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فرماندار اردستان گفت: شرکت ملی مس یک معدن طال در منطقه ماهور اردستان کشف کرده 
کتشافات شرکت ملی مس در منطقه ماهور  است.  حمیدرضا تأملی با بیان اینکه خوشبختانه ا
اردستان درخصوص معدن طال منتج به نتایج خوبی شــده اســت افزود: امیدواریم به زودی 

مجوز های الزم برای بهره برداری از سوی سازمان صنعت معدن و تجارت صادر شود. 
وی با بیان اینکه سال های گذشته هم خبر های خوبی درخصوص رونق اقتصاد معدنی اردستان 
داشتیم که می تواند آینده این شهرســتان را پر رونق کند گفت: با توجه به وضعیت منابع آبی 
محدود شهرستان، انتظار داریم شرکت ملی مس با حمایت های مسئوالن شهرستان اردستان 
نسبت به تأمین آب پروژه های معدنی خود در اردستان از محل خط انتقال آب خلیج فارس به 

فالت مرکزی ایران اقدام کند. 
کتشافات در معدن مس کهنگ هم اشاره و با قدردانی از اهالی و شورای  فرماندار اردستان به ا
کتشاف این  روستای کهنگ برای همراهی با شرکت ملی مس ایران گفت: به زودی پایان عملیات ا

معدن اعالم خواهد شد.

کشف معدن طال در منطقه ماهور اردستان

نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان:

واردات، 
بازار سیب زمینی را آرام می کند

افتتاح نمایندگی جدید مادیران در اصفهان؛

قاچاق لوازم خانگی، 
دغدغه اصلی تولیدکنندگان

رئیس اتحادیه میوه و سبزی اصفهان:

قیمت سیب زمینی 
به ۱۰ هزار تومان خواهد رسید

شرکت گاز استان در جایگاه شرکت های برتر:

بهینه شدن 
سه هزار واحد موتورخانه 

در استان اصفهان
پایان جدال بر سر »سندرسمی وسایل نقلیه«؛   

برگ سبز پلیس 
کافی است
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۳ قای مظاهری؛ اینجا، آنجا نیست! آ

محرومیت زدایی و اشتغال زایی از اهداف فوالد مبارکه 

۶
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استاندار اصفهان :

اصفهان نمونه موفق زندگی مسالمت 
آمیز پیروان ادیان الهی است

سال پنجم - شماره 13۵1- شنبه  23  بهمن 1۴۰۰ - 1۰ رجب 1۴۴۳
 12 فوریه     2۰22 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

# اصفهان  تنها  نیست

بهره برداری از طرح آبرسانی 
اراضی غرب بهارستان
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مدیر سازمان تعاون روستایی اصفهان از آغاز بهره برداری 
هشت طرح تعاونی روستایی در پنج شهرستان این استان 

به مناسبت دهه مبارک فجر خبر داد. 
در  پروژه ها  اظهارداشت: این  عابدی   حاج  محسن 
شهرستان های نطنز، لنجان، آران و بیدگل، فالورجان و 
اصفهان در بخش های پرورش دام، تولیدی و خدماتی ایجاد 

و راه اندازی شده است.
ح های یا شده  بالغ بر ۱۳.۸  وی با بیان اینکه اجرای طر
میلیارد تومان هزینه داشت افزود: افزون بر ۹۰ درصد این 
رقم از سوی بخش خصوصی سرمایه گذاری شد و مابقی از 

اعتبارات استانی تخصیص یافت.
مدیر سازمان تعاون روستایی اصفهان با اشاره به اینکه 
طرح ها اشتغال زایی مستقیم حدود ۳۰ نفر را در پی داشت 
خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت کسب و کار، ارتقای تولید و 

اشتغال زایی از اهداف اصلی پروژه ها به شمار می رود.
حاج عابدی به طرح پرورش دام اتحادیه شرکت های تعاونی 

ح های خوب امسال  روستایی نطنز به عنوان یکی از طر
اشاره و تصریح کرد: این مجموعه ظرفیت پرورش یک هزار 

راس دام را دارد.
وی ادامه داد: توسعه ایستگاه شیر شرکت تعاونی کشاورزی 
دامداران لنجان، ساختمان اداری شرکت تعاونی کشاورزی 

دامداران نوش آباد آران و بیدگل، انبار شرکت تعاونی 
ک دام شرکت تعاونی  کشاورزی دامداران، کارخانه تولید خورا
کشاورزی دامداران و شرکت تعاونی کشاورزی دامداران 
فالورجان باسکول شرکت تعاونی روستایی مهرایران و توسعه 
ساختمان اداری شرکت تعاونی روستایی مهرایران اصفهان 

دیگر طرح های دهه فجر امسال است.
استان اصفهان با داشتن ۵۶۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی 
معادل پنج درصد از مساحت استان، ۳.۵ درصد از اراضی 

کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.
مجموع اراضی زراعی استان اصفهان حدود ۴۸۶ هزار 
هکتار است که در سال های طبیعی از حیث بارندگی حدود 
۷۰ درصد آن به کشت محصوالت زراعی مانند انواع غالت، 
حبوبات و محصوالت علوفه ای، جالیزی و انواع سبزی و 
صیفی و گیاهان زینتی اختصاص می یابد و تولید ساالنه 
محصوالت زراعی استان در شرایط عادی حدود چهار 

میلیون و پانصد هزار تن برآورد می شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های استان اصفهان با اشاره به توسعه 
۵۱ هکتاری شهرک صنعتی اسفرجان، گفت: پروژه خط انتقال 
پساب استحصالی تصفیه خانه و احداث مخزن اصلی شهرک 

رازی افتتاح شد.
محمدجواد بگی در مراسم افتتاح ساختمان اداری، آشیانه 
و محوطه سازی آتش نشانی شماره ۲ شهرک رازی شهرضا به 
مناسبت چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی اظهار داشت: با توجه به اینکه شهرک رازی یکی از 
شهرک های خطرپذیر با سطح بسیار باال به دلیل استقرار صنایع 
شیمیایی، تبدیالت گازی و پتروشیمی است، ساختمان شماره 

۲ آتش نشانی این شهرک افتتاح شد.
وی با بیان اینکه در فاز یک، یک ساختمان با سه دستگاه اطفا 
مستقر شد و به دلیل بعد مسافت با فاز سه ساختمان شماره 
دو با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان ساخته شد، بیان کرد: 
دو دستگاه ماشین آتش نشانی امسال و سال آینده اختصاص 

داده می شود.
مدیرعامل شرکت شهرک های استان اصفهان با اشاره به اینکه 
حدود ۱۰ دستگاه داخلی این شهرک واحدهای پر خطر دارند، 
کرد: شهرک رازی شهرضا به دلیل تعداد ماشین  تصریح 
آتش نشانی، به عنوان یکی از شهرک های کامال ایمن کشور 

شناخته می شود.
افتتاح پروژه خط انتقال پساب استحصالی تصفیه خانه

وی بیان کرد: همزمان با این پروژه، پروژه خط انتقال پساب 
استحصالی تصفیه خانه و احداث مخزن اصلی شهرک با 

اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان افتتاح شد.
بگی با اشاره به توسعه ۵۱ هکتاری شهرک صنعتی اسفرجان، 
گفت: زیرساخت های این شهرک در حال انجام است و مبلغی 
در حدود ۱۷ میلیارد تومان برای شبکه آب و برق و محوطه سازی 
قرارداد بسته شده است و برای برق این شهرک پست های 

اختصاصی تا قبل از سال جدید عملیاتی می شود.

در دهه مبارک فجر بهره برداری از ۴ طرح آبرسانی روستایی در 
شهرستان های فریدن و فریدونشهر آغاز شد. 

این طرح ها را شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با هدف 
گرد،  تامین آب شرب بهداشتی و پایدار روستاهای قفر، نما
قودجانک، دره بید، سفتجان، بادجان، ازونبالغ، حصور و 
گنجه در شهرستان فریدن و روستای خویگان علیا در شهرستان 
فریدونشهر با صرف هزینه ای بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال به اجرا 

درآورده است.
ح آبرسانی به روستای قفر شامل ۴۲۰۰ متر لوله گذاری  طر
از جنس پلی اتیلن با قطرهای ۱۱۰، ۱۵۰ و ۱۶۰ میلیمتر و 
کثر ۱۲ لیتر در ثانیه با  احداث ایستگاه پمپاژ آب با ظرفیت حدا
گرد شامل  هزینه ۴۰ میلیارد ریال، طرح آبرسانی به روستای نما

اجرای یکهزار متر لوله پلی اتیلن با قطر ۶۳ میلیمتر با هزینه 
۳ میلیارد ریال و اصالح و بازسازی ۱۰ هزار متر از شبکه آبرسانی 
روستاهای قودجانک، دره بید، سفتجان، بادجان، ازونبالغ، 
حصور و گنجه با هزینه ۲۷ میلیارد ریال، طرح هایی بود که 

روزچهارشنبه ۲۰ بهمن ماه جاری با حضور جمعی از مقامات 
شهرستان فریدن به بهره برداری رسید.

در همین روز همچنین بهره برداری از مخزن ۳۰۰ متر مکعبی 
روستای خویگان علیا در شهرستان فریدونشهر آغاز شد. با بهره 
برداری از این مخزن که ۱۰ میلیارد ریال هزینه در بر داشته است 
آب شرب سالم و پایدار ۳۸۹ خانوار روستای خویگان علیا با 

جمعیت ۱۵۵۶ نفر از محل چاه جدید تامین شد.
کبری معاون بهره برداری و  در آیین افتتاح این طرح ها، ناصر ا
توسعه آب شرکت آبفای استان اصفهان، رضا صفری فرماندار 
فریدونشهر، عزیزاهلل عباسی فرماندار فریدن و جمعی از مردم و 
مسئوالن اجرایی، قضایی، نظامی و انتظامی هر دو شهرستان 

حضور داشتند.

گفت:  کشاورزی استان اصفهان  رئیس سازمان جهاد 
نامه نگاری های الزم برای رفع مشکل صادرات محصوالت 
گلخانه  ای دهاقان انجام شده و به زودی تیمی از مسئوالن 

برای بازدید به دهاقان خواهند آمد.
مهرداد مرادمند در مراسم افتتاح پروژه های جهاد کشاورزی 
شهرستان دهاقان اظهار کرد: با توجه به نیاز به مصرف بهینه 
آب در کشور، روی آوردن به کشت گلخانه ای ضرورت ویژه در 
کشور تلقی می شود، باید نگاه جدید و ویژه به گلخانه ها داشته 

باشیم و مسئوالن هم حامی گلخانه داران باشند.
وی عنوان کرد: در آمایش سرزمینی، سند ملی آب و الگوی 
کشت را به روز کردیم و در اختیار فرمانداران قرار دادیم و 

مشخص شد که شهرستان دهاقان باید چه میزان گلخانه 
صیفی و گل احداث کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی دهاقان از افزایش ۱۰ برابری 
کشت  کرد: ما در  کید  کشاورزی خبر داد و تا محصوالت 
ج از فصل را داریم  گلخانه ای سعی بر تولید محصول در خار
و با توجه به اینکه به جای سطح زمین از فضای گلخانه ای 

استفاده می شود، محصوالت تا ۱۰ برابر افزایش می یابند.
وی افزود: محصوالت گلخانه ای ایران از سوی کشور روسیه 
برگشت داده شد و صادراتی که اولویت دهاقان بود در حال 

حاضر متوقف و منجر به ضرر گلخانه داران شده است.
مرادمند اذعان کرد: نامه نگاری های الزم برای رفع مشکل 

انجام شده و به زودی تیمی از مسئوالن برای بازدید به دهاقان 
خواهند آمد.

وی با اشاره به همکاری دولت و بانک تصریح کرد: از بانک ها 
هم تقاضا داریم تا نهایت مساعدت را با گلخانه داران به ویژه 
افراد خسارت دیده داشته باشند و و دولت هم به کمک 

بانک ها بیاید.
در ادامه فرماندار شهرستان دهاقان اظهار داشت: شهرستان 
دهاقان ظرفیت بسیار خوب و مناسبی برای کشت گلخانه ای 
دارد و این را ثابت کرده است و در این زمینه حرف زیادی برای 

گفتن دارد.
علی جمشیدیان افزود: در کشور و حتی در سطح بین المللی 
دهاقان را با نام گل و گلخانه می شناسند زیرا توانسته در این 

زمینه تبدیل به برندی معتبر و موفق شود.
وی گفت: صادرات محصوالت دهاقان به ویژه فلفل دلمه ای 
به کشور روسیه برای گلخانه داران اولویت و حائز اهمیت است.

فرماندار دهاقان عنوان کرد: با توجه به لغو صادرات دهاقان به 
کشور روسیه، پیگیری رفع این مشکل بسیار ضروری است و 

درصدد بررسی و اقدام جدی هستیم.
         حمایت از خسارت دیدگان

حمید رفیعی گلخانه دار دهاقانی نیز با حضور در این مراسم 
اظهار داشت: ما به قصد مصرف بهینه آب به سمت کشت 
گلخانه ای رفتیم و همه سختی ها را تحمل کردیم اما متأسفانه 

مشکالت بسیار هستند.
گلخانه دار دهاقانی افزود: سود اصلی گلخانه های دهاقان در 
صادرات محصول نمایان می شود اما با لغو صادرات متحمل 

ضرر و زیان و خسارت شده ایم.
کید کرد: گلخانه های تازه تأسیس با کمک تسهیالت  وی تا
کنون در پرداخت اقساط دچار  اقدام به کشت نموده اند اما ا
مشکل هستند و بر این اساس به حمایت مسئوالن نیاز داریم.

به مناسبت گرامیداشت دهه فجر، 

هشت طرح تعاونی روستایی در استان اصفهان به بهره برداری رسید

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان خبر داد؛

توسعه ۵۱ هکتاری شهرک صنعتی اسفرجان در شهرضا

گرفت؛ در دهه مبارک فجر صورت 

افتتاح ۴ طرح آبرسانی روستایی در شهرستان های فریدن و فریدونشهر

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:

رفع مشکل صادرات محصوالت گلخانه ای دهاقان 
کار است در دستور 

محمدامین علیخانی - شهردار سمیرم

ک از اراضــی  شــهرداری ســمیرم بــه اســتناد مصوبــه شــماره 28 مــورخ 1۴۰۰/9/23 شــورای محتــرم اسالمی شــهر ســمیرم درنظــردارد نســبت بــه فــروش 7 پــا
کارشــناس  گهــی بــا قیمــت  کهــای منــدرج در فــرم شــرایط آ مســکونی آبشــار فــاز دوم و دو قطعــه زمیــن واقــع در بلــوار شــهید قائــم مقامی بــه شــماره پا
کهــا و قیمتهــای  گرفتــه اقــدام نمایــد لــذا متقاضیــان می تواننــد از تاریــخ 1۴۰۰/11/1۶ لغایــت 1۴۰۰/12/2 جهــت اطــالع از موقعیــت پال رسمی دادگســتری صــورت 
کارشناســی شــده و اخــذ اســناد مزایــده بــه دبیرخانــه شــهرداری مراجعــه و تــا روز دوشــنبه مــورخ 1۴۰۰/12/2 نســبت بــه تحویــل پیشــنهادات خــود اقــدام نماینــد. 

کتهــا: 1۴۰۰/12/۴ ســاعت 11 صبــح در محــل شــهرداری کلیــه پیشــنهادات مختــار اســت. زمــان بازگشــایی پا شــهرداری در رد یــا قبــول 
گهی به عهده برنده می باشد. ضمنا هزینه درج آ

گهی مندرج شده است. ک در فرم شرایط آ میزان سپرده برای هر پال
12727۰9 / م الفبه پیشنهادات فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

چاپ دوم
گهی مزایده فروش زمین آ
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معــاون اول رئیــس جمهــور، بــرای کنتــرل افزیش 
قیمت گوشت، جلسه ستاد تنظیم بازار را شبانه در 

دفتر وزیر جهاد کشاورزی تشکیل داد.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، جلسه اضطراری 
کارگروه تنظیم بازار محصوالت کشاورزی با حضور 
معــاون اول رئیــس جمهــور در دفتــر ســید جــواد 
ســاداتی نژاد وزیر جهادکشــاورزی برگزار شد در این 
جلســه مصوبات مهمی برای کنترل بازار گوشــت 
که در روز های اخیر دچار التهاب غیر واقعی شــده، 
بررسی شــد. ممنوعیت و توقف روند صادرات دام 
زنــده، تامیــن گســترده نهاده هــای دامــی، عرضه 
گسترده گوشت گوساله و گوسفند بصورت هوشمند 
و اینترنتی و عرضه گوشت در میادین میوه و ترباره و 
شبکه فروشــگاهی از مهمترین تصمیمات گرفته 

شده در این جلسه بود.
از سوی دیگر وزیر جهاد کشــاورزی، درباره افزایش 
قیمت گوشت گوسفندی گفت: با توجه به نوسانات 
بازار گوشت، در حال حاضر در تهران با تصمیم اتخاذ 
شده در جلسه ستاد تنظیم بازار، روزانه ۲ هزار رأس 

گوسفند در بازار تهران عرضه می شود.
ســید جواد ســاداتی نژاد با اشــاره به عرضه ۹۰۰ هزار 
تن نهاده دامی در بخش روســتایی و عشایری و در 
بین تولیدکنندگان دام سبک و سنگین گفت: به 
دلیل اینکه دغدغه ای برای تولید کنندگان تا پایان 
سال وجود نداشته باشــد، این نهاده ها در اختیار 

دامــداران قــرار می گیرد، همچنیــن در بخــش دام 
شــیری با ظرفیت زیر ۱۰۰ رأس نیز نهاده مورد نیاز تا 

آخر امسال تأمین خواهد شد.
کیدکــرد: تا پایــان بهمن ماه تــالش می کنیم  وی تا
مجمــوع نهاده های ایــن ماه هــم بارگذاری شــود؛ 
تمهیدات مربوط به ماه اسفند در حال برنامه ریزی 
اســت و با توجه به این که تعطیالت عیــد در پیش 
است برای اردیبهشت ماه سال آینده نیز برنامه ریزی 
می کنیم که در زمان پایان سال و ابتدای سال بعد 

خللی در تأمین نهاده نداشته باشیم.
ساداتی نژاد با اشاره به این که مصوب شده تا تنظیم 
بازار را با گوشت منجمد شروع کنیم، افزود: ذخایر 
گوشت منجمد در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام 
است و این کار توسط آن مجموعه انجام می شود. 
وی ادامه داد: در حال حاضر به اندازه کفایت گوشت 
قرمز و مرغ در اختیار داریم و امیدواریم با تدبیری که 
در حال انجام است بحث نوسان بازار را کنترل کنیم.

بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( در ۹ ماهه امسال 
۲۵.۷ درصد متقاضیان تســهیالت رونــق تولید و 
۱۳.۳ درصد متقاضیان تســهیالت برنامه تولید و 

اشتغال دریافت کردند. 
بر اساس این آمار در ۹ ماهه امســال بیش از ۱۴ هزار 
میلیارد تومان در قالب ۳۷۰۷ فقره تسهیالت برای 
تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک، متوسط و 
طرح های نیمه تمام با پیشرفت باالی ۶۰ درصد، 
در راستای اقتصاد مقاومتی و بیش از ۲۰۶۴ میلیارد 
تومان تسهیالت برنامه تولید و اشتغال )تبصره ۱۸( 
در قالب ۲۳۷ فقره به استان های مختلف پرداخت 

شده است.
در ایــن مــدت ۱۴ هــزار و ۳۹۲ مــورد ثبــت نــام برای 
اســتفاده از تســهیالت رونق تولید انجام شــده که 
۷۵۱۳ مــورد برای دریافت بیــش از ۴۲ هزار میلیارد 
تومان تســهیالت بــه بانک ها معرفــی شــدند و در 
نهایت ۳۷۰۷ فقره تســهیالت به ارزش بیــش از ۱۴ 

هزار میلیــارد تومــان پرداخت شــده اســت.  یعنی 
حــدود ۲۵.۷ درصــد از کل ثبت نام کننــدگان در ۹ 
ماهه امسال موفق به دریافت این تسهیالت شدند.

همچنین در ۹ ماهه امســال ۱۷۷۸ مــورد ثبت نام 
برای استفاده از تســهیالت برنامه تولید و اشتغال 
انجام شــده که ۳۴  مورد برای دریافت تســهیالت 
۵۵۷ میلیارد تومانی به بانک معرفی شــده اند. در 
نهایــت ۲۳۷ مــورد پرداخــت تســهیالت بــه ارزش 
۲۰۶۴ میلیــارد تومان صــورت گرفته اســت. یعنی 
حدود ۱۳.۳ درصد از کل ثبت نام کنندگان موفق به 

دریافت این تسهیالت شدند.
الزم به یادآوری است که تسهیالت تبصره ۱۸ قانون 
بودجــه بــا بهــره ۱۴ درصــد پرداخــت می شــود که 
متقاضیان می توانند با ثبت نام در سامانه بهین یاب 
از این ظرفیت در راستای تامین سرمایه در گردش، 
نوسازی و بازسازی و یا تکمیل واحدهای تولیدی 

باالی ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی استفاده کنند.
         کدام استان ها بیشتر تسهیات تولیدی 

گرفتند؟
در این میان بر اســاس جزئیات آمار هشــت ماهه، 
خراسان رضوی بیشترین تسهیالت رونق تولید و 
اصفهان بیشترین تسهیالت برنامه تولید و اشتغال 
)تبصره ۱۸(را دریافت کرده اند، اما خراسان شمالی 
و سیستان و بلوچســتان در حوزه تسهیالت رونق 
تولید و در زمینه تسهیالت تولید و اشتغال، مناطق 

آزاد هیچ تسهیالتی دریافت نکردند.

رئیس واحد بومی سازی شرکت فوالد مبارکه گفت: 
می سازی در حوزه قطعات و تجهیزات فوالد مبارکه 
به یک بلوغ رســیده اســت. در حال حاضر بیش از 
۹۰ درصد از نیازهای فوالد مبارکه از طریق ساخت 

داخل و بومی سازی تامین می شود.
مهدی شهیدی در گفت وگو با ایراسین اظهار کرد: 
نمایشگاه های بومی سازی خواستگاه ارائه نیازهای 
کارخانجات اســت و چندین مزیــت در خود جای 
داده اســت. اولین فایده برگزاری این نمایشگاه ها 
ک دانش میان همه کارخانجات  هم افزایی  و اشترا

فوالدسازی است.
وی افــزود: بــا توجــه به اینکــه نیازهــا در غرفه های 
فوالدسازان ارائه می شود، شرکت های دانش بنیان 
و ســازنده که توان بالفعــل و بالقوه رفع ایــن نیازها 
را دارنــد می تواننــد با مراجعــه به آن هــا توانمندی 
خودشــان را ابراز کرده و در لیست تامین کنندگان 
کارخانجــات قــرار بگیرند. ایــن کار باعث می شــود 

تکنولوژی داخل کشور نهادینه و بومی شود.
رئیس واحد بومی سازی شرکت فوالد مبارکه گفت: 
بومی ســازی در حــوزه قطعــات و تجهیــزات فوالد 
مبارکه به یک بلوغ رســیده اســت. در حــال حاضر 
بیش از ۹۰ درصد از نیازهای فــوالد مبارکه از طریق 

ســاخت داخــل و بومی ســازی تامیــن می شــود و 
گر با همیــن روند پیش برویــم، با توجه بــه رویکرد  ا
برندسازی ما، سبد محصول شرکت های سازنده 
تکمیــل شــده و می توانیــم در گام های بعــدی به 

بومی سازی فرآیندهای تولید فوالد وارد شویم.
شــهیدی افزود: فوالد مبارکه به صــورت تمام قد، 
حامی بومی سازی صنعت فوالد کشور است. این 
رویکرد سر راه کلیه خریدهای این شرکت قرار گرفته 
گر امکان ســاخت داخــل هرکدام از نیازها باشــد  و ا
جلو خرید خارجی آن محصول را می گیرد و از خروج 
ارز آن جلوگیری  می کند. برای همین همه صنایع 
کشور روی این هدف هم راستا شوند تا باعث بروز و 
ظهور شرکت های بیشــتری برای بومی سازی نیاز 

صنایع کشور شود.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرد: با   آزادی 
ارزهای بلوکه شده ایران در کنار تامین ارزهای بیشتر، 
به زودی شرایط خوبی برای کشــور رقم می خورد. 
مصطفی قمری وفا در حساب کاربری توئیتر خود 
نوشت: »با تدابیر  بانک مرکزی، شتاب  تامین ارز در 
پنج ماه گذشته سرعت گرفت. این شاخص مهم 
االن در مــدار ۴۹ میلیــارد  دالر قــرار دارد. تأمیــن ارز 
سال ۹۹ حدود ۳۷ میلیارد دالر بود؛ وضعیت عرضه 

ارز در بازار اسکناس و حواله هم در شرایط مناسب 
قرار گرفته و تبادالت بانکی با کشورهای همکار هم 

همین طور.«
در این پیام آمده است: »حجم  تجارت خارجی هم 
به ۸۰.۱ میلیارد دالر رســیده که ۳۸.۷ میلیارد دالر 
آن صادرات و ۴۱.۵ میلیارد دالر واردات است؛ رشد 
تجارت خارجی در ۱۰ ماهه امســال نسبت به دوره 

مشابه سال قبل: ۳۶.۵ درصد است.«

جلسه اضطراری ستاد تنظیم بازار 
گوشت کنترل افزایش قیمت  برای 

خبر

دبیــر کانــون بانک هــا و موسســات اعتبــاری 
خصوصــی دربــاره افزایــش وام ازدواج بــه ۱۲۰ 
میلیون تومان در سال آینده گفت: این مبلغ با 
وجود تورم ناچیز است اما برای همین مبلغ نیز 
منابعی پیش بینی نشده اســت که صرفا برای 
متقاضیان این وام توقع ایجاد می کند و بانک ها 
را به دلیل کمبود منابع با مشکل مواجه خواهد 
کرد.   محمدرضا جمشیدی در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: بــا توجه به تــورم موجود در کشــور و 
گرانی وســایل موردنیــاز برای تشــکیل زندگی، 
افزایش مبلــغ وام ازدواج به ۱۲۰ میلیون تومان 
رقم مناســبی نیســت و تقریبا ۳۰ تا ۴۰ درصد از 
هزینه های تشــکیل زندگی را تامین نمی کند. 
از ســوی دیگــر، با اینکــه رقــم افزایــش یافتــه در 
مقابل تورم ناچیز اســت اما باید برای پرداخت 
همین مبلــغ نیز منابعی وجود داشــته باشــد.  
وی افزود: خیلی از افراد از سال ۱۳۹۷ به بعد در 
صف دریافت وام ازدواج قرار دارند و هنوز موفق 
بــه دریافــت آن نشــده اند. وام قرض الحســنه 
ازدواج از محل جمع آوری سپرده هایی است که 
مردم به عنوان قرض الحسنه در اختیار بانک ها 
قرار داده اند.  دبیر کانون بانک ها و موسســات 
اعتباری خصوصــی با بیان اینکــه منابع فعلی 
بانک هــا پرداخــت افزایــش وام ازدواج بــه ۱۲۰ 
میلیــون تومــان را پوشــش نمی دهــد، گفــت: 
کنون منابع پرداخــت وام ازدواج ۷۰ میلیونی  ا
محدود است و بانک مرکزی نیز سامانه ثبت نام 
وام ازدواج را متناسب با حجم وصولی بانک ها از 
محل سپرده های قرض الحسنه باز نگه می دارد 
تا مردم بتوانند برای دریافت وام ثبت نام کنند. 

