 

درون بینی بگذارید.
روش دوم: روغــن بــادام و آلوئــه ورا را ترکیب کنید. 
آلوئه ورا می تواند خشــکی را تســکین دهد. با این 
حال به خاصیت مرطوب کنندگی روغن بادام هم 
احتیاج دارید. به صورتی که یک دوم قاشق چای 
خوری روغــن بــادام را با یــک چهارم قاشــق چای 

خوری، ژل آلوئه ورا را با هم ترکیب کنید.
2- بخور دادن

چند فنجان از آب را بجوشانید و در یک کاسه بزرگ 
بریزید ســپس با اســتفاده از یک حوله که روی سر 
خود میندازید، از این بخار استشمام کنید. این کار 

را به مدت ۵ الی ۱۰ دقیقــه ادامه دهید و کمی بعد 
روغن نارگیل به آن اضافه کنید و ۱۵ دقیقه هم آن 

را استشمام کنید.
3- روغن نارگیل

یک قاشــق غذا خوری روغــن نارگیل را بــه قهوه یا 
چای خود اضافه کنید و آن را بنوشید و یا می توانید 
با استفاده از یک قطره چکان آن را درون بینی خود 
بریزید. همچنین می توانید این کار را با استفاده از 
آب تصویه شــده، جوش شــیرین، نمک و یا قطره 
بینی انجام دهید؛ این کار را ۳ بار در روز تکرار کنید.

۴- روغن کنجد
درد و خارش ناشی از خشکی بینی ممکن است آزار 
دهنده باشد. طبق نتایج آخرین مطالعات، روغن 
کنجد تحریک و درد ناشــی از خشــکی بینــی را آرام 
گــر روغن کنجد را بــا روغن های معطری  می کند. ا
مثل روغن بابونــه ترکیب کنیــد، می تواند خارش 
حاد و تحریک بینی را کاهش دهــد. روزانه ۲ الی ۳ 
بار این روغــن را داخل بینی خود بمالیــد تا به طور 

طبیعی از شر خشکی بینی خالص شوید.
۵-گلیسیرین

گلیســیرین مانند نرم کننده ای عمــل می کند که 
می تواند به پیشگیری از خشکی بینی کمک کند. 
استفاده از گلیسیرین باعث تسکین درد و خشکی 

داخل بینــی می شــود. به پشــت بخوابیــد و چند 
قطره گلیسیرین داخل بینی تان بچکانید و نگران 
بلعیدن مقــدار کمــی از گلیســیرین نباشــید، زیرا 

خطری برایتان ندارد.
۶- بخار آب

اســتفاده از بخــار یکــی از آســانترین درمان هــای 
خانگی برای خشــکی بینی اســت. بخار می تواند 
ک و خشک بینی را مرطوب  غشــاء مخاطی دردنا
کند. ایــن کار می تواند به تســکین ناراحتی ناشــی 
ک ســازی آن از کثیفی هــا و  از خشــکی بینــی و پــا

آلودگی ها کمک کند.
۷- محلول نمک

آب و نمــک محلــول خوبــی بــرای رفــع خشــکی 
بینی اســت. این محلول را می توانید به آســانی در 
خانه تهیه کنید. اسپری آب و نمک کمک بسیار 
گر  زیادی به رفع گرفتگی و خشکی بینی می کند. ا
نمی خواهید ایــن محلــول را در خانــه تهیه کنید، 

انواع آن ها در دارو خانه ها موجود هستند. 
این محلول را در قطره چکان بریزید و داخل بینی 
خالی کنید. ۲ تا ۳ قاشق چای خوری نمک بدون 
ید را با یک قوطی آب استریل شده ترکیب کنید و 
سپس یک قاشق چای خوری جوش شیرین نیز 

به آن بیفزایید.

بینی

غده تیروئید با وجود اندازه کوچک، هورمون هایی 
ترشح می کند که تأثیر فوق العاده ای بر متابولیسم و 
سایر فرآیند ها دارد. طبق گزارش های سازمان غدد 
درون ریز آمریکا، ۲۰ میلیون آمریکایی از نوعی عدم 
تعادل تیروئید رنج می برند، هرچند ۶۰ درصد آن ها 
اصال متوجه وجود مشکل نمی شوند! این امر باعث 
می شود که تشخیص عدم تعادل در عملکرد غده 

تیروئید بسیار مهم باشد.
در ایــن مقالــه ۹ عالمــت کــه نشــان می دهــد غده 
تیروئید شما از برخی مشکالت رنج می برد را به شما 

معرفی می کنیم:
       پوست خشک، ترک خورده و ضخیم شده

کم کاری تیروئید منجر به کلسیفیه و ضخیم شدن 
پوست شده و باعث می شود بسیار خشک و ترک 

خورده به نظر برسد.
       ریزش مو و نازک شدن موها:

