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جاده های اصلی اصفهان نیازمند رفع نقاط حادثه خیز است زیرا شریان های پیوند دهنده کویر تا کوهستان 
در این خطه در سایه هولناک گلوگاه های تصادف، کام رهگذران سرزمین چهار فصل را هر از گاهی تلخ 
می کند. برخورداری از ۱۲ هزار کیلومتر راه، واقع شدن در مرکز کشور، حجم باالی تردد، وجود بزرگراه های 
ارتباطی میان مرکز و شهرستان ها و قلمداد شدن اصفهان به عنوان شاهرگ حیاتی اتصال شمال به جنوب 
و غرب کشور دالیلی است که ضرورت ایمن سازی شریان های ارتباطی را برای این خطه بیش از پیش 
آشکار می کند. اصفهان، دیار شهرها و آبادی های سرشار از هویت، کهن سرزمین چهار فصلی است که 
سیل خروشان گردشگران را به مثابه مغناطیسی گیرا به قلب فالت مرکزی می کشاند، ظرفیتی گرانبها 
که یکی از زیرساخت های استمرار و توسعه آن، وجود راه های مواصالتی ایمن و بدون نقص است. اگرچه 
بی توجهی برخی رانندگان به قوانین و نواقص احتمالی خودرو نیز از دالیل مهم بروز حوادث رانندگی در 
جاده ها بشمار می روند اما برآیند ها نشان می دهد راه های ارتباطی و نبود ایمنی در بخشی از این مسیرها، 
سال های متمادی است حادثه می آفریند، رخدادی تلخ که شهد شیرین سفر را به یغما می برد و گاهی به 

پایان زندگی رهگذران می انجامد.

ک از گلوگاه های تصادف شریان های اصفهان، بیمنا

مقابله با گران فروشی :

کاالی اساسی  ٢٠ قلم 
گذاری می شود قیمت 

مطالبه کشاورزان اصفهان 
کجا می رسد؟ به 

در دیدار نمایندگان 
استان اصفهان با رئیس جمهور 

چه گذشت؟

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق
 استان اصفهان خبر داد:

اصفهان 
در وضعیت قرمز ازدواج

دعوت شهردار اصفهان 
از بخش خصوصی برای 

بهره برداری از مرکز همایش ها
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کشور :جهانبخش: جنگیدیم و پیروز شدیم خروج فله ای طالی سرخ  از 

افزایش چشمگیر تولید زعفران در استان اصفهان

۶

 ۳

از خادمان نهج البالغه 
در اصفهان تجلیل می شود 
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# اصفهان  تنها  نیست

مدیر مخابرات منطقه اصفهان: 

 VDSL ٩ هزار پورت
در استان وجود دارد
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان درنظردارد ازطریق مناقصه عمومی خرید  
را مطابق جدول زیر از فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: 
تا ساعت 1۳:۰۰ روز شنبه به تاریخ 1۴۰۰/9/۶

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: 
از ساعت 8:۰۰ روز یکشنبه به تاریخ 1۴۰۰/9/7

 محل دریافت اسناد: 
WWW.abfaesfahan.irسایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:

  8-۶۶8۰۰۳۰ ۳ -  ۰۳1 )داخلی ۳88(
نام روزنامه: سیمای شهر

تاریخ انتشار: 1۴۰۰/۰8/22

نوبت دوم 
گهی مناقصه عمومی  آ

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

خرید دریچه منهول فاضالبی چدنی 17۳/2 - ۳ - ۴۰۰
کیلویی  9۰ C2۵۰  1.۵1۰.۰۰۰.۰۰۰جاریلوالدار

خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضالبی 18۳ - ۳ - ۴۰۰
کوپلر سرخود در قطر  2۰۰ میلیمتر 91۳.۰۰۰.۰۰۰جاریکاروگیت 

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان

جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر درخصوص فراخوانهای 
عمومــی، ارزیابــی کیفــی مناقصــات و مزایــدات بــه وبســایت شــرکت بــه 
نشــانی   WWW.MSC.IR، منوی خرید و تامین کنندگان، مناقصات 
مراجعــه و طبــق راهنمــای موجود، نســبت به انتخاب مناقصــه موردنظر 
کننــدگان )SRM( ا قــدام نماییــد.  ازطریــق سیســتم ارتبــاط بــا تامیــن 
اطالعات سایر فراخوان ها ازطریق سایت شرکت، قسمت اطالعیه ها 

قابــل دســترس می باشــد.

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ
مدیریت
مرتبط

مهلت ارسال 
مدارک

موضوع شماره
 نوع

فراخوان
ردیف

 خرید مواد
مصرفی

1۴۰۰/۰8/29

هند هلد
  Point Mobaile pm8۵ 

 طبق مشخصات
درخواستی

۴8۵۴1۶28
 فراخوان
عمومی

1

 خرید مواد
مصرفی

1۴۰۰/8/3۰

 تامین و اجرا عملیات
 تاسیساتی و روشنایی و

 کارهای مربوطه ورزشگاه
نقش جهان

۴8۵373۰۶
 فراخوان
عمومی

2

گهی: ۰۴۶-1۴۰۰ کد آ
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معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی اصفهان 
گفت: ۷۰ درصد از کل بهره بــرداران باغی، زراعی، 
دامپروری، طیور این استان برابر حوادث طبیعی 

دارای پوشش بیمه ای نیستند. 
مجید وارسته پور افزود : با توجه به تهدیدهایی 
مثــل خشک ســالی، تگــرگ، ســیل در بخــش 
کشــاورزی و بیماری هــا در بخــش دام و طیــور 
نهادینه سازی فرهنگ بیمه برای جبران خسارت 

و رفع دغدغه های اقتصادی الزم است.
وی بیان کرد: گرایش کشاورزان برای بیمه کردن 
ع خود بســیار پایین و ضعیف اســت  باغ ها و مزار
و این چنین وضعی بخش تولید و امنیت غذایی 

را دچار بحران می کند.
معــاون خدمــات بیمــه ای بانــک کشــاورزی 
اصفهان با اشاره به نارضایتی هایی که در پرداخت 
خسارت ها ایجاد می شود، گفت: وابستگی بودجه 
صنــدوق بیمــه کشــاورزی بــه اعتبــارات دولتی 
در این امر نقــش دارد امــا با حمایــت نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی، وزارت جهاد کشاورزی 
و مســووالن بیمه ای روند پرداختی بهبودیافته 

است. 
وی بــا بیان  اینکــه در ۲ ســال گذشــته صنــدوق 
بیمه کشــاورزی نزدیک بــه ۶۰۰ میلیــارد ریال به 
بیمه گذاران استان اصفهان خسارت پرداخت 
کرده است، گفت: بررسی کارشناسی پس از اتمام  
فصل تولید محصوالت کشاورزی باعث می شود 
تا پرداخت غرامت به کشاورز به سال زراعی بعدی 

مولکول شود.

معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی اصفهان 
همچنین بــه نگرش های غلــط در بیــن برخی از 
بهره برداران اشاره کرد و یادآور شد: بعضی بدون 
پرداخــت حــق بیمــه و یــا حجم کمتــر از ســطح 
کشــاورزی و دام پــروری خــود خواهان خســارت 
هســتند یــا بیــش از نســبت بــه پرداخــت بیمــه 

خواهان غرامت هستند.
معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی اصفهان 
اضافه کرد: برخی از بیمه گذاران هم  بدون اینکه 
سرمایه آنان دچار خســارت شده باشد خواهان 
دریافت وجه هستند که چنین تصوراتی مغایر با 

قوانین و نیاز به فرهنگ سازی است.
وارســته پــور بــا اشــاره به پیــش بینــی تخفیــف 
و پرداخــت اقســاطی حــق بیمــه کشــاورزان نیز 
گفت: صنــدوق بیمــه کشــاورزی تخفیــف برای 
صاحبان کسب وکارهای این حوزه که از فّناوری 
بهره گرفته اند و یکپارچه سازی اراضی داشته اند، 

در نظر گرفته است.
اصفهان دارا ی۵۶۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی 
اســت و  ســاالنه ۴.۶ میلیون تن انــواع محصول 

کشاورزی تولید می کند.

بــه دنبــال اتمــام هشــت میلیــارد دالر تعیین 
شــده در بودجــه بــرای تامیــن ارز واردات 
خ ۴۲۰۰ تومانی، دولت  کاالهای اساســی با نــر
درخواســت افزایش ســقف تامین ارز تــا ۱۲.۶ 
میلیــارد دالر را ارائــه کــرده اســت و در کنار آن 
ح شده که بر حذف ارز ۴۲۰۰  پیشنهادی مطر

کید دارد. تومانی تا
بــه گزارش ایســنا، ســاالنه در قانــون بودجــه، 
کاالهــای اساســی بــا ارز  میــزان تامیــن ارز 
ترجیحی تعیین می شــود که در بودجه ســال 
جــاری هشــت میلیــارد دالر بــود امــا آنچه که 
بانک مرکزی گزارش داد، نشان داد که تامین 
کاالهــای  گرفتــه جهــت واردات  ارز صــورت 
اساسی در نیمه اول سال جاری بیش از هفت 
میلیــارد دالر بــوده و در مجمــوع بــا واردات 
کسن شرایط به نحوی پیش رفته که تقریبا  وا
تمامی هشــت میلیــارد دالر پیش بینی شــده 

برای کل سال در نیمه اول تمام شده است.
بر این اســاس بــا توجــه به ضــرورت تامیــن ارز 
کاالهای اساسی در فرصت باقی مانده تا پایان 
ســال، دولت الیحه افزایش تامین منابع با ارز 
ترجیحی و افزایش سقف آن از هشت میلیارد 
دالر قانون بودجه به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
دالر را بــه مجلس پیشــنهاد کرده اســت. این 
درخواست افزایش در حالی صورت گرفته که 
از دالیل آن افزایش قیمت جهانی نهاده های 
دامــی و کشــاورزی وارداتــی و  خشکســالی در 
خ  ســال جاری بوده که نیاز بــه تامیــن ارز با نر

ترجیحی را افزایش داده است.
در حال حاضر شش قلم کاالی اساسی شامل 
ذرت، جــو، گنــدم، کنجالــه ســویا، دانه های 
روغنــی و روغن خــام به همــراه بخشــی از دارو 

وتجهیــزات پزشــکی از طریق تامیــن ارز ۴۲۰۰ 
تومانی وارد ایران می شود.

اما در حالی طی ماه های اخیر  حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی از واردات کاالهای اساســی به یکی از 
مســائل مهــم اقتصــادی دولت تبدیل شــده 
و بحث ها و چالش هــای بســیاری در رابطه با 
آن وجــود دارد کــه دولــت در الیحــه ای که به 
مجلس ارائه کرده به این موضوع اشاره داشته 
خ ارز نهادهای دامی و  که »در صورت تغییر نــر
کاالهای اساسی، از محل درآمدهای حاصل 
خ کاالهایی که با ارز ترجیحی تامین  از تغییر نر
می شــود تا مبلــغ ۲۷ هــزار میلیــارد تومــان به 
حســاب ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا نــزد 
خزانــه داری کل کشــور واریز شــود و این مبلغ 
تا پایان ســال جاری صرف پرداخــت یارانه به 

افرادمشمول قانون شود.«
بر ایــن اســاس  دولت پیــش بینــی الزم جهت 
حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و مابه التفــاوت آن در 
راســتای پرداخــت یارانــه بــه افراد مشــمول را 
نیز انجام داده اســت کــه به تصویــب مجلس 
برســد، اما ایــن کــه آیــا در نهایــت حذف ایــن 
ارز را بــه زودی و قبــل از پایــان ســال انجــام 
خواهد داد یا خیر، هنوز به صراحت مشخص 
 نیســت و در مجلــس تکلیــف آن مشــخص 

خواهد شد.

و  مصرف کننــدگان  حمایــت  ســازمان 
تولیدکنندگان با توجه به اخبار مربوط به تغییر 
قیمــت خودروهای پرتیــراژ شــرکت های ایران 

خودرو و سایپا اطالعیه ای صادر کرد.
به گزارش  پایگاه اطالع رسانی سازمان حمایت 
کنندگان، ایــن  تولیــد  و  کننــدگان  مصــرف 

سازمان با توجه به اخبار مربوط به تغییر قیمت 
خودروهای پرتیراژ شــرکت های ایران خودرو و 

سایپا اعالم کرد:
افزایــش اعمــال شــده در قیمــت خودروهای 
پــر تیــراژ شــرکت های ایران خــودرو و ســایپا با 
خ تورم بخشــی بانک مرکزی  توجه به اعالم نر
و در چارچــوب مصوبات قبلی شــورای رقابت 
بوده لذا خودروهای پیش فروش شــده قبلی 
با موعــد تحویل تا پایــان ســال ۱۴۰۰ بر مبنای 
تعهــدات مذکــور تحویــل مشــتریان می گردد 
بدیهی اســت تا پایان ســال جــاری هیچ گونه 
افزایش قیمتــی بــر خودروهای پیــش فروش 

مذکور مترتب نیست.

جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد که 
قیمت نفت سنگین ایران ماه میالدی گذشته 

حدود ۱۱ درصد افزایش داشت.
به گزارش ایمنا، قیمت نفت ســنگین ایران در 
کتبر به ۸۲ دالر و ۱۴ ســنت در هر بشکه رسید  ا
کــه در مقایســه بــا ۷۴ دالر و هشــت ســنت در 
سپتامبر، هشت دالر و شش سنت معادل ۱۰.۹ 

درصد باالتر بود.

میانگین قیمت نفت ســنگین ایران از ابتدای 
کنــون ۶۸ دالر و ۱۷ ســنت در  ســال ۲۰۲۱ تا
مقایسه با ۳۹ دالر و ۷۰ ســنت در مدت مشابه 

سال ۲۰۲۰ بوده است.
کتبــر هشــت دالر  ارزش ســبد نفتــی اوپــک در ا
و ۲۳ ســنت معــادل ۱۱.۱ درصــد در مقایســه با 
ســپتامبر افزایش یافت و به ۸۲ دالر و ۱۱ ســنت 

در هر بشکه رسید. 

معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی استان:

کشاورزی استان اصفهان  ۷۰ درصد بهره برداران 
تحت پوشش بیمه نیستند

درخواست افزایش تامین ارز با نرخ ۴2۰۰ :

حذف جدی تر شد

افزایش ۱۱ درصدی قیمت نفت سنگین ایران

خبر

یــک عضــو کمیســیون شــوراها و امــور داخلــی 
مجلس شورای اسالمی گفت: با پیگیری های 
مجلس مقرر شد قیر رایگان ظرف سه روز آینده 

در اختیار ادارات و نهادهای مربوطه قرار گیرد.
حسین محمد صالحی دارانی اظهار کرد: طبق 
مصوبه مجلس باید قیــر رایگان در اختیــار راه و 
شهرسازی، سازمان دهیاری ها و شهرداری های 
کشور، جهاد سازندگی و بســیج قرار گیرد که به 
دالیلی این امر با تأخیر مواجه شد که قطعا این 
تأخیر به دلیل روند مستقر شدن دولت جدید 
بود که با صحبتــی که وزیر نفــت انجــام داد و با 
پیگیری های مجلس مقرر شد به زودی و ظرف 
ســه روز آینده قیر رایــگان در اختیار این نهادها 

قرار بگیرد.
وی افزود: البته روند آسفالت و قیرگونی در برخی 
مناطق بــه دلیــل تغییــرات آب و هوایــی هنوز 
مناسب نیســت، اما در برخی مناطق می توان 
کار را آغاز کرد که این امر سبب ثبات بازار و پایین 

آمدن نرخ قیر خواهد شد.
نماینده مــردم چــادگان و فریــدن در مجلس، 
کنون برخــی جاده ها در حال  تصریح کرد: هم ا
آسفالت هستند که کارفرمایان چون احتمال 
می دهند قیر به زودی در اختیار آنان قرار می گیرد 
با پیمانکار قرارداد می بندند و شرکت هایی که 
توانایی دارنــد قیر مــورد نیــاز را از بــورس تأمین 
می کنند، اما در بسیاری از مناطق که پیمانکاران 
بضاعــت کافــی ندارند منتظر هســتند کــه قیر 
رایگان از سوی دولت به آنان اختصاص پیدا کند 

تا بعد کار را آغاز کنند.
محمد صالحی دربــاره قیمت ســیمان گفت: 
قیمت سیمان در مقطعی به دلیل کمبود برق و 
کم شدن شیفت کارخانه ها روند افزایشی به خود 
گرفت که وزارت صمت قیمت آن را تعدیل کرد. 
اما به دلیل تقاضاها و ثبت نام هایــی که درباره 
مسکن به وجود آمد ساخت و سازها را افزایش 
می دهد که این امر سبب ایجاد جو روانی در بازار 
و گران شدن دوباره سیمان شده است. وزارت 
صمت و سازمان تعزیرات باید بازار را کنترل کنند 

تا قیمت واقعی سیمان در بازار تثبیت شود.

مدیــر کل بازرگانــی داخلــی وزارت جهــاد 
کشــاورزی گفت: از بین ۲۰ قلــم کاالیی که 
قرار اســت قیمت گذاری شــوند، حدود ۵ 
قلم قیمــت مصوب ندارنــد و مابقی دارای 

قیمت مشخصی هستند.
ع، مدیــرکل  بــه گــزارش مهــر، ابراهیــم زار
بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشــاورزی با 
حضور در برنامه " تیتر امشــب" شبکه خبر 
گفت: در جلسه ستاد تنظیم بازار مقرر شد، 
قیمــت ۲۰ قلــم کاالی اساســی کــه عمدتا 
کشــاورزی هســتند، تــا پنجشــنبه 2٠ آبان 
1۴٠٠، محاسبه و به طور رسمی اعالم شود. 
وی افــزود: از بیــن ۲۰ قلــم کاالیــی کــه قرار 
اســت قیمت گذاری شــوند، حدود ۵ قلم 
)گوشت قرمز، شکر، برنج داخلی و خارجی( 
قیمــت مصــوب ندارنــد و مابقــی دارای 

قیمت مشخصی هستند.
ســید داوود موســوی، معــاون ســازمان 
حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان 
گفت: بر اساس ماده ۲۱ قانون الحاق دولت 
مکلــف اســت فهرســت کاالهای حســاس 
کنــد و ایــن اقــالم  و ضــروری را محاســبه 

مشمول قیمت گذاری تثبیتی هستند.
وی بــا اشــاره بــه چگونگــی نحــوه اطــالع 
رسانی قیمت های جدید کاالهای اساسی 
بیان کرد: ســامانه ۱۲۴ ســازمان حمایت، 
قیمــت کاالهــای اساســی را اطالع رســانی 

می کند، اما سامانه نیاز به بازنگری دارد.
معاون ســازمان حمایــت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان گفت: برای قیمت گذاری 
ضابطــه  ضابطــه،  دو  کاالهــا  انــواع 
قیمت گــذاری کاالهای تولیــدی و ضابطه 
قیمت گذاری کاالهای وارداتی وجود دارد.

وی بیان کرد: در حال حاضر قیمت شــیر، 
غ براســاس ضریب  غ و تخم مــر گوشــت مــر
کــه  ک دام و طیــور  مصــرف اقــالم و خــورا
ح می کنــد  وزارت جهــاد کشــاورزی مطــر
کاال بــر مبنــای ارز ۴۲۰۰ تومانــی  خ  و نــر

محاسبه می شود.
محمدعلــی اســفنانی، مدیــر کل تعزیرات 
بــازار  متاســفانه  گفــت:  تهــران  اســتان 
غ از قیمــت گذاری هــای  غ و تخم مــر مــر
کاالهــای  اعالمی تبعیــت نمی کنــد، امــا 

تولیدی از این بابت وضع بهتری دارند.
وی بیان کــرد: دغدغه اصلی ما این اســت 
کاالهایی مثــل برنج که قیمــت ندارند را با 

چه مبنایی قیمت گذاری کنیم؟

خبر مطالبه کشاورزان اصفهان به کجا می رسد؟
بارش های انــدک در ســال آبــی 
گذشــته و ذخیــره پاییــن ســد 
زاینده رود، شــرایطی را رقم زده 
که نــه تنها امــکان تحویــل حقابــه کشــاورزان در 
شرایط فعلی وجود ندارد، بلکه نگرانی برای تامین 

آب شرب نیز وجود دارد.
اما کشــاورزان اصفهان مدت هاست که به دلیل 
کشت نکردن، هیچ درآمدی ندارند و در حالی که 
ذخیره ســد زاینده رود ۱۷۵ میلیون مترمکعب و 
ورودی ســد ۹.۵ و خروجــی آن ۱۲.۵ مترمکعــب 
بــر ثانیه اســت، مطالبــه گــر حقابه خود هســتند 
گــر حقابه مــا در شــرایط فعلــی داده  و می گوینــد ا
نمی شود باید سهم دیگر بخش ها از این رودخانه 

باید کاسته شود.
عضــو هیئــت مدیــره نظــام صنفــی کشــاورزی 
شهرســتان اصفهان در گفت وگو با ایســنا، درباره 
تجمع اخیر تعدادی از کشاورزان اصفهان، اظهار 
کرد: مطالبه کشاورزان اصفهان به حق است، چرا 
کــه مطابق مصوبــات شــورای عالی آب و شــورای 
هماهنگی زاینده رود ۷۴.۳ آب رودخانه متعلق 
به کشــاورزان و ۲۵.۷ درصد آب رودخانه متعلق 

به دولت و وزارت نیرو است.
حسین محمدرضایی، افزود: سال گذشته که آورد 
رودخانه ۷۵۰ میلیون مترمکعب بود، حدود ۵۵۵ 
میلیون مترمکعب ایــن آب متعلق به کشــاورزان 
بود که در کمیته ســازگاری با کم آبی مصوب شــد 
در ســال آبی گذشــته ۲۵۰ میلیون مترمکعب این 
آب به کشاورزان تعلق یابد که با وجود تصویب این 
عدد تنها ۶۲ میلیون مترمکعب آب به کشاورزان 
تحویل داده شــد؛ نزدیک ۱۹۰ میلیون مترمکعب 

طلب وزارت نیرو به کشاورزان است.
وی ادامــه داد: قــرار بود پایان ســال آبی گذشــته 
۲۰۰ میلیون مترمکعب آب پشــت سد زاینده رود 
ذخیره باشد، همچنین سال گذشته ۱۹۰ میلیون 
مترمکعب حقابه کشــاورزان تحویل داده نشد، 
بنابراین پایان ســال آبی گذشته باید حدود ۲۸۰ 

میلیون مترمکعب آب در سد زاینده رود باشد.
عضــو هیئــت مدیــره نظــام صنفــی کشــاورزی 
کنون فصل کشــت  شهرســتان اصفهان افــزود: ا
گر این کشت به تعویق  پاییزه کشاورزان اســت و ا
بیفتد، ناچار به کشــت در فصل ســرد می شــویم 

که این موجب افت تولید می شود.
وی گفت: متاسفانه کشاورزان اصفهان طی یک 
سال گذشته به دلیل دریافت نکردن آب و کشت 
گر این دوره  نکردن، هیچ درآمدی نداشــته اند و ا
نیز کشت نداشته باشــند حدود نزدیک دو سال 

خواهد شد که درآمدی ندارند.
محمدرضایی درباره اینکه امروز ذخیره سد زاینده 
کیــد کــرد: دلیــل ذخیره  رود مناســب نیســت، تا

نامناسب سد زاینده رود، نگه نداشتن آب پشت 
سد است، بنابراین امروز کشاورزان اصفهان، آب 
منطقه ای و وزارت نیــرو را امین خود نمی دانند و 
گر حقابه خود را نگیرند، وزارتخانه،  معتقدند که ا

آب نگه دار نیست.
کیــد کرد: کشــاورزان بیش از حــق خود آب  وی تا
نمی خواهنــد و تا زمانی کــه تاریخ بازگشــایی آب 
مشــخص نشــود همچنــان بــه درخواســت خود 

ادامه می دهند.
     نیازمند عزم جدی برای احیای زاینده رود 

هستیم
نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون امنیت 
ملــی نیــز در ایــن بــاره بــا بیان اینکــه نماینــدگان 
اصفهان طی هفته های گذشته با یکدیگر جلسات 
مستمری در خصوص زاینده رود داشته اند، تصریح 
کرد: امروز نیازمند عزم جدی برای احیای زاینده رود 
هستیم و متاســفانه وعده هایی که به کشاورزان 
داده شده نه تنها عملیاتی نشده، بلکه معیشت 

کشاورزان دچار مشکل شده است.
وی دربــاره درخواســت از وزیــر نیــرو در اصفهــان 
برای تشکیل جلسه برای موضوع آب و وضعیت 
کشــاورزان، گفت: نه تنها برای حضــور وزیر نیرو، 
بلکه حضور رئیس جمهور به اصفهان را برای حل 

مشکل زاینده رود را پیگیری کرده ایم.
     در حال حاضر آبی وجود ندارد

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، 
در مراســم تودیــع و معارفــه فرمانــدار اصفهان با 
اشــاره به معضل آب، اظهــار کرد: در حــال حاضر 

آبی وجــود ندارد و این معضل دســت ما نیســت، 
باید تحمل داشت که خوشبختانه کشاورزان این 

تحمل و صبوری را دارند.
طباطبایی نــژاد مهم تریــن مشــکل اصفهــان را 
مسئله کم آبی دانست و گفت: کشــاورزان عاقل 
هســتند، امــا متأســفانه محرک هایــی دارنــد که 
آن هــا را به انجــام کارهایــی وادار می کننــد. همه 
باید مطالبــه گر باشــیم، امــا زمانی کــه در بحران 
هستیم باید با هوشیاری عمل کرد و کارهایمان 

عاقالنه باشد.
همچنین فرماندار ســابق اصفهان به مشکالتی 
همچــون کم آبــی بــرای کشــاورزان در اســتان 
اصفهان اشــاره و اظهار کرد: این مسائل تا حدی 
مدیریــت شــد و امیــد دارم امــکان تأمیــن آب 

زاینده رود به صورت دائمی فراهم شود.
     امید به بارش های آذر و دی ماه داریم

امــا حســن ساســانی- مدیرعامــل شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان نیز در گفتگوی تلفنی با بخش 
خبر اصفهان درباره تصمیم گیری برای بازگشایی 
زاینده رود جهت کشت پاییزه، اظهار کرد: در حال 
حاضر تامین آب امکان پذیر نیســت و امیدواریم 
بــا بارش هــای آذر و دی و بــا پایش حجــم مخزن 
ســد زاینده رود و میزان ورودی به حجم مخزن، 
در کارگــروه ســازگاری با کــم آبی در ایــن خصوص 

تصمیم گیری کنیم.
     کشاورزان اصفهانی اهل اغتشاش 

نیستند
اما دادســتان عمومی و انقالب اصفهان با اشــاره 

کشــاورزان  به اینکــه حســاب اغتشاشــگران از 
اصفهانی جدا است، گفت: کشاورزان این استان 
همــواره گام بــه گام نظــام حرکــت کــرده و اهــل 
اغتشاش و آشوب نیستند و دنبال مطالبه حقوق 

قانونی و شرعی خود هستند.
کــرد: در  علــی اصفهانــی در ایــن زمینــه اظهــار 
اعتراض های اخیر کشاورزان به وضعیت بی آبی، 
برخی افراد ســودجو اقــدام به اعمــال مجرمانه از 
جملــه تخریب امــوال عمومــی و شــخصی کردند 
که همانطــور که امــام جمعــه اصفهان نیز اشــاره 
کردند، این افراد مغرض و ســودجو حسابشــان از 
کشاورزان عزیز که خودشــان بعضا از رزمندگان و 
جانبــازان دفاع مقــدس و خانواده معظم شــهدا 
هســتند، جدا است و ســعی می کنند کشــاورزان 
عزیزی که همواره مدافــع انقالب و نظام مقدس 
جمهوری اسالمی بوده را تحریک کنند تا به نیات 

شوم خودشان دست یابند.
کیــد  دادســتان عمومــی و انقــالب اصفهــان بــا تا
بر اینکــه باید عدالــت آبی در اســتان های پرتنش 
اجرا شــود و قانــون و مصوبــات شــورای عالی آب 
ک عمل قرار گیرد، از کشــاورزان خواست تا با  مال
خویشتن داری اجازه ندهند مورد سوء استفاده 

قرار گیرند.
کید بر رعایت حقابه ها از مسئوالن وزارت  وی با تا
نیرو خواســت تا هرچه ســریعتر وضعیت تقســیم 
عادالنــه آب در اســتان اصفهــان و اســتان های 
همجــوار را بررســی و بر اســاس میــزان منابــع آبی 
موجود، یک تقسیم بندی عادالنه انجام دهند.

