
لوازم یدکی غیر استاندارد و روغن های تقلبی عامل افزایش خرابی خودرو ها: 

افزایش سه برابری مراجعه خودرو ها به تعمیرگاه
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۶ طرح بزرگ شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با بیش از ۳۳۱ میلیارد تومان در دهه فجر به بهره برداری 
می رسد.  مدیرعامل آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به افتتاح خط اضطراری آبرسانی به اصفهان بزرگ 
گفت: این طرح ها شامل چهار طرح آبرسانی شهری و روستایی، یک آزمایشگاه آب و یک آزمایشگاه فاضالب 
است.هاشم امینی افزود: خط اضطراری آبرسانی به اصفهان بزرگ به طول ۱۲.۳ کیلومتر و قطر هزار و ۴۰۰ 
میلی متر، مرحله اول طرح آبرسانی به شهر های باغبهادران و باغشاد و روستا های مسیر به طول ۱۸ کیلومتر 
و قطر ۲۰۰ و ۵۰۰ میلی متر، طرح آبرسانی دهاقان به طول ۴۷ کیلومتر و قطر ۳۰۰ میلی متر و طرح آبرسانی 
مورچه خورت به طول ۴۴ کیلومتر و قطر ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی متر، مهم ترین این طرح ها است که با هدف تأمین آب 

آشامیدنی پایدار مشترکان ساکن در این مناطق اجرا شده است.
وی افزود: همچنین آزمایشگاه فیزیکو شیمیایی و میکروبیولوژی آب چاه های فلمن با هدف پایش نمونه های 

میکروبی، بیولوژی و فیزیکوشیمیایی مناطق غربی و شمالی استان اصفهان و آزمایشگاه تصفیه خانه...

افتتاح خط اضطراری آبرسانی به اصفهان بزرگ 
در دهه فجر

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان:

کشور  کمترین دور ریز نان در 
متعلق به اصفهان است

مردم از بورس 
کشیدند! پا پس 

مشاور مالیاتی اتاق اصناف استان اصفهان:

کارتخوان مالیات  به دستگاه 
تعلق نمی گیرد

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر اصفهان:

مدیریت آب ناعادالنه است

توسعه صنایع و بحران 
فرونشست، تیغ دولبه 
استان اصفهان است

افراد با احتمال ابتال به کرونا روزانه تقریبا دو برابر شده اند:

 اصفهان در آستانه قرمز کرونایی
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 بازیکن ملی پوش تیم فوتبال بانوان سپاهان:

میوه  فروشان اصفهانی رتبه نخست گرانفروشیکسب عنوان ستاره آینده دار آسیا افتخار است

۶

 ۳

کران فیلم های اصفهان میزبان ا
 جشنواره فیلم فجر

سال پنجم - شماره 1۳۴2- سه شنبه  12  بهمن 1۴۰۰ - 29 جمادی الثانی 1۴۴۳
 1 فوریه     2۰22 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

# اصفهان  تنها  نیست

رهاسازی ۴۵ میلیون مترمکعب آب 
برای کشاورزان شرق: 

زاینده رود امروز جاری می شود
۳
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بانک مرکزی با هدف تسهیل بازگشت بنگاه های تولیدی نیمه فعال 
کد که در ایفای تعهدات خود به شبکه بانکی کشور با مشکل  و را

مواجه شده بودند »دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی های واحد 
تولیدی در جریان تملک یا تملک  شده توسط مؤسسات اعتباری« 
را به شبکه بانکی ابالغ کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، 
"دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی های واحد تولیدی در جریان 
تملک یا تملک شده توسط مؤسسات اعتباری" در یک هزار و 
سیصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۲۳ آذرماه سال جاری 
شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. به استناد دستورالعمل مذکور، 
بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند در صورت ارائه درخواست 
گذاری دارایی های واحد تولیدی که  مکتوب مالک قبلی مبنی بر وا
به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درآمده است، منوط 
به تحقق شرایط مقرر در دستورالعمل، دارایی های تملک شده را از 

کره به صورت نقدی یا اقساطی در قالب قرارداد اجاره به  طریق مذا
گذاری به روش اقساطی،  گذار نمایند. در وا شرط تملیک به وی وا
پرداخت حداقل ۱۰ درصد بدهی مالک قبلی به صورت نقدی 
الزامی است. همچنین مدت بازپرداخت با احتساب یک سال 
کثر ۵ سال می باشد. اشخاصی که دارایی های  دوره تنفس، حدا
واحدهای تولیدی آن ها قبل از ابالغ این دستورالعمل به تملک 
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درآمده است، مشروط 
به آن که بیش از ۱۸ ماه از تملک آن دارایی ها سپری نشده باشد، 
کثر ۶ ماه از ابالغ دستورالعمل فرصت دارند، تا با ارائه درخواست  حدا
خود به به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ذی ربط از مزایای این 

دستورالعمل استفاده کنند.

گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد واحد اصفهان  دانشیار 
گفت: درصورتی که نگاهی آینده نگرانه به موضوع انتقال آب از 
خلیج فارس به فالت مرکزی ایران و اصفهان داشته باشیم، 

مطمئنا این اتفاق رقم خواهد خورد.
علی خان نصراصفهانی در گفت وگو با  ایمنا، اظهار کرد: طی 
پیشنهاداتی درگذشته، تصمیم بر انتقال آب خلیج فارس به 
سمت دشت مبارکه و استفاده از آن اتخاذ شد؛ البته وقوع این 
ح در آینده دور از انتظار نخواهد بود. وی درخصوص  طر
مشکالت موجود و تأثیرگذار در مسیر انتقال آب از خلیج فارس 
به فالت مرکزی ایران افزود: با مشکل تأمین آب شرب و 
سرمایه گذاری مواجه هستیم. سرمایه گذاری در این زمینه با 
نگاهی اقتصادی همراه نیست؛ بلکه این موضوع درگیر نگاهی 

تدبیرمنشانه برای فرار رو به جلو از یک مصیبت دیگر است.
دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد واحد اصفهان ادامه 
داد: موضوع انتقال آب به فوالدمبارکه به صورت بسیار جدی 
گر تصمیم استفاده  مطرح است. باید توجه داشته باشیم ا

ح است، در  از آب شیرین کن در حاشیه خلیج فارس مطر
مقابل باید تصمیمی برای آب برگشتی نیز اتخاذ شود. با وجود 
آب شیرین کن، آب برگشتی شورابه ای است که می تواند به 

معضلی تبدیل و خلیج فارس را نابود کند.
وی تصریح کرد: در ژاپن، چین و اندونزی از آب دریا در حد 

خیلی کم برای استحصال طال بهره گیری می شود. از این قبیل 
که فاصله چادرملو  کارها در سراسر دنیا انجام می شود و ازآنجا
تا اصفهان چندان زیاد نیست و در پروژه ای شش ساله، آب 
خلیج فارس را به چادرملو انتقال دادند، انتقال آب به اصفهان 

نیز ممکن است.

معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان از برگزاری رویداد "۴۴+" 
به مناسبت دهه مبارک فجر خبر داد و گفت: نوجوانان ۱۲ تا 

۱۸ سال مخاطبین این برنامه هستند.
سعید امامی اظهار کرد: رویداد "۴۴+" جشن تولد انقالب 

اسالمی به مناسبت ورود به چهل و چهار سالگی است.
وی با بیان اینکه این ویژه برنامه برای دانش آموزان متوسطه 
اول و دوم طراحی شده است، افزود: نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال 
می توانند هفت شب در خانه انقالب اسالمی و والیت واقع در 

خیابان جامی به تماشای این رویداد بنشینند.
وی ادامه داد: "۴۴+" از ۱۲ تا ۱۸ بهمن ماه هر شب در شش 
سانس اجرا می شود که در مجموع شامل ۴۲ اجرا خواهد 
بود. وی با اشاره به جزئیات این برنامه گفت: این رویداد 
برنامه ای ترکیبی شامل صوت، نور، تصویر، افکت های 
تصویری و نمایش سایه بوده که به سیر تاریخی انقالب 

اسالمی از شروع نهضت تا رویدادهای مهم سال های اخیر 
می پردازد و در واقع روایتی از اشک ها و لبخندهای تاریخ 
انقالب اسالمی در ۴۳ سال گذشته است.  معاون اجتماعی 
و مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: این رویداد به همت اداره 
رویدادهای اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان با همکاری خانه انقالب اسالمی و والیت 

برنامه ریزی شده است.
امامی با اشاره به فراهم شدن فرصت حضور دانش آموزان 
در این رویداد اظهار داشت: نیمی از سانس های این رویداد 
شامل ۲۱ برنامه توسط سازمان بسیج دانش آموزی برنامه 
ریزی شده که در ساعات صبح ویژه دانش آموزان مدارس 
اجرا می شود و مخاطبان سایر سانس ها نیز با هماهنگی ستاد 
جبهه فرهنگی انقالب و کانون های فرهنگی هنری مساجد 

در برنامه حضور پیدا می کنند.

در بخشنامه ای توسط بانک مرکزی؛

دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی های واحد تولیدی تملیکی ابالغ شد

آیا آب خلیج فارس قابل انتقال به اصفهان است؟

روایت اشک ها و لبخندها در رویداد نمایشی ۴۴+

دهیــاری قمبــوان از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان دهاقــان درنظــردارد اجــرای عملیــات احــداث میــدان ورودی روســتا بــا مشــخصات ذیــل را ازطریــق مناقصــه بــه پیمانــکار 
گــذار نمایــد: واجــد شــرایط وا

کبرداری، سنگ شکنی، زیرسازی و جدولگذاری. احداث میدان ورودی روستا شامل: خا
تهیه و پخش آسفالت طبق نقشه های فنی و اجرایی موجود در اسناد مناقصه.

بــرآورد پایــه پــروژه براســاس فهرســت بهــای ابنیــه ســال 1۴۰۰: مبلــغ ۵/9۳2/۵71/۶۵۵ ریــال )پنــج میلیــارد و نهصــد و ســی و دو میلیــون و پانصــد و هفتــاد و یــک هــزار و ششــصد و 
پنجــاه و پنــج ریــال(.

شرایط مناقصه:
کننــدگان در مناقصــه می بایســت اقــدام بــه اخــذ ضمانــت نامــه بانکــی بــه میــزان حداقــل ۵ درصــد قیمــت پیشــنهادی نماینــد و یــا  مبلــغ و نــوع ســپرده شــرکت در مناقصــه: شــرکت 

ازطریــق واریــز مبلــغ مذکــور بــه حســاب دهیــاری قمبــوان نــزد بانــک ملــی بــه حســاب شــماره ۰1۰۵۶28۴91۰۰۴  اقــدام بــه تهیــه فیــش واریــز ســپرده شــرکت در مناقصــه نماینــد.
محــل اخــذ اســناد مناقصــه: شــرکت کننــدگان می تواننــد همــه روزه در وقــت اداری جهــت دریافــت اســناد مناقصــه به واحــد امور مالــی دهیاریهای بخش مرکزی شهرســتان دهاقان 

واقــع در طبقــه اول ســاختمان فرمانــداری مراجعــه نماینــد و درصــورت نیــاز به کســب اطالعات بیشــتر بــا شــماره تلفــن ۵۳۳۳۶88۳، ۵۳۳۳۶777، ۰۳1 تماس حاصل نمایند.
کننــدگان می بایســت از روز ســه شــنبه مــورخ 1۴۰۰/11/12 تــا پایــان وقــت اداری روز چهارشــنبه مــورخ 1۴۰۰/11/27 پیشــنهادات خــود را در  مهلــت تحویــل پیشــنهادات: شــرکت 
کتهــای دربســته و ممهــور )بــا مبلــغ مشــخص و بــدون ابهــام( بــه دبیرخانــه بخشــداری واقــع در طبقــه اول ســاختمان فرمانــداری تحویل و رســید دریافت نمایند. کلیه پیشــنهادت  پا
دریافــت شــده راس ســاعت 1۰ صبــح روز پنجشــنبه مــورخ 1۴۰۰/11/28 بــا حضــور اعضــای کمیســیون معامــالت دهیــاری و شــرکت کننــدگان )درصــورت تمایــل( بــاز و قرائــت می شــود.

توضیحات:
دهیاری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

سایر شرایط و ضوابط مربوط به مناقصه در برگ اسناد قید گردیده است.
1271۰8۳ / م الف

گهی مناقصه عمومی )نوبت اول( آ

فهیمه فخاری قمبوانی - دهیاری روستای قمبوان

قمبوان

مسلم دهقانی پوده-دهیاری روستای پوده

دهیــاری پــوده از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان دهاقــان درنظــردارد عملیــات حصارکشــی محوطه مجموعه ورزشــی روســتای پوده با مشــخصات ذیــل را ازطریق مناقصه 
گــذار نماید: بــه پیمانــکار واجد شــرایط وا

کاری و نصب نرده طبق نقشه های فنی و اجرایی موجود در اسناد مناقصه حصارکشی محوطه مجموعه ورزشی روستا شامل اجرای اسکلت دیوار، سنگ کاری، نما
برآورد پایه پروژه براساس فهرست بهای ابنیه سال 1۴۰۰: مبلغ ۴/1۶2/9۰1/۰2۵ ریال )چهار میلیارد و یکصد و شصت و دو میلیون و نهصد و یک هزار و بیست و پنج ریال(

شرایط مناقصه:
کننــدگان در مناقصــه می بایســت اقــدام بــه اخــذ ضمانــت نامــه بانکــی بــه میــزان حداقــل ۵ درصــد قیمــت پیشــنهادی نماینــد و یــا  مبلــغ و نــوع ســپرده شــرکت در مناقصــه: شــرکت 

ازطریــق واریــز مبلــغ مذکــور بــه حســاب دهیــاری پــوده نــزد بانــک ملــی بــه حســاب شــماره ۰1۰۵۶28۴۵7۰۰۵ اقــدام بــه تهیــه فیــش واریــز ســپرده شــرکت در مناقصــه نماینــد.
محــل اخــذ اســناد مناقصــه: شــرکت کننــدگان می تواننــد همــه روزه در وقــت اداری جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه واحــد امــور مالی دهیاریهای بخــش مرکزی شهرســتان دهاقان 

واقــع در طبقــه اول ســاختمان فرمانــداری مراجعــه نماینــد و درصــورت نیــاز بــه کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن ۵۳۳۳۶88۳، ۵۳۳۳۶777، ۰۳1 تماس حاصل نمایند.
کننــدگان می بایســت از روز ســه شــنبه مــورخ 1۴۰۰/11/12 تــا پایــان وقــت اداری روز چهارشــنبه مــورخ 1۴۰۰/11/27 پیشــنهادات خــود را در  مهلــت تحویــل پیشــنهادات: شــرکت 
کتهــای دربســته و ممهــور )بــا مبلــغ مشــخص و بــدون ابهــام( بــه دبیرخانــه بخشــداری واقــع در طبقــه اول ســاختمان فرمانــداری تحویل و رســید دریافت نمایند. کلیه پیشــنهادت  پا
دریافــت شــده راس ســاعت 1۰ صبــح روز پنجشــنبه مــورخ 1۴۰۰/11/28 بــا حضــور اعضــای کمیســیون معامــالت دهیــاری و شــرکت کننــدگان )درصــورت تمایــل( بــاز و قرائــت می شــود.

توضیحات:
دهیاری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

1271۰۴9 / م الفسایر شرایط و ضوابط مربوط به مناقصه در برگ اسناد قید گردیده است.

گهی مناقصه عمومی )نوبت اول( آ
پوده
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اقتصاد2 1 فوریه     2۰22

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان 
گفــت: خرده فروشــان میــوه و ســبزی، رتبــه 
گرانفروشــی و نانوایــان رتبــه دوم  نخســت 
تخلفــات صنفــی در ایــن اســتان را بــه خــود 

اختصاص داده اند. 
جواد محمدی فشــارکی در گفت وگو با ایرنا 
کنــون بالغ بــر ۳۵۷  افــزود: از اول امســال تا
هــزار و ۵۰۱ بازرســی در اســتان انجــام که به 
تشــکیل بیش از ۶ هــزار پرونده منجر شــده 

است.
گرفتــه  وی ارزش ریالــی تخلفــات صــورت 
را ۳۸۰ میلیــارد و ۵۷۰ میلیــون و ۵۶۱ هــزار 
کــرد و افــزود: باالتریــن آمــار  و ۸۴۳ اعــالم 
تخلفات صنفی به ترتیب به خرده فروشان 

میوه و سبزی و نانوایی ها تخصیص دارد.
محمــدی فشــارکی اضافــه کــرد: در صنــف 
نانوایی ها شــاهد کم فروشــی، گرانفروشــی 
و فروش اجباری هســتیم به این صورت که 
بطور مثال مشتری نان ساده می خواهد اما 
نان کنجدی را بــا اجبار و با قیمــت باالتر به 

او می فروشند.
مدیــر بازرســی و نظــارت اصنــاف اصفهــان 
با اشــاره به وجود ۸۷ بازرس رســمی و ۲۴۲ 
بــازرس افتخاری در اســتان اظهار داشــت: 
۱۲۰ هزار واحد صنفی در اصفهان وجود دارد 
که الزم است خأل کمبود نیرو و امکانات را با 

هوشمند کردن بازرسی ها جبران کنیم.
محمدی فشارکی گفت: با توجه به اینکه تعدد 
بازرسی ها سبب نارضایتی ناراضی اصناف شده 
اســت به همیــن دلیل بازرســی های مشــترک 
گروهی متشــکل از ارگان های مختلف از جمله 
ســازمان صمــت، جهــاد کشــاورزی، پلیــس 

گاهی، بهداشت و تعزیرات صورت می گیرد. آ
مدیــر بارزســی و نظــارت اصنــاف اصفهــان 
همچنین با اشــاره به آغاز جشــنواره فروش 
نــوروزی گفت: ایــن جشــنواره از اول بهمن 
جاری آغاز خواهد شــد و تا ۲۰ فرودین ۱۴۰۱ 

ادامه دارد.
مدیــر بازرســی و نظــارت اصنــاف اســتان 
اصفهان ادامه داد؛ این جشنواره جایگزین 
نمایشگاه فصلی بهاره شده است بطوریکه 
در نمایشــگاه های بهــاره، اغلــب خریداران 

ناراضــی بودند و پــس از اتمــام آن ســیری از 
شکایات مردمی به بازرسی و نظارت اصناف 

می آمد. 
مدیــر بازرســی و نظــارت اصنــاف اصفهــان 
گفــت: در ایــن جشــنواره حــدود ۱۸ صنــف 
ک، کفــش، کیــف، آجیــل و  از جملــه پوشــا
خشــکبار، گــز و شــیرینی، فرش دســتباف، 
خرازی و تریکو، فروشندگان پولکی و نبات، 
مبل، چینی و بلور، صنایع دســتی، پارچه، 

فرش و موکت و تزیینات شرکت می کنند.
وی با بیان اینکه در ورودی هر واحد صنفی 
پوستر جشنواره نصب و اجناس با تخفیف 
واقعــی بدســت خریــداران می رســد، ادامه 
داد: مــا تخفیــف ۷۰ تــا ۸۰ درصــدی نداریم 
با ایــن حــال در جهــت رفــاه حــال مــردم، 
جشــنواره فــروش نــوروزی را در اصفهــان با 
کثــر ٣٠ درصــد تخفیف برگــزار خواهیم  حدا

کردیم.
محمــدی فشــارکی، نصــب نکــردن اتیکت 
قیمــت را راهــی بــرای گرانفروشــی خوانــد و 
ج نکــردن قیمــت روی کاال یــک  گفــت: در
تخلــف آشــکار اســت کــه بازرســین روی آن 
بســیار حســاس هســتند و بــا متخلفــان نیز 

برخورد خواهد شد.
کتــور خریــد یکی از  کیــد کــرد: ارائــه فا وی تا
اصولی اســت که بایــد فرهنــگ اســتفاده از 
آن بیــن فروشــندگان و مطالبه آن از ســوی 

خریداران جا بگیرد.
بمنظــور ثبــت هوشــمند تخلفات، شــماره 
همــراه ۰۹۱۴۰۴۰۳۰۳۹ و شــماره تلفــن ۱۳ 
الــی ۳۲۳۵۲۰۱۲ در اختیــار مردم قــرار دارد 
تــا هرگونــه شــکایتی را گــزارش و یــا از طریق 
ســایت بازرســی و نظــارت اصنــاف اســتان 

اقدام کنند.

مشــاور مالیاتــی اتــاق اصنــاف مرکــز اســتان 
اصفهــان گفت: دســتگاه کارتخوان مشــمول 
مالیــات نمی شــود و مالیــات بر اســاس مدت 

فعالیت تجاری محاسبه می شود. 
قانــون   ۱۱ مــاده  طبــق  گفــت:  امیــدی 
پایانه هــای فروشــگاهی و ســامانه مودیــان، 
بانک مرکزی ایران موظف اســت بــا همکاری 
ســازمان امور مالیاتــی ظرف مدت یک ســال 
پس از ابالغ این قانون، نســبت به ساماندهی 
دســتگاه های کارتخــوان بانکی یــا درگاه های 

پرداخت الکترونیکی اقدام کند.
کارت خــوان ابــزار  گفــت: دســتگاه های  او 
ورودی بــرای حســاب های تجــاری و کســب 
کار هســتند و مالیاتــی بــه خــود دســتگاه  و 

اختصاص داده نشده است.

بــه گفتــه مشــاور مالیاتــی اتــاق اصنــاف مرکــز 
اســتان اصفهان با توجه به این قانون، بانک 
کنش هــای انجــام گرفتــه از طریق  مرکــزی ترا
دســتگاه کارتخــوان را بــه منزلــه فعالیت های 
شــغلی دارنده آن در نظر می گیــرد، در نتیجه، 
گزارش کاملــی از این مــوارد را به ســازمان امور 
مالیاتی کشور ارســال می کند؛ سپس سازمان 
امــور مالیاتی با توجــه به این اطالعــات میزان 
دریافت مالیــات از دســتگاه های کارتخوان را 

مشخص خواهد کرد.
در ســال ۱۳۹۸، مجلــس اقــدام بــه تصویــب 
قانونی با عنوان )قانون پایانه های فروشگاهی 
و ســامانه مودیــان( نمــود. بــه موجــب مــاده 
۱۱ این قانون، بانک مرکزی ایران، می بایســت 
بــا همــکاری ســازمان مالیات بــا ســاماندهی 
از  هریــک  بــه  کارتخــوان،  دســتگاه های 
دســتگاه های کارت خوان، یک شناســه یکتا 
اختصاص دهد.  پس از تخصیص این شناسه، 
کنش هــای انجــام شــده از طریق آن  کلیــه ترا
دســتگاه، فعالیــت شــغلی دارنــده دســتگاه 
محسوب شده و اطالعات مربوط به آن توسط 
بانک مرکزی برای سازمان امور مالیاتی ارسال 

می گردد.

کاهش تعداد و ارزش معامالت و همچنین 
میزان پولــی که طی هفته های گذشــته از 
ج شده است از یک طرف  بازار سرمایه خار
و کاهش آمار سجامی شدن از طرف دیگر، 
مدعای ایــن موضــوع اســت کــه مــردم نه 
ج شــده اند، بلکه میزان  تنها از بــورس خار
تمایل آن ها برای ورود به بورس نیز کاهش 

یافته است.
حــال و روز ناخــوش بــازار ســرمایه طــی 
هفته های قبل باعث شده سهامداران این 
بــازار بیــش از هــر زمــان دیگــری در ســال 
جــاری از این بــازار نا امیــد شــوند و پرونده 
خروج از ایــن بازار را اســتارت بزننــد. عالوه 
بر ایــن تعــداد افــرادی کــه مایــل بــه ورود 
به ایــن بــازار هســتند نیــز کاهــش یافتــه و 
آمــار سجامی شــدن مــردم، بــه خوبــی 

مدعای این حقیقت است.
بر این اساس در خصوص دی ماه امسال، 
تعــداد ۵۵ هــزار و ۸۹۱ ثبــت نــام از ســوی 
گــذاران حاضــر در بــازار ســرمایه  ســرمایه 
در ســامانه ســجام صــورت گرفتــه و تعداد 

احراز هویت شــده ها نیــز با عبــور از ۷۰ هزار 
ســهامدار در ایــن مــاه بــه ۷۲ هــزار و ۸۰۳ 
مــورد رســیده اســت. این درحالــی اســت 
کــه در آذر مــاه امســال تعــداد ثبــت نــام در 
ســامانه ســجام ۶۰ هزار و ۲۶ و تعداد احراز 
هویــت شــده ها نیــز ۷۹ هــزار و ۳۹۵ مــورد 
بوده اســت. آمار سجامی شــده ها در آبان 
ماه نیــز ۷۹ هــزار و ۱۳۸ نفر بــوده که در این 
مــاه ۱۰۱ هــزار و ۷۱۶ نفــر نیــز احــراز هویــت 
شــدند. بنابرایــن تعــداد سجامی شــده ها 
در دی ماه نســبت به آذرمــاه، ۴۱۳۵ نفر و 
نســبت به آبان مــاه نیز ۲۳ هــزار و ۲۴۷ نفر 

کاهش داشته است.