رشد مو به عملکرد صحیح غده پاراتیروئید بستگی 
دارد، تغییــر در تولیــد هورمون توســط غــده منجر 
به تغییر در رشــد مو می شــود، در حالی که افزایش 

هورمون منجر به نازک شدن مو می شود.
       مشکالت روده:

غده تیروئید نقش مهمی در تنظیم کار روده ها دارد، 
عدم فعالیت غده تیروئید منجر به یبوست می شود، 
در حالی که افزایش فعالیت آن منجر به مشکالت و 

بی نظمی در فرآیند های هضم و دفع می شود.
گهانی:        افسردگی و استرس نا

گر اخیرا احســاس عصبی و ناراحتی کرده اید، این  ا
احتمال وجود دارد که غده تیروئید شما بیش از حد 
فعال باشد. تولید بیش از حد هورمون تیروئید منجر 
به تحریک مغز می شود که منجر به احساس تحریک 
پذیری و تنــش می شــود، در حالی که عــدم تولید 

هورمون برعکس تاثیر می گذارد و منجر به احساس 
افسردگی و خستگی می شود.

احساس سرما و تعریق بیش از حد نامناسب:
غده تیروئید یک دماسنج در بدن ماست که دمای 
گر تولید هورمون تیروئید  خون را تنظیم می کند، ا
بیش از حد الزم باشد، منجر به افزایش فرآیند های 
متابولیک می شــود کــه منجر بــه احســاس گرما و 
گر تولید هورمون کاهش یابد،  تعریق می شود، اما ا
نتیجه معکــوس و در نتیجه کاهش دمــای بدن و 

احساس سرما می شود.
       افزایش/کاهش وزن غیرمعمول:

هورمون تیروئید مسئول تنظیم متابولیسم در بدن 
اســت. تولید کمتر از حد طبیعی منجــر به کاهش 
موثر متابولیسم می شــود که منجر به افزایش وزن 
می شود در حالی که تولید بیش از حد طبیعی منجر 

گهانی می شود. به کاهش وزن نا
       مشکل در یادآوری - مشکالت تمرکز:

گر غده تیروئید شما از مشــکالتی رنج می برد، این  ا
امر بر عملکرد ذهنی شما نیز تأثیر می گذارد، غده کم 
کار منجر به مشکالتی در به خاطر سپردن می شود، 
در حالی که غده بیش فعال منجر به مشکالتی در 

تمرکز می شود.
       افزایش اندازه گردن:

تولید بیــش از حــد یا کــم هورمــون تیروئیــد منجر 
به بزرگ شــدن غــده تیروئید می شــود که منجر به 
افزایش انــدازه گــردن بــه طوری کــه متــورم به نظر 

می رسد.
       تغییر در ضربان قلب:

تولید بیش از حد هورمون تیروئید منجر به افزایش 
ضربان قلب می شود، در حالی که کمبود آن منجر 

به کاهش ضربان قلب می شود.

کار نمی کند  که غده تیروئید شما  ۹نشانه 

تیروئید

چهره بسیاری از افراد هنگام قرار گرفتن در یک 
موقعیت خجالت آور سرخ می شود، محققان 

کنش عصبی می دانند.  دلیل آن را یک وا
مــا در زندگــی خــود در معــرض بســیاری از 
موقعیت های عجیب و غریب قرار می گیریم که 
ممکن است برای ما شرم آور باشد و زمانی که 
احساس خجالت می کنیم، سعی می کنیم تا 
حد امکان آن را از اطرافیانمان پنهان کنیم، اما 
شکست می خوریم و صورتمان قرمز می شود؛ 

سوال اینجاست که چرا این اتفاق می افتد؟
       توضیح علمی برای قرمزی صورت 

ناشی از خجالت کشیدن
توضیــح علمی این پدیــده به پاســخ بدن به 
هورمون آدرنالین بــاز می گردد کــه در هنگام 
احساس ترس توســط بدن ترشح می شود. 
مواقعی که خجالت می کشیم باعث می شود 
تا این هورمون ترشح شده به سیستم عصبی 
ما سیگنال عصبی ارسال کند و در نتیجه باعث 
گشاد شدن مردمک چشم یا افزایش ضربان 
قلــب شــود؛ در نتیجه ایــن اتفــاق، رگ های 
خونی بــدن از جمله رگ های صورت گشــاد 
می شــوند که باعــث افزایش میزان خــون در 

بدن و مشاهده آن توسط دیگران می شود.
       جنبه روانی این پدیده

بدن همیشــه بــا چیز هایــی کــه در مــورد آن 
کشف می کنیم ما را شگفت زده می کند. یکی 
از مطالعات نشان می دهد که قرمزی صورت 
گواه احســاس واقعی گناه اســت. این باعث 

تقویت روابط اجتماعی می شود.
       آیا می توان از قرمزی پوست جلوگیری 

کرد؟
هیچ راهی برای جلوگیری از قرمزی پوســت 
به شــما کمک نمی کنــد جز اینکه احســاس 
خجالت نکنید، در غیر این صورت کنترل آن 
تا حدودی دشوار است و یک امر موقتی است 
که به محض احساس آرامش از بین می رود، 
اما برخی افــراد بــرای رهایی از ایــن حالت به 
جراحی آندوسکوپی و جدا کردن عصب مذکور 
که باعث احســاس شــرم می شــود متوســل 
می شــوند، امــا یکــی از بدتریــن عوارض ایــن 

جراحی تعریق مداوم صورت است.