ایــران بزرگتریــن تولیدکننــده 
کــه در حــال  زعفــران اســت 
حاضر با مشــکالتی چون عدم 
قیمت گذاری صحیــح، چالش هــای پیش پای 
صادرکنندگان و تعریف نشــدن زنجیــره تولید تا 
توزیع و فرایند آن باعث شده تا زعفران ایرانی در 

جایگاه مطلوب صادرات قرار نگیرد. 
ایران، اولین و بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده 
زعفران است اما در حال حاضر و با وجود چنین 
ظرفیتی در کشــور، متاســفانه نتوانســته اســت 
بخش عظیمی از صادرات غیر نفتی ما در راستای 

اقتصاد مقاومتی را شامل شود.
برای حفــظ جایگاه ایــران در تولیــد و فروش این 
محصول، قیمت گذاری و  تسهیل روند صادرات 
باید مدنظــر دولت قرار گیرد تا دســت واســطه از 
خروج  این طالی سرخ به صورت فله ای از کشور 
کوتــاه و بــا توســعه فرآیندهــای تجاری ســازی و 
فــروش و فرآوری این محصــول پــرارزش، از خام 

فروشی این محصول جلوگیری کنیم.
     استان اصفهان حائز رتبه چهارم کشور 

در تولید محصول زعفران است 
احمدرضــا رئیــس زاده بــا اشــاره بــه برداشــت 
زعفران در اســتان اظهار کرد: عملیات برداشت 
و فــرآوری زعفــران از اواخــر مهرمــاه ســال جاری 
در مناطق سردســیر اســتان آغاز شــده و به مرور 
به شهرســتان های معتدل و گرمســیر گسترش 

خواهد یافت.
وی بــا بیان اینکــه اســتان اصفهــان حائــز رتبــه 
چهارم کشــور در تولیــد محصول زعفران اســت، 
افزود: سطح زیرکشت زعفران بالغ بر ۱۶۰۰ هکتار 
و با تولید بیش از ۹۰۰۰ کیلوگرم بوده که نسبت به 
سال گذشــته ۱۵۰ هکتار در سطح و ۲۰۰ کیلوگرم 

در وزن افزایش داشته است.
مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ع  استان اصفهان بیان کرد: متوسط عملکرد مزار
زعفران استان ۶/۵ کیلوگرم در هکتار بوده که در 
مقایسه با میانگین کشور که ۳/۵ کیلوگرم است، 

بسیار قابل مالحظه است.
وی بــا اشــاره بــه ســطح زیکشــت  زعفــران در هر 
شهرستان تصریح کرد: شهرستان های تیران و 
کرون با ۲۴۵ هکتار، نطنــز ۲۴۰ هکتار، نجف آباد 
۱۶۰ هکتار، آران و بیدگل ۱۰۰ هکتار، شاهین شهر 
و میمه ۹۵ هکتار، اردســتان ۹۵ هکتار و کاشان 
۹۴ هکتار به ترتیب بیشــترین سطح زیرکشت را 
نسبت به سایر شهرستان ها به خود اختصاص 

داده اند.
رئیس زاده گفــت: مدیریت باغبانی ســازمان در 
راستای حمایت از توسعه کشت و فرآوری زعفران 
همه ساله اقدام به برگزاری کالس ها، کارگاه ها و 

بازدیدهای علمی و آموزشی و پرداخت تسهیالت 
کــم بهــره و یارانــه بــه متقاضیــان کشــت زعفران 
می نماید. همچنیــن به منظور تکمیــل زنجیره 
ارزش زعفران، بــرای اولین بار در اســتان، کارگاه 
خرید و بســته بندی محصول زعفــران از زعفران 

کاران استان راه اندازی شده است.
     زعفران جزو کاالهای اولویت دار قرار ندارد

حســین توکل نیز بــا اشــاره به اینکه زعفــران جزو 
۲۲ قلم کاالی اولویت دار نیست، اظهار داشت: 
سه نوع قیمت گذاری ارسالی، متعارف و مصوب 
وجــود دارد. قیمت گــذاری ارســالی مربــوط بــه 
اقالمی مانند تــن ماهی، رب گوجه و..اســت که 

کارخانه با آنالیز تعیین می کند.
مسئول روابط عمومی ســازمان صنعت، معدن 
و تجــارت افــزود: قیمــت متعــارف براســاس 
هزینه های کشــاورز و حمل و نقــل وهزینه های 
جانبی برای میــوه و...تعیین می شــود و قیمت 

مصــوب نیز ماننــد قنــد و شــکر و بنزیــن را دولت 
تعیین می کند.

وی با اشــاره به اینکه برای زعفران قیمت گذاری 
صــورت نمی گیرد، بیــان کــرد: زعفران براســاس 
عرضه و تقاضــا در بــازار قیمت گذاری می شــود و 

سازمان صمت در قیمت گذاری دخالتی ندارد.
گــر مــواردی از گــران فروشــی بــه  تــوکل گفــت: ا
ســامانه ۱۲۴ از ســوی شــهروندان اطــالع داده 
شود، براساس شکایت تنظیم شده، سازمان به 

تخلف صورت گرفته رسیدگی می کند.
هر چند اســتان اصفهــان را نمی توان بــه عنوان 
قطب تولید زعفران در کشور محسوب کرد اما این 
موضــوع دلیلی بر بــی ارزش بودن ایــن محصول 
نیســت و ضــرورت دارد با هــم افزایی مســئوالن 
استانی و شهرستان هایی که در آن طالی سرخ 
کشــت می شــود، کشــاورزان، جهــاد کشــاورزی 
منطقه و فعاالن این حوزه موضوع قیمت گذاری 
و تعیین بها و هدایت بازار این محصول را پیگیری 

کنند.
همچنیــن بــا شناســایی ظرفیت هــا، بســتری 
برای ایجاد نشــان تجاری مختص این اســتان و 
بسته بندی شایسته صورت گیرد تا با ایجاد ارزش 
افزوده، از خام فروشــی این محصــول جلوگیری 
که ممکن است محصول ما به نام و کام  شود؛ چرا
دیگر کشــورها به دنیا عرضه شــود. همچنین در 
عرصه بازاریابی، زنجیره تولید تا توزیع و صادرات 
که ایــن  تســهیل گری هایی صــورت گیــرد، چرا
محصول مهــم از طریق مرزهای مختلف کشــور 
روانــه بازارهــای خارجــی می شــود، در صورتــی 
کــه صادرکننــده در رویارویــی بــا  چالش هایــی 
چون پاسخگویی به بانک مرکزی و سامانه نیما 

عقب نشینی می کند.

رئیس بازاریابی و فروش شرکت 
پاالیــش نفــت اصفهــان گفت: 
 ”۴۰۲ “حــالل  محصــوالت 
و “گوگرد” ایــن شــرکت کــه در بــورس کاال عرضــه 

می شود، به ۱۰ کشور دیگر نیز صادر می شود.
ابراهیم کاویانی پور، نخستین صادرات محصوالت 

پاالیشگاه را مربوط به پنج ســال گذشته دانست 
و افزود: شــرکت پاالیش نفت اصفهــان با توجه به 
توانایی رفع بیــش از نیاز بازار داخلی، توســعه بازار 
ج از کشــور را بــه عنوان  فرآورده های نفتــی در خار
یکی از راهبردهای کالن شرکت در دستور کار خود 

قرار داده است.

وی، حالل ۴۰۲ را در مصارف رنگ سازی و گوگرد در 
تهیه انواع اسید و کودهای شیمیایی قابل کاربرد 
دانست و گفت: ورود به بازارهای صادراتی، عالوه 
بر افزایش درآمد شرکت، می تواند تضمین کنندۀ 
حفظ سطح فروش و در برخی موارد افزایش میزان 

فروش فرآورده های تولیدی شرکت باشد.

بزرگ تریــن  از  یکــی  اصفهــان  پاالیشــگاه 
پاالیشــگاه های ایران اســت و به عنــوان اولیــن 
پاالیشــگاه کشــور ازنظر تنــوع تولیــد فرآورده های 

نفتی محسوب می شود.
شــرکت پاالیش نفت اصفهان در حــال حاضر ۴۳ 

درصد سهام پتروشیمی اصفهان را دارد

خروج فله ای طالی سرخ  از کشور :

افزایش چشمگیر تولید زعفران در استان اصفهان 

کشور گوگرد پاالیشگاه اصفهان به ۱۰  صادرات حالل ۴۰۲ و 

اطالعیه سازمان حمایت درباره افزایش قیمت خودروها

قیر رایگان به زودی 
در اختیار ادارات مختلف

 قرار می گیرد

مقابله با گران فروشی :

کاالی اساسی  ٢٠ قلم 
گذاری می شود  قیمت 

خبر

گزارش

گزارش
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در دیدار نمایندگان اصفهان، سمنان و قم عنوان شد؛

 رییس جمهور: دولت برای رفع مشکل کم آبی 
برنامه کوتاه مدت و بلندمدت دارد

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

رییس جمهــوری توزیع عادالنه 
منابــع آب موجود و اســتخراج از 
منابــع آب ژرف را دو راهکار برای 
کاهش مشکالت کم آبی در کوتاه مدت عنوان کرد 
و گفت: دولــت یکــی از مهم ترین مســوولیت های 
خود را کاهش و رفع دغدغه مردم در زمینه کم آبی 

می داند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری، 
آیــت اهلل ســید ابراهیــم رییســی در ادامه نشســت 
بــا مجامــع اســتانی نماینــدگان مجلــس شــورای 
اسالمی در دیدار نمایندگان استان های اصفهان، 
سمنان و قم، گفت: مهم ترین مساله ای که در این 
ح شد ابراز نگرانی نسبت به کمبود آب  دیدار مطر
بود که دولت در دو سطح کوتاه مدت و بلندمدت 
اقدامات و برنامه هایی برای رفــع آن تدارک دیده 

است.
ح عملیاتی و علمی احیای زاینده رود       طر

تهیه شود
وی اظهــار داشــت: بــه رییــس مرکــز بررســی های 
اســتراتژیک ریاســت جمهــوری ماموریــت دادم 
مطالعات علمی در زمینه احیای زاینده رود را آغاز 
کند. کمیته و کارگروه فعالی برای رســیدگی به این 
مساله تشــکیل خواهد شــد تا احیای زاینده رود و 
رفع مشکالت مانند فرونشســت زمین در مناطق 
مرکزی کشور به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته 
ح علمــی و عملیاتی بــرای رفــع آن تهیه  و یــک طــر

شود.
کید بر اینکه هرگونه توســعه  رییس جمهوری بــا تا
ع بر حفظ محیط زیست خواهد بود،  در کشــور فر
تصریــح کــرد: موضــوع آالیندگــی حتما بایــد مورد 

رسیدگی دقیق قرار گیرد.
رییســی با بیان اینکه نظــام پیچیده اداری کشــور 
باعث ایجــاد تردیــد در ســرمایه گذاران می شــود، 
کید کــرد: بهترین راهکار برای رفع موانع کســب  تا
و کار ایــن اســت که مشــکالت بــه شــکل مصداقی 

ح شده و برطرف شوند. مطر

وی تصریح کرد: برای تســهیل راه اندازی کسب و 
کار به اندازه کافی قانون وجود دارد و مشکل عدم 

اجرای قوانین است.
     دولت حتما قانون حمایت از خانواده را 

اجرا می کند
رییــس جمهــوری بــه تصویــب قانــون حمایــت از 
خانواده در مجلس شورای اسالمی اشاره و اضافه 
کرد: دولت حتما ایــن قانون جدیــد را اجرا خواهد 
کم  کرد. وی در بخش دیگری از سخنانش نگاه حا
بر تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱ را اصالح ساختار و نظام 
بودجه ریزی کشور با هدف اجرای عدالت و مبتنی 
غ از چانه زنی  بر سند آمایش سرزمینی کشــور و فار

برای تخصیص بودجه عنوان کرد.
رییســی با بیان اینکه شرایط کشــور حساس اما رو 
به بهبود است، تصریح کرد: دشــمن اقرار می کند 
که با وجود این مجلس و دولت در پیشبرد اهداف 

کام مانده است و با هماهنگی و هم افزایی  خود نا
دستگاه های مختلف می توانیم بر همه مشکالت 

غلبه کنیم.
      باید در ماه های باقیمانده از افزایش 

هزینه ها جلوگیری شود
رییس جمهوری خاطر نشان کرد: همه باید تالش 
کنیم در ماه های باقیمانده از سال ۱۴۰۰ از افزایش 
هزینه هــا جلوگیــری شــود. بودجــه ســال ۱۴۰۱ به 
شــکلی در حــال تنظیم اســت کــه کســری بودجه 
نداشــته باشــیم تــا تــورم مهــار شــده و در نتیجــه 

فشارهای اقتصادی کاهش یابد.
کید کرد: رنج مردم، رنج ماست و بنده هیچ  وی تأ
غ از دغدغه گزارش هایی که در طول روز  شبی را فار

دریافت می کنم، نگذرانده ام.
پیــش از ســخنان رییــس جمهــوری، نماینــدگان 
اســتان های اصفهان، ســمنان و قــم نیز بــه بیان 

دغدغه هــای خود در زمینه مشــکالت معیشــتی، 
کم آبــی، اشــتغال، مشــکالت زیســت محیطی و 
ضرورت اجرای عدالــت در نظــام پرداخت حقوق 

پرداختند.
مدیــران  تثبیــت  و  تکلیــف  تعییــن  در  تســریع 
کشــور، کنترل قیمت ها، اســتفاده از ظرفیت های 
اقتصــادی روســتاها، تامین زیرســاخت های الزم 
برای اســتفاده از ظرفیت های معدنــی در مناطق 
کویری، نظارت دقیق تر بر اجرای قانون به ویژه در 
پرداخت حقــوق در موسســات عمومی غیردولتی 
و ضرورت اصــالح نظام اداری از دیگر مســایلی بود 

که نمایندگان در این جلسه به آنها اشاره کردند.
اســتانداران قــم، ســمنان و اصفهــان هــم در ایــن 
جلســه تفویــض بیــش از پیــش اختیــارات بــه 
اســتانداری ها را از راهکارهــای تســریع در حــل 

مشکالت استان ها عنوان کردند.

عضو هیئــت مدیــره نظــام صنفی کشــاورزان 
اصفهان با بیان اینکه کشــاورزان تــا زمانی که 
پاســخ صحیحی از مســئوالن دریافــت نکنند 
گر  به تحصن خود ادامه خواهند داد، گفت: ا
شرکت آب منطقه ای اســتان اصفهان بتواند 
سایر مصارف سد را کنترل کند، می تواند نیاز 

آب شرب و حقابه کشاورزان را تامین کند.
حســین وحیدا در گفت وگــو با ایمنــا در رابطه 
کشــاورزان شــرق  بــا اعتراضــات و تحصــن 
اصفهان اظهــار کــرد: کشــاورزان تــا زمانی که 
پاســخ صحیحی از مســئوالن دریافــت نکنند 
بــه تحصــن خــود ادامــه خواهنــد داد. امیــد 
است در سفر وزیر نیرو پاسخ قانع کننده ای به 
کشاورزان داده شود. در هر صورت تا دریافت 
یک پاســخ قانع کننده کشــاورزان به اعتراض 

خود ادامه می دهند.
وی افــزود: بــرای تأمیــن حقابــه کشــاورزان 
آب کافی پشــت ســد زاینــده رود وجــود دارد، 
در ســال های گذشــته هــم چنیــن تجربیاتــی 
کنون ۱۷۶ میلیون متر مکعب آب  داشته ایم، ا
پشت سد زاینده رود است . در سنوات گذشته 
ذخیره ســد به کمتر از این مقدار هم رسیده و 

مشکلی به وجود نیامده است.
شرکت آب منطقه ای نمی تواند برخی از 

مصارف سد را کنترل کند
عضو هیئــت مدیــره نظــام صنفی کشــاورزان 
گفــت: آب منطقــه ای نمی توانــد  اصفهــان 
برخی از مصــارف ســد را کنترل کنــد و همواره 

کید بر ایــن دارد که ۲۰۰ میلیــون متر مکعب  تا
ح شود که این طور نیست. خط قرمز سد مطر
گر شــرکت آب منطقه ای  وحیدا اضافه کــرد: ا
اســتان اصفهــان بتواند ســایر مصارف ســد را 
کنترل کند، خط قرمز سد کمتر از ۲۰۰ میلیون 
متر مکعــب بــوده و می توانــد نیاز آب شــرب و 

حقابه کشاورزان را تأمین کند.
     هنوز هیچ پاسخی به کشاورزان داده 

نشده است
احمدرضا جعفری، عضــو هیئت مدیره نظام 
کشــاورزان اســتان اصفهــان نیــز در  صنفــی 
همین رابطه به ایمنا گفت: در دو روز گذشــته 
مسئوالن پاســخ قانع کننده ای به کشاورزان 
ارائه نکرده اند، تا کنــون هیچ یک از مصوباتی 
که در جلسات با نمایندگان کشاورزان تصویب 

شده عملی نشده است.
وی افــزود: همین موضوع منجر شــده اســت 
کشــاورزان دیگر اعتمادی به نمایندگان خود 
کنون تا زمانی که پاســخی  نداشــته باشــند و ا
از مســئوالن دریافــت نکنند به اعتــراض خود 

ادامه خواهند داد.

معاون بهره برداری ذوب آهــن اصفهان گفت: 
باید استانداردهای داخلی در تولید محصوالت 
فــوالدی هماننــد محصــوالت غذایــی اجباری 
شــود تا هیــچ تولیدکننــده ای نتوانــد محصول 
ج از استاندارد مشخص برای فروش  خود را خار

در کشور عرضه کند.
مهــرداد توالئیــان با اشــاره به اهمیــت موضوع 
کیفیــت و تطابــق بــا اســتانداردهای ملــی و 
بین المللــی به خصــوص در تولیــد محصوالت 
فــوالدی، اظهــار کــرد: ذوب آهــن اصفهــان در 
صنعــت فــوالد بــه خصــوص تولیــد محصوالت 
طویل به عنوان شــاخه تخصصی این شــرکت، 
در حوزه کیفیت زبانزد اســت و همــواره اولویت 

کیفیت است. آن تولید محصول با
ک کیفیت در ذوب آهن  کید بر اینکه مال وی با تا
انطباق با اســتانداردهای داخلی و بین المللی 
اســت، افــزود: ذوب آهــن در فراینــد کیفیــت 
تولید محصــول حــدود ۳۰۰ نفر پرســنل دارد تا 
اطمینان حاصل کنــد  محصولی که از کارخانه 

ج می شود، مطابق با استانداردها باشد. خار
توالئیــان بــا بیان اینکــه بیــن ۴۰ تــا ۵۰ درصــد 
محصــوالت ذوب آهن صــادر می شــود، گفت: 
صادرات نشانده اهمیت آن صنعت به موضوع 
کیفیت و تطابق با استانداردهای جهانی است.

معــاون بهــره بــرداری ذوب آهــن اصفهــان 
در  جهانــی  و  ملــی  اســتانداردهای  دربــاره 
ســبد محصــوالت ذوب آهــن، توضیــح داد: 
کــه اســتانداردهای ملــی  بایــد توجــه داشــت 
قســمتی از اســتانداردهای جهانــی اســت و 
از  تخطــی  هیــچ  ملــی  اســتانداردهای  در 
اســتانداردهای موجــود وجــود دارد، البتــه 

اســتاندارد براســاس مصــارف و نیــاز داخــل، 
محصوالت را طبقه بندی کرده است.

کــه در بــازار  گفــت: همــواره محصوالتــی  وی 
داخــل فروخته می شــود مطابــق با اســتاندارد 
ملی اســت، امــا زمانــی کــه وارد بــازار صــادرات 
می شــویم بــه دلیــل طیــف وســیع مشــتریان، 
کشورهای اروپایی، آسیای شرقی، جنوبی و... 

استانداردهای خاص خود را دارند.
توالئیان با اشــاره بــه اهمیت کیفیــت در تولید 
محصوالت فوالدی، اظهار کرد: وقوع حوادث 
زلزلــه در کشــور و آمــار بــاالی تخریــب منــازل 
مســکونی و مرگ هموطنانمان طی سال های 
گذشــته نشــان داده که بحث کیفیت و رعایت 
استانداردها در تولید محصوالت فوالدی بسیار 

اهمیت دارد.
بــا توجــه به اینکــه بیشــتر  یــادآور شــد:  وی 
کار  محصــوالت ذوب آهــن در ســاختمان بــه 
مــی رود، رعایــت کیفیت و اســتانداردها بســیار 

اهمیت حایز اهمیت است.
معــاون بهــره بــرداری ذوب آهــن اصفهــان امــا 
کیــد کرد: بــا توجــه به اینکه الــزام اجبــاری در  تا
بــازار بــرای رعایــت اســتانداردها وجود نــدارد، 
متاســفانه برخــی تولیدکننــدگان محصــوالت 
فــوالدی محصول خــود را بــا کیفیــت پاییــن از 
نظــر وزن واحد طــول و یا جــرم حجمی بــه بازار 

عرضه می کنند.
وی گفــت: بــا توجــه به اینکــه در بــازار تیرآهن و 
میلگرد شاخه فروشی می شود توزیع کنندگان 
کوچــک آهــن و مــردم بــه دلیــل بــی اطالعــی از 
محصول بی کیفیت و ارزان اســتقبال می کنند 
و در این شــرایط شــاهد رقابــت منفــی در حوزه 
فروش محصوالت فوالدی بی کیفیت هستیم. 
کــرد: بایــد اســتانداردهای  کیــد  ئیــان تا توال
داخلــی در تولید محصــوالت فــوالدی همانند 
محصــوالت غذایــی اجبــاری شــود تــا هیــچ 
ج  تولیدکننــده ای نتوانــد محصول خــود را خار
از اســتاندارد مشــخص بــرای فــروش در کشــور 

عرضه کند.