گرانفروشی  میوه  فروشان اصفهانی رتبه نخست 

خبر

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه بر 
اساس اعالم شورای قیمت گذاری محصوالت 
کشاورزی قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم 
۷۵۰۰ تومان اســت، گفت: اخیرا کمیســیون 
تلفیق بودجه قیمت ۹۵۰۰ تومان را برای خرید 
گر احیانا ارز  هر کیلو گندم پیشنهاد داده که ا
ترجیحی حذف شــد اعتبار خرید آن توســط 

دولت تامین شده باشد.
عطااهلل هاشمی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ 
به این سوال که آیا قیمت خرید تضمینی گندم 
تغییر خواهد کرد یا خیر؟ گفت:مجلس سال 
گذشته قانونی تصویب کرد که  قیمت گذاری 
شــورای  توســط  کشــاورزی  محصــوالت 
قیمت گذاری محصوالت کشاورزی و اتخاذ 

سیاست های حمایتی انجام شود.
وی ادامه داد: شورا هم پس از جلسات متعدد 
به قیمت هر کیلو ۷۵۰۰ تومان برای سال ۱۴۰۱ 
رسید و آن را تصویب کرد. یعنی قیمت خرید 
تضمینی هر کیلو گندم برای سال آینده  ۷۵۰۰ 

تومان تعیین شد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران اضافه کرد: چون 
احتمال داشــت ارز ۴۲۰۰تومانی در خصوص 
نهاده هــای دامی حــذف شــود، بــا توجــه به 
بــاال رفتــن قیمــت نهاده هــای دامی ممکن 
است پرت بسیار زیادی در گندم نان به سوی 
نهاده های دام و طیور داشته باشیم. بنابراین 
گر چنین شود احتمال تجدید نظر در قیمت  ا

خرید تضمینی گندم هم وجود دارد.
وی تصریح کرد: به همین دلیل کمیســیون 
تلفیق بودجه نیز رقم ۹۵۰۰ تومان را برای خرید 
هر کیلو گندم پیشنهاد داد تا اعتبار آن توسط 
گر احیانا ارز ترجیحی  مجلس تامین شود که ا
حذف شد قیمت خرید تضمینی هم عادالنه 
باشد. در حقیقت پیشنهاد این کمیسیون 
بیشتر تامین اعتبار  بود تا دولت در زمان خرید 

دچار مشکلی نشود.
ســخنگوی کمیســیون تلفیق بودجــه ۱۴۰۱ 
اعالم کرد که این کمیسیون با پیشنهاد  خرید 
تضمینی هر کیلوگــرم گنــدم با قیمــت ۹۵۰۰ 

تومان موافقت کرده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران 
کیــد کــرد: الگــوی مصــرف بــرق تغییــری  تا

نکرده و همانند گذشته است.
مصطفی رجبی مشــهدی با اشاره به نحوه 
الگو بندی مصرف بــرق اظهار کــرد: الگوی 
مصرف برق بــر اســاس اقلیم کشــور در پنج 
منطقه جغرافیایی مناطق عادی، گرمسیر 
یک، گرمســیر دو، گرمســیر ســه و گرمســیر 
چهار دســته بندی شــده اســت و بــه نوعی 
نیازمندی هایی متعارف مصرف کنندگان 
بــرق در ایــن الگــوی لحــاظ شــده تــا میزان 
مصرف بخش جمیعــت عمده هــر بخش، 

زیر الگوی تعیین شده باشد.
وی ادامــه داد: اســتاندارد تعییــن شــده در 
خصوص میزان مصرف مربوط به سال های 
گذشته است و الگوها هیچ تغییری نکرده تا 

رفاه مردم تامین شده باشد.
طبق اعالم توانیر، مصوبه دولت درخصوص 
اجــرای بنــد "ی" تبصــره ۸  قانــون بودجــه 
ســال ۱۴۰۰ دربــاره آیین نامــه تعرفــه بــرق 
کــه از اول بهمــن اجرایــی شــده اســت، 
 باعــث توزیــع عادالنــه یارانــه انــرژی بــرق 

خواهد شد.
کنون بر اســاس میزان مصرف  یارانه بــرق تا
کــه بــرق  پرداخــت می شــد و مشــترکانی 
بیشتری مصرف می کردند از یارانه بیشتری 
برخوردار بودنــد، اما از این پــس، آن بخش 
از انرژی بــرق کــه در چارچوب الگــو مصرف 
می شــود، یارانــه دریافــت می کنــد و یارانــه 
پرمصرف ها برای آن بخشی که بیش از الگو 
مصرف می کنند به صــورت پلکانی کاهش 

می یابد.
بر اســاس این آیین نامه که با هدف ترغیب 
و در  بهینــه  بــرای مصــرف  پرمصرف هــا 
چارچوب الگوی برق اجرا می شــود، تعرفه 
مشترکانی که در چارچوب الگوی برق انرژی 
مصرف می کنند با یارانه کامل و بدون تغییر 

محاسبه خواهد شد.
گفتنــی اســت، در حــال حاضــر بــر اســاس 
آخریــن آمــار و اطالعــات، بیــش از ۷۵ 
درصــد مشــترکان این صنعــت تــا ســقف 
الگــو، بــرق مصــرف کــرده و مابقــی مصرف 
کننــدگان باالتــر از ســقف الگو از ایــن انرژی 
مهــم اســتفاده می کننــد کــه تعداد بســیار 
معدودی از این مشترکان با بی توجهی به 
میزان استفاده خود از انرژی کلیدی برق، 
بیش از ۲ تــا چندیــن برابــر باالتــر از الگوی 

تعیین شده، برق مصرف می کنند.

خبر مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان:

کمترین دور ریز نان در کشور متعلق به اصفهان است
مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانی 
اســتان اصفهان گفــت: بر اســاس 
بودجه، ســال آینده یارانه آرد و نان 
بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود، یعنی هر ایرانی 
یک میلیــون تومــان یارانــه پنهــان آرد و نــان دارد کــه 

امیدواریم دولت این مورد را اصالح کند.
محســن ضیایی اظهار کرد: دولت گندم را تا کیلویی 
۹ هزار تومــان تأمین می کنــد و در نهایت کیلویــی ۹۰۰ 
تومان یا ۶۶۵ تومان عرضه می کنــد، اما اینکه قیمت 
افزایش یافته، صحیح نیست زیرا قیمت آرد از سال ۹۹ 

کنون ثابت است. تا
وی با بیان اینکه هر کجا اختالف قیمت ایجاد شد، رانت 
به وجــود آمد که قابل کنترل نیســت، افــزود: با وجود 
اختالف قیمت ۲۵۰ هزار تومانی کیسه آرد از کارخانه تا 
بازار، کنترل کردن آن کاری دشوار است، البته دولت با 

قدرت به دنبال تأمین قوت غالب مردم است.
مدیــر اداره غلــه و خدمــات بازرگانی اســتان اصفهان 
گفت: بر اساس بودجه، سال آینده یارانه آرد و نان بیش 
از ۹۰ هــزار میلیارد تومــان خواهد بود، یعنــی هر ایرانی 
یک میلیــون تومــان یارانــه پنهــان آرد و نــان دارد کــه 

امیدواریم دولت این مورد را اصالح کند.
ضیایی ادامه داد: طبق جمع بندی پژوهشکده ها و 
کز رســیدگی با توجه به باال بودن فرهنگ مصرفی  مرا
مردم استان به خصوص شهر اصفهان رتبه کمترین 
دورریز و ضایعات نان در کشور با نیم درصد متعلق به 

شهر ما است.
وی در ارتبــاط بــا کیفیت نان، گفــت: قبــول داریم که 
اســتحقاق مــردم بیشــتر از ایــن اســت، امــا ســازمان 
بهداشــت جهانی اصفهــان را به عنــوان پایلوت قلب 
سالم انتخاب کرده و آن را به غذای سالم ارتباط داده که 

همه این ها را به نان سالم وابسته کرده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان افزود: 
اصفهان از ۱۰ ســال پیش به عنوان پایتخت نان های 
سنتی مطرح است و اجازه نداده هیچ استانی این برند 
را در اختیار بگیرد، البته برند بودن تنها مربوط به کیفیت 
نان نیست، بلکه بهداشت نانوایی، آموزش های الزم 
و چندین و چند پارامتر دیگر نیــز در این زمینه دخیل 

هستند.
ضیایی خاطرنشان کرد: در استان اصفهان چهار هزار و 
۸۰۰ واحد نانوایی فعال داریم که یک هزار و ۴۰۵ واحد آن 

اعم از یارانه نوع یک و دو در شهر اصفهان فعال هستند.
وی با بیان اینکه ۱۲ هزار و ۳۰۰ تن آرد بین نانوایی های 
اصفهان توزیع می شــود، گفت: علــت تفاوت قیمت 
نان سنگک در اصفهان این است که بر اساس تصمیم 
مدیران اســتانی در دولت قبــل، برخــی نانوایی ها به 
سمت آزادپزی کامل رفتند، به همین علت قیمت نان 
سنگک در آزاد پزهای کامل، بیشتر است؛ هدف این 
تصمیم ســنجش رضایت مشــتری بود که به صورت 

نسبی اعالم شده که مشتریان این نان راضی هستند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اظهار کرد: ۲۸ 
شهرستان داریم که به طور متوسط هر دو تا سه ماه یک 
بار به کارگروه آنها می رویم و هر سه تا چهار ماه یک بار آنها 
را به کارگروه کارشناسی خود دعوت می کنیم، وظیفه 
ما در حوزه بهداشتی و نظارتی نیست، اما دیدگاه های 

اعضای شورا را انتقال خواهم داد.
ضیایی افــزود: تا ســال ۱۳۹۲ کارخانه های آرد ســازی 
راغب بودند گندم را از بیرون تأمین کنند زیرا کیلویی 
۴۲۰ تومان خریداری و کیلویی ۴۶۵ تومان می فروختند 
و اختالف قیمتی در میان نبود، زیــرا نرخ دولتی باالتر 
بود و سراغ آن نمی آمدند، از سال ۹۳ به بعد نرخ آرد بر 

روی کیلویی ۶۶۵ ثابت ماند و قیمت آرد آزاد باال رفت.
وی با بیان اینکه سرانه مصرف گندم در اصفهان تا سال 
۱۳۹۵، ۷/۷ کیلوگرم و سرانه مصرف آرد ۷/۶ کیلوگرم 
بوده است، ادامه داد: در کشور استان هایی داریم که 
سرانه باالتری نســبت به ما دارند و ۹ استان نیز در این 

سرانه به مانند اصفهان هستند.
کید  مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان با تا
بر اینکه در اصفهان کارگروه تشکیل و یادآور می شود که 
گر در زینبیه و حصه مصرف نان باالتر رفته، سرانه نیز  ا
افزایش یابد، گفت: استان اصفهان در آرد صنعتی نیز 
ســرآمد اســت و وقتی آمار آرد صنعتی و خانگی در کنار 
هم قرار می گیرد، این سرانه را بیشتر مد نظر قرار می دهد.

ضیایی بــا بیان اینکــه بر روی نقشــه، نقطــه به نقطه 
کــم و کمبودها  نانوایی هــا را مشــخص کردیــم کــه ترا
مشــخص شــود، ادامــه داد: عــده ای مخالــف اجرای 
طرح نرخ گذاری سوم در استان بودند، اما این دستور 
کمیتی بود کــه در دولت قبــل و در کارگروه مصوب  حا
شــد در ۳۰ نانوایی اجرا شــود آن هم به شرطی که کنار 
نانوایــی آزاد پــز، نانوایی یارانه ای هم باشــد کــه مردم 
خود انتخاب کننــد از کدام نانوایی نــان بخرند، البته 

کنــون بازگشــت این ۴۰ نانوایــی آزاد پــز بــه یارانــه ای  ا
امکان پذیر است. وی با اشاره به خرید غله مازاد گفت: 
در گذشته ســاالنه ۳۳۰ هزار تن گندم می خریدیم اما 
سال گذشته این رقم به ۲۲ هزار تن رسید که برای خرید 
گندم نرخ کیلویی هفت هزار و ۵۰۰ تومان را داده بودند 

کنون به کیلویی ۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. که ا
مدیرکل غلــه و خدمــات بازرگانی اســتان اصفهــان با 
اشاره به راه اندازی سامانه جدید با عنوان سیفا افزود: 
در مرحله اول ۱۵ شهرستان در استان را در این سامانه 
ثبت کردیم و از بهمن ماه نیز برای شــهر اصفهان اجرا 
شد و بر اساس آن همه میزان آردی که در کشور و به تبع 
آن در استان توزیع می شود، بدون کوچک ترین دخل 

و تصرفی به صورت سیستمی انجام می شود.
ضیایــی وی ادامــه داد: ۸۰۰ هزار تــن ظرفیت ذخیره 
ســازی داریــم کــه ۳۰۰ هــزار تومــان آن در ســیلوهای 
دولتی و ۵۰۰ هزار تن آن توســط بخش خصوصی و در 
سیلوهای استاندارد نگهداری می شود که ظرفیت 
خوبی است و افزایش نیز خواهد یافت، حتی ظرفیت 
تخلیه غله بنادر در استان و بعد انتقال به استان های 

دیگران را داریم.

مدیرپشتیبانی فروش وبازاریابی شرکت فوالد مبارکه 
کید بــر رضایت مندی مشــتریان گفت: در ســال  با تا
گذشــته، ۵۹ درصد تولید ورق گرم در اختیار شــرکت 
فوالد مبارکه قرار داشت که این مقدار در ســایر شرکت های فوالدسازی 
به ۳۶ درصد می رسد و ۵ درصد این ورق ها از طریق واردات تامین شده 

است.  
مهدی آقازینلی، مدیرپشــتیبانی فروش وبازاریابی شرکت فوالد مبارکه 

در نشست هم اندیشــی فوالد مبارکه و شرکای کســب  و کار عرصه لوله  و 
پروفیل، اظهار کرد: در سال گذشته، ۵۹ درصد تولید ورق گرم سهم بازار 
در اختیار شرکت فوالد مبارکه قرار داشت که این مقدار در سایر شرکت های 
تولیدکننــده ورق به ۳۶ درصــد می رســد و ۵ درصد این ورق هــا از طریق 

واردات تامین شده است.
وی با اشاره به جایگاه مهم صنعت لوله وپروفیل در بخش ساختمان، 
تصریح کرد: در مقام مقایسه با روند تقاضای جهانی، سهم ساختمان از 
ورق مورد نیاز لوله و پروفیل، بالغ بر ۴۸ درصد است. در سال ۹۵، تقاضای 
محصوالت گرم لوله وپروفیل دو میلیون و ۵۰ تن بوده است که برآوردها 
کی از این است که متناسب با رشد مسکن سازی تا سال 1٤٠٤ تقریبا به  حا

۳ میلیون تن افزایش یابد.
آقازینلی با اشــاره به پروژه طرح ملی مســکن در دولت سیزدهم، گفت: 
پیش بینی می شود مصرف ورق در سال بالغ بر ۱۹۰ تا ۴۵۰ هزار تن افزایش 
یابد. مصرف محصوالت فوالدی در بخش های کابینت، کانال کولر و... 

به ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن در سال خواهد رسید.
مدیر پشتیبانی فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه، با اشاره به اینکه 
واردات محصــوالت فوالدی تخت از ســال ۹۴ تــا آذر امســال، ۸۶ درصد 
کاهش داشته است، بیان کرد: بیشــترین تقاضا از محصوالت فوالدی 

تختال با میزان ۵۴ درصد در بخش ســاختمان اســت که این مقــدار در 
بخش صنایع فلــزی، ۱۸ درصد و در بخش خودروســازی ۱۲ درصــد و ۱۱ 

درصد هم به بخش انرژی اختصاص دارد.
آقازینلی با اشاره به اینکه ۳۲ درصد مشتریان لوله وپروفیل در اصفهان، ۲۹ 
درصد در تهران و بقیه مشتریان در سایر استان ها هستند، ادامه داد: ۳۰ 
درصد سهم فروش صنایع لوله و پروفیل در سال گذشته و ۳۲ درصد هم 

طی امسال به شرکت فوالد مبارکه اختصاص دارد.
وی افزود: رویکرد سنجش رضایت مشتریان بر اساس استاندارد ایزو ۱۰۰۰۴ 
تعیین می شود و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، و رضایت مندی 
مشــتریان برای رســیدن به میزان ۸۵ درصد در اهداف این شــرکت قرار 
دارد ایــن درحالــی اســت کــه کل رضایــت مشــتریان در بخــش صنعت 

لوله وپروفیل در سال گذشته، ۸۲ درصد بوده است.
مدیر پشتیبانی فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه گفت: مولفه های 
موثر بــر میــزان رضایت مشــتریان قیمــت، کیفیــت، شــرایط پرداخت، 
تحویل به موقغ، تامین پایدار و... است که پروژه های بهبود و اقدامات 
اصالحی نظیر رفع عیب شکستگی سطح ورق، رفع عیب ضخامت پیش 
از تلورانس، و رفع عیب موج ورق و زین اســبی از جملــه اقداماتی بود که 

انجام شده است.

عضو هیــات مدیره انجمن صنفــی تولیدکنندگان 
لوازم خانگی گفت: ما همواره سرباز بخش تولید کشور 
گر دغدغه ای از سوی رهبر معظم انقالب  هستیم و ا

عنوان می شود به هر طریقی آن را رفع خواهیم کرد.
عباس ابهری به عنــوان یکــی از ســخنرانان در دیدار حضــرت آیت اهلل 
خامنــه ای در دیدار تولیدکننــدگان و فعــاالن اقتصادی حضــور یافته 
بود افزود: یک جلسه صمیمانه و بسیار خوبی بود و بسیار خوشحالم 
که فرصتی دســت داد تا ۱۴ ســخنران این جلســه توانســتند بخشی از 
توانمندی های صنعــت کشــور را به ســمع و نظر رهبر معظــم انقالب 

برسانند.
وی بیان داشــت: معظم لــه در مطلــع سخنان شــان از دســتاوردها و 

پیشرفت های صنایع تقدیر کردند و از تولیدکنندگان به عنوان افسران جنگ اقتصادی و از کارگران کارخانجات 
به عنوان سربازان جنگ اقتصادی یاد کردند که نشان دهنده توجه خاص ایشان است.

ابهری ادامه داد: ما تولیدکنندگان نیز به واسطه حمایت ها و نظر خاص رهبر معظم انقالب، توانسته ایم تا حدودی 
پاسخ گوی لطف ایشان باشیم و در سال های گذشته با وجود تحریم های ظالمانه، مانع از رکود و وقفه در تولید 

شویم.
وی با اشــاره به گالیه رهبر معظم انقــالب از افزایش ۲ برابری قیمت برخی اقالم لوازم خانگی، خاطرنشــان کرد: 
معظم له در پی بیان مشکالت صنعت خودروسازی، اشاره ای به صنعت لوازم خانگی و افزایش قیمت برخی 

کاالهای این صنعت داشتند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی گفتند: »من گالیه می کنم از دوستانی که 
مسووالن کاالهای خانگی و لوازم خانگی هستند. ما از این ها حمایت کردیم، اسم آوردیم، شنیدم بعضی از اقالم 
گر این جور ما کیفیت را  دو برابر ارتقاء قیمت پیدا کرده، چرا؟ نبایستی این جور برخورد بشود با حمایت ها. خب ا

باال نبریم، چطور انتظار داریم که بازارهای خارجی را فتح کنیم؟«
عضو هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی تصریح کرد:  ما همواره سرباز بخش تولید کشور هستیم 
گر دغدغه ای از سوی رهبر معظم انقالب عنوان می شود به هر طریقی آن را رفع خواهیم کرد. همان طور که از  و ا
کنون با وجود تحریم ها تولید لوازم خانگی را از هشت میلیون دستگاه به ۱۶ میلیون دستگاه رساندیم  سال ۹۷ تا

و ضمن ارتقای کیفی محصوالت، بازارهای جدید صادراتی پیدا کرده، 
کز  صنعت قطعه سازی را رشد دادیم و به توسعه روابط با دانشگاه ها و مرا

تحقیقاتی پرداختیم.
کنــون نیــز بــا طرح هــای دولــت ســیزدهم، آمادگــی  کیــد کــرد:  ا وی تا
مشارکت برای ساخت سالیانه یک میلیون دستگاه مسکن را داریم، 
چرا کــه تولید ایــن میــزان واحــد مســکونی نیازمنــد ســینک، اجاق، 
یخچال، شیرآالت و سایر لوازم خانگی است و این توانمندی در صنعت 

لوازم خانگی ما وجود دارد.
ابهری اضافه کرد: مطابق گزارش های ارائه شده از سوی بانک مرکزی، 
وزارت صمت و مرکز آمار ایران، صنعت لوازم خانگی جزو صنایعی بوده که 
با وجود تورم بیش از ۴۰ درصدی، اما از زمان اعمال تحریم ها در سال ۹۷ 

تا به امروز افزایش متوسط قیمتی ۱۰ تا ۱۵ درصدی را تجربه کرده است.
وی گفت: این افزایش قیمت ناشی از افزایش قیمت نهاده ها و مواد اولیه بوده، نه اینکه تولیدکنندگان خواسته 
باشند قیمت ها را افزایش دهند؛ زیرا باال رفتن قیمت ها به معنای دامن زدن به رکود است و هیچ تولیدکننده ای 
گر افزایش قیمتی در لوازم خانگی اتفاق  حاضر نیست در این شرایط به افزایش قیمت ها نیست؛ بر این اساس ا

افتاده، از کف بازار بوده است.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی تصریح کرد: بررسی آمارها نشان می دهد از دی ماه 
پارسال تا دی ماه امسال، با وجود افزایش قیمت مواد اولیه، اما محصوالتی نظیر یخچال ساید و یخچال فریزر در 
بخش تولیدکننده ۱۳ درصد افزایش داشته است. با این حال درخصوص قیمت های مصرف کننده که دالالن، 

واسطه ها یا فروشندگان نهایی مسبب آن هستند ورود نمی کنیم.
کتورهای موجود و غیره و با توجه به ثبت شدن در  وی گفت:  قیمت های تولیدکننده بر مبنای میزان عرضه، فا
سامانه جامع تجارت، مشخص است، بر این اساس قیمت هایی که در بازار به مشتریان اعالم می شود نامعقول 

بوده و ناشی از التهابات کف بازار است.
ابهری با اشاره به طرح »جهیزیه ارزان« که با مشارکت وزارت صمت و تولیدکنندگان لوازم خانگی برگزار می شود، 
خاطرنشــان کرد:  ما تولیدکنندگان لوازم خانگی آماده عرضه کاال برای زوج های جوان برای خرید ســبد کاالی 

لوازم خانگی مورد نیازشان با تخفیف ویژه از محل وام های ازدواج هستیم.

ح شد؛ در نشست هم اندیشی فوالد مبارکه و شرکای کسب  و کار عرصه لوله  و پروفیل مطر

گرم مورد نیاز صنایع لوله وپروفیل سهم ۵۹ درصدی فوالد مبارکه در تولید ورق 

عضو هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی:

کرد دغدغه های رهبر معظم انقالب در بخش لوازم خانگی را رفع خواهیم 

مشاور مالیاتی اتاق اصناف استان اصفهان:

کارتخوان مالیات  به دستگاه 
تعلق نمی گیرد 

کشیدند! مردم از بورس پا پس 

قیمت خرید تضمینی گندم
 چقدر است؟

الگوی مصرف برق 
تغییری نکرده است

خبر

خبر

خبر
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3 1 فوریه     2۰22
سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان اعالم کرد؛

امید ذوب آهن به تحقق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن 
تولید تا پایان سال

سرپرســت مدیریــت عامــل ذوب 
آهن اصفهان، با حضور در یادمان 
شهدای ذوب آهن اصفهان و ادای 
احترام بــه اســوه های ایثار، از همه تالشــگران شــرکت 
خواســت با اتحاد و همدلــی در جهت دســت یابی به 

اهداف این مجتمع عظیم صنعتی همت کنند.
به گزارش ایراسین، ایرج رخصتی، در روز اول کاری به 
عنوان سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان، 
با حضور در یادمان شهدای ذوب آهن اصفهان و ادای 
احترام بــه اســوه های ایثار، از همه تالشــگران شــرکت 
خواســت با اتحاد و همدلــی در جهت دســت یابی به 

اهداف این مجتمع عظیم صنعتی همت کنند.
وی افــزود: بــه شایســتگی تالشــگران ذوب آهــن 
که ایــن  اصفهان ایمــان دارم و مطمئــن هســتم 
بلندهمتــان، توانایی رســاندن شــرکت بــه افق های 

روشن تر را دارند.
          حرکت برای تحقق گام دوم انقالب

سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان همچنین 
در جلسه با حضور جمعی از معاونین و مدیران شرکت 
با اشــاره به بیانیه گام دوم انقالب، گفــت: محورهای 
اقتصادی این بیانیه و همچنین خط مشی های اقتصاد 
مقاومتی را بایــد در بازنگری اهداف و اســتراتژی های 
شــرکت مدنظر قرار دهیم و ســپس با قــدرت و روحیه 
جهادی، در جهت اجرای این برنامه ها با تمام وجود 

تالش کنیم.
وی افــزود: شــرکت ذوب آهــن اصفهــان بــه لحــاظ 
برخورداری از نیروهای متخصص، شرایط بسیار خوبی 
دارد و همه ما موظفیم در حوزه خود، ضمن شناسایی 
نیروهــای متخصــص، از وجود آنهــا در جهــت اجرای 

برنامه های شرکت بهره بیشتری ببریم.
رخصتی اظهار کرد: برای توسعه این شرکت، تالش های 
شبانه روزی بســیاری صورت گرفته اســت و بنابراین 
همگان وظیفه داریم با احساس مسئولیت در حوزه 

خود فعالیت کنیم.
سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان، بر لزوم 
کید کرد و افزود:  جوان گرایی و بهره گیری از توان داخلی تا

باید زمینه ارتقاء نیروهای جوان و متخصص شرکت را 
فراهم کنیم و از پیشنهادات تحول زا استقبال کنیم تا 

کم شود. نگرش جدیدی در شرکت حا
          تالش برای فعال سازی ظرفیت خالی

وی با اشــاره به اینکه ۴۰ درصد ظرفیت کارخانه فعال 
نیست، افزود: باید با تمام وجود، برای فعال سازی این 
ظرفیت خالی تالش کنیم و این موضــوع بر هر برنامه 
دیگری ارجحیــت دارد. ضمن اینکــه تا پایان ســال با 
رسیدن به تولید ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن، رکورد جدید 
در تولید شرکت ثبت می شود که این امر باید با جدیت 

دنبال شود.
رخصتی گفت: با توجه به شــرایط سخت اقتصادی، 
رســیدگی بیشــتر به معیشــت و رفاه کارکنان اهمیت 
ویژه ای دارد که قطعا با افزایش تولید و در آمد شرکت این 

امر محقق خواهد شد.

در ادامه، آیت اهلل رهبر مسئول دفتر هماهنگی تبلیغات 
اسالمی شرکت ذوب آهن گفت: مدیریت جدید ذوب 
آهن با انجــام اقدامــات الزم بر مشــکالت این شــرکت 
غلبه می کند و به یــاری خداوند متعال شــاهد بهبود 

شرایط این کارخانه مهم خواهیم بود.
          برگزاری جلسه شورای معاونان شرکت 

ذوب آهن
اولیــن جلســه شــورای معاونیــن نیز برگــزار شــد که 
در این جلســه، مرتضی یزدخواســتی، نائب رئیس 
هیــات مدیــره شــرکت ذوب آهــن، از زحمــات علی 
احمدیان رئیس سابق هیات مدیره و منصور یزدی 
زاده مدیرعامل ســابق شــرکت به ســبب زحمات و 
فعالیت شان برای ارتقای ذوب آهن قدردانی کرد و 
افزود: سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن، از جمله 
مدیران متخصــص و فعــال ذوب آهن هســتند که 

تجربه گران بهای ایشان در این شرکت، پشتوانه اصلی 
حل مشکالت کنونی و اجرای برنامه های جدید این 
مجتمع عظیم صنعتی اســت. سرپرست مدیریت 
عامل ذوب آهن نیز در این جلسه، ایجاد اشتغال را یکی 
از اولویت های اصلی سازمان دانست و گفت: باید منافع 
ســازمان و منطقه را هم راســتا قرار دهیم و به گونه ای 
فعالیت کنیم که توسعه سازمان و منطقه همراه هم 
محقق شود و منافع هردو تامین شود. رخصتی، توجه 
به توانایی های داخلی ذوب آهن اصفهان را در همه 
فعالیت ها یک راهبرد اساســی دانســت و افزود: حل 
مســائل شــرکت از جمله تامین مواد اولیــه و افزایش 
بهره وری با استفاده از توان داخلی امکان پذیر است. 
امور شرکت، با رویکرد اجرایی و همچنین با پی گیری 
مداوم و موردی به ســرانجام می رســد کــه درنهایت 

موجب ارزش آفرینی برای سازمان می شود.

