
اولویت تامین آب شرب است: 

تنها برای ۳ ماه آب در پشت سد باقی است
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زری بافی یکی از صنایع دستی اصفهان است که البته به ندرت در بازار دیده می شود و رفته رفته این هنر رو به نابودی 
است.  احمد صالحیان سرپرست کارگاه زری بافی گفت: زری یا زربافت به پارچه ای گفته می شود که تارو پود آن ابریشم 
و یکی ازپودهای آن گالبتون است، نخ گالبتون تلفیقی ازطال، نقره و ابریشم است و به خاطر وجود این نخ در پارچه 

به آن زری یا زربفت گفته می شود.
وی افزود: در گذشته در بافت زربفت مرغوب از گالبتون با روکش فلز طال و نقره استفاده می شد که گران قیمت و خاص 
طبقه اشراف و درباریان بود؛ ولی پارچه های زربفتی با الیاف گالبتون که روکش آن ها از فلزات ارزان قیمت بود بافته 
می شد و مورد استفاده مردم عادی بود. صالحیان با بیان اینکه از جمله نکات مهم در بافت پارچه زربافت استفاده از 
نخ های نازک طال ونقره است، خاطرنشان کرد: برای بافت این پارچه از رنگ بندی پیچیده ای استفاده نمی کنند برای 

نخ تار در نهایت از دو رنگ و برای نخ پود از شش رنگ استفاده می شود.
وی اذعان کرد: گالبتون رشته ی سیمی بسیار نازک است که درون آن یک رشته نخ ابریشم قرار دارد و بر روی آن، الیه ای 
از زر یا طال کشیده شده است دو نوع گالبتون وجود دارد گالبتون خارجی که از هند می آید و بسیار ظریف است و 

گالبتون ایرانی که تنها در اصفهان ساخته می شود.

زری بافی هنر اصیل اصفهانی اما رو به فراموشی 

چرا آب پشت 
سد زاینده رود را نمی شود 

کرد؟ رهاسازی 

آخرین وضعیت تامین کاالهای اساسی در کشور؛

واردات بیش از ۴۰۰ هزار تن 
برنج

افزایش هزینه خانوارها 
چقدر است؟

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( 
اصفهان: 

بسیج به دنبال ایجاد 
محله اسالمی است

نخاله های ساختمانی 
بالی جان محیط زیست 

2

2

2

۳ بازیکن سابق سپاهان: تیم های مدعی 
صالبت ندارند

افزایش پنج برابری مصرف اینترنت در اصفهان

۶

 ۳

مدیر دفتر مطالعات و پژوهش میراث فرهنگی اصفهان:

گردشگری استان اصفهان  برند 
تدوین می شود
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# اصفهان  تنها  نیست

نخستین بار پس از یکپارچه شدن شرکت های 
آبفای شهری و روستایی صورت گرفت؛

آغاز اجرای تاسیسات فاضالب 
11 روستای شهرستان فالورجان

۳

۳
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۵

مبادا »آب«، خانه  اتحادمان را خراب کند؟
مگر غیر از این بود که در زمان جنگ ایران و عراق که »خوزستان« 
تحت شدیدترین حمالت بعثی ها قرار داشت، »اصفهان« و »یزد« 
و »چهارمحالی« با شنیدن آهنگ »لری« »دایه دایه وقت جنگه« 
دست در دست یکدیگر عازم میدان نبرد شدند و اجازه ندادند 

ذره ای از این کهن بوم به دست دشمن بیفتد؟     
این روزها که »آب« و مسایلش یکی از اخبار مهم و در صدر 
است و اصفهانی و یزدی و چهارمحالی و خوزستانی از آن 
سخن می گویند، یک چیز بیش از هر چیز دیگر نگرانم می کند 
و آن، شکسته شدن پیوند و اتحاد هزاران ساله ی مردمان این 

سرزمین است.
ترک و فارس و لر و کرد و عرب و بلوچ و گیلکی و یزدی و اصفهانی 
و شمالی و جنوبی و شرقی و غربی، صدها و صدها سال در کنار 
هم به مسالمت زیسته اند و البته، از زمان پیچیدن گلبانگ اذان 
محمدی در آسمان ملک ایران، این پیوند و اتحاد چند چندان 
شده؛ چرا که این بار، به جای تعلقات سرزمینی و مرزی، »خدا« 
پیوند زننده ی قلب ها و دل های مردمان این سرزمین شده است.

مردمان این سرزمین از روزگاران دور و دیر، همواره فراز و 
نشیب های زیادی را به چشم دیدند و سختی ها و مرارت های 
گوناگونی چشیدند؛ اما هرگز نشنیدم که پشت یکدیگر را خالی 
کنند و خودخواهی را بر دگرخواهی ترجیح دهند؛ بلکه در 
دشوارترین لحظات و آنات، دست در دست یکدیگر دادند و اسالم 

را و ایران را با جان و دل و تن و مال حفظ کردند.
می دانم و می دانید که آب بسیار بسیار  بسیار مهم است و جهان 

هستی به آن زنده است؛ قرآن، این کتاب یگانه ی خدا در باب آن 
فرموده است: و جعلنا من الماء کل شی ء حی: و با آب، همه چیز 

را زنده گردانیدیم.
آب اگر نباشد، زندگی وجود نخواهد داشت و همه خواهیم مرد. 
اما، مبادا این »آب«، بهانه ای برای خشکاندن ریشه درخت 
اتحادمان شود؟ مبادا خواب باشیم و این »آب«، اتحادمان را و 

پیوستگی مان را بدزدد؟
نمی گویم فریاد از آب و مطالبه آن اشکال دارد؛ بلکه خوب است و 

مطلوب است؛ اما می خواهم بگویم:
آهای اصفهانی اسم و رسمدار، آهای چهارمحالی چابک و 
چاالک، آهای یزد یزدان پرست، آهای خوزستانی خونگرم و 
خاک دوست، مبادا با »آب« پیوندهایمان و پیوستگی هایمان آب 
برود و درخت بلندباالی »اتحاد« و »برادری«، این گرامی نعمت 
خداوند به این سرزمین سرافراز دچار َکَمکی خدشه و آسیب شود. 
شک نیست که تا وقتی »خدا« در خاطر ماست و در شعار و شعور 
ما جلوه گر است، هیچ چیزی و هیچ کسی نمی تواند ما را از هم 

جدا کند؛ ما »برادریم«.

به مناسبت هفته بسیج، دو طرح آبرسانی و نیروگاه 
روستاهای  در  خانگی  کوچک  مقیاس  خورشیدی 
جعفرآباد و ابراهیم آباد خوروبیابانک به بهره برداری رسید.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان خوروبیابانک 
گفت: برای اجرای طرح آبرسانی، ۴۵۰ میلیون ریال از 
محل قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه صاحب الزمان با 
مشارکت آبفا و دهیاری و شورای روستاهای جعفرآباد و 

ابراهیم آباد هزینه شده است.

سرهنگ حسن ترکی افزود: در این طرح، هزار و ۵۰۰ متر 
کانال حفر لوله گذاری انجام و آب شرب شهرک های جدید 

روستا تامین شد.
وی با اشاره به اجرای طرح نیروگاه خورشیدی کوچک 
طرح  هر  راه اندازی  هزینه  افزود:  خانگی  مقیاس 
خانگی ۶۷۰ میلیون ریال است که تاکنون، ۴۷ نیروگاه 
در  کیلوواتی   ۵ خانگی  مقیاس  کوچک  خورشیدی 

شهرستان احداث شده است.

درباره یزد، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان:

دستت را به من بده برادر 

افتتاح دو طرح در خور 

ایمان خواجه
مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان

اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهــان درنظــردارد دو بــاب مغــازه واقــع در خیابــان میــر خ مصلــی جنــب اداره کل را ازطریق مزایده 
کتبــی بصــورت غیرحضــوری برابــر قانــون موجــر و مســتاجر مصــوب ســال 7۶ و آییننامــه اجرایــی آن بــه متقاضیــان واجــد شــرایط بــه مدت 
گــذار نماینــد. جهــت اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن چهاررقمــی 2۵29 داخلــی ۳1۴9 واحــد مالــی و یــا بــه  یکســال شمســی بــه اجــاره وا

ســایت اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهــان بــه نشــانی https://esfahan.oghaf.ir قســمت مزایــده مراجعــه نماییــد.
کاری روز یکشــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰9/21  کل اوقــاف اســتان تــا پایــان ســاعت  مهلــت شــرکت در مزایــده و تحویــل مــدارک بــه دبیرخانــه اداره 

12۳119۰ / م الفمی باشــد.

گهی مزایده آ

فرید شریعت زاده - شهردار شاپورآباد

شــهرداری شــاپورآباد بــه اســتناد صــورت جلســه ۴ بــه شــماره ۶/۴9 مــورخ 1۴۰۰/۰۶/1۴ و صــورت 
ــه شــماره ۶/8۳ مــورخ 1۴۰۰/۰8/2۵ شــورای محتــرم اسالمی شــهر درنظــردارد   جلســه اصالحیــه 9 ب
ک زمیــن بــا کاربــری تجــاری واقــع در ضلــع شــمالی مدرســه ســمیه )جنــب کانــال آب(  تعــداد ۴ پــا
شــهر شــاپورآباد را ازطریــق مزایــده عمومی بشــرح زیــر و بــه صــورت نقــد و اقســاط بــه طــوری کــه مبلــغ 
گــردد را بــه  ۶۰% قیمــت پیشــنهادی بــه صــورت نقــد و مابقــی طــی ۴ مــاه توســط متقاضــی پرداخــت 
کلیه متقاضیان دعوت می شــود جهت بازدید از محل و دریافت اطالعات  فروش برســاند. بنابراین از 
بیشــتر و همچنیــن اخــذ اســناد و مــدارک مزایــده در مــدت زمــان تعییــن شــده بــه شــهرداری شــاپورآباد 

مراجعه نمایند.
1( برنــده مزایــده می بایســت مبلــغ زمیــن را بــه صــورت نقــدی بــه حســاب شــماره ۰11۰۶91۰92۰۰۴ نــزد 

بانــک ملــی شــعبه دولــت آبــاد واریــز و فیــش آن را بــه شــهرداری تحویــل نمایــد.
2( متقاضیــان می بایســت مبلــغ ۵% قیمــت کل زمیــن را )قیمــت پایــه( به صــورت وجه نقد به حســاب 
شــماره ۰1۰7۶77۵۵8۰۰8 نــزد بانــک ملــی شــعبه دولــت آبــاد به عنوان ســپرده شــرکت در مزایــده واریز و 

یــا معــادل آن ضمانــت نامه بانکــی ارایه نمایند.
۳( متقاضیــان بایــد قیمتهــای پیشــنهادی خــود را براســاس شــرایط مزایــده تــا پایــان وقــت اداری روز 
چهارشنبه مورخ 1۴۰۰/۰9/17 به دبیرخانه حراست شهرداری شاپورآباد تسلیم و رسید اخذ نمایند.
۴( شــرکت کننــدگان بایــد منــع مداخلــه کارمنــدان دولــت را رعایت بنماینــد و کمیســیون در رد یا قبول 

یــک یــا کلیــه پیشــنهادات مختار می باشــد.
ــه  کلی ــور  ــا حض ــورخ 1۴۰۰/۰9/18 ب ــنبه م ــح روز پنجش ــاعت 9 صب ــیده در راس س ــنهادات رس ۵( پیش
اعضای کمیســیون عالی معامالت شــهرداری شــاپورآباد که در محل شــهرداری تشکیل می گردد مورد 

بررســی قــرار خواهــد گرفــت. ضمنــا شــرکت متقاضیــان در جلســه کمیســیون بالمانــع می باشــد.
۶( ســپرده نفــر اول، دوم و ســوم درصــورت حاضــر نشــدن بــه عقــد قــرارداد بــه ترتیــب بــه نفــع شــهرداری 

ضبــط خواهــد شــد.
گهی روزنامه در مرحله اول و دوم برعهده برنده مزایده می باشد و به پیشنهادات مشروط  7( هزینه آ

1227۳۳7 / م الفو مخدوش یا خارج از زمان تعیین شــده ترتیب اثر داده نخواهد شــد.

نوبت چاپ دوم
گهی مزایده فروش زمین )نوبت اول( آ



سال پنجم - شماره 1287
یکشنبه  7  آذر 1۴۰۰ - 22 ربیع الثانی 1۴۴۳

28 نوامبر    2۰21 اقتصاد2

با دستور رئیس جمهور مبنی بر پیگیری وضعیت 
خودروهــای دپو شــده در گمرک، پیــش نویس 
پیشنهادی از سوی گمرک ایران جهت تصویب 
در هیات وزیران، به وزارت اقتصاد ارائه شده تا در 
هیات دولت مورد بررســی  قــرار گیــرد. در صورت 
تصویب، مهلت شش ماهه ای در اختیار صاحبان 
خودروهای رسوبی قرار می گیرد تا طبق ضوابط 

تعیین شده نسبت به ترخیص اقدام کنند. 
جریــان تعییــن تکلیــف خودروهــای دپو شــده 
در گمــرک بــه ۱۲ هــزار و ۲۶۱ خودرویــی کــه طــی 
سال های گذشته وارد گمرک و بنادر شد ولی به 
دلیل تغییر سیاست دولت و ممنوعیت واردات 
امکان ترخیص پیدا نکرد، برمی گردد که در نهایت 
بعــد از چنــد دوره مصوبــه هیــات دولــت، ۱۰ هزار 
و ۱۲ دســتگاه ترخیــص و ۲۲۴۹ دســتگاه باقــی 
مانده است. در دولت ســیزدهم بار دیگر تعیین 
تکلیف ایــن خودروهــا مطــرح شــد و گمــرک نیز 
چندی پیــش گزارشــی از وضعیــت خودروهای 
رســوبی به وزارت اقتصاد ارائــه کرد. این در حالی 
است که به تازگی با توجه به دستور رئیس جمهور 
مبنی بر پیگیری جدی برای تعیین تکلیف این 
خودروها، گمرک ایران، پیش نویس مصوبه  برای 
ترخیص خودروهای رســوبی را آماده و بــه وزارت 

اقتصاد ارائه کرد تا در دولت مطرح شود.
      ثبت سفارش باید باز شود

پیش نویــس پیشــنهادی بــرای تصویــب در 
هیات وزیــران که از ســوی ارونقی- معــاون فنی 
گمرک ایران - به وزارت اقتصاد ارائه شــده است،  
بر لزوم باز شدن ثبت سفارش برای تعیین تکلیف 
کید دارد؛ به طوری  بخش زیادی از این خودروها تا
که اعالم شده اســت ثبت ســفارش برای واردات 
خودروهای سواری که تا تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ 
کن گمرکی و مناطــق ویژه و  دارای قبــض انبار اما
آزاد هستند به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز 
متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی بالمانع 

خواهد بود، بنابراین کلیه ثبت سفارش های قبلی 
خودرو اعم از بانکی و غیربانکی لغو خواهد شد.

خودروهایی که تا ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ دارای قبض 
انبار بوده و با رویه بانکی تأمین ارز شده  است نیز  
با پرداخت مابه التفــاوت نــرخ ارز دریافتی با نرخ 
سامانه نیما و با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص 
است و هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت 

سفارش ها ممنوع خواهد بود.
      سود بازرگانی ۴۰ درصد مازاد برای ترخیص

همچنین اعالم شده است خودروهای با ارزش 
بیش از ۴۰ هزار دالر با محاسبه و پرداخت ۴۰ درصد 
سود بازرگانی، مازاد بر مأخذ حقوق ورودی قابل 

ثبت سفارش و ترخیص هستند.
      امکان ترخیص باالی ۲۵۰۰ سی سی 

نیست مگر...
درمورد خودروهای سواری با حجم موتور باالتر از 
کید بر اینکه امکان ترخیص  ۲۵۰۰ سی سی نیز با تا
کید شــده  وجود ندارد، موارد اســتثنا مطرح و تا
اســت خودروهای ســواری مربوط بــه جانبازان 
طبق مصوبه بهمن ماه ۱۳۸۷ و اصالحات بعدی 
آن که تا شهریور ماه ۱۳۹۳ وارد گمرک شده و دارای 
ثبت سفارش هســتند، از این موضوع مستثنی 

بوده و امکان ترخیص خواهند داشت.
      امکان ورود باالی ۲۵۰۰ سی سی به 

مناطق آزاد
در مناطــق آزاد نیز ترخیص خودروهای ســواری 
بدون الــزام بــه رعایــت محدودیت حجــم موتور 
۲۵۰۰ ســی ســی که تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ بــرای آن ها 
توسط مناطق آزاد قبض انبار صادر شده با رعایت 
مقررات مربوطه،جهت شــماره گذاری و تردد در 
محدوده مجاز تعیین شــده در مناطق آزاد قابل 

ترخیص است.
      ترخیص خودروهای دارای پرونده 

قضایی مشمول قید زمان نیست
در حالــی مهلــت تعییــن تکلیــف و ترخیــص 
خودروهای رســوبی شــش ماه تعیین شــده که 
خودروهای دارای پرونده قضایی را از لحاظ زمانی 
در بر نمی گیرد؛ به طوری که در پیش نویس آمده 
انجام تشــریفات گمرکی و ترخیــص خودروهای 
دارای پرونده قضایی که رأی قطعی منع پیگرد یا 
برائت آن ها از سوی مرجع رسیدگی کننده صادر 
می شود مشمول قید زمانی برای ترخیص نیست 

و با رعایت مقررات ترخیص می شود.

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفت: برای شــتاب 
بخشیدن به روند توسعه اقتصادی، دولت مصمم 
است تا سیاست های اختالل زا مانند ارز ترجیحی را 

از نظام اقتصادی کنار بگذارد.
بــه گزارش ایرنا، سیداحســان خانــدوزی اظهار کر 
د: برخــی سیاســت های اختــالل زا عــالوه بــر آنکــه 
پیامدهای منفی پرشماری در رونق تولید بر جای 
می گذارد موجب کسری بودجه عمومی کشور هم 
می شــوند. وی با اشــاره به عزم جــدی دولت برای 
اصالح اختصاص ارز ترجیحی افزود: تالش می شود 
روند اجرای این اصالحات و حذف آن در کشــور به 
نحوی پیاده سازی شود که به شوک اقتصادی در 

جامعه منجر نشود.
غ از  وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی ادامــه داد: فــار
حذف سیاســت های اختالل زا، بایــد متغیرهای 
اقتصادی تعیین تکلیف شــوند تا تکلیف سرمایه 
گذاران در بخش هــای مختلف صــادرات و واردات 

مشخص شود.
خاندوزی با اشاره به تعداد زیاد پروژه های نیمه تمام 

گر در روند اختصاص اعتبار به  در کشور تصریح کرد: ا
پروژه های نیمه تمام به شکل فعلی ادامه یابد برای 

اتمام این پروژه ها ۲۷ سال زمان نیاز داریم.
به گفته وی دولت برای اتمام این پروژه ها به کسب 

منابع درآمدی نوین نیازمند است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: باید نسبت 
به ورود جدی شــرکای خارجی، تأمین روش های 
جدید فاینانس بدون اتکا به بودجه دولت و استفاده 
از ظرفیت صندوق پروژه های بازار سرمایه توجه تا 

برخی از کمبودهای اعتباری جبران شود.
خانــدوزی گفــت: دولت ســیزدهم مصمم اســت 
تا بســتر را برای ورود همــه فعاالن و عالقمنــدان در 
حوزه سرمایه گذاری تسهیل کند تا سرمایه گذاران 
با حداقل زمان ممکن و راحت ترین شرایط وارد بازار 

کسب و کار و تولید شوند.
وی اضافــه کــرد: عــالوه بــر تســهیل بــرای ورود 
سرمایه گذاران در نظر داریم به واحدهای پیشران 
اقتصادی مشــوق های خاص اعطا کنیــم و یکی از 
مسائلی که باید به آن توجه ویژه شود مقوله پنجره 
واحد است که نیازمند آن است که با حذف مسائل 
بروکراسی )کاغذبازی( و فرساینده و فسادآفرین کنار 

گذاشته شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد دولت در تالش 
است تا از ظرفیت کشورهای اوراسیا استفاده کند 
موضوعی که تا کنون بالاستفاده مانده بود موضوع 
گشایش های زیادی برای جمهوری اسالمی ایران 

رقم خواهد زد.

سرپرســت معاونــت حفاظــت و بهره بــرداری 
شــرکت آب منطقه ای اســتان اصفهــان گفت: 
نمی تــوان بــرای اضافــه برداشــت از چاه هــا 
مجوزی صادر کرد، البته همکاران ما به دنبال 
یافتن چاه های جایگزین در منطقه هستند. از 
روز چهارشنبه گذشته بازدیدهای میدانی هم 
انجام شده است تا این چاه ها جایگزین شود.

محمــود چیتیــان در رابطه با آخریــن وضعیت 
فعالیــت کارواش هــا در اصفهــان اظهــار کــرد: 
پیــش از ایــن از چاه هــای اضطــراری مجــوزدار 
کــه ظرفیت داشــت، آب مــورد نیــاز کارواش ها 

تأمین می شد.
گاوداری هــا،  وی افزود: ایــن چاه هــا بــرای 
دامداری ها، مرغداری هــا، کارواش ها و برخی 
کنون ظرفیت  از صنایع اســتفاده می شــد که ا
برداشت از آن ها رو به اتمام است و نمی توانیم 

اجازه اضافه برداشت به آن ها بدهیم.
سرپرســت معاونــت حفاظــت و بهره بــرداری 
شــرکت آب منطقه ای اســتان اصفهــان گفت: 
نمی توان بــرای اضافه برداشــت از ایــن چاه ها 
مجوزی صادر کرد، البته همکاران ما به دنبال 
یافتن چاه های جایگزین در منطقه هستند. از 
روز چهارشنبه گذشته بازدیدهای میدانی هم 
انجام شده است تا این چاه ها جایگزین شود.

چیتیان اضافه کرد: باید بپذیریم که در شرایط 
نرمال نبوده و با بحران آب مواجه هستیم، هر 
چاهی هم که ظرفیت داشــته باشــد نیــز برای 

استفاده اضطراری در نظر گرفته خواهد شد.
وی ادامه داد: جلوگیری از فرونشست اهمیت 
بیشــتری نســبت بــه فعالیــت اصنــاف دارد، 
بنابرایــن از برداشــت اضافــه از ســفره های آب 

زیرزمینی جلوگیری می شود.

در صورت تصویب دولت انجام می شود :

ترخیص خودروهای وارداتی با ۶ شرط

خبر

هر چنــد از دیرباز حضــور تجار ایرانــی در بازار 
جهانی خشــکبار، حضوری قدرتمنــد بوده 
اما به نظر می رسد در ســال های اخیر، زنگ 
خطرهای جدی برای از دست رفتن این بازار 

به صدا در آمده است.
بــه گزارش ایســنا، خشــکبار ایرانی در کنــار 
فــرش، از گذشــته دور اصلی تریــن کاالی 
صادراتی ایــران را تشــکیل می دادنــد و ایــن 
محصــوالت در بســیاری از نقــاط جهــان بــا 
نام ایران شناخته می شوند. با این وجود اما 
در ســال های گذشته بســیاری از کشورها با 
ورود به عرصه تولید این محصوالت، بخشی 

از بازار را از تاجران ایرانی گرفته اند.
بر اساس اطالعات جدیدی که اتاق بازرگانی 
تهران منتشر کرده، خطر جدیدی که تجارت 
کی ایــران را تهدید می کند  محصــوالت خورا
در دو کاالی خرما و پسته خود را نشان داده 

است.
به گفته امیرحسین زرگرزاده، از صادرکنندگان 
کســتانی  پا تجــار  فعالیــت  خرما ایــران، 
بــرای خریــد خرمــا اســتعمران ایران طــی 
ســال های اخیــر تشــدید شــده و تجار ایــن 
کشــور بــا رفت وآمــد بــه خوزســتان، خرمای 
اســتعمران این منطقه از ایران را خریداری و 
صادرات  مجدد می کنند. به گفته وی، تجار 
کستانی حتی به کرمان نیز رفت وآمد کرده  پا
و خرمای شــاهانی این منطقه را از کــف بازار 

جمع می کنند.
کــه در حــال حاضــر  زرگــرزاده یــادآور شــد 
کســتان، بازارهــای بیــش از ۳۰ ســاله  پا
خرمای ایــران در جهــان را تصاحــب کــرده 
کــه در رفت وآمدهــای مقامــات  و آنطــور 
دولتی ایــن کشــور به ایــران دیده می شــود، 
به دنبــال تهاتــر خرما با ایــران هســتند. این 
کید کرد که امسال به طور  صادرکننده خرما تا
کستان بازار صادراتی خرمای ایران را  قطع، پا
بیش از سال های گذشته در اختیار خواهد 

گرفت.
کســتان در ســال های اخیــر بــا بســیاری از  پا
توافقــات  واردکننــده خرمــا،  کشــورهای 
اقتصادی با محوریت تجارت ترجیحی برقرار 
کــرده و همیــن موضــوع باعث شــده بخش 
مهمی از بازار تجارت خرما به این کشور برسد.
در کنار خرما، پسته ایرانی نیز رقیب جدیدی 
پیدا کرده و ایاالت متحده آمریکا در این زمینه 
به شــدت فعال شده اســت. به گفته مجید 
بازیان نایب رئیــس اتحادیــه صادرکنندگان 
خشکبار، حجم تولید پسته ایران طی سال 
۱۳۹۷  بشدت کاهش یافت و میزان برداشت 
و آنچــه که بــه بــازار داخل عرضه شــد، بیش 
از ۵۰ هــزار تن نبــود و با پیاده ســازی مقررات 
رفــع تعهــد ارزی، صادرکننــدگان از عرضــه 

بین المللی این میزان تولیدات باز ماندند.
وی با بیان اینکه در این سال و با غیبت ایران، 
پسته آمریکا بخش عمده ای از بازار صادراتی 
کشــور را از آن خود کــرد، افزود: تولید ســاالنه 
پسته در ایاالت متحده به ۵۵۰ هزار تن رسیده  
اســت و بازارهــای خواهــان پســته هیــچ گاه 
منتظر نمی ماند تا پسته ایران را دریافت کند و 
با کوچک ترین وقفه در تجارت این محصول، 
دیگــر کشــورها محصوالتشــان را جایگزیــن 
پســته و ســایر فرآورده هــای خشــکبار ایران 

می کنند.
بازیان افزود: طی سال ۱۳۹۸، صادرکنندگان 
پسته از ایران مجبور شدند برای بازگشت به 
بازارهای صادراتی، هر تن از این محصول را به 
قیمت ۵۰۰۰ دالر عرضه کنند در حالی که طی 
سال۱۳۹۵، نرخ صادرات پسته ایران حدود 
۱۰ هــزار دالر در هــر تن بــود. میزان صــادرات 
پســته ایران طی ســال ۱۳۹۵ در حدود ۱۳۸ 
هزار تــن و بــه ارزش ۱.۲ میلیــارد دالر بــود در 
حالــی کــه در ســال ۱۳۹۹، به رغــم صــادرات 
۲۰۳ هــزار تــن پســته، ارزآوری ایــن محصول 

رقمی حدود ۱.۳ میلیارد دالر بیشتر نبود.