رئیس اتحادیه میوه و ســبزی اصفهان با اشاره 
به فراوانی سیب زمینی گفت: فعال سیب زمینی 
نو کیلویی ۱۳,۵۰۰ تومان و سیب زمینی کهنه هر 
کیلو ۱۰ هزار تومان به فروش می رسد. نوروزعلی 
اسماعیلی در واکنش به مباحثی مبنی برافزایش 
نرخ سیب زمینی تا ۵۰ هزار تومان اظهار کرد: این 
اظهارات غیرکارشناسانه و نادرســت است؛ زیرا 
ســیب زمینی از محصوالتــی اســت کــه فــراوان 
کشت می شود و حتی تا سال آینده هم در انبارها 

موجود است. 
وی در رابطــه بــا دلیل گرانی اخیر ســیب زمینی 
گفت: به دلیل سرمای هوا و مشکالت حمل ونقل 
و سوءاســتفاده برخــی ســودجویان، قیمــت 
محصول تا حدودی گران شد اما دوباره در حال 
برگشت به قبل است و با گرم تر شدن هوا، قیمت 
آن بــه ۱۰ هــزار تومان می رســد. رئیــس اتحادیه 
کید کرد: مردم نگرانی  میوه و سبزی اصفهان تأ
نداشــته باشــند؛ هیچ کمبــودی در عرضه این 
محصــول وجــود نــدارد. فعال بــا توجه بــه زمان 
برداشــت ســیب زمینی اصفهــان کــه در فصل 
تابستان است، سیب زمینی جیرفت و کرمان در 

اصفهان عرضه می شود.

اعتبــاری  موسســات  و  بانک هــا  کانــون 
خصوصــی بــا توجــه بــه ضــرورت رعایــت 
بــا  مقابلــه  در  بهداشــتی  پروتکل هــای 
اپیدمی کرونا و امیکرون، نامه ای خطاب به 

بانک های خصوصی ابالغ کرد.
محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک ها 
و موسســات اعتبــاری خصوصــی بــا توجــه 
بــه هشــدار های موکــد مقامــات بهداشــتی 
کشــور مبنــی بــر اوج گیــری ســرایت بیماری 
کرونــا در دوهفتــه آتــی، مــواردی را بــرای 
رعایــت بانک ها اعــالم کرد که براین اســاس 
مرخصی استعالجی کارمندانی که اقدام به 
کسیناسیون نکرده اند، پذیرفته نیست.  وا
همچنیــن براســاس این بخشــنامه، بایــد 
امــکان دورکاری بانوان باردار یــا دارای فرزند 
زیــر ۵ ســال و همچنیــن افــرادی کــه دارای 
بیماری های زمینه ای شدید هستند، فراهم 

شود.
در بند دیگر این بخشنامه آمده است، مدت 
اســتفاده از ارائــه خدمــات دورکاری از ۲۳ 
بهمن تا ۵ اسفند مجاز خواهد بود به نحوی 
کــه کارکنان حاضــر در هــر واحد با احتســاب 
اســتفاده کنندگان از مرخصی اســتعالجی از 

میزان ۷۰ درصد نفرات کاهش نیابد.
در واقع دورکاری به درخواست کارمند واجد 
شــرایط و موافقــت بانــک باتوجــه به شــرط 
رعایت حداقــل ۷۰ درصــد حاضریــن انجام 

خواهد شد.

خبر سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان:

کید بر صادرات لوازم خانگی داریم تا
سرپرست سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان با بیان اینکه 
ما صنعت لوازم خانگی را تنها برای 
مصرف داخل نمی بینیم، گفت: به طــور قطع یکی از 
گام های اساسی ما صادرات است و در اصفهان به این 

کید داریم. نکته تا
امیرحسینی کمیلی در آیین افتتاح بیست و پنجمین 
نمایشــگاه لوازم خانگی اصفهان، اظهار کرد: بیست 
و پنجمین نمایشــگاه لــوازم خانگــی اصفهان یکــی از 

دستاوردهای فجر انقالب اسالمی است.
وی بــه فرمایشــات اخیــر مقــام معظــم رهبــری برای 
استفاده از تولیدات داخل و به ویژه لوازم خانگی اشاره 
کرد و گفت: البتــه گالیه مندی ایشــان در زمینه گالیه 
مردم در خصــوص کیفیت و قیمت تولیــدات داخلی 

است که باید به این دو نکته توجه داشته باشیم.
سرپرســت ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کید بر اینکه ما صنعت لوازم خانگی را تنها  اصفهان با تا
برای مصرف داخل نمی بینیم، تصریح کرد: به طور قطع 
یکی از گام های اساسی ما صادرات است و در اصفهان 

کید داریم. به این نکته تا
وی افزود: انتظار داریم لوازم خانگی تولیدی اصفهان 
بخش مهمی از صادرات کشور را به خود اختصاص دهد 

تا افتخاری برای کشور و استان باشد.
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های اســتان اصفهان 
نیــز در آییــن افتتاح ایــن نمایشــگاه، اظهــار کرد: ایــن 
در این نمایشگاه بیشترین تولیدات داخلی به نمایش 

گذاشته شد.
علیرضا مرتضــوی با بیان اینکه در بیســت و پنجمین 
نمایشگاه لوازم خانگی اصفهان، ۸۴ شرکت از هشت 
اســتان کشــور تولیدات و دســتاوردهای ملی و درون 
کشوری را به نمایش می گذارند، تصریح کرد: این برای 

ما همان تجربه اقتصاد مقاومتی است و امیدواریم با 
عرضه و نمایش محصوالت که به ســختی به دســت 
آمده، مصرف کنندگان قدر این روزها را دانسته و از آن 

استفاده کنند.
وی اضافه کرد: در این نمایشگاه شرکت ها و برندهای 
معتبر ایرانی حضور دارند که بیشترین محصوالت این 
نمایشگاه، دستاورد همین شرکت های داخلی است 

و ما به آن افتخار می کنیم.
همچنین نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس در 
آیین ربان چینی این نمایشگاه، گفت: مجلس شورای 
اسالمی و دولت برای حمایت از تولیدات داخلی، سنگ 

تمام گذاشته و بنای حمایت از تولیدات داخل را دارد.
محمدتقی نقدعلی افزود: به عنوان نماینده اســتان 
اصفهان در بازدید از برخی صنایع داخلی، انصافا رشد 
و توسعه صنعت لوازم خانگی داخلی بسیار قابل توجه 

و ویژه بوده است.
وی به موضوع آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در 
کره جنوبی اشاره کرد و گفت: بنا بود به جای این طلب، 
واردات لوازم خانگی به ایران آزاد شود، اما مقام معظم 

رهبری و مجلس این موضوع را قبول نکردند.
کیــد کرد:  نماینــده مــردم خمینی شــهر در مجلس تا
برپایی این نمایشــگاه نشــان از افــق بلنــد صادراتی و 

تصاحب بازارهای همسایگان است.
وی البته گفت: گالیه مندی مقام معظم رهبری مربوط 
به قیمت لوازم خانگی با وجود حمایت از این صنعت 
بود که امروز صنعتگران باید رضایت مقام معظم رهبری 
که ایشان گالیه مردم را هم درباره  را حاصل کنند، چرا

صنعت خودرو و هم در لوازم خانگی اعالم کرده اند.
گر صنعتگران  نقدعلی خاطرنشان کرد: مطمئن هستم ا
داخلی به رضایت مردم توجه کنند، در بلندمدت به نفع 
که گران فروشی ممکن است  و سود خواهند رسید، چرا
در کوتاه مدت موجب سود شود، اما در بلندمدت به 

ضرر صنعت است.

نایب رئیس اتحادیه میادین میــوه و تره بار اصفهان 
گفت: به طورقطع مجوز واردات ســیب زمینی باعث 
گر مجوز واردات این  کنترل قیمت آن در بازار می شود و ا
محصول صادر شود و کولبران بتوانند به راحتی و بدون سختگیری این 
محصــول را وارد کشــور کننــد، حداقــل نیــاز ســیب زمینی جنوب ایران 

برطرف می شود. محمدصادق ریاحی با اشاره به دالیل افزایش قیمت 
سیب زمینی در بازار، اظهار کرد: در ماه های مهر و آبان و در زمان برداشت 
سیب زمینی، شاهد صادرات این محصول به برخی کشورهای اطراف 

همچون عراق، افغانستان و... بودیم.
وی با بیان اینکه کم آبی نیز باعث کم شدن سطح زیر کشت سیب زمینی 
در کشور شد، افزود: از ســوی دیگر بخشی از همین میزان سیب زمینی 
با ســلف خری، موجب انحصار در بازار شده اند، همچنین تعداد ۳۰ نفر 
کشاورز َقَدر در کشور که عالوه برکشت، توان انبارداری و ذخیره سازی این 
محصول را داشتند، بر کمبود سیب زمینی در بازار دامن زدند. همین تعداد 
کشاورز زمانی که متوجه خأل در بازار می شوند، با پیش بینی، کنترل بازار 

را در دست می گیرند.
نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان گفت: به پیشــنهاد 
گر مجوز واردات سیب زمینی از  رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار تهران، ا
کستان صادر شود، می توان این محصول را با قیمت ۸ هزار تومان در بازار  پا
کنون قیمت سیب زمینی نو در میدان  عرضه کرد، این درحالی است که ا

میوه و تره بار اصفهان بین ۱۱۵۰۰ تا ۱۲ هزار تومان است که باید درب مغازه 
۱۴ تا ۱۵ هزار تومان عرضه شود.

کید کرد: در حال حاضر سیب زمینی نو به فراوانی در بازار وجود  ریاحی تأ
دارد و افزایش قیمت مربوط به این مدل است و سیب زمینی های کهنه 

حدود ۲ هزار تومان در بازار ارزان تر عرضه می شود.
وی درباره فروش ســیب زمینی در ســامانه بازرگام، اظهار کرد: هنوز این 
موضوع به این اتحادیه ابالغ نشده، اما تجربه نشان داده که دولت در هر 
بازاری دخالت کند، شرایط بدتر می شود، در حالیکه تنظیم بازار براساس 
عرضه و تقاضا باید انجام شود، مسئوالن باید به دنبال حل خال ها باشند.
نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بــار اصفهان گفت: به طورقطع 
گر  مجوز واردات سیب زمینی سبب کنترل قیمت آن در بازار می شود و ا
مجوز واردات این محصول صادر شود و کولبران بتوانند به راحتی و بدون 
سختگیری این محصول را وارد کشــور کنند، حداقل نیاز سیب زمینی 
جنوب ایران برطــرف می شــود و در تأمین نیــاز دیگر بخش های کشــور 

اثرگذار خواهد بود.

گر  مدیر شرکت تجارت فراز کهکشان گفت: ا
متولیان امر جلوی کاالی قاچاق را بگیرند، 
دغدغه های امروز تولیدکنندگان و سرگردانی 
مصرف کنندگان برطرف می شود و اتفاقات خوبی خواهد افتاد.

رسول ســامانی، مدیر شرکت تجارت فراز کهکشــان در مراسم 
افتتاح نمایندگی مادیران در خیابان هاتف اصفهان، به وضعیت 
بازار لوازم خانگی اشاره و اظهار کرد: خوشبختانه امروز که مقرر 
شده تولید ملی رونق گیرد و از حاصل دسترنج تولیدکنندگان 
داخلی بهره مند شویم، به خود می بالیم که به همت شرکت های 
بزرگی همچون مادیران، نه تنها نیاز داخلی تأمین شده، بلکه 
محصوالت داخلی تنــه به تنه تکنولــوژی و تولیــدات خارجی 
کید بر اینکه لوازم خانگی تولید داخل  خارجی می زند. وی با تأ
گــر متولیان امر  به خوبی پاســخگوی نیاز مردم اســت، گفت: ا
جلوی کاالی قاچاق را بگیرند، دغدغه های امروز تولیدکنندگان و 

سرگردانی مصرف کنندگان برطرف می شود و اتفاقات خوبی خواهد افتاد. سامانی با اشاره به اینکه در یکی دو سال 
اخیر که جلوی ورود کاالی خارجی به کشور گرفته شده، تولید محصول و قطعات لوازم خانگی و به کار گیری نیروی 
کار ده ها برابر شده است، گفت: امیدواریم بهره کافی از این ظرفیت ببریم. امروز فرصت برای همه در صنف لوازم 
گر نظم بازار را حفظ کنیم و تدبیر داشته باشیم، سود و بهره کافی برای همه تولیدکنندگان  خانگی فراهم است و ا
خواهد داشت. افشین صمدیان، مدیر بازاریابی الکترونیک مادیران نیز در این مراسم افتتاحیه با بیان اینکه 
نمایندگی های مادیران در سراسر کشور سرمایه های ما هستند، گفت: این نمایندگی ها با هدف ارائه سرویس های 

بهتر به مشتریان در سراسر ایران راه اندازی شده و می شوند.
کید بر توجه ویــژه مادیران به نمایندگی هــای خود در  وی با تأ
سراسر کشــور، اعالم کرد: برنامه ویژه ای داریم که از سال آینده 
توجه ویژه ای به نمایندگی ها داشته باشیم و با شرایط ویژه کشور 
و حمایت از تولید ملی، اجناس را از طریق نمایندگی های سراسر 
کشــور با قیمت و کیفیت خوب به دست مشــتریان برسانیم و 

ارتباط تنگاتنگی با مشتریان داشته باشیم.
صمدیان با اشــاره به افتتــاح نمایندگی مادیــران در بــازار لوازم 
خانگی اصفهان در خیابان هاتف، گفت: افتتاحیه شهر اصفهان 
شروع ارتباط بیشتر با نمایندگی ها و حضور در شهرهای مختلف 
کشور است تا به مشتری این پیام را برســانیم که هدف ما ارائه 
ســرویس بهتر با شــعار قدیمی مادیران یعنی »مادیران، نماد 
اطمینان« اســت. مدیر مدیر بازاریابی الکترونیــک مادیران با 
یادآوری اینکه برند مادیران سال هاست در زمینه لوازم خانگی 
که همواره تالش کرده ایم  فعالیت می کند، تصریح کرد: مردم محصوالت ما را با نماد اطمینان می شناسند، چرا

کاالی با کیفیت به مردم ارائه کرده و خدمات پس از فروش و ارتباط با مشتری داشته باشیم.
وی حضور مدیران مادیران در شهرستان ها و افتتاح فروشگاه های بیشتر را در راستای اطمینان بخشی بیش 
از پیش به مشتریان عنوان کرد و افزود: ما می خواهیم این اطمینان را به مردم بدهیم که هدف ما جلب رضایت 
مشتری است، طبیعتا قیمت نیز در این زمینه مؤثر است که با حمایت از نمایندگی ها و کنترل مستقیم قیمت ها 

تالش می کنیم قیمت نهایی و کیفیت محصوالت برای مشتریان همان چیزی باشد که انتظار آن را دارند.

نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان:

واردات، بازار سیب زمینی را آرام می کند

افتتاح نمایندگی جدید مادیران در اصفهان؛

قاچاق لوازم خانگی، دغدغه اصلی تولیدکنندگان

کردند؟ چند درصد متقاضیان تسهیالت تولیدی دریافت 

رئیس واحد بومی سازی شرکت فوالد مبارکه:

بیش از ۹۰ درصد نیازهای فوالد مبارکه از بومی سازی 
تامین می شود

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعام کرد:

کشور بهتر می شود شرایط 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: از مجموع حدود ۹ هزار واحد 
صنعتی در این استان نزدیک به نیمی از آنها تعطیلند و یا زیر ظرفیت و کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت 
در حال فعالیت هستند.   امیررضا نقش در آیین معرفی سرپرست سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان، با بیان اینکه امروز مشکالت و موانع واحدهای تولیدی استان اصفهان بسیار زیاد است 
اظهار داشت:بیش از چهار هزار واحد صنعتی در استان تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند که این تنها بخشی از 
مشکالت واحدهای صنعتی در استان اصفهان محسوب می شود. وی اظهار داشت: حدود هزار و ۶۰۰  طرح 
صنعتی باالی ۶۰ درصد نیمه تمام در استان اصفهان وجود دارد که این مشکالت بویژه در زمینه افزایش نرخ 
ارز از سال ۹۷ به بعد اتفاق افتاده است که این واحدها برای ادامه کار نیاز به کمک و ارائه تسهیالت دارند. وی 
با اشاره به اینکه ارائه تسهیالت و بویژه تسهیالت سرمایه ثابت از نیازهای ضروری این واحدهاست اضافه کرد: 
مجموعه استانداری در این زمینه اقداماتی خوبی انجام داده است و حرکت های خوبی آغاز شده که در مرحله اول 
طرح های نیمه تمام صنعتی را در استان ساماندهی شوند و در دستکم نیمی از این واحدها را در اهداف چهارساله 
قرار داده شده است که به یک وضعیت مشخصی برسند. نقش گفت: ۸۲۵ معدن فعال در استان اصفهان وجود 
دارد و اصفهان از این نظر مقام اول را در کشور به خود اختصاص داده است اما زنجیره این معادن کامل نیست و 

صنایع پایین دستی را ندارند و با مسایل و مشکالت خاص خود مواجه هستند.
به گفته وی،  محمل های قانونی خیلی خوبی برای حمایت از فعاالن اقتصادی در استان ایجاد و احیا شده است 
و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان به روز شده است و تعداد پرونده های بانکی در این ستاد به صفر رسیده 
است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان ادامه داد:جلسه های ستاد تسهیل استان بصورت 
هفتگی بیش از چهار تا پنج ساعته برای بررسی مشکالت بانکی واحدهای صنعتی و تولیدی برگزار می شده که این 
پرونده ها به صفر رسیده است و حدود چهل پرونده غیر بانکی باقیمانده که بطور تقریبی سر سامان پیدا کرده 
است. وی بیان کرد: اجرایی شدن این مصوبات یکی از مشکالت ما با بعضی از دستگاه های اجرایی بود که برخی 
از آنها زیر بار مصوبات ستاد تسهیل نمی رفتند که با حمایت قوه قضاییه، این دستگاه ها ملزم به پیروی از این 
مصوبات شدند و در زمان حاضر بیش از ۹۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اجرایی می شود 

و خیلی از مشکالت این واحدها و بویژه مسایل بانکی این واحدها را برطرف کرده است.
نقش گفت: ۲ ماه گذشته حدود ۶ کارخانه که تعطیل شده بود به چرخه تولید بازگشت.

در پایان این مراسم امیرحسین کمیلی به عنوان سرپرست جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
معرفی و از ایرج موفق مدیر کل سابق این سازمان قدردانی شد.

معاون هماهنگی  اموراقتصادی استاندار :

نیمی از واحدهای صنعتی استان اصفهان زیر ظرفیت در حال فعالیت هستند

خبر

دبیر کانون بانک های خصوصی کشور :

بانک ها برای پرداخت وام
 ۱۲۰ میلیونی ازدواج 

پول ندارند

رئیس اتحادیه میوه و سبزی اصفهان:

قیمت سیب زمینی به ۱۰ 
هزار تومان خواهد رسید

دورکاری برای بانک های
 خصوصی مجاز شد

خبر

خبر

خبر

ء
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سفر سرزده و غیر رسمی رئیس قوه قضائیه به اصفهان :

دستور قاطع رئیس عدلیه 
برای رفع تمام موانع تولید 

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

رئیــس قــوه قضائیــه گفــت: همــه 
بخش ها و دستگاه های کشور باید 
به این مهم توجه ویژه داشته باشند 
و امکانات خود را برای نیل به آن بسیج کنند و هر مسئله 
و معضلی کــه موجب توقــف تولید و خدمات رســانی 
می شــود را بزداینــد.  حجت االســالم والمســلمین 
محســنی اژه ای صبــح روز پنجشــنبه )۲۱ بهمــن( در 
حضوری ســرزده و ســفری غیر رســمی در مراسمی که 
به مناسبت ایام اهلل دهه فجر در دادگستری اصفهان 
برگــزار شــد، در جمــع قضــات و کارکنــان قضایی ایــن 
استان حضور یافت.رئیس عدلیه طی سخنانی در این 
مراســم ضمن گرامیداشــت ایام اهلل دهه فجر، به ذکر 
نکات و مواعظی در باب عظمت و فضیلــت ماه بزرگ 
خداوند، ماه رجب المرجب پرداخت. رئیس دستگاه 
قضا با بیان اینکه انقالب امام خمینــی)ره( انفجار نور 
بود و تمامی مستکبرین و فاجران را غافلگیر کرد گفت: 
حضرت امام خمینــی)ره( بدون اعتنا بــه قدرت های 
وقــت جهانــی و ســایر ملزومــات ظاهــری و متعــارف 
پیشبرد امر سیاست و حکمرانی از جمله دستگاه های 
اطالعاتی، نظامی و...، تنها با اتکا به خداوند متعال و 
عنصر متعالی دین و همچنین تکیه بر مردم دین باور، 
نظام جمهوری اسالمی را بنیان نهادند و سبب حیرت 
و شگفتی بسیاری از داعیه داران مبارزه با قدرت های 
سلطه گر شدند. محسنی اژه ای با اشاره به اینکه استان 
اصفهان حدود ۷۰ هزار شهید و جانباز و ایثارگر را تقدیم 
انقالب اسالمی کرده است، افزود: ما نتوانسته ایم آنگونه 
که شایسته مردم متدین و انقالبی استان اصفهان است 
به آنها خدمت کنیم لذا ضرورت دارد تمامی مدیران در 
تمامی بخش ها و سطوح بیش از پیش در راستای رفع 

مشکالت و نیازهای مردم گام بردارند.
رئیس قــوه قضاییــه با اشــاره بــه وجود مشــکالتی که 
کز قضایی اســتان  در جنبه های ســخت افزاری در مرا
اصفهان مشــاهده می شــود از مســئوالن این استان 
کز قضایی  خواســت تا هــر از چندگاهــی از مراجــع و مرا
اصفهان بازدیدهای میدانی داشته باشند و از نزدیک 
در جریــان کمبودهــا و کاســتی های اداری همــکاران 

قضایی ما قرار گیرند. رئیس عدلیه با اشــاره به بهبود 
وضعیت زندان اســتان اصفهان به لحــاظ امکانات و 
تجهیزات گفت: وضعیت زندان اســتان اصفهــان در 
گذشته از حیث امکانات و تجهیزات مطلوب نبود اما 
پس از بازدیدهای مسئوالن، مردم و خیرین اصفهانی 
از این زنــدان، آنها برای ارتقاء و بهبــود وضعیت زندان 
کنون  استان شان اقدامات مقتضی را انجام دادند و ا
گــون بــه شــرایط  وضعیت ایــن زنــدان از جهــات گونا
مناسب نزدیک شده اســت یعنی وقتی مردم دیدند 
مشکالت تا حدودی حل شد البته با وضعیت ایده ال 
فاصله داریم. حجت االســالم والمسلمین محسنی 
اژه ای تصریح کرد: بی تردید بهبود وضعیت اداراتی نظیر 
ک و پزشکی قانونی و... از حیث تجهیز  ثبت اسناد و امال
امکانات سخت افزاری در بهبود و ارتقاء خدمت رسانی 
به مردم و رضایت خاطر آنها تاثیر بسزایی دارد که این 

مهم با همت مسئوالن اجرایی استان اصفهان تحقق 
خواهد یافت.

رئیس دســتگاه قضــا با اشــاره بــه اهتمــام خــود برای 
آسیب شناســی فرآیندها و روندهــای موجــود در قوه 
قضاییه طی ۷ ماه اخیر گفت: باید تدابیری اتخاذ شود 
که نحوه جذب نیروهای مســتعد، انقالبــی و متدین 
در دســتگاه قضایی تســهیل و تســریع گردد و ما برای 
تحقق این مهم برنامه ویژه ای داریم که پیشبرد آن به 

معاون اول قوه قضاییه محول شده است.
رئیــس عدلیــه بــا اشــاره بــه جنــگ تلفیقــی و ترکیبی 
تحمیلی از ناحیه دشمنان به کشــور و مردم ما گفت: 
امروز مهمترین مسئله کشــور تقویت توان تولیدی و 
بنیه اقتصادی است و همه بخش ها و دستگاه های 
کشور باید به این مهم توجه ویژه داشته باشند و امکانات 
خود را برای نیل به آن بسیج کنند و هر مسئله و معضلی 

که موجب توقــف تولید و خدمات رســانی می شــود را 
بزداینــد. محســنی اژه ای با اشــاره به جنگ تحمیلی 
اقتصادی از ناحیه دشمنان به مردم و کشور ما گفت: 
با توجه به اینکــه در وضعیت جنگ اقتصادی به ســر 
می بریم لذا ضرورت دارد که شــرایط، قوانین، مقررات 
و دستورالعمل های ما نیز منطبق با وضعیت جنگی 

باشد.
رئیس قــوه قضاییه در پایــان با بیان اینکه مــردم ما به 
حق انتظار عدالت در همه زمینه ها، رفع تبعیض ها و 
توزیع درســت فرصت ها و امکانات را دارنــد، گفت: در 
شرایطی که به واسطه تحریم های ظالمانه دشمنان و 
برخی کاستی های مدیریتی، مردم ما در فشار معیشتی 
هستند باید همه دستگاه ها و بخش ها به تقویت توان 
تولیدی و اقتصادی کشور کمک کنند و این امر در زمره 

مهمترین اولویت های فعلی کشور است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان 
گفــت: باتوجــه به اینکــه قطــع ســوخت مــازوت 
هنــوز اعــالم نشــده اســت، نیروگاه هایی کــه از این 
نوع ســوخت  اســتفاده می کنند باید بهره گیری از  

فیلتراسیون را در دستور کار خود قرار دهند.
مهران زینلیان درباره مباحث طرح شده  در کارگروه 
فرعی کاهش آلودگی هوای استان اصفهان گفت : 
شــرکت پخش  وزارت نفت موظف است از شهریور 
سال آینده به منظور تامین سوخت استاندارد برای  

عرضه  گازوییل یورو۴ در اصفهان  اقدام کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان 
تصریح کــرد:  با توجه به اینکه میــزان تبخیر بنزین 
در جایگاه هــای ســوخت بنزیــن یــک عــدد قابــل 
توجهی اســت لــذا نصــب ســامانه کهاب)کاهش، 
هدایت، انتقــال و بازیافت بخار بنزیــن ( که هدف 

کاهش از دست رفتن بخار بنزین در مراحل مختلف 
ســوختگیری را دارد،الزم االجراســت و قرار شــد در 
جهت کاهش آلودگی هوا و صرفه جویی اقتصادی 

اقدام شود.
زینلیان گفت: جــدی گرفتن معاینه فنــی خودرو 
توسط شــهرداری اصفهان و ایجاد طرح زوج و فرد 
در رینگ دوم و سوم و بسترسازی آن و نیز پیام های 
هشــدار دهنده و ارســال اخذ جریمه از دیگــر موارد 

مطرح شده در این نشست بود.
وی اضافــه کــرد: همچنیــن در خصــوص تکالیف 
شــرکت گاز و  توجــه بــه کاهــش تولیــد گاز در پیک 
مصرف موجب شده است که  چرخه سوخت مورد 
نیاز توسط شــرکت گاز با کمک شرکت ملی پخش 

نفت انجام شود.
معــاون عمرانــی اســتاندار اصفهــان همچنیــن با 
اشــاره به ناوگان حمل و نقل عمومی بیان داشت: 
شهرداری باید بررســی الزم را انجام دهد و  از اعتبار 
موجود ناشی از عوارض آالیندگی صنایع که  دولت 
پرداخت می کند برای کاهش آلودگی هوا  استفاده 
کنــد. کارگــروه فرعــی کاهــش آلودگــی هــوا اســتان 
اصفهان با دبیری  سازمان حفاظت  محیط زیست 

و مسوولیت استانداری برگزار می شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان 
گفت: دولــت و شــهرداری ها نباید نگاه ســودآوری 
نسبت به بافت فرسوده داشته باشند تا با استفاده از 
ظرفیت شهروندان طرح بازآفرینی شهری اجرا شود.

