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امسال ۷۷میلیارد تومان تسهیالت به مشاغل خانگی در استان اصفهان تخصیص یافته 
است. معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
گفت: این تسهیالت با نرخ مصوب بانک های عامل و با ثبت نام در سایت مشاغل خانگی 
در بخش های مختلف صنایع دستی، خدماتی، صنعتی، فرهنگی و کشاورزی پرداخت 
می شود. حســین باقری افزود: سودتسهیالت مشاغل خانگی باتشخیص، بررسی 
دســتگاه های اجرایی و باتوجه به حجم فعالیت، آورده متقاضی و وجود اعتبارات در 
شهرستان ها تعیین می شود. وی با بیان اینکه در پرداخت تسهیالت مشاغل خانگی 
تفکیک جنسیتی وجود نداردگفت: متقاضیان برای اطالعات بیشتر می توانند به ادارات 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان محل فعالیت خود و یا به سایت وزارت تعاون کار و 

رفاه اجتماعی به آدرس mkh.mcls.gov.ir مراجعه کنند.

افزایش تسهیالت مشاغل خانگی 
در اصفهان

رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان:

خبری از افزایش قیمت
 طال و سکه نیست

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان:

درخواست استرداد
 ۵۰۰ میلیارد تومانی به

 سازمان امور مالیاتی ارائه شد

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه 
ح کرد: مطر

سهم ۱.۵ درصدی این شرکت 
از آب زاینده رود

میانگین عمر مینی بوس های 
اصفهان ۲۵.۵ سال است

تا اوایل سال آینده:

باغ فدک اصفهان محلی 
برای معتادان متجاهر
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سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان:

ایران دست و پا بسته نیست

پیش بینی زیرساخت های شهر بهارستان برای جمعیتی دو برابری :

سهم اصفهان از مسکن ملی ۲۰۵ هزار واحد است

۶

 ۴

یک ساعت از زندگی مردم 
کنجد«  در نمایش »روغن 
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# اصفهان  تنها  نیست

نمایشگاه تجهیزات سرمایشی و 
گرمایشی؛ یازدهم بهمن در اصفهان
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حسن حجتی - شهردار تیران

احترامــا شــهرداری تیــران درنظــردارد بااســتناد بــه مصوبــه شــماره 1۴۰۰/1۰۰/8۴۴ 
خ 1۴۰۰/1۰/12 شــورای محتــرم اسالمی شــهر تیــران عملیــات تهیــه و اجــرای  مــور
آســفالت به صورت فینیشــری و دســتی در شهر تیران را ازطریق برگزاری مناقصه 
گذار  عمومــی و بــا بــرآورد اولیــه 2۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بــه پیمانکاران واجد شــرایط وا
گهی به  ج آ نمایــد. متقاضیــان جهــت دریافــت اســناد و مدارک مناقصــه از تاریــخ در

امــور مــال شــهرداری تیــران مراجعــه نمایند.
گهــی تــا  تاریــخ تحویــل اســناد بــه دبیرخانــه حراســت شــهرداری: از زمــان چــاپ آ

12۶38۴1 / م الفپایــان وقــت اداری روز ســه شــنبه 1۴۰۰/11/12

نوبت اول
گهی مناقصه آ

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: توازن منابع 
و مصارف که پایداری صندوق تأمین اجتماعی را به مخاطره 
می اندازد و بعنوان یک چالش مهم برای این سازمان در 

استان محسوب می شود. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان 
اصفهان، محسن ریاضی در مراسم تجلیل از کارآفرینان برتر  
افزود: مجموع منابع مالی دریافت شده در استان اصفهان 
تا پایان آبان ماه سالجاری، حدود ۱۰۳ هزار و ۴۸۱ میلیارد 
ریال بوده، این در حالیست که مصارف بیمه ای تا پایان 
آبان ماه، ۱۲۲ هزار و ۵۲۸ میلیارد ریال است، که ۳ هزار و 
۶۹۲ میلیارد ریال مقرری بیمه بیکاری، ۱۱هزار و ۲۱۸ میلیارد 
ریال هزینه های درمانی و ۲ هزارو ۳۶۶ میلیارد ریال صرف 
پرداخت حقوق و سایر هزینه ها شده است. وی ادامه داد: 
در مجموع مجموع مصارف این استان حدود ۱۳۹ هزار و ۸۱۴ 
میلیارد ریال بوده است که با حدود ۳۶ هزار و ۳۳۳ میلیارد 

ریال کسری منابع نسبت به مصارف مواجه هستیم.
مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان، به ایفای تعهدات 
قانونی و پاسخگویی و جلب رضایت مراجعین و مشتریان 

کید کرد و اظهار داشت:برغم تنگناهای  تامین اجتماعی تا
کنون نسبت به ایفای تعهدات کوتاهی نشده و  مالی، تا
سازمان تامین اجتماعی در تعامل با شرکای اجتماعی 
خود، کانون ها و تشکل های کارگری و کارفرمایی، اهتمام 

ویژه ای دارد.
وی اضافه کرد: بسیاری از بیمه شدگان، ایام بازنشستگی را 
در استان اصفهان سکونت می کنند و پرونده بیمه ای خود را 

به این استان منتقل می کنند.
ریاضی با ارائه گزارشی از وضعیت پوشش بیمه ای استان 

اصفهان خاطرنشان کرد: بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در 
استان اصفهان تا آبان ماه ۱۴۰۰، از خدمات و حمایت های 
کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت سازمان تامین 

اجتماعی برخوردار هستند.
کنون در استان اصفهان بیش از ۳۹۰ هزار  وی بیان کرد: هم ا
مستمری بگیر بازنشسته و ۱۸ هزار مقرری بگیر بیمه بیکاری 

تحت پوشش بیمه ای قرار دارند.
مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان افزود: ۱۲۰۰ کارمند 
در ۴۴ شعبه بیمه ای سازمان تامین اجتماعی در این استان 

در خدمت شرکای اجتماعی سازمان هستند.
وی با اشاره به وجود بیش از ۱۲۰ هزار کارگاه بیمه ای در استان 
گفت: تنها ۲ درصد یعنی حدود ۲هزار و ۲۰۰ بنگاه اقتصادی 
باالی ۵۰ نفر اشتغال در استان وجود دارد و بیشتر کارگاه های 

استان اصفهان از نوع کوچک و متوسط هستند.
جشنواره سراسری تجلیل از چهره های برتر حوزه کارآفرینی 
کبه همت اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان در سالن 
همایش های اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، و از ۱۲ کارآفرین 

برتر استان اصفهان با اهدای لوح تقدیر، تجلیل شد.

مدیرکل دفتر روستایی و امور شوراهای استانداری اصفهان 
گفت: هیات اندیشه ورز با هدف بهره گیری از ظرفیت نخبگان 
هر منطقه و مردمی سازی فعالیت ها در روستاهای این استان 

تشکیل می شود. 
مجید جوهری افزود: فعال سازی نقش مردم و عدالت در توزیع 
منابع دو رویکرد مهم دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری 
در دوره جدید برای آبادی ها و سکونتگاه های روستایی است 
تا عالوه بر رونق زندگی در این مناطق از مهاجرت به شهرها 

جلوگیری شود.
وی بهره گیری از ظرفیت نخبگان را مصداق بارز مردمی سازی امور 
زندگی اجتماعی بیان کرد و اظهار داشت: هیات اندیشه ورز در هر 
روستا تشکیل و از توان و دانش جوانان و صاحب نظران همان 

منطقه در تصمیم سازی و برنامه ریزی استفاده خواهد شد.
مدیرکل دفتر روستایی و امور شوراهای استانداری اصفهان با 
بیان اینکه  توسعه و پیشرفت مناطق روستایی استان اصفهان 
برای جلوگیری از مهاجرت به شهرها و رونق زندگی در این مناطق 
در دولت سیزدهم مورد هدف قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: 
همسو با توسعه زیرساختی و ارائه خدمات نیازهای انسانی و 

معنوی به معنای پیشرفت مورد توجه است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در 
استانداری اصفهان، توسعه روستایی همسو با نیازهای معنوی 
کید بر  و انسانی و بر مبنای الگوی پیشرفت ایرانی و اسالمی و با تا

حفظ سبک زندگی این مناطق انجام می شود.
جوهری با بیان اینکه حفظ بافت روستایی ضرورت دارد، 
خاطرنشان کرد: در توسعه زیرساخت ها نباید بافت روستایی 

تخریب و همانند بافت شهری شود.

وی معیشت و اقتصاد مردم را نیز در کنار الگوی پیشرفت و توسعه 
عمرانی برای حفظ جمعیت در روستا با اهمیت دانست و گفت: 
پیش بینی بستر مناسب برای جذب سرمایه گذار و تسهیل 
شرایط به اعضای شوراهای اسالمی و دهیاران اعالم شده است 

تا اقتصاد روستاها را رونق ببخشند.
جوهری ادامه داد: این موضوع باید در اولویت های مدیریت 
روستایی برای جلوگیری از مهاجرت  قرار گیرد تا با تامین نیاز مالی 

مردم، میل به مهاجرت به وجود نیاید.
کید  مدیرکل دفتر روستایی و امور شوراهای استانداری اصفهان تا
کرد: از نهادهای خیریه ای، انقالبی و دولتی برای تقویت اقتصاد 
روستایی و ایجاد درآمد پایدار بهره  گرفته خواهد شد و هم افزایی 

ظرفیت های خصوصی، دولتی و بین بخشی ضروری است.
وی، کمبود زمین برای احداث مسکن یا انجام فعالیت اقتصادی 
را چالش مهم پیش روی بخشی از نقاط روستایی استان اصفهان 
اعالم کرد و افزود: الزم است بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی 
از زمین های تحت تملک خود در هر منطقه برای رفع این نیاز 

استفاده کنند.
یکهزار و ۴۰۵ روستا و سکونتگاه کوچک در استان اصفهان 
وجود دارد که ۸۴۹ روستا دارای بیش از ۲۰ خانوار جمعیت و 

دهیاری است.
حدود ۱۲ درصد از جمعیت پنج میلیون نفری استان اصفهان در 

روستاها ساکن هستند.

کل حفاظت محیط زیست در هفته  کارشناسان اداره 
گذشته ۵۵۴ واحد آالینده هوا را پایش و با متخلفان 

برخورد کردند.
بر اساس اعالم روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان، در این پایش ها که ۴۳۰ مورد آن روزانه و ۱۲۴ 
مورد شبانه صورت گرفت، ۵۱ واحد آالینده صنعتی، خدماتی 
و معدنی اخطاریه زیست محیطی گرفتند، ۱۷ واحد به مراجع 

قضایی معرفی و از فعالیت چهار واحد نیز جلوگیری شد.
همچنین کارشناسان اداره پایش اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان در نیمه دوم آبان ماه سال جاری به 
صورت شبانه روزی چهار هزار و ۳۶ واحد صنعتی را پایش 
کردند که این پایش ها منجر به صدور ۶۳۵ اخطاریه زیست 
محیطی، تشکیل ۱۲۰ پرونده قضایی و پلمپ ۳۲ واحد 

متخلف شد.

میلیارد تومانی با تالش شعبه ۴۵ شورای حل اختالف شهر رئیس شورای حل اختالف اصفهان از سازش پرونده ۲۰ 

اصفهان خبر داد. 
سید محمد موسویان گفت: پرونده ای با موضوع مطالبه 
چک، خسارت دادرسی و با اختالف مالی ۲۰ میلیارد تومانی 
جهت سازش به شعبه ۴۵ شورای حل اختالف اصفهان ارجاع 
شد که با توجه به اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق 
حق و پیشگیری از اطاله دادرسی، سازش این پرونده در دستور 
کار قرار گرفت.  به گفته او با تالش کارکنان شعبه ۴۵ شورای حل 
اختالف شهر اصفهان این پرونده به سازش رسید و مقرر شد 
فرد بدهکار ۱۰ دستگاه خودرو خود را بابت وجه دو فقره چک 

به مالباخته بپردازد.
شورا های حل اختالف در زمینه حل و فصل دعاوی و ایجاد 

آرامش بین مردم در جامعه نقش مؤثر و سازنده دارند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان :

نبود توازن منابع و مصارف، پایداری صندوق تأمین اجتماعی اصفهان را 
به مخاطره می اندازد

هیات اندیشه ورز در روستاهای استان اصفهان تشکیل می شود

پایش زیست محیطی ۵۵۴ واحد آالینده هوا در استان 

سازش در پرونده ۲۰ میلیارد تومانی 

ســرمربی تیم ملی فوتبال بانوان در نشســت خبری پیش از دیدار با هندوســتان با اشاره به 
وضعیت تیم ملی بانوان و شور و اشــتیاق تیم برای رسیدن به موفقیت به نکاتی اشاره کرد. 
مریم ایراندوست سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران در نشست خبری پیش از دیدار با هند در 

جام ملت های آسیا گفت: در ابتدا باید...
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سخنگوی ســازمان هواپیمایی کشوری از لغو 
مصوبــه انجمــن شــرکت های هواپیمایــی در 
خصوص تعیین کف نرخی بلیط هواپیما خبر 
داد و گفت: هیچ کدام از شرکت های هواپیمایی 

مجاز به تعیین کف نرخی نیستند.
کبر  به گزارش سازمان هواپیمایی کشوری، میرا
رضــوی، اظهــار کــرد: در روزهای اخیــر انجمن 
شرکت های هواپیمایی با ابالغ صورتجلسه ای 
به شرکت های هواپیمایی با تعیین کف نرخی، 
حداقــل قیمــت فــروش بلیــط در پروازهــای 

داخلی را ۶۰۰ هزار تومان اعالم کرده بود.
وی افــزود: بــا توجه بــه مغایــرت صورتجلســه 
فوق با آخرین مصوبه شورای عالی هواپیمایی 

کشــوری مبنــی بــر حــذف کف نرخــی از قیمت 
بلیط هواپیما، ســازمان هواپیمایی کشــوری 
موضوع فوق را پیگیری و بر این اساس، انجمن 
شــرکت های هواپیمایی با ارسال نامه خطاب 
بــه مدیــران عامــل شــرکت های هواپیمایــی 

مصوبه فوق را لغو کرد.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اضافه 
کــرد: تمــام شــرکت های هواپیمایــی موظــف 
هستند ضمن حذف کف نرخی از قیمت بلیط 
و اعالم مراتب به تمام کانال های فروش و توزیع 
کثر تا سقف  خود، بلیط پروازهای داخلی را حدا
نرخ تعیین شده به تفکیک مسیرهای پروازی 
که در تارنمای انجمن شرکت های هواپیمایی 
جهت اطالع عموم منتشر شده است به فروش 

برسانند.
وی افزود: هیچ کدام از شرکت های هواپیمایی 
مجاز بــه تعیین کف نرخی و یا فــروش با قیمت 
خ اعــالم شــده نیســتند و در صورت  باالتر از نــر
مشــاهده تخطــی از مراتب فوق، بــا متخلفین 
بر اســاس قوانین و مقررات وضع شده برخورد 

خواهد شد.

رییس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: هیات 
ع و گلخانه های  روسی به زودی برای بازدید از مزار
کشورمان به ایران سفر می کند و سپس صادرات 

فلفل به این کشور از سر گرفته می شود.
به گزارش مهر، شــاهپور عالیی مقدم در مراســم 
تخصصــی  نمایشــگاه  هشــتمین  افتتاحیــه 
نهاده های کشــاورزی تهران به ســه اقدام وزارت 
جهاد کشاورزی اشاره کرد که می تواند مانع برگشت 
خــوردن محصــوالت کشــاورزی در آینده شــود. 
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: توافق 
شد که سازمان غذا و دارو، گمرک و حفظ نباتات 
کشــور برای صــدور گواهی بهداشــتی حتمــا برگه 
آنالیز را رؤیت کنند دوم؛ از یکم بهمن ماه سامانه 
ک راه اندازی می شود و ۳۵ آزمایشگاه وزارت  سما
بهداشــت در این ســامانه قابل رصــد خواهد بود 
سوم؛ قرار شد تیمی از روسیه به زودی برای بازدید 
کز تولیدی محصوالت کشاورزی  از گلخانه ها و مرا

به ایران بیایند.
وی بــا بیان اینکــه رصــد ســالمت محصــوالت 
کشــاورزی از محصول محوری به عرصه محوری 
تبدیــل شــده اســت، گفــت پیــش از ایــن خــود 
کنون  محصول را آزمایش و بررســی می کردند اما ا
بستری که محصول کشاورزی در آن تولید می شود 

را رصد می کنند.
عالیی مقدم با اشاره به اینکه از سال ۹۸ مسئوالن 
روســی به ایــران اعالم کــرده بودنــد کــه ضوابط و 
کنترل بهداشت گیاهی عوض شده و از محصول 
محور به عرصه محور عوض شده است، گفت: اما 

اقدامی در این زمینه انجام نشده بود.
وی تصریح کرد: از سال ۹۸ تا االن بهره برداران ما 
شناسنامه دار نبودند و نظم خاصی نداشتند و این 
سامانه ها راه اندازی شده است و امیدواریم که در 

آینده از مشکالت صادرات بکاهد.
رئیس ســازمان حفظ نباتــات در بخــش دیگری 
از صحبت هــای خــود به خــرد بــودن کشــاورزی 
کشور به عنوان مشکل اساسی اشاره کرد و گفت: 

کندگی آنها کنترل را سخت می کند. پرا
عالیــی مقــدم در ادامه بــه ســرانه پایین ســموم 
کشاورزی در کشور اشاره کرد و گفت: سرانه مصرف 
در ایران ۴۰۰ گرم اما در دنیا ۴ برابر این میزان است 
در حتی در چین ۱۷ کیلوگــرم و در اروپا ۱۲ کیلوگرم 

مصرف می شود.
رئیس ســازمان حفظ نباتات کشور خاطرنشان 
کرد: بــه طور شــفاف بگویم کــه آمــوزش و ترویج و 
مهارت بهره برداران در ســال های گذشــته کامال 
مغفول مانــده و کار به جایی رســید که کســی در 

خدمات کشاورزی فعالیت نمی کند.
کیــد کرد کــه ۷۰ درصد تأثیر گذاری ســموم  وی تا
به نحــوه مصرف آنها بســتگی دارد اما متأســفانه 
کشاورزان و بهره برداران دانش و سواد کافی برای 

آن را ندارند.
رئیس ســازمان حفظ نباتات کشــور افــزود: ۸۴۰ 
کلینیک گیاه پزشکی و ۸۵۰۰ فروشگاه سم در کشور 
داریم و باید اینها کنترل شــوند تا استفاده سموم 
در بخش کشــاورزی با نسخه های گیاه پزشکان 

انجام شود.
عالیــی مقــدم گفــت: از ابتــدای امســال شــش 
میلیــون تــن صــادرات محصــوالت کشــاورزی 
داشــتیم که در هفته های اخیر رشــد هم داشته 
است بنابراین اینگونه تبلیغات منفی تأثیری در 

صادرات ما ندارد.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور اقدامات وزارت 
جهاد کشاورزی را برای جلوگیری از برگشت خوردن 

محصوالت کشاورزی تشریح کرد.

امسال ۷۷میلیارد تومان تسهیالت به مشاغل 
خانگی در استان اصفهان تخصیص یافته است.

معــاون اشــتغال و کارآفرینــی اداره کل تعــاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان گفت: این 
تســهیالت با نرخ مصوب بانک هــای عامل و با 
ثبت نام در سایت مشاغل خانگی در بخش های 
مختلــف صنایــع دســتی، خدماتــی، صنعتی، 

فرهنگی و کشاورزی پرداخت می شود.
حســین باقری افزود: سودتســهیالت مشاغل 
خانگــی باتشــخیص، بررســی دســتگاه های 

اجرایــی و باتوجــه بــه حجــم فعالیــت، آورده 
متقاضــی و وجــود اعتبــارات در شهرســتان ها 

تعیین می شود.
وی با بیان اینکه در پرداخت تسهیالت مشاغل 
خانگــی تفکیــک جنســیتی وجــود نداردگفت: 
متقاضیــان برای اطالعــات بیشــتر می توانند به 
ادارات تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان 
محل فعالیت خــود و یا بــه ســایت وزارت تعاون 
 mkh.mcls.gov.ir کار و رفاه اجتماعی بــه آدرس

مراجعه کنند.

بدهــی  رســمی میزان  گزارش هــای  طبــق 
خارجی ایران در پایان سه ماه ابتدایی امسال به 
۸.۷ میلیارد دالر رسیده که با احتساب معوقات 

بیش از ۱۰ میلیارد دالر می شود.
به گزارش ایســنا، بدهــی خارجی درواقع شــامل 
تســهیالت و وام های دریافتی خارجی پرداخت 
نشــده و تعهــدات بــه ســازمان ها و نهادهــای 
بین المللی مانند بانک جهانی است که گزارش 
مرکز آمار ایران نشــان دهنده نوســان این بدهی 

در فاصله سال های ۱۳۹۲ تا سال جاری است.
براســاس این گزارش میزان بدهی خارجی ایران 
در ســال ۱۳۹۲ حــدود ۶.۶ میلیــارد دالر بوده که 
از این رقم ۷۷۷ میلیون دالر بدهی کوتاه مدت و 
۵.۸ میلیارد دالر دیگــر بدهی میان مدت و بلند 

مدت است.
در فاصله این سال ها میزان بدهی خارجی ایران 
در ســال ۱۳۹۵تــا ۱۳۹۷ رقــم باالتری ثبت شــده 
اســت که برای ســال ۱۳۹۵ حــدود  ۱۰.۲ میلیارد 

دالر و ســال بعد ۱۰.۳۶  میلیارد دالر گزارش شده 
است. اما در ســال ۱۳۹۶ بیشترین میزان بدهی 
خارجی ایــران با ۱۲.۲ میلیــارد دالر گزارش شــده 
که ۴.۲ میلیــارد دالر آن بدهی کوتاه مــدت و ۷.۹ 
میلیارد دالر بدهی میان مدت و بلند مدت است.
امــا در ســال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیــز میــزان بدهــی 
خارجی ایران بیش از ۹.۱ میلیــارد دالر بــوده و در 
پایان ســه مــاه اول امســال بــه ۸.۷ میلیــارد دالر 
گزارش شده ولی با احتســاب معوقات به حدود 

۱۰.۶ میلیارد دالر می رسد.

کف نرخی بلیط هواپیما لغو شد مصوبه تعیین 

خبر

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانک ها 
به جهات مختلف برای همه دولت ها از جمله 
دولــت ســیزدهم اهمیــت دارند، گفــت: بیش 
از ۸۰ درصــد کل تأمیــن مالــی اقتصاد بــر دوش 
بانک هاست. سید احسان خاندوزی با حضور 
در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با 
اشاره به جلسه مدیران بانک ها با رئیس جمهور 
افزود: اهالی صنعــت بانکداری معتقــد بودند 
حدود ۱۰ سال می گذشت از اینکه چنین جمعی 
از همــه مدیــران عامــل بانکی کشــور بــا رئیس 
جمهور و تیم اقتصادی دولت، جلســه داشته 

باشند و تبادل نظر کنند.
او بــا بیان اینکه تقریبــا بیــش از ۹۰ تــا ۹۵ درصد 
ساخت طرح های کشور با کمک شبکه بانکی 
گر به دنبال  انجام می شود، اضافه کرد: دولت ا
پشــتیبانی از تولیــد اســت کــه شــعار امســال و 
سال های گذشته کشور بوده است حتما تولید، 
ســرمایه گذاری و اشتغال بدون اینکه بانک ها 

در این مسیر فعال شوند محقق نمی شود.
خاندوزی گفت: دولت در پی عدالت و توازن بین 
بخش های مختلف در دسترسی به تسهیالت 
اســت اینکه چــرا بخــش کشــاورزی و صنعت، 
بیشتر برخوردار نمی شوند به نسبت بخش های 
خدماتــی و یــا عدالت منطقــه ای و این کــه چرا 
تمرکز در یــک جای کشــور اســت و بقیه کشــور 
نیست؟ چرا دسترسی گروه هایی از مردم اساسا 
به تسهیالت بانکی بسیار ناچیز است و دسترسی 

گروه هایی، بسیار بی ضابطه است؟
او بــا اشــاره بــه تولیــد، عدالــت و مقــاوم شــدن 
اقتصاد ایــران در شــرایط فشــارهای خارجــی و 
تحریمــی، افــزود: یکــی از نویســندگان خارجی 
کتابــی در ســال های اخیر منتشــر کــرده بــود و 
عنوان کتــاب او »جنــگ افزارهــای مالــی« بود 
یعنی کشورها بر اســاس روش های جدیدی با 
هم تقابل می کنند و یا می توانند نسبت به هم 

مقاوم شوند.
وزیر امــور اقتصــادی و دارایی گفت: همچنین 
ضلع دیگر اهمیت نیز مسائل شرعی است که 

همیشه در کشور ما حائز اهمیت بوده است.
خاندوزی با بیان اینکه به همه این علل، بانک ها 
بــرای دولــت ســیزدهم اهمیــت دارند، افــزود: 
باید خــود بانک ها مقــاوم باشــند و بانک های 
شکننده، ناتراز و مشــکل دار نباشند و چه بر اثر 
قاعده گذاری های غلط و چه فشارهای دولت و 
مجلس و سیاستگذاری. او اضافه کرد: همچنین 
اهمیت بانک به لحــاظ جایگاه و ارزش اســت؛ 
گر ایــرادات و نقطــه ضعف هایــی را در شــبکه  ا
بانکی کشــور بیان می کنیم و تولیدکننــدگان و 
مردم و مصرف کنندگان و خانوارها، نارضایتی 
جدی دارند به این معنا نیســت که نهاد بانک 
را بخواهیم تضعیف کنیم بلکه نهاد بانک باید 
قوی، ارزشمند، پاسخگو و مقتدر باقی بماند و 
به سمت اصالحات برود.  وزیر امور اقتصادی و 
دارایی با تشکر از همه دست اندرکاران بانکی که 
در طول این سال ها تالش کرده اند، گفت: باید 

به سمت برنامه اصالح برویم.
خاندوزی با بیان اینکه در وزارت امور اقتصادی 
و دارایــی دولــت، برنامه کوتــاه مدت بــا عنوان 
»اصالح رابطه تولیدکنندگان و مردم با بانک ها« 
را دارد، افزود: این به عنوان گام نخستین است 
که مردم و مصرف کنندگان خردی که بیشــتر، 
مسأله دسترسی های عادالنه به تسهیالت برای 
آن ها مهم اســت و هم تولیدکننــدگان که قوام 
و پایه و ستون فقرات اقتصاد هستند، بتوانند 
بــا رویکرد جدیــدی با بانک هــا مواجه شــوند و 

اقداماتی در این زمینه انجام شده است.

سازمان امور مالیاتی لیست یک میلیون و ۱۷۰ 
هزار واحد مسکونی خالی از سکنه را از وزارت راه 
و شهرسازی دریافت کرد. سازمان امور مالیاتی 
در اطالعیه ای اعالم کرد: این سازمان بر اساس 
اطالعــات دریافتــی از وزارت راه و شهرســازی 
ک و اســکان کشــور موضوع  )ســامانه ملی امال
تبصــره ۷ مــاده ۱۶۹ مکــرر قانــون مالیات های 
مستقیم( نسبت به محاسبه مالیات واحدهای 
مســکونی خالی موضوع ماده ۵۴ مکــرر قانون 
مالیات هــای مســتقیم مصــوب ۳۱ تیــر ۱۳۹۴ 
اقدام و نتایج حاصل از آن را در درگاه الکترونیکی 

سازمان امور مالیاتی منتشر کرده است.
کلیه مالــکان واحدهــای مســکونی می توانند 
جهــت مشــاهده وضعیــت مشــمولیت واحد 
یا واحدهای مســکونی خــود و اطــالع از میزان 
مالیــات متعلقــه و پرداخــت آن، بــه درگاه ملی 
خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور 
به نشانی MY.TAX.GOV.IR مراجعه کنند.

حسب مقررات جز ۲ بند ط تبصره ۶ ماده واحده 
قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ کل کشــور، مهلــت 
پرداخت این مالیــات تا پایان بهمن ماه ســال 

جاری )۳۰ بهمن ۱۴۰۰( تعیین شده است.

