
ک در اصفهان :  ک اصفهان با اشاره به پیگیری های دوساله برای راه اندازی شهرک پوشا رئیس اتحادیه پوشا

ک آماده نیست زمین و زیر ساخت شهرک پوشا
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فرمانده پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان گفت: سربازی دوره بطالت و بیگاری نیست چراکه 
جوانان در این دوره درس زندگی می گیرند.  امیر سرتیپ دوم خلبان علیرضا انگیزه، در چهاردهمین 
جشنواره جوان سرباز در پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان، اظهار کرد: انسان خلق شده تا در حوزه 

جسمانی و روحی تکامل پیدا کند. 
در حوزه جسمانی با ورزش، برنامه غذایی و تحرک، تکامل پیدا می کند و باید توجه داشته باشیم 
صفات ناپسند باعث جلوگیری از تکامل می شود. وی افزود: ایمان، اعتقاد، رفاقت و باور نیز از جمله 
عوامل تکامل روحی و روانی است. انگیزه با بیان اینکه انسان سیر تکاملی را طی می کند، تصریح 
کرد: خدمت سربازی از جمله دورانی در زندگی است که سبب تکامل انسان می شود. فرمانده پایگاه 
هوایی شهید بابایی اصفهان، افزود: سربازی دوره بطالت و بیگاری نیست، چراکه جوانان در این 
دوره درس زندگی می گیرند تا بتواند در جامعه موفق باشند و سربازانی که به عنوان نمونه انتخاب 

می شوند، قطعا در جامعه نیز به موفقیت دست پیدا خواهند کرد.

فرمانده پایگاه هوایی شهید بابایی:

سربازی دوره بطالت و بیگاری نیست

مدیر برق منطقه ۵ اصفهان عنوان کرد: 

۱۵ هزار مگاوات کمبود برق 
در تابستان ۱۴۰۰

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

رفع نقاط حادثه خیز استان 
کار است اصفهان در دستور 

رئیس شورای اسالمی شهراصفهان: 

زمان وعده و وعیدها برای 
احیای زاینده رود گذشته است

شرکت پاالیش نفت اصفهان
 نخستین شرکت برتر   

بورس کاال

آمادگی ۳ هزار خودرو 
برای سرویس دهی 

به دانش آموزان 
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مهاجم تیم فوتبال سپاهان اصفهان:

سپاهان در آسیا حرف های زیادی 
برای گفتن دارد

کره ای ها در بازار لوازم خانگی: پایان کامل حضور 

لوازم خانگی خارجی یا قاچاق است یا تقلبی!
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مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان اصفهان:

تکمیل موزه دفاع مقدس اصفهان 
نیازمند  ۷۰ میلیارد تومان اعتبار است
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# اصفهان  تنها  نیست

معاون خرید ذوب آهن اصفهان خواستار شد؛ 

قیمت زغال سنگ داخلی 
افزایش نیابد
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شرکت عمران شهر جدید بهارستان

گهــی فراخــوان اجــرای ســازه مجموعــه ورزشــی خانوادگــی بهارســتان )مناقصــه یــک  پیــرو آ
کیفــی( شــهر جدیــد بهارســتان بــه شــماره 2۰۰۰۰۰1۳۵2۰۰۰۰۰۳1  ــا ارزیابــی  مرحلــه ای همــراه ب
کثیراالنتشــار و ســامانه ســتاد توســط این شــرکت و باتوجــه بــه تغییــر  منتشــره در روزنامه هــای 
انجــام شــده در پایــه صالحیــت مناقصــه فــوق الذکــر )تغییــر پایــه ۴ بــه پایــه ۵ در رشــته ابنیــه( به 
اطــالع کلیــه متقاضیــان و مناقصــه گــران می رســاند اصالحیــه فوق در ســامانه ســتاد بارگــذاری 

شــده اســت.
لــذا اصــالح فــوق )رتبــه موردنیاز برای پروژه فوق، پایه ۵ و باالتر رشــته ابنیه می باشــد. مشــروط 

کار( در تمامی اســناد نافذ و الزم االجرا اســت. به دارای ظرفیت بودن جهت ارجاع 
کت ها به شرح زیر تغییر می یابد. لذا زمان دریافت اسناد و تسلیم پیشنهاد و گشایش پا

زمان مهلت دریافت اسناد: 1۴۰۰/۰8/۳۰ ساعت 17
زمان تسلیم پیشنهاد: 1۴۰۰/۰9/17 ساعت 1۳

کت اسناد ارزیابی کیفی: 1۴۰۰/۰9/22 ساعت 1۰ زمان گشایش پا
گردیــده در ســامانه ســتاد بــه شــرایط فراخــوان اضافــه و جــزء  اصالحــات انجــام شــده بارگــذاری 
الینفک شــرایط محســوب و جزء اســناد تلقی می گردد و می بایســت اصالحات بارگذاری شــده 
گر   در سامانه ستاد به همراه سایر اسناد )با مهر و امضا الکترونیکی صاحبان مجاز - مناقصه 

- رسیده( و در موعد مقرر در سامانه بارگذاری گردد.
کلیــه اســناد می بایســت بــا مهــر و امضــا الکترونیکــی )دیجیتــال( در  کیــد میگــردد  مجــددا تا
گــر باطــل شــده  گــردد. درغیراینصــورت پیشــنهاد و اســناد مناقصــه  ســامانه ســتاد بارگــذاری 

تلقــی خواهــد شــد.
1222۵۳۳ / م الف

نوبت دوم

اصالحیه شماره 1 فراخوان 
اجرای سازه مجموعه ورزشی خانوادگی بهارستان )مناقصه یک مرحله ای 
همراه با ارزیابی کیفی( شهر جدید بهارستان به شماره 2۰۰۰۰۰1۳۵2۰۰۰۰۰۳1

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان
12221۴2 / م الف

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

 IR ۳۳۰1۰۰۰۰۴1۰11۰1۴۳۰2۳۰298 نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیــش واریز وجه نقــد بــه شــماره  شــبا
نــزد بانــک مرکــزی بــا مبلــغ فوق الذکــر دروجه شــرکت برق منطقــه ای اصفهان

نحــوه دریافــت و تحویــل اســناد مناقصــه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اســناد تا مبادله قــرارداد، با مراجعه 
کارفرمــا،  بــه »ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد(« بــه آدرس www.setadiran.ir امــکان پذیــر خواهــد بــود. )تمــاس بــا 

کاری بــا شــماره ۰۳1-۳۶27۰82۰( درصــورت لــزوم در ســاعات اداری روزهــای 
مهلــت دریافــت اســناد: از ســاعت 1۰ صبــح روز یکشــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰8/2۳ لغایــت ســاعت 1۶:۰۰ روز پنجشــنبه مــورخ 

1۴۰۰/۰8/27
کثر تا ساعت  مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات اسناد مناقصه بایستی حدا
کت الف(  1۴:۰۰ روز دوشــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰9/۰8 در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بارگــذاری و نســخه فیزیکــی )پا

آن نیــز در موعــد مذکــور بــه آدرس: اصفهــان، خیابــان چهارباغ باال، دبیرخانه شــرکت برق منطقه ای اصفهان تحویــل گردد.
کمیســیون معامــالت  کات مناقصــه: ســاعت 1۰:۰۰ صبــح روز ســه شــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰9/۰9 ســالن  زمــان و محــل بازگشــایی پــا

ســاختمان معاونــت مالــی و پشــتیبانی شــرکت بــرق منطقــه ای اصفهــان
گهی را در سایتهای اینترنتی مشاهده کنید. ضمنا می توانید این آ

http://iets.mporg.ir             www.tavanir.org.ir             www.erec.co.ir             www.setadiran.ir

نوبت دوم

گهی تجدید مناقصه عمومی  آ
همزمان با ارزیابی )فشرده( عملیات نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال 

و فوق توزیع نیروی برق تحت بهره برداری شرکت برق منطقه ای اصفهان 
در سال 1۴۰۰ - 1۴۰1 )شماره 2۰۰۰۰۰1188۰۰۰۰۳8 در سامانه ستاد(

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه
مبلغ تضمین 

شرکت در 
مناقصه

شرایط و  الزامات ورود 
به مناقصه

۴۰۰۰/1۰۰7

عملیات نگهداری و تعمیرات خطوط 
انتقال و فوق توزیع نیروی برق تحت 

بهره برداری شرکت برق منطقه ای 
اصفهان در سال 1۴۰۰ - 1۴۰1

۵/۰۵7/۰۰۰/۰۰۰

دارا بودن گواهینامه 
صالحیت پیمانکاری 
با حداقل رتبه ۵ نیرو 
از سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی کشور
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مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان بــا 
بیان اینکــه ۴۸ نقطــه حادثــه خیــز در اولویــت 
اصالح قــرار دارد گفت: یکــی از اولویت های این 
اداره کل در سطح استان، رفع نقاط حادثه خیز 
و تبدیل و ارتقای محورهای موجود از راه های 
اصلــی بــه بزرگراهــی و راه هــای بزرگراهــی بــه 

آزادراه ها است.
علیرضا قاری قرآن با بیان اینکه مبحث ترافیک، 
حوادث استان و عبور و مرور خودروها موضوعی 
بســیار قابــل توجــه اســت، اظهار کــرد: یکــی از 
اولویت های این اداره کل در سطح استان، رفع 
نقــاط حادثه خیــز و تبدیــل و ارتقــا محورهــای 
موجود از راه های اصلی به بزرگراهــی و راه های 

بزرگراهی به آزادراه ها است.
وی افزود: نقاط حادثه خیز بر اساس اطالعات 
ارائه شده توســط پلیس راه و اداره کل راهداری 
و حمــل و نقــل جــاده ای مشــخص می شــود و 
طبق اولویت بندی صورت گرفته در دستور کار 

اداره کل راه و شهرسازی استان قرار می گیرد.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان بــا 
بیان اینکــه حــدود ۱۶۰ نقطــه حادثــه خیــز در 
سطح استان شناسایی شده است عنوان کرد: 
از ایــن میــزان ۴۸ مــورد در اولویت قــرار دارد که 
بخش عمــده ای از آن اقدام و رفع خطر شــده و 

مابقی نیز در دستور کار است.
قــاری قــرآن بــا اشــاره به اینکــه اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان هر ساله احداث راه 
در ســال پیش رو را متناســب با عملکرد ساالنه 

پیش بینی می کند گفت: بر این اساس و مطابق 
با پیــش بینی به عمــل آمــده احــداث محورها 

از صفر تا صد در دستور کار قرار داده می شود.
وی ادامــه داد: در حــال حاضر ایــن اداره کل در 
ســطح اســتان، ۲۵ قرارداد مشــاوره دارد که ۱۹ 
مــورد آن صرفا مطالعــه راه ها بــا در نظــر گرفتن 
پارامترهــای اقتصــادی، خدمات دهی، محل 
عبــور، الزامــات زیســت محیطــی و پدافنــد غیر 

عامل است.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان بــا 
بیان اینکــه بیــش از یــک هــزار و ۷۰۰ کیلومتــر از 
راه های اســتان نیــاز به ارتقــا و راهســازی دارد، 
اذعان داشــت: اولویــت بندی الزم بــر روی این 
میزان از راه به عمل آمده که بر این اساس ۴۲۲ 
کیلومتر از محورها در اولویــت درجه یک بوده و 

نیاز به اقدام فوری دارد.
قــاری قــرآن خاطرنشــان کــرد: اولویــت بنــدی 
ارتقا راه ها بر اســاس میــزان ترافیــک در محور و 
تعــداد وقوع حــوادث در آنها انجام شــده که در 
جریان ارتقا آن راه روستایی به فرعی، راه فرعی 
به راه اصلــی و راه اصلی بــه راه بزرگراهی تبدیل 
می شود. وی با بیان اینکه ۵۱۳ میلیارد تومان 
ح راه سازی در نقاط مختلف این استان در  طر
کنون ۲۸۵ میلیارد  دست احداث است گفت: تا
تومان در قالب این قراردادها هزینه شده و پیش 
بینی می شــود تا پایان ســال جــاری ۱۲۰ تــا ۱۵۰ 
کیلومتر از این محورها به صورت چهار خطه زیر 

بار ترافیک برود.
اســتان اصفهــان بــا ۹ اســتان همجــوار بــوده و 
ارتباط دهنده کریدورهای شــمال به جنوب و 
غرب به شرق است همچنین تا پایان سال ۱۳۹۹ 
طول آزادراه های استان اصفهان به حدود ۴۸۰ 
کیلومتر، طول بزرگراه ها به ۲ هزار ۱۷۴ کیلومتر، 
طول راه های اصلی به ۲ هــزار و ۲۴۵ کیلومتر و 
طول راه هــای فرعی بــه یک هــزار و ۸۵ کیلومتر 

رسیده است.

ک اصفهــان گفــت: در  رئیــس اتحادیــه پوشــا
آخریــن جلســه انجام گرفتــه بــا ســازمان های 
ک مشخص شد  مربوطه، زمین شــهرک پوشــا
ولی زیرساخت های شروع ساخت شهرک هنوز 

مهیا نیست.
ابراهیم خطابخــش اظهار کرد: حدود دو ســال 
ک  اســت که به دنبال راه اندازی شــهرک پوشــا
کنون هم به طور تقریبی ۴۰ درصد  هســتیم و تا
از مراحل را پیــش رفته ایم و محل زمیــن هم در 
حوالی مشــخص شــده اما هنوز زمینی تحویل 

گرفته نشده است.
وی افزود: احداث چنین شهرک هایی، پروژه ای 
کوچــک نیســت. بــه طــوری کــه هنــوز شــهرک 
ک تهــران راه اندازی نشــده اســت و البته  پوشــا
ک اصفهان  امیدواریــم کــه برای شــهرک پوشــا
با این مشکالت مواجه نباشیم. برای اجرای این 
نوع از طرح ها همیاری ســازمان ها و مسئوالن 

الزم است تا امور آن پیش رود.
ک اصفهــان اظهــار کرد:  رئیــس اتحادیه پوشــا

قطعــا بــا راه انــدازی چنین شــهرکی، بــه عنوان 
اولین شــهرک تخصصی در این حــوزه و با توجه 
به پیشینه طالیی نساجی در اصفهان، تحولی 
ک استان شاهد خواهیم  بزرگ را در صنعت پوشا
بود. ضمن آنکه با راه اندازی این شهرک شرایط 
کنان  خوبی برای اشتغال زایی به ویژه برای سا

مناطق اطراف شهرک فراهم می شود.
خطابخش گفت: در آخرین جلسه انجام گرفته 
ک  با سازمان های مربوطه، زمین شهرک پوشا
مشخص شد ولی زیرساخت های شروع ساخت 

شهرک هنوز مهیا نیست.

در نشســت انتخابــات اعضــای هیــات رئیســه 
تحقیــق و تفحــص از عملکرد ســازمان بــورس، 
حجــت االســالم موســوی الرگانــی رئیس ایــن 

هیات شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره 
به برگزاری برای انتخاب اعضای هیات رئیســه 
تحقیــق و تفحــص از بــورس در این کمیســیون 
گفت: در این نشست سید ناصر موسوی الرگانی 
به عنوان رئیس هیات تحقیق و تفحص از بورس 

انتخاب شد.
غالمرضا مرحبا گفــت: دراین نشســت فتح اهلل 
توســلی و مهــدی طغیانی هــم به عنــوان نایب 
رئیس و علی رضائی به عنوان دبیر هیات رئیسه 

انتخاب شدند.

پرونده های کاال های سریع الفساد با سرعت 
بیشتری تعیین تکلیف می شود.

اصفهــان  حکومتــی  تعزیــرات  کل  مدیــر   
در بازدیــد از وضعیــت کاال هــای دپــو شــده 
گفــت:  تملیکــی  ســازمان  انبار هــای  در 
هماهنگی هــای الزم بــرای آخریــن وضعیت 
کاال هــای انبــار و فراینــد ترخیــص و یــا ضبــط 

آن انجام شد.
انصــاری افزود:پرونده های کاال های ســریع 
کــی و بهداشــتی با  الفســاد مانند اقــالم خورا

سرعت بیشتری تعین تکلیف می شود.
قربانــی مدیــر ســازمان تملیکــی اســتان هــم 

گفت: جلسات مداوم با تعزیرات و نهاد های 
کاشــف امــور را بــرای رســیدگی بهتــر ترخیص 
و یــا ضبــط کاال هــای قاچــاق بــه نفــع دولت 

فراهم می کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

کار است رفع نقاط حادثه خیز استان اصفهان در دستور 

خبر

۸۵ درصد جمعیت هدف اســتان اصفهان 
برای دریافت کارت ملی هوشمند نام نویسی 

و اقدام کرده اند.
 مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: 
از جمعیت چهــار میلیــون و ۱۷۰ هــزار نفری 
اصفهان برای دریافت کارت هوشمند ملی، 
چهار میلیون و ۱۸ هزار نفر برای دریافت این 

کارت اقدام کردند.
حســین غفرانی کجانی با بیان اینکــه صادر 
نشدن کارت ملی هوشــمند مانع انجام کار 
افراد نشده است افزود: مراجعان به اداره ها 
و ارگان هــای دولتی بــا ارائه رســید ثبت نام از 

خدمات الزم بهره مند می شوند.

دبیر کانون مرغداران گوشــتی کشور گفت: 
غ راهکار مناسبی  تعیین دستوری قیمت مر
نیســت، این اقــدام فقــط تولیــد کننــده را 
متضــرر کــرده و در هیچ جــای دنیا مرســوم 
نیســت. الزم اســت ســاز و کار بــازار تعییــن 
غ باشد تا با افزایش عرضه  کننده قیمت مر

قیمت ها کاهش یابد.
غ  پرویز فروغــی اظهار کرد: قیمــت خرید مر
زنده از مرغداران به تازگی تغییــر کرده و قرار 
شــده اســت از کیلویی ۱۷ هــزار و ۱۰۰ تومان 
بــه ۱۹ هــزار و ۷۰۰ تومــان برســد؛ البته ایــن 

قیمت ها هنوز عملیاتی نشده است.
غ برای  کنــون هزینــه تولید مــر وی افــزود: ا
مرغــداران بیش از هــر کیلــو ۲۰ هــزار تومان 
است، اما متأسفانه قیمت گذاری دستوری 
منجر به ضرر تولید کنندگان هم شده است.
دبیر کانون مرغداران گوشــتی کشور گفت: 
هرگاه قیمــت گــذاری در کاالیی دســتوری 
شــود، ســاز و کار بــازار دیگــر تعییــن کننــده 
قیمت آن کاال نبوده و عالوه بر تولید کننده 

مصرف کننده هم متضرر می شود.
فروغی اضافه کرد: در یک ســال گذشته که 
غ زنده هر کیلو ۱۷ هزار و ۱۰۰  قیمت خرید مر
تومان تعیین شده بود، قیمت نهاده های 
دامی در دو نوبت توســط دولت گران شــد، 
عالوه بر ایــن قیمــت جوجه هــم تا بیــش از 
کیلویی ۱۱ هزار تومان افزایش یافت در حالی 
که قیمت مصوب آن هر کیلو چهار هزار و ۲۰۰ 

تومان بوده است.
وی ادامه داد: تا کنون مرغداران برای تولید 
غ ســه هزار تومان ضرر داده اند،  هر کیلو مر
بنابرایــن دولت بــا اقدامــات خــود از جیب 
تولیدکننده به مصرف کننده یارانه پرداخت 

کرده است.
دبیر کانون مرغداران گوشــتی کشور گفت: 
غ راهکار مناسبی  تعیین دستوری قیمت مر
نیســت، این اقــدام فقــط تولیــد کننــده را 
متضــرر کــرده و در هیچ جــای دنیا مرســوم 
نیســت. الزم اســت ســاز و کار بــازار تعییــن 
غ باشد تا با افزایش عرضه  کننده قیمت مر

قیمت ها کاهش یابد.
فروغی خاطرنشــان کرد: تعییــن چارچوب 
برای تولیدکنندگان هم بر اساس آنالیز اولیه 
صورت نگرفته اســت و تا کنون هزینه های 
تولید چندین بار افزایش یافته و بر خالف آن 
قیمت مصوب هیچ تغییری نداشته است.

وزیــر صمت گفــت: بررســی قیمت گــذاری 
خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده 
و این ستاد درباره این موضوع تصمیم گیری 

خواهد کرد.
کید بر حمایت  ســید رضا فاطمی امین با تا
همه جانبــه دولت از صنایع خودروســازی 
کشور اظهار کرد: سودآوری این صنعت برای 
دولت ســیزدهم اولویت ویژه ای دارد و ما با 

تمام توان این هدف را پیگیری می کنیم.
وزیــر صمــت گفــت: یکــی از اهــداف اصلــی 
که این وزارتخانه با همکاری دیگر دستگاه ها 
و اهتمــام خودروســازان کشــور پیگیــری 

می کند، افزایش تیراژ و تولید خودرو است.
وی با اشــاره بــه اخباری کــه دربــاره تعیین 
قیمــت خودروهــا در روزهــای اخیر منتشــر 
شــده اســت، افزود: بررســی قیمت گذاری 
خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده 
و این ستاد درباره این موضوع تصمیم گیری 

خواهد کرد.

خبر پایان کامل حضور کره ای ها در بازار لوازم خانگی:

لوازم خانگی خارجی یا قاچاق است یا تقلبی!
انجمــن ملــی حمایــت از حقــوق 
کید بر اینکه  مصرف کنندگان بــا تا
لــوازم خانگــی تولیــد داخــل کــه با 
برچســب برند خارجی در بــازار عرضه می شــوند فاقد 
اصالت خارجــی و فاقد تکنولوژی روز شــرکت صاحب 
کید کرده که فروش این کاالها،  برند خارجی هستند، تا

از جمله انواع برندهای کره ای، مصداق تقلب است. 
انجمن ملی حمایت از حقــوق مصرف کنندگان طی 
اطالعیه ای با اشــاره به بند ۱ ماده ۱۲ قانون حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان، اعالم کرد که در حال حاضر 
واردات هرگونه لوازم خانگی خارجی با نشان تجاری و 
ساخت کشور کره جنوبی به داخل کشور ممنوع است 
و شرکت های خارجی نیز به دلیل تبعیت از تحریم های 
ظالمانــه تحمیل شــده به ملت ایــران هیــچ تولیدی 
در داخل کشــور ندارند. بنابرایــن ورود لوازم خانگی با 
برندهای کره ای به داخل کشور و عرضه آن در بازار بعد 
از اعمال ممنوعیت واردات، قاچاق محسوب شده و 
خرید و فروش آن ممنوع است. همچنین لوازم خانگی 
تولید داخل که به هر نحو با برچســب برند خارجی در 
بازار عرضه می شــوند نیــز فاقد اصالت خارجــی و فاقد 

تکنولوژی روز شرکت صاحب برند خارجی هستند.
این انجمــن همچنیــن از مصرف کنندگان خواســته 
که برای حمایت از کاالهای تولید داخــل و ارج نهادن 
به تالش کارگران، مهندســان و تولیــد گران ایرانی، به 
برند های خارجــی موجــود در بــازار اعتماد نکننــد و از 

خرید این قبیل کاالهای خارجی اجتناب کنند.
در ایــن رابطه مهــدی نجف پــور، رئیــس انجمن ملی 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان، در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: کاالهایی که در حال حاضر با برند خارجی 
فروختــه می شــود، ممکن اســت از قدیــم وارد کشــور 
شده باشد. اما همانطور که در اطالعیه ذکر شده بعد 
از ممنوعیت واردات، این کاالها قاچاق یا تقلبی تلقی 

می شوند. 
بنابراین به گفتــه وی در حــال حاضر تمــام برندهای 
خارجی که در ایران روی کاال درج می شود و به عنوان 

کاالی خارجی یا کره ای فروخته می شود، قطعا کاالی 
کره ای نیست و مصداق تقلب است. 

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
با بیان اینکه انجمن نامی از برندی نمی آورد، چون هنوز 
محرز نیســت، تصریح کرد: این بحث فقط مربوط به 
برندهای کره ای نیست و در حال حاضر برندهای زیاد 
دیگری هم به این شکل فعالیت می کنند. به ویژه برخی 
برندهای ایتالیایی، محصوالت ایرانی را با بسته  ایتالیایی 
می فروشند. اما هیچ اسمی از هیچ برندی نمی آوریم و به 

طور مصداقی اعالم می کنیم. 
تکلیف کاالهای ایرانی با برند خارجی چیست؟

وی در پاسخ به اینکه این برندهای خارجی برای فعالیت 
گر این  باید چه اقداماتی انجام دهند، تصریح کرد: اول ا
برندها مشمول تخلف تقلب می شوند باید با آنها برخورد 
گر شــرکت تولید کننده  و کاالها جمع آوری شــود. اما ا

باشد، حتما باید با برندی که مجوز فعالیت تولید آن را 
گر شرکت برچسب یک  گرفته، محصول را عرضه کند. ا
برند دیگر، بخصوص برند خارجی را روی محصوالت 
تولیدی خود بزند و به اســم کاالی خارجی بفروشــد، 

مصداق تقلب است و باید با آن برخورد شود.
اصل ماجرا چیست؟

گفتنی است که دو سال پیش و با تشدید تحریم های 
آمریکا دو شــرکت کــره ای ال جــی و سامســونگ که در 
صنعت لوازم خانگی سرمایه گذاری کرده بودند، ایران را 
ترک کردند. در حال حاضر برند این دو شرکت در ایران به 
جی پالس و سام تغییر کرده و قطعات آنها از کشورهای 
دیگــری بــه جــز کــره به ایــران وارد می شــود. بنابراین 
کاالهای برند ال جی و سامســونگ موجــود در بازار به 
صورت قاچاق وارد می شوند و گارانتی ندارند. اما میانه 
شــهریور ماه دوباره بحث واردات لوازم خانگی کره ای 

ال جی و سامسونگ به جای بدهی های کره به ایران 
در رسانه های مختلف مطرح شــد که در نهایت دفتر 
رئیس جمهوری طی نامه ای به وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( و وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعالم 
کرد که بر اســاس دســتور مقام معظم رهبری، واردات 

لوازم خانگی به کشور همچنان ممنوع است.
اما بعد از مطرح شدن دوباره ممنوعیت لوازم خانگی 
کره ای، یک برند دیگر کره ای که گفته می شود صاحب 
آن کل خط تولید را خریده، اما به دلیل مسائل مربوط 
به تحریم ها دچار مشکالتی شده، تبلیغاتی با نام بردن از 
کشور کره ارائه کرد که انتقادات زیادی در فضای مجازی 
به دنبــال داشــت. حاال بــه نظر می رســد تصمیمات 
جدیدی برای این برند و سایر کاالها با وضعیت مشابه 
در راه باشد و احتماال زمان پایان کامل حضور قانونی 

کره ای ها در بازار لوازم خانگی فرا رسیده است.

