
حدود ۶۰ درصد از صنایع نساجی مثل کشباف و جوراب باف تعطیل شده  اند: 

گره های اقتصادی در کار نساجی کاران اصفهان
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معاون عمرانی استاندار گفت: هوای اصفهان از منظر آلودگی در شرایطی به مراتب نامناسب تر و نامساعد تر 
از پایتخت قرار دارد.  مهران زینلیان گفت: آلودگی هوای اصفهان در وضعیت کامال نامساعدتری نسبت به 
کالن شهر تهران قرار دارد و این موضوع بیشتر از هر زمان دیگر اصرار بر رعایت ماده های قانونی هوای پاک را 
برای سایر دستگاه ها و نهادها و به ویژه آحاد مردم الزامی و الزم االجرا می سازد. او گفت: آلودگی هوای اصفهان 
در وضعیتی به مراتب ناسالم تر از کالن شهر تهران بوده، به گونه ای که در سال جاری تهران بیش از ۱۰ روز 
هوای پاک و اصفهان تنها ۴ روز هوای پاک داشته است. معاون استاندار اصفهان می گوید: مواد موجود در 
قانون هوای پاک، تکالیفی کامال مبرهن و متقن برای همه دستگاه ها تعیین و تنظیم کرده است. به گفته او: 
قانون هوای پاک، آیینی الزم االجراست وگرچه بعضا اجرای ماده  هایی از آن هزینه  بر است، لیکن منفعت 
عمومی حاصل از اجرای آن به خصوص برای بهداشت عمومی جامعه بیشتر از هزینه  های آن است. همچنین 
دستگاه های مجری از طریق عوارض ناشی از آالیندگی که صنایع می پردازند و میزان کمک های بالعوض و...

هوای اصفهان نامناسب تر و نامساعد تر از 
پایتخت است

کاهش قیمت ۳ تا ۱۵ میلیونی 
در بازار خودرو

هزینه مسکن 
در حال بلعیدن خانوار!

دبیر انجمن واردکنندگان برنج:

برنج ایرانی به راحتی 
قابل احتکار است

رکورد تولید روزانه چدن
 در مادر صنعت فوالد 

ایران شکست

فرمانده انتظامی استان اصفهان: 

در شهرک های 
مسکونی اصفهان 

کمبود کالنتری داریم
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۳ گرایی: دست کشتی فرنگی ایران بسته نیست

امروز دریچه های سد زاینده رود بسته می شود
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دو اثر از اصفهان در جشنواره تئاتر 
کودک و نوجوان همدان 
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# اصفهان  تنها  نیست

در پنل نقش زیست بوم نوآوری 
ح شد:   در آینده صنعت فوالد ایران مطر

کوسیستم  ضرورت شکل گیری ا
نوآوری در صنعت فوالد
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سعید ابریشمی راد - شهردار شاهین شهر

شــورای   1۴۰۰/۰8/1۶ مــورخ  1۶72/ش  شــماره  مجــوز  اســتناد  بــه  شــهر  شــاهین  شــهرداری 
اسالمی شــاهین شــهر درنظــردارد نســبت بــه فــروش 1۵ )پانزده( دســتگاه موتورســیکلت فرســوده 
ازطریــق مزایــده عمومــی و بصــورت نقد، به اشــخاص حقیقی و حقوقــی واجد شــرایط اقدام نماید.

متقاضیــان جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و اخــذ اوراق مزایــده می بایســتی در ســاعات اداری به 
کثــر تــا پایــان وقــت اداری روز  واحــد حســابداری شــهرداری مراجعــه و پیشــنهادهای خــود را حدا
ســه شــنبه مــورخ 1۴۰۰/12/۰۳ بــه دبیرخانــه حراســت تحویــل نماینــد. شــهرداری در رد یــا قبــول 