خبر پیش بینی زیرساخت های شهر بهارستان برای جمعیتی دو برابری :

سهم اصفهان از مسکن ملی ۲۰۵ هزار واحد است
مدیرعامل شرکت عمران بهارستان 
گفــت: برنامه چهار ســاله مســکن 
شهری کشور مبنی بر ساخت چهار 
میلیون واحد اســت کــه ۲۰۵ هزار واحــد آن متعلق به 
استان اصفهان است و تا به حال ۱۹۱ هزار ثبت نام انجام 
شده اســت. محمدرضا احمدی اظهار کرد: از ۱۳ هزار 
نفری که در چهار مرحله طرح اقدام ملی ثبت نام کردند 
حدود سه هزار نفر ثبت نام نهایی را انجام دادند و وجه 
اولیه را واریز کردند که ساخت مسکن برای این سه هزار 

نفر آغاز شده است.
وی افزود: در مرحلــه پنجم ثبت نام طــرح اقدام ملی 
۲۶ هزار نفر در اردیبهشت ماه و خردادماه سال جاری 
مجددا در شــهر بهارســتان ثبت نــام کردند کــه بعد از 
ثبت نام اطالعات آنها بررسی شــد و پس از مراجعه به 
دفاتر پیشــخوان دولت مدارک خــود را تکمیل کردند 
که تعدادی از ثبت نام کنندگان واجد شــرایط نبودند 
اما افرادی که واجد شرایط چهارگانه باشند به صورت 
خودکار بــرای آنها افتتاح حســاب می شــود و پیامکی 
مبنی بر افتتاح حساب برای آنها ارسال می شود که بعد 
از آن ملزم به پرداخت مبلغ چهل میلیون تومان اولیه 
هستند و ســاخت ســه هزار واحد مســکونی دیگر هم 

در این قالب در سال جاری آغاز خواهد شد.
       ادغام طرح های اقدام ملی قدیم و نهضت 

ملی مسکن
مدیرعامل شرکت عمران بهارستان تصریح کرد: طرح 
اقدام ملی قدیم و طرح نهضت ملی مسکن که در دولت 
سیزدهم کلید خورد با هم ادغام شده است و تسهیالت 
و شرایط آنها با هم یکسان اســت و در واقع هر دو طرح 
تبدیل به یک طرح شــده اســت که ســه هزار واحد در 
اواخر دولت قبل آغاز به ســاخت شــد و ســه هزار واحد 
جدید هم در اواخر سال شروع به ساخت خواهد شد 

که جمعا شش هزار واحد خواهد شد.
احمدی ادامه داد: ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان تسهیالت 
برای ایــن طــرح در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه برای 
متقاضی به قیمت تمام شده محاسبه خواهد شد و 
گر بین یک ســال و نیــم تا دو  پیش بینی می شــود که ا
سال ساخت این واحدها طول بکشد به جز تسهیالت 
۴۰۰ میلیون تومانی متقاضی باید مبلغی در حدود ۲۰۰ 

میلیون تومان نیز پرداخت کند.
وی خاطرنشــان کــرد: زمین های ایــن واحدهــا بــه 
صورت اجاره ۹۹ ساله است و بعد از تحویل واحدها به 
متقاضیان همانند طرح مسکن مهر متقاضی می تواند 
به صورت اقساط وجه زمین را بپردازد یا به صورت اجاره 

۹۹ ساله، سالیانه مبلغ اجاره را پرداخت کند.
مدیرعامــل شــرکت عمــران بهارســتان افــزود: برنامه 
چهار ساله مسکن شهری کشور مبنی بر ساخت چهار 
میلیون واحد اســت کــه ۲۰۵ هزار واحــد آن متعلق به 
استان اصفهان است و تا به حال ۱۹۱ هزار ثبت نام انجام 
شده است که باید اطالعاتشان بررسی و پاالیش شود، 
به نظر می رســد در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از متقاضیان 

نهایی شوند که باید برنامه ریزی الزم انجام شود.
احمدی ادامه داد: در شهر بهارستان در سال جاری و 
سه سال آینده طبق برنامه ریزی انجام شده سالی سه 
هزار واحد احداث خواهد شد و در نهایت ۱۲ هزار واحد 
در قالب طرح جهــش تولید نهضت مســکن احداث 
می شود که ســه هزار واحد از اواخر امسال آغاز خواهد 
شــد، به جز ســه هزار واحدی کــه در اواخــر دولت قبل 

ساخت آنها آغاز شد از ســال ۱۴۰۱ تا ســال ۱۴۰۴ هم هر 
سال سه هزار واحد طبق برنامه ریزی احداث می شود.
وی گفت: زمین این پروژه ها را دولت به صورت رایگان 
تأمین می کند، اما هزینه ساخت با تسهیالت بانکی و 
آورده متقاضی تأمین می شود، اتفاق بسیار خوبی که در 
دو ماه گذشته رخ داده است افزایش تسهیالت بانکی 
از ۱۵۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان است، یعنی 
بیش از ۵۰ الی ۶۰ درصد هزینه های ساخت با تسهیالت 

بانکی تأمین می شود.
       لزوم انجام به موقع تعهدات توسط متقاضیان 

مسکن
مدیرعامل شــرکت عمران بهارســتان در ادامه افزود: 
گر روند ساخت مسکن سریع باشد مراحل ساخت با  ا
گرانی ها تداخل پیدا نمی کند، به این دلیل که حدود ۲۰ 
تا ۳۰ درصد هزینه ساخت پروژه برعهده متقاضی است 
و توان پرداخت متقاضیان با هم برابر نیست، ممکن 
اســت برخی متقاضیان در پرداخت ها تأخیر داشــته 
باشند و این تاخیرها باعث طوالنی شدن زمان تکمیل 
پروژه ها می شود و ممکن است مشمول افزایش قیمت 
گر همانطور که دولت همکاری الزم را انجام  شــود اما ا
داده و تمام اراضی قابل احداث را به صورت رایگان در 
اختیار ســاخت این پروژه ها قرار داده اســت مردم هم 
همکاری الزم را انجام دهند و آورده های خود را در زمان 
مقرر پرداخت کنند؛ این واحدها بین یک سال و نیم تا 

دو سال ساخته می شوند.
گر متقاضیان همــکاری الزم را  احمدی تصریح کرد: ا
انجام ندهند ممکن اســت ســاخت این پروژه ها سه 
الی چهار سال به طول بینجامد، همانطور که در حال 
حاضــر تعــدادی از واحدهای مســکن مهر نیمــه کاره 
است که از دولت های پیش باقی مانده است و یکی از 
دالیل آن همکاری نکردن متقاضیان و بخشی هم به 
دلیل همکاری نکردن برخی انبوه سازان و دلیل دیگر 
گر سه  هم تکمیل نشــدن خدمات زیربنایی اســت. ا
کتور انتخاب انبوه ساز، تأمین خدمات زیرساخت ها  فا
و تکمیل آورده متقاضی به صورت منسجم و هماهنگ 
باشد احداث این واحدها یک سال و نیم الی دو سال به 
طول می انجامد و نگرانی متقاضیان برطرف می شود.

       در بهارستان محله سازی انجام شده است
وی اظهــار کــرد: واحدهایــی کــه در اســتان اصفهــان 
ســاخته شــده و به خصــوص واحدهایی که در شــهر 
بهارستان ساخته شده اند با کیفیت ترین و کامل ترین 
مسکن مهر ساخته شده اســت؛ در بهارستان محله 
ســازی انجام شــده و همزمان بــا ســاخت واحدهای 
مسکونی ۱۰ واحد آموزشی، دو باب مسجد، حدود ۱۰ 
هزار هکتار فضای سبز، کالنتری، فضاهای ورزشی رو 
باز احداث شده اســت. یک درمانگاه در حال احداث 
شــده و یک بیمارســتان هم در جنب اراضی مســکن 
مهر در حال طراحی است. مدیرعامل شرکت عمران 
بهارســتان تصریح کرد: باید با توجه به گذشــته شهر 
کنون  بهارستان راجع به آینده آن اظهار نظر کرد، آنچه تا
در بهارستان انجام شده نشــان دهنده این است که 
گر ناظر بی طرفی  کارها به درستی انجام شده است و ا
هم شهر بهارستان را با شهرهای دیگر مقایسه کند این 
حرف را تأیید می کند، همچنان که مقامات کشوری 
هم این امر را تأیید کردند. احمدی در خصوص نظارت 
بر کیفیت ساخت مســکن در بهارســتان، اظهار کرد: 
نظارت بر مصالــح ســاختمانی باید دقیق تر باشــد به 
گانه برای نظارت  همین جهت مهندس مشاور جدا
اختصاص دادیم و از منابع داخلی شرکت هم هزینه آن را 
پرداخت می کنیم، این دغدغه ماست که تجربه خوبی 
را که از مسکن مهر به دست آورده ایم در طرح اقدام ملی 

مورد استفاده قرار دهیم تا نگرانی مردم برطرف شود.
       پیش بینی زیرساخت های بهارستان برای 

جمعیتی دو برابری
وی گفت: بســیاری از شــهرها بــا الحاق به محــدوده، 
طرح های تولید مســکن را جلو می برند اما بهارستان 
بر اســاس طرح جامع مصوب شده ساخته می شود، 
طبق طــرح جامــع مصــوب جمعیــت بهارســتان در 
مرحله اول به ۲۶۰ هزار نفر و در مرحله دوم به ۳۲۰ هزار 
نفر افزایش پیدا می کند؛ در حــال حاضر جمعیت ۱۲۰ 
هزار نفر است، معابر و زیرساخت های بهارستان برای 
جمعیتی حداقــل دو برابر جمعیت فعلی پیش بینی 
شــده اما به دلیل عدم همراهی برخی دســتگاه های 
خدمات رسان، خدمت رسانی در بهارستان بسیار کم 

است، برخی دستگاه ها وظایف مشخص شده را انجام 
نمی دهند و این گونه فشار بر شرکت عمران و شهرداری 

بهارستان وارد می شود.
مدیرعامل شرکت عمران بهارستان خاطرنشان کرد: 
ما به نیابت از بسیاری دستگاه های اجرایی پروژه های 
عمرانی همچون مدرسه و بیمارستان در شهر بهارستان 
احداث می کنیم در صورتی که جز وظایف مصرح قانونی 
ما نیست اما به جهت تسریع روند ساخت و ساز و رفع 

دغدغه مردم به این امورات رسیدگی می کنیم.
       مسئله فرونشست زمین در بهارستان وجود 

ندارد
احمــدی گفــت: در شــهری همچــون بهارســتان بــا 
جمعیت ۲۵۰ هــزار نفر می توان برخی خدمــات که در 
شهرهای کوچک نمی توان ارائه کرد را در شهر بهارستان 
ارائه داد به عنوان مثال متروی بهارستان که در صورت 
تأمین مالی طــی دو ســال به بهره بــرداری می رســد یا 
بیمارستان ۲۵۰ تختی در بهارستان ساخته می شود، 
در صورتی که شهرهای کوچک اصفهان بیمارستان 
۲۵۰ تختــی ندارنــد و اینها بــه جهت جمعیــت زیادی 
است که در بهارستان مستقر خواهد شد که امیدواریم 
شهروندان بهارستان در چند سال آینده هم همراهی 
الزم را داشته باشند تا با پشتیبانی دولت و دستگاه های 
خدمات رسان، خدمات الزم برای ۱۲۰ هزار جمعیت 

فعلی و جمعیتی که اضافه خواهد شد تأمین شود.
وی در خصــوص نگرانــی فرونشســت در شــهرهای 
جدید، گفت: فرونشست مربوط به برداشت بی رویه 
آب و اقداماتــی کــه در ســفره های آب زیرزمینی انجام 
می شود است؛ در بهارســتان این اتفاق رخ نمی دهد 
در این شهر چهار قنات زنده وجود دارد که برداشت از 
قنات ها به صورت طبیعی انجام می شود، طرح های 
آبخیزداری اراضی بهارستان و سیالب هایی که جاری 
می شود در اراضی باالدست کنترل می شود و آنچه که 
به داخل شهر وارد می شود توسط کانالی به زاینده رود 
ریخته می شــود و در طبیعت آن دستکاری نشده که 
در مورد فرونشســت نگران باشــیم و در کنار این موارد 
در دو ماه گذشته مطالعات مربوط به فرونشست هم 

انجام شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: از نیمه 
دوم آذرماه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان درخواست برای 
استرداد وجه به سازمان امور مالیاتی ارائه داده شد؛ 
درصورتی که این مبلغ در کل سال جاری حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بود.
عبــاس مزیکــی، مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان اصفهــان در جلســه 
مانع زدایی از تولید بــا محوریت مالیات اظهار کرد: مبحث رســیدگی 
کنش های قرض الحسنه با امور فنی سازمان هماهنگ شده و  به ترا
کنش های بانکی برخورد داشته باشیم،  امیدواریم بتوانیم همانند ترا
در این صورت مشکالت حدود ۸۰ درصد مؤدیان بخش قرض الحسنه 
حل خواهد شد. باید آموزش های بیشتری در این حوزه برای همکاران 

در نظر گرفته شود.
وی اضافــه کــرد: ماده هــای ۲۹ و ۴۱ تنهــا به اســتان اصفهــان مربوط 
نمی شــود و پاشنه آشــیلی برای ارزش منصفانه اســت. ســازمان امور 

مالیاتی نیز به ایــن موضوع واقف بوده و ســعی داریم بیشــتر بــه مردم 
اعتماد کنیم. مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان بــا بیان اینکه در 

صورت اجرایی شدن قانون سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی، 
بخشی از مشکالت مالیاتی حل می شود، یادآور شد: در رابطه با کمیته 
کنش ها، در دستورالعمل مربوط کمیته ای وجود دارد اما  مربوط به ترا
گر مشکلی وجود داشته باشد، ممکن است به علت وجود نقص در کار  ا
که  کمیته باشد. تشکیل کمیته جدید موضوعی را حل نمی کند؛ چرا

موضوع تخصصی است.
مزیکی ادامه داد: از نیمه دوم آذرماه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان درخواست 
برای اســترداد وجه به ســازمان امور مالیاتی ارائه داده شد، در صورتی 

که این مبلغ در کل سال جاری حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بود.
وی گفت: در رابطه با قانون سه در هزار اتاق بازرگانی، مطابق دستورات 
ســازمان امور مالیاتی کشــور عمل شــده و نظر ســازمان امــور مالیاتی 
کشور این است که نباید قانون ســه در هزار وصول شود و این موضوع 

باید در یک شورای گفت وگو رفع شود تا مشکالت مردم بهبود یابد.

رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با اشاره به 
روند نزولی قیمت طال و ســکه در بازار، گفت: در 
حال حاضر فروشندگان از ترس کاهش قیمت ها، 
در بازار بیشتر شده اند و به طورکلی بازار طال و جواهر در انتظار نتیجه 

کرات وین، در رکود به سر می برد. مذا
هوشنگ شیشه بران با اشاره به بازار جهانی طال، اظهار کرد: اونس 
جهانی با ۵ دالر کاهش به ۱۸۱۵ دالر رسید که یکی از دالیل آن به دلیل 

نشست احتمالی هفته آینده فدرال رزرو پیرامون نرخ بهره است.
وی افزود: از طرفی طی چند روز گذشته نرخ ارز در بازار داخلی کاهش 
یافته که طبیعتا این عامل موجب ریزش قیمت طال و سکه شده 
است، به طوری که قیمت ســکه طرح جدید وارد کانال ۱۱ میلیون 

تومان شد.
شیشه بران همچنین اضافه کرد: قیمت دالر  برای فروش در صرافی 
ملی با کاهش ۲۰۲ تومان به ۲۵ هزار و ۷۷۸ تومان و قیمت یورو نیز به 

۲۹ هزار و ۲۵۷ تومان رسید.
کید بر اینکه این روزها معامالت در بازار طال و جواهر به دلیل  وی با تأ
کاهش قیمت ها در فاز احتیاط به سر می برد، توضیح داد: در حال 
حاضر فروشندگان از ترس کاهش قیمت ها، در بازار بیشتر شده اند 
کرات وین در رکود  و به طورکلی بازار طال و جواهر در انتظار نتیجه مذا

به سر می برد.
کید کرد: با توجه به کنترل بانک مرکزی مبنی بر کاهش  شیشه بران تأ
کرات وین از توافق، قیمت طال و ســکه در  نرخ ارز و اخبار مثبت مذا
روزهای آینده احتماال با ریزش همــراه خواهد بود. وی همچنین 
کید کرد: در حال حاضر قیمت سکه در برابر کاهش قیمت مقاومت  تأ

می کند، به همین دلیل حباب سکه رو به افزایش است.
نایب رئیس اتاق اصناف اصفهان در پایــان ابراز امیــدواری کرد: در 
روزهای آینده به دلیل نزدیک شدن به روز مادر خرید و فروش و رونق 

به بازار طال بازگردد.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان:

درخواست استرداد ۵۰۰ میلیارد تومانی به سازمان امور مالیاتی ارائه شد

رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان:

خبری از افزایش قیمت طال و سکه نیست

روس ها بزودی به ایران می آیند:

از سرگیری صادرات فلفل بعد از بازدید

افزایش تسهیالت مشاغل خانگی در اصفهان

بدهی خارجی ایران چقدر است؟

دولت در پی عدالت 
بین بخش های مختلف 

در دسترسی به تسهیالت است

لیست خانه های خالی
 منتشر شد

خبر

خبر

خبر
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3 ۲۰ ژانویه    ۲۰۲۲
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه مطرح کرد:

سهم ۱.۵ درصدی این شرکت از آب زاینده رود
مدیــر ارشــد خدمــات فنــی و 
پشتیبانی شــرکت فوالد مبارکه 
بــا بیان ایــن کــه میــزان مصرف 
آب خام بــه ازای هر تــن تولید بــه ۲.۲ متر مکعب 
رسیده است، گفت: برداشــت آب فوالد مبارکه از 
رودخانه زاینده رود در سال جاری به میزان ۴۲۸ 
لیتر بر ثانیه بــوده که این عدد معــادل ۱.۵ درصد 
از حوضــه آبریز زاینده رود اســت، به عبــارت دیگر 
فــوالد مبارکه در ســال جــاری کمتــر از ۱.۵ درصد 
از آب ایــن حوضــه را برداشــت کــرده که بــا تداوم 
پروژه های کاهش مصرف آب در ســال آینده این 

عدد به کمتر از یک درصد خواهد رسید.
محمدکاظم صباغی هرندی مدیر ارشد خدمات 
فنــی و پشــتیبانی شــرکت فــوالد مبارکــه در برنامه 
گفت وگوی ویژه خبر سیمای اصفهان که با موضوع 
ح های کاهش مصــرف آب در فــوالد مبارکه به  طر
صورت زنده پخش گردید، اظهار کرد: فوالد مبارکه 
در سال ۱۳۷۱ با مجوز برداشت آب به میزان هزار و 
۲۶۰ لیتر بر ثانیه به ازای تولید سالیانه ۲.۴ میلیون 

تن فوالد خام راه اندازی شد.
وی افزود: پــس از راه اندازی فــوالد مبارکه، تکمیل 
طرح های توسعه، افزایش تولید و اجرای پروژه های 
کاهــش و بهینه ســازی مصــرف آب در ســال ۹۹، 
برداشــت آب از رودخانــه بــه ازای تولیــد ۷ میلیون 
تن فوالد خام به ۶۵۰ لیتر بر ثانیه رســید؛ این بدان 
معناست که با ۳ برابر شــدن تولید در شرکت فوالد 
کنون، میزان برداشت آب  مبارکه از زمان راه اندازی تا

از رودخانه زاینده رود نصف شده است.
       میزان مصرف آب خام فوالد مبارکه به 

ازای هر تن تولید به ۲.۲ متر مکعب رسید
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد 
مبارکه خاطرنشان کرد: شــاخصی برای مقایسه 
مصرف آب در کارخانجات فوالدی تعریف شــده 
که این شــاخص، میزان مصرف آب خــام به ازای 
هر تن تولید در یک سال را مشخص می کند؛ این 
شاخص در سال گذشته ۲.۹ مترمکعب آب بوده، 
یعنی در سال گذشته به ازای هر تن تولید فوالد، 
۲.۹ متر مکعب آب در فوالد مبارکه مصرف شــده 
است؛ با اجرای پروژه های کاهش و بهینه سازی 
مصــرف آب، فــوالد مبارکه جــزو شــرکت های برتر 
دنیا در صرفه جویی مصرف آب قرار گرفته است.

وی اذعــان داشــت: پروژه هــای مختلفــی بــرای 
بهینه ســازی مصــرف آب در فــوالد مبارکــه انجام 
شده و با توجه به میزان برداشت آب از رودخانه، 
پیش بینی می شــود که ایــن میزان تا پایان ســال 
جاری بــه ۴۲۸ لیتر بر ثانیه برســد که در مقایســه 
بــا ســال گذشــته، ۳۶ درصــد از میــزان برداشــت 
فوالد مبارکه از آب رودخانه کاهش یافته و میزان 
مصرف آب خام بــه ازای هر تن تولید بــه ۲.۲ متر 
مکعب رسیده است؛ در حال حاضر فوالد مبارکه 
جــزو بهترین کارخانجــات فوالدســازی به لحاظ 

مصرف بهینه آب در جهان است.
       فوالد مبارکه امسال تنها 1.۵ درصد از آب 

زاینده رود را برداشت کرد
کید کرد: برداشــت آب فــوالد مبارکه از  صباغــی تأ
رودخانه زاینده رود در سال جاری به میزان ۴۲۸ 
لیتر بر ثانیه بــوده که این عدد معــادل ۱.۵ درصد 
از حوضــه آبریز زاینده رود اســت، به عبــارت دیگر 
فــوالد مبارکه در ســال جــاری کمتــر از ۱.۵ درصد 
از آب ایــن حوضــه را برداشــت کــرده که بــا تداوم 
پروژه های کاهش مصرف آب در ســال آینده این 

عدد به کمتر از یک درصد خواهد رسید.
وی بیــان داشــت: هــدف اصلــی فــوالد مبارکه از 
کنــون، کاهش  زمــان بهره بــرداری و راه انــدازی تا
وابســتگی بــه آب رودخانــه زاینــده رود بــوده کــه 
در ایــن راســتا پروژه هــای متعــددی تعریــف و 
اجرا کــرده و یکــی از ایــن پروژه ها که از ســال ۹۲ با 

ســرمایه گذاری ۶۵۰ میلیــارد تومانــی آغــاز شــد، 
پروژه جمع آوری پســاب شــهرهای اطراف فوالد 
مبارکــه بود کــه در ایــن راســتا در برخی از شــهرها 

تصفیه خانه هایی ایجاد و آن ها را توسعه داد.
       کیفی سازی پساب شهری برای استفاده 

در فرایند تولید
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد 
مبارکــه اضافــه کــرد: در حال حاضــر بــا انجام این 
پروژه ها، پساب شهری از طریق شبکه های ایجاد 
شــده بــه تصفیه خانه هــای موجــود در شــهرها 
منتقل شده و پس از تصفیه اولیه به تصفیه خانه 
مرکــزی فــوالد مبارکــه منتقــل شــده کــه در ایــن 
تصفیه خانه بخش قابل توجهی از حجم این آب، 
به آب کیفی مناســب بــرای به کارگیــری در فرایند 

تولید تبدیل می شود.
کنون بخش قابل توجهی  وی عنوان داشت: هم ا
از آب مورد نیاز فرایند تولید فــوالد مبارکه مربوط 
گر این کار انجام نمی شد و فوالد  به پساب است و ا
مبارکــه از ســال ۹۲ بــرای انجام ایــن پــروژه اقدام 
کنون بــرای تولید با مشــکل  نمی کرد، قطعــا هم ا

مواجه می شد. 
زیســت محیطی  اثــرات  پــروژه  ضمن ایــن  در 
خوبــی بــرای منطقــه داشــته و از تخلیــه پســاب 
تصفیه خانه هــای موجــود در محیــط زیســت 
جلوگیری کرده و سطح کیفی بهداشت منطقه را 

ارتقا بخشیده است.
       میزان پساب مصرفی فوالد مبارکه 

در سال جاری به ۸.۵ میلیون متر مکعب 
می رسد

صباغــی هرندی بیان کــرد: از ســال ۹۴ تا ۹۶ یک 
میلیون متر مکعب پساب وارد فوالد مبارکه شده 
و در سال ۹۹ این مقدار به ۳.۵ میلیون متر مکعب 
و در ســال جاری نیز بــه ۸.۵ میلیــون متر مکعب 
خواهد رسید؛ با تکمیل تصفیه خانه هایی مستقر 
در شــهرهای اطراف فوالد مبارکه و اضافه شــدن 
تعداد دیگری از شــهرها به ایــن پروژه، این میزان 
تا پایان ســال ۱۴۰۴ بــه ۱۳.۵ میلیــون متر مکعب 

آب خواهد رسید.
وی با بیان این کــه آب ورودی به فوالد مبارکه در 
۳ بخش مختلف تقسیم می شــود، گفت: بخش 
قابل توجهی از آب ورودی به فوالد مبارکه جهت 
خنــک کاری تجهیــزات مصــرف می شــود؛ بخش 
دیگر مصرف مربوط به خنــک کاری محصوالت و 
ضایعات فوالد مبارکه است و البته بخشی جزئی 
از مصرف آب نیز به مصرف آب شــرب این شــرکت 

اختصاص می یابد.

       بازچرخانی آب در فوالد مبارکه، عامل 
اصلی صرفه جویی

مدیــر ارشــد خدمــات فنــی و پشــتیبانی شــرکت 
فوالد مبارکــه ابراز کــرد: یکــی از دالیلی کــه فوالد 
مبارکه توانســته مصــرف آب خود را بــه طرز قابل 
توجهی کاهش دهد، بازچرخانی آب است؛ فوالد 
مبارکه از بخش های مختلفی تشکیل شده که از 
ابتــدای راه انــدازی در کنار هریــک از بخش های 
تصفیه خانه های محلی احداث شده تا آب مورد 
نیاز برای فرایند هر کدام از آن بخش ها در همان 
تصفیه خانه بازچرخانی شــود و پساب هرکدام از 

آن ها به تصفیه خانه مرکزی منتقل شود.
وی در ادامــه اظهارداشــت: پســاب برخــی از این 
تصفیه خانه هــا در پــروژه ای کــه اخیرا اجرا شــده 
به بخش هــای دیگر فوالد مبارکه منتقل شــده تا 

در این قسمت ها مصرف آب بهینه سازی شود. 
بــه طــور مثــال بــرای خنــک کاری تجهیــزات نیاز 
بــه آب بــا کیفیــت بــاال نیســت و بــرای همیــن در 
نهایــت خروجــی همــه تصفیه خانه هــای محلی 
به تصفیه خانه ای که پساب شــهری به آن وارده 

شده منتقل می شود.
       تأمین ۵۰ درصدی آب مورد نیاز فوالد 

مبارکه از طریق تصفیه پساب صنعتی و 
شهری

صباغــی هرنــدی تصریــح کــرد: در تصفیه خانــه 
مرکزی پساب شــهری که از شــهرهای اطراف به 
فوالد مبارکه وارد شــده به همراه پساب صنعتی 
با یکدیگر تجمیع شده و پس از تصفیه شدن، ۷۰ 
درصد پســاب به آب کیفی مناســب برای فرایند 
تولید تبدیل می شــود؛ با توجه بــه پروژه های در 
دست اجرا که تا پایان امسال بخش اعظمی از آن 
اجرایی خواهد شد این ۷۰ درصد تا سال آینده به 
۹۰ درصد افزایش خواهد یافت، بــه عبارت دیگر 
۹۰ درصد پســاب صنعتی و شــهری وارد شده در 
تصفیه خانه به آب کیفی مناسب برای استفاده 

در فرایند تولید تبدیل خواهد شد.
وی بیــان داشــت: همچنیــن ۱۰ درصــد از ایــن 
پســاب نیز به عنــوان آب غیر قابل اســتفاده برای 
خنک کاری سرباره ها یا ضایعات استفاده خواهد 
شــد؛ این یعنــی در ســیکل بازچرخانــی فــوالد 
مبارکه هیچ آبــی هدر نرفتــه و تمام آب اســتفاده 
می شــود؛ در حــال حاضــر ۳۰ درصــد از آب مــورد 
نیــاز فرایند تولیــد فــوالد مبارکه از همیــن تصفیه 
پســاب صنعتی تأمین می شود که با جمع میزان 
پساب شهری و پســاب صنعتی نتیجه می گیریم 
۵۰ درصــد از آب مــورد نیــاز در فراینــد تولید فوالد 

مبارکه از طریق تصفیه پســاب صنعتی و شــهری 
تأمین می شود.