مدیر منابــع آب شهرســتان ســمیرم گفــت: در دو 
سال گذشــته ۲۷۵ حلقه چاه غیرمجاز آب در این 
کبری در  شهرستان مسدود شده اســت. روح اهلل ا
حوزه منابع آب شهرستان سمیرم ۱۹۸۰ حلقه چاه 
مجاز و غیرمجاز، بیــش از ۱۴۰۰ دهنه چشــمه و ۱۹۰ 
رشته قنات را فعال دانست و افزود: از ۷۶۰ حلقه چاه 
فعال مجاز، ۱۷۴ حلقه چاه به کنتور هوشمند تجهیز 
شــده اســت. وی افزود: نیروی محرکه حدود ۳۵۰ 
منبع آبی اعم از چاه، پمپاژ، قنات و آبراهه ســنتی، 
موتور دیزل است که هر ساله در شهرستان مشکالت 

زیادی برای تایید سوخت آن ها به وجود می آید.
مدیرمنابع آب شهرستان سمیرم با اشاره به اینکه 

کنون حدود ۴۰ کیلومتر از رودخانه های مهرگرد،  تا
رحیمی و بهمن زار الیروبی شــده افزود: بیش از ۳۰ 
هزار متر مربع نیز از حریم و بستر رودخانه ها آزادسازی 

شده است.

۲۳ واحــد صنعتــی متخلــف در دو روز گذشــته 
در شهرســتان برخــوار تذکــر زیســت محیطــی 
دریافــت کردنــد. رئیــس اداره حفاظــت محیط 
زیست شهرستان برخوارگفت: در بند پنجم این 
سیاســت ها، موضــوع پایــش مســتمر منابــع 
ک. الودگــی صوتــی. امواج و اشــعه های  اب. خــا

مخرب وتعقیرات نامساعد اقلیم والزام به رعایت 
اســتاندارد های زیســت محیطــی مطرح شــده 
اســت. محمــد ولیــد مغربــی افــزود: پایش های 
زیســت محیطــی در دو روز گذشــته بــا نظــارت 
کارشناسان این اداره صورت گرفته وتذکرات الزم 

نیز به این واحد های متخلف داده شد.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان: 

کشاورزان برای تأمین حقابه ادامه دارد اعتراض 

کید کرد؛ معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان تا

رقابت منفی در حوزه فروش محصوالت فوالدی بی کیفیت

انسداد ۲۷۵ حلقه چاه آب غیرمجاز در سمیرم

اخطار زیست محیطی به ۲۳ واحد صنعتی متخلف در برخوار

با استقرار نظام آراســتگی در ۱۵ منطقه از ۳۸ 
منطقه خودگردان آبفای استان اصفهان در 
حدود ۲۰ درصد بهبود بهره وری در محیط کار 

حاصل شده است. 
مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات شرکت 
آب و فاضالب استان افزود:  در چند سال اخیر  
اقداماتی در قالب طرح استقرار نظام آراستگی 
محیــط کار موســوم بــه ۵s  بــه منظــور مرتب 
کیزه سازی و ســامان دادن محیط  سازی، پا
کار به اجــرا درآمده که زمینه بهبــود بهره وری 

بین کارکنان را مهیا کرده است.  
ســعید ابوطالبیان  اقدامــات انجام شــده در 
زمینه پیاده سازی نظام آراستگی را شامل دو  
محور سخت افزاری و  نرم افزاری عنوان و افزود: 
هدف ازاجرای  این نظام، حفظ، نگهداری و 
استانداردسازی محیط کار در قالب  پاکسازی، 
نظم و ترتیــب، نظافت، اســتاندارد ســازی و 

انظباط است.
وی با بیان این که رعایت این نکات در نهایت 
باعــث پیشــگیری از اتــالف هزینه و ســرمایه 
می شــود اظهــار داشــت: کاهش چشــمگیر 
خطاها و اشتباهات، افزایش عالقه کارکنان به 
محیط، باال رفتن سطح خالقیت افراد، بهبود 
وضع ظاهری محیــط، ارتقاء روحیــه کاری و 
رضایت مندی شغلی از جمله دستاوردهای 

مهم اسقرار این نظام است.
مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات آبفای 
کنون با نصب عالئم  استان اصفهان گفت: هم ا
حســی در راه پله هــا و ایجاد رمپ اســتاندارد، 
فضای مناســبی  بــرای  ســهولت دسترســی 
جانبازان و معلولین به خدمــات آبفا صورت 

گرفته است. 
ابوطالبیان گفت: نظام آراستگی محیط کار 
سیســتم بســیار ســاده ای اســت که اســاس 
آن را نظــم و انظبــاط تشــکیل می دهــد و در 
نهایت افزایش رضایت منــدی متقاضیان را 

به همراه دارد.
ابوطالبیان گفت: در حال حاضر فرآیند استقرار 
نظام آراســتگی در ۸ منطقه خودگردان دیگر 
نیز آغاز شده است و پیش بینی تا انتهای سال 
۱۴۰۲ همه ۳۸ منطقه خودگردان آبفای استان 
اصفهان تحت پوشش نظام آراستگی محیط 

کار)s ۵( قرار گیرند. 
شــایان ذکر اســت اســتقرار نظام آراستگی در 
آبفای مناطق خودگردان نجف آباد، لنجان، 
مبارکــه، فالورجــان، گلپایگان، بهارســتان، 
نایین، تیران و خمینی شهر به طور کامل اجرا 
شده و در مناطق اردستان، برخوار، جرقویه، 
دهاقان، ســمیرم، شــاهین شهر، شــهرضا و 

فوالدشهر  نیز آغاز شده است.

شــهردار اصفهــان پــروژه مرکــز همایش هــای 
بین المللی اصفهان آماده تحویل به بهره بردار 
اســت از بخــش خصوصی دعــوت کــرد ضمن 
بازدید از مجموعه، جهت بهره بــرداری از پروژه 
برنامه خــود را ارائه و مجموعــه را بــرای برگزاری 
اجالس ها و سمینارها در سطح ملی و بین المللی 

تحویل بگیرند.
علی قاسم زاده در جلسه بررسی پروژه های مهم 
عمرانی شهر با اشاره به پروژه مرکز همایش های 
بین المللی اصفهان، اظهار کرد: فاز نخســت و 
دوم این پروژه به ســرانجام رســیده و مقرر شــد 
ع  برنامه ریزی الزم برای اجرای فاز ســوم در اسر

زمان انجام شود.
وی بــا بیان اینکــه پــروژه مرکــز همایش هــای 
بــه  تحویــل  آمــاده  اصفهــان  بین المللــی 
بهره بردار است، تصریح کرد: پیش بینی شده 
حتی االمکان بهره برداری به بخش خصوصی 
گذار شود از این رو از تمام کسانی که در سراسر  وا
کشــور اســتعداد و توانایی الزم را دارنــد، دعوت 
می کنیــم ضمــن بازدیــد از مجموعــه، جهــت 
بهره برداری از پروژه برنامه خود را ارائه و مجموعه 
را برای برگزاری اجالس ها و سمینارها در سطح 

ملی و بین المللی تحویل بگیرند.
شهردار اصفهان با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی 
و کالبدی پروژه مرکز همایش های بین المللی 
اصفهان به اتمام رسیده و در حال حاضر مباحث 
نرم افزاری پروژه باقی مانده اســت، ادامــه داد: 
در این بخش نیز باید بهره بردار ایده پردازی کند.
وی خاطرنشان کرد: حدود ۹۰ درصد اقدامات 
کالبدی پروژه انجام شده و ۱۰ درصد باقی مانده 

نیز تا پنج ماه آینده تکمیل می شود.
قاســم زاده گفت: در  این جلسه مقرر شد تمام 
اقدامات الزم تا قبل از بهره بــرداری کامل پروژه 
مرکز همایش های بین المللی اصفهان هر چه 
سریع تر انجام و برای تحویل به بهره بردار آماده 

شود.
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مدیر مخابرات منطقه اصفهان 
گفــت: حــدود 933 هــزار پورت 
ADSL در استان وجود دارد که 
721 هزار پورت مشغول به کار است. VDSL یکی از 
سرویس های جدیدی است که ســرعت باالتری 
 VDSL دارد و حدود 9 هزار پورت ADSL نسبت به

در حال حاضر در استان وجود دارد.
اسماعیل قربانی، مدیر مخابرات منطقه اصفهان 
در نشست خبر اصحاب رسانه اظهار کرد: شرکت 
مخابرات ایــران در ســال ۱۳۵۰ در چهارچوب یک 
شرکت دولتی تأسیس شد و امروز مفتخریم که در 
۵۰ سالگرد تأسیس شرکت حضور داریم. تا پیش از 
سال ۷۳ تنها تلفن ثابت وجود داشت اما بعد ورود 
تلفن همراه بســتر جدیدی ایجاد شــد و با توسعه 
ارتباطات و اینترنت وابستگی جامعه به ارتباطات 
و مخابرات بیشتر شد و امروز تصور دوری از فضای 
ارتباطی قابل تصور نیست، بعد از سال ۸۸ بیش از 
گذار شد. ۵۰ درصد مخابرات به بخش خصوصی وا
وی افزود: باید پذیرفت که مخابرات در قالب یک 
ســاختار خصوصی تلقــی می شــود امــا وظیفه ی 
مهمی را بر عهده دارد تا بستر ارتباطی برای اپراتورها 
و مردم ایجاد کند. در این راستا مخابرات یک تعهد 
ملی دارد تا حیات صنعــت ارتباط کشــور را حفظ 
کند. از ســال ۹۵ هر اســتان به عنــوان یک منطقه 
مخابراتی تلقی شد، طی سال های گذشته همواره 
ســعی شــده اســت توســعه و گســترش خدمــات 

مخابرات حفظ شود.
کیــد کــرد:  مدیــر مخابــرات منطقــه اصفهــان تا
تعرفه های مخابراتی در طی سال های گذشته نه 
تنها افزایش نداشته است بلکه کاهش یافته زیرا 
یک دقیقه مکالمه ۴۵ ریال درون استان اصفهان 
محاسبه می شود. قطعا به دلیل اینکه مخابرات 
از بودجه دولتی تأمین اعتبار نمی شود باید بتواند 
هزینه های های خود را حفــظ و ارتقا دهد. انتظار 
مردم از مخابرات تلفن نیست بلکه یک سیستم پر 
سرعت اینترنت است زیرا این شرکت به یک پیشران 
خدمات جامعه تبدیل شده است، بنابراین شرکت 

مخابرات طی سال های گذشــته خدمات خود را 
نسبت نیازهای مردم ارتقا دهد.

قربانی ادامه داد: در حال حاضر بیش از سه میلیون 
خط تلفن ثابت وجود دارد که از این تعداد حدود 
دو میلیون و ٥٠٠ هزار خط تلفن ثابت مشــغول به 
کار اســت و حدود ٦٠٠ هزار خط تلفــن ثابت کارکرد 
ماهانه ندارد، ضریــب نفوذ تلفن ثابت در اســتان 
اصفهــان ۴۶/۳۳ درصد اســت؛ یعنی بــه ازای هر 
1٠٠ نفر شهروند اصفهانی ٤٦ خط تلفن ثابت وجود 
دارد، علی رغم مشــکالت مخابــرات وظیفــه دارد 
به ســرعت خرابی های ایجاد شــده در سطح مدار 
را برطرف کنند و در این راســتا میانگیــن زمان رفع 
خرابی سه ساعت و ۱۸ دقیقه محاسبه شده است.

وی ادامــه داد: ســرویس دیتــا و اینترنــت یکــی 
از ســرویس هایی کــه طــی ۱۰ ســال گذشــته رو بــه 
توســعه بوده اســت، کــه به دلیــل شــیوع بیماری 
کرونــا طــی در ســال گذشــته شــاهد افزایــش پنج 
برابری از این سرویس بودیم. در این راستا سرعت 
مصرف اینترنت استان اصفهان در سال 98 حدود 
33 گیگابیت بر ثانیه بود اما در حال حاضر سرعت 
مصرف اینترنت اســتان بــه 1٥٥ گیگابیــت بر ثانیه 
است، متناسب با این موضوع حدود ٤٠ گیگابیت بر 

ظرفیت اینترنت استان در هفته گذشته افزود شده 
است، این موضوع سرعت اینترنت را در استان به 

2٥٠ گیگابیت ارتقا بخشیده است.
کید کرد: حدود  مدیر مخابرات منطقه اصفهان تا
933هزار پــورت ADSL در اســتان وجــود دارد که 
721 هزار پورت مشغول به کار است، VDSL یکی 
از سرویس های جدیدی است که سرعت باالتری 
 VDSL دارد و حدود 9 هزار پورت ADSL نسبت به

در حال حاضر در استان وجود دارد.
قربانی ادامه داد: سرویس مبتنی بر فیبر نوری یکی از 
موضوعاتی است که طی سال های گذشته استان 
اصفهان به یکی از استان های پیشران این سرویس 
تبدیل شده است، زیرا آینده تلفن ثابت در بستر این 
سرویس تعریف خواهد شد و در طی پنج سال آینده 
همه مشترکین تلفن ثابت به سرویس فیبر نوری 

مجهز خواهند شد.
وی یــادآور شــد: قطعــا ســرعت اینترنت به یکــی از 
مهمترین موضوعــات در برنامه ی هفتم توســعه 
تبدیل خواهد شد و پیش بینی می شود که حداقل 
سرعت در این برنامه جامعه به ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 
افزایش یابــد امــا رســیدن به این حداقل ســرعت 
بدون ایجــاد زیــر ســاخت های فیبــر نــوری قابــل 

دسترسی نیست.
مدیــر مخابــرات منطقــه اصفهــان ادامــه داد: در 
حال حاضر اســتان اصفهان حدود ۶۷ هزار پورت 
گذاری وجود دارد که از این تعداد  پرسرعت قابل وا
حدود ۲۸ هزار پــورت فعال اســت. امیدواریم این 
آمار در طی سال های آینده افزایش یابد زیرا پورت 
پر سرعت به دلیل کاهش هزینه ها برای مخابرات 
مطلوب است همچنین برای حاکمیت نیز قطعا در 
راستای ارتقا کسب و کارهای دیجیتال و خدمات 
الکترونیــک از افزایــش پــورت پــر ســرعت بهرمند 

خواهد شد.
قربانی خاطرنشــان کرد: اســتان اصفهــان یکی از 
اســتان های برتر در حوزه تلفــن همراه اســت؛ زیرا 
ضریب نفوذ و کیفیت ارتباطی اســتان نســبت به 
مابقی استان ها بیشتر است. در این راستا در حال 
حاضــر حــدود هفــت میلیــون ۴۰۰ هــزار مشــترک 
همراه اول در اســتان وجــود دارد، کــه ضریب نفوذ 
تلفن همراه در اســتان اصفهــان ۱۳۸/۳۸ درصد 
اســت که بیش از هــزار ۶۵۵ ســایت همــراه اول در 
استان وجود دارد و ۱۱۲ شهر استان اصفهان تحت 
پوشــش نســل چهارم خط تلفن همراه هستند. 
همچنین مصرف ماهیانه شــبکه تلفن همراه در 
استان اصفهان به یک میلیون ۳۳۳ هزار گیگابایت 

بر ثانیه رسیده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر حدود هــزار و ۴۳۳ 
روستا استان اصفهان دارای ارتباط ثابت هستند 
که از این تعــداد حــدود ۹۲۱ هزار روســتا داری خط 
تلفن ثابت خانگی هستند، مخابرات ایران از سال 
۸۸ تکلیفی قانونی مبنی بر ارائه خدمات در روستاها 
ندارد، اما طی سال های گذشته مخابرات بسیاری 
از نیازهای ارتباطی روستاها را با کمک دولت برطرف 

کرده است.
کیــد کــرد:  مدیــر مخابــرات منطقــه اصفهــان تا
در حــال حاضــر ارتباطــات بــه یک المــان مؤثــر در 
کوسیستم زندگی جامعه تبدیل شده است و قطعا  ا
مخابرات ایران به عنــوان مهمترین عامل حیات 

کوسیستم دیجیتال در کشور تلقی می شود. ا

نماینــدگان اســتان اصفهان با 
رئیس جمهور دیدار کردند.

محمدتقی نقدعلی در گفت وگو 
با ایمنــا در خصــوص دیــدار نماینــدگان اســتان 
اصفهان با رئیس جمهور اظهــار کرد: نمایندگان 
بیش از سه ساعت در حضور رئیس جمهور به بیان 
مشکالت کالن و خرد استان اصفهان پرداختند.

وی افزود: احیای زاینده رود، مشکالت آب شرب 

و کشــاورزی، فرونشســت زمیــن، آســیب میراث 
فرهنگی و آلودگی هوا از جمله مباحث مهمی است 
کــه در ایــن نشســت مطــرح شــد؛ خوشــبختانه 
رئیس جمهور نسبت معضالت استان اصفهان 

مطلع بود.
کید  عضو مجمع نمایندگان اســتان اصفهــان تا
کرد: رئیــس جمهــور در ایــن جلســه در خصوص 
معضل آب اســتان نیز دســتور داد که وزیر نیرو به 

اصفهان ســفر کند و نظرات دانشــمندان را برای 
حل معضــالت آب اخــذ کند؛ همچنین رئیســی 
دســتور داد مرکــز اســتراتژیک ریاســت جمهوری 

مأمور حل معضالت آب اصفهان شود.
نقدعلی ادامــه داد: رئیس جمهور طی فراخوانی 
عمومی درخواست کرد که کارشناسان متخصص 
در خصــوص حــل معضــل آب اســتان اصفهان و 

استان های همجوار راهکار ارائه کنند.

مدیر مخابرات منطقه اصفهان:

٩ هزار پورت VDSL در استان وجود دارد

گذشت؟ در دیدار نمایندگان استان اصفهان با رئیس جمهور چه 

خبر

خبر

مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات 
آبفای استان اصفهان اعالم کرد؛

بهبود بهره وری با استقرار 
نظام آراستگی در محیط کار

دعوت شهردار اصفهان 
از بخش خصوصی برای 

بهره برداری از مرکز همایش ها
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شریان های اصفهان، 

ک از گلوگاه های تصادف بیمنا
اصفهــان  اصلــی  جاده هــای 
نیازمنــد رفــع نقــاط حادثه خیز 
اســت زیــرا شــریان های پیونــد 
دهنده کویــر تا کوهســتان در این خطه در ســایه 
ک گلوگاه هــای تصــادف، کام رهگــذران  هولنــا

سرزمین چهار فصل را هر از گاهی تلخ می کند. 
برخورداری از ۱۲ هزار کیلومتر راه، واقع شــدن در 
مرکز کشور، حجم باالی تردد، وجود بزرگراه های 
ارتباطــی میــان مرکــز و شهرســتان ها و قلمــداد 
شــدن اصفهان به عنوان شــاهرگ حیاتی اتصال 
شــمال به جنوب و غرب کشــور دالیلی اســت که 
ضرورت ایمــن ســازی شــریان های ارتباطــی را 

برای این خطه بیش از پیش آشکار می کند.
اصفهــان، دیــار شــهرها و آبادی هــای سرشــار از 
هویت، کهن سرزمین چهار فصلی است که سیل 
خروشان گردشگران را به مثابه مغناطیسی گیرا 
به قلب فالت مرکزی می کشاند، ظرفیتی گرانبها 
که یکی از زیرســاخت های اســتمرار و توسعه آن، 
وجــود راه هــای مواصالتی ایمــن و بــدون نقــص 
گرچــه بــی توجهــی برخــی راننــدگان بــه  اســت. ا
قوانین و نواقص احتمالی خودرو نیز از دالیل مهم 
بروز حوادث رانندگی در جاده ها بشــمار می روند 
امــا برآیند ها نشــان می دهــد راه هــای ارتباطی و 
نبود ایمنی در بخشــی از این مســیرها، سال های 
متمادی اســت حادثه می آفرینــد، رخدادی تلخ 
که شهد شیرین ســفر را به یغما می برد و گاهی به 

پایان زندگی رهگذران می انجامد.
براســاس آخرین اطالعات موجــود در محورهای 
مواصالتی استان اصفهان ۱۱۸ نقطه حادثه خیز 
و دارای تصادف شناسایی شده که تنها ۳۷ نقطه 
از آنها ایمن سازی و رفع شده است، همچنین ۶۷ 
نقطه با اولویــت باالی حادثه خیز در این اســتان 
شناسایی شده که ۲۹ نقطه آن رفع و اصالح سایر 

نقاط درحال اقدام است.
     افزایش ۶.2 درصدی فوت ناشی از 

حوادث رانندگی
در نیمه نخست امسال ۵۳۴ نفر به دلیل حوادث 
ترافیکی در استان اصفهان جان باختند که از این 
تعداد ۱۰۱ نفر زن و ۴۳۳ نفر مرد بودند؛ این خبر را 

مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان به ایرنا گفت.
علــی ســلیمانپور افــزود: میــزان فــوت ناشــی از 
تصادفــات در این مدت نســبت به مدت مشــابه 
سال گذشته با ۵۰۴ نفر شامل ۹۵ زن و ۴۰۹ مرد، 

۶.۲ درصد افزایش یافته است.
وی همچنیــن اظهــار داشــت: در ۶ ماه نخســت 
امســال ۱۲ هــزار و ۲۵۳ نفــر در تصادفــات دچــار 
مصدومیــت شــدند که نســبت بــه مدت مشــابه 
ســال ۹۹ با ۱۱ هــزار و ۲۱۸ نفــر معــادل ۹.۲ درصد 

افزایش داشته است.
     افزایش 1۰ درصدی ماموریت های 

تصادفات شهری اورژانس اصفهان
مدیر حوادث و فوریت های پزشــکی اصفهان نیز 
دربــاره ماموریت های تصادفی در اســتان به ایرنا 
گفــت: در ۶ مــاه نخســت امســال ۱۵۰ هــزار و ۳۳ 
ماموریت توسط اورژانس ۱۱۵ اصفهان انجام شد 
که از این تعداد ۳۴ هزار و ۷۵۱ ماموریت مربوط به 

حوادث رانندگی بود.
غفور راســتین افزود: در این مدت ماموریت های 
انــس پیش بیمارســتانی نســبت  تصادفــی اورژ
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ۱۴ درصــد افزایــش 

داشته است.
وی همچنیــن تعــداد ماموریت هــای تصادفــی 
شــهری در نیمه نخست امســال را ۲۴ هزار و ۱۴۲ 
فقره اعــالم و اضافه کرد: این ماموریت ها نســبت 
به مدت مشابه ســال قبل با ۲۱ هزار و ۹۵۲ فقره، 

۱۰ درصد افزایش داشته است.
مدیــر حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان 
اصفهــان ادامــه داد: ماموریت هــای تصادفــات 
جاده ای در نیمه نخســت امســال نیز بــا ۱۰ هزار و 
۶۰۹ فقره، ۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال 

قبل افزایش نشان می دهد.
وی در بــاره تصادفــات شهرســتان اصفهــان نیــز 
اظهار داشت: در ۶ ماه نخست امسال، تصادفات 
شــهری در این شهرســتان ۱۲ درصد و تصادفات 

جاده ای ۱۶ درصد افزایش یافته است.
به گفته رییــس پلیــس راه اصفهان، تصــادف در 
خ می دهد  پهنــه اصفهان یــا در عمــق محورهــا ر
که دلیل آن خــواب آلودگی و عدم رعایت ســرعت 
مطمئنــه اســت و یــا در حاشــیه شــهرها بدنبــال 
عدم رعایت حق تقدم و بــی نظمی های ترافیک 

اتفاق می افتد.
ع افــزود: اصــالح یا رفــع نقاط  ســرهنگ اصغــر زار
حادثــه خیــز، آشکارســازی، اســتقرار مامــوران 
راهنمایــی و رانندگــی در محورهــای پرخطــر، 
راهکارهــای  از  ســازی  فرهنــگ  و  آمــوزش 

مدیریت این چالش است.
     انسان، عامل اصلی بروز تصادفات 

جاده ای
اما مدیرگــروه راه آهن و برنامه ریــزی حمل و نقل 
دانشــکده عمران دانشــگاه اصفهــان بر ایــن باور 
اســت که عامل انســانی، جاده، خــودرو و عوامل 

محیطی در بروز تصادف تاثیر دارد.
محســن ابوطالبی تاثیر عامل انســانی را بیشــتر از 
عوامــل دیگر عنــوان کــرد و افــزود: عامل انســانی 
بطور مستقیم علت ۷۵ درصد از تصادفات است، 
حتی بطور غیر مستقیم انسان به دلیل اینکه تنها 
عامل هوشــمند اســت ۹۶ درصد در بروز تصادف 