گرچــه بــا بحــران  گفــت: ا اســتاندار اصفهــان 
فرونشســت زمیــن مواجهیــم امــا از ســوی دیگر 
بدلیل آمار باالی بیکاری و ضرورت تسهیل مسیر 
اشــتغالزایی، نمی توان راه توســعه اســتان را هم 
بســت بنابراین ما با یــک تیغ دولبــه در اصفهان 

روبه رو هستیم. 
سیدرضا مرتضوی در شورای برنامه ریزی استان 
اظهار داشت: برای کنترل فرونشست زمین باید 
چند اقدام از جمله جلوگیری از برداشت  غیرمجاز، 
محدودســازی برداشــت  مجاز و صرفه جویی در 
صنایع بصورت استفاده از آب های در گردش را در 

دستور کار قرار داد.
کید بر ضرورت توجه به پیشرفت  وی با اشاره به تا
اســتان تصریح کرد: مــا نمی توانیــم در را بــر روی 
فعاالن اقتصــادی و کارآفرینان ببندیــم و با مانع  
تراشی، سبب سرمایه گریزی شویم و اصفهان را از 

کارآفرینان خالی کنیم.
کید کرد: روند توسعه استان را  استاندار اصفهان تا

باید طبق سند آمایش سرزمین پیش برد و نباید 
گذاشت اصفهان از شکل گذشته خود و جایگاهی 

که در سطح کشور داشته است، دور شود.
وی گفت: نیاید نگاه یکجانبه به پدیده فرونشست 
زمین داشت بلکه باید با چاره جویی برای حل آن، 

به توسعه استان نیز توجه کرد.
ح فرونشست زمین نباید موجب            طر

اصفهان هراسی شود
معاون عمرانــی اســتانداری اصفهان نیــز در این 
گرچــه فرونشســت زمیــن در  نشســت گفــت: ا
اصفهان بســیار پراهمیت بوده و به مرحله حاد 
نیز رسیده است اما نباید به اصفهان هراسی هم 

منجر شود.
مهران زینلیان با اشاره به اینکه فرونشست زمین 
در ســالیان گذشته بوقوع پیوســته است و قابل 
انکار نیست، اضافه کرد: با "جی پی اس" و مانیتور 
نقاط مختلف اصفهان بدنبال شناسایی محالت 
در معرض خطر فرونشســت هســتیم و طبق آن 
بایــد طراحی هــای الزم را بــرای رفع ایــن بحــران 

صورت دهیم.
وی تنها راه حل فرونشســت زمین در اصفهان را 
احیای زاینده رود و تغذیه آبخوان ها و سفره های 
زیرزمینی عنــوان کــرد و گفت: تمــام راهکارهای 
موجود برای درمان فرونشست، موقتی و شکل 

مسکن را دارد.

۶ طرح بزرگ شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
بــا بیــش از ۳۳۱ میلیــارد تومــان در دهــه فجــر بــه 

بهره برداری می رسد.
 مدیرعامل آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره 
به افتتاح خط اضطراری آبرسانی به اصفهان بزرگ 
گفت: این طرح ها شامل چهار طرح آبرسانی شهری 
و روســتایی، یک آزمایشــگاه آب و یک آزمایشگاه 

فاضالب است.
هاشــم امینی افزود: خط اضطــراری آبرســانی به 
اصفهان بزرگ به طول ۱۲.۳ کیلومتــر و قطر هزار و 
۴۰۰ میلی متر، مرحله اول طرح آبرسانی به شهر های 
باغبهادران و باغشاد و روستا های مسیر به طول ۱۸ 
کیلومتر و قطــر ۲۰۰ و ۵۰۰ میلی متر، طرح آبرســانی 
دهاقان به طول ۴۷ کیلومتر و قطر ۳۰۰ میلی متر و 
طرح آبرسانی مورچه خورت به طول ۴۴ کیلومتر 
و قطر ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی متــر، مهم ترین این طرح ها 

اســت کــه بــا هــدف تأمیــن آب آشــامیدنی پایدار 
کن در این مناطق اجرا شده است. مشترکان سا

وی افزود: همچنین آزمایشگاه فیزیکو شیمیایی و 
میکروبیولوژی آب چاه های فلمن با هدف پایش 
نمونه های میکروبی، بیولوژی و فیزیکوشیمیایی 
مناطق غربی و شمالی استان اصفهان و آزمایشگاه 
تصفیه خانــه فاضــالب جنــوب اســتان از دیگــر 
طرح هایی اســت کــه آمــاده بهره بــرداری در دهه 

مبارک فجر است.

فرمانــده بســیج ناحیــه امــام علــی )ع( شــرق 
اصفهان با اشــاره به اقدامات بسیج در راستای 
خدمت رسانی به مردم و کاهش آثار خشکسالی، 
گفت: ســهمیه نصــب ۵۰۰ پنــل خورشــیدی به 
عنوان نیروگاه های کوچــک مقیاس تولید برق 

به شرق اصفهان اختصاص داده شده است. 
ســرهنگ پاســدار جــواد داســتانی در نشســت 
برنامه هــای دهــه فجــر و خدمــات  خبــری 
محرومیــت زدایی بســیجیان ناحیــه امام علی 
)ع( در شرق اصفهان گفت:  نصب این پنل ها در 
راستای ایجاد طرح های اشتغالزایی و زودبازده 
است و بر این اساس ماهانه مبالغی در حدود ۲۰ 
تا ۲۵ میلیون ریال می تواند به اقتصاد خانواده ها 

کمک کند.
فرمانــده ناحیــه امــام علــی )ع( ارائه تســهیالت 
قرض الحسنه اشتغال زایی را از دیگر برنامه های 
بســیج در شــرق اصفهان عنوان کرد و افزود: در 
همین راســتا در مجموع  ۳۰ میلیارد تسهیالت 

قرض الحســنه اشــتغالزایی و اقتصاد مقاومتی 
متناسب به ظرفیت شهرها و روستاها در قالب 
راه اندازی گلخانه ها، تولید قارچ، کشت زعفران، 
طبخ نان خانگی و امثال اختصاص داده شــده 
که تا کنــون از این میزان ۱۵ میلیــارد ریال جذب 

شده است.
فرمانــده ناحیــه امــام علــی )ع( شــرق اصفهان 
همچنین بــه برنامه هــای بســیج در دهــه فجر 
انقــالب اسالمی اشــاره کــرد و افــزود: حــدود ۱۰۰ 
عنــوان برنامه در ایــن خصوص در ســطح  چهار 
شهرســتان کوهپایــه، هرنــد، ورزنــه، جرقویه و 
بخش مرکزی شهرستان اصفهان، اجرا می شود.
وی خاطرنشــان کرد: در این دهــه برنامه هایی 
از جمله عطر افشانی گلزارهای شهدا، نواختن 
زنگ مقاومت، رژه خودرویی و موتــوری، دیدار 
با خانواده های شهدای انقالب، دفاع مقدس، 
مدافع  از حرم و مدافع سالمت، اعزام گروه های 
جهادی محرومیت زدایی بــه مناطق محروم، 
اجــرای نشســت های بصیرتــی در قالــب جهاد 
تبییــن، اجــرای کرســی های آزاد اندیشــی در 

دانشگاه ها اجرا می شود.
چهار شهرستان کوهپایه، هرند، ورزنه، جرقویه و 
بخش مرکزی شهرستان اصفهان تحت پوشش 
ناحیه بســیج امــام علــی )ع( در شــرق اصفهان 

است.

هزار و ۴۵ میلیارد ریال اعتبار به طرح های دهه 
فجردر آران و بیدگل اختصاص یافته است.

فرمانــدار آران و بیــدگل گفت: ایــن اعتبــار برای 
ح عمرانــی،  افتتــاح و اجــرای بیــش از ۱۰۰ طــر
آموزشی، خدماتی، بهداشتی و ورزشی در دهه 

فجر امسال در این شهرستان هزینه می شود.
کبــر رضایــی افــزود: ســه مرکــز آموزشــی  علی ا
خّیرســاز در بخــش کویــرات، اجــرای آبرســانی 
بــه مجتمــع یــزدل - علــی آبــاد، اصالح شــبکه 
آب شــهر های ابوزیدآباد و سفیدشــهر، تحویل 
۴ مســکن مددجویــان تحــت پوشــش اداره 
بهزیستی شهرستان آران و بیدگل، افتتاح ۲ مرکز 
خدمات روانشناختی ومشاوره تخصصی ویژه 

کودکان استثنایی، آغاز ساخت مرکز فوریت های 
پزشکی در روستای حسین آباد بخش کویرات و 
دوطرح گاوداری صنعتی با ۲۰۰ راس دام از جمله 
مهمترین طرح هایی هستند که افتتاح و اجرای 

آن ها آغاز می شود.

توسعه صنایع و بحران فرونشست، 
تیغ دولبه استان اصفهان است

افتتاح خط اضطراری آبرسانی 
به اصفهان بزرگ در دهه فجر

فرمانده بسیج ناحیه امام علی )ع( شرق اصفهان:
کمک بسیج  ۵۰۰ پنل خورشیدی با 

در شرق اصفهان نصب می شود

اختصاص هزار و ۴۵ میلیارد ریال اعتبار 
به طرح های دهه فجردر آران و بیدگل

شهردار نجف آباد با اشاره به حضور شهرداری 
نجف آباد در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
گردشــگری تهران گفت: جریان شهری نجف 

آباد در نمایشگاه به خوبی معرفی شده است.
رســول امامــی در حاشــیه آییــن افتتاحیــه 
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری 
کرد: ایــن  و صنایــع وابســته تهــران اظهــار 
نمایشگاه یکی از مهم ترین رویدادهای صنعت 
گردشگری است که شــرکت کنندگان داخلی 
و خارجی در این نمایشــگاه حضــوری پررنگ 

و قوی دارند.
وی بــا اشــاره به تعطیلــی فعالیت هــای حوزه 
گردشگری در ســال های اخیر به دلیل شیوع 
ویروس کرونا خاطرنشان کرد: پس از یک رکود 
جدی در حوزه گردشگری، برگزاری نمایشگاه 
بین المللی گردشگری یک فرصت مهم و مغتنم 
محسوب می شود که استفاده از آن در راستای 
توسعه جریان شهری و ارائه ظرفیت های شهر 

نجف آباد بسیار الزم و ضروری است.
وی در ادامه اظهار کرد: نجف آباد قدیمی ترین 
شــهر جدیــد کشــور اســت کــه ظرفیت هــای 
عظیمی در حوزه گردشگری، فرهنگی، علمی و 
مذهبــی دارد و ارائــه ظرفیت های ایــن شــهر 
در راســتای جــذب ســرمایه گذاران صنعــت 
گردشگری و صنایع وابسته بسیار مؤثر خواهد 

بود.
شــهردار نجــف آبــاد بــه حضــور وزیــر میــراث 
فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری و رییس 
کمیســیون گردشــگری مجلس در افتتاحیه 
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری 
تهران اشاره کرد و گفت: دیدگاه ها و نظرات وزیر 
میراث فرهنگی صنایع دســتی و گردشــگری 
در خصوص رونق و توســعه گردشگری بسیار 
سازنده اســت و نمایشــگاه برای ما فرصتی در 
خصوص ارتباط بیشــتر با وزارتخانــه و تقویت 
جریان شــهری نجــف آباد فراهــم آورده اســت 
که امیدوار هســتیم که از این فرصت، بهترین 

استفاده را ببریم.

نظارت بر کنترل قیمت ها و نظم بخشیدن 
بــه بــازار در شهرســتان اردســتان رضایــت 

بخش نیست.
فرمانــدار اردســتان در جلســه شــورای 
گفــت: بــه دلیــل  اداری ایــن شهرســتان 
همــکاری نداشــتن اتحادیه هــای صنفــی 
درمورد نظارت بــر کنتــرل قیمت ها و نظم 
بخشیدن به بازار در شهرســتان اردستان 

موفق نبوده ایم.
حمید رضا تأملی با بیان اینکه شهرســتان 
کســن  اردســتان از نظــر تزریق دوز ســوم وا
کرونا در رتبه نخست استان قرار دارد افزود: 
با توجه به شیوع سویه جدید کرونا رعایت 
هر چه بیشتر دستورالعمل های بهداشتی 

ضروری است.
وی بــا اشــاره بــه هفتــاد و ســومین ســالروز 
گفــت:  اردســتان  شهرســتان  تأســیس 
مهمترین انتظاری که از مسئوالن دستگاه ها 
در این ایــام اســت ورود بــه نهضــت تبیــن 

دستاورد های انقالب است.
فرمانــدار اردســتان بــه حمایت هــای امام 
جمعه اصفهان و نماینده مردم شهرستان 
ح مسکن  در مجلس در راستای اجرای طر
در اردستان و احداث ۲۲۰ واحد مسکونی 
کریمــان، ۸۸  شــامل ۱۲۰ واحــد مســکن 
واحد مســکن افــراد تحت پوشــش کمیته 
امداد و ۱۲ واحــد خانواده هــای دو معلول 
کــرد و  تحــت پوشــش بهزیســتی اشــاره 
ح در اردســتان بــه مرحلــه  گفت: ایــن طــر
انتخــاب پیمانــکار وعقــد قــرارداد رســیده 
و در ایام دهــه فجر شــروع عملیات ســفت 
کاری این طرح آغاز می شود ودر کمتر از یک 
ح آماده تحویل به  سال مرحله اول این طر

مردم خواهد شد.
تأملــی بــا بیان اینکــه در شــهر مهابــاد نیــز 
احــداث ۲۴ واحــد مســکن بــه مــوازات 
اردســتان شــروع می شــود افــزود: ۱۹۲ 
واحــد پیــش بینــی شــده در زواره نیازمند 
همکاری شورای اسالمی شهر وشهرداراین 

شهرستان است.

خبر خبر

استان

خبر

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسالمی شهر اصفهان مدیریت آب در کشور را ناعادالنه 
دانست و گفت: باید سران سه قوه برداشت های خالف قانون و شرع را از رودخانه زاینده رود 
حذف کنند زیرا اصفهان با دارا بودن زاینده رود می تواند بهره های اقتصادی و گردشگری 
زیادی را برای اســتان و کشور داشته باشــد. عباس حاج رسولی ها در بیست و هشتمین جلسه علنی شورای 
کنــون خدمات زیادی به مردم ارائه شــده اما الزم اســت  اسالمی شــهر اصفهان اظهار کرد: از ابتدای انقالب تا
مسئوالن خدمات ۴۳ ساله را به مردم اطالع رسانی کنند. وی با بیان اینکه نسل جدید با اقدامات انجام شده 
کنون به برکت انقالب فضاهای  آشــنا نیســتند، گفت: در اوایل انقالب مدارس ابتدایی پنج شــیفت بود، اما ا
آموزشی گسترش یافته است. رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان 
تصریح کرد: در وضعیت آبرسانی، خدمات شهری و خدمات جاده ای پیشرفت بسیاری حاصل شده است که 
کید کرد: امروز می طلبد که با توجه به فشار اقتصادی که حربه  مسئوالن باید آنها را به اطالع مردم برسانند. وی تا
جدید دشمن بوده است، به خوبی از این عرصه عبور کنیم تا به مسائل اجتماعی مردم رسیدگی شود که این 
مهم کم از جان فشانی ها در هشت سال جنگ تحمیلی نیست، باید مشکالت پیچیده ای که در زیر پوست شهر 
وجود دارد، رفع شود. حاج رسولی ها اضافه کرد: مشکل اشتغال یکی از مهمترین مسائل استان بوده که خیران، 

تولیدکنندگان، مسئوالن ادارات و استاندار اصفهان باید برای این قشر سرمایه ای شهر فکری کنند.
وی در خصوص بحث مسکن خاطرنشان کرد: باید راه حل اساسی در خصوص تأمین مسکن جوانان در نظر 
گرفته شود و بعد از آن مشکل ازدواج و جمعیت رفع شود که خیران می توانند در این صحنه اجتماعی حضور 
فعال داشته باشند و حتی واحدهای تولیدی قوی استان مانند فوالد مبارکه و دیگر صنایع می توانند در جهت 
رفع بحران های اجتماعی اقدام کنند. رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسالمی شهر 
اصفهان افزود: در دوره ششم مدیریت شهری حرکت خوبی صورت گرفته است اما از شهردار اصفهان می خواهیم 

به تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به مناطق محروم در شهر اصفهان بیشتر توجه کند.
وی با اشاره به پروژه متروی اصفهان، گفت: متروی اصفهان به ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که راهکار 
تأمین آن این است که استاندار اصفهان از صنایع بزرگ دعوت کند تا در خصوص سرمایه گذاری در این پروژه در 

کنار شورای شهر و دولت مشکل آالیندگی در شهر را رفع کنند.
ع را از  وی مدیریت آب در کشور را ناعادالنه دانست و افزود: باید سران سه قوه برداشت های خالف قانون و شر
رودخانه زاینده رود حذف کنند، زیرا اصفهان با دارا بودن زاینده رود می تواند بهره های اقتصادی و گردشگری 

زیادی را برای استان و کشور داشته باشد.

میزان ورودی خودرو ها برای تعمیر گیربکس و موتور ۶۰ درصد افزایش داشته است.
رئیس اتحادیه خدمات فنی خودرو های ســبک مرکز استان اصفهان گفت: میانگین 
تعمیر گیربکس اتوماتیک و موتور خودرو بر اساس استاندارد های جهانی حداقل ۵ سال 

با میانگین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار کیلومتر است در حالی این رقم در کشورمان به زیر ۱۰۰ هزار کیلومتر رسیده است.
روح اهلل چلونگر افزود: بر اساس نظر کارشناسان صنفی و آزمایشات انجام شده استفاده از لوازم یدکی غیر 
اســتاندارد و روغن های تقلبی علت اصلی افزایش خودرو ها بوده که البته لوازم یدکی یک قسمت خاص 

خودرو، اما روغن های تقلبی باعث از بین رفتن کل موتور و گیربکس شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تعمیر گیربکس و موتور خودرو بطور میانگین از ۱۵ تا ۱۵۰ میلیون تومان هزینه 
کتور که در آن مارک روغن معتبر و  بر است گفت: مردم باید هنگام تعویض روغن موتور خود نسبت به اخذ فا

تاریخ تعویض و کیلومتر درج شده باشد، اقدام کنند.
چلونگر افزود: استفاده از روغن های تقلبی که بعضا با برند های معتبر داخلی و خارجی به وسیله افراد سودجو 
توزیع می شود باعث تبدیل آن به توده های چسبی شده و مسیر روغنکاری خودرو را کامال مسدود می کند.

وی گفت: امسال با تالش ماموران نیروی انتظامی چهار مرکز تولید روغ های تقلبی با تولید بیش از ۱۸۰ هزار 
لیتر روغن کشف و پلمپ شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر اصفهان:

مدیریت آب ناعادالنه است

لوازم یدکی غیر استاندارد و روغن های تقلبی عامل افزایش خرابی خودرو ها:

افزایش سه برابری مراجعه خودرو ها به تعمیرگاه 

خبر
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معرفی جریان شهر 
نجف آباد در نمایشگاه
 بین المللی گردشگری

کنترل  نظارت بر 
قیمت ها رضایت بخش 

نیست

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان 
با بیان اینکــه آب ۱۲ روز در زاینــده رود جاری خواهد 
بود گفت: تضمینی وجود ندارد که آب در باالدست 
گر نظــارت و کنترلی وجود نداشــته باشــد حتمــا در  برداشــت نشــود، ا

باالدست برداشت انجام می شود.
حســین وحیدا اظهار کرد: از امروز سه شــنبه )۱۲ بهمن ماه( آب پشت 
ســد زاینده رود مشروط بر اینکه کشــاورزان غرب در ســال بعد آب مورد 

نیاز خود را دریافت کنند، رهاسازی خواهد شد و به مدت ۱۲ روز جریان 
خواهد داشت.

وی افزود: توافق نامه ای بین کشاورزان غرب و شرق اصفهان تنظیم شده 
که قرار است به امضای استاندار اصفهان و مدیر حوضه آبریز زاینده رود 
برسد و بر این اساس کشاورزان غرب فعال آبی دریافت نمی کنند و مختصر 
آبی که پشت ســد موجود اســت برای کشــت گندم در شــرق اصفهان 
تخصیص یابد، کشاورزان غرب هم برای باغات خود در سال آینده آب 

دریافت خواهند کرد.
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان گفت: آب منطقه ای 
خزانه دار آب است که باید بر تخصیص آن نظارت کند، صنف کشاورزان 
هم بر روند تخصیص آب و رسیدن آن به شرق نظارت خواهد کرد البته 

هنوز ابزار الزم برای این کار در اختیار اعضا صنف قرار نگرفته است.
وحیدا اضافه کرد: الزم است دادستان های شهرستان ها در جریان این 
روند نظارتی قرار گرفته و افــرادی که امر نظارت را انجام می دهند بیمه 
شــوند. تضمینی وجود ندارد که آب در باالدست برداشــت نشود، آب 
منطقه ای باید بر این مسئله نظارت کند، نیروی انتظامی و دادستانی 
گر نظارت و کنترلی وجود  باید با صنف کشــاورزان همکاری کنند؛ زیرا ا

نداشته باشد حتما در باالدست برداشت انجام می شود.
وی ادامه داد: حجم مشــخصی برای آبی که از ســد رهاسازی می شود 
تعیین نشده است، اما بر اساس ذخیره فعلی سد ۵۷ میلیون متر مکعب 
آب در ایــن روزهــا حتما رهاســازی خواهد شــد. امیــد اســت برف ها در 
باالدست آب شده و بر ذخیره پشت ســد افزوده شود تا آب بیشتری به 

شرق اصفهان برسد.
          ۴۵ میلیون مترمکعب آب در بازه 12 روزه رهاسازی می شود

سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان 
اظهار کرد: آب رهاسازی شده برای کشت گندم کشاورزان شرق اصفهان 
خواهد بود. آب زاینده رود برای مصرف کشاورزان غرب در فرصتی دیگر 

رهاسازی خواهد شد.
محمود چیتیان  افزود: از امروز)ســه شنبه( نسبت به افزایش خروجی 
سد زاینده رود برای توزیع آب در شبکه های آبیاری شرق اصفهان اقدام 

خواهد شد.
سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان 
در پاسخ به این پرسش که حجم آب رها سازی شده چه میزان خواهد 
بود؟ گفت: ۴۵ میلیون متر مکعب آب در بازه ۱۲ روزه رهاسازی می شود.

رهاسازی ۴۵ میلیون مترمکعب آب برای کشاورزان شرق: 

زاینده رود امروز جاری می شود
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جامعه4 1 فوریه     2۰22
معاون استاندار اصفهان:

فعالیت مدارس ابتدایی ۳ شهرستان اصفهان 
غیر حضوری شد

و  امنیتــی  سیاســی،  معــاون 
اجتماعــی اســتانداری اصفهــان 
گفت:  فعالیت مــدارس ابتدایی، 
در سه شهرستان این استان تا اطالع بعدی به دلیل 
تشــدید شــرایط  بیماری کوویــد-۱۹  غیــر حضوری 

خواهد بود. 
محمدرضا جان نثاری، در جلسه فوق العاده ستاد 
استانی بیماری کرونا در استانداری اصفهان، اظهار 
داشت: با توجه به اینکه شهرستان های نطنز، کاشان 
و آران و بیدگل  در وضعیت قرمز و  نارنجی  همه گیری 
بیمــاری کوویــد-۱۹ قــرار دارنــد، فعالیــت مــدارس 
ابتدایی در این مناطق بصورت غیر حضوری انجام 

خواهد شد.
وی ادامــه داد: تصمیم گیــری در خصوص فعالیت 
مدارس روستایی در این شهرستان ها به مسووالن 

گذار شده است. کز بهداشتی وا محلی و با نظر مرا
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی اســتانداری 
اصفهان اظهار داشــت: در زمان حاضر شهرســتان 
اصفهان هم در وضعیت نارنجی )پر خطر( قرار دارد 
اما با توجه به شرایط خاص این کالنشهر و نگرانی از 
تاثیر منفی بر سیاست های کلی دولت، برگزاری غیر 
حضوری مدارس ابتدایی مشروط بر موافقت و نظر 

تهران خواهد بود.
وی اضافه کــرد: برگــزاری دیگــر مراســم و برنامه ها و 
فعالیت مشاغل و تجمع در استان طبق روال عادی 
و بــا رعایــت کامــل پروتکل هــای بهداشــتی انجــام 

خواهد شد.
جان نثاری بــا بیان اینکه مصوبه ســتاد ملــی کرونا 
مبنی بر تعطیلی کلی نیســت و اختیار به استان ها 
گذار شده است خاطرنشان کرد: باید برای اعمال  وا
تعطیلی ها و حتی در مورد تعطیلی مدارس بصورت 

اقتضایی عمل کنیم.
وی با اشاره به ضرورت رعایت جدی شیوه نامه های 
بهداشــتی و برخــورد جدی بــا متخلفان و کســانی 
که این شــیوه نامه ها را رعایت نمی کنند بیــان کرد: 
فرمانداران موظفند در هر برنامه ای که بدون رعایت 
شــیوه نامه های بهداشــتی در شهرســتان ها برگزار 
می شود مداخله کنند و نباید تنها ناظر باشند بلکه 

باید ناظر مداخله گر باشند. معاون سیاسی، امنیتی 
کید بر اهمیت  و اجتماعی استانداری اصفهان با تا
کسن کرونا افزود: هر مساله و مشکلی  تزریق دز سوم وا
کز و نیرو  در شهرســتان ها در زمینه اضافه کــردن مرا

وجود دارد باید با سرعت برطرف شود.
وی گفت: صدا و سیما باید باید با تولید برنامه های 
ویژه و پرهیز از کرونا هراسی و ترس، آموزش های الزم 

را به مردم ارائه دهد.
جان نثاری با بیان اینکه سویه امیکرون خطر کمتری 
برای افراد ســالم دارد اما بیماران زمینه ای را بیشــتر 
کیــد کرد:ممنوعیت برگــزاری هر  تهدید می کنــد؛ تا
برنامه ای که تجمع منجر شود، به همه دستگاه های 
دولتی در استان ابالغ شود و باید برنامه ریزی الزم را 
انجام دهند تا تجمعی برای امور جاری مردم شکل 

نگیرد.
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی اســتانداری 
اصفهان اظهــار داشــت: مطــب پزشــکان از جمله 

مواردی اســت کــه بطــور تقریبــی شــیوه نامه های 
بهداشتی در آنها رعایت نمی شود که الزم است نظام 
پزشکی و اداره کل بازرسی و نظارت استانداری  در این 

زمینه با جدیت بیشتری اقدام کنند.
وی ادامــه داد: همه بانک ها و دســتگاه های اداری 
استان از اتخاذ هر گونه تصمیمی که به تجمع مردم در 

نقطه خاصی منجر شود، خودداری کنند.
جان نثاری اضافه کرد: وضعیت کنونی اتوبوس های 
شــهری خیلی نگــران کننــده اســت و از مســووالن 
کــه در صــورت امــکان  شــهرداری تقاضــا داریــم 
اتوبوس هایی را که برای مواقع خاص در نظر گرفته اند 
کم کمتری در حمل و  را مورد استفاده قرار دهند تا ترا

نقل عمومی شهر داشته باشیم.
کید بر اینکه  سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی با تا
احتمال قرمز شــدن برخــی از شهرســتان های این 
منطقه تا ۲ هفتــه آینــده زیاد اســت، گفــت: میزان 
تست های مثبت و قطعی کرونا در این استان در یک 

ماه گذشته افزایش یافته و به ۴۵ درصد رسیده است.
پژمــان عقــدک افــزود: تســت های مثبــت و قطعی 
کرونا یک ماه گذشــته در اســتان اصفهان بین پنج 
کنون بــه حدود ۴۵ رســیده که  تــا ۱۰ درصد بود امــا ا
نشان دهنده خیز موج ششم کرونا و افزایش سرعت 

شیوع این ویروس در سطح جامعه است.
وی با بیان اینکه در زمان حاضر در شهرستان های زیر 
پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،  اصفهان در 
وضعیت نارنجی )پر خطر( و ۱۴ شهرستان در وضعیت 
زرد )خطر متوســط( همه گیری بیمــاری کووید-۱۹ 
قرار دارد، اظهار داشت: این در حالی است که هفته 
گذشــته فقط یــک شهرســتان زرد داشــتیم و بقیه 

شهرستان ها آبی )کم خطر( بود.  
بــر اســاس آخریــن آماردانشــگاه علــوم پزشــکی 
اصفهــان حــدود ۳۵۰ بیمــار دارای عالئــم کرونــا در 
بیمارستان های استان بستری هستند که ۵۲ نفر آنها 

در بخش مراقبت های ویژه به سر می برند.
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گاهــی فرماندهی انتظامی اســتان  رئیس پلیس آ
اصفهــان از دســتگیری دو جاعــل دفترچه هــای 

درمانی خبر داد. 