مصطفــی خضــری  در مراســم افتتاح ســاختمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنــی شــهرداری گوگــد با 
اشاره به تشــکیل انقالب اسالمی بر مبنای معارف 
دین و اســالم، اظهــار کــرد: در طــول دوران انقالب 
اسالمی هر جا مردم پای کار آمدند موفق شدیم که 
دفاع مقدس نمونه بارز آن است که در مقابل رژیم 

بعث عراق در میدان جنگ پیروز شدیم.
وی افزود: مشکالت اقتصادی کشور ناشی از عدم 
حضور مردم در عرصه اقتصاد مقاومتی و اجرا نشدن 
اهــداف انقــالب اســت و بــا اراده دولــت و مجلس و 
همکاری مردم سنگر اقتصادی را نیز فتح خواهیم 

کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری 
اصفهان با بیان اینکه اجرای طرح بازآفرینی شهری 
کیــد کــرد:  همــکاری شــهروندان را می طلبــد، تأ

شــهرداری ها به نفــع شــهروندان در اجــرای طرح 
بازآفرینی بافت فرسوده کار کنند.

وی گفت: دولت و شهرداری ها نباید نگاه سودآوری 
نسبت به بافت فرسوده داشته باشند تا با استفاده از 
ظرفیت شهروندان طرح بازآفرینی شهری اجرا شود.

خضری اضافه کرد: کارفرمای اصلی بافت فرسوده 
شهروندان هستند و الزم است شــهرداری شرکت 
تعاونی تشکیل دهد تا مالکان بافت فرسوده عضو 
شــوند و شــهرداری با طرح تشــویقی صدور پروانه 
ســاختمانی رایگان و دولت با پرداخت تسهیالت 
بدون بهره موجب تشــویق و جذب شهروندان در 

اجرای طرح شوند.

رئیس کمیســیون عمران، معماری و شهرســازی 
شــورای اسالمی شــهر اصفهــان گفت: بازگشــایی 
گلوگاه هــا در محله هــای اصفهــان از موضوعــات 
مهمی است که محرک توسعه خواهد بود و نقش 
بسزایی در رشــد محله ها دارد، با اجرای این طرح 
تا حــدودی از ضعف های بافت فرســوده شــهر نیز 
کاسته می شود. رسول میرباقری در خصوص نهضت 
آزادسازی گلوگاه های اولویت دار مناطق پانزده گانه 
اصفهان، اظهار کرد: مدیریت شهری در دوره ششم 
محله محوری را در دستور کار قرار داده است و یکی از 
کید  موضوعاتی که در راستای محله محوری بر آن تا
شده است، بازگشایی گلوگاه ها به ویژه در مناطق 
مرکزی شهر است تا چالش ها، معضالت و بار ترافیکی 

در این مناطق رفع شود.
وی ادامه داد: بر اســاس بررســی های انجام شده، 
اولویــت بازگشــایی گلوگاه هــای شــهر اصفهــان به 
ع وقت، به تدریج و در  سه دسته بازگشایی در اســر
سال های آینده تقســیم می شــود، در این دوره به 

ویژه در ســال جدید تصمیم بر کاهش هزینه های 
جانبی و غیرضروری داریم تا بتوانیم برای بازگشایی 
گلوگاه ها در محله های مختلف شهر اقدامات الزم 
را انجام دهیم. رئیس کمیسیون عمران، معماری 
و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره 
به معضالتی که گلوگاه هــا برای شــهروندان ایجاد 
می کند، خاطرنشان کرد: به طور مثال در محدوده 
خیابان احمدآباد روبه روی مهدیه گلوگاهی وجود 
دارد که سبب ایجاد ترافیک می شود که با آزادسازی 
یک یا دو خانه می توان به رفع این گلوگاه ها کمک 
کنان محل و ســایر شــهروندان  کرد تا آســایش ســا
تأمین شــود. وی افزود: از جمله دیگر گلوگاه هایی 
که شهروندان را دچار مشکل کرده است می توان به 
گلوگاهی که در کوچه "جــوزدان" روبه روی خیابان 
کنان محله  میردامــاد وجــود دارد، اشــاره کرد؛ ســا
گر  از عبــور و مرور زیــاد در این منطقه رنــج می برند، ا
گلوگاه های این منطقه آزادســازی شــود، آســایش 

شهروندان فراهم خواهد شد.
کیــد کــرد: در هم اندیشــی بــا اعضای  میرباقــری تا
شــورای اسالمی شــهر اصفهــان به ویــژه اعضــای 
کمیســیون شهرســازی، عمــران و معماری بــر آغاز 
نهضت بازگشــایی گلوگاه ها در مناطق پانزده گانه 
کید شــد تا بــا تالش در این مســیر  شــهر اصفهان تا
زمینه آسایش شــهروندان و کاهش بار ترافیکی در 

گلوگاه ها فراهم شود.

کنون شــرکت گاز اســتان  از ابتدای ســال جــاری تا
اصفهــان بــا بهینــه ســازی کــردن ۳ هــزار واحــد 

موتورخانه در جایگاه شرکت های برتر قرار گرفت.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان با اشــاره به شــتاب 
گرفتن بهینه ســازی موتورخانه ها در ســال جاری 
کنون بیش از سه هزار واحد  گفت: از ابتدای سال تا
موتورخانه در استان بهینه سازی شــده که پس از 
ارزیابی و بررسی کارشناسی، منجر به کاهش مصرف 
۳۴ درصــدی گاز در موتورخانه هــای بهینه شــده 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته شد.
سید مصطفی علوی با بیان اینکه موتورخانه های 
بهینه شده، بخش کوچکی از مشترکان گاز را تشکیل 
می دهنــد، بــر رعایــت مباحث مدیریــت انــرژی در 
ساخت و سازها، لزوم اهتمام بیشتر ادارات دولتی 
و عمومی به مصرف بهینه انرژی و اجرای طرح های 

مدیریت مصرف انرژی در صنایع به منظور کاهش 
کید کرد. وی رکورد شکنی  مصرف گاز در اســتان تا
مصرف گاز در بخش خانگی در زمستان امسال اشاره 
کرد و افزود: مصرف بهینه و منطقی گاز در بخش های 
صنعتی، اداری و تجاری ضرورتی گریز ناپذیر است 
که در صورت بی توجه به آن، مدیریت توزیع گاز در 

سال های آتی را به چالش خواهد کشید.

 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان :

نیروگاه های با سوخت مازوت 
کنند در اصفهان باید از فیلتراسیون استفاده 

 معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان:

استفاده از ظرفیت شهروندان در اجرای طرح بازآفرینی

گلوگاه ها محرک رشد و توسعه در محالت شهر گشایی  باز

شرکت گاز استان در جایگاه شرکت های برتر:

بهینه شدن سه هزار واحد موتورخانه در استان اصفهان

شهرک صنعتی رازی شهرضا با ظرفیت اشتغال 
۱۲ هزار نفر یکی از بزرگترین شهرک های صنعتی 
کشور است. مدیر شهرک های صنعتی جنوب 
اســتان گفت: این شــهرک ۹۷۳ هکتار وسعت 
دارد و ۶۵۰ واحد صنعتی شــیمیایی و فلزی در 
قالب ســه بخش در آن مســتقر اســت که از این 

تعداد واحد صنعتی ۳۸۰ واحد آن فعال است. 
مرتضی شــفیعی افزود: پســت بــرق ۲۳۰ به ۶۳ 
کیلو ولت و ۶۳ به ۲۰ کیلو ولت، اتصال به خطوط 
ریلی، قــرار گرفتن در کنار محور ۶ خطه شــمال 
به جنوب کشــور، خط انتقال پســاب و تصفیه 
خانه پســاب فاضالب، پد بالگرد و دو ایســتگاه 
گاز از امکانات و زیر ســاخت های موجود در این 
شهرک است.  تا دوسال آینده اولین منطقه ویژه 
اقتصادی اســتان مقابل این شــهرک ســاخته 
می شود. در حال حاضر شهرســتان شهرضا ۵ 

منطقه و ۳ شهرک صنعتی دارد.

در آســتانه چهــل و ســومین ســالگرد پیــروزی 
انقــالب اســالمی جمعی از بســیجیان آبفــای 
استان اصفهان در ویژه برنامه »نذر خون« شرکت 
کردند.  در این حرکت خداپسندانه که به همت 
پایــگاه مقاومــت بســیج شــرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان صورت گرفت نزدیک به ۶۰ نفر 
از بسیجیان شرکت با حضور در مرکز انتقال خون 
اســتان اصفهان بخشــی از خــون خــود را برای 
استفاده بیماران نیازمند اهدا کردند.  کارکنان 
و بســیجیان آبفای اســتان اصفهان همواره در 
کز و  طول سال  به صورت گروهی با مراجعه به مرا
پایگاه های اهدای خون در سراسر استان بخشی 

از خون خود را اهدا می کنند. 

باحضور سرپرست شرکت مادر تخصصی عمران 
شهرهای جدید طرح آبرســانی به اراضی غرب 
شهر جدید بهارســتان افتتاح شــد.  به گزارش 
روابط عمومی شــرکت عمران بهارســتان، این 
شــرکت برای اجرای این طرح شامل ۳۷۰۰ متر 
شــبکه گذاری آب و ۵۷۰۰ متر شــبکه فاضالب 
حــدود ۳۰۰ میلیارد ریــال هزینه کرده اســت. با 
افتتاح این طرح حدود ۳۰ هزار نفر از جمعیت این 
منطقــه از مزایــای آن بهره منــد خواهند شــد. 
دکتر علیرضا جعفری همراه با هیئتی همچنین 
در این سفر از شهر جدید بهارستان و طرح های 
عمرانی این شهر از جمله مســکن مهر بازدید و 
با حضور در گلزار شــهدای گمنام بهارســتان با 
آرمان های شهدای عظیم الشان تجدید میثاق 
کردند. وی سپس با حضور در دفتر امام جمعه 
بهارســتان در دیدار با حضرت حجت االســالم 
و المســلمین تــاج زاد، امام جمعه این شــهر به 
بررسی مســائل فرهنگی، اجتماهی و مذهبی 
شــهر پرداختند. دکتر جعفری و هیــات همراه 
همچنین در این سفر در جریان روند پیشرفت 
اجرای طرح کالن مترو  و دیگر طرح های عمرانی 
بهارســتان قرار گرفت. بهارســتان؛ اولین شــهر 
جدید پــس از انقــالب اسالمی اســت کــه در ۱۵ 
کیلومتری جنوب کالنشهر اصفهان واقع شده 
کنون با جمعیتی بالغ بر یکصدهزار  است و هم ا

نفر، همچنان در مسیر توسعه در حر کت است.

فرماندار اردستان گفت: شرکت ملی مس یک 
معدن طــال در منطقه ماهور اردســتان کشــف 
کــرده اســت. حمیدرضــا تأملــی بــا بیان اینکه 
کتشــافات شــرکت ملی مس در  خوشبختانه ا
منطقــه ماهــور اردســتان درخصــوص معدن 
طال منتــج به نتایج خوبی شــده اســت افــزود: 
امیدواریــم بــه زودی مجوز هــای الزم بــرای 
بهره برداری از سوی ســازمان صنعت معدن و 
تجارت صادر شود. وی با بیان اینکه سال های 
گذشــته هم خبر های خوبی درخصوص رونق 
اقتصاد معدنی اردستان داشتیم که می تواند 
آینده ایــن شهرســتان را پــر رونق کند گفــت: با 
توجه به وضعیت منابع آبی محدود شهرستان، 
انتظار داریم شــرکت ملی مس با حمایت های 
مســئوالن شهرســتان اردســتان نســبت بــه 
تأمین آب پروژه های معدنی خود در اردستان 
از محل خط انتقــال آب خلیج فــارس به فالت 

مرکزی ایران اقدام کند. 

خبر خبر

استان

خبر

محمدیاســر طیب نیا در آیین آغاز عملیات اجرایی 
پروژه هــای توســعه شــرکت فــوالد هرمــزگان گفت: 
فوالد مبارکه با اجرای طرح توسعه ای در هرمزگان در 

راستای محرومیت زدایی و اشتغال زایی اقدام می کند.
همزمان با چهل و سومین ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی آیین آغاز 
عملیــات اجرایی پروژه های توســعه شــرکت فــوالد هرمــزگان با حضور 
مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکــه، مدیــر روابــط عمومی این شــرکت، 
استاندار هرمزگان، نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی و 

مسئوالن استانی برگزار شد.
کثری در توسعه استان  شرکت فوالد هرمزگان در راستای ایفای نقش حدا
هرمزگان و تبدیل شدن این استان به قطب اصلی فوالد کشور به عنوان 
یکی از شــرکای بزرگ طرح تولید ۱۰ میلیون تن فوالد در شــرکت ســتاره 
سیمین هرمز مشارکت و ســرمایه گذاری کرده است. فوالد هرمزگان با 
خرید ۳۰ درصد دیگر از ســهام شرکت ۱۰ میلیون تنی ستاره سیمین در 
مهرماه ســال جاری، با بیش از ۵۱ درصد، ســهام دار اصلی این شــرکت 
تازه تاسیس شــده اســت که با راه اندازی آن اســتان هرمزگان به یکی از 
قطب های اصلی و محوری تولید فوالد در کشــور تبدیل خواهد شد و 

اشتغال زایی چند هزار نفری را به همراه دارد.

فاز اول این طرح با ســاخت مگا مدول احیا مستقیم با تولید ۱ میلیون 
و ۷۰۰ هزار تن آهن اسفنجی در ســال، همزمان با پروژه های توسعه ای 
فوالد هرمزگان، آغاز شد. همچنین پروژه های نصب لنس های ساید 
وال کوره های قوس الکتریکی با ســرمایه گذاری ۱۶۰ میلیــارد تومانی و 
افزایش ۱۲۰ هزار تنی تولید تا پایان سال جاری در فوالد هرمزگان به بهره 

برداری خواهند رسید.
         صنعت فوالد از ثمرات مهم پیروزی انقاب

محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در آئین آغاز عملیات 
اجرایی پروژه های توسعه شرکت فوالد هرمزگان اظهار کرد: در چند دهه 
اخیر به میمنت پیروزی انقالب اسالمی، کشور مسیر توسعه صنعتی را 
شتاب بخشیده است و صنعت فوالد از ثمرات مهم پیروزی انقالب است. 
وی با اشــاره به اینکه جایگاه فوالد کشــور با پیروزی انقالب اسالمی به 
جایگاه دهم جهانی رسید، گفت: پیش از انقالب، صنعت فوالد کشور 
رتبه ۳۵ با تولید یک میلیون تن داشت که پس از پیروزی انقالب به ۳۰ 

میلیون تن رسید و رتبه دهم جهانی قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه ظرفیت تولید ۴۵ میلیون تن 
فوالد مشروط به فراهم سازی زیرساخت ها در کشور فراهم است، بیان 
کرد: صنعت فوالد، صنعتــی مادر و زیربنایی اســت و هرجا این صنعت 

شکل بگیرد نیروی انسانی به سرمایه انسانی بدل می شود.
         افتخار بومی سازی نود درصدی

وی با اشــاره به اینکه با پیــروزی انقالب، شــرکت های بزرگ فــوالدی از 
وابستگی به خارج رها شدند، بیان کرد: امروزه مفتخر هستیم ۹۰ درصد 
تجهیزات و قطعات صنایع فوالدی با بومی ســازی و تکیه بر تخصص 

متخصصان داخلی تولید می شود.
طیب نیا با اشاره به تاریخچه شرکت فوالد هرمزگان، گفت: بیش از یک 
دهه از فعالیت شــرکت فوالد هرمــزگان می گذرد و این شــرکت امــروزه از 

ظرفیت اسمی تولید ۱.۵ میلیون تن تختال عبور کرده است.
کید بر توســعه، محرومیت زدایی و فراهم کردن بســتر اشتغال  وی با تا
در کشــور، تصریح کــرد: مفتخریم کــه اعالم کنیــم در صنعت فــوالد به 
خودکفایی رســیدیم و به غیر از برخی از محصوالت خــاص فوالدی به 

توسعه دست یافتیم.
         فوالد به وسعت ایران

کید بر ظرفیت موجود در شــرکت  مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه بــا تا
فوالد هرمزگان، گفت: در شرکت فوالد مبارکه در راستای تحقق توسعه 
به وسعت ایران تالش می کنیم و پس از سه دهه، تولید فوالد از سنگان تا 

هرمزگان و سایر استانهای دیگر را فراهم کردیم.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری نیازمند پیش شرط هایی است، گفت: 
دید وسیع مسئوالن در اســتان هرمزگان ما را به سرمایه گذاری ترغیب 
می کند. با رفع موانع، شرکت فوالد مبارکه بستر سرمایه گذاری را با هدف 

گام دوم انقالب دنبال می کند.
         هرمزگان بهترین ظرفیت سرمایه  گذاری را دارد

طیب نیا در چندین محور شرایط توسعه و سرمایه گذاری توسط شرکت 
فوالدمبارکه را اعالم کرد و افزود: استان هرمزگان بهترین ظرفیت برای 
ســرمایه گذاری دارد و محــور نخســت ســرمایه گذاری در این اســتان در 
پایین دست و مواد اولیه است و در فاز دوم سرمایه گذاری در بخش آهن 

اسفنجی در اولویت قرار دارد.
وی با بیان اینکه حوزه های زیرساختی کشــور نیازمند سرمایه گذاری 
اســت، اظهار کرد: انتقال آب از خلیج فارس به فالت مرکزی در مراحل 
کارشناسی است و با سرمایه گذاری شرکت فوالدمبارکه توسعه نیروگاه 

را در نظر داریم.

رئیس هیأت عامل ایمیدرو گفت: برقراری مجدد مصوبه 
هیأت وزیران مبنی بر اختصاص یک میلیون و ۷۵۰ هزار 
تن سنگ آهن به شرکت ذوب آهن را پیگیر هستیم که به 

زودی انجام می شود. 
وجیه اهلل جعفری، در حاشیه سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران، 
اظهار کرد: نوع ماده اولیه مورد نیاز تولید در ذوبآهن اصفهان اختصاصی است 

و برخی از معادن کشور آن را دارا هستند.
وی افزود: سال گذشته تالش کردیم با ذوب آهن یک بسته تامین مواد اولیه 
آماده کنیم که هنوز هم پیگیر آن هستیم تا بتوانیم برای تامین مواد اولیه این 

کارخانه مادر صنعتی برنامه ریزی عملیاتی داشته باشیم.
رئیس هیأت عامل ایمیدرو اضافه کرد: تنظیم قراردادهای بلندمدت برای تامین پایدار مواد اولیه از معادنی که 

کتشافات جدید را در دستور کار  با این کارخانه همخوان هستند و همچنین ا
داریم. وی تصریح کرد: معدن ققنوس به سازمان صمت استان و معاونت 
امور معدنی برمی گردد، اما ایمیدرو هم به عنوان سازمان توسعه ای هر کمک و 
حمایتی که بتواند برای تامین پایدار مواد اولیه ذوب آهن و جلوگیری از تعطیلی 

معدن داشته باشد، انجام می دهد.
جعفری خاطرنشان کرد: تالش داریم در بخش هایی که محدوده های معدنی 
کتشاف، قرارداد خرید تضمینی بین  فعال وجود دارد از طریق پهنه ها، پروانه ا
کتفا کرد  که تنها به یک روش نباید ا واحدهای خصوصی و... عمل کنیم، چرا

که این موضوع هم نیازمند هماهنگی است.
وی اظهار کرد: برقراری مجدد مصوبه هیئت وزیران مبنی بر اختصاص یک 

میلیون و ۷۵۰ هزار تن سنگ آهن به این شرکت را پیگیر هستیم که به زودی انجام می شود.

محرومیت زدایی و اشتغال زایی از اهداف فوالد مبارکه 

رئیس هیأت عامل ایمیدرو:

پیگیر اختصاص سنگ آهن به ذوب آهن هستیم

خبر

خبر

با3۸۰ واحد صنعتی فعال:

شهرک صنعتی رازی، 
محور توسعه صنعتی جنوب

 استان اصفهان 

حضور پرشور بسیجیان 
آبفای استان اصفهان 
در برنامه »نذر خون«

بهره برداری از طرح
 آبرسانی اراضی غرب

 بهارستان

کشف معدن طال 
در منطقه ماهور اردستان
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جامعه4 12 فوریه     2۰22
پایان جدال بر سر »سندرسمی وسایل نقلیه«؛   

برگ سبز پلیس کافی است
چند روز پیش بود که بازهم »سند 
رسمی وســایل نقلیــه« یــا همــان 
»برگ ســبز« در خبرها مــورد توجه 
قرار گرفت، توجهی که این بار دلیلش نه ابهام آفرینی 
دوباره دفاتر اسناد رسمی بلکه مصوبه ای بود که دولت 
کید کرد که ســند صادر شــده از سوی  صادر و در آن تا
پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان سند رسمی خودرو 
است؛ تصمیمی که به نظر می رسد باالخره بر کشمش 
میان پلیس و دفاتر اســناد رســمی به نفع مردم پایان 
داده است. معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس 
راهنمایــی و رانندگــی در این خصــوص توضیحاتی را 

داده است. 
به گزارش ایسنا، اوایل هفته جاری بود که هیات وزیران 
با پیشنهاد وزارت کشور درخصوص الیحه اصالح ماده 
)۲۹( قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی بر تعیین 
کز تعیین شده  تکلیف نقل و انتقال وسایل نقلیه به مرا
توسط نیروی انتظامی موافقت کرد. الیحه ای که به 
هیات وزیران ارجاع شده و هدف از آن با هدف یکپارچه 
سازی فرآیند نقل و انتقال خودرو، ضرورت تسهیل و 
تسریع امور مربوط به آن و پرهیز از فرآیندهای طوالنی 
و پیچیده صدور اسناد مالکیت و نقل و انتقال اسناد 

خودرو و تمرکز آن در مرجع واحد، اعالم شد.
این الیحه مشــتمل بر احکام مترتب بــر فرآیند نقل و 
انتقال خــودرو از قبیل تعیین تکلیف چگونگی ثبت 
مالکیت، نقــل و انتقــال، تنظیم اســناد رهنــی، اخذ 
مالیات، عوارض و ســایر موارد مرتبط است که با بهره 
گیری از تجارب سایر کشــورها و با استفاده از ظرفیت 
نیروی انتظامی برای انجام این امور بــه ویژه از حیث 
احراز اصالت خودرو و هویت خریدار و فروشنده، تهیه 
و تدوین شده و تصویب و اجرای آن، موجب حذف یا 
کاهش هزینه های اضافی مترتب بر نقل و انتقال خودرو 

برای مردم شده است.
به موجب این الیحه، متعاملین وسیله نقلیه موتوری 
یا نمایندگان قانونی آنان مکلفند بــرای نقل و انتقال 
کز تعیین شده توسط نیروی  وسایل نقلیه خود به مرا
انتظامی جمهوری اسالمی ایران، مراجعه و درخواست 
خود را در ســامانه شــماره گذاری ثبت کنند و پلیس 
راهور هم پس از بررســی اصالت وسیله نقلیه، هویت 
متعاملیــن و اقامتگاه خریــدار، پرداخــت جریمه ها و 
دیون معوق شامل هرگونه مالیات یا عوارض تعیین 
شده وسیله نقلیه موتوری موضوع معامله، اقدام به 
ک به  نــام آخرین مالک، نصــب بر روی  اختصاص پال
وســیله نقلیه و صــدور ســند مالکیت رســمی و کارت 

شناسایی وسیله نقلیه می کند.
گرچه پیــش از این نیــز و از ســوی مســئوالن مختلف 
بر رســمی و کافی بودن ســند صــادره از ســوی پلیس 
کید شــده بود، امــا همچنان برخــی از دفاتر اســناد  تا
رســمی بر ضرورت ثبت ســند خودرو در ایــن دفاتر نیز 
کیــد داشــتند، موضوعــی کــه موجب ســردرگمی و  تا
البته پرداخت هزینه ای مضاعف از سوی مردم به این 
دفاتر شده بود و به نظر می رسد تصمیم هیات وزیران 

بتواند به این حواشــی پایــان دهد. در همین راســتا، 
سرهنگ عین اهلل جهانی، معاون اجتماعی و فرهنگ 
ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی نیز توضیحاتی را 

ارائه کرده است.
         برگ ســبز؛ سند رســمی و کافی برای وسایل 

نقلیه 
جهانی در گفت وگو با ایسنا، دراین باره گفت: همانطور 
که می دانید و قبال هم بارها اعالم شــده بود، برگ سبز 
صادر شــده از سوی پلیس سند رسمی وسیله نقلیه 
اســت. خوشــبختانه دولت نیز در مصوبــه اخیر خود 
بر این موضوع تاکید کرد. نظر و  مصوبه دولت این بود که 
پلیس راهنمایی و رانندگی برای وسایل نقلیه موتوری 
ک صادر کند و البته قبل از  ســند مالکیت، کارت و پال
تمام این موارد وسیله نقلیه را به لحاظ اصالت و ارکان 

به طور کامل بررسی کند. 
وی ادامــه داد: پلیــس بــا توجــه بــه بانــک اطالعاتــی 
که برابر قانــون در اختیــار دارد، قبــل از خریــد و فروش 
رســمی خودرو مــواردی ماننــد ارکان خودرو، شــماره 
شاسی و بدنه و...، ســرقتی بودن، دارای ممنوعیت 
معاملــه، بدهــی و دســتورات و پرونده هــای قضایی 
و... را به طور تخصصی بررسی می کند و در صورتی که 
تمام این موارد مورد تایید باشد نسبت به صدور سند 

رسمی خودرو یا همان برگ سبز اقدام می کند.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و 
کید بر اینکه مصوبه اخیر دولت نیز بار دیگر  رانندگی با تا
ثابت کرد که سند صادره از سوی پلیس سند رسمی و 
کافی برای وسایل نقلیه اســت، گفت: طبیعی است 
که دیگر نیازی نیست برای یک وسیله که منقول هم 
هست دوتا سند بگیریم. هدف ما کاهش هزینه های 
مردم اســت و از این رو اعالم می کنم که برگ سبز برای 

فروش خودرو کافی است و در واقع سند رسمی خودرو 
محسوب می شود که برابر قانون از سوی پلیس صادر 

می شود.
         به حرف دالل ها گوش نکنید!

جهانی درباره اینکه برخی از آژانس های خرید و فروش 
کید بر ثبت سند خودرو  خودرو یا دالالن همچنان تا
در دفاتر رســمی دارند، گفت: پلیس براســاس قانون 
عمل کــرده و صحبت می کند. مــا نمی توانیم چیزی 
خارج از قانون را بگوییم و در همین راستا نیز به مردم 
اعالم می کنم که به چنین حرف هایی توجه نکنند. بر 
ک، مراجعه به  اساس ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و امال
دفاتر اسناد رسمی برای اموال غیر منقول از جمله زمین، 
باغ، مغازه و خانه الزامی است ولی مراجعه به این دفاتر 
درخصوص ثبت اموال منقول الزامی نیست. خودرو 
هم جزو اموال منقول است و همانطور که کسی فرش و 
یخچال فریزر و... را در دفاتر اسناد رسمی سند نمی زند، 

پس نیازی به سند زدن خودررو هم نیست. 
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی 
و رانندگی ادامه داد: وقتی معامله ای انجام می شــود 
و توســط پلیس بــرای آن ســند صــادر می شــود دیگر 
نیازی به مراجعه با دفاتر رسمی و دریافت سند مجدد 
ک و  وجــود نــدارد. وی درباره هزینه های تعویــض پال
کز  شماره گذاری نیز به ایسنا گفت: تمام هزینه های مرا
ک و شماره گذاری بر اساس قانون است و  تعویض پال

هزینه ای اضافه دریافت نخواهد داشت.
جهانــی در مــورد پرداخــت مالیــات نیــز اظهارکــرد: با 
توجه به اینکــه در هر معاملــه ای مالیــات آن هم باید 
پرداخت شود، در خودرو هم باید مالیات آن پرداخت 
شود که این موضوع ارتباطی با پلیس ندارد و مربوط 
به ســازمان امور مالیاتی اســت. هماهنگی الزم نیز با 

سازمان امور مالیاتی کشور انجام شــده تا افراد قبل از 
نوبت گیری بتوانند مالیات معوقه را پرداخت کنند. 