مجتبی ثابتی به عنوان عضو موظف هیئت 
مدیره شــرکت فرودگاهــی امام خمینــی )ره( 
و همچنین مشــاور وزیر در امور مناطــق آزاد و 
ویژه اقتصادی منصوب شد. به گزارش پایگاه 
خبری وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی، 
وزیــر راه و شهرســازی در حکمی بــه اســتناد 
به مصوبــه شــماره ۳۱۹/۰۸/ ص مــورخ دوم 
آذر ســال ۱۴۰۰ مجمع عمومی عــادی به طور 
فوق العاده شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی 
)ره( مجتبی ثابتــی را به عنــوان عضو موظف 
هیئت مدیره این شرکت منصوب کرد. ثابتی 
همچنین به سمت مشاور وزیر در امور مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی منصوب شد.

خبر آخرین وضعیت تامین کاالهای اساسی در کشور؛

واردات بیش از ۴۰۰ هزار تن برنج
۴۳۸ هــزار و ۳۰۰ تــن برنــج در دو 
هفته اخیر برای واردات به کشور 
ثبت سفارش شده است و شکر، 
روغن و برنج با نرخ تعزیراتی به صورت هوشمند از 

هفته آینده به صورت هوشمند توزیع می شود.
بر اســاس اعالم وزارت جهاد کشــاورزی با توجه به 
برآورد معاونت امور زراعت مبنی بر تولید دو میلیون 
تا دو میلیــون و ۲۰۰ هــزار تن برنــج در ســال جاری، 
احتماال بــرای تأمین مابقی نیاز کشــور حدود یک 

میلیون تن برنج باید وارد شود.
نیاز ســاالنه کشــور بــه برنــج بــر اســاس برآوردهای 
صورت گرفته سه میلیون تا ۳.۲ میلیون تن عنوان 

است.
واردات برنــج در فصــل برداشــت برنــج داخلــی از 
ابتدای مرداد تا پایان آبان ماه ممنوع است، اما در 

مابقی سال برنج بر اساس نیاز کشور وارد می شود.
از ابتــدای امســال تــا ۲۲ آبــان مــاه نزدیک بــه ۶۶۰ 
هزار تــن برنــج از گمرکات کشــور ترخیص شــده که 
عمده ایــن واردات از کشــور هنــد و بخشــی هــم از 

کستان و با ارز نیمایی صورت گرفته است. پا
از ابتدای امســال تــا ۲۲ آبان مــاه ۱۰ هــزار و ۵۵۴ تن 
غ از  گوشت گوســاله و ۳۶ هزار و ۸۰۰ تن گوشــت مر
گمــرک ترخیص شــده اســت. در حــوزه تولید تخم 
غ مشــکلی نداریم، اما بــرای تنظیم بــازار مجوز  مر
افزایش واردات ماهانــه ۱۵ هزار تن به تناســب نیاز 
جامعه تا پایان سال جاری صادر شده که ۱۸۰۰ تن 
گر نیاز باشــد واردات  کنون وارد شــده است و ا آن تا

ادامه خواهد یافت.
غ در میادین تره بــار با قیمت ۴۳  هر شــانه تخم مر
هزار تومان عرضه می شــود و تقریبا از هفته پیش، 
عرضه این محصول با همین قیمت در واحدهای 

صنفی نیز آغاز شده است.
      قیمت دام و علوفه نسبت به سال قبل 

چقدر تغییر کرده است؟
بر اســاس گزارش های مرکــز آمار ایران در تابســتان 
۱۴۰۰ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند 
و بره زنده در کل کشــور ۵۲ هزار و ۵۷۲ تومان بوده 
که قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان 

1٣99، ۲۹ درصد افزایش قیمت داشته است.
همچنین در این بازه زمانی متوسط قیمت فروش 

یک کیلوگرم گاو پــرواری زنده در کل کشــور برابر ٥1 
هزار و 29٠ تومان بوده است. که قیمت فروش این 
محصول نســبت به تابســتان 1٣99، معادل ۶۶.۱ 

درصد افزایش یافته است.
بــر اســاس این گــزارش در ســه مــاه دوم ســال ۱۴۰۰ 
قیمت فروش یک کیلوگرم پشم گوسفند )شسته 
نشده( در کل کشــور ۸,۱۲۲ تومان بوده که قیمت 
فروش ایــن محصول نســبت بــه تابســتان 1٣99، 
معادل ۱۴.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین 
قیمــت فروش یــک کیلوگــرم شــیر گوســفند چرخ 
نشــده در کل کشــور در تابســتان ۱۴۰۰، ۱۲ هــزار و 
928 تومان و متوســط قیمت فروش یک کیلوگرم 
شیر گاو در کل کشور ۵,۷۵۹ تومان بوده که قیمت 
فروش این محصوالت نسبت به تابستان 1٣99 به 
ترتیب ۴۶.۳ درصد و ۱۰۰.۲ درصد افزایش را نشان 

می دهد.
از آن طــرف در بخش محصوالت علوفه ای در ســه 
ماهه دوم ۱۴۰۰، قیمت فروش یک کیلوگرم کاه در 
کل کشور برابر ۲,۸۲۷ تومان و یک کیلوگرم یونجه 
نیز ۴,۵۴۵ تومان بوده است که قیمت فروش این 

محصوالت نسبت به تابستان سال قبل به ترتیب 
۲۱۹.۳ درصد و ۹۱.۳ درصد افزایش داشته است.
غ توسط دولت غ و تخم مر       مدیریت بازار مر

ســید جواد ســاداتی نژاد بــا بیان اینکه تمرکــز ما در 
ماه های اول آغاز به کار دولت تأمین امنیت غذایی و 
تالش برای ساماندهی بازار اقالم اصلی از جمله مرغ 
و تخم مرغ بوده است، گفت: در این راستا توانستیم 
غ را به گونه ای مدیریت کنیم که  غ و تخم مر بازار مر
از روزهای آینده تا پایان سال شرایط مطلوبی در این 

بخش ها را شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد: برای تأمین اقالم مورد نیاز شب عید 
و بعد از آن ماه رمضان برنامه ریزی های الزم انجام 
شــده اســت و همچنین بسترســازی برای کشــت 
قراردادی، خریــد دام مازاد روســتاییان و عشــایر و 
ســند دار کردن اراضی کشــاورزی نیز در دستور کار 

قرار گرفته است.
      توزیع هوشمند شکر، روغن و برنج

وزیر جهاد کشاورزی افزود: در روزهای آینده شکر، 
روغــن و برنج نیز بــا قیمت هــای تعزیراتی بــه اقالم 
توزیع هوشــمند درب منازل اضافه خواهند شد. 

هرچه از ســامانه هوشــمند بیشتر اســتفاده کنیم 
دســت واســطه ها در ایــن بیــن کــم خواهــد شــد. 
همچنین برای میوه شــب عیــد هم قصــد داریم از 

توزیع هوشمند استفاده کنیم.
غ گرم از روزهای آینده       توزیع هوشمند مر

غ منجمــد در بازار گفت:  وی در خصوص توزیع مر
ســه ماه اســت که دولت را تحویل گرفته ایم. آنچه 
را که در بازار می بینید برنامه ریزی سه ماهه نیست 
بلکه مربوط به قبل است. ما با کمبود تولید مواجه 
غ منجمد توزیع شــد. این  بودیم و برای رفع آن مر
غ هــا از کیفیت خوبــی برخــوردار بودنــد. تالش  مر
غ گرم  می کنیم از روزهای آینده توزیع هوشمند مر

را شروع کنیم.
خشکسالی تولید برنج ایرانی را ۲۰ درصد کاهش داد

وی در پایــان در خصــوص افزایش قیمــت برنج نیز 
گفت: بــه دلیــل خشکســالی تولیــد برنج ایرانی ۲۰ 
درصد کاهش داشته اســت وقتی محصولی کمتر 
تولید شــود طبیعتا قیمــت آن افزایــش می یابد در 
برنج خارجی نیز هیچ محدودیتی در میزان عرضه 

به بازار نداشتیم.

کاهش بارندگی، افزایش دما و بســیاری عوامل دیگر 
باعث شده است که میزان آب قابل مصرف پشت سد 
زاینده رود به حدود ۱۱۳ میلیون متر مکعب برسد. این 
میزان آب با احتساب میزان ورودی و خروجی سد وضعیت آبرسانی را به 

شدت دچار تنش کرده است.
مرتضوی استاندار اصفهان می گوید: " در حال حاضر ذخیره آب پشت سد 
زاینده رود ۱۶۸ میلیون متر مکعب است. این در حالی که ظرفیت این سد 

حدود ۱ میلیارد ۵۰۰ میلیون متر مکعب است.
از ســوی دیگــر در الیه هــای پایینــی ســد رســوبات و لجــن وجــود دارد، 
گر حجم سد از مقداری کم تر شود باعث رشد برخی آلودگی ها  همچنین ا
گر این  می شود؛ این عدد حداقل، بین ۴۵ تا ۷۰ میلیون متر مکعب است و ا
مقدار را از حجم فعلی کم کنیم، حدود ۱۱۳ میلیون متر مکعب آب پشت 

سد داریم یعنی برای حدود سه ماه آب پشت سد داریم".
      بارش در کوهرنگ نصف شده است

از سوی دیگر بنا به گفته وی ورودی سد زاینده رود ۱۰.۹ متر مکعب بر ثانیه 
و خروجی آن ۱۲ متر مکعب بر ثانیه است. میزان بارش نیز در شاخه های 
کوهرنگ ۹۴ میلی متر باران بوده که حدود ۸۲ میلی متر کاهش بارندگی 
نسبت به سال قبل را نشان می دهد. همین کاهش بارش دلیل اصلی 

کم تر بودن ورودی به خروجی همین است.
      کشاورزان چقدر آب نیاز دارند؟

آنچه کشاورزان اصفهانی را می تواند راضی کند عددی حدود ۸۰ میلیون 
متر مکعب آب است. بنا به گفته مرتضوی این رقم یعنی بیشتر از نصف آب 
قابل مصرف پشت سد زاینده رود. عمال با خروج این آب از پشت سد آب 

شرب خود اصفهان نیز از بین خواهد رفت.
      صنایع اصفهان چقدر آب مصرف می کنند؟

جواد نیلی مدیر ارشــد فنی و پشــتیبانی شــرکت فوالد مبارکــه اصفهان 
می گویــد میــزان مصــرف آب ایــن صنعــت در ســال حــدود ۴۰ میلیــون 

مترمکعب است.
مهرداد اســماعیلی مدیر وقت آبرســانی شــرکت ذوب آهن اصفهان نیز 
می گوید: این صنعت در سال ۹۷ حدود ۱۴ میلیون متر مکعب آب مصرف 

می کند.

      مصرف آب یزد چقدر است؟
محسن صادقیان معاون وقت استاندار یزد در سال ۹۷ آمار مصرف آب 
یزد را اینگونه بیان کرده بود: آب شرب مصرفی مردم یزد در سال ۱۲۵ تا ۱۳۰ 
میلیون مترمکعب است و حدود ۵۴ میلیون مترمکعب از آن از طریق خط 
انتقالی تأمین و مابقی از سفره های آب زیرزمینی استان برداشت می شود.

چهارمحال و بختیاری آب مصرفی خود را از کجا تأمین می کند؟
مسعود ترابیان معاون وقت بهره برداری شرکت آب و فاضالب چهارمحال 
و بختیاری از تأمین ۹۰ درصد از آب شرب مناطق شهری این استان از منابع 
آب های سفره های زیرزمینی خبر می دهد. او می گوید: ۱۹۷ چاه عمیق در 
اختیار این شرکت است که در حال حاضر )سال ۱۳۹۹( ۱۵۳ حلقه آن فعال 

و تأمین آب مناطق شهری استان از آن ها استحصال می شود.
      وضعیت سدها و خطوط انتقالی

تعدادی از طرح های انتقالی آب را در این حوزه مالحظه بفرمائید:
اول: ســال ۱۳۳۲ ســد و تونل انتقــال آب کوهرنگ یک بــا گنجایش ۱۲۰ 
میلیون متر مکعب ساخته شد و بعدها این گنجایش به ۳۰۰ میلیون متر 
کنون سد و تونل انتقال آب »کوهرنگ یک« ۳۰۰  مکعب افزایش یافت یعنی ا

میلیون متر مکعب آب از باالدست رودخانه کارون برمی دارد.
دوم: سد و تونل انتقال آب »کوهرنگ دو« نیز در سال ۱۳۶۴ احداث شد و 
بنا بود که ۱۳۵ میلیون متر مکعب آب را از باالدست حوضه کارون بردارد اما 

در سال ۱۳۶۶ این میزان به ۲۵۰ میلیون متر مکعب رسید.

ســوم: طرح ســد کوچری و انتقال آب از دز به قمرود نیز ۱۸۱ میلیون متر 
مکعب آب از باالدست رود دز برمی دارد و به قم منتقل می کند.

چهارم: سد گتَوند علیا که یکی از بزرگ ترین سدهای ایران روی رودخانه 
کارون است. عملیات اجرای این طرح در سال ۱۳۷۶ آغاز شد و یکبار در 
سال ۱۳۹۰ افتتاح و آبگیری شد و بار دیگر در سال ۱۳۹۲ افتتاح شد. حجم 

کل مخزن این سد ۵ میلیارد و ۸۲ میلیون متر مکعب است.
پنجم: سد و تونل انتقال آب »کوهرنگ سه« با گنجایش ۳۶۵ میلیون متر 

مکعب در دست ساخت است.
ششم: سد بهشت آباد در شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری 
نیز با گنجایش ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مکعب در دست ساخت و قرار 
است با سه خط انتقال به اصفهان، یزد و کرمان آب را به صنایع فلزی و 

فوالدی برساند.
      چند نکته پایانی

اول آنکه اصفهان خود برای مصرف آب شرب مردم، نیاز به همین آب دارد. 
نکته دوم آنکه آب یک سرمایه ملی است و باید در شرایط بحرانی به ترتیب 
اولویت عمل کرد. حتما در درجه اول تأمین آب شرب مردم این استان ها 

در اولویت اول است.
نکته سوم هم آنکه با توجه به وضعیت خشکســالی موجود در منطقه 
خاورمیانــه و به خصوص کشــور ما لــزوم تغییر الگــوی کشــت و تدبیر در 
خصوص جایگزینی شیوه کسب معیشت کشاورزان امری ضروری است.
چهارم نیز اینکه مــردم خــود مراقبت کننــد درگیری میان اســتان های 
مختلف ایجاد نشود. هیچ فرقی میان یک اصفهانی و یزدی و خوزستانی 
و مــردم چهار محال وبختیــاری وجود نــدارد. همه آنها شــهروندان این 
سرزمین هستند. سیاست گذار باید عهده دار تأمین آب مورد نیاز استان ها 

باشد و تدبیر الزم را در این خصوص بیاندیشند.
پنجم و نهایی آنکه نفوذ جریان های ضدانقالب برای ایجاد تنش در این 
استان ها امری مشهود است. تجمع چند روز قبل مردم اصفهان به دلیل 
حضور خود مردم دچار انحراف نشد و مطالبات مردم مطرح شد. اما با 
پایان تجمعات مردمی این نفوذ جریان های آشــوب گر به میدان که به 
دنبال ایجاد تنش و اغتشاش هستند مشهود است. باید مراقبت کرد این 

جریان ها نیز میدان دار ماجرا نباشند.

هزینــه تأمیــن کاال و خدمــات در ایــران بــه طور 
متوســط بیــش از ۳۵ درصــد نســبت بــه ســال 
گذشــته افزایش یافته و در این بیــن برخی اقالم 

بالغ بر ۷۰ درصد گران شده اند.
گرچه اعالم نرخ تورم در مهر و آبان سال جاری نشان دهنده توقف 
روند رو به افزایش آن است و شاخص ها در مسیر کاهشی حرکت 
کرده اند ولی نرخ تورم دو رقمی و باال است به طوری که در آبان ماه 

تورم ساالنه ۴۴.۴ درصد ثبت شده است.
بررســی جزئیات تورم در گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که 
در آبان ماه سال جاری تورم نقطه به نقطه ۳۵.۷ درصد بوده که 
نشــان می دهد خانوارها برای تأمین کاال و خدمات خود نسبت 
به ســال گذشــته به طور متوســط تا این انــدازه متحمــل افزایش 

هزینه شده اند.

کی ها و آشامیدنی ها با متوسط افزایش  بر این اساس، گروه خورا
کی ها ۴۶.۹ درصد همراه شده است. ۴۷ درصد و خورا

امــا در بیــن گروه هــای موجــود در ســبد کاال و خدمــات مصرفی 
غ با ۷۰.۹  مردم باالترین میزان تورم به گروه شــیر، پنیــر و تخم مر
درصد برمی گردد و بعــد از آنماهی ها و صــدف داران ۶۳.۲، هتل 
و رســتوران با ۶۲.۴ و گروه شــکر، مربا و شــیرینی با ۶۰.۱ درصد در 
رتبه های بعدی باالترین افزایش قیمت نسبت به سال گذشته 

قرار دارد.
در سایر گروه ها نیز میوه و خشکبار ۵۹ درصد، نان و غالت ۳۹.۷، 
خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی ۴۰.۶، مبلمان و لوازم 
خانگی ۳۹.۶ درصد گران شده است. بهداشت و درمان از جمله 
خدمــات دریافتی مردم اســت کــه در مقایســه با پارســال به طور 

متوسط ۳۵.۲ درصد گران شده است.

کرد؟ چرا آب پشت سد زاینده رود را نمی شود رهاسازی 

افزایش هزینه خانوارها چقدر است؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

کشور  سیاست های اختالل زا در نظام اقتصادی 
حذف می شود

کارواش ها از چاه ها ممنوعیت اضافه برداشت 

آمریکا، رقیب جدید 
پسته ایرانی!

مجتبی ثابتی به سمت مشاور 
وزیر در امور مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی منصوب شد

خبر

خبر

خبر
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اولویت تامین آب شرب است:

تنها برای ۳ ماه آب در پشت سد باقی است 

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

گر حجم  استاندار اصفهان گفت: ا
سد از مقداری کم تر شود باعث رشد 
برخی آلودگی ها می شود؛ این عدد 
گر این  حداقل، بین ۴۵ تا ۷۰ میلیون متر مکعب است و ا
مقدار را از حجم فعلی کم کنیم، حدود ۱۱۳ میلیون متر 
مکعب آب پشت سد داریم یعنی برای حدود ۳ ماه آب 

پشت سد داریم. 
سید رضا مرتضوی، استاندار اصفهان در گفت وگوی 
ویژه تلویزیونی ضمن تبریک هفته بسیج در خصوص 
رویکــرد کلــی دولــت ســیزدهم اظهــار داشــت: نکات 
کشــاورزان و مردم منطقه شــرق و غرب، پیشنهادات 
کارشناسانه است و بر قوانین و موضوعات اشراف کامل 
دارند و در آنجا شاهد بودم جهت گیری دولت با ظرفیت 

مردم هم راستا است. 
وی بیان  داشــت: می دانم شــرایط اصفهان شرایطی 
است که نیاز است همه دست به دست دهیم تا باعث 

بهبود شرایط زندگی مردم و کشاورزان شویم. 
      ذخیره سد زاینده رود، ۱۶۸ میلیون متر 

مکعب است
مرتضوی خاطرنشــان کــرد: در روزهای اخیــر مردم 
دنبال بودند کــه آب باز شــود، نظرات کارشناســان 
در آب این اســت کــه نگرانی هایی مطرح اســت؛ در 
حال حاضــر ذخیــره ســد ۱۶۸ میلیون متــر مکعب 
از حــدود ۱ میلیــارد ۵۰۰ میلیــون متر مکعب اســت؛ 
همچنین کارشناســان آب منطفه ای و وزارت نیرو 
بیان کردند ماهانه حدود ۳۰ میلیون متر مکعب آب 

مصرف داریم.
اســتاندار اصفهان با بیان این نکته که مقــداری از آب 
سد قابل اســتفاده نیســت، توضیح داد: در الیه های 
گر حجم  پایینی رسوبات و لجن وجود دارد، همچنین ا
سد از مقداری کم تر شــود باعث رشد برخی آلودگی ها 
می شود؛ این عدد حداقل، بین ۴۵ تا ۷۰ میلیون متر 
گر این مقدار را از حجم فعلی کم کنیم،  مکعب است و ا
حدود ۱۱۳ میلیون متر مکعب آب پشت سد داریم یعنی 

برای حدود ۳ ماه آب پشت سد داریم. 
کید کرد: از حق و حقوق کشــاورزان اطــالع دارم  وی تأ
و در آن تردید ندارم اما واقعیت این اســت کــه در حال 
گر آب باز شود، چه اتفاقی  بحث کارشناسی هستیم که ا

خواهد افتاد. 
مرتضوی عنوان کرد: کشاورزان تقاضای ۸۰ میلیون متر 
گر این اتفاق بیفتد تا دی ماه  مکعب آب را داشــتند و ا

دچار مشکل خواهیم شد. 
      خروجی سد بیش تر از ورودی آن است

استاندار اصفهان یادآور شد: ورودی سد تا یک ساعت 
قبل، ۱۰.۹ متر مکعب بر ثانیه و خروجی ۱۲ متر مکعب 

بر ثانیه اســت؛ تا به امروز در شــاخه های کوهرنگ ۹۴ 
میلی متر باران داشتیم و تا به اآلن حدود ۸۲ میلی متر 
کاهش بارندگی نســبت به ســال قبل داشتیم و دلیل 

کم تر بودن ورودی به خروجی همین است. 
مرتضــوی گفــت: کشــاورزان بیــان کردند کــه دغدغه 
آب شــرب را دارنــد امــا از اینکــه در ســال های گذشــته 
مطالبات شان مورد توجه قرار نگرفته ناراحت هستند. 

      در ۶ سال گذشته وزیر نیرو پای حرف 
کشاورزان اصفهان ننشسته بود

استاندار اصفهان بیان داشــت: از روزهای اول ورودم 
به اســتانداری محور اصلی وقتــم را برای موضــوع آب 
گذاشــته ام؛ کارگروه های متنوع این موضــوع را دنبال 
کردم؛ در ۶ سال گذشته وزیر نیرو به اصفهان نیامده اما 
از ۲ هفته اول مسوولیتم به نظرم رسید از وزیر نیرو دعوت 
کنم تــا به اصفهــان بیاینــد و در نهایــت رئیس جمهور 
دستور داد که وزیر نیرو به اصفهان بیاید و تمام این موارد 

قبل از تجمع کشاورزان بود. 
وی خاطرنشان کرد: وزیر نیرو از شرق تا غرب اصفهان 
شــرکت کــرد و شــب نیــز جلســه ای طوالنــی مــدت با 
کشاورزان برگزار شد و جمع بندی خوبی صورت گرفت و 

مصوباتی اعالم شد.
مرتضــوی اظهــار داشــت: مردمی هســتیم کــه همــه 
برای هم جان می دهیم و در مشــکالت به کمک هم 
می آییم؛ در اصفهان مردمی داریم که در دفاع مقدس 

بیش ترین اعزام، شهدا و جانباز را داشته اند؛ باید بدانیم 
گر شــخصی صحبتی می کند یا از ســر هیجان است و  ا
یا تحریک هایی است که از سمت جریان های معاند 

شکل می گیرد.
وی با اشــاره به اینکه در این روزها کشــاورزان خــود را از 
جریان معاند جدا کردند، توضیح داد: جلسات زیادی 
با کشاورزان داشتیم و چند روز گذشته توافقی بین ما 
و کشاورزان صورت گرفت؛ اول اینکه قرار شد کمیته ای 
۴ گانه شکل بگیرد تا مصوبات را به طور مستمر دنبال 

کنند. 
      با در نظر گرفتن خط قرمز شرب، نسبت به 

رهاسازی آب اقدام شود 
مرتضــوی عنــوان کــرد: دوم اینکــه قــرار بر ایــن شــد 
پیگیری هــای فرااســتانی را دنبــال کنــم و به صــورت 
دوره ای جلســات را برگــزار کنیــم؛ کشــاورزان دغدغــه 
داشتند که باز کردن آب با نظر کشاورزان همراه نیست 
و بنا بر این شد تاریخ های بازگشــایی آب به مسؤوالن 
مربوطه داده شــود تا با در نظر گرفتن خط قرمز شرب 

نسبت به رهاسازی آب اقدام شود. 
استاندار اصفهان گفت: موضوع چهارم این بود، که نیاز 
است نگاهی کوتاه مدت هم داشته باشیم، در دوران 
قبل از حقابه کشاورزان به بخش های دیگر داده شده 
و نیاز است ما به ازای آن تعریفی داشته باشیم و حقابه 
کشاورزان را پرداخت کنیم و در ســفر وزیر نیرو قرار شد 

تا هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای این بخش تخصیص 
داده شود؛ در این راستا قرار شد سامانه ای تعریف شود 

تا توزیع این پول را آغاز کنیم. 
وی یادآور شد: یکی از موضوعات سفر وزیر تامین اعتبار 
سامانه دوم بود؛ از گذشــته اقداماتی در این راستا آغاز 
شد و بخشی از آن به نتیجه رسید و قرار بر این شد وزیر 

نیرو برای این موضوع مبلغی را کمک کند. 
مرتضوی مطرح کرد: کشاورزان به دنبال بودند تا ببینند 
می توانند با استفاده از پساب برای کشاورزی استفاده 
کنند و به این نتیجه رسیدیم نیاز به تصفیه مجدد دارد 

و قرار شد بر این موضوع کار شود. 
      دولت به دنبال حل مشکل آب است

استاندار اصفهان اعالم کرد: تجمعاتی که اتفاق افتاد، 
وقت زیادی گرفت؛ با رئیس جمهور ۳ مرتبه درخصوص 
بحث آب صحبت شد، رویکرد نشــان می دهد دولت 
به دنبال حل این معضل است اما وقتی که درخصوص 
تجمعات گرفته می شود باعث جلوگیری از پیگیری ها 
می شود و در این راستا قرار بر این شد که چادرها جمع 

شود. 
وی گفت: اختالفاتی در خصوص جمع کردن چادرها 
صورت گرفت و در مرحله آخر چند نفــر چادرها را آتش 
زدند؛ در این مسیر مراقب باشیم اتحادمان مورد تهدید 
قرار نگیرد؛ ما همه برای یکدیگر جان می دادیم و باید 

بدانیم دیگران هموطنان مان هستند.