نقش ایفا می کند.
وی افزود: در کنار توجه به ارتقای کیفیت عوامل 
دیگــر و رفــع نواقــص خودروهــا و جــاده، عامــل 
انســانی نیاز بــه آموزش هــای بــه روز دارد چرا که 
تمرکــز و کار روی عامل انســانی کمتریــن هزینه را 
نســبت به عوامــل دیگــر دارد و حتی جلــوی تاثیر 

عوامل دیگر را هم در تصادفات می گیرد.
ابوطالبی افزود: نیازمند تدوین یک برنامه جامع 
با زمــان بنــدی کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت برای 

کاهش تصافات در کشور هستیم.
ارتقای ایمنی افزون بر ۸۰ درصد راه های استان

بــه گفتــه معــاون راهــداری اداره کل راهــداری 
به طــور  اصفهــان  جــاده ای  نقــل  و  حمــل  و 
تقریبــی روزانــه یــک میلیــون تــردد در راه هــای 
اســتان اصفهــان ثبــت می شــود؛ موضوعــی کــه 

ضرورت ایمن سازی این راه ها را نشان می دهد.
فرزاد دادخواه افزود:  ایمن سازی و ارتقای ایمنی 
بیــش از ۸۰ درصــد جــاده و راه هــای شــریانی این 
اســتان انجــام شــده و ایــن عملیــات در راه هــای 
شــریانی باقیمانده نیز کــه بخش عمــده آن ها در 
محورهای شــرق اســتان و نایین به سمت خور و 

بیابانک قرار دارد در حال انجام است.
گفتــه وی، شــانه ســازی و اصــالح شــیب  بــه 
شــیروانی راه هــا  به عنــوان یکــی از اقدامــات مؤثر 
در ایمن ســازی و ارتقای ایمنــی راه هــا در حــوزه 
راهــداری اســتان، به صــورت امانــی در حــال 
گونی خودروها و خروج  اجراســت تا در صورت واژ
آن هــا از محــور بــه دلیــل خواب آلودگــی، آســیب 
و خســارت مالــی و جانــی کمتــری بــه هم وطنان 

وارد شود.  
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای اصفهان بابیان اینکه عملیات خط کشی 
راه هــا، نصــب گارد ریــل، تعمیــر گارد ریل هــای 
آســیب دیده، نصــب تابلــو عالئــم و آشکارســازی 
و ایمن سازی مقاطع اولویت دار در حال اجراست 
اضافه کــرد: پیگیری های الزم برای ایمن ســازی 
مقاطعی از راه ها کــه نیاز به قــرارداد یا کار خاصی 

توسط ماشین آالت دارد، در حال انجام است.
دادخواه خاطرنشــان کرد: عملیات رفع نقاط پر 
تصادف در محورهای غیر شریانی استان اصفهان 
گــروه امانــی و به صــورت شهرســتان بــه  توســط 

شهرستان در حال اتمام است.
وی بــا اشــاره بــه وجــود محدودیت هــا از نظــر 
تخصیــص اعتبــارات، بیــان کــرد: پیگیری هــای 
الزم بــرای مــواردی از راه ها هــم که نیاز بــه اعتبار 
ویژه دارد در حال انجام اســت و به طور قطع رفع 
نقــاط پــر تصــادف به عنــوان اولویــت نخســت در 
دستور کار اداره کل راهداری قرار دارد و همه این 

موارد به زودی مرتفع خواهد شد.
دادخــواه افــزود: نقــاط پر تصــادف با همــکاری و 
همراهــی پلیــس  راه اســتان شناســایی شــد و بــا 
بهره گیــری از ماشــین آالت و بــا تــالش کارکنــان 
ک بــرداری،  راهــداری، مجمــوع عملیــات خا
ک ریزی، ترانشه برداری و کلیه فعالیت هایی  خا
که برای اجرای آن نیاز به استفاده از بلدوزر، بیل 
مکانیکــی و ســایر ماشــین آالت راهــداری بــود، 

در این نقاط انجام شد.
اســتان اصفهــان دارای ۱۱ هــزار و ۵۰۰ کیلومتر راه 
اســت که به دلیل موقعیــت خــاص آن در مرکز به 
عنوان چهــار راه ترانزیت بار و مســافر کشــور، رتبه 
اول حمل بار و رتبه سوم حمل مسافر را داراست.
ایــن خطــه بــا وســعت ۱۰۷ هــزار کیلومتــر مربــع  
انواع شــبکه های بزرگراهــی، آزادراهــی، اتوبانی و 

روستایی کشور را در خود جای داده است.

گزارش

اجتماعــی  تأمیــن  مدیــرکل 
اســتان اصفهــان گفــت: تعــداد 
مستمری بگیران تأمین اجتماعی 
در اســتان حــدود یــک میلیــون و ۲۰۰ هزار اســت که 
در مقایســه بــا آمار کشــور حــدود هشــت تــا ۹ درصد 

بیمه شدگان کشوری از استان اصفهان هستند. 
محســن ریاضی مدیرکل تأمیــن اجتماعی اســتان 
اصفهــان در خصــوص هدف گــذاری طــرح ۳۰۷۰، 
گفت: هدف گذاری بر این بوده که با اجرا شدن طرح 
۳۰۷۰ در تأمین اجتماعی با ارائــه دادن ۳۰ خدمت، 
کز را شاهد باشیم و  کاهش ۷۰ درصدی مراجعه به مرا
البته جا افتادن این طرح نیاز به زمان دارد. طبق آمار 
و اطالعات در دست در شــرایط فعلی ۲۰ تا ۳۰ درصد 
هدف طرح ۳۰۷۰ تحقق پیدا کرده و در شعب کوچک 

تا ۵۰ درصد نیز اعالم شده است.
وی با اشــاره به مهم ترین خدمات ارائه شده توسط 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی، تصریــح کــرد: تأمیــن 
اجتماعی به بیمه شدگان و مستمری بگیران خدماتی 
مشخص شده در قانون تأمین اجتماعی کشور ارائه 

می دهد کــه مهم ترین این خدمات بازنشســتگی، 
از کارافتادگــی، خدمــات درمانی، ایــام بیماری، ایام 
بارداری، بیمه بیکاری، هزینه پروتز و اروتز، هزینه کفن 

و دفن و ازدواج است.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به 

تعداد بیمه شدگان استان اصفهان در مقایسه با تعداد 
بیمه شدگان کشور، ادامه داد: تعداد مستمری بگیران 
تأمیــن اجتماعــی در اســتان اصفهــان حــدود یــک 
میلیون و ۲۰۰ هزار اســت که در مقایســه با آمار کشور 
کــه ۱۴ میلیــون اســت، حــدود هشــت تــا ۹ درصــد 

بیمه شدگان کشوری از استان اصفهان هستند.
وی افزود: از میان افراد بیمه شــده استان حدود ۱۸ 
هزار نفر بیمه بیــکاری می گیرند، میــزان مبلغ بیمه 
بیــکاری بــه منظــور متفــاوت بــودن دســتمزد افراد 
متفاوت است؛ در فرمول مستمری بیمه بیکاری ۵۵ 
درصد متوسط حقوق دستمزد ۹۰ روز آخر کارکرد افراد 
گر فردی متأهل باشــد تا چهار نفر، ۱۰ درصد  است و ا

حداقل حقوق آن سال به آن ها پرداخت می شود.
ریاضی خاطرنشان کرد: چشم انداز سازمان تأمین 
اجتماعی بودن ســازمانی پایدار، چابک و سرآمد در 
ارائه خدمات به ذی نفعان است. افرادی وجود دارند 
که به طور خاص بیمه شده اند، اما این طور نیست که 
برای قشر یا افرادی تســهیالت ویژه ای در نظر گرفته 
شود؛ بیمه شدگان همگی با نرخ مشخص شده در 
قانون تأمین اجتماعی کشور سنجیده شده و برخی 
از بیمه شــدگان که خواســتار حمایت بودند، دولت 
حق بیمه ســهم کارفرمــای آن هــا را بر عهــده گرفته 
است؛ از لحاظ شرایط و نرخ برای آن ها تفاوتی ایجاد 

نخواهد شد.

انقــالب  عمومــی و  دادســتان 
اصفهان با اشاره به اینکه حساب 
کشــاورزان  گــران از  اغتشــاش 
اصفهانی جدا است، گفت: کشــاورزان این استان 
همواره گام به گام نظام حرکت کرده و اهل اغتشاش 

و آشوب نیستند.
علــی اصفهانــی در ایــن زمینــه اظهــار داشــت: در 

اعتراض های اخیر کشــاورزان به وضعیت بی آبی، 
برخی افراد سودجو اقدام به اعمال مجرمانه از جمله 
تخریب اموال عمومی و شخصی کردند که همانطور 
که امام جمعه محترم اصفهان نیز اشاره کردند، این 
افراد مغرض و سودجو حسابشان از کشاورزان عزیز 
که خودشــان بعضــا از رزمنــدگان و جانبــازان دفاع 
مقدس و خانــواده معظم شــهدا می باشــند، جدا 

است و سعی می کنند کشاورزان عزیزی که همواره 
مدافع انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی بوده 

را تحریک تا به نیات شوم خودشان دست یابند.
کید  دادســتان عمومی و انقالب اصفهان ضمن تا
بر اینکه باید عدالت آبی در استان های پرتنش اجرا 
ک عمل  شود و قانون و مصوبات شورای عالی آب مال
قرار گیرد، از کشاورزان خواست تا با خویشتن داری 

اجازه ندهند مورد سو استفاده قرار گیرند.
کید بر رعایت  این مقام قضائی همچنین ضمــن تا
حق آبه ها از مسئوالن وزارت نیرو خواست تا هرچه 
ســریع تر وضعیــت تقســیم عادالنــه آب در اســتان 
اصفهان و استان های همجوار را بررسی و بر اساس 
میزان منابع آبی موجود، یک تقسیم بندی عادالنه 

انجام دهند.

خبر

خبر

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق استان 
اصفهان، گفــت: در مهرماه که مقــارن با اعیاد 
ربیع و رونق ازدواج است، ۸۷۰ ازدواج در مقابل 

۸۰۰ طالق در استان اصفهان ثبت شد. 
کبر صافی اصفهانی در دیدار هیات مدیره  علی ا
جدید کانون سردفتران ازدواج و طالق استان 
اصفهان با نماینده ولی فقیه در اســتان و امام 
جمعه اصفهان، گزارشی از تحوالت نوین ثبت 
ازدواج و طالق و ایجاد دفتر الکترونیک ازدواج 

همچون طالق ارائه کرد.
وی بــا بیان اینکــه در رنــگ بنــدی ازدواج در 
کشور، استان اصفهان در وضعیت قرمز ازدواج 
قــرار دارد، گفت: در شــهریورماه امســال تعداد 
طالق هــای ثبت شــده در اســتان حــدود هزار 

طالق و ازدواج ها حدود ۷۰۰ مورد بوده است.
صافــی اصفهانــی افــزود: در مهرماه کــه مقارن 
بــا اعیــاد ربیــع و رونــق ازدواج اســت، طالق ها 
حــدود ۸۰۰ مــورد و ازدواج ها حــدود ۸۷۰ مورد 

بوده است.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق استان 
اصفهــان، کاهــش ازدواج از یــک ســو و رشــد 
طالق از ســوی دیگر در اســتان را بســیار نگران 

کننده دانست.
وی خاطرنشان کرد: کانون سردفتران ازدواج 
و طالق اســتان اصفهان با زیرمجموعه حدود 
۲۰۰ دفترخانه فعال در استان و برخوردار بودن 
از ظرفیت و تــوان علمی و تجربی ســران دفاتر، 

آمادگی دارد کــه در دفترخانه هــا و یا مکانی که 
اوقــاف یــا میــراث فرهنگــی در اختیــار گــذارد، 
در حــوزه مشــاوره های پیــش از طــالق و پیش 
از ازدواج فعالیــت کنــد و بتوانــد ســهم و نقش 
موثــری در توســعه ازدواج و کاهــش طالق ایفــا 

کند.
صافــی اصفهانــی در ادامــه از عــدم حضــور 
مســئوالن ذی ربط در حوزه ازدواج و طالق در 
شــورای فرهنگ عمومی اســتان انتقاد کرد و از 
امــام جمعه اصفهــان درخواســت کــرد رییس 
کانــون ســردفتران ازدواج و طــالق اســتان را به 

عضویت  این شورا منصوب کند.
بــه نقــل از روابــط عمومی کانــون ســردفتران 
ازدواج و طالق استان اصفهان، این پیشنهاد با 
استقبال امام جمعه اصفهان همراه شد است.
آیت اهلل طباطبایی نژاد_ امام جمعه اصفهان 
بر ضرورت سهمیه بندی ثبت ازدواج همچون 
طــالق بیــن ســردفتران و موازنــه درآمــد آنــان 
کید کرد و قول مســاعد داد که ایــن مهم را به  تا

مسئوالن امر گوشزد کند.

تعــداد پرونده هــای صلح و ســازش در اســتان 
اصفهان از میانگین کشوری باالتر است.

رئیس کل دادگستری استان در اولین نشست 
شورای مدیران قضایی دادگستری این استان 
گفت: استان از ظرفیت باالیی برای افزایش این 

تعداد پرونده ها برخوردار است.
حجــت االســالم اســداهلل جعفــری بــه بررســی 
آخریــن وضعیــت دادگســتری ها اشــاره کــرد و 
گفت: دستور کار اصلی ما براساس سناد تحول 

قوه قضاییه است.
وی رفــع اطالــه دادرســی مهم تریــن برنامــه 
دادگســتری دانســت و افزود: درصدد هستیم 
بــا تمامی ظرفیت هــای پیــش بینــی شــده در 
قانون اقدام کنیــم که تا ۴ ماه آینــده به نتیجه 
محسوس دست یابیم.  رئیس کل دادگستری 
اســتان گفت: فســاد به هــر نحــوه و شــکلی و از 
ســوی هر فرد و گروهی باشد دســتگاه قضایی 

قاطعانه مقابله و مبارزه می کند. 
حجت االســالم جعفری با بیان این که حضور 
میدانی مدیران قضایی در دستور کار قرار دارد 
و شاخص اصلی عملکرد جهادی است، گفت: 

هر جایی کار مــردم گره خــورده اتــاق کار ما نیز 
همان جا است. 

وی بــه مطالبــه کشــاورزان اصفهانــی اشــاره 
کــرد و افــزود: کشــاورزان دارای حــق هســتند و 
قانون ایــن حــق را داده اســت و در عیــن حــال 
همه مطالبــه گــران باید مراقــب باشــند بهانه 
به دســت معاندین و افراد سودجو ندهند و ما 
در کنار استاندار و اعضای شورای تامین پیگیر 

مطالبات هستیم. 
رئیس کل دادگستری استان گفت: در مسئله 
گــر مســئولی تکلیــف  آب و هــر موضــوع دیگــر ا
قانونــی را انجام نــداده و کوتاهی کرده باشــد و 
ترک فعلی صورت گرفته دستگاه قضایی ورود 

پیدا می کند.

با محول شدن دبیرخانه ستاد استانی مقابله 
بــا کرونــا بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهان 
ســخنگوی جدید این ستاد در اســتان معرفی 

شد.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه دبیرخانه ستاد 
مدیریت مقابله با کرونا به دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان محول شــده بنابراین رئیس دانشــگاه 
علوم پزشکی اصفهان به عنوان سخنگوی این 

ستاد در استان خواهند بود.

سید رضا مرتضوی در جلسه ستاد استانی مقابله 
با کرونا افزود: دبیرخانه ستاد کرونا در این زمینه 
ورود جدی داشته باشــد و با نظم بیشتری امور 

را دنبال کنند.
کید بر اینکه رسانه ها و دستگا های تبلیغی  وی با تا
گاه ســازی مردم،  اســتان باید با اطالع رسانی و آ
کسیناسیون عمومی و اقناع سازی را  ضرورت وا
در دستور کار قرار دهند افزود: با وجود هزینه های 
کسن،  بسیار زیاد برای دولت در تهیه و تامین وا
برخی شــهروندان اهتمام الزم در این خصوص 

ندارد.
استاندار گفت: با اجرای طرح شهدای سالمت 
آموزش، ترغیب و اقناع ســازی چهــره به چهره و 
کسیناسیون توسط نیرو های بسیج  همچنین وا
و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از اول تا ۱۹ آذر در 

استان اصفهان اجرا می شود.

کارکنــان و بســیجیان  جمعــی از مدیــران، 
آبفــای اســتان اصفهــان بــا حضــور در پایــگاه 
کسیناســیون گلســتان شــهدای اصفهــان  وا
از کادر جهــادی شــاغل در ایــن پایــگاه تجلیل 

کردند. 
کارکنان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

در ایــن پایــگاه حضــور یافتــه و ضمــن اهــدای 
شاخه های گل و بسته های پذیرایی از تالش 
افرادی که مدت هاســت در این پایگاه نسبت 
کسیناسیون شــهروندان اصفهانی علیه  به وا
بیمــاری کوویــد ۱۹ اقــدام می کننــد قدردانــی 

کردند.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق استان اصفهان خبر داد:

اصفهان در وضعیت قرمز ازدواج

نخستین نشست شورای مدیران قضایی دادگستری اصفهان:

کشوری  پرونده های صلح در استان بیشتر از میانگین 

محول شدن دبیرخانه ستاد کرونا به دانشگاه علوم پزشکی:

کرونای استان  معرفی سخنگوی جدید ستاد مقابله با 
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تجلیل آبفای استان اصفهان 
گلستان شهدا کسیناسیون  کادر جهادی پایگاه وا از 
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رئیس پلیــس راهور اســتان اصفهان گفت: 
دودی  شیشــه های  تخلــف  بــا  برخــورد 
نامتعــارف در اصفهــان با قــوت ادامــه دارد 
و شــهروندان از مصوبــه دیــوان عدالــت 
اداری سوءبرداشــت نکنند، شماره گذاری 
کز تعویض  خودروهای شیشه دودی در مرا

ک انجام نمی شود. پال
اظهــار  محمــدی  محمدرضــا  ســرهنگ 
کرد: برخــورد بــا تخلف شیشــه های دودی 
نامتعــارف در اصفهان با قوت ادامــه دارد و 
شــهروندان از مصوبه دیوان عدالت اداری 

سوءبرداشت نکنند.
وی افــزود: شــبهاتی دال بر اینکــه دیــوان 
عدالت اداری مصوب کرده است که شیشه 
دودی آزاد اســت؛ در جامعه ایجاد شده که 
نبایــد از مصوبه هیئــت عمومی دیوان ســو 
کیــد کرده  برداشــت شــود؛ چرا که دیوان تا
فاصله ســه متری برای تشــخیص درســت 
نیست و عدد سه باطل شده و جریمه آن به 
تشخیص پلیس و افسر کارشناس می باشد.

در برخورد با شیشــه های دودی می توانند 
محدودیت جریمه نداریم

رئیس پلیــس راهــور اصفهــان افــزود: آنچه 
دیــوان عدالــت اداری باطــل کــرده اســت، 
کــه در همــان محــل نبایــد  به ایــن معنــا 
گر خودرو  برچسب برداشته شــود اســت و ا
به دلیل جریمه بیش از سه میلیون تومان 
توقیف شود، به هنگام ترخیص شیشه باید 

اصالح شود.
این مقام انتظامی گفــت: جریمه مربوط به 
شیشــه دودی ۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد 
بــود و افســران در برخــورد بــا شیشــه های 
دودی می تواننــد بــه دفعــات، متخلفــی را 

جریمه کند و محدودیت جریمه نداریم.
کــرد:  خاطرنشــان  محمــدی  ســرهنگ 
ک تشــخیص شیشــه دودی بــر عهده  مــال
مأمــور اســت و شــامل تمــام شیشــه های 
ماشــین می شــود و این جریمه در راســتای 
مســائل انتظامی و امنیتی انجام می شــود 
و شــماره گذاری خودروهای دارای شیشــه 
انجــام  ک  پــال تعویــض  مرکــز  در  دودی 

نمی شود.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان از غیر مجاز 
بودن و برخورد ســازمان محیط زیســت با 

فروشندگان حیوانات وحشی، خبر داد. 
یــگان  فرمانــده  جمشــیدیان  مرتضــی 
حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان گفت: در استان متخلفان 
کــه حیوانــات وحشــی  بســیاری هســتند 
را بــه صــورت غیرمجــاز بــه خریــد و فــروش 

می رسانند.
وی افزود:گزارش های بسیاری از شهروندان 
به دســت مــا می رســد کــه از خریــد و فروش 
حیوانات وحشی ناراحت و معترض هستند.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت 
محیط زیســت اســتان اصفهان بیان کرد: 
طبــق قانــون خریــد و فــروش حیوانــات 
وحشــی جرم اســت و با کســانی که چنین 
تخلــف مجرمانــه ای را انجام دهنــد حتما 
برخــورد خواهد شــد و بــه مراجــع قضایی 

اطالع داده می شود.
وی ضمــن توصیــه بــه شــهروندان مبنــی 
بــر خــودداری از خریــد و فــروش حیوانــات 
وحشــی، گفــت: حیوانــات وحشــی از نظر 
بهداشــتی با بیماری هایی همراه هستند 
کــه ممکــن اســت بــرای انســان خطراتــی 
داشــته باشــد از همیــن رو به هیــچ عنوان 
نگهداری ایــن حیوانــات در شــهر و منــازل 

مسکونی توصیه نمی شود.
جمشــیدیان افزود: برخی بیماری ها بین 
انسان و حیوان مشــترک است و حیوانات 
وحشــی کــه بــه صــورت غیــر مجــاز خرید و 
فــروش می شــوند از لحاظ ایــن بیماری ها 
مــورد آزمایــش و بررســی قــرار نمی گیرنــد و 
همین خطرات بسیاری را می تواند با خود 

به همراه داشته باشد.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت 
محیــط زیســت اســتان اصفهــان با اشــاره 
به اینکــه حیوانــات بایســتی در طبیعــت 
زندگی کنند، اظهــار کرد: بســیاری از افراد 
حیواناتــی ماننــد ســنجاب را در منــزل 
نگهداری می کنند اما این افراد باید بدانند 
که سنجاب حیوانی است که علی رغم جثه 
کوچــک بایســتی در طبیعــت زندگــی کند 
و منــازل مســکونی برای این حیــوان اصال 

جای مناسبی نیستند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان:

شماره گذاری خودروهای
 شیشه دودی انجام نمی شود

برخورد سازمان
 محیط زیست با فروشندگان 
حیوانات وحشی در اصفهان 

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان: 

کشور اصفهانی هستند  ۹ درصد بیمه شدگان 

دادستان عمومی و انقالب اصفهان: 

کشاورزان اصفهانی اهل اغتشاش نیستند 
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سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان: 

ایجاد نمایندگی میراث فرهنگی در شرق اصفهان 
مستلزم ساختار اداری جدید است

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان 
اصفهان گفت: درخواســت هایی 
در  فرهنگــی  میــراث  نمایندگــی  بر ایجــاد  مبنــی 
شهرســتان های نوبنیاد شــرق اســتان مطرح شــده 
است که این کار نیاز به ایجاد ساختار اداری جدید دارد. 
علی کامیابی با بیان اینکه به تازگی چهار شهرستان در 
شرق اصفهان تشکیل شده اســت، گفت: پیشنهاد 
نمایندگی میــراث فرهنگی بــه وزارت میراث فرهنگی 
ارائه شده است، اما به نتیجه رسیدن آن زمان بر است 
و از طرفی محدودیت هایی برای گسترش تشکیالت 

ساختاری برای وزارتخانه وجود دارد.
بر اســاس مصوبــه هیــات وزیــران امســال شــهر های 
جرقویه، ورزنه، هرند و کوهپایه در شرق استان اصفهان 

به شهرستان ارتقاء یافتند.
وی افزود: آثار تاریخی و میراث فرهنگی ارزشمندی با 
جلوه ها و ویژگی های منحصر به فــرد مانند تزیینات 
گچبری در شرق اصفهان وجود دارد، اما اعتبارات این 

اداره کل برای نگهداری و مرمت آن ها محدود است.
سرپرســت اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی اســتان اصفهان افزود: حدود یک هزار 
و ۸۵۰ اثــر تاریخی ثبت ملــی شــده دارد، امــا اعتبارات 
موجود برای آن هــا حدود ۲۵۰ میلیارد ریال اســت که 
با یک حساب ســاده و تقســیم بر تعداد آثار می بینیم 
که این اعتبار پاســخگوی آن ها نیست و ممکن است 
سال ها طول بکشــد تا یک اثر تاریخی، یک بار مرمت 
شود مگر آنکه این بنا ها به نهاد های عمومی یا خصوصی 
گذار شــود تا آن ها بــرای مرمت و حفاظــت از این آثار  وا

کمک کنند.
کید بر لزوم افزایش ســقف اعتبــارات مورد نیاز  وی با تا
برای حفاظت و مرمت بهتر و بیشــتر بنا های تاریخی 
شــرق اصفهــان، گفت: ایــن منطقــه در مســیر جاده 
باستانی راه ابریشم و در امتداد مســیر زاینده رود واقع 
شده و از ظرفیت های بسیاری بمنظور توسعه صنعت 
گردشگری برخوردارست که باید بطور ویژه به آن نگاه 

کرد تا این ظرفیت ها به فعلیت برسد.
کامیابی یکــی از خواســته های مهــم اداره کل میراث 

فرهنگی استان اصفهان را تخصیص اعتبارات بیشتر 
برای حفاظــت و مرمت آثار تاریخی دانســت و تصریح 
گر این اتفاق بیفتد دست ما برای رسیدگی بیشتر  کرد: ا

به آثار ارزشمند محور شرق اصفهان بازتر خواهد بود.
وی بــا اشــاره بــه جلســه ای کــه بــا حضــور شــهرداران 
شهر های شــرق اصفهان و نماینده مردم اصفهان در 
مجلس درباره محور گردشگری شــرق اصفهان برگزار 
شد، اظهار داشــت: در این جلسه مسائل و مشکالت 
موجود از جمله تعدد بنا هــای تاریخی در این منطقه 
و محدودیــت اعتبارات موجــود برای رســیدگی به آثار 

تاریخی مطرح و بررسی شد.
کامیابی به توســعه گردشــگری و بوم گردی در شــرق 
اصفهان در ســال های اخیر اشــاره و تصریح کرد: یکی 
از مســائل مطرح شده از ســوی شــهرداران شهر های 
شرق اصفهان، برخی ایراد هایی بود که توسط نیروی 
انتظامی در این زمینه گرفته می شــود و مقرر شــد این 

موضوع پیگیری و برطرف شود.
سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان 
گفت: پیشنهادی نیز مبنی بر تشکیل کمیته حفاظت 
از میراث فرهنگی و توسعه گردشــگری در محور شرق 
اصفهان از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد 
که مورد استقبال این اداره کل قرار گرفت و امید است به 

زودی این کمیته تشکیل شود.
کامیابی همچنین با اشاره به آمادگی استان اصفهان 
برای ورود گردشگران خارجی با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی و در قالب ســفر های ایمن، اظهار داشت: 
نخستین گروه در این زمینه از روسیه وارد کشورمان 
شــده اند کــه ســفر بــه اصفهــان یکــی از برنامه های 

آنهاست.
منطقه شرق اصفهان از خوراسگان در شرقی ترین نقطه 
کالنشهر اصفهان قرار گرفته تا تاالب گاوخونی، دارای 
جاذبه های تاریخی و گردشگری بسیاری مانند تپه های 

ماسه ای، تاالب گاوخونی و آثار معماری با ارزش تاریخی 
است که بسیاری از آن ها مربوط به سده های پنجم و 

ششم هجری قمری است.
مسجد جامع برسیان، قلعه هزارساله قورتان دومین 
بنای خشــتی و گلی ایران، اســتراحتگاه شاه عباسی 
کبر  ورزنه، مسجد جامع ورزنه، آب انبار حاج میرزا علی ا
میرمیران، کاروانسرای قلعه خرگوشی، مسجد جامع 
هرنــد، روســتای تاریخی قهــی، خانه شــیخ جواهری 
کوهپایــه و کارونســرای عباســی کوهپایه از جملــه آثار 

تاریخی این محور گردشگری است.
استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار بنا و اثر تاریخی که یک 
هزار و ۸۵۰ مورد آن به ثبت ملی و هفت اثر آن به نام های 
میدان نقش جهان، کاخ چهلستون، باغ فین کاشان 
و مسجد جامع و سه قنات به نام های  وزوان، مزدآباد  
و مون به ثبت جهانی رسیده، کانون توجه گردشگران 

داخلی و خارجی است.