دانستنیها

چرا موقع خجالت 
صورتمان قرمز می شود؟ 
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راس یانگ اعالم کرده است که محصوالت جدید 
سامسونگ در هفته اول دسامبر وارد فاز تولید انبوه 

خواهد شد. 
سامســونگ در حــال کار بــر روی نســل بعــدی 
 ۲۲ S ،Galaxy S۲۲  گوشــی های پرچمــدار ســری
Plus و  Ultra S۲۲ اســت.گفته شــده، این شــرکت 
دســتگاه های خود را به جــای ژانویه در مــاه فوریه 

عرضه می کند.
بــر اســاس گزارش هــا، قبــل از عرضــه گوشــی های 
هوشمند، مشخصات رنگ بدنه  آن ها به صورت 
آنالین منتشــر شده اســت. گلکســی اس ۲۲ و اس 
۲۲ پالس اســتاندارد در چهار رنگ مشــکی، ســبز، 
صورتی، طالیی و سفید به بازار می آید. همچنین 
انتظار می رود، گلکســی اس ۲۲ اولترا در رنگ های 
مشکی، قرمز تیره، سبز و سفید عرضه شود. براساس 
گزارش ها، محصوالت جدید سامسونگ برای همه 

کاربران در دسترس نخواهد بود.
در مورد تولید، راس یانگ اخیرا پیش بینی کرده که 
گوشی هوشمند سری گلکسی اس ۲۲ سامسونگ 
در هفته اول دســامبر وارد تولید انبوه خواهد شد. 
گر این درســت باشــد، شــرکت بــه زمان بیشــتری  ا

نیاز دارد تا به سطحی برسد که از تعداد واحد های 
تولید شده راضی باشد. بر این اساس گوشی های 
هوشمند سری گلکسی اس ۲۲ در ماه فوریه برای 

خرید در دسترس قرار خواهند گرفت.
کتبر  سری گلکســی S۲۱ سامســونگ که در اواخر ا
یا اوایل نوامبر ســال گذشته وارد تولید شــد، اوایل 
سال جاری در ژانویه در دسترس قرار گرفت. گفتنی 
است که گوشی هوشمند سامسونگ گلکسی اس 
 CES در ژانویه امسال و در جریان نمایشگاه FE ۲۱
۲۰۲۲ معرفی خواهد شد. این دلیلی است که غول 
کره جنوبی عرضه پرچمدار سری S را چند هفته به 

تاخیر انداخته است.

سازندگان خودروهای هوشمند به دنبال استفاده 
از فناوری متاورس برای توسعه خودروهای آینده 

هستند. 
 متاورس، به معنای واقعیت های افزوده، مجازی 
و فیزیکی است که همه در یک ردیف قرار می گیرند. 
گفتــه شــده، در ایــن نــوع واقعیــت مجــازی افــراد 
می توانند با یکدیگــر تعامل داشــته و واقعیــت را با 

نمایش مجازی یک جهان ترکیب کنند.
براســاس گزارش هــا، یکــی از کلید هــای تبدیــل 
متــاورس بــه واقعیــت، Unreal Engine بــوده کــه 
توسط Epic Games توسعه یافته و زیربنای طیف 
گســترده ای از بازی هــای ویدئویــی آنالین اســت. 
 Unreal Engine گ وولف، مدیر توسعه کسب  و کار دا
پیش بینی کرده کــه ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیــون بازیکن از 
سراســر جهان در محیــط آنالین بــا یکدیگر تعامل 

دارند. وولــف گفت: ما بــرای مدتی معتقــد بودیم 
که اینترنت تبدیل به یک دنیــای دیجیتالی پایدار 

شده است.
به گفتــه وولف، این ایــده که ابــزاری برای ســاخت 
بازی هــای ویدئویی شــناخته می شــود به نحوی 
جدید  بوده و مدتی طول می کشد تا مردم بفهمند، 

یک انقالب بزرگ مجازی در حال وقوع است.
براســاس گزارش هــا، بــا تغییــر توســعه دهنــدگان 
بازی هــای آنالیــن بــرای طراحــان، مهندســان و 
بازاریابــان خــودرو، متاورس بــه ابــزاری برای ایجاد 
اتومبیل هــای جدیــد تبدیل می شــود و بــه دلیل 
سادگی استفاده، بسیار قدرتمند است. هنگامی که 
دو جهــان واقعــی و مجــازی با هــم ترکیب شــوند، 
بایــد انتظــار داشــت کــه وضعیــت موجود بــه طور 