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان گفت: 
از میان متقاضیانی کــه برای طرح مســکن ملی 
استان اصفهان ثبت نام کرده اند، تنها ۱۵ درصد 

آنان واجد شرایط هستند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره راه و شهرســازی 
استان اصفهان، علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و 
شهرسازی استان اصفهان اظهار کرد: بیش از ۱۵۰ 
هزار نفر در این اســتان برای دریافت مسکن ملی 
ثبت نام کرده اند که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد آنان واجد 

شرایط دریافت مسکن هستند.
وی با بیان اینکه نیمی از فرآیند اداری تخصیص 
پروژه های طرح اقدام ملی مســکن انجام شــده 
اســت، گفــت: در صــورت تأمیــن منابــع مالــی و 

تخصیص زمین، تســهیالت بانکی برای احداث 
مسکن به متقاضیان اختصاص می یابد.

کنان  قاری قرآن اذعان داشــت: متقاضیان و ســا
شــهر اصفهــان بــرای ثبت نــام در طــرح مســکن 
ملی می توانند از واحدهای پیش بینی شــده در 
شهرهای بهارستان و شاهین شهر انتخاب کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان چالش 
اصلی پیش روی مسکن ملی را گذر از مراحل اداری 
دانست و گفت: خواهان هماهنگی بیشتر برای 
گذاری زمین برای ساخت مسکن ملی هستیم  وا
که البته هر سازمان مطابق با دستورالعمل های 
ابالغی و مختص خود عمل می کند کــه الزمه آن 

عمل بر اساس یک دستورالعمل واحد است.
وی گفــت: در صورتــی  کــه تســهیالت موردنظر و 
فرآینــد اداری ســریع تر صــورت بگیــرد، ســاخت 

مسکن ملی با سرعت باالتری انجام می شود.
طرح بزرگ و ملی تولید مســکن با هدف ساخت 
۴۰۰ هزار واحد مســکونی در کل کشــور در دســت 
اجراست که  سهم استان اصفهان، ۷۰ هزار و ۷۸۰ 

واحد است.

جلسه هیات مدیره شرکت فوالدمتیل تشکیل و از 
خدمات آقای سیروس حامدی دردوران تصدی 
مدیریت عامل شرکت فوالد متیل تقدیر بعمل آمد 
در این جلســه رضا حیدری به عنوان مدیر عامل 

جدید این شرکت منصوب گردید. 
همچنیــن عطــف بــه مجمــع عــادی بــه طــور 
فوق العاده آن شــرکت در تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ و 
انتخاب اعضای حقوقی هیات مدیره، طی احکام 
صادره آقایان غالمرضا طاهری، یونس حمزوی، 
رسول پورسعادت و مهرداد وطنی به عنوان سایر 
اعضای هیات مدیره منصوب گردیدند. شرکت 
فوالدمتیل که از شــرکت های فرعی فوالد مبارکه 
محسوب می شود، یک شرکت هلدینگ می باشد 
 )service center( که تعدادی شرکت های خدماتی
کــز، توزیع  را تحــت پوشــش دارد. وظیفه این مرا

محصوالت فوالد مبارکه در اقصی نقاط کشور به 
مشــتریان خرد و ارایــه خدمات جنبی به ایشــان 

می باشد. 
گفتنی است رضا حیدری دارای مدرک کارشناسی 
مهندسی مکانیک و کارشناســی ارشد مدیریت 
بازرگانی بوده و آخرین سمت ایشــان عضو هیات 
مدیره فوالد متیل و مدیر برنامه ریزی و پشتیبانی 

خرید فوالد مبارکه بوده است.

تعرفه هــای بخــش خانگــی شــرکت گاز اســتان 
اصفهان تغییری نکرده است.

 مدیر عامل شرکت گاز استان در گفتگوی اینترنتی 

خبر ســاعت ۲۰ شــبکه اصفهان با اشــاره بــه رفع 
مشکالت گاز خیابان گاز دستگرد قداده خمینی 
شهر گفت: مجوز برای مشترکان این خیابان در 

صورت پایان کار ساختمان صادر می شود.
سید مصطفی علوی با بیان اینکه تعرفه بخش 
خانگــی تغییــری نکــرده افــزود: جرائمی هــم در 
نظر گرفته شده و تشویق هم برای مشترکان کم 

مصرف اعمال می شود.
وی گفت: تعرفه های جدید برای بخش صنعتی از 

ابتدای سال در نظر گرفته شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
مجموعــه  در  مــا  ســعی  گفــت:  اصفهــان 
اســتانداری این اســت کــه بتوانیم در مســیر 

تسهیل و رفع موانع تولید حرکت کنیم.
با ایســنا،  وگــو  گفــت  در  نقــش  امیررضــا 
صنعتگــران را جهادگــران عرصــه اقتصــاد 
کنــون در جنــگ  کــرد: ا دانســت و اظهــار 
اقتصــادی بــه ســر می بریــم و صنعتگرانی که 
در مقابل این جنــگ قرار گرفته انــد، جهادگر 
هســتند و بایــد از همه این جهادگــر قدردانی 

کرد.
کیــد کــرد: از فعــاالن اقتصــادی تقاضا  وی تا
می کنم که پشتیبان سیاست های اقتصادی 

دولت باشــند، البتــه دولت نیز بایــد به جای 
تصــدی گــری، رویکرد تســهیل گری داشــته 

باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان افزود: تالشمان این است که بتوانیم 
فضای توام با آرامش را برای صاحبان صنایع 
و بنگاه هــای اقتصادی ایجاد کنیــم تا بدون 

دغدغه به فعالیت های خود بپردازند. 
وی، همچنین ایجــاد ارتبــاط بیــن صنعــت 
و دانشــگاه را حلقــه مفقــوده حــوزه اقتصــاد 
دانســت و خاطرنشــان کرد: ایجــاد ارتبــاط 
و اعتمــاد متقابــل بیــن صنعــت و دانشــگاه، 
رویکــرد حــل مشــکل حلقــه مفقوده ایــن 
روزهای اقتصاد کشور است و باید تالش کرد 

که این ارتباط عملیاتی شود.
کیــد بر اینکه صنایــع ما بــرای رفع  نقش بــا تا
مشــکالت خــود بایــد بــه دانشــگاه اعتمــاد 
کنند، تصریح کــرد: مجموعه های اقتصادی 
مشــکالت عدیده ای دارند که مسیر رفع آنها 

از دانشگاه می گذرد.

دو حوضچه تخریب شــده با تالش ماموران آب 
منطقــه ای اصفهــان تعمیــر شــد و در مــدار قرار 

گرفت.
بــا حضــور یــک تیــم متخصــص آب منطقــه ای 
اصفهان دو حوضچه تخریب شده تعمیر آب را در 

خط لوله انتقال آب به یزد برقرار شد.
کارشناســان آب منطقــه ای حاضــر در محــل 
حوضچه ها اعــالم کردند در حــال حاضــر آب در 

لوله ها جریان دارد.

تنها 1۵ درصد ثبت نام کنندگان 
در طرح مسکن ملی، واجد شرایط هستند

برگزاری جلسه تکریم و معارفه مدیر عامل جدید 
فوالد متیل

گاز بدون تغییر تعرفه های بخش خانگی شرکت 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:
نقش دولت در اقتصاد باید تسهیلگری باشد، 

نه تصدی گری

تعمیر دو حوضچه تخریب شده خط لوله انتقال آب 
به یزد

نماینده اردستان در مجلس: بیش از ۵۰۰میلیارد 
ریال اعتبار برای توسعه زیرساخت مخابرات در 
شهرستان اردستان اختصاص داده شده است.

حجت االسالم ســیدصادق طباطبائی نژاد در 
جلســه بررســی مشــکالت مخابراتی اردستان 
گــذاری ســاختمان های بــدون  خواســتار وا
استفاده مخابرات روستایی به دهیاری ها شد و 
گفت: سه سایت جدید در شهر های اردستان، 
مهاباد و روستای داوران احداث شده و سایت 
خیابان حکیــم الملــک اردســتان ارتقــاء پیدا 

کرده است.
وی افزود: چهار سایت در روستا های شیرازان، 
سیرجهن، کمشچه و معین آباد نیز با اعتباری 
بیش از ۵۰۰میلیارد ریال تــا دو ماه آینده به بهره 

برداری می رسد.
نماینده اردستان در مجلس گفت: با توجه به 
احداث باند جدید در محور اردستان به اصفهان 
و عدم پوشــش شــبکه در این مســیر نیاز است 

که ایستگاه جدید احداث شود.
حجت االســالم طباطبائی نــژاد افــزود: در این 
جلسه مصوبه ای یازده بندی شامل رفع مشکل 
پوشش اینترنت تلفن همراه، تقویت آنتن دهی 
تلفن همراه در روستا های سه بخش شهرستان، 
گذاری ســاختمان های  اجرای فیبــر نــوری، وا
بــه  اســتفاده  بــدون  روســتایی  مخابــرات 
دهیاری ها، تقویــت آنتن دهــی جــاده برزاوند 
علون آباد و رفع مشــکل تلفن ثابت تعــدادی از 
روستا ها به امضای مسووالن مخابرات استان 

و شهرستان اردستان رسید.

جانشــین فرمانــده ســپاه صاحــب الزمــان 
گفت:بســیج بــه  )عــج( اســتان اصفهــان 
دنبال ایجاد محله اسالمی است و برای ایجاد 
محلــه اســالمی راه اندازی صندوق هــای 
قرض الحســنه در ایــن امرمی توانــد کمــک 

بسزایی داشته باشد. 
ســردار علــی مقواســاز جانشــین فرماندهی 
سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان در 
همایش تجلیل از قرض الحسنه های مردم 
یار و اشــتغال زای برتر استان اصفهان گفت: 
بسیج به دنبال ایجاد محله اسالمی است و 
برای ایجاد محله اسالمی ایجاد صندوق های 
قرض الحسنه می تواند در امر پیشرفت محله 

اسالمی کمک بسزایی داشته باشد.
وی افــزود: بــا شــکل گیری مجمــع عالــی 
قرض الحســنه های اشــتغال زا و مــردم یــار 
اســتان کــه متشــکل از ۱۵۰۰ قرض الحســنه 
است می توان با اندیشه ورزی زمینه رشد این 

صندوق ها را فراهم کرد.
جانشــین فرماندهــی ســپاه صاحب الزمان 
کیــد کــرد: تمــام  )عــج( اســتان اصفهــان تا
بسیجیان و اقشــار با خدا معامله می کنند و 
از وقت، زندگی، مال و هرچه در دست دارند 
گذشت می نمایند تا بتوانند به فرامین امام 
خامنــه ای )مدظلــه( در بخــش محرومیت 

زدایی لبیک بگویند.
تمــام عرصه هــا  در  داد:  ادامــه  مقواســاز 
صندوق های قرض الحسنه باید با محوریت 
مساجد با ایجاد بنگاه های اقتصادی کوچک 
به سمت اشتغال زایی پیش بروند و با تشکیل 
شرکت تعاونی ها زود بازده بتوانند مشکالت 

اقتصادی، معیشتی مردم را حل کنند.
وی یــادآور شــد: حضــرت امــام خمینــی 
)ره( در ســال ۱۳۴۱ فرمودنــد بــه بســیج 
تکــرار  نیــز   ۴۲ ســال  مردمی نیازمندیــم، 
نمودند، سال ۵۷ و ۵۸ قبل از تشکیل بسیج 
هم به این نیاز جامعه اسالمی اشاره کردند و 
کید داشتند که پیامبران  همیشه بر این امر تا
خدا و ائمه اطهار هم با بســیج مردم جلوی 

کفر و ظلم ایستادگی نمودند.
جانشــین فرماندهــی ســپاه صاحب الزمان 
)عــج( اســتان اصفهــان خاطرنشــان کــرد: 
مکتــب بســیج در ادامــه راه مکتــب ائمــه و 
رسول خدا می باشد حضرت امام وقتی )ره( 
پیام تشکیل بسیج را می دهند کسی گمان 
نمی کرد که این نیــروی الهــی و مردمی تمام 
قوای خود را جمع نماید کــه بتواند در تمام 
عرصه هــا، جهــادی، ســازندگی، اقتصــادی 

فعالیت کند.
مقواساز اضافه کرد: اقتصاد کشور زمانی رشد 
پیدا می کند کــه مردم در آن ســهیم باشــند 
و کاری که ایــن صندوق هــا در محالت برای 
اشتغال زایی انجام می دهند می تواند بسیار 

ارزشمند است.

خبر خبر

استان

خبر

مدیر مخابرات منطقه اصفهان گفت: از زمان شیوع 
ویروس کرونا مصرف اینترنت در اصفهان پنج برابر 
شــده که نشــان از توســعه زیرســاخت ها و رفع نیاز 

مردم این استان دارد. 
اسماعیل قربانی اظهار کرد: استان اصفهان به دلیل کیفیت شبکه 
همراه و اقداماتی که در فروش انجام می دهد بالغ بر ۶۵ درصد ســهم 

بازار متعلق به همراه اول است.
وی با بیان اینکــه در حال حاضــر حدود هزار و ۴۳۳ روســتا در اســتان 
اصفهــان دارای ارتبــاط ثابت هســتند، گفت: در اســتان حــدود ۹۳۱ 
روســتای باالی ۲۰ خانوار وجود دارد که در شهرســتان اردســتان این 
آمار حدود ۶۱ روســتا اســت کــه همگــی دارای ارتباط خانگی اســت و 
 ۴G ۳ وG برخوردار است.۱۸ روستا دارای فیبر نوری اســت و ۴۱ روستا دارای تکنلوژی

مدیــر مخابــرات منطقــه اصفهــان گفــت: از زمــان شــیوع کرونــا 
مصرف اینترنــت در اصفهــان پنــج برابــر شــده کــه نشــان از توســعه 

زیرساخت ها و رفع نیاز مردم این استان دارد.
قربانی با اشاره به بازنگری تعرفه های تلفن ثابت، خاطرنشان کرد: با 
توجه به اینکه طی ۱۲سال گذشته تعرفه های مخابراتی افزایش نداشته 
است به نظر می رسد در راستای توسعه خدمات مخابراتی در شهرها و 

روستاها نیاز است هزینه ها و درآمدها متعادل شود.
وی با بیان اینکه شــرایط فعلی مخابرات به دلیل افزایش هزینه ها در 
حوزه تلفــن ثابت، افزایش هزینه پرســنلی و تامین تجهیــزات امکان 
سرمایه گذاری با توجه به نیاز جامعه کمتر اتفاق افتاده است، افزود: 
گر این هزینه ها جبران نشود فرصت های کسب و کاری که وابسته به  ا

تکتولوژی مخابرات است از بین می رود.

نخستین بار پس از یکپارچگی شرکت های آبفای شــهری و روستایی در کشور، عملیات 
اجرایی تاسیسات فاضالب ۱۱ روستای شهرستان فالورجان در استان اصفهان آغاز شد.

با اجرای این طرح جمعیتی بالغ بر ۱۸ هزار نفردر روستاهای کارویه، بندارت، دارافشان، 
خیرآباد، اسفهران، قلعه میر، شرودان،کروچ، دشتلو، طاد و ســهروفیروزان از خدمات شبکه فاضالب بهره 

مند می شوند.
تاسیســات فاضالب ۱۱ روســتای شهرســتان فالورجان با اجرای  ۱۶۲ کیلومتر شــبکه جمــع آوری و احداث 
۲ ایستگاه پمپاژ در مدت ۳۰ ماه عملیاتی می شود و هدف از اجرای آن برخورداری مردم این منطقه از خدمات 
دفع بهداشتی فاضالب و استفاده مجدد از ۱۰۵ میلیون متر مکعب پساب در شرکت ذوب آهن اصفهان به 

مدت ۲۵ سال است. 
در آیین افتتاح این طرح معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری اصفهان گفت: اجرای این طرح در 
روستاها رویکردی در جهت محرومیت زدایی به شمار می رودکه توسط آبفای استان اصفهان و شرکت ذوب 

آهن با همکاری فرمانداری فالورجان در دستور کار قرار گرفته است.
مصطفی خضری با بیان این که اجرای شبکه فاضالب در روستاها با سرمایه گذاری بخش خصوصی به مثابه 

تبدیل تهدید به فرصت است اعالم کرد: با اجرای این پروژه نه تنها 
مشکالت بهداشتی و زیست محیطی منطقه برطرف می شود 
بلکه استفاده مجدد از پساب در صنعت فوالد، وابستگی ذوب 

آهن به زاینده رود را بسیار کاهش می دهد. 
وی ادامــه داد: صنایع بزرگی مانند فوالد مبارکــه و ذوب آهن در 
سال های اخیر طرح هایی در خصوص باز چرخانی آب در صنعت 

در دستور کار قرار گرفت که اجرای این طرح نمونه بارز آن است.
در ادامه مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
در دهه اخیر برای اولین بار در صنعت آب و فاضالب کشور، آبفای 
اســتان اصفهان اجرای پروژه های فاضالب را با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی نظیر مجتمع فوالد مبارکه و شرکت سهامی ذوب 
آهن اصفهان عملیاتی کرده است که از جمله می توان به اجرای 
شبکه فاضالب در شهرســتان های مبارکه، لنجان و فالورجان 

اشاره کرد. 

هاشم امینی با بیان این که احداث تاسیسات فاضالب با استفاده از اعتبارات دولتی ممکن است چند دهه به 
طول بیانجامد گفت: این در حالی است که اجرای شبکه فاضالب شهرهای اشترجان و مینادشت با سرمایه 
کنون دراین شهرها انشعاب فاضالب به متقاضیان  گذاری شرکت ذوب آهن در سال ۱۳۹۷ عملیاتی شد و هم ا

گذارمی شود.  وا
وی با بیان این که پس از یکپارچگی آبفای شهری و روستایی، سرعت خدمات رسانی به روستاها افزایش یافته 
است افزود: از سال ۱۳۸۰ روستاهای شمال شهرستان فالورجان خواستار استفاده از خدمات شبکه جمع آوری 
فاضالب بودند که با پیگیری نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی و سرمایه گذاری شرکت ذوب 

آهن امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی شبکه جمع آوری ۱۱ روستای دیگر این شهرستان هستیم. 
مدیرعامل آبفای استان اصفهان اعالم کرد: در سال ۱۳۹۸ نیز اجرای تاسیسات فاضالب در ۱۴ روستای دیگر 
شهرستان فالورجان نیز عملیاتی شده بودکه تاکنون بیش از ۷۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و انتظار می رود 

در آینده نزدیک به بهره برداری برسد.
امینی با بیان این که پس از یکپارچگی آبفای شهری و روستایی، سرعت خدمات رسانی به روستاها افزایش 
یافته است تصریح کرد: در حال حاضر در کشور تنها ۷۵ روستا از خدمات شبکه فاضالب بهره مند هستند 
در حالی که به دنبال یکپارچه سازی شرکت های آبفای شهری 
و روســتایی، زیــر ســاخت های الزم برای اســتفاده ۲۵ روســتا از 

خدمات شبکه فاضالب دراستان اصفهان فراهم شده است.
معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شــرکت ذوب آهن نیز اظهار 
داشت: در سالی که به نام جهش تولید نام گذاری شده است، 
شــرکت ذوب آهــن بــه منظــور رفــع نیــاز آبــی صنعــت از طریــق 
بازچرخانــی آب و نیز کاهــش آالینده های زیســت محیطی که 
ارتقاء سطح بهداشت عمومی و محیطی را در بردارد در این پروژه 

سرمایه گذاری کرده است.
علیرضا رضوانیان افزود: با توجه وقوع خشکسالی های مستمر و 
کاهش محدودیت منابع آبی، ذوب آهن طرح های متعددی در 
زمینه کاهش مصرف آب از جمله بازچرخانی آب را اجرایی کرده 
است تا به مسئولیت های اجتماعی خود در برابر جامعه و مردم به 

خوبی  عمل کرده باشد.

افزایش پنج برابری مصرف اینترنت در اصفهان

نخستین بار پس از یکپارچه شدن شرکت های آبفای شهری و روستایی صورت گرفت؛

آغاز اجرای تاسیسات فاضالب 11 روستای شهرستان فالورجان

خبر

خبر

اختصاص ۵۰۰میلیارد ریال
 اعتبار برای توسعه زیرساخت

 مخابرات در اردستان

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان 
)عج( اصفهان: 

بسیج به دنبال ایجاد 
محله اسالمی است 
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رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان اصفهان:

شبکه شاد کاربری مناسبی 
برای دانش آموزان نابینا در نظر نگرفت

رئیــس اداره آمــوزش و پــرورش 
استثنایی استان اصفهان گفت: 
در شــبکه شــاد تنها برای بعضی از 
دروس گروه ناشــنوایان مترجم پیش بینی شده بود 
و این شــبکه به عنوان نرم افزار بومی آموزش و پرورش 
متأسفانه کاربری مناســبی برای دانش آموزان نابینا 
در نظر نگرفت، در حال حاضر هم زیرساخت مناسبی 

برای برقراری ارتباط وجود ندارد.
محســن الماســی در خصــوص شــرایط تحصیلــی 
گیر در اســتان، اظهار کرد: با  دانش آموزان تلفیقی فرا
توجه به اینکه جامعه پذیر شدن دانش آموزان تلفیقی 
گیر از بستر مدرسه می گذرد، بنابراین یکی از اهداف  فرا
آمــوزش و پــرورش اســتثنایی کشــور این اســت که با 
بسترســازی الزم امکان حضور دانش آموزان تلفیقی 

گیر در جامعه فراهم شود. فرا
      عزت نفس و توانمندی دانش آموزان تلفیقی 

گیر در مدرسه عادی فرا
وی افزود: به منظور دستیابی به این هدف تالش ها 
بر این بوده اســت تا بتوانیــم بــه دانش آموزانی کمک 
کنیم که شرایط حضور در مدرسه عادی را دارند، در این 
گیر نیازمند امکانات  خصوص دانش آموزان تلفیقی فرا
و وسایل خاصی بودند و با فراهم کردن نیازهای آنها 
توانستیم این گروه را به آغوش مدارس عادی برسانیم.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان 
کید کرد: این عملکرد کمک می کند تا دانش آموزان  تا
عادی با انواع معلولیت ها آشنا شــوند و عادی سازی 
در سطح جامعه اتفاق می افتد، همچنین دانش آموز 
تلفیقی هــم در کنــار دانش آموز عــادی عــزت نفس و 
توانمندی پیدا کــرده و می داند بــا وجود محدودیت 
و معلولیتــی کــه دارد می توانــد کنــار یــک دانش آموز 
عــادی ســر کالس بنشــیند و از بســتر آمــوزش عــادی 

استفاده کند.
      چالش های آموزش آناین دانش آموزان 

تلفیقی فراگیر
آمــوزش آنالیــن  الماســی در مــورد چالش هــای 
گیر، گفــت: متأســفانه در  دانــش آمــوزان تلفیقــی فرا

اپیدمی کرونا این گروه از دانش آموزان هم چالش هایی 
داشــته اند، صــدا و ســیما همــکاری الزم را بــرای ارائه 
برنامه های مناســب ســازی شــده بــه دانش آمــوزان 
گیر نداشته است. وی ادامه داد: در شبکه  تلفیقی فرا
شاد تنها برای بعضی از دروس گروه ناشنوایان مترجم 
پیش بینی شــده بود و این شــبکه به عنــوان نرم افزار 
بومی آموزش و پرورش متأسفانه کاربری مناسبی برای 
دانش آموزان نابینا در نظر نگرفت، در حال حاضر هم 

زیرساخت مناسبی برای برقراری ارتباط وجود ندارد.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان 
گفت: در این وضعیت همکاران فرهنگی با خالقیت و 
استفاده از بسترهای صوتی توانستند نوع آموزشی را 
برای این دانش آموزان پیش بینی کنند تــا حداقل از 

چرخه آموزش عقب نمانند.
      ثبت ۹۵ هزار دانش آموز با ارائه سنجش 

سامت
الماسی در خصوص سنجش سالمت دانش آموزان، 
گفت: از مجموع ۹۶ هزار نفر دانش آموز بدو ورودی که 
در ســامانه برای پایه اول ثبت نام شده بودند، تقریبا 
تعداد ۹۵ هــزار نفر با ارائه ســنجش ســالمت ثبت نام 
نهایی شدند، اما هنوز تعدادی از دانش آموزان اتباع 
ثبت نــام نشــدند و کدهــای تکــراری داخل ســامانه 
»سیدا« مشکالتی را در این زمینه به وجود آورده است.

وی تصریح کرد: ســنجش دانش آموزان بــدو ورود در 
اســتان تقریبا تمام شــده اســت؛ به غیر از تعــدادی از 
کنون  دانش آموزان اتباع که به تازگی وارد کشور شدند و ا
سنجش سالمت را برای آنها انجام می دهیم، مطابق 
برنامه ریزی ها تالش می شود به دلیل اهمیت سنجش 
دانش آموزان پیش دبســتانی در یک بــازه زمانی یک 
ماهه سنجش این گروه را هم در دستور کار قرار دهیم.