       شیوه های نوین فوالد مبارکه برای 
جلوگیری از هدررفت آب

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد 
مبارکه عنوان داشت: هدف اصلی فوالد مبارکه از 
ابتــدای راه اندازی، کاهش و بهینه ســازی مصرف 
انرژی در حوزه های مختلف آب، برق، گاز و سیاالت 
بوده است؛ در بخش های مربوط به آب پروژه های 
زیادی تعریف و اجرا شده که به عنوان مثال پروژه 
نوســازی سیســتم های انتقــال و توزیــع ســیاالت 
در فــوالد مبارکــه از ســال ۸۸ بــا ســرمایه گذاری ۶۰ 
میلیارد تومانی انجام شــده که حدود ۵۰ کیلومتر 
از سیستم های انتقال و توزیع سیاالت این شرکت 
طــی اجرای این پــروژه تعویــض و اجرای این پروژه 

از هدررفت آب تا ۱۵ درصد جلوگیری کرده است.
کــرد: یکــی از دیگــر اقدامــات  وی خاطرنشــان 
فــوالد مبارکــه در راســتای بهینه ســازی آب ایــن 
است که این شــرکت کانال هایی طراحی کرده تا 
آب های ســطحی)که عمده آن آب باران است( را 
جمــع آوری و هدایت می کنــد تا در مواقــع بحران 
کمبــود آب، از آن ها اســتفاده کند؛ فــوالد مبارکه 
درصدد اســت تا با احداث نیروگاهی خورشیدی 
کاهــش و  روی ســطح این آب هــا، تبخیــر آب را 
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر برای تولید برق 

مورد نیاز را محقق کند.
       کاهش 7۰ درصدی آب مصرفی فوالد 

ج های  مبارکه با تبدیل کولینگ تاورها به بر
هیبریدی

صباغــی هرنــدی بــا بیان ایــن کــه بخــش عمــده 
مصــرف آب در فرایند تولید شــرکت فــوالد مبارکه 
برای خنــک کاری تجهیزات اســتفاده می شــود، 
ابرازداشــت: برای خنــک کاری تجهیــزات در این 
ج هــای َتر)کولینگ تــاور( اســتفاده  صنعــت از بر
می شود که با ۸ پروژه تعریف شده فوالد مبارکه تا 
پایــان ۱۴۰۴، تمامی کولینگ تاورهــای اصلی این 
ج هــای هیبریدی تبدیل می شــوند  شــرکت به بر
و با انجام ایــن کار، مصــرف آب در فرایند تولید به 

میزان ۷۰ درصد کاهش می یابد.
وی در پایان اضافــه کرد: با کاهــش ۷۰ درصدی 
مصــرف آب در فراینــد تولیــد، چشــم انداز فــوالد 
مبارکه این است که علی رغم احداث نیروگاه هزار 
مگاواتــی و اجرای پــروژه نــورد گرم ۲، وابســتگی 
فراینــد تولید خــود بــه آب رودخانه زاینــده رود را 
تا سال ۱۴۰۶ به صفر برساند و صرفا برای مصرف 

آب شرب از این رودخانه برداشت داشته باشد.

عضو کمیســیون شــوراها و امور داخلی مجلس 
شــورای اســالمی گفت: تمرکــز زدایی، شــفافیت 
و تقویت مــردم ســاالری )دموکراســی( بــا اجرای 
طرح جامع مدیریت شهری و روستایی محقق 

می شود.
ابوالفضل ابوترابی افــزود: طــرح جامع مدیریت 
شــهری با افزایش مســئولیت مدیــران محلی با 
محوریت شهرداری، دهیاری و شوراهای اسالمی، 
تمرکز در نهادهای دولتی و وزارتخانه ها را کاهش و 

نقش مردم را در اداره امور افزایش می دهد.
وی جلــب رای عمومــی در انتخــاب شــهرداران 
و دهیــاران و مصوبــات شــوراهای اســالمی را از 
جلوه های ممتــاز طرح جامع مدیریت شــهری 
اعالم کــرد و اظهار داشــت: شــهروندان با چنین 
اختیــاری قادر بــه نظــارت زیادی بــر تصمیمات 
مســئوالن محلــی و اجرایــی دارند و شــفافیت را 
محقــق و از رانــت و فســاد اقتصــادی جلوگیــری 

می کند
عضو کمیســیون شــوراها و امور داخلی مجلس 

شــورای اســالمی ادامه داد:  بــر اســاس این طرح 
۲۵ اداره و نهاد خدمات رسان توسط نهاد محلی 
مثل شهرداری ها مدیریت می شــود و از افزایش 
ســازمان ها و نهادهــا و بزرگــی دولــت جلوگیــری 

خواهد کرد.
وی بــا اشــاره به اینکــه کاهــش برخــی از ادارات و 
سازمان ها و حجم باالی نیروی انسان با این کار 
به نتیجه می رسد، یادآورشــد: چابکی دولت به 
کاهش بروکراسی اداری و سرعت در خدمت رسانی 

منجر می شود.
ابوترابی خاطرنشــان کرد: طرح جامع مدیریت 
شهری در کمیسیون شوراها و امور داخلی مصوب 
شده و در انتظار بررسی و رای صحن علنی مجلس 

شورای اسالمی است.
به اعتقاد پیشنهاد دهنده این طرح، تحول بزرگی 
در سیستم اداری کشور رقم می خورد که به رفع 
بخش زیادی از نیازهای مردم کمک خواهد کرد.

طرح جامع مدیریت از تکالیف برنامه های چهارم 
و پنجم کشور است که سال ۹۳ الیحه  آن ارائه و در 
سال ۹۶ طرحی توسط نمایندگان مجلس مطرح 

شد و مورد بررسی قرار گرفت.
ح ماموریــت شهرســازی،  بــر اســاس این طــر
اجتماعــی، آموزشــی، اقتصــادی  بــر عهــده 

شهرداری ها و دهیاری ها قرار می گیرد.
مدیریت جامع شهری در بســیاری از کشورها در 

حال اجراست.

۱۱۰ برند معتبر برای حضور در بیستمین نمایشگاه 
بین المللی تجهیزات و تاسیســات سرمایشــی و 

گرمایشی اصفهان اعالم آمادگی کرده اند.
اعــالم روابــط عمومی شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللی استان اصفهان، در این نمایشگاه ۱۱۰ 
برند معتبر از استان های اصفهان، تهران، خراسان 
رضوی، فارس، آذربایجان شرقی، البرز، همدان و 

چهارمحال و بختیاری حضور خواهند داشت.
ایــن نمایشــگاه در ۱۶ هــزار مترمربــع فضــای 
نمایشگاهی برپا می شود و ۷۴ درصد شرکت های 
حاضر در آن تولیدکننــده و ۲۴ درصد نیز شــرکت 
بازرگانی هســتند؛ همچنیــن ۲۵ درصــد فضای 
بیســتمین نمایشــگاه تجهیــزات و تاسیســات 
گذار  سرمایشــی و گرمایشــی بــه شــرکت هایی وا

شــده کــه در دو دوره گذشــته نمایشــگاه حضور 
نداشته اند.

بیســتمین نمایشــگاه بین المللــی تجهیــزات 
و تاسیســات سرمایشــی و گرمایشــی اصفهــان 
یازدهم تا پانزدهم بهمن در نمایشگاه بین المللی 
اصفهان واقع در کمربندی شرق، روبروی منطقه 

روشن دشت برگزار می شود.

معاون حمل و نقل اداره کل راهــداری و حمل و 
نقل جاده ای اصفهان گفت: تخفیف ۳۰ درصدی 
خرید بلیت اتوبــوس و معاینه فنــی خودروهای 
ک  سنگین در اصفهان به مناســبت روز هوای پا
اعمال شــد. محمدعلــی صلواتی بــا بیان اینکه 
ناوگان باری استان اصفهان دارای ۳۵ هزار و ۹۰۴ 
دستگاه کامیون سنگین، نیمه سنگین و نیمه 
سبک و ناوگان مسافری نیز دارای چهار هزار و ۹۲۱ 
دســتگاه اتوبوس، مینی بوس و ســواری اســت، 
اظهار داشت: همواره نظارت و پایش این ناوگان 

در دستور کار بوده است.
وی افــزود: همــواره شــهروندان را بــه اســتفاده از 
حمل و نقل عمومی تشویق کرده و کنترل های 
الزم در زمان صدور صورت وضعیت بارنامه را نیز 

در دستور کار داریم.
معاون حمل و نقل اداره کل راهــداری و حمل و 
نقل جاده ای اصفهان با اشاره به اینکه میانگین 
عمر نــاوگان حمل ونقــل بار اســتان اصفهــان در 
بخش ســنگین حدود ۲۰ ســال، نیمه ســنگین 

۳۰ ســال و نیمه ســبک ۱۹.۶ سال اســت، ادامه 
داد: همچنین میانگین عمر ناوگان حمل ونقل 
مسافر اصفهان در بخش اتوبوس حدود ۱۲ سال، 
مینی بوس ۲۵.۵ سال و سواری ۱۱.۴ سال است.

وی با بیان اینکه پیگیری نوسازی ناوگان حمل و 
نقل بار و مسافر را در دستور کار داریم، تصریح کرد: 
درصدد دریافت تســهیالت بلند مدت برای این 

امر هستیم.
صلواتــی بــا اشــاره به اینکــه در حــال حاضــر ۱۶۰ 
شــرکت مســافربری در ســطح اســتان اصفهــان 
فعالیت دارند، ابراز داشت: نظارت مستمر بر روی 

ناوگان این شرکت ها در دستور کار است.
کز معاینه فنی خودروهای         افزایش مرا

سنگین اصفهان به 1۳ مرکز
کز معاینه  وی با بیان اینکه توسعه و گسترش مرا
فنی خودروهای سبک و ســنگین نیز در دستور 
کار است، گفت: در حال حاضر ۱۰ مرکز معاینه فنی 
در استان اصفهان فعال است و تا پایان امسال این 

کز به ۱۳ عدد افزایش می یابد. مرا
معاون حمــل و نقــل اداره کل راهــداری و حمل 
و نقل جــاده ای اصفهان با اشــاره بــه برنامه ویژه 
امســال اداره کل راهــداری به مناســبت ۲۹ دی 
ک اشــاره کرد و ادامــه داد: به این  ماه روز هوای پا
مناســبت هزینه بلیت اتوبــوس و خدمــات ارائه 
کز معاینه فنی خودروها به میزان ۳۰  شده در مرا

درصد کاهش یافت.

دو ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی باغی و زارعی 
شهر خور شناسایی و تخریب شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوروبیابانک 
گفــت: بــا حکــم دادســتان و همــکاری جهــاد 
کشــاورزی و نیــروی انتظامی این شهرســتان با 
هدف حفاظت از اراضی باغی و زراعی و جلوگیری 
از تغییر کاربری دو مورد ســاخت و ساز غیر مجاز 

تخریب شد.
ابوالقاســم جعفری افزود: هــدف از تخریب این 
ســاخت ســاز ها را جلوگیــری از تغییــر کابــری 

خودسرانه اراضی کشاورزی و باغی اعالم شد.
وی گفت: در این زمینه ۱۲۰ مورد توقف عملیات، 
۷۰ مــورد بــه دادگاه معرفــی و ۱۲ مــورد نیز حکم 
تخریب کامل صادر و چهار مورد به کمیســیون 

صدور مجــوز بــرای تغییــر کاربری معرفی شــده 
است.

خوروبیابانــک دو هــزار و ۸۰۰ هکتــار زمیــن 
کشاورزی دارد که خرما، انار، زیتون، آفتابگردان، 
جــو، گنــدم، شــلغم و چغنــدر، یونجــه از عمده 

محصوالت این شهرستان است.

 عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس:

تمرکز زدایی با اجرای طرح جامع 
مدیریت شهری محقق می شود

گرمایشی؛  نمایشگاه تجهیزات سرمایشی و 
یازدهم بهمن در اصفهان

میانگین عمر مینی بوس های اصفهان ۲۵.۵ سال است

تخریب ساخت و ساز های
 غیرمجاز در خوروبیابانک

موضوع اشــتغال جوانان مطالبــه اصلی مردم 
شهرستان خور و بیابانک است.

امام جمعه شهرستان خوروبیابانک در ستاد 
ساماندهی امور جوانان با موضوع کارآفرینی و 

اشتغال افزود:
حجت االســالم ســعید جاویدی افــزود: طبق 
فرمایش رهبر معظم انقالب، توجه به جوانان و 
سپردن کار به این قشر توانمند مورد توجه دولت 

سیزدهم قرار دارد.
عباس نظام االسالمی فرماندار خوروبیابانک هم 
بیان اینکه مهمترین دغدغه و نگرانی جوانان این 
شهرستان بیکاری و نداشتن شغل است گفت: 
ســاماندهی امور جوانان با رویکرد اصلی ایجاد 
اشــتغال و رفع بیکاری اولویت این شهرســتان 

است.

مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور اقتصادی 
اســتانداری اصفهان گفت: مجموعه های 
کاالی  عرصــه  کــه  بنگاهــی  و  صنفــی 
مایحتاج مردم را برعهده دارند و زیر ســقف 
قیمــت بــه نفــع مصــرف کننــده بــه فروش 
می رســانند،مورد تشــویق و تقدیــر قــرار 

می گیرند.
احسان شهیر در بازدید از بازار روز کوثر هفت 
اصفهان واقع در چهــار راه وفایــی در گفت و 
گو با ایرنا اظهار داشــت: به همراه تعدادی از 
مسووالن مجموعه های نظارتی از سازمان 
صمــت، تعزیرات،قاضی تعزیرات، بازرســی 
اتحادیه  اصنــاف و جهــاد کشــاورزی در بازار 
حضور یافته و کنترل قیمت کاالهای مصوب 
ستاد تنظیم بازار مورد بازدید قرار گرفت. وی 
کیــد به اینکه ایــن بازدید به صورت ســر  با تا
زده صورت گرفته است،افزود: همچنین در 
غ  راستای اعالم روند مصوب قیمت تخم مر
برمبنای هر کیلو ۲۲ هزار تومان و اجرای نرخ 
گذاری در ستاد تنظیم بازار، بازدید میدانی 
از چندین فروشگاه زنجیره ای،مرکز فروش 
غ واقع  کاال و  نیز مرکز توزیع مستقیم تخم مر

در خیابان ولیعصر صورت گرفت.
مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور اقتصادی 
اســتانداری اصفهــان تصریــح کرد:در ایــن 
بازدید فروشگاه زنجیره ای کوثر هفت بیشتر 
موارد قیمت گــذاری را رعایــت و تحقیقات 
الزم از طریق فروشندگان آن صورت گرفت.
وی ادامه داد: در پی بازدید از دو فروشــگاه 
دیگر شاهد افزایش قیمت درج شده و عدم 
رعایت ضوابط و قوانین مصوب ستاد تنظیم 

بازار بودیم که اعمال قانون انجام شد.
شــهیر گفت:همچنیــن دو کارخانــه تولیــد 
شــکر و بنگاه بســته بنــدی و تفکیــک تخم 
کتورهای اعالمی از نظر  غ که براســاس فا مر
کاشناسی متخلف شناخته شدند، توسط 

تعزیرات حکومتی تشکیل پرونده شدند.  
کید کرد: انتظار داریم مردم به عنوان  وی تا
خریــدار شــکایات خــود را در زمینــه هرگونه 
تخلف صنفی از طریق سامانه ۱۲۴ سازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت اعــالم کننــد تــا 
مســووالن امر نظــارت بــر بــازار، ورود پیدا و 

جلوی گران فروشی را بگیرند.
مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور اقتصادی 
اســتانداری اصفهــان همچنیــن از بازدیــد 
غ  نمایندگی فروش مســتقیم شرکت سیمر
اصفهــان خبــر داد و افزود: ایــن مجموعــه 
صنفی به طــور کامل مصوبه ســتاد تنظیم 
بازار را اجرا نموده لذا از فرایند فروش شرکت 

مذکور تقدیر به عمل آمد.
شهیر همچنین از جشنواره ویژه بنگاه های 
عرصــه کاال با اعــالم قیمت شــفاف بــه نفع 
مصــرف کننــدگان و ارائــه خدمــات آنهــا در 
آینده نزدیک خبر داد و گفت: این جشنواره 
به صورت کشــوری و نیز اســتانی و براساس 
فــروش شــفاف قیمت، خریــد و ســود برگزار 

می شود.
همچنین براساس گزارش محمد محلوجی 
بــازرس اتــاق اصنــاف از دو واحــد صنفــی 
کتورهای خرید شکر،  بررسی شــده برای فا
تن ماهــی، رب گوجه فرنگی گران فروشــی 
دو فــرم گزارش بازرســی گران فروشــی برای 
تعزیــرات حکومتی تنظیــم و ارائه شــد و نیز 
متصدی یــک واحــد صنفی فــروش کاالی 
اساســی روغن و شــکر بــه دلیل اختــالف در 
کتورهای  ج قیمــت مصــرف کننــده و فا در
ارائه شده دو گزارش جهت ارائه به تعزیرات 

حکومتی تهیه شد.
کوثــر  اصفهــان ۱۵ فروشــگاه زنجیــره ای 
جهت عرضــه مســتقیم کاال زیر نظر ســتاد 
تنظیم بازار وابسته به سازمان ساماندهی 

و مشاغل شهری شهرداری دارد.

خبر خبر

استان

خبر

نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه اصفهان گفت: پاالیشــگاه 
اصفهــان هماننــد ســایر صنایــع 
موجود در اســتان باید به دنبال ارائه بهترین عملکرد 
با کمترین میزان هزینه باشــد و از حالت خام فروشی 

خارج شود.
آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد در دیدار مدیرعامل 
شرکت پاالیش نفت )پاالیشگاه( اصفهان افزود: یکی 
از مشــکالت کنونی کشــور ما باال رفتن مخارج اســت 
و پاالیشــگاه نبایــد بدلیــل درآمــد مطلــوب بــه صرف 

هزینه های اضافه بپردازد.
وی اظهار داشت: در زمانی قرار داریم که همه مسووالن 
دولتی تمام سعی خود را برای خدمت به مردم صرف 
می کنند و به هر شکلی می کوشــند که بی جا و زیادی 

پول خرج نشود.
امام جمعه اصفهان با اشاره به اهمیت موضوع نفت و پاالیشگاه و پیشرفت این مجموعه گفت: باید پاالیشگاه از 

حالت خام فروشی خارج شود و به سمت فروش محصوالت با ارزش افزوده حرکت کند.
وی با ابراز خرسندی از رفع مشکل شرکت پتروشیمی و خرید مالکیت ۵۰ درصد این مجموعه توسط پاالیشگاه 
اصفهان گفت: پتروشیمی بخش بسیار مهمی است و کمک بزرگی به ارزش افزوده محصوالت پاالیشگاه می کند 

و برخی بدنبال تعطیل کردن آن بودند که محقق نشد.
آیت اهلل طباطبایی نژاد افزود: توسعه دادن پاالیشگاه در عین حال که بسیار مهم است کاری سخت و نیازمند 

دریافت مجوزهای الزم از محیط زیست است.
کید بر اینکه فرد  وی همچنین با بیان آیات و روایات و تا
گر در  مســلمان نباید زیر سلطه کافران باشــد، گفت: ا
صنعت و بویژه در پاالیش نفت وابسته به دنیای کفر 
کنون همه نیازهای ما باید به شیوه وارداتی و  بودیم ا

دستوری تامین می شد.
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان نیــز در این 
کنون ۲۲ درصد انرژی کشــور در شــرکت  دیدار گفت: ا

پاالیش نفت اصفهان تامین می شود. 
کنون یکــی از  محســن قدیری افــزود: صنعت نفــت ا
صنایع بسیار قوی در کشور است که در همه بخش ها 

به خودکفایی دست یافته است.
وی اظهار داشت: فعالیت های ما بر مبنای کار گروهی 
و با برنامه اســت و بدنبــال ارائه خدمــات صادقانه به 
مردم بــه نحو احســن تــا دســتیابی بــه رضایتمندی 

عمومی هستیم.
شرکت پاالیش نفت اصفهان ) پاالیشگاه اصفهان ( در زمان حاضر وظیفه تامین حدود ۲۵ درصد از سوخت کشور 
را به عهده دارد و بنزین و گازوییل از محصوالت اصلی این شرکت بشمار می آید بطوری که سوخت ۱۶ استان از 

جمله اصفهان را تامین می کند.
ایـــن شرکت در منطقه ای به مساحت ۳۴۰ هکتار در شمال غربی اصفهان واقع و ظرفیت آن حدود ۳۷۵ هزار 

بشکه در روز است.

امام جمعه اصفهان:

کمترین هزینه باشد پاالیشگاه اصفهان به دنبال بهترین عملکرد و 

خبر

اشتغال، مطالبه جوانان 
خور و بیابانکی

صنوف عرضه کننده 
مایحتاج ارزان قیمت 

در اصفهان تقدیر می شوند
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جامعه4 ۲۰ ژانویه    ۲۰۲۲
اصفهان از فرودگاه تا خط آهن اصفهان-شیراز در قلب فاجعه فرونشست:

فرونشست به محور ریلی شیراز- اصفهان رسید 
دشــت مهیار به دلیل بروز پدیده 
فرونشست یکی از مناطق خیلی 
خــاص و ویــژه در کشــور اســت؛ 
فرونشست زمین منجر به شکاف ها و ترک های بسیار 
خطرناکی در مسیر خطوط ریلی و خطوط انتقال برق 

فشار قوی در این منطقه شده است. 
فارس: نخستین نشانه های فرونشست در ایران در 
کنون حدود  دهه ۶۰ خود را نشان داد و از آن زمان تا
یک ســوم مســاحت کشــور با این بحران که نتیجه 
افزایش چاه های غیرمجاز و برداشــت از سفره های 

زیرزمینی است، دست و پنجه نرم می کند.
کثــر دشــت ها و  بــه اعتقــاد محققــان کشــور، در ا
آبخوان های ایران بیش از ۴۰ ســال است که پدیده 
فرونشست زمین به دلیل برداشت بی رویه آب های 
زیرزمینی رخ می دهد. برداشت بی رویه از منابع آب 
زیرزمینی کشور ســبب شــده تا میزان افت سالیانه 
سطح آب سفره های زیرزمینی در اغلب دشت های 

کشور به حد بحرانی برسد.
از طرفی پدیده فرونشست زمین در دهه های اخیر 
معضــالت زیــادی را بــرای زمین هــای کشــاورزی، 
مناطق مسکونی، جاده ها و کانال های آبرسانی در 
برخی از دشت های استان اصفهان به وجود آورده 
اســت. دشــت مهیار جنوبی واقع در ۵۰ کیلومتری 
جنوب شــرق اصفهــان یکی از ایــن مناطق اســت. 
دشــت مهیار شهرســتان شــهرضا بــا دارا بــودن زیر 
ساخت های مهمی چون خط راه آهن، انتقال لوله 
کنون با  پاالیشگاه و جاده کمربندی از ۴۰ سال قبل تا
مخاطره فرونشست مواجه است. در سال های اخیر 
برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی این دشت رشد 
چشمگیری داشــته و طبق آمار و اطالعات موجود 
بیشترین برداشت از منابع آب زیرزمینی این دشت 

در بخش کشاورزی انجام می شود.
اما پدیده فرونشســت زمین تنها خــود را در دشــت 
مهیار، جاده، زمین های کشاورزی و خطوط انتقال 
فشار قوی برق این منطقه نشان نداده است، بلکه 
فرونشست خود را در راه آهن شیراز- به اصفهان که از 
مهیار می گذرد، نیز نشان داده است به شکلی که به 
منظور پیشگیری از بروز حادثه ای در این مسیر ریلی 
سرعت قطارها از ۱۴۰ کیلومتر حدود ۳۰ تا ۶۰ کیلومتر 

در این مسیر کاهش پیدا کرده است. 
        تغییر در زیرساخت ها بر اثر فرونشست منجر 

به سوانح پیش بینی نشده می شود
علی بیت اللهی، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازی کشور با بیان اینکه فرونشست 
زمین در سطح موجب ایجاد انحنا می شود و برای آن 
دسته از المان ها و مستحدثات که به تأیید تراز سطح 
زمین حساس هستند، مهم است، بنابراین بررسی 
فرونشست و اثرات آن در خطوط ریلی، باند فرودگاه ها 

و شریان های جاده ای می تواند مؤثر باشد.
وی با بیان اینکه لوله های خطــوط انتقال نفت گاز 
بسیار مهم است، چرا که با فرونشست زمین انحنایی 
بر این لوله ها و زیرساخت ها تحمیل می شود، گفت: 
تغییــر غیراســتاندارد زیرســاخت ها می تواند منجر 
به ســوانح پیش بینی نشده شــود بر همین اساس 
خطوط ریلی هم از این قاعده مستثنی نیستند و الزام 
دارد که تالقی خطوط ریلی در زون های فرونشست 

را شناسایی کنیم و راهکارهایی برای جلوگیری از بروز 
سوانح داشته باشیم.