مهندس محمد رضــا آریان پــور مدیر بــرق منطقه ۵ 
شرکت توزیع شهرســتان اصفهان گفت: با توجه به 
مشکالت آبی و باال رفتن مصرف برق سال ۱۴۰۰ سخت 

ترین سال در تولید و توزیع برق بود.
مدیر منطقه ۵ شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نشست تعاملی 
با فرماندهان ارشد نیروی انتظامی که به میزبانی برق منطقه ۵ شرکت 
توزیع برق اصفهان برگزار شد گفت: طیف وســیعی از انواع نیروگاهها در 
سطح کشور وجود داشته که شامل نیروگاه های حرارتی ؛سیکل ترکیبی؛ 
تجدید پذیر؛ اتمی و آبی اســت کــه ظرفیت اســمی تولید این نیروگاهها 
کثر ۶۵ هزار مگاوات  ۸۳هزار مگاوات می باشد و در بهترین شرایط حدا
انرژی برق تولید می کنند که ســهم نیروگاه های آبی؛ تولید ۱۲ هزار و ۵۰۰ 
مگاوات می باشــد که البته با کــم آبی های اخیر این میزان تولید بســیار 

متغیر بوده است.
آریانپور اذعان کرد : متاسفانه از اواسط مرداد به دلیل کاهش حجم آب 
پشت سدها تولید برق میسر نشــد و تابستان امســال با کاهش ۱۵ هزار 

مگاواتی تولید برق سال بسیار سختی بود.
این مقام مســئول با اشــاره به اینکه در ســال گذشــته تفاهم نامه های 
بسیاری در خصوص احداث نیروگاههای مقیاس کوچک و بزرگ داشتیم، 
گفت: تفاهم نامه های بسیاری سال گذشته با بخش های مختلف در 
خصوص تاســیس نیروگاهها امضا شد که این مســاله باز هم نتوانست 

کمبود ظرفیت تولید را تامین کند.
کثر مشترکانی که از کولرهای آبی قبل از این  وی افزود: با کاهش منابع آبی ا
استفاده می کردند به اســتفاده از کولرهای گازی روی آوردند که این امر 

مصرف برق باالیی را به همراه داشت.
     استخراج رمز ارزها آفت مصرف برق

وی در ادامه صحبتهای خود با اشاره به ورود ماینرها و استخراج رمز ارزها به 
چرخه مصرف گفت: یکی از معضالت اساسی که امسال به صورت جدی 
با آن روبرو بودیم ورود رمز ارزها بود که مشــکالت عدیــده ای را در تولید و 

توزیع به وجود آورد.
کید کرد: ورود رمــز ارزها و مصــرف غیرقانونی برق با  این مقام مســئول تا
توجه به پر مصــرف بودن این دســتگاهها باعث شــد تا بیشــترین توان 
توزیع در این بخش هدر رود و دچار مشــکالت کمبود برق در اصفهان و 

حتی کشور شویم.
وی با اشاره به همکاری نیروی انتظامی در احکام صادره از مراجع قضایی 

و امنیتی و همچنین همکاری دســتگاههای ذیربط برای جمــع آوری 
رمزارزهای غیرمجاز در ســطح شــهر گفت: در بخش رمز ارزهــا که یکی از 
مشکالت جدی شرکت توزیع بود با احکامی که از مراجع قضایی و امنیتی 

گرفتیم کشفیات بسیار بزرگی انجام شد.
آریانپور خاطر نشان کرد: یک دستگاه ماینر ) استخراج رمزارز( در هرساعت 
۵/۱ الی ۳ کیلو وات برق مصرف می کند به عبارتی هر شبانه روز بین ۳۶ تا 
۷۲ کیلووات و ماهانه ۱۰۸۰ تا ۲۱۶۰ کیلووات برق مصرف می کند که این 
میزان تعریفی از مشــترک پر مصرف می باشد که به طور شــبانه روز برق 

شبکه ها را می بلعد.
وی در پاسخ به این ســوال که مصرف برق باال آیا قابل تشخیص است، 

عنوان کرد: این مصرف برای شرکت توزیع برق قابل تشخیص است.
وی درباره ماینرهای خانگی گفــت: عمده این رمزارزهــا از برق غیر مجاز 
استفاده می شود که از پشت کنتور خانگی برق گرفته می شود البته این 
مســاله به راحتی از ســوی شــرکت توزیع قابل تشــخیص نیســت و باید 
تحقیقات محلی پس از مشخص شدن مصرف باالتر از حدنرمال انجام 

شود.
مدیر امور برق منطقه ۵ متذکر شد: یکی از راههای تشخیص استفاده از رمز 
ارزها استفاده از اینترنت است که این مقوله با همکاری شرکت مخابرات 

اصفهان خوشبختانه انجام می شود.
وی یادآور شد: کشفیات رمز ارز یا همان ماینر ها در منازل رقم باالیی نیست 
که می توان ســریع تر به وجود آنها پی برد اما آنچه که مهم اســت کشف 
ع رمز ارز است که بایستی همکاری بیشتر و جدی تری در خصوص  مزار

شناسایی این مزارع انجام شود.

     سند چشم انداز 1۴۰۵ تکلیف خاموشی ها را مشخص کرد
آریانپور خاطر نشان کرد: سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۴ میزان خاموشی در اصفهان 
به ازای هر مشترک حدود ۹۰۰ دقیقه بود که این آمار در چشم انداز سال 

۱۴۰۵ به ازای هر مشترک ۳۰ دقیقه دیده شده است.
وی ابراز داشــت : میزان خاموشــی دربرق منطقه ۵ در ســال ۱۳۹۴, ۶۰۰ 
دقیقه بود که این امار در ســال جاری ) ۱۴۰۰( در این منطقه به ۴۰ دقیقه 

رسیده است.
کنون ۶ درصد تلفات برق داریم  مدیر برق منطقه ۵ اصفهان گفت: هم ا

که در سال ۱۴۰۵ امید است به ۵ درصد برسد.
به گفته وی میانگین تلفات کشــور ۹ درصد اســت که اصفهــان در این 

خصوص تلفات پایین تری نسب به دیگر شرکتها در سطح کشور دارد.
وی به نقل از گفته های مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان گفت امسال 
تنگناهای بسیاری در خصوص منابع مالی داشتیم که توانستیم با درایت 

آنها را تا حد باالیی از سر راه برداریم.
وی اظهار کرد : بیشترین تامین منابع مالی برای ارائه انشعاب به مشترکین 
از محل منابع مالی وزارت نیرو اســت تا با توجه به مشــکالت اقتصادی 

فشاری به مشترکین وارد نشود.
     اصفهان پایلوت طرحهای نوآور در صنعت برق

مدیر امور برق منطقه ۵ شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان با اشاره 
بر اینکه بسیاری از طرحهای در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان برای 
اولین بار در کشور کلید خورده، گفت: با توجه به استقبال شرکت توزیع برق 
از ایده های خالقانه و فناورانه به کار گیری طرحهای جدید برای اولین بار 
در کشور به صورت پایلوت در این شرکت اجرا شده است که به عنوان نمونه 
روش هایی برای پیشگیری از سرقت سیم های برق و ترانسفورماتور ها 
می تــوان اشــاره کــرد. وی در خصوص دســتگاههای ضد ســرقت روی 
ترانســفورماتورها متذکر شــد: این طرح برای اولین بار در کشــور توســط 
اصفهان طراحی و اجرا شده اســت که در زمان سرقت ترانسفورماتورها 

پیامک برای مشترک ارسال می شود تا از این مساله پیشگیری شود.
این مقام مسئول در خصوص کابل های خودنگهدار در منطقه گفت: از دو 
سال گذشته حدود ۱۷۰ کیلومتر از شبکه های فشار ضعیف محدوده ی 
برق منطقه ۵ به کابل خود نگه دار تبدیل شده است که می تواند به طور 

چشمگیری از سرقت کابل ها پیشگیری کند.
در پایان این مراسم از کادر زحمت کش نیروی انتظامی تقدیر شایسته ای 

صورت گرفت.

رئیس اتحادیه میادین میوه و تــره بار اصفهان، تغییر فصل و صــادرات را دلیل گرانی گوجه 
دانست و گفت: قرار است از ۲۵ آبان ماه تعرفه صادراتی سیب زمینی حذف شود که این امر 

موجب افزایش قیمت آن در بازار می شود.
ناصر اطرج با اشاره به دالیل افزایش قیمت گوجه در بازار، اظهار کرد: هر 
ساله با آغاز فصل سرما و تغییر فصل، کشت و تولید گوجه در برخی مناطق 
تمام می شود و البته در برخی مناطق هنوز تولید نشده، به همین دلیل 

شاهد کمبود این محصول در بازار هستیم.
وی افزود: از سوی دیگر بخشی از محصول گوجه بازار صادر می شود و این 
صادرات موجب کاهش عرضه این محصول و افزایش قیمت آن می شود.

رئیس اتحادیه میادین میــوه و تره بار اصفهان همچنین دربــاره افزایش 
قیمت سیب زمینی، گفت: قرار است از ۲۵ آبان ماه تعرفه صادراتی سیب 

زمینی حذف شود.
وی افزود: از سوی دیگر امسال شاهد کسر تولید حدود ۵۰ درصدی سیب 
گر تعرفه صادراتی این محصول برداشته شود  زمینی در بازار هستیم که ا

قیمت آن افزایشــی خواهد بود.  رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان گفت: بخشی از تولید صیفی و 
سبزیجات کشور به صورت و کم و بیش صادر می شود و از سوی دیگر کاهش دمای هوا موجب خالء محصول 
در بازار و افزایش قیمت آن می شود. اطرج در ادامه با اشاره به وضعیت بازار میوه و کیفیت پایین مرکبات در بازار، 
اظهار کرد: بخشی از مرکبات با کیفیت را برای عید در سردخانه ها نگهداری 
می کنند، اما امسال با توجه به اینکه تاحدودی محصول مرکبات زیاد بود، 
کیفیت آن پایین تر است، همچنین امسال کیفیت سیب درختی نسبت 

به سال گذشته تا حدودی کاهش داشته است.
وی به قیمت رو به باالی میوه در بازار اشاره کرد و توضیح داد: این افزایش 
قیمت به دلیل باال رفت هزینه های تولید میوه، برداشــت و عرضه آن به 

بازار است.
رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان با بیان اینکه وضعیت بازار میوه 
قابل پیش بینی نیست، چرا که تغییرات آب و هوا و سرمازدگی محصوالت 
موجب کمبــود و گرانی آن می شــود از ســوی دیگر صــادرات محصوالت 

کشاورزی موجب افزایش قیمت میوه و صیفی جات می شود.

مدیر برق منطقه ۵ اصفهان عنوان کرد: 

کمبود برق در تابستان ۱۴۰۰ ۱۵ هزار مگاوات 

رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان توضیح داد؛

گوجه تا پیش بینی افزایش قیمت سیب زمینی گرانی  از دالیل 

ک اصفهان با اشاره به پیگیری های دوساله  رئیس اتحادیه پوشا
ک در اصفهان : برای راه اندازی شهرک پوشا

ک آماده نیست زمین و زیر ساخت شهرک پوشا

در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس:

موسوی الرگانی رئیس هیات تحقیق و تفحص 
از بورس شد

کاالهای سریع الفساد تعیین تکلیف پرونده 

اقدام ۸۵ درصد جمعیت 
هدف اصفهان برای دریافت 

کارت ملی هوشمند

دبیرکانون مرغداران گوشتی کشور:

قیمت گذاری دستوری 
غ راهکار  برای مر

مناسبی نیست

گذاری خودرو  قیمت 
به ستاد تنظیم بازار 

گذار شد وا

خبر

خبر

خبر
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عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان:

کشاورزان مطالبه ای فراتر از مصوبات ندارند

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

نظــام  مدیــره  هیئــت  عضــو 
کشــاورزی اصفهــان  صنفــی 
گفت: وزرات نیرو می تواند تنها 
در مورد سهم خود از آب رودخانه تصمیم گیری 
کنــد، قوانیــن کامل و مــدون اســت امــا اجرای 
آن بــه درســتی صــورت نمی گیــرد کشــاورزان 

مطالبه ای فراتر از مصوبات ندارند.
حسین محمدرضایی کرد: کشاورزان خواهان 
اجــرای قوانیــن هســتند و تنهــا حقابه شــان را 
گر  مطالبه می کنند که فراتر از مصوبات نیست، ا
موضوع حل شود به کشاورزی و زراعت مشغول 
می شــوند. مدت زیادی اســت که دوشــنبه ها 
بــرای بررســی این مشــکل تجمــع می کردنــد تا 
تاریخ و زمان دقیق بازگشــایی آب برای کشــت 
پاییزه خود را بدانند اما هیچکدام از مسئوالن 

پاسخ ندادند.
     حقابه کشاورزان اصفهان به یزد، 

چهارمحال و کاشان برده می شود
وی ادامــه داد: طبــق مصوبــات شــورای عالــی 
آب و شــورای هماهنگــی زاینــده رود، تونل اول 
و رودخانــه طبیعــی زاینــده رود حقابــه و ســهم 
آب کشــاورزان و محیــط زیســت و ۷۵ درصــد از 
زاینــده رود متعلــق بــه کشــاورزان اســت و ۲۵ 
درصد متعلق به دولت است. حقابه کشاورزان 
داده نمی شــود و آب بــه یــزد، چهارمحــال و 
کاشان برده می شــود، اما کشــاورزان به عنوان 

صاحبان اصلی رودخانه بی بهره می مانند.
عضــو هیئــت مدیــره نظــام صنفــی کشــاورزان 
کــرد: در ســال گذشــته ۵۵۵ میلیــون  اضافــه 
متــر مکعــب حقابــه کشــاورزان بــوده اســت و 
از ایــن میــزان ۲۵۰ میلیــون متــر مکعــب آب در 
شــورای تأمیــن و کمیتــه ســازگاری بــا کــم آبــی 
در اســتانداری بــرای کشــاورزان مصــوب شــد 
و کشــاورزانی کــه در بهار ســال جاری بــرای آب 
تابستان در مناطق حقابه دار زاینده رود تجمع 
کرده بودند با این مصوبه به تحصن خود پایان 

دادند.
وی تصریح کرد: متأســفانه از این ۲۵۰ میلیون 
متر مکعب آب تنها ۶۲ میلیون برای کشاورزان 
آب از سد جاری شد که فقط نیمی از این مقدار 

به دست کشــاورزان رســید و در دوره ۱۰ روزه در 
اختیار کشــاورزان شــرق و غــرب قــرار گرفت که 
تنهــا بــرای یــک دوره آبیــاری باغــات اســتفاده 

می شود.
     وزرات نیرو درباره سهم خود می تواند 

تصمیم گیری کند
کنــون روش تنظیــم  گفــت: تا محمدرضایــی 
جــدول منابــع و مصــارف وزارت نیــرو اشــتباه 
بوده است و نسبت به میزان ۷۵ درصد حقابه 
کشــاورزان از زاینــده رود بــه آنهــا اجحاف شــده 
کــه بایــد طبــق مصوبــات  اســت، در صورتــی 
موجود، جدول منابع و مصارف اینگونه تنظیم 
شود که کل آورد زاینده رود نسبت به ۷۵ درصد 
حقابه کشــاورزان و محیط زیســت محاســبه و 
در جــدول آورده شــود و ۲۵ درصــد وزارت نیــرو 
بــرای آب شــرب و صنعت و توســعه کشــاورزی 
اصفهان، شــرب و صنعت و کشــاورزی اســتان 
باالدســت و شــرب و صنعت اســتان یزد در نظر 
گرفته شــود، وزارت نیرو می تواند در مورد سهم 

خود کــه ۲۵ درصد اســت تصمیم گیــری کند و 
یــک چهــارم وزارت نیــرو و ســه چهــارم آب حق 

محیط زیست و کشاورز است.
۷۵ درصد آب رودخانه به اضافه تونل ها مربوط 

به کشاورزان و محیط زیست است
عضو هیئــت مدیره انجمــن صنفی کشــاورزان 
اصفهان اضافه کرد: در مورد آب کشت پاییزه و 
میزان حقابه از طرف مسئولین تصمیمی گرفته 
نشــده است و کشــاورزان ســردرگم شــدند باید 
میزان آب برای کشت پاییزه مشخص شود تنها 
کاری کــه مســئوالن انجــام می دهنــد از بی آبی 

خبر می دهند و کشاورزان را کالفه می کنند.
محمدرضایی گفت: در ســال گذشته بارندگی 
حــدود ۸۰۰ میلــی متــر در حــوزه کوهرنــگ و در 
حوضــه آبخیــز زاینــده رود بــوده اســت، آورد 
رودخانــه بــا توجه بــه جــدول منابــع و مصارف 
۷۵۰ میلیــون متــر مکعــب اســت بــا توجــه بــه 
تمــام مصوبــات تونــل اول کوهرنــگ مربوط به 
کشاورزان است چون هزینه حفر آن را پرداخت 

کردند رودخانه زاینــده رود با توجه به مصوبات 
متعلق به کشاورزان است، میزان آب ۷۵ درصد 
از کل رودخانــه بــه اضافــه تونل هــا مربــوط بــه 

کشاورزان و محیط زیست است.
     کشاورزان منتظر پاسخ مسئوالن

وی اظهار کــرد: در حــال حاضر کشــاورزان یک 
سال است که نتوانســتند کشت داشته باشند 
گــر آب در اختیارشــان قــرار بگیرد تیرماه ســال  ا
کننــد؟  آینــده می تواننــد محصــول برداشــت 
کننــد؟ بایــد  چگونــه بــدون درآمــد زندگــی 
مســئوالن پاســخگو باشــند، طبق مــواد ۱۵۸ و 
۱۵۹ قانون مدنی آب مربوط به کسی است که از 
گرچه پایین تر باشد،  اول دریافت کننده بوده ا
امــا در حــال حاضــر آب در باالدســت برداشــت 
می شود و کشاورزان آب ندارند و به همین دلیل 
فرونشست اتفاق افتاده اســت، اصفهان دچار 
مرگ خاموش شــده اســت اما هیچکس توجه 
نمی کنــد کشــاورزان منتظــر پاســخ مســئوالن 

هستند.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با اشاره 
بــه ضــرورت تحــول در مدیریــت پســماندهای 
شــهری، گفــت: بایــد در »جمــع آوری و تبدیــل 
پســماندها« و »نظافــت و رفــت و روب شــهر« از 

فناوری های نوین استفاده کنیم.
مهدی بقایی اظهار کرد: از ســال ها پیش جمع 
آوری پســماندها و تبدیــل آنهــا به کمپوســت با 
روش های سنتی انجام می شود که این مسئله 
هزینه هــای بســیاری را به شــهر تحمیل کــرده و 
می تواند در آینده، مشکالت کارگری و مالی زیادی 
را ایجاد کند. وی افزود: اســتفاده از فناوری های 
نوین در جمع آوری و مدیریت پســماندها، یک 
ضرورت اســت که بایــد بــا برنامه ریزی درســت و 
بهره گیــری از دانــش متخصصــان دانشــگاهی و 

ظرفیت شــرکت های دانش بنیان به آن دســت 
پیــدا کنیــم. معــاون خدمــات شــهری شــهردار 
اصفهان تصریح کــرد: در کنــار توســعه فناورانه، 
به فرهنگ سازی مســتمر، خالق و اثربخش نیاز 
داریــم کــه اداره توســعه فرهنگ شــهروندی که 
پیش از این، مردم با عنوان کمیته شهروندی آن 
را می شــناختند، می تواند بســیار کمک کننده و 
راهگشا باشــد. وی ادامه داد: سالیان گذشته با 
استمرار تبلیغات شهروندی، ارســال پیام های 
آموزشی و گفتگوی مؤثر با شهروندان توانستیم 
شاخص هایی نظیر کاهش میزان تولید شیرابه، 
تفکیک پسماندها از مبدا و پرهیز از زباله ی خارج 

نوبت را در شهر اصفهان ارتقا ببخشیم.
بقایی گفت: توقعــات شــهروندان از شــهرداری 
در حــوزه خدمــات، افزایــش یافته اســت در این 
راستا هم باید نیازها و خواسته های جدید مردم 
را شناســایی کنیم و نحــوه ارائه خدمــات را مورد 
اصالح و تکمیل قرار دهیم و هم مشارکت و همدلی 
را بین مدیریت شهری و شهروندان تقویت کنیم 
تا اصفهان زیبایمان در مســیر پیشــرفت و ترقی 

قرار بگیرد.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان با اشاره 
به افزایش ۷۶ میلیون مترمکعبی گاز در استان، 
گفت: بــا توجه بــه کاهش دمــای هــوا و افزایش 
مصــرف بخــش خانگــی محدودیــت تحویــل 
سوخت به صنایع به صورت کم در سطح استان 

ابالغ شده است.
ســید مصطفی علوی با اشــاره به مصرف باالی 
گاز اســتان، اظهــار کــرد: مصــرف گاز اســتان بــه 
۷۶ میلیون مترمکعــب افزایش یافته که عمده 

مصرف مربوط به بخش خانگی است.
وی افــزود: از ایــن میــزان حــدود ۴۱ میلیــون 
مترمکعب مربوط به بخش خانگی و بقیه مربوط 

به بخش صنعت است.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهــان درباره 
شرق اســتان نیز، توضیح داد: مصرف گاز شرق 
اســتان نیز به حدود ۶۰ میلیــون مترمکعب گاز 
فشرده CNG افزایش یافته که عدد باالیی است.

وی با اشاره به نگرانی از تامین گاز شرق استان، 
گفت: با توجه به اینکه گاز برای شرق استان باید 
فشــرده و طی کیلومترها به ایــن منطقه حمل 
شــود، این موضوع موجب نگرانی برای شرکت 
گاز شــده اســت، بنابرایــن از مردم بــه خصوص 
شرق اســتان خواســتار صرفه جویی در مصرف 

گاز هستیم.
علوی ادامه داد: همچنین مردم شــرق استان 
باید نســبت به تهیــه ســوخت دوم بــرای موارد 

احتمالی قطع انتقال گاز، اقدام کنند.
وی دربــاره نگرانــی بابــت تحویــل گاز صنایــع و 
نیروگاه هــا، گفــت: خوشــبختانه تا ایــن لحظــه 

مشکلی بابت تامین گاز صنایع وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، تصریح 
کرد: بــا توجــه بــه کاهــش دمــای هــوا و افزایش 
مصــرف بخــش خانگــی محدودیــت تحویــل 
سوخت به صنایع به صورت کم در سطح استان 
ابالغ شده و این زنگ خطری است که باید بخش 

خانگی در مصرف گاز صرفه جویی کنند.
گــر همــه مــردم بــه خصوص شــرق  وی گفــت: ا
استان مصرف بهینه گاز داشته باشند می توانیم 

زمستان امسال را پشت سر بگذاریم.

نماینده مــردم اصفهــان در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: ریــل مطالبــات زاینــده رود به 
کنون  مسیر درست خود برگشته است و هم ا
اســتاندار اصفهان و مدیران اســتانی در کنار 
وزیــر و مدیــران وزارتخانــه متولــی پیگیــری 

آب هستند.
عباس مقتدایــی در گفت وگو با ایســنا درباره 
مشکالت کشاورزان شرق اصفهان و نشست 
وزیر نیرو با آنان، اظهار کرد: جلسه کشاورزان 
بــا وزیــر نیــرو در نتیجــه جلســه نماینــدگان 
مجلس با رئیس جمهور بود که در این جلسه 
به وزیر نیرو تکلیف شــد تا ضمــن حضور مؤثر 
در اســتان های مرتبط بــا زاینــده رود به فهم 
عمیق تر دولت و وزارت نیرو برای حل مشکل 

زاینده رود کمک کند.
وی افــزود: در جلســه ای کــه روز جمعــه پس 
از بازدیــد میدانی وزیــر نیرو از مناطق شــرقی 
و برخی مناطق حاشــیه ای زاینــده رود برگزار 
شــد بیــش از ۴ ســاعت نماینــدگان مجلس، 
کشــاورزان منتخــب، برخــی از روســتاییان، 
صنــف کشــاورزی و آب بــران زاینــده رود در 
مناطق شــرقی و غربــی اصفهــان حرف های 

یکدیگر را شنیدند.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجــی مجلــس، گفــت: در ایــن جلســه که 
اســتاندار اصفهان و وزیر نیرو حضور داشتند 
ح شــد و در  با صراحــت مطالبــات مــردم مطر
نتیجه قرار شــد وزیر نیرو به اجرای عدالت در 
موضوع آب و ایســتادگی در برابــر تخلفاتی که 
انجام می شود متعهد باشد و مفاهیمی نظیر 
اتالف آب یــا تخصیص های غلط و مشــکالت 

ناشی از بی قانونی را پیگیری کند.

مقتدایــی ادامــه داد: وزیــر نیــرو بــه صراحت 
گــر تخلفــی در حوضــه آبریــز  اعــالم کــرد کــه ا
زاینــده رود اتفاق افتاده اســت بایــد اصالح و 
جلوی رانت ها گرفتــه شــود. همچنین مقرر 
شــد وزیر نیــرو یکــی از معاونان ارشــد خــود را 
به عنــوان معــاون معیــن بــرای حوضــه آبریز 
زاینده رود انتخاب کند تا آب از مبدأ تا مقصد 

به نحو شایسته مدیریت شود.
گفــت: همچنیــن مقــرر شــد موضــوع  وی، 
کارگــروه ملــی ســتاد زاینــده رود مجــددا بــه 
صورت عملی تشکیل شــود و وزارتخانه های 
اقتصاد، جهاد کشــاورزی، صمت و سازمان 
کــه در آن عضــو هســتند  زیســت  محیــط 
مجددا وارد میدان شــوند تــا بتوانیم احیای 
زاینده رود را با شیوه ای عملی تر دنبال کنیم.

مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
ماننــد  فرعــی  موضوعــات  کــرد:  تصریــح 
گلخانــه ای و یــا موضوعــات مرتبــط  کشــت 
کــه در مناطــق  بــا ســلول های خورشــیدی 
شــرق و غــرب اصفهــان زمینــه نصــب دارد و 
همچنین پیگیری های مطالبات کشاورزان 
از دســتاوردهای جلســه روز جمعــه بــود کــه 
امیدواریــم در روزهای آینده با جلســه ای که 
در دفتر وزیر نیرو در تهران تشــکیل می شــود 
و جمع بندی های جلســه اصفهان که در آن 
ح می شــود تصمیم گیری هــای  جلســه مطــر

درستی در رابط با زاینده رود اتخاذ شود.
کــرد: بــه وزیــر نیــرو  مقتدایــی خاطرنشــان 
اعــالم کردیــم "نماینــدگان مجلــس کار خود 
را در زمینــه مصوبــات و قوانین انجــام دادند 
و آنچــه بایــد بــرای حــل مشــکل زاینــده رود 
انجام شــود عمل و اجرای مصوبات شــورای 
عالــی آب اســت." بــه نظــر می رســد ریــل 
مطالبــات زاینــده رود به مســیر درســت خود 
کنون استاندار اصفهان  برگشته اســت و هم ا
و مدیــران اســتانی در کنــار وزیــر و مدیــران 
وزارتخانــه متولــی پیگیــری آب هســتند و 
مســئولیت پذیری بیشــتری را در ایــن بــاره 

شاهد خواهیم بود.

کید کرد: معاون شهردار اصفهان تا

لزوم استفاده از فناوری های نوین 
در »جمع آوری و تبدیل پسماندها«

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد:

ابالغ محدودیت تحویل سوخت به صنایع در اصفهان

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
گشت پیگیری مطالبات زاینده رود به ریل درست خود باز

شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان نخســتین 
شرکت برتر بورس کاال شد.