اســتان  گمنــام  شــهید  هفــت 
اصفهان از طریق انجــام آزمایش 

DNA شناسایی شدند. 
 DNA هفت شــهید گمنام از طریــق انجام آزمایــش
شناســایی شــدند. این شــهدای عزیز در سال های 
گذشته، پس از عدم شناسایی )علیرغم تالش های 
انجــام شــده( به عنــوان شــهید گمنــام در شــهر ها و 

دانشگاه ها دفن شده بودند.
شهید محمدرضا شــفیعی، فرزند نعمت اله، متولد 
۱۳۴۴، جمعی لشــکر ۸ نجف اشــرف از فالورجان به 
جبهه اعزام شــد و در تاریخ ۵ دی ۱۳۶۵ در عملیات 
رمضان در پاســگاه زید به فیض شــهادت نائل آمد و 
کش در منطقه بر جای ماند. پیکر مطهر این  پیکر پا
شهید به عنوان شهید گمنام در سال ۱۳۹۹ در بهداری 

نیروی زمینی در تهران دفن شد
شهید مهدی سلطانی قمبوانی، فرزند عبداله، متولد 
۱۳۴۰، از اصفهان به جبهه اعزام شد و در تاریخ ۵ دی 
۱۳۶۵ در عملیات کربــالی ۴ در ام الرصاص به فیض 
کش در منطقــه بر جای  شــهادت نائل آمد و پیکــر پا
ماند. پیکر مطهر این شهید به عنوان شهید گمنام در 

سال ۱۳۹۲ در چابکسر گیالن دفن شد.

شهید محسن اســماعیلی پژوه، فرزند کریم، متولد 
۱۳۴۵، از اصفهان به جبهه اعزام شد و در تاریخ ۲۳ تیر 
۱۳۶۱ در عملیات رمضان به فیض شهادت نائل آمد 
کش در منطقه بر جای ماند. پیکر مطهر این  و پیکر پا
شهید به عنوان شهید گمنام در سال ۱۳۹۷ در قائم 

شهر دفن شد.
شهید خلیل فلک رفعت، فرزند محمد، متولد ۱۳۴۴، 

جمعی لشکر ۱۴ امام حسین )ع( از اصفهان به جبهه 
اعزام شد و در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۶۱ در عملیات رمضان 
کش در منطقه  به فیض شــهادت نائل آمد و پیکر پا
بر جای ماند. پیکر مطهر این شهید به عنوان شهید 
گمنــام در ســال ۱۳۹۸ در دانشــگاه دولتــی بجنــورد 

دفن شد.
شهید محمد بدیعی، فرزند حبیب اله، متولد ۱۳۵۰، از 

کاشان به جبهه اعزام شد و در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۶۷ 
در تک دشمن در والفجر ۸ به فیض شهادت نائل آمد 
کش در منطقه بر جای ماند. پیکر مطهر این  و پیکر پا
شهید به عنوان شهید گمنام در سال ۱۳۹۵ در شهر 

زهکلوت کرمان دفن شد.
شهید حســین حاجی زادگان بیدگلی، فرزند قدرت 
اله، متولــد ۱۳۵۰، از آران و بیدگل به جبهه اعزام شــد 
و در تاریــخ ۲۸ فروردین ۱۳۶۷ در تک دشــمن در فاو 
کش در منطقه  به فیض شــهادت نائل آمد و پیکر پا
بر جای ماند. پیکر مطهر این شهید به عنوان شهید 
گمنام در ســال ۱۳۹۳ در هندیجان خوزســتان دفن 
شد. شهید رسول قاســمی، فرزند غالمعلی، متولد 
۱۳۴۹، جمعی لشــکر ۸ نجف اشــرف از نجف آباد به 
جبهه اعــزام شــد و در تاریــخ ۱۰ خــرداد ۱۳۶۷ در تک 
دشــمن در فــاو به فیــض شــهادت نائــل آمــد و پیکر 
کش در منطقه بر جای ماند. پیکر مطهر این شهید  پا
به عنــوان شــهید گمنــام در ســال ۱۳۹۳ در ماســوله 

استان گیالن دفن شد.
 پس از ســال ها چشــم انتظاری، خبر شناسایی این 
هفت شهید به خانواده ایشان اطالع داده شد و این 

خانواده ها از چشم انتظاری درآمدند.

خادمــان  از  »تجلیــل  برنامــه 
کشــور،  سراســر  نهج البالغــه« 
بهمن ماه امسال از سوی مؤسسه 

نور نهج البالغه استان اصفهان برگزار می شود. 
در جلسه برنامه ریزی تجلیل از خادمان نهج البالغه که 
با حضور مدیر و اعضای مؤسسه نور نهج البالغه استان 
اصفهان و رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان برگزار شد، اجرای برنامه تجلیل 
از خادمان نهج البالغه در بهمن ماه امسال در اصفهان 

مورد تصویب قرار گرفت.

حجت االســالم والمســلمین ابوالفضــل یعقوبــی 
رئیس گــروه قــرآن و عتــرت اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی اســتان اصفهــان در خصوص ایــن برنامــه، 
گفت: یکی از برنامه های طرح ملی کاشان، پایتخت 
نهج البالغه ایــران، تجلیل از پیشکســوتان و فعاالن 
حــوزه نهج البالغــه بــود کــه بــا همفکری ایــن افــراد، 
پیشنهاد داده شد عنوان برنامه، »تجلیل از خادمان 
نهج البالغه« باشــد و با توجه به اینکه این طرح ملی 
اســت، ســعی می شــود فعــاالن حــوزه نهج البالغــه 

شناسایی شده و به نحو احسن از آنها تقدیر شود.

وی افــزود: مکاتبــه بــا ادارات کل فرهنــگ و ارشــاد 
اسالمی اســتان ها انجــام شــده اســت، تا نســبت به 
معرفی و ثبت نام فعاالن حوزه نهج البالغه در استان 

خود اقدام کنند.
حجت االســالم والمســلمین علی اصغر بیگی مدیر 
مؤسســه نور نهج البالغه اســتان اصفهــان و مجری 
برنامه، ضمــن ارائــه گزارشــی از فعالیت هــای انجام 
شده، از برگزاری جلســات مدون و منظم از چند ماه 
کنون خبر داد و گفت: ضمن بهره گیری از  گذشــته تا
آرای صاحب نظران نهج البالغه در حوزه های علمیه و 

دانشگاه ها، آیین نامه ای تنظیم شده است که با نظر 
شورای سیاستگذاری به دنبال تکمیل آن هستیم 
و در این برنامه ســعی می کنیم از تمــام ظرفیت های 

استان در حوزه نهج البالغه استفاده شود.
وی افزود: شناسایی فعاالن نهج البالغه از دو طریق 
انجام می شــود؛ در بخش اول ســایتی طراحی شده 
اســت که فعاالن این حوزه در رشته هایی که تعریف 
می شــود، ثبت نام می کنند و در بخش دوم، افرادی 
که فعال حوزه نهج البالغه هســتند، ولی بــا توجه به 
جایگاهــی کــه دارنــد، ثبت نــام نمی کننــد، از طریق 

متخصصان تعیین شده شناسایی می شوند.
مدیرعامل مؤسسه نور نهج البالغه استان اصفهان 
تصریح کرد: با توجه به گســتردگی موضوع و گستره 
توزیــع آن در ســطح ملــی، ســعی می کنیــم از داوران 
تخصصی نهج البالغــه در رشــته های مختلف بهره 

ببریم.
در پایان جلسه مصوب شد شناسایی مترجمان، 
مفســران و مؤلفــان از طریــق ثبت نــام در ســایت و 
همچنین تحقیق میدانی انجام شود، ولی فعاالن 
رســانه های تخصصــی اعــم از مکتــوب و مجــازی، 
مدرســان و مربیان، فعاالن حوزه فضــای مجازی، 
هنرمندان، خیران، واقفان و حافظان فقط از میان 
ثبت نام شــوندگان در ســایت شناســایی شــوند. 
ثبت نام نیز تا ۱۵ آذرماه سال جاری از طریق سایت 

www.nahj-esf.com انجام می شود.

گمنام استان اصفهان  شناسایی ۷ شهید 

از خادمان نهج البالغه در اصفهان تجلیل می شود 

خبر

خبر

خبر

منطقــه  اجتماعــی  فرهنگــی  اداره  رئیــس 
بســته  دو  تهیــه  از  اصفهــان  شــهرداری   ۱۲
آموزشی"مشق بدون اشک" و "تسالی فقدان" 

مرتبط با تبعات دوره کرونا خبر داد.
کــرد: برنامه هــای اداره  کــرم قپانچــی اظهــار  ا
فرهنگی اجتماعی متناســب با شــرایط زمانی و 
نیاز شــهروندان منطقــه تنظیم می شــود که در 

تمام فصول سال روال متفاوتی دارد.
وی افزود: با توجه به اینکه در دوره شیوع کرونا با 
بحث تعطیلی مدارس مواجه هستیم، اقداماتی 
در زمینه آموزش والدین برای آموزش فرزندان در 

منزل و دور از مدرسه صورت گرفته است.
وی ادامــه داد: بســته آموزشــی "مشــق بــدون 
اشــک" شــامل ۱۱ کلیــپ در ده قســمت اســت 
کــه توســط مشــاوران تحصیلــی بــا هــدف ارتقــا 
مهارت های والدین تهیه شده و به تکنیک های 

آموزشی اشاره دارد.
وی گفــت: از آنجایــی کــه مهارت هــای ارتباط 
گرفتن با فرزنــدان اهمیت زیــادی دارد، در این 
کید  بســته آموزشــی بر روی ایــن موضوع نیــز تا
شده و تمرکز بر روی دانش آموزان دوره ابتدایی 

است.
رئیــس اداره فرهنگــی اجتماعــی منطقــه ۱۲ 
شهرداری اصفهان، بهبود و ارتقا سالمت روانی 
شــهروندان منطقــه را هدف مهمی عنــوان کرد 
و اظهار داشــت: با توجه به اینکــه در دوره کرونا 
برخــی از خانواده هــا، عزیــزان خــود را از دســت 
دادند، تصمیم بر آن گرفته شــد تا برای آموزش 
ملزومــات مربــوط بــه عبــور از ایــن غــم و تحمل 
فقدان، مجموعه ای با عنوان "تسالی فقدان" 

در ده قسمت تهیه کنیم.
قپانچــی افــزود: در ایــن فیلم هــای کوتــاه چند 
دقیقه ای، تکنیک های روانشناختی برای اینکه 
افــراد دوره ســوگواری را بــه ســالمت پشــت ســر 
بگذارنــد، توســط کارشناســان برجســته حوزه 

روانشناسی آموزش داده شده است.
گفتنی است؛ این دو بسته آموزشی در استودیو 
ضبط شده و در بستر شــبکه های اجتماعی در 

اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

 فرمانــدار شهرســتان تیــران و کــرون در غــرب 
گفــت: رونــق و اثرگــذاری  اســتان اصفهــان 
صنعت گردشــگری در ایــن منطقــه در دوران 

پس از کرونا به پیوست فرهنگی نیاز دارد. 
فرهنــگ  شــورای  در  حججــی  مجیــد 
کــرون در محــل دفتــر امــام  عمومی تیــران و 
جمعه افزود: ســرمایه گــذاری و برنامــه ریزی 
بلند مدت در حوزه گردشگری این شهرستان 
صورت گرفته اســت کــه در دوران پســا کرونا، 

اقتصاد و اشتغال را رونق می بخشد.
کــرون بــه ادارات عضــو  فرمانــدار تیــران و 
شــورای فرهنــگ عمومی بــه صــورت ویــژه به 
اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی ماموریت داد تا 
پیوست نگاری برای دیگر حوزه های و اجرای 

پروژه های شهرستان انجام شود.
وی تشــکیل کارگــروه تخصصی و کارشناســی 
برای بومی سازی انتظارات، تعریف چشم انداز 
و مطالعــه فرصت هــا برای ایــن موضــوع را 
ضــروری دانســت وگفــت: الزم اســت کــه یک 
گــروه  متخصــص و توانمند برای ایــن موضوع 

تشکیل شود.
حججــی بــا بیان اینکــه مشــکالت اقتصــادی 
بر نیازها و ارزش هــای فرهنگی تاثیر گذاشــته 
است، خاطرنشان کرد: برنامه ریزی و هدایت 
فعالیت هــا و پیشــگیری از بــروز آســیب های 

اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است.
بیــن  افزایــی  هــم  و  هماهنگــی  نبــود  وی 
دســتگاه های این حوزه را نیز چالش و آسیب 
جدی در شهرستان برای ارائه برنامه جامع و 
موثر دانســت و گفت: کار جزیره ای مشکلی را 

از حوزه فرهنگی رفع نخواهد کرد.
رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی تیران 
کــرون گفــت: برنامه ریــزی بــرای پیوســت  و 
نــگاری فرهنگــی بــا مصوبــه شــورای فرهنگ 

عمومی انجام می شود.
اقبال صالحــی افــزود: توجه بــه ظرفیت های 
بومی و متناســب بــا شهرســتان این کار انجام 

خواهد شد.
غــرب  کیلومتــری   ۴۵ در  کــرون  و  تیــران 
اصفهان،بــا قدمــت هفــت هــزار ســاله یکی از 
مناطــق دارای ظرفیــت گردشــگری اســت و 
کنــون ۱۲ مرکــز اقامتی ســنتی در ایــن خطه  تا

تاسیس شده است.

معــاون فرهنگی-تبلیغــی اداره کل تبلیغــات 
اســالمی اصفهان از برگــزاری مســابقه بــزرگ 
کتابخوانی از کتاب کار باید تشکیالتی باشدویژه 
اعضــای شــبکه امامــت اســتان اصفهــان بــه 

مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی خبر داد. 
حجت االســالم حســین کیانی معاون فرهنگی 
کل تبلیغــات اســالمی اصفهان  تبلیغــی اداره 
ح تحول اجتماعی مســجد  گفــت: دبیرخانه طر
محور اســتان اصفهان به مناسبت هفته کتاب 
و کتابخوانی مســابقه کتابخوانی ویــژه اعضای 

شبکه امامت استان اصفهان برگزار می کند.
وی با برشــمردن مزایــای مطالعه کتــاب دراین 
عصــر حاضــر و اهمیــت تربیــت نســل جــوان بــا 
فرهنــگ مطالعــه و کتابخوانی عنــوان کرد: این 
مســابقه در راســتای ترویــج فرهنــگ مطالعه و 
کتابخوانی از کتاب »کار باید تشــکیالتی باشــد« 

برگزار خواهد شد.
کل تبلیغــات  معــاون فرهنگــی تبلیغــی اداره 
اســالمی اصفهان افــزود: محتــوای کتــاب »کار 
بایــد تشــکیالتی باشــد« بــا موضــوع »منظومــه 
فکری مقام معظم رهبری درباره تشکیالت« اثر 

نویسنده »محمود زارعی« است.
وی یادآور شــد: عالقه منــدان به شــرکت در این 
مســابقه می تواننــد جهــت دریافــت کتــاب بــه 
  https://b « صورت نسخه الکترونیکی از درگاه
۲n.ir/r۸۱۶۲۰«  و نســخه اینترنتی کتــاب را از 
درگاه »https://reader.fidibo.com«  اقــدام 

نمایند.
شــد:گروه  متذکــر  کیانــی  االســالم  حجــت 
مخاطب ایــن مســابقه کتابخوانی امــام محله، 
امــام روســتا، امــام پایــگاه فرهنگــی اجتماعی و 

همیاران تبلیغ خواهند بود.
مســابقه  برگــزاری  زمــان  داد:  توضیــح  وی 
۱۴۰۰ و  ۳۰ آبــان مــاه  ۲۰ لغایــت  کتابخوانــی 
 لینــک شــرکت در مســابقه بــه آدرس اینترنتــی
» https://survey.porsline.ir/s/Aik ۹  w c۸ « 

می باشد.
کل تبلیغــات  معــاون فرهنگــی تبلیغــی اداره 
اســالمی اصفهان بــا بیان اینکــه جوایز مســابقه 
پنج هدیه سه میلیون ریالی خواهد بود، اذعان 
داشــت: اعالم برندگان و اهداء جوایــز ۴ آذر ماه 

۱۴۰۰انجام خواهد گرفت.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: بــرای هــر فــرد 
شرکت کننده فقط یکبار امکان ورود به صفحه 
آزمون وجود خواهد داشت که این محدودیت 
اقتضا دارد شرکت کنندگان صرفا پس از تکمیل 
رونــد مطالعه و مــرور کتــاب، وارد صفحه آزمون 

شوند.

تهیه بسته های آموزشی »مشق بدون اشک« 
و »تسالی فقدان« 

فرماندار شهرستان تیران و کرون:

کرون به پیوست  گردشگری شهرستان تیران و  صنعت 
فرهنگی نیاز دارد

کار  کتاب  کتابخوانی  برگزاری مسابقه 
باید تشکیالتی باشد 

بسته آموزشی

گردشگری

کتابخوانی

آثــار منتخــب دومیــن ســوگواره فیلم کوتــاه 
عاشــورایی »تصویر دهم«، در ســالن سوره 

کران شد.  اصفهان ا
آثــار منتخــب دومیــن ســوگواره فیلم کوتــاه 
عاشــورایی »تصویر دهم«، در ســالن سوره 
اصفهان و بــا همکاری حوزه هنری اســتان 
اصفهــان و ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و 

کران شد. ورزشی شهرداری اصفهان ا
»سوگواره فیلم کوتاه عاشورایی تصویردهم« 
با هدف محــوری اشــاعه و ترویج ســنت ها 
و آیین هــای حســینی بــه همــت موسســه 
فرهنگی خیریــه راه ایمان و مشــارکت عتبه 
مقدسه حسینی )ع( با دبیری محمد رهبر 

و مدیریت مجید مجیدی  شد.
فهرست آثار منتخب این رویداد که به همت 
موسسه فرهنگی خیریه راه ایمان و حمایت 
عتبه مقدسه حســینی )ع( برگزار شد، برای 
حضــور در بخــش رقابتــی ســوگواره بدیــن 

شرح است:
حسین فیروزه فیلم کوتاه »باغ سیب«

سعید نجاتی فیلم کوتاه »بی بی«
سیدسجاد حسین کمال آبادی فیلم کوتاه 

»بی حرف و حدیث«
علی توکلی زانیانی فیلم کوتاه »تا فردا«

علیرضا آخوندزاده فیلم کوتاه »تال«
محمد اسفندیاری فیلم کوتاه »تاول«

کاظمی فیلم کوتاه »تو حسین همه«
حسین مددی فیلم کوتاه »توفیق«

کوتــاه  فیلــم  طباطبایــی  ســیدمجتبی 
»جامانده«

علی مالقلی پور فیلم کوتاه »جای خالی«
رضا کشاورز »جوشکار«

مصیب حنایی »چک چکو«
مهــدی شاهســواری فیلــم کوتــاه »حــاج 
روح اهلل« و »خــادم الحســین« و »هفتــاد و 

سه سالگی«
محمد صالحی فیلم کوتاه »داستان لیوان«
کوتــاه »دشــمن  محمــد صالحــی فیلــم 

زباله ها«
جمشــید فرجونــد فــردا فیلــم کوتــاه »دور 

دست نزدیک«
فاطمه باقری فیلم کوتاه »دهش«

مصطفی صبوری فیلم کوتاه »روضه«
سیدمجتبی طباطبایی فیلم کوتاه »روضه 

خانگی«
رضا محمدخانی فیلم کوتاه »زیر زمین«
حسین دارابی فیلم کوتاه »شام هیئت«

بهرام لطفی مالقاسم فیلم کوتاه »شیفت«
محمدمهدی فکریان فیلــم کوتاه »عکس 

آخر«
محمدحســین امانــی فیلــم کوتــاه »قلــک 

اربعین«
علیرضا اسماعیل نژاد فیلم کوتاه »گریز«

سیدرضا سیدفاتحی فیلم کوتاه »گهواره ای 
برای علی اصغر«

محمد دیماسی فیلم کوتاه »مراسم«
فرزانه ناظران پور فیلم کوتاه »نذر شیرین«

محمدحســین مدبر فرد فیلم کوتاه »نیمه 
شب اتفاق افتاد«

مریم رستمی فیلم کوتاه »همان همیشگی«

کنون دو موقوفه جدید در  از ابتدای امسال تا
تیران و کرون به ثبت رسیده است.

خیریــه  امــور  و  اوقــاف  اداره  سرپرســت 
شهرســتان تیــران و کــرون گفــت: خدیجــه 
قاسمی الوری در روستای الور منزل مسکونی 
خــود را به مســاحت ۶۵ متر با نیت ســاخت 
خانه عالم مسجد، ولی عصر این روستا وقف 

کرده است.
علی مبشری ارزش این موقوفه را ۲۱۰ میلیون 
تومــان بیــان کــرد و افــزود: حــاج اســداهلل 
موســیائیان و حاجیــه منــور محســنی هــم 
زمینی را به مساحت ۱۱۹.۵ متر مربع به ارزش 
۲۴۰ میلیون تومان واقع در روستای میرآباد 

وقف کردند.
گفت: ایــن موقوفــه بــا نیــت تامیــن  وی 
هزینه های مســجد جامــع میرآبــاد به ثبت 

رسیده است.
وی همچنین به دریافت سه سندجدید برای 
موقوفات تیران و کرون اشــاره کرد و گفت: دو 

سند متعلق به مساجد منطقه بوده است.
سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
تیران و کرون افزود: یکی از این اســناد به نام 
مسجد اعظم روســتای هومان و دیگری به 
نام مسجد امام حسن )ع( روستای ورپشت 

است.