کلیــه پیشــنهادها مختار اســت. 127۳۵۰۳ / م الفیــک یا 

نوبت چاپ دوم
گهی تجدید مزایده عمومی )نوبت دوم( آ

عبدالرسول امامی - شهردار نجف آباد

خ 1۴۰۰/۰9/۰۳ شــورای محتــرم اسالمی شــهر، عملیــات احــداث  شــهرداری نجــف آبــاد درنظــردارد بــه اســتناد مصوبــه شــماره 1۴۰۰/19۶7 مــور
پارکینــگ مســقف ســاختمان اداری شــهرداری منطقــه یــک نجــف آبــاد را بــا مجمــوع بــرآورد تقریبــی اولیــه بــه مبلــغ ۶/9۵۶/۶۰۰/۰۰۰ ریــال 
بــدون تعدیــل و مابــه التفــاوت قیمــت حســب مــدارک موجــود در مــدارک مناقصــه، از محــل اعتبــارات عمرانــی ســال 1۴۰۰ شــهرداری و براســاس 

گــذار نمایــد. جــداول پیشــنهاد بهــا بــه پیمانــکار واجــد شــرایط وا
کاری مرتبط و تجهیزات و ماشــین  کنندگان باید داری شــخصیت حقوقی مســتقل و اساســنامه و رزومه  شــرایط شــرکت در مناقصه: شــرکت 
آالت متناســب بــا موضــوع مناقصــه بــوده و یــا دارای صالحیــت و رتبــه بنــدی الزم )حداقــل پایــه پنــج در رشــته ابنیــه یــا راه و بانــد( از معاونــت 

برنامــه ریــزی و نظــارت راهبــردی ریاســت جمهــوری باشــند.
مهلــت و محــل دریافــت اســناد مناقصــه: از واجدیــن شــرایط دعــوت می شــود جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و دریافــت اســناد مناقصــه، بــا همــراه 

داشــتن مــدارک و رزومــه شــرکت، تــا پایــان وقــت اداری روز شــنبه مــورخ 1۴۰۰/12/1۴ بــه امــور قراردادهــای شــهرداری نجــف آبــاد مراجعــه نماینــد.
بــه حســاب ســپرده شــماره  بابــت ضمانــت شــرکت در مناقصــه را طــی فیــش واریــزی  ریــال  بایــد مبلــغ ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰  کننــدگان  شــرکت 
۰1۰۴۵۴۴1۵۰۰۰2 شــهرداری نجــف آبــاد و یــا معــادل آنــرا ضمانتنامــه معتبــر بانکــی ارایــه نماینــد. برنــدگان اول، دوم و ســوم مناقصــه هــرگاه حاضر 

بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند ســپرده آنهــا بــه ترتیــب ضبــط خواهــد شــد.
کلیــه پیشــنهادات مختــار  ج اســت و شــهرداری نجــف آبــاد در رد یــا قبــول یــک یــا  ســایر اطالعــات مربــوط بــه مناقصــه در اســناد مناقصــه منــدر

127۶۴72 / م الفمی باشــد.

نوبت اول گهی مناقصه آ

عبدالرسول امامی - شهردار نجف آباد

ــه شــماره 1۴۰۰/228۴ مــورخ 1۴۰۰/1۰/۰۶ شــورای محتــرم اسالمی شــهر، عملیــات اجــرای  ــه اســتناد مصوب ــاد درنظــردارد ب شــهرداری نجــف آب
گیــری معابــر شــهرداری نجــف آبــاد را بــا مجمــوع بــرآورد تقریبــی اولیــه بــه مبلــغ 12/۶79/۶۵8/19۶ ریــال بــدون تعدیــل  آســفالت تراشــی و لکــه 
و بااحتســاب مابــه التفــاوت قیمــت قیــر حســب مــدارک موجــود در مــدارک مناقصــه، از محــل اعتبــارات عمرانــی ســال 1۴۰۰به شــهرداری و براســاس 