چشمگیری تغییر کند.
وولــف معتقــد اســت کــه نمایــش ســه بعــدی هر 
محصول در حال تبدیل شــدن به روشی استاندار 
برای ارائه خدمات بهتر شرکت های خودروسازی 
به مشتریان اســت. او می گوید: مردم می خواهند 
نمایش سه  بعدی خودرویی را که می خرند مشاهده 
کنند. برای مثال کاربران می خواهند متوجه شوند 
توسعه دهندگان خودرو، چگونه  ابزار خودرو را پشت 

رابط ماشین انسانی قرار می دهند.

در این خبر با نحــوه باز کردن پیامرســان واتســاپ 
به کمک اثر انگشت آشــنا شوید.  واتســاپ به طور 
پیوســته به روزرســانی هایی را بــرای کاربرپســندتر 
کردن این برنامه منتشر می کند. یکی از این ویژگی ها 
امکان قفل کردن واتساپ در اندروید و آیفون است.

       قابلیت قفل اثر انگشت واتساپ
گر به دنبال قفل کــردن واتســاپ با اســتفاده از اثر  ا
انگشت خود هستید، این کار در چند مرحله قابل 

انجام است.
چگونه واتســاپ را با اســتفاده از حسگر اثر انگشت 

در اندروید قفل کنیم؟
در ادامه مراحل قفل کردن واتســاپ با اســتفاده از 

حسگر اثر انگشت آمده است.
• مرحلــه ۱: واتســاپ را در تلفن اندرویــدی خود باز 

کنید و به تنظیمات بروید.
• مرحلــه ۲: در مرحلــه بعــد، Account و ســپس 

Privacy را انتخاب کنید.
• مرحله ۳: در اینجا، گزینه "Fingerprint Lock" را در 

انتها خواهید یافت.
کنون، نماد باز کردن قفل با اثر انگشت  • مرحله ۴: ا

را فعال کنید.
کنون باید اثر انگشت خود را اسکن کنید  • مرحله ۵: ا

تا تأیید شود که واقعا شما هستید.

• مرحلــه ۶: واتســاپ در مرحلــه بعــدی از شــما 
می پرســد که چــه مدت بــرای قفــل کــردن برنامه 

نیاز دارید.
• مرحله ۷: مــدت زمان را انتخاب کنید. واتســاپ 
از آن نقطه به بعد با یک خواننده اثر انگشــت قفل 

می شود.
       چگونه واتساپ را در آیفون قفل کنیم؟

روند قفل کردن واتساپ در آیفون نیز تقریبا مشابه 
مراحل بــاال اســت. امــا در ادامــه، می توانیــد برای 
 FaceID محافظت بیشتر واتســاپ را با اســتفاده از
قفل کنید. مراحل قفل کردن واتساپ در آیفون به 

شرح زیر است:
• مرحله ۱: واتس اپ را در آیفــون خود باز کنید و به 

تنظیمات بروید.
• مرحله ۲: به حساب کاربری رفته و حریم خصوصی 

را انتخاب کنید.
• مرحله ۳: در اینجا، گزینه قفل صفحه را در انتهای 

فهرست پیدا خواهید کرد.
• مرحله ۴: در اینجــا، بایــد Face ID را فعال کنید تا 

واتساپ را در آیفون قفل کند.
• مرحله ۵: پس از انجام کار، تلفــن Face ID را ثبت 
می کند تا تأیید کند که خودتان هستید. پس از اتمام 

کار، واتساپ در آیفون شما قفل می شود.

گر کمی به عقب برویم و به ســیاره زمین نگاه کلی   ا
بیندازیــم، می بینیــم کــه چقــدر همه چیــز به هم 
پیوسته و در هم تنیده هستند. زمین با وجود تمام 

شکوه و عظمت خود عجیب هم است.
هرچه بیشــتر در مورد خصوصیات زمیــن بدانیم، 
بیشتر قدردان آن می شویم و شگفتی های بسیاری 
از آن را درک می کنیــم. در ادامــه مطلب به شــرح ۲ 
حقیقت عجیب جهان در مورد این توپ آبی رنگ 
و ســنگی که ما آن را خانه نامیدیــم، می پردازیم. با 

ما همراه باشید.
       مهاجرت هوایی پستانداران

بزرگترین مهاجرت پستانداران از طریق مهاجرت 
هوایی صورت می گیرد. میلیون ها میلیون خفاش ما 
بین جمهوری دموکراتیک کنگو و پارک ملی کاسانکا 
زامبیا هر سال مهاجرت هوایی انجام می دهند. با 