ثار منتخب  نمایش آ
دومین رویداد فیلم کوتاه
 تصویر دهم در اصفهان 

ثبت دو موقوفه جدید 
کرون  در تیران و 

فیلم کوتاه

وقف
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ســرمربی تیــم والیبال ســپاهان می گویــد: نام 
ســپاهان و باشــگاه ســپاهان همیشــه برترین 
بوده اســت و ما تــالش می کنیم این مســئله را 
ثابت کنیــم، نام ســپاهان به ما اجــازه باختن 
نمی دهــد و تــالش می کنیم ایــن برنــد را در 

ح کنیم. والیبال مطر
رحمــان محمــدی راد پــس از برتــری ۳ برصفر 
تیمــش از هفتــه ششــم لیــگ برتــر در مقابــل 
شــهرداری ارومیه در جمع خبرنــگاران اظهار 
کرد: به تمام هواداران و بازیکنــان تیم تبریک 
می گویــم. بازیکنانــم  در ایــن بــازی تــالش 
گر بازی راحت شــد بــه خاطر  زیادی کردنــد، ا
کیفیت بازی تیم مــا بود وگرنه تیم شــهرداری 
کیفیتی اســت.  ارومیــه تیــم بســیار خــوب و با
کیفیــت ترین  فکــر می کنم یکــی از بهتریــن و با
بازیهای خود را به نمایش گذاشــتیم، جدای 
از نتیجه که به دست آمد تالش ما این بود که 
از خودمان راضی باشــیم و کیفیت تیممان را 

به نمایش گذاشتیم.
گروهــی و دور اول  وی افــزود: هنــوز در دور 
هســتیم، دور دوم و مرجلــه پلــی آف باقــی 
مانده اســت، مرحلــه  پلــی آف اهمیــت دارد، 
در والیبــال تمــام تیمهــا از ایــن بازی های این 
مراحل اســتفاده می کنند تا یک تیــم منظم و 
هماهنگ را راهی پلــی آف کنند و ما هم از این 
قاعده مستثنی نیستیم. تالش می کنیم ابتدا 

کــرده و بــا حفــظ  شــکل تیمی خوبــی درســت 
بازیکنان برای پلی آف بتوانیــم به اهدافی که 

داریم دست پیدا کنیم.
ســرمربی تیم والیبال ســپاهان اضافــه کرد: از 
نگاه من یک مســابقه در مرحلــه گروهی بود، 
خوشــحالیم از پیــروزی که بدســت آوردیم اما 

هیچ چیزی را عوض نمی کند.
کــرد: ســپاهان جایگاهــش اجازه  وی تصریح 
نــام  نمی دهــد در جایــگاه پاییــن باشــیم، 
ســپاهان و باشــگاه ســپاهان همیشــه برترین 
بوده اســت و ما تــالش می کنیم این مســئله را 

ثابت کنیم.
وی با بیان اینکه جایگاه خوبــی که در مرحله 
گروهی به دســت می آوریم بازیهــای پلی آف را 
برایمــان آســان تــر می کنــد، خاطرنشــان کرد: 
می توانیم برخالف ســال گذشــته که بازیهای 
پلــی آف نیــز متمرکــز بــود در پلــی آف میزبانــی 
داشــته باشــیم، تمــام تالشــمان را می کنیم تا 
جایگاه خوبی داشته باشیم، اسم سپاهان به 
ما اجــازه باختن نمی دهــد و می خواهیم برند 

ح کنیم. سپاهان را در والیبال مطر
محمــدی راد همچنیــن در خصوص وضعیت 
علیرضــا مباشــری گفــت: علیرضــا مباشــری تا 
چنــد روز آینده مجدد از انگشــت خــود عکس 
گر شــرایط مســاعدی داشت  خواهد گرفت و ا

به تیم اضافه می شود.

ســرمربی تیــم بســکتبال ســپاهان گفــت: تمام 
تیم ها هزینــه کردند ولی ما از آخر رده ســوم را در 
هزینه کــردن داریم ولی با همین شــرایط ســعی 
می کنیــم جز هشــت تیــم صعــود کننده باشــیم 
تــا بازیکنانم بازی بیشــتری انجــام دهند، برای 
ســال آینده آمادگی بیشــتری داشــته باشند و با 
جذب چند بازیکن خوب نتایج بهتری بگیریم.
علی خسروی در رابطه با حضور سپاهان در لیگ 
برتر بسکتبال، اظهار کرد: هشت نفر از بازیکنان 
فصل پیش را حفظ کردیم، یک بازیکن از لیگ، 
دو بازیکن از اصفهان و ســه بازیکــن از بیرون به 
تیم اضافه شــدند کــه مجموعــه ای از بازیکنان 

جوان و با تجربه را کنار هم داریم.
وی ادامــه داد: تا اینجــای کار پنــج بــازی انجام 
گــذار کردیــم و دوبازی  دادیم که ســه بــازی را وا
بــا هرمــزگان و آویــژه صنعــت پارســا مشــهد کــه 
تیم های خوبی هســتند را با پیروزی پشــت ســر 

گذاشتیم.
ســرمربی تیم بســکتبال ســپاهان با بیان اینکه 
کسون تهران بازی سخت و نفس گیری  مقابل ا
کســون بازیکنان خوب  داشــتیم، تصریح کرد: ا
ملی و دو بازیکن خارجــی دارد که کورین هنری 
بازیکــن خارجی ایــن تیــم نتیجه بــازی را عوض 
کرد. قبل از شروع لیگ می خواستیم این بازیکن 
خارجی را به سپاهان بیاوریم که از طرف باشگاه 
ســپاهان موافقت نشــد و حاال او نتیجه را تغییر 

داد. کم تجربگی بازیکنان سپاهان در این بازی 
تأثیر گذار بود.

کســون را به  خســروی اضافه کرد: بازی مقابل ا
حواشــی باختیم که بخواهم نام ببرم می گویند 
دنبــال بهانــه اســت. عمــاد ســلمانی، بهــرام 
زاد، معیــن خرســندی بــه علــت مصدومیــت و 
مریضــی در اختیــار نداشــتیم کــه تیــم جدیدی 
مانند ســپاهان وقتی ســه بازیکن اصلی خود را 
نداشته باشد به مشکل بر می خورد ولی به نظرم 

بازیکنانم خوب کار کردند.
وی در خصوص جذب بازیکن خارجی و حمایت 
باشگاه سپاهان، خاطر نشان کرد: تا اینجای کار 
به حرف هایی که زدند عمل کردند. برای جذب 
بازیکن خارجی به باشگاه در خواست دادیم که 
باید مســئولین به توافق برســند، می خواهیم از 
مدیران باشــگاه قول بگیریــم که بــرای دور بعد 

بازیکن خارجی به تیم اضافه شود.
سرمربی تیم بسکتبال سپاهان با اشاره به اینکه 
تمام تالش خود را برای صعود انجام می دهیم، 
گفــت: تمام تیم هــا هزینــه کردنــد ولی مــا از آخر 
رده ســوم را در هزینه کردن داریــم ولی با همین 
شــرایط ســعی می کنیم بین هشــت تیــم صعود 
کننده باشــیم تا بازیکنانم بازی بیشتری انجام 
دهند، برای سال آینده آمادگی بیشتری داشته 
باشــند و بــا جــذب چنــد بازیکــن خــوب نتایــج 

بهتری بگیریم.

خبرخبر
سرمربی سپاهان:

نام سپاهان اجازه باخت به ما 
نمی دهد

سرمربی تیم بسکتبال سپاهان:

سعی می کنیم بین هشت تیم 
صعود کننده باشیم

ایران ۲ - لبنان یک؛ 

رستگاری در وقت های تلف شده
تیم ملــی فوتبال ایــران در دقیقه 
تلــف شــده نیمــه دوم شکســت 
مقابل لبنــان را با پیــروزی عوض 

کرد.
به گزارش ایســنا، تیم ملــی فوتبال ایران و لبنــان در 
مرحله نهایــی انتخابی جام جهانــی و در ورزشــگاه 
صیدا به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۲  بر 
گردان اسکوچیچ تمام شد. این پیروزی در  یک شا
شــرایطی رقم خورد که تیــم ملی تا دقیقــه ۹۰ با یک 

گل عقب بود.
کــه  شــرایطی  در   ۳۷ دقیقــه  در  ســعد  ســونی 
بازیکنان ایران به هوای اینکه توپ بــه بیرون رفته، 
بازی را رها کردند، دروازه ایران را گشود. سردار آزمون 
در دقیقه ۱+۹۰ احمد نوراللهی در دقیقه ۵+۹۰ دروازه 

لبنان را گشودند و جلوی باخت تیم ملی را گرفت.
با این نتیجــه، تیــم ملی ایــران ۱۳ امتیــازی در صدر 
جــدول باقی مانــد. لبنان هــم با این شکســت پنج 

امتیازی شد و در رده سوم جدول قرار گرفت.
دور رفت مرحله گروهی انتخابی جام جهانی، ایران 
چهار برد مقابل سوریه، عراق، امارات و کره جنوبی 
کســب کرد و در هفتــه چهــارم مقابل کــره با نتیجه 

مساوی متوقف شد.

      نیمه اول
در دقیقه چهــار، وحیــد امیــری حرکتی را از ســمت 
راســت زمین لبنــان ترتیــب داد و بعــد از دریبــل دو 
بازیکن لبنانی، به قدوس پاس داد و او هم توپ را برای 
عزت اللهی کاشــت که شــوت این بازیکن با برخورد 
به بازیکنان لبنانی به کرنر رفت. در دقیقه هم ایران 
ک ظاهر شــد و ضربه ســر جهانبخش از کنار  خطرنا

دروازه لبنان به بیرون رفت.

در دقیقه ۲۸، علیرضا جهانبخش از پشت محوطه 
جریمه شوت زد که ضربه محکم این بازیکن توسط 

دروازه بان لبنان دفع شد.
گل: در دقیقــه ۳۷، ارســال تــوپ بــه روی دروازه بــا 
سهل انگاری خط دفاعی ایران و به خصوص بیرانوند 
بــا تصور اینکه به بیــرون رفته، به ســعد رســید و این 

بازیکن هم به راحتی توپ را وارد دروازه ایران کرد.
در دقیقــه ۴۰، ضربــه ســر عــزت اللهــی در موقعیــت 

خوب گلزنــی از بــاالی دروازه لبنان به بیــرون رفت. 
در وقت های تلف شــده نیمه اول پاس قلی زاده در 

آستانه دروازه لبنان به مهاجمان ایران نرسید.
      نیمه دوم

در دقیقــه ۵۵، علیرضــا بیرانونــد در حالــی که قصد 
داشت بازیکن لبنانی را دریبل بزند، توپ را لو داد که 
شوت مهاجم حریف به سمت دروازه با دخالت وحید 

امیری به اوت رفت.
در دقیقــه ۶۵، پــاس قلــی زاده بــه مقابــل محوطه 
جریمه، با شوت سردار آزمون همراه بود که مطر این 

توپ را به خوبی به کرنر فرستاد.
در دقیقــه ۷۸، کار تیمی بازیکنان ایــران، بــه علــی 
قلی زاده ختم شد که این بازیکن بعد از تعلل بسیار 
توپ را بــه آســمان زد. گل: در دقیقه ۱+۹۰، اشــتباه 
مدافع لبنانی در دفع توپ، ســردار آزمون را صاحب 
موقعیت کرد و  این بازیکن هم دروازه لبنان را گشود و 

جلوی باخت تیم ملی را گرفت.
گل: در دقیقــه ۵ + ۹۰، در رفــت و برگشــت تــوپ 
داخل محوطه جریمــه لبنــان، احمــد نوراللهی در 
موقعیــت شــوت زنی قــرار گرفــت و  موفــق شــد گل 
پیروزی بخش ایران را وارد دروازه حریف کند تا هر سه 

امتیاز بازی به حساب تیم ملی ریخته شود.

خبر

کــه جهــت   AFC نماینــدگان
بازدیــد از ورزشــگاه های نقش 
جهــان و فوالدشــهر اصفهــان 
وارد اصفهــان شــده بودند، بــه بازدیــد امکانات 

ورزشگاه فوالدشهر رفتند.
نمایندگان کنفدراســیون فوتبال آسیا با حضور 
در ورزشــگاه فوالدشــهر از امکانات این ورزشگاه 
بازدید و پس از آن در نشستی با مدیران باشگاه 

ذوب آهن شرکت کردند.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی 
ذوب آهــن اصفهــان، در ابتدای ایــن نشســت 
محمدمهدی رمضانی - مدیــر روابط عمومی و 
امور بین الملل باشگاه ذوب آهن ضمن یادآوری 
خاطره نایب قهرمانی تیم فوتبــال ذوب آهن در 
سال ۲۰۱۰ اظهار کرد: باشگاه ذوب آهن با قدمتی 
۵۳ ساله در ورزش ایران و فعالیت در رشته های 
مختلف آقایان و بانوان، ۸۵۰ ورزشکار حرفه ای 

را تحت پوشش خود دارد.

وی ضمــن تقدیــر از فدراســیون فوتبال ایــران و 
هیأت فوتبال اصفهان گفــت: ذوب آهن با کادر 

حرفه ای خود ســعی کرده تمام استانداردهای 
AFC را در ورزشــگاه فوالدشــهر رعایــت کنــد. ما 

تجربــه ســال ها حضــور و میزبانــی در لیــگ برتــر 
فوتبال ایران و لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا را 
 AFC داریم و امیدواریم در مسابقات آتی مد نظر

نیز بتوانیم میزبان خوبی باشیم.
مســابقات  کمیتــه  مدیــر   - پــاول  لوزانــوف 
کنفدراســیون فوتبال آســیا نیز در این نشست از 
حضور دوباره در فوالدشهر اظهار خرسندی کرد 
و گفت: ما مطمئن هستیم که باشگاه ذوب آهن 
بهترین شرایط را همیشه برای برگزاری مسابقه 
فراهم می کند. این باشگاه سابقه چندین دوره 
حضور در لیــگ قهرمانــان را دارد و امیدواریم باز 

هم شاهد حضور این تیم در آسیا باشیم.
در این بازدید، ۱۰ نفر از کنفدراسیون فوتبال آسیا 
در حوزه های امنیتی، برگزاری مسابقات، رسانه، 
تبلیغات و...  ســهیل مهدی- مدیر مســابقات 
ســازمان لیــگ، علــی احســانی - معاونــت فنی 
باشــگاه ذوب آهــن و دادخــواه نماینــده هیئت 

فوتبال استان اصفهان حضور داشتند.

بازدید نمایندگان AFC از ورزشگاه فوالدشهر

خبر

دارنده مدال های طالی جهان و المپیک تمرینات 
خود را برای حضور در دیدار تیم های ایران و آمریکا 
آغاز کــرد. به گزارش ایســنا، حســن یزدانــی دارنده 
مدال های طالی جهان و المپیک تمرینات خود 
را با سرمربی تیم ملی کشــتی آزاد از ســر گرفت. قرار 
است یزدانی به همراه دیگر اعضای تیم ملی کشتی 
آزاد ایران در رقابت های جهانــی نروژ، بهمن ماه در 
تگزاس به مصاف تیم آمریکا برونــد. یزدانی گفت: 
آســیب دیدگی کوچکی دارم و در حال فیزیوتراپی 
هستم، امیدوارم تا زمان شــروع اردوها این آسیب 
دیدگی برطرف شود تا بدون مشکل تمریناتم را به 
صورت جدی و پرقدرت دنبال کنم. وی افزود: این 
آسیب دیدگی در مسابقات جهانی نروژ به وجود آمد 

و از ناحیه همســترینگ پایم دچار کشیدگی شده 
است. باید مدتی بگذرد تا به آمادگی الزم برسم.

یزدانی درباره حضــور در دبدار میان ایــران و آمریکا 
گفت: باید ببینیم مربیان چه تصمیمی می گیرند. 
من هــم در خدمت تیــم ملــی هســتم و از تصمیم 

مربیان اطاعت می کنم.

در رده بنــدی باشــگاه های فوتبــال جهــان، 
ســپاهان در رتبه ۲۴۲ قرار گرفت؛ ذوب آهن هم 

چند پله پیشرفت داشت.
بر اساس اعالم »فوتبال دیتابیس«، تیم فوتبال 
ســپاهان، بــا ۱۵۲۳ امتیــاز، در رتبــه ســوم ایران، 

پانزدهم آسیا و ۲۴۲ جهان قرار دارد.
اما ذوب آهن، دیگر تیم استان اصفهان با ۱۳۴۵ 
امتیاز در رده یازدهم ایران است و در رتبه ۹۳ آسیا 

و ۹۴۶ دنیا جای دارد.
در این رده بندی، پرسپولیس، همچنان بهترین 

تیم ایران است و استقالل در رتبه دوم قرار دارد.
بایرن مونیخ، منچستر سیتی و لیورپول به ترتیب، 

برترین تیم های جهان اند.

بازیکن تیم ملی فوتبال ایران پس از پیروزی مقابل 
لبنان با اشاره به مشکالت و کاستی های موجود 
در این تیم، از مسئوالن فدراسیون فوتبال و ورزش 

کشور انتقاد کردند.
به گزارش ایسنا، تیم ملی ایران با نتیجه ۲ بر یک و 
در لحظات پایانی لبنان را در زمین خود شکست 
داد و در پایان دور رفت مرحله نهایی انتخابی جام 
جهانی با ۱۳ امتیاز و بدون شکست، صدرنشین 
گروه خود شــد. بالفاصله پس از اتمام ایــن دیدار، 
بازیکنان تیم ملی ایران با انتشــار پیامی مشترک 
در صفحات مجازی خود، با اشــاره به مشــکالت 
و کمبودها از جمله وضعیت نامناسب البسه تیم 
ملی، پرداخت نشدن پاداش ها، رسیدگی نکردن 
فدراسیون فوتبال به مشکالت این تیم در لبنان 
و... به انتقاد از مســئوالن این فدراسیون و ورزش 
کشــور پرداختنــد و این وضعیــت را شایســته تیم 

نخست آسیا ندانستند.

تیم ملی ۲۵ آبان در نخستین بازی دور برگشت با 
سوریه دیدار خواهد کرد.

متن پیام بازیکنان تیم ملی به شرح زیر است:
»ما بازیکنان تیم ملی با همه توان و غیرت ایرانی و با 
حمایت شما مردم شریف ایران در دور رفت بدون 
شکست صدرنشین شــدیم. الزم است به اطالع 
مردم برســد که تیم ملی با چه مشکالت عجیبی 
روبرو است که به هیچ وجه در شان نام کشورمان 
نیست. در تدارکات و پشــتیبانی، در حد یک تیم 

باشگاهی هم حمایت نمی شویم.
یک سال است که لباس های کهنه را می پوشیم 
و هــر بار پس از شستشــو دوبــاره باید بپوشــیم. در 
همین سفر لبنان با مشکالت زیادی از جمله زمین 
تمرین مواجه شدیم اما اعتراض مناسبی از طرف 
مسئوالن فدراسیون صورت نگرفت. بازیکنان تیم 
ملی برخالف وعده ها و با گذشت چندین ماه، هنوز 

پاداش های خود را دریافت نکرده اند.
از صعود در بحرین به بعد، دیگر خبری از مسئوالن 
ورزش کشور نبوده. پیروزی های ما برایشان عادی 
شــده و بــه جای اینکه بیشــتر حمایت کننــد، به 
طور کلی فراموشمان کرده اند. این وضعیت اصال 
مناسب تیمی نیست که در صدر رنکینگ آسیاست 

و مهیای حضور در جام جهانی می شود.«

گردان تارتار به دلیل پیروزی مقابل سپاهان از  شــا
سوی باشگاه پاداش دریافت می کنند.

آن ها بــه دلیل عملکــرد خــوب در دیدار گذشــته و 
کسب سه امتیاز مقابل سپاهان قرار است از سوی 

باشگاه پاداش دریافت کنند.
کنون  همچنین اعضای تیــم فوتبــال ذوب آهن تا
۲۰ درصــد از مطالبات مالی قرارداد خــود را دریافت 

کرده اند و در شرایط خوبی قرار دارند.

در صورت ابالغ رسمی ستاد مقابله با کرونا در ورزش 
به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، مجوز حضور 

گران در مسابقات فوتبال صادر خواهد شد. تماشا
روابــط عمومی ســازمان لیــگ فوتبال ایــران اعالم 
گران در مسابقات فوتبال  کرد: مجوز حضور تماشا
باشگاهی کشور فقط در صورت ابالغ رسمی ستاد 
مقابلــه بــا کرونــا در ورزش به فدراســیون فوتبــال و 
کنون، چنین  ســازمان لیگ صادر خواهد شــد. تا

ابالغی صادر نشده است.
فدراســیون و ســازمان لیــگ فوتبال ایران قطعــا از 

گران در ورزشــگاه ها بر اساس دستور  حضور تماشا
العمل ستاد ملی مقابله با کرونا استقبال می کنند.

خبر

حسن یزدانی برای دیدار با آمریکا استارت زد

رده بندی باشگاه های فوتبال ایران

پرسپولیس اول، استقالل دوم، سپاهان سوم

ملی پوشان به سیم آخر زدند

گردان تارتار به ۲۰ درصد رسید دریافتی شا

گران با چه شرطی وارد ورزشگاه می شوند؟ تماشا

کاپیتــان تیــم ملــی فوتبال ایــران می گوید تیم 
ملی ایران با جنگدگی بازیکنــان دیدار با لبنان 

را پیروز شد.
به گزارش ایسنا، علیرضا جهانبخش 

بعــد از پیــروزی ۲ بــر یــک تیم 
فوتبال ایــران  ملــی 

مقابل لبنان گفت: 
بــازی  صادقانــه 
ســخت و دشــواری 

بود. می دانستیم بازی 
ســختی خواهیم داشــت. 

لبنان سخت کار کرد و ما هم 
تــالش کردیــم و توانســتیم 
بــازی را بــه نفــع خودمــان 
تمام کنیم. ما می خواهیم 

ر  نهایت به مرحلــه بعد صعود د
کنیم. این موضــوع برای 

ما مهم بود.
کاپیتــان تیــم ملــی 
مقابــل لبنــان بــا 
اشــاره بــه کیفیت 
زمیــن  پاییــن 
مســابقه گفت: زمین اصــال کیفیت 
مناسبی نداشــت و قطعا روی کیفیت 
بازیکنــان مــا تاثیرگــذار بــود. از همــه 
تشــکرمی کنم که جنگیدند و با پیــروزی از 

زمین خارج شدیم.
جهانبخش به علت دریافت کارت زرد مقابل 
لبنان، دو کارته شــد و دیدار مقابل سوریه را 

از دست داد.

جهانبخش: جنگیدیم و پیروز شدیم

خبر

دو تیم شهرداری ارومیه و فوالد مبارکه سپاهان 
در حســاس ترین دیــدار هفته ششــم در نقش 
جهان به مصاف هم رفتند که در نهایت سپاهان 
با نتیجه ۳ بر صفر به برتری رسید تا صدر جدول 
همچنان طالیی باقی بماند. در حساس ترین 
بــازی هفته ششــم لیــگ برتــر والیبــال مــردان 
باشگاههای کشور جام سردار دلها سپاهان در 
ورزشــگاه ۶ هزار نفــری ۲۵ آبان ورزشــگاه نقش 
جهان اصفهان میزبان شــهرداری ارومیه یکی 
دیگــر از مدعیان ایــن فصــل رفت کــه در نهایت 
توانست با نتیجه قاطع ۳ بر صفر به پیروزی برسد.    

تیم ملی بسکتبال بانوان ایران با متحمل شدن 
شکست برابر اندونزی به کار خود در رقابت های 
دسته دوم آسیا برای جایگاه پنجم ادامه خواهد 
داد. به گزارش مهر، در ادامه مســابقات دســته 
دوم بســکتبال کاپ آســیا کــه در اردن جریــان 
دارد، تیــم ملــی بانوان ایران برای کســب مجوز 
صعود به مرحله نیمــه نهایی ایــن رقابت ها به 
مصاف اندونزی رفت و مقابل این تیم با نتیجه 
٦8 بر 7٦ متحمل شکست شد. با این شکست 
تیم ملی بانوان ایران از صعود به جمع چهار تیم 
مسابقات بازماند. شاگردان شایسته متشرعی که 
برای نخستین بار در رقابت های دسته دوم کاپ 
آسیا شرکت کردند، در مرحله ورودی این رقابت ها 
مقابل لبنان و سوریه متحمل شکست شدند و از 

صعود مستقیم به نیمه نهایی بازماندند.

اصفهــان قهرمــان مســابقات قهرمانی کشــور 
دوومیدانــی بانــوان ناشــنوای کشــور شــد. 
بانوان ناشــنوای اصفهانی قهرمان بیستمین 
دوره مســابقات قهرمانــی کشــور دوومیدانــی 
بانوان ناشــنوایان کشور شــدند. در بیستمین 
دوره مسابقات قهرمانی کشــور و انتخابی تیم 
ملــی دوومیدانــی بانــوان ناشــنوایان در نتایج 
تیمی اســتان اصفهان اول شــد و اســتان های 
اردبیل و فارس دوم و سوم شدند. این مسابقات 
بــا حضــور ۶۰ دونــده از ۱۰ اســتان خوزســتان، 
زنجان، فارس، خراسان رضوی، یزد، اصفهان، 
چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، البرز و اردبیل 

در ورزشگاه شهید نصیری یزدبرگزار شد.