گاهــان اداره مبارزه بــا جعل و   ســرهنگ حســین ترکیان گفــت: کارآ
گاهی استان اصفهان، در یک اقدام هوشمندانه  کالهبرداری پلیس آ
دریافتند فردی در زمینه جعل دفترچه بیمه مربوط به بنیاد شهید 

و بنیاد جانبازان فعالیت دارد و با الصاق عکس خود روی دفترچه ها، 
نسبت به اخذ دارو های کمیاب و گران قیمت به صورت رایگان اقدام و 

سپس آن ها را در بازار به صورت آزاد می فروشد.
گاهــان پس از اطــالع از این موضــوع، اقدامــات ویژه خــود را برای  کارآ
شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار قرار دادند و درنهایت با انجام 
اقدامات پلیسی دریافتند که فرد مذکور به منظور دریافت دارو به یکی از 
کز درمانی شهر اصفهان مراجعه کرده است که بالفاصله وارد عمل  مرا

شده و وی را طی یک اقدام ضربتی دستگیر کردند.
او گفت: متهم در تحقیقات صورت گرفته، به جرم جعل دفترچه های 
بیمه درمانی با همکاری فرد دیگری اقرار کرد که با راهنمایی او این فرد 
نیز دستگیر و در استعالمات انجام شده مشخص شد وی پیش تر نیز 

سابقه جعل و سوءاستفاده از دفترچه بیمه درمانی را داشته است.
به گفته سرهنگ ترکیان متهمان به هشت فقره جعل دفترچه های 
بیمه درمانی اعتراف کردند که برابر اعالم کارشناسان مربوطه، میزان 

خسارت مالی وارده به سازمان، یک میلیارد ریال برآورد شده است.
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سخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان با 
بیان اینکه بــا توجه به ســرعت ســرایت پذیری 
رنــگ  تغیــر  احتمــال  امیکــرون  بــاالی 
شهرســتان های اســتان وجــود دارد، گفــت: 
احتمال تغییر رنگ و قرمز شدن وضعیت نه تنها 

در اصفهان که در کل کشور وجود دارد. 
پژمــان عقــدک بــا اشــاره به اینکــه بــا شــیوع 
ســویه امیکــرون خیز بیمــاری در اســتان کامال 
مشــهود و ملمــوس بــود، اظهــار کــرد: از زمانی 
که ســویه امیکرون در استان شــیوع پیدا کرد، 
به مرور تعداد بیماران ســرپایی افزایش یافت. 
به عنوان مثال از ابتــدای بهمن تا امــروز تعداد 
مراجعــه روزانــه افراد بــا احتمــال ابتال بــه کرونا 
تقریبا دو برابر شده و از هزار و ۲۰۰ مراجعه در روز 

به ۲ هزار و ۴۰۰ مراجعه در روز رسیده ایم.
وی افــزود: در ایــن مــدت درصــد افــرادی کــه 
نتیجه تست کرونای آن ها مثبت می شود از ۲۵ 
درصد به نزدیک ۴۵ تا ۵۰ درصد رسیده است، 
به طوری کــه هــم تعــداد افــراد مراجعــه کننده 
سرپایی و هم تعداد و درصد تست های مثبت 

کرونا افزایش پیدا کرده است.
ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان با 
بیان اینکه با توجه به سرعت سرایت پذیری باالی 
امیکــرون احتمــال تغیــر رنــگ شهرســتان های 
اســتان وجود دارد، گفت: احتمال تغییــر رنگ و 
قرمز شدن وضعیت نه تنها در اصفهان که در کل 

کشور وجود دارد.
وی در مــورد آمادگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اصفهــان بــرای مقابلــه بــا مــوج جدیــد کرونــا 
نیــز گفــت: دو مــدل آمادگــی وجــود دارد کــه 
یکــی آمادگــی بیمارســتان ها و ظرفیــت الزم 
بــرای بســتری بیمــاران اســت. در پیــک دلتــا 
تــا روزی ۴ هــزار بیمــار در بخش هــای عــادی 
و حــدود ۵۰۰ بســتری در بخــش آی ســی یــو 
بیمارســتان ها بســتری شــدند و ایــن ظرفیت 
کنــون در نظــام درمــان اســتان وجــود دارد.  ا
همچنیــن هماهنگی هــای الزم انجــام شــده 
و بیمارســتان ها آماده انــد تــا در صــورت نیــاز 

براساس فاز بندی وارد مدار شوند.
عقدک آمادگی دوم بــرای مقابله با موج جدید 
کرونا را مربــوط به مردم دانســت و توضیح داد: 
با اطالع رســانی های مکــرر از رســانه ها از مردم 
کســن  درخواســت کرده ایــم حتما دوز ســوم وا
کرونا را تزریق و پروتکل های بهداشتی را رعایت 
کنند، در فضاهــای جمعی حضــور پیدا نکنند 
و با کوچک ترین عالمت شــبیه ســرماخوردگی 
خود را قرنطینه کنند تا از گســترش ویروس در 

اطرافیان جلوگیری شود.
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهان 
ادامــه داد: نظــام ســالمت آمادگــی الزم دارد و 
هشــدارهای الزم را صادر کرده است، اما مردم 
هم باید به هوش باشند تا ســرعت رسیدن به 

قله موج جدید کرونا کندتر شود و فشار زیادی 
بــه سیســتم درمــان وارد نشــود. بااین وجــود 
رسیدن به پیک اجتناب ناپذیر است و به نظر 
می رسد روندی که شروع شده تا انتهای پیک 

ادامه خواهد داشت.
وی در مورد محدودیت های هوشمند کرونا نیز 
توضیح داد: بنا بود محدودیت های هوشمند 
براســاس ســامانه ای به نــام امیــد و در ســطح 
ملی طراحــی شــود و در اختیار همــه بخش ها 
قرار گیــرد، اما ظاهرا ســامانه با مشــکل مواجه 
شــده و بــه همین علــت، ســتاد ملــی کرونــا به 
اســتان ها اختیــار داده از ظرفیت هــای خــود 

استفاده کنند.
عقدک با اشــاره به نرم افزارهایی مثــل نرم افزار 
کسیناســیون و ســامانه ســیب،  اســتعالم وا
گفت: از این طریق می توان شناسایی کرد چه 
کســن  کســینه شــده اند، چند دوز وا افرادی وا
تزریق کرده اند و در حال حاضر مبتال به بیماری 
هســتند یا خیر. در حال حاضر برخــی ادارات و 
سازمان ها از این ظرفیت استفاده می کنند تا به 
کسن نزده اند اجازه ورود ندهند و  کارکنانی که وا

برای آن ها غیبت و کسر حقوق در نظر بگیرند.
وی بــا بیان اینکــه قــرار بــود محدودیت هــای 
هوشمند به صورت عمومی اعمال شود، اما بر 
اســاس پیش بینی ها انجام نشــد، گفت: از روز 
گذشــته اعالم شــد کنترل های هوشمند برای 
۹ گروه شغلی انجام خواهد شــد و ارائه دهنده 
و ارائه گیرنده خدمت باید استعالم بگیرند که 
کســن تزریق کرده باشــند و به بیماری مبتال  وا

نباشند.
سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان در 
کسیناسیون کرونا  خصوص آخرین وضعیت وا
کنون در گروه سنی باالی  در اصفهان نیز گفت: ا
۱۲ سال، ۸۵ درصد دوز اول، ۷۴ درصد دوز دوم 
و ۲۵ درصد دوز سوم را تزریق کرده اند که فاصله 

زیادی با میزان مورد انتظار دارد.
کنون فضای مناســب   وی بــا اشــاره به اینکــه ا
کســن تأمیــن شــده  کسیناســیون و وا بــرای وا
کســن به گروه سنی ۹ تا  اســت، گفت: تزریق وا
۱۲ ســال نیز از روز شــنبه این هفته شروع شده 
کسن سینوفارم یا  است و کودکان می توانند وا
کســن آسترازنکا  پاســتوکووک را تزریق کنند. وا
نیز از روز جمعه توزیع شــده و در حال حاضر در 

استان مشکلی وجود ندارد.

عضو هیات رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان 
گفت: تخصیص حقابه بــرای درختان و فضای 
ســبز اصفهان ضروری اســت زیرا در چند ســال 
اخیــر و بــه دلیــل افزایــش خشکســالی ها ضربه 
جبران ناپذیری به پوشش گیاهی این شهر وارد 

شده است. 
سید امیر ســامع در بیســت و هشتمین جلسه 
علنــی شــورای اسالمی شــهر اصفهــان افــزود: 
خشکســالی های اخیر ســبب ضعیف شــدن و 
ناتوانی درختان در مواجهه با آفت و بیماری ها 

شده است.
وی بــا بیان اینکــه ادامه ایــن رونــد یــک فاجعه 
زیســت محیطی را رقم خواهــد زد، تصریح کرد: 
تامین آب بــرای آبیاری و اســتفاده از روش های 
مناســب و فناورانه برای حفظ آنهــا و نگهداری 

از این مخلوقات با ارزش وظیفه همه ماست.
عضو هیات رییسه شورای اسالمی  شهر  اصفهان 
با اشــاره به خشــکی ممتد رودخانه زاینــده رود 
اضافه کرد: این موضوع سبب خشکی بسیاری 
از نهرهــا و مادی هــا و در نتیجه نرســیدن آب به 

درختان شده است.
سامع با اشاره به تصمیم برای رهاسازی محدود 
آب و حدود ۵۷ میلیون متر مکعب برای کشت 
کشــاورزان شــرق اصفهــان  خاطرنشــان کــرد: 
شایسته اســت که در این زمان و با هدف حفظ 
فضــای ســبز و درختــان بابــت تامیــن حقابــه 
محقق نشده شهر ســهمیه ای برای این بخش 

اختصاص یابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به  تدوین 
برنامه و بودجه ســال آینده شــهرداری اشــاره و 

خاطرنشان کرد: افزایش ظرفیت های جذابیت 
و رونــق شــهری بخصــوص در حــوزه جوانــان و 
گردشــگران بــا رویکــرد ارتقــای وضعیت محیط 
زیســتی ضــروری اســت کــه از اصلــی تریــن آن 
می توان به توســعه باغ گلها و باغ پرنــدگان، باغ 
بزرگ ملــل، بوســتان های قــرآن و نهــج البالغه 

اشاره کرد.
          نیاز متروی اصفهان به ۵۰ هزار میلیارد 

تومان اعتبار
رییس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری 
شورای اسالمی شــهر اصفهان نیز در این جلسه 
اظهارداشت: قطار شهری این کالنشهر به ۵۰ هزار 
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و پیشنهاد می کنیم 
برای تامین آن صنایع از ســوی استانداری برای 
سرمایه گذاری در این پروژه دعوت و سهیم شوند.
عباس حاج رسولی ها با بیان اینکه مدیریت آب 
ناعادالنه است اضافه کرد: سران سه قوه باید از 
ع از رودخانه  برداشــت های خالف قانون و شــر
زاینده رود جلوگیری کنند چرا که اصفهان با دارا 
بودن این رودخانه نه تنها برای خود بلکه برای 
کشور مزیت های فراوان اقتصادی و گردشگری 
دارد. همچنین نایب رییس شورای اسالمی شهر 
اصفهان در این جلسه گفت: در جلسات مشترک 
با نمایندگان مجلس با موضوع آلودگی هوا، بافت 
فرســوده و پدافند غیرعامل بــه مصوبات خوبی 

منجر شد.
ابوالفضــل قربانــی ادامــه داد: بخشــی از ایــن 
مصوبــات در ســطح ملــی توســط نماینــدگان 
حتی سران ســه قوه اعالم خواهد شد و بخشی 
دیگر نیز بــا همکاری مدیران اســتانی و شــهری 

اجرا می شود.
اصفهان خشک سالی کم سابقه ای را در نیم قرن 
اخیر ســپری می کند، رودخانه زاینده رود بیش 
از یک سال اســت که خشکانده شــده و ذخیره 
کنون به بحرانی رسیده و  آب در سد زاینده رود ا
تنها برای تأمین آب آشــامیدنی کفایت می کند 
و امکانی بــرای رهاســازی آب برای کشــت و کار 

کشاورزان وجود ندارد.

افراد با احتمال ابتال به کرونا روزانه تقریبا دو برابر شده اند:

کرونایی  اصفهان در آستانه قرمز 

عضو شورای اسالمی شهر :

نجات درختان اصفهان مستلزم تخصیص حقابه است

خبر خبر

اداره  توان بخشــی  معاونــت  سرپرســت 
بهزیستی اصفهان گفت: از ابتدای امسال با 
اعتبار بیش از ۷۵۰ میلیون تومان، سمعک 
رایــگان بــه مددجویــان بهزیســتی داده 

شده است. 
سید کمال صدیقی گفت: طرح های زیادی 
جهت اجرایی شدن خدمات به کم شنوایان 
و ناشــنوایان اجرایــی شــد کــه از جملــه آن 
طرح ها ارائه سمعک رایگان بود که از ابتدای 
امســال بالــغ بــر ۷۵۰ میلیــون تومــان اعتبار 

به این بخش تعلق گرفت.
او گفت: باتری سمعک نیز به بیش از ۴ هزار 
کم شنوا داده شده که این طرح حدود ۶۷۵ 
میلیــون تومان هزینه داشــت و یــا پرداخت 
کمک هزینه جهت کاشــت حلزون بــه ۳۶۰ 
نفر اختصاص پیدا کرد که حدود ۲۱۰ میلیون 

تومان اعتبار به این بخش داده شد.
به گفته صدیقی: بســیاری از افراد خواســتار 
سمعک داخل گوش هستند که بخاطر نیاز 
به قالب گیری شخصی باید به صورت آزاد این 
کتور را بــه اداره  کار را انجام دهند و ســپس فا
بهزیستی ارائه کنند و سازمان بخشی از این 
هزینه را باتوجه به اعتبارات تامین کند. البته 
حدود ۲۳۰ ســمعک پشت گوشــی به مبلغ 
۷۵۰ میلیون برای افراد تحت پوشــش مورد 

نظر قرار گرفت.
اداره  توان بخشــی  معاونــت  سرپرســت 
ح دیگــر  بهزیســتی اصفهــان می گویــد: طــر
بهزیستی جهت کاشت حلزون کودکان بود 
که بخشــی از آن را بهزیســتی و بخش دیگر را 
نهاد های خیریه تامیــن می کند تــا در آینده 
بتواننــد در اجتمــاع حضور داشــته باشــند. 
به طــور کلی بــه ۱۰ هزار کم شــنوا و ناشــنوای 
تحت پوشــش بهزیســتی اعتبارات درمانی 

داده می شود.
در یکم آذر معاون توانبخشی از ناتوانی کشور 
در تهیه بســیاری از اقــالم موردنیاز همچون 
سمعک خبر داده بود که این مشکل به دلیل 
تحریم ها بود، اما در حال حاضر این مشکل 

تاحدودی رفع شده است.

دبیــر قــرارگاه جهــادی معلمــان اســتان 
اصفهــان گفــت: هــر چنــد کــه معلمــان از 
ح رتبه بندی  تصویب و اجرایی نشــدن طر
ناراضی هســتند، امــا باید مراقب باشــند تا 

بهانه ای به دست دشمن ندهند. 
بهرام افشاری گفت: کلیات طرح رتبه بندی 
معلمان هنوز عملی نشده چرا که این طرح 
در مجلس تصویب و به کمیسیون آموزش 
ارســال شــد و ایــن بخــش چنــد قســمت از 
طرح را تغییر داد. طرح رتبه بندی معلمان 
مجدد به صحن علنی مجلس برگشت داده 
شــد پس از تایید توســط مجلس سپس به 
شــورای نگهبان ارســال گردید که این نهاد 

نیز ۱۱ ایراد از طرح گرفت.
او گفــت: از ایــن ۱۱ ایــراد، شــش ایراد ابهام و 
پنج ایــراد قانونــی بــود. بزرگترین ایراد ایــن 
طرح به اصل ۷۵ قانون اساسی باز می گردد 
و آن هــم تعییــن محــل تأمین اعتبــار طرح 
است. با وجود این مشکالت مجددا جهت 
ح را به مجلس  رفع مشــکالت کلی این طــر

فرستادند.
افشــاری می گوید: مشــخص نبودن شــیوه 
ح رتبه بندی  اجرایی از دیگر مشــکالت طر
کــه مقیــاس صحیــح  معلمــان بــود چــرا 
و درســتی از نحــوه رتبــه بنــدی مشــخص 

نیست.
او معتقــد اســت: هــر چنــد کــه معلمــان از 
ح ناراضی  تصویب و اجرایی نشدن این طر
هستند، اما باید مراقب باشــند تا بهانه ای 
به دســت دشمنان کشــور ندهند. دشمن 
هر بــار در لبــاس حــق خواهــی از گروهی به 
میدان می آیــد، اما هدفــش جز ایجاد نفاق 
چیز دیگری نیســت در این زمــان می طلبد 
معلمان هوشیار از قبل توطئه های دشمن 

را خنثی کنند.
ح رتبه بندی معلمــان دغدغه ای دیگر  طر
در حــوزه آمــوزش و پــرورش اســت کــه پس 
از گذشــت حــدود ۱۰ ســال از تصویــب آن 
کنون تصویب لوایح آن در مجلس شورای  ا

اسالمی در دست بررسی است.
طرح رتبه بندی معلمان از اقداماتی است 
که در وهله اول برای ارتقای کیفیت آموزشی 
و سپس در راستای بهبود وضعیت معیشت 

معلمان در نظر گرفته شده است.
طرح رتبه بندی معلمان یکی از طرح های 
پر ســرو صدای این روز ها در مجلس است، 
ح رتبــه بنــدی معلمــان  زیــرا بــا انجــام طــر
حقوق معلمان افزایش چشمگیری خواهد 

داشت.

سمعک رایگان در گوش
 مددجویان بهزیستی 

معلمان در برابر توطئه های
 دشمن هوشیار باشند 

دستگیری جاعالن دفترچه های بیمه درمانی در اصفهان 

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
گفت: مامور پلیس راه موته گلپایگان بسته پول ۹۵۰ 

هزار تومانی را به صاحبش بازگرداند. 
ع گفت: بــا اقدام مامــور وظیفه  ســرهنگ اصغر زار
شــناس و تــالش رئیــس پاســگاه پلیــس راه موتــه 
گلپایگان بســته پول گمشــده که حــاوی ۹۵۰ هزار 

تومان بود، به صاحبش بازگردانده شد.
او گفت:  نیروهای انتظامی همــواره ثابت کرده اند 
که امین مــردم هســتند و در ســخت ترین شــرایط 
بدون اینکه گله و شکایتی داشته باشند شبانه روز به 

مردم خدمت می کنند.

ع گفــت: بــه راننــدگان اتوبوس هــای  ســرهنگ زار
مسافربری که برای ثبت ساعت خود به پاسگاه های 
پلیس راه مراجعه می کننــد توصیه می کنم مراقب 
وجوه نقد، کیف پول و اشیای با ارزش خود باشند 
و از ســایر رانندگان و شــهروندان هم می خواهم که 
در صورت پیدا کردن کیف پول و … آن را به پاسگاه 
تحویل دهند تا مراحــل بازگرداندن آنها به دســت 

صاحبان اصلی طی شود.
 مامور وظیفه شناس مذکور توسط رئیس پلیس راه 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان به صورت ویژه 

مورد تشویق قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: مشکل 
اساسی در دادگستری استان اصفهان کمبود شدید 

نیرو اعم از اداری و قضایی است. 
حجــت االســالم اســداهلل جعفــری  گفت: مشــکل 
اساســی در دادگســتری اســتان اصفهــان را کمبــود 
شــدید نیرو اعم از اداری و قضایی اســت. با توجه به 
حجــم بــاالی ورودی پرونــده در تمامی حوزه هــای 
قضایی و عدم تناسب آن با تعداد نیروهای شاغل در 
دادگستری و وارد آمدن فشار زیاد کار بر همکاران در 

سراسر استان، سعی شده است.
او گفت: با تقسیم عادالنه امکانات و نیروی انسانی 

تاحدی مدیریــت صحیح در این خصــوص صورت 
پذیرد اما امید است با عنایتی که مسئوالن عالی قوه 
قضائیه خواهند داشت با نگاه ویژه به استان اصفهان 
در حل این مشکل اساسی تصمیم گیری به عمل آید.
رئیس کل ســابق دادگســتری اســتان اصفهــان نیز  
۱۱ مرداد ۱۴۰۰ یکی از مشــکالت اساســی دادگستری 
اصفهان را کمبود شدید کادر نیروی قضایی و اداری 
اعالم کرده و گفته بود: در بخش قضایی ۴۰ و در بخش 
اداری ۵۵ درصد پســت ها بالتصدی است و این امر 

باعث حجم باالی کار برای همکارانم گشته است.

خبرخبر
مامور پلیس راه، بسته پول را 

به دست صاحبش رساند 
مشکل اساسی در دادگستری استان اصفهان

 کمبود نیروی اداری و قضایی است 
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5 1 فوریه     2۰22 رفهنگ
کسپو ۲۰۲۰ دبی؛  یک بانوی اصفهانی مدیر بخش فرش پاویون ایران در ا

کسپو ۲۰۲۰ دبی چیست؟ پیام فرش ایران در ا
مســئول غرفه فرش پاویون ایران 
کســپو  در رویــداد مهــم جهانــی ا
۲۰۲۰ می گوید: فرش ایرانی با بدنه 
مردمی جامعــه بافتــه می شــود و 
یــک امــر اقتصــادی صرف نیســت بلکــه یــک اتفاق 
فرهنگی اســت، اما متأســفانه فرهنگ و هنر ایران را 
تحریم کرده اند و این نمایشگاه به شکل نامحسوس و 

غیرمستقیم فعالیتی بر ضد تحریم ها است.
کســپو ۲۰۲۰ پس از ســال ها در  رویداد جهانی و مهم ا
همسایگی ایران و در شهر دبی در حال برگزاری است؛ 
کــی آخریــن  رویــدادی کــه در آن از تمام ایــن کــره خا

دستاوردهای خود را به نمایش می گذارند.
شــرایطی ایجاد شــده اســت تــا ملت هــا بــه دور از هــر 
حاشــیه و تحریمی کــه بــر آن هــا تحمیــل می شــود، 
دوستانه در کنار هم با یکدیگر دیدار داشته باشند و از 
دستاوردهای خود صحبت کنند. این رویداد که پس 
از رقابت های جام جهانی و المپیک، سومین رویداد 
مهم دنیا محسوب می شود فرصتی ارزشمند است 
و کشور ما نیز در این رویداد مهم جهانی حضور دارد. 
کســپو ۲۰۲۰ بخش هــای مختلفی  پاویون ایــران در ا
دارد؛ یکــی از این قســمت ها فرش ایرانی اســت که از 
قدیم االیام حرف برای گفتن داشته است. از گذشته 
کنون ایران را عــالوه بر تاریخ و فرهنــگ و هنرش به  تا
فرش نیــز می شــناختند؛ قالی های نفیســی که هنر 
کنون مدیر بخش  دست مردمان ایران زمین است. ا
کســپو ۲۰۲۰ دبــی یک بانوی  فرش پاویون ایــران در ا
اصفهانی است. آنچه می خوانید گفت وگو با فاطمه 
شیر سپهر، دکترای تخصصی پژوهش هنر از دانشگاه 
تهران، مدیر گروه رشــته فرش مرکــز علمی کاربردی و 
کسپو ۲۰۲۰ است. مسئول غرفه فرش پاویون ایران در ا
ظاهرا برای نخستین بار است که مرکز ملی فرش ایران 

کسپو حضور دارد. با پشتوانه بخش خصوصی در ا
بله؛ مرکز ملی فرش ایران با پشتوانه بخش خصوصی، 
یــک ســالن از فرش هــای فاخــر، نمایشــگاهی و 
دیدنی ایران را به نمایش گذاشــته اســت و مــن نیز از 
طرف مرکز ملی فرش ایران از طریق شــرکت ایران گره 
کسپو( در این  )به عنوان مجری فرش پاویون ایران در ا
نمایشگاه به عنوان مسئول بخش فرش حضور دارم.

          آیا فرش ها از مناطق خاصی از ایران به نمایش 
گذاشته شده است یا از همه شهرها؟ این فرش ها 

در چه سطحی هستند؟
فرش ها از اغلب مناطــق قالی بافی ایــران به نمایش 
گذاشته شــده اســت. فرش هایی که در سالن اصلی 
قرار دارند در سطح عالی است و بسیار مورد استقبال 
بازدیدکنندگان خارجی قرار گرفته است و آن ها با شکوه 
کثر آن هــا فرش هایی  فرش ایرانی آشــنا می شــوند. ا
در این سطح ندیده اند زیرا اغلب قالی هایی که دیده 
بودند به سبک های افغان، هندی یا تبتی بوده است؛ 
در واقــع فرش ایرانــی را با این کیفیت ندیــده بودند. 
اروپایی ها که پیشینه بیشتری از فرش ایرانی در ذهن 
داشته و پیش داوری مثبتی در مورد قالی ایرانی دارند 

وقتی به قسمت فرش وارد می شوند ابراز خوشحالی 
می کنند. فرش ها متنوع هستند و هرچند روز یک بار 
عوض می شوند، از اصفهان محمدمهدی صفدرزاده 
حقیقی با بهترین نمونه ها حضور دارد که فرش های 
او جزو قالی های تراز اول منطقه اصفهان است، از قم 
نیز شرکت کننده ای با بهترین محصوالت حضور دارد. 
شرکت سهامی فرش ایران نیز از دیگر شرکت کننده ها 

در این نمایشگاه است.
          فضای نمایشگاه چگونه طراحی شده 

است؟
طراحی ســقف ســالن فرش با آینه هایی که تصویر را 
مواج نشــان می دهد حس فرش پرنده و شــناور را به 

مخاطب القا می کند.
یکی از نقاط ضعف در این قسمت نور کم سالن و ارتفاع 
دیوارها برای فرش ها است که بهتر بود سالن بزرگ تری 
به آن اختصــاص داده می شــد. از دیگــر نقاط ضعف 
پاویون ایران باید به فروش فرش ماشــینی در بخش 

فروشگاه سوغات نیز اشاره کرد.
از نقاط قوت آن نیز می توان به این نکته اشاره کرد که 
محل غرفه فرش در جایگاه مناسبی قرار دارد، زیرا پس 
از ورودی بخش گردشــگری و تاریخ و فرهنگ ایران، 
بازدیدکنندگان از فضای تاریک که اشیای موزه ای در 
آن قرار دارند به ســالن فرش هدایت می شوند و پس 
از آشــنایی با فرهنگ و تاریخ ایران به شــکوه فرش ها 

می رسند.
          قیمت فرش ها چگونه تعیین شده است؟

با توجه بــه کیفیت و ســطح فرش هــای ارائه شــده، 
قیمت ها بسیار قابل توجه است و حتی می توان گفت 
که از جاذبه های پاویون اســت. برای مثــال در اینجا 
فرش دو میلیون درهمی به نمایش گذاشــته شــده 
است که مربوط به مرحوم رشــتی زاده است و جالب 

است که به دلیل طرح و نقش جالب این فرش، اغلب 
بازدیدکنندگان با آن عکس یادگاری می گیرند.