گــذار نمایــد. فهرســت بهــا ســال 1۴۰۰ پیمانــکار واجــد شــرایط وا
کاری مرتبــط و تجهیــزات و ماشــین  کننــدگان بایــد داری شــخصیت حقوقــی مســتقل و اساســنامه و رزومــه  شــرایط شــرکت در مناقصــه: شــرکت 
آالت متناســب بــا موضــوع مناقصــه بــوده و یــا دارای صالحیــت و رتبــه بنــدی الزم )حداقــل پایــه پنــج در رشــته   راه و بانــد( از معاونــت برنامــه ریــزی و 

نظــارت راهبــردی ریاســت جمهوری باشــند.
مهلــت و محــل دریافــت اســناد مناقصــه: از واجدیــن شــرایط دعــوت می شــود جهــت کســب اطالعات بیشــتر و دریافت اســناد مناقصه، بــا همراه 

داشــتن مــدارک و رزومــه شــرکت، تــا پایــان وقــت اداری روز شــنبه مــورخ 1۴۰۰/12/1۴ بــه امــور قراردادهــای شــهرداری نجــف آبــاد مراجعه نمایند.
کنندگان باید مبلغ ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت ضمانت شــرکت در مناقصه را طی فیش واریزی به حســاب ســپرده شــماره ۰1۰۴۵۴۴1۵۰۰۰2  شــرکت 
شــهرداری نجــف آبــاد و یــا معــادل آنــرا ضمانتنامــه معتبــر بانکــی ارایــه نماینــد. برنــدگان اول، دوم و ســوم مناقصــه هــرگاه حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد 

نشــوند ســپرده آنهــا بــه ترتیــب ضبــط خواهد شــد.
کلیــه پیشــنهادات مختــار  ــا  ــا قبــول یــک ی ــاد در رد ی  ســایر اطالعــات مربــوط بــه مناقصــه در اســناد مناقصــه منــدرج اســت و شــهرداری نجــف آب

127۶1۵۶ / م الفمی باشد.

نوبت اول گهی مناقصه آ

علی اصغر حاج حیدری - شهردار خمینی شهر

شهرداری خمینی شهر درنظردارد بهره برداری از خطوط اصغرآباد، دستگرد و قائمیه به شماره 2۰۰۰۰9۳298۰۰۰۰۰۰۳ 
را ازطریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کتهــا ازطریــق درگاه ســامانه تــدارکات  کلیــه مراحــل برگــزاری فراخــوان از دریافــت و تحویــل اســناد فراخــوان تــا بازگشــایی پا
الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد.

گواهــی امضــای  متقاضیــان شــرکت در فراخــوان درصــورت عــدم عضویــت در ســامانه، نســبت بــه ثبــت نــام و دریافــت 
ــد. ــل آورن ــه عم ــدام الزم را ب ــازمانی اق ــر س ــاز و مه ــای مج ــان امض ــه صاحب کلی ــرای  ــط( ب ــورت برخ ــه ص ــی )ب الکترونیک

مواعد زمانی:
تاریخ انتشار فراخوان: 1۴۰۰/11/1۶

مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1۴۰۰/11/2۳
مهلت ارسال پیشنهادات: 1۴۰۰/12/۴

کتها: 1۴۰۰/12/۵ زمان بازگشایی پا
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی

127۳۵28 / م الفاطالعات تماس و آدرس دستگاه: خمینی شهر میدان قدس شهرداری مرکزی ۳۳۶۵1۴1۵

چاپ دوم گهی مناقصه آ
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دبیــر انجمــن واردکننــدگان برنج گفــت: برنج 
خارجی زیر نظر سیستم جامع تجارت و قابل 
ردیابــی اســت امــا متاســفانه برنج ایرانــی بــه 

راحتی قابل احتکار است.
مســیح کشــاوز، دبیــر انجمــن واردکننــدگان 
کنش بــه افزایش  برنــج در گفتگو بــا مهــر در وا
کاال بــا اشــاره به اینکــه عنــوان  قیمت ایــن 
می شــود میــزان تولید برنــج در کشــور بیش از 
دو میلیون تن اســت، گفت: با گذشت حدود 
چهارماه از فصل برداشت، آیا این میزان برنج 
ح است؟  مصرف شده یا بحث احتکار آن مطر
یا اینکه باید در اعداد اعالم شــده درباره تولید 