      پوشش هفت گروه دانش آموزان در مدارس 
استثنایی

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان 
در خصوص بازگشایی حضوری مدارس دانش آموزان 
اســتثنایی در اســتان، اظهــار کــرد: در حــال حاضر با 
پوشــش هفت گروه از دانش آمــوزان ارائه خدمات به 
آنها صورت می گیرد، دانش آموزان جســمی و حرکتی 
بیماری های زمینه ای خاص و مشکالت تنفسی دارند 
و بازگشایی حضوری مدارس برای این گروه بر مبنای 

رنگ بندی مناطق در کرونا صورت گرفته است.
الماسی خاطرنشان کرد: بازگشایی مدارس به تصمیم 
گذار شده  مدیران مناطق و نواحی آموزش و پرورش وا
اســت و مدیر هــر منطقه و ناحیــه با توجــه به مصوبه 
شورای مدرســه و برنامه اداره کل آموزش و پرورش به 

گانه در این مورد تصمیم گیری می کند. صورت جدا

خبر

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان اصفهان 
گفــت: نخاله هــای ســاختمانی رهــا شــده در منابع 
طبیعــی، زنــگ خطــر جــدی بــرای محیــط زیســت 
هستند.  سرهنگ علیرضا طاهری فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی 
استان اصفهان گفت: یکی از اصلی ترین عوامل آلودگی منابع طبیعی، رها 
کردن نخاله های ساختمانی در محیط زیست است. وی اضافه کرد: افراد 

برای خالی کردن نخاله های ساختمانی باید از شهرداری مجوز بگیرند، 
شــهرداری بعد از دادن مجوز، مکانــی را به آن ها می دهــد تا نخاله های 
ساختمانیشان را رها کنند.فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان  
اصفهان بیان کرد: با کارخانه هایی که زباله های سمی یا پسماند های خود  

را در طبیعت رها می کنند، برخورد قانونی می شود.
طاهری خاطرنشان کرد: نیروهای منابع طبیعی کارخانه را شناسایی 

می کنند و به دادستان ارجاع می دهند سپس دادگاه تشکیل می شود و 
عالوه بر جریمه نقدی برای فرد بین ۱ ماه تا ۱ سال، جریمه نقدی در نظر 

گرفته می شود.
گر شهروندان اصفهانی موردی از رها سازی زباله های  طاهری اظهار کرد: ا
کارخانه ها در محیط زیست را مشاهده کردند سریعا با شماره ۱۵۰۴ تماس 

بگیرند و مورد دیده شده را گزارش دهند.

خبر

رییــس پژوهشــکده محیــط زیســت دانشــگاه 
گفــت: الزم اســت پایان نامه هــای  اصفهــان 
تحصیالت تکمیلــی دانشــگاه های اصفهــان در 
رشته های مرتبط با نگاه به مسائل مختلف زیست 
محیطــی و رویکرد رفــع چالش هــای موجــود در 

استان تعریف شود. 
مهرداد فرهادیان اظهار داشت: استان اصفهان 
در سال های اخیر با چالش های زیست محیطی 
بســیاری مانند کمبود منابع آبی، خشکســالی، 
فرونشست، تغییر اقلیم و آلودگی هوا مواجه شده 
است و برای بررسی هرچه بهتر و بیشتر و رفع آنها 
می توان پایــان نامه هــای دوره هــای تحصیالت 

تکمیلی دانشگاه ها را به این سمت سوق داد.
وی بــا بیان اینکــه اصفهــان، قطــب اول صنعت 
کشور بشمار می آید، خاطرنشان کرد: حدود یک 
هزار کارگاه و واحد صنعتی آالینده در این اســتان 
شناسایی شده است و چالش های جدی در این 
زمینه دارنــد که برای هــر یک از آنهــا می توان یک 
طرح تحقیقاتی یا رساله دانشگاهی تعریف کرد و به 

بررسی و ارائه راهکار برای آنها پرداخت.
فرهادیان، الزمه این کار را اعتمادسازی و تعامل 
ســازنده بین اداره کل حفاظت محیط زیســت، 
صنایع و دانشــگاه های استان دانســت و گفت: 
الزم اســت واحدهای کارگاهی و صنعتی آالینده 
توسط دســتگاه های اجرایی و نهادهای صنفی 
مربوطه به سمت دانشگاه ها هدایت شــوند تا از 
ظرفیت موجود علمی و فناوری برای رفع مشکالت 
خود و اصالح فرایند یا سیستم های کنترل آلودگی 

استفاده کنند.
این عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان تاکید کرد: 
با هدایت پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا به 
سمت حل چالش های زیست محیطی استان، 
می تــوان از ظرفیــت و توانایــی بهترین اســتادان 

دانشگاه ها استفاده کرد.
وی با اشــاره به اینکه ایــن پایان نامه هــا می تواند 
بصــورت هدفمنــد در دانشــگاه ها تعریف شــود، 
کز علمی پژوهشی  خاطرنشان کرد: کنسرسیوم مرا
اصفهان در حوزه محیط زیست از این پایان نامه ها 

حمایت می کند.

فرهادیان افزود: دستگاه های اجرایی می توانند 
معضالت زیست محیطی استان را به دبیرخانه این 
کــه در زمــان حاضــر در دانشــگاه  کنسرســیوم 
اصفهــان فعال اســت، اعــالم و درخواســت کنند  
که پایان نامه های تحصیالت تکمیلی درباره این 

بخش ها تعریف شود.
کز علمی پژوهشی  وی ادامه داد: کنسرسیوم مرا
اصفهان در حوزه محیط زیست نیز تالش می کند 
کــز علمی و  بــا هــم افزایــی بیــن دانشــگاه ها و مرا
تحقیقاتــی مختلــف اســتان، این پایان نامــه  ها 
بصورت هدفمند در هر یک آنها با توجه به زمینه ها 
و رشــته های تخصصی که دارند تعریف شود تا با 
زاویه ها و نگاه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد 
و از نتایج آن برای تدوین برنامه های کوتاه و مدت 

بلند استفاده شود.
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان با تاکید بر اینکه 
بی توجهی به معضالت زیست محیطی همه اقشار 
جامعه را درگیر خود خواهد کرد، گفت: دانشگاه ها 
در زمان حاضر باید به ســمت نسل چهارم یعنی 
جامعه محور و رفع نیازهای جامعه حرکت کنند 
بنابراین استفاده از ظرفیت های علمی و فناوری 
آنها برای رفع مهمترین مشــکالت موجود بویژه 
چالش های زیست محیطی ضروری است. استان 
اصفهان حدود پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت 
دارد و در سال های اخیر با معضالت و چالش های 
زیســت محیطــی بســیاری مواجــه شــده اســت 
بطوریکه فرونشست زمین بسیاری از دشت های 
آن را تهدید می کند، میزان بارش ها بسیار کاهش 
یافته است، رودخانه زاینده رود بصورت دوره ای 
جریان دارد و اصفهان بعنوان آلوده ترین کالنشهر 

کشور شناخته می شود.

دبیر قرارگاه جهادی معلمان استان اصفهان 
ح رتبه بندی معلمــان به جهت باال  گفت: طر

بردن جایگاه معلمان پیگیری شد. 
بهرام افشــاری دبیر قرارگاه جهــادی معلمان 
اســتان اصفهــان گفــت: رتبه بنــدی معلمان 
نشــأت گرفتــه از ســال ۱۳۶۳ در قالــب بحــث 
تحــول در آموزش و پرورش شــکل گرفــت، اما 
به دلیل نداشــتن ســبد تحول شــکل علمی و 

اجرایی به خود نگرفت. 
ح بازبینی شد و در قالب  در سال ۱۳۹۰ این طر
طرحی به نام مشهد مقدس و تحول بنیادین 
آموزش و پرورش توســط وزیر وقت و مشارکت 

۶ هزار نفر صاحب نظر در این امر کلید خورد.
ح ارتقــا  وی افــزود: یکــی از بند های ایــن طــر
زمــان  هــم  کــه  بــود  معلمــان  شایســتگی 
ح شــد و در هیئت وزیران  شــیوه نامه ای مطر
تصویــب، امــا در مجلــس بــه علــت تاخیــرات 

دولت عدم حمایت آن به تصویب رسید.
اســتان  معلمــان  جهــادی  قــرارگاه  دبیــر 

اصفهان ادامه داد: شــاخص های رتبه بندی 
فقــط پول پاشــی یــا ارتقــاء حقوقی ایــن قشــر 
زحمت کش جامعه نیســت بلکه حفظ شــأن 
و منزلــت معلم می باشــد که  بــا پیگیری های 
مکــرر بــه کارگیــری افــراد در آمــوزش و پرورش 
از این پس به صورت دانشیار معلم، آموزشیار 

معلم و استاد معلم انجام می شود.
افشــاری گفــت: بــا توجــه به اینکــه آمــوزش و 
پــرورش نهــاد زیرســاختی اســت نــگاه عمیق 
ح می تواند به توســعه و پیشــرفت  به ایــن طــر

پایدار در کشور کمک فراوانی کند.

معــاون بیــن الملــل و امــور دانشــجویان 
غیر ایرانی دانشــگاه آزاد اســالمی از رشد ۵۰۰ 
درصــدی جــذب دانشــجوی خارجــی خبــر 

داد. 
عالء الدین بروجردی در حاشیه آیین معارفه 
سرپرست دانشگاه آزاد واحد نجف آباد اظهار 
کــرد: در زمینه جــذب دانشــجوی خارجی در 
حال گســترش کمی هســتیم و در این حوزه با 

رشد ۵۰۰ درصدی مواجهیم. 
کنــون از ۱۴ کشــور دنیا پذیرش دانشــجو  هم ا
داریــم و در حــال فراهــم ســازی و تســهیل 
پذیــرش دانشــجو از کشــور های اروپایــی نیــز 

هستیم.
کــه دانشــگاه آزاد  کــرد:  از آنجــا  کیــد  وی  تا
اسالمی دانشــگاهی غیــر دولتــی اســت، بــا 
حساسیت های دانشــگاه های دولتی در این 

زمینه مواجه نیستیم. بنابراین امیدواریم که 
بتوانیم تعداد کشورهای اعزام کننده دانشجو 

را افزایش دهیم.
بروجردی خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه 
دانشــجویان خارجــی در واقــع مهمــان مــا 
هستند، باید محل ســکونت و تسهیالتی که 
در اختیارشــان قــرار داده می شــود شایســته 
آنهــا باشــد. اداره کل جــذب دانشــجو برنامه 
مفصلــی در ایــن زمینه تدویــن کرده اســت تا 
دانشــجویان خارجی، ایــران را بــا خاطــره ای 

خوب ترک کنند.
معاون بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی 
دانشگاه آزاد اسالمی، کرونا و تدریس به زبان 
فارسی را از مهم ترین چالش های پیش روی 
کیــد کرد:  طی دو ســال  دانشــگاه دانســت و تا
گذشــته بیمــاری کوویــد ۱۹ باعث شــد تــا هم 
جذب کمتری داشته باشــیم و هم آموزش ها 
بــه ســمت فضــای مجــازی بــرود. همچنیــن 
برابر مصوبه شــورای عالی انقالب فرهنگی که 
تدریس بــه زبــان فارســی را تکلیــف کرده اند،  
گزیر به آموزش زبان فارســی به دانشجویان  نا
خارجــی آن هــم در فضــای مجــازی هســتیم 
که ایــن مــورد قــدری چالــش بــر انگیز اســت و 

سختی کار را بیشتر می کند.

رییس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان:

پایان نامه های دانشگاهی با نگاه به مسائل 
زیست  محیطی اصفهان تعریف شود

حفظ شأن معلمان با طرح رتبه بندی 

خبر

معاون بین الملل دانشگاه آزاد اسامی خبر داد:

رشد ۵۰۰ درصدی جذب دانشجوی خارجی 
در دانشگاه آزاد 

خبر

شهردار ویســت گفت: با توجه به بعد مسافت 
شهر ویست تا مرکز خوانسار به منظور مدیریت 
بحران نیاز به ایجاد پایگاه های امــداد و نجات 

داریم.
حامد دست مزد با اشاره به تأسیس شهرداری 
ویســت در شــهریورماه ۱۴۰۰، اظهــار کرد: شــهر 
ویست با یک نگاه اســتراتژیک در نقطه تمرکز و 
اتصال سه استان اصفهان و لرستان و مرکزی قرار 
دارد لذا سرمایه گذاری در این شهر با این دیدگاه 

می تواند موجب توسعه پایدار ویست شود.
وی با اشاره به استقبال از طرح و ایده ها در ارتقای 
فرهنگ شــهر ویســت، تصریح کــرد: محوریت 
پروژه های عمرانی و توسعه ای باید به گونه ای 
باشد تا ضمن توسعه و تقویت زیرساخت های 
عمرانی، خدماتی و فرهنگی شهر روستاهایی 
که قرابت جغرافیایی با شهر ویســت دارند را نیز 

پوشش دهد.
شهردار ویست با بیان اینکه هویت بخشیدن 
بــه روســتاها زیبایــی و توســعه شــهر ویســت را 
دوچنــدان خواهد کــرد، افزود: بــا توجه به بعد 
مسافت شهر ویست تا مرکز خوانسار به منظور 
مدیریت بحران نیاز به ایجاد پایگاه های امداد 

و نجات داریم.

جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان از 
کشف ۲۳ تن و ۸۰۰ کیلو انواع لوازم یدکی خارجی 

قاچاق خبر داد. 
 محمدرضا هاشمی فرجانشــین فرماندهــی 
انتظامی استان اصفهان گفت: مأموران پلیس 
امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان در ادامه سرکشــی و بازدید از انبارهای 
تخلیه بار حیــن بازدید از یکــی از ایــن انبارها به 
دپوی محمولــه بزرگــی از لــوازم یدکــی خارجی 
مربــوط بــه خودروهــای ســنگین مشــکوک و 

موضوع را مورد بررسی قرار دادند.
وی بــا بیان اینکــه مأمــوران پــس از بررســی و 
تحقیقــات صــورت گرفته بــه دلیــل عــدم ارائه 
مدارک مثبته گمرکی نسبت به قاچاق بودن این 
محموله اطمینان پیــدا کردند، افــزود: در این 
عملیــات ۲۳ تــن و ۸۰۰ کیلــو انــواع لــوازم یدکی 
خارجی قاچاق مربوط به خودروهای سنگین 

کشف شد.
وی ارزش ایــن محموله مکشــوفه را برابــر اعالم 
کارشناســان مربوطه بیش از ۲ میلیــارد تومان 
اعــالم کــرد و گفــت: در ایــن خصــوص یــک فرد 
متخلف شناســایی و وی برای انجام اقدامات 
قانونی به همراه پرونده تحویل مرجع قضائی 

شد.

مدیرکل بهزیســتی اســتان اصفهان گفــت: در 
اســتان اصفهان ۱۱.۹ درصد از جمعیت را افراد 
باالی ۶۰ ســال تشــکیل می دهند، در حالی که 
متوسط جمعیت سالمند کشور ۱۰ درصد است.
ولــی اهلل نصــر اصفهانــی در دیــدار بــا شــهردار 
اصفهان، بــا بیان اینکــه پرداختن بــه موضوع 
سالمندی جزو مســائل انتخابی نیست بلکه 
یک انتخاب اجباری است، اظهار کرد: همانطور 
که ۲۰ سال پیش برای محیط زیست ما فکری 
کنون با بحران هایی مانند آب  نشــده اســت و ا
گر از امروز برای سالمندی هم  مواجه هستیم ا
تدبیری اندیشــیده نشــود در آینــده بــا بحــران 

سالمندی مواجه هستیم.
وی ادامه داد: در اســتان اصفهــان ۱۱.۹ درصد 
از جمعیــت را افــراد بــاالی ۶۰ ســال تشــکیل 
می دهند، در حالی که متوسط جمعیت سالمند 

کشور ۱۰ درصد است.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه 
در حال حاضر ۶۴۲ هزار نفر افراد باالی ۶۰ سال 
در استان اصفهان زندگی می کنند، گفت: در این 
شــرایط تنها ۲۸ هزار نفر از سالمندان اصفهان 

تحت پوشش بهزیستی قرار دارند.
وی با بیان اینکه شهرداری یکی از شرکای ما در 
پروژه شهر دوستدار سالمند به شــمار می رود، 
ادامــه داد: بــا توجــه بــه تحریم هــای ظالمانــه 
علیه ایــران انتظــار داریــم نماینــده صنــدوق 
جمعیت سازمان ملل متحد در ایران حمایت 
اجتماعی و پوشش نهادهای خیریه ای از ایران 

را دریغ نکند.
کــرد: در راســتای  نصــر اصفهانــی تصریــح 
کمک هــای جهانی، ایــن صنــدوق توانســت 
کســیژن ســاز به مــا هدیه  یک هزار دســتگاه ا
کنــون در اختیار  کند که این دســتگاه ها هــم ا
کز نگهداری سالمندان  مؤسسات خیریه و مرا

استان قرار گرفته است.

شهردار شهر ویست:

شهر ویست پایگاه امداد 
و نجات ندارد

کشف ۲۳ تن لوازم یدکی
 قاچاق در اصفهان 

مدیرکل بهزیستی اصفهان:

جمعیت سالمندان اصفهان 
بیش از متوسط کشوری است

نخاله های ساختمانی بالی جان محیط زیست 

بر اثر وقوع تصادف میان ۲ دستگاه تریلی و اتوبوس 
در محــور نطنز بــه اصفهــان۱۰ نفــر مصــدوم و راهی 

بیمارستان شدند. 
مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان 
اظهار داشت: این سانحه رانندگی به اورژانس پیش 
بیمارستانی اعالم و پنج دستگاه آمبوالنس به محل 

اعزام شدند.
غفور راستین افزود: در این حادثه ۱۰ نفر شامل چهار 
مــرد، چهــار زن و ۲ کــودک دچــار مصدومیت های 
جزئی شدند که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی 
به بیمارستان گلدیس و خاتم االنبیاء نطنز منتقل 
شدند. علت حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه 

در دست بررسی است.
شهرســتان نطنز در فاصله ۱۲۵ کیلومتری شــمال 

اصفهان قرار دارد.
استان اصفهان دارای ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه است 
که به دلیل موقعیت خاص آن در مرکز و به عنوان چهار 
راه ترانزیت بار و مسافر کشور، رتبه اول حمل بار و رتبه 

سوم حمل مسافر را داراست.
      هشت نفر در یک حمام عمومی زنانه در 

خمینی شهر دچار گازگرفتگی شدند
مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان 
همچنیــن بیــان کــرد: ســوختن ناقــص سیســتم 
گرمایش آب در یک حمام عمومی زنانه در شهرستان 

خمینی شهرموجب مسمومیت تنفسی هشت نفر 
با گاز منوکسیدکربن شد.

این حادثه به اورژانس پیش بیمارستانی اعالم و دو 
واحد امدادی به همراه چهار تکنسین فوریت های 

پزشکی به محل اعزام شدند.
غفور راستین افزود: در این حادثه هشت نفر شامل 
پنج خانم ۳۴ تا ۵۲ ساله و سه کودک پنج تا هشت 
ســاله مســموم و توســط واحدهــای امــدادی بــه 
بیمارســتان شــهید اشــرفی خمینی شــهر منتقل 
شدند. خمینی شهر در ۱۲ کیلومتری شمال غربی 

اصفهان واقع شده است.
کســیدکربن، گازی بی رنگ و بی بو موســوم به  منوا
"قاتل نامرئی" با شروع فصل سرما با آماری گسترده تر 
امــا آرام و بی صــدا، خانواده هایی را عــزادار می کند و 
 CO هر سال با آغاز فصل سرما، میزان مسمومیت با

افزایش می یابد.
عمده ترین منبع تولید این گاز، سوختن ناقص نفت 
و گاز اســت ولی در اثر احتراق هر نوع ماده سوختنی 
کسیژن، تولید گاز  بویژه در محیط های بسته و فاقد ا

کسید کربن امکانپذیر است. منوا
براساس آمار پزشکی قانونی استان اصفهان در ۶ ماه 
نخست امسال، آمار تلفات گازگرفتگی افزایش داشته 
و از ۱۱ فوتی در مدت مشابه سال قبل به ۱۵ فوتی )۱۰ 

مرد و پنج زن( در ۶ ماه اول امسال رسیده است.

نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان 
گفت: نبایــد از آمــوزش همه جانبه دینــی، اخالقی، 
فرهنگی و سایر موارد برای جوانان و نوجوانان کشور 
غافل شد.  آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد افزود: 

نسل جدید باید دین را یاد گرفته و به آن عمل کنند.
وی با اشــاره به اینکه تقــوا یعنی آنچــه نمی دانی یاد 
بگیری و سپس یه آن عمل کنی بیان کرد: نیروهای 
پایگاه های مقاومت بسیج باید آموزش های دینی، 
نظامی و اخالقی ببینند و نشــان دهند که بسیجی 

هستند.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان تصریح کرد: 
مساجد باید توســط جوانان مومن و بسیجی اداره 
شود و جوانان در این امر با مسووالن و امام جماعت 

مسجد خود مشورت کنند.
وی با بیان اینکه بسیج مستضعفان یعنی گروهی از 
جوانان انقالبی برای قشر مستضعف در زمینه های 
مالی، فرهنگی، دینی و غیره قیام کرده و دست آن ها 
را بگیرند، ادامه داد: بســیجیان باید مسائل دینی، 
سیاسی، اخالقی و اجتماعی افراد جامعه را تقویت 

کنند و در حوادث نیز یاری گر مردم باشند.
آیت اهلل طباطبایی نژاد اظهارداشت: یک بسیجی 
در مقابل دشــمنان دین می ایســتد و در عین حال 
در داخــل جامعه و کشــور با محبت بــا مــردم رفتار و 

همزیستی کند.

وی با اشاره به اینکه نیروهای بسیج همواره حامی و 
گــر نیروی  مدافع مملکــت و ملت بوده انــد، گفت: ا
بسیج در اوایل انقالب تشکیل نمی شد مشخص نبود 

کنون کشور در چه شرایطی بود. ا
امام جمعه اصفهان همچنین به هفتــم آذرماه روز 
نیروی دریایی اشــاره و اضافه کرد: نیروی دریایی در 
سال ۵۹ حمله جانانه ای به پایانه های نفتی عراق کرد 
و دو سوم آن را نابود و پرچم ایران را در آن محل نصب 
کرد. وی با اشاره به این واقعه یادآور شد: ناوچه پیکان 
تا آخرین لحظه مقابل دشمن ایستاد و در نهایت نیز 

غرق شده و نیروهای آن به شهادت رسیدند.
آیت اهلل طباطبایی نژاد خاطرنشان کرد: با این قدرت 
نمایی نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران، نیروی 
دریایی عراق دیگر جــرات اقدام علیه ایــران را نکرد و 

کاری از پیش نبرد.
امام جمعه اصفهــان درباره مطالبه حقابه توســط 
کشــاورزان نیــز افزود: این کشــاورزان می خواســتند 
صدایشان به گوش رییس جمهور و مسووالن کشور 
برسد که رسید و طی موافقت نمایندگان کشاورزان در 
استانداری اصفهان مقرر شد چادرها از بستر رودخانه 

جمع آوری شود و اعتراض خاتمه یابد.
وی خطاب به مردم گفت: فراموش نکنیم که دست 
نشانده های دنیای کفر به دنبال ایجاد فتنه هستند 

و باید با هوشیاری آن را از بین ببریم.

