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فروش هوشمند سیب زمینی؛ این آخرین ایده دولت برای تنظیم بازار است. ایده ای که باعث شد بار دیگر 
شائبه فروش سیب زمینی های مرجوعی مطرح شود. گرچه مســئوالن وزارت جهاد کشاورزی فروش 
هوشمند سیب زمینی را در راستای کاهش قیمت محصول می دانند، اما این سیب زمینی های یارانه ای 
گران تر از خرده فروشی ها توزیع می شود. اسماعیل قادری فر، معاون وزیر جهاد کشاورزی، از آغاز طرح 
فروش هوشمند سیب زمینی با قیمت ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان خبر داد. با این حال رئیس مرکز روابط عمومی 

این وزارتخانه، قیمت هر کیلوگرم از این محصول را در سامانه بازارگام ۹۸۰۰ تومان اعالم کرد.

 ماجرای تغییر قیمت
 سیب زمینی چیست؟

فوالد مبارکه، عامل ایجاد 
بزرگترین شبکه حمل و نقل 

در مرکز ایران

 از سرگیری معافیت 
بیمه کارگران کشاورزی 

در اصفهان

طی پاییز امسال در مقایسه با پاییز سال گذشته؛

قیمت شیشه دو برابر 
شد

 معاون قضائی دادستان کل 
کشور عنوان کرد؛

 تولیدکنندگان فکر 
نکنند می توانند کاالها 
را با هر قیمتی بفروشند

ساخت هشت هزار کالس 
درس به همت خیران 

اصفهانی 

عضو هیئت رئیسه شورای شهر اصفهان:

 شهرداری سهم خود را 
در قانون هوای پاک 

کاهش می دهد
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۳۰ درصد از اراضی کشاورزان 
شرق اصفهان زیر کشت می رود

محمدرضا صفدریان : پرافتخارترین ورزشکار 
یخ نوردی ایران هستم

امیدوارم در اصفهان بیشتر به 
این رشته توجه شود

6
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آوازه نصف جهان در 
نمایشگاه بین المللی 

گردشگری هم پیچید 

روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان

شــرکت توزیع بــرق شهرســتان اصفهــان درنظــردارد: کاال و خدمــات موردنيــاز خــود را به شــرح 
ذيــل، باســتناد قانــون برگــزاری مناقصــات و آييــن نامــه معامــات، ازطريــق ســامانه تــدارکات الکترونيکــی 
دولــت بــه صــورت مناقصــه عمومــی دومرحلــه ای ازبيــن توليدکننــدگان و فروشــندگان واجــد شــرايط کــه 

در ســامانه الکترونيکــی دولــت ثبــت نــام نمــوده انــد، خريــداری نمايــد.
الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی 

امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

خرید انواع تابلوهای توزیع هوایی با بدنه کامپوزیتی )400، 250، 160 آمپری(

شماره 
مناقصه 
مرجع

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد(

تاریخ توزیع 
دفترچه

آخرین مهلت 
دریافت دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذاری و 
تحویل پاکات

بازگشایی اسناد 
ارزیابی کیفی

مبلغ تضمین )ریال(
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ســايت ازطريــق  را  فــوق  شــرح  بــه  مناقصــه  اســناد  تواننــد  مــی   پيشــنهاددهندگان 
ــنبه  ــت اداری روز يکش ــان وق ــا پاي ــر ت ــت و حداکث https://www.setadiran.ir/setad/cms درياف
مــورخ 1400/12/01 در ســامانه فــوق بارگــذاری نمايــد و همچنيــن اســناد فيزيکــی )پاکــت الف-ضمانــت 
نامــه( خــود را بــه نشــانی: اصفهــان چهاربــاغ عباســی خيابــان عبــاس آبــاد ســاختمان ســتاد شــماره يــک 
شــرکت توزيــع بــرق شهرســتان اصفهــان طبقــه همکــف دبيرخانــه تحويــل نماينــد. بــه پيشــنهادهايی کــه 

بعــد از مهلــت مقــرر بارگــذاری گــردد ترتيــب اثــر داده نخواهــد شــد.
http://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتی معامالت توانير به آدرس

http://iets.mporg.ir سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس
http://eepdc.ir سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس

شماره تلفن واحد مناقصات 34121486، 031 آقای کاظمی شماره تلفن کارشناس معاونت مهندسی 
34121448، 031 آقای مهندس آقابابايی

جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:  مرکز  تماس 41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 
85193768 -021 تماس حاصل فرماييد.

مبلغ و نوع تضمين شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
شرکت کنندگان در مناقصه می بايست 72 ساعت قبل از آخرين مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به 
سامانه تدارکات الکترونيکی دولت و يا تماس با واحد مناقصه و مزايده، از آخرين اصاحات احتمالی اسناد 

مطلع گردند، درغيراينصورت مسووليت عدم رعايت اين بند به عهده مناقصه گران می باشد.
پيشنهادات رسيده با حضور اعضا کميسيون معامات باز و قرائت خواهد شد.

پيشنهاددهنده می بايست صرفا در سامانه تدارکات الکترونيکی دولت ثبت نام کرده باشد.
به مدارک، پيشنهادات و نامه های فاقد امضا، مخدوش، مشروط يا بعد از انقضا مهلت مقرر واصل شود 

مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان در رد يا قبول کليه پيشنهادات مختار می باشد.

ساير اطاعات و جزييات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای

عبدالرسول امامی- شهردار نجف آباد

شــهرداری نجــف آبــاددرنظــردارد بــه اســتناد مصوبــه شــماره 99/3185 مــورخ 99/11/28 نســبت بــه واگــذاری عمليــات مســتمر 
جمــع آوری و حمــل و دفــن زبالــه، نظافــت و رفــت و روب معابــر محــدوده شــهرداری مناطــق چهــار و پنــج نجــف آبــاد بصــورت جداگانــه و 

حســب جــدول زيــر بــه پيمانــکار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد.
مبلغ ضمانت شرکت در مناقصهمبلغ برآورد ساليانهشرح مناقصه

جمع آوری و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت 
و روب معابر محدوده شهرداری منطقه چهار

4/57۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال91/227/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دفن زباله، نظافت و جمع آوری و حمل و رفت 
و روب معابر محدوده شهرداری منطقه پنج

4/۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال86/59۰/8۰۰/۰۰۰ ریال

ــه: شــرکت کننــدگان بايــد دارای صاحيــت انجــام کار بــوده و ايــن صاحيــت بــه تاييــد اداره کار و امــور  ــرکت در مناقص ــرایط ش ش
اجتماعــی رســيده باشــد. همچنيــن داشــتن توانايــی و امکانــات انجــام کار بنابــه تشــخيص کارشناســان مربوطــه شــهرداری و ارايه حســن 

ســوابق کاری الزامــی مــی باشــد.
مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: از واجدين شرايط دعوت می شود جهت کسب اطاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه، با همراه 
داشتن مدارک و رزومه شرکت، تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/11/27 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه 

نمايند.
ساير اطاعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار می باشد.

1269411 / م الف

نوبت دومآگهی مناقصه

 آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت 
نوبت دومشماره 2000050246000001 مورخ 1400/11/04

شهرداری نیک آباد

شــهرداری نيــک آبــاد قصــد دارد بــه اســتناد بنــد 3 صورتجلســه شــماره 7 منضــم بــه نامــه شــماره 88 مــورخ 1400/09/02 شــورای اســامی 
شــهر و ارزيابــی قيمــت کارشــناس رســمی دادگســتری، نســبت بــه فــروش تعــدادی از پاکهای مســکونی شــهرک غديــر تحت اختيــار خــود را ازطريق 
مزايــده عمومــی و بــا جزييــات منــدرج در اســناد مزايــده، بــا بهــره گيــری از ســامانه تــدارکات الکترونيکــی دولــت setadiran.ir و بــا شــماره مزايــده 

)شــماره سيســتمی( 2000050246000001 بــه صــورت الکترونيکــی بــه فــروش برســاند.
تاریخ انتشار: 1400/11/11 و 1400/11/18، مهلت دریافت اسناد مزایده: 1400/12/03 تا ساعت 14/30

ــایی: 1400/12/04 و تاريــخ  ــخ بازگش ــد: 1400/12/03، مهلــت ارســال پيشــنهاد: 1400/12/03 تــا ســاعت 14/30، تاری ــخ بازدی تاری
اعــام بــه برنــده: 1400/12/08

شرايط عمومی و توضيحات برگزاری مزايده دستگاه اجرايی
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1( برگــزاری مزايــده صرفــا ازطريــق ســامانه تــدارکات الکترونيکــی دولــت مــی باشــد و کليــه مراحــل فرآينــد مزايــده شــامل خريــد و دريافــت اســناد 
مزايــده )درصــورت وجــود هزينــه مربوطــه(، پرداخــت تضميــن شــرکت در مزايــده )وديعــه(، ارســال پيشــنهاد قيمــت و اطــاع از وضعيــت برنــده بــودن 

مزايــده گــران محتــرم ازايــن طريــق امــکان پذيــر مــی باشــد.
2( کليــه اطاعــات امــاک و مســتغات شــامل مشــخصات، شــرايط و نحــوه فــروش در بــرد اعــان عمومــی ســامانه مزايــده، قابــل مشــاهده، بررســی و 

انتخــاب می باشــد.
3( عاقمندان به شرکت در مزايده می بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهی الکترونيکی )توکن( با شماره های ذيل تماس حاصل نمايند.

مرکز پشتيبانی و راهبری سامانه: 41934، 031
اطاعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استان ها، در سايت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام/پروفايل/مزايده گر موجود است.

1269478 / م الف
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خارجی تا شب عيد

مشـاور وزیر جهـاد کشـاورزی از توزیـع ۲۰۰ 
هزار تـن انـواع برنج خارجـی با نـرخ مصوب 

در بازار خبـر داد.
علیرضـا رضـا زاده اظهـار کـرد: در قـرارگاه 
امنیـت غذایی مقرر شـد ۲۰۰ هـزار تن برنج 
تایلندی، پاکسـتانی و هندی بـا نرخ مصوب 

تا شـب عیـد در بـازار توزیع شـود.
وی افـزود: بـا توجـه بـه نبـود کمبـود برنـج 
ایرانـی  برنـج  تنـی  هـزار   ۳۰۰ و ذخایـر 
در مازنـدران و گیـالن، عرضـه گسـترده 
برنـج ایرانـی از ایـن هفتـه توسـط اتحادیـه 
فروشـگاه های زنجیـره ای آغـاز می شـود و 
در جلسـه فوق العاده قـرارگاه امنیت غذایی 
نیز مقرر شد توزیع هوشـمند برنج تایلندی، 
هنـدی و پاکسـتانی درب منـازل بـا تخفیف 

ویـژه انجـام شـود.
مشـاور وزیـر جهـاد کشـاورزی خاطرنشـان 
کرد: از دیروز)شـنبه( سـیب زمینی با قیمت 
۱۰ هـزار تومـان در سـطح میادیـن تره بـار 
عرضـه شـد و مقـرر شـده سـامانه “بـازارگام” 
توزیـع هوشـمند سـیب زمینی را بـا قیمـت 
۹ هـزار و ۸۰۰ تومـان بـرای تحویـل در درب 

منـازل، را آغـاز کنـد.
در ایـن نشسـت مقـرر شـد ۱۰۰ هـزار تـن 
سـیب زمینی از مـزارع گواهـی شـده خارج 
از کشـور تحـت نظـارت سـازمان حفـظ 
نباتـات بـرای مصـارف صنعتـی، خوراکـی 
و بـذری وارد کشـور شـود، نظـارت سـازمان 
تعزیـرات حکومتی بـر بـازار و برخـورد جدی 
بـا گران فروشـی و احتـکار برنـج از دیگـر 
مصوبـات کارگـروه قـرارگاه امنیـت غذایـی 

اسـت.

 سرعت رشد مصرف برق
 4 درصد کاهش یافت

مدیرعامل شرکت مدیریت شـبکه برق ایران 
گفت: مصرف برق در زمسـتان امسـال مهار 
شـده بـه طـوری کـه سـرعت رشـد مصـرف 
نسـبت به مـدت مشـابه سـال گذشـته چهار 

درصـد کاهـش یافته اسـت.
بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی وزارت 
نیـرو، »مصطفـی رجبـی مشـهدی« اظهـار 
کرد: ایـن میزان کاهـش، نتیجـه اقدام های 
انجام شـده از جمله تعدیل روشـنایی معابر، 
تشـدید نظـارت بـر مصـرف اداره هـا، توقف 
فعالیـت مراکز اسـتخراج رمـز ارز و همچنین 
مشـارکت خـوب و اثرگـذار صنایـع بـزرگ و 
همچنین اجرای روش های مدیریت مصرف 
صحیـح توسـط مشـترکان خانگـی بـوده 

اسـت.
وی از پایداری شـبکه سراسـری و تأمین برق 
مشـترکان بدون اعمـال خاموشـی در بخش 

خانگی طی زمسـتان امسـال خبر داد.
سـخنگوی صنعت بـرق ادامـه داد: از اواخر 
دی مـاه بـا تشـدید سـرمای هـوا بـا وجـود 
مشـکالتی کـه در تأمیـن سـوخت نیروگاه ها 
اعمـال شـد، موفـق شـدیم ایـن دوره را بـا 
تدابیـر ویـژه و هماهنگـی و انسـجام در 
بخش هـای مختلـف صنعت برق پشـت سـر 
بگذاریم.رجبـی مشـهدی همـکاری خـوب 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، شـرکت 
پخـش فرآورده هـای نفتـی و شـرکت ملـی 
گاز بـا صنعت بـرق را از نقـاط قوت ایـن دوره 
برشـمرد و از مشـارکت اثرگـذار صنایـع در 

کاهـش مصـرف بـرق قدردانـی کـرد.
وی خاطرنشـان کـرد: مدیریـت مصـرف 
سـوخت مـورد نیـاز نیروگاه هـای حرارتـی با 
اسـتفاده از ظرفیت هـای شـبکه سراسـری 
سـبب شـده تا در حـال حاضـر همـه صنایع 
در مـدار تولیـد باشـند.مدیرعامل شـرکت 
مدیریت شـبکه بـرق ایران بـا تاکید بـر اینکه 
همچنـان نیازمنـد همراهـی مشـترکان در 
سراسر کشور هسـتیم، گفت: زمستان هنوز 
تمـام نشـده و پیش بینی هـای هواشناسـی 
حاکی از اسـتمرار سرما تا اسـفند ماه است، 
بنابرایـن از همـه هموطنـان و مشـترکان 
سراسـر کشـور درخواسـت داریم بـا مصرف 
بهینه گاز و بـرق، در تداوم این شـرایط پایدار 

نقـش آفرینـی کننـد.

از ثبت نام ۲۹۳ هزار اصفهانی در طرح نهضت 
ملی مسکن ۴۳ هزارو ۵۰۰ نفر مجرد هستند.
 اصفهــان مدیرکل راه و شهرســازی اســتان 
اصفهــان گفت: ثبت نام طــرح جهش تولید 
مســکن از ۲۸ مهرماه امســال آغاز شد که تا 
کنون حدود ۲۹۳ هزار نفر در استان اصفهان 
متقاضــی بهره منــدی از مزایــای این طرح 

بودند.
قاری قــرآن افــزود: از این میــزان ثبت نامی 
۲۵۰ هزار نفر متاهلین و یا سرپرستان خانوار 

هستند.
وی گفت: ساخت واحد های طرح های ملی 
مســکن با اخذ مجوز و پروانه ســاخت شروع 

می شود.

مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان افزود: 
در عملیات اجرایی این واحد هــا تمام موارد 
مربوط به اســتحکام و مقاومت ساختمان در 

برابر زلزله در نظر گرفته شده است.

فروش هوشمند سیب زمینی؛ این آخرین ایده 
دولت برای تنظیم بازار است. ایده ای که باعث 
شد بار دیگر شائبه فروش سیب زمینی های 
مرجوعی مطرح شود. گرچه مسئوالن وزارت 
جهاد کشاورزی فروش هوشمند سیب زمینی 
را در راستای کاهش قیمت محصول می دانند، 
اما این ســیب زمینی های یارانه ای گران تر از 

خرده فروشی ها توزیع می شود.
وزیــر  معــاون  قادری فــر،   اســماعیل 
جهــاد کشــاورزی، از آغــاز طــرح فــروش 
هوشــمند ســیب زمینی با قیمــت ۱۰ هزار 
و ۵۰۰ تومــان خبــر داد. بــا ایــن حــال 
رئیس مرکز روابــط عمومی ایــن وزارتخانه، 
قیمــت هر کیلوگــرم از ایــن محصــول را در 
 ســامانه بــازارگام ۹۸۰۰ تومان اعــالم کرد.

مسئوالن وزارت کشــاورزی در حالی هر روز 
قیمت جدیدی بــرای محصــوالت مختلف 
تعیین می کنند که هر اظهار نظرشان بازار را 

دچار فراز و فرود می کند.
عالوه بر نــرخ ۹۸۰۰ تومانی ســیب زمینی 
در ســامانه هوشــمند، قیمت این محصول 
در میادین تره بار ۱۰ هزار تومان اعالم شــد. 
این در حالی اســت که خرده فروشــی های 
شــهر های مختلف با قیمت های پایین تری 
 آن را بــه دســت مصرف کننده می رســانند.
و  تهــران  از محــالت  برخــی  در  البتــه 
همچنــان  ســیب زمینی  کالن شــهر ها 
 قیمت هایی باالتــر از ۱۰ هزار تومــان دارد.
دولتمردان با مبنا قــرار دادن نــرخ ۲۰ هزار 
تومان، قیمت گذاری کنونی را به معنای ارزانی 
تلقی می کنند. اما نباید فراموش کرد بهمن 
سال گذشته، زمانی که قیمت هر کیلو از این 
محصول به ۴۲۰۰ تومان رسید، در جامعه خبر 

گرانی این محصول دست به دست می شد.
   بازار چندنرخی محصوالت کشاورزی

پیش از این برخی کارشناســان به بازگشت 
قیمت ســیب زمینی به محــدوده ۴۰۰۰ تا 
۶۰۰۰ تومان امید داشتند. اما با قیمت هایی 
که از قرارگاه امنیت غذایی بیرون آمده، به نظر 
می رسد گرانی سیب زمینی را باید تثبیت شده 

بدانیم.
دولــت گرچــه هیــچ گاه نتیجه مثبتــی از 
قیمت گذاری دستوری و وجود چند نرخ در 

بازار نگرفته، اما باز هم این سیاست را به اجرا 
گذاشــته اســت. این بار نوبت به محصوالت 
 کشاورزی رسیده که مشمول این سیاست ها

 شوند.
   صف کشی برای سيب زمينی

البتــه نگاهی بــه ســامانه بــازارگام در نیمه 
بهمن نشــان می دهد بســته یــک کیلویی 
سیب زمینی ناموجود اســت. تنها در برخی 
شهر ها سیب زمینی در وزن های باالتر توزیع 
می شود. بر این اساس به نظر می رسد کسانی 
که قصد خرید هوشمند سیب زمینی را دارند 
 از صبح باید در صف سامانه مذکور قرار بگیرند.

حال دولت که قصد تنظیم بازار سیب زمینی 
را دارد چــرا از یــک مســیر آن را بــه اجــرا 
نمی گذارد؟ همین امر باعث شده تا کیفیت 
ســیب زمینی های توزیعی در طــرح فروش 
هوشمند زیرسوال برود. حتی برخی این شائبه 
را مطــرح کرده اند که محصــوالت صادراتی 
که چندی پیش به دلیل عودت شدند، با این 
 ترفند هوشمندانه به سفره ایرانی ها می رسد.

مدیــره  هیئــت  عضــو  یــاوری،  اکبــر 
بارفروشــان تهران، در این بــاره گفت: خبر 
صادراتــی  ســیب زمینی های  بازگشــت 
تکذیــب شــد. از ایــن رو نمی تــوان گــزاره 
ســمی بودن ســیب زمینی های موجــود 
 در طــرح توزیــع هوشــمند را پذیرفــت.
او درباره دلیل باالرفتن قیمت سیب زمینی نیز 
توضیح داد: سال گذشته کشاورزان مشکالت 
فراوانی را تجربــه کردند و تولیــد تحت تاثیر 
قرار گرفت. به هر حال بــازار تابعی از عرضه و 
تقاضاست. اکنون به دلیل افت تولید، عرضه 
کاهش یافته است. امید می رود با ورود ۱۰۰ 
ُتن سیب زمینی خارجی به کشور، قیمت ها 

نیز تعدیل شوند.

معاون قضائی دادستان گفت: تولید کنندگان 
نباید تصــور کننــد اگر رقیبــی وجــود ندارد 
می توانند قیمت کاالهای خود را افزایش دهند.
به گزارش مهر، ســعید عمرانی، درباره گرانی 
لــوازم خانگــی و پیگیری هــای قــوه قضائیه 
دربــاره چرایی این امــر اظهار کــرد: چند ماه 
پیش با تجمعی در یکی از ساختمان های قوه 
قضائیه پیرامــون گرانی لــوازم خانگی مواجه 
شدیم و حسب دســتور رئیس دســتگاه قضا 
بنده به این موضــوع ورود پیــدا کردم.معاون 
قضائــی دادســتان کل کشــور با بیــان اینکه 
پیگیری های صــورت گرفته منجــر به صدور 
نامه ای به وزیر صمت شد، گفت: نامه ای مبنی بر 
تشخیص، کنترل و کاهش قیمت لوازم خانگی 
به وزیر صمت نوشــته شــد؛ در این نامه تذکر 
داده ایم فضای حمایت از تولیــد و نبود رقیب 
 خارجی نباید مورد ســو اســتفاده قرار گیرد.

وی ادامــه داد: همچنیــن جلســه ای را دو 
هفتــه پیش بــا وزیــر صمــت و معاونــان وی 
دربــاره قیمــت کاالها برگــزار کردیــم و طرح 
تحولی از ســوی آنها ارائه شد و از دستگاه قضا 
نیز کمک خواســتند؛ بــه زودی جلســه ای با 
داستان های سراسر کشور و وزیر صمت برگزار 
 می کنیــم تــا نظارت هــای الزم ابالغ شــوند.
عمرانی با بیــان اینکه حمایت دســتگاه قضا 
از تولیدکنندگان به معنای این نیســت که آنها 
بتوانند هر اقدامی را انجام دهند گفت: دستگاه 

قضا از ماه ها پیش به موضوع گرانی لوازم خانگی 
ورود داشته است اما این حمایت به معنای این 
نیست که تولید کنندگان فکر کنند بدون رقیب 
می توانند کاالها را به هــر قیمتی عرضه کنند 
آنها نباید تصــور کنند اگر رقیبــی وجود ندارد 
می توانند قیمت کاالهای خود را افزایش دهند 
زیرا اجــازه نمی دهیم این اقــدام عاملی برای 
 رسیدن سود به دیگران و اذیت شدن مردم باشد.
معاون قضائی دادستان کل کشور تصریح کرد: 
هر نوع گران فروشی بیش از هزینه تمام شده و 
سود متعارف، با جرایم سنگین و برخوردهای 
نظارتی همراه خواهد بود و فرمان مقام معظم 

رهبری نصب العین است.

 ثبت نام 4۳ هزار مجرد اصفهانی در طرح 
نهضت ملی مسکن

خبرخبر مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق:

بيش از ۷0 درصد مشترکان الگوی مصرف را 
رعایت می کنند

مدیرکل امور انرژی و مشــتریان 

خبر
صنعت برق گفت: در حال حاضر 
بیش از ۷۰ درصــد مردم الگوی 
مصرف را رعایت می کنند و انتظار داریم آن بخش از 
جامعه که بیشتر از الگو مصرف دارند، مصارف خود 

را به سطح الگو نزدیک کنند.
عبداالمیر یاقوتی با اشاره به راهکارهای توانیر برای 
تعیین الگوی مصرف، اظهار کرد: الگوی مصرف 
صنعت برق، میانگین ۷۰ درصد مشترکان کشور 
است که در همین محدوده و یا کمتر مصرف دارند.