تجدیدنظر کرد؟

وی ضمــن انتقــاد شــدید از سیاســت های 
وزارت جهــاد کشــاورزی دربــاره ممنوعیــت 
واردات برنــج در فصــل برداشــت محصــول 
داخلی، افزود: باید از آقایان سوال کرد که چرا 
با برقــراری ممنوعیت موجب کمبــود و گرانی 

برنج شدند؟
کشاورز افزود: در حال حاضر قیمت برنج ایرانی 
بــه شــکل افسارگســیخته ای باال رفته اســت، 
کجای این سیاســت معنای حمایــت از تولید 
را می دهــد، آیــا بــه جایــگاه مصــرف کنندگان 
توجهــی شــده اســت؟ آیــا مأموریــت قانــون 

تمرکز ایجاد چنین وضعیتی است؟
وی در بخش دیگری از ســخنان خــود درباره 
احتــکار برنــج نیــز توضیــح داد: برنــج خارجی 
زیر نظر سیســتم جامع تجارت است بنابراین 
می توان به کیلو گرم مشخص کرد که در کدام 
انبــار و چه زمانــی محموله وجــود دارد ونحوه 
فروش وتوزیع آن چگونه اســت اما متأســفانه 
بــا توجــه به اینکه برنــج تولیــد داخل مجــوز از 
مراجــع رســمی ندارد به راحتــی قابــل احتکار 

است بدون اینکه ردی از کسی جا بماند.

ح در حوزه هــای محیــط زیســت و  ســه طــر
مســئولیت اجتماعی در ذوب آهــن اصفهان به 
بهره بــرداری رســید.  سرپرســت مدیریت عامل 
ذوب آهــن گفــت: طرح هــای زیســت محیطــی 
گلومراســیون و  بهینــه ســازی الکتروفیلتــر ۱۱۰ آ
گــن توزین کــوره بلند شــماره یک و  بگ فیلتــر وا
تجهیز بیمارستان شهید مطهری ذوب آهن به 

دستگاه های پیشرفته MRI، سنگ شکن، سی 
تی اسکن۱۶ اسالیس و دانسیتومتری )سنجش 
کم استخوان( از جمله این طرح ها است. ایرج  ترا
رخصتــی در مراســم بهره بــرداری از ایــن طرح ها 
بــا بیان اینکــه طرح هــای توســعه ای ذوب آهن 
اصفهان پیوست زیست محیطی دارند افزود: این 
مجتمع عظیم صنعتی متعهد به رعایت الزامات 
صنعت ســبز اســت و دراین راســتا فعالیت های 
مختلف را بــا هزینه های چشــمگیر انجــام داده 
است. وی راه اندازی تجهیزات جدید بیمارستان 
شــهید مطهــری را در راســتای مســئولیت های 
گفت: ایــن  اجتماعی ایــن شــرکت دانســت و 
تجهیزات بــه ویــژه MRI در منطقه وجــود ندارد 
و راه انــدازی آن خدمت مهمی به ایــن منطقه با 

حدود ۵۰۰ هزار نفر جمعیت است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: 
هیچ گونــه افزایــش قیمتــی در بلیــت هواپیمــا 
اعمــال نشــده و در نــوروز هــم افزایــش قیمــت 

نخواهیم داشت.
کبر رضوی اظهار کرد: سازمان هواپیمایی  میرا
کشــوری بــا گران فروشــی مخالــف اســت، کف 
خ بلیت هــم با هــدف رقابت پذیــری تعیین  نر
شــده بود تــا شــرکت ها براســاس خدماتــی که 
خ بلیت  ارائه می دهند بــا یکدیگر در تعییــن نر

رقابت کنند.
کید کــرد: هیچ گونــه افزایــش قیمتی در  وی تا
بلیــت هواپیمــا اعمــال نشــده و در نــوروز هــم 

افزایش قیمت نخواهیم داشت.
رئیــس ســازمان  اخیــرا محمــد محمــدی، 
هواپیمایی کشوری گفته اســت: هیچ شرکت 
هواپیمایی برای نــوروز حق افزایش نرخ بلیت 

را ندارد. 
کبــر رضــوی، ســخنگوی  اواخــر دی مــاه میرا
ســازمان هواپیمایــی کشــوری از لغــو مصوبــه 
انجمن شــرکت های هواپیمایــی در خصوص 

تعیین کف نرخی بلیت هواپیما خبر داد.