خبرخبر
برخورد تریلی و اتوبوس در محور نطنز 

گذاشت به اصفهان 1۰ مصدوم برجا
امام جمعه اصفهان:

 از آموزش جوانان و نوجوانان غافل نشویم
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مدیر دفتر مطالعات و پژوهش میراث فرهنگی اصفهان :  

برند گردشگری استان اصفهان تدوین می شود 
مدیر دفتر مطالعات و پژوهش 
میراث فرهنگــی،  کل  اداره 
صنایع دســتی  و  گردشــگری 
ح تدویــن برند گردشــگری  اصفهــان گفــت: طــر
اســتان بــا هــدف رســیدن بــه یــک شــعار واحــد 
گردشــگری در حــال  بمنظــور توســعه متــوازن 

اجراست. 
و  دفتــر مطالعــات  عابدین پــور مدیــر  وحیــد 
پژوهــش اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری 
و صنایع دســتی اســتان اصفهان گفــت: اجرای 
ح تدوین برند گردشــگری اســتان اصفهان از  طر
ابتدای امسال  توســط اداره کل میراث فرهنگی 

و با مشارکت دانشگاه هنر اصفهان آغاز شد.
ح تالش می شــود  وی اظهار داشــت: در ایــن طر
با توجه بــه تنوع گســترده جاذبه هــای فرهنگی 
و طبیعی اســتان، یک شــعار واحد و مورد توافق 
گردشــگری  همــگان بمنظــور توســعه متــوازن 
در همــه مناطــق اســتان حاصــل و بعنــوان برند 

گردشگری معرفی شود.
ح  طــر در ایــن  بیان اینکــه  بــا  پــور  عابدیــن 
اســتان اصفهــان بــه مناطــق پنجگانــه شــمال، 
جنــوب، غــرب، شــرق و مرکــز تقســیم شــده 
اســت، خاطرنشــان کــرد: تیم هــای پژوهشــی از 
جملــه اســتادان، دانشــجویان و متخصصــان، 
مطالعاتــی را در هــر یــک از ایــن مناطــق دربــاره 
فرهنگ های بومی، خرده فرهنگ ها، سوغات، 
صنایع دســتی، محصــوالت باغی و کشــاورزی و 

شرایط اقلیمی انجام می دهند.
ح مراحل  کیــد بر اینکــه اجرای ایــن طــر وی بــا تا
گردشــگری  مختلفــی دارد و در نهایــت، برنــد 
اســتان اصفهــان بایــد توســط وزارتخانــه میراث 
فرهنگــی مــورد تاییــد و تصویــب قــرار بگیــرد، 
افزود: ایــن مراحــل شــامل شــناخت و تحلیــل 
ح برنــد، جایــگاه ســازی  موقعیــت، تدویــن طــر
برند، طراحی هویت حسی برند )کالمی و بصری( 
و شــعار و مفهــوم برنــد اســت کــه پــس از اجــرای 
آن ها یک هویت کالمی و بصــری واحد که بتواند 
ظرفیت های گردشــگری اســتان را معرفی کند، 

بدست می آید.
مدیر دفتر مطالعات و پژوهــش اداره کل میراث 

فرهنگی اســتان اصفهــان با اشــاره به مشــارکت 
یک گروه از دانشگاه هنر اصفهان در اجرای طرح 
مذکور، گفت: این گروه پیش از این با تیم تدوین 
برند ملی گردشگری همکاری داشت و در جریان 
مصوبات وزارتخانه میراث فرهنگی برای تدوین 

برند استانی و مراحل مختلف آن قرار دارد.
عابدیــن پــور بــا بیان اینکــه تا کنــون حــدود ۵۰ 
ح تدویــن برند  درصد از کار هــای مطالعاتــی طر
گردشــگری اســتان اصفهــان انجــام شــده و در 
حال طی کــردن مراحلــی مانند پرسشــنامه ها، 
فراخوان و کیفی سازی است، تصریح کرد: برند 
گردشگری اســتان پس از تایید و تصویب نهایی 
توســط وزارت میــراث فرهنگــی در بخش هــای 
مختلــف دولتــی و خصوصــی و بمنظــور رونــق 
کرونــا  گردشــگری بویــژه در ایــام پســا  صنعــت 

استفاده خواهد شد.
وی بــا اشــاره به اینکه برنــد، نوعی هویت ســازی 

و ایجاد تمایز در ظرفیت های یک مجموعه مانند 
جامعه یا محصول از زاویه های مختلف است که 
با تمایــز بخشــی، کیفیت بخشــی و اســتقالل در 
گی هــا همــراه و در زمینه هــای مختلــف قابل  ویژ
تدوین اســت، اظهار داشــت: بــرای تدوین برند 
گردشــگری، ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری 
در یک مکان جغرافیایی مانند شــهر یا روســتا یا 
کشور و وجه تمایز آن نسبت به جوامع دیگر مورد 

بررسی قرار می گیرد.
عابدین پور با بیان اینکه پس از تدوین برند ملی 
گردشگری کشور، اســتان ها نیز بعنوان تکه های 
تشکیل دهنده این برند ملی موظف به تدوین و 
ارائه یک برند گردشگری استانی شدند، تصریح 
کــرد: تدوین ایــن برنــد بــرای نظــم بخشــیدن به 
فعالیت هــا و رونــق صنعــت گردشــگری ضروری 
است و وظیفه آن از سوی وزارت میراث فرهنگی 
گذار  بــه اداره های میــراث فرهنگــی اســتان ها وا

شده است.
ح از  کــرد: در اجرای ایــن طــر وی خاطرنشــان 
تجربه های موجود مانند برند ملی گردشگری و 

برند شهر اصفهان استفاده می شود.
اســتان اصفهــان بــا پنــج میلیــون نفــر جمعیــت 
به عنوان قطب گردشــگری جهان و ایران، بیش 
از ۲۲ هزار بنــا و اثــر تاریخی شناسایی شــده دارد 
که از میان آن ها افــزون بر یک هــزار و ۸۰۰ اثر ثبت 

ملی شدند.
هفت اثر از آثار تاریخی اصفهان به نام های میدان 
نقش جهان، کاخ چهل ستون، باغ فین کاشان 
و مســجد جامع و ســه قنات به نام هــای وزوان، 
مزدآباد و مــون به ثبــت جهانی رســیده و کانون 

توجه گردشگران داخلی و خارجی است.
اقامتــگاه   ۴۴۴ ۱۵۰ هتــل،  اصفهــان حــدود 
بومگــردی، ۷۰ هتــل ســنتی، ۱۵۰ خانه مســافر و 

۲۳۰ مهمان پذیر و افزون بر ۳۵ هزار تخت دارد.

گردشگری

زری بافی یکی از صنایع دســتی اصفهان اســت که 
البته به ندرت در بازار دیده می شود و رفته رفته این 
هنر رو به نابودی است.  احمد صالحیان سرپرست 
کارگاه زری بافــی گفت: زری یــا زربافت بــه پارچه ای 
گفته می شود که تارو پود آن ابریشم و یکی ازپودهای 
آن گالبتون است، نخ گالبتون تلفیقی ازطال، نقره و 
ابریشم است و به خاطر وجود این نخ در پارچه به آن 
زری یا زربفت گفته می شود. وی افزود: در گذشته در 
بافت زربفت مرغوب از گالبتون با روکش فلز طال و نقره 
استفاده می شد که گران قیمت و خاص طبقه اشراف 
و درباریان بود؛ ولی پارچه های زربفتی با الیاف گالبتون 
که روکش آن ها از فلزات ارزان قیمت بود بافته می شد و 
مورد استفاده مردم عادی بود. صالحیان با بیان اینکه 
از جمله نکات مهم در بافت پارچه زربافت استفاده از 
نخ های نازک طال ونقره است، خاطرنشان کرد: برای 
بافت این پارچه از رنگ بندی پیچیده ای استفاده 
نمی کنند برای نخ تار در نهایت از دو رنگ و برای نخ 
پود از شش رنگ استفاده می شود. وی اذعان کرد: 
گالبتون رشته ی سیمی بسیار نازک است که درون آن 
یک رشته نخ ابریشم قرار دارد و بر روی آن، الیه ای از زر 
یا طال کشیده شده است دو نوع گالبتون وجود دارد 
گالبتون خارجی که از هند می آید و بسیار ظریف است 
و گالبتون ایرانی که تنها در اصفهان ساخته می شود. 
سرپرست کارگاه زری بافی کاشــان عنوان کرد: زری 
کز عمده زری  بافی و پیشگام   بافی شهر کاشان از مرا
در عرصه تولید هنر زری بافی در ایران است این هنر 
سینه به سینه بواسطه استادان و هنرمندان برجسته 

برجامانده است. صالحیان با بیان اینکه کاشان از 
دیرباز قطب تولید زری بافی در دنیا بوده است، بیان 
کرد: این هنر عنوان اصیل سازمان یونسکو و نشان 
ملی مرغوبیت صنایع دستی در رشــته زری  بافی را 
دارد که قدمــت آن بــه دوره ساســانیان برمی گردد. 
صالحیان با بیان اینکه متاسفانه این هنر نفیس در 
حال فراموشی است، ابراز کرد: یکی از دالئل فراموش 
شدن هنر زری بافی در کاشان، عدم وجود مواد اولیه 
مرغوب از قبیل ابریشم مرغوب و گالبتون اصل است، 
متقاضی برای خرید ابریشم و گالبتون کم است تولید 
زیاد آن مقرون به صرفه نیست و تهیه آن حتی برای 
یک کارگاه نیز مقدور نیست. وی افزود: قدرت خرید 
مردم بــرای خریــد پارچه هــای زربافی پایین اســت 
ولی پارچه زری بافی مرغوب از جنس ابریشم است 
و کیفیت خود را از دست نمی دهد، از نظر من برای 
خریــد آن هرچه هزینه کنند کم اســت و هــرگاه آن را 
خریداری کنند متوجه حرفم خواهند شد. احمد 
صالحیان بیان کرد: ما نباید اجازه دهیم این هنر به 
فراموشی سپرده شود دولت باید کمک کند ابریشم 
مرغوب در بازار عرضه شود و برای اینکه این هنر زنده 
بماند باید در رشته فرش و نساجی، نساجی سنتی 
نیز آموزش داده شود. این هنرمند خاطرنشان کرد: 
نساجی سنتی شامل مخمل بافی، زری بافی، شعر 
بافی و زیلوبافی است و هر کدام زیبایی منحصر به فرد 
خود را دارد از آنجایی که کاشان مهد هنر است حداقل 
انتظار می رود این هنرها در کاشان به صورت حرفه ای 

آموزش داده شود.

در آستانه دوازدهمین دوره جشنواره مردمی فیلم 
عمار، منتخب فیلم های ادوار جشــنواره عمــار در 

بعلبک لبنان نمایش داده می شود.
روز هــای شــنبه و یکشــنبه ۲۷ و ۲۸ نوامبــر )۶ و ۷ 
آذر( این جشنواره در سالن مسجد المصطفی )ع( در 

راس العین در بعلبک لبنان برگزار می شود.
در ایــن جشــنواره فیلم های مســتند آمرلــی، امام 
موســی صــدر، خالــد و مجتبــی، بــرادران، عــروس 
وامنــان، ننه ســکینه، شــکار طبس، آهنگر، شــهر 
نفس می کشــد، با صبــر زندگــی و کــرار و همچنین 
فیلم هــای کوتــاه داســتانی هنگامــه، ولــد، بیت، 

علمــک و فیلم هــای انیمیشــن ســالمی برای روح 
کت  اهلل، مورچه و سلیمان )ع(، زمین بازی ما و آنترا
کران می شوند.  همچنین فیلم انیمیشن سینمای  ا
صاحبــه تســبیح ســاخته زکــی دعبــل کارگــردان 
عربستانی به انتخاب برگزار کنندگان در این جشنواره 
نمایش داده می شود. در مراسم افتتاحیه عباس 
خامه یار رایزن فرهنگی ایران در لبنان و همچنین 

نماینده حزب اهلل در بعلبک سخنرانی کنند.
ایــن دوره کــه اولیــن دوره نمایش های جشــنواره 
عمار در بعلبک است توســط مرکز رسانه ای نسیم 

برگزار می شود.

زری بافی هنر اصیل اصفهانی اما رو به فراموشی 

عمار در لبنان 

صنایع دستی

کتاب

تئاتر »مرثیه ای بر بهارنارنج های پالسیده« به 
کارگردانی قادر طباطبایی زواره، تا ۱۳ آذرماه در 

تاالر هنر اصفهان روی صحنه می رود. 
قادر طباطبایی زواره کارگردان تئاتر مرثیه ای 
بر بهارنارنج های پالسیده گفت: نمایشنامۀ 
»مرثیه ای بر بهارنارنج های پالسیده« با نگاهی 
آزاد به نمایشنامۀ »عروسی خون« اثر فدریکو 
گارسیا لورکا نوشته شده و در واقع، خط اصلی 
داســتان از این اثر برگرفته شــده و دو ســوم آن 

تألیفی است.
وی ادامه داد: در این داستان، مثلث عشقی  
که در »عروسی خون« لورکا با آن مواجهیم، به 

یک مستطیل عشقی بدل می شود.
این کارگــردان تصریح کــرد: قــرار بود این تئاتر 
سال ۱۳۹۸ اجرا شود اما به دلیل شیوع ویروس 
کرونا وقفه ای به وجــود آمد و ما تمرین هــا را از 

فروردین ماه امسال دوباره آغاز کردیم.
طباطبایــی زواره افــزود: اجرای »مرثیــه ای بر 
بهارنارنج هــای پالســیده« در شــرایط فعلــی 
با این میزان بازیگر و شکل دکور و... کار بسیار 
سختی بود و به لطف خدا و یکدلی اعضای گروه 

توانستیم آن را روی صحنه ببریم.
گر بخش خصوصــی به کمک  او یــادآور شــد: ا
ما نیامــده بود، این تئاتــر هرگز به مرحلــۀ اجرا 
نمی رسید. فاطمه یاوری، تهیه کنندۀ این تئاتر 
یک فرد فهیم و روشنفکر است که تمام عوامل 
گروه را یک سال بیمۀ کرونا و حوادث کرده، با 
همه قرارداد بسته و در کل، نگاهی حرفه ای به 

بحث اجرای تئاتر داشته است.
عالقه مندان برای تماشای تئاتر »مرثیه ای بر 
بهارنارنج های پالســیده« که بــا نقش آفرینی 
ستاره تبریز زاد، سحر رمضانی، مهسا کاظمی، 
الهــام زنجانــی، محمــد بابایــی دوگاهــه، 
محمدرضا وزیری فر، نیوشا جندقیان، نوید 
بانــی، شــادی تیمــوری، امیرمســعود اقبالی 
و علیرضــا بختیارونــد روی صحنــه مــی رود، 
تــا ۱۳ آذرمــاه فرصــت دارنــد بــا تهیــۀ بلیــت از 
سایت گیشه هشت رأس ساعت ۱۹ به سالن 

نقش جهان تاالر هنر اصفهان مراجعه کنند.

کــودک  دوره هــای تخصصــی تربیــت مربــی 
و نوجــوان ویــژه بانــوان در مؤسســه مهــر تابان 
مهدوی اصفهان برگزار می شود.  مؤسسه قرآن 
و عترت مهر تابان مهدوی اصفهــان دوره های 
تخصصی تربیت مربی کــودک و نوجــوان ویژه 
بانــوان را بــا ارائــه گواهی نامــه پایــان دوره برگزار 
می کند. متقاضیان شرکت در این دوره ها باید 
کثر  حداقــل دارای مــدرک دیپلــم بــوده و حدا
۴۰ ســال داشته باشــند. این دوره ها به  صورت 
رایگان و در چهار ترم تحصیلی برگزار می شــود و 
شرکت در آن ها منوط به قبولی در آزمون ورودی 
و مصاحبه است. گواهی نامه پایان دوره نیز به 
شــرط گذرانــدن دوره کارورزی و پایان نامه، به 
شرکت کنندگان اعطا می شود. عالقه مندان تا ۲۰ 
 آذرماه امسال فرصت دارند تا با مراجعه به نشانی

 http://mehretaban.ir/morabi  ۱۴۰۰ بــرای 
شرکت در این دوره ها ثبت نام کنند و برای کسب 
اطالعات بیشــتر نیــز می توانند با شــماره های 
۳۴۴۶۴۴۶۹-۰۳۱ و ۰۹۹۱۶۶۸۴۴۸۰ تمــاس 

بگیرند.

فرهنگــی،  میــراث  اداره  اردســتان- رئیس 
گردشگری و صنایع دستی شهرستان اردستان 
گفت: مسجد خسرو اردستان مرمت می شود. 
مهــدی مشــهدی اظهــار داشــت: مرمــت و 
بازسازی مسجد خسرو اردستان که به شماره 
۱۶۹۴ در ۱۷ آذر ماه ســال ۱۳۶۴ در فهرســت آثار 
ملی کشــور به ثبــت رســیده و از آثار ثبتــی دوره 
صفویه است، آغاز شــد. وی با بیان اینکه برای 
مرمــت کامل این مجموعــه پنج میلیــارد ریال 
اعتبار نیاز اســت، افزود: مسجد خســرو در سه 
طبقه و با معماری بسیار زیبا در محله راهمیان 
اردستان قرار دارد. رئیس اداره میراث فرهنگی 
اردستان خاطرنشــان کرد: مرمت این مسجد 
از دهــه ۵۰ هجری قمری شــروع شــده و میراث 
فرهنگی در چندین نوبت مرمت و اســتحکام 

بخشی این بنا را برعهده داشته است. 

»مرثیه ای بر بهارنارنج های 
پالسیده« به روی صحنه 

می رود 

برگزاری دوره های تربیت
کودک و نوجوان   مربی 

در اصفهان 

رئیس اداره میراث فرهنگی اردستان:

مرمت مسجد خسرو اردستان 
آغاز شد

تئاتر

خبر

میراث تاریخی

گهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آ
شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۵۱۹۶، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۹، جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده 
در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۳۲۳ مربوط به تقاضای آقای/خانم سیدمهدی 
ک شماره فرعی از اصلی واقع در  مجیدی درچه مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پال
بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه 
و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیأات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل 
صفحه ۵۷۲ و ۵۷۶ دفتر ۱۵۳ و صفحه ۵۷ دفتر ۱۴۴ و صفحه ۲۴۹ دفتر ۵۵ و صفحه ۲۳۷ دفتر ۵۵ و مالحظه 
نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به 
ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا  گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمناز
مالکیت آقای/خانم سیدمهدی مجیدی درچه به شناسنامه شماره ۳۳۶ کدملی ۱۱۴۱۹۰۸۸۵۹ صادره فرزند 
ک شماره ۶۹۵  سیدمرتضی نسبت به ۱/۵ سهم یکباب ساختمان به مساحت ۵۶۳/۵۱ مترمربع از ۲۱ حبه پال
فرعی از ۹۹ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر 
می نماید. طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
ک وفق مقررات پس از طی  فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرائی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امال
تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار 
ک خمینی شهر  نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

نبی اله یزدانی - ۱۲۲۹۴۱۱ / م الف

گهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آ
شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۵۱۹۷، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۹، جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
کنندگان زیر در وقت مقرر/ ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضا
فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۳۲۴ مربوط به تقاضای آقای/خانم 
ک شماره فرعی از اصلی  سیدرسول مجیدی درچه مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پال
واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای 
اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه 
شامل صفحه ۵۷۲ دفتر۱۵۳ و ۵۷۶ و ۵۷ دفتر ۱۴۴ و ۲۴۹ دفتر ۵۵ و صفحه ۲۳۷ دفتر ۵۵ 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 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم  محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمناز
سیدرسول مجیدی درچه به شناسنامه شماره ۷۷ کدملی ۱۱۴۱۸۶۶۰۰۵ صادره فرزند سیدمرتضی نسبت به 
ک شماره ۶۹۵ فرعی از ۹۹ اصلی واقع  ۱/۵ سهم یکباب ساختمان به مساحت ۵۶۳/۵۱ مترمربع از ۲۱ حبه پال
در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش 
کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ 
ک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور  آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امال
سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷، تاریخ 
ک خمینی شهر نبی اله یزدانی - ۱۲۲۹۸۱۳ / م الف انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

گهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آ
شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۵۱۹۳، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۹، جلسه هیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده 
در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۳۲۰ مربوط به تقاضای آقای/خانم اسماعیل 
ک شماره فرعی از اصلی واقع  محمدی جوآبادی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پال
در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه 
و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل 

صفحه ۵۷۲ و ۵۷۶ دفتر ۱۵۳ و صفحه ۵۷ دفتر ۱۴۴ و صفحه ۲۴۹ دفتر ۵۵ و ۲۳۷ دفتر ۵۵ و مالحظه نقشه ملک و 
گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و 
انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم  محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمناز
اسماعیل محمدی جوآبادی به شناسنامه شماره ۲۵ کدملی ۱۱۴۲۱۸۱۹۷۹ صادره فرزند غالمعلی نسبت به 
ک شماره ۶۹۵ فرعی از ۹۹ اصلی واقع  ۳/۵ سهم یکباب ساختمان به مساحت ۵۶۳/۵۱ مترمربع از ۲۱ حبه پال
در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. دراجرای ماده 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده آیین نامه اجرایی آن مقرر 
ک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک  می دارد اداره ثبت اسناد و امال
مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: 

ک خمینی شهر نبی اله یزدانی - ۱۲۲۹۸۳۲ / م الف  ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

گهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آ
شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۵۱۹۵، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۹، جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
کنندگان زیر در وقت مقرر/ ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضا

فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۳۲۲ مربوط به تقاضای آقای/خانم 
ک شماره فرعی از اصلی  محمدعلی محمدی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پال
واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای 
اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه 
شامل صفحه ۵۷۲ و ۵۷۶ دفتر ۱۵۳ و صفحه ۵۷ دفتر ۱۴۴ و ۲۴۹ دفتر ۵۵ و صفحه ۲۳۷ دفتر و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک 
موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا  گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمناز
مالکیت آقای/خانم محمدعلی محمدی به شناسنامه شماره ۷ کدملی ۱۱۴۲۱۸۹۳۹۲ صادره فرزند غالمعلی 
ک شماره ۶۹۵ فرعی از ۹۹  نسبت به ۶/۷۵ سهم یکباب ساختمان به مساحت ۵۶۳/۵۱ مترمربع از ۲۱ حبه پال
اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. 
طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
ک وفق مقررات پس از طی تشریفات  رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امال
ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
ک خمینی شهر نبی اله  ۱۴۰۰/۰۹/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

یزدانی - ۱۲۲۹۸۳۶ / م الف

گهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آ
شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۵۱۹۲، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۹، جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
کنندگان زیر در وقت مقرر/ ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضا
فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۳۱۹ مربوط به تقاضای آقای/خانم 
ک شماره فرعی از اصلی  رضا محمدی جوآبادی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پال
واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای 
اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل 
صفحه ۵۷۲ و ۵۷۶ دفتر ۱۵۳ و ۵۷ دفتر ۱۴۴ و صفحه ۲۴۹ دفتر ۵۵ و ۲۳۷ دفتر ۵۵ و مالحظه نقشه ملک و گزارش 
کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال 
ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم  محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمناز
رضا محمدی جوآبادی به شناسنامه شماره ۲۶ کدملی ۱۱۴۲۱۸۵۹۳۱ صادره فرزند غالمعلی نسبت به ۳/۷۵ 
ک شماره ۶۹۵ فرعی از ۹۹ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه  سهم به مساحت ۵۶۳/۵۱ مترمربع از ۲۱ حبه پال
ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر 

ک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک  می دارد اداره ثبت اسناد و امال
مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: 

ک خمینی شهر نبی اله یزدانی - ۱۲۲۹۸۵۱ / م الف ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و برحسب ماده ۳ 
قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و درمهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۰۲۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ فاطمه پهلوانی خوابجانی فرزند مهدی بشماره شناسنامه ۳۶۲۸ 
صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۹۳۲۵۸۹۲۱ در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی احداثی برروی قسمتی 
ک ۳۴ واقع در بخش ۱۸ ثبت اصفهان به مساحت ۲۰۱۵/۴۳ مترمربع. خریداری طی سند  از قطعه زمین پال
رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ - رییس منطقه ثبت اسناد 

ک شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی - ۱۲۳۰۶۴۴ / م الف و امال

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و برحسب ماده ۳ 
قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و درمهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۸۵۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ اسماعیل طاهری فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه ۱۴۳۹ صادره 
ک  از اصفهان بشماره ملی ۱۲۹۱۵۱۹۰۵۱ در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پال
۱۱ فرعی از اصلی ۱۰۳۵۳ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۲۹/۲۰ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. 
ک  تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ - رییس منطقه ثبت اسناد و امال

شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی - ۱۲۳۰۶۲۷ / م الف

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و برحسب ماده ۳ 
قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و درمهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۹۸۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ماه صنم محمدی آیدغمیشی فرزند باباخان بشماره شناسنامه ۲ 
صادره از باغ بهادران بشماره ملی ۶۲۰۹۸۳۹۱۲۶ در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی برروی قسمتی از قطعه 
ک ۱۱۵۴۸ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۲۳۴/۸۳ مترمربع. خریداری طی سند رسمی.  زمین پال
ک  تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ - رییس منطقه ثبت اسناد و امال

شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی - ۱۲۳۰۵۲۰ / م الف

آگهی



سال پنجم - شماره 1287
یکشنبه  7  آذر 1۴۰۰ - 22 ربیع الثانی 1۴۴۳

28 نوامبر    2۰21 ورزش6
مربی تیم فوتبال سپاهان :

به صدرنشینی توجه خاصی نداریم
مربی تیم فوتبال سپاهان گفت: 
تیم ما نتیجه زحماتــش را گرفت 
و این صدرنشینی احساس خوبی 
به ما داد اما نمی توانیم چندان به صدرنشینی توجه 

خاصی داشته باشیم.
علیرضــا مرزبــان در گفت وگــو با ایســنا دربــاره برتری 
ســپاهان مقابل فجر اظهار کــرد: ابتــدا از هــواداران 
تیم مان تشکر می کنم که از روز اول حتی یک لحظه 
هم به کیفیت ما شک  نکردند، پشتیبان تیم بودند 
و همیشه احســاس خوبی به اعضای تیم دادند. از 
طرف دیگر آقای ساکت، آقای فتاحی و باشگاه آرامش 
بزرگی را به تیم منتقل کردند. هیات مدیره ما در این 
زمینه فعال بــوده و نقــش محرم نویدکیــا مثل یک 

جزیره ثابت آرامش بزرگی به تیم داد.
کتور مساوی کردیم  او ادامه داد: بعد از این که مقابل ترا
به تیم احساسی داد که در هر شرایطی کنار هم بمانیم 
و ما را ذره ای وارد استرس نمی کند و اجازه نمی دهد 
که وارد بحران شویم. با بازیکنان تیم صحبت شد و 
برخی تغییرات تاکتیکی در تیم ایجاد کردیم که بسیار 
خوب بود و با وجود زمین افتضاح حافظیه بازیکنان 
مــا وارد یک تونل شــدند و این تونل بــه آن ها کمک 
کرد که تمرکزشــان را حفــظ کنند و بتواننــد وظایف 
کتیکی خودشان را به خوبی اجرا کنند. هنوز چند  تا
دقیقه از بازی نگذشــته بود که وضعیت چمن را به 
عنوان یک اصل قبول کردیم و دیگر راجع به آن فکر 

و اعتراض نکردیم.
مربی ســپاهان اضافه کــرد: بازیکنان ســعی کردند 
روی این زمین فوتبال بازی کنند و کیفیت فوتبالشان 
را نشان دهند. این برد می توانست با گل های بیشتر 
هم همراه باشد اما باید این مساله را هم بگویم که علی 
اصغر کالنتری باتجربه است و مطمئن هستم که فجر 
جزو تیم هایی است که ســال آینده هم در لیگ برتر 
می ماند چون هم کیفیت فنی خوب، بازیکنان خوب 

و شخصیت تیمی خوبی دارند. شیراز یکی از زیباترین 
شــهرهای جهان اســت و امیدوارم این شهر بتواند 
ورزشگاه و چمن خوبی را در خود ببیند و همیشه در 

لیگ برتر بماند.
او دربــاره صدرنشــینی ســپاهان گفت: این که بعد 
از شش هفته صدرنشین شــدیم، جوابگوی هیچ 
چیزی نیست و تازه لیگ را شروع کرده ایم. ۲۴ بازی 
خیلی ســخت مانده و بایــد در هفته هــای آینده با 
نساجی و گل گهر بازی کنیم که بســیار بازی های 
کیفیتی  سختی هستند چون هر دو تیم بازیکنان با
دارند و فوتبال حرفه ای را خیلی خوب می شناسند. 
درســت اســت ســپاهان نتیجه زحماتش را گرفت 
و این صدرنشــینی احســاس خوبی به تیــم داد اما 
نمی توانیم چندان به صدرنشــینی توجه خاصی 
داشته باشــیم. ما یک تیم بســیار متحد هستیم. 
همچنین دوســتان خوبی هســتیم و از نظر بدنی 

کتیکی رشــد خیلی خوبی کردیــم تا این نتایج  و تا
به دست آید.