براساس ارزش فروش محصوالت شرکت ها 
در بخــش داخلــی بــازار فیزیکــی بــورس 
کاالی ایران در هفته گذشته شرکت پاالیش 
نفت اصفهان با ثبــت معاملــه ۱۳۱ هزار تن 
محصــول وکیــوم باتــوم و لوب کات ســبک 
ارزشــی معادل ۱۰ هــزار و ۴۸۰ میلیــارد ریال 
را به ثبت رســاند و در صدر ایســتاد و برترین 
شرکت به لحاظ ارزش معامالت بازار فیزیکی 

بورس کاال در هفته ای که گذشت شد.
شــرکت ذوب آهــن اصفهــان هــم بــا فروش 
۲۸ هزار و ۲۷۰ تــن میلگرد، تیرآهــن و بنزن 
ارزشی بیش از ۴۱۲۹ میلیارد ریال را رقم زد و 

در جایگاه پنجم قرار گرفت.
محصــوالت  فــروش  ارزش  براســاس 
شــرکت ها در بخــش داخلــی بــازار فیزیکــی 
بــورس کاالی ایــران در هفتــه گذشــته بــه 
ترتیب شــرکت های پاالیش نفت اصفهان، 
فوالد هرمزگان جنوب، شرکت ملی صنایع 
مس ایــران، پتروشــیمی تندگویان، ذوب 
آهن اصفهان، ورق خودروی چهارمحال و 
بختیاری، صنعتی و معدنی اپال پارســیان 
مجتمــع  پتروشــیمی اروند،  ســنگان، 
فوالد خراســان و شــرکت معدنــی وصنعتی 
چادرملو در جمع ۱۰ شــرکت برتر بورس کاال 

قرار گرفتند.
جدول رده بندی ۱۰ شرکت برتر از نظر ارزش 
فــروش محصــوالت در هفتــه گذشــته بــه 
نســبت هفتــه پیش تــر بــا تغییــرات زیادی 

روبرو شد.

مسئول امور باغبانی جهاد کشاورزی نطنز 
گفت: برداشــت ۱۵ هزار تن بــه در نطنز آغاز 
شد که نسبت به ســال گذشته افزایش ۱۵ 

درصدی ذا نشان می دهد.
اسفندیار حاجی زاده در گفت و گو با ایسنا، 
کــرد: برداشــت ۱۵ هــزار تــن بــه در  اظهــار 
باغات شهرستان نطنز آغاز شد که این رقم 
در سال گذشته نزدیک به ۱۳ هزار تن بود.

وی افزود: یک ششم از سطح زیر کشت به 
کشور در نطنز قرار دارد که این شهرستان، 
۶۰ درصــد از بــه اســتان اصفهــان را تولیــد 

می کند.
مســئول امــور باغبانــی جهــاد کشــاورزی 
نطنز، گفــت: بالغ بــر ۲ هزار تــن از محصول 
بــه در شهرســتان نطنــز متعلــق بــه باغات 
کــه بزرگتریــن باغــات  رحمت آبــاد اســت 

شهرستان نطنز را در اختیار دارد.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه محصول 
بــه ســال آور اســت و بــا وجود اینکــه ســال 
گذشته دچار یخ زدگی نیز شده بود، امسال 
با ۱۵ درصد افزایش برداشت این محصول 

روبرو هستیم.
حاجــی زاده خاطرنشــان کرد: بــا توجه به 
اســتفاده از عوامــل اجرایی قوی، شــرایط 
مســاعد آب و هوایی و بهره گیری از دانش 
روز، این محصول مورد استقبال مشتریان 

قرار گرفته است.
وی گفت: رقم کشت شده به در نطنز، رقم 
اصفهانی بــوده کــه مرغوب تریــن کیفیت 

را دارا است.

ع  مــزار از  خ  ســر طــالی  کیلوگــرم   ۲۴۰
شهرستان گلپایگان برداشت شد.

مسئول زراعت و باغبانی جهاد کشاورزی 
گلپایــگان گفــت: ۴۰ هکتــار از زمین هــای 
کشاورزی این شهرستان به کشت زعفران 

اختصاص دارد.
فهیمــه فیضــی بــا بیان اینکــه عملکــرد 
محصول زعفران در شهرســتان گلپایگان 
بــه طــور میانگیــن ۱۰ کیلوگــرم درهکتــار 
اســت افزود: به دلیل کاهــش بارندگی در 
زمستان پارســال و بهار امســال و سرمای 
دهــه ســوم مهــر امســال؛ عملکرد ایــن 
محصــول امســال بــه ۶ گیلوگــرم در هکتار 

کاهش یافته است.
وی گفت: پارسال ۴۰۰ کیلوگرم زعفران در 

شهرستان گلپایگان برداشت شد.

خبر خبر

استان

خبر

رئیس شــورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه 
استان اصفهان امروز در مقابل تهدیدها و بحران های 
فراوان فریادرســی نــدارد، گفت: سال هاســت که با 
شــعار برخورداری، محرومیت های متعدد اســتان از سوی مسئوالن 
کشوری نادیده گرفته شــده اســت. محمد نورصالحی در هفدهمین 
جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با تبریک میالد امام حسن 
عســکری )ع( و گرامیداشــت روز ایثار و حماســه مردم اصفهــان، اظهار 
کرد: ۳۹ سال پیش در چنین روزهایی مردم شهر گنبدهای فیروزه ای با 
بدرقه باشکوه فرزندانشان حماسه ساز شده و گوشه گوشه این شهر با 
حجله ۳۷۰ شهید تزئین شد. وی افزود: مردم در ۲۵ آبان ۶۱، پیکر ۳۷۰ 
شهید عملیات محرم را با شکوهی مثال زدنی و بی نظیر بر دوش خود تا 
گلستان شهدا همراهی کردند که این تشییع بی مانند گواه استقامت و 

مرد روزهای سخت بودن مردم این دیار است.
رئیس شورای اسالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: عملیات محرم برگ 
زرینی در دفتر قطور مبارزات، مقاومت و ایثارگری مردم اصفهان است، 
استانی که در طول جنگ هم بیشترین شهید را تقدیم نظام اسالمی کرد.

وی به جایگاه حماســه ۲۵ آبان ۱۳۶۱ در بیان امام خمینــی )ره( و رهبر 
معظم انقالب پرداخت و گفت: از ۲۰۰ هزار شهید جنگ تحمیلی ۲۳ هزار 
تن متعلق به استان اصفهان بوده و تاریخ گواهی می دهد که مردم این 
خطه از جغرافیای ایران زمین، هرگز در برابر مشکالت و بحران هایی که 

کشور با آن مواجه بوده دست روی دست نگذاشته اند.
کید کرد: مردم اصفهان همواره  رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان تا

فریادرس بوده اند و چه آن زمان که از جانشان برای دفاع از تمامیت ارضی 
کشور گذشتند چه در ســال های بعد و در عرصه های مختلف همواره 
نگینی بر انگشتر ایران بوده اند. نورصالحی با بیان اینکه استان اصفهان 
امروز در مقابل تهدیدها و بحران های فراوان فریادرسی ندارد، خاطرنشان 
کرد: سال هاست که با شعار برخورداری، محرومیت های متعدد استان از 

سوی مسئوالن کشوری نادیده گرفته شده است.
وی تصریح کرد: کشــاورزان اســتان برای مطالبه حقابه خود به بســتر 
خشــک زاینده رود پناه آورده اند و با مســالمت و نجابت پیگیر مطالبه 
به حق خود هستند. کاهش بارندگی و کم شدن حجم سد زاینده رود به 
دلیل تغییرات اقلیمی بر سر جای خود اما نمی توان منکر نظام ناعادالنه 

تقسیم آب در حوضه آبریز زاینده رود شد.
     مدل برداشت از زاینده رود باید تغییر کند

کنان هر منطقه می خواهند  نورصالحی گفت: در کل مسیر زاینده رود سا
آب بیشتری برای خود برداشت کنند که در نتیجه نابودی این سرمایه 
جمعی را سبب می شــود. این مدل برداشــت را باید تغییر دهیم و آن را 

تبدیل به یک مدل مشارکتی و شفاف کنیم.
کید بر اینکه باید دقیقا مشخص شود که چه کسی در کل مسیر  وی با تا
چه میزان آب برداشــت می کند که این امر قابل مدیریت است، افزود: 
هزاران سال بود که مردم این منطقه با نظارت خود بر قنات ها مصرف 
آب را کنترل می کردند، اما در دهه های اخیر با مدیریت دولتی شاهد این 
بحران ها هســتیم. نورصالحی اضافه کرد: رئیس جمهوری در دیدار با 
مجمع نمایندگان استان قول پیگیری مسئله آب را داد و روز جمعه به 
دستور او وزیر نیرو به اصفهان سفر کرد و از نزدیک با بحران خشکسالی و 

کوسیستم منطقه آشنا شد. تأثیر آن بر ا
وی با بیان اینکه استاندار، فرماندار، شهردار و نمایندگان پارلمان شهری 
اصفهان بارها بر پیگیری حق کشــاورزان و به طور کلی مطالبات مردم 
کید کرده اند، ادامه داد: ستاد احیای زاینده رود  استان در این زمینه تا
که به دستور رئیس جمهور تشکیل شده، باید به معنای واقعی کلمه 
با فعالیت جهادی و ستادی تشــکیل شــود و با ارائه برنامه مشخص و 

هدفمند برای حیات دوباره زاینده رود تالش کند.
رئیس شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: زمان وعده و وعیدها برای 
احیای زاینــده رود یا بهتر بگوییم نجــات زندگی در فــالت مرکزی ایران 
گر دیر بجنبیم و دست روی دست بگذاریم روزی می رسد که  گذشته و ا

برای جبران فرصتی باقی نمانده است.

معاون خرید ذوب آهن اصفهان در خصوص تامین مواد اولیه این شرکت، گفت: متاسفانه 
در تامین مواد اولیه همچنان مشــکالت عدیده ای وجــود دارد و هنــوز اتفاق خاصی که 

حداقل روزنه ای از امید در حوزه تامین پایدار مواد اولیه در آن دیده شود، رخ نداده است.
محمدجعفر صالحی گفت: سهمیه یک میلیون و ۷۵۰ هزار تنی سنگ آهن دانه بندی ذوب آهن باوجود 
پیگیری های روزانه ما هنوز محقق نشده و با وجود مصوبه هیات دولت، این سهمیه گرفتار تیر غیب شده 
است. ذوب آهن نه از یارانه انرژی سهمی دارد و نه از مواد اولیه، بنابراین شرایط تامین مواد اولیه ذوب آهن 
بسیار شکننده است. وی گفت: متاسفانه به دلیل نوسانات قیمتی و مشکالت مربوط به حوزه تامین، به جای 
استفاده از سنگ به مصرف گندله روی آورده ایم. در حال حاضر شاهد رقابت مخربی بر سر خرید سنگ آهن 
درشت دانه هستیم و این امر، کار ذوب آهن برای تامین مواد اولیه خود را دشوار کرده است. کنسانتره سازان 
و شرکت هایی نظیر گل گهر هم به دنبال خرید این نوع سنگ آهن هستند و این رقابت، وضعیت تامین مواد 

اولیه شرکت ذوب آهن اصفهان را پیچیده تر کرده است.
به گزارش ایسنا، معاون خرید ذوب آهن اصفهان بروز این مشکالت در تامین مواد اولیه را ناشی از سیستم های 
غیرکارشناسانه خواند و گفت: تصمیم گیری های غیرکارشناسانه سبب شده معادن ما همگی به سمت تولید 
کنسانتره بروند. بین قیمت سنگ و کنسانتره تفاوت هایی وجود دارد و به دلیل استفاده از این تفاوت، معادن 
به صورت عمده به سمت کنسانتره سازی حرکت کرده اند و این امر تامین سنگ آهن ذوب آهن را با چالش 
جدی مواجه ســاخته و این شــرکت به مصرف گندله روی آورده اســت. وی ادامه داد: بروز چنین مسائلی 

سبب ایجاد رقابت ناسالم در بازار می شود و طبعا بروز فاجعه در زنجیره فوالد را در پی خواهد داشت.
     ضرورت برخورد تخصصی با مسائل زنجیره فوالد

معاون خرید ذوب آهن اصفهان گفت: نیاز است که به صورت تخصصی تر با این مسائل برخورد شود. مشکالت 
متعددی در زنجیره تولید فوالد ما وجود دارد. بنابراین برای پایان دادن به این موضوع باید تصمیم های 
کارشناسانه گرفت. باید شرکت های فوالدی اطمینان خاطر داشته باشند که مواد اولیه آنها در زمان مناسب 

تامین خواهد شد تا بتوانند بدون دغدغه ذهنی به تولید محصوالت خود بپردازند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ذوب آهن آمادگی این را دارد که مواد اولیه خود را از طریق عرضه اختصاصی 
سنگ آهن دانه بندی در بورس کاال تامین کند، گفت: ما آمادگی الزم برای انجام این کار را داریم، اما قانون های 

پیچیده مانع برای این کار ایجاد کرده است.
صالحی ادامه داد: مــا دو معدن برای انجام عرضه اختصاصی داریم یکی معدن چاه گز و دیگری ســنگان، 
اما ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مانع این کار است و ما باید مواد اولیه خود را از طریق مزایده و 

بورس تامین کنیم.
     عدم کاهش قیمت سنگ آهن

وی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت سنگ آهن در داخل کشور همگام با قیمت های جهانی کاهش یافته 
است، گفت: قیمت سنگ آهن در بازار داخل اصال کاهش نیافته است. متاسفانه هنگامی که قیمت های 
جهانی سنگ آهن صعودی می شود ما را با دنیا مقایسه می کنند، اما در زمان کاهش قیمت سنگ آهن این 
اتفاق نمی افتد. معاون خرید ذوب آهن اصفهان افزود: در کنار بحث قیمت ها و رقابت مخرب در بازار داخلی، 

کاهش موجودی مواد اولیه همچنان ما را اذیت می کند.
وی درباره افزایش قیمت زغال ســنگ و کک در بازارهای جهانی و تامین این مواد گفت: در بخش وارداتی 
قیمت زغال افزایش زیادی داشته است و همین مسئله سبب می شود ما در تامین مواد وارداتی با مشکل 

مواجه شویم. خوشبختانه مواد اولیه سه ماه سوم سال را تامین کرده ایم و از این بابت فعال مشکلی نداریم.
معاون خرید ذوب آهن اصفهان گفت: این روزهــا زمزمه ای مبنی بر افزایش قیمت زغــال داخلی به گوش 
می رسد و بهانه این افزایش قیمت نیز افزایش قیمت جهانی این محصول عنوان می شود. متاسفانه کیفیت 
زغال داخلی اصال قابل قیاس با مشابه خارجی آن نیست به دلیل همین کیفیت پایین است که ما مجبوریم 
کنون به خوبی از معادن زغال سنگ داخلی حمایت کرده ایم و حاشیه  بخشی از نیاز خود را وارد کنیم. ما تا

سود شرکت های زغال سنگ بورسی باالتر از ۵۰درصد است.

رئیس شورای اسالمی شهراصفهان: 

گذشته است زمان وعده و وعیدها برای احیای زاینده رود 

معاون خرید ذوب آهن اصفهان خواستار شد؛

قیمت زغال سنگ داخلی افزایش نیابد

خبر

خبر

شرکت پاالیش نفت اصفهان
 نخستین شرکت برتر 

بورس کاال

مسئول امور باغبانی جهاد کشاورزی 
نطنز خبر داد:

افزایش ۱۵ درصدی 
برداشت به در نطنز

کیلوگرم  برداشت ۲۴۰ 
ع طالی سرخ از مزار
گلپایگان  شهرستان 



سال پنجم - شماره 1277
سه شنبه  2۵ آبان 1۴۰۰ - 1۰ ربیع الثانی 1۴۴۳

1۶ نوامبر    2۰21 جامعه4
با مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست کشور؛

عبور مسیر آزادراه اصفهان- شیراز از پارک ملی 
کاله قاضی منتفی شد

طرح عبور مســیر آزادراه اصفهان- 
شیراز )کنار گذر شــرق( از پارک ملی 
و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی 
با مخالفت ســازمان حفاظت محیط زیســت کشور، 

منتفی شد. 
رضا اقتــدار مدیرکل دفتــر مدیریت زیســتگاه ها و امور 
مناطق سازمان حفاظت محیط زیست طی نامه ای 
به ایرج حشــمتی مدیــرکل حفاظت محیط زیســت 
استان اصفهان بر ضرورت جلوگیری از هرگونه دخل و 
تصرف در محدوده پارک ملی کاله قاضی و خارج کردن 

کید کرد. مسیر پروژه آزادراه از این منطقه تا
در متن نامه مدیرکل دفتر مدیریت زیستگاه ها و امور 
مناطق که به اداره کل محیط  زیست استان اصفهان 

ابالغ شده، آمده است:
" اصالح مسیر آزادراه کنار گذر شرقی اصفهان در داخل 
محدوده پارک ملــی کاله قاضی مــورد تأیید این دفتر 
می باشــد و ضــرورت دارد ضمــن جلوگیــری از هرگونه 
دخل و تصــرف در محدوده پارک ملــی کاله قاضی )در 
مسیر مدنظر( اقدام الزم جهت اصالح و خارج نمودن 
مسیر پروژه از پارک ملی کاله قاضی صورت پذیرفته و از 

نتایج این دفتر را مطلع فرمائید."
پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی با وسعت 
بیش از ۴۷ هزار هکتار در ۳۶ کیلومتری جنوب شرقی 
شهر اصفهان و در مجاورت شهر جدید بهارستان واقع 
شده که غرب این منطقه به گردنه گریژنه، گردنه الشتر 

و اتوبان اصفهان- شهرضا محدود می شود.
قطعه سوم پروژه ملی آزادراه کنار گذر شرق اصفهان بر 
اساس طراحی مشاوران، قرار بود از پارک ملی و پناهگاه 
حیات وحش کاله قاضی بگذرد. آزادراه کنارگذر شرق 
که نقطه اتصال کریدور شمال به جنوب کشور است، با 
شش باند رفت و برگشت از کیلومتر ۳۰ آزادراه اصفهان - 
نطنز - کاشان آغاز و به طول ۹۳ کیلومتر به سمت شرق 
ادامه می یابد. این آزادراه جاده اصفهان- اردستان را 
قطع و با عبور به سمت بزرگراه اصفهان- نائین در غرب 
و سپس منطقه باغ رضوان به سمت جنوب می رود و با 
عبور از کنار شهر جدید بهارستان و گردنه الشتر به آزادراه 

اصفهان - شیراز متصل می شود.
این پــروژه کــه از ســال ۱۳۵۵ طراحــی و در ســال ۱۳۸۱ 
عملیات اجرایــی آن آغاز شــد، از ســال ۱۳۸۵ به دلیل 
مشــکالت اعتباری به مدت ۱۰ ســال نیز متوقف بوده 
اســت. ۵۵ کیلومتر از قطعه های یک و دو این آزادراه از 
تقاطع جاده اصفهان- کاشان تا پل فرودگاه آبان ماه 
سال گذشته افتتاح شــد. قطعه ســوم این کنارگذر از 
جوار باغ رضوان اصفهان تا گردنه الشتر در غرب پارک 

ملی کاله قاضی به طول ۳۰ کیلومتر است.
عبور مســیر آزادراه از درون پارک ملی و پناهگاه حیات 
وحش کاله قاضی در ســال های اخیــر مورد مخالفت 
محیط زیست استان بوده است اما به تازگی زمزمه هایی 
از تالش محیط زیست اســتان برای صدور مجوز عبور 
مســیر آزادراه از ایــن منطقــه شــنیده شــد که ایــن امر 

نگرانی بسیاری از دوســتداران محیط زیست را نیز به 
دنبال داشت.

دوستداران محیط زیست در کارزار مجازی که از ۱۲ آبان 
ماه سال جاری آغاز شد، لغو مجوز عبور آزادراه کنارگذر 
شــرق اصفهان از محــدودۀ پارک ملــی کاله قاضــی را از 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور خواستار 
شدند. در این کارزار در مدت ۱۰ روز گذشته ۳۳۴۵ امضا 
در مخالفت با عبور آزادراه از پارک ملی و پناهگاه حیات 

وحش کاله قاضی جمع آوری شده است.
آنچه در ادامه می خوانید متن نامه کارزار دوستداران 
محیط زیست به علی سالجقه رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور برای مخالفت با گذر آزادراه شرق 

اصفهان از پارک ملی کاله قاضی است.
»جناب آقای دکتر سالجقه

معــاون محتــرم رئیس جمهــور و رئیــس ســازمان 
حفاظت محیط  زیست

چنانچه مستحضرید پارک ملی و پناهگاه حیات وحش 
کاله قاضــی در جنــوب شــهر اصفهــان، از دیربــاز مورد 
توجه عالقمنــدان بــه محیط زیســت، کوهنــوردان و 
سایر اقشار مردم بوده است. متأسفانه طی دهه های 
اخیــر، فعالیت هــای معدنــی، تعارضــات جــاده ای، 
گیــردار، خشکســالی و آلودگی هــای  بیماری هــای وا
محیط زیستی و نهایتا معضل جزیره ای شدن زیستگاه، 
حیات این زیستگاه راهبردی و مهم را بیش ازپیش به 

مخاطره انداخته است.
متأســفانه در آخریــن مــورد عجیــب و دســت اندازی 
بــه عرصه هــای تحــت مدیریــت ســازمان حفاظــت 

محیط زیست، شاهدیم که قرار است قطعۀ آخر آزادراه 
کمربندی شرق اصفهان، از حدفاصل جادۀ قلعه شور با 
عبور از محدودۀ این پارک و پناهگاه حیات وحش کاله 

قاضی به پلیس راه جنوب متصل شود.
در صــورت احداث ایــن جــاده، قطع به یقیــن شــاهد 
کولوژیــک پارک ملــی کاله قاضــی و نابودی  گسســت ا
تنوع زیســتی در میان مــدت خواهیم بــود. محدودۀ 
مهمی از زیســتگاه آهــو، کل و بــز از بین خواهــد رفت و 
مخاطــرات حفاظتــی و زیســت محیطی این منطقه 
افزایش خواهد یافت و این نمکی مضاعف بر پیکر زخم 

خوردۀ پارک ملی کاله قاضی است.
با توجــه به وجــود مســیرهای جایگزین ماننــد محور 
قلعه شور به جاده ی بهارســتان، یا محمدآباد، جای 
تعجب است که عبور از پارک ملی ظاهرا کم هزینه ترین 
و بی دغدغه ترین راه حل برای طراحان و مجریان این 

طرح بوده است.
لــذا مــا امضاءکنندگان ایــن نامــه، قویــا و دلســوزانه از 
جنابعالی درخواســت داریم تا مجوزهای عبور آزادراه 
کنار گذر شــرق اصفهان، از محدودۀ اراضی پارک ملی 
و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی لغو شود، تا ضمن 
حفظ ایــن ســرمایۀ ملــی، شــاهد بازگشــت آرامش به 
کوسیستم مهم و افزایش روح امید به  زیستمندان این ا

حفاظت محیط زیست کشورمان باشیم.«
منطقه ای که امروز تحت عنوان پــارک ملی و پناهگاه 
حیات وحش کاله قاضی شناخته می شود با داشتن 
گله های عظیم پازن و آهو در میان کوه ها و صخره های 
کمان و پادشاهان  ریز و درشت از دیرباز مورد توجه حا

و از شــکارگاه های مخصــوص پادشــاهان صفــوی و 
قجری و به خصوص ظل السلطان، برادر ناصرالدین 

شاه بوده است.
ارتفاعــات کاله قاضــی بــه همــراه دشــت های اطراف 
آن یکــی از بهتریــن زیســتگاه های حیــات وحش این 
منطقه از ایران بــوده و چناچه در تاریخ آمده اســت در 
زمان شــاه عباس صفوی و بعــد از آن بــه ویــژه در دوره 
قاجاریه، این کوه ها از شکارگاه های سالطین بوده و در 
اواخر قرن نوزده، ظل السلطان که سال های متمادی 
کم اصفهان بود در کتاب خاطرات خود مکرر از کاله  حا
قاضی و شــاهکوه به عنوان شــکارگاهی خــوب و غنی 

یاد کرده است.
در سال ۱۳۴۶ بر اساس مصوبه شورای عالی شکاربانی 
و نظارت بر صید، این منطقه به همراه ۱۶ منطقه دیگر، 
برای حفظ و حمایت و تکثیر جانواران وحشی قرق اعالم 
شد؛ در سال ۱۳۴۹ با توجه به وسعت زیاد منطقه برای 
امکان مدیریت بهتر، به ۲ قسمت تقسیم شد. قسمت 
شمال غربی منطقه حفاظت شده شاهکوه نامیده شد 
و قسمت جنوب شرقی، شامل ارتفاعات کاله قاضی، 
شیدان، ورپشــت و قارنه، پارک وحش کاله قاضی نام 
گرفت. در ســال ۱۳۶۹ با توسعه صنعت و کشــاورزی و 
باغات در این منطقه و همین طور مالحظات نظامی، 
منطقه شاهکوه آزاد اعالم شد و پارک وحش کاله قاضی 

به پناهگاه حیات وحش، تنزل پیدا کرد.
در ســال ۱۳۷۴ طی مصوبه شماره ۱۴۴ شــورای عالی 
حفاظت محیط زیست، بخشی از منطقه به پارک ملی 

ارتقا یافت و بقیه، پناهگاه حیات وحش باقی ماند.

گزارش

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان گفت: صادر 
نشدن کارت ملی هوشمند مانعی برای خدمات 
مردم نشــده و رسید درخواســت و ثبت کارت ملی 
هوشــمند این فرصت را بــرای همه فراهم کــرده تا 

خدمات خود را از ادارات دریافت کنند. 
حسین غفرانی کجانی مدیرکل ثبت احوال استان 
اصفهان گفــت: اداره ثبت احــوال در رابطه با طرح 
جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به عنوان یک 
متولی امر جمعیت و به عنوان دبیر شورای راهبردی 
جمعیت اســتان که به ریاســت اســتاندار تشکیل 
می شــود انتظار می رود که این طرح به خوبی اجرا 
شــود و پیامد های آن در عرصه عمل حداقل سال 
گر پیشنهاد یا معایبی  آینده مشهود باشد و بتوانیم ا

هم در این زمینه باشد آن را احصاء کنیم.
وی افــزود: ۲۲ مانــع در شــروع و در علت های اولیه 
پیشنهاد این طرح پیش بینی شده و در آن گنجانده 
شده که کمک هایی هم برای آن پیش بینی شده 
و در اولیــن جلســه راهبــردی جمعیت به ریاســت 
استاندار اصفهان قطعا به این موضوع ورود خواهیم 

کرد و ابعاد آن را بررسی خواهیم کرد.
مدیرکل ثبــت احــوال اســتان اصفهــان گفــت: در 
اســتان ها بعــد از فرمــان ۱۴ مــاده ای مقــام معظم 
رهبــری در خصوص ابــالغ سیاســت جمعیتی که 
در ســال ۹۳ ابالغ شده ســالیانه چهار جلسه برای 
آن پیش بینی شــده و در اســتان اصفهان اخیرا دو 
جلسه با فرمانده سازمان بســیج کارکنان دولت و 
دستگاه های عضو همچون بهزیستی در اداره ثبت 
احــوال برگزار شــد و مصوبه های خیلــی خوبی هم 
داشــته اســت. وی ابراز کرد: در شهرستان ها فقط 
شــورای هماهنگی وقایع حیاتی را به عنوان رصد 
آمار های بهنگام آن ها داریم و ابالغ های جمعیتی 
را پیگیــری می کننــد و شهرســتان هایی همچون 
اردستان و شهر های غرب استان زودتر از سال ۱۴۰۴ 

وارد فاز سالمندی شده اند.

