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اختیار تعطیلی مدارس با استانداران نیست
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برای توسعه مجتمع فوالد کویر آران وبیدگل هیچ دغدغه ای مبنی بر استفاده از آب های زیرزمینی وجود ندارد. 
رئیس شورای اسالمی استان اصفهان در نشست هم اندیشی رؤسای شورا های اسالمی شهر های کاشان و 
اعضای جمعیت کویر سبز گفت: مجتمع فوالد کویر با بخشیدن سهمیه آب خود از زاینده رود به شبکه شهری 
آبفای کاشان، در مقابل ۹۰ لیتر بر ثانیه پساب تصفیه خانه فاضالب کاشان برای مصرف مجتمع را تحویل 

گرفته است که فقط ۴۰ لیتر بر ثانیه از آن را استفاده خواهد کرد.
جواد توحیدی راد با اشاره به اینکه شهرستان آران و بیدگل با استقرار صنایع فوالد ضرر نکرده است، افزود: 
در حال حاضر فوالد کویر از ۲ حلقه چاه کشاورزی استفاده می کند که به خاطر پیشروی آب های شور منطقه 

کویر و انتقال به چاه ها برای کشاورزی مناسب نیست.
وی گفت: برای توسعه فوالد کویر به دلیل استفاده از پساب تصفیه خانه فاضالب کاشان حتی در آینده هیچ 

دغدغه ای برای برداشت آب های زیرزمینی در شهرستان آران و بیدگل وجود ندارد. 

استفاده از پساب 
کویر آران وبیدگل برای توسعه مجتمع فوالد 

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق اصفهان اعالم کرد؛

بهره برداری ۲۴۰۰ کیلووات 
سامانه خورشیدی در اصفهان

لزوم تسریع در اجرای طرح
 قطار شهری در بزرگراه 

شهید دستجردی

صفر تا صد دریافت چک 
موردی از بانک ها

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان خبر داد:

اولویت بندی 
پروژه های دو محله 

وحید و فرح آباد

آیا موج ششم کرونا 
به اصفهان رسیده است؟ 
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2 گشت سعید معروف به تیم ملی والیبال؟ باز

خودروهای داخلی، گران اما بی کیفیت 

۶

 ۴

۳۲ فرصت سرمایه گذاری 
گردشگری اصفهان در نمایشگاه 

بین المللی تهران معرفی شد
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# اصفهان  تنها  نیست

مدیرعامل فوالد مبارکه: 

فوالد مبارکه با نگاه حمایتی 
با پیمانکاران خود تعامل می کند
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اصغر رحیمی - شهردار دستگرد

ک تجــاری  بدینوســیله شــهرداری دســتگرد باتوجــه بــه مصوبــه شــورای اســامی درنظــردارد نســبت بــه فــروش چهــار قطعــه پــا
اقــدام نمایــد. لــذا شــرکت کننــدگان در مزایــده مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد مزایــده بــه واحــد مالــی شــهرداری تــا آخــر وقــت اداری 

مــورخ 1400/11/28 مراجعــه و تــا تاریــخ 1400/11/30 نســبت بــه تحویــل اســناد مزایــده بــه واحــد حراســت اقــدام نماینــد.

1271787 / م الف

نوبت اول گهی مزایده آ

آدرسمتراژمدرک مالکیتعنوانردیف

ک تجاری1 ح تفکیکی تجاری جنب بانک ملت73/5عادیپا خ شهید بهشتی طر

ک تجاری2 ح تفکیکی تجاری جنب بانک ملت67/55عادیپا خ شهید بهشتی طر

ک تجاری3 ح تفکیکی تجاری جنب بانک ملت156عادیپا خ شهید بهشتی طر

ک تجاری4 ح تفکیکی تجاری جنب بانک ملت174/65عادیپا خ شهید بهشتی طر

روح اله بیدرام گرگابی - رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان نواحی 1 و 2

کتبــی برابــر قانــون  اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان اصفهــان درنظــردارد تعــدادی از رقبــات تجــاری، اداری و مســکونی موقوفــات و بقــاع متبرکــه را ازطریــق مزایــده 

کســب اطاعــات بیشــتر  گــذار نمایــد. جهــت  موجــر و مســتاجر مصــوب ســال 7۶ و آییــن نامــه اجرایــی آن بــه متقاضیــان واجــد شــرایط بمــدت یکســال شمســی بــه اجــاره وا

کاخ ســعادت آبــاد شــرقی مراجعــه و یــا بــا شــماره  گهــی لغایــت 1۴۰۰/12/1 بــه صــورت حضــوری بــه اداره اوقــاف خیابــان میــر خیابــان مصلــی نبــش خیابــان  از تاریــخ انتشــار آ

کمیســیون مزایــده راس ســاعت 9/۳۰ صبــح روز ســه شــنبه 1۴۰۰/12/۳  ۳۶۶۵1۳22 داخلــی 21 و ۳۶۶1898 داخلــی 11۰ تمــاس حاصــل نماییــد. شــایان ذکــر اســت 

127162۰ / م الفتشــکیل و بــه پیشــنهادات واصلــه رســیدگی خواهــد شــد.

گهی مزایده نوبت اول و دوم   آ
شماره 1۴۰۰/1۰12۵۶۵ مورخ 1۴۰۰/11/9

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت:  همزمان 
با ایام اهلل دهه مبارک فجر امسال ۱۲ واحد تولیدی و صنعتی در 

استان به بهره برداری می رسد. 
ایرج موفق افزود: واحدهای در آستانه بهره برداری در استان 
اصفهان دارای  ۲۹۳ میلیارد تومان سرمایه گذاری و ۷۸۴ 
یاد شده در  ح های  گفت: طر اشتغالزایی است. وی  نفر 
شهرستان های اصفهان،نایین، کاشان، نجف آباد، فریدونشهر، 

نطنز، شهرضا و تیران و کرون افتتاح می شود.
به گفته وی، این طرح ها شامل معدن سرب و روی، واحد رزین 
نخ، تقطیران، کارخانه آب معدنی،  معادن و ذوب فلزات، ماشین 

سازی و فوالد آلیاژی، کاالی خانه، صنایع غذایی، تولید صنعتی 
لوله و اتصاالت است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: روند 

سرمایه گذاری ها و حضور بخش خصوصی در شهرک ها و نواحی 
صنعتی استان مطلوب است و به افزایش تولید و اشتغال در دهه 

مبارک فجر منجر شده است.
ح صنعتی با  گفت: عملیات اجرایی یک طر وی همچنین 

اشتغالزایی برای ۱۱۰ نفر در کوهپایه آغاز می شود.
اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، بیش از ۹ هزار واحد 
تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال 
۲۶۳ هزار نفر، حدود ۸۴۰ معدن در حال بهره برداری با سرمایه 
گذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال و حدود ۱۸۰ هزار واحد صنفی 

صنعتی ترین استان کشور بشمار می آید.

۲۱۳ مجموعه فرهنگی در رویداد »میدان انقاب« با 
حمایت شهرداری اصفهان مشارکت کردند.

معاون فرهنگی شهردار اصفهان، شهرداری اصفهان را 
حامی و تسهیل گر در اجرای رویداد های این مجموعه ها 
گفت: در فراخوانی در ایام سالگرد شهادت  دانست و 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با هدف حمایت و 
کانون های فرهنگی،  کز مردم نهاد و  تسهیل گری از مرا
کز قرآنی، پایگاه های مقاومت بسیج  هنری مساجد، مرا

دعوت شد تا برنامه های خود در برگزاری جشن پیروزی 
انقاب اسامی را در این رویداد ها اجرا کنند.

ح ۵۰۰  مجتبی شاه مرادی افزود: برای اجرای این طر
که در واقع  گرفته شد  میلیون تومانی اعتبار درنظر 
نقش شهرداری در این زمینه حمایت و کمک در اجرای 
که هر یک از این  گونه ای  هرچه بهتر رویدادهاست به 
کز و مجموعه های فرهنگی در منطقه خود نقطه  مرا

اثری باشند.

سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه طبق 
بررسی ها قیمت ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن ۴ میلیون 
و ۷۰۰ هزار تومان در هر متر مربع تعیین شده است گفت: اولویت 
ما در اجرای پروژه، سازندگان داخلی هستند ولی به منظور ارتقای 
کراتی با شرکتهای  تکنولوژی ساخت و کاهش سرعت اجرا مذا

چینی و ترکیه ای داشته ایم. 
به گزارش ایسنا، علیرضا جعفری در نشستی با اشاره به تلفیق 
طرح اقدام ملی با طرح جهش تولید مسکن گفت: تعهدات 
اقدام ملی در قالب طرح نهضت ملی مسکن ادامه می یابد 
و این موضوع به شکل یکپارچه مدیریت می شود. در تولید 
مسکن ظرفیتهای باالیی وجود ارد. در تکلیف نهضت ملی 
۶۰۸ هزارو ۴۴۵ واحد برای شهرهای جدید در نظر گرفته 
شده که در زمینهایی به وسعت ۱۵ هزار هکتار در سطح کشور 

اجرا می شود.
وی افزود: برای ۶۰۸ هزار واحد ۶۷۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند که 
شرایط متقاضیان از جمله سبز بودن فرم »ج« در حال بررسی بوده 

و همزمان این پاالیش در حال انجام است.
سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید در پاسخ به این سوال 
که چه مقدار از زمینهای ۱۵ هزار هکتار تامین شده است؟ گفت: 

حدود ۳۰۰۰ هکتار تامین زمین صورت گرفته که در این اراضی بالغ 
بر ۱۳۰ هزار واحد برنامه ریزی شده که آماده اجرا است.

جعفری با بیان اینکه در نهضت ملی برنامه های شناسایی، مکان 
یابی، ثبت نام و پاالیش متقاضیان در دستور کار است گفت: باید 
کنون  زمانی را در انتظار افتتاح حساب و واریز وجه باشیم ولی تا
۴۸۳۲ نفر واریز وجه اولیه داشته اند. پروژه هایی که در قالب 
اقدام ملی شروع شده بود ۲۱۳ هزار واحد بود که از این تعداد 
حدود ۱۰۰ هزار واحد باقی مانده که در قالب تعهدات نهضت ملی 

ادامه پیدا می کند.
فقط 111 نفر واریز وجه داشته اند

وی در پاسخ به این سوال که در قالب نهضت ملی مسکن چه 
تعداد واریز وجه کرده اند؟ گفت: تعداد ۴۸۳۲ نفر تایید نهایی 
شدند که ۱۲۱۳ نفر افتتاح حساب کردند و ۱۱۱ نفر ۴۰ میلیون 
تومان وجه اولیه را واریز کرده اند. البته ما شرایط اقتصادی و 
فشارهایی که به خانوارها هست را متوجهیم و به همین دلیل 
برای اینکه سرعت تکمیل پروژه ها را افزایش دهیم باید گام اول 

پروژه را محکم برداریم.
کنش به اینکه هنوز چیزی ساخته نشده که به مردم  جعفری در وا
پیامک افتتاح حساب ارسال می کنید! گفت: این پول به حساب 

سپرده خود متقاضیان واریز می شود که بعد از اینکه قرارداد خرید 
واحد مشخص شد بانک عامل این مبلغ را به عنوان هزینه اجرای 
پروژه در نظر می گیرد. امیدواریم سهم آورده متقاضیان و تسهیات 

به موقع واریز شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره این موضوع که آیا قبول 
دارید پروژه نهضت ملی مسکن کند پیش می رود؟ اظهار 
کرد: وقتی پروسه وارد عرصه اجرایی شود تجربه نشان داده 
که متقاضیان انگیزه بیشتری برای ورود پیدا می کنند. طبق 
تکلیفی که وزیر به عهده ما گذاشته ۲۵۰ هزار واحد بر عهده ما 
قرار دارد که ۲۳۰ هزارواحد تا آخر امسال تعیین تکلیف می شود و 
پیمانکار مشخص خواهد شد که همین موضوع جذابیتی برای 

متقاضیان ایجاد می کند.
وی درباره قیمت نهضت ملی مسکن گفت: طبق اعام معاونت 
مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی قیمت هر متر مربع 
واحدهای نهضت ملی مسکن تقریبا ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 
است که پیشنهاداتی برای مدیریت کاهش هزینه های مسکن 
گر مصوب شود  در طرح بودجه ۱۴۰۱ به مجلس پیشنهاد شده که ا
در حوزه مدیریت تولید زنجیره مصالح ساختمانی اتفاق مثبتی 
کیفیت و هم ارزان را برای نهضت ملی  می افتد که هم مصالح با
مسکن در نظر بگیریم. باید بتوانیم از ظرفیت خالی کارخانه های 

تولیدکننده مصالح ساختمانی استفاده کنیم.
یک نفر 3۰۰۰ واحد مسکن مهر دارد!

سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید در ادامه این نشست 
درباره بحث فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن گفت: 
ما با این موضوع به جد برخورد می کنیم و تیمهای نامحسوسی 
را برای مقابله با افرادی که در این موضوع ورود می کنند، آماده 
کرده ایم. به طور مثال یک نفر ۳۰۰۰ واحد مسکن مهر را در اختیار 

گرفته و متاسفیم که سوءاستفاده ها انجام می شود.
جعفری درباره قیمت عرصه واحدهای نهضت ملی مسکن 
گفت: باید برای ظرفیت مدیریت عرصه، پروژه های محرک 

توسعه ایجاد کنیم. 
این پروژه ها دردستور کار است و کمیته اقتصاد شهری را تشکیل 
داده ایم که موظف است بهره وری زمین را افزایش داده تا قیمت 

زمین و عرصه مدیریت شود.

12 واحد تولیدی و صنعتی همزمان با دهه فجر امسال 
در اصفهان افتتاح می شود

مشارکت 213 مجموعه فرهنگی در رویداد »میدان انقاب« 

در یک نشست خبری سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید اعام شد : 

یک نفر 3۰۰۰ واحد مسکن مهر دارد! 
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معاون توســعه و منابع ســازمان جهاد کشــاورزی 
اســتان اصفهــان بــا بیان اینکــه امنیــت غذایــی 
مهمترین توانمندی فناوری زیستی کشور به شمار 
می آید، گفت: فاجعه تبدیل شــدن شــالیزارهای 
شمال کشور به ویاسازی در گلپایگان تکرار نشود. 
امیر حسین افیونی در مراسم تکریم و معارفه مدیران 
جهاد کشاورزی گلپایگان، اظهار کرد: امنیت غذایی 
مهمترین توانمندی فناوری زیستی کشور به شمار 
گــر حفظ نشــود با چالــش بزرگــی مواجه  می آیــد و ا
خواهیم شد.  وی گفت: گلپایگان از لحاظ پرورش 
گر دام شهرســتان حفظ  دام هلند کشــور اســت و ا
نشــود امنیت غذایی کشــور خدشــه دار می شود، 
همان گونه که در دهه های گذشته در استان های 
شمالی با فاجعه تبدیل شالیزارها به ویاسازی تولید 
برنــج مرغوب ایران کاهــش یافت. معاون توســعه 
و منابع سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان 
کید کرد: افزایش بهــره وری در تأمین نهاده های  تأ
دامی نیاز به آب دارد و الزم است برای مصرف بهینه 
و افزایش تولیدات کشاورزی طرح های نوین آبیاری 
اجرا شــود. افیونی با اشــاره به اینکه تبدیــل اراضی 
کشاورزی به ویاسازی نتیجه بی توجهی به تولید 
کشاورزی است، افزود: جهاد کشــاورزی فقط با در 
نظر گرفتن نیاز کشاورزان برای ساخت خانه های 

باغی اجازه تغییر کاربری بدهد.
         دامداران گلپایگانی با کمبود نهاده های 

دامی مواجه هستند
در ادامه حجت االسام سیدعلی موسوی خراسانی 
امام جمعه گلشهر، اظهار کرد: ظرفیت گلپایگان 
دامداری و کشاورزی است، اما دامداران شهرستان 
با کمبود نهاده های دامی مواجه هستند الزم است 
توزیع نهاده های دامی عادالنه صورت گیرد تا امنیت 
کید بر بهره گیری از  غذایی خدشه دار نشود.وی با تأ
تجربه کشاورزان و دامداران گلپایگان برای بهبود 

وضعیت کشاورزی و رفع کم آبی گلپایگان، گفت: 
کشاورزی و دامداری از سرفصل های مهم اقتصاد 

مقاومتی است.
         11 هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان 

سنددار می شود
در ادامــه حیدرعلــی گل محمــدی مدیــر ســابق 
جهاد کشاورزی گلپایگان با بیان اینکه با همکاری 
مجموعه کارکنان جهاد کشاورزی گلپایگان شاهد 
پیشــرفت های چشــمگیری در بخش کشــاورزی 
شهرســتان بودیــم، اظهار کــرد: ســال گذشــته در 
گلپایگان بــا همــکاری مرغداری های شهرســتان 
غ با کمبــود مواجه  غ در توزیع مر و تنظیم بــازار مــر
نشدیم. وی با اشاره به اجرای طرح سند دار شدن 
اراضی کشــاورزی شهرســتان گلپایگان، گفت: در 
مرحله نخست سند ۱۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی 
منطقه گلشهر و گوگد و نیوان نار و سوق صادر شد و 
و در مرحله دوم سنددار شدن ۱۰ هزار هکتار از اراضی 
کشاورزی شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.
         سازمان جهاد کشاورزی تأمین نهاده های 

دامی را در الویت قرار دهد
در ادامه مهدی ســرلک بخشدار مرکزی گلپایگان 
با قدردانــی از زحمــات ۱۰ ســاله مدیر ســابق جهاد 
کشــاورزی گلپایگان، اظهار کــرد: گلپایگان قطب 
تولیــدات کشــاورزی و دامــداری و آبزیــان و طیــور 
اســتان اســت امــا وضعیــت توزیــع نهاده هــا برای 
تولیدکنندگان این بخش ها دردمندانه است. وی 
افزود: سازمان جهاد کشــاورزی تأمین نهاده های 
دامــی را در الویت قرار دهد و بــا برنامه ریزی دقیق از 
خدشــه دار شــدن امنیت غذایی کشور جلوگیری 
کند. بخشدار مرکزی گلپایگان گفت: سنددار شدن 
اراضی کشاورزی یکی از مطالبات به حق کشاورزان 

گلپایگانی است.
         روحیه جهادی در الویت کاری

در ادامه امیرمسعود شهبازی مدیر جهاد کشاورزی 
گلپایــگان، اظهــار کــرد: پاســخگویی، مســئولیت 
پذیری، روحیه جهــادی و قانونگرایــی را در الویت 
برنامه های پیــش رو در مدیریت جهاد کشــاورزی 
گلپایگان قرار می دهم. در پایان مراسم از خدمات ۱۰ 
ساله حیدرعلی گل محمدی قدردانی و امیرمسعود 
شهبازی به عنوان مدیر جهاد کشاورزی گلپایگان 

معرفی شد.

چک مــوردی به صــورت مــوردی به مشــتری 
حقیقی فاقد دسته چک و دارای حساب جاری 
داده می شــود کــه طبــق اعــام بانــک مرکزی، 
کثر می توانــد در هــر تقاضا دو  هر مشــتری حدا
و ســاالنه پنــج فقــره چــک مــوردی دریافــت و 
نمی تواند از آن به عنوان ضمانت استفاده کند. 
بانک مرکزی به تازگی اصاحیه مقررات اعطای 
چــک مــوردی را بــه بانک ها ابــاغ کرده اســت 
که طبق آن،  اعطای چک موردی به مشــتری 
بایـد از طریـق سـامانه صـیاد بـا دریافـت شناسـه 
یکتـا بـرای هر برگ چک موردی انجـام شود که 
نیازی به رعایـــت فرآینـــدها و الزامـــات نـاظر بـر 
اعتبارســـنجی و رتبه بنــدی اعتباری نیســت.

همچنین، افراد دارای شــرایط زیــر نمی توانند 
چک موردی از بانک ها دریافت کنند:

۱( اشخاص ورشکسته
۲( افرادی که به دلیل نداشتن تمکن مالی قادر 

به پرداخت بدهی و دیون خود نباشند.
۳( وکیل/نماینـده صـادرکننده )امضـاءکننده( 
چـــک برگشـــتی رفـــع ســـوءاثر نشـــده از طـــرف 
اشــخاص صاحب حســاب وفــق شــرایط مقرر 

در قانون.
۴( اشــخاص دارای چک برگشــتی رفع سوءاثر 

نشده اعم از موردی و عادی.
۵( اشــخاصی که بنـــا بـــه رأی قطعـــی مراجـــع 
قضـایی حسـب مفـاد قـوانین مربـوط از جملـه  
مــــوارد مقــــرر در قــــانون، بــــه محرومیــــت از 
داشــتن دســته چــک و چــک مــوردی محکــوم 

شده اند.
۶( اشخاصی که حساب جاری آنهـــا بـه دالیـل 
قـــانونی یـــا حســـب تصـــمیم مرجـــع قضـــایی 
مسدود شــده و برداشت از آن ممنـــوع اســـت؛ 
بـــه اســـتثنای مـــواردی کـــه صـــرفا بخشـــی از 
موجــودی حســاب جــاری مشــتری مســـدود 
شـــده و برداشـــت مـــابقی موجـــودی حسـاب 

جـاری وی امکانپذیر است.
۷( اشــــخاص ورشکســــته، ناتوان از پرداخــت 
محکــوم بــــه )افــرادی کــه بــه دلیــل نداشــتن 
تمکن مالی قادر به پرداخت بدهی و دیون خود 
نباشند( یــا دارای چــک برگشــتی رفــع سوءاثر 
نشده که مطابق حکم مقرر در تبصـــره 2 ذیـل 
مـاده ۲۱ مکـرر قـانون، بـه وکالـت با نمایندگی از 

طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا 
حقوقی اقدام می کنند.

سقف تعداد چک موردی درخواستی از 
بانک ها

از ســوی دیگــر، اعطــای چــک مــوردی بــه 
مشـتری تـا قبـل از تعیـــین تکلیـف چک هـای 
مـــوردی قبلـــی اعطـــایی بــه وی در ســامانه 
صیاد یا ارائــه آنها به بانک، ممنوع اســت و در 
صــورت پرداخت نکردن وجه چـــک مـــوردی 
بـه دلیـل نداشـتن موجـــودی کـافی یـا تحقـق 
هـــر  یک از علل مقــرر در قانــون برای برگشــت 
چـک، صـــاحب حســـاب و وکیـل یـــا نماینـده 
امضـــاءکننده چـــک از طـــرف وی تــا زمــان 
پرداخت دین ناشـی از چـک مزبـور، مشـمول 
ج در مـــاده )٥( مکــرر  محرومیت هـــای منـــدر
الحاقی بـه قـانون و نیـــز محرومیـت از دریافـت 
دسـته چـک، صـدور چـــک جدیـد و اسـتفاده  

مجدد از چک موردی می شود.
در ایــن زمینه ، دارنــده چک موردی می توانـــد 
آخـرین وضـــعیت صـــادرکننده چـــک مـوردی 
شـــامل ســـابقه چـــک برگشــتی در ســه ســـال 
اخیـــر و میـــزان تعهـــدات چک هـــای تســـویه 
نشـده را از طریـق سـامانه صـیاد استعام کند. 
البته، تســویه چــک مــــوردی منــوط بــه ثبــت 
مشخصــات آن و نیــز ثبــت عملیــات تســویه آن 

در سامانه صیاد است.
کثر می تواند در هر  عاوه بر این، هر مشتری حدا
تقاضا دو فقره و در مجموع ساالنه معادل پنج 

فقره چک موردی از بانک دریافت کند.
         ممنوعیت استفاده از چک موردی به 

عنوان ضمانت 
 ســایر مقــررات اعطــای چــک مــوردی بیانگــر 
ممنوعیــت اعطــای چک مــوردی به حســاب 
جاری مشــترک، ممنوعیــت اســتفاده از چک 
مــوردی به عنــوان ضمانــت و غیرقابــل انتقال 
بودن این چک به غیر است.  الزم به ذکر است 
که سقف مبلغ کلی مجاز ســالیانه برای صدور 
چک موردی براساس شیوه نامه موضوع ماده 
)۷( دســتورالعمل اجرایــی مــاده )۶( اصاحی 
قانون اســت . البتــه، براســاس اصاحیه بانک 
مرکزی اشــخاص حقوقــی نیــز می توانند چک 
موردی از بانک ها دریافت کنند که شرایط آن 

به شرح موارد زیر است: 
۱( ارائــه صورت هــای مالــی حسابرســی شــده 

سالیانه 
۲( ارائه اظهارنامه مالیاتی ثبت شده نزد مرجع 

مالیاتی 
۳( نداشتن بدهی غیرجاری مطابق آیین نامه 
وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری 

مصوب شورای پول و اعتبار 

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:
امنیت غذایی مهمترین توانمندی فناوری زیستی کشور است

خبر

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان 
گفت: تسهیات خود مالکی در طرح نهضت 
ملی مسکن با شــرایط آســان به متقاضیان 

اصفهانی پرداخت می شود. 
علیرضــا قــاری قــرآن اظهــار داشــت: هــم 
استانی ها در همه شــهرهای این استان که 
دارای زمین بوده و برای آن پروانه ساختمانی 
اخــذ کرده انــد می تواننــد بــا مراجعــه و ثبت 
نــام در ســامانه   http://Saman.mrud.ir  از 
تسهیات مقرر در طرح نهضت ملی مسکن 

برخوردار شود. 
ح ارائــه تســهیات  بــا بیان اینکــه طــر او 
خودمالکــی از نیمــه دوم دی ماه آغاز شــده 
و تــا اطــاع ثانــوی ادامــه دارد، افــزود: افــراد 
کن  گر ســا در صورت ثبــت نــام در این طرح ا
کانشهر اصفهان باشند تا سقف ۴۰۰ میلیون 
تومان، سایر شهرهای اســتان ۳۰۰ میلیون 
تومان و روستاها ۲۵۰ میلیون تومان وام ۱۸ 

درصد با شرایط آسان برخوردار می شوند.
 مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان با 
اشاره به شرایط آسان دریافت این تسهیات، 
ابراز داشت: در این طرح نیاز به سپرده گذاری 
و خریــد اوراق نیســت و دوران مشــارکت و 
بازپرداخــت ۲۰ ســاله و پرداخت اقســاط در 

صورت درخواست متقاضی پلکانی است. 
قــاری قــرآن بــا بیان اینکــه اخــذ ضمانــت 
نامــه پرداخت تســهیات براســاس ضوابط 
و مقــررات بانک هــای عامــل اســت، اضافه 
کرد: برای تســهیات ســاخت خارج از بافت 
فرسوده)خودمالکی(همه سازندگان حقیقی 
و حقوقی می توانند از این تسهیات استفاده 

کنند. 
او خاطرنشــان کــرد: افــراد دارای زمیــن کــه 
مجوز ساخت دریافت کرده باشند در صورت 
 http://Saman.mrud.ir     مراجعه به سامانه 
بــرای ســاخت  گــر متقاضــی تســهیات  ا
و ســاز در خــارج از بافــت هســتند، از بخــش 
ج از بافــت فرســوده( می تواننــد ثبــت  )خــار
نام و از تسهیات استفاده کنند؛ همچنین 
متقاضیان تســهیات در بافت نیــز از بخش 
)تســهیات ســاخت بافــت فرســوده( بایــد 

ثبت نام کنند.