وی افزود: عوامل متعددی در تعیین الگو تأثیرگذار 
است که یکی از مهمترین آن، مصرف برق توسط 
اکثریت جامعه است که مطابق آن هفت دهک اول 
جامعه در ســطح الگوی مصرف یا کمتر از الگو، از 

برق استفاده می کنند.
مدیرکل امــور انــرژی و مشــتریان صنعــت برق 
خاطرنشــان کرد: برای تعیین الگوی مصرف، در 
جلسات کارشناسی تجهیزات مورد استفاده، مدت 
زمان و شدت مصرف برق وســایل در کنار اقتصاد 
صنعت برق ارزیابی می شــود که نتیجه آن تعریف 
الگوی ۲۰۰ کیلووات برق بــرای ماه های غیر گرم 

سال است.
یاقوتی با تاکید بر اینکه البته این الگو از سال های 
پیش تاکنون تغییر نکرده است، تصریح کرد: یکی 
از تفاوت های برق با دیگر حامل هــای انرژی این 
اســت که کمتر تحت تأثیر تعداد افراد خانوار قرار 
می گیرد زیرا فارغ از تعداد هر خانوار، معمواًل یخچال 
و تجهیزات سرمایشی در خانه مورد استفاده قرار 
می گیرد اما با افزایش تعداد افراد خانواده، درصدی 

بر میزان مصرف افزوده خواهد شد.
وی اضافه کــرد: عوامــل عمده در مصــرف برق 
خانگی، یخچال فریزر، لوازم صوتی و تصویری و در 
جایگاه سوم تجهیزات مربوط به روشنایی است که 

با بررسی این سه بخش، میزان مصرف برق تقریبًا 
۱۵۰ کیلووات ساعت خواهد بود و مابقی وسایل 
مانند ماشین لباسشــویی، ماشین ظرف شویی و 
ماکروویو می تواند بسته به میزان مصرف، این رقم 

را افزایش دهد.
مدیرکل امور انرژی و مشــتریان صنعت برق ادامه 
داد: در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد مردم الگوی 
مصرف را رعایت می کنند و انتظار داریم آن بخش 
از جامعه که بیشتر از الگو، مصرف دارند، مصارف 

خود را به سطح الگو نزدیک کنند.
یاقوتــی اظهار کــرد: در خصوص بحــث افزایش 
مصرف بیش از الگــو، با دو مدل متفــاوت مواجه 
هستیم، به نحوی که برخی از مواقع به دلیل تعریف 
نشــدن قوانین و مقررات، چندین مشترک از یک 
انشعاب استفاده می کنند و یا از انشعاب خانگی 

برای تأمین برق در بخش های عمومی ساختمان 
استفاده می شود که این موضوع باال رفتن میزان 
مصرف از الگوی مشــخص شــده را در پــی دارد، 
اما بخش دیگر از مصرف مربــوط به نحوه مصرف 

مشترکان است.
وی با اشــاره به راهکارهای کاهــش مصرف برق، 
افزود: روشن ماندن المپ های اضافی موجب ایجاد 
یک فرهنگ مصرفی می شود؛ در کنار آن استفاده 
از تجهیزات غیرضروری و وسایلی با راندمان پایین 
نیز موجب عبور مصرف مشترک از الگوی تعریف 

شده است.
مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق تاکید 
کرد: در این مواقع با استفاده از راهکارهای بسیار 
ساده می توان میزان مصرف را به سطح الگو رساند، 
بدون اینکه تأثیر منفی در وضعیت رفاهی مشترک 

به وجود بیاید.
یاقوتی خاطرنشان کرد: برای کاهش مصرف برق 
در سال های گذشته اطالع رســانی فراوانی انجام 
شد اما با بازنگری در خصوص ورود تجهیزاتی برقی 
با استاندارد باال و تغییر در الگوی ساختمان سازی 
و فضاهای شهری، می توان میزان اتالف انرژی را 
کاهش داد و باعث ترغیب مشترکان برای کاهش 

مصرف شد.
وی با اشــاره به تعرفه پلکانی بــرق، گفت: الگوی 
مصرف برای ماه هــای غیر گــرم، ۲۰۰ کیلووات 
ســاعت در ماه است و ســه پله نیز تعریف شده، به 
نحوی که تا یک و نیم برابر الگو و دو برابر الگوی مجاز 
و پله سوم بیش از دو برابر الگو، مشخص شده است 
که نحوه محاسبه قیمت برق بر اساس میزان مصرف 

برق در این طبقه ها، متفاوت خواهد بود.

مرکز آمار ایران از کاهش ۱۸.۵ 

خبر
درصدی تورم ســاالنه مصالح 
ســاختمانی در پاییز امســال 

نسبت به فصل مشابه سال گذشته خبر داد.
مرکز آمــار ایــران شــاخص قیمــت نهاده های 
ســاختمان های مســکونی شــهر تهران فصل 
پاییز ١٤٠٠ بر مبنای ســال پایه ســال ١٣٩٠ را 

اعالم کرد.
بر این اساس تورم ســاالنه پاییز ســال ١٤٠٠، 
معــادل ۶۹.۹ درصد بوده که نســبت به همین 
اطالع در فصل قبل که رقم ٨٨.٤ برآورد شــده 

بود، ١٨.٥ واحد درصد کاهش داشته است.
 شاخص کل

شــاخص قیمت نهاده هــای ســاختمان های 
مســکونی شــهر تهران در فصل پاییز ١٤٠٠ به 
عدد ۱۱۸۶.۳ رسید که این رقم نسبت به شاخص 
فصــل قبــل )١٠٧٦.٥(، ٢.٨ درصــد افزایش 

داشته است.
کاهش تورم نقطه به نقطه کل گروه های اجرایی

تورم نقطه به نقطــه پاییز ١٤٠٠ معــادل ۳۹.۶ 

درصد بوده است که در مقایسه با همین اطالع 
در فصل قبل )٦٥.٢( ٢٥.٦ واحد درصد کاهش 

داشته است.
منظور از تــورم نقطه ای، درصد تغییر شــاخص 
قیمت نسبت به شاخص قیمت فصل مشابه سال 

قبل می باشد.
در بین تمامی گروه های اجرایی، گروه »شیشه« 
با ۹۸.۸ درصد بیشترین تورم نقطه به نقطه را به 

خود اختصاص داده است.
در همین دوره کمترین تورم نقطــه به نقطه نیز 
مربوط به گروه اجرایی »تأسیسات برقی« با ٢٤.٢ 

درصد افزایش بوده است.
  کاهش تورم ساالنه کل گروه های اجرايی

تورم ســاالنه پاییز ســال ١٤٠٠، معادل ۶۹.۹ 
درصد بوده که نســبت به همین اطالع در فصل 
قبل )٨٨.٤( ١٨.٥ واحد درصد کاهش داشــته 

است.
منظور از تورم ساالنه، درصد تغییر متوسط قیمت 
شاخص ۴ فصل منتهی به فصل مورد نظر نسبت 

به همین اطالع در سال قبل می باشد.

در بین گروه های اجرایی نیز بیشترین نرخ تورم 
ســاالنه در همین دوره مربوط به گــروه اجرایی 
»سیمان، بتن، شن و ماســه« با ۱۰۸.۹ درصد 
افزایــش و کمترین نرخ تــورم بــا ٣٨.٢ درصد 

افزایش متعلق به گروه »خدمات« بوده است.
   کاهش تورم فصلی کل گروه های اجرايی

تورم فصلی پاییز سال ١٤٠٠، معادل ٢, ٨ درصد 
بوده است که در مقایسه با همین اطالع در فصل 
قبل )٧.٢( ٤.٤ واحد درصد کاهش داشته است.

منظور از تورم فصلی، درصد تغییر عدد شاخص 
قیمت در فصل جاری نسبت به عدد شاخص در 

فصل قبل می باشد.
در همیــن فصــل در بیــن گروه هــای اجرایی، 
بیشــترین درصد تغییر فصلی مربــوط به گروه 
اجرایــی »شیشــه« بــا ۱۶.۷ درصــد افزایش و 
کمترین درصــد تغییر نیز مربوط بــه گروه های 
اجرایی »سیمان، بتن، شن و ماسه« با منفی ٦.٦ 

درصد کاهش بوده است.

طی پاییز امسال در مقایسه با پاییز سال گذشته؛

قیمت شیشه دو برابر شد  

ماجرای تغيير قيمت سيب زمينی چيست؟ 

معاون قضائی دادستان کل کشور عنوان کرد؛

توليدکنندگان فکر نکنند می توانند کاالها را با هر 
قيمتی بفروشند 

رئیس خانه صنعــت و معدن ایران گفــت: یکی از 
مشــکالت ما این روزها معیشــت کارگران اســت 
که دارد به کار هم لطمه می زند، گرانی هرروز دارد 
اضافه می شــود و کارگر با حقوق چهار، پنج تومان 

نمی تواند مخارج زندگی اش را تأمین کند.
ســید عبدالوهاب ســهل آبادی پیش در همایش 
گرامیداشت روز صنعت و معدن و بزرگداشت هفته 
صنایع کوچک در تاالر وحدت دانشــگاه شــهید 
باهنر کرمان بیان کــرد: ما جدول مندلیــف را در 
کرمان داریم و ظرفیت های بسیاری وجود دارد تنها 
کافی است برای سرمایه گذاران امنیت اقتصادی 
 ایجاد شود خودشان مشکالت را مرتفع می کنند.
وی افزود: مالیات باید گرفته شــود و شــکی بر آن 
نیست اما با مشــکالتی که در حال حاضر در حوزه 
صنعت و معدن وجود دارد گرفتن مالیات زیاد ظلم 
به تولید کننده اســت؛ ما برای تولیــد برنامه ریزی 
می کنیم بعد ناگهان آخر سال می گویند ۳۰۰ درصد 

ارزش افزوده باید اضافه داده شود. 
وی تصریــح کــرد: در کشــور مصــوب شــده که 
ماشــین آالت بــرای بخــش معــدن وارد شــود؛ 
آیا خبــر دارید که چنــد درصد واردات آن توســط 
معــدن داران انجــام شــده اســت؛ گرچه در این 
خصــوص کار کارشناســی هــم انجــام نشــد که 
با علم به اینکه کشــور ما به چه ماشــین آالتی نیاز 
 دارد واردات انجام شــود؛ صحیح و خطــا تا کی؟
ســهل آبادی خطــاب بــه پورابراهیمــی، رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یک مقداری 
محیط را برای تولیدکنندگان آرام کنید خودشــان 
سرمایه گذاری می کنند؛ انتظار ما از شما به عنوان 
شخصیت شاخص در کمیسیون اقتصادی مجلس 

این است که این مسائل را پیگیری کنید.
وی ادامه داد: امروزه به لطف خدا سه قوه کنار هم 
هســتند و مانند دولت قبل نمی توان گفت دولت 

همراه نیست پس دولت باید کارش را بکند. 

ســهل آبادی اضافــه کــرد: ایــن همایش هــا را 
به ایــن جهت می گیریــم که به دشــمنان بگوییم 
صنعــت کشــور قــوی اســت و بــه لطــف خــدا 
درآمــد صنایع رو به رشــد اســت چــون صنعتگر 
 متوجه شــده اســت که چه مســیری را باید برود.
وی یادآور شد: ما در کرونا ثابت کردیم که ظرف چند 
 روز می توانیم بسیاری از نیازهای کشور را حل کنیم.

سهل آبادی تصریح کرد: وظیفه ما حفظ اشتغال 
اســت؛ یکی از مشــکالت ما این روزها معیشــت 
کارگران اســت کــه دارد به کار هم لطمــه می زند، 
گرانــی هــرروز دارد اضافــه می شــود و کارگــر با 
حقــوق چهــار، پنــج تومــان نمی توانــد مخارج 
زندگی اش را تأمین کند؛ ســکوت مــردم صرفا به 
 دلیل عشــق آن ها به کشــور و امام و رهبری است.

سهل آبادی تأکید کرد: هیچ تولید کننده ای امروز 
به خاطر مشکالت کارگرانش راحت نمی خوابد.

وی با اشاره به امنیت درمانی گفت: نه تنها در تولید 

بلکه در عرصه درمان هم امنیت نداریم؛ من هشت 
ماه بستری بودم و دیدم که امنیت درمانی در کشور 

وجود ندارد.
ســهل آبادی خاطرنشــان کرد: البته سعی شده 
کارهای خوبی در حوزه صنعت انجام گیرد که یکی 
از آن ها این است که صدور  پروانه تاسیس به حدود 

چند ساعت رسیده است.
وی ابراز کرد: شرایط سخت است اما جامعه صنعتی 

امیدوار است و نتایج  خوبی خواهیم گرفت.

رئیس خانه صنعت و معدن ایران:

کارگر با حقوق چهار، پنج تومان نمی تواند مخارج زندگی اش را تأمين کند

همزمــان با سراســر کشــور، 

خبر
اجرای طــرح معافیــت بیمه 
کارگران کشاورزی در اصفهان 

از سرگرفته شد.
دیــوان عدالــت اداری در پــی شــکایت نظام 
صنفی کشاورزی استان اصفهان رای به ابطال 

بخشنامه لغو معافیت بیمه کارگران کشاورزی 
داد.

مدیرعامل سازمان بیمه تامین اجتماعی کشور 
در نامه ای بــه مدیــران کل تامیــن اجتماعی 
استان ها بخشــنامه لغو معافیت بیمه کارگران 

کشاورزی را کان لم یکن اعالم کرد.

در ایــن معافیت حق بیمه ســهم کارفرمایان تا 
میزان ۵ نفر کارگر را به تمام دوائر استانی تامین 
اجتماعی تکلیــف کرد.این رای با اســتناد به 
خالف قانون بودن این بخشنامه خارج از حدود 
اختیــار بیمه تامیــن اجتماعی بــوده و ابطال 
می شود.ســازمان بیمــه تامیــن اجتماعی در 
بخشنامه شماره ۱۴۰/۳ تعداد قابل توجهی از 
واحد های تولیدی کشاورزی را از شمول معافیت 
از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ 
نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ مجلس 

شورای اسالمی )ماده ۶۳ قانون الحاق برخی 
مواد به قانــون تنظیم بخشــی از مقررات مالی 
۲( خارج کرد و این موضوع ســبب بروز نگرانی 
و مشــکالت فراوان و ایجاد بار مالــی ناگهانی 
برای کارفرمایان بخش کشــاورزی در سراســر 

کشور شد.
تامین اعتبــار مربوطه از دولت لحاظ نشــده و 
کارفرمایان جدید بخش کشاورزی باید نسبت 
به پرداخت حق بیمه خود با انعقاد قرارداد بیمه 

دیگر کارفرمایان صنفی اقدام کنند.

 از سرگيری معافيت بيمه کارگران کشاورزی 
در اصفهان
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 فوالد مبارکه، عامل ایجاد بزرگترین شبکه
 حمل و نقل در مرکز ایران

رئیــس برنامه ریــزی و کنترل 
حمل محصوالت شرکت فوالد 
مبارکه گفت: در سال ۹۹ رکورد 
جدیدی را در حمل و جابه جایی ۷.۸ میلیون تن 
محصول به مقصد مشــتریان به دست آوردیم؛ 
اگر تولید دچار نوسان شود و محدودیت هایی بر 
آن اعمال شود، این موضوع خودش را در مقدار 

محصول نهایی و حمل کاال نشان می دهد.
مجید فخاری رئیس برنامه ریزی و کنترل حمل 
محصوالت شرکت فوالد مبارکه در گفتگو با رادیوم 
فوالد گفت: در این واحد همان طور که از عنوان 
آن مشخص اســت، برنامه ریزی و کنترل حمل 
محصوالت شرکت انجام می شود؛ وظیفه تحویل 
به موقع کاال به مشــتریان داخلی و خارجی به 
عهده این واحد اســت و ما و همکارانمان همه 
تالش خود را بــرای تحقق این موضــوع انجام 

می دهیم.
وی افزود: محصوالت پس از تولید، آماده سازی 
شده و درصورتی که ازنظر کیفی و تجاری دارای 
محدودیت  نباشند، در اختیار ما قرار می گیرند 
تا در کوتاه ترین زمــان ممکــن آن را در اختیار 
مشتریان خود قرار دهیم. با توجه به درخواست 
مشتریان، اگر مشتری از امکانات ریلی برخوردار 
باشد، محصول به صورت ریلی ارسال می شود و 
درصورتی که این امکان فراهم نباشد، از طریق 
جاده این کار انجام می شود. حدود ۸۵ درصد از 
حمل بار برای مشتری از طریق جاده و حدود ۱۵ 
درصد نیز از طریق خطوط ریلی انجام می شود.

رئیــس برنامه ریزی و کنتــرل حمل محصوالت 
شــرکت فوالد مبارکه تأکید کرد: در ســال ۹۹ 
رکورد جدیــدی را در حمــل و جابه جایی ۷.۸ 
میلیون تن محصول به مقصد مشتریان به دست 
آوردیــم؛ البته حمــل محصــوالت تأثیرپذیر از 
شرایط تولید است و اگر تولید دچار نوسان شود 
و محدودیت هایی بــر آن اعمال می شــود این 
موضوع خودش را در مقــدار محصول نهایی و 

حمل کاال نشان می دهد.
ارسال کاال برای ۳ هزار مشتری در سراسر کشور

وی بیان داشت: در قسمت ریلی همکاری های 
خوبی را با واحد حمل ونقل و پشتیبانی داریم؛ 

محصوالت تقریبا در همه استان ها برای حدود 
۳ هزار مشــتری ارســال می شــود. مشتریان 
صادراتــی نیز بخشــی از کاالی حمل شــده را 
دریافت می کنند. تحویل کاال برای این دســته 
از مشــتریان روی عرشه کشــتی، در گمرکات 
مرزی یــا به صورت ترانزیتی در خارج از کشــور 

انجام می شود.
رئیــس برنامه ریزی و کنتــرل حمل محصوالت 
شــرکت فوالد مبارکه ادامــه داد: در ســال ۹۹ 
محدودیت هایــی در تولید ایجاد شــد که افت 
تولید و در نهایت افت نســبی حمل را به دنبال 
داشته اســت. تالش ما و همه همکارانمان در 
فوالد مبارکه این است که بتوانیم کاهش تولید 
ناشی از محدودیت های اعمال شده را در فرصت 

باقی مانده از سال جبران کنیم.
 حمل ۶ ميليون و ۱۴۰ هزار تن محصول به 

اقصی نقاط کشور
وی تصریــح کرد: در ۴ ماه نخســت امســال، 
حمــل، متناســب با تولیــد روند روبه رشــدی 

داشــته، ولی به خاطــر محدودیت های فصل 
تابســتان کــه طبیعتا بــر حــوزه تولیــد تأثیر 
گذاشــت، در زمینــه حمل محصــول نیز این 
موضــوع محســوس بــود و عمــال برنامه های 
ابتدای سال دچار چالش هایی شد. امیدواریم 
تا جایی که امکان دارد شــرایط تولیــد با رفع 
محدودیت ها بهتر شــود و در نهایــت بتوانیم 

به اهداف سال جاری را تا حد ممکن برسیم.
فخاری عنوان داشت: در سال جاری بالغ بر ۶ 
میلیون و ۱۴۰ هزار تن محصول به اقصی نقاط 
کشور و مشتریان خارجی ارســال شده است. 
از ابتــدای بهره برداری تاکنون بیشــتر از ۱۲۶ 
میلیون تن محصول ارســال شده که این حجم 
زیاد ارسال سبب شکل گیری یکی از بزرگ ترین 
ناوگان های حمل ونقل کشــور در شرکت فوالد 
مبارکه شده که از آن به عنوان بندر خشک کشور 

یاد می شود.
  فوالد مبارکه عامل اشتغال پايدار در کشور
وی ادامه داد: در نشســتی که اخیــرا با معاون 

حمل ونقــل اداره کل راهــداری و حمل ونقــل 
جاده ای اصفهان داشــتیم، ایشان به این نکته 
اشــاره کردند که اصفهان به دلیــل وجود فوالد 
مبارکه، بزرگ ترین مرکز حمل کاال در کشــور به 
شــمار می رود. این موضوع باعث شده صنعت 
حمل ونقل در این منطقه شــکل بگیرد و بخش 
خصوصی در آن فعال باشــد. در حــال حاضر 
روزانه بالغ بر هزار مکانیســم حمل جاده ای به 
فوالد مبارکه وارد شــده و حدود ۵۰ واگن نیز در 

این شرکت بارگیری می شود.
رئیــس برنامه ریزی و کنتــرل حمل محصوالت 
شــرکت فوالد مبارکه یادآور شــد: فوالد مبارکه 
بــه مأمنــی بــرای ایجــاد اشــتغال پایــدار در 
حــوزه حمل ونقل تبدیل شــده و راننــدگان از 
کل کشــور بــه آن مراجعه می کننــد. تعامالت 
مــا و شــرکت های حمل ونقــل و ارگان هــا 
و نهادهــای فعــال در حــوزه حمل ونقــل 
در حمــل ایــن حجــم زیــاد از کاال بی تأثیــر 
نیســت و بدون تعامــل، همراهــی، همکاری 
 و هماهنگــی این حجــم از ارســال امکان پذیر

 نیست.
  بــه حداقــل رســاندن محدوديت هــای 
کرونايی بر فــروش و حمل محصوالت فوالد 

مبارکه
وی بیــان داشــت: تا چند ســال آینــده حجم 
ارســال ها از فوالد مبارکه به بیش از ۱۰ میلیون 
تن خواهد رسید که این آمادگی باید در ناوگان 
منطقه ایجاد شود تا بتواند این رشد متناسب با 
نیازهای فوالد مبارکه صورت پذیرد. برای این کار 
ما تعامالت مختلفی در سطوح مختلف داریم و 
برای رســاندن محصول به مشتری در کمترین 

زمان تمام تالش خود را می کنیم.
فخاری در پایــان اضافه کــرد: ویــروس کرونا 
محدودیت هایــی در زمینــه فــروش و حمــل 
محصوالت شرکت فوالد مبارکه ایجاد کرد. این 
محدودیت ها در ابتدای کار شــدت بیشــتری 
داشــت که با تدابیر اندیشیده شده با همکاری 
نواحی تولیــدی، همکاران ما در شــرکت فوالد 
مبارکه و ســالن اعالم بار منطقه، ایــن تأثیر به 

حداقل رسید.

مدیرعامل سازمان عمران شــهری شهرداری 
اصفهان از پیشرفت ۲۶ درصدی پروژه اتصال 

بزرگراه معلم به فرزانگان خبر داد.
مجید طرفه تابان اظهار کرد: با توجه به نگاه ویژه 
شهرداری به ورودی های کالن شهر اصفهان و با 
هدف ایجاد مسیری ایمن و استاندارد به منظور 
حــذف تداخل ترافیــک خودروهای ســبک و 
سنگیِن استفاده کننده از رینگ چهارم حفاظتی 
و محورشهری و کاهش حداکثری تلفات مالی و 
جانی ناشی از حادثه های رانندگی، پروژه اتصال 
بزرگراه معلم به بلوار فرزانگان در دستور کار قرار 

گرفته است.
وی افزود: با تالش و همــت بی وقفه نیروهای 
عمرانی و شکیبایی شهروندان و ترددکنندگان 
از ایــن محــور، تاکنــون بیــش از یــک چهارم 

از عملیات هــای اجرایی مطابق بــا آئین نامه و 
اســتانداردها راهســازی و ترافیکی اجرا شده 

است.
مدیرعامل سازمان عمران شــهری شهرداری 
اصفهان از پیشرفت ۲۶ درصدی پروژه اتصال 
بزرگراه معلم به فرزانگان خبر داد و خاطرنشان 
کرد: با توجــه به محل قرارگیری ایــن پروژه در 
ورودی شــمالی شــهر اصفهان و دسترســی 
به رینــگ چهــارم از طریق بلــوار فرزانــگان و 
خیابان های تابان و آسمان و تأثیر قابل توجه در 
جریان ترافیکی نقطه ای و شــهری، همچنین 
اثرگذاری هدفمند در کاهش سوانح، بالغ بر ۱۵۰ 
میلیارد ریال هزینه جهت اجرای این پروژه در نظر 
گرفته شده که از طریق مناطق ۷ و ۱۲ شهرداری 

اصفهان تأمین می شود.

شــهردار اصفهان با بیان اینکه مردم تاکنون از 
اصل انقالب دفاع کرده اند، گفت: در گام دوم 
انقالب به دنبال ایجاد فضا و فرصت برای حضور 

و مشارکت جوانان هستیم.
علی قاسم زاده با بیان اینکه چهل وسه سال از 
پیروزی انقالب اسالمی ایران می گذرد و انقالب 
کماکان جوان، شاداب و پرنشاط است، اظهار 
کرد: مردم ما ســختی های فراوانــی را تحمل 
کرده اند که بخشــی از این ســختی ها به مردم 
تحمیل شده، اما روزبه روز شاهد موفقیت بیشتر 

انقالب هستیم.
وی با بیان اینکه مــردم تاکنون از اصل انقالب 
دفاع کردند، ادامــه داد: در گام دوم انقالب به 
دنبال ایجاد فضا و فرصت برای حضور و مشارکت 

جوانان در بدنه مدیریتی هستیم.
شــهردار اصفهان با تاکید بر اینکه در گام دوم 
انقالب ســعی بر این اســت که به رویکردهای 
جدید مدیریتی جدی تر نگاه شود، ادامه داد: 
باید در سطح شــهر عرصه و فضا برای حضور و 

مشارکت جوانان فراهم شود.
وی گفــت: در ایام دهه فجر در شــهر اصفهان 
شاهد مشارکت خوب مردم به خصوص جوانان 
در برگــزاری جشــن های مختلف هســتیم به 
طوری که حــدود ۲۰۰ گروه از محالت شــهر 
برای برگزاری جشــن ها اعالم آمادگی کردند و 
شــهرداری اصفهان برای برگزاری هرچه بهتر 
جشن ها حمایت های الزم را انجام خواهد داد.

قاسم زاده با بیان اینکه دستگاه حفار مکانیزه 
TBM متروی اصفهان از محور غربی به ایستگاه 
شهید خرازی رسید، خاطرنشان کرد: در دهه 
فجر برخی از پروژه های عمرانی شهرداری که 
به اتمام رسیده مورد بهره برداری قرار می گیرد.