بیش از ۱۰ میلیون خفاش هایی که سایز آن ها گاها 
به اندازه گربه می رسد، بزرگترین مهاجرت شناخته 

شده پستانداران در کره زمین را انجام می دهند.
       بزرگ ترین جاندار جهان، قارچ

وقتی صحبت از بزرگ تریــن موجودات زنــده روی 
زمین می شود می توان به راحتی در مورد نهنگ های 
آبی، فیل ها و درختان فکر کرد. اما بزرگترین ارگانیسم 
گزارش شــده قارچ آرمیالریا )Armillaria( است. در 
ســال ۱۹۹۲ یکی از انواع این قارچ ها در میشــیگان 
در مساحتی به اندازه ۳۷ هکتار پیدا شد. اما اخیرا 
تیم هایی کــه در حال بررســی یــک درخــت مرموز 
بودند، متوجه شدند که قارچ عظیم الجثه ای که 
حداقل ۲۰۰۰ هکتار را پوشش می دهد و تخمین زده 
می شود که هزاران سال قدمت داشته باشد در میان 

آن درخت وجود دارد.

گلکسی اس ۲۲ از ماه آینده آغاز می شود  تولید انبوه 

استفاده از متاورس برای توسعه خودروهای آینده 

کردن واتساپ  استفاده از اثر انگشت برای باز 

که باید بدانید! حقایق عجیب جهان 

فناوری

دانستنیهایفناورانه

خواندنیها

با افزودن این فناوری ها به خانه تان، 
محیطی جذاب را برای زندگی فراهم کنید! 

در این خبر می توانید یاد بگیرید 
گزینه های راحت و در دسترسی 
را بــه خانــه تــان اضافــه کنیــد تا 
محیطی راحت تر و امن تر را بــرای زندگی تان فراهم 

کنید. 
صاحب خانه شــدن گامی بزرگ و دشــوار  اســت. از 
شــوق خانه دار شــدن احتمــاال در راه پرداخت وام 
مسکن، به فکر ارتقای بخش هایی از خانه می افتید. 
در اینجا چند مورد از بهبود سطح فناوری وجود دارد 
که می تواند به شما کمک کند خانه خود را مقرون به 

صرفه تر و ایمن تر کنید.
       دستگاه های هوشمند

یک ارتقای تکنولوژیکی عالی که باید به خانه خود 
اضافه کنید، اســتفاده از دســتگاه های هوشــمند 
است که انواع مختلفی دارند. یکی از روش های بسیار 
مفید، نصب یک ترموستات هوشمند است. این 
ترموستات ها می توانند به دستگاه هوشمند دیگری 
متصل شوند تا بتوانید دمای خانه خود را از هرجایی 
کنترل کنید! برخی از ترموســتات های هوشــمند 
حتی عادت های شما را یاد می گیرند. هنگام خروج 
برای صرفه جویی در مصرف انرژی، تهویه مطبوع 
را روشــن می کنند و وقتی به خانه می آیید تا دوباره 
خانه را خنک کنید، تهویه مطبوع را روشن می کنند. 

یکی دیگر از ویژگی های دستگاه های هوشمند عالی، 
قفل های هوشمند درب اســت. برای این قفل ها 
به کلید نیاز ندارید. در عوض، می توانید در را از روی 

تلفنتان از هر مکانی با اینترنت قفل یا باز کنید.
       پنل های خورشیدی

یکی دیگر از موارد ارتقای فنــاوری عالی برای نصب 
در خانــه، پنل هــای خورشــیدی اســت. پنل های 

خورشــیدی انرژی خانه شــما را از خورشید تامین 
می کنند، بنابراین مجبور نیستید به اندازه معمول 
بــرق مصــرف کنیــد و ایــن باعــث صرفــه جویــی در 
هزینه در قبض انرژی شما می شود. شما همچنین 
می توانید یــک باتری خورشــیدی تهیه کنیــد. در 
حالت ایده آل، باتری خورشیدی باید مخفی باشد 
تا از آسیب های آب و هوایی جلوگیری شود که باعث 

دوام زیاد و کارکرد خوب باتری شما می شود.
       سیستم های هشدار دهنده

در نهایت، یکی دیگــر از ارتقاهای عالی که می تواند 
بــرای خانه شــما مفیــد باشــد، اضافــه کــردن یک 
سیســتم هشــدار اســت. سیســتم های دزدگیــر از 
بســیاری جهات بــرای خانه شــما مفید هســتند. 
اول از همــه، سیســتم های هشــدار بــه محافظت 
از وســایل مهم خانه شــما کمک می کنند. به طور 
طبیعی، آن ها همچنیــن دزدان را از نفــوذ به خانه 
شــما بــاز می دارنــد. ســارقان نمی خواهنــد گرفتار 
گر بدانند که شــما یک سیســتم  شــوند، بنابراین ا
هشدار دارید که آن ها را در معرض دید قرار می دهد، 
کمتر خانه شما را هدف قرار می دهند. عالوه بر این، 
سیســتم های دزدگیر در واقــع اغلب بیمه صاحب 
گر سیستم دزدگیر  خانه شما را کاهش می دهند. ا
دارید، شرکت های بیمه احساس راحتی بیشتری 