          فرش هایی که به نمایش گذاشته شده جزو 
فرش های قدیمی هستند یا معاصر؟

فرش هایی که در این سالن به نمایش گذاشته شده 
همه فرش های معاصر ایران هستند، قدیمی ترین 
آن ها فرشــی از مرحوم رشــتی زاده اســت که ۷۰ سال 
قدمــت دارد و به عنــوان فــرش آنتیــک محســوب 

می شود.
          با توجه به اینکه گفتید قیمت فرش ها باال 

است آیا بازدیدکنندگان از عهده خرید آن ها 
برمی آیند؟

اینجا از نظر قیمت و به صرفه بــودن آن، یک محیط 
تجاری نیست و در واقع مکانی برای ارائه فرش های 
تجاری نیســت، به همین دلیل خرید این فرش ها از 
عهده بسیاری از بازدیدکنندگان خارج است. در واقع 
آثار عالی فرش ایران از نظر قیمت و زیبایی حس ابهت 

را برای بازدیدکنندگان به وجود می آورد.
کسپو باید بهترین نمونه های فرهنگ و  در محیط ا
هنر هر کشور ارائه شود و این نمایشــگاه مکانی برای 
نمونه های باقیمت مناسب نیســت زیرا در غیر این 
صورت حس حراجــی و بازارهای ســطح پایین پیدا 
می کند. در اینجا همه فرش ها، فاخر، دستباف و دارای 

شناسنامه و به ثبت رسیده اند.
          با وجود تحریم هایی که وجود دارد و مانعی 

برای صادرات فرش شده است به نظر شما آیا این 
نمایشگاه می تواند تبلیغی مؤثر برای صادرات 

فرش ایران باشد؟
به نظر من در حال حاضر جلوه خوبی از فرش ایران در 
کسپوی دبی به نمایش گذاشته شــده و در دیدگاه  ا
کسپو کم نیستند  جهانی مؤثر است. بازدیدکنندگان ا

و این رویــداد می تواند مردم نقاط مختلــف جهان و 
فرهنگ های مختلفی را متقاعد کند که فرش ایران 
جلوه ای از فرهنگ ایران است، اما متأسفانه تحریم 
شــده اســت. در این نمایشــگاه ســعی شده اســت از 
فرش ایران، تصویری مردمی ارائه شود و در کلیپ هایی 
که به نمایش گذاشــته می شــود بافنده هــا با تصویر 
فرشــی کــه بافته انــد معرفــی می شــوند؛ این تصاویر 
به بازدیدکننــدگان خارجی ایــن پیــام را می دهد که 
فرش ایــران بــا بدنــه مردمی جامعــه بافته می شــود 
و یک امــر اقتصــادی صرف نیســت بلکه یــک اتفاق 
فرهنگــی اســت کــه متأســفانه فرهنــگ و هنر ایران 
را تحریــم کرده انــد؛ در واقع این نمایشــگاه به شــکل 
نامحسوس و غیرمستقیم می تواند یک فعالیت ضد 
تحریم نیز باشد. در انتهای بازدید و تعریف گردشی که 
برای پاویون در نظر گرفته شده، یک دار قالی قرار دارد 
که یک بافنده اصفهانی با بهترین کیفیت مشــغول 

بافت فرش اصفهان است.
ایــن اتفــاق بــرای بازدیدکننــدگان جالــب اســت که 
کثر  مــردم عــادی در حال خلــق یک هنــر هســتند. ا
بازدیدکننده ها پای دار قالی می ایستند و روند بافت 
را می بینند، بعضی ها دوســت دارنــد امتحان کنند 
بنابراین به آن ها آموزش می دهیم و بــا زدن یک گره 
خوشحال می شوند که در بافت یک فرش مشارکت 
دارند و این به نوبه خود تصویر خوبی از ایران را در ذهن 

آن ها ایجاد می کند.
          این فرشی که اشاره کردید همان قالی است 
که با نماد »گره همدلی برای صلح« در حال بافت 

است؟ در مورد جزئیات این فرش اشاره کنید، پس 
از بافت قرار است به کجا اهدا شود؟

بله فرش گره همدلی و صلح در پاویون ایران توســط 
بافندگان ماهر و با مشــارکت همه بازدیدکنندگان در 

کسپو اهدا خواهد  حال بافت است و در پایان به موزه ا
شــد، همچنین به هــر پاویــون تابلــو فرشــی از طرف 

پاویون ایران هدیه می شود.
          امکان ایجاد بخشی برای ارائه صرفا 

نقشه های فرش وجود نداشت؟
قرار بود ۱۸ الی ۲۴ دی ماه، هفته فرش در پاویون ایران 
برگــزار شــود و تیم هــای متخصــص بــرای برگــزاری 
رویدادهایــی نظیر طراحــی زنده فــرش یــا بازنمایی 
پروســه کامل خلــق فــرش در پاویون حضورداشــته 

باشند، اما به دالیلی این مهم محقق نشد.
کسپو 2۰2۰ دبی رقبای فرش ایران نیز            در ا

حضور دارند؟
کســپوی دبــی هیــچ پاویــون فرشــی به صــورت  در ا
اختصاصی و با این کیفیت وجود ندارد و فرش فقط 
از ایران ارائه شده است و این موضوع را نشان می دهد 
که فرش در دنیا قبل از هر کشــوری بــه نام ایران ثبت 
شــده اســت و مــا در امــر قالی بافــی از پیشــتازان دنیا 
هســتیم. البتــه در حــد تزئیــن، در یکــی دو پاویــون 
دیگر مانند پاویون ترکمنســتان، نقــوش فرش های 
عشایری به کار رفته است، اما در این سطح، فقط در 

پاویون ایران ارائه شده است.
در واقع فــرش دســتباف تنهــا از ســوی پاویون ایران 
به نمایش گذاشــته شــده اســت، بازدیدکنندگان با 
تماشای فرش دســتباف ایرانی اغلب به کودکان و یا 
کسانی که همراهشان آمده اند می گویند »ایرانی ها در 
صنعت فرش درجه یک بوده اند و این مردم در فرش 
معروف هستند« و تصویری که از ایران ساخته می شود 

کشوری هنردوست و صنعت گر است.
          هنوز مشخص نشده است فرش باید زیر نظر 
کدام وزارتخانه باشد و در واقع بین میراث فرهنگی 
و صنعت دست به دست می شود. برای روند بهتر 

مدیریت بازار فرش و صادرات آن اقدامی صورت 
گرفته است؟

در مــورد تغییــر جایــگاه ســازمانی، مرکــز ملــی فــرش 
تشکل های مردمی فرش اصفهان، نامه ای به دفتر 
نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسالمی ارسال 
کرده و جلساتی برگزار شده است که این نامه از سوی 
عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی خطاب به رئیس جمهور و معاون اول 
او نیز نوشته شــد و مکاتبات در حال پیگیری است. 
درخواســت تشــکل های اصفهــان، یک صدا ایــن 
است که جابه جا کردن مرکز فرش ایران بدون هدف 
و سیاست گذاری قبلی از یک وزارتخانه به وزارتخانه 
دیگر قطعا نتایج مخربی خواهد داشت و کورسوی نور 

فرش ایران را خاموش می کند.
درخواست ما این است که مرکز ملی فرش ایران از نظر 
بودجه و تخصص و توان رایزنی سیاسی باید ارتقا پیدا 
کند. مرکز ملی فرش کنونی در سطح فرش ایران نیست 
و باید جایگاه سازمانی زیر نظر ریاست جمهوری داشته 
باشد و به شکل یک سازمان مستقل با قدرت فعالیت 

خود را ادامه دهد.

صنایع 
دستی

سرپرســت معاونت امور هنری و سینمایی اداره 
کل فرهنــگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهــان 
اطمینان داد که فیلم های چهلمین جشنواره 

کران می شود.  فجر در اصفهان ا
رضا دهقان، در ایــن باره گفــت: اصفهان، طبق 
کران  روال سال های گذشته، امسال نیز میزبان ا

فیلم های جشنواره فیلم فجر خواهد بود.
او ادامــه داد: تفاهم نامه ها و دســتورالعمل های 
مربوط به برگزاری این جشنواره، به تازگی از سوی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به دست ما رسیده و 
کران فیلم های سینمایی جشنواره فجر،  جزئیات ا
به زودی در نشستی خبری به اطالع رسانه های 

استان می رسد.
چهلمیــن جشــنواره فیلــم فجــر، در دو بخــش 
فرهنگــی و رقابتــی از ۱۲ تــا ۲۲ بهمــن بــه دبیری 

مسعود نقاش زاده در تهران برگزار می شود.

مرکــز اســناد و تحقیقات دفــاع مقــدس در ســالروز 
کتــاب گویــای  شــهادت شــهید حســن باقــری 
همــکاری  بــا  کــه  را  باقــری«  حســن  »شــهید 
 پایگاه ایــران صــدا تهیــه شــده اســت، بازنشــر 
می کنــد. بــه نقــل از روابــط عمومی مرکــز اســناد و 
تحقیقــات دفاع مقــدس، کتــاب گویای »شــهید 
حســن باقــری« به نویســندگی ســعید ســرمدی و 
به تهیه کنندگــی زهرا بلــدی، صداپیشــگی فرهاد 
قائمیــان، محمدحســین لطیفــی، امیرمحمــد 
صمصامی و ســینا نیکوکار در ۳۴۲ دقیقه تهیه و بر 
روی پایــگاه کتــاب گویای ایــران صدا در دســترس 
عالقه مندان قرار گرفته است. کتاب »شهید حسن 
باقری« از سری کتاب های فرماندهان دفاع مقدس 
است که مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر 

کرده است. این کتاب با موضوع جنگ ایران و عراق، 
دربردارنده ی مجموعه ی مقاالت، سخنرانی ها و 
دست نوشــته هایی درباره ی شهید حسن باقری 

)غالمحسین افشردی( است.
شهید باقری یکی از تأثیرگذارترین فرماندهان دوران 
دفاع مقــدس اســت. او بــا برخــورداری از روحیات 
عالــی و منحصربه فــرد، نقشــی بی همتــا در تاریخ 
انقــالب اســالمی و دفــاع مقــدس داشــت. در ایــن 
کتاب، نقش و جایگاه شــهید باقری در طرح ریزی 
اســتراتژی نظامــی و فرماندهــی جنــگ، فضایــل 
اخالقی و خصوصیات فرماندهی، سخنرانی های 
شــهید درباره ی روند تحوالت جنــگ، گزارش ها و 

دست نوشته های ایشان آمده است.
در پایان کتاب نیز، آثار تألیف شده درباره ی شهید 
باقری معرفی شده است. هدف از تهیه کتاب، آشنا 
کردن نسل جوان با فرماندهان دفاع مقدس و تبیین 
بخشی از جنبه های راهبردی و اقدامات ابتکاری 

فرماندهان بزرگ دفاع مقدس است.
کتاب »شــهید حســن باقری )مجموعــه مقاالت، 
ســخنرانی ها و دست نوشــته ها(« در ســال ۱۳۹۱ از 
سوی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر 

شده است.

کران فیلم های جشنواره فیلم فجر اصفهان میزبان ا

گویای »شهید حسن باقری« منتشر شد کتاب 

جشنواره

کتاب

بازیگــر فیلــم ســینمایی »علــف زار« از رونمایــی 
پوستر این فیلم خبر داده است.

سارا بهرامی با انتشار عکســی در صفحه شخصی 
گرام، آورده است: خود در اینستا

"رونمایی از پوستر »علف زار«
با نزدیک شــدن به آغاز چهلمین جشــنواره فیلم 
فجر، پوستر فیلم سینمایی »علف زار« منتشر شد.

»علف زار« به تهیه کنندگی بهرام رادان و کارگردانی 
کاظم دانشی یکی از فیلم های پرمخاطب این دوره 

از جشنواره فیلم فجر است.
در علف زار، پژمان جمشیدی، سارا بهرامی، ستاره 
پسیانی، ترالن پروانه، مهدی زمین پرداز، عرفان 
ناصری، یسنا میرطهماسب، مائده طهماسبی، 
رؤیا جاویدنیا، الهه اذکاری، ســتایش رجایی نیا، 
علــی  ولــی زاده،  متیــن حیدری نیــا، حســین 
امیرخلیلی، با حضور افتخاری فرخ نعمتی، مهران 
امام بخش و بــا معرفی صــدف اســپهبدی ایفای 

نقش می کنند."

از پوستر فیلم سینمایی »علف زار« رونمایی شد

سینما

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
ک موردتقاضا به شرح زیر به  متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به  منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به  صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف  مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امال
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای 
شماره ۴۷۵۲ مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ آقای محمد یوسفی تندرانی فرزند محمدعلی ششدانگ 
ک شماره ۱ فرعی از ۳۲۵ اصلی واقع در قطعه  یکبابخانه به مساحت ۱۵۲ مترمربع قسمتی از پال
۵  بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ - حجت اله کاظم زاده اردستانی 

سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۶۹۳۷۷/ م الف

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۱۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ آقای عباس رضائی برزانی به شناسنامه 
شماره ۱۷ کدملی ۱۲۹۰۲۰۸۸۶۷ صادره فرزند نصراله بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به 
ک شماره ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد  مساحت ۲۱۳/۷۵ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۱۵۷۰۶ مورخ ۹۸/۱۲/۲۵  و امال
گهی می شود.  دفتر ۴۳۴ اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در  از تاریخ انتشار اولین آ
اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۶۹۳۴۰ / م الف ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۷۳۳۲، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۶، ۱( رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه 
شده و مستندات ضمیمه به موجب سند شماره ۱۰۹۹۷۱ مورخ ۸۱/۵/۷ دفتر ۶۳ خمینی 
خ ۹۰/۱۲/۱۵ دفتر ۷۳ خمینی شهر و مالحظه نقشه ملک و  شهر و سند شماره ۲۱۰۰۱۰ مور
گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت 
به ملک مورد تقاضا 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 

ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم محمدعلی پریشانی فروشانی  بالمناز
به شناسنامه شماره ۸۱۱ کدملی ۱۱۴۱۶۹۱۳۵۳ صادره فرزند عباسعلی در ششدانگ یکباب 
ک شماره ۸۴ فرعی از ۸۰ اصلی واقع در اصفهان بخش  خانه به مساحت ۱۳۲/۴۸ مترمربع پال
۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول 
ک ثبتی ۸۰ اصلی، شرقا در ۴ قسمت که  کی متقاضی با پال ۵/۳۳ متر دیواریست به دیوار اشترا
قسمت دوم شمالی محسوب است اول و دوم و سوم به طولهای ۱۷/۹۲ متر و ۳/۶۴ متر و 
ک ثبتی ۸۰/۸۴ باقیمانده و چهارم به طول ۳/۰۸ متر درب  کی با پال ۰/۵۴ متر دیواریست اشترا
ک  و دیواریست به کوچه بن بست احداثی، جنوبا به طول ۹/۲۴ متر دیواریست به زمین پال
ک ثبتی ۸۰/۸۴ باقیمانده،  ثبتی ۸۰/۸۴ باقیمانده، غربا به طول ۲۱/۵۸ متر دیوار به دیوار پال
حقوق ارتفاقی ندارد. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل 
سند شماره ۱۰۹۹۵۱ مورخ ۸۱/۵/۷ دفتر ۶۳ خمینی شهر و سند شماره ۲۱۰۰۱۰ مورخ ۹۰/۱۲/۱۵ 
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 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم مهناز حاجیان  از عدم تعارض و بالمناز
فروشانی به شناسنامه شماره ۲۰۶۸۱ کدملی ۱۱۴۰۲۰۶۳۶۲ صادره فرزند براتعلی در ششدانگ 
ک شماره ۸۴ فرعی از ۸۰ اصلی واقع در اصفهان  یکباب خانه به مساحت ۹۶/۵۰ مترمربع پال
بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال 
کی قدیمی متقاضی با مجاور در حد شمالی، شرقا  به طول ۵/۴۶ متر دیواریست به دیوار اشترا
ک ۸۰/۸۴ باقیمانده و دوم به طول ۱۱/۸۲ متر  کی با پال اول به طول ۶/۴۴ متر دیواریست اشترا
ک ۸۰/۸۴ باقیمانده، جنوبا در ۳ قسمت که قسمت دوم شرقی محسوب  دیواریست به پال
میشود اول و دوم به طول های ۱/۶۹ متر و ۰/۵۴ متر درب و دیوار است به کوچه بن بست سوم 
ک ثبتی ۸۰/۸۴ باقیمانده، غربا به طول ۱۷/۹۱ متر  کی با پال به طول ۳/۶۴ متر دیواریست اشترا
ک ثبتی ۸۰/۸۴ باقیمانده، حقوق ارتفاقی ندارد. رای هیات: باتوجه  کی با پال دیواریست اشترا
به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند شماره ۱۰۹۹/۵۱ مورخ ۸۱/۵/۷ 
دفترخانه ۶۳ خمینی شهر و سند شماره ۲۱۰۰۱۰ مورخ ۹۰/۱۲/۱۵ دفترخانه ۷۳ خمینی شهر 
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 حسن پریشانی 
به شناسنامه شماره ۱۱۳۰۳۴۹۴۱۱ کدملی ۱۱۳۰۳۴۹۴۱۱ صادره فرزند عباسعلی در ششدانگ 
ک شماره ۸۴ فرعی از ۸۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه  به مساحت ۲۵۹/۴۰ مترمربع پال
ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال اول به طول 
ک ثبتی ۸۰/۸۴ باقیمانده دوم به طول ۱/۸۳ متر دیواریست به کوچه بن  ۹/۲۴ متر به دیوار پال
بست، شرقا اول به طول ۳/۰۴ متر دیواریست به کوچه بن بست احداثی دوم به طول ۱۷/۴۱ 
ک ثبتی ۸۰/۳۰۳ مجزا  ک ۸۰/۳۰۳ سوم به طول ۲/۸۷ متر دیواریست به پال متر به دیوار پال
شده از ۸۰/۸۴، جنوبا به طول ۱۰/۸۹ متر درب و دیواریست به حریم جوی صحرایی، غربا در ۳ 
قسمت که قسمت دوم جنوبیست به طولهای ۵/۰۷ متر و ۰/۳۲ متر و ۱۸/۰۵ متر و دیواریست 
ک ثبتی ۸۰/۸۴ باقیمانده، حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین  کی با پال اشترا
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه اجرائی آن مقرر 

ک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند  می دارد اداره ثبت اسناد و امال
مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲، 
ک خمینی شهر نبی اله  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

یزدانی - ۱۲۶۹۱۹۵ / م الف

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

شماره: ۱۳۹۸۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۹۵۶۶، تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با 
کنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه  حضور امضا
۱۳۹۸۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۲۵۹ مربوط به تقاضای آقای/خانم مهدی احمدی رنانی مبنی بر صدور 
ک شماره ۱۷۲۵ فرعی از ۷۵ اصلی واقع  سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه پال
در بخش ۱۴ 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 مع الواسطه از مالکیت عزیزاهلل 
شفیعی ثبت در صفحه ۳۰۸ دفتر ۲۰۴ 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 احمدی رنانی به شناسنامه شماره ۷۰۸ کدملی ۱۲۹۰۶۶۶۳۸۵ 
ک  صادره فرزند غالمعلی نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ۳۶۴/۱۹ مترمربع پال
شماره ۱۷۲۵ فرعی از ۷۵ اصلی واقع در دستگرد بخش ۱۴ اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۹/۰۵ متر درب و دیواریست به 
ک ۷۵/۱۷۲۵ باقیمانده، جنوبا به طول ۹/۰۷  گذر، شرقا به طول ۴۱/۹۸ متر دیواریست به پال
ک ۷۵/۱۷۲۵  ک ۷۵/۱۷۲۶، غربا به طول ۳۹/۳۱ متر دیواریست به پال متر دیوار به دیوار پال
باقیمانده، حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و 
ک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره  امال

به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
ک خمینی شهر نبی اله یزدانی - ۱۲۶۹۲۸۴ / م الف ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

آگهی

گهی تغییرات  آ
ک ســپهر بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت ۶۴99۰ و شناســه  شــرکت فرازمــان آدا
ملــی 1۴۰۰92۵22۴2 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده مــورخ 
1۳99/11/2۵ تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : مرکــز اصلــی شــرکت بــه اســتان اصفهــان، 
شهرســتان اصفهــان، بخــش مرکــزی، شــهر اصفهــان، محلــه شــاهزید، خیابــان رکــن 
ک 277، مجتمــع آمیتیــس، طبقــه ســوم، واحــد  الدولــه غربــی، خیابــان بزرگمهــر، پــال
کدپســتی 81۵7۶1۳21۴. تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح  ۳۰7 بــه 
ک اســتان اصفهــان اداره ثبــت  کل ثبــت اســناد و امــال گردیــد. اداره  فــوق اصــالح 

شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری اصفهــان )127۰7۶۴( 

گهی تغییرات  آ
ک ســپهر شــرکت بــا مســوولیت محــدود بــه شــماره  شــرکت فرازمــان آدا
ثبــت ۶۴99۰ و شناســه ملــی 1۴۰۰92۵22۴2 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1۴۰۰/۰9/2۴ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: اســماعیل صادقیان فرزند نجاتعلی با کدملی ۴۶۵۰722888 با 
پرداخت ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شــرکت درزمره شــرکا درآمد. غالمرضا 
کدملی ۴۶۵۰۵1۶7۳۰با پرداخت  صادقیان ســورکی فرزند نجاتعلی با 
۵۰۰۰۰۰ ریــال بــه صنــدوق شــرکت درزمــره شــرکا درآمــد. ســرمایه شــرکت 
از مبلــغ 1۰۰۰۰۰۰ ریــال بــه 2۰۰۰۰۰۰ریــال افزایــش یافــت و مــاده مربوطــه در 
کدملــی 1271299۴1۰  ــه  ــد. بهنــام ســتارنژاد ب گردی اساســنامه اصــالح 
کدملــی 128۰۴29۴۰2 و اســماعیل صادقیــان بــه  و علــی معینــی بــه 
کدملــی ۴۶۵۰722888 و غالمرضــا صادقیــان ســورکی ۴۶۵۰۵1۶7۳۰ 
کل ثبــت  ــال ســهم الشــرکه. اداره  ــه دارای ۵۰۰هــزار ری گان هــر یــک جدا
ک اســتان اصفهــان اداره ثبــت شــرکت ها و موسســات  اســناد و امــال

غیرتجــاری اصفهــان )127۰7۶2( 

گهی تغییرات  آ
ــه شــماره ثبــت  ــا مســوولیت محــدود ب ک ســپهر ب شــرکت فرازمــان آدا
۶۴99۰ و شناســه ملی 1۴۰۰92۵22۴2 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومی فــوق العــاده مــورخ 1۴۰۰/1۰/1۵ تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: 
ــال  ــت ۵۰۰۰۰۰ ری ــا دریاف ــی  128۰۴29۴۰2ب ــماره مل ــه ش ــی ب ــی معین عل
ســهم الشــرکه خــود از صنــدوق شــرکت، از شــرکت خــارج شــد. ســرمایه 
کاهــش یافــت و مــاده مربوطــه  شــرکت از 2۰۰۰۰۰۰ ریــال بــه 1۵۰۰۰۰۰ ریــال 
گردید. اسامی شــرکا و میزان ســهم  در اساســنامه به نحو مذکور اصالح 
کاهــش ســرمایه بدیــن شــرح می باشــد: بهنــام  الشــرکه هریــک بعــد از 
کدملــی 1271299۴1۰ دارنــده ۵۰۰۰۰۰ ریــال، اســماعیل  ســتارنژاد بــه 
کدملــی ۴۶۵۰722888 دارنــده ۵۰۰۰۰۰ ریــال، غالمرضــا  صادقیــان بــه 
کدملی ۴۶۵۰۵1۶7۳۰ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال ســهم  صادقیان ســورکی به 
ک اســتان اصفهــان اداره ثبــت  کل ثبــت اســناد و امــال الشــرکه. اداره 

شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری اصفهــان )127۰7۶1( 



سال پنجم - شماره 1۳۴2

 سه شنبه  12  بهمن 1۴۰۰ - 29 جمادی الثانی 1۴۴۳

ورزش6 1 فوریه     2۰22
بانوان اصفهانی فضای اختصاصی 

برای ورزش ندارند
بیشتر سالن های ورزشی البته به 
غیر برخی از سالن های بدنسازی 
ســاعات  از  بعــد  خصوصــی 
مشــخصی در اختیــار ورزش بانــوان نیســت و آنهــا 
اجــازه اســتفاده از آن ســالن ها را ندارنــد، بنابراین 
زنان که نیمی از جمعیت استان اصفهان را به خود 
اختصــاص داده انــد، امــکان انجــام فعالیت های 
ورزشی را در ســاعاتی که از مشغله های روزانه خود 

غ شدند، ندارند. فار
کن ورزشی از ساعات اولیه صبح تا بعد از   بیشتر اما
ظهر در اختیار بانوان است، ساعاتی که بیشتر این 
قشــر همانند ســایر افــراد جامعــه درگیــر تحصیل، 
خانــه داری و وظایــف مــادری هســتند، بنابرایــن 
کن استفاده کنند.  نمی توانند در طول روز از این اما
بنابراین با توجه به ضرورت ورزش برای زنان و تاثیر 
آن، اختصــاص فضایی بــرای انجــام فعالیت های 
ورزش بانوان آن هم در ساعات مختلف روز یک نیاز 

محسوب می شود.
کــن ورزشــی کــه در اختیــار اداره کل  نگاهی بــه اما
ورزش و جوانــان، شــهرداری اصفهــان، آمــوزش و 
پرورش و سایر ارگان ها و دستگاه های دولتی و غیر 
دولتی اســتان اســت، نشــان می دهد که با وجود 
سرانه ورزشی بسیار کم نسبت به جمعیت استان 
که بیش از پنج میلیون نفر جمعیت و حدود ۳۷۵ 
هزار ورزشکار سازمان  یافته دارد، بیانگر آن است که 
کن ورزشی و به ویژه برای  باید در ساخت و تجهیز اما

بانوان بیشتر تالش کنیم.
          نیاز به مصوبه برای اختصاصی کردن 

فضای ورزشی بانوان داریم
معــاون ورزش بانــوان اداره کل ورزش و جوانــان 
استان اصفهان در این زمینه گفت: سرانه ورزشی 
اصفهــان باوجود اینکــه به اشــتباه از اســتان های 
برخوردار محسوب می شود، بسیار ضعیف است و 
بخشی از آن به دلیل زیرساخت هایی هستند که در 
گذشته به آن بی توجهی شده است و این مسئله در 
بخش بانوان بسیار پررنگ تر است. تمام فضاهای 
ورزشــی کــه داریم به صــورت مشــترک بیــن آقایان 
و بانــوان قابل اســتفاده اســت و متأســفانه فضای 
ورزشــی که بتوانیم آن را به صورت کامل در اختیار 

بانوان قرار دهیم، وجود ندارد.
نرگس قدوســی اضافه کــرد: برای رفع این مشــکل 
طرحــی را در دوره قبــل بــه وزارت ورزش و جوانــان 
ارائــه داده ایــم و در ایــن دوره نیــز بــا جدیــت پیگیر 
آن هســتیم و امیدواریم به تصویب برســد. در این 
طرح درخواست شــده در مرکز اســتان و یا برخی از 
شهرســتان ها با توجه به اینکــه تعــداد قهرمانان و 
ملی پوشان زیاد است، یکی از فضاهای ورزشی در 
گر این  اختیار بانوان قرار داده شود. وی ادامه داد: ا

طرح به تصویب برســد می تــوان یکــی از فضاهای 
خوب و یا ســالن چند منظوره و همراه با چمن را با 
ساعات بیشتری در اختیار ورزش بانوان قرار دهیم. 
معاون ورزش بانوان اســتان اصفهان خاطرنشان 
کرد: همچنین در جلساتی که با سازمان ها داشتیم 
و در حــال رایزنی هســتیم این اســت کــه بتوانیم از 
کن و سرانه ورزشی آنها در ساعاتی که نیاز ندارند،  اما

استفاده کنیم.
          احداث مجموعه مختص بانوان با کمک 

خیران
وی با اشاره به کمک خیران ورزشیار استان اظهار 
کــرد: طــرح دیگــری کــه داریــم احــداث مجموعــه 
فرهنگی ورزشی چند منظوره است که در آن تمام 
فضاهای ورزشــی مورد نیاز بانوان دیده شود. این 
طرح را بــه مجمع خیریــان ورزشــیار ارائــه داده ایم 
کــه در صــورت تصویب در مجمــع و اجرایی شــدن 
آن، دغدغــه بانوان را در ایــن زمینه کاهش خواهد 
ح البتــه بلنــد مــدت اســت و بــرای  داد. ایــن طــر

نسل های آینده کمک کننده خواهد بود.
وی تصریح کرد: در سال های گذشته نیز اقداماتی 
در این زمینــه انجام شــده بــود، اما بــه دلیل اینکه 
مصوبه ای در این زمینه نداشتیم، ضمانت اجرایی 
به دنبال نداشت، مجموعه ورزشی کوثر به همین 
گر این طرح  دلیل در اختیاز بانوان باقی نماند، اما ا
به تصویب برســد و مصوبه داشته باشــد، می توان 
گام های مثبت خوبی در این زمینه برداشت که در 
ســفر اخیر معاونت ورزش بانوان قول پیگیری این 
مسئله داده شد، اما تا قبل از آن با توجه به ماده ۸۸ 
کن به بخش خصوصی که  و در اختیار گذاشتن اما
در اولویت است، متأسفانه امکان اجرایی کردن این 

مسئله وجود ندارد.