مدیرعامل ســازمان آرامستان های شهرداری 
اصفهــان از الکترونیکی کــردن خدمات این 
آرامســتان خبر داد و گفت: در گام نخســت، 
نســخه فیزیکــی اســناد پیش خریــد قبر یا 
پیش مجوز دفن بــه صورت کامل حــذف و به 

صورت الکترونیکی ارائه می شود.
از  یکــی  کــرد:  اظهــار  حاجیــان  علــی 
درخواســت های شــهروندان اصفهانــی در 
مراجعه به آرامســتان باغ رضوان، پیش خرید 
قبور اســت کــه در مواقــع الزم بتواننــد از آن 

استفاده کنند.
وی افــزود: پیش تر، رویه به این شــکل بود که 
افراد به آرامستان باغ رضوان اصفهان مراجعه 
و محل مدنظر را انتخاب و مدارک مربوطه را به 
قسمت امور متوفیان ارائه می کردند؛ در نهایت 
سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان پس 
از انجام تشریفات اداری، نسبت به صدور سند 
پیش مجوز دفن اقدام می کرد و پس از آن افراد 
به سازمان آرامســتان ها مراجعه و سند خود را 

دریافت می کردند.
مدیرعامل ســازمان آرامستان های شهرداری 
اصفهــان ادامــه داد: در این راســتا به منظور 
تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به شهروندان، 
همچنیــن کاهــش ترددهای غیرضــروری، 
ترافیک و جلوگیری از اتالف وقت و صرفه جویی 
در هزینه هــا، ارائــه خدمــات الکترونیکی در 
اولویت قرار داده شد و در نخستین قدم، صدور 

اســناد پیش مجوز دفن )پیش خرید قبور( به 
صورت الکترونیکی اجرایی شد.

وی ادامه داد: پس از مراجعه افراد به آرامستان 
و انجام مراحــل اداری، یک لینــک اینترنتی 
برای اشخاص ارسال می شود که از این طریق 
و بــدون نیاز بــه مراجعــه چندبــاره حضوری 
می توانند با وارد کردن شــماره ملی و شــماره 
سند در وبگاه اینترنتی ســازمان آرامستان ها 

سند پیش مجوز خود را مشاهده کنند.
حاجیان بــا تاکید بــر اینکه ارائــه خدمات به 
مردم به صورت الکترونیکی از اولویت سازمان 
آرامستان ها اســت، گفت: در اقدامات بعدی 
سایر خدمات این ســازمان که الزام به حضور 
اشخاص نداشته باشد به صورت الکترونیکی 
ارائه خواهد شد و این رویه را ادامه خواهیم داد.

 پيشرفت 26 درصدی پروژه اتصال بزرگراه معلم
 به فرزانگان

شهردار اصفهان:   

گام دوم انقالب فضایی برای مشارکت جوانان است

 حذف اسناد کاغذی پيش خرید قبر
 در آرامستان باغ رضوان

فرماندار اردستان:

62 پروژه در اردستان 
افتتاح و کلنگ زنی می شود

فرماندار اردســتان گفــت: در ایام دهه فجر 
حدود ۶۲ عنوان پروژه با اعتبار حدود ۱۰۷ 
میلیارد تومان در شهرستان اردستان افتتاح 

و یا کلنگ زنی خواهد شد.
حمیدرضــا تاملی در نشســت خبــری در 
بخشــداری زواره، اظهار کــرد: در ایام دهه 
فجر، حدود ۶۲ عنوان پروژه با اعتباری بالغ 
بر ۱۰۷ میلیارد تومان در شهرستان اردستان 

افتتاح و یا کلنگ زنی خواهد شد.
وی افــزود: در ایــام دهــه فجــر امســال، 
فرمانداری اردستان ۹ پروژه از محل اعتبارات 
روستاهای فاقد دهیاری افتتاح خواهد کرد. 
همچنین بخشداری مهاباد با ۷ پروژه، میراث 
فرهنگی ۴ پروژه، مخابرات ۱۶ عنوان و اداره 
برق ۱۳ پروژه بیشــترین پروژه هــا را افتتاح 

خواهند کرد.
فرماندار اردســتان بــا بیان اینکــه به دلیل 
شــیوع کرونا برنامه های دهه فجر امسال را 
با فاصله گذاری بیشــتری انجام می دهیم، 
گفت: از مهم ترین پروژه های قابل افتتاح در 
دهه فجر بهره برداری از کارخانه یاتاقان زواره 
و افتتاح هتل و مجتمع رفاهی اردستان است.
تأملی یکی از مهم ترین پروژه ها را  کلنگ زنی 
و آغــاز ســاخت ۲۲۰ واحــد مســکونی در 
شهرســتان عنوان کرد و افــزود: این طرح 
به عنوان بزرگ ترین پروژه عمرانی شهرستان 
در ۱۰ سال گذشــته خواهد بود و در آن ۵۲ 
هزار متر مربع به وضعیت مسکن شهرستان 

اضافه خواهد شد.
وی تصریح کرد: با وجود تالش های زیادی 
که در حوزه راهداری انجام شده، ولی با توجه 
به حجم باالی جاده های روســتایی در این 
شهرســتان، همچنان محورهای روستایی 
اردستان نیاز به زیرسازی و آسفالت گرم دارد. 
خوشبختانه با تالش نماینده مردم اردستان 
در مجلس حــدود ۵۰ میلیارد ریــال قیر در 
اختیار بهسازی و مرمت، محور روستایی قرار 

خواهد گرفت.
فرمانــدار اردســتان با اشــاره بــه وضعیت 
ساخت و ســازهای غیرمجاز در شــهر زواره 
گفت: متولی رسیدگی به ساخت و سازهای 
غیرمجاز در هر شهری شهرداری است که از 
شــهرداری زواره درخواست داریم نسبت به 

این موضوع ورود جدی تری داشتنه باشد.
تأملی بــا بیــان اینکه حــوزه گردشــگری 
شهرســتان باید به ســمت اقتصادی برود، 
گفت: البته ابتدا باید فرهنــگ مردم در این 
حوزه تغییر کند، زیرا گردشــگری پدیده ای 
است که همراه خود تنوع فرهنگی را ایجاد 
می کند. یکــی از چالش هــای اصلی حوزه 
گردشگری شهرستان تقابل فرهنگی است 

که در این حوزه باید برنامه ریزی شود.
وی با گالیه از مسئوالن شهرستان اردستان 
که با رســانه ها تعامل خبری ندارند، گفت: 
رسانه ها برای برطرف کردن مشکالت جامعه 
و مردم کمک می کنند و به همین دلیل است 
که مردم رسانه ها را چشــم بینا و زبان گویای 
خود می دانند. به مسئوالن شهرستان تاکید 
می کنم با رســانه ها تعامل بیشتری داشته 

باشند.

اختصاص 2150 ميليارد 
ریال اعتبار برای 

ایمن سازی جاده های 
کاشان

رییس اداره راه و شهرسازی کاشان گفت: با 
هدف ایمن سازی جاده های این شهرستان، 
بیش از ۲۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار ملی جذب 
و هزینه شده، در حالی که اعتبار فرمانداری 
برای راهســازی، فقط چهار میلیــارد ریال 

بوده است.
مجتبی آراسته در گفت وگو ایسنا اظهار کرد: 
تکمیل طرح موسوم به کنارگذر کاشان - آران و 
بیدگل و اتصال آن به چرمشهر، ورامین و تهران 
همراه با پل راه آهــن نوش آباد، پس از توقف 
چند ســاله با اعتبار ۲۰۰ میلیارد به مرحله 

مناقصه رسیده است.
وی افــزود: پیمانکاران برای شــرکت در این 
طرح تا روز یکشنبه اول اسفند فرصت دارند 
به اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
مراجعه کنند و پاکت ها در روز دوم اسفند باز 
شده و برنده مناقصه برای اجرای طرح معرفی 

خواهد شد.
رییس اداره راه و شهرســازی کاشان تصریح 
کرد: طرح کنارگذر کاشان - آران و بیدگل با 
عبور از میدان امام علی)ع( کاشان در جاده 
ابوزیدآباد، دو مسیر می شود که راه اول پس 
از پادگان شهید کبریایی به چرمشهر و تهران 
متصل می شــود و مســیر دوم نیز با عبور از 
منطقه یحیی آباد به موازات راه آهن سراسری 
با تکمیل پل راه آهن نوش آباد بعد از پلیس راه 

به محور کاشان – قم وصل خواهد شد.

خبر خبر

استان

گزارش

عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان 
گفت: شــهرداری به اقتضای وظایفی که برعهده 
دارد، ســهم خــود را در قانــون هوا پــاک کاهش 

می دهد.
فرزانه کالهدوزان با بیان اینکه از ابتدای فعالیت 
شورای ششم با تمرکز بر مشکل آلودگی هوا، تاکنون 
جلسات مختلف کارشناسی با مسئوالن ذی ربط 
برگزار شده است، اظهار کرد: با توجه به قانون هوای 
پاک، وظایف دستگاه های مختلف ازجمله وظیفه 
شهرداری ها و شورای شهر نسبت به قانون هوا پاک 

مشخص شده است.
وی ادامه داد: برای نوسازی ناوگان شهری، بودجه 
مورد نیاز در نظر گرفته شده و در ارتباط با پروژه مترو 
نیز نگاهی ویژه وجود دارد و اولویت اصلی شورای 

ششم است.
عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان 
تصریــح کــرد: شــورای ششــم از اوایــل مهرماه 
جلساتی درخصوص مازوت سوزی صنایع برگزار 
کرده و با توجه به ارتباط بســیار خوب اعضای این 
دوره شــورا با نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 
جلسات ماهیانه به صورت مشترک برگزار می شود 
که مباحث اصلــی آن آلودگی هوا شــهر اصفهان 

است.
وی با اشاره به ازسرگیری مازوت سوزی در اصفهان، 
تاکید کرد: شرایط در شهر صنعتی اصفهان با دیگر 
شهرهای کشور به لحاظ قرار گرفتن در جغرافیای 
خاص و محصــور شــدن در میان کوه ها، بســیار 

متفاوت است.
کالهدوزان اظهار کرد: طبق قانون، شهرک های 
صنعتی نباید تا شــعاع ۵۰ کیلومتری شهرها قرار 
گیرد؛ اما توســعه های بی رویه و شــهرداری های 
اطراف که مشاغل مزاحم خود را از شهرشان بیرون 

برده و در شعاع شــهر اصفهان قرار داده اند، باعث 
افزایش میزان آلودگی هوا شده است.

وی ادامه داد: با نگاه تخصصی به موضوع آلودگی 
هوا درمی یابیم هر کدام از ایــن آلودگی ها، اثرات 
خاصی دارد؛ لذا باید شرایط الزم برای نصب فیلترها 

در شهرک های صنعتی فراهم شود.
عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان 
خاطرنشــان کرد: کارگــروه اســتانی در ارتباط با 
آلودگی هوا به ریاســت استاندار اصفهان تشکیل 
شــده تا مســائل مربوطه را پیگیری کنــد. البته 
شــهرداری به اقتضای وظایفی که برعهده دارد، 

سهم خود را در قانون هوا پاک کاهش می دهد.
وی با تاکید بر اینکه نمی توان نسبت به آلودگی هوا 
بی تفاوت بود، تصریح کرد: قانون هوا پاک وظیفه هر 
دستگاهی را مشخص کرده که باید مورد توجه قرار 
گیرد و اجرایی شود تا شرایط جوی بهتری را در شهر 

اصفهان شاهد باشیم.
کالهدوزان گفت: در شرایطی که با وجود سردی 
هوا، مصرف گاز پاسخ گوی نیاز نیروگاه ها نیست و 
زیرساخت های الزم نیز فراهم نشده است، مسئله به 
بحران تبدیل می شود؛ بنابراین باید با تعامل به فکر 
فراهم ساختن زیرساخت ها برای سال آینده باشیم.

خبرخبر
عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان اصفهان:

۳۰ درصد از اراضی کشاورزان شرق 
اصفهان زیر کشت می رود

عضو هیئت رئیسه شورای شهر اصفهان:

 شهرداری سهم خود را در قانون 
هوای پاک کاهش می دهد

مدیر مرکز مدیریت بحران، پدافند 
غیرعامل و HSE آبفای اســتان 
اصفهــان گفت: در چهارســال 
گذشــته بیش از ۷۰۰ نقطه از تأسیسات و اماکن 
آبفای استان اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفته و ۶۳ 
نقطه از لحاظ دستورالعمل های پدافند غیرعامل 
سطح بندی شــده اند.ابراهیم محمدی افزود: در 

ســال های اخیر به منظور پیشــگیری از بحران و 
مقابله با تهدیدات احتمالی، تأسیســات و اماکن 
شرکت به چهار درجه حیاتی، حساس، مهم و قابل 
حفاظت درجه بندی شده اند.وی با اشاره به اینکه 
آبفای استان اصفهان از طریق سیاست های جامع 
پیشــگیری، آمادگی مقابله با حوادث غیرمترقبه 
و کاهش اثــرات و پیامدهای نامطلــوب حوادث را 

دارد، بر لــزوم مدیریت قبل، حین و بعــد از بحران 
تأکید کرد و گفت: در دفتر مدیریت بحران، پدافند 
غیرعامل و HSE آبفای استان اصفهان، تدابیر الزم 
و تدوین سناریوهای مناسب در زمینه مدیریت قبل 
از بحران، از طریق پیــش بینی ادوات، تجهیزات و 
برخورداری از نیروهای متخصــص برای مقابله با 
بحران های احتمالی انجام می شــود.مدیر مرکز 

مدیریت بحران، پدافند غیرعامــل و HSE آبفای 
استان اصفهان افزود: با فرماندهی و کنترل عوامل 
بحــران زا، مدیریت حین بحران انجام می شــود و 
مدیریت بعد از بحران نیز از طریق ارزیابی چالش ها، 
کمبودها و ارائه راهکارهایی برای رفع نواقص انجام 
می شود.محمدی با اشاره به راه اندازی انبار مدیریت 
بحران صنعت آبفای کشور در اصفهان، گفت: برای 
خدمت رســانی به مردم و امدادرسانی مطلوب به 
آسیب دیدگان از حوادث غیرمترقبه در اقصی نقاط 
کشور، نخستین مرکز مدیریت بحران صنعت آبفای 

کشور در استان اصفهان راه اندازی شده است.

خبر

عضو هیئت مدیــره صنف کشــاورزان اصفهان 
گفت: کشاورزان شــرق هر کدام نسبت به سهم 
آب موجود با برنامه ریزی می توانند نزدیک به۳۰ 

درصد از اراضی را محصول بکارند. 
حسین وحیدا با بیان اینکه جریان آب زاینده رود 
به زودی به کانال های آبیاری شــرق می رســد، 
اظهار داشت: کشاورزان طبق برنامه برای کشت 
دوم پاییزه قرار است گندم و گلرنگ کشت کنند و 
هر کشاورزی نسبت به سهم آبی که موجود است 
باید برنامه ریزی کند تا حدود ۳۰ درصد اراضی 
خود بکارند.او با بیان اینکه هم اکنون تنها منبع 
آب برای آبیــاری اراضی کشــاورزان این منطقه 
زاینده رود است، افزود: چاه های شرق آب ندارد 
اما همین آب که جاری است روی چاه ها نیز تأثیر 
گذار است.عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان 
اصفهان اضافــه کــرد: بارش هــای تاکنون در 
سرشاخه حوضه زاینده رود در مقایسه با میانگین 
بلند مدت، طبیعی است و پیش بینی ها حاکی 
اســت که بارندگی های خوبی خواهیم داشت، 
امید کشاورزان به خدا است و درمورد کمبود آب 

و وضعیت کشت نگرانی ندارند.
وحیدا درباره زمان رهاســازی آب بــرای آبیاری 

نوبت دوم کشت کشاورزان شرق نیز ابراز داشت: 
رهاســازی نوبت دوم آب در ایام عید خواهد بدد 
که البته به بارندگی و زمان وقوع آن بستگی دارد، 
اگر بارندگی شود دیرتر به رهاسازی آب نیاز است 
و اگر بارندگی نشود باید زودتر آب رهاسازی شود؛ 
از این رو بارندگی ها تعیین کننده زمان رهاسازی 
آب برای نوبت دوم آبیاری و تصمیم گیری دراین 

باره است.
خروجی ســد زاینده رود روز سه شنبه ۱۲ بهمن 
ماه به منظور توزیــع نوبت اول آب برای کشــت 
پاییزه دوم کشاورزان شرق اصفهان به مدت ۱۲ 

روز افزایش یافته است.
جریان آب زاینده رود که از بامداد ۱۴ بهمن ماه به 
شهر اصفهان رسید، به مدت ۹ روز در شبکه های 

آبیاری شرق جریان خواهد داشت.
بنا به مصوبه جلسه شورای تأمین استان اصفهان 
و براســاس توافق میان کشــاورزان شرق و غرب 
استان، آب تنها به منظور کشت پاییزه کشاورزان 
شرق توزیع می شــود و آنطور که مهران زینلیان 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان 
اعالم کرده قرار اســت در این مــدت حدود ۵۰ 

میلیون مترمکعب آب از سد رهاسازی شود.
همچنین حسن ساسانی مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای اصفهان تاکید کرده که رهاسازی آب از 
سد زاینده رود با رعایت خط قرمز شرب به میزان 
ذخیره ۱۲۰ میلیون مترمکعب آب در مخزن سد 

زاینده رود انجام خواهد شد.
ســد زاینده رود با ظرفیت اســمی یــک میلیارد 
و ۲۳۹ میلیــون مترمکعــب بــه عنــوان یکی از 
اصلی ترین ســدهای مرکز کشور و تأمین کننده 
آب آشــامیدنی، محیط زیســت، کشــاورزی و 

صنعت در منطقه مرکزی ایران است.

مدیرعامل شــرکتی خصوصــی با تخلــف فرار 
مالیاتی در دام پلیس امنیت اقتصادی اصفهان 

گرفتار شد.
 فرمانده انتظامی استان گفت: ماموران پلیس 
امنیت اقتصــادی فرماندهی انتظامی اســتان 
با اطالع از فرار مالیاتی مدیر عامل یک شــرکت 

خصوصی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

ســردار محمدرضا میرحیدری افزود: در بازدید 
از این شــرکت و اقدامــات میدانی و پشــتیبان 
گیــری از سیســتم و جمــع آوری اســناد مالی 
مشــخص شــد مدیرعامل این شــرکت مرتکب 
 ۲۴ میلیــارد ریال فــرار مالیاتی شــده اســت.
وی گفت: این متهم دســتگیر و تحویل مراجع 

قضایی اصفهان شد.

 دستگيری مدیرعامل شرکتی با تخلف فرار مالياتی 
در اصفهان

مدیر مرکز مدیریت بحران آبفای اصفهان:

آماده مقابله با حوادث غیرمترقبه در حوزه آبفا هستیم
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جامعه 6 فوریه     2۰22
فرماندار آران و بیدگل:

حمایت از آموزش و 
پرورش، وظيفه همگانی 

است
فرماندار آران و بیدگل گفت: حمایت از آموزش 
و پــرورش، وظیفه انســانی و دینی همگانی 
اســت، زیرا هر شــهروند باید موفقیت خود را 

مدیون مدرسه و اولیا مدرسه بداند 
علی اکبر رضایی درباره بهره برداری از طرح 
توسعه دبیرستان زینب کبری)س( نوش آباد، 
اظهار کرد: نیکوکاران هر منطقه، سرمایه های 
اجتماعی جامعه هستند و ارزش این سرمایه 
انســانی باالتر و واالتر از منابع مالی است که 
آنها به دیگران هدیه می کنند و باید این گنجینه 
فاخر سرمایه های مردمی را به بزرگی و نیکی 

یاد کرد.
وی افزود: نقــش نیکوکاران برای ســاخت و 
توســعه فضاهای آموزشی تالشــی مقدس و 
ستودنی اســت که آثار آن برای نسل ها باقی 

می ماند.
فرمانــدار آران و بیدگل ادامــه داد: معلمان و 
دانش آموزان دو رکن اساسی هستند که مسیر 
پیشرفت و توســعه کشــورها را رقم می زنند و 
تامین زیرساخت های آموزشی و کالس درس، 
ضرورت توســعه اســت که نیکوکاران در این 

مسیر همیشه حضور داشته اند.
رضایــی تصریح کــرد: حمایــت از آموزش و 
پرورش، وظیفه انسانی و دینی همگانی است، 
زیرا هر شــهروند باید موفقیت خود را مدیون 
مدرسه و اولیا مدرسه بداند و امام علی)ع( ۱۴ 

قرن پیش ما را به آن سفارش کرده است.
وی تاکید کرد: این بنای آموزشی یک ارزش 
مضاعــف دارد، زیرا کــه بانی آن یــک جوان 
تحصیل کرده اســت کــه مســیر موفقیت و 
پیشــرفت را طی کرده و حاال بــه زادگاه خود 
برگشته و به احترام مادر خود، این ساختمان 
را بنا کرده اســت تا هم ارزش علــم و هم مقام 
مادر را به همه یادآوری کند که هر دو عمل مورد 

سفارش دین و قابل تحسین است.
وی با گرامیداشت دهه فجر گفت: دهه فجر، 
طلوع خورشــید حق طلبی، ظلم ســتیزی و 
عدالت خواهــی مردم بزرگ ایــران به رهبری 
معمار بزرگ انقالب، امام خمینی )ره( اســت 
و هر سال تکرار می شود تا در قبال آنهایی که 
با جان و جهاد خود، نهال انقالب را کاشتند، 

وظیفه خود را فراموش نکنیم.
رییس دبیرســتان دخترانه زینب کبری)س( 
نوش آباد گفت: طرح توســعه این دبیرستان 
با عنوان ساختمان مهر با اعتبار پنج میلیارد 
و ۴۰۵ میلیــون ریال در زمینی به مســاحت 
۲۳۵ متر مربع ساخته شده است تا بخشی از 

کمبود فضای آموزشی جبران شود.
زهــرا نیک سرشــت با تجلیــل از مشــارکت 
شــهروندان نیکوکار، افزود: بانی این طرح، 
علی محمد پرکان نوش آبادی است که در قالب 
چهار کالس درس ســاخته و بــه احترام مادر 
خود خانم مهری رئوفی، به نام ساختمان مهر 
نامگذاری کرده است که امروز به بهره برداری 
رســید. وی اظهار کرد: ابتکار پســندیده ای 
است که به جای هدیه های مادی، شهروندان 
به صورت دسته جمعی یا فردی، در آموزش و 
پرورش فرزندان جامعه شرکت کنند و به ثواب 
همیشگی برسند و فرهنگ کار نیک برای نسل 

آینده ساز ترویج شود.

فرمانده انتظامی کاشان:

سهل انگاری رانندگان 
بيشترین عامل سرقت 
خودرو در کاشان است

فرمانده انتظامی کاشان گفت: در حال حاضر 
سهل انگاری رانندگان بیشترین عامل سرقت 

خودرو در این شهرستان است.
سرهنگ ستاد حسین بســاطی با اعالم این 
خبر، اظهــار کرد: بســیاری از راننــدگان در 
شهرستان کاشــان به هنگام خروج از خودرو 
سوئیچ را برجا می گذارند که این عامل سبب 

افزایش سرقت ها می شود.
وی با بیان اینکه رانندگان باید زمانی که خودرو 
را ترک می کننــد از قفل بــودن درب های آن 
مطمئن باشــند، گفت: متأسفانه بسیاری از 
رانندگان به بهانه برداشــت پول از عابربانک و 
یا خرید از یک مغازه خودرو را به شکل روشن 
رها می کنند که این مسئله سبب ایجاد فرصت 

برای سارقان می شود.
فرمانده انتظامی کاشان با اشاره به اینکه در 
ســال های گذشــته ضریب امنیت در سطح 
شهرســتان افزایش یافته اســت، افزود: این 
مسئله ســبب شده تا همشــهریان با خیالی 
آسوده خودرو خود را با درب های باز در سطح 
خیابان ها رها و زمینه را برای ســارقان فراهم 
کنند.وی با تأکید بر اینکــه باید در این زمینه 
فرهنگ سازی های الزم از سوی رسانه ها شکل 
بگیریــد، تصریح کرد: مــردم تصور می کنند 
پلیس در همه جا حضور دارد و مسئله ای برای 

آنها رخ نمی دهد.

معـاون اشـتغال و خودکفایـی کمیتـه امداد 
امـام خمینـی )ره( اسـتان اصفهـان گفت: 
این نهاد تاکنـون نزدیک به ۱۰ هـزار فرصت 

شـغلی ایجاد کرده اسـت. 
احمـد رضایـی گفـت: یکـی از نهاد هایـی 
کـه چنـد روز پـس از پیـروزی انقـالب بـه 
دسـتور امـام خمینـی )ره( بنیان گـذاری 
بیانیـه  در  کـه  بـود  امـداد  کمیتـه  شـد 
آن  گانـه   ۱۵ مأموریت هـای  و  اهـداف 
توانمندسـازی  و  اشـتغال  مشـاوره، 
 مددجـو دومیـن مأموریـت بیانیـه اسـت.