می کنند، زیرا خانه شما امن تر است.
داشــتن خانه شخصی هیجان انگیز اســت. با این 
گر به دنبال بهبود آن هستید، ارتقا های فنی  حال، ا
ســاده می توانند از بســیاری جهات به این سرمایه 
گــر عاشــق فنــاوری و همــه  گــذاری کمــک کننــد. ا
چیز هایی هستید که ارائه می دهد، تمام راه هایی 
را که می تواند به خانه شما کمک کند را بررسی کنید!

فناوری

حکایت

خمیازه نفس عمیقی اســت که به شــما 
کســیژن بیشتری به بدن  کمک می کند ا

تان وارد کنید. 
فقط کافی است یک نفر آن را انجام دهد 
تا بقیه هم دست به کار شوند. اما دلیل 
مســری بودن خمیازه چیســت؟ ممکن 
اســت معلم هایتــان بــه خاطــر خمیــازه 
کشیدن سر کالس دعوایتان کرده باشند 
یا والدین تان با وانمود کردن به خمیازه 
به شــما فهمانده باشــند که دیگــر وقت 
خواب اســت. خمیــازه کشــیدن در یک 
جلســه رســمی بی ادبــی اســت و دیــدن 
گــر  کســی کــه خمیــازه می کشــد (حتــی ا
جلوی دهانش را گرفته باشد( می تواند 
میــل بــه خمیــازه را درون شــما هــم بــه 

وجود بیاورد.
امــا دلیــل خمیــازه کشــیدن چیســت و 
چرا مسری اســت؟ نظریه های مختلفی 
در این باره وجــود دارد. برخی می گویند 
عمیقــی  نفــس  حقیقــت  در  خمیــازه 
کسیژن  است که به شــما کمک می کند ا
بیشــتری به بدن تــان وارد کنیــد. با این 
هنــوز  کــه  اســت  حقیقت ایــن  همــه، 
نظریــه ای کــه همــگان بــر ســر آن توافــق 

داشته باشند وجود ندارد.
       چرا انسان ها خمیازه می کشند؟

کنش غیر ارادی  خمیازه کشیدن یک وا
کثــر حیوانــات خمیــازه  بــدوی اســت. ا
می کشــند و انســان هــم همیــن طــور. 
پرنده ها، خزندگان، پستانداران و حتی 
بعضی کوســه ها هــم می تواننــد خمیازه 
بکشــند. و احتمــاال آن هــا هــم دوســت 
دارنــد دلیــل مســری بــودن خمیــازه را 

بدانند!
خمیازه فقط زمانی که خســته هســتیم 
اتفــاق نمی افتــد. دانشــمندان بر ایــن 
باورند که دلیل خمیازه به درجه حرارت 
کــه  مغــز مرتبــط اســت. پژوهش هایــی 
پیش از این انجام شــده نشــان می دهد 
که زمانی که درجه حرارت پایین تر است 
خمیــازه کمتــر اتفــاق می افتــد. خمیازه 
کسیژن را داخل بدن می کند و  کشیدن ا
بدن برای خنک کردن درجه حرارت مغز 

از آن استفاده می کند.
چرا خمیازه مسری است؟

چنــد دلیــل وجــود دارد اولیــن دلیــل 
خســتگی اســت. دلیــل دوم منعکــس 
کــردن رفتــار دیگــران اســت. دیــدن فرد 
دیگری که هنگام یک ســخنرانی کســل 
کنده خمیازه می کشــد شــما را هــم بر آن 
می دارد که خمیازه بکشــید چرا که شما 
هم در محیــط و درجــه حرارتی یکســان 
هســتید. از آن جایــی کــه مــا انســان ها 
موجوداتی اجتماعی هستیم در صورتی 
که رفتاری را ببینیم کــه به نظرمان برای 
ما نیز مفید اســت آن را تقلیــد می کنیم. 
و  خندیــدن  نظیــر  دیگــری  کارهــای 
خاراندن نیز در این دسته قرار می گیرند.

گــر در جایی گیــر کرده اید کــه اطرافیان  ا
شــما  و  می کشــند  خمیــازه  مــدام 
نمی خواهید این کار را بکنید، برای چند 
دقیقــه از طریق بینــی نفس های عمیق 
بکشــید. این کار می تواند خمیازه تان را 

قطع کند و یا تعدادش را کاهش دهد.