کمیســیون تلفیــق بــا پیشــنهاد دولــت در 
خصوص الیحه بودجه ســال آینــده مبنی بر 

حذف ارز ترجیحی مخالفت کرده است.
نماینــده مــردم شهرســتان اردســتان در 
مجلس و عضو کمیسیون تلفیق گفت: در این 
کمیسیون مصوب شــد دولت در سال آینده 
تخصیص ۹ میلیارد دالر ارز ترجیحی را حفظ 

کند.
حجت االسام ســید صادق طباطبایی نژاد 
افزود: حذف ارز ترجیحی با مصوبه کمیسیون 
گر در صحــن مجلس هــم رای بیاورد  تلفیق ا
و شــورای نگهبان هم تأیید کند از دستور کار 
دولت خارج و بــه صورت ســابق ارز ترجیحی 

تخصیص داده می شود.
وی افــزود: کمیســیون تلفیق احســاس کرد 
دولت آمادگی کامل برای حذف ارز ترجیحی 

ندارد بنابراین با آن مخالفت کرد.

بانک ها مکلف به پرداخت وام ۵۰ و ۱۰۰ میلیون 
تومانی بدون ضامن به کارمندان و بازنشستگان 

هستند.
 نماینده دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های 
استان اصفهان در ارتباط تلفنی با بسته خبری 
صفحه شما در بخش خبری ۲۰ شبکه اصفهان 
گفت: این تســهیات به ۱۳ بانک اســتان اباغ 
شده و همه دستورالعمل ها از زمان اباغ اجرایی 
گر بانکی از طرف اداره مرکزی اباغ  خواهد شد و ا
را هنوز دریافت نکــرده، در ایــن دو روزه دریافت 

خواهد کرد.
رشــید ســاعدی افــزود: در صورتی که بانکــی از 
ارائه ایــن وام خــودداری کنــد، متقاضیــان بــه 
بازرسی بانک ها و یا سایت وزارت امور اقتصاد و 

دارایی و بانک مرکزی مراجعه کنند.

خبر لزوم تسریع در اجرای طرح قطار شهری 
در بزرگراه شهید دستجردی

بحــران  مدیریــت  کل  مدیــر 
استانداری  اصفهان گفت: تسریع 
ح قطــار شــهری  در اجــرای طــر
بهارســتان در بزرگــراه شــهید دســتجردی در جنــوب 
کانشــهر اصفهان بــرای حــل مشــکات مــردم و رفع 
کیــد مدیریــت بحران  ترافیــک در ایــن محــور مــورد تا

استان است. 
منصور شیشه فروش افزود: شرکت عمران بهارستان 
ع وقت نسبت به اجرای  باید با تجهیز کارگاه ها در اسر
طرح قطار شهری اصفهان - بهارستان در بزرگراه شهید 
دســتجردی اقدام و معضات موجود در این زمینه را 
برطرف کند زیرا مشکات بوجود آمده در این محور به 

اعتراض و نارضایتی مردم منجر شده است.
وی با بیان اینکه در یک سال گذشته پل شاهد سپاهان 
شهر بدلیل اجرای طرح قطار شهری بهارستان مسدود 
شــده اســت، اظهار داشــت: این موضوع مشکاتی را 
در این محدوده بوجود آورده است زیرا در زمان حاضر 
ســپاهان شــهر فقط یک خروجی )پل غدیــر( دارد و از 
طرفی خودروهایی که قصد عزیمت به مجموعه سیتی 
ســنتر را دارند و همچنین خودروهای ســنگین ناچار 
به دور زدن و تردد از روی این پل هستند بهمین دلیل 
در برخی از روزها بویژه پایان هفتــه و تعطیات در این 

منطقه ترافیک بسیار سنگینی ایجاد می شود.
شیشه فروش خاطرنشان کرد: مقرر بود که عملیات 
اجرایی قطار شــهری و حفاری ترانشــه در این منطقه 
در ۲ ماه انجام شود و هماهنگی های الزم نیز با پلیس 
انجــام شــده بــود اما ایــن کار حــدود یــک ســال طول 

کشیده است.
وی بــه برگــزاری جلســه ای توســط مدیریــت بحــران 
اســتانداری اصفهــان بمنظــور بررســی این موضــوع 
اشاره و اضافه کرد: در این جلسه نمایندگان و مدیران 
بخش هــای مختلــف از جملــه پلیــس راهــور و راه، 
شهرداری اصفهان، شرکت عمران بهارستان، سیتی 
ســنتر، راه آهن، اورژانس و فرمانداری اصفهان حضور 
یافتند و راهکارهای رفع معضات موجود مورد بررسی 

قرار گرفت.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: بر 
اساس مصوبات این جلسه مقرر شد که شرکت عمران 
بهارستان که عملیات اجرایی قطار شهری اصفهان 
- بهارســتان را به عهده دارد طبق ضوابط قانونی و در 
ع وقت نســبت به تعیین پیمانکار و اجرای طرح  اسر
قطار شــهری در محدوده بزرگراه شهید دستجردی و 
ســپاهان شــهر اقدام کند زیرا به طول انجامیدن این 

پروژه قابل قبول نیست.
شیشه فروش با اشاره به اینکه برای اجرای طرح قطار 
شــهری اصفهان - بهارستان، ترانشــه ای به عمق ۱۵ 
متر در کنــار بزرگراه شــهید دســتجردی اصفهان حفر 
شــده اســت، افــزود: حفاظ های بتنــی در این مســیر 
برای جلوگیری از ســقوط  خودروها نصب شده است 
اما با توجه به اظهارنظر پلیس که آنها را ایمن ندانست 
مقرر شد که شرکت عمران بهارستان نسبت به ایمن 
ســازی این حفاظ ها و نصب تابلوهای هشــدار اقدام 

کند.
وی همچنین به ســرازیر شــدن آب هــای زیرزمینی از 
محل اجرای طرح قطار شــهری بهارســتان در بزرگراه 
شهید دستجردی اشاره و خاطرنشان کرد: این آب ها 

در روزهای ســرد، یخ می زنــد و خســاراتی وارد می کند 
بهمین دلیل شرکت عمران بهارستان مکلف به جمع 
آوری و هدایت آب های زیرزمینی مذکور و جلوگیری از 

ورود آنها به بزرگراه شد.
ک در محل  شیشــه فروش با اشــار به جمع شــدن خا
اجرای طرح قطار شهری بهارســتان در بزرگراه شهید 
دستجردی و پل شاهد سپاهان شهر اظهار داشت: این 
موضوع به ایجاد گرد و خاک در منطقه بویژه در روزهایی 
که با وزش باد همراه است منجر می شود بهمین دلیل 
تاکید شد شرکت عمران بهارستان در اسرع وقت نسبت 
به رفع این مشــکل بمنظور پیشــگیری از گرد و غبار و 

آلودگی هوا اقدام کند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان به دیگر 
مصوبه های جلســه بررســی مشــکات بزرگراه شهید 
دســتجردی اشــاره کرد و گفــت: مدیریت مرکــز خرید 
)سیتی ســنتر( نیز موظف شــد با همکاری شهرداری 
اصفهــان تابلوهــای هوشــمندی را بمنظــور اطــاع 
رسانی به مردم و مسافران بمنظور دسترسی مطلوب 
به این مجموعه و پیشگیری از ایجاد ترافیک سنگین 

نصب کند.
وی با بیان اینکه همچنین مقرر شد راستگرد کمربندی 
شرق از سمت سیتی سنتر و بزرگراه شهید دستجردی 
هرچه زودتر بمنظور سهولت در عبور و مرور خودروهای 
سنگین عریض شود، افزود: شورای ترافیک شهرستان 
اصفهان، شهرداری، فرمانداری و پلیس راهور اصفهان 
نیز موظف به تهیه طرح ترافیکی تا ۲ هفته آینده برای 
رفع مشــکات منطقه مذکور و پیشــگیری از حوادث 

شدند تا هرچه زودتر اجرایی شود.
شیشه فروش با اشاره به اینکه در این جلسه راهکارهای 
کید قرار گرفت، خاطرنشان  کوتاه و بلند مدت مورد تا
کرد: در این نشست محورهای پر حادثه دیگر جنوب 
اصفهان از جمله محور قلعه شور و جاده سپاهان شهر 

- ابریشم نیز مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکــه در محور قلعه شــور اداره راهــداری و 
شهرداری بهارســتان موظف به رفع نقاط پر حادثه و 
نصب تابلوهای هشدار بطور ویژه شــدند، ادامه داد: 

اداره راه و شهرســازی مکلــف شــد در جــاده ســپاهان 
شهر - شهر ابریشم که تا کنون حوادث آن چند کشته 
داشته است نسبت به تکمیل و نصب هفت کیلومتر 
نیوجرسی، رفع نواقص ایمنی جاده و نصب تابلوهای 

هشدار در اسرع وقت اقدام کند.
طــرح قطــار شــهری اصفهــان- بهارســتان بــه طــول 
حدود ۱۵ کیلومتر اســت که حــدود ۱۰ کیلومتــر از این 
خط بصــورت زیرزمینــی و پنــج کیلومتــر به شــکل رو 
زمینی خواهد بود و سه ایستگاه صفه، سپاهانشهر و 
بهارستان در مسیر آن جانمایی شده است؛ عملیات 
اجرایی مرحله اول این طرح شامل زیرسازی و ابنیه از 

سال ۱۳۹۰ آغاز شد.
یکــی از نقاطــی کــه در ســال های اخیــر در کان شــهر 
اصفهان به طورجدی با ترافیک و مشکات عبور و مرور 
خودروهای سبک و سنگین مواجه است، اتوبان شهید 
وحید دستجردی به سمت سپاهان شهر )جزو منطقه 
پنج شهرداری اصفهان(، مجموعه خرید بزرگ "سیتی 
سنتر"، کمربندی شرق، پل راه آهن، شهر بهارستان و 
در امتداد مسیر بزرگراه خلیج فارس و محور اصفهان - 
شهرضا - شیراز است که تنها شریان ورودی و خروجی 
جنوب کان شهر اصفهان بشمار می آید و روزانه صدها 

هزار سفر در این مسیر انجام می شود.
این بزرگراه از طرفی محل عبور و مرور خودروهایی است 
که از مســیر شمال و شــرق کشــور قصد تردد به سمت 
بزرگراه خلیج فارس )حدفاصل پل راه آهن تا پلیس راه 
اصفهان - شــهرضا - مبارکه ( و جنوب رادارنــد و از این 
لحاظ موقعیت راهبردی و مهمی دارد و از طرف دیگر 
به واسطه استقرار یک مرکز خرید بزرگ )سیتی سنتر( با 
حجم زیادی از سفرها به ویژه در روزهای تعطیل مواجه 
اســت و این نکته را نیــز بایــد در نظر گرفت کــه در چند 
سال اخیر، طرح قطار شهری اصفهان - بهارستان در 
مســیر این بزرگراه در حال اجراســت که مسائل خاص 

خود را به همراه دارد.
همچنین عوامــل مختلفی ماننــد تــردد خودروهای 
سنگین، تکمیل نشدن کمربندی های شرق و غرب 
اصفهان و  پیش بینی نشدن مسیر جایگزین و موازی 

در جنوب اصفهان به حادثه های زیادی در چند سال 
اخیر در این محور منجر شده است به طوری که به گفته 
برخی از مسووالن و کارشناسان، این بزرگراه  در مواقعی 
مانند بارندگی یا تعطیات، تبدیل به نقطه حادثه خیز 
می شود. به دلیل اجرای طرح قطار شهری اصفهان 
- بهارستان که مســیر ریلی و یکی از ایســتگاه های آن 
در جوار سیتی سنتر و سپاهان شهر قرار دارد، از حدود 
یک ســال گذشــته یکــی از ۲ مســیر اصلی دسترســی 
بــه ســپاهان شــهر )ورودی شــاهد( یعنــی تقاطع غیر 
هم سطح "سپاهان" به منظور تکمیل طرح مترو در این 
محدوده، مسدود شده اســت و درواقع خودروهایی 
که از سپاهان شهر قصد خروج به سمت اتوبان شهید 
دســتجردی رادارند ایــن روزهــا فقــط از یــک خروجی 
)غدیر( و پل دوم سپاهان شهر می توانند استفاده کنند 

که این مسیر با راه ورود و خروج مرکز خرید یکی است.
از طرف دیگر به دلیل مسدود شدن پل سپاهان، مسیر 
خروج از کمربندی شــرق اصفهان برای خودروهایی 
که قصد ورود به اتوبان شــهید دســتجردی به سمت 
شمال و صفه رادارند بسته شده است و خودروهایی 
که از این کمربنــدی می آیند که تعــداد قابل توجهی از 
آن ها خودروهای سنگین و باربری هستند ناچارند برای 
برگشت به سمت شمال اصفهان از روی پل ورودی دوم 
سپاهان شهر )غدیر( و همان مسیر ورود و خروج سیتی 
سنتر عبور کنند که وقتی همه این موارد را کنار هم قرار 
دهیم بــا کاف پیچیــده ای از تــردد خودروهــا در این 
محدوده مواجه می شویم که در روزهایی که سانحه 
تصادف یا مراجعه زیاد خودروها به سیتی سنتر اتفاق 
می افتد ترافیک بسیار سنگین و درهم تنیده ای در این 

منطقه به وجود می آید.
همه این موارد به ایجاد نارضایتی در بین شهروندان 
اصفهانی و مســافران منجر شــده اســت بطوریکه در 
بسیاری از کانال ها و صفحات شبکه های اجتماعی 
هر از چند گاهی شاهد انتشــار تصاویر و فیلم هایی از 
ترافیــک و تصــادف و ابراز گله منــدی و انتقاد مــردم از 
وجود ترافیک سنگین و مسدود شــدن راه ها در این 

بزرگراه هستیم.

مدیــر دفتر بــازار بــرق شــرکت توزیع بــرق اصفهــان با 
بیان اینکه مجموع سامانه های خورشیدی در حال 
بهره برداری در اصفهان ۲۴۰۰ کیلوات اســت، گفت: 
در هشت ماهه امسال برای ۱۶۰۰ کیلووات سامانه خورشیدی نزدیک ۵ 

میلیارد تومان درآمد فروش انرژی به حساب مشترکین واریز شده است.
ســارا صالحی درباره آخریــن وضعیت نیروگاه هــای برق خورشــیدی در 
اصفهان، اظهار کــرد: در حال حاضر حــدود ۱۶۰۰ کیلــووات در ۸۰ نقطه 
استان سامانه برق خورشیدی کوچک وجود دارد که ظرفیت انشعاب 

آنها نصب شده است.
کنده که در شرق اصفهان نصب شده، ۱۵ مورد  وی افزود: جدا از موارد پرا
نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۵ کیلووات توسط بسیج سازندگی برای 
روستاییان نصب شــده اســت. وی همچنین گفت: ۲۰۰ موافقت نامه 
برای نصب نیروگاه های خورشــیدی برای کشــاورزان در شرق اصفهان 
کنون منتظر مراحل تفکیک و... هستیم و در حال حاضر  نصب شده و ا

موافقنامه ها برای تنظیم نهایی این قراردادها صادر شده است.
وی ادامــه داد: در هشــت ماهــه امســال بــرای ۱۶۰۰ کیلــووات ســامانه 
خورشــیدی نزدیک ۵ میلیــارد تومــان درآمد فــروش انرژی به حســاب 
مشترکین واریز شده و این درآمد متناسب با ظرفیت و سال بهره برداری 

بین مشترکین تخصیص یافته است.

وی با بیان اینکه مجموع سامانه های خورشیدی در حال بهره برداری 
۲۴۰۰ کیلوات اســت، توضیــح داد: از این میــزان ۱۶۰۰ کیلووات، قــرارداد 
خرید تضمینی است و نزدیک ۴۵۰ کیلووات مربوط به تسهیات سال ۹۲ 
تا به امروز بوده که در حال بهره برداری هستند و سایر این ظرفیت مربوط 
به حوزه ادارات و سازمان ها است که تعهد تأمین ۲۰ درصد انرژی از منابع 

تجدیدپذیر را داشته اند.
وی همچنین ادامه داد: ۱۰۰۰ کیلووات دیگر برق خورشــیدی در استان 
در دست اقدام یا اجرا بوده که یا قراردادهای آنها در حال تنظیم است و یا 

منتظر پروسه نصب تجهیزات، پنل و... هستیم.
وی با اشاره به ظرفیت نیروگاهی حوزه شهرستان اصفهان، اظهار کرد: 
به واسطه فضای شهری ظرفیت این نیروگاه ها محدود است و تا به امروز 
تنها یک قــرارداد نیروگاه ۱۵۰ کیلوواتــی در محدوده جرقویه و همچنین 
نیروگاه ۱۰ مگاواتی در جرقویه در حال بهره برداری است و دومین نیروگاه 
خورشــیدی به ظرفیت ۱.۱ مگاوات در محدوده هرند در ســال آینده به 

بهره برداری خواهد رسید.

عضــو هیأت رئیســه مجلــس شــورای اســامی 
 گفت: حاشــیه امــن خودروســازان داخلی باید 

کنار زده شود. 
حاجی دلیگانی گفت: تولیدکنندگان خــودرو فقط به فکر تولید 
خــودرو هســتند، اما بــه کیفیــت و جلــب رضایــت مصرف کننده 
توجهی ندارند و به غلط احساس می کنند یک فضای امنی برای 
آن ها ایجاد شده است و از این امنیت خاطر ســوء استفاده کرده 
و فکر می کنند هرچه که تولید کردند به صرف این که اســم تولید 

داخل روی آن می خورد، کسی با آن ها کاری ندارد.
روز گذشته مقام معظم رهبری با جمعی از تولیدکنندگان دیدار 
داشتند که در این دیدار گایه هایی را در مورد وضعیت کیفیت و 
قیمت برخی از محصوالت داخلی از جمله لوازم خانگی و خودرو 

ابراز کردند.
به گفته عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسامی با  انتصاباتی 
کــه جدیــدا در ۲ خودروســازی صورت گرفــت امیدواریــم که یک 
حرکتی شروع شود، باالخره این که حضرت آقا بر روی تولید داخل 
کید دارند، به دلیل این اســت که آینده کشــور و رشــد صنعتی  تأ

کشور در گرو همین است.
خودروسازان داخلی خودرو را گران تر به فروش می رسانند و از نظر 
کیفیت هم آنچه کــه ارائه می دهند، قابل قبول نیســت، اما کنار 
زدن حاشــیه امن برای خودروســازان حتما یک ضرورت است، 
منتها به نوعی تا االن این خودروســازان پشــت این حاشــیه امن 
خود را پنهان می کردند؛ اما به نظر می رسد که با فرمایشات مقام 

معظم رهبری شرایط دیگری پدید آید.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق اصفهان اعام کرد؛

کیلووات سامانه خورشیدی در اصفهان بهره برداری ۲۴۰۰ 

کیفیت  گران اما بی  خودروهای داخلی، 

صفر تا صد دریافت چک موردی از بانک ها 

در کانشهر اصفهان تا سقف
 4۰۰ میلیون تومان و سایر شهرهای

 استان 3۰۰ میلیون تومان :

پرداخت تسهیالت خودمالکی
 در اصفهان

کمیسیون تلفیق مخالفت 
 مجلس با حذف 

ارز ترجیحی

بانک ها موظف 
به پرداخت وام

 ۵۰ و ۱۰۰ میلیونی 
بدون ضامن

خبر

خبر

خبر
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مدیرعامل فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه با نگاه حمایتی 
با پیمانکاران خود تعامل می کند

محمدیاســر طیب نیــا در جلســه 
کمیتــه مدیریــت شــرکت فــوالد 
مبارکه گفت: برای تســریع در روند 
پروژه های جاری فوالد مبارکه باید از پیمانکاران حمایت 

کنیم تا این پروژه ها به درستی و به موقع انجام شوند.
محمدیاسر طیب نیا در جلسه کمیته مدیریت شرکت 
فــوالد مبارکه گفت: بــرای تســریع در رونــد پروژه های 
جاری فوالد مبارکه بایــد از پیمانکاران حمایت کنیم 

تا این پروژه ها به درستی و به موقع انجام شوند.
گر از پیمانکاران حمایت نشــود،  وی در ادامه افــزود: ا
هیچ پــروژه ای به درســتی انجام نمی شــود و معاونت 
خریــد فــوالد مبارکــه در ایــن راســتا بایــد زبــان گویای 
پیمانکاران این شرکت باشد و البته پیمانکار هم باید 

کار خود را به خوبی انجام دهد.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه بــا بیان اینکــه نبایــد میان 
پیمانکاران شرکت تفاوتی قائل شد، خاطرنشان کرد: 
نظام ایمنی شــرکت به گونه ای اســت که هر شــخصی 
وارد آن می شود، ملزم به رعایت آن است و هنگامی که 
در فــوالد مبارکه حادثــه ای رخ دهــد، فرقی نــدارد که 
شخص حادثه دیده از نیروهای رسمی یا پیمانکار باشد 
و مدیران نیز باید به این موضوع توجه داشته باشند که 

تفاوتی بین نیروی رسمی و پیمانی وجود ندارد.
         برای اجرای طرح نورد گرم 2 نباید زمان را از 

دست دهیم
وی با بیان اینکه پروژه های توســعه نورد گرم در فوالد 
مبارکه بسیار مهم است، عنوان داشت: برای راه اندازی 
و اجــرای طرح نــورد گرم شــماره ۲ فــوالد مبارکه نباید 
زمان را از دســت دهیم و به همین منظور حداقل تا ۳ 

ســال آینده این خط باید مورد بهره بــرداری قرار گیرد؛ 
همچنین فرســودگی تجهیزات ناحیه نورد گرم فوالد 
مبارکه موضوعی جدی اســت و پیش از وقوع هرگونه 

بحران باید برنامه ریزی های الزم انجام شود.
         هبود فرایندها با ارائه پیشنهادها محقق 

می شود
وی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: تغییر 
برخی از فرایندهای معاونت خرید شرکت فوالد مبارکه 
به دلیل مربوط بودن آن به شرایط بیرونی یا آیین نامه ها 
عما امکان پذیر نیست؛ این در حالی است که گاهی 
می توانیم فرایندها را بهبود ببخشیم که این مستلزم 

پیشنهاد خود همکاران است.
طیب نیا یادآور شد: باید به این موضوع توجه داشت 
گر به طور مثال روند فرایند خریدی در فوالد مبارکه  که ا
طوالنی تــر از حــد معمــول پیش بینــی شــد، باید این 
موضوع به صــورت ماهیانه بــه مدیر مربوطــه گزارش 
داده شود تا مدیران بتوانند برای جلوگیری از مشکات 

برنامه ریزی کنند.
         حوزه معدن برای فوالد مبارکه حوزه استراتژیکی 

است
وی با اشاره به مصرف قراضه در فوالد مبارکه افزود: در 
قسمتی از گزارش های ارائه شده عنوان شد که استفاده 

از قراضه موجب کاهش ســود شــرکت خواهد شد؛ در 
پاسخ به این موضوع باید گفت که وقتی آهن اسفنجی 
موجود باشد، این موضوع صدق می کند، اما وقتی آهن 
اسفنجی موجود نباشد، ممکن است تا ۱۵ درصد نیز از 

قراضه مصرف کنیم.
طیب نیا در پایان بیان داشت: البته باید این موضوع 
گر آهن اســفنجی موجــود نبود،  را نیز بررســی کرد که ا
علی رغم کاهش راندمان چه میزان سود اضافه می شود 
تا برنامه ریزی های الزم صورت بگیرد؛ در مورد موضوع 
معدن نیز باید بگویم که این حوزه نیز یکی از حوزه های 
سودآور و استراتژیک برای مجموعه فوالد مبارکه است.