او می گویدامسـال نزدیـک بـه ۱۶ هـزار 
ایجـاد  بایـد  شـغلی  فرصـت   ۳۷۵ و 
هـزار   ۱۰ حـدود  تاکنـون  کـه  کنیـم 
مابقـی  و  اسـت  شـده  انجـام  فرصـت 
 نیـز در ادامـه سـال محقـق خواهـد شـد.

نزدیـک بـه سـه هـزار فرصـت شـغلی در 
زمینـه آمـوزش داریـم کـه ایـن امـر بیـش 

اسـت. شـده  محقـق  درصـد   ۱۱۵  از 
رضایـی دربـاره حمایـت و ارائـه تسـهیالت 
بـه مددجویـان بـرای اشـتغال، گفـت: همه 
افرادی که به کمیته امـداد مراجعه می کنند 
در ابتدا مشـاوره شغلی می شـوند، بسیاری 
از آنـان دارای مهارت هایـی هسـتند کـه 
بـه دلیـل نداشـتن سـرمایه، بیکار هسـتند 
 کـه مـا از ایـن افـراد حمایـت می کنیـم.
بسـیاری از ایـن افـراد هـم بـه آمـوزش نیـاز 
دارنـد کـه پـس از شناسـایی ایـن افـراد بـه 
اموزشـگاه های فنـی و حرفـه ای معرفـی 
مـدرک  دریافـت  از  پـس  و  می شـوند 
 تسـهیالت اشـتغال به آن هـا ارائه می شـود.

به گفته معاون اشـتغال و خودکفایی کمیته 
امـداد امـام خمینـی )ره( اسـتان اصفهـان 
هزینـه دوره هـای آمـوزش مددجویانـی کـه 
بـه آموزشـگاه ها معرفـی می کنیـم برعهـده 

کمیته امـداد اسـت.

معاون غـذا و داروی دانشـگاه علوم پزشـکی 
کاشـان گفـت: داروهـای مـورد اسـتفاده 
بیمـاران مبتـال بـه کرونـا بـه انـدازه کافـی در 
داروخانه هـای منطقـه کاشـان وجـود دارد.

محسـن تقی زاده با اشـاره به شـیوع فزاینده 
ویـروس کرونا و سـویه جدید امیکـرون اظهار 
داشـت: بـه علـت افزایـش بیمـاران در مـوج 
پنجـم شـیوع کرونـا و سـویه دلتـا در منطقـه 
کاشـان داروهـای زیـادی مصـرف شـد و 
فرصـت کوتاهـی بـرای ذخیـره دارو فراهـم 

شـد.
وی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر دارو برای 
بیمـاران کرونایـی در منطقـه کاشـان در 
حـال حاضـر بـه انـدازه کافـی وجـود دارد، 
ابـراز داشـت: خوشـبختانه بـا تالش هـای 
داروخانه هـای بخـش خصوصـی ذخیـره 

خوبـی در دارو در منطقـه وجـود دارد.
 گايـه برخـی از شـهروندان دربـاره 

قيمـت بـاالی داروهـا
معاون غـذا و داروی دانشـگاه علوم پزشـکی 
کاشان با اشـاره به گالیه برخی از شهروندان 
دربـاره قیمـت بـاالی داروهـا تصریـح کـرد: 
ایـن معاونت بـا هرگونه گـران فروشـی دارو به 
شـدت برخورد می کند اما باید توجه داشـت 
که تغییرات قیمـت دارو طی ماه و سـال های 
گذشـته بسـیار زیـاد بـوده ولی بـا ایـن وجود 
تمامی داروخانه ها باید رسـید پرداخـت را به 

مراجعـه کننـدگان بدهند.
وی بـا بیـان اینکـه در منطقـه کاشـان ۱۱ 
داروخانه شـبانه روزی فعالیـت می کنند، 
گفت: با توجـه بـه افزایش زیـاد مراجعان 
به مراکـز درمانی و بـه تبـع آن افزایش بار 
مراجعـات مـردم، داروخانه هـای روزانـه 

تـا زمـان مراجعـه بیمـار در  ننـد  می توا
هـر زمـان بـا حضـور مسـئول فنـی فعـال 

. شـند با
 پيگيـری داروهـای بيماران سـرطانی و 

صعب العاج اسـت
تقـی زاده تاکیـد کـرد: یکـی از مهمتریـن 
موضوعـات مـورد پیگیـری مـا در منطقـه 
و  سـرطانی  بیمـاران  داروهـای  کاشـان 
صعب العـالج اسـت کـه خوشـبختانه فعـال 
مشـکل خـاص و کمبـودی نداریـم و اگـر 
مشـکلی هـم هسـت سراسـری و بـا توجـه به 

اسـت. تحریم هـا 
وی بـا بیـان اینکـه بـه شـهروندان کاشـانی 
توصیـه می کنیـم هرگونـه تخلـف در گـران 
فروشـی دارو را با سـامانه ۱۹۰ اطالع رسانی 
کننـد، افـزود: البتـه شـهروندان عزیـز بایـد 
بدانند که نوسـان قیمت دارو هم وجـود دارد 
که تغییرات قیمـت دارو با توجه به مشـکالت 
تولیدکننـدگان در تأمیـن مـواد اولیـه و حتی 
تهیه بر اسـاس نوع ارز اختصاصی زیاد است 
و متأسـفانه در حـال حاضـر تغییـرات قیمت 

هفتگـی و حتـی گاهـی روزانـه می شـود.

مهارتـی  و  عمومـی  آموزش هـای  معـاون 
دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد اصفهـان از اخذ 
مجـوز مدرسـه عالـی مهـارت فضـای مجازی 
)رسـانه( خبـر داد.  حمیدرضـا نظـری گفت: 
براساس سیاسـت های اخیر دانشـگاه درباره 
حـل مسـائل جامعـه، معاونـت آموزش هـای 
عمومـی و مهارتـی، دانشـگاه آزاد اصفهـان با 
مطالعـه و نیازسـنجی، اقدام به نوشـتن طرح 
توجیهـی و اخذ مجـوز مدرسـه عالـی مهارت 
فضای مجـازی از دانشـگاه آزاد اسـالمی را در 
دسـتور کار خود قرار داد و موفق به اخذ  مجوز 

شدیم.به گفته او مدرسـه عالی مهارت فضای 
مجـازی )رسـانه( در دو بخـش افـکار و رفتـار 
دوره هـای آموزشـی متنوعی را در سـه سـطح 
مبتـدی، متوسـط و پیشـرفته برنامه ریـزی و 
زیرنظر دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد اصفهان 
فعالیت خود را آغاز می کند.دوره های مدرسه 
عالـی فضـای مجـازی بـا عنـوان »رسـانو« در 
محل کانـون نخبگان جـوان اسـتان اصفهان 
برگـزار می شـود، امیدواریـم گام مؤثـری در 
ارتقـای دانـش و سـواد فضـای مجـازی مـردم 

برداشـته شـود.

معاون کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان: 

کميته امداد اصفهان حدود 10 هزار فرصت شغلی 
ایجاد کرد 

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

 داروهای کرونا به اندازه کافی در داروخانه های  
کاشان وجود دارد

 برداشتن نخستين گام 
برای راه اندازی مدرسه عالی مهارت

خبراخبار
کودکان قربانیان جدید کرونا: 

اوضاع در اصفهان رو به وخامت!
رئیس مرکــز آموزشــی درمانی 
فوق تخصصــی کــودکان امام 
حسین)ع( گفت: افزایش تعداد 
کودکان مبتال بــه کرونا در هفته آینــده منجر به 
کمبود امکانات خواهد شــد. در حال  حاضر ۲۲ 
کودک مبتال به کرونا در بخش های مراقبت های 
ویژه بیمارستان بســتری بوده که ۱۶ کودک در 
 ICU و شش کودک بدحال در دیگر ICU یکی از

بیمارستان بستری هستند.
مهرداد معمارزاده با اشــاره بــه افزایش کودکان 
مبتال به کرونا، اظهار کرد: بیمارستان امام حسین 
)ع(، بزرگترین بیمارستان کودکان در منطقه مرکز 
و جنوب کشور است و در طول دو سال گذشته به 
صورت مجزا درگیر درمان کودکان مبتال به کرونا 

بوده است.
وی با بیان اینکه از دو هفته گذشته تاکنون تعداد 
کودکان مبتال بــه کرونا که به ایــن مرکز درمانی 
مراجعه می کننــد، افزایش چشــمگیری یافته 
است، گفت: در چند روزه اخیر روزانه حدود ۲۰۰ 
بیمار مشــکوک به کرونا بــه درمانگاه ها مراجعه 
کرده اند که اکثر آنها با دستورات سرپایی مرخص 
شده اند، اما بیســت درصد ســن زیر ۱۵ سال و 
۱۰ درصد ســن زیر یک ســال در نهایت نیازمند 

به بستری در اورژانس و اقدامات اولیه هستند.
وی با بیان اینکه تعدادی از افرادی که بســتری 
می شوند، ظرف شش ساعت مرخص و تعدادی 
هم وارد بخش ها یا مراقبت های ویژه می شــوند، 
تصریح کرد: تقریبًا در هر شیفت ۲۴ ساعته حدود 
۱۷ بیمار بستری شده و در حال حاضر حدود ۶۰ 
کودک مبتال به بیماری کرونا در بیمارستان امام 

حسین )ع( بستری هستند.
ICU بستری ۲۲ کودک مبتا به کرونا در  

رئیس مرکــز آموزشــی درمانی فــوق تخصصی 
کودکان امــام حســین )ع( با اشــاره بــه تعداد 
کودکان بســتری در ICU این بیمارستان، ادامه 
داد: در حال حاضــر ۲۲ کودک مبتال به کرونا در 
بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتان شامل 
۱۶ کــودک در یکــی از ICUها و شــش کودک 
بدحال در دیگر ICU بیمارستان بستری هستند. 

افزایش تعداد کــودکان مبتال بــه کرونا در هفته 
آینده منجر به کمبود امکانات خواهد شد.

وی اضافه کرد: بیمــاران چهارمحال بختیاری، 
خوزســتان و لرســتان مهمان های همیشــگی 
بیمارستان امام حســین )ع( هستند و بیشترین 
اعزام بیمار از این سه استان است. درحال حاضر 
نیز کودکان مبتال به کرونا از این سه استان مراجعه 
کرده و بستری هستند. بســیاری از این شهرها 
از نظر مرزی بــه این بیمارســتان نزدیک تر بوده 
و دریافــت کمک هــا و اقدامات پزشــکی از این 

بیمارستان برای آنها راحت تر است.
  سندروم حاد چند سيستمی در کودکان

معمارزاده در خصوص عالئم کــودکان مبتال به 
کرونا، تصریح کــرد: کودکان مبتال بــه کرونا که 
در مرحله حــاد و اولیه ایــن بیماری قــرار دارند 
درگیر عالئم تب، اســهال، اســتفراغ و ســردرد 
هســتند. مرحله دیگر این بیماری که معمواًل از 
دو تا سه هفته پس از ابتالی اولیه ایجاد می شود 
و در عملکرد برخــی از ارگان هــای حیاتی بدن 

اختالل ایجاد می کند، ســندروم حــاد التهاب 
چند سیستمی است. بیماری کرونا در کودکان 
ماندگاری بیشتری نسبت به بزرگســاالن دارد و 
سندروم حاد چند سیستمی در بزرگساالن کمتر 

دیده می شود.
وی با اشاره به گرفتاری طوالنی مدت کودکان با 
عوارض بیماری کرونا، گفت: درصدی از کودکان 
مبتال به کرونا درگیر اختالل عملکرد غده پانکراس 
یا لوزالمعده می شوند که به صورت دیابت خود را 
نشان دهد. حتی پس از بهبودی نیز امکان دارد تا 

سال ها کودک گرفتار این بیماری باشد.
   علل ابتای کودکان به کرونا

رئیس مرکــز آموزشــی درمانی فــوق تخصصی 
کودکان امام حســین )ع( افزود: یکــی از علت 
ابتالی بیشتر کودکان به بیماری کرونا واکسینه 
نشــدن کودکان زیر ۱۰ سال اســت، همچنین 
کودکان معمواًل از ماسک استفاده نمی کنند و در 
محیط های خانوادگی با انسان های بزرگ زندگی 
می کننــد. امــکان دارد افرادی بــدون عالمت و 

عالئم، مبتال به کرونا به خصوص تیپ اومیکرون 
باشند و در صورت تماس با سایر افراد بیماری را به 

راحتی منتقل می کنند.
وی ادامــه داد: تنهــا توصیه ای کــه می توان به 
خانواده هــا داشــت پرهیــز از حضــور در مراکز 
عمومی، همــراه نکردن کــودکان در جمع های 
خانوادگی و مهمانی ها، پرهیز از گرفتن جشــن 
تولد و لغــو مســافرت های غیرضروری اســت؛ 
همچنین اگر فردی بیمار در اطرافیان خود دارند 
برای دیدوبازدید مراجعه نکنند و در صورت داشتن 

تماس با آنها از تماس کودک جلوگیری کنند.
معمــارزاده خاطرنشــان کرد: بیمارســتان امام 
حســین )ع(، در این مدت وســایلی که داشته را 
مصرف کــرده و در زمینه وســایل و تجهیزات با 
کمبود مواجه است. از خیران خواهش می شود 
در صورت تــوان به بیمارســتان مراجعــه کرده، 
لیســت وســایل مورد نیاز را تحویل گرفته و برای 
تهیه وسایل کمک تنفســی و حمایتی مورد نیاز 

کودکان اقدام کنند.

خبر

رئیس سازمان بسیج مستضعفین: 

بســیج  ســازمان  رئیــس 
مســتضعفین گفــت: هزینه 
در آمــوزش و پــرورش هزینه 

مصرفی نیست بلکه سرمایه است. 
سردار سرتیپ غالمرضا سلیمانی در گردهمایی 
فرهنگیان انقالبی اصفهان در گلستان شهدای 
اصفهان، گفت: در طول مدت چهل ساله انقالب 
دشــمن با تالش بر توطئه، نفوذ لیبرال و جنگ 
تحمیلی به دنبال پیاده کردن نقشــه های خود 
بود، اما جمهوری اسالمی ایران با تغییر هندسه 
 قــدرت نقشــه های آن هــا را نقش بــر آب کرد.
دســتاورد های انقــالب بنــا بــر جهــاد تبیین 
بایــد بــرای نســل جــوان مشــخص شــود 
و بــا نــگاه بــه گذشــته ایــن موضــوع قابــل 
مشــاهده اســت کــه بــا انقــالب اســالمی 
 کشــور از انحطاط و ســقوط نجات پیــدا کرد.

او گفت: نفوذ ســفارتخانه و دستگاه جاسوسی 

انگلیــس مســبب بســیاری از مشــکالت در 
کشــور بــود کــه بــا روی کار آمــدن رضاخــان 
حتی علما هــم از اقــدام عاجــل و مؤثــر منع 
 شــدند کــه آیت اللــه مدرس هــم تبعید شــد.
ســردار ســلیمانی می گوید امــروزه نیرو های 
مســلح بــرای کشــور افتخــار آفرین هســتند 
و مردم در سرنوشــت خود ســهمیم شــدند که 
حتــی در زمان جنــگ به کمــک مــردم اجازه 
 جــدا شــدن یــک وجــب از خــاک را ندادند.
جمهوری اسالمی اکنون در حوزه های مختلف 
علمی و پژوهشی ســرآمد و الگویی برای جهان 
اســالم اســت، که عالوه بر این، قدرت دفاعی 
ایران اســالمی در زمــان دفاع مقــدس خود را 
نشــان داد، اما باید دانســت که قــدرت اصلی 
 ملت ایران در خودبــاوری دینی و ملی اســت.
ایران اســالمی به واســطه داشــتن باور علوی 
در همــه عرصه هــای سیاســی کــه نمونــه آن 

انتخابات اســت و فرهنگــی و نظامی ســرآمد 
جهــان شــده و حتــی در عرصــه اقتصــادی 
در ردیف هفتم دنیــا قــرار دارد، بنابراین نباید 
اجــازه دهیــم کــه دشــمن از راه مشــکالت 
 اقتصادی و تحریم مانع پیشــرفت ایران شــود.

ایران مرز خشکی و آبی با ۱۶ کشــور را دارد که 
این امر ســبب قــدرت داشــتن در انرژی های 
فسیلی دنیا می شود و مردم با حضور همیشگی 
خود به این قدرت پروبال دادند و مســئوالن در 

مقابل این پیشرفت ها باید مراقبت بیشتری در 
 حفظ و نگهداری این سرمایه ها داشته باشند.
رئیس سازمان بسیج مســتضعفین با قدردانی 
از زحمات معلمان، گفت: هزینــه در آموزش و 
پرورش هزینه مصرفی نیست بلکه سرمایه است 
و بســیج هم در ســند راهبردی اعتالی خود به 
عنوان بزرگترین تشکیالت مردم نهاد فرهنگی به 
تربیت دانش آموزان به عنوان سرمایه های آینده 

کشور اهتمام دارد.

خبر

رئیس هیئت مدیره مجمع خیران مدرسه ساز استان 
اصفهان از ساخت هشت هزار کالس درس توسط 

۱۵۰۰ خیر اصفهانی، خبر داد. 
مجتبــی مالاحمــدی گفــت: مجمــع خیــران 
حــدود  بــا  اصفهــان  اســتان  مدرسه ســاز 
هشــت هــزار کالس درس را بــه آمــوزش و 
 پــرورش اســتان اصفهــان تقدیــم کردنــد.

او این خبــر را در آئین معارفه سرپرســت اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان اعالم کرد.

در ایــن مراســم محمدرضــا ابراهیمــی بــه 
عنــوان سرپرســت اداره کل آمــوزش و پــرورش 
اســتان اصفهــان معرفــی و از زحمــات محمــد 
 اعتــدادی مدیر اســبق ایــن اداره تجلیل شــد.

او می گوید: حدود ۱۵۰۰ خیــر در مجمع خیران 
مدرسه ساز اســتان اصفهان فعال هستند که ۵۰ 
مدرسه در مهرماه ۱۴۰۰ و ۵۰ طرح در ایام دهه فجر 

به آموزش و پرورش استان تقدیم می کنند.

خبرخبر

 مجازی شدن دانشگاه های
 استان اصفهان 

ساخت هشت هزار کالس درس به 
همت خیران اصفهانی 

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در وضعیت 
قرمز کرونایی شهر اصفهان و سایر شهرهای دارای 
وضعیت قرمز کرونایی تــا اطالع بعدی به صورت 

مجازی برگزار خواهد شد. 
 دبیرخانــه دانشــگاه معیــن اســتان اصفهــان 
در اطالعیــه ای نحــوه برگــزاری کالس هــای 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در وضعیت 
 قرمز کرونایــی در شــهر اصفهان را اعــالم کرد.
در ایــن اطالعیــه  آمــده اســت: بــا توجــه بــه 
گسترش ناگهانی و شدید ســویه جدید بیماری 
کرونا موســوم به امیکرون و قرمز شدن وضعیت 
شــهر اصفهان و برخی شــهر های دیگر استان، 
براســاس رنگ بندی جدید اعالم شــده از سوی 

ســتاد ملی مدیریــت دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهان، تمام کالس های درســی دانشــگاه ها 
و موسســات آموزش عالی شــهر اصفهان و سایر 
شهر های دارای وضعیت قرمز کرونایی تا اطالع 
 ثانــوی به صــورت مجازی برگــزار خواهد شــد.
هرگونه تغییــرات احتمالــی در برنامه ها متعاقبا 

اعالم خواهد شد.
در ادامه ایــن اطالعیه بر رعایت کامل و مســتمر 
شیوه نامه های بهداشتی از جمله استفاده پیوسته 
و مــداوم از ماســک، رعایت فاصلــه اجتماعی، 
مداومــت بــر شستشــوی دســت و صــورت، 
 خــودداری از حضور در مکان های شــلوغ تاکید 

شده است.

آگهی تغييرات
 شرکت حاکسان اوتوموتیو معموللری پارس با مسوولیت محدود به شماره ثبت ۵۹۹۸۰ و شناسه 
ملی ۱۴۰۰۷۳۹۴۷۲۵ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس استان اصفهان، شهرستان شاهین 
شهر و میمه، بخش مرکزی، دهستان مورچه خورت، روستا شهرک صنعتی مورچه خور، محله 
شهرک صنعتی مورچه خورت، خیابان زکریا، خیابان ابوریحان سوم، پالک ۲۲۲، طبقه همکف 
کدپستی ۸۳۳۳۱۱۳۳۶۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

 )۱۲۷۳۲۴۸(

رئیس پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعات 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان از دستگیری 
فردی که با شــگرد تبلیغ فــروش چادر خــودرو در 
اینستاگرام ۱۶ میلیارد کالهبرداری کرده بود، خبر 
داد.سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی اظهار کرد: در 
پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه از سوی 
فردی ناشناس در اینستاگرام مورد کالهبرداری قرار 

گرفته است، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس 
فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان در تحقیقات خود دریافتند 
فرد شاکی در شبکه اجتماعی اینستاگرام با تبلیغ 
فروش چادر خودرو مواجه شده و با فروشنده تماس 
می گیرد. فروشــنده نیــز از او می خواهــد تا مبلغ 
موردنظر را به حسابش واریز کند تا کاال برایش ارسال 

شود. فرد شاکی خواسته فروشنده را اجابت و مبلغ 
را به حســاب او واریز می کند؛ اما پس از چند روز که 
کاالیی برای وی ارسال نمی شود با فروشنده تماس 
می گیرد اما فروشــنده دیگر به تماس های او پاسخ 
نمی دهد.رئیس پلیس فتا استان اصفهان ادامه داد: 
کارشناسان بالفاصله اقدامات علمی و تخصصی خود 
را در فضای مجازی آغاز و سرانجام محل سکونت این 
فرد شــیاد را در یکی از استان های کشور شناسایی 
کرده، پس از اخذ نیابت قضائی، با یک اقدام ضربتی 

وی را دستگیر می کنند.
وی با بیان اینکه تاکنــون ۴۶۰ مال باختــه در این 

پرونده شناسایی شده است، تصریح کرد: با بررسی 
تراکنش هــای مالــی متهم مشــخص شــد میزان 
کالهبرداری هــای صــورت گرفته توســط وی ۱۶ 
میلیارد است که پس از تشــکیل پرونده برای انجام 

اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.
سرهنگ مرتضوی با بیان اینکه شبکه های اجتماعی 
همچون اینستاگرام محل امنی برای خرید و فروش 
کاال نیست، اضافه کرد: متأســفانه مردم به راحتی 
به تبلیغات فریبنده شــبکه های مجــازی اعتماد و 
سرمایه های خود را به حساب افراد کالهبردار واریز 

می کنند.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان خبر داد:

کالهبرداری با شگرد فروش چادر خودرو

هزینه در آموزش و پرورش 
سرمایه گذاری است 
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کنگـره  در  پاسـداران  سـپاه  کل  فرمانـده 
بزرگداشـت سـرداران و ۳۷۳ شـهید شهرسـتان 
گلپایـگان گفـت: تدابیـر و حکمت هـای رهبـر 
معظم انقالب و صبر ملت و مجاهدت اقتصادی 
آنان بـه تدریج آثـار خطرناک تحریم هـا را خنثی 
کرد و امـروز از مخاطـرات تحریم  عبـور کرده ایم. 
به گزارش سـپاه نیوز، سـردار سرلشـکر پاسـدار 
حسـین سـالمی فرمانـده کل سـپاه در کنگـره 
بزرگداشـت سـرداران و 373 شـهید شهرسـتان 
گلپایگان و شصتمین سـالگرد شهادت آیت الله 
صدوق گلپایگانـی، اظهار کرد: گلپایگان شـهر 
علمـا و فقهـای عالـی مقـام همچـون حضـرت 
آیت الله جمال الدین گلپایگانی، آیت الله سـید 
محمدرضا موسـوی گلپایگانی، آیت الله شهید 
صدوق گلپایگانـی و آیت الله صافـی گلپایگانی 
و بسـیاری از علمایـی اسـت کـه از یـاران دیرین 

امـام)ره(  و مقام معظـم رهبـری بودند.
وی با بیان اینکه گلپایگان شـهر مردمان مومن، 
متقـی و والیـی اسـت، گفـت: در کنـار علمـای 
بـزرگ، اندیشـمندان و دانشـمندان و اسـاتید 
برجسـته و نخبگان فرزانه و آموزگارانی هسـتند 
که به مـا ادب، اخالق، معرفت، ایمـان، نماز و... 
را آموختند و همـه آن ها به گـردن ما حـق دارند.

سرلشـکر سـالمی بـا اشـاره بـه خاطراتـی از 
دوران دفـاع مقـدس و نقش آفرینـی رزمنـدگان 
گلپایگانـی، گفـت: مـن در ایـن شـهر و در میان 
شـما بـزرگ شـده ام و خاطـرات فراوانـی از دفاع 
مقدس در کنار همرزمانمان از این منطقه دارم، 
ایـن شـهر و مردمانش بـرای ما افتخار هسـتند و 
بر ایـن مـردم بـزرگ و باغیـرت درود می فرسـتم.