عضو کمیته باشــگاه های تنیس کشــور گفت: 
خوشــبختانه اســتقبال بســیار خوبی از شــروع 
مجدد لیگ شده و مســابقات در سطح کمی و 
کیفی باالیی در حال برگزاری است و برگزاری لیگ 
در رشد و توسعه این رشته در کشور و همچنین 
تقویت بازیکنان نقش به سزایی دارد. ندا مومن 
زاده در گفــت و گو با ایســنا اظهارکرد: متاســفانه 
وقفه ای طوالنــی در برگــزاری لیگ تنیس ایجاد 
شده بود که مجددا نخستین دوره لیگ تنیس را 
در دو بخش آقایان و بانوان آغاز کردیم، مسابقات 
آقایان برگزار شد و مسابقات بانوان نیز به میزبانی 
کادمی تنیــس مومــن زاده اصفهــان در چهــار  آ
زمین آغاز و تا ۲۷ آبان ماه ادامه خواهد داشــت. 
وی افزود: در این دوره ۲۵ تیم از سراســر کشور در 
مســابقات حضور دارند کــه پــس از رقابت های 
دوره ای که انجام خواهد شد، هشت تیم برتر سال 
آینده در لیگ برتر تنیس بانوان حضور خواهند 
داشت و بقیه تیم ها بر حسب امتیاز کسب شده 
در دســته یک و دو قــرار می گیرنــد.  عضو کمیته 
باشگاه های تنیس کشور که میزبان این دوره از 
لیگ است، با اشاره به استقبال خوب اسپانسرها 
در این مسابقات گفت: خوشبختانه استقبال 
خوبی شده است که امیدواریم با تداوم حمایت 
اسپانســرها از تیم های بانوان شــاهد موفقیت 
بیشتر بانوان باشیم،جایزه این دوره مسابقات 
برای تیم های برتر ۱۵۰ میلیون تومان خواهد بود 
که می تواند انگیزه ای برای حضور بیشتر تیم ها 
در مسابقات آتی شود. وی اضافه کرد: بازیکنان 
ملی پوش و خوب کشور در تمامی تیم ها حضور 
دارند و همین مسئله موجب باال رفتن و نزدیکی 
رقابت ها از یکسو و افزایش توان و تجربه بازیکنان و 
همچنین رشد و توسعه تنیس در استان ها شده 
است. مومن زاده با اشاره به شــرایط خوب آب و 
هوایی گفت: به دلیل بارندگی تاخیر یک روزه در 
شروع مسابقات داشتیم؛ اما پس از آن مسابقات 
از ۱۸ آبان مسابقات آغاز شد و وضعیت آب و هوا نیز 

بسیار خوب است. 

فوالد مبارکه سپاهان
 همچنان در صدر جدول

 باقی ماند

تیم ملی بسکتبال بانوان 
ایران از صعود بازماند

اصفهان قهرمان مسابقات
 دوومیدانی بانوان ناشنوای

کشور  

برگزاری لیگ به رشد
 بازیکنان و تنیس استان ها

کمک می کند  
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1۳7 نوامبر    2۰21 سالمت

آگهی فقدان سند مالکیت
نظربه اینکه سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی شماره ۶۴33 فرعی از ۱۱8 اصلی که در دفتر 
۵۲3  صفحه ۲۲۱ به نام ربابه وثوقی ثبت و سند صادر گردیده اینک نامبرده باارایه درخواست 
کتبی به شماره وارده ۱۴۰۰۲۱7۰۲۰۰8۰۱۲339، ۱۴۰۰/8/۱۲ به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره ۱۶379، ۱۴۰۰/8/۱۲ به گواهی دفترخانه 
شماره 33۰ شهرضا رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقودگردیده 
است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود. چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارایه کننده سند 
مسترد گردد. بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

مرتضی قدیری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرضا – ۱۲۲۱۵9۰ / م الف

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

شماره: ۱399۶۰3۰۲۰۰۶۰۰8۱8۵، تاریخ: ۱399/۰8/۰۲، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱39۰/۰9/۲۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 
۱399۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۶38 مربوط به تقاضای آقای/خانم علیرضا حبیبی خوزانی مبنی 
بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای 
اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه 
ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ۵۲7 دفتر ۵33 و مالحظه نقشه ملک و 
گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت 
به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت 
به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع 
بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم علیرضا حبیبی خوزانی به شناسنامه 
شماره 89 کدملی ۱۱۴۱۵8۶۰۱۰ صادره فرزند علی اصغر نسبت به ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت ۱۵/۵۶ مترمربع پالک شماره ۶۴۶ فرعی از 8۲ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول 
۴/۶3 متر دیواریست به دیوار پالک 8۲/۶۴۵، شرقا به طول 3/3۱ متر درب و دیواریست به 
گذر، جنوبا به طول ۴/98 متر دیواریست به پالک 8۲/۶۴۶، غربا به طول 3/۱۵ متر به دیوار 
8۲/۶۴۶ باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت 
اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰8/۲۲، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۰7 - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله 

یزدانی – ۱۲۲۰3۲9 / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 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 3۲73 مورخ ۱۴۰۰/۰7/۰۶ خانم اشرف عنایتی نجف آبادی فرزند مرتضی ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت ۱۵7/۵۰ مترمربع قسمتی از پالک شماره 3۶۲ فرعی اصلی واقع در 
قطعه 7 نجف آباد واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی طبق سند رسمی شماره 
۱3۱88، 98/۱۲/۶ دفترخانه 3۴3 نجف آباد مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: ۱۴۰۰/۰8/۲۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۰7 - حجت اله کاظم زاده اردستانی 

سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی -  ۱۲۲۰۲۴۴ / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیا تهای 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 3۴۴3 مورخ ۱۴۰۰/۰7/۱3 آقای 
قاسم براتی کوهانی فرزند محمدرضا ششدانگ یکبابخانه سفت کاری  به مساحت ۱۵9/7۰ 
مترمربع قسمتی از پالک شماره ۵۰3 اصلی واقع در قطعه3  نجف آباد بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک 
اصفهان متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰8/۲۲، تاریخ 
انتشار نوبت  دوم: ۱۴۰۰/۰9/۰7 - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۲۰۲۶۰ / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 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 3۴۵3 و 3۴۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۰7/۱۴ آقای احمدرضا ملکی نجف آبادی فرزند 
محمدصادق سه دانگ مشاع و خانم فاطمه مهدیه نجف آبادی فرزند غالمحسین سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۴9/۴9 مترمربع قسمتی از پالک شماره 8۲۰  
اصلی واقع در قطعه۱۰ نجف آباد واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی طبق 
سند رسمی شماره ۱8۵۱۰۵، 99/۱۲/۲۴ دفترخانه ۲3 نجف آباد مالک رسمی مشاعی 
می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰8/۲۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۰7 
- حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسی -  ۱۲۲۰۲3۴ / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 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 ۲78۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰8 محسن ملک زاده نجف آبادی فرزند حسنعلی 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲39/۴۰ مترمربع قسمتی از پالک ثبتی ۴8/۲ اصلی واقع 
در قطعه 9 نجف آباد  بخش ۱۱ ثبت اصفهان متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰8/۲۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۰7 - حجت اله 
کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی 

-  ۱۲۲۰۲۲8 / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 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 337۴ مورخ ۱۴۰۰/۰7/۱۱ آقای علی حبیب الهی نجف آبادی فرزند مهدی 
ششدانگ یکبابخانه به استثنای بهای ثمینه اعیانی به مساحت ۱9۴/۲3 مترمربع قسمتی از 
پالک شماره 3۶3 اصلی واقع در قطعه 7 نجف آباد واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان 
متقاضی طبق سند رسمی شماره ۱۵۴۴۵، 98/۱۱/۱۱ دفترخانه ۴33 نجف آباد مالک 
رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰8/۲۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۰9/۰7 - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف 

آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۲۰788 / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 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 مورد تقاضا 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 ۲۵۲9 مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ آقای حمید رستمی فرزند محمدعلی ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت ۲۲3/8۰ مترمربع قسمتی از پالک ثبتی شماره 9۰۴ اصلی واقع در 
قطعه 7 نجف آباد واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی مالک رسمی  مشاعی 
می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰8/۲۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۰7 
- حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسی - ۱۲۲۰۶77/ م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۰۲۰۲۶۰۰79۵8 مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱8 هیات یک آقای علی 
کورانی به شناسنامه شماره ۱۴ کدملی ۴۶۲۲973۶77 صادره شهرکرد فرزند جمال بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۱8/۱7 مترمربع از پالک شماره ۶۴7 فرعی از 99 

اصلی )باستثنا بها ثمنیه اعیانی( واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال 
اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت محمدحسین روحانی 
موضوع سند رسمی ذیل ص ۲۰8 جلد 8۲ که نامبرده برابر گواهی حصر وراثت ۲۰۶۵، 
9۶/۵/3۱ فوت که بنام وراث مالکیت ثبت گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰8/۲۲، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۰7 – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

موسوی – ۱۲۲۰۲7۲ / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۰۲۰۲۶۰۰9۵97 مورخ ۱۴۰۰/۰7/۱۱ هیات یک آقای حسین 
کرمی پور اصفهانی به شناسنامه شماره ۵3۱ کدملی ۱۲8۵37۱7۵۵ صادره اصفهان فرزند 
حسن نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۱9 مترمربع از 
پالک شماره 3۵ فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امالک شمال 
اصفهان طبق قباله عادی مع الواسطه از مالک رسمی رضا کاظمی موضوع تقسیم نامه شماره 
۵7۴۶۴، ۵۰/8/8 دفتر یک اصفهان که توسط عباس احد از وراث رضا کاظمی واگذار گردید. 
رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۰۲۰۲۶۰۰9۵98 مورخ ۱۴۰۰/۰7/۱۱ هیات یک خانم رضوان 
پورقدیری اصفهانی به شناسنامه شماره ۶9۲ کدملی ۱۲8۵۴۵8۴3۵ صادره اصفهان 
فرزند رضا نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۱9 مترمربع 
از پالک شماره 3۵ فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امالک 
شمال اصفهان طبق قباله عادی مع الواسطه از مالک رسمی رضا کاظمی موضوع تقسیم نامه 
شماره ۵7۴۶۴، ۵۰/8/8 دفتر یک اصفهان که توسط عباس احد از وراث رضا کاظمی واگذار 
گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰8/۲۲ – تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۰7 – رییس اداره ثبت 

اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۲۰3۱3 / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۰۲۰۲۶۰۰8۴۶7 مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲3 هیات یک آقای مهدی 
بهرامی به شناسنامه شماره ۲۵۰3 کدملی ۱۲873۶۶37۶ صادره اصفهان فرزند ایرج 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۴۰/۶۲ مترمربع از پالک شماره 8۵ فرعی از 
۱۴9۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت 
سهم االرث موضوع سند انتقال ۱9383 مورخ ۵۱/8/8 دفترخانه ۴۴ اصفهان به نام ایرج 
بهرامی و سند خریداری ۱39383، 99/۱۲/۲7 دفتر ۴۴ لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰8/۲۲ 
– تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۰7 – اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی 

– ۱۲۲۰3۲۶ / م الف

آگهی

زمان طالیی برای خوابیدن
محققــان در مطالعــه ای جدیــد 
بهترین زمــان بــرای خوابیــدن را 

مشخص کردند.
بر اساس مطالعه ای جدید، دانشمندان دریافته اند 
که بین زمان خــواب و حمله قلبی و ســکته مغزی، 
به ویــژه در زنــان، ارتبــاط وجــود دارد و همچنین در 
افرادی که دیر می خوابند، خطر بیشتری وجود دارد.

دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که خوابیدن 
بین ســاعت ۱۰ تا ۱۱ شــب بهترین زمــان برای حفظ 

سالمت قلب است.
کســتر انجام شد،  این مطالعه که توسط دانشگاه ا
گفت که رفتن به رختخواب بعد از نیمه شب ممکن 
است به قلب آسیب برساند، زیرا افراد کمتر نور صبح 
را می بینند، که ساعت طبیعی بدن را مختل می کند.

نفــر۸۸۰۰۰  از  بیــش  داده هــای  مطالعــه  ایــن 
بزرگسال اینگلیسی بین ۴۳ تا ۷۴ سال را بررسی کرد. 
دانشــمندان زمان خــواب افــراد را با اســتفاده از مچ 

بندهای هوشمند اندازه گیری کردند.
نتایج نشــان داد کسانی که هر شــب بین ساعت ۱۰ 
شــب تا ۱۰.۵۹ شــب می خوابیدند، کمترین میزان 
مشــکالت قلبی را داشــتند و افرادی که خیلــی زود 
می خوابیدند، قبل از ساعت ۱۰ شب، و کسانی که بعد 
از نیمه شب می خوابیدند، ۲۵ درصد در معرض خطر 
ابتال به بیماری قلبی یا سکته بودند، در حالی که این 
میزان خطر برای کســانی که بین ســاعت ۱۱ شب تا 

نیمه شب می خوابیدند تا ۱۲ درصد بود.
دیوید بلنز، نویسنده اصلی این پژوهش گفت: بدن 
دارای یک ساعت ۲۴ ساعته داخلی به نام ریتم شبانه 
روزی اســت که به تنظیم عملکرد فیزیکــی و ذهنی 
کمک می کنــد. یافته ها نشــان می دهد کــه خواب 
زودهنگام یا دیر هنگام ممکن است باعث اختالل 
در ساعت بدن شود و پیامد های منفی برای سالمت 

قلب و عروق داشته باشد.
بلنز گفت: مطالعه ما نشان می دهد که بهترین زمان 
برای خواب در نقطه خاصی از چرخه ۲۴ ساعته بدن 
اســت و انحراف از این زمان می تواند برای ســالمتی 

مضر باشد.
او افزود: ما در چشــمان خود گیرنده هایی داریم که 
برای تنظیم مجدد ساعت بدن به دنبال نور صبح 
گــر آن را نبینندباعــث اختــالل در بــدن  هســتند و ا

می شوند.
این مطالعه نشــان داد کــه رابطه بین زمــان خواب 
و خطر بیمــاری قلبی در بیــن زنان قوی تر اســت که 

ممکن است به دلیل تفاوت های هورمونی باشد.
کنش  دیوید بلنز می گوید: ممکن اســت در نحوه وا

سیستم غدد درون ریز به اختالل در ریتم شبانه روزی 
بین جنس ها تفاوت وجود داشته باشد.

پزشــکان می گویند بزرگســاالن بایــد هر شــب ۶ تا ۹ 
ساعت بخوابند و سعی کنند هر روز سر ساعت معینی 

بخوابند و از خواب بیدار شوند.
در حالــت اســتراحت، بــدن ســلول های مغــز، 
ماهیچه هــا و اندام هــا را ترمیــم می کنــد و ســطح 
هورمون ها را که برای سالم ماندن ضروری هستند، 

بازیابی می کند.
 بلنز گفت: یکی از توصیه های کلیدی این است که 
گر نور خورشید ریتم شــبانه روزی را مختل می کند  ا
و این یک عامل خطر برای بیماری قلبی است، ایده 
خوبی است که سعی کنید در زمان معقولی بخوابید.

رجینا جیبلین، پرستار ارشد در بنیاد قلب انگلیس، 
توضیــح داد: خــواب کافــی برای ســالمت کلــی ما و 
همچنین سالمت قلب مهم است؛ اما خواب تنها 
عاملی نیســت کــه می توانــد بر ســالمت قلــب تاثیر 
بگذارد. این مطالعه نشــان داد که تشــویق افراد به 
داشتن زمان خواب منظم می تواند به پیشگیری از 
بیماری های قلبی با کمترین هزینه ممکن کمک 

کند.
الزم به ذکر است که این مطالعه فقط می تواند یک 
ارتباط را نشــان دهــد و نمی تواند علــت و معلولی را 
اثبات کند. بنابراین، تحقیقات بیشتری در مورد زمان 
و مدت خواب به عنوان یک عامل خطر برای بیماری 

قلبی و گردش خون مورد نیاز است.

خواب

یکی از اسیدهای چرب موجود در 
روغن پالم باعث تکثیر سلول های 

سرطانی در بدن افراد می شود.
بــر اســاس نتایــج تحقیــق انجــام شــده توســط 
دانشمندان اسپانیایی و ایاالت متحده که در مجله 
"Nature" منتشــر شده اســت؛ قرار گرفتن در معرض 
غلظت های باالی یکی از اسیدهای چرب موجود در 
روغن پالم باعث تکثیر سلول های سرطانی در بدن 

افراد می شود.
پیــش از ایــن مشــخص شــده بــود کــه اســیدهای 
چرب بلوک های ســازنده چربی هستند که توسط 
سلول های سرطانی نیز استفاده می شود. بنابراین، 
گــر رشــد بدخیــم در بــدن وجــود داشــته باشــد،  ا
اســیدهای چرب خاص می توانند باعث گســترش 
سریع شوند. اما اینکه چه مکانیسم های بیولوژیکی 
در این امر دخیل هستند و اینکه آیا همه اسیدهای 

چرب به متاستاز کمک می کنند، هنوز مشخص نبود.
زیست شناسان مؤسســه علم و فناوری بارسلونا به 
همراه دیگر همکاران خود از مؤسسات و دانشگاه های 
اسپانیا و ایاالت متحده آزمایشی را انجام دادند که در 
آن غلظت باالیی از اســیدهای چرب روغن پالم را در 
معرض سلول های سرطانی انسان قرار دادند و سپس 
آنهــا را در بدن موش هــا کشــت کردنــد. در موش ها 
نتایج نشــان داد کــه یکی از ایــن اســیدهای چرب، 
اسید پالمیتیک، باعث ایجاد متاستاز سرطان های 
گرچه بر ظاهر  دهان و پوست در موش ها می شود، ا

خود تومور تأثیری نداشــت. ســایر اسیدهای چرب 
روغن پالم، اولئیک و لینولئیــک، و چربی های امگا 
۹ و امگا ۶ کــه در غذاهایی مانند روغن زیتــون و دانه 
کتان یافت می شوند، این اثر را نشان ندادند. افزودن 
اسید پالمیتیک به رژیم غذایی موش ها نه تنها باعث 
افزایش متاستاز شد، بلکه تأثیر طوالنی مدتی بر ژنوم 
سرطان داشت. سلول های سرطانی که برای مدت 
کوتاهی در معرض اسید پالمیتیک قرار گرفتند، حتی 
پس از حذف اسید پالمیتیک از رژیم غذایی، به شدت 

متاستاتیک باقی ماندند.

ک روغن پالم را بشناسید گی خطرنا ویژ

دانستنیها

بخــار آب یکــی از راه های بســیار موثــر بــرای درمان 
مشکالت پوستی است.

بخار آب همان چیزی است که از حرارت دادن آب 
در زمانــی که از نقطه جــوش فراتر مــی رود، حاصل 
می شــود و یکی از راه های بســیار موثر بــرای درمان 
مشــکالت پوســتی اســت؛ به گونه ای که پوســت 
یکی از حساس ترین مناطقی است که تحت تأثیر 
عوامــل خارجی ماننــد: نور خورشــید، گــرد و غبار، 
گــرد و غبــار و تغییــرات آب و هــوا عالوه بر مشــکالت 
فراوان، بیماری های پوســتی متعدد مانند ظهور 
جوش هــای سرســیاه کــه تا حــد زیــادی طــراوت، 
شادابی و درخشندگی خود را از دست می دهد و در 

نتیجه منجر به بروز عالئم پیری می شود.
     فواید مهم بخار آب

برخــی از بیماری های تنفســی مانند ســینوزیت و 
عفونت گلــو را درمــان می کنــد و نقش مهمــی را در 
رفع گرفتگی بینــی و گلو و باز کردن ســینوس های 

بینی دارد.
درخشندگی پوست را افزایش می دهد.

چربی های اضافی بدن را می سوزاند.
گردش خون در بدن را بهبود و فعال می کند.

پوست را مرطوب و منافذ آن را باز می کند.
سلول های مرده را از بین می برد.

شفاف کننده پوست و افزایش خلوص آن.
ک  پوســت را از گرد و غبار، کثیفی و بقایای آرایش پا
می کنــد و ترشــحات چربــی اضافــی را کــه منجر به 
پیدایــش جوش هــای سرســیاه می شــود، از بیــن 

ک می کند. می برد. سموم و مواد مضر را از پوست پا
ظاهر بینی را که به دلیل شرایط آب و هوایی کشیده 

می شود، بهبود می بخشد.
     روش حمام بخار آب

یک حوله آماده کنیــد، قبل از اینکــه آب به جوش 
بیایــد، وازلین را بــه صورت خــود بمالید و مطمئن 
شوید که چشــمان خود را بســته نگه داشته اید تا 

آسیبی به آن ها نرسد.
مو های خود را کامال بپوشانید و از صورت خود دور 
نگه دارید. از نزدیک شــدن بیش از حد به بخار آب 
خودداری کنید تا پوستتان نسوزد، حاال احساس 
می کنید که صورتتان شروع به خیس شدن با آب 

کرده است، بگذارید عرق کند.
از یک ســواب پنبه ای برای انجام حرکات دایره ای 
اســتفاده کنید تا بخــار وارد منافذ شــود و مطمئن 
شوید که از طریق بینی و ســپس از دهان به خوبی 

تنفس می کنید.
به مدت یک ربع به همان حالتی که هستید بمانید، 
سپس صورت خود را کمی از آب دور کنید تا خشک 
شود، سپس حوله را بردارید، دوباره پوست را با یک 
تکه پنبه بمالید، ســپس صورت خود را با آب سرد 
بشویید و هر کدام را بمالید و در پایان از کرم مرطوب 

کننده برای بستن مجدد منافذ استفاده کنید.

یــک تجزیــه و تحلیــل گســترده بریتانیایــی، هیچ 
ارتباطی بین میــزان ورزش یک فــرد و خطر ابتال به 

آرتروز زانو پیدا نکرده است.
 تیم تحقیقاتی از دانشگاه دوک بریتانیا، نتایج شش 
کارآزمایی بالینی انجام شده در مکان های مختلف 
در سراسر جهان را ترکیب کرد و مجموعه ای متشکل 

از بیــش از ۵۰۰۰ نفر را کــه به مدت ۵ تا ۱۲ ســال برای 
عالئم آرتروز زانو تحت نظر بودند، بررسی کرد.

محققان نتیجه گرفتند که نه میزان انرژی سوزانده 
شــده در طــول ورزش و نه مدت زمان صرف شــده 
در فعالیت بدنی هیــچ ارتباطی بــا درد زانو یا عالئم 

آرتروز ندارد.

فواید بخار آب برای سالمت پوست 
و بازکردن گرفتگی های بینی و گلو

محققان می گویند؛

ورزش احتمال آرتروز زانو را افزایش نمی دهد

دانستنی ها

یکــی از روش هایی کــه محققان بــرای کاهش 
اضطــراب و آرامش معرفی می کنند اســتفاده از 

گیاهان دارویی است.
آرامش همان چیزی است که تمام انسان های 
امروزی در هر ســنی در جســتجویش هســتند 
و متاســفانه گاهی راه رســیدن به آن را اشــتباه 
می روند و به اشتباه برای دستیابی به آن متوسل 
به دارو های شیمیایی با عوارض زیاد می شوند، 
اما متخصصان روش های جایگزینی را معرفی 
می کننــد، کــه ما بــه شــما یکــی از ایــن روش ها 
کــه اســتفاده از گیاهــان دارویــی اســت معرفی 

می کنیم.
گیاهانی هســتند که به آرامــش اعصاب کمک 

می کنند که به موارد زیر اشاره می کنیم:
     بابونه

بابونه یکــی از گیاهــان دارویی اســت کــه برای 
درمان بسیاری از بیماری ها از جمله عفونت ها، 
اسپاســم عضالنــی، بــی خوابــی، اختــالالت 
روماتیسمی اســتفاده  درد هــای  گوارشــی، 
می شود. خوردن بابونه عالئم اضطراب را برای 

کسانی که از آن رنج می برند کاهش می دهد.
     اسطوخودوس

اســطوخودوس بــه عنــوان درمانــی بــرای 
بــی خوابــی، خســتگی، افســردگی و اضطراب 
استفاده می شود و مطالعات نشان داده است 
که در افرادی که از اختالل اضطرابی رنج می برند، 

اضطراب را کاهش می دهد.
     چای سبز

برگ های چای ســبز حاوی اســید آمینه ای به 
نام تیانین است که به عنوان آرام کننده اعصاب 
و اضطراب محسوب می شود، ولی ممکن است 

اثر آن به خودی خود آشکار نباشد.
     گل شبح

برخی از مطالعات نشان می دهد که گل شبح 
ممکن اســت اختالل اضطراب را کاهش دهد 
و معمــوال بــا ســایر گیاهــان در محصوالتی که 
به کاهش اضطراب کمــک می کنند، مخلوط 
می شود، از ســوی دیگر مطالعات نشــان داده 
اســت که ممکن اســت باعــث خــواب آلودگی، 

سرگیجه، سردرگمی شود.