به گزارش روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان 
رســول موســی رضایــی، مدیرعامل ایــن شــرکت 
بــا اعام ایــن خبر گفــت: شــرکت بــرق منطقه ای 
اصفهان درراستای برنامه ششم توسعه وهمزمان 
با چهــل و ســومین ســالگرد پیروزی شــکوهمند 
انقاب اسامی و دهه مبـــارک فجــر،  طــرحهــای 
مهم  زیر بنایی که حــاصــل همت کارکنــان سخت 
کــوش  و پــرتاش صنعــت بــــرق اصفهــان است را در 
سطــح مناطق تحت مدیریت  آمـاده بهــره بــرداری 
کرده اســت. موســی رضایی اهم طرحهــای قابل 
بهره بــرداری را شــامل احــداث پســت ۲۳۰ به۶۳ 
کیلوولت سمیرم،احداث پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت 
GIS شــهدا، احداث کابــل ۲۳۰ کیلوولت اســام 
آباد۱- اقارب پرست،توسعه ۴ بی پست ۶۳ به ۲۰ 
کیلوولت کاشان۱،توسعه ۴ بی پست ۲۳۰ کیلوولت 
راوند کاشان،توسعه۳ بی پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت 
گالوانیــزه کاشــان،ورود خروج خــط ۶۳ کیلوولت 
شهرضا ۲۳۰ - سمیرم ۶۳ در پست ۲۳۰ کیلوولت 
سمیرم، ورود و خروج خط ۶۳ کیلوولت محتشم - 
آران ۱ در پست ۶۳ کیلوولت آران۲، احداث کابل۶۳ 
کیلوولت چمران-شــهدا وتوســعه ۲ بی در پست 

۲۳۰کیلوولت محتشم کاشان عنوان کرد.
مدیرعامل برق منطقــه ای اصفهــان ادامــه داد:  
پست ۲۳۰ به ۶۳ کیلوولت سمیرم، آخرین پست 
از  پروژه هــای تســهیات اعطایــی بانــک توســعه 
اسامی اســت که بــا ظرفیــت نامــی۲۵۰ مگاولت 
آمپر دارای ۴ فیدر خروجی ۲۳۰ کیلوولت، ۶ فیدر 
خروجــی  ۶۳ کیلوولــت و در زمینــی به مســاحت 

حدود ۶ هکتار  احداث گردیده است.
  GIS وی اضافــه کــرد : پســت ۶۳ بــه ۲۰ کیلوولــت
شهدا با هدف تکمیل رینگ شبکه فوق توزیع   شهر 
اصفهان و تغذیه برق مورد نیاز مترو به ظرفیت ۸۰ 
مگاولت آمپر دارای ۱۶ فیدر خروجی ۲۰ کیلوولت و 
با بهره گیری ازجدیدترین تکنولوژی روز دنیا یعنی 
 )Gas Insolation Substation( یــا GIS سیســتم

احداث شده است.
موســی رضایی اهــم اهــداف پروژه های مذکــور را 
شامل توسعه زیرساخت و افزایش پایداری شبکه، 
تامین دیماند بــرق مصرفی مشــترکین منطقه و 

متقاضیان جدید، فراهم نمودن امکان مانور بار 
مشترکین و جلوگیری از خاموشیهای ناخواسته، 
تامین ولتاژ اســتاندارد و کاهش تلفات انرژی و بار  
خطوط و  ایستگاههای ۶۳ کیلو ولت درمنطقه و 
کاهش بارسایر ایستگاهها وخطوط ۶۳ کیلوولت 
عنوان کــرد وافزود: بــرای به بهره برداری رســیدن 
۱۰ پــروژه فــوق مبلــغ ۶۳۸ میلیــارد تومــان هزینه 

شده است.
وی اضافه کــرد : پروژه های آمــاده کلنگ زنی این 
شــرکت در دهــه مبــارک فجــر شــامل: احــداث 
پســت ۴۰۰ بــه ۶۳ کیلوولــت نجــف آباد،توســعه 
قطر پســت۲۳۰ کیلوولت اردستان،توسعه ۴ بی 
۲۳۰ کیلوولــت نیــروگاه کاشــان و احــداث پســت 
۲۳۰ بــه۶۳ کیلوولت،احــداث پســت  ۶۳ بــه۲۰ 
کیلوولت علویجه،احداث پست ۶۳ به۲۰ کیلوولت 
گندمان،تعویض ترانس پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت 
تلمبه خانه سد زاینده رود،احداث پست GIS سیار 
سجزی۳،افزایش ظرفیت پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت  
نجف آباد۱،احــداث خــط ۲۳۰ کیلوولــت نیروگاه 
کاشان تا پست ۴۰۰ به ۲۳۰در منطقه کاشان،ورود 
خروج  خط ۲۳۰ زواره - منتظری در پست اردستان 
واحداث اتصاالت ۶۳ کیلوولت پســت ۴۰۰ نجف 
آباد فاز اول که برای اجرای  ۱۱پــروژه فوق  اعتباری 
معادل۴۹۳ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
الزم به ذکر اســت چندین پــروژه آماده کلنگ زنی 

دیگر نیز متعاقبا اعام خواهد شد.
موسی رضایی در پایان ابراز امیدواری کرد: با به ثمر 
رســیدن پروژه هایی که عملیات اجرایی آنها آغاز 
گردیده ضمــن فراهم نمودن زمینه های توســعه 
منطقه  بیــش از پیــش، بــــرگ زرین دیگــری را نیز 
درعـرصه خـدمت رسانی و دفتر افتخــارات شرکت 

برق منطقه ای اصــفــهــــان ثبـت نمــایند.

رئیس شورای اسامی شهر اصفهان با بیان اینکه 
تقویت و توســعه گردشگری شــهر اصفهان یکی از 
برنامه های مدیریت شهری است، گفت: درصدد 
هستیم کمیسیون گردشگری شورای اسامی شهر 
با کمیســیون گردشــگری اتــاق بازرگانــی تعامل و 
ارتباطی متقابل برقرار کند تا انتقال تجربه و ایده ها 

به نحو مطلوب انجام شود.
محمد نورصالحی با حضور در غرفه اصفهان، اظهار 
کــرد: هماهنگی بیــن بخش عمومــی و خصوصی 
فعاالن حوزه گردشــگری در این نمایشگاه تجربه 
بســیار خوبی اســت کــه باعــث هم افزایی شــده و 
ظرفیت گردشگری را به صورت تصاعدی افزایش 

می دهد.
وی افزود: بر این اســاس می توانیــم نقاط ضعف و 

قوت حوزه گردشگری را بررســی کرده و در راستای 
حــذف نقــاط ضعــف و تقویــت نقــاط قــوت قــدم 

برداریم.
رئیس شورای اسامی شهر اصفهان با بیان اینکه 
ظرفیت هــای گردشــگری اصفهــان بایــد در ابتدا 
برای مــردم شــهرمان ارائه شــود تا شــهروندان نیز 
نظرات خود را مطــرح کنند، تصریح کرد: ســپس 
ظرفیت های گردشــگری اصفهــان باید بــه مردم 
دیگر شهرهای کشور و در نهایت به مردم جهان که 
عاقه مند هستند به اصفهان سفر کنند، ارائه شود.
وی خاطرنشان کرد: باید زمینه مشاهده اصفهان را 
از طریق فضای مجازی نیز فراهم کنیم تا مردم دنیا 
نیز از این طریق با ظرفیت های گردشگری اصفهان 

آشنا شوند.
نورصالحی با بیان اینکه یکی از مهمترین برنامه های 
شــورا تقویت و توســعه گردشــگری شــهر اصفهان 
اســت، اظهار کــرد: درصدد هســتیم کمیســیون 
گردشــگری شــورای اسامی شــهر بــا کمیســیون 
گردشگری اتاق بازرگانی تعامل و ارتباطی متقابل 
برقرار کند تا انتقال تجربه و ایده ها به نحو مطلوب 

انجام شود.

مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز 
شــهرداری اصفهــان گفــت: فضــای ســبز پارک 
جنگلی ناژوان عاوه بر محدودیت و محرومیت 
از آب و خشکســالی، به دلیل نزدیکی به نیروگاه 

برق از آلودگی هوا نیز رنج می برد.
مجیــد عرفان منــش اظهــار کــرد: کیفیــت آب 
آبیاری فضای سبز شهر اصفهان کاهش یافته 
و منجر بــه شــوری و افزایش هدایــت الکتریکی 
ک عرصه های فضای سبز شده است که این  خا
امر با زوال تدریجی فضای ســبز شــهری همراه 

خواهد بود.
وی با اشاره به مشکات عرصه های فضای سبز 
شــهری، اضافه کرد: فضای ســبز پارک جنگلی 
ناژوان عاوه بر محدودیت و محرومیــت از آب و 
خشکســالی، به دلیل نزدیکی به نیــروگاه برق از 

آلودگی هوا نیز رنج می برد.
مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز 
شهرداری اصفهان ضمن اشاره به آلودگی هوای 
شــهر اصفهان و تشــدید آن در روزهــای اخیر به 
دلیل استفاده از سوخت مازوت، افزود: این امر 

به عرصه های گیاهی شهر آسیب وارد می کند.
وی خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر خطوط 
انتقــال آب، منابــع ذخیره ســازی و شــیوه های 

آبی در مناطــق ۱۵ گانه شــهرداری اصفهان اجرا 
می شود و در صدد هستیم شبکه انتقال پساب 

شهر را در آینده نزدیک تکمیل کنیم.
عرفان منــش تصریــح کــرد: در چنــد مــاه اخیــر 
مشــکاتی همچون آتــش زدن بــرگ درختان و 
روشــن کردن آتش در کنــار درختان را داشــتیم 
که ایــن کار باعــث خشــک شــدن ریشــه های 
بــا  مشــکل  رفع ایــن  و  می شــود  درختــان 

فرهنگ سازی شهروندان امکان پذیر است.
مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز 
شــهرداری اصفهان با اشــاره به ظرفیــت آبریز و 
آبخوان شــهر، افزود: در شــهر اصفهان تنها یک 
درصــد از کل آب حــوزه آبخــوان شــهر در فضای 
سبز مصرف می شود و فضای سبز شهری به علت 

خشکسالی تحت فشار شدید قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان اعام کرد:

آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری 
از ۲۱ طرح زیربنایی برق منطقه ای اصفهان 

رئیس شورای شهر اصفهان مطرح کرد:
لزوم تعامل شورا و اتاق بازرگانی 
گردشگری اصفهان برای توسعه 

ریه های شهر، نیازمند تنفسی دوباره

رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت 
آبفای کاشــان از افتتــاح و کلنگ زنــی۱۲ پروژه 
آبرسانی این شرکت به ارزش ۳۶۵ میلیارد ریال 
در دهه فجر خبرداد. محمدرضا اسدی گفت: 
از ابتدای سال گذشته و یکپارچه سازی آبفای 
روستایی و شهری تاش کردیم ۶۶ روستایی 
تحت پوشش آبفای کاشــان دارای منابع آبی 
پایدار باشند و در چند روز آینده پروژه های که از 
همان سال برنامه ریزی و کلنگ زنی شده بودند 
همزمان با مناســبت چهل و سومین سالگرد 
پیروزی انقاب اسامی به بهربرداری می رسند.

اســدی گفت: در چند روز آینده پروژه آبرسانی 
به روســتاهای ازوار ویــدوج و ویدوجــا با هزینه 
بالغ بر ۳۰ میلیــارد ریال از محــل اعتبارات ملی 
کلنگ زنی خواهد شد و عملیات حفر چاه برای 
روستاهای آبشرین و سن با ارزش ۴۵ میلیارد 
ریــال آغاز می شــود. مدیرعامل آبفای کاشــان 
در مورد زمان افتتاح ایــن پروژه ها گفت : طبق 
پیش بینی انجام شده این پروژه ها تا پایان سال 
آینده به بهره برداری خواهند رسید تا اهالی این 

روستا ها دارای منابع آبی پایدار شوند.

بــه مناســبت فجــر انقــاب اســامی، ۲۷ طرح 
عمرانی، خدماتی وکشاورزی در شهرستان خور 

و بیابانک آماده بهره برداری شد.  
عباس نظــام االســامی فرماندار خوروبیابانک 
گفت: برای اجرای این طرح ها ۲۷ میلیارد تومان 
هزینــه شــده اســت. وی افزود: این طرح هــا در 
بخش های کشــاورزی و دامداری، راه، توســعه 
گردشگری، اشتغال و مسکن، مخابرات، منابع 
طبیعــی و توســعه زیــر ســاخت روســتایی اجرا 

شده است.

کویــر آران  بــرای توســعه مجتمــع فــوالد 
وبیدگل هیــچ دغدغــه ای مبنی بر اســتفاده 
از آب هــای زیرزمینــی وجــود نــدارد. رئیــس 
در  اصفهــان  اسامی اســتان  شــورای 
نشســت هم اندیشــی رؤســای شــورا های 
اسامی شهر های کاشان و اعضای جمعیت 
کویر سبز گفت: مجتمع فوالد کویر با بخشیدن 
سهمیه آب خود از زاینده رود به شبکه شهری 
آبفای کاشان، در مقابل ۹۰ لیتر بر ثانیه پساب 
تصفیه خانه فاضاب کاشــان بــرای مصرف 
مجتمع را تحویل گرفته است که فقط ۴۰ لیتر 

بر ثانیه از آن را استفاده خواهد کرد.
جواد توحیدی راد با اشاره به اینکه شهرستان 
آران و بیــدگل بــا اســتقرار صنایــع فــوالد ضرر 
نکرده است، افزود: در حال حاضر فوالد کویر 
از ۲ حلقه چاه کشاورزی استفاده می کند که 
به خاطر پیشروی آب های شور منطقه کویر 
و انتقال بــه چاه ها برای کشــاورزی مناســب 

نیست.
وی گفــت: برای توســعه فــوالد کویر بــه دلیل 
استفاده از پساب تصفیه خانه فاضاب کاشان 
حتی در آینده هیچ دغدغه ای برای برداشــت 
آب های زیرزمینی در شهرستان آران و بیدگل 
وجــود نــدارد. رئیس شــورای اسامی اســتان 
اصفهان همچنیــن دربــاره ســاخت کارخانه 
سرب در کاشان افزود: دغدغه اصلی شورا تاش 
برای ساخته نشدن کارخانه سرب است، زیرا 
ساخت کارخانه سرب عاوه بر اینکه مخاطرات 
زیست محیطی فراوانی برای انسان و طبیعت 
دارد منجر به تولد فرزندان نسل بعدی با ضریب 

هوشی و استعداد پایین می شود.

۱۵ بانوی نانــوا نــان خانگی خمینی شــهر را به 
صورت سنتی و با تنور چوب سوز می پزند.

رئیس اتحادیه خبازان خمینی شــهر، کیفیت 
تولیدی ایــن نــان ســنتی را در کشــور بــی نظیر 
توصیف کرد و افزود: حدود ۵۵ واحد نانوایی نیز 
به دلیل استقبال گسترده از این نان به پخت آن 
با تنور های گاز سوز مشغولند و روزانه بیش از ۵۰ 

هزار قرص نان خانگی پخت می کنند.
محمدگودرزی افزود: نان سنتی خمینی شهر 
در حال حاضر به دلیل کیفیت و ماندگاری قابل 
قبول، بیشــترین ســهم مصرفــی نــان را در این 

شهرستان به خود اختصاص داده است.
در این شهرســتان حدود ۳۲۰ واحد خبازی به 

طبخ انواع نان مشغولند.

خبر خبر

استان

خبر

معاون امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: تصمیم 
بازگشایی سد زاینده رود برای کشت کشاورزان شرق 
اصفهان براساس کار کارشناسی، جلسات متعدد 
و بســته های احیای زاینده رود گرفته شده اســت و اصفهان نیز در این 

چارچوب اقدام کرد.
چهارشنبه هفته گذشته در جلسه سازگاری با کم آبی و با توافق کشاورزان 
شــرق و غرب اصفهان مقرر شــد از ۱۲ بهمن ماه زاینده رود برای کشــت 
پاییزه کشاورزان شرق اصفهان جاری و بعد از عید نیز حقابه کشاورزان 
غرب اصفهان برای آبیاری باغات آنها تامین شود. این تصمیم با توافق 
نماینده کشــاورزان و همچنین موافقت جهاد کشــاورزی، شرکت آب 
منطقه ای اصفهان در نهایت به استانداری اعام شد و معاون امور عمرانی 

استانداری اصفهان این خبر را پنجشنبه به صورت رسمی اعام کرد.
براســاس این تصمیــم قــرار شــد از بامــداد ۱۲ بهمن مــاه خروجی ســد 
زاینده رود برای کشــت پاییزه کشاورزان شــرق اصفهان به مدت ۱۲ روز 

افزایش پیدا کند.
گفته می شود در این مدت ۵۷ میلیون مترمکعب آب تحویل کشاورزان 
گر هوا بهتر شــد، با آب شــدن برف هــا و افزایش ورودی ســد  شــود، اما ا

زاینده رود، ممکن است میزان تحویل آب به کشاورزان بیشتر شود.
بــه دنبال این خبر، نماینده صنف کشــاورزان چهارمحــال و بختیاری 
در نامه ای به وزیر نیرو نســبت به جریــان زاینده رود با توجــه به ذخیره 
فعلی این سد انتقاد کرد و نوشت »این اقدام به شدت کل حوضه را دچار 
بحران می کند و مطالبات مدنی خیلی شدیدتری نسبت به سال های 
 گذشته خواهیم داشت و دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری را

 تحت الشعاع قرار می دهد.
این نماینده در ادامه نامه خود نوشت که چرا مدیریت سد زاینده رود باید 
در اختیار یک استان باشد؟ آیا نظر سایر ذینفعان در حوضه زاینده رود در 
نظر قانون جایگاهی دارد؟ آیا سناریو جدیدی در پس رهاسازی آب در 
حال شکل گیری است؟ وی در پایان  نامه از وزیر نیرو خواسته است که 
نسبت به جلوگیری از رهاسازی آب در این برهه از زمان دستور مقتضی 

را مبذول کند.
         تصمیم بازگشایی زاینده رود کارشناسی و با تایید رئیس 

حوضه بود
معاون امــور عمرانی اســتانداری اصفهــان در این باره به ایســنا، گفت: 
تصمیم گیری برای باز شدن سد زاینده رود برای کشت پاییزه کشاورزان 
در کارگروه سازگاری با کم آبی با حضور موالیی، رئیس حوضه زاینده رود 
و همچنین تمام دستگاه های مرتبط بود. مهران زینلیان اضافه کرد: 
تصمیم بازگشایی سد زاینده رود برای کشت کشاورزان شرق اصفهان 
براساس کار کارشناسی، جلسات متعدد و بسته های احیای زاینده رود 

گرفته شده است و اصفهان نیز در این چارچوب اقدام کرد.
وی گفت: به طور قطع این صحبت نماینده کشــاورزان چهارمحال و 
بختیاری ناشــی از بی اطاعی آنها بــوده و ما از آنها دعــوت می کنیم تا با 
نمایندگان صنف کشاورزان و دیگر کارشناسان اصفهان جلساتی برگزار 

کرده و گفت وگو کنند.
معاون امور عمرانی استانداری اصفهان درباره نگرانی ها نسبت به تغییر 

خط مرزی آبی اصفهــان و چهارمحال و بختیــاری با توجه به صحبت 
نماینده کشاورزان چهارمحال و بختیاری که مدیریت سد زاینده رود 
بایــد از اصفهــان گرفته شــود، اظهــار کرد: این صحبت رسمی نیســت 
و به هیچ وجه مدیریت ســد زاینــده رود نباید بــه اســتان چهارمحال و 

بختیاری داده شود.
گر صحبت تغییر مدیریت سد زاینده رود و یا تغییر خط  وی افزود: البته ا
مرزی آبی اصفهان به طور رسمی مطرح شود، مدیریت استان نسبت به 
کنش نشان خواهد دارد، بنابراین نباید نسبت به صحبت های غیر  آن وا

کنش نشان داد. کارشناسی وا
کید کرد: بیــش از ۹۵ درصد حوضــه زاینــده رود در محدوده  زینلیان تأ
اســتان اصفهان قرار دارد و به همین دلیل مدیریت ســد زاینــده رود در 

اختیار اصفهان است.
         اجازه تغییر مدیریت سد زاینده رود را نمی دهیم

همچنین عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان 
کنش به نامه نماینده کشــاورزان چهارمحال گفت: مدیران ملی  در وا
باید تصمیم گیری و اعام کنند که چند درصد آب زاینده رود مربوط به 
اصفهان و یا چهارمحال است و وزیر نیرو باید این موضوع را مدنظر قرار 

دهد. امیدواریم وزیر نیرو مشکل زاینده رود را در حوزه ملی حل کند.
حسین وحیدا درباره تغییر مدیریت سد، گفت: امکان ندارد چنین اتفاقی 

رخ دهد و اصفهان چنین اجازه ای نخواهد داد.
عضو هیئــت مدیــره نظام صنفــی کشــاورزان اســتان اصفهــان گفت: 
همان نهادی که برای خط لوله یزد تیم محافظت در نظر می گیرد باید از 

محدوده سد زاینده رود نیز نگهداری کند.
کنش مدیریت اســتان نســبت به ایــن نامه، اظهــار کرد:  وی دربــاره وا
مدیریت استان در این مواقع گاهی ماحظات سیاسی را در نظر می گیرند 
و البته نباید نسبت به گفته های یک عضو صنف کشاورزان حساس شد 

به هر جهت ما خواهان تأمین امنیت آب استان اصفهان است.

نمایشگاه بین المللی اصفهان میزبان فعاالن تجهیزات 
سرمایشــی و گرمایشی بیستمین نمایشــگاه این نوع 

تجهیزات در اصفهان است.
 به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، 
در این رویداد اقتصادی محصوالت، خدمات و دستاورد های ۹۸ برند و 
شرکت معتبر از استان های اصفهان، البرز، تهران، مشهد، گیان، قزوین، 
چهارمحال و بختیاری و هرمزگان )کیش( در ۱۵ هزار مترمربع فضای مفید 

نمایشگاهی عرضه شده است.
تولید تجهیزات سرمایشی و گرمایشــی، سیستم های هوشمند کنترل 

گرمایــش، انرژی هــای نــو و تجدیدپذیر، سیســتم های تهویــه مطبوع، 
کش و دمپر، سیســتم های هوشــمند کنترل ســرمایش، انواع  انــواع هوا
شیرآالت ساختمانی و صنعتی، انواع پمپ و فیلتر، تجهیزات تصفیه آب، 
سیستم های فاضابی و رسوب زداها، انواع عایق های صوتی و عایق های 
رطوبتی از جمله دستاورد های عرضه کنندگان در این دوره از نمایشگاه 

است.
بیستمین نمایشگاه تجهیزات سرمایشی و گرمایشی تا پانزدهم بهمن از 
ساعت ۱۰ تا ۱۸ در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در 

کمربندی شرق، روبروی منطقه روشن دشت دایر است.

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان گفت: در جلسه 
هم اندیشی مدیران شهری با معتمدان محات وحید و 
فرح آباد، پروژه های مورد نیاز این دو محله اولویت بندی 
شد. احمد رضایی اظهار کرد: با توجه به شعار “اصفهان من شهر زندگی” 
برای اداره شهر اصفهان الگوی “شهر همگرا” برنامه ریزی شده است که 
نخستین گام آن همگرایی، همدلی و همراهی است و یکی دیگر از اصول 
شهر همگرا، مشارکت جویی و مشارکت پذیری است؛ در این راستا هر چه 
بتوانیم از مشارکت مردم برای عمران منطقه استفاده کنیم به نتایج بهتری 
دست خواهیم یافت. وی تصریح کرد: محله محوری در ارائه خدمات به 

شهروندان و همکاری آن ها برای پیشبرد اهداف نقش بسزایی دارد و زمینه ساز ارتقای سطح تعلق شهروندان 

نسبت به محل زندگی خود است. مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان 
افزود: آزادســازی گلوگاه ها، احداث باشــگاه ورزشــی، ایجاد فضای سبز و 
محیط های مفرح و شاد برای اهالی محل و احداث ورزشگاه و فرهنگسرا 
از جمله مطالبات مردم این محات اســت. وی خاطرنشــان کرد: طبق 
تصمیم مدیران شهری بر آن هستیم در هر محله پاتوق گنجینه های آن 
محله را ایجاد کنیم تا کهن ساالن آن محله در فضای دوستانه برنامه های 

فرهنگی، ورزشی و پزشکی متناسب با سن خود را داشته باشند.
رضایی اظهار کرد: طرح آزادســازی گلوگاه ها هر ساله مورد توجه منطقه 
پنج قرار گرفته است، این محات در چند نقطه با مشکل گلوگاهی مواجه 

بوده اند که به زودی آزادسازی آن ها انجام می شود.

بازگشایی زاینده رود با تصمیم کارشناسی؛

اجازه تغییر مدیریت سد زاینده رود را نمی دهیم

عرضه برند های وطنی در رویدادی اقتصادی :

گشایش نمایشگاه تجهیزات سرمایشی وگرمایشی در اصفهان

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان خبر داد:

اولویت بندی پروژه های دو محله وحید و فرح آباد

خبر

خبر

خبر

۱۲پروژه شرکت آبفای کاشان
 به ارزش ۳۶۵ میلیارد ریال
 افتتاح و کلنگ زنی می شود

۲۷ طرح در خور و بیابانک
 آماده بهره برداری

استفاده از پساب 
برای توسعه مجتمع 

کویر آران وبیدگل فوالد 

تنور داغ تولید نان خانگی
 در خمینی شهر
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وزیر کشور:

اختیار تعطیلی مدارس با استانداران نیست
کید کرد: به استانداران  وزیر کشور تا
اختیاری برای تعطیلی سراســری 
مدارس در اســتان ها داده نشده و 
استانداران تنها می توانند برای مدرسه ای خاص که 

تعداد افراد مبتا زیاد می شود، تصمیم گیری کنند. 
به گزارش ایسنا، احمد وحیدی در حاشیه جلسه قرارگاه 
ستاد ملی مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران در تشریح 
مصوبات این جلسه گفت: موضوعات مطرح شده در 
جلسه امروز سه شنبه بیشتر حول تشدید امیکرون بود 
و بر اساس آمارهای وزارت بهداشت در حال حاضر به 
شدت شاهد رشد امیکرون و مراجعات فراوان هستیم 
و قبا نیز هشدار مراقبت در این خصوص داده شده بود.
         عدم اعمال مقررات بهداشــتی یکــی از عوامل 

اصلی رشد امیکرون
وی افزود: عدم اعمال مقررات بهداشتی دراین جلسه 
یکی از عوامل اصلی رشد امیکرون اعام شد در حالی که 
پیشتر نیز از مردم، اصناف و ادارات خواسته شده بود 
که رعایت پروتکل های بهداشتی را در دستور کار خود 
قرار دهنــد. وحیدی در خصوص رنگ بندی شــهرها 
و افزایش تعــداد شــهرهای قرمز نیز گفت: متاســفانه 
شــهرهای قرمز و نارنجی افزایش پیدا کرده به شــکلی 
که در حال حاضر ۱۷ نقطه قرمز اعام شــده اســت. اما 
هنوز در رابطه با ترددها و محدودیت ترددها تصمیم 
خاصی گرفته نشده البته بنایی هم فعا برای اعمال 
محدودیت ها وجود ندارد. وی در خصوص تعطیلی 
مدارس و اختیار استانداران نیز گفت: به استانداران این 

گر در مدرسه خاصی معلوم شد که  اختیار داده شده که ا
بیماری پیدا شده اوال نباید فرد حضور پیدا کند و باید 
گر تعداد  خود قرنطینه را برای مدت ۵ روز انجام دهد اما ا
مبتایان بیشتر شد استاندار اختیار دارد برای تعطیلی 

تا مدت خاصی برای آن مدرسه تصمیم گیری کند. لذا 
تصمیم گیری سراسری در یک استان برای تعطیلی 
مــدارس وجود ندارد چنیــن اختیاری به اســتانداران 
گر فردی عائم داشته  داده نشده است. وی ادامه داد: ا

باشد تا ۵ روز مرخصی کفایت می کند و این موضوع را 
باید به عنوان خود قرنطینه اجرایی کند ما اجازه دستور 
کلی و سراسری در استان برای تعطیلی تمام مدارس را 

نداده ایم و چنین اختیاری داده نشده است.