فرمانده کل سپاه پاسـداران انقالب اسالمی در 
ادامه بـا بیـان اینکه فجـر انقالب نقطـه ای مثل 
بعثت اولیه اسـالم بود، گفت: این بار خورشـید 
اسـالم از افـق ایـران طلـوع کـرد و هـر وقـت این 
خورشـید آسـمانی می شـود و طلـوع می کنـد 
همـه مسـتکبران علیـه او صف آرایـی می کننـد 
چرا که اسـالم دیـن عدالـت و پیامـش مبـارزه با 
ظلم، اسـتکبار، تکبر و غرور اسـت، همـان گونه 
که در صدر اسـالم مقابـل اسـالم آرایش جنگی 
گرفتند اما صبـر مسـلمانان آن قدر زیـاد بود که 
اسـالم در اندک زمانی توانسـت بخـش هایی از 

سـیاره زمین را تحت سـیطره خـود قـرار دهد.
وی افـزود: زمانـی خورشـید اسـالم در ایـن 
سـرزمین طلـوع کـرد کـه ۴۰ هـزار مستشـار 
برای سرنوشـت این ملـت از سـوی آمریکایی ها 
برنامه ریـزی می کردنـد و زمانـی بـود کـه ایـران 
بزرگ بـا آن همه عظمت بـه تدریج بـر اثر خیانت 
پادشـاهان وابسـته، به ایالت منفصلـی از پنجاه 

ایالت آمریکا تبدیل شـده بود.سرلشکر سالمی 
گفت: ثروت های مـادی ما را به غـارت می بردند 
و بـا آن سـالح می سـاختند و سـالح ها را با چند 
برابـر قیمت بـه مـا می فروختنـد تا مـا بـه عنوان 
ژانـدارم منطقـه حافـظ منافـع حیاتـی آمریـکا 
باشـیم و این زنجیـره ادامه داشـت تا اینکـه امام 
طلوع کرد و امامت بر این سـرزمین درخشـید تا 
اسـتقالل، آزادی، اسالم و کرامت انسـان دوباره 
به ایـن ملت برگـردد و ایـن مـردم شـان و جایگاه 

خـود را پیـدا کنند.
بـا  انقـاب   دشـمنان بـرای شکسـتن 

شـدند متحـد  يکديگـر 
فرمانـده کل سـپاه پاسـداران بـا بیـان اینکـه 
دشـمنان باوجـود اختـالف و دشـمنی بـا هـم 
اما علیـه کشـور مـا متحـد شـده بودنـد، گفت: 
آمریکایی هـا و شـوروی سـابق علیـه هـم بودنـد 
ولـی بـرای شکسـتن انقالب مـا مثـل تیغه های 

یـک قیچـی بـا هـم عمـل می کردنـد.
سرلشـکر سـالمی گفـت: نظـام سـلطه کـه در 
اختیـار طواغیت بـود نمی توانسـت بپذیـرد که 
یک ایـران بـزرگ در صفحـه قدرت جهـان ظاهر 
شـده اسـت و می خواهـد اسـتقالل، اسـالم 
و آزادی را تحقـق ببخشـد چـرا کـه دشـمنان 
می دانسـتند ایـن مـدل و ایـن الگـو اگـر تکـرار 
شـود تمام جغرافیای سـیطره اسـتکبار را در هم 
می نوردد؛ اتفاقاتی کـه امروز بعد از ۴۳ سـال در 
بخش مهمـی از جهان اسـالم روی داده اسـت.
فرمانـده کل سـپاه پاسـداران بـا بیـان اینکـه ما 
سـختی های زیادی را متحمل شـده ایم، عنوان 

کـرد: سـازندگان اصلـی سرنوشـت یـک کشـور 
کسانی هستند که در مقابل دشمن می ایستند 
و تاریخ اسـالم هم با شمشیر مجاهدان شناخته 
می شـود، بنابرایـن راهی جـر قوی شـدن وجود 
نـدارد چـرا کـه دشـمن تـالش می کنـد در 
عرصه هـای مختلـف ایـران را وارد جنـگ کنـد.

وی با بیان اینکه توطئه دشـمن یک طرح جامع 
بود و هنـوز ادامـه دارد، افـزود: دشـمنان تالش 
می کننـد تـا ملـت ایـران سـرافرار و برافراشـته 
نمانـد و اساسـا در منطـق دشـمنان مسـلمانان 
بایـد نسـل عقب مانـده جامعـه جهانی باشـند، 
نسـلی که فقط مصـرف می کنند و قـدرت تفکر 
و آزاداندیشـی ندارند و از دیـد آن ها چنین ملتی 

بایـد ارزش هـای فرهنگـی او را بپذیرد.
دشـمن  کـرد:  تصریـح  سـالمی  سرلشـکر 
می خواهـد مسـلمانان بـا مـدل اقتصـادی او 
زندگـی کننـد و در رشـد علمـی آن قـدر کـه آنان 
می خواهنـد بـه پیـش  برونـد و آرایـش نظامـی 
آن هـا بـر اسـاس سیاسـت کالن قدرت هـای 
بزرگ طراحی شود.سردار سالمی در بیان دلیل 
مخالفـت دشـمنان بـا ایـران اسـالمی، گفـت: 
دشمنان از طریق سـیطره اقتصادی و موقعیت 
سیاسـی و بـازار مصـرف و پرکشـش اقتصـادی 
جهـان اسـالم قدرتمنـد شـدند و حـاال حاضـر 
نیسـتند این سـیطره را از دسـت بدهند لذا الزم 
اسـت با قدرت افزایی  آن قدر قوی شـویم تا آنان 

یـارای مقاومـت نداشـته باشـند.
 فرمانـده کل سـپاه پاسـداران تصریـح کـرد: در 
دوران جنـگ تحمیلـی خمپاره هـای دشـمن 

اهواز و دزفول و اندیمشـک و سـایر مناطق غرب 
و جنـوب و مرکـز کشـور را بمبـاران می کـرد و اگر 
جوانـان ایـران  سـینه سـپر نمی کردند و پـدران 
و مادرانشـان در مصیبـت این هـا صبـور نبودنـد 
و همسران شـان نجابـت بـه خـرج نمی دادنـد 
آن گاه این سرزمین سرنوشت کشورهایی را پیدا 

می کـرد کـه وضعیـت آن هـا را می بینیـم.
  قـدرت جمهـوری اسـامی بـرای همـه 

آشـکار اسـت
وی با بیان اینکه ایران ۴۳ سـال اسـت در مقابل 
فشـار حداکثـری آمریکایی هـا و هم پیمانـان 
عربـی و اروپایـی او باعظمـت ایسـتاده اسـت، 
افـزود: امـروز دشـمنان بـه قـدرت جمهـوری 
اسـالمی در منطقـه پـی برده انـد و در حـال 
عقب نشینی هستند، آن ها همه ابزارها را به کار 
گرفتند اما شـاهکار والیت و هنر امامـت این بود 
که انـرژی دشـمن را ظـرف ۴۳ سـال تخلیه کرد 
و شکسـت را بر امپراتـوری بـزرگ آمریکا تحمیل 
کرد.سردار سالمی گفت: تحریم اقتصادی یک 
طراحـی قدرتمنـد جهانی بـود که من بـه جرات 
می گویـم هیـچ کشـوری و حتـی خـود آمریـکا 
قادر نیسـت در برابر این نـوع تحریـم دوام بیاورد 
اما تدابیـر و حکمت هـای رهبر معظـم انقالب و 
صبر ملت و مجاهـدت اقتصادی آنـان به تدریج 
آثار خطرنـاک این توطئه جهانـی را خنثی کرد و 
امروز از مخاطـرات تحریم  عبور کرده ایـم و اثرات 
آن را کاهـش داده ایم اما هنوز برخی مشـکالت 
پا برجاسـت ولـی از گردنه هـای سـخت آن عبور 

کرده ایـم.

آوازه غرفه اصفهان در پانزدهمین نمایشـگاه 
بین المللـی گردشـگری تهـران بـه نحـوی 
پیچیده بود که برخـی بازدیدکننـدگان صرفا 
برای دیدن این غرفه به نمایشـگاه می آمدند. 
در سال های گذشـته این جمله بار ها شنیده 
شـده: »حـال گردشـگری اصفهـان خـوب 

نیسـت«
بـود،  گردشـگری  قطـب  کـه  اصفهانـی 
سال هاسـت بـا مشـکالت کوچـک و بزرگـی 
محاصره شده و البته کرونا بر مشکالت قبلی 

افـزوده اسـت.
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری 
تهران، امـا بـا تجربیـات فراوانی بـرای فعاالن 

حوزه گردشـگری اصفهان همـراه بود.
  آغاز تحوالت بزرگ در حوزه گردشگری 

از يک نمايشگاه
علیرضـا ایـزدی مدیـرکل میراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایع دستی اسـتان اصفهان 
می گوید: بدون شـک پانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی گردشگری و صنایع وابسته نقطه 
عطفـی در تاریـخ گردشـگری ایـران اسـت، 
چون وفاق و همدلی شـکل گرفته در برگزاری 
آن، مسـیر بالندگـی ایـن صنعـت را هموارتـر 

خواهد سـاخت.
بـه گفتـه او تجربـه اصفهـان در ایـن رویـداد 
بسـیار موفـق بـود و تغییـر رویکـرد و افزایـش 
محتوای فاخـر در ارائه به گردشـگران داخلی 

و خارجـی مشـهود بـود.
به گفته مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایـع دسـتی اسـتان، از دیگر نقـاط قوت 
غرفه اصفهان در نمایشگاه چیدمان متفاوت 
و غرفـه آرایـی خاصـی بـود کـه حکایـت از 
همدلـی بخـش خصوصـی و دسـتگاه های 

دولتـی دارد.
ایـزدی می گویـد: هـدف اصلـی مـا تبدیـل 
شـدن بـه قطـب پرقـدرت و جذابـی بـرای 
گردشـگران داخلـی و خارجـی و میزبانـی 

شایسـته از آنـان اسـت.

  گردشـگری اصفهان نيازمند بازاريابی 
اصولی

مهـدی طغیانـی نماینـده مـردم اصفهـان در 
مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: در حـوزه 
تجـاری سـازی و بازاریابی محصـوالت مرتبط 
با گردشـگری تا قبل از پانزدهمین نمایشگاه 
بین المللـی گردشـگری تهـران کار علمـی 
و تخصصـی جـدی نشـده بـود، امـا در ایـن 
دوره از نمایشـگاه نخسـتین بار شـاهد بودیم 
حول یک نشـان و نـام مشـخص فعالیت های 
حوزه گردشـگری بـه بازدیدکننـدگان معرفی 

می شـد.
او می گویـد: “داسـتان های نهـان” ایـده ای 
خـوب و بـه جـا بـرای اصفهـان بـود، چـون 
اصفهـان سرشـار از داسـتان های ناگفتـه ای 
اسـت کـه حتـی اصفهانی هـا از آن بـی خبـر 

. هسـتند
به گفته نماینـده مـردم اصفهان، این اسـتان 
بیشـترین ظرفیت و مزیـت را در گردشـگری، 
میـراث فرهنگـی و تاریخـی و صنایع دسـتی 
و هنـر در کشـور دارد و ریـل درسـتی هـم 
بـرای توسـعه اش انتخـاب شـده، امـا همـه 
 گیری کرونـا حرکت بـر این ریـل را کنـد کرده

 است.
  معرفی باغ شـهر صفوی در نمايشـگاه 

گردشگری
یکـی از شهرسـتان هایی کـه در نمایشـگاه 
حضـور  تهـران  گردشـگری  بین المللـی 
داشـت نجف آباد بـود که بـا عنوان “باغ شـهر 
صفوی” در نمایشگاه به معرفی داشته هایش 

پرداخـت.
بـه گفتـه مدیـر ارتباطـات و امـور بیـن الملـل 
شـهرداری نجف آباد در غرفه این شهرسـتان 
از طریق تولیـدات تصویری )نماهنـگ و تیزر 
و..(، منابع مکتوب )کتـب تخصصی معرفی 
شـهر، کتابچه، جـزوه، کاتالـوگ و..( و ارتباط 
چهـره بـه چهـره،  معرفـی حضـوری و مجزا، 
ظرفیت های گردشـگری، تاریخـی، طبیعی 

و مذهبـی شـهر نجف آبـاد معرفی شـد.
تهیـه  می گویـد:  حیـدری  مصطفـی 
بسته های تخصصی آشـنایی با ظرفیت های 
زیرسـاخت های  و  تاریخـی  گردشـگری، 
ایـن حـوزه در سـطوح مختلـف بـرای ارائـه به 
مخاطبان نمایشـگاه، رونمایی از لوح "شـهر 
خالق کتـاب خـوان" و کتاب هـای تخصصی 
حـوزه گردشـگری شـهر و تبییـن برنـد »بـاغ 
شـهر صفـوی« از فعالیت هـای ایـن غرفـه در 

نمایشـگاه بـود.

 آوازه نصف جهان در نمایشگاه بين المللی
 گردشگری هم پيچيد 

 روزهای جشنواره فيلم
 فجر اصفهان به نام شهدا 

مزین می شود 

معاون امور سینمایی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: امسال 
هر روز از جشنواره به نام یکی از شهدای 
و  اصفهان  استان  شاخص  و  سرشناس 
کشور مزین شده و جشنواره از پانزدهم تا 
بیست ودوم بهمن ماه در پردیس سینمایی 
اصفهان سی تی سنتر، پردیس سینمایی 

ساحل و سینما فلسطین برگزار خواهد شد.
افتتاحیه  آئین  حاشیه  در  دهقان  رضا 
دوازدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان 
)چهلمین جشنواره بین المللی فیلم فجر(، 
اظهار کرد: افتتاحیه جشنواره برای رعایت 
پروتکل های بهداشتی در فضای باز و با 
تجدید میثاق با شهدای انقالب اسالمی 

برگزار شد.
وی افزود: جشنواره امسال از پانزدهم تا 
بیست ودوم بهمن ماه در پردیس سینمایی 
اصفهان سیتی سنتر، پردیس سینمایی 
ساحل و سینما فلسطین برگزار و هر روز آن 
به نام یکی از شهدای سرشناس و شاخص 
استان اصفهان و کشور مزین خواهد شد که 
امید است در شأن مردم شهیدپرور اصفهان 

باشد.
همچنین احمد خوانساری یکی از هنرمندان 
اصفهانی که در این مراسم حضور یافته بود 
گفت: همان طورکه این جشنواره در تهران 
با حضور هنرمندان برگزار می شود انتظار 
می رود فیلم های مطرح جشنواره برای 

هنرمندان اصفهانی نیز اکران شود.
سیف الله نامداری، دیگر هنرمند اصفهانی 
نیز در رابطه با نام گذاری هر یک از روزهای 
جشنواره فیلم فجر اصفهان با نام شهدای 
انقالب اسالمی گفت: ما به شهدا مدیون 
هستیم، جشنواره فیلم فجر نیز هر سال 
به دفاع مقدس و شهدای انقالب اسالمی 
می پردازد. برای شهدا هر اندازه تالش شود 
بازهم کافی نیست و الزم است آن ها را به 

جوانان امروز معرفی کرد.

خبر گزارش

آگهی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آيين نامه قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. آرای شماره ۴۰۰۳ ، ۴۰۰۲ ، ۴۰۰۱ 
مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ خانم طاهره محمدی نجف آبادی فرزند علی نسبت 
به سه دانگ مشاع و آقای محمدعلی پورحبیب فرزند محمدحسین نسبت به 
یک و نیم دانگ و آقای سعید پورحبیب فرزند محمدعلی نسبت به یک و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۱۳/۱۰ مترمربع قسمتی 
از پالک شماره ۱ فرعی از ۳۷۰  اصلی واقع در قطعه ۷ بخش ۱۱ حوزه ثبت 
ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ - حجت اله 
کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسی – ۱۲۶۲۲۳۵ / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آيين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
ک موردتقاضا به شرح زیر به منظور  لذا مشخصات متقاضیان و امال
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در 
اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند. آرای شماره ۴۷۳۸ و ۴۷۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ خانم 
مرضیه مومنی نجف آبادی فرزند غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع 
و آقای ابراهیم موءیدی نجف آبادی  فرزند عباس نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۶۲/۳۳ مترمربع قسمتی 
از پالک شماره ۱۵۸ اصلی واقع در قطعه ۶ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک 
اصفهان متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ - حجت 
اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۶۲۱۸۵/  م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آيين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۴۳۸۵ مورخ 
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ آقای اسداله فنائی نجف آبادی فرزند امین اله ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت ۶۸/۷۵ مترمربع قسمتی از پالک شماره ۱۳  فرعی از 
۸۶۹ اصلی واقع در قطعه ۱۰ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی 
مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ - حجت اله کاظم زاده اردستانی 
سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی 

- ۱۲۶۲۰۴۲/ م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آيين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۴۷۷۸ – ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ 
آقای شکراله دادخواه ورنو سفادرانی فرزند رضا ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت ۱۲۶/۳۶ مترمربع قسمتی از پالک شماره ۳۵۲۴ فرعی از ۳۹۱ 
اصلی واقع در بخش ۹ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی  
مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۲، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۶۲۶۸۴/ م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آيين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 

متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. آرای شماره ۵۱۱۷ و ۵۱۱۶ مورخه 
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ آقای مهدی محمدی فرزند جواد نسبت به سه دانگ مشاع 
و خانم فاطمه شاه پوری فرزند محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت ۱۱۶/۸۷مترمربع قسمتی از پالک شماره ۸  فرعی از 
۳۲۹ اصلی واقع در قطعه ۴ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک 
رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۶۲۷۱۸ / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آيين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۳۹۸۹ مورخ 
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ آقای امین طاهری فرزند رضا ششدانگ یکبابخانه  به 
مساحت ۷۶/۸ مترمربع قسمتی از پالک ۱۸  فرعی ۱۲۱۴ اصلی واقع در 
قطعه ۱۰ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی مالک رسمی  مشاعی 
می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی – ۱۲۶۲۶۴۵ / م الف

»آگهی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آيين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی«

نامه:  ارسال  تاریخ   ،۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۱۳۰۰۲۶۷۳ نامه:  شماره 
۱۴۰۰/۱۰/۲۲، برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰۵۴۷ مورخ 
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد رحیمی 
با شماره شناسنامه ۱۸ و کدملی ۱۱۲۹۵۲۴۳۶۱ صادره از فریدونشهر 
فرزند حیدرقلی در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت ۴۳۴/۱۰ 
مترمربع از پالک ۱ فرعی از ۲۳۸ اصلی واقع در فریدونشهر، خیابان تربیت 

بدنی، کوچه تربیت بدنی، جنب اداره ورزش و جوانان، بخش سیزده حوزه 
ثبت ملک فریدونشهر خریداری از مالک رسمی )متقاضی مالک رسمی 
می باشد( محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی و امالک موردتقاضا 
بشرح فوق به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند میتوانند از تاریخ الصاق آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۲، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ – سیدمحمد حسینی 

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر – ۱۲۶۲۵۰۷ / م الف

»آگهی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آيين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی«

نامه:  ارسال  تاریخ   ،۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۱۳۰۰۲۶۹۷ نامه:  شماره 
۱۴۰۰/۱۰/۲۶، برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰۵۷۱ مورخ 
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم یسلیانی 
به شماره شناسنامه ۱۶۳ و کدملی ۱۱۲۹۵۸۶۴۳۱ صادره از فریدونشهر 
فرزند یوسف در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
با حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه آبها بمساحت ۱۰۰۶/۳۰ 
مترمربع از پالک ۱ فرعی از ۲۳۸ اصلی واقع در فریدونشهر، خیابان 
طالقانی، کوچه دوازده فروردین، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر 
خریداری از مالکان رسمی ورثه محمدتقی یسلیانی و ورثه یوسف یسلیانی 
محرز گردیده است. برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰۵۷۲ مورخ 
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای پرویز یوسلیانی به 
شماره شناسنامه ۲۴۳۷ و کدملی ۰۰۵۲۱۴۴۸۷۹ صادره از تهران فرزند 
صفدر در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه 
طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه آبها بمساحت ۱۰۰۶/۳۰ مترمربع از 
پالک ۱ فرعی از ۲۳۸ اصلی واقع در فریدونشهر، خیابان طالقانی، کوچه 
دوازده فروردین، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداری 
از مالکان رسمی ورثه محمدتقی یسلیانی و ورثه صفدر یوسلیانی محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضی و امالک موردتقاضا بشرح فوق به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ الصاق آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۲، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ – سیدمحمد حسینی 

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر – ۱۲۶۲۵۱۶ / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آيين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۹۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ هیات 
یک آقای منصور هاشمی به شناسنامه شماره ۳۱۳ کدملی ۱۲۸۷۷۲۳۱۸۷ 
صادره اصفهان فرزند سیدمحمد بصورت ششدانگ یک قطعه زمین قسمتی 
از یکباب خانه به مساحت ۲/۹۸ مترمربع از پالک شماره ۱۸۵۱ فرعی از 
۱۵۱۸۷ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال 
اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و استشهادیه محلی مع الواسطه از مالکیت 
جبار زاهدی موضوع سند مالکیت ذیل صفحه ۶۰۱ دفتر ۹۲۵ واگذار گردید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۲،  تاریخ انتشار 
نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

موسوی – ۱۲۶۴۲۰۷ / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آيين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۲۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ هیات 
یک آقای رمضان محمدی دهنوی به شناسنامه شماره ۱۰۰ کدملی 
۱۲۹۰۳۰۱۲۸۱ صادره اصفهان فرزند حسن بصورت شش دانگ 
یکباب ساختمان به مساحت ۲۴۶/۰۵ مترمربع از پالک شماره ۸ فرعی 
از ۴۵۲ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امالک 
شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و استشهادیه محلی مع الواسطه 
از مالکیت آقای حسن محمدی دهنوی موضوع سند انتقال ۲۱۵۲۸، 
۴۶/۱/۲۴ دفترخانه ۹ اصفهان واگذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۲،  تاریخ انتشار نوبت دوم: 
 ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی

 – ۱۲۶۲۸۲۷ / م الف

فرمانده کل سپاه پاسداران در کنگره بزرگداشت سرداران و ۳۷۳ شهید شهرستان گلپایگان:

راهی جز قوی شدن وجود ندارد
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ورزش 6 فوریه     2۰22
اصفهان؛ قهرمان رقابت های 

زورخانه ای کشور
تیم زورخانه ای اســتان اصفهان در مسابقات 
مهارت های فردی ورزش زورخانه ای قهرمانی 
بزرگساالن کشور، بزرگداشت چهل و سومین 
سالگرد پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی، 
قهرمان شــد.این پیکارها روزهــای ۱۲ تا ۱۴ 
بهمن ماه در آبادان برگزار شد. بیش از ۳۰۰ نفر 
ورزشکار، سرپرست و مربی از ۲۵ استان کشور 
در قالب ۲۲۵ پیکار برای کسب عنوان برتری در 
رشته های چرخ تیز، چرخ چمنی و میل بازی 
در ســه وزن منهای ۷۰، ۷۰ تــا ۸۵ و به اضافه 
۸۵ کیلوگرم، و در رشته های ســنگ، کباده و 
میل گیری ســنگین در ۳ وزن منهای ۸۵، ۸۵ 
تــا ۱۰۰ و به اضافه یکصد کیلوگــرم با یکدیگر 
رقابت کردند.تیم استان اصفهان با ۱۱۹ امتیاز 
قهرمان این دوره از رقابت ها شد و استان های 
فارس و تهران نیز به ترتیب با ۱۱۰ و ۹۳ امتیاز 

بر سکوی دوم و سوم قرار گرفتند.

سپاهان قهرمان ليگ برتر 
شمشيربازی شد

رئیس هیئت شمشــیر بازی اســتان اصفهان 
گفــت: ســپاهان در رقابت هــای لیــگ برتر 
شمشــیربازی در مجموع دور رفت و برگشت، 
سه باخت داشــت که به دور بازی های مجدد 
رفت، اما در نهایت با تالش ورزشــکاران برای 

دومین سال متوالی قهرمان لیگ شد.
فرهاد رضایــی در رابطه با قهرمانی ســپاهان 
در لیگ برتر شمشــیربازی، اظهــار کرد: دور 
برگشت لیگ سال ۱۴۰۰ برگزار شد؛ نخستین 
سالی بود که شش تیم قدرتمند در این رقابت ها 
حضور داشــتند و اینکــه چه تیمــی قهرمان 

می شود قابل پیش بینی نبود.
وی ادامه داد: ســپاهان در مجموع دور رفت و 
برگشت سه باخت داشت که به دور بازی های 
مجدد رفت، یعنی عالوه بر مسابقات دور رفت 
و برگشت، با ســه تیم دیگر دوباره مسابقه داد. 
در یک روز هشت رقابت تیمی داشتیم که بدن 
ورزشکاران تحلیل رفت، اما در نهایت با تالش 
ورزشــکاران به کــورس بازگشــتیم و در کمال 
ناباوری ســپاهان برای دومین ســال متوالی 

قهرمان لیگ برتر شمشیر بازی شد.