گر تیم ها دچار  مرزبان ادامه داد:  چیز عجیبی نیست ا
نوسان شوند و در دنیا چنین اتفاقاتی رخ می دهد. 
خیلی کم پیش می آید یک تیم از روز اول تا روز آخر در 
صدرجدول باقی بماند و ادامه دهد. داریم می بینیم 
که تیم ها با کیفیــت باال بــازی می کننــد و تیم های 
زیادی را داریم کــه می توانند خودشــان  را به عنوان 
مدعی معرفی کنند و به قهرمانی فکر کنند. امسال 
لیگ سختی خواهد شد اما از سپاهان به عنوان یکی 
از مدعیان مطرح اسم برده می شــود. ما از این اسم 
خیلی خوب دفاع می کنیم و امیدواری قلبی داریم 

که جام را به اصفهان بیاوریم.
او با بیان این که در این زمینه تمام تالش و کوشش مان 
را می کنیم، عنــوان کــرد: راه حل های خوبــی داریم 
که بتوانیم شرایط را به ســود خودمان تغییر دهیم. 

مهم این است که ما بتوانیم برای هر بازی تمرینات 
خاصی را تعیین کنیم و از نظر روحی و روانی شرایط 
تیم را در وضعیت ایده آلی قرار دهیم تا تیم همیشه سر 
حال باشد. این مسائل برای موفقیت یک تیم بسیار 

مهم هستند و امیدوارم در این شرایط باقی بمانیم.
مربــی ســپاهان در پایــان دربــاره حضــور هــواداران 
گفت: این یک چیز مشــخص اســت که هواداران در 
ورزشگاه ها نقش پر رنگی دارند چون فوتبال را باید 
با هــوادار بازی کــرد. امیدوارم هــواداران بیاینــد و در 
گر هوادار نباشد،  ورزشگاه ها حضور داشته باشند. ا
یک چیزی کم است و وقتی در ورزشگاه خالی بازی 
می کنید احســاس یــک بــازی بزرگ لیــگ برتــری را 
ندارید و امیدوارم این مساله روشن شود و مسئوالن 
کاری کنند که هواداران به ورزشگاه ها بیایند. حضور 
آن ها نقش تعیین کننده ای دارد و جلوه زیبایی به 

ورزشگاه ها می دهند.

خبر

ملــی پــوش اســنوکر ایران بــا پیــروزی در دور اول 
رقابت های قهرمانی انگلیس، جواز حضور در دور 

بعدی این رقابت ها را کسب کرد.
بــه گزارش ایســنا، حســین وفایــی ملــی پــوش 
اسنوکر ایران که در رقابت های قهرمانی انگلستان 
)UK Championship( شــرکت کــرده اســت در 
 مرحله اول این رقابت ها به مصــاف پانگ جون ژو 
)Pang Junxu(رفــت و توانســت با نتیجــه ۶ بر ۴ به 
پیروزی برســد. ملی پــوش اســنوکر ایران درحالی 
در این مسابقات شرکت کرده است که او در رنکینگ 
۶۳ جهان قــرار دارد. حریف وفایــی در دور اول این 

مسابقات در رده ۶۶ جهان قرار داشت.  
وفایی با این پیروزی جواز حضور در دور بعدی این 
رقابت ها را کســب کــرد و او بایــد در مرحلــه دوم به 
مصــاف مــارک ســلبی مــرد شــماره یــک و  یکــی 
از قدرتمندتریــن اســنوکر بــازان جهــان بــرود. قرار 
اســت این رقابت ۷ آذر از ســاعت ۲۳ به وقت ایران 

پیگیری شود.
ســهیل واحدی دیگــر اســنوکرباز ایرانی در مرحله 
اول این مسابقات مقابل ویلســون با نتیجه ۶ بر ۲ 

شکست خورد و از دور رقابت ها کنار رفت.
مســابقات قهرمانــی انگلســتان یــک تورنمنــت 
حرفه ای اســنوکر و از معتبرتریــن رقابتهای جهان 
است که از ۲۳ نوامبر تا ۵ دسامبر در  انگلستان برگزار 
می شود. نیل رابرتسون مدافع عنوان قهرمانی این 
رقابت ها اســت. او در فینــال ۲۰۲۰ جاد ترامــپ را با 

نتیجه ۱۰-۹ شکست داد.
قهرمان این رقابت هــا می توانــد ۲۰۰ هزارپوند را به 
جیب بزند و نفر دوم ۸۰ هزار پوند را برنده خواهد شد. 
مجموع جوایز این رقابتها بیش از یک میلیون پوند 

تخمین زده شده است.

پنجمیــن مرحلــه اردوی آمــاده ســازی تیــم 
ملــی هندبــال جوانان کشــور بــرای حضــور در 
رقابت هــای قهرمانــی آســیا در اصفهــان برگزار 

شد.
سرمربی تیم ملی هندبال جوانان با بیان اینکه 
هــدف از برپایی ایــن اردو، برگــزاری چنــد بازی 
دوســتانه و تدارکاتــی بــا تیم های لیــگ برتری 
بود گفت: در این اردو ۲۵بازیکن منتخب که از 
اردو های قبلی انتخاب شدند حضور داشتند.

ســرگی لیکولنکو افزود: شــرایط اردوی پنجم از 
نظر کمی و کیفی بسیار مطلوب بود و امیدوارم 
در اردو های بعدی با شناسایی ۱۲نفر برتر، تیم 
کامــل و نهایــی را بــرای حضــور در رقابت هــای 

قهرمانی آسیا آماده کنیم.
وی گفت: در چند سال اخیر تیم ملی ایران در 
رده جوانان توفیق چندانی در رقابت های بین 
المللی کســب نکرده، ولی این بار امیدواریم با 

تیمی خوب و با انگیزه بتوانیم روز های پر فروغ 
هندبال را در این رده دوباره در آسیا رقم بزنیم.

ســرمربی روســی تیم ملی هندبــال جوانــان با 
بیان اینکه قبل از حضور در رقابت های قهرمانی 
آســیا ۷مرحله اردوی دیگر برگــزار خواهیم کرد 
گفــت: در ایــن اردو چنــد دیــدار تدارکاتــی بــا 
تیم هــای لیــگ برتــری ســپاهان و ذوب آهــن 
برگــزار کردیــم که به مــا بــرای شناســایی نقاط 

ضعف و قوتمان کمک زیادی کرد.

هفته سوم لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه های کشور 
با پیروزی ارزشمند ذوب آهن مقابل کیان نیشابور در 

فوالدشهر همراه بود.
رقابت هــای هفته ســوم لیــگ برتــر فوتبــال بانوان 

باشگاههای کشور جام کوثر در شهرهای مختلف از 
ساعت ۱۳ پیگیری شد.

در اصفهــان تیــم ذوب آهن اصفهــان در ورزشــگاه 
خانگی خود میزبــان کیان نیشــابور بــود، دیداری 
که در پایان با نتیجه ۴ بر صفر به ســود ذوب آهن به 

پایان رسید.
نیمه نخست این دیدار با گل های الهام فرهمند در 
دقیقه ۱۵ و نازنین مردانی در دقیقه ۳۶ با نتیجه ۲ بر 

صفر به پایان رسید.
گردان شــهبازی در نیمــه دوم توســط نازنیــن  شــا
مردانی و رقیه فیضی نیز به گل رسیدند تا این بازی با 

نتیجه ۴ برصفر به پایان برسد.

سرمربی تیم فوتبال بانوان ذوب آهن اصفهان گفت: 
تیم ما از کادر فنی تا بازیکنان تغییرات زیادی را تجربه 
کرد و نتوانستیم به هماهنگی الزم برای پیش فصل 

دست پیدا کنیم.
ســمیه شــهبازی، پس از پیروزی ۴ بر صفر تیمش 
مقابل کیان نیشابور از هفته سوم لیگ برتر فوتبال 
بانوان، اظهار کرد: از نتیجه مسابقه راضی هستم، اما 
از شیوه بازی تیم، خیر. تیم ما نسبت به تمام تیم ها 
و حتی حریف ما خیلی دیر بســته شــد و بیشترین 
تغییــرات را از کادر فنــی گرفتــه تــا بازیکنــان تجربه 

کردیم.
وی افزود: برای رسیدن به هماهنگی به تمرینات 
و زمان پیش فصل الزم داشــتیم تا بتوانم فلســفه 
خود را به بازیکنان تیم دیکته کنم، و تمرینات خوبی 
را ســپری کنیم. اما متاســفانه این زمان را از دست 
دادیم و مجبور هستیم در طول فصل به بازیکنان 
فشار بیاوریم که باعث خستگی آنها می شود و زمان 

کتیکی را نداریم. کافی و الزم برای انجام تمرینات تا
سرمربی تیم فوتبال بانوان ذوب آهن اصفهان، ادامه 
داد: نتیجه این بازی خوب بــود، از جوانان تیم که 
بسیار با انگیزه بازی کردند تشکر می کنم و مطمئن 

باشید از این جوانان بیشتر خواهید شنید.
شــهبازی در خصــوص وضعیــت ملــی پوشــان و 
آیا اینکه زمــان کافــی بــرای ریــکاوری داشــته اند یا 
خیر، خاطرنشــان کرد: به دلیل اینکه در کادر فنی 

هستم این صحبت را نمی کنم و بی طرفانه می گویم، 
روند تمرینات تیم ملی با هماهنگی باشگاه ها است، 
به این صورت که همان تمریناتی که باشگاه ها در 
طول هفته انجام می دهند، نوع تمرینــات، زمان 
آنها و ریکاوری همگی آنها در تیم ملی رعایت می شود 

و از این بابت نگرانی ندارم.
وی در خصــوص بــازی بعــدی تیمــش در مقابــل 
ارومیه، تصریح کرد: روز پنجشــنبه بایــد در ارومیه 
به مصاف همیاری ارومیه برویم. این تیم همیشه 
خوب بــوده و همیشــه مــا را اذیت کــرده امیــدوارم 

بتوانیم ۳ امتیاز بازی را کسب کنیم.
حضــور  بــا  ارتبــاط  در  همچنیــن  شــهبازی 
مریم ایراندوســت - ســرمربی تیم ملی در ورزشگاه 
فوالدشهر و تماشای دیدار تیمش با کیان نیشابور، 
گفت: به جرات می توانم بگویم در طی چندسالی 
که در خدمت تیم ملی بــودم و با باشــگاه ها نیز کار 
کردم کمتر سرمربی تیم ملی بوده که زمان بگذارد 
و مسابقات را از نزدیک ببیند و از میان تمام تیم ها 

بازیکن گلچین کند.
کید کــرد: زمانی تیم ملی از تعــدادی بازیکن  وی تا
خاص تشکیل می شد، اما خانم ایراندوست حتی 
از لیگ دســته اول هم بازیکــن دعوت کــرد و حتی 
بازی های آنها را از نزدیک تماشا کرد و در حال حاضر 
نیز گلچین های لیگ برتر را زیر نظر خواهند داشت و 

دعوت می کنند. 
عدالت در تیم های ملی رعایت می شود و از ایشان 
به عنوان یک مربی فعال در لیگ سپاســگزارم چرا 
که این مســئله به من و بازیکنانم انگیــزه مضاعف 
می دهد تا بهتر کار کنیم و بازیکنان برای کمک به 

تیم ملی کشورشان مصمم تر شوند.
به گزارش ایسنا، سرمربی تیم فوتبال بانوان کیان 
نیشابور به دلیل آنچه اعتراض به داوری عنوان کرد 

در نشست خبری حاضر نشد.

رویارویی وفایی با مرد شماره یک اسنوکر جهان

خبر

برپایی اردوی آماده سازی هندبالیست های جوان 
تیم ملی

پیروزی شیرین ذوب آهن در فوالدشهر

سرمربی تیم فوتبال بانوان ذوب آهن:

تیم تغییرات زیادی را تجربه کرد

خبر

هیئت بین المللی فوتبــال )IFAB( پیشــنهاد 
دائمی شدن انجام ۵ تعویض در طول مسابقات 

را تایید کرد.
 )AGM( این توصیه در مجمع عمومی ساالنه
طــی روز هــای ۴ و ۵ مــارس ۲۰۲۲ در زوریــخ 
مطرح می شود و در صورت تصویب آن، تعداد 
تعویض ها در مسابقات فوتبال برای همیشه از 

سه نفر به ۵ نفر افزایش خواهند یافت.

تیــم ملــی بســکتبال ایران در اولین مســابقه از 
چارچــوب انتخابیــه جــام جهانی بســکتبال، 

بحرین را شکست داد.
  تیــم ملــی بســکتبال ایران در اولین مســابقه از 
پنجره اول انتخابیه جام جهانی بسکتبال برابر 
تیم بحرین قرار گرفت و ۸۲ بر ۶۶ میهمان خود 

را شکست داد.
در ۴ دقیقه پایانی مســابقه مصطفی  هاشمی 
 ســرمربی تیم ایران بازیکنان جــوان را به زمین 
مسابقه فرستاد ضمن این که تیم بحرین بازیکن 
آمریکایــی تبعــه خــود را در این مســابقه همراه 

نداشت.
ملــی پوشــان بســکتبال ایران دیروز)شــنبه( 
تهران را بــه مقصد منامه ترک کردند تا هشــتم 

آذر مسابقه برگشت برابر بحرین را برگزار کنند.

نماینده فوتســال اصفهان در لیگ برتــر بانوان 
شکست سنگینی متحمل شد.

در هفتــه پنجم مســابقات لیــگ برتر فوتســال 
بانوان، تیم های هیات فوتبال اصفهان و نصر 

فردیس به مصاف هم رفتند.
در پایان، این تیم مهمان بود که توانست ۹ بر یک 

حریف اصفهانی خود را شکست دهد.
تیم اصفهانی بدون امتیاز در قعر جــدول گروه 

ب قرار دارد.

موتور سوار اصفهانی رتبه برتر مسابقات قهرمانی 
موتورکراس کشور را بدست آورد.

در ایــن رقابت ها که بــا حضــور ۱۰۰ ورزشــکار از ۱۰ 
استان کشور در پیست موتور سواری آباده برگزار 
شــد در کالس cc ۴۵۰ دشــت چــی از اصفهــان 

دوم شد.
این رقابت ها در ۶ کالس و از ۶۵ سی سی تا ۴۵۰ 
سی سی در رده های سنی نونهاالن، جوانان و 

پیشکسوتان برگزار شد.

در هفته ششــم لیــگ برتــر بســکتبال زنان 
باشگاه های کشور سپاهان ستاد گاز تهران 

را شکست داد.
 اولین بازی بیــن تیم های ســتاد گاز تهران 
و فــوالد مبارکــه ســپاهان برگــزار شــد کــه از 
گــروه دوم مســابقات  دیدار هــای معوقــه 
بود و طی آن ســپاهان با حســاب ۸۵ بر ۳۶ 

پیروز شد.

تیرانــدازان اصفهانــی بــه اردوی تیــم ملی 
تفنگ و تپانچه دعوت شدند.

تیرانــدازی،  فدراســیون  گــزارش  بــه 
گلنوش ســبقت الهی از اصفهــان به همراه 
کشــور در رشــته  تیراندازانــی از سراســر 
تپانچه زیر نظر زیر نظر احمد نجفی، جعفر 
خدابنده لو و سکینه خدابنده لو تمرینات 

خود را از دیروز)شنبه( پیگیری کرد.
همچنیــن در رشــته تفنگ نیز که حســین 
باقری هدایــت آن را به عهــده دارد فاطمه 
امینــی از اصفهان، بــه همراه ۱۳ ورزشــکار 

دیگر در این اردو حاضر شد.
اردو های تمرینی تیم ملی تفنگ و تپانچه 
از روز گذشته)شــنبه ۶ آذر( در محل سالن 
۸۰ خــط مجموعه ورزشــی آزادی تهــران از 

سر گرفته شد.

تایید دائمی شدن
 ۵ تعویض در فوتبال

گام محکم بسکتبال ایران 
در انتخابیه جام جهانی

شکست سنگین نماینده
 اصفهان در فوتسال بانوان

درخشش موتور سوار 
اصفهانی در مسابقات 

کشوری

پیروزی سپاهان 
گاز تهران بر ستاد 

دعوت تیراندازان اصفهانی
 به اردوی تیم ملی تفنگ 

و تپانچه

سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان با بیان اینکه انتظار 
چنین رفتاری را از باشگاهها نداشتیم که موجب 
شــود ۲۱ بازیکــن را در یــک اردو در اختیــار نداشــته 
باشیم، گفت: فکر می کنم مباحث مالی و سوء مدیریت موجب شد 

چنین اتفاقی رخ دهد.
مریم ایراندوست، پس از بازی دو تیم ذوب آهن و کیان نیشابور از هفته 
سوم لیگ برتر فوتبال بانوان که به عنوان مهمان در فوالدشهر اصفهان 
حضور داشت در نشست خبری، در خصوص بازی دو تیم، اظهارکرد: 
از نظر کیفیت بازی، بازی یکطرفه ای را شــاهد بودیم، اما با این جود 

بازیکنان ذوب آهن خیلی کالسیک و روی زمین بازی کردند.
وی در خصوص اردوی گذشته و عدم حضور ۲۱ بازیکن از باشگاه های 
مختلف در این اردو، گفت: باتوجه به وقفه دو ســاله و وقفه ای که در 
برگزاری ارودهای تیم ملی رخ داد، از ۲۱ اردیبهشت ماه بازیکنانی که 
۹۰درصد آنها قراردادشان با باشگاه های خود تمام شده بود به اردوهای 
آماده سازی تیم ملی وارد و توسط کادر فنی و فدراسیون فوتبال کامال 

آماده شدند.
ایراندوست افزود: پس از بازگشت از مسابقاتی که داشتیم باشگاه ها با 
بازیکنان قرارداد بستند و این انتظار را نداشتیم که در اردوی حساسی 
که داشتیم ۲۱ بازیکن را در اختیار نداشته باشیم، با توجه به اینکه خیلی 
از کشورها حاضر به بازی با ما نشدند و بازی تدارکاتی و اردوی بلژیک 
هم لغو شــد، بعد از آن دغدغه های زیادی وجــود دارد که باید در این 

مدت حل شود.
سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان، تصریح کرد: فکر می کنم کمی باید 

حرفه ای تر باشیم، اردوی قبلی ما در دوران فیفادی بود و ما دو لژیونر 
از ترکیه و بلژیک داشتیم و در نهایت این اتفاق افتاد، وارد شدن پول به 
فوتبال بانوان که همیشه خود من یکی از حامیان برابری فوتبال مردان 
و زنان هستم معتقدم موجب بروز این مسئله و در واقع قضیه پول و 

سوء مدیریت موجب این اتفاق شد.
ایراندوست در خصوص نظارت بر بازی ها و انتخاب بازیکنان گفت: 
تقریبا ۱۰هفته بازی ها را مشــخص کردم که بازی تیم هــای حاضر در 
لیگ را زیر نظر داشته باشم و مشخص است بازی بعدی که خواهم 
دید کدام بازی است؟ با توجه به اینکه هفته اول بازی سپاهان و البرز را 
دیده بودم و هفته آینده شهرداری سیرجان و شهرداری بم بازی دارند 
و در آنجا هستم طبیعی بود که این هفته به اصفهان بیایم و بازی کیان 

نیشابور را ببینم.
وی خاطرنشان کرد: شاید یک بازیکن در یک تیم خوب باشد و بتواند 

به تیم ملی کمک کند، نگاه به شرایط جدولی تیم ها نمی کنم و این نگاه 
را برمی داریم که فقط به تیم های باالی جدول نگاه کنیم و بازیکنان 
آنها به تیم ملی دعوت کنیم، قطعا فیلم بازی تیم ها را خواهیم دید، 
همانطور که همه می دانیم. بــازی تیم های حرفــه ای فیلمبرداری 
می شود، فیلم بازی تیمهای سیرجان و سپاهان هم گرفته شده و با 

کادر فنی در اردوی بعدی خواهیم دید.
گر  وی در ارتبــاط بــا برنامه های بعــدی تیم های ملــی، اضافه کــرد: ا
شما می دانید به ما هم بگویید، ما برنامه های خود را ارائه داده ایم و 
باید ببینیم اردوها به چه صورت برگزار می شــود، فدراسیون هرگونه 
همکاری که الزم بوده با ما داشته است، برنامه های خود را شش ماهه 
ارائه داده ایم، البته یکســری تغییرات ایجاد شــد؛ به عنوان مثال لغو 
بازی های تدارکاتی که ما ۷ تا ۱۴ آذرماه که قرار بود به بلژیک برویم یکی 
گر قرار باشد تمام  از تغییرات است، اردوی بعدی ۱۲ تا ۱۸ آذرماه است، ا

بازیکنان باشند من در خدمت تیم ملی خواهم بود.
ســرمربی تیم ملی فوتبال بانوان با بیان اینکه زهــره کودایی بازیکن 
باتجربه ای است و حاشیه هایی که اردن برایش ایجاد کرده هیچ تاثیری 
در وی نداشته، گفت: زهره کودایی بازیکن باتجربه ای است و همیشه 
چه در تیم ملی و چه تیم های باشگاهی خود، بازیکن با اخالقی بوده 
است. کودایی تحت تاثیر این مسئله قرار نگرفت و بیشتر ما ناراحت 
بودیم و تمرکز باالی زهره کودایی موجب شد کمترین آسیب را ببیند. 
جدا از اینکه فدراسیون فوتبال باتوجه به انتظاری که خیلی ها داشتند 
که بیاید و صحبت کند، موضع گیری و بیانیه صادر کند تمام موارد و 

مستنداتی را که الزم بود به AFC ارائه شود، انجام داده است.

سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان:

انتطار چنین رفتاری را از باشگاه ها نداشتیم

خبر

بازیکن ســابق ســپاهان گفــت بیــن تیم های 
مدعی دیگر آن صالبت همیشه را نمی بینید 

ولــی با این حــال ســپاهان از بقیــه تیم ها 
تیم تر است. 

مهدی کریمیان درباره صعود سپاهان به صدرجدول 
لیگ برتــر اظهار کرد: امســال لیگمــان با لیگ 

گذشــته فــرق کــرده و بــه شــکلی شــده کــه 
تیم هــای مدعــی امتیــازات زیــادی از 

دست داده اند. 
حتــی تیم هــای هفتــم و هشــتم هم 

شــانس باالنشــینی دارنــد و یــک 
هفته سپاهان و یک هفته استقالل 
صدرنشین بوده اند اما با این حال 
به نظــر مــن از بقیه تیم ها یک ســر 

و گردن باالتر اســت چون پرسپولیس امســال متزلزل نشان 
داده است.

گر بخواهیم با استقالل هم مقایسه کنیم باز   او ادامه داد: ا
هم به نظر من با توجه به این که بازیکنان 
سپاهان یکی، دو سال است کنار هم بازی 

می کنند، شرایط بهتری دارند. 
چهار پنج بازیکن خوب هم جذب کردند 
و سعی نکردند تیم شان را تغییر دهند 
و همچنین ضعف هایشان را پوشش 

دادند. 
ســپاهان تیــم یــک دســتی شــده 
است و به نظرم مدعی اصلی قهرمانی 
همچنان همین تیم است. البته با وجود 
شــرایط در ادامــه فصــل ممکــن اســت تغییــرات در 

جدول باز هم اتفاق بیفتد اما سپاهان باز هم مدعی است. 
بازیکن ســابق ســپاهان با بیان این که لیگ امســال را نمی شود با 
لیگ سال های گذشته مقایسه کرد، گفت: همیشه از هفته سوم 
و چهارم پرسپولیس و سپاهان خود را از جدول جدا می کردند اما 
امسال کار سخت تر است. تیم های خوبی مثل گل گهر، آلومینیوم 
و فــوالد مقابل تیم هــای مدعی جدول قــرار می گیرنــد و به راحتی 
امتیاز می دهنــد. بین تیم هــای مدعی دیگر آن صالبت همیشــه 

را نمی بینید ولی با این حال سپاهان از بقیه تیم ها تیم تر است. 
او درباره خط حمله سپاهان و طلسم گلزنی شهریار مغانلو گفت: 
او هنوز نتوانســته خــودش را پیــدا کند. مغانلــو از پرســپولیس به 
ســپاهان آمد و به خاطر جابجایی با محبی بایــد در جمع طالیی 
پوشــان حضور پیدا می کــرد. او نتوانســته گلزنی کند امــا بازیکنی 
بســیار حرفه ای اســت و به مرور روی غلطک می افتــد و در نهایت 

گلزنی هم خواهد کرد.

بازیکن سابق سپاهان: تیم های مدعی صالبت ندارند

خبر

کی ایران برای حضور در عرصه های بین المللی فعالیت هایی را آغاز کرده است و به دنبال  ها
تکرار عناوین خود در بخش داخل سان آسیا و جهان است.

کی در ۹ ماه اول سال ۱۴۰۰ برنامه های مختلفی را در زمینه های  به گزارش ایسنا، فدراسیون ها
کی در شهرستان ها و تامین تجهیزات  آموزش، گسترش همگانی این ورزش، برگزاری اردوهای ملی، راه اندازی ها

مورد نیاز آنها و اقدامات دیگری را انجام داده است.
یکی از فعالیت های این فدراسیون در زمینه اهدای وسایل 
و تجهیزات به صورت رایگان اســت که طی آن بیــش از ۵۰۰ 
کی، ۱۰ ست لباس درازه بانی و ۷۰۰ توپ در مجموع به  چوب ها
ارزش ۶۳۰ میلیون تومان به شهرستان ها ارسال شده است.
ایــن فدراســیون در شــهرهای مشکین شــهر، پــارس آبــاد، 
سرعین، کوثر و خلخال )اردبیل(،  سرایان، زبرکوه، سربیشه 

کی کرده است. و سبزوار )خراسان جنوبی(، کردستان، هرمزگان، کیش، مهریز یزد و کرج اقدام به راه اندازی ها
کی توانسته اند در بخش فعالیت های بین المللی هم دســتاوردهایی داشته باشند که شامل  مسئوالن ها
کی ایران و کسب بیش از ۱۵ کرسی در  کی داخل سالن آسیا توسط بهرام قدیمی رئیس فدراسیون ها ریاست ها

سطح آسیا است.
کی داخل سالن مردان و پنج دوره زنان، یک دوره اردوی تیم  کنون ۴ مرحله اردوی تیم ملی ها عالوه بر این تا
کی روی چمن مــردان و زنان هم برگزار شــده اســت  ملی ها
کی  تا این تیم ها آمــاده حضور در مســابقات جام جهانی ها
داخل ســالن جهان و آســیا شــوند. ایران در بخــش مردان 
قهرمان هشت دوره داخل سالن آسیا است و در بخش زنان 
نیز به دنبال کسب مقام اســت. از طرفی تیم مردان سابقه 

سومی جهان را هم در کارنامه دارد.