غفرانی کجانی افزود: تقریبا ۸۵ درصد از جمعیت 
هدف را پوشــش داده ایم و هر چند این روال ادامه 

خواهد داشت.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان تاکید کرد: صادر 
نشدن کارت ملی هوشمند مانعی برای خدمات 
مردم نشــده و رسید درخواســت و ثبت کارت ملی 
هوشــمند این فرصت را بــرای همه فراهم کــرده تا 
خدمات خود را از ادارات دریافت کنند و در خدمات 
آن ها خللی ایجاد نشود و با تصویب طرح فرزندآوری 
و حمایت از خانواده که اخیرا ابالغ شده بتوانیم در 
۲۰ سال آینده برای ترمیمم و ساختار های جمعیت 

بهره کافی را ببریم.
وی تصریح کرد: آینده ای نگران کننده در موضوع 
جمعیت سالمندی داریم و به فاز سالمندی نزدیک 
می شــویم کــه شهرســتان اردســتان و تعــدادی از 
شــهر های اســتان آن را در حــال تجربه دارنــد و این 
پیش بینی برای سال ۱۴۰۴ شده بود، اما در بعضی 

شهر ها زودتر آغاز شده است.
غفرانــی کجانــی بیــان کــرد: مشــکالتی کــه وجود 
دارد اینکه از پنجره طالیی جمعیت که در سال ۱۳۸۵ 
در اســتان باز شــده و با عمر ۴۰ ســال بوده استفاده 
کافی نشده که آن پنجره ۷۰ درصد جمعیت جوان 
است و ۳۰ درصد آن را جمعیت سالمندان و کودکان 
تشکیل می دهند و این پنجره در سال ۱۴۲۰ منتهی 
خواهد شد که ۳۰ درصد جمعیت استان را سالمند 

تشکیل خواهد داد.

رئیس پلیس فتای استان اصفهان در خصوص 
ارسال لینک های جعلی در شبکه های اجتماعی 
تحت عنوان حراج پاییزی به شهروندان هشدار 

داد. 
سرهنگ سید مصطفی مرتضوی رئیس پلیس 
فتای استان اصفهان گفت: مجرمان سایبری با 
تبلیغات گسترده در فضای مجازی، با ارائه فروش 
کاالهای ارزان قیمت و طرح های وسوسه انگیز و 
ک، کیف، کفش، در  تخفیفات چشمگیر پوشــا
شبکه های اجتماعی قصد تطمیع شهروندان را 

داشته و از این طریق کالهبرداری می کنند.
وی افزود: مجرمان سایبری با مهندسی اجتماعی 
و چــرب زبانی اعتماد خریــدار را جلب کــرده و از او 
می خواهند نیمــی از پول کاالی سفارشــی خود 
را واریز کــرده و پس از دریافت کاال مابقــی وجوه را 

واریز کنند.
کید کرد:  رئیس پلیس فتای اســتان اصفهان تا

متأسفانه شهروندان بعداز واریز وجوه به حساب 
کالهبــردار هیچ گونــه کاالیــی دریافــت نکــرده و 
شــخصی پاســخگو نبوده و یــا کاالی تحویلی به 

آنها تقلبی و متفاوت با کاالی انتخابی می باشد.
وی خاطر نشان کرد: در پی تبلیغات حراج های 
پاییزی شاهد ارسال درگاه های جعلی و فیشینگ 
در شــبکه های اجتماعی هســتیم که با ســرقت 
اطالعات بانکی شهروندان حســاب آنها را خالی 

می کنند.
سرهنگ مرتضوی توصیه کرد: شهروندان فریب 
گهی هــای منتشــر شــده در  برخــی از پیام هــا و آ
فضای مجازی، کانال ها و گروه های شبکه های 
اجتماعی بــا وعده های حــراج آنالین، تخفیف 
ویژه آخــر فصــل و قیمت هایــی بــاور نکردنــی را 
گر قصــد خریــد آنالیــن را دارند حتما  نخورنــد و ا
از فروشــگاه های اینترنتی دارای نمــاد اعتمــاد 

الکترونیک خرید کنند.

کنــون ۲  کمیته امــداد اصفهان از ســال گذشــته تا
میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کمک بالعوض به ۶۷ 
خانواده صاحب نوزادان سه قلو و بیشتر پرداخت 
ع مدیرکل کمیته امــداد امام  کرده اســت.  کریم زار
خمینی )ره( اســتان اصفهان با اعالم حمایت این 
نهاد از خانواده های صاحب سه قلو و بیشتر، گفت: 
بسته حمایتی شامل کمک هزینه های بالعوض 
معیشــت و خرید مســکن در کنار تسهیالت قرض 
الحسنه اشتغال، مسکن و تسهیالت درمان به این 

خانواده ها تعلق می گیرد.
وی با اشاره به اینکه خانوارهای سه قلو به باال پس از 
شناسایی، تا سقف ۱۵ میلیون تومان کمک هزینه 
معیشــت دریافــت می کننــد، گفــت: فرزندان این 
خانوارها تا دوســالگی از مســتمری یــک میلیون و 
۲۰۰ هزار تومانی نیز بهره مند می شوند و در صورت 
داشــتن اســتحقاق به طور موقت تحــت حمایت 

کمیته امداد قرار می گیرند.
مدیرکل کمیتــه امــداد امام خمینــی )ره( اســتان 

اصفهان با بیان اینکه در صورت نداشــتن مسکن 
شــخصی، بــرای خانــه دارشــدن این خانواده هــا 
تســهیالتی نیز در نظر گرفته شــده اســت، افزود: با 
آورده متقاضــی و مشــارکت موسســات خیریــه، تا 
ســقف ۱۳۰ میلیون تومان نیز برای تامین مسکن 
مناســب به صورت بالعوض و تسهیالت به ایشان 

ارائه خواهد شد.
مدیــرکل کمیته امــداد اســتان اصفهــان با اشــاره 
کنون بیش از ۴۰۰ میلیون  به اینکه از سال گذشته تا
تومان وام قرض الحسنه خرید مسکن به ۱۴ خانواده 
پرداخــت شــده اســت، ادامــه داد: ۲۳ خانــواده از 
جمع خانواده های پرنوزاد نیز به زودی از تسهیالت 

مسکن بهره مند خواهند شد.
کید بر اینکه نیازمندی های این خانواده ها  ع با تا زار
در سرفصل های معیشت، مسکن، اشتغال و درمان 
می باشد، گفت: در این مدت مبلغ ۶ میلیارد و ۸۵۰ 
میلیون تومان کمک بالعوض و تسهیالت برای این 

خانواده ها در استان تصویب شده است.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان:

کارت ملی هوشمند مانعی  صادر نشدن 
برای ارائه خدمات به مردم نیست 

رئیس پلیس فتای استان اصفهان:

کالهبرداران اینترنتی  »حراج پاییزی« شگرد جدید 

خبر

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان:

کمیته امداد بر سر خانواده های دارای  چتر حمایتی 
نوزاد چندقلو 

خبر

رفیــع زاده گفــت: مقرراتــی کــه ســازمان 
اداری و استخدامی کشــور دربــاره تنبیه 
کســن نزده انــد ابــالغ  کارمندانــی کــه وا
می کند، تابع مصوبات ستاد ملی مبارزه 

با بیماری کروناست.
 عالءالدیــن رفیــع زاده دربــاره برقــراری 
کــه  کارمندانــی  مــوارد تنبیهــی بــرای 
کســن کرونا تزریــق نکرده اند، توضیح  وا
داد: قوانین و مقرراتی که سازمان اداری 
و استخدامی کشــور در ایــن بــاره ابــالغ 
می کند، تابع مصوبات ستاد ملی مبارزه 
با بیماری کروناســت. در سی و سومین 
جلســه این ســتاد در شــهریورماه ســال 
گذشــته، برای ســاماندهی این مســائل 
مصوبه ای صادر شد. وی افزود: سازمان 
اداری و استخدامی کشــور نیــز در پنجــم 
شهریورماه ســال گذشته، بخشنامه ای 
را به دســتگاه های اجرایی ابــالغ و نحوه 
کــه مصوبــات  کارمندانــی  برخــورد بــا 
مربــوط را رعایــت نمی کننــد، مشــخص 
کرده است. در بند یک مصوبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا، ذکر شده که عدم رعایت 
مصوبات ایــن ســتاد از ســوی کارکنــان و 
مدیــران دســتگاه های اجرایــی تخلــف 

محسوب می شود.
معاون نوســازی اداری سازمان اداری و 
استخدامی کشور ادامه داد: این برخورد 
مراتبــی  دارد؛ اعمــال مجازات هایی که 
در بندهــای الف تا »د« قانون رســیدگی 
به تخلفــات اداری آمده، بــه معاونین و 
مدیران کل باالترین مقام دستگاه های 
اجرایی تفویض شده که بدون ارجاع به 
هیئت های رســیدگی، می توانند به این 

نوع مسائل رسیدگی کنند.
کید کرد: مرحله اول اخطار کتبی  وی تا
ج در پرونــده اســتخدامی،  بــدون در
ج در  کتبــی بــا در مرحلــه دوم توبیــخ 
پرونده اســتخدامی، مرحله سوم، کسر 
یک ســوم از حقــوق، فوق العاده شــغلی 
کثر یک  و عناوین مشــابه به مــدت حدا

ماه است.
رفیــع زاده گفــت: طبــق آمــار دریافتــی 
تــا هفتــه گذشــته، بیــش از ۹۰ درصــد 
کســن را تزریــق  کارمنــدان دولــت وا از 
کرده انــد و بخش باقی مانــده نیز ممکن 
اســت عذر موجهی داشته باشــند؛ مثال 
ممکــن اســت کــه پزشــک تأییــد کــرده 
کســن بــرای آن هــا  کــه تزریــق وا باشــد 

ضررهایی را به همراه دارد.
او دربــاره افرادی کــه عذر موجــه ندارند 
نیــز توضیــح داد کــه آمــار دقیقــی از ایــن 

افراد نداریم.

۳ هزار خــودرو بــا مجــوز کارگــروه مــاده ۱۸ 
ستاد کرونا آماده ســرویس دهی به دانش 

آموزان هستند.
کسیرانی شهرداری  مدیر عامل سازمان تا
کرونــا و  گفــت: بــا اعــالم ســتاد  اصفهــان 
آموزش وپــرورش، فعالیــت ســرویس های 
مــدارس بــا مجــوز کارگــروه مــاده ۱۸ از ســر 

گرفته می شود.
هــادی منوچهــری بــا بیان اینکــه پیــش از 
شــروع همه گیــری کرونــا حــدود ۷۴ هــزار 
دانش آمــوز در شــهر اصفهــان از ســرویس 
مدرسه استفاده می کردند، گفت: بیش از 
۵۰ شرکت حمل ونقل دانش آموزی با بیش 
از ۸ هزار و ۵۰۰ راننده، این دانش آموزان را 

جابجا می کردند.
وی بــا اشــاره به اینکــه هرســال بــا مصوبــه 
خ  کارگــروه مــاده ۱۸، پیشــنهاد و الیحــه نر
کرایــه ســرویس های مــدارس بــه شــورای 
اسالمی شــهر ارائــه و بعــد از تصویــب شــورا 
کرایــه  خ  اجــرا می شــودگفت: امســال نــر
ســرویس های مدارس در اصفهان نسبت 

به سال قبل ۲۵ درصد افزایش دارد.
منوچهری بــا بیان اینکه نحوه محاســبه و 
هزینه ای که خانواده ها باید برای سرویس 
مــدارس دانش آمــوزان پرداخــت کنند در 
قــراردادی کــه بیــن والدین و شــرکت های 
حمل ونقل دانش آموزی به صورت شفاف 
و با جزئیــات کامــل در اختیــار والدین قرار 
می گیرد، افزود: والدین با مراجعه به سایت 
کســیرانی می تواننــد در بخــش  ســازمان تا
خ سرویس مدارس،  مربوط به محاسبه نر
بر اســاس کیلومتر، موقعیت جغرافیایی و 
مکانــی میزان دقیــق هزینــه حمل ونقل را 

محاسبه کنند.

جزئیات جدید 
از برخورد با کارمندانی 

کسن نزده اند که وا

آمادگی ۳ هزار خودرو 
برای سرویس دهی به 

دانش آموزان 

آگهی ثبت شرکت

رئیس اتحادیه آبمیوه، بستنی و کافی شاپ اصفهان 
از پلمب ۵ کافی شاپ در یک روز به دلیل استفاده از 

دخانیات، خبر داد. 
محمــود رنجبــر رئیــس اتحادیــه آبمیوه، بســتنی 
و کافی شــاپ  اصفهــان با اشــاره به تفــاوت قیمت 
خدماتی که در کافی شاپ ها ارائه می شود، گفت: 
قیمت ها رقابتی اســت و با نظــارت کامل اتحادیه 
انجام می شــود، زمانی کــه اتحادیــه نرخــی را ارائه 
می دهد بر ظرف هــای محصوالت ارائه شــده هم 

نظارت دارد.
وی افزود: کارشناسان و بازرسان اتحادیه هر روز در 
کافی شــاپ ها موارد را بررســی می کنند، یکسری از 
قهوه ها وارداتی و دارای برند های روز دنیا هستند، 
بنابراین قیمت ها با قهوه های معمولی تفاوت دارد 

و از هر قهوه ممکن است چند نوع موجود باشد.
رئیس اتحادیه آبمیوه، بستنی و کافی شاپ  اصفهان 
اذعان کرد: در بررسی های اتحادیه،  برندی که کافی 
شــاپ داران محصــوالت خــود را ارائــه می دهنــد و 
مصرف می کنند  قابل توجه  است و بازرس اتحادیه 
هر روز با حضور فیزیکی در شهر بر روند فعالیت کافه 

داران نظارت می کنند.

وی در خصوص استعمال دخانیات در کافه ها بیان 
کرد: سیگار کشیدن در کافه ها حتی کافه هایی که 
در فضای باز فعالیت می کنند ممنوع است البته این 
موضوع نــه تنهــا در ایــران بلکــه در سراســر جهان 
کن عمومی اجازه استعمال  رعایت می شود و در اما

دخانیات به شهروندان داده نمی شود.
رنجبر متذکر شد: پنج واحد صنفی به علت استمال 
دخانیات پلمب شدند، و الزم به ذکر است که حتی 
گر مشتریان دخانیات استمال کنند، مسئولیتش  ا

بر عهده متصدی کافه است.
وی همچنیــن در خصــوص  فعالیــت کافه هــای 
زیرزمینی و بدون مجوز، تصریح کــرد: در اصفهان 
گر  مکانی به اسم کافه های زیر زمینی وجود ندارد، ا
بدون داشتن مجوز در حوزه کافه داری مشغول به 
فعالیت باشد قوانین را زیرپا گذاشته و با فرد متخلف 

برخورد می شود.
رئیس اتحادیه آبمیوه، بستنی و کافی شاپ  اصفهان 
ادامه داد: به هیچ عنوان قلیان در کافی شاپ  ها یا هر 
مکان  دیگر در واحد های صنفی نباید مصرف شود،  
شــهروندان باید خود را موظف بداننــد در صورت 

مشاهده چنین مواردی اطالع دهند.

فرمانده پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان گفت: 
که جوانان  سربازی دوره بطالت و بیگاری نیست چرا

در این دوره درس زندگی می گیرند. 
امیــر ســرتیپ دوم خلبــان علیرضــا انگیــزه، در 
چهاردهمین جشنواره جوان سرباز در پایگاه هوایی 
شــهید بابایــی اصفهــان، اظهار کــرد: انســان خلق 
شده تا در حوزه جسمانی و روحی تکامل پیدا کند. 
در حوزه جسمانی با ورزش، برنامه غذایی و تحرک، 
تکامل پیدا می کند و باید توجه داشته باشیم صفات 
ناپســند باعــث جلوگیــری از تکامــل می شــود. وی 
افزود: ایمان، اعتقاد، رفاقت و باور نیز از جمله عوامل 
تکامل روحی و روانی است. انگیزه با بیان اینکه انسان 
ســیر تکاملی را طــی می کنــد، تصریح کــرد: خدمت 
ســربازی از جمله دورانی در زندگی اســت که ســبب 
تکامل انسان می شود. فرمانده پایگاه هوایی شهید 
بابایی اصفهان، افزود: سربازی دوره بطالت و بیگاری 
کــه جوانــان در ایــن دوره درس زندگی  نیســت، چرا
می گیرند تا بتواند در جامعه موفق باشند و سربازانی 
که به عنوان نمونه انتخاب می شوند، قطعا در جامعه 

نیز به موفقیت دست پیدا خواهند کرد.
 انگیزه با تاکید بر اینکه باالترین درجه تکامل، شهادت 

است، گفت: با ایمان به خدا تکامل انسان تکمیل 
می شــود و خدمت به دیگــران بدون چشم داشــت 

بهترین خدمت است.
همچنین رئیــس عقیدتی سیاســی پایــگاه هوایی 
شهید بابایی اصفهان نیز در این مراسم، اظهار کرد: 
شــهدا برای دفــاع از وطــن جنگیدند و به شــهادت 
رسیدند. سربازانی نیز داشــتیم که در دفاع مقدس 
مقابل استکبار جهانی ایستادگی کردند و در مکتب 

امام حسین )ع( درس گرفتند.
حجت االسالم سبحانی افزود: نمونه هایی از شهدا 
داریم که سرلشــکر و ســردار بودنــد، اما خود را ســرباز 
می دانستند و سردار ســلیمانی که در کشور و خارج 
از کشور مقابل دشمنان قســم خورده ایران ایستاد 
در وصیت نامه خود خواست که روی سنگ مزارش 

سرباز والیت نوشته شود.
وی ادامه داد: ســربازانی که برای حفظ کشور، دین 
و نظام خدمت می کنند نیز ســرباز والیت هســتند. 
گرفته بود، سربازان و  وقتی سیل برخی از شهرها را فرا

فرماندهان نمونه بودند که در صحنه حاضر شدند.
در پایان این مراســم، از تعدادی از ســربازان نمونه و 

شاخص تقدیر شد.

خبرخبر
کافی شاپ  پلمب ۵ 

در یک روز به خاطر استعمال دخانیات 
فرمانده پایگاه هوایی شهید بابایی:

سربازی دوره بطالت و بیگاری نیست

گهی تغییرات  آ
شناســه  و   ۶۶8۳9 ثبــت  شــماره  بــه  محــدود  مســوولیت  بــا  فارمــد  کارا  تکیــن  شــرکت 
ملــی 1۴۰۰97۶22۶8 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطــور فــوق العــاده 
آقــای ســعید چابــک  کدملــی 1292۶8۰۳2۶،  آقــای علــی رجائیــه  خ 1۴۰۰/۰۶/1۵  مــور
کدملــی ۰۰81۴۶19۵1،  کدملــی ۴۶۵۰۴8882۶، آقــای ســیدحمید میرشمســی  بلداجــی 
کدملــی  کدملــی 12928۵8877 و خانــم نــگار صــدری  آقــای امیــن محمــودی چلیچــه 
انتخــاب  بــرای مــدت نامحــدود  1292921۶۳۳ بســمت اعضــای اصلــی هیــات مدیــره 
ک اســتان اصفهــان اداره ثبــت شــرکت ها و موسســات  کل ثبــت اســناد و امــال شــدند. اداره 

)122۴1۳۶( اصفهــان  غیرتجــاری 
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پای دغدغه های کتابداران
کتابخانه هــای  کتابــداران 
شــهرداری اصفهان در نشســتی 
با اعضــای کمیســیون فرهنگی، 
اسالمی شــهر  شــورای  ورزشــی  و  اجتماعــی 
دغدغه هــای خــود دربــاره کتــاب و کتابخوانــی را 

بازگو کردند.
نشســت اعضای کمیســیون فرهنگــی، اجتماعی 
و ورزشــی شــورای اسالمی شــهر اصفهان و معاون 
فرهنگــی شــهردار اصفهــان بــا کتابــداران کــه بــه 
کتابخوانــی در ســالن  کتــاب و  مناســبت هفتــه 
اجتماعــات کتابخانــه مرکــزی برگزار شــد، فرصتی 
فراهم آورد تا کتابداران دغدغه ها و مسائل خود را 

با مسئوالن فرهنگی شهر در میان بگذارند.
رئیــس کمیســیون فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شــورای اسالمی شــهر اصفهــان در ابتدای ایــن 
نشست کتابداری را فرهنگی ترین شغل دانست و 
ابراز امیدواری کرد این جلســات به صورت فصلی 

برگزار شود.
گــر  حجت االســالم مهروی پــور بــا بیان اینکــه ا
بــه دنبــال ارتقــای ســرانه مطالعــه هســتیم باید 
اقدامات زیادی از نظر سخت افزاری و نرم افزاری 
انجام دهیم، افــزود: کتابداران نقــش پررنگی در 
افزایــش ســرانه کتابخوانــی و توســعه فرهنگ آن 
دارند لــذا امیدوارم در پایــان دوران خدمت خود 
گــون قدم های  و با هم افزایی بــا بخش های گونا
خوبی در راستای افزایش سرانه مطالعه برداشته 

باشیم.
وی با اشــاره به تجلیل از تعــدادی از کتابداران در 
جلسه علنی شــورای شــهر ادامه داد: در آینده نیز 
برنامه های مهمی در حوزه کتاب و کتاب خوانی با 

همکاری و همراهی شما خواهیم داشت.
رئیــس کمیســیون فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
کید به برگزاری  شورای اسالمی شــهر اصفهان با تأ
دوره های آموزشی ضمن خدمت برای کتابداران، 
گذاری ها  گذاری کتابخانه ها گفت: این وا درباره وا
معایــب و محاســنی داشــته کــه شــورای شــهر در 
کــه بــرای  گذاری هــا بــوده  حــال بررســی روال وا

گذاری های بعدی مدنظر قرار گرفته می شود. وا
مهروی پور بــا اشــاره به حمایت شــورای ششــم از 
کتابخانه هــا در حــوزه بودجــه، از معــاون فرهنگی 
شــهردار اصفهان درخواســت کرد از ظرفیت های 
تبلیغاتــی شــهرداری، رســانه ها و فضــای مجازی 

برای ترویج فرهنگ کتابخوانی استفاده شود.
همچنین معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان 
فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری اصفهــان 
با تبریک هفتــه کتاب، دربــاره دغدغــه کتابداران 
مبنی بر طوالنی شــدن تعطیلی مخــزن کتابخانه 
مرکزی بــه دلیل تعمیــرات اظهار داشــت: با توجه 
به روال معمــول تعمیرات، رونــد تعمیرات مخزن 
کتابخانه مرکزی چندان طوالنی نبوده و تدابیری 
کتابخانه هــای  کــه ســایر  نیز اندیشــیده شــده 
شــهرداری بتواننــد بخشــی از خدمــات کتابخانه 
مرکزی را به مخاطبان ارائه دهند. در جلسه اخیر 
کمیسیون تلفیق شــورای اسالمی شــهر نیز بر لزوم 
حمایت شــهرداری به خصوص شهرداری منطقه 
ســه از تســریع تعمیرات مخــزن کتابخانــه مرکزی 
کید داشــتم و امیدوارم این کتابخانــه به   زودی  تأ

به چرخه خدمت رسانی بازگردد.
گــذاری  وا مجتبــی شــاه مرادی دربــاره شــیوه 
کتابخانه های شهرداری به بخش خصوصی گفت: 
گذاری هــا به شــکلی کــه امــروزه انجــام می گیرد  وا
گــذاری  تجربــه جدیــدی در شــهرداری  اســت و وا
امور بــه مــردم نتایــج پرثمــری خواهد داشــت که 
نافــی تــالش و تخصــص کتابــداران نیســت. البته 

گذاری ها قطعا ایراداتی هم داشــته که می توان  وا
آنهــا را اصــالح کــرد تــا دغدغه هــای کتابــداران در 

گذاری های بعدی مدنظر قرار گیرد. وا
وی در پاســخ به دغدغه یکــی از کتابــداران درباره 
کتاب هــای کمک آموزشــی و  ممنوعیــت خریــد 
کنکــوری بــرای کتابخانه هــا و نیــاز دانش آمــوزان 
مناطق محروم به این کتاب  ها افزود: شهرداری در 
حوزه مباحث اجتماعی از سازمان های مردم نهاد 
کمک آموزشــی و  کتاب هــای  کمــک می گیــرد. 
به خصــوص کنکــوری به نوعــی یک  ســال مصرف 
ج  کثــر چنــد ســال بعــد از چرخــه خار اســت و حدا
می شود، بنابراین بهتر است از طریق سازمان های 
مردم نهــاد و خیریه هــا در اختیــار دانش  آمــوزان 
نیازمند قــرار گیرد. بودجــه شــهرداری باید صرف 
خرید کتاب هــای عمومی بــرای تمام شــهروندان 

شده تا تبدیل به سرمایه ای برای شهر شود.
معاون فرهنگی شهردار اصفهان با بیان اینکه تمام 
هم و غم شــهرداری و شورای شــهر حفظ و ارتقای 
کید کــرد نمی توان  وضعیت کتابخانه ها اســت، تأ
انتظار داشــت در هر محله و کوچه یــک کتابخانه 

تأسیس شود.
شاه مرادی با بیان اینکه باید از کتابداری سنتی به 

سوی کتابداری مدرن حرکت کنیم، تصریح کرد: 
نقطه اتصال بــا مخاطب تغییــر کــرده و کتابداران 
بــا تخصــص و دانــش خــود می تواننــد مخاطبــان 
را بیشــتر از گذشــته بــه کتابخانه هــای شــهرداری 
برگردانند و کتابخانه ها به محلی برای پاتوق های 

فرهنگی تبدیل شود.
وی بــا اســتقبال از پیشــنهاد نصــب المان هــای 
کتــاب در شــهر، بــر رویکــرد  شــهری زیبــا دربــاره 
مدیریــت شــهری بــرای تحــول در کتابخانه هــای 

کید کرد. شهرداری در دوره فعلی تأ
رئیس کمیســیون عمران، معماری و شهرســازی 
شــورای اسالمی شــهر اصفهان و عضو کمیســیون 
فرهنگی این شــورا نیز در این نشست با بیان اینکه 
تالش های کتابداران برای ارتقای فرهنگ مطالعه 
در شــهروندان و فرزنــدان مــا بــر کســی پوشــیده 
کــه  کرد: ایــن در حالــی اســت  نیســت، تصریــح 
کتابــداران از جملــه مظلوم تریــن اقشــار جامعــه 
هســتند و با ظهور تلفن هــای همراه هوشــمند به 
مظلومیــت کتــاب و کتابــداران نیــز افــزوده شــده 

است.
رســول میرباقری در ادامه برای رفــع دغدغه های 

کتابداران اعالم آمادگی کرد. 