کید بر اینکه یکی از مناطق بسیار مهم  بیت الهی با تأ
که متأثر از فرونشست زمین بررســی شده مربوط به 
خطــوط راه آهن تهران-مشــهد اســت، بیــان کرد: 
مطالعات مهندســی جامعــی در این زمینــه انجام 
شــد و به راهکاریی رســیدیم که چــه اقداماتی باید 
انجام شود تا جلوی فروریزش زیر ریل گرفته شود تا 

حادثه ای رخ ندهد.
عضــو هیــأت علمی مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و 
شهرسازی کشور ادامه داد: یک سایت بسیار مهم 
و ویژه خط آهن اصفهان به شیراز است که از دشت 
مهیار عبــور می کنــد، خط آهــن محدوده مهیــار به 
دلیــل تقســیم بندی های کشــوری زیرمجموعــه 

مسؤولیت های شرکت راه آهن استان فارس است.
       شکاف در مسیر خطوط ریلی و خطوط 

انتقال برق فشار قوی مهیار
وی با بیان اینکه دشــت مهیار به دلیل بــروز پدیده 
فرونشســت یکی از مناطق خیلــی خاص و ویــژه در 
کشــور اســت، عنوان کــرد: فرونشســت زمین منجر 
کی در مسیر  به شــکاف ها و ترک های بســیار خطرنا
خطوط ریلی و خطوط انتقال برق فشار قوی در این 
منطقه شده که بر اساس بازدیدهایی که انجام شده 

به وضوح معرف میزان خطر است.
بیت الهی با بیان اینکه برای پدیده فرونشست زمین 
در خطوط راه آهن اقدامات مهندســی الزم اســت، 
بیان کرد: اصلی ترین عامل فرونشســت زمین افت 
گر بخواهیــم به صورت  آب های زیرزمینی اســت و ا
ریشه ای با این پدیده برخورد کنیم باید آب اصفهان و 
تغذیه آبخوان را مدنظر قرار دهیم و چاه های غیرمجاز 

در این دشت مسدود شود.
 عضــو هیــأت علمی مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و 
کید بر تغییر شــیوه آبیــاری و  شهرســازی کشــور با تأ
نوع کشت و کشاورزی در دشت مهیار خاطرنشان 
کــرد: تغییر شــیوه آبیــاری و نوع کشــت و کشــاورزی 

گر قرار باشــد،  یک امر درازمدت اســت و تــا آن زمان ا
نتیجه ای حاصل شود چند ده سال طول می کشد، 
برای اینکه این خطــوط ریلی و خطــوط انتقال نیرو 
مصون بمانند باید اقداماتی در رابطه با پایدارسازی 
پی بر اســاس نتایج مطالعــات میدانی انجام شــود 
که نمونه آن برای راه آهن تهران-مشــهد به سمت 
ورامین انجام شــده اســت؛ راهکارهایی وجود دارد 

برای اینکه حادثه ای اتفاق نیفتد.
       فرونشست زمین در مهیار سرعت قطارها را 

۶۰ کیلومتر کاهش داد
منصــور شیشــه فروش، مدیــرکل مدیریــت بحران 
استانداری اصفهان گفت: هزار و ۱۰۰ کیلومتر خطوط 
ریلی در اســتان داریم کــه ۴۸۰ کیلومتر آن را اســتان 
فارس در منطقه شــهرضا و مهیار با یک ایستگاه راه 
آهــن اداره می کنــد و روزانه ۶ قطار مســافربری با ۴۰۰ 

مسافر و نیز قطار باری از این مسیر حرکت می کند.
کید بر اینکه اداره راه آهن باید مخاطرات ریلی   وی با تأ
را شناسایی و خطوط ریلی را در برابر سیل، فرونشست 
زمین ایمنی سازی کند، افزود: از اداره راه آهن انتظار 
داریــم در حــوزه مدیریــت بحــران یک طــرح جامع 
برای ایمنــی خطــوط ریلــی تدوین کنــد و حــوادث 
احتمالی که خطوط ریلی را تهدید می کند، شناسایی 
گهانی  شود. شیشه فروش با بیان اینکه بارش های نا
که منجر به وقوع سیالب می شــود، خطوط ریلی را 
تهدیــد می کند، گفت: ایمنی ســازی خطــوط ریلی 
در برابــر ســیالب های احتمالــی بایــد انجــام شــود، 
فرونشست زمین مطالعات آن در استان انجام شده 
است، دشت مهیار، برخوار و اصفهان جزو دشت های 
اولویت دار اســت کــه بایــد طرح های پیشــگیری از 

فرونشست انجام شود.
کید  مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأ
بر اینکــه شناســایی و برخــورد با چاه هــای غیرمجاز 
بایــد در این منطقــه انجــام شــود، افــزود: ســازمان 
زمین شناســی افت آبخوان ها در منطقه مهیار را در 
سال ۴۰ سانتی متر و  نرخ فرونشست زمین را بین ۱۴ 

تا ۱۷ سانتی متر سالیانه گزارش کرده است، اقدامات 
فنی مهندسی و تغذیه آبخوان ها و اجرای طرح های 

تعادل بخشی باید انجام شود.
کید بر اینکه دســتگاه های اجرایی از جمله  وی با تأ
راه آهن باید سیستم های خود را در برابر فرونشست 
زمین تاب آور کنند، گفت: در ۴۸۰ کیلومتر از خطوط 
راه آهن باید مطالعات ایمن سازی در برابر فرونشست 
انجام شــود، قطارها با سرعت ۱۴۰ کیلومتر می روند 
که ۳۰ تا ۶۰ کیلومتر از سرعت آن به دلیل فرونشست 

زمین در منطقه مهیار کاهش پیدا کرده است.
کیــد بر اینکــه شــهرداری  ها باید  شیشــه فروش با تأ
کارگــروه شناســایی ســازه های آســیب پذیر در برابــر 
حــوادث و حریــق را فعــال کننــد، بیــان کــرد: همــه 
دســتگاه ها موظــف هســتند طرح هــای پاســخ به 
گر اتفاقی افتاد آمادگی در این  بحران را تهیه کنند، تا ا

زمینه وجود داشته باشد.
       اصفهان از فرودگاه تا خط آهن اصفهان-

شیراز در قلب فاجعه فرونشست
ک در  فرونشســت زمین یکی از پدیده های خطرنــا
جهــان اســت که ایجــاد آن به دلیــل خشکســالی و 
خالی شدن ســفره های زیرزمینی به وجود می آید. 
فرونشست را کارشناسان به »بمب ساعتی بی صدا« 
تشــبیه شــده که عالوه بر ایجاد گودال هــای بزرگ، 
می تواند موجــب تخریب ســازه ها شــود و مقاومت 
آن ها را در برابر زلزله کاهش دهد. فرونشست زمین 
ک ترین مخاطره طبیعی« می دانند، زیرا  را »خطرنا
قابل مشــاهده نیســت و زمانی متوجه ایــن رخداد 

می شویم که دچار آن شده ایم.
هشــدار ها نســبت بــه خشــکی آبخــوان اصفهــان 
سال هاســت کــه مطــرح شــده و ناشــنیده مانــده؛ 
آبخوان یا سفره آب زیرزمینی، الیه مملو از آب است 
که در الیحه های تحکیم نیافته زیر زمین قرار می گیرد 
و خالی شدن آن بر اساس برداشت بی رویه به وسیله 
چاه و جایگزین نشدن آن با آب باعث سستی زمین و 

فرونشست می شود.
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مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازی گفت: اصفهان پرخطرترین 

شهر و استان کشور در فرونشست زمین است. 
علی بیت الهی در ســفر بــه اصفهان گفــت: طبق 
برآوردها جمعیتی بالغ بر ۲ میلیــون و ۳۰۰ هزار نفر 
و حــدود ۷۵۰ هزار تــا ۸۰۰ هــزار واحد مســکونی در 
شــهر اصفهان در زون خطر فرونشســت هستند؛ 
عالوه بر این المان های ســاختمانی، تأسیســات 
و زیرســاخت ها و آثــار تاریخی ارزشــمند این شــهر 
بر اثر فرونشســت زمین دچار آســیب می شــود. او 
گفــت: روزهای گذشــته آثار ناشــی از فرونشســت 
زمیــن در میدان نقــش جهــان را تصویربــرداری و 
مستند کردیم؛ فرونشســت در حال وقوع است و 
گر گسترش یابد هیچ کاری نمی توان کرد. از این  ا
رو اصفهــان پرخطرترین شــهر و اســتان کشــور در 

فرونشســت زمیــن اســت. پیــش از ایــن مدیرکل 
سازمان زمین شناسی اصفهان گفته بود: در حالی 
که میزان متوسط فرونشست در جهان، سالیانه 
چهار میلی متر است این رقم سال ۹۹در اصفهان 
بــه ۱۸۵ میلی متر رســید و با این رونــد پیش بینی 
می شــود نقش جهان تا ۴۶ ســانتی متر و دشــت 

حبیب آباد هم ۱۸۱ سانتی متر فرونشست کند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهــان گفــت: حضــور ســه یــا چهــار روز 
دانش آموزها در همه مدارس مقدور نیســت و این 
اتفاق وابســته به جمعیت دانش آموزی و شــرایط 
فیزیکی مــدارس و مطابق گروه بندی ها اســت که 
مدارس بتوانند شــیوه نامه های بهداشــتی »۰۶« 
و فاصلــه اجتماعــی را بــرای حضــور دانش آموزهــا 

رعایت کنند.
محمدرضا ناظم زاده درخصوص بخشنامه جدید 
وزارت آموزش و پــرورش درباره برگزاری »حضوری« 
کالس هــای درس و ابــالغ آن بــه اســتان ها، اظهــار 
کرد: در این زمینه و با تمام شــدن فصل امتحانات 
برای حضور بیشــتر دانش آمــوزان دوره متوســطه 
در مــدارس، نامه ابالغ شــده را برای همــه نواحی و 
مناطق آموزش و پرورش استان اصفهان برای اجرا 
ارســال کردیم امــا در این مــورد برای همــه مدارس 
نمی توان نسخه واحدی پیچید و در همه مناطق 

اجرا کرد.
روزهــای حضــور دانش آمــوزان متوســطه در همه 

مدارس به یک شکل نیست
وی اضافه کرد: در برنامه های آینده حضور بیشــتر 
دانش آموزان در مدارس مدنظر است و برنامه های 
آموزش و پرورش استان اصفهان نیز به این سمت 
گر تعداد روزهای حضور دانش آموزان  پیش می رود. ا
در مدرســه کمتــر اســت در برنامه هــای آینــده بــا 

هدف گذاری جدید این آمار افزایش پیدا می کند.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش 
کیــد کــرد: کالس هــای درس  اســتان اصفهــان تا
دانش آموزان مقطع متوســطه نیــز از روز شــنبه در 
مدارس حضوری است و با توجه به دستورات ستاد 
ملی کرونا نظرات به سمت بازگشایی بیشتر مدارس و 
افزایش حضور دانش آموزان در کالس بوده است؛ اما 
روند روزهای حضور دانش آموزان متوسطه در همه 
مدارس به یک شکل نیست و متفاوت خواهد بود.

افزایش حضور دانش آموزان در مدراس طی ترم دوم 
سال تحصیلی

وی تصریح کرد: حضور سه یا چهار روز دانش آموزان 
در همه مدارس مقدور نیست و این اتفاق وابسته 
به جمعیت دانش آموزی و شرایط فیزیکی مدارس 
و مطابق گروه بندی ها اســت که مــدارس بتوانند 
شیوه نامه های بهداشتی »۰۶« و فاصله اجتماعی را 

برای حضور دانش آموزان رعایت کنند.
ناظم زاده ادامه داد: به طور یقین در ترم دوم ســال 
تحصیلــی ۱۴۰۰ نســبت بــه تــرم اول، دانش آموزان 
حضــور بیشــتری در مدرســه خواهنــد داشــت؛ 
برای مثــال ۶۰ دقیقه کالس بــه ۷۵ دقیقه افزایش 
گر بــرای هر مدرســه ای امکان پذیر  پیدا می کنــد و ا
اســت و می توانــد شــیوه نامه های بهداشــتی را 
بــرای دانش آمــوزان رعایــت کنــد، روزهــای حضور 

دانش آموزان را در ترم دوم افزایش می دهد.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهــان، گفــت: بــا تمــام شــدن فصــل 
امتحانــات از روز شــنبه مدارس مقطع متوســطه 
مانند روال گذشــته فعال هســتند و زمــان و تعداد 
روزهای حضــور دانش آمــوزان در مدرســه مطابق 
گروه بندی های و با توجه به شرایط فیزیکی مدارس 
و مســاحت کالس ها و با تصمیم گیری شــورای هر 

مدرسه به صورت مجزا انجام می گیرد.

نشســت دوســتانه روســای دانشــگاه پیــام نور 
اســتان با هدف تکریم و تجلیل، بهــره مندی از 

دیدگاه ها، راهکار ها و تجربیات آن ها برگزار شد.
رئیــس دانشــگاه پیــام نــور اســتان گفت: ایــن 
نشســت بــا هــدف توســعه، اداره اثــر بخش تــر، 
بالندگی علمی و بازیابی جایگاه واقعی دانشگاه در 
عرصه آموزش عالی کشور و تاثیرگذاری دانشگاه 
پیام نور در رقابت با دیگر دانشگاه ها برگزار شده 
است. رضا مختاری ملک آبادی افزود: روسای 
دانشگاه پیام نور استان اصفهان و مناطق ۳ و ۶ 
دانشگاه پیام نور از سال ۱۳۷۰ تا کنون در قالب 
هیئت اندیشه ورز برای ترسیم چشم انداز پیش 

روی دانشگاه گرد هم آمدند.
وی بهــره منــدی از تجربیات رؤســای قبلــی در 
اداره بهتر دانشــگاه را در قالب ایجــاد اتاق فکر یا 
به تعبیر مقــام معظم رهبــری )مدظلــه العالی( 

هیئت اندیشــه ورز کــه در شــرایط کنونــی امری 
ضــروری و معطــوف بــه نتیجــه اســت را الزم 

دانست.
دکتــر مختــاری افــزود: در این جلســه مقرر شــد 
هیئت اندیشــه ورز در دانشــگاه پیام نور استان 
اصفهان به صورت هر شش ماه یکبار برگزار شود.

کن، یک مدرســه  برق مورد نیاز ۱۷ خانوار ســا
و یک امامزاده در روستای گوکان فریدونشهر 
بــا نصــب پنل هــای خورشــیدی تامین شــده 

است.
رئیــس اداره بــرق شهرســتان فریدونشــهر 
بــا اشــاره به اینکــه در حــال حاضــر ۲۸۱ پنــل 
خورشــیدی عشــایری و ۱۱۳ کیلــو وات پنــل 
خورشــیدی روی پشــت بام منازل مسکونی، 
کن عمومی شهرستان نصب شده  ادارات و اما
گفــت: از محل فــروش برق تولیــدی پنل های 
خورشیدی به شرکت توزیع برق، ماهانه بیش 

از ده میلیون ریال عاید خانواده ها می شود.
ســید مهــدی حســینی، درخواســت از طریق 
پنل هــای  نصــب  بــرای  مهرســان  ســامانه 
متقاضیــان  بــرای  را  خانگــی  خورشــیدی 
الزامی دانســت و افــزود: پــس از ایــن مرحلــه، 
کارشناســان اداره برق به محل مراجعه و پس 
از تایید قــرارداد ۲۰ ســاله بــا متقاضــی منعقد 

می کنند.
وی همچنین گفــت: متقاضیان زیر پوشــش 
نهاد های حمایتــی کمیته امداد و بهزیســتی 
برای نصــب پنل هــای خورشــیدی بــا معرفی 
نهاد های مربوطه از تسهیالت ۵ میلیارد ریالی 

با بهره کم برخوردار می شوند.
رئیس اداره برق شهرستان فریدونشهر افزود: 
دولت بــه ازای هــر کیلــو وات بــرق تولیــدی از 
پنل هــای خورشــیدی مشــترکان  بیــن ۶۰ تــا 
۸۰ تومــان هزینــه  می کند این در حالی اســت 
کــه بــرق تولیــدی پنل هــای خورشــیدی هــر 

کیلووات ۱۰۴۰ تومان خریداری می شود.

کشور در فرونشست زمین  اصفهان پرخطرترین شهر 

معاون آموزش متوسطه آموزش وپرورش اصفهان:

افزایش حضور دانش آموزها در مدارس

دیدار دوستانه روسای دانشگاه پیام نور استان 

خبر

پنل های خورشیدی گامی به سوی انرژی سبز

روشنایی گوکان فریدونشهر ارمغان نیروگاه های خورشیدی
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مدیــرکل بنیــاد شــهید و امور ایثارگران اســتان 
اصفهان گفت: به دلیل اینکه بیمه حدود دو ماه 
بعد هزینه نسخه ها را پرداخت می کند و قیمت 
دارو هر روز افزایش می یابد، داروخانه ها حاضر به 
عقد قرارداد نیستند.  مسعود احمدنیا،در جمع 
جانبازان و ایثارگران شهرستان گلپایگان، اظهار 
کرد: نماینده گلپایــگان و خوانســار در مجلس 
کنــون تمــام موضوعات مرتبــط با جانبــازان  تا
و ایثارگران را در سطح ملی پیگیری کرده است، 
اما خدماتی کــه دولت می خواهد به این قشــر 
بدهد کافــی نیســت. وقتــی  جانبازی شــهید 
می شود به چه کسی خدمات بدهیم؟ هرچند 
در برابر خانواده این بزرگواران وظایفی داریم و باید 
به مطالبات جانبازان رسیدگی شود. وی ادامه 
داد: در سال های گذشته سه بار مناقصه برگزار 
کردیم، اما هیچ بیمه ای به دلیل کهولت ســن 
جانبازان و تشدید بیماری های آنان حاضر به 
عقد قرارداد نشد و مجبور به استفاده از بیمه ای 
شــدیم که مربــوط بــه ســازمان بنیاد شــهید و 

امور ایثارگران است.
مدیــرکل بنیــاد شــهید و امور ایثارگران اســتان 
اصفهان بــا بیان اینکــه تحریم نعمت نیســت 
گفــت: عــالوه بر اینکــه از  و مصیبــت اســت، 
بیرون کشــور تحریم بودیم از داخل کشــور هم 
با ســوء مدیریت ها دچــار تحریم شــده بودیم. 
همچنین به دلیل اینکه بیمه حدود دو ماه بعد 
هزینه نسخه ها را پرداخت می کند و از سوی دیگر 
قیمت دارو هر روز افزایش می یابد، داروخانه ها 

حاضر به عقد قرارداد نیستند.
احمدنیا با بیان اینکه بین ایثارگران و جانبازان 
نباید تبعیضی واقع شــویم، افزود: هیچ فردی 
برای دریافــت هزینه درمان غیر از بنیاد شــهید 
به جای دیگری مراجعه نکند، چرا که عزت آنها 
برای ما مهم است. هر مرکز درمانی، داروخانه، 
مطب و...که آمادگی قــرارداد با بیمه مربوط به 
بنیاد شــهید را دارد، به این بنیاد اطــالع دهد. 
همچنین برای اولین بار پاداش پایان خدمت 
جانبازان در نظر گرفته شده و بعد از ۳۰ سال به 

بازنشستگی می رسند. 
همچنین یکی از جانبازان شهرستان گلپایگان 
به بیان مشکالت این قشر پرداخت و گفت: این 
اولین بار است که جانبازان و ایثارگران توانستند 
با نماینده، مدیرکل و فرماندار به صورت مستقیم 
صحبــت و مشــکالت خــود را بیــان کننــد. در 
گلپایگان تنها در دو قسمت از شهر، محلی برای 
پارک وسیله نقلیه جانبازان در نظر گرفته شده که 
همیشه توسط افراد دیگر جامعه اشغال شده و 
نظارتی بر آن وجود نــدارد. وی ضمن انتقاد به 
عدم قــرارداد مطب ها با بیمه مربــوط به بنیاد 
شــهید درباره همســران جانبازان تصریح کرد: 
همسران جانبازان با مشکالت مختلف دست 
و پنجه نــرم می کننــد و نیازمند حق پرســتاری 
هســتند تا گوشــه ای از زحمات شــان که برای 
یــادگاران انقــالب می کشــند، جبران شــود. هر 
زمانی که به اداره بنیاد شهید مراجعه کردیم به 
غیر از اینکه گفتند »نمی دانیم و اطالعی نداریم« 
چیز دیگری نشنیدیم و هیچ وقت جواب متقاعد 
کننده ای ندادند. نامه ای از بنیاد شهید به جهاد 
کشاورزی ارسال کردیم، اما هیچ رسیدگی انجام 
نشد. این جانباز گلپایگانی خاطرنشان کرد: از 
۴ ســال قبل زمینی را برای جانبازان مشخص 
گذاری آن خبری نشــده  کنون از وا کردند، اما تا
است. همچنین طرحی که قرار بود بر اساس آن 
خودرویی با حمایــت دولت به جانبــازان داده 

شود، اجرا نشد.

معــاون توســعه مشــارکت های مردمی کمیته 
امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان گفت: 
پرداخت زکات در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت 

مشابه سال قبل، ۶۱درصد رشد داشته است. 
حمیدرضا طاهری گفت: کل زکات جمع آوری 
شــده در ســطح اســتان اصفهــان در ۹ ماهــه 
امسال، بیش از ۷۰ میلیارد و ۵۱۱ میلیون تومان 
بوده کــه از این مبلــغ، بالغ بــر ۲۹ میلیــارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان وجوه نقدی و بیش از ۴۱ میلیارد 

تومان کاال بوده است.
مشــارکت های  توســعه  معــاون  گفتــه  بــه 
مردمی کمیته امــداد امام خمینی )ره( اســتان 
اصفهان، زکات پرداختی نیکــوکاران در همان 
منطقه جمع آوری و برای رفع نیــاز محرومان و 
مددجویان در حوزه های معیشــت، ساخت، 
تعمیــر و بازســازی مســکن، تأمیــن جهیزیــه 
نوعروسان، درمان و امور تحصیلی و فرهنگی و 

پروژه های عام المنفعه، هزینه می شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان:

داروخانه ها حاضر 
به عقد قرارداد 

با بنیاد شهید نیستند

افزایش ۶۱ درصدی 
پرداخت زکات 

در استان اصفهان 

دهیار روستای درباغ اردستان گفت: در حال حاضر 
چاره ای جز کشتن سگ های ولگرد در روستا نداریم 
مگر اینکه برای برطرف کردن این معضل یک تصمیم 

کالن شهرستانی گرفته شود. 
ســید جواد نیازی گفــت: در یکی دوســال گذشــته 
کنون جمعیت سگ های ولگرد در مناطق شهری  تا
و مخصوصا روستاهای شهرستان اردستان زیاد شده 

کنان نیز شده است. که باعث گالیه برخی از سا
او گفــت: دهیــاری آن مقــدار درآمــدی نــدارد کــه 
بتواند ایــن حیوانــات را زنده گیــری و یــا در مکانــی 
نگهداری کنــد، در حــال حاضر چاره ای جز کشــتن 
ســگ های ولگرد در روســتا نداریم، مگر اینکه برای 
کالن  کردن ایــن معضــل یــک تصمیــم  برطــرف 

شهرستانی گرفته شود.
دهیــار روســتای دربــاغ در رابطه با حملــه حیوانات 
وحشی و گرگ به روستاییان و دام های آن ها، گفت: 
در حــال حاضــر مــردم عــالوه بــر دام هایشــان نگران 

سالمتی خودشان نیز هستند، که با توجه به اینکه 
روستا در منطقه حفاظت شــده محیط زیست قرار 
دارد با این اداره درباره ساماندهی حیوانات وحشی 
نامه نگاری شده است. به گفته شهروندان اردستان 
ســگ های ولگرد مدت هاســت که به مهمان های 
ناخوانــده و معضــل بزرگ ایــن شهرســتان تبدیــل 

شده اند و روز به روز به تعدادشان افزوده می شود.
رئیس محیط زیســت شهرســتان اردســتان در این 
خصوص می گوید: دستورالعمل کنترل سگ های 
ولگرد و بی سرپرســت طبــق قانون به شــهرداری ها 
محول شده و آن ها باید این موضوع را پیگیری کنند 

به گفته او این موضوع که سگ های ولگرد برای مردم 
یک تهدید هستند را قبول دارم و موافق این هستیم 
که باید جلوی آن ها گرفته شــود اما راضی نیســتیم 
که این حیوانات مورد آزار و اذیت قرار بگیرند و کشته 
شــوند بلکه معتقد هســتیم باید به صورت اصولی 

ساماندهی شوند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
اصفهــان گفت: مجموعــه بــاغ فــدک در دو فاز تا 
اوایل سال آینده برای نگهداری معتادان متجاهر 

به بهره برداری می رسد. 
محســن یارمحمدیان دبیــر شــورای هماهنگی 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان اصفهــان گفــت: 
ج از شــهر  مصــوب شــد کــه زنــدان قدیمی خــار
اصفهان با ظرفیت ۴۰۰ نفر و مجموعه باغ فدک در 
دو فاز تا اوایل سال آینده برای نگهداری معتادان 
متجاهر اســتان اصفهان آماده و به بهــره برداری 
رسد.  وی گفت: تنها راهکار جمع آوری معتادان 
کز ماده ۱۶ به  متجاهر با شرایط فعلی توســعه مرا
کــزی برای نگهــداری، صیانت  معنای ایجاد مرا
و توانمندســازی و حتی رصد و پایش مشــکالت 
کــی و خــروج از ایــن  معتــادان متجاهــر پــس از پا

کز است. مرا
به گفتــه دبیر شــورای هماهنگــی مبارزه بــا مواد 

مخدر اســتان اصفهان اجرای طرح ساماندهی 
معتادان متجاهر با توجه به اینکه ظرفیت محل 
نگهداری معتــادان متجاهر در اســتان اصفهان 
کز  ۰.۱ و به شدت وخیم است؛ به سبب کمبود مرا
ماده ۱۶ اجرای کامل طرح ساماندهی معتادان 

متجاهر به تأخیر افتاد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
اصفهــان گفت: آمــار تقریبــی معتــادان متجاهر 
اســتان اصفهــان بــر اســاس بررســی های ســال 

گذشته حدودا ۳ هزار و ۵۰۰ نفر است.
به گفتــه معــاون پیشــگیری اداره کل بهزیســتی 
اســتان اصفهــان در بهمن مــاه ســال ۱۳۹۹، قرار 
بر این بوده است که بنا به مصوبه جلسه شورای 
هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتانداری، 
ســاختمان ماده ۱۶ باغ فدک در نیمه اول ســال 
۱۴۰۰ به بهره برداری رســد تا خدمات مناسبی به 

معتادان متجاهر ارائه شود.

خبرخبر
دهیار روستای درباغ اردستان: 

کشتن سگ های ولگرد نداریم  چاره ای جز 
تا اوایل سال آینده:

باغ فدک اصفهان محلی برای معتادان متجاهر 
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5 ۲۰ ژانویه    ۲۰۲۲ رفهنگ
مدیر پایگاه جهانی نقش جهان: 

مانده ام که مرمت گنبد را با چه کسی ادامه دهم!
میراث جهانــی  پایــگاه  مدیــر 
نقش جهــان در وبینــار »مــروری بر 
تجربه مرمت کاشی در گنبد مسجد 
شــیخ لطف اهلل« یک بار دیگر روند 
مرمت انجــام شــده در گنبد مســجد شــیخ لطف اهلل 
را تأییــد کــرد و در پاســخ بــه منتقــدان گفــت: همــه، 
شمشیرهای خود را از رو بسته اند و نمی خواهند قبول 

کنند که حرفشان نادرست است!
وبینار بررسی تجارب مرمت ابنیه و بافت های تاریخی با 
موضوع »مروری بر تجربه مرمت کاشی در گنبد مسجد 
شــیخ لطف اهلل« بــه کوشــش انجمــن علمی مرمت و 
احیــای بناهــای تاریخــی دانشــگاه بین المللــی امام 
خمینــی )ره( و بــا حضــور مدیــر پایــگاه میراث جهانی 
نقش جهان برگزار شــد. در ایــن وبینار که بــا تأخیر ۴۵ 
دقیقه ای  برگزار شــد، به رغم اینکــه مدتی قبل مطرح 
شــده بود کــه از محمدحســن مقضی، پیشکســوت 
کاشــی کاری بــرای ادامــه مرمــت کاشــی های گنبــد 
مسجد شیخ لطف اهلل استفاده خواهد شد، اما فریبا 
خطابخش، مدیر پایگاه جهانی نقش جهــان، اعالم 
کرد: درحال حاضر واقعا مانده ام که پروژه مرمت را با چه 
کسی ادامه دهیم. وی همچنین با اشاره به درگذشت 
مرحوم رحمت اهلل رضایت، دلیل مرگ این اســتادکار 
پیشکسوت طاق و قوس که مدتی قبل به دلیل ابتال به 
کرونا درگذشت را انتقادهای مطرح شده درباره مرمت 
گنبد مسجد شیخ لطف اهلل دانست! وی گفت شایعات 
مسجد شیخ لطف اهلل موجب از دست دادن استادکار 

مرمت گنبد شد!
کید بر اینکه مرمت اجراشده در این گنبد  خطابخش با تأ
گر همه گذاشته بودند که کار  صحیح بوده است، گفت: ا
خود را انجام دهم، الاقل می دانستم که نیمی از مرمت 

پروژه تمام است!
وی یک بــار دیگــر بــه اســتفاده از اســکن لیــزری بــرای 
کنون  مســتندنگاری ترک ها اشــاره کرد، درحالی که تا
مستندات آن را ارائه نکرده است، وی در این باره اظهار 
کرد: تصویر کاملی با دوربین های لیزری از نیم ترک اول و 
دوم و نیم ترک سوم و چهارم گرفته شده و سپس مرحله 

مرمت آغاز است.
مدیر پایگاه جهانــی نقش جهان، برای نخســتین بار 
به یکی دیگــر از آســیب های گنبــد اشــاره کرد: یکــی از 
آسیب های گنبد رنگ مورد استفاده روی آجرها بود که 

در زمان موزون سازی رنگی در مرمت های سال های 
گذشته انجام شده است!