خبر

معاون امــداد و نجات جمعیت هال احمر اســتان 
اصفهان از امدادرسانی این جمعیت به ۴۰۶ آسیب 
دیــده ناشــی از ۷۰ حادثــه در هفتــه اول بهمــن مــاه 

خبر داد.
 داریوش کریمی در خصوص وضعیت امدادرسانی جمعیت هال احمر 
استان اصفهان گفت: پوشش امدادی ۷۰ حادثه در هفته گذشته انجام 
شده اســت و ۴۰۶ آسیب دیده ناشــی از حادثه در این مدت از خدمات 
امدادی هال احمر استان اصفهان بهره مند شدند و حوادث جاده ای 

با ۲۸ حادثه همچنان بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.
او در مورد حوادث تحت پوشش جمعیت هال احمر استان از روز شنبه 

جاده ای، ۱۳ خدمات حضوری، هفت حادثه شــهری، ۱۴ حادثه برف دوم تا جمعه هشــتم بهمن ماه، می گوید: در این بازه زمانی ۲۸ حادثه 
ک و هشت حادثه صنعتی به وسیله نیرو های امدادی جمعیت  و کوال

هال احمر استان پوشش داده شده است.
در امدادرسانی به حوادث رخ داده تعداد نجات یافتگان ۴۸ نفر بودند که 
از این تعداد ۳۱ نفر به بیمارستان ها منتقل شدند و ۱۷ نفر خدمات درمانی 

سرپایی دریافت کردند.
معاون امداد و نجات جمعیت هال احمر استان اصفهان گفت: از مردم 
به ویژه شهروندان تقاضا می شود ضمن رعایت نکات ایمنی در صورت 
بروز هرگونه حوادث احتمالی، بافاصله با تلفن ۱۱۲ ندای امداد جمعیت 

هال احمر تماس بگیرند.

خبر

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی اصفهان 
در خصــوص ارســال پیامک هــای کاهبــرداری 

هشدار داد. 
محمد محســنی اژیه  گفت:همــه پیامک های 
ارسالی از ســامانه های قضائی فقط با سرشماره 

ADLIRAN است.
چندی پیش برای برخی شهروندان اصفهانی از 
خطوط ناشناس پیامک های جعلی کاهبرداری 
ارســال شــده بــود کــه موضــوع از طــرف معــاون 
پیشــگیری از وقــوع جــرم دادســتانی اصفهــان 

پیگیری شد.
بــه گفتــه او با اینکــه پیامک هایــی کــه دارای 
لینک پرداخت وجه هســتند، جعلی و با هدف 
کاهبــرداری و یــا هک گوشــی مخاطب اســت و 
شــهروندان بایــد از ورود بــه لینک هــای موجود 

در پیامک هــای ارســالی از خطــوط ناشــناس یا 
پیامک هــای حاوی لینــک از مخاطبیــن که به 
صورت نامتعارف و با محتوای خاص درخواست 
ورود به لینک های ارســالی را داشــته خودداری 

کنند.
هرگز در طرف دستگاه قضائی برای ارسال پیامک 

از سیم کارت شخصی استفاده نمی شود.

مدیــرکل انتقــال خون اســتان اصفهــان گفت: 
ذخیــره خــون اســتان اصفهان حــدود ســه روز 
اســت و در وضعیــت مطلوبــی بــه ســر نمی برد. 
کننــدگان همــه گروه هــای خونی  نیــاز بــه اهدا
کننــدگان بــار اولــی، وجــود دارد.  بــه ویــژه اهدا
کت  کت بــه روش »آفرزیــس«، پا در اهــدای پا
کیفیت تری بــا کمترین عــوارض به فرد  خون با

تزریق شود.
علی فتوحــی درخصوص میــزان ذخیــره خون 
استان اصفهان اظهار کرد: ذخیره خون استان 
اصفهــان درحال حاضــر حدود ســه روز اســت و 
در وضعیت مطلوبی به سر نمی برد. با توجه به 
افزایــش جراحی هــای الکتیو به همــراه مصرف 
کنندگان  مداوم فرآورده های خونی، نیاز به اهدا
کنندگان  همه گروه هــای خونــی بــه ویــژه اهدا
بــار اولــی وجــود دارد. مصرف کننــدگان مــداوم 
فرآورده هــای خونــی، شــامل بیمــاران خــاص، 
بیمــاران ســرطانی، بیمــاران تاالســمی ماژور و 
بیماران دارای بیماری های خون ریزی دهنده 

هستند.
وی با اشــاره به اســتفاده محــدود از پاســمای 
کوویدی افزود: اســتفاده از پاســمای کووید ۱۹ 
همچنان در دنیا وجود دارد؛ اما بســیار محدود 

شــده اســت. اســتفاده از پاســمای کوویــدی 
در ایران تقریبا از گایدالین های وزارت بهداشت 
حذف شده است اما هنوز به صورت محدود در 
برخی بیمارستان ها توسط برخی متخصصان 
استفاده می شود. در صورت نیاز و درخواست، 
زیرســاخت های آن موجــود بــوده و اســتفاده 

خواهد شد.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان ادامه داد: 
»آفرزیس« فناوری نوینی اســت که در سیستم 
انتقــال خــون مطــرح شــده و دســتگاه های آن 
در ایران موجود اســت. آفرزیس از اهدای خون 
کننده  سنتی فاصله می گیرد. در این طرح، اهدا
کردن خون کامل، براساس نیاز و  به جای اهدا
درخواست ها، خون یا فرآورده های خونی خود 
را اهــدا می کنــد. به عنوان مثــال در صــورت نیاز 
کســینه می شوند و  به پاســمای هاری، افراد وا
سپس پاسمای خون آن ها به صورت مستمر و 

هفتگی گرفته می شود.
کت خونی بــه روش  وی با اشــاره بــه اهــدای پا
آفرزیــس، خاطرنشــان کــرد: در طــرح فنــاوری 
کــت  آفرزیــس، در صــورت درخواســت بــرای پا
بــا افــراد واجــد هماهنگــی شــده و بــه صــورت 
هفتگی بنابه درخواست ســازمان انتقال خون 
کــت آفرزیس  و بیمارســتان، فــرد یک واحــد پا

اهدا می کند. 
این واحد بین شش تا هشت برابر و طبق اعتقاد 
کت باالتری نسبت  برخی افراد تا ۱۰ برابر، میزان پا
کت،  بــه روش ســنتی دارد و فــرد نیازمند بــه پا
کت خون  تنها با یــک آنتــی ژن تمــاس دارد و پا
کیفیت تری با کمترین عوارض بــه فرد تزریق  با

می شود.

مدیــرکل منابع طبیعــی و آبخیــزداری اصفهــان از 
افتتــاح ۳۱ طــرح در ۱۴ شهرســتان این اســتان بــه 

مناسبت دهه فجر امسال خبر داد. 
محمد علی کاظمی افزود: این طرح ها شامل اجرای 
بندهای سنگی و سیمانی، سازه های کنترل سیاب 
ســنگی ماتی، ســرریز باالدســت پخش سیاب، 
نهالکاری مراقبت و آبیاری در اراضی بیابانی، توسعه 
جنگل با بــذر، غنی ســازی جنــگل بابــذر، ذخیره 
نزوالت)فارو( همــراه با بذرپاشــی و بــذرکاری و کپه 
کاری اســت. وی اضافــه کــرد: طرح هــای فــوق در 
شهرستان های ســمیرم، لنجان، خور و بیابانک، 
خوانســار، گلپایــگان، اردســتان، اصفهــان، آران و 
بیــدگل، شــاهین شــهر و میمــه، نایین، کاشــان، 
دهقان، شهرضا و فریدونشهر اجرا می شود. مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان اعتبار اجرای 
پروژه های مورد اشاره را بالغ بر ۴۲.۷ میلیارد تومان 
اعام کرد و ادامه داد: مدت زمان اجرای آنها از چهار 
تا ۱۷ ماه بود. کاظمی تصریح کرد: حفاظت هرچه 
بیشتر از منابع طبیعی، کاهش خطرات سیاب، 
بیابان زدایی، توسعه پوشش گیاهی، اشتغالزایی، 
ک و بهبود وضعیت  کم شدن پدیده فرســایش خا
زیســت محیطی از جمله مهترین دالیل و اهداف 
کید بر اینکه  اجرای طرح ها به شمار می رود. وی با تا

بهبود وضعیت زیســت محیطی و پیشرفت سایر 
صنایع نیازمند حفاظت و توســعه منابع طبیعی 
است خاطرنشان کرد: بر همین اساس تخصیص 
اعتبارات مورد نیاز اصلــی ترین دغدغه این بخش 
محسوب می شود. نگاهی به وضعیت عرصه های 
کی اســت که این خطــه با ۲۴  طبیعی اصفهان حا
شهرستان، مساحتی معادل ۱۰.۷ میلیون هکتار 
دارد که بیش از ۹۰ درصــد از آن  را معادل حدود ۹.۸ 
میلیون هکتار عرصه های منابع طبیعــی و ملی و 
از این میزان حدود ۴۰۳ هزار هکتار را جنگل معادل 
)۴ درصد(، ۶ میلیون هکتار مرتع معادل )۶۴ درصد( 
و ســه میلیون هکتار بیابان معادل )۳۲ درصد( در 
برگرفته است. جنگل های استان اصفهان به طور 
عمده در ۲ شهرستان فریدون شهر با ۴۰ هزار هکتار 

و سمیرم با ۲۵ هزار هکتار قرار دارند.

ماهانه بیش از ۶۵ تن پسماند خانگی در جرقویه علیا 
تولید می شــود که در حال حاضر محل تخلیه این 
پســماند ها، مورد اعتراض اهالی روستا های خارا، 
ال ها آبــاد و مالواجــرد اســت. فرماندار شهرســتان 
جرقویه در جلسه کمیته پسماند گفت: در دهستان 
رامشــه نیز ماهانه حــدود ۶۰ تن پســماند صنعتی 
تولید و در حاشیه روستای رامشــه دفن می شود. 
محســن ریاحی افزود: شــهرداری و شرکت تعاونی 
دهیاری ها کار ساماندهی مکان فعلی را آغاز کرده اند 
و در سال ۱۴۰۱ برنامه ریزی های الزم برای جانمایی 
محل جدیدی برای دفن پسماند های خانگی اجرا 
می شود. وی گفت: بخش خصوصی فعال در زمینه 

صنایع دستی در جرقویه علیا در اقدامی مبتکرانه 
بــه صــورت آزمایشــی در روســتا های کمــال آبــاد و 
اســفنداران، با خریــد انــواع پســماند های خانگی 
مثل پوسته میوه، پاستیک و فلز از منازل، در ازای 
کاری و قلمزنی به  آن صنایع دستی ارزشمند مینا
خانواده ها می دهد. در این جلسه دهیاری روستای 
رامشه اعام آمادگی کرد که محلی را در اختیار بخش 
فعال در زمینه صنایع دستی قرار دهد تا عملیات 
جمع آوری پســماند های خانگــی در قبال صنایع 

دستی در این روستا نیز اجرا شود.
جرقویه علیا با جمعیتی حدود ۱۵ هزار نفــر دارای ۱ 

شهر و ۱۲ روستا است.

گوشی، فقط با ارسال پیامک  کالهبرداری و هک 

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان:

شرایط ذخیره خون استان مطلوب نیست

۳۱ طرح منابع طبیعی به مناسبت دهه فجر 
در اصفهان به بهره برداری می رسد

خبر

تولید ماهانه بیش از ۶۵ تن پسماند خانگی 
در جرقویه علیا 

خبر

مســائل و مشــکات عمرانی و اداری حوزه 
بهداشــت و درمان شهرســتان در نشست 
فرمانــدار با رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 

مورد بررسی قرار گرفت. 
محمدعلــی احمــدی فرمانــدار اصفهــان 
در جلســه ای کــه بــا حضــور دکتــر شــیرانی 
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
برگزار شــد حــل مســائل و مشــکات حوزه 
ســامت شهرســتان بویژه بخش مرکزی را 

پیگیری کرد.
در این جلســه، رفع کمبود نیروی انســانی 
کز درمانی شــهر زیار و روســتای دستجا  مرا
کادر  لــزوم حضــور مســتمر  و همچنیــن 
درمان در درمانگاه شــبانه روزی شــهر زیار 
و روســتای دســتجاء و تجهیــز داروخانــه 
روســتا های پیلــه وران و دشــتی پیگیــری 

شد.
کیــد بر ارائه مطلوب  فرماندار اصفهان با تا
خدمات درمانی بهداشــتی به شهروندان 
گفت: تامیــن نیاز هــای خدماتی مــردم در 
حوزه درمان و ســامت وظیفه مســئولین 
بــوده و در ایــن مســیر تمــام تــاش خــود را 

خواهیم داشت.
احمــدی بــا اشــاره بــه افزایــش جمعیــت 
شهرک شــهید کشــوری و ضرورت احداث 
ســاختمان مرکــز ســامت گفــت: در تاش 
هســتیم با همــت دانشــگاه علوم پزشــکی 
عملیــات اجرایــی ســاخت مرکــز ســامت 
شــهرک شــهید کشــوری همزمــان با ایــام 
اهلل دهه فجر و ســالروز پیروزی شکوهمند 

انقاب اسامی آغاز شود. 
در این جلســه مقرر شــد عملیــات اجرایی 
ساخت بیمارستان بهارستان و همچنین 
پایگاه اورژانس شهید کشــوری پیگیری و 

ع وقت آغاز شود. در اسر
مجوز ســاخت یک بیمارســتان با ظرفیت 
۲۵۰ تخــت خواب بســتری در شــهر جدید 
بهارستان توسط وزارت بهداشت و درمان 
صادر شــده اســت و بر اســاس تفاهم نامه 
انجــام شــده بیــن شــهرکت عمــران شــهر 
جدید بهارســتان و دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان قرار است این بیمارستان توسط 
شــرکت عمران شــهر بهارســتان ســاخته و 
توســط دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهان 

تجهیز شود.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
گفــت: بیمارســتان های مدنظــر کرونــا در 

حالت آماده باش قرار گرفتند. 
 شــاهین شــیرانی در خصــوص اوج گیــری 
شــیوع کرونــا در کشــور گفــت: در وضعیت 
فعلی چنــد شــهر ایران تغییر رنــگ دادند، 
رنگ بندی که بر اســاس رویه سابق مبنی 
بر تعــداد بســتری و بیماران بدحال اســت 
و مــا نبایــد خیلــی راحــت فریب ایــن رنــگ 
بندی را بخوریــم و بگوییم وضعیت ما آبی 

یا زرد است.
در اصفهان ســویه غالب امیکرون اســت و 
در هفته های اخیر رشد شیوع این ویروس 
بســیار بیشــتر شــده اســت و بــه دنبــال آن 
تعــداد مبتایــان نیــز افزایش یافتــه، یعنی 
گــر دو هفتــه پیــش ابتــای روزانــه ۱۰۰ نفر  ا
بوده ایــن رقم به ۶۰۰ نفر رســیده اســت که 

رشد ۶ برابری را نشان می دهد.
اومی گویدما نمی گوییم موج ششم شروع 
شــده، اما ایــن رشــد مبتایــان بــه معنای 
آماده بــاش همــه بخش ها اســت و در این 
مســیر الزم اســت مــردم نســبت بــه تزریق 
دوز ســوم توجه جدی داشــته باشند، زیرا 
تنها راه مقابله با این سویه ماسک، فاصله 

کسن است. اجتماعی و دوز سوم وا
شــیرانی گفت: درســت اســت کــه از لحاظ 
آماری امیکرون مرگ و میر کمتری دارد، اما 
وقتی تعداد مبتایان افزایش یافت تعداد 
بســتری ها بــا وجــود درصــد کمتــر همــان 
مقدار خواهد شــد، یک نفر مــرگ و میر نیز 

برای ما یک نفر است و اهمیت دارد.
کسن گفت:  او در خصوص سبد انتخاب وا
کســن ها  ما در حــال حاضــر تقریبــا همه وا
کســن  را داریــم، دیــروز نیــز یــک محولــه وا
آســترازانکا وارد اســتان شــد، غالبا ایــن 
کسن برای افرادی استفاده می شود که  وا
قصد خروج از کشور را دارند و برتری نسبت 

کسن های دیگر ندارد. به وا
بــه گفتــه رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
بیمارســتان های مدنظــر، در  اصفهــان 
صورت افزایش آمار بستری در حالت آماده 
باش قــرار گرفتنــد، هنوز بــا مــوج واضحی 

روبه رو نشده ایم، اما آماده باش هستیم.

رفع کمبود نیروی انسانی 
کز درمانی  در مرا

کرونا  آیا موج ششم 
به اصفهان رسیده است؟ 

امدادرسانی هالل احمر اصفهان به ۴۰۶ آسیب دیده ناشی از حوادث

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

کبر مطلبی فشارکی به شناسنامه  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۰۲۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ هیات یک آقای ا
شماره ۷ کدملی ۵۶۵۹۵۴۶۹۹۴ صادره اصفهان فرزند عباس بصورت ششدانگ یکباب کارگاه به 
ک شماره ۸۵ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت  مساحت ۱۲۹/۰۹ مترمربع از پا
کبر و حسین و علی محمد فشارکی و حسینعلی  ک شمال اصفهان مالکیت رسمی آقایان ا اسناد و اما
گهی می شود.  گذار گردید. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ مصری پور وا

درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان  انتشار اولین آ
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 
ک شمال  نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ - رییس اداره ثبت اسناد و اما

اصفهان موسوی - ۱۲۷۰۸۷۴ / م الف

آگهی

مدیرکل کمیتــه امداد اســتان اصفهــان گفت: 
در دهــه فجــر ۵۰۰ واحــد مســکونی بــا در نظــر 
گرفتن اولویت مناطق محروم بهره بــرداری و به 

گذار خواهد شد. مددجویان وا
ع ضمن تبریک فرارسیدن ایام دهه فجر  کریم زار
و ســالگرد پیروزی انقاب اســامی، اظهــار کرد: 
کمیته امداد همواره برای رفع نیاز مددجویان، 
با فراهم ســاختن زمینه هــای بهره گیری هر چه 
بیشــتر نیازمندان جامعــه از امکانــات خدماتی 
و رفاهــی، اقدامــات مؤثری انجــام داده و ســال 
جــاری نیــز در کارگروه همیــاری و ســازمان های 
حمایتی اســتان در تاش بــرای تقویت نهضت 

خدمت رسانی به مردم است.
وی با بیان اینکه در ایام سالگرد پیروزی انقاب 
اســامی، ۵۰۰ واحــد مســکونی بهره بــرداری و 
گــذار خواهد شــد، افــزود: در  بــه مددجویــان وا

گذاری این واحدهای  شرایط اقتصادی فعلی، وا
مســکونی بــه مددجویان تحــت حمایــت که با 
اولویــت مناطــق محــروم صــورت گرفته اســت، 
می توانــد بــه تقویــت امیــد و نشــاط اجتماعــی 

کمک کند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان 
اصفهان با اشاره به اینکه خدمت به نیازمندان 
محــدود  خــاص  موقعیت هــای  و  زمــان  بــه 
نمی شود، ادامه داد: در سال جاری تاش شد با 
همکاری خیران و همکاری ۵۱۳ مرکز نیکوکاری، 

خدمات مطلوبی به محرومان ارائه شود. 
در ایام دهه فجر نیز با افتتــاح ۱۷ مرکز نیکوکاری 
دیگر در ســطح اســتان که شــش مرکز به صورت 
تخصصی در حوزه های درمان، زکات و فرهنگی 
فعالیت خواهند داشت، این مسیر ادامه خواهد 

یافت.

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از دستگیری 
عامل اصلــی راه انــدازی یک شــرکت هرمی و ۵۰ 
عضو این شــرکت با اقدام هوشــمندانه مأموران 

پلیس امنیت عمومی اصفهان خبر داد.
سردار محمدرضا میرحیدری اظهار کرد: مأموران 
پلیــس امنیت عمومی اســتان اصفهــان متوجه 
شدند زنی به صورت غیرمجاز اقدام به راه اندازی 
شرکت بازاریابی شبکه ای در شهر اصفهان کرده 
است و در بررسی ها و استعام های صورت گرفته 
دریافتند این شرکت فاقد هرگونه مجوز قانونی و 

فعالیت این شرکت به صورت هرمی بوده است.
وی بــا اشــاره بــه پلمــب و دســتگیری ۵۰ نفــر از 
اعضای این شرکت با حکم مقام قضائی، تصریح 
کرد: عامل اصلی راه اندازی شرکت هرمی مذکور 
دستگیر و به همراه پرونده برای انجام اقدامات 

قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
هرگونه فعالیت هرمی جرم است و برابر قانون با 
افراد فعال در این حوزه برخورد می شود، اضافه 
کــرد: عــده ای در قالــب شــرکت های بازاریابــی 
شبکه ای اقدام به فعالیت های هرمی می کنند و 
با فریب دادن افراد، به بهانه دریافت سودهای 
مــدت،  کمتریــن  در  شــدن  پولــدار  و  کان 
ســرمایه های اعضا را از آنها گرفته و زندگی شــان 
را تباه می کننــد. وی با توصیه به شــهروندان در 
خصوص تبلیغات گمراه کننده این شــرکت ها، 
خاطرنشــان کــرد: تجربه نشــان داده اســت که 
در فعالیت هــای هرمی تنها سرشــاخه ها و افراد 
اصلــی شــرکت ســود می برنــد و زیرمجموعه هــا 
ســرمایه های خــود را در مــدت کمــی از دســت 
داده و ضــرر و زیان هــای مالــی زیــادی متحمل 

می شوند.

خبرخبر
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

گذاری ۵۰۰ واحد مسکونی  وا
به مددجویان امداد در دهه فجر

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

دستگیری عامل اصلی 
و ۵۰ عضو یک شرکت هرمی در اصفهان
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5 2 فوریه     2۰22 رفهنگ
۳۲ فرصت سرمایه گذاری گردشگری اصفهان 

در نمایشگاه بین المللی تهران معرفی شد
میــراث  فرهنگــی،  مدیــرکل 
صنایع دســتی  و  گردشــگری 
فرصــت   ۳۲ گفــت:  اصفهــان 
ســرمایه گذاری و زیرســاختی اقامتی و ۴۰۰ جاذبه 
گردشــگری اســتان در پانزدهمیــن نمایشــگاه 
بین المللی گردشگری و صنایع وابسته در تهران 

به مردم و مسووالن معرفی شد. 
علیرضا ایــزدی افــزود: از جمله ایــن فرصت هــای 
کان سرمایه گذاری گردشــگری استان اصفهان 
می توان به هتل های پنج ستاره، توسعه فرودگاه 
بیــن المللــی اصفهــان، طــرح قطار ســریع الســیر 
اصفهان به تهران، تکمیل کنارگذر شرق اصفهان، 
مرکــز همایش هــای بیــن المللــی )ســالن اجاس 
ســران( اصفهان، توسعه قطار شــهری اصفهان و 

بندر خشک اشاره کرد.
وی با اشــاره به اینکه حدود ۱۱۷ طرح گردشگری 
در اســتان اصفهــان توســط بخــش خصوصــی 
در حــال اجراســت، اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا 
معرفی فرصت های ســرمایه گذاری در نمایشگاه 
بین المللی تهران، زمینه مشارکت و حضور بخش 
خصوصی بیش از پیش در این عرصه فراهم شود.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه معرفــی حــدود ۴۰۰ 
جاذبــه گردشــگری اســتان در غرفــه اصفهــان در 
نمایشــگاه بیــن المللــی تهــران، افــزود: اصفهان 
عاوه بر آثــار تاریخــی و میــراث شــاخص و جهانی 
کــه دارد از جاذبه هــا و ظرفیت هــای ناشــناخته 
بســیاری مانند حیــات اجتماعی و ســاختارهای 
فرهنگــی برخوردارســت کــه در این نمایشــگاه در 
کنار فرصت های سرمایه گذاری، معرفی می شود.
وی بــا اشــاره بــه بازدیــد معاونــان وزارت میــراث 
فرهنگــی از غرفــه اصفهــان در نمایشــگاه بیــن 
المللی گردشگری تهران، اظهار داشت: سفیران 
کشورهای مختلف و نمایندگان مجلس نیز از غرفه 

اصفهان بازدید بعمل آوردند.
کید بر اینکه یکی از بهترین و با کیفیت ترین  وی با تا
غرفه های نمایشگاه بین المللی گردشگری متعلق 
به اصفهان است، افزود: در داخل غرفه اصفهان 
یک تــور گردشــگری در فضایی به وســعت حدود 
۲۷۰ متر مربــع برای آشــنایی مردم و مســووالن با 

جاذبه های مختلف و فرصت های سرمایه گذاری 
اصفهان ایجاد شده است.