اولين پيروزی فنرباغچه با 
حضور سعيد معروف

تیم والیبــال فنرباغچــه با حضــور ملی پوش 
ایران به پیروزی رسید.به گزارش ایسنا، هفته 
هجدهم لیــگ والیبــال ترکیه برگزار شــد که 
در یکــی از مهمتریــن رقابت ها تیــم والیبال 
فنرباغچه به مصاف آلتکمــا رفت. تیم والیبال 
فنرباغچــه در یک بازی یک طرفه توانســت با 
نتیجه قاطــع ۳ بر صفر به پیروزی برســد.این 
دیدار در سه ست و به ترتیب با نتایج ۲۵ بر ۲۱، 
۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۱ به سود فنرباغچه به پایان 
رسید.سعید معروف، ستاره والیبال ایران که به 
تازگی تصمیم گرفته در لیگ ترکیه بازی کند، 
در این رقابت برای فنرباغچه اولین بازی خود را 
انجام داد. معروف در این رقابت عملکرد خوبی 
را از خود نشــان داد و توانســت ۳ امتیاز برای 

تیمش به دست بیاورد.

چيپس خوری سپاهان در 
مشهد

در هفته بیســت و یکم مســابقات لیــگ برتر 
فوتسال باشــگاه های کشور تیم ســپاهان در 
سالن ورزشی کارگران مشهد میزبانش چیپس 
کامل مشهد را پنج بر ۲ شکست داده و به برتری 
دست یافت.در دیدار بعدی تیم سپاهان روز ۲۲ 
بهمن میزبان تیم فردوس قم است.سپاهان با 

۲۶ امتیاز در جایگاه هفتم جدول قرار دارد.

تيم بيماران خاص و پيوند 
اعضاء قهرمان مينی گلف 

استان اصفهان شد
مسابقات مینی گلف دهه فجر "جام شهدای 
مدافع حرم " ویژه اســتان اصفهان به مدت دو 
روز در این شــهر برگزار و تیم بیمــاران خاص و 

پیوند اعضاء قهرمان این دوره مسابقات شد.
به گزارش ایرنا، تیم وکال رتبه دوم را به دســت 
آورد و تیم هنرمندان نیز موفق به کسب عنوان 
سوم این رقابت ها شد.در این دوره از مسابقات 
۱۱۰ شرکت کننده شامل ۶۰ زن و ۵۰ مرد در 

سه رده سنی حضور داشتند.
این مســابقه در قالب ۱۲ گروه و ۲۰ تیم از ۱۴ 
بهمن به مدت دو روز برگزار شــد و چهار داور و 
۶ عضو هیات اجرایی برگــزاری این رقابت ها 
را عهــده دار بودند.ورزشــکاران در گروه های 
هنرمندان، رسانه، هیات ورزشی بیماران خاص 
و پیوند اعضاء، شــرکت مخابرات، آزاد، شرکت 
آبفا، شرکت برق، صداوسیما، وکال و گلف بزرگ 

با یکدیگر رقابت کردند.

تیم فوتبال سپاهان در دربی اصفهان به مصاف 
سپاهان رفت.

 تبم سپاهان در هفته هشتم رقابت های لیگ برتر 
بانوان در ورزشگاه صفاییه رو به روی تیم همشهری 
ذوب آهن قرار گرفت، که نیمــه دوم این دیدار با 

تساوی بدون گل به پایان رسید.
شرح بازی: بازی تا دقیقه ۱۰ میانه های میدان 
است، بازیکنان سپاهان در پاس کاری عملکرد 
خوبی دارند. دو تیم جنگنده بازی می کنند. یک 
دقیقه وقت اضافه برای نیمــه اول در نظر گرفته 
شد که در نهایت این نیمه با تساوی بدون گل به 

پایان رسید.
نیمه دوم: در نیمه دوم ســپاهان بازی هجومی 
تری ارائه داده است، طالیی پوشان توپ و میدان 

را در اختیــار دارند. شــاهد موقعیتی حســاس 
نیستیم و بازی در دقیقه ۷۳ همچنان بدون گل 
پیش می رود. داور پنج دقیقه وقت اضافه اعالم 
کرد و در نهایت این بازی با تســاوی صفر بر صفر 

به پایان رسی.

جدایی میــالد جهانی از تیم فوتبــال ذوب آهن 
اصفهان قطعی شد.

میالد جهانی وینگر ۳۲ ساله تیم فوتبال ذوب آهن 
که از لیگ بیســتم در اصفهان توپ می زند پس 

از کش وقوس های فــراوان باالخره از گاندوهای 
اصفهانی جدا می شود.

جهانی از نیم فصل اول سال گذشته پیشنهادات 
زیادی از سایر تیم ها داشت اما باشگاه ذوب آهن 
اجازه جدایی وی را نداد اما از باشگاه ذوب آهن 
خبر می رسد طی روزهای گذشته و طبق توافقات 
انجام شــده، جهانی ذوب آهن را ترک می کند و 
با یک بازیکن از فوالد خوزستان یا تراکتور تبریز 

معاوضه خواهد شد.
حــال بایــد دیــد مقصــد نهایــی ایــن وینگر 
خوش تکنیک خوزســتان خواهد بود یا تبریز، 
اما چیزی که تا حدود بسیار زیادی قطعی شده 

جدایی وی از ذوب آهن است.

نادر محمدی دفــاع چپ تیم فوتبــال پیکان 
تهــران عالقه مند اســت کــه فوتبالــش را در 

اصفهان ادامه دهد.
نادر محمدی دفاع چپ تیم فوتبال پیکان تهران 
که به منجنیق لیگ معروف است عالقه دارد که 
به تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان بپیوندد و بار 

دیگر شاگرد مهدی تارتار شود.
اما طبق شــنیده ها به نظر می رســد همه چیز 
بــرای نهایی شــدن ایــن انتقــال بــه مدیران 
ذوب آهن برمی گردد. هیئت مدیره و مسئوالن 
کمیتــه نقل وانتقاالت باشــگاه ذوب آهن باید 
برای حضــور محمدی در اصفهان با باشــگاه 
پیکان توافق کنند و سپس با مدیربرنامه های 
محمدی به مذاکره نهایی بپردازند اما تاکنون 
هیچ حرکتی از سوی مدیران ذوب آهن انجام 

نشده و محمدی در بالتکلیفی به سر می برد و 
این انتقال در هاله ای از ابهام قرار دارد. ضمن 
اینکه باشگاه ذوب آهن تا این لحظه هنوز حتی 
یک خرید در نقل و انتقاالت زمســتانی انجام 

نداده است.

ملی پوش تیم فوتبال زنان سپاهان گفت: مقابل 
ذوب آهن بازی مالکانه ای ارائه دادیم و موقعیت 
گلزنی داشتیم که یکی از آنها به تیر دروازه برخورد 

کرد و یک صحنه هم مشکوک به پنالتی بود.
 فاطمه عادلی پس از تساوی مقابل ذوب آهن در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: به سمیه شهبازی 
بابت فوت پدرشــان تســلیت می گویم، با توجه 
به اینکه اولین حضور تیم ملی فوتبــال زنان در 
رقابت های جام ملت ها بود انتظــار زیادی از ما 
وجود نداشت ولی تمام تالش خود را انجام دادیم. 
بازی های سنگینی مقابل هند میزبان، چین و 

چین تایپه داشتیم که تجربه خوبی بود.
وی ادامه داد: مقابل ذوب آهن بازی مالکانه ای 
ارائه دادیم و موقعیت گلزنی داشتیم که یکی از 

آنها به تیــر دروازه برخورد کــرد و یک صحنه هم 
مشــکوک به پنالتی بود. به دلیــل مصدومیت و 
کرونا چند نفر از بازیکنانمان را نداشتیم که به تیم 
ضربه زد، امیدوارم در آینده بتوانیم این تساوی را 

جبران کنیم.

مربی تیم فوتبــال زنان ذوب آهن معتقد اســت 
تیمش در بازی با سپاهان دفاع خوبی داشت، اما 
نتوانستند خواسته های کادر را در زمین اجرا کرده 

و به نتیجه برسانند.
مهسا آقابزرگی پس از تساوی مقابل سپاهان در 
شهرآورد اصفهان از هفته هشتم لیگ برتر فوتبال 
زنان باشــگاه های کشــور در جمع خبرنگاران، 
اظهار کرد: بازی درگیرانه ای را از دو تیم شــاهد 
بودیم، متاســفانه در این بازی آنچه از بازیکنان 
می خواســتیم را به ویژه در زمان اجــرا نکردند و 

نتوانستند از موقعیت ها به خوبی استفاده کنند.
وی افزود: در دفاع بازیکنان تیم عملکرد خوبی 

داشتند. در وقفه ای که به دلیل اردوها و مسابقات 
لیگ برتر ایجاد شد، تمرینات منظمی داشتیم و 
ایراداتی که بود را سعی کردیم رفع کنیم، اما چیزی 
که می خواستیم را نتوانستند در زمین اجرا کنند.

مربی تیم فوتبــال زنان ذوب آهــن در واکنش به 
صحبت های سپاهیانی ها مبنی بروقت کشی 
بازیکنان ذوب آهن گفت: اعتقادی به این موضوع 
ندارم و وقت کشی در کار نبوده است و بازیکنان 

تیم واقعا مصدوم  می شدند.
آقابزرگی در خصــوص داوری نیز خاطرنشــان 
کرد: داوری نسبتا خوبی را شــاهد بودیم و روی 

صحنه های حساس تاثیرگذار نبود.

ســردار آزمون در آزمایشــات پزشــکی تیم بایر 
لورکوزن شرکت کرد.

سردار آزمون به آلمان رسیده و برخی از تست های 
پزشــکی تیم فوتبال بایر لورکوزن را پشــت ســر 
گذاشته است. ســردار آزمون زودتر از موعد و در 
فصل نقل وانتقاالت زمستانی به تیم آلمانی اش 

پیوست و قرار است در بوندسلیگا بازی کند.
این مهاجم ۲۷ ساله که به هر دو پای خود مسلط 

است، در تیم قبلی اش زنیت عملکرد خوبی به 
نمایش گذاشت و با حضور در ۱۰۴ بازی ۶۲ گل 
زد. رسانه های خارجی به آزمون لقب ستاره ایرانی 
زنیت را دادند اما کار در بوندسلیگا با لیگ روسیه 

متفاوت است و چالش های خاص خود را دارد.
با این وجود، حضور پاتریک شیک ستاره آلمانی 
کار را بــرای آزمون کمی ســخت تر خواهد کرد و 

احتمااًل او مدتی نیمکت نشین خواهد بود.

سپاهان صفر - ذوب آهن صفر

دربی زنان اصفهان برنده نداشت

جهانی باالخره رفتنی شد

منجنيق پيکان عالقه مند به حضور در جمع ذوبی ها

ملی پوش تیم فوتبال زنان سپاهان:

جام ملت ها تجربه خوبی بود

مربی تیم فوتبال زنان ذوب آهن:

بازی درگيرانه ای داشتيم

شرکت " آزمون" در آزمایش های پزشکی بایرلورکوزن

خبرخبر

اميدوارم در اصفهان بيشتر به این رشته توجه شود
محمدرضا صفدریان : پرافتخارترین ورزشکار یخ نوردی ایران هستم

"تا اینجای کار با دســت خالی 
ثابت کردیم ورزشکاران ایرانی، 
حتی در رشته هایی که امکانات 
زیرســاختی الزم را نــدارد هــم می توانند موفق 
باشند و توان خود را نشان دادیم، از اینجا به بعد 
نیاز داریم که حمایت شویم و امکانات بیشتری در 

شهر داشته باشیم."
رقابت های یخ نوردی قهرمانی ۲۰۲۲ جهان، در 
روزهای اخیر به میزبانی کشور سوئیس برگزار شد 
و محمدرضا صفدریان، ورزشکار اصفهانی حاضر 
در این مسابقات، توانست در مجموع نتایج ماده 
کمباین )ترکیبــی از گرایش ســرعت و لید( در 
سکوی نخست بایســتد و مدال طالی جهان را 
کسب کند؛ او همچنین در گرایش لید با راهیابی 

به مرحله نهایی، رتبه ششم را کسب کرد.
این قهرمان نام آشــنای یخ نوردی کشورمان در 

ماده سرعت نیز به عنوان پنجم دست یافت.
به بهانه کسب مدال طالی جهان با این قهرمان 
ملــی گفت وگویی را انجــام دادیم کــه در ادامه 

می خوانید:
  ابتدا از مسابقات سوئيس برايمان بگوييد، 
سطح مســابقات چطور بود؟ فکر می کرديد 

اين طور افتخارآفرينی کنيد؟
ایــن مســابقات، قهرمانــی جهــان بــود کــه 
اهمیت زیادی داشــت و ۱۶۰ ورزشــکار از ۵۳ 

ر کشــور با آمادگــی کامل  د
آنها حضور داشــتند. 
مسابقات در سه ماده 

ســرعت، لید و کمباین 
)ترکیبــی از ســرعت و لید( 
برگزار شــد و مــن و یک نفر 
دیگــر از ملی پوشــان کــه 

اهل قزوین بــود در این رقابت ها 
شــرکت کردیم.مشــکالت و 
ســختی هایی داشــتیم که 
بزرگترین آنها اختالف سطح 
امکاناتــی تیــم ما بــا دیگر 
کشــورها بود، اما تالشمان 
را انجام دادیم و با کسب دو 

مدال طال، سربلند به ایران برگشتیم.
 عنوان های پنجم و ششم در مواد سرعت 
و ليد و يک قهرمانی در ماده کمباين کســب 

کرديد، انتظار اين موفقيت ها را داشتيد؟
در سه ماده ســرعت، لید و کمباین شرکت کردم 
و روز اول رقابت ها در ماده سرعت، پنجم جهان 
شدم. دو روز بعد، در مسابقه سختی مسیر رتبه 

ششم را کسب کردم.
در کمباین، فشار روی ورزشــکار زیاد است، زیرا 
باید در دو ماده سرعت و لید تالش کنیم تا مدال 
به دست آوریم. بیشتر ورزشکاران روس در ماده 

کمبایــن قوی هســتند، ایــن ماده 
اهمیت زیادی دارد، اما با تالشــی 
که طی چنــد روز داشــتم مدال 

طالی ماده کمبایــن را گرفتم و 
هم تیمی من، "محسن بهشت" 
در رشته ســرعت هم مدال طال 
کسب کرد و دســت پر به ایران 

برگشتیم.

  در ســال های اخير افتخارات زيادی برای 
کشور به دست آورديد، در رشته خود سرآمد 
هســتيد. آيا از ســوی دســتگاه های متولی 
استان و کشور در حد ممکن و انتظار به شما 
توجه می شــود؟ آيا امکانات کافی در اختيار 

شما قرار می گيريد؟
موفق شدم ۱۷ مدال آسیایی و جهانی کسب کنم 
که از این نظر پر افتخارترین ورزشــکار یخ نوردی 
ایران هستم. مشــکالت زیادی داریم، امکانات 
تمرینی بیشتری نیاز اســت و برای اعزام ها باید 
حمایت بهتر شویم. حتی شرایطم برای اعزام ها 
سخت تر از شرایط هم تیمی من است که در قزوین 
زندگی می کند و نیاز به اسپانسرهای بهتر دارم.

 شما عضو خانواده بزرگ آتش نشانان 
هســتيد و در ســازمان آتش نشــانی 
و خدمات ايمنــی شــهرداری اصفهان 
فعاليــت می کنيــد. اگــر صحبــت يــا 
درخواســتی از مســئوالن شــهرداری 
و به ويــژه آتش نشــانی داريد 
می توانيــد از طريــق ايــن 
تريبــون به گــوش آنان 

برسانيد.

مســئول امداد نجات کوهســتان هســتم و در 
آتش نشانی اصفهان فعالیت می کنم، خدا را شکر 
مدیران آتش نشانی همکاری خوبی با من دارند 
که با خیال راحت در مســابقات حاضر می شوم 
و از آتشــپاد دوم مطلبی و ایوبی تشکر می کنم، 
چون در مرخصی های ورزشی همکاری خوبی با 
من داشته اند تا بتوانم با خیال راحت در مسابقات 
حاضر شوم. امیدوارم مسئوالن شهری به ورزش 
بیشــتر توجه کنند تا شاهد کســب مدال های 

بیشتری باشیم.
  در فــرودگاه مســئوالن شــهری و ورزش 
اصفهان بــه اســتقبال شــما آمدنــد. برای 
ترويج بيشــتر رشــته خودتان در استان اگر 
درخواستی از مسئوالن داريد می توانيد آن 

را مطرح کنيد.
تــا اینجــای کار با دســت خالــی ثابــت کردیم 
ورزشــکاران ایرانــی، حتــی در رشــته هایی که 
امکانات زیرســاختی الزم را ندارد هم می توانند 
موفق باشند و توان خود را نشان دادیم، از اینجا 
به بعد نیاز داریــم که حمایت شــویم و امکانات 
بیشــتری در شــهر داشــته باشــیم. جوانان ما 
اســتعدادهای زیادی دارنــد و می توانند در این 

مسابقات موفق باشند.
  و اما صحبت پايانی؟

از مدیریت شرکت پریسژلند ایران که کمک کرد 
تا قبــل از این مســابقات در اردوی 
بین المللی روسیه شرکت کنم و 
با آمادگی کامل وارد رقابت های 
جهانی شوم، تشــکر می کنم. 
همچنیــن آقــای زارعــی رئیس 
فدراســیون کوهنوردی در حد توان 
خود همیشــه حامی ما بوده که از او 
هم تشکر می کنم. امیدوارم اداره کل 
ورزش و جوانان و هیئت کوهنوردی 
اســتان اصفهان نــگاه ویژه تری به 
این رشته داشته باشــند و امکانات 
بیشتری در یخ نوردی و سنگ نوردی 
داشته باشــیم تا افتخارات بیشتری 

کسب کنیم.

دروازه بــان ســابق ذوب آهن گفت: متاســفانه 
ذوب آهــن در فصل نقل و انتقــاالت خوب عمل 
نکرد و در پنجره تابستان، بازیکنان کاماًل معمولی 
جذب شدند و در واقع ذوب آهن امسال یک تیم 

لیِگ یکی قوی است نه یک تیم لیِگ برتری.
حمید بابایی بــا تشــریح عملکرد تیــم فوتبال 
ذوب آهن در نیم فصل نخســت لیگ برتر اظهار 
داشــت: ذوب آهن پیش از شــروع فصل خیلی 
زود تکلیف ســرمربی تیمش را مشخص کرد و با 
سرعت وارد فصل نقل و انتقاالت شد و بازیکنان 
مدنظــرش را جــذب کــردد. از طرفــی بودجه 
تیم هایی ماننــد ذوب آهن، فوالد و ســپاهان از 
قبل بســته می شــود و یا به عبارت دیگر بودجه 
مشــخصی دارند. عالوه بر این ذوب آهن مانند 
سایر باشگاه های صنعتی از جمله فوالد، سپاهان 
و حتی پیکان از نظر امکانات و سخت افزاری یکی 
از بهترین باشگاه های ایران به شمار می رود و اکثر 
مربیان ایران آرزو دارند کــه در تیم های صنعتی 

مربیگری کنند.
وی تصریح کرد: تیم هایی که روند آماده ســازی 
پیش از فصل را زود شــروع کرده باشند، معمواًل 
لیگ را خوب شــروع می کنند و ذوب آهن نیز از 
این قاعده مســتثنی نبود. اما بایــد پذیرفت که 
ذوب آهــن در فصل نقل و انتقــاالت خوب عمل 
نکرد و در پنجره تابستان، بازیکنان کاماًل معمولی 
جذب شدند. اکثر بازیکنان فعلی ذوب آهن از نظر 
فنی در سطحی نیستند که بخواهند پرچمدار نام 
ذوب آهن باشــند. ذوب آهن یک نام بزرگ است 
که مدیریت بزرگ، کادرفنی بزرگ و بازیکن بزرگ 
می خواهد و باید همه شرایط به شکلی فراهم شود 
که ذوب آهن جزو مدعیان لیگ به شمار آید. برای 

افکاری که نتایج ذوب آهن در نیم فصل نخست را 
خوب تلقی می کنند،متاسف هستم.

دروازه بــان ســابق ذوب آهن خاطرنشــان کرد: 
فصل گذشته ذوب آهن در رده چهاردهم جدول 
جای گرفــت و به لطف پیــروزی  پــرگل تراکتور 
مقابل ســایپا در لیگ باقی مانــد. چقدر بخت 
و اقبــال از ذوب آهــن روی برگردانــده که وقتی 
تیــم در رده یازدهم جدول اســت، می گویند که 
عملکرد خوبــی داشــته، در حالی کــه جایگاه 
ذوب آهن باید بین ۵ تیم نخست جدول باشد با 
امکانات و سخت افزاری که ذوب آهن در اختیار 
دارد، این تیم باید جزو مدعیان باشــد نه در رده 
یازدهم جدول. نتایج فصل قبل باعث شــده که 
همه مربیان آرزو داشته باشند تا در ذوب آهن کار 
کنند، چون می دانند حتی اگر با رده ســیزدهم 
جدول فصل را به اتمام برسانند، همه می گویند 
که عملکرد خوبی داشته است.وی با بیان اینکه 
ضعف ســاختار مدیریتی ذوب آهــن در فصول 
گذشته باعث نتایج ضعف این تیم در چند فصل 
اخیر است، گفت: ذوب آهن در چندسال اخیر 
مربیان زیادی را عوض کرده اما روند نتیجه گیری 
این تیم همچنان ضعیف بوده و این مسئله نشان 
می دهد که دالئل ضعف ذوب آهن فراتر از مربی 
است. در واقع ذوب آهن در حوزه های مختلفی 
با مشــکل مواجه اســت، یکــی از دالئل ضعف 
ذوب آهــن در ســال های اخیر، از دســت رفتن 
سرمایه های این باشگاه  است. ذوب آهن در طول 
چند سال اخیر مهره های بسیار موثر و باکیفیتی 
را از دســت داد اما نتوانســت بازیکن جایگزین 

خوبی جذب کند و تیم از پایه تضعیف شد.
بابایی ادامه داد:از طرف دیگر مدیران  باشــگاه 

ذوب آهن در نقل و انتقاالت تمامی اختیارات را به 
سرمربی تیم واگذار کرده اند که این رویه اشتباه 
اســت. بازیکنان سرمایه های باشــگاه به شمار 
می آیند و باید با بازیکنان جوان و باکیفیت قرارداد 
بلند مدت منعقد شود تا منافع باشگاه تامین شود 
اما مربیان قبلی ذوب آهن پس از جدایی، تعداد 
زیادی از بازیکنان را با خود برده اند و تیم هر فصل 

دست خوش تغییر و تحوالت زیادی شده است.
وی افزود: در واقع ضعف ســاختار مدیریتی در 
چندسال گذشــته باعث شــده تا ذوب آهن در 
حوزه های مختلفی متضرر شــود. به طور مثال 
باشــگاه های بزرگ  جهان کمیته نقل و انتقاالت 
دارند و ســرمربی تنها به کمیته نقــل و انتقاالت 
اعالم می کند که در چه پست هایی بازیکن نیاز 
دارد و این کمیته نقل و انتقاالت باشگاه ها هستند 
که گزینه های مختلف را بررســی کرده و بهترین 
گزینه را به سرمربی معرفی می کنند. اما در ایران 
این رویه برعکس اســت و برخی از مربیان به هر 
باشــگاهی که می روند، تعدادی بازیکن با خود 
می برند و با جدایی مربی از باشگاه، بازیکنان نیز 

از باشگاه مدنظر جدا می شوند!
دروازه بان ســابق ذوب آهن با اشــاره بــه نتایج 
سینوســی ذوب آهن در نیم فصل نخست لیگ 
برتر، بیان کرد: ذوب آهن در نیم فصل اول مقابل 
برخی تیم های بزرگ مثل ســپاهان خوب ظاهر 
می شد اما در مصاف با برهی تیم های ضعیف تر 
قادر به نتیجه گیــری نبود و ایــن روند متناقض 
ناشی از جوانی و بی تجربگی بازیکنان تیم است. 
قباًل نیز گفتــه بودم که هــر تیمی نیــاز دارد که 
ستون فقرات باتجربه و قدرتمندی داشته باشد 
و در پســت های دروازه بان، دفاع وسط، هافبک 

و مهاجــم بایــد از بازیکنان باکیفیــت و باتجربه 
تشــکیل شــوند تا بتوانند روند حرکتی تیم را در 

بازی های مختلف حفظ کنند.
وی تصریح کرد: متاسفانه ذوب آهن این ستون 
فقرات را نــدارد و به همین دلیــل بازیکن مقابل 
تیمی مثل ســپاهان با انگیزه ظاهر می شود اما 
در مصاف بــا تیم های ضعیف تــر آن انگیزه الزم 
را نــدارد. بازیکنان بــا تجربه می تواننــد انگیزه 
بازیکنان جوان را در همه بازی ها ثابت نگاه دارند 
و به آنها یاد می دهند که هر بــازی ۳ امتیاز دارد 
و همه این امتیازات از ارزش یکسانی برخوردار 

هستند.
دروازه بــان ســابق ذوب آهــن بــا اشــاره بــه 
موقعیت ســوزی بازیکنــان ایــن تیــم در طول 
نیم فصل نخســت، تاکید کــرد: بایــد پذیرفت 
کــه ذوب آهن در فصــل نقل و انتقــاالت در حد 
رقابت های لیگ برتر یارگیری نکرد؛ به طور مثال 
بابامحمدی ۵ یا ۶ سال قبل در گیتی پسند بازی 
می کرد، حتی آن زمان هم در حــد یک بازیکن 
لیگ یکی هم نبــود، چگونه او را بــا کلی هزینه 
برای یــک نیم فصل جــذب کردند و بعــد هم به 
راحتی جدا شد؟ متاسفانه امسال ۲ مهاجم مسن 
جذب شدند که فوتبال شان تمام شده بود و هیچ 
فایده ای برای تیم نداشتند. تمام این مباحث به 
عدم وجود کار گروه نقل و انتقاالتی در باشــگاه 
ذوب آهن باز می گردد.  کمیته نقل و انتقاالت باید 
از افراد متخصص تشکیل شــود و لیست نقل و 
انتقاالتی مربی را بررسی کند تا بهترین گزینه ها 
جذب شــود. قباًل گفته ام و باز هــم می گویم که 
ذوب آهن امسال یک تیم لیِگ یکی قوی است نه 

یک تیم لیِگ برتری.