معــاون ورزش بانــوان اســتان اصفهان با اشــاره به 
ظرفیــت ســازمان ها از جملــه شــهرداری و فضای 
باغ بانوان کــه در اختیار آنها اســت گفــت: در تمام 
کن ورزشــی  جلســات پیگیر اســتفاده بانــوان از اما
ارگان ها در ساعات غیراداری هستیم، اما می دانید 
کــه برخــی از ایــن ســازمان ها تابــع قوانیــن دولتــی 
کن  گیــر اســت، مــا روی اما هســتند که دســت وپا
ورزشی دانشــگاه ها نیز حســاب باز کردیم، چرا که 
ظرفیــت و فضاهای بســیار خوبی در اختیــار دارند 
که در ساعات زیادی خالی هستند، هرچند آنها نیز 
مقررات خاصی دارند. قدوسی خاطرنشان کرد: به 
باغ های بانوان در زمان ساخت و تاسیس، بیشتر 
دیدگاه تفریحی داشتند و فضای استانداردی برای 
فعالیت ورزشی حتی در حد ورزش همگانی ندارند 
و نیاز به کار زیادی دارد تا مناســب ســازی آن ها در 
دستور کار قرار گیرد.  در جلســه ای که با مسئوالن 
شهرداری داشتیم، اعتقاد داشتند که با این شرایط 
کن آســیب زا اســت، اما  فعالیت ورزشــی در این اما
گر مناسب ســازی شــود می توان در زمینــه ورزش  ا

همگانی و نشاط اجتماعی از آنها استفاده کنیم.
          بازنگری در خصوص باغ های بانوان

رئیــس کمیســیون فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شورای شهر اصفهان نیز در گفت وگو با ایسنا گفته 
کز تفریحی و باغ های بانوان اصفهان نیاز به  بود مرا
بازنگری مجدد دارد تا بتوانیم گام های ویژه ای در 
زمینه فرهنگی، تفریحی و ورزشــی برای بانوان و با 

حفظ شئونات اسالمی برداریم.
حجت االســالم منوچهر مهروی پــور اظهار کــرد: از 
کز تفریحی و باغ های بانوان در اصفهان  گذشته مرا
داشــته ایم که امروز نیاز بــه بازنگری مجــدد دارد تا 
بتوانیم گام های ویژه ای برای بانوان در زمینه های 

فرهنگــی، تفریحــی و ورزشــی بــا حفــظ شــئونات 
اســالمی برداریم و شــاهد اتفاقــات خوبی در شــهر 
اصفهــان باشــیم. شــهر اصفهــان بــرای جمعیت 
بیــش از ۲ میلیــون نفــر پیش بینی نشــده بــود، به 
همیــن دلیل بــا افزایــش جمعیــت در ســرانه های 
مختلف، همچون سرانه های فرهنگی دچار چالش 

می شویم.
          برنامه های ویژه ورزش بانوان در راه است

فرهنگــی،  ســازمان  تفریحــی  ورزشــی  معــاون 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان نیز با اشاره 
به اینکه اصفهان در بســیاری از رشته های ورزشی 
خاستگاه یا قطب آن رشته در کشــور است، توجه 
به زیرســاخت های مورد نیاز ورزش بانــوان را مهم 
می داند و معتقد است: برای هدایت و سوق دادن 
شهروندان به ورزش و وارد کردن این مقوله به سبد 
خانواده که از مسیر بانوان امکان پذیرتر است باید 
شــهرداری و اداره کل ورزش و جوانــان در کنــار هــم 
کثری از آن داشت. قرار گرفته تا بتوان استفاده حدا

احسان بعیدی اظهار کرد: در برنامه های سال آینده 
اقدامات بسیار ویژه در بخش سالمت شهروندان به 
ویژه بانوان داریم و با جدیت مطالبه گر این موضوع 
خواهیــم بود، چــرا که ســالمت بانــوان و پرداختن 
آنها به ورزش، تضمین کننده ســالمت خانــواده و 

شهروندان است.
بــا فعالیت هایــی که مســئوالن ورزشــی و شــهری 
اســتان و شــهر اصفهان دارند می توان امیدوار بود 
که در آینده شــاهد اتفاقــات خوبی در حوزه ســرانه 
اختصاصــی ورزش بانــوان باشــیم تا آنهــا بــه دور از 
محدودیت هــا و دغدغــه بتواننــد بــا آرامــش در هر 
ســاعتی از روز به فعالیت ورزشــی مــورد عالقه خود 

بپردازند.

خبر

جهانــی  مســابقات  در  طالی ایــران  دومیــن 
یخ نوردی بــا قــرار دادن پرچم کشــورمان روی قله 
یخی ســاس فی، توســط محمدرضا صفدریان به  
دست آمد. مســابقات جهانی ۲۰۲۲ یخ نوردی در 
کشور سوئیس در حال برگزاری است. در روز پایانی 
رقابت هــای یخ نــوردی قهرمانــی جهــان در شــهر 
ساس فی، محمدرضا صفدریان ملی پوش اصفهانی 
یخ نوردی ایران، توانست درمجموع نتایج کمباین 
در سکوی نخســت بایســتد و مدال طالی جهان 

را کسب کند.
صفدریان در ماده کمباین )ترکیبی از گرایش سرعت 

و لید( قهرمان جهان و صاحب مدال طال شد. 
و همچنین در گرایش لید با راهیابی به مرحله نهایی 

رتبه ششم را کسب کرد.

گفتنی است محمدرضا صفدریان در ســال ۲۰۱۹ و 
در رقابت های جهانی یخ نوردی، نخستین بار ایران 
را در تاریخ این مسابقات صاحب نشــان طال کرده 
بود و حاال بار دیگر موفق به فتح قله موفقیت به نام 

خودش و ایران شد.

تیم ملی فوتبال مصر با درخشــش ســتاره خود 
کش را از پیــش رو برداشــته و راهی  توانســت مرا

مرحله نیمه نهایی جام ملتهای آفریقا شود. 
بــه گزارش ایرنــا، تیــم ملــی فوتبــال مصرموفــق 
شــد در دیدار خود در مرحله یک چهارم نهایی 
کــش پــر  رقابت هــای جــام ملتهــای آفریقــا، مرا
ستاره را از پیش رو برداشته و راهی مرحله نیمه 

نهایی این رقابت ها شود. 
مصــر در مرحله قبــل ســاحل عــاج را در ضربات 
کش نیز با برتری  پنالتی شکســت داده بود و مرا

برابر ماالوی به این مرحله رسیده بود.  

گردان کارلوس کی روش خیلی زود توســط  شــا
داور غافلگیــر شــده و با تصمیــم قاضــی میدان 
کش در دقیقه ۵ صاحب ضربه پنالتی شد و  مرا

سوفیان بوفال دروازه فراعنه را باز کرد. 
پس از آن اما مصر نبض بازی را در دســت گرفت 
تا اینکه محمد صالح فوق ستاره باشگاه لیورپول 

در دقیقه ۵۴ بازی را به تساوی کشاند. 
در دقیقه ۱۰ وقت های اضافه، محمد صالح روی 
یک حرکت زیبا توپ را برای ترزگه کاشــت تا این 
بازیکن گل دوم فراعنه را به ثمر برســاند و  بدین 

ترتیب مصر را راهی مرحله نیمه نهایی کند.

رئیس فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( با ارسال 
نامه ای به رئیس فدراسیون فوتبال ایران، صعود 
تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را 

تبریک گفت.
به گزارش فدراسیون فوتبال، جیانی اینفانتینو، 
در نامه ای به شهاب الدین عزیزی خادم، رئیس 
گردان اسکوچیچ به  فدراسیون فوتبال، صعود شا

جام جهانی قطر را تبریک گفت.

در بخشی از پیام رئیس فیفا به رئیس فدراسیون 
فوتبال ایران آمده است:

ریاســت محترم، پیش از هــر چیز اجــازه دهید با 
توجه به پیروزی ایران در مقابل عراق، صعود تیم 
ملی ایران را به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر صمیمانه به 

جنابعالی و تیم ملی ایران تبریک بگویم.
با آرزوی موفقیت کامل در مسابقه آینده و به امید 

دیدار دوباره شما رئیس عزیز در آینده نزدیک.

مدیررســانه ای تیم فوتبــال ذوب آهــن از پیگیری 
تمرینات فشرده این تیم برای آمادگی رقابت مقابل 

استقالل خبر داد.
محمدمهدی رمضانی با بیان اینکه تمرینات تیم 
فوبال ذوب آهن  آغاز شده، اظهار داشت: بازیکنان 
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان تمرینات فشرده ای 
را دنبال خواهند کرد تا قبل از دیدار با استقالل تهران 

به آمادگی کامل برسند.
وی افــزود: بازیکنــان تیــم زیــر نظر مهــدی تارتــار و 
کادرفنی در زمین چمن اصغر فروتن ادامه تمرینات 

را از سر می گیرند.
مدیررســانه ای تیــم فوتبــال ذوب آهــن تصریــح 
کرد: مهدی تارتار ســرمربی تیم فوتبــال ذوب آهن 
اصفهان، پس از بررسی عملکرد بازیکنان تیم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان و براســاس نقاط ضعف و قوت 
تیم ذوب آهن، درخواست جذب تعدادی بازیکن 
جدید به باشگاه ارائه داده است که باشگاه به دنبال 

جذب آنها است.
کید کرد: تیم ذوب آهن اصفهان با چهره ای  وی تا

متفاوت تر از نیم فصل اول، در ادامه رقابتهای لیگ 
کنون جدایی شــهاب  برتر حضور خواهد یافت، تا
گردان از تیم ذوب آهن اصفهــان قطعی و احتمال 

جدایی دو بازیکن تا سه دیگر نیز وجود دارد.
رمضانی در خصوص بازی های تدارکاتی این تیم در 
نیم فصل ابراز داشــت: تیم ذوب آهن طبق برنامه 
ریزی انجام شده هفته آینده دریک دیدار تدارکاتی به 

مصاف یک تیم لیگ برتری خواهند رفت.
          خراســانی و محمــدی هــم از ذوب آهن 

جدا شدند
مرتضی خراسانی و بابا محمدی هم از تیم فوتبال 
ذوب آهن جدا شدند. تیم فوتبال ذوب آهن در آغاز 
فصل با انقالبی در نقل و انتقاالت چندین بازیکن 

لیگ یکی و لیگ برتری را خریداری کرد.
در میان این بازیکنان نام چندین مهاجم نه چندان 
آشنا به چشم می خورد که به نظر می رسید به دنبال 
انگیزه لیگ برتــری، تالش زیادی برای رســیدن به 

ترکیب ذوب آهن انجام دهند.
با این وجود شــرایط بــرای مرتضی خراســانی و بابا 
محمدی به خوبی پیش نرفت تا این دو بازیکن طی 

توافقی از ذوب آهن جدا شدند.
در سوی مقابل ذوب آهن با سجاد آشوری مهاجم 
کره تا  کره کرده و ایــن مذا تیم فوتبال نســاجی مذا

تست های نهایی پزشکی نیز پیش رفته است.
همچنین سعید باقرپسند مهاجم نیم فصل اول تیم 
فوتبال سومقاییت آذربایجان دیگر بازیکنی است که 

کره را با ذوب آهن طی می کند. مراحل نهایی مذا

باشگاه زنیت ســنت پترزبورگ با انتشار پیامی، 
ضمن تایید جدایی سردار آزمون و پیوستن این 
مهاجم ایران به بایر لورکوزن، از زحمات او تقدیر 

کرد و نوشت: »بابت همه چیز ممنون سردار!«
باشــگاه زنیــت ســنت پترزبــورگ بــا انتشــار 
پیامی جدایــی ســردار آزمــون مهاجم ایرانــی را 

از این تیم تایید کرد. 
با اعالم باشگاه زنیت، ســردار در نقل و انتقاالت 

زمستانی به تیم بایر لورکوزن می رود.
ایــن باشــگاه بــا ارائــه آمــار ســردار در تیــم زنیت 
نوشــت: »این مهاجم در ۱۰۴ بازی ۶۲ گل برای 

زنیت به ثمر رساند و ۱۷ پاس گل داد. 
روبیــن  و  روســتوف  گل هــای  احتســاب  بــا 
گنــر )هر کدام ۸۵  کازان، این مهاجم به همراه وا
گل( بهترین گلــزن در بین بازیکنــان خارجی در 

تاریخ مسابقات قهرمانی روسیه است.«
در بخش پایانی این پیام آمده اســت: »باشگاه 
زنیت از سردار آزمون برای عملکرد باورنکردنی، 
شادی پیروزی های مشترک ما و عشق به زنیت 
و هوادارانــش تشــکر می کنــد. بابــت همــه چیز 

ممنون سردار!«
سردار آزمون چند روز پیش با باشگاه بایر لورکوزن 
به توافق رسید و قرار بود این بازیکن بعد از پایان 
فصل، با قرارداد ۵ ســاله به بونــدس لیگا آلمان 

برود. 
با این حال رسانه ای شــدن خبر توافق آزمون با 
لورکوزن، خشم مدیران زنیت را در پی داشت و 
آنها را به این فکر انداخت تا مهاجم تیم ملی ایران 
را در همین نقل و انتقاالت زمستانی به لورکوزن 

بفروشند.
»یوری آلبرتو« مهاجم ۲۰ ساله تیم اینترناسیونال 

برزیل جانشین سردار آزمون خواهد شد.

ورزشکار اصفهانی خوش درخشید؛

افتخار دیگری برای ایران با فتح قله های یخی سوئیس

خبر

کش کی روش مقابل مرا »صالح« فرشته نجات 

اینفانتینو صعود تیم ملی ایران به جام جهانی را 
گفت تبریک 

سه بازیکن از ذوب آهن جدا شدند

در انتظار حضور در لورکوزن؛

خداحافظی رسمی باشگاه زنیت با آزمون

خبر

در آســتانه اعــزام کاروان کشــورمان بــه چیــن، 
نتیجه تســت کرونا دو عضو اعزامی به المپیک 
زمســتانی ۲۰۲۲ مثبــت اعــالم شــد.  کاروان 
اســکی کشــورمان در حالــی چنــد روز دیگــر بــه 
بازی های زمســتانی ۲۰۲۲ اعزام می شــوند که 
پاسخ تســت کرونا دو عضو از این کاروان مثبت 
اعالم شده است. تســت کرونا سید ستار صید 
نماینده المپین اسکی صحرانوردی و یکی از دو 
پرچمدار معرفی شده کشورمان در این بازی ها و 
مصطفی میرهاشمی مربی اسکی صحرانوردی 
به این رویــداد مثبت اعالم شــده اســت. با این 
حســاب این دو عضــو کاروان کشــورمان بــه 
بازی های المپیک زمستانی اعزام نخواهند شد.
قرار اســت در صــورت موافقت کمیتــه برگزاری 
بازی ها دانیال ســاوه شمشــکی و محمد تقی 
شمشکی جایگزین دو نماینده اعزامی کشورمان 

در این بازی ها شوند.

بــا اضافــه شــدن ٥ رشــته جدیــد، فهرســت 
رشــته های اعزامی بــه بازی هــای آســیایی بــه 
٣1 رشته افزایش یافت. ســتاد عالی بازی های 
المپیک و آسیایی برگزار شد و با تصویب اعزام ٥ 

رشته به بازی های آسیایی هانگژو همراه بود.
اســکواش، بدمینتــون، تنیــس، ســه گانــه و 
ســوارکاری ٥ رشــته جدیدی هســتند که اعزام 
شان به بازی های آسیایی تصویب شده است. 
از بین این ۵ رشــته تنیس و اســکواش با بانوان 
حضور خواهند داشــت و در ســه گانــه هم تیم 

پسران شرکت می کند. 
بدین ترتیب با توجه به اینکه پیش از این اعزام 
2٦ رشــته قطعی شــده بود، تعداد رشــته های 

اعزامی به ٣1 افزایش یافته است.
نوزدهمین دوره بازی های آسیایی شهریورماه 

سال آینده در هانگژو برگزار می شود.

در هفتــه بیســت و دوم لیــگ برتــر والیبــال 
باشــگاه های کشــور ســپاهان میهمــان خــود 
هورســان رامســر را شکســت داد.  در ایــن دیدار 
ســپاهان در ۳ دست متوالی هورســان رامسر را 
شکست داد و با این پیروزی جمع برد های خود 
را به عدد ۱۹ رساند و مقتدرانه همچنان در صدر 

جدول این رقابت ها باقی ماند.
تیم والیبال فوالدمبارکه سپاهان در ادامه این 
رقابت ها و در هفته بیست و سوم فردا چهارشنبه 

۱۳ بهمن میهمان مقا ومت یزد خواهد بود.

تیم والیبــال گیتی پســند در هفتــه هجدهم و 
پایانی مرحله گروهی لیگ دســته اول والیبال 

باشگاه های کشور میهمان آریا تنکابن است.
 این دیدار امروز سه شنبه ۱۲ بهمن ماه از ساعت 
۱۶ در تنکابن برگزار می شود. گیتی پسند بعد از 
قطعی شدن صعود بعنوان تیم صدرنشین به 
مرحله بعد لیگ دسته اول والیبال باشگاه های 
کشور در حالی به مصاف حریف خود می رود که 
با نظر سعید عقیلی از هفته گذشته از بازیکنان 
جوان خود در ترکیب استفاده کرده تا این تیم در 

مرحله پلی آف با قدرت تر ظاهر شود
آریا تکابن هم با ۱۰ برد و کســب ۲۷ امتیاز در رده 

سوم لیگ دسته اول والیبال قرار گرفته است.

تیم ذوب آهن اصفهان به مرحله نیمه نهایی 
لیگ والیبال نشسته مردان راه یافت.

 با پایان مرحله برگشــت بیســت و دومین دوره 
لیــگ برتــر والیبــال نشســته مــردان، جام ایثار 
تیم های مس شهر بابک، ذوب آهن اصفهان، 
شهرداری گنبد و پاالیش نفت آبادان به مرحله 

نیمه نهایی راه یافتند.
براســاس برنامه ریــزی ســازمان لیــگ والیبال 
نشسته مرحله نیمه نهایی و نهایی این رقابت ها 
دهــه ی اول اســفند و بــه میزبانــی تهــران برگزار 

می شود.

کاروان المپیک پرچم دار 
کشورمان   زمستانی 

گرفت کرونا 

افزایش رشته های اعزامی
 به بازی های آسیایی چین

 به ٣١ رشته 

پیروزی بلند قامتان نصف
 جهان در هفته بیست دوم

 لیگ برتر والیبال

دیدار گیتی پسند 
با آریا تنکابن امروز 

برگزار می شود

راهیابی تیم والیبال نشسته
 ذوب آهن اصفهان 
به مرحله نیمه نهایی

سرمربی تیم ملی هندبال ساحلی بزرگساالن گفت: 
اصفهان از نظر تعداد ورزشکار، کمک زیادی به هندبال 
ساحلی کرده اما از نظر ســخت افزاری، ماسه خوبی 
نداریم و شرایط کمپ حرفه ای نیســت؛ علت آن این است که کسی به 
صورت حرفــه ای، متولی این کار نیســت و هر سیســتمی برای خود کار 
می کند. نخستین اردوی تیم ملی هندبال ساحلی بزرگساالن از دوم تا 

ششم بهمن ماه به میزبانی اصفهان در پارک ساحلی ناژوان برگزار شد.
حســن افتخاری در رابطه با ایــن اردو، اظهار کرد: این نخســتین اردوی 
هندبال ساحلی بزرگساالن کشور است که تیم ها برای مسابقات آسیایی 
۲۰۲۲ تایلند آماده و ۲۹ اسفند اعزام می شوند. فدراسیون جهانی از این 
رقابت های آسیایی چند تیم از هر قاره را برای رقابت های جهانی یونان 
۱۴۰۱ انتخاب می کند. تیم ملی ساحلی با ۳۰ نفر شروع به کار کرده که دو 
ماه فرصت تمرین داریم و درنهایت با ریزشــی که وجود دارد ۱۰ نفر برای 

مسابقات اعزام می شوند.
وی ادامه داد: تیم ایران در دوره های قبل نتایج خوبی گرفته است؛ در 
سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ عنوان سومی آسیا را به دســت آورده و سال ۲۰۱۸ 
به مسابقات جهانی روسیه اعزام شد که توانستند بین تیم های آسیایی 

باالترین رتبه را بیاورند و هشتم شوند.
سرمربی تیم ملی هندبال ساحلی بزرگساالن در پاسخ به پرسش خبرنگار 
مبنی بر اینکه آیا در شهرهای دیگر هم اردو خواهید داشت، تصریح کرد: 
با توجه به اینکه شرایط آب و هوایی تایلند با آب و هوای مناطق جنوب ما 
همخوانی دارد، در استان های جنوبی کشور مثل بوشهر و بندرعباس 

اردو خواهیم داشت.
افتخاری بــا بیان اینکــه اصفهــان در هندبال ســاحلی زحمــات زیادی 
کشــیده، خاطرنشــان کــرد: بایــد از ســازمان ورزش شــهرداری و پــروژه 
ساماندهی ناژوان به خاطر زمینی که به این کار اختصاص دادند تشکر 
کنیم. اصفهان از نظر تعداد ورزشکار، کمک زیادی به هندبال ساحلی 
کرده؛ اما از نظر سخت افزاری ماسه خوبی نداریم، شرایط کمپ حرفه ای 
نیست و علت آن این است که هیچ کسی به صورت حرفه ای متولی این کار 
گر همه با یک هدف و یک کار  نیست و هر سیستمی برای خود کار می کند. ا

انجام می دادند، مطمئن باشید کمپ خوبی داشتیم.
وی افــزود: اداره کل ورزش و جوانــان اصفهــان، کمپــی را در منطقــه 
خوراسگان کلنگ زنی کرد که مخصوص بازی ساحلی است؛ امیدوارم 
زیرساخت آن ایجاد شــود، زیرا ۱۸ رشــته ســاحلی داریم که باید مکانی 

خواستگاه این رشــته ها باشــد و حداقل ۱۰ رشــته را پوشــش دهد. فکر 
نمی کنم هزینه زیادی داشته باشد، ولی کمک شهرداری اصفهان، اداره 
ورزش و جوانان، باشگاه های این شهر و دیگر ارگان ها را می طلبد که یک 

کمپ ساحلی درست کنند.
سرمربی تیم ملی هندبال ساحلی بزرگساالن، درخصوص حمایت های 
فدراســیون، گفت: انجمن هندبال ســاحلی، زیرمجموعه فدراسیون 
هندبال است که برنامه ریزی برگزاری اردوها و مسابقات را انجام می دهد. 
گــر در مدت این  فدراســیون هندبال متولــی اصلی این رشــته اســت و ا
سال ها همکاری نبود، این نتایج به دست نمی آمد. فدراسیون هندبال 
با رویکردی فعل هندبال ســاحلی موافق اســت؛ به همیــن دلیل برای 
مسابقات آسیایی در رده نوجوانان و بزرگساالن با وجود هزینه هایی که 

دارد، تیم اعزام می کند.
افتخاری در پایان اضافه کرد: هر فردی با هر مســئولیتی، باید به ورزش 
کمک کند؛ زیرا جوانان باید جذب ورزش شوند که به این منظور نیاز است 
امکانات و سخت افزار را در اختیار آن ها بگذاریم. نسل جوان برای اینکه به 
سمت ورزش متمایل شود، نیاز به توجه دارد که میزبانی از اردوهای ملی 

در جوانان انگیزه ایجاد می کند که به سمت آن رشته بروند.

نخستین اردوی تیم ملی هندبال ساحلی در اصفهان

گالیه سرمربی از امکانات موجود  

خبر

بازیکــن ملی پوش تیــم فوتبــال بانــوان ســپاهان گفت: کســب عنوان ســتاره  
آینده دار آســیا باعث غرور و افتخار من اســت، زیرا این عنــوان با لباس ملی 

کسب شده است.
هاجر دباغی در گفت وگو با  مهر، در خصوص حضور در مسابقات جام ملت های آسیا اظهار 
داشت: تیم ملی بانوان ایران اولین حضور خودش را در مسابقات جام ملت های آسیایی 

تجربه می کرد و طبق آمارها من فکر می کنم که همه ی تیم های قدرتمند از جمله ژاپن و چین 
در اولین حضورهای خودشــان از رقابت ها کنــار رفتند، تیم مــا در دور اول با رقیب های 

سرسختی بازی داشت اما تجربه های خوبی به دست آوردیم که امیدوارم باعث 
ادامه موفقیت هایمان در مسابقات مختلف شود. وی با اشاره به ابتالی چهار 
بازیکن تیم ملــی به کرونا در آســتانه بازی های باشــگاهی افــزود: از این تعداد 
ثنا صادقی و مرضیه نیک خواه از بازیکنان ســپاهان بودنــد و این اتفاق برای 
هیچکدام از اعضای تیم خوشایند نبود، زیرا ما به حضور تک تک بازیکنان 

تأثیرگذار نیاز داشتیم.
بازیکن تیم فوتبال ســپاهان ادامه داد: در تســتی که مجددا از ما در هنگام 

کنون  بازگشت به ایران گرفته شد هفت نفر از بازیکنان با کرونا درگیر شدند و ا
تیم سپاهان، شهرداری ســیرجان و شــهرداری بم هر کدام حداقل با یک الی 

چند بازیکن کرونایی مواجه هستند که این شرایط ممکن است حتی برای آقایان 

خ دهد. وی با بیان اینکه ما باز هم اردوهای تیم ملی را در پیش خواهیم داشت، تصریح کرد:  هم ر
کنون باید به بازی های باشــگاهی بازگردیم و این هفته هم بازی حساس دربی با ذوب آهن را  ا

باید انجام دهیم که نتیجه این بازی برای بازیکنان سپاهان بسیار حائز اهمیت است.
کنش به اینکه تنها چهار گل تا رسیدن به رکورد ۱۰۰ گل در لیگ برتر بانوان فاصله  دباغی در وا
دارد، اضافه کرد: به آمار فردی توجه زیادی نخواهم داشت و تنها تالشم این است که بتوانیم 

با تیم سپاهان به موفقیت های بزرگ تری دست پیدا کنیم.
وی در خصــوص قرار گرفتــن بین ســتارگان آینده دار فوتبال آســیا ابراز داشــت: کســب 
عنوان ســتاره ی آینــده دار فوتبال آســیا باعــث غرور و افتخــار من اســت، چرا که 
توانسته ام با لباس ملی کشورم به گونه ای دیده شوم که مرا ستاره ی آینده دار 
فوتبال آســیا خطاب کنند و امیدوارم در آینده بتوانم در هر کجایی که بازی 
می کنم مهــره ی تأثیرگذاری باشــم و بــرای کشــورم در رقابت هــای مختلف 

افتخارآفرینی کنم.
گــر از بازیکنان تیم های  بازیکن تیم ملی فوتبــال بانوان ایران تصریــح کرد: ا
آقایان شخصی ارتباطات زیادی دارد و توانمند است، تالش کند تا بانوان هم 
لژیونر شوند، همانگونه که آقای جهانبخش، آزمون و طارمی از یک نقطه ای 
خ دهد تــا ما هــم بتوانیم به  شــروع کردند باید ایــن اتفاق هــم در تیم بانــوان ر

آرزوهایمان دست پیدا کنیم و سطح تیم ملی بانوان را باال ببریم.