خبر

رئیس دفتــر رئیس جمهور در نامــه ای به وزیر 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
بیان کرده اســت: در اولین فرصت به اســتان 
کــرده و ضمــن مالقــات و  اصفهــان عزیمــت 
شــورای  مجلــس  نماینــدگان  بــا  کــره  مذا
اســالمی برای حمایت از ظرفیت های اســتان 

اقدام الزم را به عمل آورید. 
۱۴۰۰ مجمــع  آبــان مــاه   ۲۰ روز پنج شــنبه 
نماینــدگان اســتان اصفهــان با آیت اهلل ســید 
ابراهیــم رئیســی جلســه ای داشــتند و در این 
دیدار به اهمیت موضوع گردشگری و صنایع 

دستی در اصفهان اشاره شد.
در همین راستا غالمحسین اسماعیلی، رئیس 
دفتــر رئیــس جمهــور در نامــه ای بــه عزت اهلل 

ضرغامــی، وزیر میــراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی بیــان کــرده اســت: در دیدار 
مجمــع نماینــدگان محتــرم اســتان اصفهان 
بــا رئیــس جمهــور محتــرم، موضــوع جایــگاه 
اســتان در میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
ح و برخی نماینــدگان حضور  گردشــگری مطر
و توجــه مضاعف جناب عالــی به آن اســتان را 
تقاضــا کردنــد؛ ریاســت محتــرم جمهــور مقرر 

فرمودند:
»جناب عالــی در اولیــن فرصــت بــه اســتان 
کــره  عزیمــت نمــوده و ضمــن مالقــات و مذا
شــورای  مجلــس  محتــرم  نماینــدگان  بــا 
اســالمی برای حمایت از ظرفیت های اســتان 

اقدام الزم را به عمل آورید.«

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری خوانســار گفت: مرمت و بازسازی 
خانه تاریخی ابهری خوانساز نیاز به یک و نیم 

میلیارد تومان اعتبار دارد.
مصطفــی قانونــی بــا اشــاره به اینکــه خانــه 
تاریخی ابهری خوانسار با قدمتی بیش از ۲۰۰ 
ســال یادگار دوره قاجار اســت، اظهار داشت: 
خانــه ابهری توســط »حاج ســید محمــد باقر 
ابهری« به شــیوه معماری عصر قاجار و در دو 
طبقه با اســتفاده از گچبری ها و نقاشــی های 
بی نظیــری در محــل تاریخــی رئیســان شــهر 

خوانسار ساخته شده است.
وی با اشــاره به اینکه مهمترین شــاخصه این 
خانــه زیبا ایــن اســت کــه بازدیــد کننــده را به 
روزگاران گذشــته می بــرد، افــزود: مجموعــه 
فضاهــای خانــه ابهــری خوانســار بــه صــورت 
چهار جبهه در حیاط مستطیل شکل در متراژ 

۸۰۰ متر مربع قرار گرفته اند.
     ثبت خانه تاریخی ابهری در فهرست 

آثار ملی کشور

رئیــس اداره میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری خوانســار گفــت: خانــه تاریخــی 
ابهری خوانسار ســال ۱۳۸۲ به شــماره ۹۰۵۲ 
در فهرســت آثار تاریخی ایران به ثبت رســیده 

است.
کنــون حــدود ۱۰ میلیــارد ریــال  وی افــزود: تا
توســط میراث فرهنگی و گردشگری خوانسار 
صــرف مرمــت و اســتحکام بخشــی این بنــای 
کنون پیش بینی شده  تاریخی شــده اســت، ا
برای مرمــت و بازســازی خانه تاریخــی ابهری 

۱.۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
ح بازآفرینی       خانه تاریخی ابهری در طر

شهری تعریف شده است
قانونی با اشــاره به خرید خانــه تاریخی ابهری 
در ســال ۸۲ توســط شــهرداری خوانســار از 
وارثان ایــن بنــا، گفت: ایــن بنــای تاریخــی در 
ح بازآفرینی شــهری تعریف شــده که پس  طــر
ح و اخذ کد اعتبار مرمت و  از آماده ســازی طر
بازســازی آن آغاز خواهد شــد که به یک و نیم 

میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

دستور رئیسی به وزیر میراث فرهنگی برای سفر به اصفهان 

رئیس میراث فرهنگی خوانسار:

بازسازی خانه ابهری خوانسار ۱.۵ میلیارد تومان اعتبار 
نیاز دارد

خبر

میراث تاریخی

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس اســتان اصفهان گفت: تکمیل موزه 
دفاع مقدس نیازمند ۷۰ میلیارد تومان اعتبار 
کنون مقدار کمی از آن تخصیص  است که تا ا

یافته است. 
محمــد رضایــی درهفدهمین جلســه علنی 
شــورای اسالمی شــهر اصفهــان پیشــرفت 
فیزیکی موزه را ۹۰ درصد بیان کرد و افزود: برای 
تکمیل و افتتاح  موزه دفاع مقدس اصفهان 
۷۰ میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز داریم، این در 
حالی است که تنها حدود ۱۵ میلیارد تومان تا 
اردیبهشت سال آینده برای تجهیزات، آی تی 

و تولید محتوا تخصیص یافته است.
به گفتــه وی، ایــن مجموعــه در ۲۲ هــزار متر 
مربع در ســه بخش طراحی شــده که هشت 
هزار متر مربع محوطه باز، سالن چند منظوره 
و سالن های چند بعدی اسناد دفاع مقدس و 

کتابخانه است.
رضایی با اشاره به  آیین نامه نحوه اداره و شرح 
وظایف مــوزه با محوریت شــهرداری مرکزی، 
تصریح کرد: قرار بوده راست گردخیابان، برای 
دسترســی به ورودی مــوزه دفاع مقــدس در 
چهار راه عالمه امینی احداث شود که در دوره 
قبلی به تصویب رســید اما اجرایی نشد. وی 
موزه دفاع مقدس، مســجد و حسینیه،قبور 
شــهدا و پــارک غدیــر را یــک مجموعــه کامل 
عنوان کرد و افزود: ایجاد دوگانگی نظر و سلیقه 
در ایــن مجموعــه بــرای شــهروندان درســت 
نیست بلکه باید همگی نگاه یکسان به فضا 
و مبلمان شــهری و پیــاده روهای این مکان 

داشته باشیم.
     نباید از نقش زنان در دوران دفاع 

مقدس غافل شد
مدیرکل  بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش های 
دفاع مقدس اســتان اصفهان بــه نامگذاری 
معابر شهری اصفهان اشاره و بیان کرد: نباید 
از نقش زنان در دوران دفاع مقدس غافل شد 
و زنده نگهداشــتن نام آنها در فضای شهری 

الزم است.
وی با اشاره به مناسبت ۲۵ آبان روز حماسه 
و ایثــار اظهــار داشــت: بســیاری از جوانــان از 
تشــییع ۳۷۰ شــهید اصفهان در یــک روز بی 
اطالع هستند و حتی این مناسبت را منتسب 
به آبان سال ۹۸ می دانند، از این رو باید برای 

مردم اصفهان و نسل جوان تبیین شود.
رضایــی ادامــه داد: ایــن بنیاد رســالت ترویج 
فرهنگ مقاومت  و حفاظت  آثار و ارزش های 
مقــدس، ثبــت آثــار و جلوگیــری از نابــودی 
کمرنــگ نشــدن فرهنگ ایثارگــری و  آن، 

دستاوردهای دفاع مقدس را بر عهده دارد.
 وی از رونمایی از ۲۵ عنوان کتاب در اصفهان 

به مناسبت ۲۵ آبان  خبر داد.

پایــش خانــه تاریخــی امام جمعــه اصفهــان 
به صــورت مــداوم تــا حصــول اطمینــان از رفع 

هرگونه خطر ادامه دارد.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان اصفهان گفت: مجموعه 
تاریخی خانــه امام جمعه اصفهان متشــکل از 
چهار خانه تاریخی بوده که در دهه های گذشته 
برای بهره برداری بهینه از این مجموعه در اختیار 

حوزه علمیه اصفهان قرار گرفته است.
علی کامیابی افزود: در ضلع شمالی این مجموعه 
در دهه های گذشته دیواری آجری الحاق شده 
بود که دفتر فنی حوزه علمیه اصفهان با توجه به 
خطر ریزش و همچنین نیاز های مرمتی، بدون 
هماهنگی رسمی با این اداره کل اقدام به تخریب 

آن کرده است. 
گــر چه ایــن دیــوار الحاقــی  وی بــا بیان اینکــه ا
است و همچنین امکان خطر ریزش آن بر روی 
پیاده روی مجاور وجود داشت گفت: مطابق با 
قانون، هرگونه تغییر در مجموعه های تاریخی 
به ویژه ثبتــی باید بــا اطــالع و صــدور مجوز این 

اداره کل انجام شود.
ســرهنگ عبدالرضــا بافرانــی فرمانــده یــگان 
حفاظت میراث فرهنگی اســتان اصفهان هم 
گفت: با توجه به اینکه پرسنل این یگان به عنوان 
ضابطــان قضایــی، حافــظ بنا هــای تاریخــی 
استان هستند، در قالب تذکر کتبی، موارد را به 
بهره برداران مجموعه تاریخی خانه امام جمعه 
اعالم کرده اند. این مجموعه تاریخی ارزشمند در 
ضلع شمال غرب مسجد جامع عتیق اصفهان 

واقع شده است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس 

استان اصفهان:

تکمیل موزه دفاع مقدس 
اصفهان نیازمند ۷۰ میلیارد 

تومان اعتبار است

پایش دائمی خانه تاریخی
 امام جمعه اصفهان 

آگهی مزایده مال منقول )اتومبیل(
براساس پرونده اجرائی به شماره بایگانی 1۴۰۰121 )له حانیه صفی و علیه رضا حیدری پور( به استناد بند )ب( 
ماده 11۳ قانون برنامه ششم توسعه، خودرو سواری پراید با شماره انتظامی ایران  ۵۳ – ۵۵8  ط ۳۳ متعلق به آقای رضا 
حیدری پور درقبال وصول مهریه خانم حانیه صفی )سند ازدواج شماره 817۴ مورخ 1۳9۴/11/2۶ تنظیمی دفتر 
ازدواج شماره 1 شهرضا( توسط واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا در سیستم پلیس راهور توقیف و بازداشت گردید. 
پس از ابالغ اجرائیه و بنابه درخواست وکیل بستانکار خودروی فوق الذکر در پارکینگ انتظام شهرضا مورد بازدید و 
توسط کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح توصیف گردیده است. خودرو سواری پراید با شماره انتظامی ایران 
۵۳ – ۵۵8  ط ۳۳ مدل 1۳89 رنگ سفید ظرفیت جمعا ۴ نفر تعداد محور 2 نوع سوخت بنزین تعداد چرخ ۴ شماره 
موتور ۳۳118۶2 شماره شاسی 1۴122891۳12۳9S  وضعیت موتور مستعمل  وضعیت اتاق مستعمل سایر 
مشخصات: خودرو مستعمل قابلیت شماره گذاری: برابر دستورالعمل شماره گذاری راهور ناجا. باتوجه به مدل 
و وضعیت ظاهری و فنی )الستیکها ۵۰ %، چراغ عقب چپ زدگی دارد( خودرو توسط کارشناس به مبلغ ششصد 
میلیون ریال ارزیابی گردیده است. در جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1۴۰۰/۰9/۰۳ 
در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل می گردد ازطریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ کارشناسی 
ششصد میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی و به هرکس خریدار باشد فروخته می شود. الزم به ذکر 
است که کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی، مالیات، دارایی و عوارض شهرداری 
و بدهی های مربوطه و سایر هزینه های متعلقه برعهده برنده مزایده می باشد. پس از مزایده درصورت وجود مازاد، 
برنده مزایده می تواند وجود پرداختی موضوع فراز ۶ بند الف ماده 121 آئین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا 
را از محل مازاد مذکور مسترد نماید. طبق ماده 1۳۶ اصالح آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا شرکت 
در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی )پایه مزایده( به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا 
نماینده قانونی او در جلسه مزایده می باشد. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج 
روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و درصورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب 
سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. دراین صورت، عملیات 
فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. این آگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار چاپ 
اصفهان درج و منتشر میگردد. تاریخ چاپ: 1۴۰۰/۰8/2۵ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا مرتضی 

قدیری – 1221۵82 / م الف
آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره: 1۳99۶۰۳۰2۰۰۶۰۰82۰۰، تاریخ: 1۳99/۰8/۰2، رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و 
مستندات ضمیمه شامل سند ۳28۰1 مورخ 98/1۰/۰8 دفتر ۳2 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک 
رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم عطیه حاجیان فروشانی 
به شناسنامه شماره 11۳۰۶۰۶7۵9 کدملی 11۳۰۶۰۶7۵9 صادره خمینی شهر فرزند محمدتقی نسبت به ۳ 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1۳۰/8 مترمربع پالک شماره 211 فرعی از 1۰۶ اصلی واقع در 
اصفهان بخش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. رای هیات: باتوجه 
به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل سند ۳28۰1 مورخ 98/1۰/۰8 دفتر ۳2 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 عبداله 
پریشانی فروشانی به شناسنامه شماره 222 کدملی 11۴11۰18۳1 صادره خمینی شهر فرزند ذوالفقار نسبت 
به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1۳۰/8 مترمربع پالک شماره 211 فرعی از 1۰۶ اصلی 
واقع در اصفهان بخش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. رای هیات: 
باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل سند ۳28۰1 مورخ 98/1۰/۰8 دفتر ۳22 و مالحظه 
نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک 
موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و 
بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/
خانم غالمرضا محمدی فروشانی به شناسنامه شماره ۳۳۳ کدملی 11۴1۵927۶2 صادره فرزند نوروزعلی نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1۵۰/1۵ مترمربع پالک شماره 211 فرعی از 1۰۶ اصلی واقع در اصفهان 
بخش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1۴۰۰/۰8/2۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰9/1۰ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی 

اله یزدانی – 12221۰۰ / م الف

آگهی

خبر

میراث تاریخی
گهی تغییرات  آ

کارا فارمــد بــا مســوولیت محــدود بــه شــماره ثبــت ۶۶8۳9 و شناســه  شــرکت تکیــن 
مــورخ  العــاده  عمومی فــوق  مجمــع  صورتجلســه  اســتناد  بــه  ملــی 1۴۰۰97۶22۶8 
گردیــد: هیــات مدیــره شــرکت  1۴۰۰/۰۶/1۵ مــاده 12 اساســنامه بــه شــرح ذیــل اصــالح 
کــه در مجمــع عمومی شــرکا ازبیــن شــرکا و یــا خــارج از  مرکــب از پنــج نفرخواهــد بــود 
ک اســتان اصفهــان اداره ثبــت شــرکت ها  انتخــاب میشــوند. اداره کل ثبــت اســناد و امــال

و موسســات غیرتجــاری اصفهــان )122۴2۵2(

گهی تغییرات  آ
کارا فارمــد بــا مســوولیت محــدود بــه شــماره ثبــت ۶۶8۳9 و شناســه  شــرکت تکیــن 
خ  ملــی 1۴۰۰97۶22۶8 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده مــور
دارنــده  کدملــی ۴۶۵۰۴8882۶  بــه  بلداجــی  آقــای ســعید چابــک   1۴۰۰/۰۶/1۵
2۰۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه بــا پرداخــت مبلــغ ۳۰۰۰۰۰ ریــال بــه صنــدوق شــرکت، 
ــه  ــگار صــدری ب ــم ن ــال افزایــش داد. خان ــه میــزان ۵۰۰۰۰۰ ری ســهم الشــرکه خــود را ب
ــا پرداخــت مبلــغ 1۰۰۰۰۰  کدملــی 1292921۶۳۳ دارنــده 1۰۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه ب
ریــال بــه صنــدوق شــرکت، ســهم الشــرکه خــود را بــه میــزان 2۰۰۰۰۰ ریــال افزایــش 
ــا  ــی ۰۰81۴۶19۵1 ب کدمل ــه  ــول ب ــد سیدرس ــی فرزن ــیدحمید میرشمس ــای س داد. آق
پرداخــت مبلــغ ۴۰۰۰۰۰ ریــال، آقــای امیــن محمــودی چلیچــه فرزنــد علیرضــا بــه 
کدملــی 12928۵8877 بــا پرداخــت مبلــغ ۳۴۰۰۰۰ ریــال بــه صنــدوق شــرکت وارد 
ــد و ســرمایه شــرکت از مبلــغ 1۰۰۰۰۰۰  شــرکت و جــزو شــرکا شــرکت محســوب می گردن
ح  ریــال نقــدی بــه 21۴۰۰۰۰ ریــال افزایــش یافــت و مــاده ۴ اساســنامه بدیــن شــر
کــه تمامــا بــه صــورت نقــد  اصــالح شــد: ســرمایه شــرکت مبلــغ 21۴۰۰۰۰ نقــدی اســت 
گرفــت. اسامی شــرکا شــرکت و میــزان  قــرار  پرداخــت و دراختیــار مدیــران شــرکت 
ح می باشــد: آقــای علــی رجائیــه دارنــده  ســهم الشــرکه فعلــی هــر یــک بدیــن شــر
ریــال  آقــای ســیدحمید میرشمســی دارنــده ۴۰۰۰۰۰  الشــرکه،  ریــال ســهم   7۰۰۰۰۰
ســهم الشــرکه، آقــای ســعید چابــک بلداجــی دارنــده ۵۰۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه، 
آقــای امیــن محمــودی چلیچــه دارنــده ۳۴۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه، خانــم نــگار 
ک اســتان  کل ثبــت اســناد و امــال صــدری دارنــده 2۰۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه. اداره 

اصفهــان اداره ثبــت شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری اصفهــان )122۴2۴8(

گهی تغییرات  آ
کارا فارمــد بــا مســوولیت محــدود بــه شــماره ثبــت ۶۶8۳9 و شناســه  شــرکت تکیــن 
خ 1۴۰۰/۰۶/1۵  ملــی 1۴۰۰97۶22۶8 بــه اســتناد صورتجلســه هیــات مدیــره مــور
هیــات  عضــو  و  مدیرعامــل  بســمت   1292۶8۰۳2۶ کدملــی  رجائیــه  علــی  آقــای 
رییــس  بســمت   ۴۶۵۰۴8882۶ کدملــی  بلداجــی  چابــک  ســعید  آقــای  مدیــره، 
کدملــی ۰۰81۴۶19۵1 بســمت نایــب  هیــات مدیــره، آقــای ســیدحمید میرشمســی 
کدملــی 12928۵8877 و  رییــس هیــات مدیــره، آقــای امیــن محمــودی چلیچــه 
کدملــی 1292921۶۳۳ بســمت اعضــای اصلــی هیــات مدیــره  خانــم نــگار صــدری 
کلیــه اوراق و اســناد مالــی و تعهــدات شــرکت و   بــرای مــدت نامحــدود انتخــاب و 
اوراق عــادی و اداری بــا امضــا مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر می باشــد. 
کل ثبــت  ضمنــا مدیرعامــل مجــری مصوبــات هیــات مدیــره خواهــد بــود. اداره 
غیرتجــاری  موسســات  و  شــرکت ها  ثبــت  اداره  اصفهــان  اســتان  ک  امــال و  اســناد 

)122۴1۵1( اصفهــان 

گهی تغییرات  آ
کارا فارمــد بــا مســوولیت محــدود بــه شــماره ثبــت ۶۶8۳9 و شناســه  شــرکت تکیــن 
مــورخ  العــاده  عمومی فــوق  مجمــع  صورتجلســه  اســتناد  بــه  ملــی 1۴۰۰97۶22۶8 
کدملــی 1292۶8۰۳2۶ دارنــده 7۰۰۰۰۰ ریــال ســهم  1۴۰۰/۰۶/1۵ آقــای علــی رجائیــه بــه 
الشــرکه بــا دریافــت مبلــغ 1۴۰۰۰۰ ریــال از صندوق شــرکت، ســهم الشــرکه خــود را به میزان 
کاهــش داد و ســرمایه شــرکت از مبلــغ 21۴۰۰۰۰ ریــال نقــدی بــه 2۰۰۰۰۰۰  ۵۶۰۰۰۰ ریــال 
ریــال کاهــش یافــت و مــاده ۴ اساســنامه بدیــن شــرح اصــالح شــد: ســرمایه شــرکت مبلغ 
کــه تمامــا بــه صــورت نقد پرداخــت و دراختیار مدیران شــرکت قرار  2۰۰۰۰۰۰ نقــدی اســت 
گرفــت. اسامی شــرکا شــرکت و میــزان ســهم الشــرکه فعلــی هریــک بدیــن شــرح می باشــد: 
آقــای علــی رجائیــه دارنــده ۵۶۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه، آقــای ســیدحمید میرشمســی 
دارنــده ۴۰۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه، آقــای ســعید چابــک بلداجــی دارنــده ۵۰۰۰۰۰ ریــال 
ســهم الشــرکه، آقــای امیــن محمودی چلیچــه دارنده ۳۴۰۰۰۰ ریال ســهم الشــرکه، خانم 
ک اســتان  کل ثبــت اســناد و امــال نــگار صــدری دارنــده 2۰۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه. اداره 

اصفهــان اداره ثبــت شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری اصفهــان )122۴1۵2( 

گهی تاسیس   آ
بــه   1۴۰۰/۰7/1۰ تاریــخ  در  ســپیدار  صنعــت  مانــا  محــدود  مســوولیت  بــا  شــرکت 
شــماره ثبــت ۶89۳۰ بــه شناســه ملــی 1۴۰1۰۳۴8۳8۳ ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر 
گهــی میگــردد.  ح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آ کــه خالصــه آن بــه شــر گردیــده  تکمیــل 
موضــوع فعالیــت: خریــد و فــروش و طراحــی و ســاخت انــواع قطعــات صنعتــی و 
کلیــه  تعمیــرات و نگهــداری تجهیــزات و ماشــین آالت صنعتــی، صــادرات و واردات 
کلیــه همایشــها  اهــداف شــرکت، شــرکت در  بازرگانــی درراســتای  کاالهــای مجــاز 
انعقــاد  داخلــی،  گمــرکات  از  کاال  ترخیــص  خارجــی،  و  داخلــی  نمایشــگاه های  و 
کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی، اخــذ و اعطــای شــعب و نمایندگــی  قــرارداد بــا 
و  بانک هــا  از  مالــی  اعتبــارات  و  وام  اخــذ  خارجــی،  و  داخلــی  معتبــر  شــرکت های 
کلیــه مناقصــات و  موسســات مالــی صرفــا درراســتای موضــوع شــرکت، شــرکت در 
مزایــدات دولتــی و خصوصــی و پیمانهــا. درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم 
از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت: از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی: 
اســتان اصفهــان، شهرســتان اصفهــان، بخــش مرکــزی، شــهر اصفهــان، محلــه بــاغ 
کوثــر - بــی  ک ۵۰، ســاختمان  کوثــر، بــن بســت شــماره 1۵، پــال کــوی  کوچــه  فــدک، 
کدپســتی 819۶99۳87۶ ســرمایه شــخصیت  ۳، ورودی 2، طبقــه پنجــم، واحــد 17 
ــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هریــک  ــغ 1,۰۰۰,۰۰۰ ری حقوقــی عبــارت اســت از مبل
از شــرکا آقــای نویــد قنبــری زاده جوشــقانی بــه شــماره ملــی 1۰8۰۳1۰29۰ دارنــده 
شــماره  بــه  جوشــقانی  خــواه  وطــن  معصومــه  خانــم  الشــرکه  ســهم  ریــال   99۰۰۰۰
ملــی 12۵۰۴2۰2۵۳ دارنــده 1۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای 
نویــد قنبــری زاده جوشــقانی بــه شــماره ملــی 1۰8۰۳1۰29۰ بــه ســمت مدیرعامــل 
ــدود  ــدت نامح ــه م ــره ب ــات مدی ــس هی ــب ریی ــمت نای ــه س ــدود و ب ــدت نامح ــه م ب
ــه ســمت  ــه شــماره ملــی 12۵۰۴2۰2۵۳ ب ــم معصومــه وطــن خــواه جوشــقانی ب خان
کلیــه اوراق و اســناد  رییــس هیــات مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا: 
بهــادار و تعهــدآور شــرکت ازقبیــل چــک، ســفته، بــروات، قراردادهــا، عقــود اســالمی و 
کلیــه نامه هــای عــادی و اداری بــا امضــا مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت  همچنیــن 
کثیــر االنتشــار  معتبــر می باشــد. اختیــارات مدیرعامــل: طبــق اساســنامه روزنامــه 
گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت  گهی هــای شــرکت تعییــن  ج آ ســیمای شــهر جهــت در
کل ثبــت اســناد  مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمی باشــد. اداره 
ک اســتان اصفهــان اداره ثبــت شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری اصفهــان  و امــال

)122۴1۶۵(
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مهاجم تیم فوتبال سپاهان اصفهان:

سپاهان در آسیا حرف های زیادی برای گفتن دارد
مهاجــم تیــم فوتبــال ســپاهان 
کاملــی  تیــم  گفــت:  اصفهــان 
هســتیم و امســال در بازی های 
داخلی و آسیا حرف های زیادی برای گفتن داریم.
 محمدرضا خلعتبری در خصوص ســالگرد نایب 
قهرمانی ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا اظهار 
داشــت: در ابتدا این روز را به مجموعه ذوب آهن 
تبریک می گویم. آن سال شرایط خیلی خوب بود و 
تیم خیلی خوبی داشتیم. دو سه فصل در کنار هم 
و یک تیم کامل بودیم. تیم های بزرگی را شکست 
دادیم امــا متأســفانه در فینال باختیم. آن ســال 
برای ما رویایی بود. ان شــاءاهلل تا باشد این روزها 
تکرار شوند و تیم های ایرانی بتوانند به فینال لیگ 

قهرمانان برسند.
خلعتبری در مورد گلزنی خودش در فینال ســال 
۲۰۱۰ گفت: اتفاقــی بود که در شــرایط بازی پیش 
آمــد و توانســتم گلزنــی کنــم. متأســفانه این گل 
فایده ای نداشت و دردی از تیم ما دوا نکرد. وقتی 
گذار می کنید، بعدها متوجه می شوید  فینال را وا

که چقدر ناراحت کننده و سخت است. آن زمان 
جــوان بودیــم و شــاید زیــاد درک نمی کردیــم. 

فکر می کردیم همیشه این اتفاق می افتد اما 
واقعیت این اســت؛ تیم هایی کــه به فینال 

آسیا می رســند کار خیلی ســختی را انجام 
می دهنــد. خیلی خوشــحالم از کســانی 
بــودم کــه توانســتم در لیــگ قهرمانــان 
آسیا گل بزنم ولی متأسفانه نتوانستیم 

قهرمان شویم.
ذوب آهــن  آیــا  مورد اینکــه  در  وی 

می توانســت در آن بازی به پیروزی برسد، 
عنوان کرد: شانس ما بود که آن سال فینال 
تک بازی بــود. فکــر می کنم بعــد از آن همه 
فینال هــا به صــورت رفــت و برگشــت برگزار 
شــد. یک بــازی در ژاپن بــود و ســئونگنام 
)حریف کره ای( شــرایط بهتری نسبت به 
ما داشت اما در مقایسه با تیم های دیگر 
قوی تر نبود. متأسفانه روی اشتباهات 

کردیــم.  گــذار  خودمــان نتیجــه را وا
می توانســتیم ببریــم. خیلــی امیــدوار 
بودیــم کــه قهرمــان شــویم و بــه جــام 

باشگاه های جهان برسیم که متأسفانه این اتفاق 
نیفتاد. ناراحت کننده بود اما در کل زیبایی های 

فوتبال به همین اتفاقات است.
مهاجم ســپاهان در مورد امیدواری به گلزنی برای 
سپاهان در آسیا و حتی رسیدن به فینال به همراه 

زردپوشان، گفت: ان شااهلل این 
گر شــرایط  اتفــاق بیفتــد. ا
مهیــا شــود و بتوانــم بازی 

کنــم حتمــا خوشــحال 
می شــوم که ایــن کار را 

برای سپاهان انجام 
تیــم بدهــم. 