و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
صنایع دســتی اســتان اصفهــان هــدف اصلــی از 
حضــور در ایــن نمایشــگاه را همگرایی و انســجام 
صنعــت  در  خصوصــی  بخــش  و  دولــت  بیــن 
گردشــگری دانســت و خاطرنشــان کرد: تعدادی 
ازشــهرداری های اصفهــان ماننــد نجــف آبــاد، 
چــادگان، اصغرآبــاد، باغبــادران و زریــن شــهر نیز 

در این نمایشگاه حضور دارند.
ایزدی با اشاره به حضور نمایندگان اتحادیه های 
دفاتــر خدمــات مســافرتی، واحدهــای اقامتــی و 
بومگــردی و ســرمایه گــذاران در غرفــه اصفهــان، 
ادامه داد: دســتیابی به توســعه پایدار و بازاریابی 
برای بخش های فعال در زمینه گردشــگری یکی 

دیگر از اهداف حضور در این نمایشــگاه است زیرا 
با توجه بــه در پیش بودن ایــام نــوروز و در صورتی   
که شــرایط ناشــی از کرونا ایجــاد محدودیت های 
جدید نکنــد، فرصت بســیار خوبی برای توســعه 
گردشگری بویژه جذب گردشگران خارجی در بهار 

آینده ایجاد می شود.
وی خاطرنشــان کرد: همچنین ۳۲ غرفه صنایع 
دســتی از اســتان اصفهــان در نمایشــگاه صنایع 
دستی نیز که همزمان با نمایشگاه گردشگری در 
حال برگزاری است با حضور هنرمندان و معرفی و 

ارائه ظرفیت های این بخش فعال است.
وی با اشــاره به رونمایی از یکی از آثار فاخر صنایع 
دستی اصفهان در رشته معرق چرم در نمایشگاه 
بیــن المللــی تهــران، افزود: این اثر توســط اســتاد 
خوشــنویس زاده خلق شــده و از تعــداد دیگری از 

آثارشاخص هنرمندان صنایع دستی اصفهان نیز 
در این رویداد رونمایی خواهد شد.

اســتان اصفهــان بــا پنــج میلیــون نفــر جمعیــت 
به عنوان قطب گردشــگری جهان و ایــران، بیش 
از ۲۲ هــزار بنــا و اثــر تاریخــی شناسایی شــده دارد 
که از میــان آن ها افــزون بــر یک هــزار و ۸۰۰ اثر ثبت 

ملی شدند.
هفت اثر از آثار تاریخی اصفهان شامل میدان امام 
)نقش جهان(، کاخ چهل ستون، باغ فین کاشان 
و مســجد جامع و ســه قنات بــه نام هــای وزوان، 
مزدآبــاد و مــون به ثبــت جهانــی رســیده و کانون 

توجه گردشگران داخلی و خارجی است.
اقامتــگاه   ۴۴۴ هتــل،   ۱۵۰ حــدود  اصفهــان 
برمگردی، ۷۰ هتل سنتی، ۱۵۰ خانه مسافر و ۲۳۰ 

مهمان پذیر دارد.

گردشگری
در مراسمی با حضور مسئوالن آبفا، کانون پرورش 
 فکــری کــودکان و نوجوانــان و آمــوزش و پــرورش
 اســتان اصفهــان از برگزیــدگان جشــنواره های 
فرهنگی هنری »خانواده آبی« و »پرسش شادابی«  
تقدیرشد. در این مراسم با اهدای جوایزی از ۱۴ اثر 
برگزیده دومین جشنواره فرهنگی هنری »خانواده 
آبی« و ۱۸ اثر منتخب دومین »پرسش شادابی« 

تجلیل به عمل آمد.
کــه بــا  در دومیــن جشــنواره »خانــواده آبــی« 
هدف ایجــاد ســرگرمی برای خانواده هــا و آموزش 
روش های صرفه جویی در مصرف آب در شرایط 
خاص کرونایی به روش مجازی برگزار شــد تعداد 
۲۹۹  اثر در قالب دابسمش، عکس موبایلی، فیلم 
موبایلی، نمایش، اجرای عروسکی و پای صحبت 

بزرگترها به دبیرخانه جشنواره رسید.
همچنیــن در دومیــن »پرســش شــادابی« کــه 
آبان ماه امســال همزمان با نواختن زنــگ آب در 
مدارس ابتدایی توسط مدیرعامل شرکت آب و 
فاضاب اســتان اصفهان مطرح شــد تعداد ۱۵۰ 
دانش آموز، مربیان کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان و معلمان آموزش و پرورش پاسخ سوال 
»چگونه از آب حمایت کنیم تا به ایران قوی مورد 
نظر رییس جمهور محترم دســت یابیــم؟« را  به 
صورت نمایش، شعر، داستان، اجرای عروسکی، 
پویانمایــی، کلیــپ و ایــده خــاق بــه دبیرخانــه 

جشنواره ارسال کردند.  
در مراســم  تقدیــر از برگزیدگان دومین جشــنواره 
مجازی»خانــواده آبــی« و »پرســش شــادابی « 
معاون خدمات مشــترکین و درآمد شــرکت آب و 
فاضاب استان اصفهان، تبیین فرهنگ مدیریت 
مصرف در جامعه را مستلزم مشارکت دستگاه های 
مختلف از جمله آموزش و پرورش و کانون پرورش 
فکری کــودکان و نوجوانان دانســت و گفت: باید 
ارزش آب و حفــظ و نگهــداری از آن را بــا فرهنــگ 
سازی مناسب به سرمایه های فکری جامعه که 

کودکان و نوجوانان هستند به خوبی آموزش داد.
محسن صالح به موفقیت آبفا در ترویج فرهنگ 
مصــرف بهینــه آب در جامعه اشــاره کــرد و اظهار 

داشت: با اقدامات فنی و فرهنگی صورت گرفته، 
سرانه مصرف آب از ۱۸۹ لیتر در شبانه روز در سال 
۱۳۸۷ بــه ۱۵۷ لیتــر در ســال ۱۳۹۸ کاهش یافت 
که بیانگر موفقیت آمیز بودن برنامه های آموزشی 

در این زمینه است. 
در ادامه این مراسم معاون آموزش ابتدایی اداره 
کل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان  از کودکان 
و نوجوانــان به عنــوان رســانه ای قــوی یاد کــرد و 
خاطرنشــان ســاخت: با تولیــد محتوای قــوی و 
صحیح می تــوان کمــک بزرگــی به بهینه ســازی 
مصــرف آب در جامعــه کــرد و این از هوشــمندی 
مسئوالن آبفای استان است که از این رسانه قوی 

به خوبی استفاده می کنند.
لیا سادات ابطحی افزود: باید آموزه های درستی 
به کودکان و نوجوانان در زمینه مصرف درست آب 
آموزش  داد تا بتوان به ســامت  از شرایط سخت 

بی آبی گذر کرد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
استان اصفهان نیز گفت: نگاه متعهدانه و دلسوزانه 
مســئوالن آبفــای اســتان بــا اجــرای برنامه های 
گاهی بخشی به  فرهنگی، هنری و ادبی در زمینه آ
کودکان و نوجوانان به مفاهیم بهینه سازی مصرف 

آب قابل تقدیر است.
نسرین باباپور عنوان کرد: آموزش مدیریت درست 
مصرف آب با روش های خاقانه و هنری می تواند 
تاثیر به ســزایی در ارتقاء ســواد آبــی کــودکان و در 

نتیجه حفظ منابع ملی داشته باشد.

با حضور مسئوالن آبفا، کانون پرورش فکری و آموزش و پرورش 
استان اصفهان صورت گرفت؛

 تقدیر از برگزیدگان دومین جشنواره مجازی
»خانواده آبی« و »پرسش شادابی «

خبر

ســریال »جیــران« بــا پشــت ســر گذاشــتن 
حواشی مربوط به ادعایی مبنی بر تشابه با 
سریال »آهوی من مارال« حدود دو هفته 

دیگر پخش می شود.
ســریال »جیران« ساخته مشــترک حسن 
فتحی و اسماعیل عفیفه از در بستر شبکه 

نمایش خانگی منتشر خواهد شد.
زمــان اولیــه اعام شــده بــرای پخش ایــن 
ســریال تاریخــی، بیســت وچهارم دی ماه 
بود، اما در همان روز و درحالی که »جیران« 
باید هشت صبح روی پلتفرم پخش کننده 
در دسترس کاربران قرار می گرفت، منتشر 
نشد و ســاعاتی بعد روابط عمومی سریال 
کــرد: »در  در توضیح ایــن تأخیــر اعــام 
بازبینــی نهایــی ســاترا ماحظــه ای بیــان 
شــد که در حال رفع و تهیه نســخه نهایی 

هستیم.«
حاشــیه دیگــر ســریال »جیــران« ادعــای 
ســازندگان ســریال تاریخی دیگــری به نام 
»آهوی مــن مــارال« مبنــی بر شــباهت دو 
ســریال و لزوم بازبینی و حذف شباهت ها 

بود.
در ادامه، ســازمان تنظیم مقــررات صوت 
گیــر در فضای مجازی )ســاترا(  و تصویر فرا
به درخواست نویسنده ســریال آهوی من 
مارال، تشــکیل جلسه داد و شــباهت این 
کــه  کــرد  دو مجموعــه تاریخــی را بررســی 

نتیجه این بررسی اعام شد.
بر ایــن اســاس اجمــاع هــر ســه کارشــناس 
حاضــر در جلســات بــر فقــدان شــباهت 
گرته بــرداری  به نحوی کــه قابلیــت احــراز 
سریال »جیران« از طرح »آهوی من مارال« 
را داشــته باشــد، اعام و عنوان شد سریال 
حســن فتحــی و منعی بــرای صــدور مجوز 

انتشار از این حیث ندارد.
کنــون بــر اســاس آخریــن بیانیه مشــترک  ا
فیلیمو و تیــم تولیــد »جیــران« پخش این 
ســریال از تاریخ بیســت وچهارم بهمن ماه 

آغاز می شود.

سریال »جیران« یکشنبه
 ۲۴ بهمن ماه پخش می شود

سریال

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۱۷۷۰۰۰۵۵۵ مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بامعارض آقای قاسم اسماعیلی فرزند محمد 
بشماره شناسنامه و شماره ملی ۱۰۸۰۳۳۰۷۴۷  نجف آباد در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
ک ۱۹۵۱  فرعی واقع دردهق  ۴ اصلی بخش ۱۵ ثبت اصفهان به مساحت  احداثی، قسمتی از پا
۱۵۱/۳۰ مترمربع انتقالی از مالک رسمی آقای سعید راعی محرز گردیده است. دراجرای ماده یک 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و برحسب ماده ۳ 
قانون مذکور، آرائی که از طرف 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 سندمالکیت صادر 
خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت 
ک  اول: ۱۴۰۰/۱۰/۲۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ - سرپرست اداره ثبت اسناد و اما

مهردشت نصراله علینقیان - ۱۲۶۱۰۴۴ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۶۹۶۳، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۳، جلسه هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با حضور 
کنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کاسه  امضا
کبر زمان وزیری مبنی بر صدور سند  ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۷۴۷ مربوط به تقاضای آقای/خانم ا
ک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت  مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پا
ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و ماحظه تقاضای اولیه و 
مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی 
را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده 
و مستندات ضمیمه شامل سند ۳۲۵۲۲ مورخ ۴۸/۰۹/۰۶ دفتر ۷۳ و ماحظه 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 بامنازع بودن 
کبر زمان وزیری به شناسنامه شماره ۰ کدملی  تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم ا
۱۲۸۴۴۷۹۰۷۲ صادره فرزند عبدالحسین نسبت به ۲ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه 
ک شماره ۸۸ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک  به مساحت ۵۹/۲۳ مترمربع پا
خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس، دراجرای 
ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین 
ک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی  نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و اما
نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار 
ک  نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ - رییس اداره ثبت اسناد و اما

خمینی شهر سیدامیرحسین حسن زاده - ۱۲۶۰۷۴۳ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۶۹۶، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۳، جلسه هیأت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با حضور 
کنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کاسه  امضا
۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۷۴۸ مربوط به تقاضای آقای/خانم رسول زمان وزیری مبنی بر صدور سند 
ک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت  مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پا

ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و ماحظه تقاضای اولیه و 
مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی 
را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده 
و مستندات ضمیمه شامل سند ۳۲۵۲۲ مورخ ۴۸/۰۹/۰۶ دفتر ۷۳ و ماحظه 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 
ع  به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بامناز
بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم رسول زمان وزیری به شناسنامه شماره 
کبر نسبت به ۲ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه  ۰ کدملی ۱۲۸۵۱۰۷۵۱۹ صادره فرزند ا
ک شماره ۸۸ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک  به مساحت ۵۹/۲۳ مترمربع پا
خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس، دراجرای 
ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین 
ک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی  نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و اما
نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار 
ک  نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ - رییس اداره ثبت اسناد و اما

خمینی شهر سیدامیرحسین حسن زاده - ۱۲۶۰۷۶۲ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۶۹۶۵، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۳، جلسه هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با حضور 
کنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کاسه  امضا
۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۷۴۹ مربوط به تقاضای آقای/خانم مسعود زمان وزیری مبنی بر صدور 
ک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت  سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پا
ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و ماحظه تقاضای اولیه و 
مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی 
را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده 
و مستندات ضمیمه شامل سند ۳۲۵۲۲ مورخ ۴۸/۰۹/۰۶ دفتر ۷۳ و ماحظه 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 
ع  به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بامناز
بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم مسعود زمان وزیری به شناسنامه شماره 
کبر نسبت به ۲ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه  ۰ کدملی ۱۲۷۱۱۹۰۰۳۶ صادره فرزند ا
ک شماره ۸۸ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک  به مساحت ۵۹/۲۳ مترمربع پا
خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس، دراجرای 
ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ 
ک وفق مقررات پس از طی تشریفات  آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و اما
ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ 
انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ - رییس اداره ثبت اسناد و 

ک خمینی شهر سیدامیرحسین حسن زاده -  ۱۲۶۰۷۶۸ / م الف اما

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

خ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ هیات یک آقای علی شهابی به  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۷۹۷ مور
شناسنامه شماره ۵۸ کدملی ۴۶۲۲۲۸۵۸۹۴ صادره شهرکرد فرزند حسن بصورت ششدانگ 
ک ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵  یکباب ساختمان به مساحت ۱۲۸/۶۲ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و استشهادیه محلی مع الواسطه  اداره ثبت اسناد و اما
گذار گردید.  از مالکیت حسن طاهری موضوع سند انتقال ۹۵۲۳۴، ۸۰/۴/۵ دفتر ۹ اصفهان وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص  لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ

گهی به مدت  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
ک  نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ - رییس اداره ثبت اسناد و اما

شمال اصفهان موسوی - ۱۲۶۱۵۷۹ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز 
ک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم  گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اما
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض  متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ  خود را در اداره ثبت اسناد و اما
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۵۱۲۴ مورخه 
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ آقای یداله قادری نجف آبادی فرزند نصراله ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۰۹/۷۰ 
ک شماره ۶ فرعی از ۷۳۴  اصلی واقع در قطعه ۴ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک  مترمربع قسمتی از پا
اصفهان - متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۷۰۷۹۹/  م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بامعارض 
ک موردتقاضا به شرح زیر به  متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اما
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به  منظور اطاع 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 اما
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای 
شماره ۱۱۰۹ مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ آقای محمدکریم بهادر نجف آبادی فرزند محمد ششدانگ 
ک شماره ۴۹۰  اصلی واقع در قطعه۶  یکبابخانه به مساحت ۲۸۴/۹۵ مترمربع قسمتی از پا
بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ - حجت اله کاظم زاده اردستانی 

سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۶۹۹۵۱/ م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۷۲۹۳، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵، رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه 
شده و مستندات ضمیمه به موجب ثبت و صفحه ۱۵۴ دفتر ۱۵۴ و ماحظه 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 
ع  به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بامناز
بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم عبداله مختاری به شناسنامه شماره ۱۱۴۷ 
کدملی ۱۱۴۲۲۳۹۶۵۹ صادره فرزند علی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
ک شماره ۲۹۰ فرعی از ۱۱۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک  ۱۸۵۵/۶۰ مترمربع پا
خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه 

ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل به موجب ثبت و صفحه ۱۵۴ دفتر ۱۵۴ و ماحظه 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 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم فرزانه مختاری به شناسنامه  بامناز
شماره ۷۰۱ کدملی ۱۱۴۱۷۲۰۶۹۸ صادره فرزند علی یک و نیم دانگ از ششدانگ یک قطعه باغ 
ک شماره ۲۹ فرعی از ۱۱۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه  به مساحت ۱۸۵۵/۶۰ مترمربع پا
ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. رای هیات: باتوجه به 
تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل به موجب ثبت و صفحه ۱۵۴ دفتر ۱۵۴ و ماحظه 
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 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم علی مختاری به شناسنامه  بامناز
شماره ۱۷ کدملی ۱۱۴۰۹۵۸۰۸۹ صادره فرزند عبداله یک و نیم دانگ از ششدانگ یک قطعه باغ به 
ک شماره ۲۹۰ فرعی از ۱۱۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه  مساحت ۱۸۵۵/۶۰ مترمربع پا
ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طولهای ۳۹/۱۱ 
ک ۲۸۹ فرعی، شرقا در ۴ قسمت که قسمت اول به صورت پخی  متر و ۲/۴۹ متر دیوار به دیوار پا
شکل می باشد به طولهای ۰/۴ متر و ۱۲/۲۴ متر  و ۹/۴۴ متر و ۹/۱۷ متر دیوار است به گل انداز 
کی می باشد، غربا در ۷ قسمت اول به طول  جوی، جنوبا به طول ۴۳/۸۸ متر دیوار است اشترا
۶/۶۷ متر دیوار است به گل انداز جوی دوم به طول ۱۲/۷۸ متر درب و دیواریست به گل انداز 
جوی سوم به طول ۱۹/۵۱ متر دیواریست به گل انداز جوی چهارم به طول ۱/۵۱ متر دیواریست 
به گذر پنجم که شمالیست به طول ۰/۳۸ متر دیواریست به گذر ششم و هفتم به طور شکسته و 
به طول های ۲/۶۶ متر و ۱/۸۱ متر درب و دیواریست به گذر، حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده 
۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه 
ک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت  اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و اما
به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
ک خمینی  ۱۴۰۰/۱۱/۱۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ - رییس اداره ثبت اسناد و اما

شهر نبی اله یزدانی - ۱۲۶۹۷۲۳ / م الف

گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 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 بامعارض 
ک موردتقاضا به شرح زیر به  متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و اما
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت  منظور اطاع 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 تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت  به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اما
یکماه از تاریخ تنظیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. ردیف ۱( رای 
شماره ۱۳۲۸۷، ۱۴۰۰/۱۱/۳ هیات سوم آقای مهدی خدائی سبدانی به شناسنامه شماره ۴۰ 
کدملی ۱۲۹۰۸۳۵۷۱۳ صادره اصفهان فرزند عباس نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
ک شماره ۳۱ اصلی واقع در اصفهان  یکباب ساختمان به مساحت ۱۱۴/۳۰ مترمربع از پا
بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مالک رسمی صدیقه اخاقی بموجب 
سند انتقالی ۳۵۶۵ مورخ ۱۳۲۷/۰۴/۱۴ دفترخانه ۲۵ اصفهان ردیف ۲( رای شماره ۱۳۲۸۸، 
۱۴۰۰/۱۱/۳ هیات سوم خانم ام البنین مزروعی به شناسنامه شماره ۱۲۷۱۷۵۳۱۹۷ کدملی 
۱۲۷۱۷۵۳۱۹۷ صادره اصفهان فرزند علیرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ک شماره ۳۱ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴  ساختمان به مساحت ۱۱۴/۳۰ مترمربع از پا
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مالک رسمی صدیقه اخاقی بموجب سند انتقالی 
۳۵۶۵ مورخ ۱۳۲۷/۰۴/۱۴ دفترخانه ۲۵ اصفهان تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳، 
ک غرب  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ - شهریاری رییس منطقه ثبت اسناد و اما

اصفهان - ۱۲۷۰۹۳۸ / م الف

آگهی
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ورزش6 2 فوریه     2۰22
بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن:

نیم فصل دوم دل هواداران را شاد می کنیم
»ســه ســال اســت ذوب آهــن 
آن طور کــه باید و شــاید، نتیجه 
نگرفته و امســال هم نســبت به 
دو سال قبل عملکرد بهتری داشته است. شرایط 
کمی بهتر شــده اما هنوز باید گفت که این جایگاه 

واقعی و لیاقت اصلی ذوب آهن نیست.«
تیــم ذوب آهــن اصفهــان نیــز ماننــد دیگــر تیم ها 
فعالیت های خود را برای جذب بازیکن در پنجره 
نقل و انتقاالتی زمســتانی آغاز کرده اســت؛ اما به 
نظر می رسد نبود اعتبار مناسب و پیشنهاد باالی 
بازیکنان لیگ برتری، کار را برای ترانســفر بازیکن 
به ایــن تیــم بــرای حضــور قدرتمنــد در نیم فصــل 
دوم سخت کرده است. برخی خریدهای ابتدای 
فصــل کادر فنــی ذوب آهــن نتوانســت انتظــارات 
فوتبال دوســتان را برآورده کند و تعدادی از آن ها 
در لیست خروجی تارتار قرار گرفتند. این در حالی 
اســت که یکی از خطــوط مطمئن تیــم ذوب آهن 
در نیم فصــل اول، خــط دفاعی این تیم بــود که با 
حضور بازیکنــان تازه وارد و قدیمــی، معضل های 
احتمالــی تــا حــدودی مرتفــع شــد. در همیــن 
خصوص با محمد قریشــی، یکی از بهترین نفرات 
گاندوها در لیگ بیست ویکم به گفت وگو نشستیم 

که در ادامه می خوانید:
         ابتدا از نیم فصل اول بگویید. وضعیت 

ذوب آهن در دفاع خیلی بهتر از دیگر خطوط 
بود و یکی از بهترین مهره های تیم بودید. 

وضعیت را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیم فصــل اول با توجــه بــه تغییرهایی که در ســه 
جایــگاه بازیکــن، کادر فنــی و مدیریت داشــتیم، 
هماهنگ شدن همه مجموعه با هم کمی سخت 
بــود. حــدود ۱۵ بازیکــن از تیــم رفتنــد و بازیکنان 
جدیــد اضافــه شــدند؛ از طــرف دیگــر کادر فنــی 
تمــام تــاش خــود را داشــت. بــه نظــر می رســید 
زمان بیشــتری برای هماهنگ شــدن نیــاز بود تا 
انتظــارات برآورده شــود. درســت اســت در برخی 
بازی ها بازیکنان اشــتباهاتی را داشتند و موجب 
شــد تیم نتواند نتیجه بگیرد، اما بــرای نیم فصل 
دوم با توجــه بــه بازیکنانــی که قرار اســت بــه تیم 
اضافه شــوند، امیدوارم به خوبی ایــن روند پیش 
رود. ایــن را بایــد بگویــم کــه تمــام تــاش خــود را 
می کنیــم تــا نتایــج نیم فصــل اول جبــران شــود و 

ذوب آهن را به جایگاه اصلی خود برسانیم.
         تمرینات تیم شروع شده و تعدادی از 
بازیکنان در لیست خروجی قرار گرفتند. 

فکر می کنید بازیکنان جایگزین می توانند 

انتظارات را برآورده کنند؟ حتی درخصوص 
مهره های جذب شده انتقادهای زیادی 

ح شد. نظر شما در این خصوص  مطر
چیست؟

ایــن یک بحــث تخصصی اســت کــه بــه کادر فنی 
ارتباط دارد. مربیان تیم کاما به شــرایط اشــراف 
دارنــد و براســاس آن بازیکــن جــذب می کننــد. 
ممکــن نیســت همین طــور بــه قضاوت نشســت 
که فــان بازیکــن عملکــرد خوبــی نــدارد. درواقع 
مهم ایــن اســت کــه انتظــار مربــی تیــم از بازیکــن 
چیســت و قصــد دارد چــه عملکــردی در زمیــن 
کافــی  داشــته باشــد. بــه نظــر می رســد همیــن 
باشد. اینکه می گویند بازیکن چقدر قیمت دارد، 
کجا توپ می زده یا چه تعداد گل به ثمر رســانده، 
زیاد مهم نیســت. طــی چند ســال اخیر، اســم ها 
درخشش خاصی نداشــته اند؛ بلکه بیشتر تمرکز، 
تاش و ســرحال بودن بازیکن اســت که می تواند 
انتخاب یا خرید خوب را نشان دهد. مطمئنا آقای 
تارتار با توجــه به نیازهایــی کــه دارد، خریدهایی 
را انجــام می دهــد. امیــدوارم بازیکنــان مدنظــر 
ســرمربی با کمک باشــگاه بتوانند جذب شوند تا 
در نیم فصــل دوم، هم بــازی خوبــی را بتوانیم به 

نمایش بگذاریم و هم نتایج خوبی کسب کنیم.
         خریدهای تارتار نشان می دهد سرمربی 
تیم در خط دفاعی، به ویژه مدافعان مرکزی 
مشکلی نداشته است. وضعیت خط دفاع 

تیم را چطور می بینید؟
کــه خیلــی دوســت داشــتم  واقعیت ایــن اســت 

فضایی فراهم شــود تا در این مــورد صحبت کنم. 
تارتــار، خــودش یک مربــی فنی اســت و بــودن در 
کنــارش موجب شــده نکات زیــادی را یــاد بگیرم. 
از طرف دیگر دســتیار تارتار یعنی حســین معمار، 
کمک های زیــادی را به ما کــرده اســت. معمار در 
پســت دفــاع قبــا کار کــرده و بــه جــرأت می توانم 
بگویــم امســال پیشــرفت چنــد ســطحی خــود را 
مدیون ایشان هســتم. این مربی از ابتدای فصل 
برای خط دفاعی وقت گذاشــت و بعــد از تمرین، 
گر در  تمام نکات مورد نیــاز را به مدافعــان گفت. ا
خط دفــاع نقــاط قوتی وجــود داشــته، همگی به 

دلیل حضور این مربی است.
         فکر می کنید چرا خط هافبک و خط حمله 

به این سطح نرسید؟
همه بازیکنان زحمت می کشــند و شــرایط خوب 
اســت؛ امــا در برخــی پســت ها مطمئنــا شــرایط 
سخت تر بوده و انتظارات بیشتر است. فکر می کنم 
اشــتباهات فــردی در ایــن پســت ها بیشــتر بــوده 
است. البته همه، مسئول این شرایط هستیم اما 
مطمئنا در نیم فصل دوم بهتر می شویم؛ درواقع 

با پختگی بیشتر اشتباهات به حداقل می رسد.
          از نیم فصل دوم صحبت کردید. فکر 
می کنید این امکان وجود دارد ذوب آهن 

در پایان 14 هفته باقی مانده نیم فصل دوم 
جایگاه خوبی در جدول پیدا کند؟

کــه کادر فنــی جدیــد آمــد، هــدف مــا  از روز اول 
جایگاه هــای میانــی یــا بقــا در لیــگ برتــر نبــود. از 
همــان روز هــدف کســب جایــگاه شــش تیــم اول 

جدول بــود. حتی ایــن قصد را داشــتیم کــه برای 
که تیم این پتانسیل  کسب ســهمیه بجنگیم؛ چرا
را دارد. در خیلی از بازی ها حق ما باخت نبود و با 
وجود عملکرد خوب روی اشتباهاتی که خودمان 
گذار کردیم. این را باید اضافه  داشتیم، نتایج را وا
کنم کــه هنــوز هم این اهــداف وجــود دارد و دور از 
گر نگاه ما به رده هایی پایین تر  دسترس نیستند. ا
باشــد، قطعــا بــه جایــی نمی رســیم. امیــدوارم 
بتوانیــم در نیــم فصــل ورق را برگردانیــم و نتایــج 

خوبی کسب کنیم.
         در پایان نیم فصل انتقادهای زیادی از 
سوی هواداران ذوب آهن به عملکرد تیم 

وارد شد. فکر می کنید این انتقادها تا چه حد 
درست بود؟

ایــن انتقادهــا طبیعــی اســت. ســه ســال اســت 
ذوب آهن آن طورکه باید و شاید، نتیجه نگرفته و 
امسال هم نسبت به دو سال قبل عملکرد بهتری 
داشــته ایم. شــرایط کمی بهتر شــده امــا هنوز هم 
باید گفــت که ایــن جایــگاه واقعی و لیاقــت اصلی 
ذوب آهــن نیســت. هــواداران واقعــی تیــم حــق 
دارند که از این نتایج ناراحت باشند. نگرانی های 
آن ها را درک می کنیم و دغدغه هایشــان از طریق 
فضــای مجــازی به مــا منتقــل شــده و از آن باخبر 
هســتیم. از جانب خودم این قــول را می دهم که 
تاش بیشــتری داشــته باشیم، منســجم تر عمل 
کنیــم و بدون اشــتباه بــه زمیــن مســابقه برویم تا 
دل هوادارانــی را کــه واقعــا پیگیــر و عاقه منــد به 

ذوب آهن هستند، شاد شود.