       مشروح صحبت های فریبا خطابخش، مدیر 
پایگاه جهانی نقش جهان را در ادامه می خوانید:

مدیر پایگاه جهانی نقش جهان با اشــاره به تاریخچه 
مرمــت مســجد شــیخ لطــف اهلل گفــت: نخســتین 
مرمت های گنبد مسجد شیخ لطف اهلل به سال های 
۱۳۱۳ تــا ۱۳۱۵ بازمی گــردد. در ســال نامه اصفهــان به 
سال ۱۳۱۳ نیز می خوانیم که با توجه به مشکل هایی 
که برای گنبد پیش آمده، تمام کاشی ها برداشته شده 
گذاری شده است و این کار احتماال به دلیل  و دوباره جا
تفاوت رنگ بین کاشی ها و تخریب آن ها از شکرگاه به 
رأس گنبد انجام شده اســت. مرحله دیگر مرمت این 
گنبد به صورت موضعی روی ترک های آن در دهه ۱۳۶۰ 
انجام شــد و پس از آن مرحله نیز مرمت نیم ترک های 

اول، دوم، سوم و چهارم در دهه اخیر صورت گرفت.
خطابخش افــزود: از مهم تریــن عوامل آسیب رســان 
به گنبد می توان به عوامل جوی، بارش های فصلی، 
رطوبت های نزولی و تغییــرات دمایی حاصل از تغییر 
فصل های سرد سال اشــاره کرد. برخی از آسیب های 
به وجود آمــده در گنبد نیز شــامل از بیــن رفتن مالت 
بین کاشی های معرق، جدا شدن لعاب کاشی های 
معرق و آجر، ایجاد چین خوردگی در بیشتر قسمت ها و 
فرسودگی چوب های چنار پشت گنبد بود. اقدام هایی 
نیز به منظــور جلوگیــری و رفع آســیب های بــه وجود 

آمده انجام شــده اســت؛ برای مثــال تصویــر کاملی با 
دوربین های لیزری از نیم ترک اول و دوم و نیم ترک سوم 
و چهارم گرفته شده و در مرحله مرمت قرار گرفته است. 
قبل از مرمت، کاشی ها در قسمت هایی کامال از گنبد 

آجری جدا شده و به راحتی با دست برداشته می شد.
وی تصریح کرد: کاشی های گنبد را عوض نکردیم؛ 
زیــرا ســاختن این گونه کاشــی ها حتــی در بهترین 
کارگاه ها غیرممکن است. در قسمت هایی هم که 
با کمبود کاشی مواجه شدیم از نخاله های کاشی 
کــه در پشــت گنبد ریختــه شــده اســتفاده کردیم. 
بحث هایی مطرح شده مبنی بر اینکه طرح کاشی ها 
در مرمت به طور اشــتباه کار شــده اســت کــه اصال 
صحت ندارد. آزمایش هایی توســط دانشگاه هنر 
اصفهان روی گنبــد انجام دادیم و متوجه شــدیم 
دو نوع جرم روی زمینه وجود دارد که یکی از آن ها 
روغن موجود روی کاشــی ها بــود که به مــرور زمان 
کسیده شده و رنگ سیاهی روی آجرها ایجاد کرده  ا
بود و دیگری، رنگی است که در زمان موزون سازی 
رنگــی در مرمت هــای گذشــته، روی آجرکاری هــا 
کارشــده بــود. بنابرایــن بــرای برطــرف شــدن این 
جرم ها تمام کاشی ها شماره گذاری شد و کاشی ها 
یک به یک پایین آورده شــده و پس از تمیزشــدن، 
دوباره به جــای اول خود برگردانده شــد. از طرفی، 
تمام بندهــای گنبد آجری فرســوده بــود و مجددا 

بندکشی شد.

       انتقاد می کنند اما راهکار ارائه نمی دهند!
خطابخش با اشــاره به نقش دانشــگاه هنــر در مرمت 
گنبد مسجد شیخ لطف اهلل، گفت: برنامه مرمت ترک 
اول توسط استادکارهای دانشــگاه هنر اصفهان ارائه 
شــد. در جلســاتی با حضور مرمت گران این دانشگاه، 
متخصص هــا و خبرنگارهــا، انتقادهــای زیــادی بــه 
مرمت گنبد وارد شــد. متأســفانه در کشــور مــا انتقاد 
انجام می شود اما هیچ کسی راهکاری ارائه نمی دهد. 
گر کسی انتقادی دارد، پیشنهادی برای  بارها گفتم ا
بهتر انجام شــدن کار بدهد. مرمت همــه آثار تاریخی 
میدان نقش جهان برای من بســیار اهمیــت دارد و از 
متخصصان و اســتادان دانشــگاه دعــوت می کنم که 
آن ها هم همکاری کنند. ما تمام زندگی خود را وقف این 
پروژه ها کردیم و دغدغه ما هم کمتر از منتقدان نیست. 
نباید با انتقادهای بیجا در روند کار سنگ اندازی کرد. 
مرمت مســجد شــیخ لطف اهلل نیاز به همکاری دارد. 
شــایعات مســجد شــیخ لطــف اهلل، موجب از دســت 
دادن استادکار مرمت گنبد شــد و من، درحال حاضر 
گر  مانده ام که پروژه مرمت را با چه کسی ادامه دهیم. ا
همه گذاشــته بودند که کار خود را انجام دهم، الاقل 

می دانستم که نیمی از مرمت پروژه تمام است!
وی در پاســخ به اینکــه چــرا بــرای مرمت ایــن گنبــد از 
اســتادکاری اســتفاده شــد کــه تجربــه ای در مرمــت 
کاشی نداشته است، گفت: آقای رضایت با اینکه خود 
استادکار بودند، اما گروه تخصصی داشــتند که در آن 
متخصص کاشی هم حضور داشت. مدیر پایگاه جهانی 
نقش جهان، درباره دلیل تفاوت رنگ کاشی های گنبد 
نیز تصریح کرد: اصوال وقتی چندین ســال از ساختن 
گنبدی می گذرد که هیچ مرمتی روی آن انجام نشده 
است، شرایط اقلیمی و گردوغبار روی آن تأثیر می گذارد 
و نمی توانیم توقع داشته باشیم که سطح مرمت شده با 
سطح مرمت نشده، هیچ تفاوتی در رنگ نداشته باشد. 
یک الیه رزین روی سطح کار زده شده بود که این الیه 
سیاه شده است؛ بنابراین تغییر رنگ کاشی ها پس از 
شماره گذاری و شست وشو عجیب نیست. با این حرف 
که می گویند رنگ گنبد از بین رفته و سفید شده است، 
کامال مخالفم. باید کمی منطقی تر فکر کنیم و منطقی تر 
تصمیم بگیریم. متأسفانه همه، شمشیرهایشان را 
از رو بسته اند و نمی خواهند قبول کنند که حرفشان 

نادرست است.

میراث 
تاریخی

جشنواره بین المللی نقاشــی کودکان و نوجوانان 
اصفهــان تــا ۳۰ بهمن ماه پذیــرای آثاری اســت که 
با زبان مشــترک نقاشــی، روایتگــر نگاه کــودکان به 
شــهر باشــد.  مجتبی شــاهمرادی، رئیس شورای 
سیاستگذاری جشنواره بین المللی نقاشی کودکان 
در نشست خبری این جشــنواره با اشــاره به اینکه 
اصفهان ویژگی هــای خاصــی دارد که همــه به آن 
دلبســتگی و تعلق خاطر داریــم، گفت: بناهــا، آثار 
تاریخی و شخصیت ها از جملۀ این ویژگی هاست 
و یکــی از وجــوه مهم ایــن دلبســتگی نقاشــان و 
نقش هایی است که در جای جای شهر از آن ها به 
کید بر اینکه اصفهان دارای   یادگار مانده است. او با تأ
مکتب نقاشی بوده است، افزود: با وجود این سابقه 
و جریان زنده نقاشی در اصفهان، به این وجه شهر 
کمتر پرداخته شده و تالش ما تداوم بخشیدن و زنده 
نگاه داشتن این جریان مهم فرهنگی در شهر است.
معــاون فرهنگــی شــهردار اصفهــان ادامــه داد: در 
سال های گذشــته اقدام خوبی در قالب جشنواره 
ملی نقاشی کودکان توسط شهرداری اصفهان انجام 
شد و سعی کردیم که با استفاده از فرصت هایی که 
پاندمی کرونا در اختیار ما قرار داد، استفاده بیش از 
پیش مردم از فضای مجازی و استقبال از رویداهای 
مجــازی، جهشــی در ایــن جشــنواره ببریــم کــه در 
همین راستا امسال جشنواره در سطح بین المللی 
برگزارخواهد شد. شاهمرادی به شعار جشنواره نیز 
اشاره کرد و گفت: شعار جشــنواره »شهر من، شهر 
زندگی« انتخاب شد که همخوان با شعار مدیریت 
شــهری، و شــعاری جهانی اســت، چرا که کودکان 
به عنوان شهروندان شهر زندگی باید در ساخت آن 
مشــارکت کنند و نگاه خــاص آن ها می توانــد برای 

مدیران شهری راهگشا باشد.
رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره تصریح کرد: 
برنامه ریزی هایی برای درگیر کــردن همه کودکان 
شــهر انجام شــده و از ظرفیت ســازمان هایی مثل 
آموزش و پــرورش، کانون پرورش فکــری کودکان و 
نوجوانان، بسیج دانش آموزی و سایر سازمان ها  و 
سمن های فعال در حوزه کودکان استفاده خواهد 

شد.
او با اشاره به هشتادمین سالگرد میزبانی اصفهان از 
کودکان لهستانی توضیح داد: تالش ما پیوند دادن 
جشنواره به این واقعه تاریخی و استفاده از ظرفیت 
آن اســت و امیدواریم با برگزاری رویدادهای جنبی 

در این زمینه بتوانیم این واقعه را  در حافظه تاریخی 
شهر ماندگار کنیم.

کران ویــژه نقاشــی های برگزیده در  شــاهمرادی از ا
سطح شهر و سایت جشــنواره نیز خبر داد و گفت: 
تالش کرده ایم که از همه ظرفیت ها از جمله شبکه 
شهرهای خواهرخوانده، شهرهای دوستدار کودک 
و مجمع کالن شهرها برای رونق جشنواره و مشارکت 

کثری استفاده کنیم.  حدا
در ادامۀ ایــن نشســت، زهــرا کاظمی، مدیــر خانه 
کــودک و دبیر جشــنواره، بــا اشــاره به ایجــاد کانون 
نقاشی در سال ۱۳۹۳ در خانه کودک، اظهار کرد: این 
کانون هرســاله با انتشــار فراخوانی این فرصت را در 
اختیار همه کودکان ۴ تا ۱۲ ســال شــهر قرار می داد 
که براساس عالقه و استعداد خود در زمینه نقاشی 

فعالیت کنند.
او افزود: در دو ســال گذشته با حمایت های انجام 
شده موفق به برگزاری جشنواره در سطح ملی شدیم 
که اولین جشنواره با موضوع »اصفهان« و دومین 
جشــنواره با موضوع »آینده شــهرمن« برگزار شــد. 
سومین جشنواره با موضوع »شهر من، شهر زندگی« 
و در سطح فراملی برنامه ریزی شده و این فرصت را 
در اختیار کودکان ۴ تا ۱۸ سال قرار می دهد تا با زبان 

مشترک نقاشی  »شهر زندگی« را به تصویر بکشند.
کران مجازی آثار برگزیده گفت:  کاظمی، با اشاره به ا
در اولین جشنواره ۱۰۰ اثر و در دومین جشنواره ۳۰۰ 
اثری که به مرحله داوری رسیدند در گالری مجازی 
به نمایش گذاشته شدند، همچنین گالری خیابانی 
از آثار ایجاد و در تابلوهای شــهرداری هــم از این آثار 
استفاده شد.  امسال هم عالوه بر نمایش مجازی 
تمام آثار راه یافته به مرحله داوری، برنامه های ویژه 

کران برای آن ها تدارک دیده خواهدشد. ا
به گفته دبیر جشنواره، عالقمندان برای ارسال اثر 
iicpf. و کسب اطالعات بیشتر می توانند به نشانی

com مراجعه کنند. 

کودکان می کشند که  شهری 

جشنواره

کارگــردان نمایــش »روغــن کنجــد« گفــت: در 
نمایش »روغن کنجد« سعی کردم دغدغه های 
شــهبازی  آرمــان  دهیــم.  نشــان  را  مــردم 
درخصوص ایده اجرای نمایش اظهار داشــت: 
حال ایــن روز هــای تئاتــر خــوب اســت و وقتــی 
نمایشی روی صحنه دارید بازخورد خوب مردم 
را می بینید، انرژی بسیار زیادی دریافت می کنید 
و این حال خوب را با چیزی عوض نمی توان کرد.
در نمایــش »روغــن کنجد«تــالش کــردم یــک 
ساعت از زندگی امروزی مردم را در قالب نمایش 
کمدی برای اجــرا آماده کنــم. وی افزود: ســال 
گذشته تصمیم گرفتم کار جدید برای صحنه 
آمــاده کنم و چنــد نمایشــنامه را بررســی کردم 
تا اینکه ایمان صدیق نویسنده نمایشنامه، ایده 
نمایــش »روغن کنجــد« را بــرای من بیــان کرد 
که جــذاب بــود بنابرایــن تصمیــم گرفتیم این 
نمایشنامه را پرورش و برای اجرا آماده کنیم، اما 
با اوج کرونا مواجه شدیم و همین موضوع اجرای 
نمایش را یک سال به تعویق انداخت. کارگردان 
نمایش »روغن کنجد« گفت: بازیگران نمایش 
»روغــن کنجــد« را بــر اســاس شــخصیت های 
نمایش انتخاب کردم، اما مهم ترین مسئله این 
بود کــه بایــد بازیگــری را انتخــاب می کــردم که 
قدرت رهبری خوبی داشته باشد و سعی کردم از 
بازیگرانی که شور و شوق اجرا دارند، استفاده کنم 
و طبق همان شخصیت های داستانی بازیگران 
را بــه کمک ایمــان صدیق، ســعید چنگیزیان 
و هاتف کالته انتخاب کردم. وی با اشاره به اینکه 
نمایش »روغن کنجد« بیانگر درد این روز های 
جامعــه اســت، گفت: ایــن نمایــش روایتگــر 
مشکالت امروز، از قیمت مسکن و مواد غذایی 
گرفته تا نامهربانی های مردم با یکدیگر است و 
سعی کردیم این موضوعات را در نمایش »روغن 
کنجد« نشان دهیم. شهبازی افزود: سالن های 
نمایشی می توانند با تمام ظرفیت به اجرا بروند، 
اما گروه ما با همان شرایط قبل و با رعایت شیوه 
نامه های بهداشــتی بــا نصف ظرفیت بــه اجرا 
می رود تــا حقــوق مخاطبــان رعایــت شــود، از 
همین رو مخاطبان به ما اعتماد کرده و نمایش 

با استقبال خوبی مواجه شد.

یک ساعت از زندگی مردم 
در نمایش »روغن کنجد« 

نمایش

آگهی رای اصالحی
شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۳۰۷8، رای اصالحی: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و 
مستندات ضمیمه شامل سند 1۰2۰89 مورخ ۷8/۰۶/2۷ دفتر ۶2 محمدحسین ملکوتی 
و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و 
تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت 
از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم مصطفی 
ملکوتی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ۳۵۷ کدملی 128۴988988 صادره اصفهان 
فرزند محمدحسین نسبت به 1۴/۴ سهم از ۷2 سهم یکباب باغ به مساحت 12۴9۳/2۷ 
مترمربع پالک شماره فرعی از 1۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۵/۴1 متر و ۴۰/۰۵ متر 
و ۶2/۵۰ متر و ۷/۷۳ متر دیواریست به باقیمانده 1۰۰ اصلی، شرقا به طول ۷/۴۶ متر و 
1۰۵/1۷ و ۷/1۴ متر دیواریست به کوچه، جنوبا به طول ۷/۵۷ و ۴۶/29 و 1/۵۵ و 1/1۰ و 
۵۶/۵۵ و1۶/19 دیوار و درب است به کوچه، غربا به طول 1۰۶/82 و 8/۰8 متر دیواریست 
به کوچه حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و 
امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره 
به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله 
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آگهی رای اصالحی
شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۳۰8۰، رای اصالحی: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده 
و مستندات ضمیمه شامل سند 1۰2۰89 مورخ ۷8/۰۶/2۷ و مالحظه نقشه ملک و 
گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی 
نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات 
متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت 
از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم مرتضی 
ملکوتی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ۴9۵8۵ کدملی 128۰۳829۶1 صادره 
اصفهان فرزند محمدحسین نسبت به 1۴/۴ سهم از ۷2 سهم یکباب باغ به مساحت 
12۴9۳/2۷ مترمربع پالک شماره فرعی از 1۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۵/۴1 متر 
و ۴۰/۰۵ متر و ۶2/۵۰ متر و ۷/۷۳ متر دیواریست به باقیمانده 1۰۰ اصلی، شرقا به طول 
۷/۴۶ متر و 1۰۵/1۷ و ۷/1۴ متر دیواریست به کوچه، جنوبا به طول ۷/۵۷ و ۴۶/29 و 
1/۵۵ و 1/1۰ و ۵۶/۵۵ و1۶/19 دیوار و درب است به کوچه، غربا به طول 1۰۶/82 و 
8/۰8 متر دیواریست به کوچه حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر 
می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور 
سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. رییس اداره ثبت اسناد و 

امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – 12۶229۶ / م الف

آگهی رای اصالحی
شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۳۰۷۷، رای اصالحی: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده 
و مستندات ضمیمه شامل سند 1۰2۰89 مورخ ۷8/۰۶/2۷ دفتر ۶2 محمدحسین 
ملکوتی 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 بال منازع بودن تصرفات متقاضی 
دارد. لذا مالکیت آقای/خانم مهرداد ملکوتی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 98۴۴ 
کدملی 12922۵1۴1۷ صادره اصفهان فرزند محمدحسین نسبت به 1۴/۴ سهم از 

۷2 سهم یکباب باغ به مساحت 12۴9۳/2۷ مترمربع پالک شماره فرعی از 1۰۰ اصلی 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر 
می نماید. شماال به طول ۵/۴1 متر و ۴۰/۰۵ متر و ۶2/۵۰ متر و ۷/۷۳ متر دیواریست 
به باقیمانده 1۰۰ اصلی، شرقا به طول ۷/۴۶ متر و 1۰۵/1۷ و ۷/1۴ متر دیواریست به 
کوچه، جنوبا به طول ۷/۵۷ و ۴۶/29 و 1/۵۵ و 1/1۰ و ۵۶/۵۵ و1۶/19 دیوار و درب 
است به کوچه، غربا به طول 1۰۶/82 و 8/۰8 متر دیواریست به کوچه حقوق ارتفاقی 
ندارد. دراجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده 1۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق 
مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام 
متقاضی مذکور اقدام نماید. رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی 

– 12۶2298 / م الف

آگهی رای اصالحی
شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۳۰۷9، رای اصالحی: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده 
و مستندات ضمیمه شامل سند 1۰2۰89 مورخ ۷8/۰۶/2۷ 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 مهدی ملکوتی 
ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 1۶۷۴ کدملی 128۵921۰۵۴ صادره اصفهان 
فرزند محمدحسین نسبت به 1۴/۴ سهم از ۷2 سهم یکباب باغ به مساحت 12۴9۳/2۷ 
مترمربع پالک شماره فرعی از 1۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۵/۴1 متر و ۴۰/۰۵ 
متر و ۶2/۵۰ متر و ۷/۷۳ متر دیواریست به باقیمانده 1۰۰ اصلی، شرقا به طول ۷/۴۶ 
متر و 1۰۵/1۷ و ۷/1۴ متر دیواریست به کوچه، جنوبا به طول ۷/۵۷ و ۴۶/29 و 1/۵۵ و 
1/1۰ و ۵۶/۵۵ و1۶/19 دیوار و درب است به کوچه، غربا به طول 1۰۶/82 و 8/۰8 متر 
دیواریست به کوچه حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد 
اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند 
مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. رییس اداره ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر نبی اله یزدانی – 12۶2299 / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره: 2۰2۷۰۳92۵2، تاریخ: 1۴۰۰/1۰/2۷، نظربه اینکه آقای حسین عاملی 
موسوی فرزند حسن شماره شناسنامه 11۳۰ تاریخ تولد 1۳۳۶ صادره از تهران دارای 
شماره ملی ۰۰۴۷1۵۴۶۰8 با جزء سهم ۳ از کل سهم ۶ بعنوان مالک سه دانگ مشاع از 
شش دانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 9۶۰۶/1 با شماره مستند مالکیت 92/۳/۳۴ تاریخ 
1۳92/۵/9 موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۶۵۴۶۶۰ سری د سال 91 که در 
صفحه 21۵ دفتر امالک جلد ۵۴2 ذیل شماره 1۰8۵۴۰ ثبت گردیده است. خانم بهنوش 
عاملی موسوی فرزند حسن شماره شناسنامه 111۰ تاریخ تولد 1۳۴8 صادره از تهران 
دارای شماره ملی ۰۰۵2۳۴۴۴۴۴ با جزء سهم 1/۵ از کل سهم ۶ بعنوان مالک یک ممیز 
پنج دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 92/۳/۳۴ 
تاریخ 1۳92/۵/9 موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۶۵۴۶۵9 سری د سال 91 
که در صفحه 221 دفتر امالک جلد ۵۴2 ذیل شماره 1۰8۵۴2 ثبت گردیده است. بهناز 
عاملی موسوی فرزند حسن شماره شناسنامه 2۳2۷ تاریخ تولد 1۳۳9 صادره از تهران 
دارای شماره ملی ۰۰۴۷22۳۳۰8 با جزء سهم 1/۵ از کل سهم ۶ بعنوان مالک یک ممیز 
پنج دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 92/۳/۳۴ 
تاریخ 1۳92/۵/9 موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۶۵۴۶۶1 سری د سال 
91 که در صفحه 218 دفتر امالک جلد ۵۴2 ذیل شماره 1۰8۵۴1 ثبت گردیده است 

که باارایه دو برگ استشهاد که به شماره 1۳2۰۳8 مورخ 1۴۰۰/1۰/18 در دفترخانه 
۳۰ اصفهان گواهی شده است و مدعی است سند مالکیت مرقوم دراثر جابجایی ازبین 
رفته و مفقود گردیده و اکنون تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 12۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود. چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارایه کننده مسترد گردد. بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. مهدی صادقی رییس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان – 12۶28۷۵ / م الف

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰9۵8۳ مورخ 1۴۰۰/۰۷/1۰ هیات یک مالکیت 
آقای رجبعلی زارعی به شناسنامه شماره 1۶ کدملی 12912۶۳1۵2 صادره اصفهان 
فرزند مانده علی بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۵۴/۶1 مترمربع از پالک 
شماره 1 فرعی از 1۳۷12 اصلی واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالک شمال 
اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی تایید گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1۴۰۰/1۰/1۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/۳۰ – رییس اداره ثبت 

اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – 12۵۴2۷2 / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰2۳۰۰82۷2، تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/1۰/2۷، سند 
مالکیت ششدانگ قطعه زمین پالک ۷1۳۳/11۰ واقع در بخش 2 ثبت اصفهان بدون 
شماره چاپی بنام شهرداری اصفهان در دفتر ۴2 صفحه ۴۳۳ سابقه ثبت و سند مالکیت 
دارد که طی سند شماره ۷98۴ مورخ 1۳۳۳/۰۳/2۷ دفترخانه ۳۰ اصفهان به شهرداری 
انتقال شده است مالک ضمن درخواست صدور سند المثنی بشماره 1۰۴/۰۰/۴9۳ 
مورخ 1۴۰۰/1۰/9 باارایه دو برگ استشهاد شهود با رمز تصدیق 9۷۷1۴۴ و شماره یکتا 
1۴۰۰۰21۵۵822۰۰۰۵۶۳ دفترخانه 9۴ اصفهان سند مالکیت المثنی دراجرای ماده 
12۰ آیین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل آن درشرف صدور است لذا مراتب به استناد 
گهی میشود.  تبصره یک اصالحی ذیل ماده 12۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آ
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره و رسید اخذ نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارایه کننده سند مسترد گردد. بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. حسین زمانی علویجه سرپرست واحد ثبتی اداره 

ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان ازطرف اعظم امینی آبچوئیه – 12۶۳۴۳۷ / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰2۳۰۰82۷۰، تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/1۰/2۷، سند 
مالکیت ششدانگ مغازه پالک ۷1۴۷/۳۶ واقع در بخش 2 ثبت اصفهان با شماره 

چاپی 19۷۵۶1 بنام آقای منصور مدبرزاده در دفتر 211 صفحه 1۶1 سابقه ثبت و سند 
مالکیت دارد که طی سند شماره 11۰29۷ مورخ 1۳9۴/۰9/۰2 دفترخانه 9۴ اصفهان 
به شهرداری انتقال شده است مالک ضمن درخواست صدور سند المثنی بشماره 
1۴۰۰۳۰2۷218 مورخ 1۴۰۰/1۰/2۶ باارایه دو برگ استشهاد شهود با رمز تصدیق 
۷2۰۷۴۷ و شماره یکتا 1۴۰۰۰21۵۵822۰۰۰۵98 دفترخانه 9۴ اصفهان سند 
مالکیت المثنی دراجرای ماده 12۰ آیین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل آن درشرف 
صدور است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 12۰ آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی میشود. چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره و رسید اخذ نمایید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارایه کننده سند مسترد گردد. بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارایه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. حسین زمانی 
علویجه سرپرست واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان ازطرف اعظم 

امینی آبچوئیه – 12۶۳۴۳8 / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰2۳۰۰82۷1، تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/1۰/2۷، سند 
مالکیت ششدانگ مغازه پالک ۷1۴۷/21 واقع در بخش 2 ثبت اصفهان با شماره 
چاپی 19۷۵۵9 بنام آقای منصور مدبرزاده در دفتر 211 صفحه 1۷9 سابقه ثبت و سند 
مالکیت دارد که طی سند شماره 11۰۳98 مورخ 1۳9۴/۰9/۰2 دفترخانه 9۴ اصفهان 
به شهرداری انتقال شده است مالک ضمن درخواست صدور سند المثنی بشماره 
1۴۰۰۳۰2۷21۶ مورخ 1۴۰۰/1۰/2۶ باارایه دو برگ استشهاد شهود با رمز تصدیق 
۷2۰۷۴۷ و شماره یکتا 1۴۰۰۰21۵۵822۰۰۰۵98 دفترخانه 9۴ اصفهان سند 
مالکیت المثنی دراجرای ماده 12۰ آیین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل آن درشرف 
صدور است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 12۰ آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی میشود. چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره و رسید اخذ نمایید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارایه کننده سند مسترد گردد. بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارایه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. حسین زمانی 
علویجه سرپرست واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان ازطرف اعظم 

امینی آبچوئیه – 12۶۳۴۳9 / م الف

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰1۰۰91 مورخ 1۴۰۰/۰۷/2۶ هیات دو خانم محبوبه 
صادقی علویجه به شناسنامه شماره ۴۳۴ کدملی 12911۳۵22۷ صادره اصفهان فرزند 
ابوالقاسم بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 2۵۳/8۳ مترمربع از پالک شماره 
99۷۳ فرعی از 1۵1۷۷ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال 
اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی تایید گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1۴۰۰/1۰/1۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/۳۰ – رییس اداره ثبت 

اسناد و امالک شمال اصفهان – 12۵۴۶2۷ / م الف

آگهی



سال پنجم - شماره 1۳۳۲

پنجشنبه  ۳۰  دی 1۴۰۰ - 17 جمادی الثانی 1۴۴۳

ورزش6 ۲۰ ژانویه    ۲۰۲۲
سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان:

ایران دست و پا بسته نیست
ســرمربی تیم ملــی فوتبــال بانوان 
در نشســت خبری پیش از دیدار با 

هندوستان با اشاره به وضعیت 
تیم ملی بانوان و شور و اشتیاق تیم برای رسیدن 

به موفقیت به نکاتی اشاره کرد.
به گزارش ایسنا، مریم ایراندوست سرمربی تیم 
ملی فوتبال زنان ایران در نشست خبری پیش 
از دیدار با هند در جام ملت های آسیا گفت: در 
ابتدا باید بگویــم که از حضــور در این رقابت ها 
بسیار خوشحالم و امیدوارم بهترین عملکرد را 
داشته باشیم. تیم ملی ایران تنها تیمی است که 

اولین حضورش را در این مسابقات تجربه می کند 
که شاید بی تجربه باشد اما قدرتمند است. 