خیلی خوبی داریم. مطمئنا امسال هم در بازی های 
داخلی و هم در آســیا حرف های زیادی برای گفتن 
داریم. تمام تالشمان را برای موفقیت سپاهان چه 
در جام حذفی، چه در لیگ برتر و چه لیگ قهرمانان 
آســیا بــه کار می گیریــم. هر چند همــه تیم هــا برای 
نتیجه گیری به زمین می آیند، اما تیم کاملی داریم و 
به چیزی جز قهرمانی فکر نمی کنیم. امیدوارم 
اتفاقات فوتبالی هم به نفع ما رقم بخورد تا 
به موفقیت برسیم و بتوانیم آخر فصل یک 

قهرمانی به هواداران هدیه بدهیم.
وی در مــورد شــرایط ســپاهان پــس 
گذشــت ۴ هفتــه از فصــل جدیــد  از 
کــرد: ســه بــازی را بردیــم و  عنــوان 
متأســفانه در یک بازی باختیم. 

می توانســتیم مقابــل ذوب آهن بازنده نباشــیم. 
همــه دیدنــد اخــراج جالل الدیــن علی محمدی 
اشتباه بود. ضمن اینکه داور یک پنالتی صد درصد 
برای ما نگرفت و حتی کرنر هم اعالم نکرد. توپ به 
دست مدافع ذوب آهن خورد و همه کارشناسان 

گفتند آن صحنه پنالتی بود.
خلعتبری با اشــاره بــه اشــتباهات داوری تصریح 
کــرد: البتــه اشــتباهات داور طبیعــی و جزیــی از 
اتفاقات فوتبالی اســت. ما بلد نیستیم مصاحبه 
کنیم که داوری به ضرر ما بوده! این اتفاقات ممکن 
است برای هر تیمی بیفتد. چطور ما بعضی اوقات 
اشــتباه می کنیم و نمی توانیم گل بزنیم، داور هم 
مثل ما. حیدری داور جوان و خوبی اســت ولی او 

هم ممکن است بعضی اوقات اشتباه کند.
مهاجم سپاهان در مورد اینکه آیا بعد از تعطیالت 
لیگ برتر، ایــن تیم می تواند روند خــوب و آمادگی 
خــودش را ادامــه بدهــد، خاطرنشــان کــرد: خدا 
را شــکر االن تمرینــات خیلــی خوبی را پشــت ســر 
کتیکــی را مرور می کنیم  می گذاریم. برنامه های تا
تا بتوانیم آنچه کــه مدنظر محرم نویدکیا اســت را 
در زمین اجرا کنیم. مقابــل ذوب آهن هم تا قبل 
از ۱۰ نفره شدن مالکیت توپ و بازی دست ما بود. 

موقعیتی هم به حریف ندادیم.
خلعتبری افزود: ذوب آهن هم تیم خیلی خوبی 
اســت. تغییــرات و تحوالتــی داشــته و بازیکنــان 
خوبــی آورده اســت اما حتی بعــد از ۱۰ نفره شــدن 
هــم چنــد موقعیــت در ضدحمله هــا داشــتیم و 
می خواســتیم گل خورده را جبران کنیم ولی این 
اتفاق نیفتاد. به هرحال برد و باخت دو روی سکه 
فوتبال هستند. این طبیعی ســت و با این باخت 
چیزی از ارزش هــای بازیکنانمان کم نمی شــود. 
تالش می کنیم در هفته هــای آینده نتایج بهتری 
بگیریم. وی در مورد بازی بعدی سپاهان مقابل 
کتور عنــوان کــرد: در خانه خودمــان کار خیلی  ترا
کتــور بازیکنــان خیلــی خوبی  ســختی داریــم. ترا
دارد و فکــر می کنــم مربــی خارجــی آورده انــد امــا 
بایــد از میزبانی اســتفاده کنیــم و هر ســه امتیاز را 
بگیریم. تیم ما شانس باالیی برای قهرمانی دارد 
و امیدواریم بتوانیم روند خوبمان را در بازی های 

آینده ادامه بدهیم.

خبر

- تیــم فوتبــال ســپاهان اصفهــان در دیــداری 
تدارکاتی به پیروزی دست پیدا کرد.

تیم فوتبال سپاهان با توجه به تعطیلی مسابقات 
لیگ برتر، در دیداری تدارکاتی به میدان رفت و به 

پیروزی رسید.
گردان محرم نویدکیا در یک بازی دوستانه به  شا
مصاف سپاهان نوین رفتند و این تیم را با نتیجه 

۲ بر صفر شکست دادند.
گل های سپاهان را در این بازی سیدمحمدرضا 
حسینی)۵۰( و شهریار مغانلو)۷۰( به ثمر رساندند.

زردپوشــان اصفهان روز جمعه بیســت و هشتم 
آبان و در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر میزبان 

کتور تبریز خواهند بود. تیم ترا

ملی پوش ســامبو ایران گفت: ســامبو یــک گام تا 
المپیکی شــدن فاصلــه دارد و کشــور های زیادی 

در این رشته سرمایه گذاری کرده اند.
محمد ســعیدی مدنــی دارنــده نخســتین مدال 
سامبو ایران در رقابت های قهرمانی جهان درباره 
رقابت های سامبو قهرمانی جهان که به میزبانی 
تاشــکند ازبکســتان برگزار شــد، گفت: مسابقات 
جهانی سامبو از سطح کیفی بسیار باالیی برخوردار 
بود. ســامبو رشــته ای اســت که فقط یک قــدم تا 

المپیکی شدن فاصله دارد. 
وی افزود: سامبو حتی یک بار هم در المپیک روسیه 
حضور داشته و مدال هایش محاسبه شده است، 
به همین علت کشور های مختلف روی این رشته 
ســرمایه گــذاری می کنند و آســیا هــم قدرت های 
بزرگی دارد. این ملی پوش ســامبو گفت: ۸۰ کشور 
در رقابت هــای جهانــی ســامبو شــرکت کردند که 
حضور این تعداد از ورزشکاران گواهی بر سطح کیفی 

باالی این پیکار ها است.
وی در خصوص حریفانش در رقابت های جهانی 
گفت: در دور اول حریفی از قبرس را با نتیجه هشت 
بر صفرمغلوب کردم، در دور دوم حریفی از لیتوانی را 
با نتیجه ۴چهار بر صفر بردم و در مرحله یک چهارم 

نهایی مقابل ورزشکاری از رومانی که قهرمان جهان 
بود، ابتدا یک بر صفر عقب افتــادم، اما در ۲۰ ثانیه 

پایانی، با استفاده از یک فن، ۲ بر یک پیروز شدم. 
سعیدی مدنی افزود: در مرحله نیمه نهایی مقابل 
حریفی از روسیه قهرمان سه دوره جهان باختم و 
نتوانستم، به فینال برسم، این ورزشکار روس هم 

نایب قهرمان شد.
وی در خصوص کسب نخستین مدال سامبو ایران 
در رقابت هــای جهانــی گفــت: در جدول شــانس 
مجدد حریفی از جمهوری آذربایجانــی را پیش رو 
داشتم که ابتدا با نتیجه چهار بر صفر عقب افتادم، 
امــا در ادامــه و در دقایــق پایانی با نتیجــه هفت بر 
پنج برنده شدم و مدال برنز گرفتم که اولین مدال 

جهانی این رشته در ایران محسوب می شود.

بانوان هندبالیست برنامه های آماده سازی خود 
را برای حضور در مسابقات جهانی در تهران دنبال 
می کنند. نخستین اردوی تدارکاتی تیم ملی هندبال 
بانوان برای حضور در رقابت های جهانی اسپانیا از ۱۹ 

آبان آغاز شد و تا ۲۶ همین ماه ادامه دارد.
خدیجه قانع ســرمربی تیم ملی هندبــال بانوان با 
بیان این مطلب، افــزود: تا زمان اعزام به اســپانیا ۲ 
دوره اردوی تدارکاتــی را با هدف هماهنگی بیشــتر 
کتیکی پشــت  بازیکنــان در اجــرای برنامه هــای تا
ســر خواهیم گذاشــت، اردوی دوم بعــد از چند روز 
اســتراحت و ریــکاوری بازیکنــان متصــل بــه اعزام 
خواهد بود. تیم ملی ایران در این پیکار ها با تیم های 

رومانی، قزاقستان و نروژ همگروه است.

بهار ایزدشــکیب ملــی پــوش کشــورمان در ایــن 
خصــوص گفــت: بــا توجــه به ایــن که ایــن تیم هــا 
تجربه حضور در رقابت های سطح باالی جهانی و 
لیگ های معتبر اروپایی را دارند بازی با آن ها راحت 
نیست، اما به هیچ عنوان حریف دست و پا بسته ای 

نیستیم و با همه قوا مقابل شان بازی می کنیم.
از آن جا که حضور موفــق بازیکنان مقابل حریفان 
جهانی برای فدراسیون از اهمیت باالیی برخوردار 
بود، رقابت های لیگ برتر بعد از برگزاری دور نخست 

متوقف شد.
هدیه ویسی دیگر ملی پوش هندبال بانوان ایران با 
اشاره به نبود زمان کافی برای ریکاوری و استراحت 
بعد از بازی های دور نخست لیگ برتر، اظهار داشت: 
با توجه به این که در کوران مسابقات لیگ بودیم و به 
یک باره وارد اردو شدیم از آمادگی خوبی برای ادامه 

کار برخورداریم.
اسما امامی گفت: برای شناسایی بهتر نقاط ضعف 
و قوت مان نیاز بــه بازی های دوســتانه و تدارکاتی 
با حداقل ۲ یــا ۳ تیم داریم چــرا که در ایــن دیدار ها 
بازیکنان در شــرایط ســخت قرار می گیرند و میزان 

آمادگی مان به خوبی محک می خورد.

رقابت های هندبال ساحلی قهرمانی جوانان کشور 
با معرفی تیم های برتر در اصفهان به پایان رسید.

 رئیــس هیئــت هندبــال اســتان اصفهــان بــا 
بیان اینکه این رقابت ها در ۲ بخش پسران و دختران 
برگزار شد گفت: ۱۶ تیم در بخش پســران و ۸ تیم در 

بخش دختران در این رقابت ها حضور داشتند.
حســن افتخار افزود: این رقابت ها پــس از مدت ها 
وقفه به دلیل کرونا برگزار شد و زمینه ای شد تا مربیان 
تیم های ملی پایه بتوانند با شناسایی افراد شاخص 

تیم ملی قوی را راهی رقابت های بین المللی کنند.
مســئول برگــزاری مســابقات گفــت: در پایان ایــن 
رقابت ها و در بخش پسران تیم های ارومیه، کرمان 
و ذوب آهن عناوین نخست تا سوم را کسب کردند و 

در بخش دختران هم تیم های اصفهان، هرمزگان و 
مازندران اول تا سوم شدند.

رقابت های هندبال ساحلی قهرمانی آسیا در بخش 
جوانان قرار اســت اسفند امســال و به احتمال زیاد 

در یکی از کشور های حوزه خلیج فارس برگزار شود.

ســخنگوی فدراســیون فوتبال از بازگشت مهدی 
طارمی به تیم ملی در اردوی آینده خبر داد.

طی روزهای گذشــته بحث خط خــوردن مهدی 
طارمی از تیم ملی فوتبال بسیار خبرساز شد و افراد 
کنش نشان دادند. در این  مختلفی نسبت به آن وا
بین در سطح گسترده به ماجرای پیش آمده میان 
طارمی و اسکوچیچ پرداخته شد و حاال فدراسیون 

فوتبال در صدد حل این مشکل و بازگشت مهدی 
طارمی به تیم ملی است.

حســین شــریفی ســخنگوی فدراســیون فوتبــال 
در چنیــن شــرایطی از بازگشــت احتمالــی مهــدی 

طارمی به تیم ملی در اردوی بعدی خبر می دهد.
او در ایــن خصــوص گفت:»خواهشــم از دوســتان 
رســانه ای این اســت که به شــایعات دامن بزنند و 
اجازه بدهند مدیریت شــود تــا در اردوهای بعدی 
تیم ملی این سوءتفاهم ها برطرف شود و طارمی به 

تیم ملی برگردد.«
با این تفاسیر احتماال شاهد آشتی کنان طارمی و 
اسکوچیچ بعد از دیدار با سوریه خواهیم بود. اتفاقی 
که می تواند منجر به بازگشت طارمی به تیم ملی در 
اردوی بعدی باشــد. اردویی که در بهمن ماه برای 
انجام دو بازی ایران با عــراق و امــارات در تهران برپا 

خواهد شد.

برتری سپاهان در دیدار تدارکاتی

خبر

گفته های نخستین مدال آور جهانی سامبو نا

بانوان هندبالیست و آوردگاه جهانی

کشور پایان رقابت های هندبال ساحلی جوانان 

طارمی از اردوی بعدی به تیم ملی برمی گردد

خبر

اولیــن دوره مســابقات ســوارکاری در مــاده 
استقامت در فالورجان برگزار شد.

رئیس هیئت سوارکاری شهرســتان فالورجان 
گفت: در این مسابقات ۱۸ سوار کار از ۹ شهر و سه 
بخش این شهرستان مسیر های ۲۰ و ۴۰ کیلومتر 

را طی کردند.
محمــد علــی رهنمــا افــزود: ســوارکارانی کــه 
 امتیــاز کامــل را کســب کننــد راهی مســابقات

 ۶۰ کیلومتری می شوند.

ورزشــکار اصفهانــی مقــام اول رقابت هــای روز 
نخست تکواندو آزاد کشوری جوانان و بزرگساالن 
را کســب کــرد.  در وزن هفتــم )۸۷- کیلوگــرم( 
مســابقات آزاد کشــوری جوانــان و بزرگســاالن 
)مرحله نخست انتخابی تیم ملی(، محمد رضا 

محبی از اصفهان مقام نخست را کسب کرد.
نفــرات اول و دوم ایــن مســابقات و منتخبیــن 
کادرفنی به مســابقات ورود به اردوی تیم ملی 
که پنجم آذر برگزار خواهد شد، راه پیدا می کنند.

کمیته بین المللی المپیک، مدال طالی کمیل 
قاسمی در کشتی آزاد المپیک ۲۰۱۲ لندن را تایید 
کرد. با تایید مثبت بودن تست دوپینگ »آرتور 
تایمازوف« ازبک و »داوید مادزمانشویلی« نفرات 
اول و دوم کشتی آزاد سنگین وزن المپیک ۲۰۱۲ 
لندن، کمیته بین المللی المپیک رسما »کمیل 
قاســمی« و »بالل ماخوف« روســی را به عنوان 
مردان طالیی این وزن معرفی کرد. قاسمی به 
همــراه بالل ماخــوف روســی در المپیــک ۲۰۱۲ 

لندن مدال برنز مشترک را کسب کرده بودند.

تیم فــوالد مبارکه ســپاهان اصفهــان در هفته 
هفتــم لیــگ برتر موفــق بــه شکســت نماینده 
مریوان شد.  در هفته هفتم مسابقات والیبال 
قهرمانــی باشــگاه های برتــر مردان ایــران جام 
»ســردار دل هــا« تیــم فــوالد مبارکــه ســپاهان 
اصفهــان صدرنشــین بــدون شکســت لیــگ 
برتر این هفته در مریوان به مصاف راه یاب ملل 
رفت و با شکست سه بر یک این تیم همچنان 
گردان رحمان  در صــدر جدول باقــی ماند. شــا
محمدی راد سرمربی سپاهان در ست دوم ۲۵ بر 
۲۲ مغلوب میزبان شدند، اما در ست های اول، 
سوم و چهارم به ترتیب با امتیاز های ۲۵ بر ۲۳، 
۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسیدند و هفتمین 

برد خود را به دست آوردند.

تیــم فوتبــال ون پــارس نقــش جهــان در گام 
نخست از سری مسابقات لیگ دسته دو فوتبال 

کشور برابر پاس همدان به پیروزی رسید.
 در این دیدار که در ورزشگاه فوالد شهر اصفهان 
برگزار شد تیم ون پارس نقش جهان با نتیجه یک 
بر صفر حریف همدانی خود را شکست داد و سه 

امتیاز اول این مسابقات را کسب کرد.
گردان جهانگیری در هفته دوم رقابت ها در  شا

تهران با عقاب دیدار دارند.

دونده هــای نونهــال اصفهانــی نایــب قهرمان 
مسابقات دو و میدانی منطقه ۵ کشور شدند.

 رئیــس هیــات دو و میدانــی اســتان گفــت: در 
مســابقات دو و میدانی منطقه ۵ کشــور که در 
اهواز برگزار شد تیم نونهاالن پسر استان موفق 
شــد با کســب ۳ مدال طــال، ۵ مــدال نقــره و دو 
مدال برنز و تیم نونهاالن دختر با کسب ۴ مدال 
طــال، ۱ مــدال نقــره و ۱ مــدال برنز ســکوی نایب 

قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کنند.
محمدرضا برکت افزود: ایــن رقابت ها با حضور 
ورزشــکارانی از اســتان های اصفهــان، یــزد، 
چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و 

خوزستان برگزار شد.

برگزاری اولین دوره مسابقات 
سوار کاری در ماده استقامت 

در فالورجان

ورزشکار اصفهانی 
صاحب رتبه برتر 
مسابقات تکواندو

طالی المپیک قاسمی 
کشتی تایید شد در 

پیروزی سپاهان 
برابر نماینده مریوان

پیروزی ون پارس 
نقش جهان در گام نخست

نایب قهرمانی نونهاالن 
اصفهانی در رقابت های 

دو و میدانی منطقه ۵ کشور

پیروزی دراماتیک ایران مقابل لبنان، اسکوچیچ 
کمــه در فضای مجــازی نجــات داد و  را از یک محا
از طرفــی او با فرصــت دادن به قــدوس، به مطالبه 
هواداران هم عمل کرد ولی هافبک برنتفورد نمایشــی ناامیدکننده 

مقابل لبنان داشت.
به گزارش ایسنا، تیم ملی ایران دیدار با لبنان را به شکل معجزه آسایی 
پشت سر گذاشت. عقب افتادن در خانه حریف روی گل باد آورده برای 
گردان اسکوچیچ در  لبنان و در ادامه به ثمر نشستن تالش های شــا
وقت های تلف شده نیمه دوم، یکی از حیاتی ترین پیروزی های تیم 

اسکوچیچ را در یک برهه حساس رقم زد.
بــه حساســیت های تقابل ایــران و لبنــان، ماجــرای اختــالف میان 

اســکوچیچ و طارمی را هم باید اضافه کرد. با توجه به دعوت نشدن 
طارمی، تمام شدن این دیدار با هر نتیجه ای، یک درام تمام عیار برای 
کنش ها قبل از زدن گل اول و در ادامه  تیم ملی بود. کافی است به وا
پیروزی تیم ملی نگاه کنید و متوجه باال گرفتن جنجال مخاطبان و 

طرفداران این دو نفر در صفحات مجازی شوید.
اســکوچیچ برای این دیدار و پر کردن جای مهدی طارمی، به ســراغ 
دیگر ســتاره تیم ملی ایــران رفــت؛ بازیکنی که بــا وجود نشــان دادن 
شایستگی های خود در چهار، پنج سال گذشته هنوز نتوانسته یک 

جایگاه ثابت را در ترکیب تیم ملی ایران پیدا کند.
سامان قدوس، بازیکنی که تا قبل از ماجرای طارمی بیشترین توجهات 
را به خود جلب کرده بود - که چرا او در ترکیب اصلی تیم ملی نیست و 
گاهی به عنوان بازیکن جانشین هم به میدان نمی رود - این بار با ترکیب 

جدید اسکوچیچ، پشت سر آزمون بازی کرد.
اما ماجرا آنطور که باید پیش نرفت. این تغییر و تحوالت و حضور مجدد 
قدوس در ترکیب تیم ملی و بــا آرایش جدید، خــوب از آب در نیامد تا 
اسکوچیچ برای نجات تیمش، سامان را به اولین تعویض خود در این 
مسابقه تبدیل کند؛ تعویضی که مایه ناامیدی طرفداران قدوس و 
خود این بازیکن بود که بعد از خــروج از زمین، به تابلوهای تبلیغاتی 

آن طرف زمین تکیه زده بود و به سمت نیمکت حرکت نمی کرد.
به طور کلی تالش ۶۰ دقیقه ای قدوس برای گلزنی و در ادامه نجات تیم 
ملی از این مهلکه، نه تنها جوابگو نبود، بلکه او اولین تعویض تیم ملی 

در این مسابقه نام گرفت و بیرون رفت تا همانند بازی با سوریه، نتواند 
مکمل خوبی برای تک مهاجم تیم ملی باشد.

در دیــدار بــا ســوریه، به علــت محرومیــت آزمون، قدوس پشــت ســر 
طارمی به بازی سازی می پرداخت اما با گره خوردن بازی در نیمه اول، 
تعویض شد. سپس به مدت سه بازی به روی نیمکت تبعید شد و در 
بازگشت مجدد، این بار پشت ســر آزمون قرار گرفت که باز هم نتیجه 

بازی های گذشته رقم خورد.
عملکرد قدوس در تیم ملی و صرفا برخی نمایش های دلچسب او 
در مسابقات گذشته، بارها این سوال را ایجاد کرده که چرا او در قالب 
کتیکی تیم ملی موفق نیست؟ بازیکنی که می تواند در تیم های  تا
اروپایی از سوئد تا فرانســه و انگلیس به عنوان بازیکنی تاثیرگذار در 
ترکیب اصلی یا جانشین هنرنمایی کند، چرا در تیم ملی به چشم 

نمی آید؟
هنوز هم نمی توان به طور قطع گفت که علت این اتفاقات چیست اما 
قطعا جواب این سوال کیفیت شخص سامان قدوس نیست چرا که 
نحوه بازی و عملکرد او در تیم های باشگاهی اش مؤید کیفیت باالی 
کتیک و نوع بازی تیم ملی جست وجو  او است. باید این مساله را در تا
کرد. حداقل باید گفت قدوس بدشانس هم بود که در ورزشگاه صیدا 
و روی چمن ناهموار و وزش باد شدید در ترکیب اصلی قرار گرفت و در 
نهایت به علت گل عجیبی که تیم ملی دریافت کرد، فرصت بیشتری 

به دست نیاورد.

گم شده در صیدا!

خبر

یک رکورد دیگر در انتظار تیم ملی فوتبال ایران است.
در صورت پیروزی تیم ملی در بازی سه شــنبه شــب 
گردان اســکوچیچ به جام  مقابل ســوریه، صعود شا
جهانی را تقریبا باید قطعی دانست اما به نظر می رسد جشن صعود، ۷ 

بهمن و در بازی ایران و عراق در ورزشگاه آزادی برگزار شود.
تیم ملی که در فاز نتیجه گیری، فوق العــاده) ۱۱ برد و یک مســاوی در ۱۲ 
مسابقه( عمل کرده، حاال می تواند در پایان هفته هفتم مرحله نهایی 
انتخابی جام جهانی، بلیت قطر را برای تیمش رزرو کند. اتفاقی که باعث 
خواهد شد سریعترین صعود به جام جهانی هم به رکوردهای تیم ملی در 

تیم ملی اضافه شود. 
در مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸، تیم ملی در فاصله دو هفته تا پایان 
بازیها و بعد از پیروزی مقابل ازبکستان، مسافر جام جهانی شد. ماجرای 

جام جهانی ۲۰۱۴ را هم که قطعا خاطرتان هست که هفته آخر اتفاق افتاد.
برانکو ایوانکوویچ و تیمش هــم در فاصله یک هفته تا پایــان رقابتهای 

انتخابی جام جهانی ۲۰۰۶، جشن صعود را بعد از پیروزی مقابل بحرین 
در ورزشگاه آزادی برگزار کردند. در انتخابی جام جهانی ۱۹۷۸ هم که ایران 
گردان حشمت مهاجرانی  اولین حضورش در جام جهانی را تجربه کرد، شا
با پیروزی خانگی مقابل استرالیا، مسافر آرژانتین شدند تا بازی آخرشان 

مقابل کویت، تشریفاتی باشد.
در هر حــال تیم ملی با گران قیمــت ترین مربی ها به این رکورد نرســیده 
گر ایران ۷ بهمن به جام جهانی صعود کند، یک رکورد جدید ثبت  بود و ا
می شود. این در حالی بود که ایران در مرحله قبلی انتخابی جام جهانی، 
کش شکســت داد و بر تیــم ملی عراق  برای اولین بــار در بحریــن را در خا
پس از ۱۰ سال چیره شد. تیم ملی ممکن بود حتی با یک تساوی هم از 
دور رقابتها حذف شود اما حاال در صورت شکست دادن سوریه و عراق، 

رکورد سریع ترین صعود به جام جهانی در تاریخ فوتبال ایران می شکند.

ملی پوش تپانچه گفت: مربی های ایرانی تیم ملی نیاز به حضور یک مربی خارجی دارند تا 
بتوانند در کنارش تجربه کسب کنند. به گزارش ایسنا، هانیه رستمیان در حاشیه انتخابات 
کمیسیون ورزشکاران در خصوص شروع اردوهای تیم ملی تپانچه اظهار کرد: اردوهای ما بعد 
کنون با بازگشت فروغی از مسابقات جام ریاست از دو سه هفته دیگر  از المپیک با یک فاصله دو ماهه شروع شد. ا
اردوها شروع می شود. اردوها از پنجم آذر آغاز خواهد شد و ما برای مسابقات جهانی و بازی های آسیایی آماده 
می شویم.  وی در خصوص سرمربی گری احمد نجفی و مربیگری محسن نصر و تاثیر کادر فنی در المیپک توکیو 
اظهار کرد: تمرینات قبل از المپیک را زیر نظر آقای نصر و نجفی دنبال کردیم  و در هر اعزام قرار بود یک مسابقه آقای 
نصر اعزام شود و مسابقه دیگر با هدایت آقای نجفی باشد. برای المپیک آقای نصر کنار ما بود و بیشتر برنامه هایمان 
نیز با او بود.  ملی پوش تپانچه افزود: بعد المپیک فکر می کنم آقای نصر انتظار داشت سرمربی تیم باشد ولی این 

اتفاق نیفتاد و روند قبل یعنی آقای نجفی ســرمربی و آقای نصر مربی ادامه پیدا کرد اما فکر می کنم نصر با این 
موضوع مشکل داشت و اردو را ترک کرد.  وی در پاسخ به این  پرسش که وضعیت تپانچه بعد از المپیک را چطور 
پیش می رود و با توجه به زمان کم تا بازی های آسیایی آیا دچار افت نمی شوید گفت: من هم به فدراسیون و هم 
به آن هایی که از وضعیت مربی می پرسند، گفته ام که مربی های ایرانی نیاز به مربی خوب خارجی دارند تا بتوانند 
کنون نیاز به یک  کنار او تجربه کسب کنند و بعد به عنوان سرمربی و مربی کنار تیم قرار بگیرند. تیم تپانچه هم ا
مربی خیلی خوب و برنامه خوب دارد تا بتواند برای بازی های آسیایی آماده شود. وی در پایان در مورد انتخابات 
کمیسیون ورزشکاران گفت: درست است که از تیراندازی یک نماینده در کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی 
المپیک داشته باشیم تا دغدغه هایمان را بگوییم و بتوانیم از حقوق ورزشکاران دفاع کنیم. امیدوارم ورزشکارانی 

 که انتخاب شده اند، نماینده خوبی برای سایر ورزشکاران باشند و بتوانیم همه با هم به اهدافمان برسیم. 