         مبایعه نامه بهتر از وکالت نامه
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی 
و رانندگــی همچنین بــه معامله کنندگان خــودرو نیز 
توصیه کرد که از مبایعه نامه در هنگام خرید و فروش 
خودرو استفاده کنند و افزود: بهتر است قبل از خرید 
و فروش خودرو یک مبایعه نامه تنظیم شود. مبایعه 
نامه دستی است اما اهمیت زیادی دارد و باید نحوه 
پرداخــت پــول و جزئیــات معاملــه در آن قیــد شــود. 
می توان گفت که مبایعه نامه ارزش بیشتری نسبت 
به وکالت نامه دارد. برخی به جای مبایعه نامه، وکالت 
دهند، چند مشــکل به وجود می آید، نخست اینکه 
در صورت فوت یکــی از طرفین معامله، وکالت باطل 
گر از لحاظ ذهنــی برای یکی  می شــود، در وهله دوم ا
از طرفین معامله مشــکلی وجود بیاید و بیمــار روانی 
شوند، وکالت باطل خواهد شد؛ همچنین در صورتی 
که وکالت، بالعزل نبوده باشد، موکل به راحتی قادر به 

عزل وکیل خود خواهد بود.
جهانی در پایان در مورد اضافه شدن عبارت رسمی به 
ســندهای صادر شــده از ســوی پلیس نیز گفت: این 
عبارت چندماهی است که به سندهای صادر شده 
از سوی پلیس اضافه شده، البته سندهای قبلی نیز 
همین اعتبار را دارند و تنها عبارت رسمی به سندهای 

جدید اضافه شده است.
حاال باید دیــد که تصمیــم دولــت می تواند بــه اصرار 
دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند خودرو در این دفاتر 
خاتمه دهد یا در آینده نیز بار دیگر بهانه ای جدید برای 
زیر ســوال بردن یک تصمیم قانونی که بــه نفع مردم 

تصویب شده، مطرح می شود.

گزارش

بیش از ۲۰۰ نفر از اســاتید دانشــگاه ها، فعاالن 
محیــط زیســت و شــخصیت های فرهنگــی 
استان اصفهان در نامه ای به استاندار اصفهان 
خواســتار حفظ پایداری جریان آب زاینده رود 
و تأمین هرچند اندک نیاز زیست محیطی این 

رودخانه شدند. 
کنندگان ایــن نامــه، خواســتار حفــظ  امضا
پایداری جریان زاینده رود و تأمین هرچند اندک 
نیاز زیست محیطی در بازۀ زمانی اتمام تحویل 
آب به کشاورزان شرق تا زمان رهاسازی مجدد 

در نیمۀ فروردین ۱۴۰۱، شدند.
         در این نامه آمده است:

» زاینــده رود، اصلی تریــن رودخانــۀ فــالت 
مرکزی ایران است که در تمام طول سال جریان 
کنــون بــه علــت بارگذاری هــای  داشــته، هــم ا
بی رویه به ویژه در باالدست و کمبود شدید آب، 
به خشک رودی بدل شده است. شهر تاریخی 
اصفهان که به برکت جریــان دائمی زاینده رود 
شکل گرفته، بالیده و به پایتخت فرهنگی ایران 
ارتقــاء یافتــه، در هیــچ زمانــی به انــدازه دوره 
کنونی در معرض آسیب های زیست محیطی و 
گسترش بی قاعده و تغییر کاربری اراضی فراتر از 

کولوژیک نبوده است. توان ا
متأسفانه طی سالیان اخیر، تبدیل زاینده رود 
و زیست بوم طبیعی آن به کانال موقت آبرسانی 
و قطع و وصل مکرر جریان و خشکاندن ادواری 
زاینده رود و نابودی میلیاردها زیستمند حریم 
و بستر رودخانه، به رویه ای عادی تبدیل شده 
ک افت آبخوان ها و  است و از آثار منفی و خطرنا
بروز پدیده بازگشت ناپذیر فرونشست زمین در 
شهر اصفهان که حیات در این شهر را در معرض 

تهدید جدی قرار داده، غفلت شده است.
یکــی از مصادیــق بارز ایــن رویــۀ تکــراری کــه 
بی شک تخطی از قانون هم محسوب می شود، 
حذف ســهم پایــداری جریــان رودخانــه و نیاز 
زیســت محیطی در ســال آبی جاری، بــا وجود 
تصویب در کارگروه ســازگاری با کم آبی اســتان 
است. این در حالی است که سرعت و گستردگی 
بروز و پیشروی بحران هایی که تنها به بخشی 
از آنها اشاره شد، به حدی است که برای نجات 
اصفهــان فرصــت چندانــی وجــود نــدارد و در 
صورتی که فورا بــرای جریــان دائمی زاینده رود 
تصمیم گیری نشود؛ شــاید برای همیشه باید 
نگــران قضــاوت تاریــخ و نســل های آینــده بــه 

عملکرد خود باشیم. 
گرچــه، حفظ جریــان پایــدار در زاینــده رود به  ا
معنای حل همه مسائل نیست ، ولی بی شک 
اولیــن و مهم تریــن گام اســت؛ گامی کــه بایــد 
برداشته شود تا طبیعت به ما مجال برداشتن 
گام های بعدی را بدهــد. گامی در جهت ایجاد 
روحیۀ امید و همکاری و درک مشترک در تأمین 
نیاز زیســت محیطی و باور به امکان پذیر بودن 
حفظ جریانی حداقلی ولی دائمی در زاینده رود 

به صورت طبیعی«.
کنندگان این درخواست براساس دالیل  امضا
زیر خواســتار حفظ پایداری جریــان زاینده رود 
و تأمین هرچند انــدک نیاز زیســت محیطی در 
بازۀ زمانی اتمام تحویل آب به کشاورزان شرق 
تــا زمــان رهاســازی مجــدد در نیمــۀ فروردین 

۱۴۰۱ شدند:
» _ در بســیاری از اســناد و قوانین باالدســتی از 
جمله اصل ۵۰ قانون اساســی، سیاســت های 
کلــی محیــط زیســت و منابــع آب ابالغــی مقام 
معظــم رهبــری، قانــون حفاظــت، احیــاء و 
مدیریت تاالب های کشور، آیین نامه جلوگیری 
از تخریــب و آلودگــی غیرقابــل جبــران تاالب ها 
و مصوبــات هیئــت دولــت؛ بــر اهمیــت حفــظ 
محیط زیست و تأمین نیاز آبی زیست محیطی 
بعــد از تأمیــن آب شــرب تصریح شــده اســت. 
بنابراین، خشکاندن زاینده رود در فواصل بین 

نوبت های آبیاری غیرقانونی است.
-بارش های نســبتا مناسب در سرشــاخه ها و 
جاری بودن رودخانه برای کشــت کشــاورزان 
شــرق، امــکان جــاری ســازی دائمی بــا جریان 

کمینه را مهیا می سازد.
-بــر پایه ایــن درخواســت ضمــن حفــظ خــط 
قرمــز ســد زاینــده رود بــرای تامیــن آب شــرب، 
می تــوان با رهاســازی حداقلی بخشــی از »نیاز 
زیســت محیطی و پایــداری جریــان رودخانه« 
مصوب شده در برنامه توزیع آب سال جاری و 
همچنین مصوبات شــورای عالی آب و شورای 
هماهنگی حوضه )۱۷۶ میلیــون مترمکعب(؛ 
ضمــن تغذیــه حداقلــی آبخــوان و جلوگیــری 
هرچند انــدک از تشــدید فرونشســت، امــکان 
تقویــت چاه هــای مــورد اســتفاده در شــرب و 

کشاورزی را هم فراهم کرد.
-خشــکاندن رودخانــه در بــازۀ زمانــی پایــان 
تحویــل آب بــه کشــاورزان شــرق تا رهاســازی 
زیان بــار  آثــار  فروردین مــاه،  در  مجــدد 
زیســت محیطی، اجتماعی و اقتصــادی قابل 

توجهی به دنبال خواهد داشت.
ایــن جریــان کمینــه آب در رودخانــه می تواند 
کمیــت قانــون و رعایــت  تالشــی در جهــت حا
عدالت، انصاف و اخــالق و بارقــه امیدی برای 
زنــده ماندن این پیکــره نیمه جــان و نمادی از 
امکان ایجاد تغییــر و تعهدی  به ایــن رودخانه 
تمدن ســاز و شــاهرگ حیاتــی اصفهــان و قلب 

تپنده ایران باشد«.

رئیس جمعیــت هــالل احمــر اســتان اصفهان 
کنتــرل و مهــار  از اقدامات ایــن جمعیــت در 

سویه های ویروس کرونا خبر داد. 
علــی محمد هاشــمی گفت:با ورود ســویه های 
مختلــف کرونــا، جمعیــت هــالل احمــر طبــق 
مصوبات ستاد مقابله با کرونا در کنترل ورودی 
اســتان  اصفهان، طرح ناظران سالمت، تزریق 
کســن در پایگاه هــای ســالمت و اهــدای  وا

کســیژن بــه افــراد کمک هــای  کپســول های ا
بسیاری کرده است.

او گفت: به تازگی ۱۰ خانه هالل احمر در مناطق 
کز جهت آموزش  محروم تاسیس شده که این مرا
ابتدایی افراد برای مواجهه با خطرات احتمالی 
کز در  مثل سیل و زلزله فعالیت می کنند. این مرا
همه روستاها و شــهرهای اســتان افتتاح شده 
و داوطلبــان و نجات گــران مشــغول آمــوزش به 

افراد هستند.
رئیس جمعیــت هــالل احمــر اســتان اصفهان 
می گوید: هالل  احمر در قسمت داروخانه نیازمند 
نیروی کار اســت که اولویت دریافت این شــغل 
بــا نجات گــران و جوانــان آمــوزش دیده اســت و 
بعد طی فراخوان های داده شــده، با گذراندن 
آزمون هــا و آمــوزش مهارت هــای عملــی، افــراد 

جذب خواهند شد.

رئیس جهاد دانشــگاهی واحد اصفهــان گفت: 
آزمــون اســتخدامی قوه قضاییــه برای جــذب ۹ 
هزارو ۶۰۰ نفر در دستگاه قضایی، توسط معاونت 
آموزش جهاددانشگاهی، همزمان با سراسر کشور 
در اصفهان برگزار می شود.  مهدی ژیانپور گفت: 
ثبت نام بــرای شــرکت در آزمون اســتخدامی قوه 
قضاییه از ۱۹ بهمن آغاز شده و تا ۲۸ بهمن ادامه 
داردو عالقمنــدان واجــد شــرایط می تواننــد بــا 
مراجعه به سایت www.hrtc.ir نسبت به ثبت نام 

اقدام کنند.
استخدام در این آزمون عمدتا از میان رشته های 
علوم انسانی اســت که شرایط ســنی داوطلبان 
بــرای دارنــدگان مــدرک کاردانــی و کارشناســی 
کثر ۳۵ ســال و برای  حداقل ۲۰ ســال تمام و حدا
دارندگان مدارک کارشناسی ارشــد و دکتری ۳۸ 
سال است. او از جذب بیش از ۷۰۰ نیرو در استان 
اصفهان در این آزمــون خبر داد و گفــت: ۵۶۱ نفر 
به عنوان متصدی امور دفتری، ۱۰۵ نفر مسئول 
ابالغ و اجــرا، ۷۷ نفر ماشــین نویس، ۳۴ نفر برای 

عنوان شغلی کاردان اقدامات تأمینی و تربیتی و 
یک نفر مسئول خدمات مالی در اصفهان پذیرش 
خواهند شد. آزمون اســتخدامی قوه قضائیه در 
۳۱ استان کشور به صورت همزمان در نیمه دوم 

اسفندماه برگزار می شود.
داوطلبان متقاضی ثبــت نام و شــرکت در آزمون 
استخدام کارکنان اداری قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰، 
باید در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه 
شــرایط و ضوابط عمومــی و اختصاصــی آزمون و 
فراهم کردن مدارک و اطالعات مورد نیاز نسبت 

به ثبت نام اینترنتی در آزمون اقدام کنند.

نامه دلسوزان زاینده رود به استاندار اصفهان

خبر

کرونا  نیروهای جمعیت هالل احمر سپری مقابل 

جذب ۷۰۰ نفر در آزمون استخدامی قوه قضاییه 
در اصفهان 

خبر

روابــط عمومی مرکــز اورژانــس و فوریت هــای 
پزشکی اســتان اصفهان گفت: پنج نفر در پی 
انفجار در یک واحد مسکونی به علت نشت گاز 
مصدوم شدند. عباس عابدی با اشاره به حادثه 
انفجار در یک واحد مسکونی، اظهار کرد: ساعت 
۲۳:۵۶ شــب انفجار در یک واحد مسکونی به 
علت نشت گاز در سده شهرستان لنجان جنب 
مسجد جامع، به مرکز اورژانس ۱۱۵ گزارش شد. 
وی افزود: بالفاصله دو آمبوالنس ۱۱۵ به محل 
حادثه اعزام شــد. روابط عمومی مرکز اورژانس 
و فوریت های پزشکی استان اصفهان  تصریح 
کرد: در این حادثه پنج نفر شامل دو خانم ۵۰ و ۶۰ 
ساله، یک مرد ۵۰ ساله و دو کودک ۱۰ و ۱۳ ساله، 

مصدوم شدند.
وی ادامــه داد: مصدومان ایــن حادثــه بــه 

بیمارستان شهدای لنجان منتقل شدند.

ســرهنگ محمدرضا محمــدی بــا بیان اینکه 
ک اینترنتــی بــا نوبت اینترنتــی دو  تعویــض پال
مقوله متفــاوت هســتند، اظهار کــرد: تعویض 
ک اینترنتــی نزدیــک بــه یک مــاه اســت که  پال
در اصفهــان فعــال شــده اســت و متقاضیــان 
می توانند از طریق اینترنت و بدون نیاز به مراجعه 
ک را انجام  حضوری، ۸۰ درصد کار تعویض پــال
ک  دهند. وی ۲۰ درصد باقی مانده تعویض پال
را در فاصله کوتاهی قابل انجام دانست و ادامه 
داد: مســیر ویــژه ای بــرای متقاضیــان تعویض 
ک ایجاد شده  کز تعویض پال ک اینترنتی در مرا پال
ک  اســت که می توانند در کمتر از ۱۰ دقیقه، پال

ثبت شده خود را دریافت و نصب کنند.
ک تنها 1۰ خودرو به           تعویض پا

صورت اینترنتی با وجود داشتن ظرفیت 
۵۰ موردی

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان 
ک اینترنتی را باعث  بی اطالعی مردم از تعویض پال
ک و ساعت ها انتظار  کز تعویض پال شــلوغی مرا
مراجعان دانســت و گفت: از طریق اپلیکیشن 
پلیس من و چند لینک دیگر، ثبت درخواست 
ک در اصفهان قابل انجام  تعویض اینترنتی پال
ک در  اســت. وی ظرفیت تعویض اینترنتی پــال
اصفهان را روزانه ۵۰ مورد برشمرد و ادامه داد: اما 
گاهی شهروندان، روزانه کمتر  کنون به دلیل ناآ ا
ک از این طریق تعویض می شود. سرهنگ  از ۱۰ پال
محمدی تصریح کرد: افــرادی که می خواهند 
بدون نیاز به صف و در کمترین زمان، نسبت به 
ک اقدام کنند، می توانند با مراجعه به  تعویض پال
اپلیکیشن پلیس من و از طریق ثبت نام اینترنتی، 
ک را غیرحضوری  بسیاری از مراحل تعویض پال
انجام دهند؛ این در حالی است که روز گذشته آمار 
ک اینترنتی به پنج  درخواست های تعویض پال
مورد رسید و این بدان معناست که ۴۵ ظرفیت 

خالی در این بخش وجود دارد.

ســه طرح بهداشــتی و درمانــی با افــزون بــر ۱۱۰ 
میلیارد ریال اعتبار در سمیرم به مناسبت دهه 
فجر به بهره برداری رسید.   رییس دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان، در آیین افتتاح این طرح ها در 
ســمیرم، افزود: این طرح ها شامل ساختمان 
جدید شــبکه بهداشــت، مرکز جامع ســالمت 
روســتای ملی مهرگــرد بخــش وردشــت و مرکز 
توانبخشی درمانگاه شــهید پیرمرادیان سپاه 

سمیرم است. 
وی بابیان اینکــه اتمــام طرح هــای نیمه تمام 
اولویت وزارت بهداشــت و درمان است، افزود:  
ســاختمان قدیــم شــبکه بهداشــت و درمــان 
ســمیرم فرســوده بــود و احــداث ســاختمان 
جدید برای این مرکز ضرورت داشت. شیرانی با 
اشاره به رویکرد دولت سیزدهم در رسیدگی به 
مناطق محروم و کم برخوردار، افزود: اختصاص 
امکانات و نیروی انســانی نیز با همیــن رویکرد 
دنبال می شود. رییس دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان ادامه داد: تقویت اورژانس های پیش 
بیمارستانی و بیمارستانی نیز از دیگر اولویت های 

وزارت بهداشت است. 
شیرانی تصریح کرد: مردم باید دسترسی آسان، 
ارزان و منطقی به همه اورژانس ها داشته باشند. 
وی از ناحیه مقاومت بسیج سمیرم برای تجهیز 
درمانگاه شهید پیرمرادیان قدردانی کرد. رییس 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: سمیرم در 
کسیناسیون همواره جزو سه شهرستان  انجام وا

نخست استان بوده است.

روابط عمومی اورژانس اصفهان:

انفجار در یک واحد مسکونی
 ۵ مصدوم داشت

رئیس پلیس راهور استان اصفهان 
ح کرد: مطر

بی اطالعی مردم باعث 
ک کز تعویض پال شلوغی مرا

بهره برداری 
از ۳ طرح بهداشتی 

در سمیرم

تعــداد نمایندگانــی کــه طــی نامــه ای بــه رئیس 
مجلس خواســتار تســریع در روند تصویب طرح 
»شــفافیت آرای نماینــدگان« شــده و نســبت به 
اجــرای داوطلبانه مفاد طــرح آمادگــی کردند به 
۱۰۲ نفر رسیده است که اسامی ۱۱ نفر از نمایندگان 

اصفهان نیز به چشم می خورد. 
در روز هــای گذشــته جمعــی از نماینــدگان طــی 
نامه ای به رئیس مجلس خواستار تسریع در روند 
تصویب طرح »شفافیت آرای نمایندگان« شده 
و نســبت به اجرای داوطلبانه مفاد طرح نسبت 
به آرای خــود اعــالم آمادگــی کردند. ایــن نامه در 
کنون تعداد  ابتدا حدود ۶۰ امضا داشت که هم ا
امضا های ایــن نامه، بــه ۱۰۲  امضــا افزایش یافته 
است که اسامی ۱۱ نفر از نمایندگان اصفهان نیز به 

چشم می خورد.
اســتان های اصفهان بــا مشــارکت ۵۷ درصدی 
نماینــدگان در میانه ایــن جــدول قــرار گرفتــه  و 
کی از آن اســت که تعداد امضاها در  شنیده ها حا

حال افزایش است.
در همیــن حــال بســیج دانشــجویی دانشــگاه 
اصفهان، جامعه اسالمی دانشــجویی دانشگاه 
اصفهــان و علــوم پزشــکی، بســیج دانشــجویی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان، انجمــن 
مستقل دانشجویی دانشگاه اصفهان، جامعه 
اسالمی دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان و 
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان در 

نامه ای به امیرحسین بانکی پور و حجت االسالم 
حسین میرزایی، نمایندگان اصفهان در مجلس 
شــورای اسالمی نســبت بــه عــدم امضای ایــن 
دونماینــده در حمایــت از طــرح شــفافیت آرای 

نمایندگان، اعتراض خود را ابراز داشتند.
در این نامه آمده اســت: مطالبه جریــان انقالبی 
دانشجویان شهر اصفهان از شما عمل به وظایف 
انقالبــی و تحولــی در مجلــس اسالمی اســت و ما 
کوتاه و واضح سخن می گوییم؛ باتوجه به اینکه قرار 
اســت به زودی درباره طرح شفافیت در مجلس 
شورای اسالمی رای گیری صورت پذیرد و تعدادی 
از نماینــدگان داوطلبانــه خواســتار علنی شــدن 
آرای این رای گیری هســتند، از شما خواستاریم 

که به جمع این نمایندگان بپیوندید. 
در بخش دیگری از این نامه آمده اســت: با توجه 
به اینکــه نماینــدگان مجلــس یازدهــم بــا وعــده 
تصویب طرح شفافیت، رای مردم را اخذ کرده اند 
بیش از این شایسته نیست عهدی را که با مردم 
بسته اند به فراموشــی بســپارند و لذا شما هم به 
عنوان نماینده مردم به مطالبه ی مردمی در این 
خصــوص توجــه کنیــد و بــه آراء عمومی احتــرام 

بگذارید.
از ۱۹ نماینــده اســتان اصفهــان در مجلــس 
شورای اســالمی، نام ۱۱ تن از نمایندگان در میان 
کنندگان این نامه به چشــم می خورد و نام  امضا

هشت تن دیگر نیز در این نامه وجود ندارد.

فرمانده انتظامی اصفهان گفت: پشتیبانی وزارت راه 
و شهرســازی از حوزه راهداری این استان متناسب 

با حجم باالی تردد و میزان طول جاده ها نیست. 
ســردار محمدرضا میرحیدری در نشست خبری با 
خبرنگاران در محل معاونــت اجتماعی فرماندهی 
انتظامی اصفهــان افــزود: ۷۰ درصــد ســفرهای 
بین شهری در اســتان عبوری هســتند و با توجه به 
موقعیــت ویــژه جغرافیایــی، بــه عنــوان چهارراهی 
ترانزیتــی رتبــه نخســت حمــل بــار و رتبــه ســوم 
حمــل مســافر را در کشــور داراســت. وی بیــان کرد: 
۲۳۲ نقطــه پرتصادف توســط کارشناســان پلیس 
شناسایی شــده امــا نبــود اعتبــارات رونــد اصــالح را 
طوالنی کرده و آمار تصادفات را افزایش داده اســت. 
فرمانــده انتظامی اســتان اصفهــان، بابیان اینکــه 
راهداری و حمل ونقل اســتان آشکارسازی و مرمت 
نقاط حادثه خیز را باوجود محدودیت اعتبار انجام 
می دهد، خاطرنشــان کــرد: رفع نقــاط حادثه خیز 
برای کاهش حــوادث جــاده ای الزم اســت. ســردار 
میرحیــدری، بــه کاهش هشــت درصــد تصادفات 
فوتی و پنج درصد حوادث جرحی اشاره کرد و اذعان 
داشت: وقوع تصادفات درون شهری امسال به دلیل 
افزایش ترددها نســبت به پارســال کــه محدودیت 
کرونایی بــوده ۱۵ درصد رشــد داشــته اســت. وی با 
اشاره به اینکه ۲۱ درصد از تماس ها با مرکز ۱۱۰ استان 
اســت، خاطرنشــان کرد: تماس هــای غیــر فوریتی 
اختالل در عملیات و نارضایتی مردم را به همراه دارد. 

فرمانده انتظامی اصفهان با اشاره به  افزایش سرقت 
کن  در بخش های مختلف،تصریح کرد: سرقت  از اما
عمومی چهار درصــد افزایش داشــته که کنترل این 
موضــوع بــه ســاماندهی ضایعاتی هــا و همــکاری 
شــهرداری بــرای جلوگیــری از رهاســازی مصالــح 
کید  ساختمان های در حال ســاخت دارد. وی با تا
برافزایش جیب زنی و جیب بری تا ۲۹ درصد و رشــد 
ک، گفت: برای کاهش این  چهاردرصدی سرقت پال
گاهی بخشی و افزایش هوشیاری نیاز داریم  جرائم به آ
گرچه باند سرقت گوشــی همراه دستگیر و برخی از  ا
گوشی ها را کشف و برخی هم در حال پیگیری است.

فرمانــده انتظامی اصفهــان از کاهــش ۱۵ درصدی 
جرائــم اقتصــادی، ۱۲ درصدی جعــل و ۱۰ درصدی 
کالهبرداری خبــر داد و افزود:  با اتفاقات سیاســی در 
کشــور همســایه واردات مواد مخــدر کاهشــی بوده 
و امســال نزدیک بــه ۴۲ تــن مواد مخــدر در اســتان 
کشف شــده و افزایــش ۴۶ درصــدی معتادیــن و ۱۱ 
درصدی خرده فروشان  و۲۲ درصد انهدام مواد مخدر 

در اصفهان رقم خورده است.
وی بــه پرونده هــای جرائــم ســایبری اشــاره کــرد و 
گفت: این حــوزه نیازمند آمــوزش و افزایــش مهارت 
عمومی برای کاهش کالهبــرداری و سواســتفاده از 

مردم است و تعامل رسانه ها با پلیس را می طلبد.
نشست خبری فرمانده انتظامی استان اصفهان در 
محل معاونت اجتماعی استان اصفهان برگزار و به 

سواالت خبرنگاران پاسخ داده شد.