خبر

سرپرســت هیئــت ورزش های همگانی اســتان 
اصفهان از برنامه های گسترده و مدون این هیئت 
برای فعالیــت جــدی در تمامی کمیته ها جهت 

حفظ سامتی مردم خبر داد. 
رضا صادقی در خصوص برگزاری نخستین دوره 
کو کاپ به همت هیئت ورزش های  مســابقات ا
همگانی با کمک کمیتــه کراس فیت و باشــگاه 
کو فیتنس اظهــار کــرد: مســابقات کراس فیت  ا
بــا حضــور ۸۰ نفــر در دو بخــش آماتــور و حرفه ای 
در ســطح بســیار عالی کمی و کیفــی برگزار شــد و 
رضایت کامل شرکت کنندگان را به دنبال داشت 
که نشان می دهد هیئت همگانی استان اصفهان 
کو فیتنس  به همراه کمیته کراس فیت و باشگاه ا

به اهدافشان برای برگزاری این رقابت رسیدند.
وی در رابطــه با انجــام رقابت هــای حرفــه ای در 
کمیته های مختلف هیئت همگانی افزود: انجام 
چنین مسابقاتی باعث می شود ورزشکاران این 
رشته بتوانند خود را محک بزنند تا در مسابقات 
کشــوری نتایــج مطلوبی بــرای اســتان اصفهان 

به دست آورند.
وی ابــراز امیــدواری کرد هیئت همگانی اســتان 
اصفهــان و کمیته هــای متناظــر و زیرمجموعــه 
آن با همــکاری فرمانــداری، اســتانداری و ســایر 
ارگان هایی که در زمینه ورزش همگانی وظایفی 
بر عهده دارند و همچنین باشگاه ها، برنامه ریزی 
ماننــد  رشــته هایی  توســعه  بــرای  مناســبی 

کراس فیت انجام دهند.
سرپرســت هیئــت ورزش های همگانی اســتان 
گســترده تر این رشــته و  اصفهــان از فعالیــت 
کید کرد: قول می دهم  کمیته های آن خبر داد و تا
مواردی که می تواند برای آموزش و ترتیب مربیان 
کاردان و داورها مفید باشد را مورد توجه قرار دهیم 

و افــراد متخصــص را بــه ســمت ورزش همگانــی 
کید کرد: هرچه در بعد همگانی  بکشانیم. وی تا
بیشــتر ســرمایه گذاری کنیم، از لحاظ جسمی و 

روانی جامعه ای سالم تر خواهیم داشت.
صادقی با اشاره به مشکاتی که ویروس کرونا برای 
هیئت همگانی به وجود آورده و محدودیت ها، 
تصریح کــرد: در مدت دو ســاله به دلیل شــرایط 
خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا، آسیب های 
زیــادی بــه رشــته های ورزشــی خصوصا شــاخه 

همگانی وارد شد.
وی ادامه داد: آسیب به ورزش همگانی، سامت 
جامعــه را به خطــر می انــدازد؛ در دوران کرونــا 
بیشترین آسیب به هیئت های همگانی وارد شد و 
از لحاظ مالی و زیرساخت ها دچار مشکل شدیم.
وی در ادامــه تصریــح کــرد: بــا وجــود کمیته ها و 
باشگاه هایی که به دنبال فعالیت های گسترده 
هستند و همچنین افراد متخصص در کمیته های 
هیئت، می توانیم به سمت اهداف تعیین شده 

برای تأمین سامت جامعه حرکت کنیم.
سرپرســت هیئــت ورزش های همگانی اســتان 
اصفهــان خاطرنشــان کــرد: تــاش می کنیــم تــا 
کیفیــت مســابقات را افزایــش دهیــم و بهتریــن 

عملکرد را داشته باشیم.

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان هفته آینده در یک 
بازی دوســتانه بــه مصاف تیــم گل گهر ســیرجان 

می رود.
مدیر رسانه ای باشگاه ذوب آهن گفت: تمرینات 
تیم فوتبال ذوب آهن از روز یکشــنبه گذشــته آغاز 
گردان تارتار تمرینات آماده سازی خود  شده و شــا

را در دو نوبت صبح و بعد از ظهر پیگیری می کنند.
محمد مهدی رمضانی افزود: سبزپوشان اصفهانی 
قرار اســت در ادامــه برنامه آماده سازی شــان برای 
حضور در نیم فصل دوم لیگ برتر به تهران سفر کنند 
و در دیداری دوستانه در هفته پیش رو به مصاف 

گل گهر سیرجان بروند.

خداحافظی نابه هنگام سعید معروف از تیم ملی 
والیبال ایران، تعجب بسیاری را همراه داشت؛ اما 

آیا معروف دوباره به تیم ملی والیبال باز می گردد؟
سعید معروف ستاره و ملی پوش والیبال ایران پس 
از حذف تیم ملی در دور مقدماتی المپیک توکیو، 
از بازی هــای ملی خداحافظی کــرد. خداحافظی 
نابه هنگام ایــن ســتاره والیبــال درحالــی بــود کــه 
بسیاری فکر می کردند که پاسور باتجربه تیم ملی، 
حداقــل در یــک رقابــت جهانــی دیگــر برای ایــران 

بازی می کند.
خداحافظی معروف از تیم ملی به گونه ای بود که 
کنش نشان داد  فدراسیون جهانی والیبال به آن وا
و نوشت: »تصور می کردیم که سعید معروف تا سال 

۲۰۲۲ در تیم ملی والیبال ایران می ماند!«
بافاصله بعد از المپیک توکیو، چند بازیکن از تیم 
ملــی خداحافظی کردنــد که یکــی از آن ها ســعید 
معروف، ملی پوش والیبال ایران بود. برخی امیدوار 
بودند که ایــن بازیکن را بــار دیگــر در ســال ۲۰۲۲ با 
لباس تیم ملی ببینند و امید داشتند که معروف تا 
پایان رقابت های قهرمانی ۲۰۲۲ جهان، توپ بزند.

حاال شنیده ها حاکی از آن است که با توجه به تقویم 
شــلوغ والیبال ایران در رقابت ها بین المللی 

پیــش رو و تداخل رقابت هــای جهانی و 
بازی های آسیایی، فدراسیون والیبال 
بــرای بازگشــت معــروف بــه تیــم ملی 
رایزنی هایی را انجام داده و منتظر پاسخ 
نهایی معروف است. این صحبت های 
مطرح شده درحالی است که معروف 
کید داشــت که  پس از خداحافظی تا
خداحافظی او از تیم ملی احساســی 

نبوده است. او در این باره گفته بود: »این اطمینان 
را به همه عزیزان می دهم که تصمیم بنده درمورد 
خداحافظــی از بازی های ملی نه تنها احساســی 
نبوده بلکه از مدت ها پیش همه جوانب آن در نظر 
گرفته شده و در نهایت عملی شد؛ هر چند به هیچ 
عنوان تصمیم راحتی برایم نبود. در نهایت به خاطر 
وقت آزاد بیشتری که نصیبم شــده، ترجیح دادم 
که همزمان با بازی در تیم های باشگاهی، فعالیتم 
در زمینه های مختلف والیبال را ادامه دهم چون 

به هیچ عنوان قصد ندارم از والیبال جدا باشم.«
پــس از خداحافظی معــروف از تیم ملــی، حداقل 
انتظــار از فدراســیون والیبال ایــن بــود کــه بــرای 
زحمات این بازیکن مراسمی را ترتیب دهد؛ اتفاقی 
که هیچ وقت نیفتاد و این موضوع موجب ناراحتی 
هواداران اسطوره والیبال ایران شد. حال باید دید 
که برنامه فدراسیون و سرمربی والیبال ایران چگونه 
خواهد بود و در صورت صحت 
رایزنی هــای انجــام شــده آیا 
معــروف دوبــاره به تیــم ملی 

بازخواهد گشت یا خیر؟

بازیکن ایرانی تیم فنرباغچه در یک قرارداد قرضی 
راهی تیمی در انگلستان شد.

باشــگاه فنرباغچــه ترکیــه اعــام کــرد کــه اللهیــار 
صیادمنش، بازیکن ایرانی تیم ملی کشورمان طی 
قراردادی قرضی راهی هال سیتی در انگلستان شده 
است و ادامه فصل را در این تیم سپری خواهد کرد.

باشگاه ترک با انتشار بیانیه ای کوتاه، حضور اللهیار 
صیادمنش در تیم هال سیتی انگلیس را به صورت 
قرضی و تا پایان این فصل تأیید کــرد. پیش از این 
عنوان شــده بود صیادمنش با قراردادی دائمی و 

با مبلغی نزدیک به ۴ یا ۵ میلیون یورو از فنرباغچه 
راهی هال سیتی خواهد شد.

با این وجود طبق توافقات صورت گرفته مقرر شد تا 
صیادمنش تنها به صورت قرضی راهی انگلستان 
شود. او که چندین روز اســت در این کشور حضور 
دارد، تست های پزشکی باشگاه هال سیتی را نیز با 
موفقیت پشت سر گذاشته و کاما آماده حضور در 

ترکیب این تیم است.
چند روز پیــش نیز صیادمنــش در بــازی تیم هال 
سیتی به عنوان مهمان در ورزشگاه حضور یافت تا 
شایعات در خصوص انتقالش به این تیم را به نوعی 

تأیید کرده باشد.
باشــگاه فنرباغچــه در بیانیــه کوتــاه خــود دربــاره 
پیوستن اللهیار صیادمنش به هال سیتی نوشت: 
صیادمنش تا پایان فصل به صورت قرضی به هال 
سیتی، یکی از تیم های چمپیو نشینپ انگلستان 
پیوست. برای این بازیکن که قراردادش به صورت 

رسمی امضا شد، آرزوی موفقیت داریم.

سرپرست هیئت ورزش های همگانی استان اصفهان:

کرد نشاط را باید با ورزش  همگانی به جامعه تزریق 

خبر

گل گهر در تهران مصاف دوستانه ذوب آهن و 

گشت سعید معروف به تیم ملی والیبال؟ باز

اللهیار صیادمنش راهی هال سیتی شد

خبر

سرمربی تیم والیبال سپاهان گفت: چهار هفته 
پیش به عنوان تیم اول به پلی آف صعود کرده 
بودیم که با پیروزی مقابل هورسان مسجل شد.

رحمان محمدی راد پس از پیروزی سه بر صفر 
مقابل هورسان، اظهار کرد: از تماشا بازی لذت 
بردم، مستحق پیروزی بودیم و به همه بازیکنانم 
خسته نباشید و به هواداران تبریک می گویم. 
چهار هفته پیش به عنوان تیــم اول به پلی آف 
صعود کرده بودیم که با پیروزی مقابل هورسان 

مسجل شد.
وی ادامــه داد: امیدوارم در هفته هــای آینده از 
شرایطی که داریم استفاده و استراحت کنیم. در 
بازی های پیش رو سعی می کنیم از ترکیب های 
مختلف استفاده کنیم و به دنبال این هستیم 

بازیکنانمان با سامتی کامل به پلی آف برسند.
سرمربی تیم والیبال ســپاهان با بیان اینکه در 
دور برگشــت نســبت بــه دور رفــت رقابت هــای 
سخت تری داریم، تصریح کرد: به تیم هورسان 
خسته نباشید می گویم، خوب بازی کردند ولی 
مدتی که از ست می گذشت قدرت خود را به آنها 
دیکته می کردیم، ست سوم تا امتیاز ۲۰ پا به پای 
ما آمدند ولــی در ادامه کیفیت خوب مــا اجازه 

بازی به هورسان نداد.

کمیته پارالمپیک آسیا نامزدهای دریافت جایزه 
بهترین ورزشکار سال ۲۰۲۱ قاره کهن در بخش 

مردان را اعام کرد.
به گــزارش کمیتــه ملــی پارالمپیــک، در میان 
اســامی اعام شــده، نــام روح الــه رســتمی، 
ملی پــوش افتخارآفریــن کشــورمان در رشــته 
پاراوزنه بــرداری نیــز بــه چشــم می خورد کــه در 
ســال گذشــته میادی موفق به کســب مدال 
طای بازی های پارالمپیک توکیو و مدال نقره 

مسابقات جهانی گرجستان شد.
عــاوه بــر رســتمی، ســومیت آنتــی از هنــد در 
رشــته دوو میدانــی، توموکــی ســاتو از ژاپــن 
در رشــته دو ومیدانــی، یانکــه فنــگ از چیــن 
در رشــته شمشــیربازی با ویلچــر و انخبایارین 
رشــته  در  مغولســتان  از  ســودنومپیلجی 
وزنه بــرداری، نامزد دریافت ایــن جایزه معرفی 

شده اند.

فریده شــجاعی از ســمت خــود در فدراســیون 
بسکتبال کناره گیری کرد.

به گزارش ایسنا، فریده شجاعی نایب رئیس زنان 
فدراسیون بسکتبال به دلیل مشکات شخصی 

از سمت خود کناره گیری کرد.
استعفای شجاعی توسط سرپرست فدراسیون 

بسکتبال مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد.
شــجاعی بهمــن مــاه ۱۳۹۶ بــا حکــم رامیــن 
طباطبایی رئیس وقت فدراســیون بسکتبال 
بــه عنــوان نایــب رئیــس زنان ایــن فدراســیون 

انتخاب شد.

تیم بازی های رایانه ای استان اصفهان در 
رقابت های کشوری برتر شدند.

 مسئول کمیته بازی های رایانه ای استان 
اصفهــان بــا بیان اینکــه در ایــن رقابت هــا 
بیش از ۳۰۰ ورزشــکار از سراسر کشور حضور 
داشتندف گفت: از اســتان اصفهان هم ۱۰ 

نفر در ۲ رشته شرکت کرده بودند.
محمدمهدی کاظمی در ادامــه افزود: این 
رقابت ها در ۲ رشته fifa و ps برگزار شد که در 
پایان و در رشته fifa محمد حسین سخاوت 
و سجاد رشیدی از استان اصفهان عناوین 

دوم و سوم را کسب کردند.
محمدمهدی کاظمــی در ادامه گفت: این 
مســابقات حکــم انتخابــی تیــم ملــی برای 
حضور رقابت های المپیک آســیایی ۲۰۲۲ 
چین را داشت که این دو قهرمان به تیم ملی 

دعوت شدند.
بازی های آســیایی قرار است شهریور سال 
۱۴۰۱ به میزبانی هانگژو چیــن برگزار خواهد 
شد و برای نخستین بار ورزش های رایانه ای 
و الکترونیک هم در آن گنجانده شده است.

سپاهان اولین تیم 
کننده  صعود 
به پلی آف شد

روح اله رستمی 
نامزد دریافت جایزه بهترین
 ورزشکار مرد سال ۲۰۲۱ شد

استعفای فریده شجاعی
 از نایب رئیسی فدراسیون

 بسکتبال

درخشش اصفهانی ها 
در رقابت های کشوری 

بازی های رایانه ای

تیم ملی هندبال ایران در دیدار رده بندی مسابقات 
هندبال قهرمانی مردان آسیا عربستان چهارم شد.

به گزارش ایسنا، دیدار رده بندی مسابقات هندبال 

قهرمانی مردان آســیا در شــهر دمام عربســتان برگــزار شــد و تیم ملی 
گردان مانوئل مونتایا  هندبال ایران مقابل میزبان به میدان رفت. شا
فرناندز با نتیجه ۲۳ بر ۲۶ مقابل عربستان شکست خوردند تا در رده 
چهارم قرار بگیرند. تیم ملی هندبال ایران پیش از این مجوز حضور در 

مسابقات قهرمانی جهان را کسب کرده بود.
نیمه اول این بازی با نتیجه ۱۵ بر ۱۲ به سود عربستان به پایان رسید. 
محمد سیاوشــی و امیدرضا سرپوشــی در نیمه اول درون دروازه قرار 
گرفتند. اولین گل نیمه اول این بازی را عربستان به ثمر رساند. سجاد 
استکی نیز اولین گل ایران را درون دروازه کرد. سجاد استکی ۳ گل، پویا 
نوروزی نژاد ۲ گل، مجتبی حیدرپور ۳ گل، حسین جهانی یک گل، 
محمد غامی یک گل، یونس آثاری یک گل، افشین صادقی یک گل 

اسامی گلزنان ایران در نیمه اول بود.
در نیمه دوم محمد سیاوشی درون دروازه قرار گرفت. اولین گل نیمه 

دوم توسط مجتبی حیدرپور به ثبت رسید. محمدرضا اورعی در این 
بازی با گرفتن دو دقیقه تعلیق، دیسکالیفه شد. 

مجتبی حیدرپور یک گل، محمد غامی یک گل، افشین صادقی ۳ 
گل، سجاد استکی یک گل، محمد موسوی یک گل، کیارش طاهری 
یک گل، محمدرضا صمصامی یک گل برخی از گلزنان ایران در نیمه 

دوم بودند. 
تیم ملی ایران در این مسابقات با ۵ برد پیاپی مقابل هند، استرالیا، 
عربستان، عراق و کویت و با دو شکست مقابل بحرین و قطر به دیدار 

رده بندی این مسابقات راه یافته بود.
هندبال ایران پیش از این در مسابقات قهرمانی آســیا ۲۰۱۴ به مدال 
برنز رســیده و برای اولین بار نیز مجــوز حضور در مســابقات جهانی را 
کسب کرده بود. ایران بعد از آن در ســال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ پنجم و در سال 

۲۰۲۰ ششم شده بود. 

مدال آسیا سهم هندبال ایران نشد

خبر

کاپیتان پیشین سپاهان اعتقاد دارد ادامه کار سپاهان 
با نویدکیا که خــودش افتخــارات زیــادی با ایــن تیم به 
دست آورده بهتر از این است که یک گزینه داخلی جای 

او را بگیرد.
احمد جمشیدیان در گفت وگو با ایسنا درباره شنیده هایی مبنی بر استعفای 
نویدکیا اظهار کرد: به طور رسمی باشگاه این مساله را اعام نکرد و طبیعی هم 
است چون سپاهان یکی از تیم های موفق فصل گذشته است و در فصل نقل 
و انتقاالت هم خوب عمل کرده بود. توقع از این تیم باال بود و تا هفته دهم 
خوب داشت پیش می رفت اما در پنج بازی آخر یک دفعه شرایط تغییر کرد. 
باخت در جام حذفی باعث شد تمام معادالت به هم بخورد و آن ها با بدترین 

شکل ممکن وارد نیم فصل و بازار نقل و انتقاالت شوند.
او ادامه داد: این حواشی شاید به دلیل هزینه زیاد و شرایط خوبی که داشت، طبیعی باشد اما مدیریت باشگاه 
کت دیدگاه ثبات را همیشه دنبال می کند و به نظر من هم چنان به این اصول پایبند باشند. مدیریت  و آقای سا
با تحقیقات گسترده و دالیل محکم محرم نویدکیا را آورد اما این بحث ها و شایعات باعث می شود به دو مساله 
فکر کنیم. این که چه کسی می خواهد جای نویدکیا را بگیرد؟ به نظر من هیچ گزینه داخلی وجود ندارد که بتواند 
جای محرم را بگیرد. ادامه دادن با نویدکیا که خودش افتخارات زیادی با این تیم به دست آورده بهتر از این است 

که گزینه داخلی جای او را بگیرد.
کاپیتان پیشــین ســپاهان با بیان این که مســاله دوم انتخاب گزینه خارجی است که نمی شــود صد درصد 
روی آن ها حساب کرد، گفت: گزینه های خارجی مثل یک هندوانه سربسته هستند و فقط باعث می شوند 
دالرهای باشگاه و ارز کشور دور ریخته شود. من با مربیان خارجی زیادی کار کردم و باید بگویم مربیان داخلی 
خیلی بهتری داریم. در مجموع احساس می کنم بین گزینه هایی که سپاهان دارد، ادامه کار با محرم نویدکیا 

به صاح تیم باشد.
او درباره هجمه ها علیه نیمکت سپاهان و کادرفنی این تیم گفت: این که می گویند نویدکیا از هم تیمی های 
پیشین و دوستانش در کادرفنی استفاده کرده است، مسخره ترین چیزی است که می توان گفت چون تمام 
کادرهای فنی که در دنیا می بینیم به همین صورت است. سرمربی که سابقه بزرگی در فوتبال دارد، از کسانی 
استفاده می کند که فوتبالی باشند. نویدکیا باید چه کسی را انتخاب می کرد؟ کسی را می آورد که هیچ شناختی 

روی آن نداشت؟ یا این که از خارج از بدنه سپاهان یا حتی فوتبال کادرش 
را انتخاب می کرد؟ این صحبت ها را قبول ندارم و نویدکیا به نظر من حتی 

می توانست ۱۰ نفر از هم بازی هایش را هم بیاورد.
جمشیدیان اضافه کرد: کادری که انتخاب می شود نباید از بیرون باشد. کادر 
باید با سرمربی هم سو باشد و اعتماد وجود داشته باشد. بیاییم منطقی و با 
چشم باز نگاه کنیم. آیا همین کادرفنی در سال گذشته ۶۵ امتیاز نیاورد که 
همه از آن ها تمجید کردند؟ آیا باشگاه با اصرار با همه اعضای این کادر تمدید 
نکرد؟ من قبول ندارم همه چیز را فقط گردن کادرفنی بیندازیم. اصا برای 
چه باید مربی خارجی اضافه شود؟ به خاطر عملکرد گابریل پین در استقال، 

فضایی ایجاد شده که باعث شده این صحبت ها به وجود بیاید.
او درباره دســتیاران نویدکیا گفت: آقای تکســیرا یک تمرین دهنده بسیار 
قوی است و از جایی می آید که مربیان بزرگ دنیا در آن کشور حضور دارند. علیرضا مرزبان پیشینه مربی گری 
زیادی دارد و به عنوان دستیار با کرانچار و افشین قطبی قهرمان لیگ ایران شده است و نفر سوم آقای توتونی که 
از مدرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا است و دانش باالیی دارد در این کادر حضور دارند. هر کدام از این نفرات 

برای هر تیمی کافی است و نمی دانم چه چیزی را می خواهند تغییر دهند.
این بازیکن پیشین سپاهان اضافه کرد: چیزی که من از آن اطاع ندارم این است که آیا کادرفنی همسو و یک 
دل دارد کار می کند یا خیر. مساله  دیگری که وجود دارد هجمه علیه سجاد شهباززاده است. این بازیکن پارسال 
آقای گل لیگ ایران شد و همیشه نشان داده خوب کار می کند. شاید در این مقطع دچار مشکاتی شده باشد 
اما شما نمی توانید کیفیت او را زیر سوال ببرید و همه باید به او کمک کنند. شهباززاده ۱۰ سال است کیفیتش 

مشخص است و اعتقاد دارم این هجمه ها علیه او احساسی است.
گر  او با بیان این که ســپاهان نیاز به تغییرات دارد، گفت: آن ها نیاز دارند در خط حمله تغییرات ایجاد کنند. ا
گر بخواهد تغییر سیستم  بخواهند با همین سیستم تک مهاجم ادامه دهد، خط حمله نیاز به تغییر ندارد اما ا
دهد، اضافه شدن یک مهاجم می تواند به این تیم کمک کند. نیم فصل دوم لیگ فشرده ای داریم و حضور 
یک مهاجم و یک مدافع وسط می تواند به تیم کمک کند. البته مهم ترین قسمت تغییرات در درون دروازه  
است و سپاهانی ها باید به این مساله فکر کنند. خا نیازمند بسیار احساس می شود و به نظر من باشگاه درون 

دروازه تغییر ایجاد کند.