 بازیکن ملی پوش تیم فوتبال بانوان سپاهان:

کسب عنوان ستاره آینده دار آسیا افتخار است

خبر



سال پنجم - شماره 1۳۴2

 سه شنبه  12  بهمن 1۴۰۰ - 29 جمادی الثانی 1۴۴۳

7 1 فوریه     2۰22 سالمت

گهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک مهردشت

۱( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۱۷۷۰۰۰۶۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای علی گشول فرزند 
حسینعلی بشماره شناسنامه ۵۴۶  فریدونشهر و شماره ملی ۱۱۲۹۰۸۳۳۵۷ در ششدانگ یکباب 
ک ۲۹۱  فرعی واقع در دهق ۴ اصلی بخش ۱۵ ثبت اصفهان به  خانه احداثی برروی قسمتی از پال
مساحت ۲۱۹/۸۲ مترمربع انتقالی از مالک رسمی خانم کفایت کوهستانی محرز گردیده است.

۲( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۱۷۷۰۰۰۳۵۰ مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای حسین زاری اشنی 
فرزند قاسمعلی بشماره شناسنامه ۲۷ نجف آباد و شماره ملی ۱۰۹۱۸۹۶۰۰۳ در ششدانگ یکباب 
ک ۱۳۱۹  فرعی واقع در روستای اشن ۹ اصلی بخش ۱۵ ثبت اصفهان  خانه برروی قسمتی از پال
به مساحت ۶۰۱/۲۵ مترمربع انتقالی از مالک رسمی آقای سیف اله شیری محرز گردیده است.

۳( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۱۷۷۰۰۰۶۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای جواد میرزاصالحی 
فرزند تقی بشماره شناسنامه و شماره ملی ۱۰۸۰۲۰۵۷۷۲ نجف آباد در سه دانگ مشاع از  
ک ۱۷۱۶  فرعی واقع در دهق ۴ اصلی بخش ۱۵  ششدانگ یکباب خانه برروی قسمتی از پال
ثبت اصفهان به مساحت ۱۸۹/۵ مترمربع انتقالی از مالک رسمی آقای غالمرضا مومنی دهقی 

محرز گردیده است.
۴( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۱۷۷۰۰۰۶۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیات قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای محسن میرزاصالحی  فرزند 
تقی بشماره شناسنامه و شماره ملی ۱۰۸۰۱۴۲۹۵۹  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
ک ۱۷۱۶ فرعی واقع در دهق ۴ اصلی بخش ۱۵ ثبت اصفهان به مساحت  برروی قسمتی از پال

۱۸۹/۵۰ مترمربع انتقالی از مالک رسمی آقای غالمرضا مومنی دهقی محرز گردیده است.
۵( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۱۷۷۰۰۰۵۷۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم زهرا آقامحمدی فرزند 
محمدعلی بشماره شناسنامه ۴ نجف آباد و شماره ملی ۱۰۹۱۹۲۴۹۳۷ در ششدانگ یکباب خانه 
ک ۱۸۴۰ فرعی واقع در دهق ۴ اصلی بخش ۱۵ ثبت اصفهان به مساحت  بر روی قسمتی از پال

۲۳۶/۹۵ مترمربع انتقالی از مالک رسمی آقای ابوالقاسم هاشمی دهقی محرز گردیده است.
۶( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۱۷۷۰۰۰۵۷۱ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای همایون حیدری 
اشنی فرزندحبیب اله بشماره شناسنامه  ۸۴ نجف آباد و شماره ملی ۱۰۹۲۳۴۵۶۵۵ در 
ک ۹۳۹ فرعی واقع در روستای اشن  ۹ اصلی بخش  ششدانگ یک درب باغ برروی قسمتی از پال
۱۵ ثبت اصفهان به مساحت ۱۳۶۸/۷۶ مترمربع انتقالی از مالک رسمی وراث محمدجواد 

آخوندی  محرز گردیده است.
۷( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۱۷۷۰۰۰۶۱۱ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای محمدعلی آقابابائی 
دهقی فرزند حسن بشماره شناسنامه ۱۲۶ نجف آباد و شماره ملی ۱۰۹۱۸۶۶۲۲۸ در سه دانگ 
ک ۲۲۱۶ فرعی واقع در دهق ۴ اصلی  مشاع از ششدانگ یک درب باغ برروی  قسمتی از پال
بخش ۱۵ ثبت اصفهان به مساحت ۱۲۷۳/۴۶ مترمربع انتقالی از مالک رسمی خانم فرنگیس 

معصومی دهقی محرز گردیده است.
۸( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۱۷۷۰۰۰۶۱۴ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای حسین مصلحی  
فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه ۱۲۰۸ نجف آباد و شماره ملی ۱۰۹۰۶۲۱۸۸۴ در ششدانگ 
ک ۳۳۶  فرعی واقع در روستای خونداب ۵ اصلی بخش ۱۵  یکدرب باغ بر روی ششدانگ پال
ثبت اصفهان به مساحت ۱۴۰۰/۵۰ مترمربع انتقالی از مالک رسمی حسین خوندابی و ام کلثوم 

قاسمی خوندابی محرز گردیده است.
۹( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۱۷۷۰۰۰۵۵۶ مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم سهیال مومنی دهقی 
فرزند مصطفی بشماره شناسنامه  ۱ نجف آباد و شماره ملی ۱۰۹۲۰۳۹۱۶۳ در ششدانگ یکباب 
ک ۸۳۹ فرعی واقع در دهق ۴ اصلی بخش ۱۵ ثبت اصفهان  خانه احداثی برروی قسمتی از پال

به مساحت ۳۰۵/۷۴ مترمربع انتقالی از مالک رسمی شکراله احمدی محرز گردیده است.

در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و برحسب ماده ۳ قانون مذکور، آرایی که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و 
یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز منتشر می شود تا شخص 
یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و ادامه 
عملیات ثبتی منوط به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲، تاریخ انتشار 
ک مهردشت نصراله  نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ - سرپرست اداره ثبت اسناد و امال

علینقیان - ۱۲۶۸۶۶۳ / م الف

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۵۲۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ هیات چهار خانم زهرا نجف طرقی به 
شناسنامه شماره ۴۰ کدملی ۱۲۳۹۸۲۲۱۱۱ صادره نطنز فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب 
ک شماره ۵۸ و ۶۱ فرعی از ۱۵۱۷۷ اصلی واقع در اصفهان  خانه به مساحت ۱۷۲/۶۹ مترمربع پال
ک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد. لذا  بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله  آ
ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ - رییس 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۶۹۹۱۱ / م الف اداره ثبت اسناد و امال

گهی فقدان سند مالکیت آ
شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۱۲۰۰۶۷۷۰، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، نظربه اینکه سند مالکیت 
ک ثبتی شماره ۱۲۱۳ فرعی از ۶۲ اصلی واقع در شهر چادگان بخش ۱۳ ثبت  اصلی ۶ دانگ پال
اصفهان به شماره دفتر الکترونیک ۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۱۲۰۰۲۶۸۱ به نام آقای حسین ابراهیمیان 
دهاقانی فرزند فرج اله تحت شماره چاپی مسلسل ۰۱۰۵۰۵ ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، 
سپس مالک باارایه درخواست کتبی به شماره وارده ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۱۲۰۰۵۵۸۱ به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل ۴۴۷۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ به گواهی دفترخانه ۱۵۴ 
چادگان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک 
گهی می شود. چنانچه کسی مدعی  اصالحی ذیل ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آ
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این 
گهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این  آ
اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارایه کننده سند 
گر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند  مسترد گردد. بدیهی است ا
مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

ک شهرستان فریدن - ۱۲۶۹۷۷۵ / م الف اداره ثبت اسناد و امال

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

برابر آرا صادره هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 

ک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع  محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند  عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه  مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ  اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امال
تنظیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. ردیف ۱( رای شماره ۱۳۵۲۸، 
۱۴۰۰/۱۱/۹ هیات چهارم خانم مهری قاسمی قهجاورستانی به شناسنامه شماره ۱۸۹ کدملی 
۱۲۹۱۳۷۳۷۵۶ صادره اصفهان فرزند علی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۵۲۸/۸۰ 
ک شماره ۱۴۶ فرعی از ۲۳ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب  مترمربع از پال
ک تاریخ انتشار نوبت  اصفهان از مالکیت متقاضی موردثبت صفحات ۳۵۵ و ۳۵۹ دفتر ۲۳۲ امال
اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ - شهریاری رییس منطقه ثبت اسناد و 

ک غرب اصفهان - ۱۲۶۹۲۷۸ / م الف امال

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۸۹، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۶، برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۵۱ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ یکباب ساختمان موتورخانه چاه آب شرب 
ک ۱ فرعی از ۴ اصلی واقع در شهر دامنه  به مساحت ۲۷۷/۷۳ مترمربع برروی قسمتی از پال
خریداری از مالک رسمی آقای بهزاد ترکیان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
گهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ - محسن مقصودی رییس اداره ثبت 

ک فریدن - ۱۲۶۷۹۳۴ / م الف اسناد و امال

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۴۰۷، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۷، برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۸۰ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ یکباب ساختمان موتورخانه آب شرب و محوطه 
ک ۵ فرعی از ۸۹ اصلی واقع در اراضی مزروعی  به مساحت ۹۰۰/۷۵ مترمربع برروی قسمتی از پال
دروینان روستای ننادگان خریداری از مالکین رسمی اهالی روستای ننادگان محرز گردیده است. 
گهی می شود درصورتی که اشخاص  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک  آ
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ - محسن 

ک فریدن - ۱۲۶۸۴۹۱ / م الف مقصودی رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۷۱۱۹، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰، ۱( رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه 
شده و مستندات ضمیمه شامل صفحه ۲۷۱ دفتر ۵۱۴ صفحه ۲۶۸ دفتر ۵۱۴ 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 محمدرضا بابائی به شناسنامه 
شماره ۱۵۷۹۳ کدملی ۱۱۴۰۱۵۶۷۴۸ صادره فرزند یداله نسبت به ۳ دانگ یکباب خانه به 
ک شماره ۹۷۶ فرعی از ۷۲ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه  مساحت ۷۲/۸۷ مترمربع پال
ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. ۲( رای هیات: باتوجه 
به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل صفحه ۲۷۱ دفتر ۵۱۴ صفحه ۲۶۸ دفتر ۵۱۴ 
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 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم ناصر بابائی به  از عدم تعارض و بالمناز
شناسنامه شماره ۱۱۳۰۲۲۸۶۹۱ کدملی ۱۱۳۰۲۲۸۶۹۱ صادره فرزند محمدرضا نسبت به ۳ 
ک شماره ۹۷۶ فرعی از ۷۲ اصلی واقع در  دانگ یکباب خانه به مساحت ۷۲/۸۷ مترمربع پال
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. 
ع دوم در دو قسمت که اول شرقی است به  شماال اول به طول ۱/۳۰ متر در و دیواریست به شار
ک مجاور، شرقا به طول ۷/۶۰ و ۱۱/ و ۶/۵۷ دیواریست به دیوار  طول ۶/۳۳ و ۶/۳۳ به دیوار پال
ک، غربا در ۵ قسمت دوم  باقیمانده که دوم شمالی است، جنوبا به طول ۴/۳۰ متر به دیوار پال
ک باقیمانده، حقوق  شمالی و چهارم به طول ۴/۹۵ و ۸۰/ و ۶/۷۹ و ۴ و ۸/۷۰ دیواریست به پال
ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
ک وفق مقررات  سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امال
پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور 
اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ - رییس 

ک خمینی شهر نبی اله یزدانی - ۱۲۶۸۷۳۰ / م الف اداره ثبت اسناد و امال

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

برابر آرا صادره هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
ک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع  محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند  عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو  مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از  ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امال
تاریخ تنظیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. ردیف ۱( رای شماره 
۱۱۵۸۱، ۱۴۰۰/۹/۲۷ هیات سوم آقای رحیم جباری رنانی به شناسنامه شماره ۱۵۲۰ کدملی 
۱۸۱۶۷۵۷۲۹۲ صادره آبادان فرزند کریم در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۰۵/۸۴ 
ک شماره ۳۲۷۸ فرعی از ۱۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب  مترمربع از پال
ک تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲،  از مالکیت متقاضی موردثبت صفحه ۵۱۵ دفتر ۵۶۲ امال
ک غرب  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ - شهریاری رییس منطقه ثبت اسناد و امال

اصفهان - ۱۲۶۹۷۴۲ / م الف

آگهی

کس واتر ها در سم زدایی و کاهش وزن بدن  خواص دتا
کس  تــا زمانــی کــه در مصــرف دتا
واتر هــا زیــاده روی نشــود، ســالم 

محسوب می شوند. 
کس یاد می شــوند و اغلب  آب های ســم زدا با نام دتا
درباره آن ها می شنویم. این روز ها بسیار بر سر زبان ها 
افتاده اند. زندگی ماشینی سبب شده است که تحرک 
کمتری داشته باشــیم و اشــتهای بیشــتر. این خود 
سبب ورود کالری بیشتر و در نهایت چاقی ما می شود. 
برخی دارو ها وارد بازار شده اند و با ایجاد سیری، مانع 
از مصرف زیاد غذا و کالری در ما می شوند؛ اما هیچ چیز 

بهتر از دستورالعمل های طبیعی نیست.
کــس واتــر مطلبی اســت کــه امروز بــه آن  خــواص دتا

خواهیم پرداخت.
کس واتر چیست؟           دتا

آب سم زدا به آب طعم دار با میوه، سبزیجات یا گیاهان 
کس واتر آب میوه نیز نامیده  تازه گفته می شــود. دتا
کس یا  می شــود. فراموش نکنیم که با یک لیوان دتا
مخلوط دمنوش هــا، آن طور که فکر می کنیــم، الغر 
کس واتر ها ما را در رژیم غذایی سالم  نمی شــویم. دتا

حمایت می کنند.
کس واتر را می توان در خانه با روش های مختلفی  دتا
تهیه کرد. برای این کار می تــوان از ترکیبی از میوه ها، 
کس  سبزیجات و گیاهان مختلف استفاده کرد. دتا
کس  واتر کالری کمی دارد. دلیل این امر آن است که دتا
واتر با عطــر دادن به جــای اســتفاده از آب میوه تهیه 
کــس واتــر نوشــیدنی اســت کــه اغلب  می شــود. دتا
توصیه می شود به لیست رژیم غذایی اضافه شود؛ به 
خصوص به عنوان جایگزینی برای نوشیدنی های پر 

قند مانند آب میوه و نوشابه.
کس واتر را در ادامه مطلب مطالعه کنید: خواص دتا
          سالمت دستگاه گوارش را بهبود می بخشد

هیدراتاســیون بــرای حفــظ حــرکات منظــم روده و 
سالمت گوارش مهم اســت. کم آبی مزمن می تواند 
منجر به یبوست شود که می تواند باعث احساس نفخ 
و خستگی شود. مصرف آب زیاد با کمک به عبور مواد 

مغذی از روده ها از یبوست جلوگیری می کند.
          انرژی را افزایش می دهد

کم آبی خفیف می تواند بر تمرکز، سطح انرژی و خلق 
و خو تاثیر منفی بگذارد. مطالعات نشان داده اند که 
ســطح کم آبی بدن در حدود یک درصــد می تواند بر 
خلق وخو تاثیر منفی بگذارد، باعث سردرد شود و زمان 

تمرکز را کاهش دهد.
          کالری کمی دارد

کس واتر کالری بسیار کمی دارد؛ زیرا با طعم دهنده  دتا
تهیه می شود. بنابراین، سبزیجات کم کالری مانند 
کــس واتر انتخاب  خیار یا ســبزی باید بــرای تهیه دتا

شوند.
          به کنترل گرسنگی کمک می کند

نوشــیدن آب می توانــد به ســیر نگه داشــتن شــما و 
سرکوب گرســنگی کمک کند. این به محدود کردن 
کالری دریافتی کمک می کند. با این حال، افزودن یک 
سبزی غنی از فیبر مانند خیار یا میوه ای مانند آناناس 
به آب، به سم زدایی بدن شما کمک می کند. این گونه 

برای مدت طوالنی تری احساس سیری می کنید.
کس واتر شما را الغر می کند؟           آیا دتا

بله، نوشیدن آب کافی می تواند به کاهش وزن کمک 
کند. این اثر برای سم زدایی آب نیز صدق می کند. آب 
به طور موقت سرعت متابولیسم را افزایش می دهد؛ 
بنابراین کالری بیشتری سوزانده می شود. نوشیدن 
نیم لیتر آب می تواند میزان متابولیســم شــما را تا ۳۰ 
درصد برای حدود یک ساعت افزایش دهد. افرادی که 
مقدار توصیه شده آب را به عنوان بخشی از یک برنامه 
رژیم غذایی مصرف می کنند؛ نسبت به افرادی که این 
کار را نمی کنند، بیشتر وزن کم می کنند. عالوه بر این، 

در یک مطالعه، بیان شد که بزرگساالن دارای اضافه 
وزن که نیم لیتر آب قبل از غذا می نوشیدند، ۴۰ درصد 
بیشتر از افرادی که این نوشــیدنی را نمی نوشیدند، 

وزن کم کردند.
کس واتر چگونه ساخته می شود؟           دتا

کس واتر در منــزل آب و  مواد مورد نیاز برای تهیــه دتا
گیاهان مختلف، میوه ها و سبزیجات هستند. مواد 
کــس واتــر را باید خــرد کــرد و در صورت  الزم بــرای دتا
تمایل آب سرد یا گرم به آن اضافه کرد. هنگام استفاده 
از آب ســرد، میوه هــا و ســبزی ها بایــد تا ۲ ســاعت در 
یخچــال اســتراحت کنند تــا عطــر و بــوی خــود را آزاد 
کس واتر آماده شد، مواد باید از  کنند. هنگامی که دتا

آن جدا شوند.
کــس واتــر در زیــر آورده  دســتور العمل های تهیــه دتا

شده اند:
کس واتر های مختلف عبارتند از:           دتا

-زنجبیل
-جعفری

-سیب
-دارچین

-توت فرنگی

کس واتر زنجبیل           دتا
کس واتر زنجبیل به            مواد الزم برای دتا

ح زیر هستند: شر
یک قاشق غذاخوری زنجبیل تازه رنده شده

۴ برگ نعناع
۳ لیوان آب

یک عدد لیمو
یک عدد خیار

لیمو و خیار را به صورت نازک برش داده و در یک ظرف 
یا کوزه شیشه ای قرار دهید. سپس درب آن را ببندید. 
سپس زنجبیل رنده شــده، برگ نعناع و در آخر آب را 
اضافه کنید. برای ۴-۵ ساعت یا یک شب در یخچال 
نگهداری شــود. آب ســم زدایی زنجبیل حــاوی ۶۹ 
کالری است. می توان آن را در طول روز به خصوص قبل 

از غذا مصرف کرد.
           آب سم زدای جعفری

ح زیر هستند:           مواد الزم به شر
یک لیتر آب

یک عدد لیمو
یک عدد خیار

چند شاخه جعفری

ابتدا جعفری را خوب تمیز کرده و کمی از ساقه ها کوتاه 
می کنیم. سپس لیمو و خیار را نازک برش می دهیم. 
لیمو، خیار و جعفری را در یک پارچ یا بطری شیشه ای 
می ریزید. روی آن آب اضافه کنید و ۴-۵ ساعت صبر 

کنید تا مصرف شود.
          آب سم زدای سیب

          مواد الزم برای آب سم زدای سیب به 
ح زیر هستند: شر

یک عدد سیب
یک لیتر آب

۲ عدد چوب دارچین
ابتدا هسته های سیب را که کامال شسته شده، جدا 
می کنیم و نازک برش می دهیم. سپس آن را در ظرف 
شیشه ای می برید و دارچین را به آن اضافه می کنید. در 
نهایت آب ولرم اضافه می کنیم و به مدت ۴ تا ۵ ساعت 

در یخچال قرار می دهیم.
کس دارچین           دتا

ح زیر هستند:           مواد الزم به شر
۳ عدد چوب دارچین

یک لیتر آب
یک عدد سیب متوسط

نصف لیمو
۲ عدد میخک

یک قاشق چایخوری زنجبیل تازه رنده شده
سیب و لیمو های شسته شده و دانه شده را نازک برش 
می دهیم. بعد آن هــا را در یک بطری شیشــه ای قرار 
داده و دارچین، زنجبیل و میخک را اضافه کنید. آب 

به آن اضافه کرده و ۴-۵ ساعت در یخچال بگذارید.
          آب سم زدای توت فرنگی

کس توت فرنگی            مواد الزم برای تهیه دتا
ح زیر هستند: به شر

۵ عدد توت فرنگی
۵۰۰ میلی لیتر آب

۱-۲ برگ نعناع
توت فرنگی هــا را خوب شســته و ســپس به قطعات 
کوچک برش داده شوند. توت فرنگی های ورقه شده 
را در یک ظرف شیشه ای ریخته و آب گرم به آن اضافه 
کنید. در نهایت برگ نعناع را اضافه کرده و پس از ۴-۵ 

ساعت انتظار مصرف کنید.
کس واتر تقویت کننده            مواد الزم برای دتا

یک لیتر آب ولرم
۱۰ شاخه جعفری

یک عدد چوب دارچین

۲ عدد سیب سبز
نصف لیمو

سیب ها را بشویید و نازک برش دهید. به سیب هایی 
که در یک پارچ شیشه ای ریخته اید، چوب دارچین، 
جعفری و لیموی خالل شده را اضافه کنید. در نهایت 

آب اضافه کرده و با ۴-۵ ساعت انتظار مصرف کنید.
کس واتر الغری درست کنیم؟           چگونه دتا

یک لیتر آب گرم
۲ تا ۳ برش لیمو

یک قاشق چایخوری زنجبیل رنده شده
دو عدد چوب دارچین

۲ تا ۳ عدد برگ نعناع
۲۰۰ میلی لیتر آب معدنی طبیعی

لیمو، زنجبیل رنده شــده، دارچین، برگ نعناع و آب 
معدنی را مخلوط کنید. در یک بطری شیشــه ای با 
نگه داشتن آن در یخچال به مدت ۴ تا ۵ ساعت یا یک 

شب می توان آن را مصرف کرد.
کس واتر چگونه باید مصرف شود؟           دتا

زمانی که به مقدار مناسب و کافی مصرف شود، می تواند 
کس واتر را می توان در هر  به کاهش وزن کمک کند. دتا
زمانی از روز مصرف کرد؛ اما در حالت ایــده آل باید آن را 
صبح ناشتا مصرف کرد. نوشیدن آب سم زدا با معده 
خالی در صبح، معده را برای هضم آماده می کند، به دفع 
سریعتر سموم از بدن و سرعت بخشیدن به متابولیسم 
کس واتر آماده شده باید در فواصل  کمک می کند. دتا

منظم در طول روز مصرف شود.
گر بیش از حد آب سم زدا مصرف شود،            ا

چه اتفاقی می افتد؟
آب های ســم زدایی که با ترکیب سبزیجات، میوه ها 
یا ادویه ها آماده می شوند و در صورت نوشیدن با هم 
اثرات سمی ایجاد می کنند، می توانند بر سالمتی تاثیر 
منفی بگذارند. در نتیجه، بدون مشورت با پزشک باید 
از چنین مخلوط هایی اجتناب شود. استفاده بیش از 
کس واتر می تواند مضر باشد. آب های سم زدا  حد از دتا

کسازی روده کمک کنند. می توانند به پا
کسازی روده می تواند به  سم زدایی غیر ضروری برای پا
مرور زمان منجر به مشکالتی مانند خستگی، کم آبی، 
یبوست یا اسهال و انسداد روده شود. مصرف بیش از 
حد آب سم زدا می تواند بر کلیه ها تاثیر منفی بگذارد. 
آب میوه های سم زدایی که نسبت میوه باالیی دارند، 
گــزاالت در میوه هــا می توانند باعث  به دلیل وجــود ا
تشکیل سنگ کلیه شوند. به همین دلیل بیماران 

کس واتر احتیاط کنند. کلیوی باید در مصرف دتا

دانستنی ها
یکــی از لذت هــای همیشــگی صبحانــه بــرای 
ما ایرانی ها، نوشــیدن چای شــیرین همــراه با 
صبحانه به خصوص پنیر و گردو است. اما باید 
بدانیــد زیــاده روی در مصــرف چــای شــیرین 
می تواند صدمات جدی به ســالمت شما وارد 

کند. 
          خطرات چای شیرین

بررســی ها نشــان می دهنــد مصــرف مــداوم 
شــکر در وعده صبحانــه روی عملکــرد مغز هم 
تاثیر گذاشــته و کارایی آن را کاهــش می دهد و 
دانشمندان در این زمینه پژوهش های مختلفی 
را انجام داد ه اند. عالوه بر این شکر همراه با چای 
می توانــد ســالمت دندان هــا و کبــد را بــه خطر 
بیندازد و وزن را باال ببرد. گفتنی است آن دسته از 
رژیم های غذایی که فقط شامل قند و “فروکتوز” 
هســتند، فعالیت های مغــز را تحــت تاثیــر قرار 
می دهند؛ چون توانایی انسولین را برای کمک 

به سلول های مغز مختل می کند.
قنــد فروکتــوز در میوه ها نیــز یافت می شــود اما 
قنــد آن برای بدن مشــکل زا نیســت و مشــکل 
کــه شــکر همــراه بــا  زمانی ایجــاد می شــود 
نوشــیدنی های داغ به ویــژه در وعده صبحانه 
مصرف شود. متخصصان توصیه می کنند برای 
ســالمت تان مصرف شــکر را محدود کنید و به 
جای آن از “اســیدهای چرب امگا ۳” در وعده 
صبحانه استفاده کنید زیرا مصرف آن ها باعث 

افزایش هوش و حواس می شود.
          فواید خوردن چای شیرین

شکر با چای مخلوط شود میزان نفخ را کاهش 
می دهد و درجه حرارت بدن را تنظیم می کند.

بهتر اســت بــه جای قنــد و شــکر برای شــیرین 
کردن چای از عسل استفاده کنیم و از قندهای 
رژیمی به هیچ وجه استفاده نکنیم. زیرا قندهای 
رژیمی نوعی اعتیاد و وابستگی به این قندها را در 

بدن به وجود می آورند.
نتایج مطالعات نشان می دهند شیرین کردن 
چای با کمی شکر باعث کاهش وزن نیز خواهد 
شــد زیرا معده را تا مدت زمان زیادی ســیر نگه 
داشــته و احســاس گرســنگی در بدن سرکوب 
خواهد شد. همچنین قند خون افراد دیابتی 
هــم کنتــرل می شــود امــا بایــد توجــه داشــت 

مقدار این شکر باید به میزان کم باشد.