۲۰ روز از بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری 
درباره لغو مصوبه تعیین کف نرخی به ایرالین ها 
می گذرد. اما بررسی سایت های خرید و فروش 
بلیت نشــان می دهد هنــوز بلیت زیــر ۶۰۰ هزار 

تومان پیدا نمی شود.
ستاد ملی مقابله با کرونا اواخر آبان ماه مصوب 
کرد که از ابتدای آذرماه محدودیت پذیرش ۶۰ 
درصــدی ظرفیت هواپیما برداشــته شــود. به 
دستور رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی قرار 
شد قیمت بلیت پروازهای داخلی کاهش یابد؛ 
اما ظرفیت هواپیماها به حالت قبل برگشــت، 
قیمت ها کاهشــی نشــد بلکه کــف قیمت هم 

برای آن تعیین شد.

رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان محصــوالت 
نساجی اصفهان از مشکالت صنعت نساجی از 
زمان شیوع کرونا و باال رفتن قیمت دالر خبر داد. 
ابراهیم شیشــه گر گفــت: مشــکالت در صنعت 
نساجی از زمان شــیوع کرونا و باال رفتن قیمت 
دالر روز بــه روز بیشــتر شــد و شــاهد مشــکالت 
بسیاری همچون مشکالت برقی، گازی، نفتی، 

بانکی، مالیاتی، بیمه ای و… بودیم.
او گفت: طبــق قانون تولیدی هایی کــه ۵ کارگر 
دارند مشمول پرداخت ۱۰ درصد بیمه هستند 
اما بیمه بطور سلیقه ای رفتار کرده و هر کارگاهی 
را به یک صورت سازمان داده و طبق قانون عمل 

نکرده است.
رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان محصــوالت 
نســاجی اصفهان می گوید: گرانــی دالر حتی به 
مواد اولیه صنعت نساجی هم رحم نکرد و قیمت 
بسیاری از مواد ۸ برابر شد و کارخانه ها برای عدم 

تعطیلی مجبور به خرید مواد گران بودند.
هاشمی گفت: پتروشیمی صنعتی داخلی است 
ولی بخاطر سودی که صادرات به همراه دارد به 
کارخانه ها و تولیدی های داخلی مواد مورد نیاز 
را نمی رســانند و کارخانه ها مجبور بــه واردات از 

کشورهای دیگر می شوند.
او معتقد است: در حال حاضر حدود ۶۰ درصد 

از صنایع نســاجی مثــل کشــباف و جوراب باف 
تعطیل شده  اســت و دلیل این موضوع ناتوانی 

در رقابت با محصوالت خارجی است.
رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان محصــوالت 
نســاجی اصفهان گفــت: از ســوی دیگــر گمرک 
اجــازه ورود اجناس خارجــی را به راحتــی صادر 
می کند و این راه را برای تولیدکنندگان دشــوارتر 

می کند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان نساجی اصفهان  
۱۰ مهر ۱۴۰۰ گفته بود: بسیاری از ماشین آالت این 
کــه بــا  کارخانجــات فرســوده و قدیمی اســت 
رایزنی های مختلف که با اتاق بازرگانی و گمرک 
انجــام شــده قــرار اســت بــه زودی بســیاری از 
کاال هایی کــه ۶ مــاه اســت در انبار هــای گمرک 
مانده انــد ترخیــص شــوند و ایــن گام مثبتی در 

پیشبرد در این صنعت است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج :

برنج ایرانی به راحتی قابل احتکار است

خبر

با همکاری یک شرکت داخلی و با همکاری واحد 
بومی سازی شرکت فوالد مبارکه شیر پروانه ای 