خبرخبر
نامه فعاالن دانشجویی استان به برخی نمایندگان:

کدام نمایندگان استان اصفهان 
در مجلس حامی طرح شفافیت آرا هستند؟ 

فرمانده انتظامی اصفهان:

حمایت وزارت راه وشهرسازی متناسب 
با ظرفیت حوزه راهداری اصفهان نیست
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5 12 فوریه     2۰22 رفهنگ
سینما وامدار هنر نمایش و تئاتر است

یک کارگردان و مستندساز گفت: 
ســینما از ســایر هنرها چیزی به 
عاریه گرفته و بیشترین وام خود 
را از هنــر نمایش و تئاتر دریافت کــرده و بنابر همین 
اعتقاد، سینما می تواند ایده های تئاتری را برگزیند و 
یا بهبود بخشد و در قالب آنها تولیداتی داشته باشد. 
کارگاه »ایده، پژوهش، کارگردانی« با تدریس »رهبر 
قنبری«،  در حاشــیه دوازدهمین جشــنواره فیلم 
فجر اصفهان، در محل پردیس سینمایی اصفهان 

سیتی سنتر اصفهان برگزار شد.
مدرس این کارگاه گفت: هر روز ایده هایی به ذهن 
بشــر خطور می کنــد کــه متفکرین این ایده هــا را به 
انــواع مختلــف تقســیم کرده انــد، امــا باید هشــیار 
بود که هر ایده متناســب با نوع خود، کجا مناسب 
است و به کار می آید؛ ایده سینما باید مختص خود 

سینما باشد.  
وی در تفهیم این موضــوع افزود: شــاید ریاضیات 
در حــل معــادالت شــیمیایی بــکار بیایــد، ولــی در 
ترکیــب دو مایع، ایده های ریاضی بیشــتر از حجم 
عــددی مایعــات بــرای اختــالط، جوابگو نیســت؛ 
براســاس همیــن مثــال، در ســینما هم ایده هایی 
به کار ما می آید که قابلیت نمایش و درام شــدن را 

داشته باشد.
قنبری معتقد است: سینما از سایر هنرها چیزی به 
عاریه گرفته و بیشــترین وام خود را از هنر نمایش و 
تئاتر دریافت کرده است و بنابر همین اعتقاد، سینما 
می تواند ایده های تئاتری را برگزیند و یا بهبود بخشد 

و در قالب آنها تولیداتی داشته باشد.  
ایــن کارگــردان مستندســاز، ایده های ســینمایی 
را شــامل چهار دســته دانســت و افزود: اولین ایده 
موجود در سینما »ناظر، نظر کننده« است؛ نتیجه 
پرورش این ایده، یک خلق خوشــبینانه مبتنی بر 
حق یا ناظرمتعال اســت، مفاهیمی مثل »عدالت 
مردنی نیست«، »شرافت مردنی نیست«، »بیگناه 
تــا پــای دار مــی رود ولی ســرش بــر دار نمــی رود«، و 
اثبات مضامین اخالقی»نجابت«، »دالوری« و... 
از جملــه مقاصــد محوریت این ایده هــا در ســینما 
است. در فیلم هایی با محوریت این ایده، مخاطب 
همیشــه احســاس آرامــش و خشــنودی می کند، 
مثل عاشــقانه های ســینمایی کــه پایان خــوب و 

خوشی دارند.
وی ایــده دوم را »ناقــض متناظــر هــم؛ دو گــروه 

داد:  توضیــح  و  خوانــد  متعــال«  و  متخاصــم 
فیلم هــای مبتنی بر ایــده متناظــر، برنــده و بازنده 
مشــخص نیســت و مخاطــب در نهایــت خــودش 
باید تصمیــم بگیرد کــه گروه های حاضــر در فیلم، 
چه دســتاوردی داشتند؛ مشــابه »طعم گیالس« 
کیارســتمی و یا »درباره الی« اصغر فرهــادی. پایان 
بــاز در ســینما، یکــی از خروجی های ایــن نوع ایده 
سینمایی است. قنبری سومین ایده را »ایده های 
چندســویه؛ ایده های کنایــی، تلمیــح، تمثیــل، 
متلک پرانــی و...« دانســت و بیــان کرد: این ایده، 
گر مثالی برای آنها  پیچیده ترین ایده ها هستند و ا
الزم باشد، طنزهای تلخ چارلی چاپلین، سفرسنگ 
مســعود کیمیایــی و در کل مجموعــه فیلم هــای 
تحلیلی-کنایی نمونه های بارز این ایده سینمایی 

هستند.  
ایده چهارم، بنابر گفته های کارگردان و نویســنده 
فیلم »پرنده باز کوچک«، »ایده های پژوهشگرانه« 
اســت که به بیــان خــودش »ایده هایــی عالمانه« 
کــه حــد فاصــل ســینمای  هســتند؛ ایده هایی 
داســتانی و ســینمای مســتند هســتند و حاصــل 

سینمای تکنیکال مدرن به حساب می آیند.
         منظرگاه این ایده ها چیست؟

قنبــری تمامی ایده هــا را قائــل بــه »صحبــت« یــا 
»موضوع« دانسته و افزود: موضوع داستانی، حامل 

کتر است، هدف اوج  می خواهد و حامل، همان کارا
و نهایت این فرآیند است و موانع رسیدن به هدف 
همان فیلم است؛ به عبارت دیگر شخصیت برای 
به نتیجه)هدف( رسیدن باید به مانع برخورد کند، 
وگرنه داستان پیش نمی آید! و این مجموعه، کلیت 

»فیلم نامه« است.
کید  کارگردان فیلم ســینمایی »روییــدن در باد« تا
کــرد: باید ایده هایــی را انتخــاب کنیــم کــه بــه درد 
سینما و نمایش بخورد؛ ایده هایی که قابلیت های 
کثریت اجتماع احساس  درام شدن، همه گیری )ا
مشارکت در آن داشته باشند( و نمایشی )همه کس 
برای خودش داستانی دارد باید بتوان به هر روی آن 

را نمایش داد( داشته باشند.
وی اظهــار کــرد: بعضــی از ایده هــا، با اینکــه زنــده و 
حقیقت جاری اجتماع هستند، اما مناسب سینما 
گر هم به هــر زحمتی ایجاد شــوند، در  نیســتند، یا ا
نهایت کارکرد خــوب و قابــل مالحظــه ای ندارند و 
شاید آن ایده، در دنیای نوشتار و در قالب یک شعر 
یا مقاله، گویایی بیشتری پیدا می کرد، این ایده ها 
درام نیستند و حتما باید برای این ایده مقاله نوشت 

یا شعر گفت، نه فیلم ساخت.
در بخش دیگر این کارگاه، قنبــری در باب پژوهش 
در سینما گفت: گاهی فیلم های مستندی تولید 
می شوند که بســیار قدرتمند و داستانی هستند، 

مثــل آیینه هــای غبــار گرفتــه کــه نمونــه موفقــی 
بوده اســت. کارگــردان مســتند »بر توســن خیال« 
شــیوه های پژوهــش  را تالش هــای کتابخانــه ای، 
میدانی؛ مصاحبه  یا جست وجو محور، رسانه ای و 
براساس علوم برشمرد و افزود: وقتی »ذهن، هوش 
و درایــت« را بر »حــق« اقامــه می کنیم، فــرق ندارد 
مستند می ســازیم یا فیلم داســتانی؛ فقط تفاوت 
در این است که فیلم داستانی، بیانگر ماجرای تماما 
پیگیری شده است و در یک محیط دست ساز و با 
شرایط بازسازی شــده ثبت می شود. این در حالی 
است که در مستند، وقتی همه اســناد و انسان ها 
حاضر هستند، فیلم را در شرایط حقیقی و منحصر 

به فردش ثبت می کنیم.
وی تفاوت دیگــر را در روش پژوهــش پیش از فیلم 
عنوان و اظهار کرد: فیلم داســتانی مطلقــا با چهار 
روش تحقیق به نتیجه می رسد، حال آنکه پژوهش 
نفســانی، درونی و خودی هم افزون بــر روش های 
گفته شده، در ساخت یک مستند دخیل می شود.

قنبــری با اشــاره بــه »گونه هــای مختلــف پژوهش 
در مســتند«، پیشــنهاد کــرد کــه کارآمــوزان حرفه 
فیلم ســازی، در کار خود ابتدا موضوع مــورد نظر را 
به لحاظ علمی، سپس ســینمایی و بعد تکنیکی 
کید کرد که سواالت  پژوهش کنند و در این راستا تا
و نتایج بکار برده در فیلم، نباید مبین چیزی باشد 
که بــه عینــه در فیلــم قابــل رویت انــد و الزم اســت 
به ســبب نمایش وجــوه مخفــی و البته مــورد نظر 
کارگردان، دکوپاژ هر فیلم با هوشمندی اعمال شود 

گفتنی ها را تصویر کند. و نا
کارگــردان فیلــم ســینمایی »فصــل بلوغ« ســینما 
را امــری از پیــش فکــر و تعیین شــده قلمــداد کرد و 
ضمن ارائه آموزش های تخصصی در دکوپاژنویسی 
و کارگردانی، در ادامه این کارگاه گفت: بعد از اینکه 
تصمیم گرفته شــد کــه فیلم داســتانی یا مســتند 
ساخته شــود، وقت زیبایی شناســی تصویر است 
بــه معنــی برگزیدن هــر چیز کــه زیبنــده اســت و به 

فیلم می آید.  
وی نقشه یا برنامه راه برای ساخت یک فیلم را شرط 
اصلی موفقیت دانست و با همین توضیحات کارگاه 
»ایده، پژوهش، کارگردانی« را به پایان رساند؛ این 
کارگاه در حاشــیه دوازدهمیــن جشــنواره فجــر در 
اصفهان برگزار شده بود و هدفش توضیح تخصصی 

کارگردانی روند »رسیدن پدیدار به فیلم«بود.
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استاندار اصفهان گفت: این استان نمونه موفقی 
از زندگی مسالمت آمیز و برابر پیروان ادیان الهی در 
کنار یکدیگر است به گونه ای که هموطنان زرتشتی، 
کلیمی، ارامنه و مسلمان در اصفهان زندگی همراه با 

برادری و برابری دارند. 
سید رضا مرتضوی در دیدار با شماری از پیشوایان 
ادیــان توحیــدی در محــل تــاالر اشــرف اصفهــان 
افزود: این زندگی خوب نشــانگر یک حرکت موفق 
جمعی به شــمار می رود کــه در زیر چتــر جمهوری 

اسالمی و انقالب محقق شده است.
استاندار اصفهان ادامه داد: انقالب اسالمی برگرفته 
از معــارف الهی بــود و پیــروان ادیــان مختلــف را به 

یکدیگر نزدیک کرد.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اصفهان نیــز 
در این نشست اظهارداشت: هماهنگی و همکاری 
مطلوبی بین مردم و پیروان ادیان توحیدی در این 
اســتان برقــرار اســت و فعالیت هــای شایســته ای 

انجام می گیرد.

حجت االسالم و المسلمین رمضانعلی معتمدی 
کید بر برابری و بــرادری افزود: پیــروان ادیان در  با تا
کشور و استان اقلیت نیســتند بلکه هموطنان ما 

محسوب می شوند.
وی ادامه داد: کشــورمان پس از انقالب اسالمی به 
دستاوردهای متعددی دست یافت که بسیاری از 
آنها در جهان نمونه بود و تحت زعامت رهبری امت 

به دست آمد.
در این نشست پیشوایان ادیان توحیدی زرتشتی، 
کلیمی و ارامنه به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

آیین رونمایی از کتاب»شناس نامه« که به معرفی 
منتخبین هنرمندان تجسمی اصفهان پرداخته 

است در نگارخانه صفوی برگزار می شود.
الناز رجبیان بابیان اینکه بیش از یک دهه است که 
کنون و مــوزه خالقیت و معمــاری صفوی،  گالری ا
میزبــان نمایشــگاه های هنرمنــدان، کارگاه هــای 
آموزشی و رویدادهای فرهنگی و هنری بوده است، 
اظهار کرد: با آغاز بیماری کرونا تصمیم گرفتم کتابی 
به منظــور مــرور کارنامــه هنرمنــدان و معرفی ایــن 

سرمایه های نمادین شهر گردآوری کنم.
وی افــزود: کتــاب »شــناس نامه« حاصــل تالش و 
همراهی جمعی از حامیان فرهنگ و هنر اصفهان 
اســت کــه در آن فعالیت منتخبــی از هنرمنــدان و 
فعاالن حوزه تجسمی اصفهان در مدت ۱۰ سال اخیر 
مرور شده است و عالوه بر هنرمندان پیشکسوت، 
بخش عمده کتــاب بر هنرمنــدان جــوان و فعال و 
خالقی متمرکز شده که در دهه ۹۰ فعالیت داشته اند. 
کثر  کنــون و نگارخانه صفوی افــزود: ا مدیر گالری ا
هنرمندان کتاب »شــناس نامه« ازشــهر اصفهان 
هســتند که در حوزه هنرهــای تجســمی با عنوان 
کنون و  هنرمند یا کیوریتور فعالیت دارند و در گالری ا
موزه خالقیت و معماری نگارخانه صفوی نمایشگاه 
برگــزار کردنــد. رجبیــان بــا بیان اینکــه بیــش از ۲۰۰ 
هنرمنــد در گردآوری ایــن کتــاب حضور داشــتند، 
کبر میخک، مرتضی نعمت الهی، علی  گفت: استاد ا
کبر فرزاد، شهریار صمصام بختیاری، پروانه سیالنی،  ا
یوسف پوروقار، کامبیز درمبخش، حسین تحویلیان 
و رســول معــرک نــژاد نــام برخــی از هنرمندان ایــن 
کتــاب اســت، همچنیــن در هــر صفحــه از کتــاب 
»شــناس نامه« یک هنرمنــد معرفی و تصویــری از 

بهترین آثار او چاپ شده است.

در بخشی از مقدمه کتاب »شناس نامه« آمده 
است:

»شناس نامه مجموعه ای است که به معرفی جمعی 
از هنرمنــدان و کیوریتورهای نســل های مختلف 
هنرهای تجســمی ایران می پردازد. اشخاصی که 
در واپســین دهــه قــرن ســیزدهم خورشــیدی در 
گالری های شهر اصفهان: آثار یا فعالیت های خود 
را عرضــه داشــته اند و موجــب پویایــی فرهنگــی-

هنری شــهر و جامعــه خود شــده اند. بــر هیچ اهل 
دانشی پوشیده نیست که برای ساخت آینده ای 
بهتر، شــناخت. بازاندیشــی و نقد عملکــرد خود و 
جامعه مان امری ضروری و بایسته است. از این رو 
در آستانه قرن جدید، فرصت را مغتنم شمرده تا با 
معرفی منتخبی از هنرمندان، کیوریتورها و فعاالن 
عرصه فرهنــگ و هنر بــر ضــرورت بازخوانــی تاریخ 
کید کنیم و تحقق این هدف ارجمند  معاصرمان تأ
را در راســتای ارتقــاء ســطح جامعــه هنــری و خلق 
چشــم اندازی بدون مــرز قــرار دهیم. آنچــه در این 
مجموعه گردآوری شده اســت، حاصل همکاری 
و همدلی افرادی اســت کــه در این بزنــگاه تاریخی 
گاه بوده و  نسبت به چنین مسئله ای حســاس و آ
ضرورت انجام اتفاقاتی از این دست هرچند کوچک 
را درک کرده اند. هنرمندانی که با نمایش اثر یا برگزاری 
رویدادهای هنری در این دوران، ردپایی ویژه از خود 
به جای گذاشته اند.« عالقه مندان برای شرکت در 
آییــن رونمایی از کتاب »شــناس نامه« که توســط 
کنون و نگارخانه صفوی  الناز رجبیان مدیر گالری ا
گردآوری شده، می توانند دوشنبه بیست وپنجم ۲۵ 
بهمن ماه درساعت ۱۷ به نگارخانه صفوی، واقع در 
خیابان خاقانی، حدفاصل خواجه پطرس و وحید، 

جنب کوچه شماره ۳۱ مراجعه کنند.

استاندار اصفهان :

اصفهان نمونه موفق زندگی مسالمت آمیز پیروان ادیان 
الهی است

کتاب »شناس نامه« 
در نگارخانه صفوی رونمایی می شود
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هم زمان با سالروز عملیات والفجر هشت کتاب 
گویای »نبــرد فــاو« تهیه و بــر روی پایــگاه کتاب 
گویای ایــران صــدا در دســترس عالقه منــدان 
قرارگرفته اســت. به نقــل از روابــط عمومی مرکز 
اســناد و تحقیقات دفاع مقدس کتاب گویای 
»نبرد فــاو«  بــه تهیه کنندگی ســهراب معنوی، 
گــذاری مرضیــه مظلــوم، صداپیشــگی و  صدا
روایت کوروش احسانی در ۱۷۲ دقیقه تهیه و بر 
روی پایگاه کتاب گویای ایران صدا در دسترس 
عالقه مندان قرار گرفته است. عملیات والفجر 
هشت یا نبرد اول فاو با طراحی و حضور مشترک 
نیروهای ارتش و سپاه و به روایتی دیگر با طراحی 
فرماندهان ارشد ارتش جمهوری اسالمی ایران، 
و نیروهای سپاه، بسیج با پشــتیبانی ارتش، با 
غافلگیــری نیروهــای عراقــی، از ارونــدرود عبور 
کردنــد و شــبه جزیره فــاو در جنــوب عــراق را بــه 
اشــغال خود درآوردند. عملیات والفجر هشت 
در ســاعت ۲۲:۱۰ روز ۲۰ بهمن ۱۳۶۴ در منطقه 
خسروآباد تا راس البیشه آغاز گردید و در تاریخ ۲۹ 
فروردین ۱۳۶۵ با پیروزی نیروهای ایرانی، پس 
از ۷۵ روز به پایان رسید. شبه جزیره استراتژیک 
فاو تا پایان نبــرد فــاو در دســت نیروهای ایرانی 
باقی ماند. در زمان اجرای عملیات والفجر هشت 
تعداد نیروهای ارتش جمهوری اسالمی ایران به 
۳۰۵ هزار نفر و نیروهای فعال سپاه پاسداران به 
حدود ۳۵۰ هزار نفر کاهش یافته بود. در این نبرد، 
نیروهای زرهی ایــران در حدود یــک هزار تانک 
عملیاتی، بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ قبضه ادوات توپخانه و 
یک هزار و ۴۰۰ دستگاه از انواع خودروهای زرهی 
در اختیار داشتند. نیروی هوایی ایران هنوز ۳۵ 
هزار نفر نیــرو در اختیار داشــت، بااین حال تنها 
۶۰ تــا ۸۰ فروند هواپیمــای عملیاتــی در اختیار 
نیروهای مسلح ایران بود. ارتش عراق همزمان 
بــا آغــاز عملیــات والفجــر هشــت تعــداد ۴٫۵۰۰ 
دستگاه تانک، ۴ هزار دستگاه خودروی زرهی 
و بیش از پنج هــزار قبضه ادوات توپخانــه ای در 
اختیار داشت. نیروی هوایی ارتش عراق نیز با در 
اختیار داشتن بیش از ۴۰ هزار نفر نیرو و ۵۰۰ فروند 
هواپیمای عملیاتی، وظیفه پشتیبانی هوایی 

ارتش عراق را بر عهده داشت.

کتاب گویای »نبرد فاو« 
منتشر شد

مسجد لنبان از بناهای شــاخص دوران صفویه 
است که در محله تاریخی لنبان و بر روی باقی مانده 
مســجدی با قدمــت پیــش از صفویان بنا شــده 

است.
لنبان، نام یکی از محله های قدیمی اصفهان است 
که در فاصله کمی از مرکز شهر و در منطقه ای بین 
غرب و جنوب آن واقع شده است. محله لنبان از 
شمال به خیابان صارمیه و شیخ بهایی، از شرق 
به خیابان اردیبهشت، از جنوب به زاینده رود و از 

غرب به پل مارنان محدود می شود.
مسجد لنبان در محله تاریخی لنبان واقع است 
و به عنوان یکــی از نمادهــای معمــاری اصفهان 
شناخته می شود. این مسجد که نام قدیمی آن 
بکــرات اســت توســط فــردی با نــام جــالل الــوزرا 
محمــد دیلــم دســتجردی اصفهانــی و در زمــان 
حکومت شاه سلیمان صفوی بر روی خرابه های 
مسجدی بازمانده از دوره های قبل ساخته شد و 
در کتاب های مختلف از جمله )روضات الجنات( 
و )شــرح من الیحضر( چنین ذکر شــده که اولین 
مسجدی که در اصفهان بنا شده است، مسجد 

لنبان بوده است.
در کتیبه های ایــن بنا نــام خطاطانــی همچون 
محمدرضــا امامــی و محمدباقــر شــیرازی دیــده 
می شــود. الــواح کاشــی کاری باقی مانــده از آثــار 
قدیمی مســجد مورخ ســال ۱۰۸۰ هجری قمری 

هســتند و در کتیبه هــای ســردر ورودی مســجد 
تاریخ های ۱۰۸۰ و ۱۲۵۶ قمری دیده می شوند.

منبر نفیس منبت کاری مسجد که با عنوان منبر 
صاحب الزمان )ع( شناخته می شود دارای تاریخ 
۱۱۱۴ هجــری قمــری اســت و بــا خــط نســتعلیق 
ســفید نام ۱۴ معصوم )ع( بر آن حک شده است. 
همچنین پنج بیت بر باالی ورودی مسجد لنبان، 
کی از تعمیر بنا در دوره شــاه ســلیمان صفوی  حا
است و ماده تاریخ آن در بیت آخر، سال ۱۰۸۰ قمری 

را نشان می دهد.
شبستان قدیمی مسجد به شکل یک تاالر مرتفع 
و دارای دو ستون حجیم آجری بوده و در جهات 
جنــوب غربــی و جنــوب شــرقی آن ایوان هایی با 
ستون های چوبی قرار داشته اند. این تاالر بر روی 
مادی فدین واقع شده بود؛ به طوری که تمام این 
نهر از زیر آن می گذشــت و طرفین دخــول و خروج 
نهر فضایی خــوش آب وهــوا با درختان بســیار در 
مســجد پدید آورده بــود. امروزه مســیر نهر فدین 
را تغییــر داده انــد و قطعــات گچ بــری از دوره های 
قبل از صفــوی و چند لوح کاشــی کاری مربوط به 
دوره صفویه از آثار قدیمی مسجد در گوشه و کنار 

شبستان جدید نصب شده است.
گنبدهــای فیــروزه ای مســجد لنبــان کــه ماننــد 
فرشــی با طرح هــای اســلیمی، عالم هســتی را با 
عالم ماورا مرتبــط می کند، همــراه با منــاره کوتاه 
آن هر بیننــده ای را به خود می خوانــد و نماد هنر 
گنبدســازی اصفهان اســت. در بــاالی مناره این 
مسجد جایگاهی برای اقامه اذان طراحی شده که 
بر روی بدنه آن نام حضرت محمد )ص(، حضرت 

علی )ع( و دیگر ائمه )ع( نقش بسته است.
مسجد لنبان با شماره ۲۹۳ و در تاریخ بیست ونهم 
آذرماه ۱۳۱۶ در فهرست میراث ملی ایران به ثبت 

رسیده است.

اصفهان را بگردیم؛ 

مسجد لنبان؛ یادگاری از هنر و معماری صفوی 

میراث تاریخی

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

خ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ هیات دو خانم زهرا  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۶۳۱ مور
کاظمی ورنامخواستی به شناسنامه شماره ۳۸ کدملی ۱۱۷۱۰۷۴۷۳۵ صادره 
ورنامخواست فرزند حسین بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
ک ۱۳۹۶۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت  ۷۶/۲۳ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان تایید طبق مبایعه قباله عادی مع الواسطه از  اسناد و امال
مالکیت رسمی راضیه و صفیه و حسینعلی شرکت موضوع موردثبت صفحات 
گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب  ۴۹۴ و ۴۹۷ دفتر ۴۲ خروجی وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع  اولین آ
گیاهان دارویی  له ابتدای خیابان پروین جنب بازار  در اصفهان میدان ال
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: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
ک شمال اصفهان موسوی –  ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ رییس اداره ثبت اسناد و امال

۱۲۷۵۳۵۱ / م الف

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

خ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ آقای فرامرز خدیوی  ۱( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۰۳۲ مور
به شناسنامه شماره ۲۰۷۴۸ کدملی ۰۰۳۵۹۵۵۱۴۷ صادره تهران فرزند عیسی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۴۰ 
ک شماره ۴ و ۵ و ۶ فرعی از ۱۵۱۷۷ اصلی واقع در بخش ۵ اداره ثبت  مترمربع پال
ک شمال اصفهان از سند ۲۰۱۹۸ مورخه ۱۴۰۰/۱/۳۱ دفترخانه ۴۵۲  اسناد و امال
خ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ آقاحمید  اصفهان، ۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۰۳۳ مور
وکیلی به شناسنامه شماره ۱۱۳۳ کدملی ۱۱۱۰۸۱۰۶۰۱ صادره فالورجان فرزند 
بهروز نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
ک شماره ۴ و ۵ و ۶ فرعی از ۱۵۱۷۷ اصلی واقع در بخش ۵  ۲۴۰ مترمربع پال
ک شمال اصفهان از سند ۲۰۱۹۸ مورخه ۱۴۰۰/۱/۳۱  اداره ثبت اسناد و امال
دفترخانه ۴۵۲ اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  ۱۵ روز آ
گهی به مدت  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
له ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از  ال
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: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ - رییس اداره 

ک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۷۵۳۳۳ / م الف ثبت اسناد و امال

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

خ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ هیات یک آقای علی  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۷۴۹ مور
دهقانی ارزنانی به شناسنامه شماره ۲۵۰۷ کدملی ۱۲۸۷۱۰۷۵۷۵ صادره 
اصفهان فرزند رمضان بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 

ک شماره ۱۹۹ فرعی از ۱۴۹۱۶ اصلی واقع در اصفهان  ۱۸۵/۸۵ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی  بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
موضوع سند انتقال ۱۶۳۰۳۹، ۹۹/۱۱/۲۵ دفتر ۹۰ اصفهان تایید گردید. لذا به 
گهی می شود. درصورتی  منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت  می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
له ابتدای خیابان پروین جنب بازار  شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان ال
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: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳، تاریخ انتشار 
ک شمال اصفهان  نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

موسوی – ۱۲۷۵۳۰۹ / م الف

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

خ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ هیات دو آقای غالمرضا  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۹۴۲ مور
مرادی به شناسنامه شماره ۱۷۹۴ کدملی ۶۳۳۹۴۵۶۱۲۱ صادره از کیار فرزند 
ک  عباسعلی بصورت ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ۷۱/۸۲ مترمربع از پال
شماره ۲۶۸ فرعی از ۴۵۲ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و 
ک شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال  امال
۲۰۹۸۹، ۹۶/۱۰/۳ دفتر ۲۳۷ اصفهان گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع  اولین آ
گیاهان دارویی  له ابتدای خیابان پروین جنب بازار  در اصفهان میدان ال
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: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
ک شمال اصفهان موسوی –  ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

۱۲۷۵۲۹۴ / م الف

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

خ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ هیات دو آقای احمدرضا  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۱۱۱ مور
کدملی ۱۲۸۰۴۱۷۶۰۹ صادره از  شفیع زاده به شناسنامه شماره ۵۲۸۲۵ 
اصفهان فرزند غالمرضا بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۶۹/۲۶ 
ک شماره ۱۱۵ و ۶۱ فرعی از ۱۴۸۷۴ اصلی واقع در اصفهان بخش  مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق قباله عادی و وکالتنامه مع  ۵ اداره ثبت اسناد و امال
الواسطه از مالکیت خانم زهرا زارعی ذیل صفحه ۳۲۶ و ۳۲۹ جلد ۳۶ و ۱۷۷ 
گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  جلد ۴۶ وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  ۱۵ روز آ
گهی به مدت  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
له ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از  ال
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: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ - رییس اداره 

ک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۷۵۲۶۷ / م الف ثبت اسناد و امال

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

خ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ آقای علی امین  ۱( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۷۷۴ مور
الرعایائی به شناسنامه شماره ۱۵۶۵ کدملی ۱۲۸۵۸۴۲۹۶۰ صادره اصفهان 
فرزند منصور بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
ک شماره ۴۱ فرعی از ۱۴۴۵۸ اصلی واقع در اصفهان  ۱۱۸/۱۰ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی مع  بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
الواسطه از مالکیت بتول ماهرانی برزانی موضوع موردثبت صفحه ۵۰۰ دفتر 
خ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ آقای  ک، ۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۷۷۴ مور ۹۶۲ امال
رضا امین الرعایائی به شناسنامه شماره ۲۶۰۶ کدملی ۱۲۸۵۹۰۲۰۶۸ صادره 
اصفهان فرزند منصور بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
ک شماره ۴۱ فرعی از ۱۴۴۵۸ اصلی واقع  به مساحت ۱۱۸/۱۰ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مبایعه  در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
نامه عادی مع الواسطه از مالکیت بتول ماهرانی برزانی موضوع موردثبت 
ک لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  صفحه ۵۰۰ دفتر ۹۶۲ امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند  به فاصله ۱۵ روز آ
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در  آ
اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
ک شمال اصفهان موسوی   ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

 ۱۲۷۵۴۸۴ / م الف

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

خ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ هیات سه آقای مسیب  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۰۹۴ مور
دهقانی محمدی به شناسنامه شماره ۳ کدملی ۵۴۹۹۶۸۹۹۰۳ صادره فرزند 
حسینقلی بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۹۴ مترمربع از 
ک  ک شماره ۱۵۱۷۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال پال
خ  شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۴۰۷۱۱ مور
۹۹/۱۲/۲۵ دفتر ۲۳۵ اصفهان تایید گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع  اولین آ
گیاهان دارویی  له ابتدای خیابان پروین جنب بازار  در اصفهان میدان ال
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 
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سال پنجم - شماره 13۵1

شنبه  23  بهمن 1۴۰۰ - 1۰ رجب 1۴۴3

ورزش6 12 فوریه     2۰22
ذوب آهن صفر _ شهرداری سیرجان ۵

نخستین شکست گاندوها رقم خورد
تیم فوتبال ذوب آهن در هفته نهم 
لیگ برتر زنان رو در روی شهرداری 
ســیرجان قرار گرفت که با پنج گل 
از این تیم شکست خورد. در هفته نهم لیگ برتر فوتبال 
زنــان تیم هــای ذوب آهــن و شــهرداری ســیرجان در 
ورزشگاه فوالد شهر رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه 