دانستنیها

هرگز چای شیرین نخورید!

گهی مفقودی آ
مدارک شناسایی متعلق به سواری پراید مدل سایپا ۱۱۱ به رنگ 
سفید روغنی مدل ۱۳۹۴ با شماره انتظامی ۴۴۹ ط ۴۱ ایران ۶۷ و 
 NAS۴۳۱۱۰۰F۵۸۳۲۷۱۸ شماره موتور ۵۴۰۴۷۷۰ و شماره شاسی
متعلق به خانم زهرا یسلیانی فرزند رضا به کدملی ۱۱۲۰۱۹۵۰۱۲ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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سیســتم  کدنویســی  در  تغییراتــی  با ایجــاد 
عامل اندروید ۱۳، زمــان مورد نیاز بــرای راه اندازی 
برنامه هــای نصب شــده در محیط این سیســتم 

عامل کمتر می شود.
در سیستم عامل اندروید ۱۳ تغییراتی ایجاد شده 
که باعث می شود سرعت عمل پردازنده ها در زمان 
تالش یک برنامه برای راه اندازی بیشــتر شــود و در 
نتیجه برنامه ها و نرم افزارها ســریع تر در دسترس 

قرار بگیرند.
کارایــی  یکــی از شــاخص های بررســی میــزان 
گوشی های تلفن همراه، سرعت راه اندازی برنامه ها 
یا اپلیکیشــن های مختلف اســت. گوگل با هدف 
ارتقای این شاخص امیدوار است تغییراتی اساسی 
در کدنویسی سیستم عامل اندروید ۱۳ انجام دهد 
گــون ســریع تر در  تا نــرم افزارهــا و برنامه هــای گونا

دسترس مخاطب قرار بگیرند.
البتــه مــدرن ســازی پردازنده هــای مرکزی و ســی 
پی یوها نیز به ایــن تحول کمک کرده اســت. این 

تغییرات با بررسی برخی کدهای پنهان اندروید ۱۳ 
برای کارشناسان قابل مشاهده بوده است. افزایش 
سرعت عمل پردازنده ها باعث می شود هر برنامه 
و نرم افزار امکانات و قدرت بیشــتری برای تکمیل 

فرایند باز شدن در اختیار داشته باشد.
این ویژگی جدید احتماال از طریق تمامی گوشی ها 
و تبلت های مجهز به اندروید ۱۳ در دسترس خواهد 
بود. برای پشــتیبانی گوشــی های پیکسل گوگل 
از این ویژگی، قبال یک وصله نرم افزاری از سوی این 

شرکت عرضه شده است.

مقــرون  روش  یــک  حال ایجــاد  در  محققــان 
به صرفه بــرای انجــام تســت های کرونا هســتند.  
دانشــمندان دانشــگاه کالیفرنیــا)UCSB(، یــک 
روش آزمایشی ایجاد کرده اند که فقط به تجهیزات 
آزمایشــگاهی ابتدایی،  مقــرون به صرفه و گوشــی 
هوشــمند شــما نیاز دارد. نتایج اولیه این آزمایش 
نشــان می دهد که دقت آن به اندازه آزمایش های 
PCR اســت. ایــن سیســتم توســط دانشــمندان 
دانشگاه کالیفرنیا، توسعه یافته است. محققان در 
 JAMA Network Open مقاله جدیدی که در مجله
منتشر شده است، اشاره می کنند که این روش کمتر 
از ۱۰۰ دالر هزینه در تجهیزات نسبتا رایج مانند یک 
صفحه داغ دارد. پــس از آن، هر آزمایش تنها ۷ دالر 

هزینه برای کاربران خواهد داشت.
          چکونه می توان از این روش استفاده کرد؟

برنامــه رایگان توســعه یافته توســط دانشــمندان 
Bacticount را دانلــود کنیــد و گوشــی خــود را روی 
صفحــه داغ همــراه بــا دوربیــن عقــب رو بــه پایین 
نگه داریــد. بزاق خــود را در کیت آزمایشــی که روی 
کنشــی  صفحه داغ قــرار دارد قرار دهید، محلول وا

را بر روی بزاقتان می ریزید تا RNA ویروسی را برای 
دوربین تلفنتان واضح تر کند ســپس برنامه را اجرا 
می کنید. این محلول با مواد ویروسی پیوند می یابد 
)هم کوویــد و هم آنفوالنــزا در این مطالعــه آزمایش 
شــدند( و به رنــگ قرمز روشــن در می آینــد و برنامه 
کنش  میزان بار ویروسی در بزاق را بر اساس سرعت وا

رنگی تخمین می زند.
ایــن سیســتم Smart-lamp نامیــده می شــود 
همچنین باید اشــاره کرد که این روش بسیار ارزان 
اســت و راه اندازی آن آسان به نظر می رسد. اما این 
روش هنوز به بررسی های زیادی نیاز دارد، زیرا این 
مطالعه اولیــه شــامل نمونه بســیار کوچکــی از ۵۰ 
بیمار عالمت دار و بدون عالمــت در یکی از مناطق 
کالیفرنیای جنوبــی بــود. به عبــارت دیگــر: انتظار 
نداشــته باشــید کــه بتوانیــد کیت هــای ســازگار با 
Bacticount را ســفارش دهیــد و بــه زودی آزمایش 
خود را انجام دهید، به خصوص که این برنامه فقط 
برای کار با دوربین های گوشــی های سامســونگ 

گلکسی S۹ تهیه شده است.
با ایــن حال، ایــن سیســتم امیدوارکننده اســت، و 
ما با محققان دانشگاه کالیفرنیا در مورد اینکه چه 
مــدت می تواند زمــان الزم اســت تا برای اســتفاده 
گــر آن طور  عمومی مجاز شــود، تمــاس گرفته ایم. ا
که آزمایش های اولیه نشان می دهد دقیق باشد، 
مقرون به صرفه و مقیاس پذیری آن می تواند یک 
ویژگــی جــدی بــرای قابلیت هــای آزمایــش در هر 
کشوری باشد، زیرا نیاز به آزمایش COVID تا سال 

۲۰۲۲ ادامه دارد.

ناسا به تازگی متوجه شده است ذخایر نمک اولین 
شــواهد معدنــی را بــرای وجــود آب مایــع در مریخ 

فراهم می کند. 
مدارگرد شناسایی مریخ ناســا )MRO( که در سال 
۲۰۰۵ پرتاب شد به دانشمندان کمک کرد تا دریابند 
که مریخ تا ۲ میلیارد سال پیش دارای آب سطحی 
بوده اســت. مطالعات قبلی به این نتیجه رسیده 
بودند که آب در مریخ حدود ۳ میلیارد سال پیش 
تبخیر شده است، اما یافته های جدید زمان وجود 
آب در مریــخ را بــه ۲ میلیــارد ســال پیــش کاهــش 

می دهد.
 AGU Advances یافته های جدید ماه گذشته در
منتشر شد. این تیم با مطالعه رسوبات نمک کلرید 
کــه در اثر تبخیــر آب یخ باقــی مانده بودنــد، به این 
کشــفیات دســت یافتند. ذخایر نمک همچنین 
اولین شواهد معدنی را برای وجود آب مایع در مریخ 

ارائه می دهد.
ایــن تیــم از داده هــای ابــزاری بــه نــام طیف ســنج 
تصویربرداری شناسایی فشــرده استفاده کردند. 
آن ها همچنیــن از دوربیــن زمینــه و دوربین رنگی 

 )HiRISE( آزمایش علمی تصویربرداری با وضوح باال
در فضاپیما برای ترســیم میــزان نمک های کلرید 
در نیمکــره جنوبی مریــخ اســتفاده کردنــد. آن ها 
می نویســند که نمک ها در فرورفتگی هایی یافت 
شــده اند کــه زمانی محــل اســتخر های کــم عمق 

بوده اند.
لزلی تامپری، معاون دانشــمند پروژه ماموریت در 
آزمایشگاه پیشرانش جت ناســا، گفت: "بخشی از 
ارزش MRO این است که دیدگاه ما از سیاره در طول 
زمان جزئیات بیشتری پیدا می کند. هر چه تعداد 
بیشتری از سیاره را با ابزار خود نقشه برداری کنیم، 

بهتر می توانیم تاریخ آن را درک کنیم."

ایالن ماســک گفــت کــه ربــات آپتیمــوس تســال از 
خودرو های این شرکت پرفروش تر خواهد بود. 

ایالن ماسک، آپتیموس ربات انسان نمای تسال را 
مهم ترین تولید این شرکت در سال ۲۰۲۲ توصیف 
کرده است که بالقوه می تواند "مهم تر" از بخش تولید 

خودرو این موسسه باشد.
بر اساس گزارش ایندیپندنت، ربات آپتیموس که 
هنوز عرضه نشده اســت، برای انجام وظایف کلی 
ساخته خواهد شــد، هرچند نمونه های اولیه آن 

تنها دارای کاربرد های محدود کارخانه ای است.
ایالن ماســک گفــت از نمونه اولیــه کار ربات تســال 
در ســال جــاری رونمایی خواهد شــد. تســال ربات 
انسان نمای آپتیموس را با این هدف طراحی کرده 
اســت که کار های روزمره انســان، از جملــه خرید را 

انجام دهد.
او در روز هوش مصنوعی تســال در ماه اوت گذشته 
گفت: در اصل، در آینده کار بدنی یک گزینه خواهد 
گر بخواهید آن را انجام دهید، می توانید، اما  بود. ا
مجبور به انجامش نیستید. ازآنجایی که شالوده 
اقتصاد، کار است، این ربات پیامد های اقتصادی 
زیــادی دارد. ایــالن ماســک افــزود: منطقی اســت 
که ایــن ربــات را در هیبــت انســان بســازیم. مــا فکر 
می کنیم احتماال نمونه ساخته شده آن را در سال 
آینده خواهیم داشت. این ربات ۱۷۳ سانتیمتری 
کــه مجهــز بــه تعــداد بســیاری دوربیــن، حســگر و 
نرم افزارهــای خودگــردان اســت، با ســرعتی برابر با 
هشت کیلومتر در ساعت حرکت می کند و می تواند 

تا ۲۰ کیلوگرم وزن را جابجا کند.

با تغییر در کدنویسی؛

سرعت راه اندازی برنامه ها در اندروید ۱۳ بیشتر می شود

گوشی  هوشمند،  کرونا با دوربین  تست 
امکان پذیر می شود 

کشفیات جدید ناسا در ارتباط با ذخایر آب مریخ 

رونمایی از نمونه اولیه ربات آپتیموس تسال در سال جاری 

فناوری

هواوفضا

چرا گوشی های مدرن، 
باتری قابل جابجایی ندارند؟ 

باتری های غیرقابل جابه جایی 
دارای معایب و مزایایی هستند 
که در ادامه مطلب دربــاره آن ها 

می خوانید. 
امروزه با پیشــرفت فنــاوری، باتری هــای غیر قابل 
جابه جایــی در گوشــی های مــدرن طرفــداران 
بسیاری پیدا کرده اند. این باتری ها دارای معایب 
و مزایای بسیاری هستند که در ادامه، مطلب آن ها 

را می خوانید.
شرکت اپل روند ارائه باتری های غیر قابل جابجایی 
را در گوشــی های آیفــون آغاز کرده اســت. تــا اوایل 
ســال ۲۰۱۰ برای تلفن ها عادی بــود که باتری های 
قابل جابجایی داشته باشــند. اما به تدریج حتی 
ســازندگان لپتاپ، ســاخت آن هــا را بــا باتری های 
قابل جابجایــی متوقف کردند. شــاید برای شــما 
سوال شــده باشــد که باتری های قابل جابجایی 
برای مصرف کنندگان مناســب اســت یا خیــر؟ در 

ادامه اطالعاتی در این زمینه به شما داده می شود.
ویژگی های باتری های غیر قابل جابجایی

۱. ایمنــی باتری هــای غیر قابــل جابه جایــی برای 
مصرف کنندگان بیشتر است.

۲ . این باتری ها دارای یک الکترولیت نازک هستند 
که الکترود های کاتد و آند را از یکدیگر جدا می کند. 
الکترود هــا با ایجاد یــک اتصــال کوتــاه می توانند، 
گرمای زیادی تولید کنند تا در نهایت منجر به انفجار 
باتری یا شعله ور شدن آن شوند. فناوری باتری ها  در 
سال های گذشته توسعه پیدا کرده  اند، اما ذاتا این 

باتری ها خطرناک هستند.
۳. باتری هــای قابل جابجایــی برای جلوگیــری از 
آســیب به یک قاب پالستیکی ســخت نیاز دارند، 
به خصــوص زمانی که بــه تلفن متصل نیســتند. 
قاب های پالستیکی باتری ها موجب افزایش وزن و 
حجم گوشی می شوند؛ بنابراین هنگامی که مصرف 
کنندگان خواستار طرح های باریک و سبک برای 
گوشــی ها بودند، مهندســان به فکر نصــب باتری 

دائمی افتادند.
          بهبود فناوری باتری

تلفن هــای مــدرن بــا یــک بــار شــارژ عمــر طوالنــی 
دارنــد، زیرا ایــن باتری هــا با لیتیــوم یــون و لیتیوم 

پلیمر طراحی شــده اند. این فناوری به تلفن های 
هوشــمند کمک می کند، باتری آن ها در تمــام روز 
دوام بیاورد. همچنین در این باتری ها در ســرعت 
کثر تلفن های مدرن  شارژ بهبود ایجاد کرده اند، زیرا ا

کمتر از یک ساعت به طور کامل شارژ می شوند.
          محافظت در برابر سایش و پارگی

گوشی های هوشمند با پیچیده شدن هر روز گران تر 
می شوند. بنابراین، مصرف کنندگان می خواهند 
تلفن های خــود عمر طوالنی ای داشــته باشــند و 
در برابر ســایش و پارگــی مقاومت کننــد. بنابراین، 
سازندگان گوشی های هوشمند قاب بیرونی آن را 
مهر و موم کرده اند تا دوام بیشتری داشته باشند. 
اما کاربــران بــا مهــر و مــوم شــدن آن دسترســی به 
باتری های قابل تعویض را از دست داده اند. عالوه 
بر این، طراحی یک دستگاه باریک و سبک با یک 

قاب بیرونی قابل جابجایی دشوار است.
          توانایی های ردیابی دستگاه

گوشــی های هوشــمند رده باال، دزدان را وسوســه 
می کنند، زیرا گران هستند و به راحتی قابل سرقت 
و فروش انــد. بنابرایــن، ســازندگان گوشــی های 
هوشــمند اجازه ردیابــی تلفــن را حتــی در صورت 
خاموش بــودن می دهند. ایــن ویژگی بــه کاربران 
اجازه می دهد دستگاه های خود را ردیابی کنند. اما، 

قابلیت ردیابی با برداشتن باتری گوشی هوشمند 
از بیــن مــی رود. در صورتی که قاب پشــتی گوشــی 
شــما مهر و موم شــده باشــد، خــارج کــردن باتری 
بدون تجهیزات و تخصص برای سارقان غیرممکن 
می شود. در نهایت باتری غیر قابل جابجایی به شما 
کمک می کند تا گوشی خود را در صورت گم شدن و 

حتی خاموش بودن ردیابی کنید.
          معایب باتری های غیر قابل جابجایی

باتری های غیر قابل جابجایی دارای مزایای زیادی 
هســتند، با این حال کاربران برخــی از ویژگی های 

آن ها را از دست می دهند.
۱. تعویض باتری در مقابل شارژ باتری

۲. شارژ دستگاه شما از طریق پریز ها و پاوربانک ها 
گر تلفن شما قدیمی تر  زمان بر است، به خصوص ا
باشد. برای شــارژ گوشــی خود باید حدود ۱۵ تا ۳۰ 
دقیقه صبر کنید تا باتری به طور کامل پر شود، حتی 
گر پاور بانک و گوشی هوشمند شما از آخرین شارژ  ا

سریع پشتیبانی کند.
۳.  تعویض باتری خالی با باتری کامال شارژ شده یک 
دقیقه طول می کشد. عالوه بر این، باتری های یدکی 
باریک سبک تر از پاور بانک ها هستند. همچنین 
پاوربانک هــا فضــای بیشــتری از چمــدان شــما را 

اشتغال می کند.

          احتمال بادکردن باتری ها
باتــری گوشــی های هوشــمند نیــز می تواننــد باد 
کننــد و این مشــکل حتــی پــس از پیشــرفت های 
فنــاوری باتــری، همچنــان وجــود دارد. در چنین 
مواردی، ایمنی باتری بــه خطر می افتــد و کاربران 
باید فورا آن را تعویض کنند. برای باتری های قابل 
جابجایی، جایگزینی باتری قدیمی بادکرده با یک 
کثر کاربران مدرن  باتری جدید آسان تر است. اما، ا
باید دســتگاه های خــود را بــه یک تعمیــرگاه مجاز 
گر باتری غیر قابل جابجایی  تعویض باتری ببرند. ا
شما باد کند، قاب گوشی را مجبور به شکسته شدن 
می کند. در این زمان احتمال دارد صفحه گوشــی 
شما آسیب پیدا کند. باتری های غیرقابل تعویض 
دســتگاه های شــیک و مدرنــی را در اختیــار شــما 
قرار می دهند، اما تعمیر گوشــی های خــراب برای 

تعمیرگاه ها سخت تر می شود.
          مصرف کنندگان چه می خواهند؟

کثر مصرف کنندگان از نصب باتری غیرقابل تعویض  ا
روی دســتگاه خــود راضــی هســتند، امــا برخــی از 
عدم وجــود باتری هــای قابل جابجایی شــکایت 
دارند. از دست دادن باتری قابل جابجایی هزینه 
کمی دارد اما، بیشتر مصرف کنندگان می خواهند از 

فناوری های جدید استفاده کنند.

فناوری

داستانکوتاه

راه هــای زیــادی بــرای زدودن انرژی منفــی از 
پیرامون  شما وجود دارد که می تواند در ایجاد 
تعادل و هارمونی در زندگی شما و سایر اعضای 

خانواده تاثیر چشمگیری بگذارد.
          وسایل قدیمی را از خانه حذف کنید

گر خانه ای را خریداری یا اجــاره کرده اید که از  ا
وسایل قدیمی شخص دیگری پر شده است، 
بهتر است بدانید این وسایل منعکس کننده 
انرژی شخصی است که صاحب آن ها بوده و از 
قبل در اتاق باقی مانده است. اتاق را از وسایل و 
لوازم قدیمی و بدون استفاده خالی کنید تا فضا 
برای جانشین شدن انرژی مثبت، خالی شود.

          سوزاندن گیاه مریم گلی
سوزاندن گیاه مریم گلی نیز یکی از روش های 
ک کردن انرژی منفی از خانه است. این گیاه  پا
را در حیــن راه رفتن در داخل خانه بســوزانید 
و برخالف عقربه های ســاعت دســت خــود را 
ک شدن حس های  حرکت دهید تا موجب پا
بد و انرژی های منفی شود که ممکن است در 

فضا باقی مانده باشد.
          وسایلی که دوست دارید را به دکور 

منزل اضافه کنید
فضــای شــخصی خــود را بــا گرمــا، عشــق و 
همچنیــن لــوازم کوچکــی کــه به شــما حس 
آرامش، تســکین و شــادی می دهد، تــازه و نو 
کنیــد. وقتی این حس هــای مثبــت را در یک 
فضا وارد کنیــد، جایگزیــن انرژی های منفی 
شده و جاذب اتفاقات مثبت تر در زندگی شما 

خواهد شد. 
          اسپری کردن

اســپری های  کمــک  بــا  می توانیــد  شــما 
حــاوی روغن هــای ضــروری مثــل روغــن رز، 
کســازی  کنــدر فضــا را پا اســطوخودوس و 
کنید. این اسپری ها حاوی عطر آرامش بخش 
و تسکین دهنده هستند که موجب احساس 

شادابی همراه با انرژی مثبت می شوند.
          به نورپردازی خانه توجه کنید

مطالعــات نشــان می دهد که نــور بــر روحیه، 
سالمت عاطفی و جســمی ما تاثیر می گذارد. 
همچنین تاریکی می تواند باعث جذب انرژی 
منفی شود. بنابراین در طول روز سعی کنید با 
کنار زدن پرده ها از نور طبیعی استفاده کنید، 
زیرا این نــور باعث کاهش افســردگی، افزایش 
اشــتها و افزایــش انــرژی می شــود. همچنین 
شــب ها خانه را بــا نــور آبــی )مهتابی( روشــن 
گر المپ سوخته ای در خانه وجود  نگه دارید و ا

دارد هرچه سریع تر آن را تعویض کنید.

گردانش پرسید: چرا ما وقتی  استادى از شا
عصبانــی هســتیم داد می زنیم؟ علــت داد 
زدن مردم هنگامی که خشــمگین هستند 
چیست؟ چرا صدایشــان را بلند می کنند و 

سر هم داد می کشند؟
گردان فکرى کردند و یکی از آن ها گفت:  شا
چون در آن لحظه، آرامش و خونسردیمان 

را از دست می دهیم. 
استاد پرسید: این که آرامشمان را از دست 
می دهیم درست است اما چرا با وجودى که 
طرف مقابل کنارمان قرار دارد داد می زنیم؟ 
آیا نمی توان با صــداى مالیم صحبت کرد؟ 
چــرا هنگامی کــه خشــمگین هســتیم داد 

می زنیم؟
گردان هر کدام جواب هایــی دادند؛ اما  شــا
پاسخ هاى هیچکدام استاد را راضی نکرد. 

سرانجام او چنین توضیح داد: هنگامی که 
دو نفــر از دســت یکدیگر عصبانی هســتند، 
قلب هایشــان از یکدیگــر فاصلــه می گیــرد. 
آن هــا براى این کــه فاصلــه را جبــران کنند 
مجبورنــد کــه داد بزننــد. هــر چــه میــزان 
عصبانیت و خشم بیشتر باشد، این فاصله 
بیشتر است و آن ها باید صدایشان را بلندتر 

کنند.
ســپس اســتاد پرســید: هنگامی کــه دو نفر 
عاشق همدیگر باشند چه اتفاقی می افتد؟ 
آن ها ســر هــم داد نمی زنند بلکــه خیلی به 

آرامی با هم صحبت می کنند. چرا؟ 
چون قلب هایشــان خیلــی به هــم نزدیک 
است. فاصله قلب هاشان بسیار کم است.

اســتاد ادامه داد: هنگامی که عشقشان به 
یکدیگر بیشتر شد، چه اتفاقی می افتد؟ 

آن هــا حتــی حــرف معمولــی هــم بــا هــم 
نمی زنند و فقط در گوش هم نجوا می کنند و 
عشقشان باز هم به یکدیگر بیشتر می شود. 
هــم  کــردن  نجــوا  از  حتــی  ســرانجام، 
بی نیــاز می شــوند و فقــط بــه یکدیگــر نگاه 
می کنند. این هنگامی اســت که دیگر هیچ 
فاصله اى بین قلب هاى آن ها باقی نمانده 

باشد.

انرژی های منفی را 
کنید از خانه خود دور 

علت داد زدن

انــواع  از  یکــی  دربــاری  کبــاب 
کباب هــای غیــر کوبیــده اســت 
کــه بســیار مجلســی و زیبــا طبخ 

می شود و طعم فوق العاده ای دارد.
کبــاب درباری یــا کباب ثریایــی یکــی از کباب های 
بسیار خوشمزه سنتی ایرانی است که می توانید به 
راحتی در منزل همراه با یک چلو آن را تهیه کنید. 
یکی از خدمتکاران شــاه که در فن کبــاب و جوجه 
راســته بســیار اســتاد بود، این غــذای خوشــمزه را 
کشــف کرده اســت و به یکی از غذا های مورد عالقه 
ناصرالدین شــاه تبدیل شــد. اما کباب دربــاری از 
غ که باهــم رول  گوشــت راســته به همراه ســینه مر
می شــوند تشــکیل شــده و شــما می توانیــد بــرای 

روزهای تعطیل آن را داخل فر و یــا روی زغال تهیه 
کنید. با ما همراه باشید تا طرز تهیه کباب درباری 

را یاد بگیریم.
          مواد الزم برای طرز تهیه کباب درباری

• پیاز ۲ عدد
• راسته گوسفندی ۳۵۰ گرم

غ ۱ عدد • سینه مر
• زعفران به مقدار الزم

• نمک، فلفل سیاه به مقدار الزم
          طرز تهیه کباب درباری

          مرحله اول
راســته گوســفندی را خــوب بشــویید و بــه ابعــاد 
کوچک تر خرد کنید. سپس گوشــت را بین نایلون 

قرار دهید و با بیفتک خوب راسته های برش خورده 
را بکوبید تا نازک و یکدست شود. برش های راسته 

باید به صورت نواری بسیار نازک باشد.
          مرحله دوم

غ را بدون استخوان کنید و بشویید. حاال  سینه مر
سینه مرغ را به صورت نواری برش بزنید. برش های 
غ باید هم اندازه برش های راسته باشد.  ســینه مر
برش هــا را داخل نایلــون قــرار دهید و روی ســطح 

صاف بکوبید تا نازک شود.
          مرحله سوم

برای طعــم دار کردن این کباب بایــد دو عدد پیاز را 
پوست بگیرید و رنده ریز بزنید. حاال پیازها را داخل 
یک صافــی بریزید و خــوب فشــار دهید تــا آب پیاز 

کامال خارج شود. برای طعم دار کردن این کباب به 
آب پیاز نیاز دارید. 

تقالــه پیــاز را دور بریزیــد و یــا می توانید بــرای تهیه 
سوپ از آن استفاده کنید. حاال آب پیاز را به همراه 
گوشت ها و کمی فلفل سیاه و زعفران داخل کاسه 
بریزیــد و به مدت ۶ ســاعت در یخچال اســتراحت 

دهید تا طعم مواد به خورد هم بروند.
          مرحله چهارم

بعد از گذشت زمان طعم دار کردن گوشت ها باید 
رول سینه را روی سطح کار قرار دهید و روی آن برش 
راســته را بگذارید. حاال به آرامی رول کنید و داخل 
ســیخ بزنید. کباب ها را روی زغال داغ کباب کنید 

و در کنار پلو زغفرانی یا ته چین ساده میل کنید.

کباب درباری، غذای دربار ناصرالدین شاه

تخت عروس از زیباترین مناطق کویری ایران و 
به عنوان بخشی از کویر مصر به حساب می آید.

کویر مصر که با نام های »مزرعه یوسف«، »کالته 
یوسف« یا »چاه دراز« شناخته می شــود، در نزدیکی روستایی به 
همین نام در ۵۵ کیلومتری خــور، در میانــه راه دامغان به نائین و 
اصفهان واقع شده است. این کویر زیبا، توسط رشته کوه هایی از 
جانب غرب، جنوب غرب و جنوب شرق محاصره شده است که 
بخشــی از سلســله جبال کوه های فالت مرکزی ایران به حســاب 
می آید. کویر مصر در گودال هایی طبیعی در کوهپایه های این کوه، 
تپه های ماسه ای زیبایی را تشکیل داده که هدف گردشگری و کویر 

نوردی قرار گرفته است.

کویر تخت عروس

گردشگری

دستپخت

پانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی گردشگری 

 پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری 
و ســی و پنجمیــن نمایشــگاه ملــی صنایع 
دســتی، بــا حضــور عــزت اهلل ضرغامی وزیــر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
 در محــل نمایشــگاه بین المللــی تهــران 

برگزار شد. 
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