حریــف ما تیــم ملی هندوســتان اســت کــه بــا برنامه 
ریزی بلند مدت و کامال آماده در این مسابقات حاضر 

شده است.
او افــزود: چین دیگر همگروه مــا از قدرت های فوتبال 
زنان آسیا است که توانسته هشت بار به مقام قهرمانی 
آسیا برسد. چین تایپه هم بارها با ایران بازی کرده و در 
شرایطی ایده آل به ســر می برد. برای تک تک بازی ها 
برنامه ریزی و آنالیز کرده ایم و مطمئن باشید که ایران 
حریف دست و پا بسته ای نخواهد بود. هدف ما فقط 
حضور نیست بلکه دنبال این هستیم که قدرت فوتبال 

زنان ایران را به آسیا نشان دهیم.
ایراندوست در رابطه با اهمیت صعود به جام جهانی 
برای ورزش زنان ایران افزود: فوتبال زنان در ایران یک 
ورزش نوپا است و تجربه طوالنی ندارد. حضور ما در این 
رقابت ها می تواند به رشد و توسعه فوتبال زنان در ایران 
کمک کند. در این مدت تمام تمرکز و توجه به فوتبال 
زنان ایران بوده که همین فضا در باال بردن انگیزه 
و اشتیاق تیم ملی در کسب موفقیت کمک 

بسیار بزرگی است.  
او افزود: این اتفاق می تواند شــروع یک 
هیجــان بــزرگ در فوتبــال زنان ایــران 
باشــد. نمی خواهــم از تیمم تعریف 
کنم ولی این تیــم می تواند الگوی 
تمامی زنان ورزشکار ایرانی باشد. 
امکانات و شرایط برای ورزش 
و به خصوص فوتبال زنان 
روز بــه روز بهتر می شــود 
می کنم ایــن  فکــر  و 
رقابت ها می تواند یک 
امیــد و انگیــزه بــرای 

تمامی بانــوان ورزشــکار ایران باشــد. بــه دلیل اینکــه 
جامعه می تواند از حضور بانوان در این رقابت ها انرژی 
بگیــرد، مســئوالن هــم نــگاه ویــژه ای بــه ورزش زنان 
خواهند داشت. سرمربی تیم ملی زنان در رابطه با بازی 
با تیم های همگروه ادامه داد: همانطور که می دانید 
تیم های آسیایی در سطح جهان هم از قدرت باالیی 
بهره می برند و قدرت های فوتبال زنان آسیا در جهان 
حرفی برای گفتن دارند و همین نکته باعث می شود 
سطح این تورنمنت بسیار باال برود. ما برای تیم هدف 
گذاری کرده ایم و مرحله به مرحله پیش خواهیم رفت. 
در دور اول دنبال کسب نتایج قابل قبول هستیم که به 
نظرم باقی تیم ها هم همین هدف را دنبال می کنند. 
اســترالیا، چیــن و کــره جنوبــی و ازبکســتان تیم های 
قدرتمندی هستند که قطعا بازی های زیبایی را در این 

مسابقات به نمایش خواهند گذاشت.
مریم ایراندوســت پیرامون احتمال موفقیــت در این 
تورنمنت گفت: با توجه به تجربه کم ما در این بازی ها 
فکــر می کنــم ما ایرانی هــا ثابــت کرده ایــم کــه انــرژی و 
انگیزه ای موجود در درون تک تک ما به اضافه تالش 
و پشــتکاری که درون زمین داریــم، می تواند منجر به 
کسب نتیجه مطلوب برای ما شود. ما حاال در بهترین 

زمان فوتبالی خودمان هستیم.
ایراندوست در رابطه با بازی مقابل تیم ملی بانوان هند 
اعالم کرد: ما تقریبا ۸ بازی از تیم ملی هند را دیده ایم و 
تیمی کامال دونده و جنگ جو و منظم و باهوش دارند، 
فکر می کنم دیدار افتتاحیه جام ملت ها می تواند یک 

بازی هیجان انگیز برای مردم آسیا باشد.
بــه گزارش ایســنا تیــم ملــی فوتبــال زنان ایــران امــروز 
پنجشــنبه ۳۰ دی در اولین دیدار خود مقابل هند به 

میدان می رود.

خبر

مهاجم صربستانی ســابق ذوب آهن اعالم کرد: 
کنون هیچ مبلغی از طلب خود را دریافت نکرده  تا

است.
اوایل مــاه جاری بود که شــکایت دارکــو بیدوف، 
مهاجم صربستانی سابق تیم فوتبال ذوب آهن 
برای دریافت مطالبات خود از ذوب آهن، پنجره 
نقــل و انتقاالتی این تیم اصفهانی را بســت. این 
اتفــاق در شــرایطی رخ داد که ذوبی هــا پرداخت 
نشــدن باقی مانــده حــق و حقــوق مهاجــم 
صربستانی را مشکل انتقال پول به خارج از کشور 
با توجه به تحریم های بانکی بیان کردند و حتی 
فرشــاد دادفر، عضو هیئت مدیره این باشــگاه از 
پرداخــت مطالبــات دارکــو در عرض کمتــر از یک 
هفته و از طریق دریافت پول رضا شکاری در فیفا 

خبر داد.
کنون نزدیک بــه یک مــاه از صحبت های عضو  ا
هیئت مدیره ذوب آهن می گذرد اما طبق ادعای 
دارکــو بیــدوف، ذوبی ها هنــوز هیچ مبلغــی را به 
حساب این مهاجم صربســتانی واریز نکرده اند. 
میزان طلب بیــدوف از ذوب آهــن ۳۱ هــزار و ۶۲۰ 
دالر معــادل ۸۶۶ میلیــون تومــان اســت کــه به 
گفتــه دادفــر، حــدود ۱۰ تــا ۱۵ درصــد قرارداد ایــن 
بازیکن را تشکیل می دهد؛ این یعنی با استناد به 
مصاحبه این عضو هیئت مدیره باشــگاه، مبلغ 
قرارداد مهاجم صربستانی با ذوبی ها نزدیک به 
۲۰۰ هزار دالر برای حضور تقریبا دو فصل بوده است 

که بیشتر آن را دریافت کرده است.
کی  گر چه پیش از این شنیده ها حا با این وجود ا

از آن بود که شــاید ایوان مارکوویچ هم به تبعیت 
از هم وطنش قصد شــکایت را داشــته باشد ولی 
کنون خبری از اعتراض این بازیکن به دریافت  تا
نکردن حق و حقوقش به گوش نرســیده است. 
بیــدوف هــم کــه پیش تــر در مصاحبــه ای گفته 
بود شــکایت مارکوویچ هم در راه اســت، حاال در 
خصوص توافق هم بازی ســابق و هموطن خود 

ابراز بی اطالعی می کند.
نظــر می رســد این روزهــا باشــگاه ذوب آهــن 
طلــب کاران زیــادی پیــدا کــرده اســت و لیســت 
کیان داخلی و خارجی آن روز به روز طویل تر  شــا
می شود. این در حالی اســت که کمتر از چند روز 
آینده پنجره نقل و انتقاالتی زمستانی باز خواهد 
کیان خود را راضی  گر ذوب آهن نتواند شــا شد و ا
کند، با پنجره بســته خود قــادر به جــذب نفرات 
جدید نخواهــد بــود و باید بــا بازیکنــان فعلی به 
اســتقبال نیــم فصــل دوم رود. اتفاقی کــه چه با 
مهدی تارتار و چه با هر سرمربی دیگری می تواند 
چالشی مهم در ادامه راه ذوب آهن در لیگ بیست 

و یکم باشد.

پرافتخارترین بازیکن بازیکن تاریخ رئال مادرید در 

کو  سن ۸۸ سالگی درگذشــت. به گزارش ایسنا، پا
خنتو، بازیکن ســال های دور رئال مادرید در ســن 
۸۸ ســالگی درگذشــت. این اســطوره رئال مادرید 
بــه همــراه مارســلو، پرافتخارتریــن بازیکــن تاریخ 
باشــگاهش اســت. خنتو بــه همــراه رئــال مادرید 
مجموعا ۲۳ جام شامل ۶ قهرمانی لیگ قهرمانان 

اروپا و ۱۲ قهرمانی اللیگا کسب کرده است.
کو خنتو  باشگاه بارسلونا هم در توییتی درگذشت پا

را تسلیت گفت.

در مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام 
حذفی هشــت تیم لیگ برتــری کنــار رفتند تا 
ســهم تیم های لیگ برتری ها از حضور در دور 
یک چهارم نهایی ۶۲ درصد باشــد؛ ۱۹ درصد 

کمتر از مرحله قبل.
بــه گزارش ایرنــا، مرحلــه یــک هشــتم نهایــی 
جام حذفی بدون احتســاب دیــدار تیم های 
پیکان- اســتقالل که بــه تعویق افتــاد، برگزار 
شد و چهره هفت تیم صعود کننده به دور یک 

چهارم نهایی مشخص شد.
در مرحله یک هشتم نهایی شاهد حضور ۱۳ 
تیم لیگ برتــری، ۲ تیــم لیگ یکــی و یک تیم 
لیگ دویی بودیم و حاال در یک چهارم نهایی 
۲ تیم لیــگ یکی، یک تیــم لیگ دویــی و پنج 

تیم لیگ برتری خواهیم بود.
در مرحله قبل ۸۱ درصد تیم های حاضر لیگ 
برتــری بودند و حاال ایــن درصد بــه ۶۲ تقلیل 

پیدا کرده است. 
ســه تیم لیگ برتری به دســت ســه تیــم لیگ 

یکی و لیگ دویی حذف شده اند. 
مس کرمان لیگ یکی از ســد فوالد خوزستان 

گذشت. 
خیبر خرم آباد با نتیجه پنج بر یک صنعت نفت 
آبادان را در هم کوبید و نفت مسجدسلیمان 
هم در جــدال با تیم لیگ دویــی خلیج فارس 
ماهشــهر شکســت خــورد تــا شــگفتی اصلــی 

خلق شود. 
در این میان تیم های بزرگ سپاهان و گل گهر 
هم به دســت ۲ تیم لیــگ برتــری دیگر حذف 

شدند. 
به عبارتی دیگر در مرحله ای که گذشت هشت 
تیــم لیــگ برتــری بــا مســابقات خداحافظــی 
 کردند تا تنها ۳۱ درصد آنها در دور بعدی حاضر 

باشند.

مقابــل  شکســت  بعــد  آهــن  ذوب  باشــگاه 
پرسپولیس بیانیه ای صادر کردع و از هوادارانش 

عذرخواهی کرد.
در مرحله یک هشــتم نهایی جــام حذفی بین 
تیم هــای ذوب آهــن و پرســپولیس برگــزار شــد 
گردان مهــدی تارتار بــا ســه گل از قرمزها  که شــا

شکست خوردند.
بعد از باخت گاندوها شــایعاتی مبنی بــر اخراج 
سرمربی ذوب آهن به گوش رسید ولی هیچیک 
کنشی  از مســئولین باشــگاه در این خصوص وا
نشــان نــداده امــا پــس از ســاعاتی از گذشــت 
بازی، باشــگاه ذوب آهــن با صــدور اطالعیه ای 
از هــواداران خــود عــذر خواهــی کــرد، متن ایــن 

اطالعیه به شرح زیر است:
تیم هواداران بزرگوار و شریف باشگاه ذوب آهن؛ 

تیم فوتبال ذوب آهن علیرغم همه تالش هایی 
کــه مجموعــه باشــگاه از جملــه هیــأت مدیره، 
مدیرعامل، عوامل اجرایی و کادر فنی و بازیکنان 
کشــیدند و حمایت هــای شــما هــواداران عزیز، 
شوربختانه از صعود به مرحله بعدی جام حذفی 
باز ماند، بدین وسیله ضمن ابراز تأسف عمیق 
از شکست تیم که قطعا موجب تلخ کامی شما 
عزیزان و سرمایه های واقعی و ارزشمند باشگاه 
گردیده اســت از همه هواداران عزیز عذرخواهی 
نمــوده و امیدواریــم کــه همچنــان بــا اســتمرار 
همدلی، حمایــت و تعامل شــما عزیــزان که در 
سرما و گرما و خوشحالی و غم حامی تیم و باشگاه 
محبــوب خــود بوده ایــد بتوانیم ایــن روزهــای 
سخت را پشت سر بگذاریم و با تقویت تیم فوتبال 
ذوب آهن و برنامه ریزی بهتر، باشگاه ذوب آهن 
را بــه جایگاهی درخــور نــام بلنــد و پرافتخارش 
برسانیم، تاریخ پرفراز و نشــیب ذوب آهن کبیر 
طی نیم قرن کسب افتخار و تالش برای اعتالی 
ورزش میهن مان روزهای تلخ و شیرین فراوانی 
به چشــم دیده و به لطــف خداونــد و با حمایت 
شــما عزیزان ایــن روزها را پشــت ســر گذاشــته و 
خواهــد گذاشــت و همه مــا در کنــار هــم، برای 

روزهای بهتر خواهیم جنگید.

گزارش اختصاصی ایمنا از مهاجم سابق ذوب آهن؛

طلب ۹۰۰ میلیونی دارکو بیدوف هنوز 
پرداخت نشده است!
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پرافتخارترین بازیکن تاریخ رئال مادرید درگذشت

افت ۱۹ درصدی لیگ  برتری ها در جام شگفتی ها

عذرخواهی باشگاه ذوب آهن از هوادارانش

خبر

کشــور  قهرمانــی  رقابت هــای  دوم  دور 
هندبــال ســاحلی در اســتان اصفهــان بــه 

اتمام رسید.
مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی کشور 
با حضــور بیســت تیــم از تیرماه امســال در 
دو منطقه شــمال و جنوب آغاز شده بود و 
هشت تیم به مرحله پایانی رسیده بودند.
مرحله پایانی این مسابقات هفته گذشته 
بــه میزبانی اســتان اصفهان برگزار شــد که 
از مناطــق شــمال و جنــوب هشــت تیــم 
در مرحلــه پایانــی بــا یکدیگــر بــه رقابــت 

پرداختند.
ضمن اینکــه دو تیــم از تیم هــای حاضر در 
مرحلــه پایانی تیم ملــی نوجوانــان "الف" و 

"ب" هندبال ساحلی ایران بودند.
در پایــان دور دوم مســابقات هندبــال 
ساحلی قهرمانی کشور تیم های اصفهان، 
هوانیــروز آمــل و نجف آبــاد بــه ترتیــب در 

جایگاه های نخست تا سوم قرار گرفتند.
گفتنی اســت از میان برترین بازیکنان این 
مســابقات نفراتــی بــه تیم ملــی هندبــال 
ســاحلی بزرگســاالن دعــوت می شــوند تــا 
بــا حضــور در تیم ملــی هندبــال ســاحلی 
بزرگســاالن، آمــاده رقابت هــای قهرمانــی 
آســیا می شــوند. این مســابقات اســفند 
سال جاری به میزبانی کشــور تایلند برگزار 

خواهد شد.

وزیر ورزش و جوانــان درباره پیش بینی اش 
از عملکــرد نمایندگان ایــران در المپیــک 
گفــت: انتظــار مــدال نداریــم.  زمســتانی 
مطمئنــم نمایندگان کشــورمان بــا تعصب 
عملکــرد  بهتریــن  دارنــد،  کــه  غیرتــی  و 
خواهنــد  نمایــش  بــه  را  شخصی شــان 

گذاشت.
حمیــد ســجادی، وزیــر ورزش و جوانــان در 
مراسم افتتاحیه برگزاری نمایشگاه نقاشی 
به مناسبت المپیک زمستانی اظهار داشت: 
کشورمان سه نماینده در المپیک زمستانی و 
هیات همراهی متشکل از مربی و سرپرست 
در ایــن رویــداد خواهد داشــت. ان شــاءاهلل 
من هم توفیق داشته باشم، به اتفاق رییس 
کمیته ملی المپیک بین ۲ تا سه روز در محل 
برگزاری رقابت ها هم از بازی ها دیدن کنیم و 
هم جلساتی برای دیدار با همکاران عزیزمان 
در ســطح بین المللی و قاره آســیا مخصوصا 
با مســووالن و مقامات کشــور میزبان چین 

داشته باشیم.
برگزارکنندگان ایــن  از  کــرد:  تصریــح  وی 
برنامــه و به خصــوص ســفارت چین تشــکر 
می کنــم. ســفیر چیــن فعالیت هــای بســیار 
ارزشــمندی را در کشــور مــا آغاز کرده اســت 
و مــن ســوابق این تعامــالت را کــه مطالعــه 
می کــردم، به ایــن فعالیت ها افتخــار کردم. 
البته دیروز میزبانش بودم و جلســه مفصل 
و بســیار خوبی را در خدمت ســفیر داشتیم 
که گزارش آن را دیروز)چهارشنبه( در هیئت 
دولت تقدیم کردم. ما با وزارت امور خارجه 
برنامه ریزی کرده ایم که سرفصل هایی را در 
دســتور کار همکاری قــرار دادیم و بــه نظرم 
فصل جدیدی از همکاری های ۲ کشــور در 
زمینــه ورزش و جوانان پیش روی ما اســت 
و پیشــاپیش آرزوی بــرای ۲ کشــور می کنم. 
امیدوارم ایــن نــوع تعامــالت و همکاری هــا 
سرمنشأ کارهای خیر و اتفاقات ارزشمند در 

حوزه ورزش و جوانان برای ۲ کشور باشد.
ســجادی ادامــه داد: ایــن برنامــه هنــری و 
فرهنگی اجتماعی که به ابتکار سفارت چین 
بود بــرای مــن بســیار ارزشــمند بــود، چون 
محتــوا و مفهــوم کار در خصوصــی المپیک 
زمستانی بود و به کودکان اختصاص داشت 
که جوانان آینده ما هســتند که اتفاقا با این 
نوع کارهــا می توانیــم اثــرات ارزشــمندی را 

در ورزش در ذهن این عزیزان حک کنیم.
وزیر ورزش و جوانان گفت: این نوع تعامالت 
و توافق هایی که بین ۲ کشور است سرفصل 
جدیــدی از همکاری هــای مــا اســت و افــق 
بسیار ارزشمندی را پیش روی خودم برای 

۲ کشور می بینم.
گــر توفیــق حضــور  ســجادی تصریــح کــرد: ا
پیــدا کنــم، اولیــن تجربــه مــن از بازی های 
زمســتانی خواهد بود و بسیار مشتاقم که از 
نزدیک این حضور را تجربه کنم. برگزاری این 
رویدادهــا نیــاز بــه تکنولــوژی خــاص دارد و 
کشــور چین بســیاری رویدادهــای خوبی را 
میزبانی کرده است. امیدوارم این مسابقات 

هم به بهترین شکل برگزار شود.

اتمام دور دوم
کشور   هندبال ساحلی 

با قهرمانی اصفهان

سجادی: انتظار مدال 
کاروان ایران  از 

گردان فرناندز در اولیــن دیدار خود از مســابقات در المپیک زمستانی نداریم شــا
هندبال قهرمانی مردان آسیا به برتری رسیدند.

تیم ملی هندبال مردان ایران در اولین دیــدار خود از 
سری رقابتهای قهرمانی آسیا در عربستان مقابل استرالیا به میدان رفت و 

توانست با اختالف زیاد و با نتیجه  ۳۲ بر ۱۰ به برتری برسد.
این اولیــن بازی رســمی ایران با حضور مانوئل مونتایا فرناندز ســرمربی 
اسپانیایی بود.  این بازی در شهر قطیف که حدود یک ساعت با شهر دمام 

عربستان محل اقامت بازیکنان ایران فاصله دارد برگزار شد.
نیمه اول ۱۶ - ۵ ایران:

گردان فرناندز به پایان رسید.  نیمه اول این بازی با نتیجه ۱۶ بر ۵ به سود شا
در نخستین دقیقه بازی طاهری توپ را از دست بازیکنان استرالیا ربود اما 
روی او خطا شد و ایران یک پرتاب هفت متر داشت. این پرتاب را سجاد 

استکی انجام داد که منجر به گل نشد.
اولین گل این بازی در دقیقه ۴:۱۵ نیمه اول توســط ســجاد اســتکی به 

ثمر رسید.
این بــازی از همــان ابتدا با دفاع ســنگین از ســمت بازیکنان هــر دو تیم 

همراه بود. 
گل دوم را حسین جهانی در دقیقه ۵:۲۳ به ثمر رساند. گل سوم این بازی 

نیز توسط حسین جهانی به ثبت رسید. 
اولین گل استرالیا در دقیقه ۶:۱۴ دقیقه به ثمر رسید.

محمد سیاوشــی تا پایان نیمه اول درون دروازه بود و تعداد زیادی سیو 
داشت.

اولیــن اســتراحت در نیمــه اول در دقیقه ۱۲ توســط مربی تیم اســترالیا 

درخواست شد. 
یونس آثاری بازیکن گوش راســت ۲ گل، حسین جهانی ۳ گل، سجاد 
استکی ۳ گل، محمدرضا کاظمی گوش چپ یک گل، کیارش طاهری 
۲ گل، محمد کیانی یک گل، موسوی یک گل، مجتبی حیدرپور ۲ گل 
برخی از گلزنان تیم ملی ایران در نیمه اول بودند. در دقیقه ۲۲ نیز روی 

کبیریان جو خطا شد و پرتاب ۷ متر به ثبت رسید اما تبدیل به گل نشد.
احســان ابویی در حــال ربــودن تــوپ از حریف بود کــه بــر روی امیدرضا 

سرپوشی دروازه بان نیمکت نشین افتاد و سبب شکستن صندلی شد.
نیمه دوم ۱۶ - ۵ ایران:

پرتــاب هفــت متــر اول برای ایــران گل شــد. بالفاصلــه بــر اثــر خطــای 
بازیکنان ایران تیم استرالیا نیز پرتاب ۷ متر گرفتند اما گل نشد. 

امیدرضا سرپوشــی در نیمه دوم درون دروازه قرار گرفت و چندین سیو 
داشت. محمدرضا اورعی ۴ گل، محمدرضا کاظمی ۲ گل، یونس آثاری 
۴ گل، مجتبی حیدرپور یک گل، سید مهدی موسوی ۲ گل، احسان 

ابویی اسامی برخی از گلزنان ایران در نیمه دوم بود.
دومین پرتاب هفت متر در نیمه دوم را احسان ابویی به ثمر رساند.

تیم ملی هندبال مردان ایران فردا از ساعت ۱۶:۳۰ در دومین دیدار خود 
از مرحله گروهی باید مقابل هند به میدان بروند. تیم ملی مردان ایران 

در این  مسابقات با هند، استرالیا و عربستان همگروه است.
امیدرضا سرپوشــی، محمد سیاوشــی، علی رحیمی کازرونی، مجتبی 
حیدرپور، محمدرضا کاظمی، یونس آثاری، محمد کیانی، محمد علی 
قاسمی، یاســین کبیریان جو، کیارش طاهری، محمد غالمی، سجاد 
اســتکی، پویا نوروزی نژاد، سید مهدی موســوی، مهرداد صمصامی، 
افشــین صادقی، شــهاب صادق زاده، حســین جهانی، جــالل کیانی، 
محمد رضا اورعی و احسان ابویی نفرات اعزامی به این مسابقات هستند. 
مانوئل مونتایا فرناندز هدایت تیم ملی ایران را به عهده دارد. همچنین 
کیوان صادقی به عنوان  مدیر فنی، محسن طاهری و مسعود ظهرابی 
به عنوان  مربی، فرید علیمرادی مربی دروازه بانان، علی بخشی به عنوان 
کارشناس تغذیه و تراپیست و ناصر سلیمی به عنوان آنالیزور و سرپرست تیم 

اعضای کادر فنی تیم ملی هندبال ایران را تشکیل می دهند.
بیســتمین دوره رقابت های هندبال قهرمانــی مردان آســیا و انتخابی 
مسابقات قهرمانی جهان لهستان ۲۰۲۳ از ۲۸ دی تا ۱۱ بهمن به میزبانی 
عربستان با حضور ۱۶ تیم در چهار گروه در حال برگزاری است. پنج تیم 
اول این مسابقات جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان لهستان را 
کسب خواهند کرد. تیم ملی ژاپن به دلیل ابتالی برخی بازیکنانش به 

امیکرون از حضور در این مسابقات انصراف داد.

گام قهرمانی آسیا برد قاطع هندبال ایران در اولین 
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سرمربی تیم والیبال سپاهان گفت: خطای انسانی 
همیشه وجود دارد و قطعا امری سهوی است و بحثی 
دربــاره عمــدی بــودن آن نداریم، امــا به اعتقــاد من 
برگزاری مسابقات والیبال بدون حضور ویدئو چک غیر ممکن شده است.

رحمان محمدی راد درباره شــرایط تیم اش پیش از دیدار با شــهرداری 
ارومیه، اظهار کرد: بعد از بازی با لبنیات هراز آمل یک روز در هتل المپیک 
ریکاوری کردیم. چند بازیکن ما هنوز شرایط حضورشان در بازی آینده 
مشخص نیست و پزشک تیم روی آسیب دیدگی ها کار می کند. فرهاد 
قائمی نیز در اواخر بازی با هرازآمل دچار پیچیدگی مچ پا شد و باید ببینیم 
شــرایط اش برای بازی فردا چطــور خواهد بــود. وی در خصوص حضور 
گران آملی به سالن آمده  تماشاچی در بازی مقابل هراز آمل افزود: تماشا
بودند، اما در خصوص این موضوع باید مسئوالن مربوطه نظارت کنند 

و ما اطالعی از شرایط شهرها نداریم. پس در این موضوع ورود نمی کنم و 
نمی توانم در مورد مجوز و ظرفیت نفرات نظر دهم.

سرمربی تیم والیبال سپاهان با اشاره به برد ۳ بر ۱ مقابل هراز آمل تصریح 

کرد: با وجود دراختیار نداشتن غفور و پزشکی، بازی جذابی بود و سایر 
بازیکنان نیز بازی خوبی به نمایش گذاشتند. بازیکنان ام جنگنده ظاهر 
شدند و توانستیم با یک کار تیمی خوب و هماهنگ، پیروز از زمین آمل 
کید بر حســاس بودن دیدار ســپاهان و  خارج شــویم. محمدی راد با تا
شــهرداری ارومیه افزود: بازی فردا مصاف تیم اول و دوم جدول است و 
گران اش به میدان می آید. ما نیز  ارومیه به عنوان میزبان در حضور تماشا
سعی می کنیم با تمام قوا به زمین برویم و بازی خوبی را به نمایش بگذاریم.  
وی در پایان ضمن قدردانی از باشگاه سپاهان، از نصب ویدیوچک در دو 
بازی سپاهان خبر داد و گفت: در بازی با هراز  با تالش مسئوالن باشگاه 
سپاهان، بازی با ویدئو چک برگزار شد و در بازی ارومیه نیز این مسئله تکرار 
خواهد شد تا با آرامش کافی برای مسابقه آماده شویم و اشتباهات انسانی 

به حداقل برسد و با خیال راحت روی جنبه فنی تیم کار کنیم.

سرمربی تیم والیبال سپاهان:

مسابقات والیبال بدون ویدئو چک غیر ممکن است

خبر

سرمربی تیم دو و میدانی ذوب آهن اصفهان گفت: از سال آینده با تالش مضاعف، ذوب آهن 
را به قهرمانی های گذشته برمی گردانیم.

سجاد مرادی در خصوص کسب مقام نایب قهرمانی ذوب آهن در مسابقات دو و میدانی کشور 
که هفته گذشته به پایان رسید اظهار کرد: مسابقات قهرمانی داخل سالن کشور برگزار شد، باشگاه ذوب آهن 
در این رقابت ها به مقام نایب قهرمانی رسید و تیم پلیمر خلیج فارس چون ورزشکار خارجی و تیم قوی تری داشت، 
قهرمان شد. وی با اشاره به ترکیب تیم دو و میدانی ذوب آهن در این مسابقات گفت: ترکیب تیم ذوب آهن همان 
نفراتی بودند که در مسابقات فضای باز هم بازی می کردند؛ از میان ۲۵ نفر عضو ۱۴ نفر را برای شرکت در این رقابت ها 
انتخاب کردم. سرمربی و سرپرســت تیم دو و میدانی ذوب آهن در پاســخ به این سوال که مقام نایب قهرمانی 
راضی کننده بود یا خیر خاطرنشان کرد: شرایط مسابقات و بازیکنان تیم خوب بود، نتایج خوبی هم به دست آمد؛ 
گر بیشتر هزینه می کردیم و دو و میدانی کار خارجی داشتیم می توانستیم قهرمان هم بشویم، عملکردمان  البته ا

خوب بود و من هم از این شرایط راضی بودم.
مرادی ادامه داد: مسابقات داخل سالن، انتخابی تیم ملی برای مسابقات قهرمانی داخل سالن آسیا که قرار است 

در قزاقستان برگزار شود را نیز داشتیم و من از نفرات اصلی تیم در این مسابقات استفاده نکردم.
وی از تشکیل کمپین استعدادیابی جوانان برای استفاده از آنان در رقابت ها خبر داد و تصریح کرد: با علی احسانی 
و فرشاد دادفر در حال مشورت و بررسی در مورد کمپینگ دو و میدانی ذوب آهنی ها هستیم تا از فرزندان ذوب آهن 

و کسانی که استعداد دو و میدانی دارند استفاده کنیم و در سال های آینده از آن ها در مسابقات کشوری بهره ببریم 
تا ستون های اصلی ذوب آهن باشند.