دوم با نتیجه پنج بر صفر به سود سیرجان تمام شد.
         شرح بازی:

 تا دقیقه ۱۰ بازی بیشــتر در میانه های میدان اســت، 
چترنــور گل اول بــازی را بــه ثمر رســاند. ســیرجانی ها 
فشــار بیشــتری بیشــتری وارد می کننــد. دو تیــم بعد 
ک نداشــتند. شــبنم بهشــت  از گل موقعیتی خطرنا
روی اشتباه مدافعین ذوب آهن گل دوم را هم به ثمر 
رســاند. ذوب آهن بازهم روی اشــتباه مدافعین خود 
گل سوم را دریافت کرد تا بازی در نیمه اول با نتیجه سه 
بر صفر به سود سیرجان تمام شود. نیمه دوم: در این 
نیمه ذوبی ها عملکرد بهتری ارائه دادند. در حالی که 
بازیکنــان ذوب آهن به دنبال جبران یکــی از گل های 
خورده بودند، چتر نور گل چهارم را وارد دروازه این تیم 
کرد، گل پنجم سیرجان توسط علیزاده ثبت شد. داور 
پنج دقیقه وقت اضافه در نظر گرفت و در نهایت بازی با 

نتیجه پنج بر صفر به سود سیرجان تمام شد.
         با تمام قوا مقابل ذوب بازی کردیم

ســرمربی تیم شــهرداری ســیرجان گفت: ما بیشتر از 
چهــارده روز، هــر روز برنامــه بــازی مقابــل ذوب آهن را 
مرور کردیم، می دانســتیم بایــد از کجا حملــه کنیم و 
نقطه قوت این تیم کجاست. امیدوارم اردوهای ملی 
به گونه ای باشد که اسپانسرها و مســئوالن شهری از 

تعطیلی های مکرر لیگ خسته و دل زده نشوند.
مریم جهانجاتی سرمربی تیم شهرداری سیرجان در 
کنفرانس خبری بعد از پیروزی مقابل تیم ذوب، اظهار 
کرد: ما از قبل پیش بینی یک بازی سخت را داشتیم زیرا 
تیم ذوب آهن به جز شهرداری بم، تنها تیم بدون باخت 
لیگ برتر زنان بود و نتایج خوبی را کسب کرده بودند. 
آنها در بازی قبل با تیم خوب ســپاهان مساوی کرده 
بودند که باعث شده بود با انگیزه مقابل ما حاضر شوند. 
تیم ذوب آهن ما را در زمین خیلی تحت فشار قرار داد، 
بازی خوبی را شــاهد بودیم و مداوم روی هردو دروازه 
حمالتی قوت می گرفت.توانستیم به خوبی تیم ذوب 
آهن را آنالیز کنیم و تمام برنامه های تاکتیکی که در چند 

هفته گذشته انجام داده بودیم را در زمین اجرا کردیم.
وی افزود: ما در بازی قبل خود مقابل تیم بوشهر سعی 

کردیم تمرینات و نکاتی که برای بازی مقابل ذوب آهن 
مدنظر داریم را پیاده کنیم. به بازیکنانم خسته نباشید 
می گویم و از آنان تشکر می کنم، نمایش فوق العاده ای 

داشتند. سه امتیاز بسیار ارزشمندی را کسب کردیم.
جهانجاتی در خصوص ریکاوری بازیکنان ملی پوش 
تیمش بعد از برگشــت از بازی های ملــی، گفت: یکی 
از جذابیت هــا و حساســیت های دیــدار مــا در مقابل 
ذوب آهن حضــور بازیکنان ملی پــوش در دو تیم بود. 
روزی که بازیکنان برگشتند، ما ملیکا متولی را به دلیل 
مثبت شدن تست کرونا مقابل تیم بوشهر نداشتیم 
اما بالفاصله بعد از این دیدار تســت های الزم را انجام 
داد و توانست در تمرینات به ما اضافه شود. البته تیم 
ما متکی به چند بازیکن ملی پوش نیست و در تیم ما 
کتیک گروهی پیاده می شود. درست است در  یک تا
تمرینات بازیکنان ملی را نداشتیم اما در مدت زمانی 

که اضافه شدند توانستیم به شرایط آرمانی برگردیم.
وی ادامه داد: همه ما سرباز تیم ملی کشورمان هستیم 
و امیدوارم برنامه های تیم ملی به شکلی باشد که به 
لیگ آسیب نزند. همان طور که در سال های گذشته 
همه جوره با تیم های ملی همکاری داشتیم، قطعا در 
ادامه همین طور خواهد بود. ای کاش برنامه های ملی 
به شکلی باشد که لیگ کم تر تعطیل شود و کم تر آسیب 
ببیند. تیم ملی جوانان ما عازم مســابقات کافا است 
و ممکن است تعطیالت بیشتری نیز داشته باشیم. 
عالوه بر اردوهای تیم بزرگساالن نگران اردوهای جوانان 

نیز هستم.   درهرصورت قرار است لیگ پویا و فعال به 
تیم های ملی کمک کند. امیدوارم اردوهای ملی نیز 
به گونه ای باشد که اسپانسرها و مسئوالن شهری هر 
تیم که پشت تیم های لیگ هستند و هزینه می کنند 

از تعطیلی های مکرر لیگ خسته و دل زده نشوند.
جهانجاتی در پاسخ سوال خبرنگار مبنی بر اینکه چرا با 
وجود اینکه تیم در نیمه اول با پیروزی به رختکن رفت 
به دنبال زدن گل های بیشتر بود، گفت: تیم ذوب آهن 
تیم خوبی اســت و در این بازی نیز بارها و بارها شــاهد 
حمالت هردو تیم بودیــم. نه ذوب آهن بــرای دفاعی 
بازی کردن آمده بــود و در برنامه ما بازی دفاعی وجود 
نداشت. سه امتیاز بازی برای هردو تیم بسیار ارزشمند 
بود و دوتیم واقعا برای کسب آن جنگیدند. ذوب آهن 
در خیلــی از دقایق تیم مــا را اذیت کرد ولی ما بیشــتر از 
چهارده روز، هر روز برنامه بازی مقابل ذوب آهن را مرور 
کردیم، می دانســتیم باید از کجا حملــه کنیم و نقطه 
قوت این تیم کجاست. به همین علت با شروع نیمه 
دوم از بازیکنان خواستیم با همان شیوه نیمه اول پیش 

بروند و توانستیم از موقعیت هایمان استفاده کنیم.
         تمام گل ها تقصیر کودایی نبود

سرمربی تیم فوتبال زنان ذوب آهن گفت: کودایی با 
عملکرد خوبی که داشته انتظارات را از خودش باال برده 
اســت، طبق شــناختی که از این دروازه بان دارم تمام 
تالشش را انجام داد و دیگر بازیکنان باید به وی کمک 

می کردند که این اتفاق رخ نداد.

ســمیه شــهبازی در نشســت خبــری بعــد از بــازی بــا 
شهرداری سیرجان، اظهار کرد: متأسفانه روز قبل بازی 
الهام فرهمند آنفوالنزا شدید گرفت و نتوانست در این 
بازی کمک کند که همان نقطه هم شد نقطه ضعف 
ما و ضربه خوردیم ولی نباید در فوتبــال ۱۱ نفره به یک 
بازیکن متکی بود. وی ادامه داد: بازیکنانم سختگیرانه 
کار نکردنــد و باید تنبیه می شــدند. در فوتبــال گلزنی 
نزنی، گل می خوری اما با توجه به همه اینها به بازیکنانم 
تبریک می گویم، زیرا در بازی با سپاهان عملکرد خوبی 
نداشتند، اما مقابل سیرجان فوتبال خوبی ارائه دادند و 
گذار کردیم. روی تجربه کم و اشتباهات فردی بازی را وا
سرمربی تیم فوتبال زنان ذوب آهن با بیان اینکه مقصر 
تمام گل ها کودایی نیســت، تصریح کــرد: کودایی با 
عملکرد خوبی که داشته انتظارات را از خودش باال برده 
اســت، طبق شــناختی که از این دروازه بان دارم تمام 
تالشــش را انجام داد و دیگر بازیکنان بایــد به او کمک 

می کردند که این اتفاق رخ نداد.
شــهبازی اضافه کــرد: ذوب آهــن بیشــتری تغییرات 
را در ایــن فصــل داشــت و مقابــل تیمی قــرار گرفت که 
بیشترین ثبات را در سال های اخیر داشته است. تیم ما 
پیش فصل خوبی نداشت، اینها توجیه باخت نیست، 
اما باید برخی موارد را توضیــح داد. در بانوان زمان نیاز 
است تا یک تیم پیشرفت کند، تیم ما، سیرجان را تحت 
تأثیر قرار داد مه نشــان می دهــد بازیکنانم بخواهند و 

تجربه بیشتری کسب کنند نتایج خوبی می گیریم.

خبر

کی از این اســت که هیئت رئیســه  شــنیده ها حا
فدراسیون فوتبال درخواست خود را جهت عزل و 
برکناری شهاب الدین عزیزی خادم ثبت کرده اند.

در روزهــای اخیــر صحبت هــای زیــادی مبنــی 
بــر مخالفت اعضــای هیئت رئیســه فدراســیون 
فوتبال با رئیس این فدراسیون مطرح می شود و 
شهاب الدین عزیزی خادم که به واسطه عملکرد 
شائبه برانگیز و ضعیفش مورد انتقاد گسترده بود، 
کنش هیئت رئیسه فدراسیون  در هفته جاری با وا

فوتبال مواجه شد.
در اواســط هفته جــاری بــود که اعضــای هیئت 
رئیســه به جمع بندی نهایی و قطعی رســیدند 
کــه وی توانایــی اداره فوتبــال را نــدارد؛ به همین 
دلیل و با استناد به اساسنامه، خواستار برکناری 

وی شدند.
کی از این است که نامه رسمی برگزاری  خبرها حا

جلسه هییت رئیسه جهت عزل و برکناری عزیزی 
خادم ثبت شده است.

بر این اســاس، این جلســه جهــت اتمــام حضور 
شهاب الدین عزیزی خادم در فدراسیون فوتبال 
برگــزار می شــود و در صــورت اســتنکاف، هیئــت 
رئیســه این اختیــار را دارد کــه راســا در خصــوص 

تصمیمات بعدی اقدام کند.

گردان مهدی  مدافع تیم پدیده مشهد به جمع شا
تارتار اضافه شــد. در ادامه فعالیت تیم ذوب آهن 
در پنجره نقل و انتقاالت زمستانی، گاندوها خط 

دفاعی خود را تقویت کردند.

ساعاتی پیش حسام پورهاشم که سابقه حضور در 
تیم های گل گهر و پدیده مشهد را در کارنامه خود 
دارد، با عقد قراردادی، رســما به تیم فوتبال ذوب 

آهن پیوست.

صــادق صادقی هافبــک تیــم فوتبــال پدیــده 
خراســان در نیم فصل اول با قراردادی یک ونیم 

ساله به ذوب آهن اصفهان پیوست.

صادق صادقی هافبک تیم فوتبــال پدیده پس 
از انجــام مراحل قــرارداد، بــا قــراردادی به مدت 
یک ســال و نیم به جمــع گاندوهــای اصفهانی 

پیوست.
کارنامــه وی حضــور در تیم هــای پدیــده،  در 
نفــت مسجدســلیمان، اســتقالل خوزســتان و 

فجرسپاسی دیده می شود.
ایمنا در چند روز اخیر ابتدا از عالقه ذوب آهن به 
وی و سپس از پیوســتن این هافبک با تجربه به 
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان خبر داده بود و این 

انتقال توسط باشگاه ذوب آهن رونمایی شد.

با اینکه پیش تر اعالم شده بود آزمون با قراردادی به 
مبلغ پنج میلیون یورو به لورکوزن رفته، بنا بر آخرین 
اخبار منتشر شده این مبلغ ۲.۵ میلیون یورو بوده 
است. سردار آزمون مهاجم لژیونر ایران پس از هفت 
سال حضور در لیگ روســیه، این لیگ را به مقصد 
آلمان ترک کرد و با قــراردادی به مدت پنج فصل به 

عضویت تیم فوتبال بایرلورکوزن درآمد.
حاال بر اساس صحبت های مطرح شده در خصوص 
مبلغ قرارداد ســردار آزمــون و با اینکه طبــق ادعای 
چندین رســانه خبری اعالم شــده بود که لورکوزن 
و زنیــت بر ســر انتقــال پنج میلیــون یورویی ســردار 
آزمون به توافق رســیدند ولی نشــریه کیکــر از مبلغ 
جدیدی صحبت کرد. این نشــریه در گــزارش اخیر 
خود نوشت که سردار آزمون با مبلغ ۲.۵ میلیون یورو 
بــه بوندس لیگا آمــده و قرار اســت برای لورکــوزن به 
میدان برود. همچنیــن در روزهای گذشــته مبلغ 
قرارداد حدود چهار میلیون یــورو، او را به هفتمین 
انتقال گران قیمت بوندس لیگا در ماه ژانویه ســال 
۲۰۲۲ تبدیل کرده بود و حاال با این مبلغ جدید او در 

جایگاه هشتم قرار خواهد گرفت.
سردار که در روزهای اخیر به آلمان رسید و تست های 
پزشــکی لورکــوزن را پشــت ســر گذاشــت، دچــار 
مصدومیت است و طبق اعالم ســرمربی لورکوزن، 
آسیب دیدگی رباط وی باعث شده تا سردار نگران 
شود و به همین دلیل نیازمند درمان است. او اعالم 
کرد نمی توانم بگویم سردار چه زمان آماده خواهد 
شد؛ ولی تا آن موقع برای او صبر خواهیم کرد تا آزمون 
به شــرایط خوبی برسد. ســه تا چهار هفته دیگر به 
نظر تمرینات آزمــون طول می کشــد تا بــه جمع ما 

اضافه شود.

دو بازیکن جدید پرسپولیس که گفته می شود یک 
لژیونر و یک بازیکن خارجی هستند، تا امروز)شنبه( 

قرارداد خود را خواهند بست.
باشگاه پرسپولیس در آستانه پایان نقل و انتقاالت 
نیم فصل در یک قدمی جذب رامیــن رضائیان و 

یک مهاجم خارجی قرار گرفته است.
رضائیــان بــه احتمــال فــراوان در جلســه خــود با 
مدیران باشــگاه الدحیل بــرای دریافــت رضایت 
نامه از این تیم و بازگشت به پرسپولیس به توافق 

خواهد رسید.
کــرات مثبتــی را بــا  همچنیــن سرخ پوشــان مذا
یک مهاجم اهل آمریکای جنوبی داشته اند و به 
احتمال فراوان این بازیکن هم تا قبل از اتمام نقل 
گردان یحیی  و انتقــاالت حضــورش در جمع شــا

گل محمدی را قطعی خواهد کرد.
به نظر می رسد پرسپولیس که در آستانه جذب این 
دو بازیکن قرار گرفته تا امروز شنبه عقد قرارداد با آنها 

را نهایی خواهد کرد.

تیم فوتبــال الدحیل در هفتــه هجدهم لیگ 
ستارگان قطر به بردی پرگل رسید.

در چارچوب رقابت های هفته هجدهم لیگ 
ســتارگان قطر، امشــب تیــم الدحیــل میزبان 
الشمال بود که این دیدار در نهایت با پیروزی 

۴ بر یک الدحیل به پایان رسید.
گل هــای الدحیــل در ایــن دیــدار را اولونــگا در 
دقایــق ۲۳ و ۵۴، تائــه هــی نــام در دقیقه ۴۵ 
و ادمیلســون جونیــور در دقیقــه ۶۱ بــه ثمــر 

رساندند. 
تک گل الشمال نیز در دقیقه ۹۰ از روی نقطه 

پنالتی توسط عطوان به ثمر رسید.
الدحیــل با ایــن پیــروزی ۳۹ امتیــازی شــد و 

همچنان بــا دو بازی بیشــتر نســبت به الســد 
صدرنشین، با اختالفی ۷ امتیازی در رده دوم 
جدول لیگ ستارگان قطر است. گفتنی است 
الدحیل قطر هم گروه ســپاهان ایران در لیگ 

قهرمانان آسیا ۲۰۲۲ است.

ثبت درخواست توسط هیئت رئیسه؛

عزل و برکناری رئیس فدراسیون فوتبال رسمی شد

خبر

حسام پورهاشم به ذوب آهن پیوست

صادق صادقی به ذوب آهن پیوست

کیکر از مبلغ واقعی قرارداد آزمون خبر داد! نشریه 

۲ بمب پرسپولیس در آستانه انفجار

پیروزی پرگل رقیب سپاهان برابر تیم انتهای جدولی

خبر

در هفته نهم لیگ برتر فوتبال زنان تیم سپاهان 
مقابل تیم خاتون بم تن به شکست داد.

در هفته نهم لیگ برتر فوتبال بانوان تیم فوتبال 
زنان خاتون بم در ورزشگاه فجر بم میزبان تیم 
سپاهان بود. هر دو تیم در شرایطی مقابل هم 
قرار گرفتند که دختران طالیی پوش سپاهان 
در دربی اصفهان مقابل ذوب آهن به تســاوی 
بدون گل دست پیدا کرده بودند، تیم خاتون بم 
نیز در مقابل تیم ملی پوشان شهرکرد جشنواره 

گل راه انداخت و با ۱۷ گل به پیروزی رسیدند.
در دیدار ایــن دو تیــم، نگیــن زنــدی در دقیقــه 
۴۰ و ســمانه چهکندی در دقیقه ۴۹ درواز تیم 
سپاهان و دروازه دختران بمی نیز توسط مرضیه 
نیکخواه باز شد تا سه امتیاز این دیدار به دختران 

مرضیه جعفری برسد.
با پیروزی تیم خاتون بم مقابل ســپاهان، این 
تیــم بــا ۸ پیــروزی و ۲۴ امتیــاز بــا ۵۲ گل زده در 
جایگاه نخســت و تیم ســپاهان نیز با بــا ۶ برد و 
۱۹ امتیــاز و ۲۶ گل زده در جایــگاه ســوم لیــگ 

قرار دارند.

کاراته کای اصفهانی به مرحله بعدی انتخاب 
تیم ملی کاراته بانوان راه یافت.

به گزارش فدراســیون کاراته، هنگامه جعفری 
از اســتان اصفهــان در وزن مثبــت ۶۸ کیلوگرم 
به مرحلــه بعــدی راه یافــت. در مرحلــه بعدی 
انتخابی تیم ملی بانوان، در هــر وزن ۴ کاراته کا 
حضور خواهند داشــت. این افراد شــامل ملی 
پوشــان ایران در مســابقات قهرمانــی آســیا 
۲۰۲۱، نفــرات اول و دوم مســابقات قهرمانــی 
کشــور و کاراتــه کای برگزیــده از دومیــن مرحلــه 
انتخابی خواهند بود. این مرحله در سه هفته 
و در روز های ۶، ۱۳ و ۱۸ اسفند به صورت رفت و 
برگشت برگزار خواهد شد تا در نهایت در هر وزن 

۳ کاراته کا به عضویت تیم ملی درآیند.

بسکتبالیســت های ذوب آهــن اصفهــان در 
مرحلــه دوم اردوی تیم ملی بســکتبال حضور 
دارند. به گزارش فدراســیون بسکتبال، آرمان 
زنگنــه، ارســالن کاظمی و ســجاد مشــایخی از 
ذوب آهن اصفهان به همراه ۱۶ بسکتبالیست 
دیگر به مرحله دوم اردوی تیم ملی آقایان برای 
حضور در مســابقات پنجــره دوم جــام جهانی 
۲۰۲۳ به منظور رقابت با تیم های قزاقستان و 
سوریه دعوت شدند. مسعود عماری به عنوان 
سرپرست، مصظفی هاشمی سرمربی، مهران 
حاتمی و کامران جمشیدوند به عنوان مربی، 
بهروز مهدوی بدنساز و سید علی حلی تدارکات 
در این اردو حضور دارند. مرحله دوم اردو از امروز 
شنبه، بیست و سوم بهمن ماه در تاالر بسکتبال 

آزادی تهران پیگیری خواهد شد.
تیــم ملــی بســکتبال کشــورمان در بــازی رفت 
پنجــره دوم رقابت های انتخابــی جام جهانی 
۲۰۲۳ روز پنج شنبه پنجم اسفند ماه به مصاف 
تیم قزاقستان خواهد رفت و روز یکشنبه هشتم 
اسفند ماه با تیم سوریه دیدار خواهد کرد. این 

مسابقات به میزبانی ایران برگزار می شود.

نهمیــن اردوی آمادگــی تیــم ملــی نوجوانــان 
هندبــال در اصفهــان آغــاز شــد. بــه گــزارش  
فدراسیون هندبال، در این اردو صابرحیدری، 
محمد فتاحی، علی امیر یوسفی، محمدحسن 
خادمی، محمد رحمتی، محمد طا ها شایسته، 
امیرحســین شــوندی، کارو صوفــی، محمــد 
باالدی، امیرحســین پورقاسمی، نیما باقری، 
پارسا اسماعیلی، امیرحسین رفیعی، امیرحسین 
کرمی، رضا ســلطانی، مهرشــاد دانشی، احمد 
آرام، شایان فرشته نژاد، عباس باج، امیرحسین 
وفایی، امیرحســین مســعودنیا، ابوالفضل راه 
شناس، سروش مرادلی، مهدی دارینی، مهدی 
مرادی، هادی حاج ســالمی، حســین معینی 
و ایلیا گلی تمرینات خــود را زیر نظــر کادر فنی تا 
۲۸ بهمن انجام می دهند. همچنین کادر فنی 
شامل مهدی اخوان »مشــاور اجرایی« مجید 
رحیم زاده سرمربی، حمید ربانی و رضا جعفری 
به عنوان مربی، رضا سرسنگی به عنوان ماساژور، 
ســرگی نیکولنکو به عنوان مدیــر فنی، محمد 
سیاوشی به عنوان مربی دروازه بانان و کوروش 

غفاری به عنوان سرپرست اردو حضور دارند.

باخت زرد پوشان 
برابر خاتون بم

کای اصفهان کاراته  راهیابی 
 به مرحله بعدی تیم ملی

کاراته  

حضور ورزشکاران 
ذوب آهن در اردوی 

تیم ملی بسکتبال

آغازنهمین اردوی آمادگی 
تیم ملی نوجوانان هندبال 

در اصفهان

گر  یک پیشکسوت فوتبال می گوید ســپاهانی ها ا
بتوانند در بازی های رو در رو مقابل رقیبان شان پیروز 
شوند، هنوز شانس بازگشت به صدرجدول را دارند.
رسول کربکندی در گفت وگو با ایسنا درباره خریدهای جدید سپاهانی ها 
اظهار کرد: یکی از نیازهای سپاهان خرید یک دروازه بان بود که جذب 
مظاهری خرید خوبی بود. البته او مدتی است بازی نکرده و باید در این 

فاصله خودش را برساند. میالد جهانی بازیکنی است که یک سبک 
کتیکی دوم و  بازی را خیلی خوب بازی می کند و باید ببینیم برنامه تا
سوم سپاهان چه خواهد بود. سپاهانی ها نباید یک نواخت فوتبال 
گر ایــن کار را انجام دهند حریفــان خیلی خوب می آیند  بازی کنند و ا

فضاها را از آن ها می گرفتند.
گر می توانستند یک مهاجم خوب سر زن هم  او ادامه داد: به نظر من ا
جذب کنند، برنامه بازی بلند را هم در دستور کار قرار می دادند. هر چند 
سپاهان مهاجمان سر زن دارد اما بیش تر روی زمین بازی می کند و نیاز 
کتیک ها بگنجاند. برخی تیم ها با تجمع،  دارد برنامه دیگری را هم در تا
گردان نویدکیا به  بازی را روی سپاهان می بندند و به همین دلیل شا
مشکل می خورند. میالد جهانی خیلی خوب سانتر می کند و باید ببینیم 
چگونه از او استفاده می شود. شاید ارسال های او بتواند به سپاهانی ها 

کمک کند و زمان نشان می دهد خرید خوبی است یا خیر.
این پیشکسوت فوتبال درباره نیم فصل دوم لیگ برتر گفت: من هنوز 
سپاهان را در مثلث قهرمانی می بینم و به نظرم ۶ امتیاز قابل جبران 
است اما به شرطی که در بازی رو در رو بتواند رقیبانش را شکست دهد. 

گر تنوع تاکتیکی سپاهانی ها  به نظر من باتوجه به مهره هایی که دارند، ا
بیش تر شود، هنوز این شانس را می توان برای آن ها قائل بود که بتوانند 

امتیازها را جبران کنند و به صدرجدول برگردند.
او هم چنین درباره عملکرد ذوب آهن در فصل نقل و انتقاالت گفت: 
تمام بازیکنانی کــه ذوب آهن جــذب کرده با نظــر مهدی تارتــار بوده 
است و خیلی از بازیکنانی که از دست دادند، بازیکنان خوبی بودند. 
البته تارتار به میالد جهانی اعتقاد نداشــت و چندان او را بــازی نداد. 
کنون بازیکنی که اثرگذار باشد و بتواند کمک کند را ندارد اما  ذوب آهن ا
بازیکنانش دوندگی زیادی دارند. با این حال به نظر من تیم قدرتمندی 
ندارند و هیچ بهانه ای را نمی توان پذیرفت چون تیم را خود آقای تارتار 

بسته است.
کربکندی در پایان اضافه کرد: این تیم خطر سقوط را حس نمی کند و 
در مقابل تیمی نیست که بتواند سهمیه بگیرد. یعنی یک تیم متوسط 
اســت و در نیم فصل دوم کار ســخت تری دارد. البته نســبت به سال 
گذشته ذوب آهن خیال آسوده تری دارد اما فکر نمی کنم مقامی بهتر از 

هشتم تا دهم کسب کند.

کربکندی: هنوز سپاهان را در مثلث قهرمانی می بینم
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گرچه می تواند  پیوســتن مظاهری به ســپاهان ا
مسئله ای دو سر برد باشد، اما رشید نباید فراموش 
کند پس از دوره سخت در استقالل مجیدی، چه 

فرصتی نصیب وی شده است.
رشــید مظاهری پــس از یک فصل ونیــم کابــوس وار و پرحاشــیه در 
اســتقالل که او را از روزهــای اوجش جدا کــرد، باالخــره به اصفهان 
بازگشــت تا این بار نه بــرای ذوب آهن که برای ســپاهان بــه میدان 
کراتی داشــتند اما  بــرود. مظاهــری و ســپاهان ابتدا فصــل نیــز مذا
خواســته های این گلر باتجربه ســبب شــد تا نویدکیا به گزینه های 

دیگری فکر کند. 
ســپاهان کریســتوفر کنت اتریشــی را بــه خدمت گرفــت امــا او هرگز 

نتوانست سنگربانی مطمئن برای طالیی ها باشد.
در نهایت پــس از چند ماه دســت روزگار چرخید تا رشــید مظاهری 
به ســپاهان بپیونــدد. اختالف بــا فرهاد مجیــدی، مظاهــری را در 
استقالل نیمکت و حتی سکونشین کرده بود و از طرفی سپاهانی ها 
نیاز داشتن گلری کم اشــتباه را کامال احساس می کردند. همه این 

موارد باعث شــد تا دو طرف به توافق برسند. مظاهری 
احتماال لجبازی را کنار گذاشت و به کار کردن با رحمان 

احمدی رضایت داد.
رشــید، تصمیمی کامــال منطقــی بــرای ادامه مســیر 

فوتبالش گرفت و حاال این فرصت را دارد تا با جو 
کم بر سپاهان، به دور از حاشیه  آرام حا

مقدمات بازگشــت به روزهــای خوب 
خــودش را فراهــم کنــد. با ایــن وجود 
آنکه تا چه میزان قادر به استفاده از این 

شرایط است، به رفتار و انتخاب های او 
در ماه های آینده بستگی دارد.