اضطراب

کاهش اضطراب 

گیاه با مصرف ۴ 
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شاید شما هم از کاربرانی باشید که تمایل دارند 
قبل از ارســال یک پیام صوتی در واتساپ، آن را 

یکبار گوش دهید. 
• مرحله ۱: اول از همه، واتساپ خود را باز کنید.

• مرحلــه دوم: ســپس گفتگوی شــخصی را که 
می خواهیــد بــرای او پیــام صوتی ارســال کنید 

باز کنید.
• مرحلــه ســوم: میکروفون را نگــه داریــد و پیام 

صوتی را ضبط کنید.
• مرحله چهارم: پس از تکمیل پیام صوتی خود، 
بــر روی دکمه بازگشــت در اپلیکیشــن واتســاپ 
کلیــک کنیــد و از صفحــه گفتگــو خارج شــوید. 

کنون با صدای  سپس به خود مکالمه برگردید و ا
ضبــط شــده خــود روبــرو می شــوید کــه ارســال 

نشده است.
• مرحله پنجم: می توانید با گوش دادن به پیام 

ضبط شده، آن را حذف یا ارسال کنید.
همچنین امکان افزایش سرعت پخش پیام های 
صوتــی در واتســاپ وجــود دارد. ایــن ویژگی نیز 
اخیرا معرفی شــده اســت. پــس از دریافت پیام 
صوتی، می توانید با سرعت بیشتری به آن گوش 
دهید. ایــن موضــوع باعــث اتــالف وقــت کاربــر 
نمی شود و آن ها را قادر می سازد تا به سرعت به 

پیام گوش دهند.

در این گــزارش بــا راهکار هایــی برای حل مشــکل 
دمای گوشی های هوشمند آشنا خواهید شد. 

مشکل دمای باال گوشی یکی از مشکالت رایجی 
است که کاربران گوشی های هوشمند با آن مواجه 
هستند. وجود این مشکل دالیل متفاوتی می تواند 
داشته باشد که از جمله می توان به استفاده مداوم 
از گوشــی برای مدت طوالنی و یا اســتفاده از آن در 
حین شارژ اشاره کرد. برخی از برنامه ها یا بازی هایی 
نیــز هســتند کــه میــزان انــرژی گوشــی را کاهــش 
می دهند و منجر به افزایش قابل توجه دمای گوشی 
می شوند. دمای باال هوا یا قرار گرفتن مستقیم در 
معرض اشعه خورشــید نیز از دالیل احتمالی این 

مشکل است.
راهکار هایی برای کاهش دمای تلفن همراه

گر پیغام هشداری مبنی بر داغ شدن بیش از حد  ا
تلفنتان پیدا کردید، تنها کاری که باید انجام دهید 

موارد زیر است:
•گوشی را خاموش کنید.

گر گوشی را در مکانی گذاشــته اید که در معرض  •ا
نــور خورشــید قــرار دارد، آن را دور از نــور خورشــید 

نگه دارید.
گر کابل شــارژ به گوشــی وصل اســت، آن را جدا  •ا

کنید.
گر از قاب گوشی استفاده می کنید آن را برای مدتی  •ا

از گوشی جدا کنید.

• گوشــی را بــرای مدتی کوتــاه در جای خنــک قرار 
دهید.

• قرار دادن تلفن همراه در معــرض هوای خنک از 
طریق فن، کولر خــودرو یا هر روش دیگــری که باد 
خنکی را به سمت گوشــی هدایت می کند، باعث 
تسریع روند خنک سازی و عملکرد سریع تر گوشی 

شما می شود.
راه های جلوگیری از داغ شدن بیش از حد گوشی

برخــی از اقدامــات پیشــگیرانه وجــود دارد کــه 
می توانید برای کاهش بروز مشکل دمای گوشی ها 

انجام دهید.
• در روز هــای گــرم گوشــی خــود را در ماشــین رهــا 

نکنید.
• گوشی را زیر نور مستقیم خورشید قرار ندهید.

• هنگام بازی یا پخش ویدیو پس از مدتی گوشی 
خود را کنار بگذارید.

• هنگام بازی یا پخش ویدیو از شارژ کردن گوشی 
خودداری کنید.

در نهایت، به خاطر داشــته باشــید که تلفن ها به 
رایانه هــای کوچک معرف هســتند، اما سیســتم 
گر  خنــک کننــده مشــابه کامپیوتر هــا را ندارنــد. ا
مشکل باال رفتن دمای گوشــی به طور مکرر برای 
شما رخ می دهد، ممکن است سیستم های خنک 
کننده گوشی معیوب باشند و برای بررسی رفع ان 

آن احتماال به یک متخصص نیاز خواهید داشت.

پیام های صوتی واتساپ را چگونه قبل از ارسال گوش کنیم؟ 

کنیم؟  گوشی جلوگیری  چگونه از افزایش دمای 

فناوری راه های افزایش آنتن دهی وای.فای
یکی از مشکالتی که ممکن است  

کثر ما با آن روبرو شویم، مشکل  ا
آنتن دهــی وای فای می باشــد 
که این مشــکل گاهی بــرای مودم های تــک آنتن 
و یا دو آنتــن در خانه های بــزرگ رخ می دهــد که از 
یک مشکل ساده می تواند به یک مشکل سخت 

تبدیل شود.
کثر ما با آن روبرو  یکی از مشکالتی که ممکن است ا
شویم، مشکل آنتن دهی وای فای می باشد که این 
مشکل گاهی برای مودم های تک آنتن و یا دو آنتن 
در خانه های بزرگ رخ می دهد که از یک مشــکل 
ساده می تواند به یک مشکل سخت تبدیل شود.

گــر بخواهیم ۳ مــورد اصلی که در این مشــکل  اما ا
دخیل هستند را مشخص کنیم، می توان به موارد 

ذیل اشاره کرد؛
- مودم وای فای

- شرکت ارائه دهنده سرویس
- دستگاه متصل شده به وای فای

با این وجود راه برای رفع این مشــکل وجود دارد و 
شما خیلی ساده می توانید با برخی نکات روتین 
اقدام بــه رفع مشــکل آنتن دهــی وای فــای اقدام 
کنیــد. بــه همیــن دلیــل در ایــن گــزارش شــما را با 
روش هــای کاربردی برای رفع مشــکل آنتن دهی 

وای فای آشنا  می کنیم که عبارتند از؛
     تغییر جایگاه مودم

اولیــن کاری کــه شــما بایــد جهــت افزایــش آنتــن 
دهــی وای فای انجام دهید، تغییــر جایگاه مودم 
می باشــد. برای مثــال تصــور کنید که خانه شــما 
دارای ۴ اتــاق با فاصلــه چند متر از هم می باشــد و 

شما صرفا بیشتر وقت خود را در ۲ اتاق می گذرانید و 
افرادی که در ۲ اتاق دیگر سکونت دارند، از وای فای 
گر منطقی  اســتفاده بخصوصی ندارند. از ایــن رو ا
به این موضوع نگاه کنیم، مودم وای فای باید به دو 
اتاقی که از آن استفاده می کنند، نزدیک باشد. با این 
وجود این مثال ساده برای تغییر جایگاه مودم بود 
که شما می توانید با استفاده از آن موقعیت مناسبی 

را برای مودم خود مشخص کنید.
     خاموش/روشن کردن مودم

گاهــی اوقات مشــکل آنتن دهــی مــودم می تواند 
گر شما به  توسط این راه حل برطرف شود. از این رو ا
مدت طوالنی از مودم استفاده می کنید، می تواند 
دچار مشکل مقطعی شود که در این شرایط توصیه 

می شــود مودم را خاموش روشــن کنید. اما توجه 
داشــته باشــید که بعد از خاموش کردن مودم به 
مدت ۱۰ الی ۲۰ دقیقه صبر کنید و سپس اقدام به 
روشن کردن آن کنید. به احتمال زیاد مشکل مودم 
گر هنوز این مشکل  شما در این مرحله رفع شود و اما ا
پابرجا مانده است، روش های بعدی را تست کنید.

     آپدیت نرم افزار مودم
الزم بــه ذکــر اســت کــه هــر مــودم دارای نــرم افــزار 
مخصــوص خود می باشــد کــه شــما این نــرم افزار 
را بایــد در بازه هــای مختلــف آپدیت کنیــد. از این 
گر شــما این نــرم افــزار را آپدیــت نکنید، ممکن  رو ا
است مشکالتی برای شما رخ دهد که از مهم ترین 
مشــکالت می توان به آنتــن دهی وای فای اشــاره 

کرد که می تواند مشکل ساز شود. به همین دلیل 
توصیه می شــود که نرم افزار مودم را هر چند یکبار 
گر آپدیت  از محیط Admin panel بررســی کنید تا ا
جدید برای آن منتشر شده است، اقدام به نصب 

آن کنید.
ISP تماس با     

گر هنوز مشکل آنتن دهی  با وجود راه حل های باال ا
وای فای شــما برطرف نشده اســت، می توان این 
احتمال را داد که مودم شما مشکلی ندارد و مشکل 
از ISP یا همان شرکت ارائه دهنده سرویس می باشد 
کنون از سرویس اینترنت آن در حال استفاده  که هم ا

هستید. 
از این رو با شماره مربوطه تماس حاصل نمایید و 
سپس به اپراتور متصل شوید و مشکل را با اپراتور 
درمیان بگذارید تا اقدام به بررسی مشکل شما کند. 
مدت زمان رفع مشکل شما می تواند بین ۱ دقیقه تا 
۲۴ ساعت طول بکشد. بنابراین کمی صبور باشید 

تا مشکل برطرف شود.
ک اینترنتی      تغییر اشترا

کی کــه شــما خریــداری می کنیــد در میزان  اشــترا
بســته و میزان ســرعت متفاوت می باشــد. از این 
ک اینترنت به این موضوع  رو در حین خرید اشترا
گر سرعت پایین خریداری  توجه ویژه کنید چرا که ا
کنید، قطعا سرعت لود پایین تری خواهید داشت. 
گر می خواهید سرعت بیشتری داشته باشید،  اما ا
ک اینترنت خود تجدید نظر کنید و  باید در اشــترا
به صورت غیر حضوری و آنالیــن اقدام به تعویض 
ک اینترنت خود کنید تا سرعت دریافتی شما  اشترا

بیشتر باشد.

فناوری

روانشناسی

اشــتباهی  کار هــای  از  گــزارش  در ایــن 
خواهیم گفت که اعتماد به نفس را پایین 

می آورند. 
کــه بیشــتر اوقــات  گــر متوجــه شــده اید  ا
خودتــان را بــا دیگــران مقایســه می کنیــد 
و احســاس می کنیــد آن هــا بهتــر از شــما 
هستند، یا همیشه از اشتباه کردن و حتی 
شکست خوردن می ترسید، ممکن است 
معنایش ایــن باشــد کــه اعتمــاد بــه نفس 

پایینی دارید. 
کــه افــکار و اعمــال شــما  جالــب اســت 
می توانــد اعتمــاد بــه نفــس تــان را از آنچه 
گر  کنون وجود داشــته بیشــتر ســازد؛ و ا تا
کار هــا بکشــید،  دســت از انجــام بعضــی 
کــه واقعــا  ممکــن اســت متوجــه شــوید 

احساس بهتری پیدا کرده اید.
همیشه قوز می کنید

فشار روانی می تواند فرم بدن را تحت تأثیر 
قرار دهد، امری که می تواند بر روی میزان 

اضطراب اثر بگذارد. 
نشســتن  صــاف  می گویــد  تحقیقــات 
و ایســتادن برای اعتماد به نفس و روحیه 

بهتر است. 
ایــن کار می توانــد باعــث شــود کمتــر هــم 
احســاس خســتگی کنید و به شــما کمک 
کند از پــس اضطراب خــود بهتــر بربیایید. 
پــس قــوز کــردن ممکــن اســت نتیجــه ی 
عکس دهد و باعث شود احساس خستگی 
کنید، کمتر احساس اعتماد به نفس کنید 

و روحیه  خوبی نداشته باشید.
     از کلماتی مانند »باید« و »حتما« 

استفاده می کنید
این کلمــات نبایــد معنــای منفی داشــته 
باشند، اما وقتی مشکل ساز می شوند که 
هدف هایی برای خودتان تعیین کنید که 
دستیابی به آن ها واقعا دشوار است و فکر 
می کنیــد هر چیــزی غیــر از آن به انــدازه ی 

کافی خوب نیست.
نــدارد  نتیجــه ای  ســختگیری ها   ایــن 
جز اینکــه بیشــتر تحــت فشــار قــرار گیرید. 
ســعی کنید فکرتان را عــوض کنید و وقتی 
هدفــی بــرای خــود تعییــن می کنیــد بــه 
خودتان اجازه ی نقص داشــتن یا اشتباه 

کردن دهید.
 خودتان را ســرزنش می کنیــد در حالی که 

تقصیری ندارید
گــر متوجه شــده اید کــه بیشــتر اوقــات از  ا
گنــاه می کنیــد،  بابــت چیــزی احســاس 
ببینید در چه مواقعی دچار این احســاس 
می شــوید و در آن حالت چــه فکر هایی به 

ذهن تان می آید. 
با دیدی نکته سنجانه به این فکر کنید که 
خ داده واقعا تقصیر شما  آیا اشتباهی که ر
بوده یا شــاید در واقع تقصیــر کس دیگری 
بــوده، یا تنهــا یــک تصــادف بــوده و در هر 

صورت کاری از دست شما برنمی آمده.
 از یک دوست بپرسید که او در مورد همان 
موقعیــت چه فکــر می کند و شــاید متوجه 
شــوید در حالی خــود را ســرزنش می کنید 

که مقصر اصال شما نبودید.

کارها به اعتماد  این 
به نفس تان لطمه می زند 

کتری ها و ویروس هایی چون ویروس  بیشتر با
کرونــا می تواننــد ســاعت ها بیــرون از بــدن 
انســان زنده بمانند. وقتی فردی آلوده به این 
کتری یا ویروس ها به  میکروب ها سرفه یا عطسه می کند، این با

اجسام و سطوح مختلف می چسبند و آن ها را آلوده می کنند. 
هر روز و در بیشــتر مکان ها با انواع میکروب ها ســروکار داریم که 
برای پیشگیری از بیماری زا بودن آن ها باید بهداشت را به خوبی 
رعایت کنیــم؛ اما آیا می دانید بیشــتر وســایلی کــه در روز از آن ها 
استفاده می کنید، کثیف و آلوده تر از چیزی هستند که فکرش را 
می کنید؟! در این مطلب به وسایل کثیف و آلوده که روزمره از آن 

استفاده می کنیم اشاره کرده ایم. با ما همراه باشید.
وسایل کثیف و آلوده که روزمره از آن استفاده می کنیم

     تلفن های همراه
تلفن همراه تان همه جا همراه تان است. بررسی ها نشان داده 
که این وســیله حداقل ۱۰ برابر کثیف تر از توالت اســت. در ضمن 
کتری ها و  تلفن همراه بهترین ابزار برای میزبانی انواع و اقسام با
ویروس هاســت. این میکروب ها می توان فرد را به اسهال مبتال 

کند یا ویروس هایی مانند ویروس کرونا اشاره کرد.
     صفحه کلید کامپیوتر

معموال در محل کار پشت میز تان ناهار می خورید. ممکن است 
بدون اینکه متوجه شوید تکه های بسیار ریز غذا یا حتی بزاق تان 

به روی صفحه کلید کامپیوترتان ریخته شود.
کامپیوترهای خانه هم دست کمی از کامپیوترهای اداره ندارند 
و حاوی میکروب های متعددی هستند. پس ضدعفونی کردن 
وسایل الکترونیکی را فراموش نکنید. صفحه کلید کامپیوترتان 

را هم باید مرتب تمیز کنید.
     اسکاچ

اســکاچ هــم یکــی دیگــر از کثیف تریــن وســایل خانــه اســت. بــا 
استفاده از اســکاچ تمام باقی مانده های غذا و چربی های روی 
ظروف و دیگر وســایل آشــپزخانه تمیــز می شــوند. بنابراین این 
وسیله دائم با آلودگی ها ســر و کار دارد. تمیز نگه داشتن اسکاچ 
خیلــی ســخت اســت. بنابرایــن بهتــر اســت هــر از چندگاهی آن 
را تعویــض کنیــد یــا پــس از هر بــار اســتفاده، اســکاچ را شســته و 

خشک کنید.

یکــی از مشــکالت آیفــون ۱۳ از کار 
افتــادن قابلیت امنیتــی فیس آی 
دی در صــورت تعویــض نمایشــگر 

است. این مشکل سرانجام توسط اپل برطرف شد.
تا به حال برای جلوگیری از اختالل فیس آی دی بعد از 
تعویض نمایشگر حتما باید یک میکروکنترلر آیفون ۱۳ 
از نمایشگر اصلی به نمایشگر تعویضی منتقل می شد. 

اپل برای حل این مشکل یک به روزرسانی نرم افزاری 
طراحی کرده تا فیس آی دی بدون نیاز به انتقال تراشه 

یادشده به نمایشگر جدید هم عمل کند.
اپل می گوید قرار اســت این به روزرســانی بــه زودی در 
دســترس عالقمندان قرار بگیــرد، ولــی تاریخ دقیقی 
برای آن مشخص نکرده است. انتقال تراشه ریز کنترل 
کننده به نمایشگر جدید کار ساده ای نیست و برای این 

کار نیاز به میکروسکوپ اســت. بنابراین معموال تنها 
تعمیرگاه های اپل با صرف وقت و استفاده از تجهیزات 

خاص می توانند این کار را انجام دهند.
به نظر می رسد این اقدام اپل ناشی از فشارهای دولت 
آمریکاست که از اپل و سایر شرکت های فناوری خواسته 
تا تعمیر تولیدات خود را ساده تر کرده و از انحصارطلبی 

در این زمینه خودداری کنند.

ک هستند! ۳ وسیله پرکاربردی که حسابی آلوده و خطرنا

Face ID کار افتادن حل مشکل تعویض نمایشگر آیفون ۱۳ بدون از 

دانستنیها

فناوری

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان برخوار

کار جمهوری اســالمی ایران مســتقر در شهرســتان  کارگاههای مشــمول قانون  کارفرمایان واجد شــرایط  کلیه  بدینوســیله از 
کار و  کار و آییــن نامــه مصــوب 87/۰9/۰2 مقــام محتــرم وزارت تعــاون،  کــه تمایــل دارنــد دراجــرای مــاده 1۶۶ قانــون  برخــوار 
کارفرمــا در هیات هــای حــل اختــالف شــوند درخواســت می گــردد  رفــاه اجتماعــی داوطلــب عضویــت بــه عنــوان نماینــدگان 
کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان برخــوار بــه نشــانی  گهــی بــه مــدت 1۵ روز بــه اداره تعــاون،  مــدارک ذیــل را از تاریــخ انتشــار آ
دولــت آبــاد بلــوار طالقانــی روبــروی بانــک ملــی تحویــل و یــا بــا پســت سفارشــی ارســال نماینــد. بدیهــی اســت مــدارک ارســالی 

ناقــص و یــا خــارج از فرجــه تعییــن شــده فاقــد اعتبــار می باشــند.
شرایط داوطلبی

1( تابعیت جمهوری اسالمی ایران
2( حداقل سن 3۰ سال

3( متاهل
۴( دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و چهار سال سابقه کار تحت پوشش شمول قانون کار

کار و رفاه اجتماعی کار و مقررات مرتبط با گواهی وزارت تعاون،  ۵( آشنایی با قانون 
۶( شمول قانون کار جمهوری اسالمی

گواهی نامه پایان دوره متوســطه و دو دوره  کارشناســی باشــند به شــرط داشــتن حداقل مدرک  که فاقد مدرک  داوطلبانی 
)چهــار ســال( عضویــت در مراجــع حــل اختالف می توانند عضویــت در هیات حل اختالف شــوند.

کار مســتقر در هــر منطقــه بــه شــرط احراز شــرایط منــدرج در آیین نامــه می تواند  کارگاهــای مشــمول قانــون  کارفرمایــان  کلیــه 
کارفرمایــان در هیــات حــل اختالف همان منطقــه گردند. داوطلــب نمایندگــی 

درمــورد اشــخاص حقوقــی مدیرعامــل یــا مدیرمســئول و یــا یکــی از اعضــای هیــات مدیــره )بــا معرفــی مدیرعامــل یــا 
اختــالف پذیرفتــه می شــود. کارفرمایــان در هیــات حــل  نمایندگــی  بــه عنــوان داوطلــب  مدیرمســئول( 

کار هســتند خــود راســا  کارگــر مشــمول قانــون  کــه دارای  موسســات دولتــی، نهادهــای عمومی غیردولتــی و شــرکتهای دولتــی 
کار اســتفاده می نماینــد، می تواننــد یــک نفــر داوطلــب ازبیــن  کارگــران مشــمول قانــون  و بــدون دخالــت پیمانــکار از خدمــات 
کار همــان دســتگاه صرفــا بــا معرفــی مدیرعامــل یــا باالتریــن مقــام دســتگاه معرفــی  کارکنــان غیرمشــمول قانــون  مدیــران یــا 

نمایــد. )باارایــه مــدرک مســتند(
کارفرمایان  کارفرمــا می توانــد داوطلب نمایندگــی  کارفرمایــان حقیقــی و بارعایــت مفــاد مــاده ۶ آییــن نامــه و شــخص  درمــورد 
گــردد صرفــا یــک نفــر بــه  کارگاه داوطلــب  کارفرمــا بــوده و بیــش از یــک نفــر از یــک  در هیــات حــل اختــالف شــود و چنانچــه 
ــه عنــوان داوطلــب  ــا ســن تعییــن شــده ب ترتیــب براســاس مــدرک تحصیلــی و ســابقه عضویــت در مراجــع حــل اختــالف ی

پذیرفتــه می شــود.
مدارک موردنیاز:

درخواست کتبی )آدرس محل اشتغال و سمت و شماره تلفن ثابت و همراه در ذیل درخواست نوشته شود(.
کــی از آشــنایی بــا مقــررات قانــون  کارت ملــی و فتوکپــی مــدارک حا فتوکپــی مــدرک تحصیلــی و تمامی صفحــات شناســنامه و 
کارگاه و ارایــه تصویــر مــدارک  کتبــی از باالتریــن مقــام  کار و معرفــی نامــه  کار و حداقــل چهــار ســال ســابقه تحــت شــمول قانــون 

کارگاه اعــم از حقیقــی یــا حقوقی. مســتند از پروانــه تاســیس یــا مجــوز فعالیــت 

گهی انتخابات نمایندگان کارفرمایان در هیات حل اختالف  آ
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان برخوار

1221۵۰۴ / م الف
شهرداری چمگردان

گهــی  شــهرداری چمگــردان باســتناد مصوبــه شــماره 99/1۰1۴/ش مــورخ 1399/11/29 شــورای اسالمی شــهر درنظــردارد یکــی از پروژه هــای عمرانــی خــود را بــه شــرح زیــر ازطریــق آ
کثــر تــا روز ســه شــنبه مــورخ 1۴۰۰/9/9 جهــت اطــالع از شــرایط  گــذار نمایــد. عالقــه منــدان بــه شــرکت در مناقصــه مربوطــه می تواننــد حدا مناقصــه بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط وا
مناقصــه و تحویــل اســناد مربوطــه بــه شــهرداری چمگــردان مراجعــه نماینــد. هــم چنیــن جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تلفن هــای ۵22۴۰۴71، ۰31 و ۵22۴۰282، 

۰31 تمــاس حاصــل نماینــد.

شرایط شرکت کنندگان در مناقصه:
کاری داشــته و میزان و مبلغ و تعداد پروژه اقدامی توســط ســازمان را رعایت نموده و به شــهرداری اعالم نماید. بدیهی اســت  گواهینامه معتبر در رشــته  کنندگان باید  1( شــرکت 

درغیراینصورت هرگونه مســئولیت بعهده پیمانکار متقاضی خواهد بود.
2( شرکت کنندگان باید منع مداخله کارمندان دولت را بنماید.

3( برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
۴( شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

۵( شرکت کنندگان باید جهت اخذ نقشه و مشخصات فنی پروژه به شهرداری چمگردان مراجعه نمایند.
۶( پیشــنهاددهندگان بایــد الزامــا آنالیــز )بــرآورد قیمــت( عملیــات و لیســت ماشــین آالت و تجهیــزات مربــوط بــه شــرکت را ضمیمــه پیشــنهاد خــود نماینــد. درغیراینصــورت اســناد 

ناقــص اعــالم می گــردد.
7( درهنگام دریافت اسناد ارایه اصل گواهینامه صالحیت الزامی است.

8( اسناد مناقصه تنها به مدیرعامل شرکت یا نماینده وی که به صورت مکتوب معرفی شده باشد تحویل می گردد.
9( ارایه پرینت ثبت شرکت در سامانه ساجار توسط دریافت کنندگان اسناد الزامی است.

1۰( ارایه فتوکپی مدرک تحصیلی اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، سهامداران و کارکنان شرکت الزامی است.
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