تیم ملی به دنبال یک رکورد دیگر؛ سریعترین صعود به جام جهانی در تاریخ

رستمیان: در تپانچه نیاز به مربی خارجی داریم

خبر

خبر



سال پنجم - شماره 1277
سه شنبه  2۵ آبان 1۴۰۰ - 1۰ ربیع الثانی 1۴۴۳
1۶7 نوامبر    2۰21 سالمت

»آگهی تحدید عمومی نوبت دوم سال 1۴۰۰«
پیرو آگهی های نوبتی سه ماهه چهارم سال 99 و سه ماهه اول  سال 1۴۰۰ مربوط به قسمتی از 
امالک نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان اینک تحدید حدود امالک موردنظر به موجب ماده 1۴ 

قانون ثبت به شرح ذیل آگهی می شود:
بخش 11 ثبت اصفهان

قطعه ۳ نجف آباد
پالک 119۵( علی اسرافیلیان نجف آبادی فرزند عباس و اعظم رهبری نجف آبادی فرزند صادق و 
محمد اسرافیلیان نجف آبادی فرزند علی بالسویه ششدانگ کوچه متروکه تحت پالک 119۵ که با 

پالک ۳9/۶ توام شده و بصورت یکباب خانه درآمده اند به مساحت 17/17 مترمربع.
پالک 11۶2/2( حسن افشاری فرزند علی و مصطفی افشاری فرزند علی بالسویه سه دانگ مشاع و 
مسعود افشاری فرزند علی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ به مساحت ۵۴7/22 مترمربع.

قطعه ۴ نجف آباد
پالک 2۰/2( زهرا رحمتی ها فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه به مساحت 121/8۰ مترمربع.

پالک 2۰/1۵( محمدرضا مرادی فرزند امیدعلی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 12۳/2۰ 
مترمربع.

پالک 8۰۰/1( سیدروح اله اسماعیلیان نجف آبادی فرزند سیدمحمدرضا ششدانگ یکدرب باغ 
به مساحت 118۵/۴7 مترمربع.

پالک 8۰۳/11( رمضان خسروی فرزند علی ششدانگ یکدرب باغ پالک 8۰۳/11 مجزی شده 
از 8۰۳/7 به مساحت 1۰88 مترمربع.

پالک 91۵/8۵۶( رضا والیتی نجف آبادی فرزند علی و زهرا کاظمی نجف آبادی فرزند قنبر بالسویه 
ششدانگ یکیابخانه به مساحت 1۰9/۳۰ مترمربع.

پالک 91۵/8۶1( ابراهیم براتی آبگرمی فرزند حسین آقا به نسبت چهاردانگ مشاع و عذرا عباسی 
آبگرمی فرزند عباسقلی به نسبت دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 7۶/۵۵ 

مترمربع
پالک 1۰۳۶( کبری جاللی ورنامخواستی فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۳۳/9۰ 

مترمربع.
چهارشنبه 1۴۰۰/9/17

قطعه ۵ نجف آباد
پالک 981( فاطمه امینی نجف آبادی فرزند غالمعلی ششدانگ یکبابخانه و قطعه زمین به مساحت 

۶27/۶8 مترمربع. 
قطعه ۶ نجف آباد

98۳/۳( مجید توبه ئیها  فرزند رضا ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 2882/۶۵ 
مترمربع.

پالک 1۰1۴/۵۰۰( عبدالعلی نعمتی فرزند محمود ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۶۰/97 
مترمربع.

پالک 1۰1۴/9۳۰( علی ابراهیم نجف آبادی فرزند مصطفی ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 
۵9/۶۴ مترمربع.

پالک 1۰1۴/9۳۵( عاطفه گلی نجف آبادی فرزند ابوالقاسم و نسرین امینی فرزند علیرضا بالسویه 
ششدانگ یکدرب باغ مشجر محصور به مساحت 1۰۰۵/۴8 مترمربع.

پالک 1۰1۴/9۴1( حمید امیرخانی فرزند حسینعلی ششدانگ یک در ب باغ به مساحت 
۵7۰1/8۳ مترمربع 

پالک 1۰1۴/9۴۵( سودابه باقری عسگرانی فرزند حیدر ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری 
کشاورزی به مساحت 1۴۳/97 مترمربع.

پالک 1۰1۴/9۴7( سیدباقر حسینی احمد فداله فرزند سیدعبدول ششدانگ یک قطعه زمین 
کشاورزی به مساحت 2۰۶/98 مترمربع.

شنبه 1۴۰۰/9/2۰
پالک 1۰1۴/9۴8( محمد بخشایی فرزند جواد ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت 8۰۵/۵۵ 

مترمربع.
پالک 1۰1۴/9۴9( رضوان فرقانیان فرزند علی محمد ششدانگ یکبابخانه به مساحت 29۴/99 

مترمربع.
پالک 1۰1۴/9۵۰( زهرا قادرپور نجف آبادی فرزند احمد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 

مساحت 117۰ مترمربع. 
پالک 1۰1۴/9۵1( محمد قادرپور فرزند ناصر ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 

11۶8/9۵ مترمربع.
پالک 1۰1۴/9۵2( رسول بیدآبادیان فرزند اسماعیل ششدانگ یک قطعه زمین محصور با کاربری 

باغات به مساحت ۴7۶/8۰ مترمربع.
 پالک 1۰1۴/9۵۳( شکوفه صالحی نجف آبادی فرزند حیدرعلی ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 

۳79/9۳ مترمربع.
پالک 1۰1۴/9۵۴( صدیقه یزدانی علی آبادی فرزند حسن ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 

1۵۳ مترمربع.
پالک 1۰1۴/9۵۶( احسان ابراهیم نجف آبادی فرزند مصطفی ششدانگ یکباب مغازه تجاری 

به مساحت ۵۵ مترمربع.
پالک 1۰1۴/9۵7( احسان ابراهیم نجف آبادی فرزند مصطفی ششدانگ یکباب واحد کارگاه به 

مساحت 2۰1/۵8 مترمربع.
دوشنبه 1۴۰۰/9/22

پالک 1۰1۴/9۵9( سیدمسعود اعتصامی زمانی فرزند سیدحسن و احمد اعتصامی فرزند کاظم 
بالسویه ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 118۰/۳۰ مترمربع.

پالک 129۶( محسن کاظمی نجف آبادی فرزند حسن ششدانگ یک باب مغازه سفتکاری شده 
به مساحت ۳۵ مترمربع.

پالک 1۳1۵/1( کمال چغادکی پور فرزند محمد ششدانگ یکبابخانه نیمه ساز به مساحت 
۳۳۳/8۳ مترمربع.

قطعه 7 نجف آباد 
پالک ۳۳8/2( وحید طاهری نجف آبادی فرزند اسداله ششدانگ یک قطعه زمین پالک 2 فرعی از 
پالک ۳۳8 اصلی واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان به مساحت 87/۴۳ مترمربع.
پالک ۵8۶/28( بهنام بهارلویی فرزند فریدون ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 19۶ مترمربع.
پالک ۶2۰/7-اسداله اخضری نجف آبادی فرزند اسفندیار و فاطمه بیگم آیتی نجف آبادی فرزند 

رجبعلی بالسویه ششدانگ یکدرب باغ به مساحت ۴۰۴1/2۵ مترمربع.
پالک 97۰/۴( حمیدرضا ابراهیمی فرزند احمدرضا ششدانگ پالک 97۰/۴ به مساحت 11۰/1۰ 

مترمربع قسمتی از یکبابخانه که با پالک 9۶9 توام گردیده است.
پالک 977/1۰( محمد غیور نجف آبادی فرزند حسنعلی ششدانگ یک قطعه ملک با کاربری باغات 

به مساحت 79/18  مترمربع.
چهارشنبه 1۴۰۰/9/2۴

پالک 11۶1/۳( ابراهیم کاظمی نجف آبادی فرزند حسن و اکرم کاظمی نجف آبادی فرزند حیدر 
بالسویه ششدانگ قسمتی از یکبابخانه پالک 11۶1/۳ فرعی از 11۶1/1 به مساحت 129/۵2 

مترمربع با قسمتی از پالک 11۶1 توام تشکیل یکبابخانه را داده است.
پالک 1۳27/۴( نفیسه محمدی فرزند کاظم ششدانگ یک قطعه ملک انتقالی مع الواسطه 

ازسوی مستدعی.
پالک 21۴9/2( احمد و محمود و مهدی و محمدرضا  همگی کمرانی فرزندان کریم هرکدام دو سهم 
مشاع از ده سهم ششدانگ و اقدس و طلعت همگی کمرانی فرزندان کریم هرکدام یک سهم مشاع از 

ده سهم ششدانگ یک قطعه زمین غیرمحصور به مساحت ۳9۵۳ مترمربع.
پالک 22۵2/1( اکرم مرتضوی نجف آبادی فرزند حبیب الهی ششدانگ یک قطعه زمین محصور 

یک فرعی از 22۵2 اصلی به مساحت 22۳/7۰ مترمربع.
پالک 2۴۳۵( مهدی کامرانی راد فرزند حسینعلی ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت 2828/7۵ 

مترمربع.
پالک 27۴2( اقدس مهدیه نجف آبادی فرزند غالمحسین ششدانگ کوچه متروکه که با پالک 

27۴2 به مساحت ۳7/2۳ مترمربع که با پالک 991 توام شده و تشکیل یکبابخانه را داده اند.
قطعه 8 نجف آباد

پالک 2۶۳/7( حسن کرباسی فرزند محمود ششدانگ یکبابخانه به مساحت 82/9۰ مترمربع.
پالک 2۶۳/8( اعظم کرباسی فرزند حسن یکبابخانه به مساحت 1۰۵/9۰ مترمربع.

شنبه 1۴۰۰/9/27
پالک ۴۳1/2۵( محبوبه پورشبانان فرزند براتعلی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 12۴/1۵ 

مترمربع.

پالک ۴91/۵9( مهران فروزان فرزند محمدرضا ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 12۴/7۵ 
مترمربع.

پالک 119۰( محمد مددی نجف آبادی فرزند غالمرضا ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 
1۰11/۴۶ مترمربع.

پالک 1۳۵۴( علی صفرنوراله نجف آبادی فرزند احمد ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۴۳ 
مترمربع.

قطعه 9 نجف آباد 
پالک ۳۳/۶( علیرضا حبیب الهی فرزند حسن و نرگس مهدیه نجف آبادی فرزند محمود بالسویه 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1۳۵ مترمربع.
پالک ۴11/2( عزت زواران حسینی فرزند حسین به نسبت پنج دانگ مشاع و نوراله علی زاده 
هفشجانی فرزند حبیب اله به نسبت یکدانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 1۳9۰ 

مترمربع.
پالک 8۴9/۴۳( رضا شانظری فرزند محمدرضا ششدانگ یکدرب باغ پالک 8۴9/۴۳ مجزی 
شده از 8۴9 که با قسمتی از پالک 8۴9/۶ تواما تشکیل یکدرب باغ را داده است بموجب رای شماره 

۶۰۶2، 82/۳/۳1 مفروز شده به  مساحت ۴۵۰7/8۰ مترمربع.
پالک 9۴1/2( محمد امید فرزند نصراله و سمانه سلیمانی فرزند اسماعیل بالسویه ششدانگ 

یکدرب باغ به مساحت 11۴۵/۴۰ مترمربع.
دوشنبه 1۴۰۰/9/29

قطعه 1۰ نجف آباد
پالک 1۴82/78( محمدباقر صابری جمالویی فرزند شکراله ششدانگ یکباب مغازه و فوقانی آن 

به مساحت 82/9۰ مترمربع.
پالک 1۴82/9۴( ابراهیم صابری جمالویی فرزند صابر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 2۰۰/72 

مترمربع.
پالک 1۴82/9۵( علی رضاوندی فرزند رضا ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۶۳/۶۶ مترمربع.

پالک 1۴82/9۶( مرتضی رضاوندی جمالویی فرزند رضا ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
17۰/۶8 مترمربع.

پالک 1۴82/97( مجتبی رضاوندی جمالویی فرزند رضا ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
19۳/۰7 مترمربع.

پالک 1۴82/1۰۶( مهدی شمس فرزند محمد ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۰2 مترمربع.
پالک 1۴82/11۰( نورعلی سنایی فرزند تاراج ششدانگ یکباب خانه به مساحت 2۰۰ مترمربع.

پالک 1۴82/111( فاطمه رضاوندی جمالویی فرزند علی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
2۴7/11 مترمربع.

 پالک 1۵2۴/۳( حیدرعلی شریفی نجف آبادی فرزند بخشعلی و براتعلی شریفی نجف آبادی فرزند 
بخشعلی و رجبعلی شریفی نجف آبادی فرزند بخشعلی بالسویه ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 

1۵۳2/81 مترمربع.
چهارشنبه 1۴۰۰/1۰/1

پالک 17۵9/2( فاطمه کدخدایی فرزند غالمرضا ششدانگ ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
219/8۰ مترمربع.

پالک 17۵9/۳( عباس منتظری فرزند محمدرضا ششدانگ ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
به مساحت 22۳/۵8 مترمربع.

پالک 179۳/۳( امیر مردانی نجف آبادی فرزند عباس ششدانگ یک قطعه زمین محصور به 
مساحت 2۴۳/82 مترمربع.

2۰۵۰( مجید شجاعی فرزند محمد ششدانگ یکباخانه به مساحت 11۴ مترمربع.
2۰۶۳( علیرضا منتظری فرزند یداله ششدانگ قسمتی از یکباب مغازه به مساحت 7/2۰ مترمربع 

که با ششدانگ پالک ۴77/17 تواما تشکیل یکباب مغازه را می دهند.
پالک 2۰77( عباس شمس فرزند احمد ششدانگ یک قطعه زمین محصور کشاورزی به مساحت 

2۶۰/87 مترمربع.
پالک 2۰79( رضا مهدیه فرزند عبدالکریم ششدانگ قسمتی از کوچه متروکه تحت شماره 2۰79 
واقع در قطعه 1۰ نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان به مساحت 1۳/8۴ مترمربع که با پالک 

1219/1 توام شده و بصورت یکبابخانه درآمده اند.
پالک 2۰8۰( یوسف علنقی فرزند محمود و مریم درویشی فرزند عبدالعلی ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت 1۶9/9۰ مترمربع
پالک 2۰81( رسول ایوبی فرزند حسینعلی و مسعود ایوبی فرزند حسینعلی و الهه ایوبی نجف 
آبادی فرزند حسینعلی بالسویه ششدانگ کوچه متروکه به مساحت 1۰/7۰ مترمربع که با پالکهای 

۶77/۵ و ۶7۶/19 و ۶7۶/2۰ توام شده و بصورت یکباخانه درآمده اند.
پالک 2۰8۴( بتول پیر پیران نجف آبادی قسمتی از راهرو متروکه به مساحت 8/27 مترمربع که با 

پالک 11۰۴/8 ادغام و بصورت یکباخانه درآمده است.
شنبه 1۴۰۰/1۰/۴

تحدید حدود پالک مذکور در روزهای فوق به ترتیب از ساعت 8 صبح به بعد در محل شروع و انجام 
خواهد شد. لذا به موجب ماده 1۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین اعالم می شود که در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند. چنانچه که هریک ازصاحبان امالک و یا نماینده قانونی 
آنها درموقع تحدید حدود حاضر نباشند مطابق ماده 1۵ قانون مزبور، ملک آنها با حدود اظهار شده 
ازطرف مجاورین تحدید خواهد شد اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک که در موعد مقرر حاضر 
نبودند مطابق ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود فقط تا ۳۰ روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره باید با تقدیم دادخواست به مرجع ذی صالح قضایی گواهی تقدیم 

را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 1۴۰۰/8/2۵

حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک نجف آباد
122۳9۶۰ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. آرای شماره ۳۴28 و ۳۴29 مورخه 
1۴۰۰/۰7/1۳ خانم زهره مهدیه نجف آبادی فرزند غالمرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ و آقای 
علی مداحیان نجف آبادی فرزند رضا  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 11۴/۶۶ 
مترمربع قسمتی از پالک شماره 7۴۳  اصلی واقع در قطعه۴ نجف آباد  بخش 11 حوزه ثبت ملک 
اصفهان – متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰8/2۵، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰9/1۰ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - 1222177/ م الف
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰111۶ مورخ 1۴۰۰/۰1/2۵ هیات چهار آقای محمد حقیقی 
به شناسنامه شماره 172 کدملی 12۴9۴۶7۰71 صادره نایین فرزند علی اصغر نسبت به سه دانگ 
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ملیحه موسوی به شناسنامه شماره ۳8۰ کدملی ۴۴۴9۶789۳1 صادره اردکان فرزند سیدمرتضی 
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متقاضی مالک رسمی میباشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی 
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
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آگهی

بو ها چگونه خاطرات را برای ما تداعی می کنند؟ 
بسیاری از اوقات برای همه ما اتفاق 
می افتــد که استشــمام یــک بوی 
خاص مــا را به یــاد خاطراتمــان در 

گذشته می اندازد. 
شاید متوجه شــده باشــید که بوی چوب الستیکی 
و چمن می تواند خاطــرات بازی های فوتبــال دوران 
کودکی را با جزئیات واضح تری نسبت به تماشای فیلم 
خانگی یکی از آن بازی ها زنده کنــد. هر زمان که بوی 
صفحات یک کتاب جدید را استشمام می کنید، همه 

چیز هایی را که می خوانید به خاطر می آورید.
گر در کودکی یک صندلی مانند صندلی مطالعه خود  ا
داشتید، نشستن روی آن خاطرات را به اندازه بوی آن 
کتاب جدید تداعی نمی کند. بسیاری از ما این قبیل 
تجربیات را تجربه کرده ایم، علوم عصبی ممکن است 

دلیل آن را بداند.
     مطالعات علمی درباره دالیلی که باعث 

می شود بو خاطرات را تداعی کند
یکی از اولین مطالعات این بود که گروهی متشــکل از 
پنج زن هنگام استشمام عطری که با حافظه مثبت 
در مقایســه با زمان بویایی آن ها فعالیــت می کردند، 
فعالیت مغزی بیشتری از خود نشان دادند. عطری 

که فراموش نمی شود.
کثریت ما بیشتر به حس بینایی خود  واضح است که ا
نسبت به بویایی در روز تکیه می کنیم اما حس بویایی 
ما خاطرات و احساسات ما را بهتر فعال می کند، ممکن 
است این پیوند به سادگی به دلیل ساختار معماری 

مغز ما باشد.
     حس بویایی ما چگونه کار می کند و چگونه با 

خاطرات ارتباط دارد؟
فرآیند تبدیل مولکول های موجود در هوا توسط مغز ما 
به آنچه ما به عنوان بو تفسیر می کنیم و مکانیزم هایی 
که مغز ما بــرای طبقه بنــدی و تفســیر آن بو هــا به کار 
می گیرد، آنقدر پیچیده است که جایزه نوبل فیزیولوژی 

کســل  یا پزشــکی در ســال ۲۰۰۴ به محققان ریچارد ا
اهدا شد.

هنگامی کــه با بو یــا ذرات مــاده منتشــره در هــوا روبرو 
می شویم، سلول های عصبی که سلول های گیرنده 
بویایی را تشکیل می دهند، سیگنالی را به قسمتی از 
مغز شما موسوم به المپ خورشیدی ارسال می کنند.

ک دریافتند که نزدیک به ۱۰۰۰ ژن در بدن  کســل و با ا
نقش دارند. در کدگذاری انواع مختلف گیرنده های 
بویایی، هر یک از آن ها بــر روی زیرمجموعه کوچکی 
از بو تمرکز می کنند، بنابراین هر گیرنده مسئول درک 
همه بو های احتمالی نیست، سپس این سیگنال ها 
به اصطالح به مناطق کوچک در پیاز بویایی منتقل 
می شوند. مناطق کوچک مختلف در بو های مختلف 
تخصص دارند، پس پیاز بویایی مسئول ترجمه این 

منابع به آنچه ما به عنوان بو درک می کنیم، است.

به طور معمول وقتی چیزی را می بینید، می شنوید، 
لمس می کنید یا مزه می کنید، این اطالعات حسی ابتدا 
به تاالموس می رسد که به عنوان یک ایستگاه رله در مغز 
شما عمل می کند و سپس تاالموس این اطالعات را به 
مناطق مربوطه مغز، از جمله هیپوکامپ که مسئول آن 
است، برای حافظه و آمیگدال که احساسات را پردازش 

می کند، ارسال می کند.
اما بو ها متفاوت هستند. بو ها تاالموس را دور می زنند و 
مستقیما به مرکز بوی مغز، معروف به المپ خورشیدی 
می رســند. پیــاز بویایــی مســتقیما بــه آمیگــدال و 
هیپوکامپ متصل می شود، که ممکن است توضیح 
دهد که چرا بوییدن چیزی می تواند فورا یک حافظه 

دقیق را تحریک کند.
برخی بر این باورند که ارتباط حافظه با بو به نحوه تکامل 
ما باز می گردد. بو یکی از بدوی ترین حواس است که 

ریشــه در نحوه تعامل موجودات تک ســلولی با مواد 
شــیمیایی اطراف خود دارد، بنابرایــن طوالنی ترین 

تاریخ تکاملی را دارد.
الیه پیریفورم متمرکــز بر بویایــی در واقــع می تواند به 
عنوان آرشــیوی از خاطرات بلند مــدت عمل کند اما 
نیاز به دستورالعمل هایی از الیه اوربیتوفرونتال )ناحیه 
باالتر مغــز( دارد که این رویداد بایــد به عنوان حافظه 
بلند مدت ذخیره شود؛ بنابراین نه تنها مرکز بویایی 
در مغز شما به مرکز حافظه آن متصل می شود، بلکه 
خاطرات طوالنی مــدت را نیز در داخــل خانه ذخیره 
می کند، بنابراین خاطراتی که به شما باز می گردد، یک 
عارضه جانبی شاد از عملکرد مغز شماست؛ بسیاری 
از این خاطرات بویایی ممکن اســت خاطرات دوران 
کودکی باشد، زیرا آن سال هایی است که برای اولین بار 

بیشترین بو  را  احساس می کنیم.

دانستنیها
زمانی که رگ هــای خونــی درون بینی ورم 
می کنند و بافت های درونــی دچار التهاب 
می شــود، بینی مــا می گیــرد و بــه اصطالح 

کیپ می شود. 
گرفتگی بینی می تواند به دالیل متعددی 
همچون عفونت سینوس ها )سینوزیت(، 
آلــرژی، ســرماخوردگی، یــا آنفلوانــزا بــروز 
کند. این موضوع می تواند باعث خستگی 

و سردرگمی فرد شود.
در حقیقت بینی دارای شبکه گسترده ای 
از رگ های خونی و دریچه هایی است که باز 
و بسته می شوند. زمانی که بینی یا سیستم 
عصبــی آن تحریک شــود، باعث باز شــدن 
مجــاری شــده و در نتیجــه خون بیشــتری 
وارد بینی می شــود. همیــن موضوع باعث 
تورم مجاری بینی و سختی در عمل تنفس 

می شود.
در مــواردی همچون عفونت ســینوس ها، 
ســرماخوردگی و آلــرژی موضــوع تنهــا بــه 
احتقان و گرفتگی بینی خالصه نمی شــود 
و عالئم دیگــر نیز بــروز می کند. برخــی افراد 
در ایــن زمــان اقــدام بــه مصــرف دارو های 
شیمیایی می کنند. با این حال، زیاده روی 
در این موضوع می تواند برای سالمتی بدن 

مضر باشد.
متخصصــان راهکار های ســاده تــری برای 
ح می کنند که  مقابله با گرفتگــی بینی مطر

مهمترین آن شامل موارد ذیل می شود:
1- افزایش رطوبت هوای اتاق با کمک 

بخارساز
زمانی که فــرد بــه ســرماخوردگی و آنفلوانزا 
مبتــال می شــود، دچــار خشــکی مجــاری 
تنفســی می شــود. در این زمان بهتر اســت 
برای افزایش رطوبت اتاق و بهبود گرفتگی 
بینــی از دســتگاه های بخارســاز اســتفاده 
کســازی  کنید. این موضوع به ویژه برای پا
ســینوس ها از مخــاط بســیار مفید اســت. 
افزایــش رطوبــت اتــاق باعــث رقیق شــدن 
مخاط و خروج آسان آن از مجاری تنفسی 
گــر در منــزل دســتگاه  و بینــی می شــود. ا
بخارســاز نداریــد، می توانیــد از یــک ظرف 
آب جوش و حوله برای بخور دادن به بینی 

استفاده کنید.
۲- افزایش مصرف مایعات، چای و 

سوپ گرم
یکــی از نــکات ضــروری در زمــان گرفتگــی 
بینی، افزایش مصرف آب و مایعات است. 
نوشــیدن آب گــرم می توانــد بــه باز شــدن 
مجاری بینــی کمک کند. دانشــمندان در 
یک تحقیــق بــه نیمــی از شــرکت کنندگان 
مبتــال بــه آنفلوانــزا و ســرماخوردگی آب بــا 
دمای اتاق و بــه نیمی دیگر آب گرم دادند. 
گــرم  کــه آب  گروهــی  شــواهد نشــان داد 
دریافــت کرده بــود، به طــور موثــری عالئم 

بیماری در آن ها کاهش یافت.
می توانیــد در زمــان بــروز احتقــان بینــی از 
چای، چــای ســبز، ســوپ داغ و آب گرم به 

عنوان نوشیدنی های مفید بهره بگیرید.
۳- تقویت سیستم ایمنی بدن با کمک 

ویتامین ها و گیاهان
اســت  داده  نشــان  متعــدد  تحقیقــات 
ویتامین C دوره بیماری، ســرماخوردگی را 
کاهش داده و عالئم شــدید آن را می کاهد. 
بیمــاری  از  ناشــی  بینــی  احتقــان  گــر  ا
ســرماخوردگی اســت، می توانید با افزایش 
مصرف ویتامین C روند بهبــودی بیماری 
را تسریع کرده و از عالئم آن خالصی یابید. 
گــر گرفتگــی بینــی ناشــی از  با ایــن حــال، ا
آلرژی اســت، مصرف این ویتامیــن تاثیری 

بر آن ندارد.
برخــی گیاهان ماننــد عصــاره اوکالیپتوس 
و نعنــاع می توانــد گرفتگــی بینــی را التیــام 
دهد. می توانید در زمان بروز احتقان بینی 
کــرده و  عصاره ایــن گیاهــان را استنشــاق 

باعث بهبود عالئم بیماری شوید.