احمد جمشیدیان پاسخ می دهد؛

کار با نویدکیا به صالح سپاهان است؟ ادامه 

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

شماره: ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۶۰۱۴۷۸۱، تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶، رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه 
شده و مستندات ضمیمه شامل سند ۱۸۸۵۱۶ مورخ ۹۲/۰۴/۲۴ دفتر ۷۱ و ثبت در صفحه 
۳۸۹و ۳۶۱ دفتر ۳۰۵ و ماحظه 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 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت  کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بامناز
آقای/خانم سیدمحمدهادی حسینی به شناسنامه شماره ۱۰۶۸ کدملی ۱۱۴۱۷۲۴۳۵۹ 
صادره فرزند سیدحسین نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۹۴/۲۷ مترمربع 
ک شماره ۱/۱ و ۱/۲ فرعی از ۱۱۱ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر  پا
تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۹/۱۱ متر دیوار و درب است 
ک و به  به گذر، شرقا به طول ۲۵/۲۸ متر و ۹/۵۱ متر شمالی است دیواریست به باقیمانده پا
طول ۳/۵۱ متر دیوار و درب است به گذر، جنوبا به طول ۱۸/۷۱  متر دیوار به دیوار باقیمانده 
ک، حقوق ارتفاقی ندارد. رای هیات:  ک، غربا به طول ۲۸/۴۵ متر دیوار به باقیمانده پا پا
باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل دفتر ۳۰۵ صفحه ۳۸۹ و ۳۸۶ و ۳۶۲ 
و ۳۸۳ و ۳۸۰ و ۳۶۵ و ماحظه 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 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت  کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بامناز
آقای/خانم سیدمحمدهادی حسینی به شناسنامه شماره ۱۰۶۸ کدملی ۱۱۴۱۷۲۴۳۵۹ 
صادره فرزند سیدحسین نسبت به ششدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت ۳۱۸/۶۴ 
ک شماره ۱/۲ و ۱/۱ فرعی از ۱۱۱ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک  مترمربع پا
خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۸/۰۶ متر و ۵/۳۳ 
متر دیواریست به گذر، شرقا به طول ۲۱/۵۵ متر و ۳/۲۶ متر دیوار و درب است به گذر، جنوبا 
ک، غربا به طول ۲۷/۲۱ متر به دیوار باقیمانده، حقوق  به طول ۹/۵ متر دیوار باقیمانده پا
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 اما
پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور 
اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ - 

ک خمینی شهر نبی اله یزدانی - ۱۲۶۹۷۵۳ / م الف رئیس اداره ثبت اسناد و اما

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

شماره: ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۶۰۱۴۷۸۴، تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶، رای هیات: باتوجه به تقاضانامه 
ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ۳۶۵ دفتر ۳۰۵ و سند ۱۸۸۵۱۶ مورخ 
۹۲/۰۴/۲۲ دفتر ۷۱ و ماحظه 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 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت  کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بامناز
آقای/خانم سیدیحیی حسینی اندانی به شناسنامه شماره ۴۱۲۴ کدملی ۱۱۴۰۵۶۱۸۵۵ 
صادره فرزند سیدحسین نسبت به ۴ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
ک شماره ۱/۲ و ۱/۱ فرعی از ۱۱۱ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت  ۲۸۱/۲۴ مترمربع پا
ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۹/۱۳ متر 
ک ۱/۱  و ۱/۲  دیوار ودرب است به گذر، شرقا به طول ۲۷/۷۴ متر دیواریست به باقیمانده پا
فرعی، جنوبا به طول ۱۷/۵۳ متر دیواریست به دیوار باقیمانده، غربا اول به طول ۳/۵۲ متر 
دیوار و درب است به گذر دوم که شمالی است و سوم به طول ۸/۵۵ متر و ۲۳/۹۹ متر دیوار 
است به 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 
ک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک  اسناد و اما

مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و 
مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ۳۶۵ دفتر ۳۰۵ و سند ۱۸۸۵۱۶ مورخ ۹۲/۰۴/۲۲ 
دفتر ۷۱ و ماحظه 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 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم  که حکایت از عدم تعارض و بامناز
اعظم رحمتی اندانی به شناسنامه شماره ۷۸۴ کدملی ۱۱۴۱۱۷۶۴۸۳ صادره فرزند براتعلی 
ک شماره ۱/۲  نسبت به ۲ دانگ از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۸۱/۲۴ مترمربع پا
و ۱/۱ فرعی از ۱۱۱ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود 
را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۹/۱۳ متر دیوار و درب است به گذر، شرقا به 
ک ۱/۱  و ۱/۲ فرعی، جنوبا به طول ۱۷/۵۳ متر  طول ۲۷/۷۴ متر دیواریست به باقیمانده پا
دیواریست به دیوار باقیمانده، غربا اول به طول ۳/۵۲ متر دیوار و درب است به گذر دوم که 
شمالی است و سوم به طول ۸/۵۵ متر و ۲۳/۹۹ متر دیوار است به باقیمانده، حقوق ارتفاقی 
ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
ک وفق مقررات  رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و اما
پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی 
مذکور اقدام نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل 
دفتر ۳۰۵ صفحه ۳۸۹ و ۳۸۶ و ۳۶۲۱ و ۳۷۷ و ۳۸۳ و ۳۸۰ و ۳۶۵ و ماحظه 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 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم سیدیحیی حسینی اندانی به  بامناز
شناسنامه شماره ۴۱۲۴ کدملی ۱۱۴۰۵۶۱۸۵۵ صادره فرزند سیدحسین نسبت به ششدانگ 
ک شماره ۱/۲ و ۱/۱ فرعی از ۱۱۱  یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت ۲۵۵/۱۴ مترمربع پا
اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل 
صادر می نماید. شماال به طول ۱۱/۳۰ متر دیوار است به گذر، شرقا به طول ۲۵/۶۴ متر به 
دیوار باقیمانده، جنوبا به طول ۸/۵۵ متر دیوار باقیمانده، غربا به طول ۲/۶۶ متر و ۸/۳۴ 
و ۱۴/۹۵ متر دیوار و درب است به گذر، حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن 
ک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور  مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و اما
سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
ک خمینی  ۱۴۰۰/۱۱/۱۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ - رییس اداره ثبت اسناد و اما

شهر نبی اله یزدانی - ۱۲۶۹۷۷۸ / م الف 

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۶۸۸۳، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۰، جلسه هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با حضور 
کنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کاسه  امضا
۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۶۵۰ مربوط به تقاضای آقای/خانم عباس لطفی فروشانی مبنی بر صدور 
ک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه  سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پا
ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و ماحظه تقاضای 
اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم 
رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه 
ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل مع الواسطه از محمد امیرخانی دفتر ۷۱ صفحه ۱۲۱ و 
ماحظه 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 عباس لطفی  از عدم تعارض و بامناز
فروشانی به شناسنامه شماره ۱۰۵۹ کدملی ۱۱۴۱۲۸۱۰۱۵ صادره فرزند محمدتقی نسبت به 

ک شماره  ۱۵۲۷/۰۸ سهم از ۶۰۴۷۳۰۴/۹۸ سهم مشاع به مساحت ۱۵۲۷/۰۸ مترمربع پا
۱۱۸۷ فرعی از ۱۰۴ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود 
را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۳۵/۴۹ متر درب و دیوار به کوچه، شرقا به 
ک  ک ۱۰۴/۱۸۰۰، جنوبا به طول ۳۴/۱۷ متر دیار به دیوار پا طول ۴۳/۹۷ متر دیوار به دیوار پا
۱۰۴/۱۳۱۲، غربا به طول ۲۲/۱۵ و ۲۱/۱۷ و ۲۷/ متر دیوار به دیوار ۱۰۴/۱۳۰۱، حقوق ارتفاقی 
ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
ک وفق مقررات پس از  رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و اما
طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام 
نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ - رییس 

ک خمینی شهر نبی اله یزدانی - ۱۲۷۰۰۹۳ / م الف اداره ثبت اسناد و اما

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۷۲۱۴، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۲، جلسه هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با حضور 
کنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کاسه  امضا
۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۳۷۸ مربوط به تقاضای آقای/خانم محمدعلی بابائی ورنوسفادرانی 
ک شماره فرعی از اصلی واقع  مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پا
در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و 
ماحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ 
وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: 
گذاری شماره  باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل به موجب قرارداد وا
۱۳۸۶/۶/۶-۲۵/۰۴/۱۰۲۷۶ شهرداری خمینی شهر مقدار مذکور را به محمدآقا مجیری 
گذار نموده که نامبرده نیز به موجب وکالت نامه شماره ۱۲۸۰۹۶-۱۴۰۰/۴/۹  فروشانی وا
گذار نموده است و ماحظه نقشه ملک و گزارش  دفترخانه ۴۶ خمینی شهر به متقاضی وا
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 
ع  موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بامناز
بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم محمدعلی بابائی ورنوسفادرانی به 
شناسنامه شماره ۲۵۶ کدملی ۱۱۴۱۱۲۴۸۷۴ صادره فرزند علی در ششدانگ ۱۵۸/۵۰۹ به 
ک شماره فرعی از اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک  مساحت ۲۰۰ مترمربع پا
خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۱۰ متر درب و 
دیواریست به گذر، شرقا در دو قسمت اول به طول ۸ متر دیوار به دیوار مجاور که قبا خیابان 
ک ۵۱۰ فرعی، جنوبا به طول ۱۰ متر دیوار به دیوار  بوده است دوم به طول ۱۲ متر دیوار به دیوار پا
ک باقیمانده دوم به  ک باقیمانده، غربا در دو قسمت اول به طول ۱۲ متر دیوار به دیوار پا پا
طول ۸ متر دیوار به دیوار مجاور که قبا خیابان بوده است، حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای 
ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ 
ک وفق مقررات پس از طی تشریفات  آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و اما
ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ 
انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ - رییس اداره ثبت اسناد 

ک خمینی شهر نبی اله یزدانی - ۱۲۷۰۲۱۱ / م الف و اما

گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  "آ
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی"

برابر آرا صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز 
ح زیر به منظور اطاع  ک موردتقاضا به شر گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اما
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور  عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به  سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ

ک محل تسلیم و پس از اخذ رسید،  مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اما
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 

نمایند. 
خ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ هیات: آقای امیرحسین کبوتری بیدگلی به  ۱( رای شماره ۳۱۶۸ مور
شناسنامه شماره ۶۱۹۰۱۱۰۹۳۲ کدملی ۶۱۹۰۱۱۰۹۳۲ فرزند غامرضا نسبت به ششدانگ 
ک شماره ۱۰۳۹ فرعی مفروز و مجزی از ۱۰۶ فرعی از ۶  یکبابخانه به مساحت ۱۱۷ مترمربع پا
اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک 

رسمی رحمت اله وفادار
۲( رای شماره ۳۷۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ هیات: آقای علی محمد دهقانی آرانی به شناسنامه 
شماره ۱۵۹ کدملی ۶۱۹۹۶۰۲۸۳۸ فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
کن بخش  ک شماره ۲۴۳ فرعی مفروز و مجزی از ۳ فرعی از ۱۱۲ اصلی واقع در اما ۱۹۱ مترمربع پا

سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی سیدجال مطلبی
خ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ هیات: آقای مهدی بالی بیدگلی به شناسنامه  ۳( رای شماره ۳۷۸۴ مور
شماره ۱۳۹ کدملی ۶۱۹۹۶۰۰۷۹۷ فرزند ماشااله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
ک شماره ۱۶ فرعی مفروز و مجزی از ۴ إلی ۱۵ فرعی از ۵۶۶ اصلی و قسمتی  ۴۶۵ مترمربع پا
کن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین  از مشاعات واقع در اما

رسمی وراث ماشااله بالی و مهلقا مفیدی و رضوان بالی و محمد بالی و ام البنین چتری
خ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ هیات: آقای مهدی بالی بیدگلی به شناسنامه  ۴( رای شماره ۳۷۸۵ مور
شماره ۱۳۹ کدملی ۶۱۹۹۶۰۰۷۹۷ فرزند ماشااله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
ک شماره ۱۷ فرعی مفروز و مجزی از ۵۶۶ اصلی و ۱و۳ فرعی از ۵۶۶ اصلی  ۳۹۸ مترمربع پا
کن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از  و قسمتی از مشاعات واقع در اما

مالکین رسمی محترم رعیتی و وراث ماشااله بالی و مهلقا مفیدی
خ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ هیات: آقای سجاد جهان فرد به شناسنامه  ۵( رای شماره ۳۷۷۳ مور
شماره ۱۲۵۰۰۹۸۴۸۳ کدملی ۱۲۵۰۰۹۸۴۸۳ فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
ک شماره ۳۵۵۶ فرعی مفروز و مجزی از ۲۶ فرعی از  به مساحت ۲۰۲.۲۵ مترمربع پا
۲۶۳۸ اصلی واقع در احمدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک 

رسمی اسماء دهنویان آرانی
خ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ هیات: آقای امیرحسین عابری آرانی به  ۶( رای شماره ۳۷۸۹ و ۳۷۹۰ مور
شناسنامه شماره ۴۴۷ کدملی ۶۱۹۹۶۹۹۲۹۷ فرزند رضا و خانم ام البنین جعفرزاده آرانی به 
شناسنامه شماره ۸۳ کدملی ۶۱۹۹۷۰۷۶۳۱ فرزند علی )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه 
ک شماره ۳۵۵۷ فرعی مفروز و مجزی از ۲۶۳۸ اصلی واقع در  بمساحت ۱۷۴.۵۰ مترمربع پا
احمدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی محمد داداشی

خ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ هیات: آقای عباس خدمتی بیدگلی به شناسنامه  ۷( رای شماره ۳۷۷۵ مور
شماره ۹۳۴۳ کدملی ۶۱۹۹۲۵۵۷۳۹ فرزند علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
ک شماره ۲۱۵۳ فرعی مفروز و مجزی از ۳۷۶ فرعی از ۲۶۴۰ اصلی واقع  ۵۸.۹۰ مترمربع پا
در آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی حیدر ابولی 

)ابوالحسنی پور(
خ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ هیات: خانم الهام گل آرائی به شناسنامه شماره  ۸( رای شماره ۳۷۸۲ مور
۱۴۳ کدملی ۶۱۹۹۷۰۸۲۳۷ فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
ک شماره ۲۱۵۵ فرعی مفروز و مجزی از ۱۸۳ فرعی از ۲۶۴۰ اصلی واقع  ۱۲۸.۵۰ مترمربع پا

در آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی کبری ابولی
خ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ هیات: آقای علی قربانی به شناسنامه  ۹( رای شماره ۳۷۷۸ و ۳۷۷۹ مور
شماره ۱۲۵۰۴۳۳۷۸۹ کدملی ۱۲۵۰۴۳۳۷۸۹ فرزند عبدالعلی و خانم زینت کیانی مقدم 
به شناسنامه شماره ۱۲۵۰۴۸۲۶۶۶ کدملی ۱۲۵۰۴۸۲۶۶۶ فرزند ماشااهلل )بالمناصفه(، 
ک شماره ۴۲۵۲ فرعی مفروز و مجزی  ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۶۱۰.۲۵ مترمربع پا
از ۴۰۵۳ فرعی از ۲۷۱۵ اصلی واقع در ابوزیدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالکین رسمی وراث نوراله صفاری و خانم نصرت طویلی
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳، تاریخ انتشار نوبت 
ک آران و بیدگل حامد فکریان آرانی  دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ - رییس اداره ثبت اسناد و اما

- ۱۲۷۱۰۸۸ / م الف

آگهی

۵ دلیل برای اینکه نباید هر روز مرغ مصرف کنید 
غ بــه عنوان  با ایــن که گوشــت مــر
گوشــت ســفید، یک غذای ســالم 
شناخته شده اســت، به این معنا 
غ  نیســت که هر روز در وعده ناهار یا شــام غذایی با مر
غ یکی از انواع گوشــت اســت که غذا های  بخوریم.   مر
متنوعی می توان با آن درســت کرد. ایــن هم واقعیت 
است که در بسیاری از وعده های غذایی از این گوشت 
غ به عنوان  استفاده می کنیم. اما با این که گوشت مر
گوشت سفید یک غذای ســالم شناخته شده است، 
معنی اش این نیســت که هر روز در وعده ناهار یا شــام 

غذایی با مرغ بخوریم.
غ را به صورت مرتب در وعده های  بسیاری از مردم مر
غذایی استفاده می کنند. هم می توان با آن غذا های 
مختلفی پخت، هم آماده کردنش هم راحت اســت و 
هم این که غذای مورد عاقه عده زیادی است. دلیل 
غ را برای وعده غذایی شان  دیگر این که عده زیادی مر
انتخاب می کنند، بدون چربی بودن گوشت آن است. 
غ حاوی مقدار زیــادی پروتئین اســت در حالی که  مر
چربی اش در مقایسه با گوشت قرمز پایین است. این ها 
به نظر دالیل بسیار خوبی به نظر می رسند برای این که 
غ بخوریم. ولی در واقعیت این طور نیست.  بیشتر مر
غ می تواند این مشکات را به وجود  مصرف هر روزه مر

بیاورد:
1- پروتئین زیاد

به شکل ایده آل حدود ۱۰ تا ۳۵ درصد از کالری دریافتی 
روزانه شما باید از پروتئین تأمین شود. خوردن بیش از 
حد پروتئین باعث می شود بدن شما آن را به صورت 
چربی ذخیره کند. این یعنی وزن شــما زیاد می شــود 
و این امر منجر به افزایش چربی خون می شود؛ بنابراین 

حواستان به میزان مصرف مرغ باشد.
2- خطر بیشتر مشکات قلبی

غ می توانــد به بــاال رفتن کلســترول  خــوردن زیــاد مــر

گر به بیماری قلبی منجر  بینجامد و تعجب آور نیست ا
شود. به این ترتیب خوردن مرغ و دیگر مواد غذایی که 
پروتئین باالیی دارند، به صورت غیر مستقیم می تواند 

مشکات قلبی ایجاد کند که باعث مرگ می شوند.
3- مشکل در حفظ وزن

مصرف زیاد پروتئین های حیوانی مثل مرغ، می تواند 
ماندن در وزن ســالم را ســخت کنــد. بر اســاس مقاله 
منتشر شده در The Huffington Post کسانی که گوشت 
مصرف نمی کنند مثل گیاهخــواران و وگن ها معموال 
شاخص توده بدنی پایین تری نسبت به کسانی که هر 

روز گوشت مصرف می کنند، دارند.
4- احتمال بیشتر مسمومیت غذایی

گر مرغ را درست نپخته باشید یا سبزیجاتی که استفاده  ا
غ خام باشــند، احتمــال دارد  می کنید در تماس با مر
کتر مسموم کرده  غذای خود را با سالمونا یا کمپیلوبا
کتری ها به دلیل تأثیرات مخرب بر بدن،  باشید. این با
شناخته شــده اند و می توانند بیماری های زیادی در 
بدن ایجاد کننــد. همچنین افراد آســیب پذیرتر مثل 
ســالمندان، بچه ها و زنان باردار الزم اســت کــه از این 

کتری ها به هر قیمتی دوری کنند. با

5- احتمال مقاومت آنتی بیوتیکی بیشتر
در بین مرغداران رایج است که به دام ها آنتی بیوتیک 
می خورانند. با خوردن این مرغ ها انسان ها می توانند 
در برابر آنتی بیوتیک مقاومت پیدا کنند. این موضوع 
زمانی که در حال مبارزه با یک عفونت هســتید و باید 
ک است و  آنتی بیوتیک مصرف کنید، بســیار خطرنا
می تواند دارو را بی اثر کند؛ بنابراین آیا الزم است که مرغ 
را به طور کامل از برنامه غذایی تــان حذف کنید؟ نه. 
گاه باشید که استفاده از مواد غذایی متنوع برای  ولی آ

بدن مفیدتر است.

تغذیه
کید می کند  رشته نوظهور روانپزشکی تغذیه تا
که چگونه غذا ها می توانند عاوه بر تاثیر مثبت 

بر جسم، خلق وخوی ما را بهتر کنند. 
غذا نبایــد جایگزیــن درمان هــای دیگــر برای 
ســامت روان، از جملــه دارو هــای تجویــزی 
شــود؛ اما تعدادی از مطالعات نشان داده اند 
که تغییــرات رژیم غذایــی می تواننــد منجر به 
بهبــود معنــی داری در خلق وخــو و بهزیســتی 

ذهنی شوند.
گرچــه منجر به تغییر یک شــبه  برخــی غذا ها ا
خلق وخو نمی شــوند؛ اما گنجانــدن آن ها در 
وعده های غذایی، ممکن اســت باعث شــود 

متوجه بهبود خلق وخوی خود شوید.
         سبزیجات

سبزی های برگ دار پایه رژیم غذایی سامت 
مغز محسوب می شــوند؛ زیرا ارزان و همه کاره 
هستند و مواد مغذی آن ها در مقابل کالری، 

بیشتر است. 
کلم پیچ، اسفناج، سبزی چغندر منابع خوبی 
از فیبر، فوالت و ویتامین های C و A هستند. 
گر طرفدار ساالد نیستید، این سبزیجات را به  ا
خ کردنی ها اضافه  ســوپ ها، خورشت ها، ســر
یا آن هــا را به ســس پســتو یــا اســموتی تبدیل 
کنیــد. یک وعــده کوچــک جلبــک دریایــی را 
هفته ای یک بار به عنوان منبع ید، فیبر، روی 
و مواد مغذی گیاهی اضافی به بشــقاب خود 

اضافه کنید.
         میوه ها و سبزیجات رنگارنگ

هرچه بشقاب شما رنگارنگ تر باشد، مغزتان 
ســالم تر می ماند. مطالعات نشــان می دهند 
کــه ترکیبــات موجــود در میوه ها و ســبزیجات 
با رنگ روشــن مانند فلفل قرمــز، زغال اخته، 
کلــم بروکلــی و بادمجــان می توانند بــر کاهش 
التهــاب، بهبــود حافظــه، خــواب و خلق وخو 
تاثیــر بگذارند. مــواد غذایــی قرمــز و آووکادو را 
فراموش نکنید که سرشار از چربی های سالم 
هســتند و میزان جذب مواد مغذی گیاهی را 

از سایر سبزیجات افزایش می دهد.
         غذای دریایی

ماهــی ســاردین، صــدف، ماهــی آزاد و ماهی 
کاد منابع اســید های چــرب امگا ۳ بــا زنجیره 
بلنــد و بــرای ســامت مغــز ضــروری هســتند. 

غذا هــای دریایــی همچنیــن منبــع خوبــی از 
ویتامین B۱۲، سلنیوم، آهن، روی و پروتئین 
گر ماهی نمی خورید، دانه های چیا،  هستند. ا
دانه های کتان و سبزیجات دریایی نیز منابع 

خوبی از امگا ۳ هستند.
         آجیل، لوبیا و دانه ها

ســعی کنید روزانــه بین نصــف تا یــک فنجان 
کامــل لوبیــا، آجیــل و دانــه  بخوریــد. بــادام 
کــدو تنبــل،  گــردو و تخمــه  هنــدی، بــادام، 
میان وعــده ای عالــی هســتند، امــا می تــوان 
خ شــده و ســاالد نیــز  آن هــا را بــه غذا هــای سر

اضافه کرد.
 لوبیــا ســیاه و قرمــز، عــدس و حبوبــات را نیــز 
می توان به سوپ، ســاالد و خورشت اضافه یا 
به عنوان یک وعده غذایی میل کرد. کره های 

آجیل نیز منابع مفید غذایی هستند.
         ادویه ها و گیاهان

پخت وپز با ادویه ها نه  تنها طعم غذای شما را 
بهتر می کند، بلکه مطالعات نشــان می دهند 
که برخی ادویه ها ممکن اســت به تعادل بهتر 
میکروب هــای روده، کاهــش التهــاب و حتی 
بهبــود حافظــه منجــر شــوند. ادویه هایی که 
ممکــن اســت از ســامت مغــز حمایــت کننــد 
عبارتند از: زردچوبه، دارچین، رزماری، مریم 

گلی، زعفران و زنجبیل.
         شکات تلخ

مطالعات نشــان داده انــد افرادی کــه به  طور 
منظم شکات تلخ می خورند، ۷۰ درصد کمتر 
در معــرض خطــر ابتــا به افســردگی هســتند. 
شــکات تلــخ مملــو از فاونول هــا از جملــه 
اپی کاتچین اســت، اما شــکات های شــیری 
آن قدر فراوری شده اند که اپی کاتچین زیادی 

در آن ها باقی نمی ماند.

کی ها برویم؟  کدام خورا برای بهبود خلق و خو، سراغ 

تغذیه

از مســکن ها می تــوان بــرای درمــان برخــی از 
مشــکات ماننــد میگــرن و آرتریــت روماتوئید 
استفاده کرد که این گزینه رایج، عوارض جانبی 
را بــه همــراه دارد.  ایبوپروفــن، بــه عنــوان یــک 
داروی ضد التهابی غیر اســتروئیدی، به دلیل 
خواص تسکین دهنده درد، به ویژه در مورد درد 
مفاصل به طور گسترده ای استفاده می شود. 
بیشتر انواع ایبوپروفن را می توان از داروخانه ها 
خریداری کرد؛ اما برخــی از دارو هــا را نباید با آن 
مخلوط کــرد. در غیر این صورت ممکن اســت 
عــوارض جانبــی ناخواســته ای را تجربه کنید. 
کی مصرف شود،  گر ایبوپروفن به صورت خورا ا
ممکن است باعث ســردرد، ســرگیجه، حالت 
تهوع، استفراغ یا سوء هاضمه شود. این عوارض 
جانبی در بیش از یک نفر از هر ۱۰۰ نفر رخ می دهد 
گر این  و بنابراین "شایع" در نظر گرفته می شود. ا
عوارض جانبی را هنگام مصرف ایبوپروفن تجربه 
کردید، با پزشک یا داروساز خود صحبت کنید. 
در همین حال، برخی از عوارض جانبی جدی 
وجود دارند که نیــاز به تماس فوری با پزشــک 
دارد. مشاهده مدفوع سیاه یا خون در استفراغ 
در واقــع می تواند نشــان دهنــده خونریــزی در 
گر مچ پایتان ورم کرده است  معده شما باشد. ا
گر قادر به ادرار  یا در ادرار شما خون وجود دارد یا ا
کردن نیستید، فورا به پزشک خود اطاع دهید. 
چنین مشکاتی نشان دهنده وجود مشکل در 
گر درد شدید در قفسه سینه یا  کلیه ها هستند. ا
معده وجود داشته باشد، ممکن است در نتیجه 
ســوراخ شــدن معده یا روده باشــد. ایبوپروفن 
ممکن اســت تنفس را دشــوار و یا عائم آسم را 
بدتر کند. در صــورت بروز هر یــک از مــوارد زیر با 

آمبوالنس تماس بگیرید:
بثوراتی که ممکن است شامل خارش، قرمزی، 
تــورم، تــاول یا پوســته پوســته شــدن پوســت 

باشند.
سفتی در قفسه سینه یا گلو

مشکل در تنفس یا صحبت کردن
تورم دهان، صورت، لب ها، زبان یا گلو

عوارض جانبی مانند این موارد نشــان دهنده 
کنش آلرژیک جدی هستند. یک وا

دانستنیها

عوارض جانبی 

مصرف ایبوپروفن 

طبق چندین مطالعه تخصصی 
پزشکی، قطع غذا، نتایج خوبی 
را برای سامت بدن نشان داده 

است. 
یــک مطالعــه تــازه نشــان داده اســت کــه روزه 

می تواند به درمان سرطان کبد کمک کند.
دانشــمندان در این مطالعه اثربخشی دارویی 

همزمــان بــا روزه داری و تاثیر آن بر ســلول های 
سرطانی جدا شده کبد را بررسی کردند.