ضد اسید ۲۰ اینچ بومی سازی شد.
 کارشناس بومی سازی مواد قطعات و تجهیزات 
فــوالد مبارکه بــا بیان اینکــه فنــاوری تولید این 
شیر های پروانه ای در انحصار آمریکا و تعدادی از 
کشور های اروپایی بود، گفت: یک شرکت داخلی 
در شهرک صنعتی شهریار تهران و کارشناسان 
فوالد مبارکه این تجهیز حساس را بومی سازی 
آزمایش و تولید کردند. محسن جوادیان با اشاره 
به اینکه با بومی سازی این شیر های پروانه ای 
در فــوالد مبارکه بیش از ۳۰ میلیــارد ریال صرفه 
جویی شده افزود: این شــیر کنترل ها در واحد 
اسیدشویی نورد سرد کاربرد فراوان دارد و مقاوم 

به اسید های خورنده است.

با اطالع حجت اهلل عبدالملکی وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، مدیری در این وزارتخانه به 

دلیل انتصابات فامیلی عزل شد.
با اطــالع وزیــر کار مبنــی بر اینکــه مدیرعامل 
شــرکت رفاه و گردشــگری تأمین بــرای دختر 
خود حکم مسئولیت صادر کرده است، دستور 

فوری برای لغو این حکم صادر شد.
عالوه بر این با پیگیری های وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و میرهاشم موسوی، مدیرعامل 
ســازمان تأمین اجتماعی، دســتور عزل این 
مدیرعامل را کــه از دوره های گذشــته به این 

سمت منصوب شده بود را نیز صادر کرد.

در حال حاضر انواع برنج خارجی با قیمت 
هرکیلو ۱۲ هزار و۵۰۰ تــا ۲۰ هزار و۵۰۰ تومان 
و برنج ایرانــی شــیرودی بــا قیمــت هرکیلــو 
۴۲ هزارتومــان در ســامانه فروش اینترنتی 
بــدون  بــازرگام  کشــاورزی  محصــوالت 
عرضــه  ل  منــاز درب  هزینــه  پرداخــت 

می شود.
خشکســالی و بــه تبــع آن کاهــش ۲۰ تا ۳۰ 
درصــدی تولیــد، احتــکار داخلــی برنــج، 
افزایــش قیمــت برنــج خارجــی و تأثیــر آن 
بــر برنــج داخــل، اجــرای دوره ممنوعیــت 
واردات و کمبــود برنــج خارجــی در نیمــه 
اول سال، عدم رصد و پایش بازار، افزایش 
ارز و  خ  نــر افزایــش  هزینه هــای تولیــد، 
قیمت های جهانی همــه و همه به عنوان 
دالیل افزایش قیمت برنج ایرانی و خارجی 
ح  از ســوی کارشناســان این بخــش مطــر

شده است.
افزایــش قیمتــی کــه منجــر بــه حذف ایــن 
برخــی  ســفره  از  اســتراتژیک  کاالی 
خانواده هــا شــد و ایــن نگرانی را در ســطح 
اســت این  قــرار  کــه  کــرد  جامعه ایجــاد 
افزایــش قیمت هــا تا کجــا ادامه پیــدا کند 
و خانواده هــا چگونــه بایــد برنــج مــورد 
کــه  نیــاز خــود را تأمیــن کنند.دولــت نیــز 
از نیمــه دوم ســال توزیع اینترنتــی اقــالم 
لی هــای  اساســی را بــا هــدف حــذف دال
غیرضــرور و واســطه گری های ناســالم در 
شــبکه توزیــع اقــالم ضــروری دانســته و 
رسیدن این کاالها با قیمت های واقعی به 
دســت مردم را شــروع کرده بود، با افزایش 
قیمــت برنج ایرانی این کاال را هم در ســبد 
توزیع هوشــمند قــرار داد و از ۱۸ بهمن ماه 
پلتفرم هــای فــروش محصــوالت غذایــی 
غ منجمــد،  کنــون اقالمی چــون مــر کــه تا
غ، برنــج خارجــی، شــکر، روغــن و  تخم مــر
لبنیــات تنظیــم بــازاری عرضــه می کردند، 