کرده است؟ کی در سال 1۴۰۰ چه  ها

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

شماره: ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۸۱۸۵، تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۰۲، جلسه هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور 
کنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه  امضا
۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۶۳۸ مربوط به تقاضای آقای/خانم علیرضا حبیبی خوزانی مبنی بر صدور 
ک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه  سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پال
ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای 
اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه 
ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ۵۲۷ دفتر ۵۳۳ و مالحظه نقشه ملک و 
گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به 
ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به 
موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن 
تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم علیرضا حبیبی خوزانی به شناسنامه شماره ۸۹ 
کدملی ۱۱۴۱۵۸۶۰۱۰ صادره فرزند علی اصغر نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۱۵/۵۶ 
ک شماره ۶۴۶ فرعی از ۸۲ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی  مترمربع پال
شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۴/۶۳ متر دیواریست به 
ک ۸۲/۶۴۵، شرقا به طول ۳/۳۱ متر درب و دیواریست به گذر، جنوبا به طول ۴/۹۸  دیوار پال
ک ۸۲/۶۴۶، غربا به طول ۳/۱۵ متر به دیوار ۸۲/۶۴۶ باقیمانده حقوق  متر دیواریست به پال
ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
ک وفق مقررات پس از طی  رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امال
تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۲۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - رییس اداره ثبت 

ک خمینی شهر نبی اله یزدانی - ۱۲۲۰۳۳۱ / م الف اسناد و امال

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی  آ
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 
ک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم  گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض  متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ  خود را در اداره ثبت اسناد و امال
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۳۲۷۳ مورخ 
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ خانم اشرف عنایتی نجف آبادی فرزند مرتضی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
ک شماره ۳۶۲ فرعی اصلی واقع در قطعه ۷ نجف آباد واقع در بخش  ۱۵۷/۵۰ مترمربع قسمتی از پال
۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی طبق سند رسمی شماره ۱۳۱۸۸، ۹۸/۱۲/۶ دفترخانه ۳۴۳ 
نجف آباد مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۲۲، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف 

آباد ازطرف آفرین میرعباسی -  ۱۲۲۰۲۵۶ / م الف

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  آ
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 
ک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم  گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض  متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ

ک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ  خود را در اداره ثبت اسناد و امال
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۳۴۴۳ مورخ 
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ آقای قاسم براتی کوهانی فرزند محمدرضا ششدانگ یکبابخانه سفت کاری  به 
ک شماره ۵۰۳ اصلی واقع در قطعه۳  نجف آباد بخش  مساحت ۱۵۹/۷۰ مترمربع قسمتی از پال
۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰۸/۲۲، تاریخ انتشار نوبت  دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۲۰۲۶۷ / م الف

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  آ
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 
ک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم  گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض  متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ  خود را در اداره ثبت اسناد و امال
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. آرای شماره ۳۴۵۳ و ۳۴۵۴ 
مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ آقای احمدرضا ملکی نجف آبادی فرزند محمدصادق سه دانگ مشاع و خانم 
فاطمه مهدیه نجف آبادی فرزند غالمحسین سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
ک شماره ۸۲۰  اصلی واقع در قطعه۱۰ نجف آباد واقع در بخش ۱۱  ۱۴۹/۴۹ مترمربع قسمتی از پال
حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی طبق سند رسمی شماره ۱۸۵۱۰۵، ۹۹/۱۲/۲۴ دفترخانه ۲۳ 
نجف آباد مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۲۲، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف 

آباد ازطرف آفرین میرعباسی -  ۱۲۲۰۲۳۷ / م الف

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  آ
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 
ک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم  گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض  متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ  خود را در اداره ثبت اسناد و امال
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۲۷۸۲ مورخ 
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ محسن ملک زاده نجف آبادی فرزند حسنعلی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
ک ثبتی ۴۸/۲ اصلی واقع در قطعه ۹ نجف آباد  بخش ۱۱ ثبت  ۲۳۹/۴۰ مترمربع قسمتی از پال
اصفهان متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۲۲، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی -  ۱۲۲۰۲۳۱ / م الف

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  آ
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 
ک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم  گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض  متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ  خود را در اداره ثبت اسناد و امال

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۳۳۷۴ مورخ 
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ آقای علی حبیب الهی نجف آبادی فرزند مهدی ششدانگ یکبابخانه به استثنای 
ک شماره ۳۶۳ اصلی واقع در قطعه  بهای ثمینه اعیانی به مساحت ۱۹۴/۲۳ مترمربع قسمتی از پال
۷ نجف آباد واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی طبق سند رسمی شماره ۱۵۴۴۵، 
۹۸/۱۱/۱۱ دفترخانه ۴۳۳ نجف آباد مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰۸/۲۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۲۰۷۹۰ / م الف

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  آ
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 
ک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم  گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض  متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ  خود را در اداره ثبت اسناد و امال
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۲۵۲۹ مورخ 
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ آقای حمید رستمی فرزند محمدعلی ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۲۳/۸۰ 
ک ثبتی شماره ۹۰۴ اصلی واقع در قطعه ۷ نجف آباد واقع در بخش ۱۱  مترمربع قسمتی از پال
حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰۸/۲۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۲۰۶۸۰/ م الف

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۷۹۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ هیات یک آقای علی کورانی به شناسنامه 
شماره ۱۴ کدملی ۴۶۲۲۹۷۳۶۷۷ صادره شهرکرد فرزند جمال بصورت ششدانگ یکباب ساختمان 
ک شماره ۶۴۷ فرعی از ۹۹ اصلی )باستثنا بها ثمنیه اعیانی( واقع  به مساحت ۱۱۸/۱۷ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع  در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
الواسطه از مالکیت محمدحسین روحانی موضوع سند رسمی ذیل ص ۲۰۸ جلد ۸۲ که نامبرده 
برابر گواهی حصر وراثت ۲۰۶۵، ۹۶/۵/۳۱ فوت که بنام وراث مالکیت ثبت گردیده است. لذا به منظور 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور  اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را  سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۲۲، تاریخ انتشار نوبت 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۲۰۲۷۴ / م الف دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی

خ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات یک آقای حسین کرمی پور  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۹۵۹۷ مور
اصفهانی به شناسنامه شماره ۵۳۱ کدملی ۱۲۸۵۳۷۱۷۵۵ صادره اصفهان فرزند حسن نسبت 
ک شماره  به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۱۹ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق  ۳۵ فرعی از ۹۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امال
قباله عادی مع الواسطه از مالک رسمی رضا کاظمی موضوع تقسیم نامه شماره ۵۷۴۶۴، 
گذار گردید. رای شماره  ۵۰/۸/۸ دفتر یک اصفهان که توسط عباس احد از وراث رضا کاظمی وا
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۹۵۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات یک خانم رضوان پورقدیری اصفهانی به 
شناسنامه شماره ۶۹۲ کدملی ۱۲۸۵۴۵۸۴۳۵ صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به دو دانگ مشاع 

ک شماره ۳۵ فرعی از ۹۹ اصلی واقع در  از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۱۹ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق قباله عادی مع الواسطه از مالک  اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امال
رسمی رضا کاظمی موضوع تقسیم نامه شماره ۵۷۴۶۴، ۵۰/۸/۸ دفتر یک اصفهان که توسط 
گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  عباس احد از وراث رضا کاظمی وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته  ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،  باشند می توانند اولین آ
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ - تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - رییس 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۲۰۳۱۲ / م الف اداره ثبت اسناد و امال

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۸۴۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ هیات یک آقای مهدی بهرامی به 
شناسنامه شماره ۲۵۰۳ کدملی ۱۲۸۷۳۶۶۳۷۶ صادره اصفهان فرزند ایرج بصورت ششدانگ 
ک شماره ۸۵ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان  یکباب خانه به مساحت ۱۴۰/۶۲ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان مالکیت سهم االرث موضوع سند انتقال ۱۹۳۸۳  بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
مورخ ۵۱/۸/۸ دفترخانه ۴۴ اصفهان به نام ایرج بهرامی و سند خریداری ۱۳۹۳۸۳، ۹۹/۱۲/۲۷ 
گهی می شود. درصورتی که  دفتر ۴۴ لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
ک  انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ - تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - اداره ثبت اسناد و امال

شمال اصفهان موسوی - ۱۲۲۰۳۲۷ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۵۱۹۴، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۹، جلسه هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور 
کنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه  امضا
۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۳۲۱ مربوط به تقاضای آقای/خانم صدیقه جوانمرد جوآبادی مبنی بر صدور 
ک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت  سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پال
ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و 
مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده 
و مستندات ضمیمه شامل صفحه ۵۷۲ دفتر و ۵۷۶ و ۵۷ دفتر ۱۴۴ و ۲۴۹ دفتر ۵۵ و ۲۳۷ دفتر 
۵۵ 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 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم صدیقه جوانمرد  عدم تعارض و بالمناز
جوآبادی به شناسنامه شماره ۱ کدملی ۱۱۴۲۱۹۱۸۵۰ صادره فرزند حسنعلی نسبت به ۴ سهم 
ک شماره ۶۹۵ فرعی از ۹۹ اصلی واقع  یکباب ساختمان به مساحت ۵۶۳/۵۱ مترمربع از ۲۱ حبه پال
در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. 
طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
ک وفق مقررات  فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امال
پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور 
اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ - رییس 

ک خمینی شهر نبی اله یزدانی - ۱۲۲۹۴۱۰ / م الف اداره ثبت اسناد و امال

آگهی

کتور موثر بر پرفشاری خون  مصرف نمک زیاد فا
کی مانند ســایر مواد  نمک خورا
غذایی باید به اندازه مصرف شود 
و اســتفاده زیاد از آن تاثیر زیادی 

بر پرفشاری خون دارد. 
کی باعث سوخت و ساز بدن، عملکرد  نمک خورا
صحیــح عضــالت و انتقــال پیام هــای عصبــی 
می شــود، البته نمک نیز مانند ســایر مواد غذایی 
باید به اندازه مناســب مصرف شــود، مصــرف زیاد 
نمــک باعــث افزایش فشــار خون شــده و ریســک 

حمالت قلبی و سکته مغزی را در فرد باال می برد.
استفاده کم از نمک در زمان اسهال و استفراغ و یا 
فعالیت شدید بدنی و در هوای گرم، سبب جبران 

امالح از دست رفته بدن می شود.
      چه مقدار نمک بخوریم؟

ســازمان بهداشــت جهانی مصرف روزانه نمک را 
پنج گرم در روز اعالم کرده است، در حقیقت وجود 
گر در مصرف آن  نمک برای ما ضروری اســت، اما ا
زیاده روی شود مشکالتی را برای ما ایجاد می کند، 
گفتنــی اســت کــه مقــدار مصــرف روزانه نمــک در 
کشــورما دو تا ســه برابر توصیه ســازمان بهداشــت 

جهانی است.
      مهم ترین منابع دریافت نمک در رژیم 

غذایی
- نمک آشپزخانه و نمک سر سفره

انــواع غذا های آمــاده مانند سوســیس، کالباس، 
همبرگر انــواع کنســرو ها مانند کنســرو خورش ها، 

کنسرو سبزیجات
کی های شور مانند چیپس، چوب شور  انواع خورا

و لبنیات شور مانند پنیر، دوغ و کشک
       انواع ترشیجات شور
       آجیل و مغز های شور

مصــرف بــاالی نمــک یکــی از چالش هــای عمده 
کتور های موثر در  بهداشت عمومی در جهان و از فا
پرفشاری خون اســت، گزارش شده است مصرف 
بیش ازحــد نمــک، ممکــن اســت مســئول تقریبا 
نیمی از بــار بیماری ها باشــد که به فشــارخون باال 
نســبت داده می شــود و بــا بیماری هــای کلیوی، 
افزایش خطر چاقی، پوکی استخوان، سنگ کلیه 

و سرطان معده در ارتباط است.
گاهــی ضعیف و  کــی از آن اســت که آ مطالعات حا
نداشتن اطالع کافی از مقدار مجاز مصرف نمک در 
روز )یک قاشق چای خوری(، عدم آشنایی با نمک 
پنهان غذاها، ندانستن راهکار های کاهش مصرف 

نمک، ندانستن عوارض ناشی از مصرف نمک زیاد 
و عملکرد نا مناسب، لذت بردن از غذای شور، عدم 
اســتفاده از برچســب غذایــی هنگام خریــد، عدم 
حمایت خانــواده از مادر هنگام پختــن غذای کم 
نمک و تمایل به خرید نان های سنتی و شور باعث 

مصرف زیاد نمک است.
کی       فواید مصرف نمک خورا

نمک به تعادل قند خون کمک می کند، از این رو 
قســمتی از برنامه درمــان بیمــاران دیابتی تنظیم 

نمک دریافتی آن ها است.
نمک به نــرم کردن و صــاف کردن حنجــره کمک 
ک شــدن مخاط کــه در تنگی  می کند و از چســبنا

نفس مشاهده می شود جلوگیری می کند.
به جذب مواد مغذی درون غذا کمک می کند.

 در تنظیم خواب نقش دارد.
 بر خشکی دهان و سرفه های خشک مؤثر است.

برای بیماری زکام و سینوزیت مؤثر است.
نمک یــک آنتــی هیســتامین طبیعی به حســاب 

می آید و برای آلرژی مفید است.
از کرامپ یا گرفتگی عضالت جلوگیری می کند.

 در فراهم کردن انرژی بدن نقش دارد.
 باعث بهبود عملکرد سلول های عصبی می شود.

ج شدن اسیدیته زیادی به وجود آمده   باعث خار
در بدن می شود.

واقعیت ایــن اســت کــه نمــک به انــدازه طبیعی و 

مقــدار الزم برای بدن )در بزرگســاالن حــدود ۶-۵ 
گرم در روز( ضروری است و مقدار کم یا زیاد آن هر دو 

باعث بروز عوارضی در بدن می شوند.
      عوارض کمبود نمک در بدن

۱. کاهش فشارخون
نمک باعث افزایش فشار خون می شود و کمبود آن 
نیز باعث کاهش فشار خون و سختی انتقال خون 
توسط قلب به برخی اعضا می شود. این خاصیت 

نمک تعداد ضربان قلب را نیز عادی می کند.
۲. گرفتگی ماهیچه ها

کمبود نمک باعث گرفتگی ماهیچه ها می شــود، 
به خصوص در حین انجام تمرین ورزشی، که این 
مســئله می تواند برای ورزشــکاران به شدت حائز 

اهمیت باشد.
      مضرات استفاده زیاد از نمک

۱. افزایش فشارخون
در صــورت دریافت نمــک بیــش از حد نیــاز بدن، 

باعث افزایش فشار خون می شود.
۲. ایجاد درد در اندام ها و آسیب به مویرگ ها

نمک آب را درون بدن نگه مــی دارد و وقتی مقدار 
آن زیــاد شــود و آب زیــادی نیــز در بــدن و خــون 
بماند، ایــن فشــار خــون باالیــی که ایجــاد شــده 
است، می تواند باعث درد در برخی اندام ها و حتی 
آسیب جدی مویرگ ها در آن ها شــود. البته بدن 
می توانــد از طریــق ادرار و تعریق مقــداری از نمک 

اضافی بدن را دفع کند.
اما در کودکان توانایی دفع نمــک از این دو طریق 
ذکر شده کمتر است و توصیه می شود که غذا های 
کم نمک تری میل نمایند. مقــدار نمکی که برای 
مصرف روزانه کودکان توصیه می شود، در کودکان 
۴-۶ سال حدود ۳ گرم، ۱-۳ سال حدود ۲ گرم، در 
نوزادان ۷-۱۲ ماه ۱ گرم و در نوزادان زیر ۷ ماه کمتر 

از یک گرم است. 
در کودکان باالی ۷ سال نیز تقریبا مانند افراد بالغ 

که حدود ۵-۶ گرم در روز ذکر شد مصرف شود.
      راهکار هایی برای کاهش نمک مصرفی در غذا

سر سفره نمکدان قرار ندهید. از ترشی ها، شور ها 
و حتی خیارشور به مقدار محدود مصرف کنید.

که   از سبزیجات و میوه ها بیشتر مصرف کنید چرا
پتاسیم موجود در آن ها نمک را خنثی می کند.

غذا هــای آمــاده، ماننــد کنســروها، فســت فود به 
خصوص سوسیس و کالباس، دارای مقدار زیادی 

نمک هستند، از مصرف زیاد آن ها پرهیز کنید.
 اینکه مقدار نمک غذای شما از نظر طعم مناسب 
اســت یا خیر، بــه عادت و حس چشــایی شــما نیز 
بستگی دارد. یعنی ممکن است در صورت کاهش 
نمک غــذا، در ابتدا غذا برای شــما بی مــزه به نظر 
برســد، اما با گذشــت زمانی نه چندان طوالنی به 
کم نمکی غذا عادت کرده و دیگر آن غذا ها بی مزه 

به نظر نمی رسند.

دانستنیها
ترش کردن معده احساس ناخوشایندی است که 
گر دلیل این سوزش  افراد بسیاری با آن درگیر هستند ا
و ترش شدن معده را بدانید راحت تر میتوانید از آن 

جلوگیری کنید.
      بافاصله بعد از غذا خوردن، نخوابید

دراز کشیدن با یک شکم پر میتواند فشار بیشتری را 
بر اسفنکتر تحتانی وارد کند و احتمال رفلکس معده 

را افزایش میدهد.
    راههایی برای جلوگیری ازعملکرد رفلکس 

معده
حداقل دو الی سه ساعت بعد از غذا بخوابید.

از خوردن هله هوله در آخر شب اجتناب کنید.
گر میخواهید که یک وعــده غذایی بزرگ و کاملتر  ا

داشته باشید ناهار را به جای شام انتخاب کنید.
      لباس های که خیلی تنگ هستند نپوشید

لباس های کــه به شــدت تنــگ هســتند و اطراف 
شکم قرار میگیرند مانند کمربند های تنگ میتواند 

شکم را فشرده کند و غذا درون معده تحت فشار قرار 
کس  بگیرد. این میتواند محتویات معده را به رفال

معده تبدیل کند.
      تا حد ممکن استرس نداشته باشید

یکی از عالئــم اســترس در واقــع ترش کــردن معده 
می باشد. در طول زمان های استرس زا، روال های 
روتیــن مختــل میشــود و ممکن اســت که شــما از 
وعده های غذایی، ورزش کردن دور بمانید و همین 
موارد بر معده شما تاثیر میگذارد، پس مهم است که 

راه های برای کاهش استرس پیدا کنید.

بــه گفتــه محققــان، گنجانــدن آب میــوه در رژیم 
غذایی نوزادان قبل از یک سالگی با مصرف بیشتر 
نوشیدنی های مملو از قند در اوایل یا اواسط کودکی 

مرتبط است.
نتایــج یــک مطالعــه جدیــد بــر روی بیــش از ۴۰۰۰ 
نوزاد نشــان می دهد کــه دادن آب میــوه به کودک 
در اوایــل زندگــی می تواند منجر به مصرف بیشــتر 
نوشیدنی های شیرین در اواخر دوران کودکی شده 
و احتمال چاقی و پوسیدگی دندان افزایش می یابد.

محققان معتقدند نــوزادان و کــودکان واقعا به آب 
که آبمیوه حاوی غلظت باالی  میوه نیاز ندارند چرا

قند و فاقد فیبر است.
کادمی اطفال آمریکا توصیه می کند که آبمیوه %۱۰۰  آ
در رژیم غذایی نوزادان قبل از ۱۲ ماهگی وارد نشود.

با این حال، اغلب به نوزادان آبمیوه داده می شــود 
و بــرای ارزیابــی اثــرات آن بــر کــودکان، تیم تحقیق 
داده های جمع آوری شده از ۴۰۶۷ مادر آمریکایی را 
بررسی کردند. سالمت فرزندان این زنان از بدو تولد 

تا سن ۷ سالگی پیگیری شد.

یک چهارم مــادران گفتند که قبــل از ۶ ماهگی به 
فرزندان خود آبمیــوه داده انــد، ۴۹ درصد بین ۶ تا 
۱۲ ماهگی و ۲۶ درصــد پس از ۱۲ ماهگی ایــن کار را 

انجام داده بودند.
این تیم دریافتند کودکانی که خیلی زود با آبمیوه 
آشنا شده بودند، ۵۰ درصد بیشتر احتمال داشت 
که در دوران کودکی مقدار زیادی آبمیوه بنوشند و ۶۰ 
درصد بیشتر احتمال دارد که مقدار زیادی نوشابه 
مصرف کنند. مصرف روزانه آب آنها نیز در مقایسه 
با کودکانی که در اوایل دوران نوزادی آبمیوه نگرفته 

بودند، کمتر بود.
محققــان خاطرنشــان کردند کــه کلمــه "آبمیوه" 
می تواند به معنای آب میوه ۱۰۰ درصدی، پانچ میوه، 
نوشیدنی آب میوه و سایر نوشیدنی ها باشد که سایر 
نوشیدنی ها می تواند با قند یا شربت فروکتوز شیرین 
کی هم  شده باشــد و حاوی برخی رنگ های خورا
باشد. به گفته محققان، هر چه بیشتر به کودکان 
آب میوه و سایر نوشیدنی های شیرین داده شود، با 

بهانه بی مزه بودن، آب کمتری می خواهند.

کردن معده  ۴ توصیه برای جلوگیری از ترش 

محققان می گویند؛

افزودن آبمیوه به رژیم غذایی نوزاد موجب چاقی می شود

معده

پژوهش

محققان آمریکایی معتقدنــد روش جدیدی 
را یافته اند که می تواند به افراد در محافظت از 

خود در برابر کووید-۱۹ کمک کند. 
محققان آمریکایــی می گوینــد که آدامســی را 
آزمایــش کرده اند کــه می تواند به عنــوان یک 
شبکه برای به دام انداختن ذرات ویروس کرونا 

عمل کند.
ایــن مطالعــه کــه توســط تیمــی از دانشــگاه 
پنسیلوانیا انجام شد، نشان داد که این آدامس 
که طعمی شبیه به آدامس سنتی دارد، می تواند 
میزان ویروس را در بزاق کاهش دهد و در هنگام 
صحبت، نفس کشیدن یا سرفه افراد آلوده به 

توقف انتقال کمک کند.
آدامــس جدید حــاوی کپی هایــی از پروتئین 
ACE۲ موجــود در ســطوح ســلولی اســت که 
ویــروس از آن بــه عنــوان راهــی بــرای ورود بــه 
ســلول ها و ســپس آلوده کردن آن ها استفاده 

می کند.
با این حال، در آزمایش ها، ذرات ویروس خود 
را بــه ACE۲ موجــود در آدامس چســباندند و 
بار ویروســی را در نمونه ها تا بیش از ۹۵ درصد 

کاهش دادند.
محققان گــزارش کردند کــه می توان این نوع 
آدامــس را بــرای ســال ها در دمــای معمولــی 
نگهداری کــرد و جویــدن آن بــه مولکول های 

پروتئین ACE۲ آسیب نمی رساند.
آن ها پیشنهاد می کنند که استفاده از آدامس 
برای کاهش بار های ویروســی در بــزاق باعث 
کسن ها می شود و به ویژه  افزایش سودمندی وا
کسن در دسترس نیستند  در کشور هایی که وا

مفید خواهد بود.
شــایان ذکر اســت که ایــن آدامس هنــوز برای 
اســتفاده عمومــی در دســترس نیســت، امــا 
گامی امیدوارکننده در محدود کردن شیوع این 

بیماری در بین افراد آلوده است.
بهتریــن کاری کــه مــردم می تواننــد در حــال 
حاضر برای محافظت از خــود و دیگران انجام 
کسیناســیون را  دهند ایــن اســت کــه رونــد وا

دنبال کنند.

کرونا

آدامسی که ۹۵ درصد 

ویروس کرونا را جذب می کند 



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

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

تلفن روابط عمومی و امور آگهی ها :  ۳۵۵۴۴۰27

نمابر:  ۰۳1-۳۵۵۴۴۰19
امور مالی:  ۳۵۵۴۴۰17

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

نمره ارزیابی کیفی: ۴1

عضو شرکت تعاونی مطبوعات کشور
عضو انجمن صنفی مدیران رسانه کشور

چاپ: شاخه سبز

سال پنجم - شماره 1287
روزنامه اقتصادی اجتماعییکشنبه  7  آذر 1۴۰۰ - 22 ربیع الثانی 1۴۴۳ -  28 نوامبر    2۰21

طبق بررسی های بنچمارک DxOMark، دوربین 
گلکســی زد فولد ۳ نســبت بــه گلکســی S۲۱ اولترا 

عملکرد بهتری داشته است. 
گلکسی اس ۲۱ اولترا بهترین دوربین گوشی های 
هوشــمند سامســونگ محســوب می شــود. این 
دروبین در شرایط مختلف قابل اســتفاده است و 
کیفیت تصویر و فیلمبرداری بســیار خوبــی را ارائه 
می دهد. این گوشی حتی در عملکرد فوق عریض و 
بزرگنمایی از آیفون ۱۳ پرو مکس نیز عملکرد بهتری 
را داشــته اســت. اما طبق امتیازاتی که بنچمارک 
DxOMark منتشر کرده، گوشی هوشمند گلکسی 
 S۲۱ زد فولد ۳ دوربین بهتری نســبت به گلکســی

اولترا دارد.
DxOMark اخیرا بررسی خود از دوربین گلکسی زد 
فولد ۳ را منتشر کرده و امتیاز ۱۲۴ را به آن اختصاص 
گون  داده است. این یک امتیاز باالتر از نوع اسنپدرا
گلکســی اس ۲۱ اولتــرا و ســه امتیــاز باالتــر از نــوع 
گزینوس است. بر اســاس بررسی این بنچمارک،  ا
گلکسی زد فولد ۳ در مقایسه با گلکســی S۲۱ نویز 
کمتری در تصاویــر و ویدیو های ثابــت دارد. عالوه 
بر این، گوشی هوشمند تاشو پرچمدار سامسونگ 
ظاهرا در زمینه عملکرد فوکوس خودکار، نوردهی، 

رنگ ها و بافت کمی بهتر از S۲۱ اولترا عمل می کند.
البته گلکسی S۲۱ اولترا در عملکرد فوق عریض )۴۸ 
امتیاز( و زوم )۹۸ امتیاز( امتیاز بیشتری کسب کرد. 