گردانم  کید کرد: شا گردانش در رقابت های آسیایی گفت و تا سرمربی تیم دو و میدانی ذوب آهن از مدعی بودن شا
در حال تمرین برای بازی های آسیایی سال آینده هستند، دو نفر از آن ها گزینه اصلی تیم ملی و کسب مدال در این 

رقابت ها هستند.
مرادی با اشاره با اینکه در مســابقات جایزه بزرگ شرکت خواهند کرد گفت: مســابقات جایزه بزرگ در الجزایر، 
کش و روسیه قرار است سال آینده برگزار شود که همراه دو و میدانی کارانم در این رقابت ها شرکت خواهیم کرد. مرا

کنون در استراحت به سر  وی در خصوص مسابقات لیگ در فصل آینده اظهار کرد: فصل جاری به پایان رسید، ا
می بریم و از اردیبهشت ماه سال آینده مسابقات فصل جدید لیگ برتر آغاز می شود.

سرمربی و سرپرست تیم دو و میدانی ذوب آهن درباره تیم فصل آینده سبزپوشان اصفهانی گفت: برای سال آینده 
دنبال جذب نفرات جدید و تمدید قرارداد با اعضای فعلی هستیم، کم و کاستی همیشه بوده است اما سعی کردیم 
با تمام تالش برای موفقیت تیم کار کنیم و با مشکالت کنار آمده ایم. مرادی در پایان در خصوص باشگاه ذوب آهن و 
محدودیت های موجود خاطرنشان کرد: باشگاه ذوب آهن در ورزش دو و میدانی ریشه دار است و بیشترین حضور 
در مسابقات باشگاه های کشور را دارد. من در کمیته های فدراسیون نیز هستم و دستم برای بستن ذوب آهن در 

راه قهرمانی بازتر است، امیدوارم ذوب آهن به شکل قهرمانی های قبلی بازگردد.

سرمربی تیم دو و میدانی ذوب آهن اصفهان:

کشور می شدیم  گر دو و میدانی کار خارجی داشتیم قهرمان  ا

خبر
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7 ۲۰ ژانویه    ۲۰۲۲ سالمت

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰۷۴8۷ مورخ 1۴۰۰/۰۶/1۰ هیات سه آقای 
محمد کاله دوزان به شناسنامه شماره ۳92 کدملی 128۶۴۰۳۵۴۵ صادره اصفهان 
فرزند حسین علی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
2۳9/1۰ مترمربع پالک شماره ۵۴ فرعی از 1۴91۵ اصلی واقع در اصفهان بخش 
۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان از مالکیت مالک رسمی گوهر ترک مورنانی 
از سند ۳۴9۵۵، ۴9/12/1۳ دفترخانه ۵ اصفهان را تایید گردید. رای شماره 
1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰۷۴88 مورخ 1۴۰۰/۰۶/1۰ هیات سه آقای حسین آقازاده 
به شناسنامه شماره 1۷18۳ کدملی ۰۰82۰۶۶۳۳۷ صادره تهران فرزند داود نسبت 
به نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 2۳9/1۰ مترمربع پالک 
شماره ۵۴ فرعی از 1۴91۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک 
شمال اصفهان از سند ۶۳۷۵۶، 98/11/1۰ دفترخانه 1۷۳ اصفهان را تایید گردید. 
رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰۷۴89 مورخ 1۴۰۰/۰۶/1۰ هیات سه آقای مهدی 
آقازاده به شناسنامه شماره ۶18 کدملی 1291۰۵۴۰۳۰ صادره اصفهان فرزند داود 
نسبت به نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 2۳9/1۰ مترمربع 
پالک شماره ۵۴ فرعی از 1۴91۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و 
امالک شمال اصفهان از سند ۶۳۷۵۶، 98/11/1۰ دفترخانه 1۷۳ اصفهان را تایید 
گردید. رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰۷۴9۰ مورخ 1۴۰۰/۰۶/1۰ هیات سه خانم 
عذرا کاله دوزان به شناسنامه شماره ۳9۳ کدملی 128۶۴۰۳۵۵۳ صادره اصفهان فرزند 
حسین علی نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 2۳9/1۰ 
مترمربع پالک شماره ۵۴ فرعی از 1۴91۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت 
اسناد و امالک شمال اصفهان از مالکیت مالک رسمی گوهر ترک مورنانی از سند ۳۴9۵۵، 
۴9/12/1۳ دفترخانه ۵ اصفهان تایید گردید. رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰۷۴91 
مورخ 1۴۰۰/۰۶/1۰ هیات سه آقای رضا کاله دوزان به شناسنامه شماره ۵2۳9۷ 
کدملی 1281۶21۰۴8 صادره اصفهان فرزند حسینعلی نسبت به دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 2۳9/1۰ مترمربع پالک شماره ۵۴ فرعی 
از 1۴91۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
از مالکیت مالک رسمی گوهر ترک مورنانی از سند ۳۴9۵۵، ۴9/12/1۳ دفترخانه ۵ 
اصفهان را تایید گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی 
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/1۰/1۵، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/۳۰ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

موسوی – 12۵۴۵8۷ / م الف

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

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۶1۷۰، تاریخ: 1۴۰۰/۰9/2۵، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1۳9۰/۰9/2۰ با حضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات 
تشکیل و پرونده کالسه 1۴۰۰11۴۴۰2۰۰۶۰۰1۴۴۳ مربوط به تقاضای آقای/خانم 
ماشاالله نجارپور فروشانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از 
پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. 
هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با 
سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل 
ثبت در صفحه ۳8۳ دفتر ۶۳9 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 ماشاالله نجارپور فروشانی به شناسنامه شماره ۴ کدملی 
۶1۳98۷9۶۴۷ صادره فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت ۶۰/۷۰ مترمربع پالک شماره 8۶8 فرعی از 1۵9 اصلی واقع در اصفهان 
بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رأی خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال 
به طول 1۰/18 متر دیواریست به باقیمانده، شرقا به طول ۶ متر دیوار به دیوار 8۶۷ فرعی، 
جنوبا به طول 1۰/18 متر دیوار به دیوار پالک 8۶9، غربا به طول ۶ متر درب و دیواریست 
به گذر، حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت 
اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/1۰/1۵، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/۳۰ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

نبی اله یزدانی – 12۵۳۷۴۶ / م الف

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه(
 ،1۴۰۰/1۰/28 گهی:  آ تاریخ   ،1۴۰۰۰۳9۰21۴1۰۰۰۰۵۷ گهی:  آ شماره 
گهی مزایده پرونده شماره بایگانی  شماره پرونده: 1۳99۰۴۰۰2۰۰۳۰۰۴۷91، آ
1۴۰۰۰۰۰۳8، یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 2۴۰۴ فرعی از 
۴۰9 اصلی )دو هزار و چهارصد و چهار فرعی از چهارصد و نه اصلی( واقع در بخش 1۶ 
ناحیه ۰۰ حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان ششدانگ به مساحت عرصه 
2۰۰ مترمربع مشخصات ملک بازگشت به نامه شماره 1۴۰۰۰۵8۰21۴1۰۰۰9۰۷ 
مورخ 1۴۰۰/۰۶/21 طبق سوابق سیستم جامع امالک وضعیت ثبتی پالک 2۴۰۴ 
فرعی از ۴۰9 اصلی بخش 1۶ اصفهان به شرح ذیل اعالم می گردد. مشخصات ملک 
به شماره 2۴۰۴ فرعی از ۴۰9 اصلی مفروز و مجزا شده از 1۷8۷ فرعی از اصلی مذکور 
به مساحت 2۰۰ مترمربع مالکیت: علی موحدیان عطار فرزند محمدحسین شماره 
شناسنامه 22۳۵2 تاریخ تولد 1۳۳۳ دارای شماره ملی ۴۷22۳9۶81۷ با جز سهم 
1.۵ از کل سهم ۶ بعنوان مالک یک ممیز پنج دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و 
اعیان، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۵۴۴۳۴8 سری سال که در صفحه 
2۰۰ دفتر امالک جلد ۳9۰ ذیل شماره 9۳۶۷8 ثبت و صادر گردیده است. محدودیت 
یک مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره 1۴۰۰۰۵8۰21۴1۰۰۰۰۷۵ مورخ 
1۴۰۰/۰1/29 صادره از واحد اجرای اسناد رسمی شاهین شهر به میزان یک ممیز پنج 
دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان ملکی )موحدیان عطار( بازداشت می باشد. 
مورد مزایده یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ واقع در شاهین شهر خیابان شهید همت 
فرعی یک شرقی سمت شمال فرعی پالک 21 کدپستی 8۳189۷8۳۷1 طبق نظر 
کارشناس رسمی دادگستری ملک شاهین شهر خیابان شهید همت فرعی یک شرقی 
سمت شمال فرعی پالک 21 مشخصات فنی موضوع کارشناسی: ملک موردنظر یک باب 
ساختمان مسکونی با موقعیت شمالی و اسکلت باربر دیوار آجری و سقف تیرچه بلوک با 
نمای آجر می باشد. ساختمان دارای سه اتاق خواب، آشپزخانه اپن با کابینت چوبی-فلزی 
سالن پذیرایی، سرویس های بهداشتی، تراس مسقف و حیاط می باشد. پوشش کف اتاق 
خوابها سرامیک، پوشش کف سالن پذیرایی سرامیک و پوشش کف آشپزخانه سرامیک 
می باشد. سطح رویه دیوار آشپزخانه کاشی شده بود. دربهای داخلی چوبی و درب و 
پنجره روبه تراس فلزی می باشند. دو اتاق خواب دارای کمد چوبی می باشند. سیستم 
گرمایش پکیج و رادیاتور و سیستم سرمایش کولر آبی است. پوشش کف حیاط موزاییک و 
سطح رویه دیوار حیاط از سمت داخل و از سمت گذر آجرنما می باشد. پوشش کف تراس 
مسقف سرامیک شده است. مساحت عرصه طبق سند 2۰۰ مترمربع و مساحت اعیانی 
با احتساب تراس مسقف در حدود 12۰ مترمربع اندازه گیری گردید. ترک های سازه ای 
با ضخامت حدود ۳ الی ۵ میلیمتر در اتاق خوابها و آشپزخانه مشاهده گردید. باتوجه به 
درنظرگرفتن موقعیت، متراژ، کیفیت و قدمت بنا و قیمت های روز معامالتی و کلیه عوامل 

موثر در تعیین ارزش زمین و ساختمان ارزش ملک مذکور جمعا مبلغ ۴/۳۷۵/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال برآورد و اعالم می گردد که از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1۴۰۰/11/18 در 
واحد اجرای اسناد رسمی شاهین شهر واقع در شاهین شهر خیابان مدرس به مزایده 
گذارده می شود. مزایده برای یک ونیم دانگ از ششدانگ پالک ثبتی شماره ۴۰9/2۴۰۴ 
)دو هزار و چهارصد و چهار فرعی از چهارصد و نه اصلی( واقع در بخش 1۶ شاهین شهر 
از مبلغ ۴/۳۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال )چهارصد میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار تومان( 
شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به 
ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 
و مصرف درصورتی که مورد مزایده دارای آنها با شد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده درصورت وجود مازاد وجوده پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد. ضمنا این آگهی در یک 
نوبت در روزنامه سیمای شهر چاپ اصفهان مورخ 1۴۰۰/1۰/۳۰درج و منتشر می گردد 
و درصورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه 
مزایده برنده باید مبلغ ده در صد ازمبلغ پایه مزایده به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار 
یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده به همراه تقاضای کتبی و ارایه کارت شناساییی معتبر 
الزامی بوده و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از 
تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و درصورتی که ظرف مهلت مقرر مانده 
فروش را به حساب سپرده واریز نکند ده درصد واریز شده قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شد. دراین صورت مزایده به بستانکار واگذار می گردد. رشید توکلی 

مسوول واحد اجرای اسناد رسمی شاهین شهر - 12۶۳۰۵۶/ م الف

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

نظربه اینکه برحسب درخواست وارده به شماره 1۴۰۰21۷۰2۰۰8۰1۴۴2۴ مورخ 
1۴۰۰.۰9.18 آقای رمضان کاویانی شهرضا فرزند یداله به شناسنامه شماره ۳8 
صادره از حوزه شهرضا مالک تمامت نه-شانزدهم حبه مشاع از ۷2 ششدانگ پالک 
ثبتی شماره 1. ۴۷ اصلی که به شماره 22۷ اصلی تبدیل گردیده است واقع در لورک 
وصف بخش یک ثبتی شهرضا خواستار پرداخت بها یک-هشتم اعیانی مقدار فوق 
را نموده است که طبق سوابق بها-یک هشتم اعیانی فوق الذکر متعلق است به خانم 
زهرا محمدتقی خان میرپنج، همسر مرحوم اسمعیل رکنی که دراجرای تبصره یک 
ع جهت  ک کشور موضو ذیل ماده 1۰۵ آیین نامه اصالحی قانون ثبت اسناد و امال
ارزیابی بها یک-هشتم اعیانی میزان مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری طی 
نامه شماره 1۴۰۰21۷۰2۰۰8۰1۴۵۶۴ مورخ 22. ۰9. 1۴۰۰ به کانون کارشناسان 
رسمی دادگستری استان اصفهان ارسال که کانون مذکور طی نامه شماره ۰1. ۳۳811. 
1 مورخ 12. 1۰. 1۴۰۰ به وارده 1۴۰۰21۷۰2۰۰8۰1۶212  مورخ 18. 1۰. 1۴۰۰ 
با ارسال گزارش ارزیابی، کارشناس مربوطه اعالم نموده است »محل معرفی شده مورد 
بازدید فاقد هرگونه اعیانی )درب، دیوار، ساختمان و اشجار( می باشد و باعنایت به اینکه 
امالک لورک فاقد حقابه است.  لذا دراجرای تبصره یک ذیل ماده 1۰۵ آیین نامه اصالحی 
قانون ثبت اسناد و امالک کشور هیچ بهایی به یک هشتم اعیانی تمامت نه-شانزدهم 
ک صدراالشاره تعلق نمیگیرد« و چون آقای رمضان  حبه از ۷2 حبه شش دانگ پال
کاویانی شهرضا اعالم نموده است که هیچ گونه آدرس و اطالعی از مالک بهاء ندارد و 
ذینفع فاقد نشانی و مجهول المکان است، لذا دراجرای تبصره یک ماده  1۰۵ آیین نامه 
گهی می شود تا چنانچه از ذینفع  فوق الذکر مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آ
)مالک بها خانم زهرا محمدتقی خان میرپنج، همسر مرحوم اسمعیل رکنی یا نماینده 
قانونی وی( تضییع حقی شده باشد می تواند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک ماه 
به دادگستری شهرستان شهرضا مراجعه و گواهی طرح دعوی را از دادگستری شهرضا 
اخذ و به این اداره ارایه نماید، بدیهی است درصورت عدم مراجعه ذینفع یا نماینده قانونی 
وی به مراجع قضایی در مدت تعیین شده و عدم ارایه گواهی طرح دعوی، سند مالکیت 
متقاضی بدون استثنا بها یک-هشتم اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد و درصورت 

رسیدن اعتراض، ادامه عملیات ثبتی موکول به حکم نهایی دادگاه می باشد. مرتضی 
قدیری سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا – 12۶2۵92 / م الف

آگهی مزایده
شماره: 99۰1۷۳۶  اجرا، تاریخ: 1۴۰۰/1۰/1۵، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 99۰1۷۳۶ له خانم فهیمه عابدی علیه خانم ها 
خدیجه مختاری و ریحانه باقرپور به خواسته مطالبه مبلغ 1۰۳129۰۰۰۰ ریال در حق 
محکوم له و مبلغ ۵1۵۶۵۰۰۰ ریال حق االجرای دولتی درنظردارد اموال احدی از محکوم 
علیهم خانم ریحانه باقرپور شامل 1.کولرگازی جم کول مدل 12۰۰۰ به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ 
ریال 2.کباب سیخ گیر ساخت گروه صنعتی تالش ماشین سپاهان به مبلغ 19۰۰۰۰۰۰۰ 
ریال ۳.تابلو شبرنگ روان )ال ای دی( به ابعاد تقریبی 8*2 منصوب به سر درب رستوران 
به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۴. فر برنج دوقلو چهار درب )در حد اسقاط ولی قابل استفاده( 
به ابعاد 1/8۰*9۰*9۰ به مبلغ 2۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۵.دکوراسیون چوبی نوشته )آفاق( 
)شامل پیشخوان ام دی اف به ابعاد ۶۵*1/۳۰*۴/۷ متر و دکوراسیون باالی پیشخوان 
ساخته شده از چوب روسی ۶/8۰*1/۷۰ متر همراه با فلز( به مبلغ ۳2۵۰۰۰۰۰۰ ریال 
واقع در درچه خیابان امام رضا مقابل امام زاده پالک 19 رستوران آفاق را از طریق مزایده 
به فروش برساند. لذا جلسه مزایده در تاریخ چهارشنبه 1۴۰۰/11/1۳ ساعت 9 صبح در 
محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد. طالبین 
می توانند ۵ روز قبل از روز مزایده به نشانی فوق مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید 
نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار می بایستی ده 
درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب 
سپرده دادگستری واریز نماید درغیراینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده 
به نفع دولت ضبط خواهد شد. شایان ذکر است اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل 
مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست ده درصد بهای مال را 
طی یک فقره چک تضمین شده در وجه اجرای احکام مدنی دادگستری آماده و با در دست 
داشتن اصل و کپی چک و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام 
مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل 
فیش سپرده تحویل اجرا نمایید. مدیر و دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 

خمینی شهرـ  علی حسن زاده – 12۶2۰2۰ / م الف

آگهی رای اصالحی
شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۳۰81، رای اصالحی: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده 
و مستندات ضمیمه شامل سند 1۰2۰89 مورخ ۷8/۰۶/2۷ و مالحظه نقشه ملک و 
گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی 
نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات 
متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم 
تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم کیوان ملکوتی 
ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 219۳۴ کدملی 1292۳۷2۵۷۵ صادره اصفهان 
فرزند محمدحسین نسبت به 1۴/۴ سهم از ۷2 سهم یکباب باغ به مساحت 12۴9۳.2۷ 
مترمربع پالک شماره فرعی از 1۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۵/۴1 متر و ۴۰/۰۵ 
متر و ۶2/۵۰ متر و ۷/۷۳ متر دیواریست به باقیمانده 1۰۰ اصلی، شرقا به طول ۷/۴۶ 
متر و 1۰۵/1۷ و ۷/1۴ متر دیواریست به کوچه، جنوبا به طول ۷/۵۷ و ۴۶/29 و 1/۵۵ و 
1/1۰ و ۵۶/۵۵ و1۶/19 دیوار و درب است به کوچه، غربا به طول 1۰۶/82 و 8/۰8 متر 
دیواریست به کوچه حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد 
اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند 
مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. رییس اداره ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر نبی اله یزدانی – 12۶2291 / م الف

آگهی

کی ها را افزایش دهیم؟  چگونه تاریخ انقضای خورا
بهترین زمــان برای میــل کردن 
کی هــا زمانی اســت که تازه  خورا
هســتند؛ اما با چند ترفند ساده 
می توان زمان انقضــای آن ها را بــرای مدت کوتاه 

افزایش داد. 
شرکت های تولیدکننده مواد غذایی برای تعیین 
تاریــخ انقضــای محصــوالت خــود، آزمایش های 
متفاوتــی انجــام می دهنــد. تمــام معیار هایــی 
کــه در ایــن آزمایش هــا وجــود دارنــد، مــورد تایید 
ســازمان های جهانــی بهداشــت و اســتاندارد 

هستند.
این تاریخ های انقضا باید رعایت شوند تا سالمتی 
ما تهدید نشود؛ اما با چند ترفند ساده که در ادامه 
گزارش به آن ها اشــاره شده اســت، می توانید این 

تاریخ انقضا را برای مدت کوتاهی افزایش دهید.
1. فریزر کردن

کی در جای سرد و جلوگیری  قرار دادن هر چیز خورا
از فاســد شــدن آن ، از ســالیان بســیار دور بــرای 
انســان ها ثابــت شــده اســت؛ یعنــی از زمانــی کــه 
انســان های اولیــه شــکار های حیوانی خــود را در 
مکان های بسیار سرد مانند یخچال های طبیعی 

قرار می دادند.
کنون نیز این موضوع به اثبات علمی رسیده  هم ا
است.  مولکول های فسادزا در سرما به هیچ عنوان 
شــیوع پیدا نمی کننــد؛ مگر ایــن که مدت بســیار 

زیادی را در آن مکان گذرانده باشند.
کــی خــود را در  در صورتــی کــه می خواهیــد خورا
فریزر قرار دهید، حتما آن را درون یک پالســتیک 
ج کنید تا  گذاشــته و هرگونه هوا را از داخل آن خار

کسیژن موجود باعث فاسد شدن نشود. ا
۲. ترشی و مربا

کی ها را در  برخی مواقع ممکن است بعضی از خورا
حجم زیاد خریداری کنید و تا زمان فاســد شــدن 
آن هــا، برنامــه ای بــرای میل کردنشــان نداشــته 
کی ها  باشــید. در این مواقــع می توانید ایــن خورا
مانند انواع میوه و صیفی جات را به مربا یا ترشــی 
تبدیــل کنیــد و تــا مــدت طوالنــی در وعده هــای 

صبحانه یا کنار غذا میل کنید.
۳. اول بپزید بعد نگه دارید

کی ها به خصوص سبزی ها را زمانی  برخی از خورا
که پخته شده باشند، زمان بیشتری می توانید در 

فریزر یا یخچال نگه دارید تا فاسد نشوند.

ک تغذیه  سبزی ها پیش از چیده شدن از آب و خا
می کنند و زمانی که تازه هستند نیز به عنوان یک 
گیاه زنده شناخته می شوند. همین امالح معدنی 
در ســبزیجات می تواننــد بــه زودی باعــث خراب 
شــدن آن ها شــوند. پس ابتدا آن ها را بپزید تا این 

امالح از بین بروند، سپس در فریزر قرار دهید.
۴. جعبه نان بهترین راه برای نگهداری نان

ترکیب آرد با آب باعث ایجاد مولکول هایی می شود 
کسیژن حساس هستند؛ به همین  که برابر هوا و ا
دلیل در صورتی که نان درون پالســتیک یا جعبه 
نان قرار نگیرد، به سرعت خشک شده و شروع به 

گر می خواهید نان را  کپک زدن می کند؛ بنابراین ا
برای مدت طوالنی نگه دارید، آن را فریز کنید. در 

غیر این صورت حتما درون جعبه نان قرار دهید.
۵. نگهداری صیفی جات در جای سرد و 

تاریک
بسیاری از صیفی جات و دسته ای از سبزی ها در 
صورتی که در مکان های نسبتا ســرد و تاریک قرار 
بگیرند، دیر تر از وضعیت عادی خراب می شوند. 
کی را تازه میل کرد؛ اما این  البته بهتر است هر خورا
روش می تواند برای مدت کوتاهی تاریخ انقضای 

آن ها را افزایش دهد.

سالمت
پیکا یک نوع اختالل خوردن است که فرد را به 
مصرف مــوادی کــه ارزش غذایی ندارنــد، وادار 

می کند. 
کی را در دهان  خردســاالن اغلب اقالم غیر خورا
می گذارنــد. زیــرا کنجــکاو دنیــای اطــراف خود 
هســتند؛ اما بچه های مبتال بــه پیکا فراتــر از آن 
هستند و گاهی اوقات چیزهایی می خورند که 

می توانند منجر به مشکالت سالمتی شوند.
       عالئم و نشانه های پیکا چیست؟

افــراد مبتــال به پیــکا هــوس می کننــد مــواد غیر 
ک، ســنگ، کاغذ، یخ، مداد  کی مانند خا خورا
شمعی، مو، تراشه های رنگ، گچ و مدفوع را در 

دهان بگذارند.
مشکالت سالمتی که ممکن اســت در کودکان 
خ دهــد، بســته بــه آن چــه که  مبتــال بــه پیــکا ر

می خورند می تواند شامل موارد زیر باشد:
نارسایی کمبود آهن، مسمومیت با سرب، 

ک یا تراشه رنگ با سرب یبوست یا  خوردن خا
اسهال، خوردن چیزهایی که بدن نمی تواند 

       هضم کند مانند مو
ک یا  عفونت های روده ای، ناشی از خوردن خا
مدفوع دارای انگل یا کرم انسداد روده، خوردن 
چیزهایی که روده را مسدود می کند، صدمات 

دهان یا دندان
       چه چیزی باعث پیکا می شود ؟

پزشکان دقیقا نمی دانند چه چیزی باعث ایجاد 
پیــکا می شــود؛ امــا در افــراد مبتال به مشــکالت 
رشــدی، مانند اوتیســم یا ناتوانی های ذهنی، 
مشکالت ســالمت روان مانند اختالل وسواس 
فکری یا اسکیزوفرنی، ســوء تغذیه یا گرسنگی، 
مواد غیر غذایی ممکن است به ایجاد احساس 

سیری کمک کنند.
ســطوح پایین مواد مغــذی مانند آهن یــا روی 
ممکــن اســت باعث ایجــاد هوس هــای خاص 

شود.
پیکا اغلب در کودکانی که در فقر زندگی می کنند 
یا در افرادی که مورد آزار و اذیت یا بی توجهی قرار 

گرفته اند، دیده می شود.
بیشــتر موارد پیکا در کــودکان خردســال و زنان 
باردار اتفاق می افتــد؛ البته برای بچه هــای تا ۲ 
سال طبیعی است که چیزهایی را در دهان خود 
بگذارند. بنابراین این رفتار معموال یک اختالل 

در نظر گرفته نمی شود، مگر این که کودک بزرگتر 
از ۲ سال باشد.

Pica معمــوال بــا بزرگتــر شــدن بچه هــا بهبــود 
می یابد؛ اما برای افرادی که نگرانی های مربوط 
به رشد یا سالمت روان دارند، هنوز هم می تواند 

در مراحل بعدی زندگی مشکل ساز باشد.
       پیکا چگونه تشخیص داده می شود؟

گر فرد حداقل یک ماه این کار را انجام داد، این  ا
رفتــار برای ســن یا مرحله رشــد کــودک طبیعی 
نیســت و کــودک دارای عوامل خطر بــرای پیکا 

مانند ناتوانی رشد است.
پزشکان ممکن است موارد زیر را انجام دهند:

کم خونی یا ســایر مشــکالت تغذیه ای را بررسی 
کنند.

سطح سرب را در خون آزمایش کنند.
آزمایش مدفوع برای بررســی وجود انگل انجام 

دهند.
برای یافتن آن چه کودک خورده است یا بررسی 
مشــکالت روده، مانند انســداد، اشعه ایکس یا 
ســایر آزمایشــات تصویربرداری را در دســتور کار 

قرار دهند.
       پیکا چگونه درمان می شود؟

پزشــکان می تواننــد بــه والدین کمــک کنند تا 
رفتارهای مرتبــط با پیــکا را مدیریــت و متوقف 
کنند. برای مثال آن هــا می توانند بــا والدین در 
مــورد راه هایــی کار کنند تــا از دریافت مــواد غی 
رغذایی بچه هــا جلوگیری کننــد. آن ها ممکن 
است قفل های ضد کودک و قفسه های بلند را 
برای دور نگه داشتن وسایل از دسترس توصیه 

کنند.
کمــک  کــودکان مبتــال بــه پیــکا بــه  برخــی از 
روانشــناس یا ســایر متخصصان ســالمت روان 
گر این درمان ها مؤثر واقع نشــدند،  نیاز دارند. ا

پزشکان می توانند داروها را نیز تجویز کنند.