اقدام به فروش برنج ایرانی کردند.
کستانی  بدین ترتیب در حال حاضر برنج پا
با قیمت هر کیلو ۲۰ هزار و۵۰۰ تومان، برنج 
تایلندی ۱۲ هزار و۵۰۰ تومان، برنج هندی 
۱۸ هــزار و۵۰۰ تومــان و برنج ایرانــی رقــم 
خ ۴۲ هزار تومان در سامانه  شــیرودی با نر
بــازرگام بــدون پرداخــت هزینــه ارســال تــا 

درب منازل عرضه می شود.
همچنین قرار اســت در روزهــای آینده نیز 
برنج ایرانی فجر به فرآیند توزیع هوشــمند 

اضافه شود.
البتــه چنــدی پیــش مدیرعامل ســازمان 
مرکزی تعــاون روســتایی از توزیــع برنج در 
فروشــگاه های زنجیــره ای سراســر کشــور 
خبــر داد و گفت: دولــت برای تنظیــم بازار 
کاالهای اساســی تا شــب عید تمــام تالش 

خود را خواهد کرد.

خبر هزینه مسکن در حال بلعیدن خانوار!
کل  نســبت هزینــه مســکن بــه 
هزینه هــای خانــوار از ســال ۱۳۹۶ 
تــا ۱۳۹۹ روند افزایشــی داشــته و از 
۳۲.۹۷ به ۴۲.۸۱ درصد از هزینه های خانوار رسیده 
اســت. این موضوع بیانگر آن اســت که ســهم ســایر 
ک، اغذیه  هزینه ها در سبد خانوار مانند تفریح، پوشا
و غیره روند کاهشــی داشــته اســت که سهم مسکن 

بیشتر شده است.
به گزارش ایمنا و بر اساس یادداشتی که ایمان کرمی، 
کارشناس ارشد اقتصادی در اختیار این رسانه قرار داده 
اســت: متوســط تعداد افراد در خانواده های کشور از 
سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ به طور میانگین از ۴.۸ نفر به ۳.۳ 
نفر کاهش یافتــه اســت. در خانوارهای شــهری این 
میانگین از ۴.۷ به ۳.۳ و در خانوارهای روستایی این 

میانگین از ۴.۸ به ۳.۴ کاهش یافته است.
          جمعیت و نیروی انسانی

متوســط تعداد افراد در خانواده های کشــور از ســال 
۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ به طور میانگین از ۴.۸ نفر به ۳.۳ نفر 
کاهش یافته است. در خانوارهای شهری این میانگین 
از ۴.۷ به ۳.۳ و در خانوارهای روستایی این میانگین از 

۴.۸ به ۳.۴ کاهش یافته است.
بــر اســاس آمار اینگونه بــرآورد می شــود که بــه دالیل 
مختلــف خانوارهای تمایــل بــه فرزنــدآوری ماننده 
گذشته را ندارند که یکی از دالیل آن می تواند شرایط 
کی  اقتصادی و هزینه های خانــوار باشــد. آمارها حا
از آن اســت کــه خانوارهــای روســتایی کــه تمایل به 
فرزندآوری بیشــتری در گذشــته داشــتند آنها نیز به 

سمت خانوارهای کم جمعیت تر روی آورده اند.
در سال ۱۳۹۰ تعداد ازدواج ثبت شده معادل با ۸۷۴ 
هزار نفر بوده اســت و تعداد طالق برابر با ۱۴۲ هزار نفر 
که به این معناست که ۱۶ درصد از ازدواج های انجام 
شده به طالق منجر شــده اســت، این اعداد در سال 
۱۳۹۹ برابر با ۵۵۹ هزار ازدواج بوده که ۱۸۶ هزار طالق 
در این سال ثبت شده و به معنای طالق ۳۳ درصد از 