خبر

ســرمربی تیم فوتبــال زنان 
ســپاهان گفــت: امیــدوارم 
و  طوالنــی  لیــگ  شــاهد 
فرسایشی نشویم، کادر تیم ملی باید برنامه ها 
و هزینه هایی که باشگاه ها انجام می دهند را 
در نظر داشــته باشــند و دیگر شاهد تعطیلی 

لیگ نباشیم.
بیان محمودی پس از تساوی در دربی اصفهان 
مقابل ذوب آهن، در جمع خبرنگاران، اظهار 
کرد: بیشــتر دقایق بــازی در اختیــار ما بود، 
متاســفانه داور یک گل تیم ما را آفساید اعالم 
کرد و یک پنالتی تیم ما گرفته نشد که باید فیلم 
این صحنه ها را کارشناسان بررسی کنند؛ چرا 
که پنالتی را من با چشم خود دیدم، اما حواس 
داور در آن لحظه متوجه کمک داور بود و صحنه 

پنالتی را ندید.
وی افــزود: نکتــه منفــی دیگــر ایــن بازی 

وقت کشــی زیادی بــود که از ســوی ذوبی ها 
شــاهد بودیــم و مرتب در بــازی وقفــه ایجاد 
می کردنــد و در نهایت بازی با نتیجه تســاوی 
تمام شد، می توانســتیم با دوگل، برنده بازی 
باشیم، اما این اتفاق رخ نداد، امیدوارم در بازی 
آینده مقابل بم این دو امتیاز را جبران کنیم، در 
این بازی نیز ۷۰ درصد مالکیت توپ و زمین را 

در اختیار داشتیم.
وی با بیان اینکه تعداد زیادی از بازیکنان مان را 
به دلیل مصدومیت و کرونا در اختیار نداشتیم، 
اضافه کرد: نبود بازیکنــان، برنامه هایی را که 
برای این بازی داشــتم به هم ریخــت و به تیم 
ضربــه زد، امیــدوارم فدراســیون و همچنین 
سرمربی تیم ملی فوتبال زنان یک برنامه ریزی 
درســت داشــته باشــند و حتما دغدغه های 
باشــگاه ها را هم ببینــد، چرا کــه برنامه لیگ 
آن طور که باشگاه ها می خواستند پیش نرفت.

سرمربی تیم فوتبال زنان سپاهان خاطرنشان 
کرد: در حالی که به ماه های پایانی سال نزدیک 
می شویم، هنوز دور رفت نیز تمام نشده است و 
دو مرتبه نیز از ابتدای فصل، لیگ تعطیل شده 

است، امیدوارم شرایط بهتر شود.
وی با ابــراز رضایت از عملکــرد بازیکنان اش 
گفت: درست است نتیجه ای که می خواستیم 
نگرفتیم، اما از بازیکنانم راضی هســتم، آنها 
در ضربات آخــر خوب نبودنــد و فکر می کنم 
آمادگی کــه قبال تیــم داشــت را در این بازی 
نداشــتیم . پیش از ســفر تیم به اردوی آخر و 
مسابقات هند آماده رقابت با ذوب آهن بودیم.

محمودی در خصوص نحوه برگزاری مسابقات 
لیگ خاطرنشــان کــرد: گالره ناظمی تمام 
سعی خود را انجام داد تا لیگ به بهترین شکل 
ممکن برگزار شــود. بازی ما با ذوب آهن قرار 
بود قبل از اعزام تیم ملی انجام شــود که این 

اتفاق رخ نــداد. قبل از اعزام، ســپاهان روند 
خوبی را طی می کرد، اما با فاصله ای که افتاد، 
از شرایط خوب فاصله گرفتیم و بازیکنان مان 

مصدوم شدند.
ســرمربی تیم فوتبال زنــان ســپاهان تاکید 
کرد: امیدوارم دیگر لیگ تعطیل نشــود، زیرا 
باشگاه هایی مثل سپاهان هزینه کردند و با این 

تعطیلی ها آسیب می بینند.

سرمربی تیم فوتبال زنان سپاهان:

کادر تیم ملی وضعیت باشگاه ها را در نظر بگیرند

بابایی: ذوب آهن امسال ضعیف بسته شد

خبر
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افزایش وزن سریع و ایمن با چند ماده غذایی 
کم وزن بــودن می توانــد باعث 
ایجاد طیف وسیعی از مشکالت 

جسمی شود. 
 پزشــکان معموال افزایش وزن را به افرادی توصیه 
می کنند که به طور مداوم وزن کمی دارند. افرادی 
که از  مشکل کمبود وزن رنج می برند، غالبا به دنبال 
راهکار های چاق شدن سریع یا مواد غذایی برای 

افزایش وزن سریع هستند.
  فــردی کــه وزن کــم دارد احتمــاال برخــی 

مشکات سامتی را تجربه می کند؛ از جمله:
– ناباروری

– تاخیر در رشد
– ضعف سیستم ایمنی

– پوکی استخوان
– افزایش خطر عوارض حین جراحی

– سوء تغذیه
در حالی که افزایش وزن می تواند بســیار دشــوار 
باشــد، غذا های چاق کننده زیر ممکن اســت به 
شما کمک کنند. آن ها همچنین می توانند حجم 
عضالت را افزایش دهند و ســالمت کلی را تقویت 

کنند.
مواد غذایی مناسب برای افزایش وزن سریع

غذا های غنی از مواد مغذی زیر می توانند به افراد 
الغر کمک کنند تا وزن خود را به طور ایمن و موثر 

افزایش دهند.
 ۱. شير بادام

۲ لیوان شیر شامل حدود ۱۴ گرم پروتئین است؛ 
در حالی که چربی های غیر اشباع در بادام، کالری 
اضافی را به رژیــم روزمره  اضافــه می کنند. برای 
تهیه شــیر بادام خانگی خودتان یک مشت بادام 
بردارید و آن ها را له کنید. سپس بادام له شده را به 
شیر در حال جوشیدن اضافه کنید. اجازه بدهید 
به مدت پنج دقیقــه روی حرارت پایین بجوشــد. 
شما می توانید آن را با یک قاشق چای خوری شکر 
شیرین کنید. ســپس شــیر بادام را در یک لیوان 

بریزید و آرام آرام بنوشید.
در صورتی که تمایل دارید نوشیدنی  موثرتر شود، 
می توانید خرما و انجیر خشک هم به شیر در حال 
جوش اضافه کنید. نوشیدنی به دست آمده را دو بار 

در روز به مدت دو ماه بخورید.
  ۲. افزايش وزن سريع با موز

این میوه افزایش دهنده فوری انرژی اســت؛ زیرا 
کالری زیادی دارد. از این رو، شما باید این میوه را 

مصرف کنید تا وزنتــان را افزایش بدهید. یک موز 
برای صبحانــه بخورید و بعد از آن یک لیوان شــیر 

گرم بنوشید.
  3. کره بادام زمينی

در صورتی که به سختی می کوشید تا چند کیلو به 
وزنتان اضافه کنید، کره بادام زمینی گزینه مناسبی 
برای شماست. یک قاشق چای خوری از این کره  
خوشــمزه را روی نان تســت یا یک تکه نان گندم 
کامل بمالید و بعد آن را میل کنید. شما می توانید 
ســاندویچ کره بادام زمینی را تهیه کنید یا آن را به 
میلک شــیکتان اضافه کنید تا کالری بیش تری را 

به دست آورید.
 ۴. سيب زمينی برای چاق شدن سريع

این ماده غذایی پر طرفدار پر است از کربوهیدرات 
و بنابراین بــه افزایش وزن ســریع کمک می کند. 
مصرف منظــم این مــاده  خوراکی به هر شــکل و 
فرمی، ســبب می شــود کــه چنــد کیلــو وزنتان 
اضافه شــود. به عنوان مثال، ثابت شده است که 
سیب زمینی کبابی یا پخته برای افزایش وزن مفید 
است. شما همچنین می توانید سیب زمینی سرخ 

کرده را ۲ بار در هفته بخورید.
شیوه دیگر برای مصرف ســیب زمینی این است 
که می توانید، آن را آب پز و بعد خرد کنید و با سس 
مایونز و سبزیجات مورد عالقه  ترکیب کنید. ساالد 

آماده شــده به افزایش وزنتان کمک خواهد کرد. 
امتحان کنید!

   ۵. افزايش مصرف حبوبات
حبوبات سرشــار از فیبر، کربوهیدرات و پروتئین 
اســت، باعث افزایش وزن می شود. انواع مختلف 
حبوبات در دســترس هســتند. به عنــوان مثال، 
لوبیای قرمز، لوبیای سیاه، لوبیا سویا، لوبیا چیتی، 
لوبیا لیما و عدس ها. ساالد لوبیای تازه بخورید یا به 
مدت دو ماه دو بار در روز خوراک لوبیا مصرف کنید.

  ۶. انبه
برای بهره وری از خواص چاق کنندگی انبه، میلک 
شــیک انبه آماده کنید و آن را دو بار در روز به مدت 
حدود ۳۰ روز بنوشید. مطمئنا با این شیوه نتایج 
مثبتی را خواهید دید. این میــوه یک منبع غنی 
از ویتامین و مواد معدنی اســت،؛ اما کالری کمی  
دارد. بنابراین، بعد از خوردن انبه، یک لیوان شیر 

هم میل کنید.
  ۷. افزايش وزن سريع با تخم مرغ

این ماده غذایی یک پکیج کامل اســت از کالری، 
پروتئین، چربی، مواد معدنــی و ویتامین و همین 
ویژگی ها سبب می شــود که ماده  خوراکی خوبی 
برای افــراد دچار کمبــود وزن باشــد. این ماده ی 
خوراکی به عضله ســازی کمک می کنــد و انرژی 
زیادی به بدن می دهد. قســمت سفیده  تخم مرغ 

را می توانید سه بار در روز بخورید. خاگینه سفیده  
تخم مرغ یا املت را می توان هر روز صبحانه در وعده  

صبحانه  بگنجانید.
  ۸. شکر تصفيه شده و کره

مقدار مساوی شکر و کره ی تصفیه شــده را آماده 
کنید. خوب آن ها را با هم مخلوط کنید و ۳۰ دقیقه 
قبل از صرف غذا ترکیب به دست آمده را بخورید. 
می توانید کمی آجیل هم به ترکیب اضافه کنید تا 
عطر و طعم بهتری داشته باشد. این روش درمانی 

را به مدت یک ماه دنبال کنید.
  ۹. انجير و کشمش

انجیر مملو است از چربی های غیر اشباع و کشمش 
حاوی اســید های چرب ضروری اســت که قطعا 
کالــری مورد نیــاز را به رژیــم غذایی شــما اضافه 
می کند. ۶ عدد انجیر خشک و سی گرم کشمش را 
در آب خیس کنید. اجازه بدهید یک شب تا صبح 
بماند و بعد در طول روز آن را در دو وعده میل کنید. 

این روش درمانی را به مدت ۳۰ روز انجام دهید.
  ۱۰. ماست برای چاق شدن سريع

ماســت به عنوان یک منبع غنی از پروتئین، وزن 
بــدن را افزایش می دهد. یک کاســه ماســت را با 
مقداری شــکر مخلوط کنید و ترکیب حاصل را به 
صورت روزانه میل کنید تــا چند کیلویی به وزنتان 

اضافه شود.

 پژوهش

متخصص پوست و مو گفت: اگزما یک بیماری 
التهابی پوســت اســت که در فصل زمستان به 
دلیل تغییرات دمایی و خشکی هوا عالئم آن برای 

بسیاری از افراد اوج می گیرد. 
علی اصیلیان گفت: اگزما می تواند برای هر کسی 
و در هر سنی رخ دهد. اغلب مزمن است؛ یعنی به  
صورت دوره ای عود می کند. بر اثر آن قسمت هایی 
از پوست قرمز شده و دچار خارش می شوند. در 
انواعی از اگزما، ممکن است برجستگی های ریز 
پر از مایع روی سطح پوست ایجاد شوند. اگزما یا 
درماتیت آتوپیک، نوعی بیماری پوســتی است 
که با پوسته پوسته شدن و خارش در باالی پوست 

همراه است.
شخص مبتال به اگزما احساس خارش می کند 

و در صورت خاراندن، اگزما تشدید می شود. اگر 
والدین یا خواهر و برادر به این بیماری مبتال باشند، 
احتمال ابتالی فرزندان آن ها بیشــتر است؛ اما 
این بیماری در اکثر کودکان با رســیدن به سنین 
نوجوانی بهبود می یابد و فقط ممکن اســت در 

سنین بزرگسالی به طور ناگهانی پدیدار شود.
او گفــت: افراد مبتــال بــه اگزما دارای پوســت 
خشکی هستند و باید به صورت مداوم از مرطوب 
کننده های قوی اســتفاده کنند. بهترین زمان 
مصرف مرطوب کننده ها بعد از شستن دست ها 
است. این کار موجب می شود پوست کمتر دچار 
 ،D خشکی شود. استفاده از روغن ماهی، ویتامین
روی )زینک( و پروبیوتیک ها می تواند از ابتالی به 

اگزما جلوگیری کرد.

خوردن بیش از حد شــیر، موجب مشــکالت 
گوارشــی، جــوش زدن یــا مشــکالت قلبی 

می شود. 
تحقیقات نشان داده اند افزایش مصرف لبنیات 
و شیر باعث بروز آکنه و اگزمای پوستی شدید 
می شود. در واقع محصوالت لبنی باعث زیاده 
روی در تولیــد مخاط در بدن می شــوند که در 
نتیجه آن سطح چربی پوست، به ویژه در صورت 
افزایش می یابد که همیــن امر منجر به جوش 
زدن خواهد شد. زیاده روی در مصرف لبنیات 

می تواند منجر به گرفتگی عروق شود.
تحقیقاتی که در ســال ۲۰۱۶ در آمریکا انجام 
شــد، نشــان می دهند جایگزین کردن تنها ۵ 
درصد از لبنیــات چربی که افــراد در طول روز 
مصرف می کنند با ســبزیجات یا مواد غذایی 

حاوی اسید چرب اشباع نشده، می تواند خطر 
ابتال به بیماری های قلبی را کاهش دهد. شیر 
دارای کلسترول اســت که می تواند خطر ابتال 
به بیماری های قلبی و عروقی را افزایش دهد. 
مشکالت گوارشی ایجاد شده در برخی از افراد 

از عوارض زیاد مصرف شیر و لبنیات است.

اگزما در زمستان بيشتر بروز می کند 

عوارض مصرف بيش از حد شير 

مواد غذایی مناسب افرادی 
که دیسک کمر دارند

اگر دچار دردهای دیسک کمر هستید با دنبال 
کردن یک برنامه تغذیه مناسب این دردها را 
کاهش دهید و مواد مغذی الزم بدنتان را تامین 

کنید.
مواد غذایی برای تسکین درد دیسک کمر

سبزيجات: اسفناج، بروکلی، نخود، هویج 
و چغندر

ميوه ها: تمشک، گریپ فروت، انار، گالبی 
و سیب

غالت کامل: برنج قهوه ای، کوینوآ
پاستای ارگانیک

چربی های سالم: روغن زیتون، گردو، آووکادو، 
سویا

ماهی
ادويه های گياهی: زردچوبه، زنجبیل، فلفل 

قرمز، دارچین، رازیانه، رزماری
چای: چای سبز و سفید

سبک زندگی سالم برای بهبود دیسک کمر
آب بنوشید

آب به عملکرد بهتر استخوان، مفصل و ستون 
فقرات کمک می کند که هشت لیوان آب در روز 

میزان خوبی است .
   به طور منظم ورزش کنيد

ورزش کردن می تواند از جراحت و آسیب های 
احتمالی در آینده جلوگیری کند و شفابخشی 

را جلو بی اندازد .
  سيگار را ترک کنيد

نیکوتین و تنباکوی موجود در سیگار تا حد 
زیادی پروسه شفابخشی کمر را عقب می اندازند 
و ترک آن ها نیز باعث تشکیل بافت های سالم و 

جدید می شود .
  نوشابه نخوريد

اسید موجود در نوشابه می تواند کلسیم و منیزیم 
را از بین ببرد و تراکم استخوان را نیز کاهش دهد .

مصرف نمک را کاهش دهید
سدیم موجود در نمک کلسیم را دفع می کند و 
درنتیجه کاهش آن بهبود دیسک کمر را در پی 

خواهد داشت .
  صرف قهوه را محدود کنيد

قهوه در صورت مصرف باال می تواند تراکم 
استخوان را تا حد زیادی از بین ببرد .

سالمتی پژوهش

قلب آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۸۶، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۶، برابر 
رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۸۱ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای علی اکبر مرادی دمنه فرزند حسنعلی بشماره شناسنامه 
۵۸ صادره از فریدن در یک باب ساختمان باربری و زمین متصل به 
مساحت ۳۹۶۸ مترمربع برروی قسمتی از پالک ۱ فرعی از ۳ اصلی 
واقع در اراضی قهیز دامنه خریداری از مالک رسمی آقای محمدرضا 
دهدشتی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۲، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ – محسن مقصودی رییس ثبت 

اسناد و امالک فریدن – ۱۲۶۲۹۷۸ / م الف

آگهی اباغ مفاد آرا صادره از هيات قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مستقر در ثبت شرق اصفهان
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل 
که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی 
متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 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 اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود 
و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 
به دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۰۵۳۵ 
مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ مصطفی موذنی فرزند رسول بشماره 
شناسنامه ۱۷۸۰ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۸۳۵۶۷۲۲۹ 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین 
پالک ۳۷۴۴ فرعی از اصلی ۱۵۱۹۰ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان 
به مساحت ۱۹۶/۴۵ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ – رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان 

مهدی صادقی وصفی – ۱۲۶۲۹۱۱ / م الف

آگهی اباغ مفاد آرا صادره از هيات قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مستقر در ثبت شرق اصفهان
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی و برحسب ماده ۳ قانون مذکور 
آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم 
مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض  آ
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 اقدامات ثبت 
موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا 
مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۲۱۶۱ مورخ 
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مرتضی غالمی سمسوری فرزند علی بشماره 
شناسنامه ۱۰ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۹۱۲۸۲۴۴۰ 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی برروی قسمتی از قطعه 
زمین پالک ۱۵۲۳۴ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت 
۳۷۸ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت 
اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ 
– رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان مهدی صادقی 

وصفی – ۱۲۶۳۷۰۷ / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۳۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ 
هیات یک آقای منصور همدانی اصفهانی مسکن به شناسنامه 
شماره ۲۰ کدملی ۱۲۸۶۵۲۸۶۸۲ صادره اصفهان فرزند 
یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  اسماعیل 
ساختمان به مساحت ۱۹۶/۶۵ مترمربع از پالک شماره ۱۲۳ 
فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت 
اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مالکیت متقاضی موضوع 
سند انتقال ۱۲۰۱۹۸، ۱۴۰۰/۲/۲۲ دفترخانه ۹ اصفهان 
تایید گردید. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۳۴۰ مورخ 
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ هیات یک خانم شهین صالح نژاد به شناسنامه 
۱۹۶۰ کدملی ۱۲۸۶۶۶۷۳۹۹ صادره اصفهان فرزند علی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
ک شماره ۱۲۳ فرعی از  مساحت ۱۹۶/۶۵ مترمربع از پال
۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و 
امالک شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی موضوع 
سند انتقال ۱۲۰۱۹۸، ۱۴۰۰/۲/۲۲ دفترخانه ۹ اصفهان 
تایید گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به  فاصله ۱۵ روز آ
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۱۱/۰۲،  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ 
ک شمال اصفهان موسوی  – رییس اداره ثبت اسناد و امال

 – ۱۲۶۳۷۴۴ / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۹۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ 
۳۸۱ کدملی  به شناسنامه شماره  راد  مهراد خسروی  آقای 
۱۲۹۱۱۳۴۶۹۷ صادره اصفهان فرزند عباس بصورت ششدانگ 
یکباب کارگاه تراشکاری به مساحت ۷۴/۲۰ مترمربع از پالک 
شماره ۲۶۸ فرعی از ۴۵۲ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره 
ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع 
سند انتقال ۹۲۱۸۲، ۸۷/۲/۱۱ دفترخانه ۹۸ اصفهان لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی 
تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۱۱/۱۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ - رییس 
اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۷۲۷۵۱ / 

م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۷۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ 
هیات سه آقای عبدالعلی عربی به شناسنامه شماره ۱۱ کدملی 
۴۶۲۳۰۴۶۰۴۴ صادره فرزند بهرام بصورت ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ۱۷۱/۹۳ مترمربع از پالک شماره ۴۱ فرعی 
از ۱۴۴۵۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک 
شمال اصفهان طبق قباله عادی مع الواسطه به متقاضی از مالکیت 
رسمی احمد اسماعیلی برزانی موضوع سند انتقال ۳۶۶۶۵ مورخ 
۴۵/۱۱/۱۳ دفتر ۲۵ اصفهان و موردثبت صفحه ۴۳۹ دفتر ۱۱۰ 
امالک تایید گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین 
جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

موسوی – ۱۲۷۲۷۹۰ / م الف

آگهی هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۷۵۲۳، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲، 

رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه 
به موجب سند انتقال قطعی شماره ۲۴۵۸۰۴، ۱۴۰۰/۳/۲ 
دفترخانه ۷۳ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و 
پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به 
ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و 
تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای 
محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات 
متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم زهره آقاجانیان فروشانی 
به شناسنامه شماره ۱۱۳۰۱۹۰۸۳۸ کدملی ۱۱۳۰۱۹۰۸۳۸ 
صادره فرزند اصغر در سه دانگ مشاعی از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت ۱۶۶/۵۹ مترمربع پالک شماره ۲۸۶ فرعی از ۱۰۷ 
اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. رای هیات: باتوجه 
به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند انتقال 
قطعی شماره ۲۴۵۸۰۴، ۱۴۰۰/۳/۲ دفترخانه ۷۳ و مالحظه 
نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال 
ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت 
به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت 
از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت 
آقای/خانم جواد صرامی به شناسنامه شماره ۱۶۵۸۰ کدملی 
۱۱۴۲۳۸۰۵۲۱ صادره فرزند علیرضا در سه دانگ مشاعی از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۶۶/۵۹ مترمربع پالک شماره 
۲۸۶ فرعی از ۱۰۷ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. 
شماال به طول ۹/۱۰ متر دیوار به دیوار پالک ۲۸۶ باقیمانده، شرقا 
به طول ۱۳/۹۶ متر درب و دیواریست به گذر، جنوبا در ۲ قسمت 
اول به صورت پخ است به طول ۲/۲۶ متر دیواریست به گذر دوم به 
طول ۷/۵۷ متر دیواریست به بن بست، غربا به طول ۱۸/۵۲ متر 
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 اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد 
و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور 
سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی 

اله یزدانی – ۱۲۷۲۴۹۶ / م الف

آگهی هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۶۱۰۴، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۲۲، 
جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با حضور 
امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات 
تشکیل و پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۷۳۲ مربوط 
به تقاضای آقای/خانم عبداله احمدیان اندانی مبنی بر صدور سند 
مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی 
واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. 
هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات 
و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت 

ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات 
ضمیمه شامل ثبت در صفحه ۳۲۹ دفتر ۳۳۵ و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک 
از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به 
موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت 
از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت 
آقای/خانم عبداله احمدیان اندانی به شناسنامه شماره ۴۱۴۱ 
کدملی ۱۱۴۰۵۶۲۰۲۹ صادره فرزند ابوالقاسم نسبت به ۲/۵ 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به استثنای ثمنیه اعیانی آن 
به مساحت ۱۳۲/۳۸ مترمربع پالک شماره ۷۱۶ فرعی از ۱۱۲ 
اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید 
و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. رای هیات: باتوجه به 
تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه 
۳۲۹ دفتر ۳۳۵ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب 
و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت 
به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته 
و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای 
محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات 
متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم زهرا مالکریمی خوزانی به 
شناسنامه شماره ۱۱۳۰۵۸۰۴۴۱ کدملی ۱۱۳۰۵۸۰۴۴۱ صادره 
فرزند جواد نسبت به ۱/۵ دانگ یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه 
اعیانی به مساحت ۱۳۲/۳۸ مترمربع پالک شماره ۷۱۶ فرعی از 
۱۱۲ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. رای هیات: باتوجه 
به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه 
۳۳۹ دفتر ۳۳۵ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب 
و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت 
به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته 
و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای 
محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات 
متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم زهرا طاهری اندانی به 
شناسنامه شماره ۱۱۴۶۲ کدملی ۱۱۴۰۱۸۴۱۶۴ صادره فرزند 
رمضان نسبت به ۲ دانگ از ششدانگ یکباب خانه به استثنای ۱۸ و 
۲/۱ حبه بهای ثمنیه اعیانی به مساحت ۱۳۰/۳۸ مترمربع پالک 
شماره ۷۱۶ فرعی از ۱۱۲ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. 
شماال به طول ۶/۱۸ متر دیوار به دیوار پالک ۱۱۲/۱۴۰۴، شرقا به 
طول ۱۸/۵۰ متر دیوار به دیوار پالک ۱۴۰۹، جنوبا به طول ۷/۴۲ 
متر دیوار و درب است به گذر، غربا به طول ۱۷/۵۰ متر دیوار به دیوار 
پالک ۹۵۴، حقوق ارتفاقی ندارد. باتوجه به گواهی کارشناس دال 
بر تناسب مالک خریداری و تصرفات متقاضی هیات مبادرت به 
صدور رای کرده. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه 
اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات 
پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت 
اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ 
- رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – 

۱۲۷۰۹۴۰ / م الف

آگهی



نکات مهم برای کشدار 
شدن پنير پيتزا

حتما همه شــما دوســت داریــد پیتزایی 
کشــدار درســت کنید و مثل یک سرآشپز 
حرفه ای هنــر خود را نشــان دهید، چون 
یکی از دالیل لذت بخش بودن خوردن پیتزا 

کشدار بودن آن است.
  بيرون آوردن پنير پيتزا از يخچال

پنیر پیتزا را از فریزر بیرون بیاورید تا یخ آن 
باز شود و به دمای محیط برسد. با این کار 

پیتزا پس از پخت بهتر کش می آید.
   استفاده از مقدار زياد پنير پيتزا

پنیر پیتزا را روی ســس بریزید. حجم این 
پنیــر باید زیاد باشــد تا کشــدار شــود. تا 
اندازه ای کــه ۹۰ درصد مقــدار پنیر باید 
زیر مواد باشد و ۱۰ درصد دیگر روی مواد. 
می توانید از ترکیب پنیر گودا هم استفاده 

کنید.
   دما و هنگام قرار دادن پيتزا داخل فر

چون نوع فر کامــال در میــزان پخت پیتزا 
اثرگذار اســت و اگــر پیتزای شــما خوب 
درنیاید می توانید با کم و زیاد کردن دمای 
فر و مدت آن نقطه ذوب آن را با توجه به نوع 
فر خود به دست آورید و از آن به بعد دمای 
خود را روی همــان تنظیم کنید، اما اغلب 
پنیر در فر ریلی اســتاندارد در دمای ۲۷۰ 

درجه و زمان ۷ دقیقه پخته می شود.
  اندازه رشــته های پنيــر پيتزا چقدر 

باشد؟
رشته های پنیر پیتزا به دو نوع ریز و درشت 
در بازار وجود دارد ولی شما موقع استفاده 
از پنیر را به طور کامل نرم کرده و روی پیتزا 
بریزید این کار سبب می شود پنیر بهتر و به 

طور یکنواخت باز می شود.
  قرار دادن مواد روی پنير پيتزا

روی خمیر را با پنیر پیتزا بپوشانید. این کار 
سبب می شــود مواد از خمیر جدا نشود و 

پنیر هم بهتر باز شود.
مــوادی مانند گوجه فرنگــی را که در الیه 
آخــر قــرار می دهیم خیلــی نباشــد و یا 
حلقه های بزرگ نگذارید، چرا که این کار 
مانع عبور حرارت می شود و پنیر به صورت 
یکسان باز نمی شود. امکان دارد قسمتی 
سوخته و قســمتی هنوز خام باشد و اگر 
گوجه و یا دیگر مواد تر زیاد باشــد امکان 

دارد روی پیتزا آب بیندازد.
  آب زدن روی پنير پيتزا

قدری آب روی پنیر اســپری کنید این کار 
سبب می شــود رطوبت پنیر قدری بیشتر 
شود و کش پنیر خود را بهتر نشان می دهد.

  چه زمان پيتزا درست شده است؟
هنگامی که روی پنیر نقطه های ریز طالیی 
به وجــود آورد و به اصطــالح گل بیندازد، 
پیتزای شما آماده است. یکی از نشانه های 
با کیفیت بودن پنیر پیتزا گل پنیر هســت 
که نقطه های ریز طالیی یا قهوه ای روشن 

باشد.

خانه داری

کانــال Dev در ویندوز ۱۱ جایــی خواهد بود که 
ویژگی های آزمایشی ظاهر می شوند. 

پس از به  روز رســانی هفته گذشــته ویندوز۱۱، 
مایکروسافت اکنون جزئیات برنامه های خود برای 
آزمایش ویندوز ۱۱ در طول سال ۲۰۲۲ ارائه کرد. 
البته این ویژگی های آزمایشی ممکن است برای 

آزمایش کنندگان ویندوز ۱۱ هرگز ارسال نشوند.
آماندا النگوفسکی، سرپرست این برنامه توضیح 
می دهد: “به  عنوان بخشی از این تکامل مداوم، 
خودی ها می بینند که ما بیشتر به کانال Dev به  
عنوان مکانی برای رشد ایده های جدید، کار روی 
آیتم های طوالنی و کنترل وضعیت ویژگی های 
فردی تکیه می کنیم. ممکن است این قابلیت ها 
هرگز عرضه نشــوند، اما با آزمایش های بیشتر، 
می توانیم تجربیات را اصالح کنیم و راه  حل هایی 
را در ویندوز ارائه کنیم که واقعا مشتریان ما را برای 
دستیابی به چیز های بیشتری توانمند می سازد. “

ویژگی هایــی جدید که ممکن اســت به صورت 
 A/B رسمی در دسترس نباشندقبال آزمایش های
مانند این را دیده ایم، که در آن زیرمجموعه ای از 
Windows Insiders قبل از اینکه مایکروسافت آن 
را به طور گسترده تر برای آزمایش کنندگان عرضه 
کند، به یک ویژگی دسترســی خواهند داشت. 
با این حال، در آینده، ممکن اســت تغییراتی در 
ویژگی هایی وجود داشته باشد که به طور کامل 
توسط مایکروسافت مستند نشده باشد. تعدادی 
از عالقه مندان به ویندوز هر بار که مایکروسافت یک 

بیلد جدید منتشر می کند، به دنبال ویژگی های 
جدید هستند و از پرچم های موجود در سیستم 
عامل برای روشــن کــردن ویژگی هــای مخفی 
اســتفاده می کنند و می بینند که مایکروسافت 
 Dev در حال آزمایــش چه چیزی اســت.کانال
)توسعه دهنده( برای آزمایش ویندوز ۱۱ اکنون 
جایی خواهد بود که ویژگی های آزمایشی ظاهر 
می شود و کانال بتا شامل ویژگی هایی می شود که 
به آنچه برای همه ارسال می شود نزدیک تر است. 
این می تواند به این معنی باشــد که اگر به ارسال 
نزدیک تر باشــند، ویژگی های جدید حتی ابتدا 
در کانال بتا نشان داده می شوند. مایکروسافت 
اکنون در نظر دارد به آزمایش کنندگان ویندوز ۱۱ 
پنجره ای بدهد تا بتوانند از کانال Dev به کانال بتا 
سوئیچ کرده تا از ویژگی های آزمایشی بیشتری که 
در راه است اجتناب کنند. این احتماال همزمان 
با انتشار ویژگی هایی از جمله پشتیبانی از برنامه 
اندروید، تغییرات نوار وظیفه و برنامه های نوت  پد و 
مدیا پلیر باز طراحی شده در ماه فوریه خواهد بود.

توسعه دهندگان تلگرام در نسخه جدید این 
پلتفرم قابلیت اشتراک گذاری سریع پیام ها 

را به این شبکه اجتماعی افزودند. 
به تازگی، توسعه دهندگان پیام رسان تلگرام 
نســخه جدید ایــن شــبکه اجتماعــی را با 
قابلیت های بســیار به کاربران عرضه کردند 

که در این مطلب به آن ها می پردازیم.
اخیرا توســعه دهنــدگان شــبکه اجتماعی 
تلگــرام نســخه  ۸.۵.۰ این پیام رســان را با 
قابلیت هــای از جملــه Spoiler، اشــتراک 
گذاری سریع و پیمایش در کانال ها به کاربران 

خود عرضه کردند.
براســاس گزارش ها، بــرای پیمایش در یک 
کانال، می توانید دکمه بازگشــت را به مدت 
طوالنی فشار دهید که در این هنگام تلگرام 
منویــی را  با فهرســتی از چت هــای اخیر و 

کانال هایی که می توانیــد به آن ها بازگردید، 
نشان می دهد.

گفته شــده در منوی بــاز شــده می توانید  
چندین گزینــه اشــتراک گذاری ســریع را 
انتخــاب کــرده و مطالب یــا رســانه ها را با 
مخفی کــردن نام فرســتنده  بــه مخاطبان 
خود بفرســتید. این گزینه ها قبال در منوی 
فوروارد موجود بودند. اشتراک گذاری سریع،  
گزینــه ای برای ارســال محتــوای تلگرام در 
خود این پیام رســان بدون بــاز کردن منوی 
اشــتراک گذاری بومــی اندرویــد اســت. 
می توانید با ضربــه زدن روی دکمه فلش در 
کنار هر پیام ســمت راســت آن را بــاز کنید. 
 WebM گفتنی است که  تلگرام از فایل های
که به صورت اســتیکر نشان داده می شوند، 

پشتیبانی می کند.

تســال در صورت اســتفاده زیــاد از تغییرات 
صندلی، کنترل های تنظیم صندلی را برای شما 
غیر فعال می کند. خودرو های جدید تسال که از 
کارخانه خارج می شوند دارای ویژگی عجیبی 
هســتند که برای جلوگیری از ســوء استفاده 
از کنترل های تنظیم صندلی طراحی شــده 
است. صندلی های جدید میزان تنظیماتی را 
که کاربران انجام می دهند ردیابی و اندازه گیری 
می کنند و در صورت تشخیص تغییرات بیش 
از حد، تسال کنترل های صندلی  را غیرفعال 
می کنند.این ویژگی ابتدا توســط یک هکر و 
محقق ناشناس شناسایی شــد. تسال اخیرا 
شــروع به نصب موتور های صندلی جدید در 

برخی از خودرو هــای مدل ۳ و مــدل Y خود 
کرده اســت، موتور های جدید از Brose، یک 
شرکت آلمانی ۱۱۰ ساله که قطعات زیادی را 
برای صنعت خودرو تامین می کند، خریداری 
شده اســت.مدل های مختلفی از موتورهای 
صندلی در تسال استفاده شده است که تفاوت 
 Tesla و Yangfeng و Brose بین صندلی های
همان چیزی است که یک محقق ناشناس آن را 
معیار های »سوءاستفاده از صندلی« می نامد. 
این عملکرد در صورت انجام تنظیمات بیش از 
حد، هشدار هایی را برای کاربران صادر می کند 
و در نهایت در صورت عدم توجه به هشدارها، 

تسال کنترل صندلی را غیرفعال می کند.

مایکروسافت و ویژگی های آزمایشی ویندوز 11 

اشتراک گذاری سریع پيام ها قابليت جدید تلگرام 

مشکل جدید خودرو های تسال؛ غيرفعال شدن کنترل های 
تنظيم صندلی 

فناوری 

فناوری

فناوری

 سونی و ریسک هایی که در توليد محصوالتش
داشته است 

در ایــن خبــر نگاهــی گــذرا 
بــه برخــی از متفــاوت ترین 
محصوالتی که در طول سال ها 
از آزمایشگاه سونی بیرون آمده اند، انداخته ایم. 
ســونی از زمان آغاز بــه کار خود شــاهد فراز و 
نشیب های چشــمگیری در بازار فناوری بوده 
اســت. این شــرکت فناوری ژاپنی که زمانی با 
 Trinitron و تلویزیون Vaio واکمن، لپ تاپ های
بر بازار مصرف حکمرانی می کرد، هنوز مشغول 
بــه کار اســت، امــا اولویت هــای این شــرکت 
اکنون متفاوت اســت. علی رغم افزایش فشار 
رقبــای آمریکایی و کره ای، این شــرکت با برند 
پلی استیشن، تلویزیون های براویا و دوربین های 
بدون آینه همچنان در فضای لوازم الکترونیکی 

پرمصرف به پیشرفت خود ادامه می دهد.
بسیاری از مردم در دوران کودکی خود صاحب 
محصوالت ســونی بودند و حتی اگر سال ها از 
آن ها استفاده نکرده باشند، همچنان خاطرات 
خوبی را بــه یــاد می آورند. ســونی یــک برند 
پرطرفدار در جامعه کلکســیونر ها است و مردم 
آماده اند مبلغ هنگفتی را برای دســتگاه های 
کمیاب این شرکت بپردازند. امروز قصد داریم 
نگاهی به برخــی از عجیب تریــن محصوالتی 
که در طول ســال ها از ســونی بیــرون آمده اند 
بیندازیم. این دستگاه ها ممکن است به اندازه 
سایر محصوالت سونی موفق نباشند، اما نشان 
دادند کــه چگونه این شــرکت زمانــی مایل به 
ریسک بود و هیچ مانعی برای عرضه محصوالت 

عجیب سونی وجود نداشته است.
Rolly 

یک پخش کننده MP۳، یک بلندگوی داخلی و 

یک ربات مستقل به شکل تخم مرغ است. رولی 
که در سال ۲۰۰۷ با قیمت ۴۰۰ دالر عرضه شد، 
تا به امروز عجیب ترین دستگاه سونی است. این 
محصول هرگز در دنیای فناوری طوفانی را ایجاد 
نکرد، اما نشــان داد که طراحان و مهندســان 
ســونی آزادی کامل دارند تا به چیزی به اندازه 
رولی وحشی و عجیب و غریب فکر کنند و آن را 
به بازار بیاورند. وقتی پخش کننده موسیقی تخم 
مرغی شکل موسیقی پخش می کند، باله های 
کناری خود را تکان می دهد، چراغ ها چشمک 

می زند و مانند یک ربات تکان می خورد.
Rolly آنقــدر منحصر به فرد بــود که به راحتی 
از iPod، پخــش کننده موســیقی غالب زمان 
خــود متمایز شــد، امــا پخش کننــده صوتی 
دیجیتال سونی از نظر تجاری خوب عمل نکرد. 
رولی دو بلندگو داشــت، اما فاقد جک هدفون 

داخلی بود. مصرف کننــدگان در آن زمان یک 
پخش کننده MP۳ را می خواستند که بتوانند 

در جیب خود حمل کنند.
Tablet P 

 Surface وGalaxy Z Fold۳ مدت ها قبــل از
Duo، ســونی دســتگاهی را آزمایــش کرد که 
قرار بود در قابلیت، برتری داشــته باشد. تبلت 
P چیزی شبیه به آی پد نبود که در سال ۲۰۱۱ 
تبلت های مبتنی بر اندروید را در هم شکست. 
سونی با دو نمایشگر و یک لوال سعی کرد تبلتی با 
دو صفحه بسازد، اما هرگز موفقیت تجاری کسب 
نکرد. تبلت P برای زمان خود بسیار بلندپروازانه 
بود این تبلت دارای دو نمایشگر ۵.۵ اینچی با 
وزن ۳۷۲ گرم بود، اما به راحتی می شد آن را در 

جیب پشتی قرار داد.
ســخت افزار تبلت دارای پردازنده انویدیا تگرا 

۲ با فرکانس ۱ گیگاهرتز و ۴G بود، اما نرم افزار 
بسیار ناامید کننده بود. تبلت فاقد ویژگی های 
چندوظیفه ای داخلی بود. به عالوه، برنامه های 
شــخص ثالث برای نمایش دو صفحه مناسب 
نیســتند. برنامه های خود ســونی برای تبلت 
P بهینه ســازی شــده بودند، اما این برنامه ها 
ترکیبی بودند. از زمان عرضه تبلت P، بسیاری 
از شــرکت ها با دستگاه های تاشــو و دو صفحه  
نمایش آزمایش کرده اند، اما هنوز دستگاهی 
را نخواهیــم دیــد کــه کاربــران را متقاعد کند 
که گوشــی های موجود خــود را بــرای چیزی 
 مانند Galaxy Z Fold یــا Surface Duo کنار

 بگذارند.
FES Watch U  

 Sony FES Watch مطمئنا هرگز چیزی در مورد
U نشنیده اید، یک ساعت قابل تنظیم با صفحه 
نمایش جوهر الکترونیکــی. Watch U دقیقا 
یک ساعت هوشمند نبود. این ساعت شما را با 
اعالن های مچ دست بمباران نمی کرد و به شما 
اجازه نمی داد ضربان قلب خود را اندازه گیری 
کنید. در عوض به سادگی روی سفارشی سازی 
و توانایی شخصی ســازی صفحه ساعت و بند 

ساعت الکترونیکی متمرکز شده بود.
تنها کاری که باید انجــام می دادید این بود که 
از یک برنامه در تلفن هوشــمند خود استفاده 
کنید و بین ۱۰۰ طرح از قبل نصب شده، طرح 
مورد نظرتان را انتخاب از آن در ساعت استفاده 
کنید. این ســاعت بــه لطف نمایشــگر جوهر 
الکترونیکی، ۵۴۹ پوند قیمت گذاری شد و این 
موضوع باعث شد ساعت جدید سونی تنها به 

افرادی خاص محدود شود.
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جوجه چینــی را معموال در رســتوران ها و آن هم 
نه در همه رســتوران ها بلکه یک جای مطمئن و 
خاص می خوریم؛ چرا که هم غذای چربی است 
هم روند پخت آن به شکلی اســت که باید به آشپزش اطمینان کامل 

داشته باشیم.
جوجه چینی یکی از غذاهای خوشمزه و پر طرفدار در جهان است و 
همان طور که از اسمش مشخص است اصالتی چینی دارد. این غذای 
خوشمزه شباهت هایی به جوجه کباب تابه ای دارد؛ البته مواد این دو 
غذا با هم متفاوت هستند. با ما همراه باشید تا طرز تهیه جوجه چینی 

خانگی را یاد بگیریم.
   مواد الزم

پیاز: ۱ عدد
شیر: نصف لیوان
تخم مرغ: ۲ عدد

لیمو ترش: ۱ عدد
سینه مرغ: ۲ عدد

آرد گندم: به اندازه کافی
روغن مایع: به اندازه کافی

ماءالشعیر کالسیک: ۱ لیوان
بکینگ پودر: ۱ قاشق چایخوری
نمک و فلفل سیاه: به اندازه کافی

خمیر مایه فوری: ۱ قاشق غذاخوری
طرز تهیه جوجه چینی خانگی

 مرحله اول
ابتدا در قابلمه ای شیر را می ریزیم و روی حرارت قرار می دهیم تا ولرم 
شود و بعد خمیر مایه را به آن اضافه می کنیم. سپس زرده تخم مرغ ها 
را از ســفیده آن ها جدا می کنیم و در کاســه ای جداگانه می ریزیم و 
ســفیده ها را با همزن خوب می زنیم تا کف کند و زمانی که کاســه را 

برمی گردانیم سفیده از آن بیرون نریزید.

  مرحله دوم
بعد زرده ها را با ماءالشعیر به سفیده اضافه و با هم مخلوط می کنیم تا 
منسجم شوند و آن وقت شیر و خمیر مایه را که با هم مخلوط کرده بودیم 

به مایه تخم مرغ اضافه می کنیم.
بکینگ پودر را نیز روی مایه می ریزیــم و مواد را مخلوط می کنیم و آرد 
گندم را کم کم اضافه می کنیم تا در مایه گلوله نشود. به حدی آرد گندم 

می ریزیم تا مایه غلظتی شبیه ماست به خود بگیرد.
   مرحله سوم

در آخر مقداری نمک و فلفل به سس آماده شده مان اضافه می کنیم و 
به مدت ۱ الی ۲ ساعت در یخچال قرار می دهیم. سینه های مرغ را روی 
تخته آشپزخانه قرار می دهیم و از گوشت مرغ رشته هایی به عرض ۲ 

سانت و طول ۴ سانت برش می دهیم.
   مرحله چهارم

سپس رشته های برش داده شده سینه مرغ را در کاسه ای بزرگ قرار 

می دهیم و پیاز را خرد می کنیم و روی سینه مرغ ها می ریزیم و بعد لیمو 
ترش و نمک، فلفل ســیاه و مقداری روغن مایع روی آن می ریزیم و با 

دست مواد را به سینه مرغ ها آغشته می کنیم.
   مرحله پنجم

روی کاسه سلفون می کشیم و به مدت ۳۰ دقیقه در یخچال می گذاریم 
تا طعم دار شود. سس را از یخچال بیرون می آوریم و ترجیحا در تابه ای 
کوچک و گود روغن سرخ کردنی تا حدی می ریزیم که مرغ های برش 
خرده در آن شناور باشند و روی حرارت کم تابه را می گذاریم تا به مرور 

زمان داغ شود.
  مرحله آخر

سپس برش مرغ ها را دانه دانه برمی داریم و در سس قرار می دهیم تا 
کامال آغشته به سس شود و بعد در روغن داغ می گذاریم تا مغز پخت 

و سرخ شوند.
جوجه چینی های سرخ شده را زمانی که از روغن بیرون می آوریم در 
صافی یا روی دستمال تمیز قرار می دهیم تا روغن اضافه آن خارج شود.

طرز تهیه جوجه چینی 
رستورانی در خانه

دستپخت

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

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

تلفن روابط عمومی و امور آگهی ها :  ۳۵۵۴۴۰27

نمابر:  ۰۳1-۳۵۵۴۴۰19
امور مالی:  ۳۵۵۴۴۰17

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

نمره ارزیابی کیفی: ۴1

عضو شرکت تعاونی مطبوعات کشور
عضو انجمن صنفی مدیران رسانه کشور

چاپ: شاخه سبز

سال پنجم - شماره 1۳۴۴
روزنامه اقتصادی اجتماعی پنجشنبه  1۴  بهمن 1۴۰۰ - 1 رجب 1۴۴۳ -  ۳ فوریه   2۰22

سعید ابریشمی راد - شهردار شاهین شهر

شهرداری شاهين شهر به استناد مجوز شماره 1672/ش مورخ 1400/08/16 شورای 
اسامی شاهين شهر درنظردارد نسبت به فروش 15 )پانزده( دستگاه موتورسيکلت 
فرسوده ازطريق مزايده عمومی و بصورت نقد، به اشخاص حقيقی و حقوقی واجد شرايط 

اقدام نمايد.
متقاضيان جهت کسب اطاعات بيشتر و اخذ اوراق مزايده می بايستی در ساعات اداری 
به واحد حسابداری شهرداری مراجعه و پيشنهادهای خود را حداکثر تا پايان وقت اداری 
روز سه شنبه مورخ 1400/12/03 به دبيرخانه حراست تحويل نمايند. شهرداری در رد يا 

قبول يک يا کليه پيشنهادها مختار است.

127۳5۰۳ / م الف

آگهی تجدید مزایده )نوبت دوم(
نوبت چاپ اول

آگهی مناقصه
چاپ اول

علی اصغر حاج حیدری-  شهردار خمینی شهر

شهرداری خمينی شهر درنظردارد بهره برداری از خطوط اصغرآباد، دستگرد و قائميه به شماره 20000932980000003 را 
ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نمايد.

کليه مراحل برگزاری فراخوان از دريافت و تحويل اسناد فراخوان تا بازگشايی پاکتها ازطريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضيان شرکت در فراخوان درصورت عدم عضويت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دريافت گواهی امضای الکترونيکی )به 
صورت برخط( برای کليه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
تاریخ انتشار فراخوان: 1400/11/16

مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1400/11/23
مهلت ارسال پيشنهادات: 1400/12/4

زمان بازگشایی پاکتها: 1400/12/5
نوع و مبلغ تضمين شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی يا سپرده نقدی

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: خمينی شهر ميدان قدس شهرداری مرکزی 33641415
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