مظاهــری می توانــد همچنــان همــان 
ستاره چموش اســتقالل باشد که فیکس 
بــودن در اســتقالل و دعوت شــدن به تیم 
ملی را به غــرور بی جایش فروخت یا همان 
گلــر بی نظیری شــود کــه ذوب آهــن را ترک 

کرد. در هر صورت ماه های آینده برای رشید حکم راه رفتن روی 
کجاآباد فوتبال و سوی  لبه نازکی را دارد که یک طرف، سقوط به نا

دیگر، فتح دوباره قله موفقیت است.
اینکه مظاهری کدام طــرف غش کند، اختیار خودش اســت اما 
چیزی که حقیقت دارد، استعداد و پتانسیل کافی او برای بازگشت 
به قله است. حاشیه، وصله ناجور راه مظاهری در سال های 
اخیر بوده و بــرای رهایی از آن شــاید هیچ جایــی بهتر از 

سپاهان نباشد.
پس مظاهری باید بداند که کجا آمده و در سپاهان دیگر 
فرصتی برای اشتباه ندارد. حاشیه داشتن در سپاهان 
قطعا برای مظاهری بســیار گران تر از اســتقالل تمام 
می شــود. چه بســا یک قدم غلط، او را در فصل های 
آینده به گلری کامال معمولی بدل کند و یک تصمیم 
صحیح، پیراهن تیم ملی را دوباره بر تنش اندازه سازد؛ 
به شــرط آنکه نه قبــل از پــرواز قهر کنــد و نه ســربزرگی اش 

جسارت یک معذرت خواهی را از او بگیرد.

میالد جهانــی درحالــی از تیــم فوتبــال ذوب آهن به 
سپاهان پیوست که قرار نبود این اتفاق رخ دهد.

پس از مطرح شدن تیم های مختلف به عنوان مقصد 
میالد جهانی، مهاجم ۳۲ ساله ذوب آهن با قراردادی به مدت یک ونیم 

فصل به دیگر تیم نصف جهان یعنی سپاهان اصفهان پیوست.
میالد جهانی مدت ها به دنبال جدایی از تیم فوتبال ذوب آهن بود ولی 
مبلغ رضایت نامه اش اجازه جدایی را به وی نمی داد؛ درحالی که جهانی در 

کتور تبریز و  پنجره نقل و انتقاالتی زمستانی از تیم های فوالد خوزستان، ترا
ک و در آخر سپاهان اصفهان پیشنهاد داشت. آلومینیوم ارا

مهاجم ۳۲ ســاله جدیــد طالیی پوشــان اصفهانی باالخره موفق شــد 
رضایت نامه اش را از مدیران ذوب آهن بگیرد و طی یک توافق دو طرفه از 
جمع گاندوها جدا شد. اما این همه ماجرا نیست؛ سپاهان پس از آنکه 
تیم ذوب آهــن دفاع چپــش را خواســت، در ازای داوود رجبی خواســتار 
میالد جهانی شد که این مسئله با مخالفت مدیران ذوب آهن همراه بود.

پیگیری ها نشان می دهد، »جهانی« پیشــنهادات جدی تری از فوالد 
ک داشت و پس از مخالفت سپاهانی ها  خوزستان و حتی آلومینیوم ارا
با انتقــال رجبی بــه ذوب آهــن، احتمال پیوســتن جهانی به ســپاهان 
بسیار کمتر شده بود. حتی این بازیکن به مدیران ذوب آهن اعالم کرده 
بود که به ســپاهان نمی رود اما بــدون اطالع مدیــران ذوب آهن، مبلغ 
رضایت نامه اش را از ســپاهان گرفت و به ذوبی هــا داد و طی یک انتقال 

رسمی و به نوعی هایجک گونه به سپاهان پیوست !

قای مظاهری؛ اینجا، آنجا نیست! آ

وقتی مهاجم ذوب آهن به یک باره سر از سپاهان درآورد؛

جهانی ذوب آهن را دور زد!

خبر

خبر



سال پنجم - شماره 13۵1

شنبه  23  بهمن 1۴۰۰ - 1۰ رجب 1۴۴3

7 12 فوریه     2۰22 سالمت

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
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 1۵ 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 ۴9۶۴ و ۴9۶3  مورخ 
1۴۰۰/۰9/27 آقای محسن روحانی  نجف  آبادی فرزند محمد سه دانگ مشاع و 
خانم اشرف رجائی فرزند محمد سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
1۶۵/11 مترمربع قسمتی از پالک شماره 378   اصلی واقع در قطعه ۶ بخش 11 
حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول 1۴۰۰/11/23 تاریخ انتشار نوبت دوم 1۴۰۰/12/8 حجت اله کاظم زاده 
اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی 

127۵9۵2/ م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
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 1۵ روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت  می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
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 ۴۶98 مورخ 
1۴۰۰/۰9/1۶ خانم  مریم اسماعیلی فرزند مهدی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
179/۵۵ مترمربع قسمتی از پالک شماره 1 فرعی از 113۶ اصلی واقع در قطعه 7 
بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول 1۴۰۰/11/23 تاریخ انتشار نوبت دوم 1۴۰۰/12/8 حجت اله 
کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسی127۵9۶7/ م الف

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

شماره: 1۴۰۰۶۰3۰2۰۰۶۰۰۵198، تاریخ: 1۴۰۰/۰8/۰9، 1( رای هیات: 
باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل صفحه 31۶ دفتر 1۵1 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 فاطمه بدیعی خوزانی به شناسنامه شماره 1۵۵8 کدملی 
11۴128۶۰2۵ صادره فرزند اکبر نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
3۵/۶3 مترمربع پالک شماره 3۶3 فرعی از 11۵ اصلی واقع در اصفهان بخش 
1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. 
طی گزارش کارشناس دراجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 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. 2( رای هیات: باتوجه به تقاضانامه 
ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه 31۶۵ دفتر 1۵1 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 فاطمه بدیعی خوزانی به شناسنامه شماره 1۵۵8 کدملی 11۴128۶۰2۵ 
صادره فرزند اکبر نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 3۴/37 مترمربع پالک 
شماره 3۵3 فرعی از 11۵ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده 
1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از 
طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی 
مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/11/23، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1۴۰۰/12/۰8 - اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر سیدامیرحسین حسن 

زاده – 127۴۶11 / م الف

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

شماره: 1۴۰۰۶۰3۰2۰۰۶۰۰۵199، تاریخ: 1۴۰۰/۰8/۰9، 1( رای هیات: 
باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه 31۶ دفتر 
1۵1 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 رحمن دری به شناسنامه شماره ۶ کدملی 
11۴1۰۰81۰۶ صادره فرزند عبدالرحیم نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 3۴/۰7 مترمربع پالک شماره 3۵3 فرعی از 11۵ اصلی واقع در اصفهان 
بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. 
طی گزارش کارشناس دراجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 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. 2( رای هیات: 
باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل صفحه 31۶ دفتر 1۵1 
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 مورد تقاضا احراز گردیده و بررسیهای 
محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. 
لذا مالکیت آقای/خانم حسن غفوری اسفریزی به شناسنامه شماره 2۰ کدملی 
11۴۰9۶۵۰۵۰ صادره فرزند رمضان نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
۶1/13 مترمربع پالک شماره 3۵3 فرعی از 11۵ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش 
کارشناس دراجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی و ماده 13 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. 3( رای هیات: باتوجه به تقاضانامه 
ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه 31۶ دفتر 1۵1 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 صفرعلی فخاری به شناسنامه شماره 829 کدملی 11۴۰2۵3۶۵۴ صادره 
فرزند ولی الله نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 22/۵7 مترمربع پالک 
شماره 3۵3 فرعی از 11۵ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای 
ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
ماده 13 آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس 
از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی 
مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/11/23، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1۴۰۰/12/۰8 - اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر سیدامیرحسین حسن 

زاده – 127۴۶3۴ / م الف

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

1( رای شماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰1۴۰92 مورخ 1۴۰۰/1۰/28 آقای فرهاد 
شیروانی به شناسنامه شماره 1۰198 کدملی 12922۵۴971 صادره اصفهان فرزند 
عبدالرضا بصورت دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار به مساحت 1771/۶۰ 
مترمربع از پالک شماره ۴38 فرعی از ۴۵2 اصلی واقع در اصفهان بخش 1۶ اداره ثبت 
اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت مجید 
حقیقت پرور موضوع سند انتقال 22۵، 8۶/12/28 دفترخانه 22۵ شاهین شهر، 2( 
رای شماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰1۴۰93 مورخ 1۴۰۰/1۰/28 آقای رضا شیروانی 
به شناسنامه شماره 1۵23 کدملی 128۵891۴3۰ صادره اصفهان فرزند عبدالرضا 
بصورت دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار به مساحت 1771/۶۰ مترمربع از 
پالک شماره ۴38 فرعی از ۴۵2 اصلی واقع در اصفهان بخش 1۶ اداره ثبت اسناد و 
امالک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت مجید حقیقت 
پرور موضوع سند انتقال 22۵، 8۶/12/28 دفترخانه 22۵ شاهین شهر، 3( رای 
شماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰1۴۰9۴ مورخ 1۴۰۰/1۰/28 آقای رسول شیروانی به 
شناسنامه شماره ۵1312 کدملی 128۰۴۰31۴۴ صادره اصفهان فرزند عبدالرضا 
بصورت دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار به مساحت 1771/۶۰ مترمربع از 
پالک شماره ۴38 فرعی از ۴۵2 اصلی واقع در اصفهان بخش 1۶ اداره ثبت اسناد و 
امالک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت مجید حقیقت 
ع سند انتقال 22۵، 8۶/12/28 دفترخانه 22۵ شاهین شهر لذا به  پرور موضو
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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: 1۴۰۰/11/23، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/12/۰8 - رییس اداره ثبت 

اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – 127۰773 / م الف

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰12۶77 مورخ 1۴۰۰/۰9/2۵ هیات سه خانم 
سمیرا مظاهری زاده به شناسنامه شماره 1271۵۶9۶39 کدملی 1271۵۶9۶39 
صادره از اصفهان فرزند محسن بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
2۰/۵1 مترمربع از پالک شماره ۵۵1 فرعی از ۴۵2 اصلی واقع در اصفهان بخش 

اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و مع الواسطه از 
مالکیت رسمی سیداکبر عقیلی موضوع سند انتقال 38۴۶1 مورخ ۵۴/۴/17 دفتر 
9 اصفهان واگذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  روز آ
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: 1۴۰۰/11/23، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1۴۰۰/12/۰8 - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – 

127۴782 / م الف

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰13۰31 مورخ 1۴۰۰/1۰/۰۵ هیات سه آقای 
محمدرضا پیروی به شناسنامه شماره 1۰32 کدملی 119911129۵ صادره شهرضا 
فرزند حسین بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 2۴2 مترمربع از 
پالک شماره 31 فرعی از 1۴87۴ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و 
امالک شمال اصفهان طبق رسمی متقاضی موضوع دفتر امالک الکترونیکی بشماره 
13992۰3۰2۰2۶۰۰1۶۴۵ و سند انتقال 11881۴ مورخ 99/1/2۵ تایید گردید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
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: 1۴۰۰/11/23، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/12/۰8 - رییس اداره ثبت 

اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – 127۴79۰ / م الف

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰12898 مورخ 1۴۰۰/1۰/۰1، آقای مجید امین 
الرعایائی به شناسنامه شماره 2۰12 کدملی 128۶791197 صادره از اصفهان فرزند 
ابوالقاسم بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 221/۶2 مترمربع از پالک 
3۰9 اصلی واقع در اصفهان بخش 1۶ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق 
قباله عادی و وکالت رسمی مع الواسطه از مالکیت رسمی شهرداری موضوع سند 
مالکیت ذیل صفحه 77 دفتر 3 خروجی و موافقت نامه ۴2۶۵، 1۴۰۰، 1۴۰۰/9/7 
مدیرکل امالک شهرداری اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  فاصله 1۵ روز آ
گهی به مدت دو  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
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: 1۴۰۰/11/23، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1۴۰۰/12/۰8 - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی 

– 127۵۵۰3 / م الف

آگهی

مهم ترین علل معده درد بعد از خوردن غذا 
کــس معــده زمانــی اتفــاق  رفال
می افتد که اســید معده، غشــاء 
داخلی مری را تحریک می کند و 

باعث سوزش سر دل و معده درد می شود. 
همه افراد در طول عمرشان حتما، درد معده پس 
از خوردن غذا را تجربه کرده انــد. درد معده اغلب 
با احساس ســنگینی، آروغ زدن و سوزش سر دل 
خ می دهــد. معــده درد می تواند نشــان دهنده  ر
مشکالت دستگاه گوارش و سایر اندام ها باشد و یا 

می تواند نتیجه استرس یا پرخوری باشد.
چه روش های تشــخیصی، جلوگیری و درمانی را 
می توان برای این عالئم استفاده کرد؟ این مقاله 

به بررسی علل درد معده بعد از غذا می پردازد. 
         علل درد معده بعد از غذا

درد معــده معمــوال در داخــل و اطــراف معــده 
احســاس می شــود اما گاهــی اوقــات درد نــه تنها 
به این ناحیــه، بلکه بــه نواحــی چپ و راســت نیز 
می رســد. بعد از غذا خوردن، درد معده می تواند 
بــا بســیاری از مشــکالت ســالمتی مرتبط باشــد. 
درد ممکن اســت با پرخــوری، اســترس و مصرف 
غذا هایی که سیستم گوارشی را تحریک می کنند، 

خ دهد. ر
گر عامل محرک حذف شود، اختالالت عملکردی  ا
و درد ممکن اســت خود به خود ناپدید شــوند. از 
طرفی تشخیص و درمان به موقع برای پیشگیری 
از درد، ایجــاد عــوارض و پیشــرفت بیمــاری در 
اختالالت مختلف ضروری است. بسته به علت، 
شــکل و مرحلــه بیمــاری، درد معــده بعــد از غــذا 
بالفاصله یا بعد از مدتی بروز می کند. شدت های 

متفاوتی دارد و مرتبا فرد را آزار می دهد.
          شایع ترین علل درد معده بعد از غذا

گاستریت: التهاب مخاط معده در اثر رژیم غذایی 
کتــر پیلــوری، بیماری هــای  نامناســب، هلیکوبا
خودایمنی و عفونت های ویروسی ایجاد می شود. 
مراحــل اولیــه بیمــاری، معمــوال بــدون عالمــت 
اســت. هنگامی که حساســیت و تحــرک معده به 
ک  دلیل التهاب مختل شــود، احساســات دردنا

ظاهر می شود.
خ  درد در معــده، معموال چند دقیقه بعــد از غذا ر
می دهــد و انعکاس زیــادی ندارد. بیمــاران مبتال 
به گاستریت عالوه بر درد، پس از خوردن هر مقدار 
غذا، احساس فشار و سنگینی در معده می کنند.

 )GERD( کــس معــده کــس: بیمــاری رفال  رفال

خ می دهــد کــه عملکــرد اســفنکتر مری،  زمانــی ر
حلقه عضالنی بیــن مــری و معده، مختل شــود. 
کس، محتویات اسیدی معده تا حدی به  در رفال
مری باز می گردد.  این حالت با احساس سوزش، 
درد پشــت قفســه ســینه، احســاس ســنگینی در 

معده، اسیدیته و تلخی در دهان همراه است.
زخم: التهــاب مزمن معــده و اثنی عشــر همــراه با 
ک  تشــکیل زخم، یک بیماری عود کننده خطرنا
اســت. با زخم معده، درد در معــده در زمان های 
خ می دهــد. درد می توانــد در شــب،  مختلــف ر
خ دهد.  بالفاصله بعد از غذا یا ۲-۳ ســاعت بعد ر
خ دهد و  درد همچنیــن می تواند با معده خالــی ر
پس از غذا ناپدید شــود. درد معموال شدید است 
و ممکن است به سمت چپ قفسه سینه و کتف 
حرکت کند. اغلب درد بــا آروغ زدن و حالت تهوع 

همراه است.
ک: در این  عدم تحمــل گلوتــن یــا بیمــاری ســلیا
حالت بــدن انســان نمی توانــد گلوتــن، پروتئین 
گیاهی موجــود در دانه هــای گندم، چــاودار و جو 
را جذب کند. وقتی گلوتن خورده می شــود، درد 
معده و سوء هاضمه دیده می شود. افراد مبتال به 
ک نیز از خســتگی، کم خونی و کاهش وزن  ســلیا

شکایت دارند.
سنگ کیسه صفرا: تشکیل سنگ در کیسه صفرا 

می توانــد باعــث حمــالت قولنــج صفــراوی شــود 
)ناتوانــی در تخلیــه کیســه صفــرا، تورم و کشــیده 
شــدن دیــواره آن(. در هنــگام حمــالت، درد بــه 
خصوص در سمت راست بدن رخ می دهد. تشنج 
معموال از شب شــروع می شــود و از چند دقیقه تا 
چند ســاعت طول می کشــد. دردی که بیش از ۶ 
ساعت طول بکشد ممکن است نشان دهنده بروز 

کوله سیستیت حاد یا پانکراتیت باشد.
پانکراتیت: درد شــدید و مداوم در قســمت باالی 
شــکم می توانــد نشــانه ای از پانکراتیــت، التهاب 
پانکراس باشد. درد در پانکراتیت معموال به تدریج 
خ می دهــد و ممکــن اســت بــه تدریــج افزایــش  ر
یابد. این درد اغلب با نفخ، حالت تهوع و استفراغ 

همراه است.
کتــوز: افــراد مبتــال به ایــن عارضه  عــدم تحمــل ال
پس از خــوردن هر چیــزی که حــاوی محصوالت 
لبنی است، احساس ناراحتی می کنند. پنیر، پنیر 
دلمه، بســتنی، خامه ترش، شــکالت، شــیرینی، 
غالت فوری و خیلی چیز های دیگر ممکن اســت 
کتــوز باشــند. شــایع ترین عالئــم عــدم  حــاوی ال
کتوز گاز، گرفتگی عضالت، اسهال و درد  تحمل ال

معده است.
         نکاتی برای پیشگیری از درد معده بعد 

از غذا

تغذیه مناســب و تــرک عادت های بــد، موثرترین 
اقدامات برای پیشــگیری از معــده درد بعد از غذا 
اســت. کارشناســان توصیــه می کننــد از مصــرف 
خ شــده و تنــد خــودداری  غذا هــای چــرب، ســر
کنید. تغذیه باید از نظر محتوای پروتئین، چربی 
و کربوهیــدرات متعــادل باشــد و همیشــه منظم 
و بــدون فواصل طوالنــی بین وعده هــای غذایی 

باشد.
گر درد ناشی از افزایش اسیدیته شیره معده باشد،  ا
یک داروی معده یا نوشابه معمولی ممکن است 
کمک کند. برای تسکین درد می توانید از دارو های 
گر بعد از ۲-۳ ســاعت  مختلفی اســتفاده کنیــد. ا
وضعیت بهبود نیافته اســت، باید فــورا به دنبال 
کمــک پزشــکی باشــید. مصــرف مســکن توصیه 
نمی شود، زیرا عالئم را مختل می کند و از تشخیص 

صحیح جلوگیری می کند.
درد معده بعــد از خوردن غــذا منادی بســیاری از 
بیماری هاســت. با ایــن حــال، بســیاری از افــراد، 
عالئــم آزاردهنــده را نادیــده می گیرنــد یــا بــدون 
مشورت با پزشک دارو مصرف می کنند. در صورت 
تکرار درد باید با پزشــک متخصص مشورت کرد. 
گر درد در عرض چند ساعت از بین نرفت یا تشدید  ا
شد و همراه با حالت تهوع، اســتفراغ و تب همراه 

باشد، نیاز به کمک فوری پزشکی است.

معده
اســید های چرب امگا ۳ نوعی از اســید های چرب 
غیراشــباع هســتند که می توانند التهــاب را در کل 

بدن کاهش دهند. 
اسید چرب امگا ۳ یکی از اسید های ضروری است که 
در بسیاری از فعالیت های بدن، ایفای نقش می کند. 
تحقیقات متعدد نشان داده است مصرف این اسید 

چرب به افزایش طول عمر انسان کمک می کند.
همچنین اسید چرب امگا ۳ به رشد جنین در رحم 
مادر و رشد نوزاد تا سن نوجوانی کمک کرده و تا پایان 
عمر نقشــی مهم در فرآیند های بدن دارد. تقویت 
حافظه و عملکرد های شــناختی، حفظ سالمتی 
مغز، چشمان، و سیستم عصبی از جمله کارکرد های 

مهم این اسید چرب است.
یکی از فواید عجیب اســید چرب امــگا ۳ کمک به 
حفظ سالمت عمومی با تســهیل گردش خون در 
بدن اســت. در حقیقت این اســید چــرب با بهبود 
کسازی  سطح تری گلیسیرید های مفید خون و پا
ک هــا، باعــث ارتقــای گردش خــون در  عــروق از پال

بدن می شود.
همین موضوع فواید چندگانه ای برای بــدن دارد 
کسیژن،  که شــامل تســهیل انتقال مواد مغذی، ا
هورمون هــا، و زیرمغذی هــا به تمامی نقــاط بدن 
می شــود. در ایــن میــان، قلــب بــه عنــوان یکــی از 
حیاتی ترین اندام بدن ســود سرشــاری از عملکرد 

اسید چرب امگا ۳ می برد.
امگا ۳ باعث کاهش کلســترول بد خون می شود. 
همچنین این اسید چرب به حفظ قابلیت ارتجاعی 
عروق کمک می کند که همین امر به تسهیل جریان 
خون و کاهش فشار خون کمک می کند. براساس 
اعالم سازمان غذا و داروی آمریکا مصرف اسید چرب 
امگا ۳ باعث کاهش فشار خون و کاهش خطر ابتال 
به بیماری عروق کرونری )که مسئول انتقال خون به 

ماهیچه قلب است( می شود.
یکی دیگر از فواید اسید چرب امگا ۳، کمک به مغز 
است. در حقیقت خونرسانی درست به بافت مغز، 
مانع از آســیب به این اندام به دلیل فشار خون باال 
کسیژن و  و پایین می شود. مغز به طور پیوسته به ا
گلوکز نیاز دارد و در صورتی که روند خونرسانی به این 
بافت به درســتی صورت گیرد بــه افزایش عملکرد 

شناختی، حافظه و سالمت آن کمک می کند.
کمتر کسی می داند که اسید چرب امگا ۳ در حقیقت 
کسیدانی و ضدالتهابی است  دارای خواص آنتی ا
کســیدانی در مغــز و  کــه بــا عوامــل مخــرب فشــار ا
سایر اندام های بدن مقابله می کند. بهترین منبع 
غذایی حاوی این اسید چرب شــامل ماهی های 
چرب مانند سالمون، ســاردین و ماهی تن است. 
از منابع گیاهــی امگا ۳ نیــز می توان بــه تخم کتان 

اشاره کرد.

بیماری روماتیســمی قلب، وضعیتی اســت که 
در آن دریچه هــای قلــب بــه دلیــل یــک فرآینــد 
کتــری  پاتولوژیــک ناشــی از عفونــت گلــوی با

استرپتوکوک شروع می شود، آسیب می بیند. 
تــب روماتیســمی یک بیمــاری التهابــی اســت 
کــه بافت هــای همبنــد بــدن بــه ویــژه قلــب، 
مفاصــل، مغــز یــا پوســت را درگیــر می کنــد. 
هنگامی کــه تــب روماتیســمی به طــور دائــم به 
قلب آسیب می رساند؛ به این بیماری، بیماری 
روماتیســمی قلب گفتــه می شــود. افــراد در هر 
سنی ممکن است از بیماری حاد رنج ببرند. تب 
روماتیســمی معموال در کــودکان از ســن پنج تا 

پانزده سالگی بروز می کند.
         عائم بیماری روماتیسمی قلب چیست؟

مفاصــل متــورم و قرمــز بــه ویــژه زانوها، مــچ پا، 
ک، ندول یا تــوده روی  آرنج یا مچ دســت دردنــا

مفاصل متورم
         چگونه تشخیص داده می شود؟

عکســبرداری با اشعه ایکس قفسه ســینه و نوار 
قلــب دو آزمایــش رایــج بــرای تعیین این کــه آیا 
قلب تحت تاثیر قرار گرفته است یا خیر، هستند. 
کوکاردیوگرافی تکنیکی است که امواج صوتی را  ا
به داخل قفسه سینه می فرســتد تا از دریچه ها 
و دیواره های قلب منعکس شــود. امواج ضبط 
شــده شــکل، بافت، حرکت دریچه ها، انــدازه و 
عملکرد حفره های قلب را نشان می دهند؛ این 
تکنیک بــه بیمار آســیبی نمی رســاند و خطری 

برای او ندارد.

تاثیر اسید چرب امگا ۳ بر روی مغز و قلب 

همه چیز در مورد بیماری روماتیسم قلبی 

دانستنی ها

روماتیسم قلبی

تحقیقات جدید نشان می دهد سالمت دهان 
و دندان مادر و جویدن آدامس بدون قند روی 
سالمت نوزاد و جلوگیری از زایمان زودرس تاثیر 

مثبت دارد. 
 سال هاســت کــه دانشــمندان ارتبــاط بیــن 
وضعیــت بــد بهداشــت دهــان مــادر و زایمــان 
کنون، تحقیقات  زودرس را بررســی کرده انــد. ا
علمی جدید احتمال بیشتری را ارائه می دهد 
که مصرف یک چیزی ساده و ارزان یعنی آدامس 

بدون قند می تواند تفاوت زیادی را ایجاد کند.
پیشــرفت هایی که در مطالعــه انجام شــده در 
کشور آفریقایی ماالوی مشاهده شد، متوسط 
بــود زیــرا میــزان زایمــان زودرس در مــورد زنــان 
بــاردار کــه آدامــس می جویدنــد در مقایســه با 
آن هایــی کــه آدامس نمی جویدنــد کمی کمتر 
بود اما کارشناسان از این ایده استقبال کرده اند 
که این یک راه آســان برای دور زدن این مشکل 

عظیم و پرهزینه است.
زیکیبــا هندرســون، نویســنده این مطالعــه 
می گویــد: مــا دریافتیم کــه جویــدن آدامــس از 
زایمان زودرس جلوگیری می کند. ما نسبت به 

نتایج "محتاطانه خوشبین" هستیم.
بــرای ســال ها، مطالعــات نشــان داده انــد کــه 
بیماری لثــه بــا زایمــان زودرس مرتبط اســت. 
کتریایی  دانشمندان بر این باورند که عفونت با
در دهــان ممکن اســت باعث افزایــش التهاب 
در بدن شــود که ممکن اســت منجر به زایمان 

زودرس شود.
دانشــمندان آزمایــش کرده انــد که آیــا آدامس 
ساخته شده از شیرین کننده زایلیتول می تواند 
به کاهش زایمان زودرس کمک کند یا خیر. در 
حالی که مطالعات قبلی تغییر تدریجی در ترکیب 
کتری هایــی که باعث  کتری هــای دهان با با با
پوســیدگی کمتری می شــوند که روی سطوح 
دندان ها زندگی می کنند و آهک کمتری دارند را 

نشان داده است.
مطالعــه مــاالوی شــامل بیــش از ۱۰۰۰۰ زن در 
یک دوره ۶ ســاله بود که زنان قبل از بارداری به 
مطالعه پیوستند، در حالی که بقیه در ماه های 

اولیه بارداری بودند.