جنگجویــی از اســتادش پرســید: بهتریــن 
شمشیرزن کیست؟ 

استادش پاسخ داد: به دشت کنار صومعه برو. 
سنگی آنجاست. به آن سنگ توهین کن. 

گرد گفت: اما چرا باید این کار را بکنم؟ سنگ  شا
پاسخ نمی دهد. 

اســتاد گفت: خوب با شمشــیرت به آن حمله 
کن. 

گرد پاســخ داد: ایــن کار را هــم نمی کنــم.  شــا
گر با دســت هایم به آن  شمشیرم می شــکند و ا
حمله کنم، انگشتانم زخمی می شوند و هیچ 
اثری روی سنگ نمی گذارد. من این را نپرسیدم. 

پرسیدم بهترین شمشیرزن کیست؟
اســتاد پاســخ داد: بهترین شمشــیرزن، بــه آن 
سنگ می ماند، بی آن که شمشیرش را از غالف 
بیــرون بکشــد، نشــان می دهد کــه هیچ کس 

نمی تواند بر او غلبه کند.

با دلیل مسری بودن خمیازه 
آشنا شوید 

بهترین شمشیر زن

کوفته یکی از غذاهای اصیل ایرانی و 
ترکی است که با روش های مختلف 
و مواد مختلف تهیه می شود. یکی 
از این کوفته ها، کوفته سبزی شیرازی است که نسبت 
به کوفته های دیگر سبزی بیشتری دارد. کوفته سبزی 
ک  شیرازی یکی از انواع مختلف کوفته    است. این خورا
جزء غذاهای قدیمی و پرطرفدار ایرانی است و آن را به 
شهر شیراز نسبت داده اند. در تهیه انواع کوفته از جمله 
همین کوفته، گوشت قرمز و سبزی    های معطر استفاده    
می شود. کوفته    ها ارزش غذایی زیادی دارند. با توجه 
به مواد اولیه مغذی کــه در تهیه آن    ها بــه کار    می رود، 
جزء غذاهــای پرکالری و مقــوی به شــمار    می روند. در 
تهیه این غذای خوشمزه باید دقت الزم را داشته باشید 
تا کوفته    ها مزه واقعی و شکل خود را از دست ندهند. 
گر تا به حال کوفته ســبزی شــیراز را درست نکرده اید  ا
با این مطلب همراه شــوید تا طرز تهیه آن را مرحله به 

مرحله یاد بگیرید.
       مواد الزم

• گوشت چرخ کرده ۵۰۰ گرم

• پیاز متوسط ۳ عدد
• نخود آبگوشتی ۳۰۰ گرم

• برنج ۵ پیمانه
• ســبزی )جعفــری، شــوید، تــره و ترخــون ســاطوری 

شده( ۱ کیلو
• کشمش یا آلو به میزان الزم

• گردو ۱۰۰ گرم
• پیاز داغ ۱ پیمانه

• نمک و زردچوبه و فلفل به مقدار الزم
       طرز تهیه

       مرحله اول
نخود و برنج را از روز قبل در آب خیس کنید. سعی کنید 
چندین بار آب نخود را عوض کنید تا نفخ آن از بین برود. 
سپس برنج و نخود خیس خورده را در آبکش بریزید تا 
گر مواد کوفته آب داشته  آب آن    ها کامال گرفته شــود. ا

باشد از هم وا    می رود.

       مرحله دوم
برای تهیه سس غذا، یک لیوان برنج و مقداری از سبزی 
خرد شــده را داخل یک قابلمه بــزرگ بریزیــد و داخل 
آن آب زیاد ریختــه و بگذارید بپزد تا شــبیه آش شــود. 
ســس این غذا باید غلیظ باشــد، بنابراین باید برنج و 

سبزی خوب بپزند تا لعاب دار شود.
       مرحله سوم

برای درست کردن مایه کوفته ابتدا پیازها را رنده کرده و 
آب آن    ها را بگیرید. سپس گوشت، بقیه برنج و نخود را با 
پیاز مخلوط کرده و با چرخ گوشت چرخ کنید. نمک، 
زردچوبه، فلفل و مابقی سبزی را به مواد اضافه کنید 
و به مدت ۱۰ دقیقه با دســت خوب ورز دهید. هنگام 
ورز دادن مایه را چندین بار داخل ظرف بکوبید تا مواد 
گر مواد کوفته خوب ورز  چسبندگی بیشتری پیدا کند. ا

نخورد هنگام پخت از هم باز    می شوند.
       مرحله چهارم

بنا بــه ســلیقه خــود    می توانیــد بــرای داخل کوفتــه از 
کشــمش یا آلو اســتفاده کنید. از هر کــدام از ایــن مواد 
استفاده    می کنید آن    ها را خوب بشویید و همراه پیاز داغ 
و گردو در یک قاشق روغن تفت دهید و کمی زردچوبه 