گلکســی زد فولد ۳ امتیاز ۱۰۳ را در فیلمبــرداری به 
دست آورد، در حالی که گلکسی اس ۲۱ اولترا امتیاز 

۱۰۲ را کسب کرده است.
      بررسی عملکرد دوربین گوشی ها توسط 

سامسونگ
با این حال، در آزمایشاتی که خود سامسونگ انجام 
گزینوس ۲۱۰۰،  داده، گلکسی S۲۱ اولترا با پردازنده ا
کمی بهتر عمل کرده و جزئیات بیشــتر، محدوده 
دینامیکی گســترده تر و وضــوح بهتری در سراســر 
قــاب را بــه کاربــر ارائــه می دهد. این گوشــی حتی 
دوربین سلفی کمی بهتر دارد. گلکســی زد فولد ۳ 
از نظر فوکوس خودکار و ویدیو های کم نور عملکرد 
بهتری داشت، اما رنگ های اشباع شده بیشتری را 
ثبت کرد. سامسونگ در نهایت این نتیجه را اعالم 
کرده که گلکسی S۲۱ اولترا دوربین بهتر و انعطاف 
کثر کاربران از گلکسی زد فولد ۳  پذیرتری دارد، اما ا

نیز راضی هستند.

اخیرا تلسکوپ فضایی هابل، تصویری از قسمت 
تاریــک و مــه آلــود "ســحابی شــعله" را بــرای زمیــن 
مخابره کرده اســت.   تصویر ارســال شــده از ســوی 
تلسکوپ هابل، بخشی از سحابی شــعله را نشان 
می دهد. سحابی شعله، یک منطقه  ستاره ساز و 
مکانی در شرق صورت فلکی شکارچی است. این 
ســحابی در فاصله  حدود ۹۰۰ تا ۱۵۰۰ ســال نوری از  
زمین قرار دارد. سحابی شعله بخشی از مجموعه 
ابر مولکولی شکارچی است. ابرمولکولی شکارچی 
شــامل ســحابی های معروفی مانند ســحابی سر 

اسب و سحابی شکارچی است. این سحابی مکانی 
تاریک است و ناسا تصویری از قلب آن را منتشر کرده 
است. همچنین این تصویر درحالی کشف شد که 
تلسکوپ هابل به دنبال عکس هایی از دیسک های 
گرد و غباری در اطراف ســتارگان بود. تصویر ارسال 
شده از سوی تلسکوپ هابل، تصویری مترکز بر روی 
هسته تاریک سحابی شعله اســت. این تصویر در 
منطقه ای که تعدادی ســتاره از دید پنهــان بوده، 
گرفته شــد. دیســک های گــرد و غبــاری در اطراف 
ســتارگان هنگامی اتفاق می افتد که انــرژی باالی 
گاز هیــدروژن کاهش پیدا کند.  ایــن مکان مه آلود 
شــروع به خنک شــدن کــرده و انرژی به شــکل نور 
ســاطع می شــود در نتیجه باعث درخشــش قابل 
رویکرد ستارگان خواهد شــد. دانشمندان ناسا در 
ابر مولکولی شــکارچی، ســه جرم را پیــدا کردند که 
دریافتند آن ها کوتوله های قهوه ای هســتند. این 
کوتوله هــای قهــوه ای نوعــی اجــرام کــم نــور، داغ و 

سنگین اند که مانند ستارگان می درخشند.

بزرگ ترین شاســی بلند الکتریکی شــرکت Audi در 
سال ۲۰۲۲ به روزرسانی می شود. 

گن بــه صورت  به نظر می رســد که گــروه فولکس وا
هفتگی در حــال رونمایی یا معرفی یــک خودروی 
الکتریکی جدید است. به عنوان مثال شرکت آئودی 
گن( جمعه گذشته  )زیر مجموعه شرکت فولکس وا
خــودروی E-Tron Q۵ را معرفــی کــرد و بــه تازگــی 
برنامه هــای خــود بــرای ارائه یــک خــودروی برقی 
پرچمــدار جدید را عمومی کــرد. در مصاحبــه ای با 
RTL Info، رئیس آئودی برنامه هایی را برای عرضه 
ک  خودروی E-Tron Q۸ در ســال ۲۰۲۶ به اشــترا
گذاشــت. این مدیر اجرایی ۵۲ ســاله گفت که این 
شاســی بلند بدون آالیندگی، به عنوان جایگزینی 
بــرای E-Tron، بزرگتریــن مــدل الکتریکــی آئودی 
کنــون به فــروش می رســد، عرضــه خواهد  که هم ا
شــد. این خودرو یک وســیله نقلیه کامال متفاوت 
خواهد بود، زیرا بر روی پلتفرم اختصاصی EV سوار 
 MLB از معمــاری E-Tron می شــود، در حالی کــه
استفاده می کند. خودروی E-Tron Q۸ قرار است 
در کارخانــه Forest واقــع در شــهر بروکســل کشــور 

بلژیک مونتاژ شــود. در این کارخانــه، آئودی مدل 
Swoopy E-Tron Sportback را تولیــد می کنــد. با 
وجود داشتن پوشش، در تصاویر جاسوسی جدید 
خودروی E-Tron Q۵، به راحتی می توان مشاهده 
کرد که نمونه اولیه دارای چراغ های جلو باریک تر و 
جلوپنجره بازطراحی شــده با عناصر شش ضلعی 
 E-Tron است که جایگزین خطوط افقی و عمودی
فعلی شده اســت.  همچنین نمای جانبی نشان 
می دهد که خــودرو بــه جــای آینه های ســنتی به 
دوربین مجهز شده اســت، در حالی که در قسمت 
پشتی، چراغ های LED نسبتا به روز شده ای برای 

چراغ های عقب مشاهده می شود.

یک استارتاپ آمریکایی با همکاری نیروگاه سوزاندن 
کسید را به الماس تبدیل  زباله در زوریخ، کربن دی ا
خواهــد کرد.  در پشــت بــام یک نیــروگاه ســوزاندن 
زباله در نزدیکی زوریخ در کشور سوئیس، گروهی از 
کسید کربن را از اتمسفر جو  ماشین آالت بزرگ، دی ا
گو  سیاره زمین استخراج و سپس به مرکزی در شیکا
ارســال می کنند و در آنجا یک استارتاپ جدید آن را 
به یک ماده کامال متفاوت و گرانبها بــه نام الماس 
تبدیل می کند. به گفتــه رایان شــرمن مدیر عامل 
شرکت Fast، هنگام مطالعه در مورد تغییرات آب و 
هوا و راه حل های موثر برای مشکل تغییرات اقلیمی و 
در گفتگو با دن جینو از بنیانگذاران شرکت در مورد 
سوابق قبلی در صنعت جواهرسازی به این مفهوم 
رسیدند. آن ها موافق بودند که کربن موجود در جو 

ما واقعا برای آب و هوا مضر، اما در عین حال ذاتا مفید 
است، زیرا می توان از آن در ساخت الماس استفاده 
کرد چرا که از نظر علمی، الماس مصنوعی فقط کربن 
کریستالی است. جستجوی الماس طبیعی کاری 
سخت و پر مخاطره اســت، زیرا این کار کشور های 
قدرت طلب منجر به استثمار کارگران، جنگل زدایی 
و آلودگــی آب می شــود. در حالی کــه از الماس های 
مصنوعی تولید شده در آزمایشگاه به عنوان جایگزین 
نــام می برنــد، اما معموال از ســوخت های فســیلی 
ساخته می شوند. بنابراین، شرمن و جینو متوجه 
شدند که می توانند از کربن جذب شده بهره ببرند تا 
استارتاپ اتر آن را به حالت خالص درآورد و بتوان از آن 
کتور الماس استفاده کرد، جایی که می توان  در یک را

آن را طی دو یا سه هفته به الماس تبدیل کرد.

بر اساس نتایج بنچمارک DxOMark؛ 

گلکسی S۲1 عملکرد بهتری دارد  دوربین زد فولد ۳ نسبت به 

کرد  ناسا تصویری از قلب تاریک »سحابی شعله« منتشر 

برنامه ریزی آئودی 
برای تولید خودرو های E-Tron آینده 

کربن!  کسید  ساخت الماس با دی ا

فناوری

هوا و فضا

فناوری

۶ ترفند واتساپی که احتماال از آن ها بی خبر بودید 
در ایــن گــزارش بــه ۶ ترفنــد در 
اشــاره  واتســاپ  اپلیکیشــن 
ترفند هــا  که ایــن  می شــود 
می تواننــد بــه بهبــود تجربــه شــما در واتســاپ 

کمک کند. 
گی هــای زیــادی را ارائــه می دهــد.  واتســاپ ویژ
گی را اضافه  اخیرا نیز این اپلیکیشن چندین ویژ
کرده اســت. این احتمــال وجود دارد که شــما از 
گاه نباشید، بنابراین ما لیستی  برخی از ترفند ها آ
گی هایــی را ایجــاد کرده ایــم کــه می توانید  از ویژ
همین االن امتحان کنید. برخی از این ویژگی ها 

تجربه پیام رسانی شما را نیز بهبود می بخشد.
      از واتساپ در چندین دستگاه بدون 

تلفن اصلی خود استفاده کنید
واتســاپ در حــال اجرای یــک برنامه بتــای چند 
 settings > Linked دستگاهی است که در قسمت
section قابل مشاهده اســت. با این کار، کاربران 
واتساپ می توانند از دستگاه های همراه مرتبط 
بدون اتصال تلفن خود استفاده کنند. می توانید 
کثر چهار دســتگاه را به حســاب خود پیوند  حدا
دهیــد کــه شــامل مرورگر هــا و ســایر دســتگاه ها 
می شود. باید توجه داشته باشید که حتی زمانی 
که تلفن اصلی اتصال اینترنتی فعال نداشته باشد، 
می توانیــد از وب، دســکتاپ و پورتــال واتســاپ 
گر دســتگاه اصلی  اســتفاده کنید. با این حــال، ا
بیش از ۱۴ روز قطع شود، دستگاه های مرتبط به 

طور خودکار از سیستم خارج می شوند.
      استیکر های سفارشی را در برنامه ایجاد 

کنید
کنــون بــه شــما امــکان می دهــد بــا  واتســاپ ا
اســتفاده از ابزار اســتیکر ســاز که به تازگی اضافه 
شــده اســت، اســتیکر های سفارشــی خــود را 
گــی بــه راحتی قابل دسترســی  بســازید. این ویژ
اســت و می توانیــد آن را در بخــش اســتیکر پلت 
فرم پیدا کنید. فقط کافی اســت هر چت واتس 
اپ را باز کنید، روی نماد گیره کاغذ کلیک کنید 
و ســپس دوبــاره روی »Sticker« کلیــک کنیــد. 
سپس می توانید یک عکس برای ایجاد استیکر 
سفارشــی خــود آپلــود کنیــد. همچنیــن با ایــن 
قابلیت می توانید عکس استیکر را برش دهید و 
شکلک، استیکر یا متن را به آن اضافه کنید. این 

گــی در حــال حاضــر برای نســخه تحــت وب  ویژ
واتساپ در دســترس است و این شــرکت در نظر 
دارد تــا در هفته هــای آینــده قابلیــت سفارشــی 

استیکر را برای نسخه دسکتاپ نیز عرضه کند.
      تمام تصاویر واتساپ را مستقیما در 

رایانه شخصی بارگیری کنید
گر مجموعه ای از تصاویر را در واتساپ دریافت  ا
کرده ایــد و می خواهیــد آن هــا را مســتقیما روی 
رایانه شــخصی خود بــدون انجــام هیــچ فرآیند 
اضافــی ذخیــره کنیــد، می توانید ایــن کار را بــا 
اســتفاده از واتســاپ وب انجــام دهیــد. فقــط 
پیونــد واتــس اپ وب را روی رایانــه شــخصی یــا 
لپ تاپ خود بــاز کنید و به هر چــت بروید. روی 
نام فرســتنده یا نام گروه کلیک کنید و واتساپ 
بخــش  media را به شــما نشــان می دهــد. پس 
از آن، نشــانه گر مــوس خــود را روی یــک عکس 
حرکت دهید، روی عالمت تیــک کلیک کنید و 
سپس همه عکس ها را انتخاب کنید، پس از آن 

می توانید آن ها را دانلود کنید.
      مشاهده در یک مرتبه

گی View Once Media است  واتساپ دارای ویژ

که اساســا وقتی گیرنده آن را باز می کند و از چت 
ج می شــود، عکس ها را ناپدید می کند. این  خار
گوســت امســال راه انــدازی شــد و  گــی در آ ویژ
واتس اپ تأیید کرد که هر عکس یا ویدیویی که 
گی »یک بار مشــاهده« ارسال  با اســتفاده از ویژ
می کنیــد در عکس هــا یــا گالــری گیرنــده ذخیره 

نمی شود.
اما، هــر بار کــه می خواهید یک بار یــک عکس یا 
ویدیو ارســال کنید، بایــد View Once media را 
انتخاب کنید. الزم به ذکر است که پس از ارسال 
عکس یــا ویدیــوی View Once، واتســاپ دیگر 
نمی توانــد آن را نشــان دهــد. عــالوه بر این، این 
پلتفرم به شما اجازه فوروارد، ذخیره، ستاره دار 
ک گذاری عکس ها یــا ویدیو هایی را که  یا اشــترا
گی رســانه View Once ارســال یــا دریافت  با ویژ

شده اند، نمی دهد.
      مدیریت اعان ها

مواقعی وجود دارد که نمی خواهید اعالن های 
پیام واتســاپ را ببینیــد. می توانید ایــن کار را با 
 settings > Notifications > turn off رفتــن بــه
انجــام دهیــد. هنگامی که این مــورد را غیرفعال 

کنید، گوشی هوشــمند شــما اعالن های واتس 
اپ را در باالی منوی اعالن ها نشــان نمی دهد. 
همچنین می توانید به بخش تنظیمات گوشی 
خــود مراجعــه کــرده و اعالن هــای واتــس اپ را 
خامــوش کنید. پس از این، دســتگاه شــما هرگز 
اعالن های واتــس اپ را نمایش نمی دهد و باید 

برنامه را برای بررسی پیام ها باز کنید.
      توقف دانلود خودکار

به طور پیش فرض، WhatsApp به طور خودکار 
گر در گروهی هســتید  تصاویر را دانلود می کند. ا
که تصاویر و ویدیو های غیرضروری زیادی ارسال 
می کند، می توانید گزینه دانلــود خودکار را برای 
صرفه جویــی در فضــای ذخیره ســازی گوشــی 
هوشــمند خود خاموش کنیــد، که بهتــر از تمیز 
کردن فضــای ذخیره ســازی روزانه اســت. برای 
پیکربندی دانلود خودکار عکس، ویدیو یا صدا، 
 WhatsApp > tap on the می توانید به سادگی به
 three-dotted button > Settings > Storage and
data > Media auto-download ضربــه بزنیــد. 
در اینجا، می توانید انتخــاب کنید که واتس اپ 
چه زمانی رسانه ها را به طور خودکار دانلود کند.

فناوری

داستان کوتاه

آیا رنــگ موهای شــما بــه دل نمی نشــیند؟ آیا 
رنگ اشتباهی به موهای خود زده اید؟ یا اینکه 
ک  می خواهید به رنگ طبیعی مو بازگردید؟ پا

کردن رنگ مو خیلی کار سختی نیست!
      از آب داغ استفاده کنید تا رنگ مو 

ک شود زودتر پا
تمام رنگ موها پــس از ۱۵ تا ۲۰ بار شست وشــو 
ک می شوند. از روی بسته بندی رنگ  به کلی پا
موی خود می توانید متوجه شوید که دقیقا با 
چه مقدار شست وشــو رنگ مو از موهای شما 
ک خواهد شــد. هر بار که موها را می شــویید  پا
از آب داغ اســتفاده کــرده و بــا آب ولــرم دوش 
ک کــردن رنگ مو  را تمــام کنید. ایــن کار بــه پــا
کمک می کند. پس از شست وشو هم موها را به 

نرم کننده آغشته کنید تا شکننده نشوند.
      استفاده از آبلیمو برای از بین بردن 

رنگ مو
اسید سیتریک یک عامل ســفید کننده عالی 
ک کردن رنگ مو یک لیموترش  است. برای پا
را نصف کنیــد. آب آن را در یک  کاســه بگیرید و 

پوست سر خود را با آن ماساژ دهید.
باقیمانده آبلیمو را هم به موهای خود بمالید. 
نیم ساعت صبر کنید. سپس موها را با آب داغ و 
پس از آن آب گرم بشویید. سعی کنید پوست سر 

را زیاد چنگ نزنید چرا که ممکن است بسوزد.
ک        قرص ویتامین C و آب برای پا

کردن رنگ مو
چنــد قــرص ویتامیــن C را له کنیــد و بــه آن آب 
اضافــه کنید تــا خمیری ســاخته شــود. خمیر 
بایــد به اندازه ای باشــد که پوســت ســر شــما را 
بپوشــاند. این روش برای رنگ هایی مناســب 
ک  اســت که عمر بیشــتری دارند. در جهــت پا
کردن رنگ مو این خمیر باید به مدت ۳۰ دقیقه 
روی موهای شما باشد و سپس آن را با آب گرم 
بشویید. این کار باید بصورت منظم انجام شود.

غذا خوردن با چوب کار آسانی نیست اما ژاپنی ها 
از زمــان قدیم تــا االن هر نــوع غذایــی را با چاپ 
استیک می خورند. این نوع غذا خوردن ژاپنی ها 
علت خاصــی دارد. در ســال ۲۰۱۳ مراســمی در 
ژاپــن برگزار شــد که قصــد کردند همیشــه آن را 
انجام دهند و یکی از آثار فرهنگی آن ها از یونسکو 
کی هایی  بود. در این مراسم سنتی اساسا خورا
استفاده می شود که شامل برنج، انواع مختلف 
سبزیجات، منابع پروتئینی مانند گوشت قرمز، 
غ هم در آن  و گوشت ماهی اســت و گوشــت مر

استفاده می کردند.
این مراســم نشــان دهنده مواد غذایی اســت 
کــه در ســال های خیلــی دور توســط مردم این 
منطقه استفاده می شد و باید از ابزاری استفاده 
می کردند که بتوانند کار های گذشــته را شبیه 
ســازی کننــد. آن ها از چاپ اســتیک یــا همان 

چوب ها در این مراسم استفاده کردند.

دو برادر با هم در مزرعه خانوادگی کار می کردند.
 یکی از آنهــا ازدواج کــرده بود و خانــواده بزرگی 

داشت و دیگری مجرد بود. 
شــب که می شــد دو برادر همه چیــز از جمله 

محصول و سود را با هم نصف می کردند. 
یک روز برادر مجرد با خودش فکر کرد و گفت: 

درست نیست که ما همه چیز را نصف کنیم. 
من مجرد هستم و خرجی ندارم ولی او خانواده 

بزرگی را اداره می کند. 
بنابراین شب که شــد یک کیســه پر از گندم 
را برداشــت و مخفیانه به انبار برادر برد و روی 

محصول او ریخت.
در همین حال برادری کــه ازدواج کرده بود با 

خودش فکر کرد و گفت: 
درست نیست که ما همه چیز را نصف کنیم. 
من ســر و ســامان گرفته ام ولی او هنوز ازدواج 

نکرده و باید آینده اش تامین شود. 
بنابراین شب که شــد یک کیســه پر از گندم 
را برداشــت و مخفیانه به انبار برادر برد و روی 

محصول او ریخت.
ســال ها گذشــت و هر دو برادر متحیــر بودند 
بــا  گندمشــان همیشــه  کــه چــرا ذخیــره 

یکدیگرمساوی است. 
تا آن که در یک شب تاریک دو برادر در راه انبارها 
به یکدیگر برخوردند. آن ها مدتی به هم خیره 
شدند و سپس بی آن که سخنی بر لب بیاورند 
کیسه هایشان را زمین گذاشتند و یکدیگر را در 

آغوش گرفتند.

۳ روش سریع 
کردن رنگ مو ک  برای پا

چرا ژاپنی ها 
با چوب غذا میخورند؟

دو برادر 

گوجه پلو با گوشت قلقلی یکی از انواع 
غذاهای خوشــمزه و ســنتی ایرانی 
است که با دستورهای متنوعی تهیه 
می شــود. این غــذا را در مهمانــی و مجالــس خــود هم 

می توانید استفاده کنید.
گوجه پلو چیست؟ چیزی که اینجا به اسم گوجه پلو داریم 
شباهت زیادی به استانبولی پلو دارد. همه با دمی گوجه 
یا استانبولی آشنا هستیم. گوجه پلو با گوشت قلقلی اما 
گر همراه با  کمی شیک تر و مجلسی تر است مخصوصا ا
سیب زمینی سرخ کرده سرو شــود. در طرز تهیه گوجه 
پلو، خواهید دید که برنج خیلی زیبا و تمیز به شکل قالبی 
در دیس برگردانده می شود. سیب زمینی و گوشت قلقلی 
گانه سرخ می شوند و روی گوجه پلو را به شکل  هم جدا

زیبایی تزیین می کنند.
      مواد الزم

• گوجه: ۴-۵ عدد
• پیاز: ۱ عدد

• برنج: ۲ پیمانه
• گوشت چرخ کرده: ۳۰۰ گرم

• سیب زمینی: ۲ عدد
• نمک و فلفل سیاه: به مقدار کافی

• زردچوبه: ۲ قاشق چایخوری
• پودر پاپریکا: ۴ قاشق چایخوری

• روغن زیتون: ۶ قاشق غذاخوری
• رب گوجه: ۱ قاشق غذاخوری

      مرحله اول
گوجه ها را پوســت بکنیــد و رنده یا میکس کنیــد. پیاز 
را خیلی ریز خرد کنیــد. آن را با یک قاشــق روغن زیتون 
تفت بدهید تا طالیی شــود. در ایــن مرحله می توانید 

کمی زردچوبه هم به آن اضافه کنید.
      مرحله دوم

گوجه پوره شده را به پیاز اضافه و با آن مخلوط کنید. به 
تفت دادن ادامه دهید تــا آب گوجه روی حــرارت بخار 
شود. بعد نمک، فلفل و ۲ قاشق چایخوری پودر پاپریکا 

به آن اضافــه کنید. یک قاشــق رب گوجــه به مخلوط 
گوجه و پیاز اضافه کنید تا رنگ بهتری پیدا کند. بعد از ۲ 
دقیقه تفت دادن ۱ قاشق دیگر روغن زیتون اضافه کنید.

      مرحله سوم
برنج را با کمی روغن و نمک و چند پیمانه آب بگذارید روی 
حرارت تا بپزد. فقط آن را کمی خام تر از معمول بردارید 

و آبکش کنید.
برنج آبکش شده را روی مخلوط گوجه بریزید و به خوبی با 
هم مخلوط کنید. سپس کف قابلمه را چرب کنید و وقتی 

کمی داغ شد، برنج گوجه ای را داخل آن بریزید.
کمــی آب بریزیــد و بــا کفگیــر روی برنــج را صــاف کنید و 
کمی فشــار دهید. ســپس در قابلمه را ببندید. بعد از ۵ 

دقیقه شعله زیر برنج را کم کنید.
      مرحله چهارم

سیب زمینی ها را نگینی خرد کنید و در دو قاشق روغن 
زیتون سرخ نمایید. آن را کنار بگذارید. گوشت چرخ کرده 
را با ۱ قاشــق چایخــوری زردچوبه، ۲ قاشــق چایخوری 
پاپریکا و قــدری نمک و فلفل طعم دار کنیــد. کف تابه 
داغ ۲ قاشق روغن زیتون بریزید. گوشت را قلقلی کنید. 
پس از سرخ شدن طرف دوم، شعله را کم کنید و در تابه را 

بگذارید تا مغزپخت شوند.
      مرحله آخر

بعد از ۱ ساعت که برنج دم کشید، زیر آن را خاموش کنید. 
در قابلمه را ببندید و کف قابلمه آب سرد بگیرید. حال پلو 
گوجه را در دیس مورد نظر برگردانید و آن را با سیب زمینی 

سرخ کرده، گوشت قلقلی و جعفری تازه تزیین کنید.

گوشت قلقلی گوجه پلو با  طرز تهیه 

تیمچــه صرافیــان مربــوط به 
دوره قاجــار اســت و در آبــاده، 
بازار کهنه آباد، واقــع در بافت 
قدیم شــهر واقع شــده و این اثر در تاریــخ ۱۳ مهر 
۱۳۷۶ با شــماره ثبت ۱۹۳۲ به  عنوان یکــی از آثار 
ملی ایــران بــه ثبت رســیده اســت. در میــان آثار 
تاریخی به جا مانده از دوره های مختلف تیمچه 
صرافیان آباده شــکوه و جلوه ای خاص دارد و در 
حال حاضر به عنوان ششــمین بازارچه صنایع 

دستی ایران فعال است. 

تیمچه صرافیان

گردشگری

دستپخت

دیدار نماینده صندوق 
جمعیت سازمان ملل 

متحد با شهردار اصفهان  
نماینــده صنــدوق جمعیت ســازمان ملل 
متحــد بــا شــهردار اصفهــان   دیــدار و درباره 
پیوستن اصفهان به شبکه جهانی شهرهای 

دوستدار سالمند گفت و گو کردند.

عکس روز
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