دانستنی ها

تاثیر بهداشت دهان و دندان 
مادر بر سالمت نوزاد 



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

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

تلفن روابط عمومی و امور آگهی ها :  ۳۵۵۴۴۰27

نمابر:  ۰۳1-۳۵۵۴۴۰19
امور مالی:  ۳۵۵۴۴۰17

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

نمره ارزیابی کیفی: ۴1

عضو شرکت تعاونی مطبوعات کشور
عضو انجمن صنفی مدیران رسانه کشور

چاپ: شاخه سبز

سال پنجم - شماره 13۵1
روزنامه اقتصادی اجتماعیشنبه  23  بهمن 1۴۰۰ - 1۰ رجب 1۴۴3 - 12 فوریه     2۰22

توئیتر در حال آزمایش گزینه ای برای تغییر سرعت 
پخــش ویدیو اســت و ایــن ویژگــی فعال فقــط برای 
برخی کاربران در دسترس است.  توئیتر اعالم کرد که 
در حال آزمایش گزینه جدیدی برای تغییر سرعت 
پخش ویدیو است که دقیقا مانند گزینه پخش در 
یوتیوب، نتفلیکس و ســایر پلتفرم های ویدیویی 
 ،۱x ،۲x اســت. به گزارش فون آرنا، با ســرعت های
کنون گزینه های بیشــتری برای تنظیم  ۰.۵x و … ا
سرعت در پخش ویدیو ها در دسترس شما است. 
برخــی از شــما در اندرویــد و وب، مجموعه هــای 
مختلفــی از ســرعت های پخــش را بــرای انتخــاب 
خواهید داشت، بنابراین می توانید سرعت ویدیو ها 

و توییت های صوتی را کاهش یا افزایش دهید.
با توجه به توئیت اخیــر توئیتر احتماال این آپشــن 
پخش جدید، به عنــوان یک نمــاد چرخ دنــده در 
باالی ویدیوی در حــال پخش ظاهر شــود و وقتی 
روی آن ضربه بزنید، منویی با گزینه های ســرعت 
متفاوت از ۰.۲۵x تا ۲x ظاهر می شود که برای افرادی 

که زمــان زیادی بــرای تماشــای ویدیو هــا ندارند یا 
افرادی که به دالیلی نیاز به کاهش سرعت پخش 
دارند، بســیار مفید اســت. توئیتر همچنین اشاره 
کرد که ســرعت های موجود ممکن است بسته به 

تماشای ویدیو در اندروید یا وب متفاوت باشد.
در حال حاضر گزینه ســرعت پخش توئیتر فقط در 
نسخه اندروید و وب این پلتفرم موجود است و فقط 
افراد خاصی به آن دسترسی دارند و هیچ اطالعاتی در 
مورد اینکه چه زمانی می توانیم انتظار داشته باشیم 
توئیتر این ویژگی جدید را برای همه کاربران خود در 

دسترس قرار دهد، وجود ندارد.

پتنت جدیدی نشــان می دهد که هواوی در حال 
توســعه یک ابزار پوشــیدنی اســت که به نابینایان 
کمک می کند تــا در زندگــی روزمــره خــود، راحت تر 
حرکــت کننــد.  از زمانی که شــرکت هواوی توســط 
تحریم های ایــاالت متحــده آمریــکا محدود شــد، 
کاتالوگ محصوالت خود را از گوشی های هوشمند 

به سمت تجارت اینترنت اشیا )IoT( تنوع داد.
ایــن شــرکت بــه کســب و کار هــای دیگــری ماننــد 
تلویزیون های هوشمند، ساعت های هوشمند و 
حتی خودرو های الکتریکی هوشمند نیز راه یافته 
است. حتی ممکن است هواوی در حال برنامه ریزی 
دســته بندی  در  دســتگاه هایی  عرضــه  بــرای 
محصوالت جدید، مانند دستگاه کمک پزشکی 
خود باشــد. اخیــرا یــک پایــگاه داده ثبت اختــراع، 
نشان داد که این شرکت در حال کار بر روی ابزار های 
پوشــیدنی اســت که به نابینایــان کمــک می کند 

تــا در زندگی روزمــره خود حرکــت کنند. ایــن خبر از 
)QCC.com( ســوی پایگاه ملی ثبت اختراع چین 
شــرکت اختــراع  ثبــت  اســت.  شــده  منتشــر    
 Huawei Technologies Company Limited با نام 
"فناوری پوشــیدنی ناوبری نابینایان" تأیید شد و 
 CN۱۱۴۰۰۲۶۸۴A پتنت عمومی آن با شماره شناسه
در تاریخ ۱ فوریه ۲۰۲۲ منتشر شد. این پتنت نشان 
می دهد که این فناوری یک جفت پوشیدنی است 
که نابینایان می توانند با آن محیط اطــراف خود را 
بشناسند و در اطراف خود حرکت کنند. این فناوری 

مجهز به حسگر های اولتراسونیک خواهد بود.
سنسور ها ســیگنال های اولتراســونیک را در همه 
جهات منتشــر می کنند و ســیگنال ها به دستگاه 
منعکس می شــوند، ســپس دســتگاه ســیگنال را 
تفســیر کــرده و محیــط اطــراف را ترســیم می کند. 
همه این داده ها به صورت بسیار مختصر و مستقل 
به کاربر منتقل می شوند و راحتی را برای کاربر نابینا 

فراهم می کند. 
هیچ اطالعاتی در مورد این پوشــیدنی ارائه نشــده 
است که ساعت هوشمند، عینک هوشمند یا گوش 
بی ســیم اســت. با این حال، با توجــه به اینکه این 
فناوری بــرای افــراد نابینا طراحی شــده اســت، به 
احتمال زیــاد دســتگاهی مجهــز به بلندگــو مانند 

هدفون بی سیم یا چنین چیزی است.

گرام ویژگی هایی جدیدی را به پلتفرم خود  اینستا
گرام  اضافه کــرد.  اغراق نیســت که بگوییم اینســتا
مملــو از درخواســت های کاربــران بــرای پس گیری 
حساب های هک شده است و این شرکت در تالش 
است تا روند بازیابی حساب های هک شده را آسان تر 
کند. بهترین راه این است که اقدامات پیشگیرانه در 
گرام در این  برابر هکر ها جدی گرفته شود، که اینستا
زمینه موفق نبوده است. البته این شبکه اجتماعی 
برخی ابزار های امنیتــی را به کار گرفته اســت که به 
گرام کمک  جلوگیری از هک شدن حساب اینستا
می کند. همچنین ویژگی Security Checkup برای 
گرام که فکر می کنند حساب هایشان  کاربران اینستا
کنــون برای همــه در  هک شــده،  پــس از معرفــی، ا
دسترس است. این یک ویژگی بسیار خوب است که 
گرام می آموزد تا حساب های خود را  به کاربران اینستا
با مواردی از جمله بررسی فعالیت ورود به سیستم، 
بررسی اطالعات پروفایل، تأیید حساب هایی که 
ک می گذارند و  اطالعات ورود به سیستم را به اشترا
به روزرسانی اطالعات تماس بازیابی حساب )یعنی 
شماره تلفن، آدرس ایمیل(، ایمن کنند. این ویژگی 
جدید را می تــوان در منــوی پروفایــل / تنظیمات 
/ امنیت / بررســی امنیتی پیدا کــرد. برای ایمن تر 
گرام، توصیه می شــود احراز  کــردن حساب اینســتا
هویت دو مرحله ای را از طریق واتساپ فعال کنید. 
همچنین ویژگی تایید هویت ۲ عاملی نیز می تواند 

با شــماره تلفــن یا یــک برنامــه احــراز هویــت مانند 
Duo Mobile یــا Google Authentication بــه کار 
گرفته شــود. یکی دیگــر از ویژگی هــای مهم جدید 
دیگــر، امــکان حذف انبوه پســت ها اســت. شــاید 
گرام  داشتن این ویژگی ساده به نظر برسد، اما اینستا
تا همین اواخر آن را نداشــت. همچنین می توانید 
داستان ها، IGTV و Reels و همچنین کل تعامالت 
خود مانند نظرات، الیک ها و... را بایگانی یا حذف 
گرام همچنیــن گزینــه مرتب ســازی  کنید. اینســتا
و فیلتر کــردن محتــوا و تعامالت بــر اســاس تاریخ و 
جستجوی نظرات گذشته، الیک ها و پاسخ های 
داســتانی در محدوده های تاریخی خــاص را نیز به 
پلتفرم خود اضافه کرد. همه این ابزار ها برای مدیریت 
حساب های خود را می توانید در بخش نمایه پیدا 
کنید. بــرای یافتن آن در گوشــه ســمت راســت باال 
 )Your activity( "ضربه بزنید و سپس "فعالیت شما

را انتخاب کنید.

در مطلــب زیر بــه چنــد روش ســاده بــرای کاهش 
استرس اشاره می کنیم. 

         خلوت کردن فضای فیزیکی
خانه یا فضای کاری که به هم ریخته باشد، منجر به 
ذهن درهم ریخته می شود. محیط درهم و برهم به 
طور مداوم به مغز شــما می گوید که کار هایی برای 
انجام دادن وجود دارد؛ ســازماندهی، تمیزکردن، 
مرتب کــردن. مغــز احســاس می کنــد توســط این 
محرک هــا بمبــاران می شــود و باعــث اســترس و 
اضطراب می شــود. یک محیــط زندگــی نامرتب و 

منظم اثر روانی آرامبخش دارد.
         بخشی از کار ها را به ابزار ها بسپارید

گــر تمــام کار هــا را خودتان بــه خاطر بســپارید و به  ا
یاد آورید فشــار زیادی به ذهن خــود وارد کرده اید. 
در عــوض می تــوان بخشــی از کار هــا را بــه کمــک 

تکنولــوژی یــا ابزار هــای ســاده انجــام داد. امــروزه 
ابزار هــای زیادی بــرای مدیریت کار ها وجــود دارد؛ 
از ابزار های ســاده قدیمی مثل دفترچه یادداشت 
تا اپلیکیشــن های برنامه ریز و یادآور. برای کاهش 
بار ذهنی می توانید قســمتی از کار ها را فهرســت و 
یادداشت کنید. یا می توانید از یادآور گوشی استفاده 
کنید. دفترچه های برنامه ریــزی و planner در این 

راستا کمک کننده هستند.
          زمانی را برای استراحت اختصاص دهید

آرامش نــه تنها برای یک بدن خســته بلکــه برای 
یک ذهن شلوغ و کاهش استرس نیز ترمیم کننده 
اســت. تعــدادی از فعالیت ها و تکنیک هــا وجود 
کسازی  دارند که می توانید امتحان کنید که به پا
ذهن شما از افکار تهاجمی و درهم ریختگی ذهنی 

کمک می کند.

کنترل سرعت پخش را آزمایش می کند  گی  توئیتر ویژ

اختراع یک پوشیدنی 
برای راحتی نابینایان توسط هواوی 

گرام به زودی ارائه می دهد  که اینستا گی هایی  ویژ

کاهش استرس  ۳ روش برای خانه تکانی ذهن و 

فناوری

خواندنی ها

کسیژن در ماه و مریخ  کشف شیوه جدید تولید ا
دانشــمندان شــیوه نوینــی را 
کشــف کرده اند که می توان از 
سنگ ها و آب های موجود در 

کسیژن تولید کرد.  ماه و مریخ ا
گالســکو  دانشــمندان دانشــگاه منچســتر و 
باهــدف  جدیــدی  روش  هــم  همــکاری  بــا 
کسیژن برای  امکان ایجاد مسیری برای تولید ا
انسان ها ارائه کرده اند تا انسان ها بتوانند ماه یا 
مریخ را به طور بالقوه برای مدت زمان طوالنی 

خانه خود بخوانند.
کســیژن  ایجــاد یــک منبــع قابــل اطمینــان از ا
می توانــد بــه بشــریت کمــک کند تــا انســان ها 
ج از  زیســتگاه های قابــل حیــات را در خــار
زمین ایجــاد کننــد آن هــم در دوره ای که ســفر 
فضایی بیش از هر زمان دیگری قابل دستیابی 
اســت. الکترولیــز یکــی از روش هــای بالقــوه 
کســیژن اســت. این روش شــامل  برای تولیــد ا
عبــور الکتریســیته از یــک سیســتم شــیمیایی 
کنــش می شــود و می توانــد برای  برای ایجــاد وا
کسیژن از ســنگ های ماه یا تقسیم  استخراج ا
کســیژن استفاده شود. این  آب به هیدروژن و ا
سیســتم های  بــرای  هــم  می توانــد  روش 
پشــتیبانی حیــات و هــم بــرای تولیــد پیشــران 

موشک ها موثر و مفید واقع شود.
گرانش در محیط مریخ و ماه از زمین کم تر است 
با این حال، تا کنون چگونگی تأثیر میدان های 
گرانشی کمتر در ماه )۱/۶ گرانش زمین( و مریخ 
)۱/۳ گرانش زمین( به طور دقیق بررسی نشده 
بود. گرانش کمتــر می تواند تأثیــر قابل توجهی 

بر شــیوه الکترولیز داشــته باشــد، زیرا حباب ها 
می توانند به سطوح الکترود چسبیده باشند و 
یک الیه مقاومتی ایجاد کنند. پژوهش جدید 
دانشــگاه منچســتر کــه بــه تازگی منتشــر شــده 
اســت نشــان می دهد که چگونه تیم محققان 
آزمایش هایــی را بــرای تعییــن نحــوه عملکــرد 
روش الکترولیز حیات بخش در شرایط کاهش 

گرانش انجام دادند.
پــروژه  ارشــد این  گونتــر جاســت، مهنــدس 
تحقیقاتــی گفت: "مــا یک ســانتریفیوژ کوچک 
طراحــی کردیم و شــروع بــه ســاخت آن کردیم 
که این وسیله می تواند طیف وسیعی از سطوح 
گرانــش مربــوط بــه مــاه و مریــخ را ایجــاد کنــد. 

هنــگام انجــام یــک آزمایــش در آزمایشــگاه، 
نمی توانیــد از گرانــش زمیــن فــرار کنیــد. با این 
حال با کمک هواپیما، سلول های الکترولیز ما 
تنها تحت تأثیر نیروی گریز از مرکز قرار می گیرند 
و می توانیــم بــا تغییر ســرعت چرخش، ســطح 
گرانــش هــر آزمایــش را تنظیــم کنیــم بنابر ایــن 

مشکل تفاوت در گرانش حل شد."
ایــن مهنــدس ارشــد افــزود: "مــا همچنیــن 
آزمایشــات مشــابهی را روی ســانتریفیوژ بیــن 
۱ تــا ۸ گــرم در آزمایشــگاه انجام دادیــم. در این 
پیکربنــدی، بازو ها در حــال چرخــش بودند تا 
گرانــش رو به پایین محاســبه شــود. مشــخص 
شــد که روند مشــاهده شــده زیــر ۱ گرم بــا روند 

باالی ۱ گــرم مطابقت دارد. ایــن نتیجه به طور 
تجربــی تأیید می کند که ســکو های گرانش باال 
را می توان بــرای پیش بینــی رفتــار الکترولیز در 
گرانش ماه استفاده کرد و محدودیت هایی که 
نیاز بــه شــرایط ریزگرانشــی پرهزینــه و پیچیده 
دارنــد را از بیــن می بــرد. در ایــن سیســتم، مــا 
گر از پارامتر های عملیاتی مشابه  دریافتیم که ا
کســیژن  روی زمین اســتفاده شــود، ۱۱ درصد ا

کمتری در گرانش ماه تولید می شود. "
مقاله تحقیقاتی دانشــگاه منچســتر و گالســکو 
بــا نــام "پیــش بینــی کارایــی الکترولیــز تکامــل 
کســیژن در مــاه و مریخ" اخیــرا در مجله  یافته ا
شــده  منتشــر   Nature Communications
است. در این مقاله به راه حل هایی اشاره شده 
اســت که می تواننــد انســان ها را قادر ســازند تا 
بــه طور ایمن روی ســطح اجــرام آســمانی دیگر 
زندگــی کنند، ایــن موضــوع یکــی از حوزه های 

فعال تحقیقات فضایی است.
در دیگر مقاالت از روش های متفاوتی استفاده 
شده است. از بتن بدون سیمان برای ساخت 
ســازه ها در ماه گرفتــه تا ایده هایــی برای ایجاد 
بتن فضایی با اســتفاده از گرد و غبــار فضایی و 
مایعات زائــد بدن ماننــد ادرار فضانــوردان. در 
نوامبر ۲۰۲۰، یک شــرکت انگلیســی قــراردادی 
بــا آژانــس فضایــی اروپــا )ESA( بــرای توســعه 
روش هایی برای تجزیه گرد و غبار ماه به عناصر 
آلیاژ هــای  کســیژن و  ا از  تشــکیل دهنده ای 
فلزی، با هــدف تولید مــواد الزم برای ســاخت 

پایگاه های ماه، امضا کرد.

هوا و فضا

داستان کوتاه

دانشمندان دانشگاه ناتینگهام مدعی شدند 
که کرمی به نام پالناریا می تواند همیشــه خود 
را جوان نگــه دارد و در نتیجه نامیــرا و جاودانه 

است.
         راز جوانی ابدی کرم پاناریا

تقریبــا تمــام موجــودات روی زمیــن بــه مــرور 
قابلیــت بازســازی و جوانســازی را از دســت 
می دهند، در نتیجه کم کم پیر می شوند و در 
نهایت می میرند. امــا کرم پالناریا کــه گونه ای 
از فلــت ورم )Flatworm( یــا کرم هــای پهــن به 
حساب می آید در این مورد بسیار استثنا است 
و قابلیت هــای خارق العــاده ای دارد. این کرم 
نه تنها می تواند سلول های قدیمی و مرده اش 
را بازسازی و احیا کند بلکه حتی وقتی از وسط 
دو نیم می شــود هم می تواند مغز، اندام های 
داخلی و دم جدیــدی به وجود بیــاورد و به دو 

گانه تبدیل شود. موجود مستقل و جدا
         وقتی این کرم را به دو نیم تقسیم می کنید

وقتــی یــک کــرم پالناریــا را بــه دو نیم تقســیم 
می کنید هر قســمت تبدیــل بــه کرمی جدید 
گر همین نصفه را دوباره نصف کنید  می شود و ا
هرکــدام از نصفه هــا تبدیل به کرمی مســتقل 
می شوند. بنابراین می توان این کار را چندین 
بار انجــام داد و از یک کــرم چندین کرم جدید 
به دست آورد. سرپرست تیم تحقیق می گوید: 
ما دو گونه کرم پالناریا را مورد بررسی قرار دادیم، 
کرمی که از طریــق تولیدمثل تکثیر می شــود و 
کرمی که از راه غیرجنسی و از طریق تقسیم شدن 
تکثیر می شــود. هر دو می توانند ماهیچه ها، 
پوســت، اندام های داخلــی و حتــی کل یــک 
مغز را بازســازی کننــد و ایــن کار را بارهــا و بارها 

انجام دهند.
معمــوال وقتــی ســلول های بنیادی تقســیم 
می شــوند )برای درمان زخــم یا در دوره رشــد( 
گــذر عمــر را نشــان  عالئــم و نشــانه هایی از 
می دهند. ایــن امــر به ایــن معنــا اســت کــه 
سلول های بنیادی دیگر قادر به تقسیم شدن 
نیستند و کمتر می توانند جایگزین سلول های 
بدن ما شوند. پیری پوست بارزترین نشانه این 
موضــوع اســت کــه می توانیــد آن را بــه وضوح 
مشــاهده کنید. اما ســلول های بنیادی کرم 
پالناریا می توانند از فرآیند پیری جلوگیری کنند.
راز جــوان ماندن این موجــود در DNA نهفته 

است
هــر بــار کــه ســلولی تقســیم می شــود تلومــر 
)telomere( یــا پایانــه فیزیکــی کروموزوم های 
خطی DNA او کوتاه تر می شــود. ســلول های 
بدن ما برای رشد و عملکرد صحیح باید مدام 
تقسیم شوند و جایگزین سلول هایی شوند که 
از بین رفته یا آســیب دیده اند. در طول فرآیند 
تقسیم تمام اطالعات ژنتیکی داخل سلول ها 
به نسل بعد منتقل می شــود. همان طور که 
ممکن اســت بدانیــد اطالعات ژنتیکــی روی 
رشته های در هم تنیده DNA به نام کروموزوم 
قرار دارند. انتهای کروموزوم پوشش محافظی 
به نام تلومر وجود دارد که از برخورد و اتصال به 
سایر کروموزوم ها جلوگیری می کند. هربار که 
سلول تقسیم می شود تلومر کوتاه تر می شود 
و هنگامی که انــدازه آن بیــش از حد کوتاه شــد 
سلول دیگر قادر به تکثیر و بازسازی نخواهد بود. 
در نتیجه سلول ها از بین می روند و موجود به 
تدریج پیر می شود. اما دانشمندان پیش بینی 
می کنند که کرم پالناریا می تواند همیشه انتهای 
کروموزوم های خود را حفظ کند و از کوتاه شدن 
آن جلوگیری کند؛ در نتیجه از لحاظ تئوری این 

کرم نامیرا و جاودانه است.

مردی دختر ســه ســاله ای داشــت. روزی به 
خانه آمد دید دختر سه ساله اش گران ترین 
کاغذ کادوی کتابخانــه اش را برای زینت یک 
جعبه کودکانه هــدر داده اســت. مرد بســیار 
عصبانی شــد و دختر کوچکش را تنبیه کرد. 

دختر هم با گریه به بستر رفت و خوابید.
روز بعــد وقتــی کــه مــرد از خــواب بلنــد شــد؛ 
دیــد کــه دختــرش بــاالی ســرش نشســته و 
می خواهد ایــن جعبــه را بــه او هدیــه بدهد و 
مرد تازه متوجه شد که امروز روز تولد اوست و 
دخترش کاغذ را بــرای کادوی تولد او مصرف 
کرده اســت. با شــرمندگی دختــر کوچکش را 
بوسید و جعبه را از اوگرفت و باز کرد. اما متوجه 
شد که جعبه خالیست. دوباره مرد عصبانی 
شــد و کودک را تنبیه کرد. اما کودک درحالی 
که گریه می کرد، به پدرش گفت که من هزاران 
هزار بوسه داخل آن جعبه ریخته بودم و تو آنها 
را ندیدی. مرد دوباره شرمنده شد و می گویند 
تاپایان عمر جعبه را به همراه داشت و هر وقت 
آن را بازمی کــرد به طرز معجزه آســایی آرامش 

پیدا می کرد.

این موجود 
هرگز پیر نمی شود!

کادو کاغذ  گرانترین 

 W۲۱۴ کالس E خودروی مرسدس
در یک روز بارانی در آلمان دیده شد. 
کالس E همیشــه جایــگاه خــاص 
خود را در خط تولید خودرو های شرکت بی ام و داشته 

است.
به گزارش ســایت موتور وان؛ اولین ویدئــو از خودروی 
نســل بعدی W۲۱۴ ســدان کالس E شــرکت بــی ام و 

منتشر شــد. این فیلم کوتاه یک ســدان استتار شده 
را نشــان می دهد که در یــک روز بارانی در آلمان شــکار 
عکاسان شده است. همچنین به نظر می رسد نمایش 

آن قبل از پایان سال ۲۰۲۲ انجام شود.
با وجود داشتن پوشش گسترده برای استتار، به نظر 
می رســد شــرکت مرســدس بنز از نظر طراحــی بیرونی 
تغییری در این خودرو اعمال نخواهد کرد. با این حال 

مشخص است که E-Class به دستگیره در های بازشو 
الکترونیکی مجهز خواهد شد.

چراغ هــای عقب، نســبتا کوچــک به نظر می رســند، 
اما این فقط به این دلیل اســت که بخشــی از طراحی 

عقب با پوشش استتار شده است.
به نظر می رســد مهمترین تغییر در داخــل کابین رخ 
خواهد داد، جایی که W۲۱۴ باید یک صفحه نمایش 

لمســی عمودی بــرای تکمیل بخــش ابــزار دیجیتال 
اســتانداردش داشــته باشــد. کالس E فعلــی در حال 
حاضر دارای MBUX با فیس لیفت میان چرخه است، 
امــا انتظار مــی رود جایگزیــن آن از سیســتم اطالعات 

سرگرمی پیچیده تری برخوردار شود.
حال باید دید این خودروی آینده بی ام و در چه زمانی 

رسما معرفی خواهد شد.

کالس E مرسدس دیده شد  خودروی آینده 

فناوری

موزه صدف اصفهان؛ 
نخستین موزه تخصصی 

گونه های مختلف 
دریایی 

مــوزه صــدف اصفهــان نخســتین مــوزه 
تخصصــی صــدف  و حلزون هــای دریایــی 
در ایران است که عالوه بر گونه های موجود 
از آب های خلیج فارس، دریای عمان و خزر، 
دارای گونه های جذاب و دیدنی از دریا ها و 

اقیانوس های مختلف دنیاست.
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جشن پیروزی چهل و سومین سال از انقالب اسالمی به 
وقــت ۲۲ بهمن مــاه ۱۴۰۰ با همراهــی مــردم در میدان 
بزرگمهر و گلستان شهدای اصفهان برگزار شد. جشن 
پیروزی چهل و سومین سال از انقالب اسالمی به وقت ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۰ با 

همراهی مردم در میدان بزرگمهر و گلستان شهدای اصفهان برگزار شد. مردم 
با در دست داشتن پرچم ایران به افتخار، این شادی و پیروزی را نشان دادند 
و با آذین بندی خودروها و موتورهای خود میزبان این جشن ملی شدند. 
راهپیمایی موتوری و خودرویی از ورودی های خیابان بزرگمهر اصفهان 

به سمت گلستان شهدا از ساعت ۹ صبح آغاز شد و پیر و جوان در این بهار 
انقالب و آزادی به میــدان آمدند تا بار دیگر با شــهدا و انقالب تجدید بیت 
گرفته که همراه  کنند. صدای بوق و شادی و سرود ملی سراسر خیابان را فرا
با شور و هیجان مضاعف شده و مردم با گوشــی های خود این خاطرات را 

ثبت می کنند.
         حضور مردم وجه تمایز انقاب اسامی

با مقایسه انقالب اسالمی و سایر انقالب ها به حضور و نقش مردم به عنوان 
وجه تمایز آن پی می بریم که همه اقشار با انگیزه بسیار باال در سال ۵۷ به 
میدان آمدند و حرکت بزرگی را رقم زدند و باز مردم مانند بهمن ۵۷ بر اساس 
آرمان ها ایستادند که تجلی حضور این مردم تماشایی و دیدنی است. در 
واقع تداوم این انقالب با نقش آفرینی و حماسه ســازی مردم است. مردم 
در چهار دهه گام بزرگی را بــرای آزادی انقالب اســالمی و حرکت در اقتصاد 
مقاومتی، توســعه علم، خودکفایی و گام دوم انقالب برداشتند. هرچند 
مشکالت اقتصادی و فرهنگی از سوی خارج و داخل همچنان باقی مانده 
است اما نســخه درمان آن حفظ و صیانت از اراده و احساس مسئولیت و 
دغدغه مندی مردم است که باید مراقبت باشیم دشــمن آن را از ملت ما 

با تحریم نگیرد.
این دشمنی ها و تحریم ها تنها به جرم نپذیرفتن سلطه سیاست های آمریکا 
و ایالت متحده است اما باید بدانند آنها با هزینه های گزاف هم نمی توانند 

خدشه ای به جغرافیای پر از عشق به وطن ایران وارد کنند.
         رنگ خدا بر هر رنگی ترجیح دارد

مردم ما قدردان حکومتی هســتند که حکومت استکبار و سلطنتی را به 
حکومتی مردمی با چهره هایی مانند امام خمینی )ره( و رهبر انقالب تبدیل 
کرده است. از سویی دیگر مردم همیشه در صحنه میدان فضای مجازی را 
خالی نگذاشتند و با استوری و پست های از پرچم ایران و نقل قول هایی از 
شهید حاج قاسم سلیمانی و پهلوان تختی و سایر شخصیت های برجسته 

انقالبی، عرق ملی را نشان دادند.
مردم با رهسپار شدن به سمت گلستان شهدا و مصلی امام خمینی )ره( 
اصفهان به مسیر خود پایان دادند تا مسیر جدیدی را برای شکوهمندی 

انقالب اسالمی آغاز کنند.

در چهل و سومین سال انقاب؛

جشن پیروزی بهار انقالب و آزادی در نصف جهان

گزارش