اســتفاده از داروی Sonareb در ترکیــب بــا روزه 
داری موجب رشد واضح تومور سرطانی شد.

اســتفاده از ایــن روش ممکــن اســت بــه بخش 
مهمــی از درمــان در آینــده تبدیــل شــود. بــه 
خصــوص کــه بســیاری از مطالعــات قبــل از آن 

کــه روزه داری در بیمــاران  نشــان می دهنــد 
سرطانی که متابولیسم پایدار دارند، برای آن ها 
قابل تحمل است و عوارض جانبی منفی ایجاد 

نمی کند.
کنون کار بــرای آزمایش ایــن روش در مقیاس  ا
بزرگتر پیش از تایید شدن آن به عنوان بخشی 

از درمان سرطان کبد در حال انجام است.

کمک می کند؟  کبد  روزه چگونه به درمان سرطان 

کبد
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گوشــی های  یکــی از ســواالت پرتکــرار حــوزه 
هوشمند این اســت که آیا انقاب بزرگ بعدی در 
فناوری تلفن های هوشمند، گوشی های شفاف 

هستند؟ 
کنــون راه درازی را  فناوری تلفن های هوشــمند ا
پیموده و تغییــرات بســیاری را در طول مســیر به 

خود دیده است.
بــه گــزارش گیزبــات، آخریــن تحول هــا در ایــن 
زمینه مربوط به طراحی گوشی هوشمند تاشو، 
دوربین های زیر نمایشگر و... است و در عین حال 
جدیدترین پیشرفت، گوشی های شفاف هستند 
که شرکت هایی مانند سامسونگ و ویوو طرح های 

منحصربه فردی از آن را به ثبت رسانده اند.
البته گوشی های شفاف چیز جدیدی نیستند و 
تاریخچه کار روی آن ها به بیــش از یک دهه قبل 
بازمی گردد کــه برند های معروفی مانند ســونی، 
ال جــی، فوجیتســو، دوکومــو و دیگــران بــر روی 

تلفن های هوشمند شفاف کار می کردند.
 GD۹۰۰ حتی ال جــی یــک تلفن شــفاف بــه نــام
داشت که با یک نوار لغزنده کاما شفاف طراحی 
شــده بــود.  با ایــن حال، ایــن نــوع گوشــی ها در 

بازار وضعیت خوبی نداشــتند و بــه همین دلیل 
شرکت ها ایده تلفن های شفاف را کنار گذاشتند.

اما به تازگی خبر هایی منتشر شده که شرکت های 
سامســونگ و ویــوو دوبــاره در حــال کار بــر روی 
گوشــی های شــفاف هســتند و باید دیــد که این 
بار این پروژه هــا به تکامل خواهند رســید یا خیر. 
چون به همان اندازه که تلفن های شفاف منحصر 
به فرد هستند، موانع زیادی را نیز پیش رو دارند و 
باید در ساخت آن ها بازنگری کاملی انجام شود. 
حتی ممکــن اســت تولیدکنندگان گوشــی های 
هوشمند مجبور شــوند هر جزء را دوباره طراحی 
کنند یا روش جدیدی برای مونتاژ آن ها ابداع کنند 

تا با هم تداخل نداشته باشند.

بــه کمــک یکــی از ویژگی هــای اپــل واچ می تــوان 
چراغ فاش آیفون را از راه دور روشــن کرده و آن را در 

مکان های تاریک پیدا کرد. 
ســاعت هوشــمند اپل در تاریــخ ۹ ســپتامبر ۲۰۱۴ 
همراه با آیفون ۶ به بازار های جهانی عرضه شد. این 
ساعت دارای قابلیت های کاربردی است که حتی 
می تواند جان افــراد را نیز در مواقــع اضطرار نجات 

دهد. اما برخی از قابلیت های آن از چشم کاربران 
پنهان مانده و مخاطبان از آن بی خبر هستند.

یکی از قابلیت های پنهــان اپل واچ روشــن کردن 
چراغ فــاش آیفــون از راه دور اســت. این ویژگی به 
کاربران امکان می دهد تا با روشــن کردن چــراغ در 
صورت گم شــدن آیفون در مکان هــای تاریک آن 

را پیدا کنند.
کاربران برای فعال کردن این ویژگی ابتدا باید صفحه 
 Control اصلی اپل واچ را به ســمت باال بکشــند تا

Center باز شود. 
سپس دکمه پینگ آیفون )یک نماد اپل با خطوط 
منحنی در دو طرف( را فشار داده و نگه دارند، در این 
مرحله زنگ آیفون بــه صــدا در می آید و چــراغ قوه 
دســتگاه روشــن می شــود. با ادامه دادن ایــن کار 

مخاطبان می توانند آیفون خود را پیدا کنند.

در به روز رسانی جدید واتساپ، ادمین  های هر گروه 
ک کنند.  می توانند پیام  ها را برای تمامی اعضا پا

واتســاپ در بــه روز رســانی خــود قابلیــت حــذف 
پیــام توســط ادمیــن گــروه را فعــال خواهــد کــرد. 
همچنین این پلتفرم در حال توسعه احراز هویت دو 
مرحله ای به برنامه دسکتاپ و نسخه وب خودش 
است. پیام رسان واتساپ که متعلق به متا است در 
حال کار روی یک ویژگی جدید است. در این ویژگی، 
واتساپ به مدیران گروه اجازه می دهد تا پیام ها را 
برای ســایر اعضا حذف کنند. هنگامی که ادمین 
پیامی را از گروه حذف کند، کاربران متن »این پیام 

توســط ادمین حــذف شــد« را مشــاهده خواهند 
کرد. این قابلیت در به  روز رســانی بعدی واتســاپ 

برای کاربران اندروید در دسترس خواهد بود.
با ویژگی جدید واتســاپ، حذف پیام های زشــت 
یا ناپسند برای مدیران گروه آســان تر خواهد بود. 
واتســاپ قصــد دارد در به  روز رســانی آینــده خود، 
قابلیــت تأییــد دو مرحلــه ای را بــه نســخه های 
دسکتاب و وب بیاورد. این رمزگذاری دو مرحله ای 
در نســخه برنامــه تلفــن همــراه موجود اســت که 
هنگام ثبت شــماره تلفن در واتســاپ نیــاز به یک 

کد تایید دارد.

گر شما هم می خواهید بدانید که چطور می توان  ا
شماره تلفن را در حساب تلگرام تغییر داد این خبر 
را بخوانید.  سوال بســیاری از کاربران این است که 

چگونه می توان شماره تلفن را در تلگرام تغییر داد.
در این دانستنی فناورانه نحوه تغییر شماره در تلگرام 
برای اندروید را به شما آموزش دهیم. برای انجام این 

کار، مراحل زیر را دنبال کنید:
• تلگرام را روی گوشی خود باز کنید.

• روی نوار سه خط افقی در باال سمت چپ کلیک 
کنید تا منوی کناری برنامه باز شود.

• به تنظیمات برنامه بروید.
• در قســمت اول زیر عکس پروفایل خود، شــماره 
تلفن را مشــاهده می کنید. روی این شــماره تلفن 

کلیک کنید.
کنون صفحه ای را مشــاهده می کنید کــه در آن  • ا

می توانید شماره خود را در تلگرام تغییر دهید. روی 
دکمه آبی تغییر شماره ضربه بزنید.

• تلگــرام اطاعاتــی در مورد ایــن فرآینــد بــه شــما 
می دهد، باید روی next کلیک کنید.

• شماره تلفن جدید خود را وارد کنید.
• تلگرام یک کد تایید با پیامک برای شــما ارســال 
می کند. این کد را در برنامه وارد کنید تا تایید کنید 

که خودتان هستید.
• منتظــر بمانیــد تــا انتقــال داده به شــماره جدید 

شروع شود.
ایــن روند خیلی طــول نمی کشــد و در عــرض چند 
دقیقه خواهیــد دید کــه همه چیــز مانند قبــل در 
تلگــرام نمایــش داده می شــود. در انتهــای فرآیند 
همه چت ها و گروه ها به طور معمول روی صفحه 

ظاهر می شوند.

 iOS انتظار می رود در به روز رســانی سیستم عامل
۱۵.۴ شاهد ایموجی  های جدید اپل باشیم. 

ارســال پیــام بــه دوســتان در مــورد یــک مهمانــی 
همــراه با ایموجــی باعث می شــود کــه مــا راحت تر 
ک بگذاریم. در  احساساتمان را با دیگران به اشــترا
روز پنجشــنبه، Emojipedia تمام ایموجی هــای 
جدیــد موجــود در سیســتم عامــل iOS ۱۵.۴ را 
منتشر کرد. به روز رسانی بعدی iOS مجموعه ای 
بــه همــراه خواهــد  را  از ایموجی هــای جدیــد 
داشت. ایموجی های جدید شامل ایموجی های 
صــورت ذوب شــده، حباب هــا، ســام کنیــد و... 

هســتند. کاربــران سیســتم عامل هــای دیگــر که 
مشتاق دریافت این ایموجی های جدید هستند، 
باید کمی صبر کننــد. همچنین دقیقا مشــخص 
نیســت که چه مدت کاربران بایــد منتظر بمانند، 
زیرا اپل هنوز تاریخ دقیق انتشار iOS ۱۵.۴ را اعام 
نکرده است. البته باید به این نکته توجه کرد، زمانی 
که اپل iOS ۱۵.۴ را منتشر کند، ممکن است برخی 
از جدیدترین ایموجی هــا اصــاح یــا حتــی حــذف 
شــوند. با این حــال، امیدواریم که مشــکلی وجود 
نداشت باشد تا بتوانیم از این ایموجی های جدید 

در موقعیت های متفاوت استفاده کنیم.

گوشی های شفاف به سرانجام می رسد؟  آیا تولید 

که احتماال از آن  بی خبرید  خصوصیتی از اپل واچ 

قابلیت حذف پیام ها 
گروه  در واتساپ توسط ادمین های 

آموزش تغییر شماره تلفن در تلگرام برای اندروید 

به روز رسانی بعدی اپل 
با ایموجی  های جدید همراه است 

فناوری

دانستنیهایفناورانه

فناوری

نمونه هایی از کمک فناوری 
به نجات جان انسان ها 

یکی از کاربردهای فناوری نجات 
جــان مــردم اســت و مــواردی 
چون پهپاد، موقعیت یاب و... 
نمونه های مناسبی هستند که به این امر کمک 

می کنند. 
فناوری به بخشی جدایی ناپذیری از زندگی روزمره 
کن دیگر تبدیل شــده  ما در محــل کار، خانــه و اما
است. امروزه ما برای تمام کار های روزمره خود به 
فناوری تکیه می کنیم و برای رشد و ارتباط با یکدیگر 

به آن نیاز داریم.
امروزه برخی از شرکت ها متوجه شده اند که فناوری 
می تواند حتی در شرایط اضطراری نیز به ما کمک 
کنــد و در این راســتا، آن هــا به توســعه محصوالت 

مختلف پرداخته اند.
ســاالنه هزاران نفر در بایای طبیعی جــان خود را 
از دســت می دهنــد و یا دچــار جراحت می شــوند 
کــه در برخــی از مــوارد، تیم هــای امــداد و نجــات و 
ســازمان های امدادی برای انجام ماموریت های 
نجــات و کمک بــه افراد آســیب دیــده، از فنــاوری 

استفاده می کنند.
         فناوری هایی که برای نجات جان مردم 

اختراع شده اند
در ایــن گــزارش می خواهیــم بــه برخــی مــواردی 
بپردازیم که می توانند جان مردم را در هنگام وقوع 

بایای طبیعی نجات دهند.
         اینترنت و اطاعات عمومی

فناوری آناین، داده ها و اطاعات زیادی را در اختیار 
ما قرار می دهد که می توان از آن ها در شرایط بحرانی 
استفاده کرد. موتور های جستجو همیشه آماده 
پاسخگویی سریع به سؤاالت شما برای مقابله با 

شرایط اضطراری هستند.
عــاوه بر این، اینترنــت بــه افــراد کمــک می کند تا 
تجربیات خود را از طریق رسانه های اجتماعی به 
ک بگذارند. این تجارب می توانند در شرایط  اشترا
اضطــراری، بســیار مفیــد باشــند. زمانی کــه افراد 
ک  تجربیات خود را به صورت آناین با عموم به اشترا
می گذارند، بینشی را به افراد دیگر می دهند تا بدانند 

در مواقع حادثه چکار باید بکنند.
         هواپیما های بدون سرنشین

پهپاد یا هواپیمای بدون سرنشین، یک هواپیما 
با کنترل از راه دور اســت که می تواند برای رسیدن 
ک برای تسریع امدادرسانی،  به مکان های خطرنا

جمع آوری اطاعات و... نیز کاربرد داشته باشد.
حتی به دلیل ابعاد کوچک برخی از پهپادها، آن ها 
می تواننــد بــه داخــل ســاختمان ها و مکان های 
باریک دسترسی پیدا کنند و برای یافتن بازماندگان 
مورد استفاده قرار گیرند. اطاعات پهپاد ها از طریق 
دوربین به تیم های اورژانس و امداد منتقل می شود 
و همچنین می توان از آن ها برای انجام کمک های 

بشردوستانه استفاده کرد.
)GPS( سیستم موقعیت یابی جهانی         

هنگام درخواست کمک از تیم های امداد و نجات، 
موقعیــت جغرافیایی باید بــه طور دقیق و ســریع 
تعیین شود، زیرا ردیابی موقعیت جغرافیایی یکی 

از جنبه های مهم مدیریت اضطراری، برای پاسخ 
سریع به درخواســت ها است. سیستم موقعیت 
یابی جهانــی )GPS( یــک سیســتم ردیابی مکان 
است که از ماهواره ها برای کمک به تعیین موقعیت 
 GPS دقیق تماس گیرنده استفاده می کند. فناوری
کنون در همه تلفن های هوشمند موجود است  ا
و به قربانیان کمک می کند تا در مواقع اضطراری، 
موقعیت جغرافیایی دقیق خــود را به ســرعت به 

ک بگذارند. اشترا
NASA FINDER دستگاه         

دستگاه ناســا فایندر که توسط آزمایشــگاه ناسا و 
اداره علوم و فناوری وزارت امنیت داخلی آمریکا در 
واشــنگتن ابداع شده است، دســتگاهی به اندازه 
کیف اســت که می تواند ضربان قلب انســان را زیر 

۲۰ فوت بتن جامد و ۳۰ فوت آوار تشخیص دهد.
در صورت وقوع زلزله یا بایای طبیعی و غیر طبیعی 
دیگر، از طریق این فناوری، تیم های اورژانس قادر 

ع وقت به انســان های زنده و  خواهند بود در اســر
قلب های تپنده برسند تا عملیات امداد و نجات 

را انجام دهند.
SERVAL پروژه         

پروژه SERVAL پس از زلزله ۷ ریشتری در هائیتی 
)که در ۱۲ ژانویــه ۲۰۱۰ رخ داد( که ویرانی عظیمی را 
در پایتخت ایــن کشــور پورتــو پرنس ایجــاد کــرد، 
توســعه یافت. ایــن فناوری بــه تلفن هــای همراه 
اجازه می دهد تا به طور مستقیم با یکدیگر ارتباط 
برقرار کنند حتی زمانی که هیچ پوشش آنتن دهی 

وجود ندارد.
در واقع تمامی ارتباطات کنونی به ویژه ارتباطات 
ســیار، به زیرســاخت ها و نهاد های بزرگ وابســته 
اســت، امــا در صورتی که شــبکه ها در زمــان وقوع 
بایای طبیعی یا به دلیل جنگ یا... به طور کامل 
مختل شوند، می توان از این فناوری برای برقراری 

ارتباط بهره برد.

فناوری

داستانکوتاه

برای تهیه یک مرغ خوشمزه باید نکات تهیه 
غ را بدانیم که  آن و اشتباهات رایج پخت مر
کثرا تعدادی از آن را مرتکب می شویم و از آن  ا

اشتباه ها دوری کنیم.
غ خوشــمزه فوت و فن  های خاص  پخت مر
گفــت  خــود را دارد و بــه جــرات   می تــوان 
غ این اســت  رایج تریــن اشــتباه در پخــت مر
غ آسان است و با  که تصور   می شــود پخت مر
مقداری آب و پیــاز درون قابلمه به ســادگی 
تهیه   می شود ولی به این سادگی  ها نیست. 
پس با مــا همراه باشــید تــا اشــتباهات رایج 

غ خانگی را یاد بگیریم. پخت مر
غ خانگی          اشتباهات رایج پخت مر

غ از گوشــت آن کار  جدا کردن اســتخوان مر
غ  اشــتباهی اســت چون در هنگام پخت مر
غ مزه بهتری را به گوشت  استخوان  های مر

منتقل   می کنند.
استفاده کردن از مرغ منجمد باعث   می شود 
آب آن خشک شود و بافت آن در زمان پخت 
نرم نشود. پس از گوشت تازه استفاده کنید.

غ را سرخ یا سوخاری کنید  گر   می خواهید مر ا
به هیچ عنوان پوست آن را جدا نکنید. چون 
غ باعــث حفــظ رطوبت و  وجود پوســت مــر

غ   می شود. چربی مر
غ کار اشتباهی است و باید  مزه دار نکردن مر
غ آن را مــزه دار کنیــد )بهتر  قبل از پخــت مــر
اســت در محلول آب نمــک و گیاهان معطر 

مزه دار شود(.
استفاده از مرغی که دمای آن کمتر از دمای 
محیط است باعث   می شود گوشت نامنظم 
بپزد. شما باید قبل از استفاده از مرغ سرد، آن 

را به دمای محیط برسانید.
گرم نکردن تابه به اندازه مناسب قبل از پخت 
غ را خراب   می کند. باید به خوبی  غ، مزه مر مر
تابه گرم شــود و ســپس به آن روغن اضافه و 

غ را در آن سرخ کنید. بعد گوشت مر
گر مرغ را در فر   می پزید حتما از فویل استفاده  ا
گر قصد  غ آبدار و خوشــمزه شود. ا کنید تا مر
غ را کامل بپزید حتمــا درون آن را با  دارید مر
گیاهان معطر و برش  های لیمو و پیاز پر کنید.
غ را درون تابه   می پزید نباید خیلی  وقتی مر
غ را برگردانید و باید  سریع و پشت ســر هم مر
اجازه دهید یــک طــرف آن به خوبــی بپزد و 

سپس برگردانید.
غ را با چاقــو برش نزنیــد موقع  گر ســینه مــر ا
طبخ به مشکل می خورید چون ضخامت آن 
یکدست نیست و به خوبی و کامل نمی پزد.

غ به  اشتباه دیگر این است که بعد از پخت مر
غ آب  آن اســتراحت نمی دهید تا گوشت مر

خود را به تمام قسمت  هایش پخش کند.

دختــر کوچکــی هــر روز پیــاده بــه مدرســه 
می رفت و بر می گشت. 

با اینکــه آن روز صبــح هــوا زیاد خــوب نبود 
و آســمان نیز ابــری بــود، دختر بچــه طبق 
معمــول همیشــه، پیاده بســوی مدرســه 

راه افتاد. 
بعــد از ظهــر کــه شــد،  هــوا رو بــه وخامــت 
گذاشــت و طوفــان و رعــد و بــرق شــدیدی 

درگرفت.
مــادر کــودک کــه نگــران شــده بــود مبــادا 
دخترش در راه بازگشــت از طوفان بترســد 
یا اینکــه رعد و بــرق بایی بــر ســر او بیاورد، 
کــه بــا اتومبیــل بدنبــال  گرفــت  تصمیــم 

دخترش برود. 
با شــنیدن صــدای رعــد و دیــدن برقی که 
آســمان را ماننــد خنجــری درید، بــا عجله 
ســوار ماشــینش شــده و به طرف مدرســه 

دخترش حرکت کرد.
گهان چشــمش به دخترش  اواسط راه، نا
افتاد که مثل همیشه پیاده به طرف منزل 
در حرکت بود، ولی با هر برقی که در آسمان 
زده می شد، او می ایستاد، به آسمان نگاه 
می کرد و لبخند مــی زد و این کار با هر دفعه 

رعد و برق تکرار می شد.
زمانــی کــه مــادر اتومبیــل خــود را بــه کنار 
دختــرک رســاند، شیشــه پنجــره را پاییــن 
کشــید و از او پرســید: چــکار می کنــی؟ چرا 

همین طور بین راه می ایستی؟ 
دختــرک پاســخ داد: مــن ســعی می کنــم 
صورتم قشنگ به نظر بیاید، چون خداوند 

دارد مرتب از من عکس می گیرد.

غ را این جوری نپزید هرگز مر

رعد و برق

ســوپ لبــو یکــی از ســوپ های 
خوشــمزه ای اســت کــه در فصل 
سرما استفاده می شود و می توانید 
به عنــوان پیش غــذا یــا غــذای اصلــی آن را در منزل 

سرو کنید.
ســوپ چغندر قرمز یکی از انواع ســوپ های ساده و 
خوشمزه بین المللی است که می توانید در مجالس 
خود از آن به عنوان پیش غذا اســتفاده کنید. برای 
آموزش کامــل و مرحله بــه مرحله طرز تهیه ســوپ 

چغندر قرمز در ادامه با ما همراه باشید.
         مواد الزم

• چغندر قرمز ۴ عدد متوسط
• پیاز ۱ عدد

• سیب زمینی ۱ عدد متوسط
• پیازچه ۴ ساقه

• هویج ۱ عدد بزرگ

• آب گوشت یا مرغ ۳ لیوان
• آب لیمو ترش ۱ قاشق غذاخوری

• خامه )اختیاری( ۵۰ گرم
• نمک و فلفل سیاه به مقدار کافی

• زردچوبه و روغن به مقدار کافی
         طرز تهیه سوپ چغندر قرمز

         مرحله اول
برای تهیه سوپ چغندر قرمز ابتدا چغندرها را پوست 
بگیرید، سپس به صورت ریز خرد کنید. در ادامه پیاز 
را به صورت نگینی ریز خرد کنید، ســپس به همراه 

کمی روغن داخل یک قابلمه مناسب بریزید.
         مرحله دوم

در این مرحله پیــاز را به خوبی تفت دهید تا ســبک 
شود، سپس مقداری نمک، فلفل سیاه و زردچوبه 
اضافه کنید و تفت دادن مواد را یک دقیقه دیگر ادامه 

دهید تا عطر ادویه ها به طور کامل خارج شود.

         مرحله سوم
حاال سیب زمینی و هویج را پوست بگیرید، سپس به 
صورت نگینی ریز خرد کنید. در ادامه سیب زمینی، 
هویج و چغندر را به قابلمه اضافه کنید و چند دقیقه 

تفت دهید تا مواد کمی سرخ شوند.
         مرحله چهارم

در این مرحله پیازچه را خرد کرده و به قابلمه اضافه 
کنیــد و کمی تفــت دهید تــا با دیگــر مواد یکدســت 
شــود. در ادامه یک لیوان آب به قابلمه اضافه کرده 
و در قابلمه را بگذارید تا سبزیجات نرم شوند و به طور 

کامل بپزند.
         مرحله پنجم

پس از اینکه آب درون قابلمه کشیده شد و سبزیجات 
کاما نرم شدند، آن ها را با گوشتکوب برقی یا دستی 
به طور کامل پوره کنید و داخل یک قابلمه مناسب 

بریزید. در ادامه آب مرغ یا گوشت را اضافه کنید.
         مرحله ششم

حاال قابلمه را روی حرارت مایم قرار دهید تا سوپ 
جا بیفتد. پــس از اینکه ســوپ آماده شــد، آب لیمو 
ترش را به همــراه کمی نمــک و ادویــه اضافه کنید، 
ســپس ســوپ را در ظرف مــورد نظرتان بکشــید و با 

خامه تزیین کنید.

طرز تهیه سوپ چغندر قرمز

کویر »کوه  ســرخ« در جنوب شهرستان سرخه 
و روستای تاریخی بیابانک استان سمنان قرار 
دارد. این کویر از جنوب به بخش های شمالی 
ریگ جن، از شمال به کوه سرخ، از غرب به کویر صفائیه و سیاه کوه 
و از شرق به معدن گوگرد دالزیان محدود می شود. کوه سرخ به 
ک  دلیل رنگ ســرخ تپه های نمکی به این نام شــهرت دارد. خا
رس، تمامی منطقه را پوشانده است و گیاهان شور پسند مانند 
تاغ و گز در آن بســیار به چشــم می خورد و در مناطقی نیــز ردی از 

رودخانه های فصلی به چشم می خورد. 

ایران زیباست؛ 
کویر »کوه سرخ« سمنان 

گردشگری

دستپخت

مزرعه 
"حاج حسن جواهری" 

کوهپایــه اصفهــان قلعــه ای  در حوالــی 
قدیمی و یادگار دوران قاجار بــه نام “مزرعه 
حاج حســن ” قرار دارد که مؤسس آن حاج 
حســن جواهری، منشــی دربار کریــم خان 

زند بوده است.
"مزرعه حاج حسن" شامل چند منزل زیبا، 
آب انبار و حمام است که به خاطر نزدیکی به 
جاده اصفهان -نائین می تواند به یک مرکز 

اقامتی بین راهی تبدیل شود.
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