که به غذا مربوط نیست!  اختالل تغذیه ای 

دانستنیها

وســایل شــخصی، آن دسته ای هســتند که با 
کتری جذب کرده و باید در  استفاده دیگران، با
مدت مشخصی تعویض شوند.  یک نکته قابل 
توجه که کمتر کسی راجع به وسایل شخصی 
به آن توجه می کند، این است که این وسایل به 
طور مرتب باید در مدت زمان مشخصی تعویض 
کتری هــای زیــادی را به خود  شــوند؛ چرا کــه با
جذب می کنند و وجود این باکتری ها حتی برای 

صاحب آن وسیله هم بیماری ایجاد می کند.
در ادامه ایــن گــزارش بــه چند مــورد از وســایل 
شــخصی و مــدت زمــان تعویــض آن هــا اشــاره 

شده است:
ک 1. مسوا

ک شــما یک جزء حیاتی برای بهداشت  مسوا
گر تاریــخ مصرف آن  دهــان و دندان اســت؛ اما ا
تمام شــده، ممکن اســت در تمیز نگه داشتن 

دندان های شما بی تاثیر باشد.
۲. کتانی ورزشی

کتانی های ورزشــی، بالشتک های مخصوص 
دارنــد که از ایجاد فشــار به نقاط حســاس بدن 
مانند ســتون فقــرات و زانو جلوگیــری می کند. 
زمانی که مدت اســتفاده از یک کتانی بــه درازا 
بکشــد، این بالشــتک ها از بین می روند و انواع 

بیماری های استخوانی به سراغمان می آیند.
۳. حوله حمام

حوله حمام نیز یکی دیگــر از آن مواردی اســت 
که حتما باید به صورت شخصی از آن استفاده 
شــود. تار و پود حوله حمام بعد از مدتی از بین 
می رود و باعث بروز انواع بیماری های پوستی و 

مویی خواهد شد.
۴. دارو

دارو یکی از راه ها برای دور کردن بیماری و راهی 
برای بهبود است؛ اما در صورتی که مدت زمان 
اســتفاده از آن تمام شده باشــد، نه تنها باعث 
بهبود نمی شود، بلکه باعث بروز بیماری های 

مختلف و بعضا جبران ناپذیر خواهد شد.
۵. شانه مو

شــانه مو پــس از اســتفاده طوالنــی بســیاری از 
کتری هــای موجــود در هــوا را به خــود جذب  با
می کند و آن ها را به مو و پوست سر شما انتقال 

می دهد که بغضا باعث کچلی خواهد شد.

دانستنیها
۶ وسیله شخصی که 

باعث بیماری می شوند 

یــک متخصــص بیماری هــای 
عفونی به تشــریح راه های انتقال 
بیماری سالک به انسان پرداخت. 
محمدرضا صالحی متخصص بیماری های عفونی 
کثر  گفت: ســالک نوعی بیماری انگلی اســت که در ا
موارد باعث بیماری پوســتی می شــود. در گذشــته 
تعداد روستا های کشور بیشتر بود و حشرات بیشتری 
در اطراف انسان بودند و بیماری سالک بیشتر دیده 

می شد.
او می گوید که در حال حاضر با توجه به گسترش زندگی 
شــهری و بهبــود وضعیت بهداشــت کمتــر بیماری 
سالک مشاهده می شد. ناقل اصلی این بیماری پشه 
کی است که انواع مختلفی دارد به طوری که پشه  خا

پس از گزش انگل را به بدن انسان منتقل می کند.
به گفته این متخصص بیماری عفونــی جای گزش 
پشه مانند جوش است و جوش کم کم دچار قرمزی 

می شــود و نهایتــا پوســته ریــزی صــورت می گیــرد و 
کثــر زخم های کوچــک خود  زخم ایجاد می شــود. ا
گر زخم بزرگ باشــد باید  به خود بهبود پیدا می کند ا

درمان های الزم صورت بگیرد.
صالحی می گوید که در جا هایی که حشرات هستند 
بایــد از کرم های ضدگزش حشــره اســتفاده کــرد. در 
کی وجود دارد بهتر است سم  مکان هایی که پشه خا

پاشی انجام شود.

عالئم بیماری سالک و راهکار های پیشگیری از آن 

سالک
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در این خبر نحوه استفاده از قابلیت Spoiler گه به 
تازگی به تلگرام اضافه شده، آورده شده است. 

تلگــرام یکــی از شــبکه های اجتماعــی محبــوب 
اســت. این پیــام رســان خارجــی قابلیت هایــی 
همچون تماس تلفنی، ارسال صدا، ویدئو و تصاویر 

و چت مخفیانه را دارد.
تلگرام به تازگی قابلیت  Spoiler  را به پیام رسان خود 
اضافه کــرده اســت. این قابلیت بــه کاربران کمک 
می کند تا قسمتی از متن های ویدئوها، کتاب های 
الکترونیکی و فیلم ها را  به صورت مخفی در چت های 
شخصی و گروهی ارسال کنند. این ویژگی در به روز 
رسانی نسخه های اصلی، دســکتاپ تلگرام برای 

ویندوز، مک یا لینوکس، قابل اجرا است.
       نحوه استفاده از قابلیت Spoiler برای 

پیام های تلگرام
ابتدا برنامــه تلگــرام را باز و به آخرین نســخه بــه روز 
رسانی کنید. سپس به صفحه گروه یا شخصی که 
می خواهید به او پیام دهید و از این قابلیت استفاده 
کنید، بروید. یک پیام متنــی را  تایپ کنید. در این 
مرحله عبارت مورد نظر را انتخاب و  روی آن کلیک 

راســت کنید. پس از آن روی گزینه اســپوالیر ضربه 
بزنیــد. در وینــدوز نیز شــما بــا انتخــاب کلیدهای 
کنترل شیفت P می توانید عبارات مورد نظرتان را از 
مخاطب مخفی کنید. پس از این مراحل پیام خود 
را با کلید اینتر ارسال کنید. عبارات انتخاب شده با 
کستری و در مک  قالب بندی اسپویلر در ویندوز خا

نیز سیاه مشاهده می شوند.
گفته شده در گوشی های آیفون و آیپدها کافی است 
متن مورد نظرتان را فشــار دهید و پــس از آن گزینه  
Spoiler را انتخاب کرده و ســپس ارسال کنید.این 
قابلیت در مخاطبان آیفون  به صورت یک انیمیشن 

یا ابر دانه برای مخاطب ارائه می شود.

در این خبر نحوه اضافه کردن و نام بردن از دیگران 
گرام آورده شده است.  در استوری اینستا

گرام یکی از محبوب ترین شبکه اجتماعی  اینستا
اســت که افراد زیادی از آن اســتفاده می کنند. این 
برنامه چندین ویژگی از جمله  استوری، گذاشتن 
پســت ها و پخــش زنــده را بــه کاربــران خــود ارائــه 
گرام قابلیتی اســت که  می دهد. استوری اینســتا
به شــما امکان می دهد تمام لحظات روزتــان را با 

ک بگذارید. دیگران به اشترا
گرام یکی از قابلیت های مهم این  استوری اینستا
برنامه است که به کاربران امکان می دهد عکس ها 
و ویدئوهای خود را به مدت ۲۴ ساعت با مخاطبان 
ک بگذارند. در ادامه این مطلب به  خود به اشــترا

گرام را آموزش  شما نحوه نام بردن از افراد در اینستا
می دهیم.

ک گذاری عکس یا ویدئو به  می توانید هنگام اشترا
استوری خود متن، ایموجی یا نقاشی اضافه کنید 
و حتی از شخصی نام ببرید. وقتی نام شخصی را در 
استوری خود ذکر کنید، مخاطبانتان با کلیک روی 
نام به صفحه شخصی  کاربر می روند. افرادی که از 
آن ها نام می برید یک اعالن دریافت می کنند که به 
آن ها می گوید شما نامشان را در استوری خود ذکر 
کرده اید. آن ها همچنین یک پیام مستقیم از شما 
دریافت می کنند که شامل پیش نمایشی از داستان 
شما است. گفته شده، در هر عکس یا ویدیوئی که 
ک می گذارید، می توانید  در استوری خود به اشترا

کثر نام ده نفر را ذکر کنید. حدا
گرام را در گوشی هوشمند خود باز کنید.  ابتدا اینستا
روی استوری در باالی صفحه ضربه بزنید، سپس 
یک عکس یا ویدئــو را انتخاب کرده و ســپس روی 

Aa ضربه بزنید.
در ایــن مرحلــه روی @ کلیک کــرده و ســپس نام 
 Done کاربری شخص مورد نظر را تایپ کنید. روی
ضربه بزنید و در آخر روی گزینه Send to کلیک کنید.

ک  در این خبــر به نحــوه ضبط، پخــش و به اشــترا
گذاری جلسات Space در توئیتر اشاره شده است. 

توئیتر اخیــرا قابلیــت ضبــط Spaces را اضافه کرده 
اســت. این ویژگی برای مدتی در دسترس کاربران 
منتخب بود، امــا از هفته گذشــته، توئیتر به همه 
میزبان ها اجــازه می دهد تــا Spaces خــود را ضبط 
کنون، این پلتفرم یک راهنمای کوچک در  کنند. ا

مورد نحوه ضبط Spaces منتشر کرده است.
توئیتر ضبــط Spaces را به عنوان راهی بــرای ادامه 
مکالمه حتی پس از پایان Space معرفی کرده است. 
توئیتر در مورد در دسترس بودن این ویژگی گفت: 
"در عین حال، Space این اطمینان را به شنوندگان 
می دهد که هیچ فضایی را در مورد موضوعات مورد 
عالقه خود از دست ندهند. " در این گزارش به چند 

مرحله ساده، نحوه ضبط Space اشاره می کنیم.
Space ک گذاری        نحوه  ضبط، پخش و اشترا

هنگام ایجــاد یــک اتــاق صوتــی،  Record Space را 
بزنید. هنگام ضبط، یک لوگو در باال ظاهر می شود 
کــه نشــان می دهــد Space در حــال ضبط اســت. 
هنگامی که جلسه به پایان می رسد، فقط میزبان 
ک گذاشتن فضای ضبط  پیوندی برای به اشــترا

شده از طریق یک توئیت می بیند و می توانند توئیت 
ک بگذارند. را با دنبال کنندگان خود به اشترا

ک گذاری توئیــت، میزبان هــا گزینه  قبــل از اشــترا
»Edit Start Time« را خواهنــد داشــت کــه به آن ها 
اجازه می دهد تا زمان های غیر مفید داخل گفتگو را 
برش دهند. همچنین این ویژگی به میزبان کمک 
می کند تا در گفتگو های طوالنی تنها قسمت های 
مهم را جدا کند. برای پخش یک Spaces، کاربران 
 »Play Recording« می توانند به سادگی روی دکمه
کلیــک کننــد. میزبان هــا می تواننــد Space را در 
پوشــه "data" دانلــود داده خــود بارگیــری کننــد. 
 Delete« آن هــا همچنیــن می تواننــد در هــر زمــان
Recording« جلسات ضبط شده را انتخاب کنند.

ک کردن تاریخچه  در این خبر به راهکارهایی برای پا
گرام اشاره شده است.  جستجو در اینستا

گرام یکی از پلتفرم های معروفی اســت که  اینســتا
کنون این  کاربران متعددی از آن استفاده می کنند. ا
پلتفرم منبــع درآمد مناســبی بــرای کاربران شــده 
اســت. شــاید بــرای شــما هــم پیــش آمــده باشــد 
ک  کــه بخواهیــد تاریخچــه جســتجوی خــود را پــا
ک کــردن تاریخچــه موتور  کنیــد. در ادامــه نحوه پا

گرام آمده است. جستجوی اینستا
گرام کلمــه ای  وقتــی در موتــور جستجوی اینســتا
را تایــپ می کنیــد، موضوعــات جســتجو شــده 
در ایــن پلتفرم ذخیــره می شــود. شــما می توانید، 
تاریخچــه جســتجوهای خــود را هــر زمان کــه نیاز 
ک کنید. در آیفون یا تلفن اندرویدی،  داشــتید، پا
ک کــردن تاریخچــه  گرام بــرای پــا از برنامه اینســتا

جستجوی آن  استفاده می شود.
ک کردن تاریخچه جستجو         نحوه پا

گرام از طریق تلفن همراه:  در اینستا
گرام را روی گوشــی خــود  ابتــدا اپلیکیشن اینســتا

نصب کنید. 
سپس در پایین صفحه سمت راســت، روی نماد 

نمایه خود ضربه بزنید.
در نمایه باز شده، روی »تنظیمات«کلیک کنید. 

سپس در صفحه تنظیمات، در نوار کناری سمت 
چپ، روی "Privacy and Security"ضربه بزنید. 

سپس روی »View Account Data« کلیک کنید.
 Search« زیر گزینه ،»Account Activity« در قسمت

History«، روی »View All« ضربه بزنید. 
با انجام این مراحل، تاریخچه جستجوی شما به 

طور کامل نمایش داده می شود.
روش دیگر ایــن اســت کــه در ابتدای صفحــه وب، 
کنیــد.  کلیــک   »Clear Search History« روی
ک کردن تاریخچه جستجو " باز  بالفاصله صفحه "پا
می شود. برای ادامه روی "Clear All"ضربه بزنید. 
ک  گرام شما پا کنون تاریخچه جستجو ی اینستا ا
شــده اســت. همچنین در صورت نیاز، می توانید 
تاریخچه جســتجو ی فیســبوک خود را به روشــی 

گرام پاک کنید. مشابه اینستا

کنیم؟  حالت Spoiler در تلگرام را چگونه فعال 

گرام  کردن مخاطبان در استوری اینستا آموزش منشن 

نحوه استفاده از قابلیت ضبط Space در توئیتر 

گرام  کردن تاریخچه جستجو در اینستا ک  نحوه پا
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کاربران آسیایی مرورگرهای اج و کروم هدف جدید 
Magniber باج افزار

باج افــزار Magniber ایــن روزهــا 
کاربران آسیایی را هدف قرار داده 
است و مهاجمان در این روش از 
قربانیان خود می خواهند تا مرورگر کروم و اج خود 
را به صورت دســتی به روزرســانی کنند و با دانلود 
فایل آلوده توســط کاربر، داده هایش را رمزگذاری 

می کنند.
بــه مهاجمــان  مهاجمــان ســایبری معــروف 
 )APPX.( بــا به کارگیــری فایل هــای Magniber
دارای گواهی نامه هــای معتبــر، بدافزارهایــی را 
در قالب به روزرســانی های مرورگرهای کــروم و اج 
توزیــع می کنند. محققان احتمــال می دهند کد 
مخرب از طریق ایمیل های فیشینگ، لینک های 
ارسال شــده از طریــق پیام هــای فــوری )IM( در 
رســانه های اجتماعــی یا ســایر روش هــای توزیع 

منتقل شده باشد. 
باج افــزار Magniber ایــن روزها کاربران آســیایی را 
به طــور انحصــاری هــدف قــرار داده اســت. روش 
توزیع ایــن بدافــزار، نشــان دهنده تغییــر رویکــرد 
مهاجمــان نســبت بــه حمــالت قبلــی اســت که 
در آن هــا معمــوال از آســیب پذیری های موجــود 
کســپلورر، سوءاســتفاده می کردند.  در اینترنــت ا
مهاجمان ســایبری از قربانیان خود می خواهند 
تــا مرورگــر کــروم و اج خــود را به صــورت دســتی 
به روزرسانی کنند و یک فایل APPX برای تکمیل 

به روزرسانی نیز در اختیار آنان قرار می دهند.
 Windows فایل هــای   ،APPX فایل هــای 
Application Package هســتند کــه بــرای توزیــع 
و نصــب آســان ایجاد شــده اند و درگذشــته نیز در 
تهدیــدات مختلفــی بــرای توزیــع بدافــزار از آنهــا 
 ،Magniber سوءاستفاده شده است. در باج افزار
فایل هــای دست کاری شــده APPX به صــورت 
دیجیتالــی توســط یــک گواهی نامه معتبــر امضا 
می شــود، بنابرایــن وینــدوز، آن هــا را به عنــوان 
فایل های قابل اعتماد و مطمئن در نظر می گیرد 

و هیچ هشداری نمی دهد.

با توجه به کاهش چشــمگیر اســتفاده از اینترنت 
کســپلورر، به احتمال زیــاد مهاجمان بــه دنبال  ا
دســتیابی به طیــف وســیعی از قربانیــان از میان 
کثر حمالت  کاربران کروم و اج هســتند. برخالف ا
کتیک اخاذی مضاعف  باج افزاری، Magniber، تا
را اتخاذ نکرده است و قبل از رمزگذاری سیستم ها، 
فایل هــا را ســرقت نمی کنــد، بنابرایــن راهبــران 
سیســتم باید به طور منظم و مــداوم، از داده ها و 
فایل های سیستم سازمان های خود، پشتیبان 

بگیرند. 
براســاس اطالعــات موجــود، در حــال حاضــر 
امــکان رمزگشــایی رایــگان فایل های قفل شــده 
بدافــزار Magniber، وجــود نــدارد. مرکــز مدیریت 
کیــد کــرده اســت کــه راهبــران  راهبــردی افتــا،  تا
امنیتی از اطالعات ســازمانی و بااهمیت سازمان 
خــود، به صــورت دوره ای ســه نســخه پشــتیبان 

تهیــه و فایل هــای پشــتیبان را روی دو رســانه 
ذخیره سازی مختلف نگهداری کنند. نگهداری 
یــک نســخه از فایل هــای پشــتیبانی تهیه شــده 
از اطالعــات ســازمانی و بااهمیــت ســازمان های 
دارای زیرساخت حیاتی، در موقعیت جغرافیایی 

متفاوت ضروری است.
باج افــزار  عملکــر  نحــوه  تخصصــی  اطالعــات 
Magniber، گزارشــی از شــرکت امنیــت ســایبری 
کره ای آن لــب در باره نحــوه حمالت ایــن باج افزار 
و نحوه بازیابــی، رمزگشــایی و اجرای کــد باج افزار 
Magniber در آدرس اینترنتــی مرکــز مدیریــت 

راهبردی افتا منتشر شده است.
با وجود اینکه همواره هشدار داده می شود که روی 
لینک های ناشناس و حتی لینک های مشکوکی 
که از دوســتان و آشــنایان ارســال می شود کلیک 
نکنید، اما این احتمال وجود دارد کــه افراد به هر 

دلیــل، از وعده اینترنت رایگان تا ثبت نــام در یک 
سایت بخت آزمایی، باز هم روی لینک ها کلیک 
کرده و گرفتــار حمله فیشــینگ شــوند، حمالتی 
که بــا راه اندازی ســایت های مشــابه ســایت های 
معتبــر، اطالعــات کاربــران را به ســرقت می برند و 
البته شرکت ها هم از این حمالت در امان نیستند.

در برخی موارد نیز درخواستی مبنی بر کلیک کردن 
روی لینک اینگونه ایمیل ها در قالب ایمیل های 
تبلیغاتی فرســتاده می شــود و گیرنــده را بــرای باز 
کردن ایمیل ها تشــویق می کند. بــه همین دلیل 
کارشناســان هشــدار می دهنــد کاربــران نبایــد 
هر ایمیلی که برایشان ارسال می شود را باز کنند، 
گر این ایمیل از فرســتنده ی ناشناس  مخصوصا ا
گــر موضــوع و متن ایمیــل  ارســال شــده باشــد و ا
جذاب بود، باید با شــک و تردیــد بیش تری به آن 

نگاه کنند. 

فناوری

داستانکوتاه

نگهداری برخــی از مــواد غذایــی در یخچال 
موجب ایجاد بوی بدی می شود که می توانید 
بــا روش های خانگــی و طبیعــی بوی بــد را از 

بین ببرید.
 یخچال فریزر به دلیل نگهدادی مواد غذایی، 
میــوه و ســبزی های مختلــف ممکن اســت 
بوی نامطبوع بگیرد. حتما برای شما پیش 
آمده کــه درب یخچــال یا فریــزر را بــاز کنید و 
گر راه های  بوی ناخوشایندی را حس کنید. ا
مناســب بــرای از بیــن بــردن آن پیــدا نکنید 
ممکن است این بو ماندگار شود. روش های 
خانگــی بــرای از بین بــردن بوی بــد یخچال 

مؤثر هستند.
اســتفاده از مــواد غیرشــیمیایی، یکــی از 
روشهای موثر در از بین بردن بوی بد یخچال 

و فریزر است.
در یک لیوان جوش شیرین پر کنید و در گوشه 
یخچال قرار دهید. جوش شیرین بو را جذب 
خواهد کرد. ســرکه نیز همیــن کارکــرد را دارد 
اما مراقب باشید حجم کمی استفاده کنید. 
نصف لیوان ســرکه را کنار یخچــال قرار دهید 
تا بو را جــذب خود کند. روش ســوم طبیعی 
اســتفاده از لیمو اســت. لیمــو را قــاچ بزنید و 
داخــل یخچــال قــرار دهید. لیمــو بوی بــد را 
ازبین می برد اما لیمو بایــد حداقل یک بار در 

هفته عوض شود.
       جادوی میخک

لیمو یا یک پرتقال را نصف کنید و به میخک 
بزنید. تا زمانی که شروع به خشک شدن کند 
در یخچال می ماند. همچنین سیب زمینی 
بســیار مفیداســت. ســیب زمینی را پوســت 
بکنیــد و داخــل یخچــال قــرار دهید بــرای از 
بیــن بــردن بــوی یخچــال بایــد هــر ۲ - ۳ روز 
یک بار ســیب زمینی را عوض کنیــد تا وقتی 

بو از بین برود.
       قهوه را جدی بگیرید

قهوه در جذب بو خیلی سریع عمل می کند. 
در عرض چند روز، حتی با استفاده از دانه های 
قهوه در قفسه های مختلف یخچال، بو از بین 
می رود. عالوه بر قهوه می توانید از آرد جو هم 
اســتفاده کنید. آرد جو بویی کــه در یخچال 
و یا کاســه ســرامیکی یا آلومینیومی مانــده را 
جذب می کند. یکی از راه های خیلی سریع نیز 
استفاده از زغال است. زغال را روی هر قفسه 
قرار دهید متوجه می شوید که چقدر سریع 

بوی یخچال گرفته می شود.

زن و مرد فقیری که چند بچه هم داشــتند، 
زندگــی ســختی را می گذراندنــد و تنهــا در 
آمدشــان از درخــت ســیب داخــل حیــاط 
منزلشــان بود که با فروش آنها شــکم خود و 

بچه ها را سیر می کردند. 
درخت سیب چند وقتی میوه نداد تا باالخره 
موقعی کــه آنهــا خیلی گرســنه بودنــد، یک 
سیب خیلی بزرگ بر شاخه درخت سبز شد. 
مرد فقیر وقتی سیب را چید با خودش گفت: 
با فروش این سیب فقط می توانم یک وعده 
شــکم خانــواده ام را ســیر کنم، امــا در عوض 
می توانم آن را به سلطان کارتیج هدیه بدهم 
تا خوشحال شود. همین کار را کرد و به سراغ 

سلطان مهربان رفت و سیب را هدیه کرد.
کارتیج وقتی از مشاورانش شنید که پیر مرد 
چقدر فقیر اســت، از عزت نفس او خوشــش 
آمد و یک کیســه طال بــه مــرد داد و زندگیش 

را عوض کرد. 
یکــی از مشــاوران ســلطان که ایــن صحنه را 
دید با خــود گفت: وقتی ســلطان بــه خاطر 
یک سیب کیسه طال می دهد، پس من هم 

هدیه ای می آورم.
فــردای آن روز به جواهر ســاز شــهر ســفارش 
یک سیب طال داد و ســپس آن را به سلطان 

هدیه کرد. 
سلطان کاتریج که ماجرا را فهمید به او گفت: 
آن پیر مرد همه داراییش را به من هدیه کرد، 
اما تــو به خاطــر طمع، یــک گوشــه از ثروتت 
را هدیه کــرده ای! و ســپس تمام امــوال مرد 

طماع را میان فقرای شهر تقسیم کرد! 
سلطان کاتریج در افسانه های لهستان، به 

یک پادشاه مهربان معروف است.

روش های خانگی 
برای از بین بردن 
بوی بد یخچال 

کاتریج سلطان 

 کوفتــه ســبزی شــیرازی بــه دلیل 
وجود ســبزی فراوانی که دارد سبز 
رنگ است، به نسبت کوفته های 
دیگر که رنگشان قرمز است. مزه آن هم با دیگر کوفته ها 
کمی فرق دارد. کوفته سبزی، یکی از انواع کوفته های 
معروف و خوشمزه شیرازی است. این کوفته پرطرفدار 
از نوع غذاهای قدیمی ایرانی بوده که بســیار مقوی و 
پرکالری نیز است. وجود مواد اولیه مغذی و سالم چون 
گوشــت، برنج، گردو، کشــمش و غیره که در تهیه این 
ک به کار  مــی رود، ارزش غذایــی آن را دو چندان   خورا
می کند. برای تهیه و طبخ کوفته ســبزی شــیرازی به 
میزان مواد و نحوه درست کردن آن دقت کنید. چرا که 
کم بودن یک مورد و توجه نکردن به روش طبخ، باعث 

تغییر مزه واقعی و شکل کوفته ها خواهد شد.
       مواد الزم

• برنج: ۲ پیمانه
• گوشت چرخ کرده: ۱۵۰ گرم

• لپه: ۱ فنجان
• پیازداغ: ۴ قاشق غذاخوری

• گردو خرد شده: ۴ قاشق غذاخوری
• کشمش سرخ شده: ۴ قاشق غذاخوری

• سبزی )جعفری، گشنیز، شوید، مرزه و ترخون(: به 
مقدار الزم

• آب: ۳ لیوان

• نمک، زردچوبه و فلفل سیاه: به مقدار الزم
        طرز تهیه کوفته سبزی

       مرحله اول
گانه بشویید و در آب به مدت ۴ ساعت  برنج و لپه را جدا
خیــس کنیــد. ســپس برنــج، لپــه، گوشــت و ســبزی 

خردشــده را در مخلوط کــن بریزید تا کامال یکدســت 
شود.

       مرحله دوم
حــاال مــواد را در یک ظــرف بریزیــد و ادویه هــا را اضافه 
کنید. مخلوط را با دست به خوبی ورز دهید تا حالت 

چسبندگی پیدا کند.
       مرحله سوم

حاال به اندازه یک پرتقال از مواد را بردارید و داخل آن را 
گود و کمی گردو، کشمش و پیازداغ ریخته و کوفته را به 

صورت گلوله جمع کنید.
       مرحله چهارم

بعد از اینکه درســت کــردن کوفته هــا تمام شــد، یک 
قابلمه را آب پر کرده و روی حرارت مالیم بگذارید تا به 
جوش آید. ســپس کمی پیازداغ، ســبزی خردشــده، 

نمک و فلفل در آب جوش بریزید.
       مرحله پنجم

حاال تمام کوفته ها را در قابلمه بریزید و در آن را نگذارید 
تا کوفته ها باز نشود. بعد از گذشــت ۱۵ دقیقه حرارت 

را خاموش و کوفته ها را در ظرف مورد نظر سرو کنید.

کوفته سبزی شیرازی طرز تهیه 

"کاخ امیر آباد" در دو طبقه و به دست سهام السلطنه قاجار که 
از محافظان مسیر راه های این منطقه بوده در زمان سلطنت 
ناصرالدین شاه ساخته شده اســت. این کاخ محل استقرار 
و اسکان سهام السلطنه در فصل زمستان بوده است. این بنا در ۱۵ کیلومتری 
جنوب زواره در وسط کویر قرار دارد. زواره نام شهری تاریخی است که در حاشیه 
جنوبی دشت کویر ایران واقع شده و از توابع شهرستان اردستان در استان اصفهان 
محسوب می شود. تاریخ این شهر به پیش از اسالم بر می گردد و به نوعی از بقایای 
"هفت شهر لیالز" است. "کاخ امیرآباد" در سال ۱۳۸۸ در فهرست آثار ملی قرار گرفته 
و از آن سال تا کنون چند بار مرمت شده است. این بنای تاریخی شامل بخش های 

مختلف از جمله شاه نشین، اتاق انبار و سیلو ذخیره آذوقه است.

کاخ امیرآباد؛ بنایی تاریخی 
در میان کویر

گردشگری

دستپخت

برف بازی 
در همدان

بــارش بــرف روزهــای گذشــته در همــدان 
شــرایط مناســبی برای تفریحات زمستانی 

مردم به وجود آورده است.
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