گرفتگی بینی به روش خانگی  درمان 

سرماخوردگی

بیرونی ترین الیه پیاز که به رنگ سفید و بنفش 
است دارای خواص بی شمار برای سالمتی بدن 
و زیبایی پوســت اســت.  پیــاز را به عنــوان ماده 
گانه مصرف می کنند و می توان آن را به  اولیه جدا
صورت پخته با سایر غذا ها مصرف کرد؛ به گونه ای 
که پیاز به دلیل طعم لذیذی که به غذا می دهد در 
بیشتر غذا ها استفاده می شود. برگ های آن را نیز 
می توان مصرف کرد. انواع مختلفی از پیاز در بازار 
وجــود دارد، اما بهترین نوع آن پیاز قرمز اســت. 
مشخصه آن انسجام پوسته های بیرونی آن است 
که به محافظت از رطوبت آن برای مدت طوالنی 
گر به شــیوه ای  تری کمــک می کنــد؛ بنابرایــن ا
مناسب نگهداری شود، می توان آن را برای مدت 
طوالنی ذخیره کرد؛ بنابراین باید در کیسه های 
سوراخ دار و در مکانی با تهویه مناسب قرار داده 
شوند یا به منظور ایجاد تهویه خوب در سبد های 

سوراخ دار از پایین و کناره ها قرار داده شوند.
     فواید پیاز

- پیاز یک غذای اشتها آور محسوب می شود.
- حاوی کروم است و به بهبود پاسخ انسولین و 

تنظیم قند خون کمک می کند.
- حاوی مقدار زیادی فیبر اســت که به تقویت 

سیستم ایمنی بدن کمک می کند.
     فواید پوست پیاز

پوست پیاز الیه های نازکی است که از بیرون سر 
پیاز را می پوشاند و رطوبت آن را حفظ می کند، 
در بیشتر موارد این پوسته ها همراه با زباله های 
آشــپزخانه دور ریختــه می شــوند، امــا اخیــرا 
مشخص شــده اســت که این پوســته ها فواید 

زیادی برای انسان دارند از جمله:
- پوست پیاز حاوی فالونوئید ها است، ماده ای 
که مویرگ ها را تقویت می کنــد و به آن ها کمک 
می کند کار خود را بهتر انجــام دهند. این ماده 
ضد التهابی برای عفونت هایی مانند عفونت 

روده بزرگ نیز محسوب می شود.
- درمان عفونت مثانه از طریق نوشیدن پوست 

پیاز خیس شده.
- با اســتفاده از پوســت پیاز خیس شــده از شر 

شوره سر خالص شوید.
- در تهیه دستور العمل های کاهش وزن 

مفید است.

الغری

فواید پوست پیاز قرمز 
برای الغری 

مصرف روزانه کشمش، برای بدن 
فواید زیــادی دارد کــه از جمله آن 
می توان به بهبود سیستم گردش 

خون اشاره کرد. 
یک متخصص تغذیه روس لزوم افزودن کشمش به 
رژیم غذایی روزانه را توصیه می کند، زیرا خوردن ۲۵ 

گرم کشمش در روز می تواند باعث ایجاد اثرات شگفت 
انگیزی برای سالمتی شود.

آنا ملیخانیا این متخصص روس می گوید کشــمش 
حاوی فالونوئید هایی است که دارای خواص آنتی 
کسیدانی هستند، که سطح کلسترول بد را در خون  ا
کاهش می دهند و خاصیت ارتجاعی رگ های خونی 

را بهبود می بخشند و در نتیجه خطر ابتال به بیماری 
عروق کرونر قلب را کاهش می دهد.

این متخصص تغذیــه گفت: انگــور قرمز نســبت به 
کسیدان  انگور ســفید دارای درصد بیشــتری آنتی ا
اســت  برای داشــتن فیبر رژیمی، ویتامین ها و طعم 
لذیذ می توان کشــمش را به فرنی، شــیرینی و ساالد 

اضافه کنید.
الزم به ذکــر اســت، خوردن مقــدار زیادی کشــمش 
می توانــد باعث حالت تهوع و حتی اســتفراغ شــود. 
همچنین مصرف کشمش سیاه همراه با آنتی بیوتیک 
توصیه نمی شــود، زیرا میزان جــذب دارو در بــدن را 

کاهش می دهد.

کشمش در روز چه تاثیری برای بدن دارد؟  خوردن یک مشت 

تغذیه
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تغییر رویکرد مرورگر اج مایکروســافت از موتور 
edgeHTML ساخت این شرکت به کرومیوم 
باعث شد تا مرورگرهای مشابهی مانند کروم 
و اپرا قادر به پشتیبانی از اسکایپ جدید برای 
تجربه وب بشوند. وقتی از سال پیش که، به 
خاطر پاندمی کووید-۱۹، روند کنفرانس های 
ویدئویــی رواج یافــت جای شــگفتی نبود که 
مایکروسافت هم تالش کند از این قافله عقب 
نمانــد. با ایــن حــال آنچه اندکــی غیرمنتظره 
بود ایــن که ایــن شــرکت، بــه جــای ســرویس 
کنفرانــس ویدئویــی باســابقه اش کــه ســالها 
مشغول کار بود )یعنی اسکایپ(، برای پلتفرم 
جوانتــر خــود )یعنــی Teams( دســت بــه کار 
تبلیــغ شــد. در واقــع برخــی احتمــاال در ایــن 
مقطع اسکایپ را تقریبا فراموش کرده بودند، 

از جمله خود مایکروسافت.
کنون به فاصله دو سال از عرضه نسخه وب   ا
اســکایپ، مایکروســافت باالخره شــرایط کار 
کــس را فراهــم آورده  اســکایپ بــر روی فایرفا

است، البته با یک هشدار غیرضروری.
روشن اســت که اســکایپ یک اپ مخصوص 
دسکتاپ هم )عالوه بر نسخه موبایل( دارد، 
بــه همیــن خاطــر شــاید نیــاز بــه یــک مرورگــر 
کاری غیــرالزم و  وب بــرای اســتفاده از آن 
اضافــی بــه نظــر برســد. با ایــن حــال، ممکن 
گانه  اســت همه مایل به نصب یــک اپ جدا
صرفــا بــرای تماس هــای گهگاهــی نباشــند، 
و ممکــن اســت همــه بــه اســتفاده از مرورگــر 
ساخت مایکروسافت )اج( عالقه مند نباشند. 
کنون  ولی اســتفاده بــر روی همه مرورگرهــا تا

امکان پذیر نبوده است.

تغییر رویکرد مرورگر اج مایکروســافت از موتور 
edgeHTML ساخت این شرکت به کرومیوم 
باعث شد تا مرورگرهای مشابهی مانند کروم 
و اپــرا قــادر بــه پشــتیبانی از اســکایپ جدیــد 
برای تجربه وب بشــوند. کاربران ســافاری در 
سیستم عامل مک هم از ماه مه امسال قادر 
بــه اســتفاده از اســکایپ بــر روی مرورگرشــان 
 ،Dr. Windows شدند. به نوشــته وبســایت
کس  کنــون امــکان اســتفاده کاربــران فایرفا ا
هم از ایــن پلتفــرم فراهــم شــده اســت. البته 
هشــداری نمایــش داده خواهــد شــد مبنــی 
بر اینکــه ممکــن اســت همــه قابلیت هــای 
اســکایپ در ایــن حالــت قابــل بهره بــرداری 
نباشــد، هرچند که در واقع چنین هشــداری 

موضوعیت ندارد.
 Skype کس برای این تطابق پذیری بــا فایرفا
کنــون در حالــت پیش نمایــش  ۸.۷۸ )کــه ا
برای اینســایدرها اســت( قابــل دسترســی 
خواهد بــود. هنــوز مشــخص نیســت که چه 
زمانی امکان دسترسی عموم به آن نیز فراهم 
کس تنها مرورگری  خواهد شــد تا دیگر فایرفا
نباشــد که از اســکایپ تحــت وب پشــتیبانی 

نمی کند.

چه چیزی یک بیزینسمن را از بقیه متمایز می کند؟ 
دقیقــا در چــه نقطه ای این تفــاوت وجــود دارد؟ 
و چگونه شــبیه یــک رهبر کســب و کار رفتــار و فکر 
کنیم. این ها همه سواالتی هســتند که در ذهن 
خیلی از ما به وجود می آید. همه ما دوست داریم 
مانند یــک بیزینســمن ثروتمنــد و دارای جایگاه 
اجتماعی باالیی باشیم، همین موضوع باعث شد 
که ما با تحقیقات زیاد و مطالعه تعداد زیادی مقاله 
کثر بیزینسمن ها  عادت ها و رفتار هایی که بین ا
یکسان است و باعث تمایز آن ها از افراد عادی شده 
را اســتخراج کنیم و در اختیار شــما قرار دهیم. در 
ادامه به ۳ عادت و رفتار جالب بیزینسمن ها اشاره 

می کنیم. با ما همراه باشید.
1. مدیریت درست زمان

همــه مــا دوســت داریــم کــه در زندگــی خودمان 
برنامه ریزی انجام دهیم و طبق زمان کارهایمان 
را انجــام بدهیــم. احتمــاال خیلــی از مــا بــرای 
برنامه ریزی کردن تالش کردیم، ولی به مشکالت 
زیادی برخوردیم. شاید مهم ترین این مشکالت 
اشــتباه تخمین زدن مدت انجام بعضی کار ها و 
از کنترل کامل خارج بودن خیلی از قسمت های 
برنامه ریــزی بــوده اســت. بیزینســمن ها ســعی 
می کنند برنامه خود را منعطف بریزند و تا حد امکان 
قسمت هایی که از کنترل کاملشان خارج است 
را مدیریت کنند. همچنین آن ها سعی می کنند 
با آزمون و خطا های فراوان بتوانند زمان تقریبی 

انجام هر کاری را پیشبینی کنند.
خیلــی از بزینســمن ها روی کاغــذ برنامــه زمانــی 
خود را می ریزند؛ ولــی جدیدا از تقویم های آنالین 

بــه خصــوص Google Calendar بهــره می برنــد. 
در این تقویم عالوه بر یادآوری انجــام کار ها قبل از 
زمان شــروع آن، می توانیــم روی برنامه هایی که 
در کنترل کامل ما نیستند و انسان های دیگر هم 
در آن دخیل اند را به نحو مطلوبی مدیریت انجام 
گر با شخصی جلسه ای داریم، با وارد  دهیم. مثال ا
کردن جلسه و ایمیل طرف مقابل، عالوه بر ما، به 
شخصی که با او جلسه داریم نیز آن جلسه از قبل 

یادآوری می شود.
۲. خواندن کتاب

بی تعارف خیلی از ما بعد از دیدن بی فایده بودن 
تحصیــالت دانشــگاه و تحصیــل از کتــاب زده 
شده ایم و ممکن است خواندن کتاب را بی فایده 
بدانیــم. نکتــه  ای کــه بایــد بدانیم این اســت که 
هر کتابی را نباید خواند و از طرفــی دیگر تجربه در 
کار و خوانــدن کتــاب هیچوقــت جای یکدیگــر را 
نمی گیرند. همچنین شاید دوره کتاب هایی که 
بخواهیم از آن ها به شکل متمرکز تخصصی را یاد 
بگیریم گذشته باشــد، ولی بیزینسمن ها بیشتر 
از کتاب ها برای بهبود دید و نگرش خــود به کار و 
زندگی استفاده می کنند. در واقع این مدل خواندن 
کتاب ذهنیت و نــوع تفکری را بهبود می بخشــد 
کــه در نهایت این تفکــر خــوب می تواند حتــی در 
ریزترین و جزئی ترین قســمت یک تخصص هم 

کمک کننده باشد.
۳. خواب کافی

بسیاری از ما ممکن است تصورمان از بیزینسمن 
فردی باشد که همیشه در حال کار کردن است و 
خواب کافی ندارد، ولی اینگونه نیست. مغز برای 
درســت کار کــردن نیازمند خــواب کافی اســت و 
ســاعت خواب کافی بین افراد مختلف متفاوت 
است، ولی معموال این عدد باید حداقل ۶ ساعت 
گر  در شبانه روز باشد. نباید فراموش کنیم که ما ا
زمان بیداریمان را به خوبی برنامه ریزی کنیم و از 
آن استفاده مفید کنیم نیاز نیست با بی خوابی به 
متابولیسم بدن خود ضربه های جبران ناپذیری 

وارد کنیم!

گــر رایانه شــما به درســتی بــوت نمی شــود تا به  ا
شــما امکان اجرای بازیابی سیســتم را بدهد، یا 
تقریبا بالفاصله خراب می شود، می توانید ابزار را 
از »گزینه های راه اندازی پیشرفته« ویندوز ۱۰ اجرا 
 System Restore کنید. در اینجا نحوه دسترسی به

با استفاده از این روش آورده شده است.
۱- کامپیوتر خود را راه اندازی یا راه اندازی مجدد 
کنیــد، ســپس کلیــد F۱۱ را در حیــن بوت شــدن 
فشار دهید. همچنین، هنگام راه اندازی مجدد 
سیستم، کلید Shift را نگه دارید. یک صفحه آبی 
ظاهر می شود که از شــما می خواهد "یک گزینه 

را انتخاب کنید". "عیب یابی" را انتخاب کنید.
کنون با صفحه "گزینه های پیشــرفته" روبرو  ۲. ا
گر نه، به دنبال دکمه ای با آن نام  خواهید شــد. ا
بگردید و روی آن کلیک کنید. در هر صورت، گزینه 

System Restore را انتخاب کنید.
۳. حساب ویندوز خود را انتخاب کنید، رمز عبور 
خود را وارد کنید، ســپس روی Continue کلیک 
کنید. با این کار ویزارد بازیابی سیستم باز می شود. 
همانطور کــه در بخش قبــل توضیح داده شــد، 
کنون می توانید رایانه شخصی خود را به وضعیت  ا

کار قبلی خود بازگردانید.

پس از دو سال،

کار می کند کس هم  کنون بر روی فایرفا اسکایپ ا

که آن ها را از بقیه متمایز می کند ۳ عادت بیزینسمن ها 

کنیم؟ چگونه از System Restore استفاده 

فناوری

خواندنی ها

فناوری

هنگام استفاده از گوشی های اندرویدی
 این نکات را به یاد داشته باشید

اشــتباهاتی هنگام اســتفاده از 
گوشی های اندرویدی وجود دارد 
که ممکن است به کالهبرداران 
بــرای نصــب بدافــزار و باج افــزار کمک کنــد و برای 
جلوگیری از این اتفاق، الزم است از این اشتباهات 

خودداری کنید.
گر از یک تلفن اندرویدی استفاده می کنید، توجه  ا
به آنچه دانلود می کنید و برنامه هایی که به اطالعات 
خصوصی شما دسترسی دارند، مهم است. اندروید 
به عنوان محبوب ترین سیستم عامل گوشی های 
هوشــمند در جهان، توجه هکرها، کالهبــرداران 
و تبلیغ کنندگان را به خود جلب می کنــد. به غیر از 
بدافــزار، برنامه هــای بی شــماری وجــود دارند که 
با نمایش مداوم تبلیغــات درآمدزایــی می کنند و 
باعث کاهش سرعت گوشی می شوند. وب سایت 
گجت نیــوز بــه اشــتباهاتی که هنــگام اســتفاده از 
تلفن های اندرویدی به کالهبرداران کمک می کند، 

اشاره کرده است.
     نگه داشتن نرم افزارهای bloatware هنگام 

خرید گوشی جدید
نرم افزارهای Bloatware )نرم افزارهایی که در ازای 
کارایی و ســود اندک، فضا و منابع زیادی را مصرف 
می کنند( به سادگی فضا را اشغال می کنند و حتی 
ممکن است باعث ایجاد مشکالت پایداری شوند. 
در صورت امکان، همیشــه بالفاصله پس از خرید 
یک گوشــی جدید، آنها را از گوشــی حــذف کنید. 
همچنین، برخی از برنامه های کمتر شناخته شده 
به اجبار روی گوشی نصب می شوند که می توانند 
تبلیغات نشان دهند، دستگاه شما را ردیابی کنند 

و حتی لیست مخاطبین شما را بدزدند.
     ایمن نکردن گوشی اندرویدی در برابر سرقت

هر زمان که یک تلفن هوشمند اندرویدی جدید 
 Google's find device خریداری می کنید، سرویس
را فعال کنید. این به شما کمک می کند گوشی خود 
را در صورت گم شدن یا دزدیده شدن ردیابی کنید. 

زیرا سارقان دیگر فقط به دستگاه شما عالقه ندارند، 
بلکه مشتاق به سرقت اطالعات شما نیز هستند. 
همچنین، با تغییر تنظیمات، صفحه قفل را ایمن 
کنید تا هیچ کس نتواند بدون وارد کردن رمز عبور، 
داده  تلفن همــراه را غیرفعال کــرده و یا دســتگاه را 

خاموش کند.
     بررسی نکردن لیست برنامه های 

دانلودشده در تنظیمات
مرور لیست برنامه های دانلودشده در تنظیمات 
را به یک عادت تبدیل کنید. بسیاری از بدافزارها 
یا جاســوس افزارها وجــود دارند کــه آیکونی ایجاد 
نمی کنند و به ســادگی داخل گوشــی شما پنهان 
برنامه هــای  لیســت  کل  بررســی  می شــوند. 
دانلودشــده ممکــن اســت بــه شــما کمــک کنــد 

برنامه های ناشناخته را شناسایی کنید.
     عدم حذف برنامه های قدیمی یا 

استفاده نشده
گــر مدتی اســت از برنامــه ای اســتفاده نکرده اید،  ا

گر برخی  بهتر اســت آن را حذف کنید. همچنین ا
از برنامه های قدیمی در گوشــی شــما وجود دارد، 
آنهــا را نیز حــذف کنید. نگــه داشــتن برنامه های 
قدیمی یــا استفاده نشــده صرفا حافظه را اشــغال 
می کند و همچنین از آنجایی که این برنامه ها به روز 

نمی شوند، ممکن است باعث بروز بدافزار شوند.
     استفاده از رمز عبور یکسان برای حساب 

گوگل و به روزرسانی نکردن
همیشه رمز عبور حســاب گوگل خود را به صورت 
دوره ای تغییر دهید. تغییر رمز عبور از شما در صورت 

نقض حریم خصوصی محافظت می کند.
     اجازه نصب برنامه های شخص ثالث از 

منابع ناشناس
به شدت توصیه می شــود که امکان نصب برنامه 
را از منابع ناشــناس در منوی تنظیمات غیرفعال 
کنید. ایــن گزینــه از نصــب مخفیانــه برنامه هــا 
و همچنیــن از نصــب برنامه هــای منابعــی غیــر از 

گوگل پلی جلوگیری می کند.

استفاده از فایل های APK برای نصب برنامه ها
گر نمی دانید فایل های APK چگونه کار می کنند،  ا
بسیار توصیه می شود که برنامه ها را فقط از فروشگاه 
گوگل پلی دانلــود کنید. برنامه های زیــادی وجود 
دارنــد کــه در گوگل پلی یافــت نمی شــوند و باید با 
دانلود فایل APK نصب شوند. با این حال، این کار 
خطرات خاص خود را دارد، زیرا این برنامه ها توسط 

گوگل تأیید نشده اند.
     نخواندن شرایط و ضوابط، مجوزها قبل از 

دانلود برنامه ها
خواندن مجوزهای مورد نیاز و شرایط را قبل از دانلود 
یک برنامه، به یک عادت تبدیل کنیــد. هر زمان 
که برنامــه ای مجوزهای بیــش از حد درخواســت 
می کند، باید صحت برنامــه را زیر ســوال ببرید. به 
عنوان مثال، یک برنامه برای عوض کردن صفحه 
گوشی، ممکن است به دسترسی به گالری شما نیاز 
داشته باشد، اما نباید برای دسترسی به دفترچه 

تماس یا میکروفون شما درخواست دهد.

فناوری

داستان کوتاه

واتس اپ برنامه پیام رسانی است که خود را 
بسیار ایمن می داند و همه پیامها و تماسهای 
ویدیویی در این اپلیکیشن رمزنگاری سر به 
سر می شوند که ارتباطات کاربران را غیرقابل 

رهگیری می کند.
      چگونه واتس اپ را در اندروید قفل کنیم؟

۱- واتــس اپ را در گوشــی اندرویدی خــود 
باز کنید.

۲- ســه نقطه ای که در گوشه سمت راست 
باالی صفحه وجود دارد را بزنید و تنظیمات 

)Setting( را انتخاب کنید.
۳- به حساب )Account( بروید.

۴- به حریم خصوصی )Privacy( بروید.
۵- در انتهای صفحه گزینه قفل اثر انگشت 

)Fingerprint Lock( را بزنید.
۶- در صفحه "قفل اثرانگشت" باز کردن قفل 
با اثر انگشــت را با کشــیدن دکمه به ســمت 
راست فعال کنید. سپس با لمس حسگر با 

انگشت، اثر انگشت خود را تایید کنید.
گــر برنامــه را بســتید،  ۷- انتخــاب کنیــد ا
اپلیکیشــن واتس اپ پس از چــه مدتی باید 
برای فراهم کردن دسترســی مجدد شما به 

برنامه فیس آی دی بخواهد. 
می توانید بین "فورا"، "پــس از یک دقیقه" یا 

"پس از ۳۰ دقیقه" انتخاب کنید.
چگونه واتس اپ را در آیفون قفل کنید؟

می توانیــد واتــس اپ را در آیفــون بــا فیــس 
آی دی یــا تــاچ آی دی قفــل کنید. هــر مدل 
آیفونــی کــه داشــته باشــید این کار فرآینــد 

مشابهی دارد.
۱- واتس اپ را در آیفون باز کنید.

۲- به گزینه تنظیمات در سمت راست پایین 
صفحه مراجعه کنید.

۳- وارد بخش حساب شوید.
۴- وارد حریم خصوصی شوید.

ک )قفــل  ۵- در پاییــن صفحــه اســکرین ال
صفحه( را انتخاب کنید.

۶- در صفحه "قفل صفحه" قابلیت امنیتی 
فیــس آی دی یــا تــاچ آی دی را مشــاهده 
خواهید کرد. دکمه را به سمت راست بکشید 

تا این قابلیت فعال شود.
۷- مدت زمانی که برای ورود مجدد به برنامه 
در صورت بسته شدن آن باید از فیس آی دی 
استفاده کنید را مشــخص کنید. می توانید 
بین گزینه های "فورا"، "پــس از یک دقیقه"، 
"پــس از ۱۵ دقیقــه" یــا "پــس از یک ســاعت" 

انتخاب کنید.

در راه برگشــت بــه خانــه بــودم، هــوا بدجورى 
توفانی بــود وپســر و دختر کوچکی حســابی از 
سرما مچاله شده بودند. هر دو لباس هاى کهنه 
و گشادى به تن داشتند و پشــت در خانه می 
لرزیدند. پسرک پرسید: ببخشین خانم! کاغذ 

باطله دارین؟
کاغذ باطلــه نداشــتم و وضــع مالــی خودمان 
هم چنگی بــه دل نمــی زد و نمی توانســتم به 
آن ها کمکی کنم. می خواســتم یک جورى از 
ســر خودم بازشان کنم که چشــمم به پاهاى 
کوچک آن ها افتاد که توى دمپایی هاى کهنه 

کوچکشان قرمز شده بود.
کائوى گرم  گفتم: بیایین تو یه فنجون شــیرکا

براتون درست کنم.
آن هــا را داخل آشــپزخانه بــردم و کنــار بخارى 
نشــاندم تــا پاهایشــان را گــرم کننــد. بعد یک 
کائو و کمی نان برشــته و مربا به  فنجان شیرکا

آن ها دادم و مشغول کار خودم شدم.
زیر چشــمی دیدم کــه دختر کوچولــو فنجان 
خالی را در دستش گرفت و خیره به آن نگاه کرد. 

بعد پرسید: ببخشین خانم! شما پولدارین؟
نگاهــی بــه روکــش نــخ نمــاى مبل هایمــان 

 انداختم و گفتم: من؟ نه!
دختر کوچولو فنجان را با احتیاط روى نعلبکی 
گذاشت و گفت: آخه رنگ فنجون و نعلبکی اش 

به هم می خوره.
آن ها در حالی که بسته هاى کاغذى را جلوى 
صورتشــان گرفته بودند تا باران به صورتشان 

شالق نزند، رفتند.
فنجان هاى سفالی آبی رنگ را برداشتم و براى 
اولین بار در عمرم به رنگ آن ها دقت کردم. بعد 
سیب زمینی ها را داخل آبگوشت ریختم و هم 
زدم. ســیب زمینی، آبگوشت، ســقفی باالى 
ســرم، همســرم، یــک شــغل خــوب و دائمی، 

همه این ها به هم می آمدند.
صندلی هــا را از جلــوى بخــارى برداشــتم و 
سرجایشان گذاشــتم و اتاق نشیمن کوچک 
خانــه مــان را مرتب کــردم. لکه هــاى کوچک 
ک نکــردم. می  دمپایــی را از کنــار بخــارى، پــا
خواهم همیشه آن ها را همان جا نگه دارم که 
هیچ وقت یادم نرود چه آدم ثروتمندى هستم.

چگونه واتس اپ را 
کنیم؟ ایمن تر 

ثروتمند

نام فالفل با شهرهای جنوبی ایران 
گره خورده اســت. آماده کردن این 
غــذای گیاهی کــه فلفــل فراوانش 
به آن طعمی خاص و خوشایند داده است، ساده تر از 

چیزی است که همیشه فکر می کردید.
فالفل لبنانــی یکــی از غذاهــای بین المللی اســت که 
گر  بــا ذائقــه ما ایرانی هــا هــم بســیار جــور در می آیــد. ا
می خواهید فالفل  ها را با سس میل کنید، بهتر است که 
سس گوجه فرنگی خانگی باشد که از نمک کمی تهیه 
شده و گوجه فرنگی تازه در آن به کار رفته باشد. ترشی 
نیز یکی از همراهان اصلی این غذاست. البته می توانید 
فالفل لبنانــی را با برگ هــای تازه کاهــو و گوجه فرنگی 
حلقه شده نیز میل کنید. نوشیدنی مناسب این غذا نیز 
می تواند یک لیوان شربت آب لیمو البته طعم دار با عرق 
نعنا باشد تا به هضم غذایتان کمک کند. با ما همراه 

باشید تا طرز تهیه فالفل لبنانی خانگی را یاد بگیریم.
     مواد الزم

 ۳۸۰ گرم باقالی خشک
 ۳۸۰ گرم نخود

 ۲ حبه سیر درشت کوبیده
 یک عدد پیاز درشت )ریز خردشده(
۴ عدد بزرگ پیازچه )ریز خردشده(

 یک عدد فلفل سبز قلمی تند )ریز خرد شود(
 یک قاشق غذاخوری بکینگ پودر

 ۳ قاشق غذاخوری آرد
 یک فنجان جعفری خردشده

 یک قاشق مرباخوری پودر تخم گشنیز
 ۱/۵ قاشق مرباخوری پودر زیره سبز

 نمک و فلفل
 روغن برای سرخ کردن

     طرز تهیه فالفل لبنانی خانگی
     مرحله اول

باقال و نخود را از قبل خیس کنید. سپس آن ها را پوست 
بگیرید با گوشت کوب یا در مخلوط  کن به طور کامل خرد 
کنید. سپس سیر، پیاز، پیازچه و بقیه مواد را اضافه کنید 
و دوباره هم بزنید تا کامال نرم و پوره شوند. مخلوط را یک 

ساعت کنار بگذارید.
     مرحله دوم

پس از اســتراحت مایــه، گلوله هایــی به اندازه گــردو از 
مخلــوط بردارید و بــه صــورت گلوله های کوچــک در 

دست شکل دهید.
     مرحله سوم

آن ها را در سینی بچینید و بگذارید ۱۵ دقیقه دیگر بماند. 
سپس در روغن فراوان سرخ کنید تا طالیی شود.

فالفل لبنانی خانگی

دستپخت

دانستنی های فناورانه