هم به آن    ها اضافه کنید تا خوش رنگ شوند.
       مرحله پنجم

برای درســت کردن کوفتــه مقــداری از مایــه بردارید و 
داخل دست خود باز کنید. یک قاشــق از مواد میانی 
روی آن بریزید و با دست گلوله کنید. سپس کوفته    ها 
را بــه آرامی و بــا کمی فاصلــه در ســس در حــال جوش 
بگذارید. زمــان بدهید تا کوفته    ها کامــال بپزند. وقتی 
کوفته    ها آماده شدند داخل ظرف مورد نظر سرو کنید و 

از سس آن روی کوفته    ها بریزید.
       نکات کلیدی در تهیه کوفته سبزی شیرازی

• در تهیه سس کوفته  می توانید از رب گوجه فرنگی نیز 
به دلخواه استفاده کنید.

• مواد کوفتــه را باید خیلــی خوب ورز دهیــد تا هنگام 
پخت از هم وا نروند. همچنین در نیم ساعت اول پخت، 

در قابلمه را نگذارید.

گوشی ۵G Moto G۵۱ با دوربین های 
ســه گانه ۵۰ مگاپیکســلی و تراشــه 
گون ۷۵۰G روانــه بــازار  اســنپدرا

خواهد شد. 
شرکت موتوروال در حال گسترش دامنه گوشی های 
هوشمند خود اســت. آخرین مورد مشاهده شده 
گوشی هوشمند  ۵G Moto G۵۱   است که قرار است 
 Moto G۵۱ اواخر این ماه عرضه شود. در این راستا
۵G   در وب ســایت صــدور گواهینامــه NTBC در 

تایلند دیــده شــد. این گواهینامه نشــان می دهد 
که عرضه این گوشی هوشمند قریب الوقوع است.

 ،NTBC ۵   در گواهینامــهG Moto G۵۱ گوشــی
گر حوزه فناوری مشاهده شد که  توسط یک افشا
در آن می توان ایــن گوشــی هوشــمند را بــا شــماره 
مدل XT۲۱۷۱-۲ مشاهده کرد. جالب اینجاست 
که همان شماره مدل گوشــی در سایر سایت های 
صــدور گواهینامــه مانند فهرســت چینــی ۳C نیز 
مشاهده شد. البته متأسفانه به غیر از شماره مدل، 

چیز زیادی در این گواهینامه وجود ندارد.
گوشــی ۵G Moto G۵۱   در چنــد ســایت صــدور 
گواهینامه دیگــر نیز ظاهر شــده اســت. بــه عنوان 
مثال، این تلفن در فهرست FCC ایاالت متحده نیز 
ظاهر شد. این نشان می دهد که این گوشی به غیر 

از چین، در بازار های جهانی نیز عرضه خواهد شد.
لیست ۳C نشان می دهد که گوشی هوشمند آینده 
موتوروال از شارژر ۱۰ واتی پشتیبانی می کند. الزم به 
ذکر اســت، به نظر نمی رســد که پشــتیبانی از شارژ 

ســریع برای ۵G Moto G۵۱    وجود داشــته باشــد، 
که این بیشــتر نشــان می دهــد که این گوشــی یک 

گوشی مقرون به صرفه و اقتصادی است.
 Geekbench مشــخصات این تلفــن هوشــمند در
 Qualcomm تراشــه  از  کــه  می دهــد  نشــان 
۷۵۰G Snapdragon به همراه ۴ گیگابایت رم بهره 
می بــرد. همچنیــن ۵G Moto G۵۱   مجهــز به یک 
دوربین ســه گانه با دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی 

است.

کوفته سبزی شیرازی 

گوشی ۵G Moto G۵۱  موتوروال  زمان عرضه و مشخصات 

آرامگاه "حیقوق نبی)ع(" بنایی 
قدیمی بازمانده از عصر سلجوقی 
بــا معمــاری مخروطــی در شــهر 
تویسرکان است و به عنوان نماد گردشگری مذهبی 
در غرب کشور هر سال گردشگران بسیاری را به سمت 
خود جذب می کند.  حضرت حیقوق نبی )ع( بر اساس 
روایات معتبر و متواتر کتاب های تاریخی و افراد دارای 
اعتبار، یکی از پیامبران بنی اسرائیل است که قریب 
به ۲ هزار و ۶۰۰ ســال قبل در عصر یهو یاقیم  و صدقیا  

پادشاهان یهود در منطقه اورشلیم می زیسته است.

آرامگاه "حیقوق نبی" 
در تویسرکان

گردشگری

دستپخت

فناوری

آئین وصال

آئیــن تکریــم و اســتقبال از خانواده 
شهید حســین شــکرائیان )شهید 
احراز هویت شــده بهشت شهدای 
گرامیداشــت  گمنــام دانشــگاه( و 
شهدای دانشگاه صنعتی اصفهان 

با عنوان "آئین وصال" برگزار شد.
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