متأهالن است.
از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ شاهد کاهش محسوس ازدواج 
بوده ایم و بلعکس شاهد افزایش چشمگیر طالق در 
بین افراد از ۱۴۲ هزار نفر به ۱۸۶ هزار نفر که نسبت طالق 
به ازدواج را از ۱۶ به ۳۳ درصد افزایش داده است. یعنی 

از هر ۱۰ ازدواج سه ازدواج به طالق کشیده می شود.
ســرعت گرفتن نســبت طالق به ازدواج شاید دالیل 
مختلف فرهنگی، زناشــویی و غیره نیز داشته باشد 
اما قطعا یکــی از مهم ترین پارامترها شــاید وضعیت 
نامناسب اقتصادی باشد. در قسمت قبل مشاهده 

شد که میانگین تعداد افراد خانوار کاهش یافته است 
و در قســمت های بعدی نیز خواهید دید که نسبت 
هزینه مسکن افزایش چشمگیر در بخش هزینه های 
خانوار داشته که منجر به کاهش سهم هزینه تفریحات 
در خانواده ها شده است. شاید امروزه برآورده نشده 
احتیاجات اقتصادی زوجین یکــی از عامل جدایی 
باشــد که الزم اســت متخصصان در این حوزه اظهار 

نظرهایی داشته باشند.
میزان جمعیت شاغل کشور از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰ 
حدود یک میلیون نفر افزایش داشته و افراد بیکار یک 
کی از بهبود  میلیون نفر کاهش داشته است. آمارها حا
شرایط اشتغال افراد اســت. نکته ای که در خصوص 
آمار سازمان آمار مطرح است این است که فرد شاغل 
افراد ۱۵ ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، حداقل 
یک ســاعت کار کرده و یا بنا به دالیلــی به طور موقت 
کارشان را ترک کرده باشند و یا افرادی که بدون دریافت 
مزد برای یکی از اعضای خانوار خود که با وی نسبت 

خویشاوندی دارند، کار می کنند تعریف شده است.
تقریبا واضح است که این تعریف نمی تواند وضعیت 
مشخصی از اشتغال را در کشــور تعیین کند زیرا یک 
فردی که یک ســاعت در طول هفته کار کرده اســت 
چگونه می توانــد مایحتاج خود را به دســت بیــاورد. 
سازمان آمار معتقد است که این تعریف بر اساس یک 
تعریف بین المللی است ولی در واقعیت کارشناسان 

گر تعریف تغییر بکند  به این موضوع معتقد نیستند. ا
و به افراد باالی ۲۰ ساعت کار در هفته شاغل بگویم در 

تعداد بیکاران چقدر تفاوت ایجاد می شود؟
براســاس اطالعــات ســازمان آمــار از ســال ۱۳۹۶ نرخ 
بیکاری کشــور از ۲۰ درصد به ۱۶ درصد کاهش یافته 
کی از بهبود  است و این آمار به تفکیک جنسیت نیز حا
وضعیت اشــتغال اســت، مردان کاهــش ۱۶ بــه ۱۳ و 
زنان از ۳۴ به ۲۸ همچنین در نقاط شــهری کاهش 
۲۱ به ۱۷ و در نقاط روســتایی کاهش ۱۵ به ۱۲ درصد 

محقق شده است.
از ســال ۱۳۹۵ تا ســال ۱۴۰۰ شــاهد کاهش فعالین در 
حوزه کشاورزی و حرکت به سمت صنعت بوده ایم، 
سهم نیروی کار در کشــاورزی از ۱۷.۹ درصد به ۱۵.۴ 
درصد کاهش یافته است، در صنعت شاهد افزایش 
از ۳۱ به ۳۴ درصد بوده ایم و بخــش خدمات با ۴۹.۹ 
درصــد بزرگ تریــن بخش اشــغال کشــور را تشــکیل 

می دهد.
          درآمد و هزینه خانوار شهری

بــر اســاس آمارهــا در ســال ۱۳۸۷ متوســط هزینــه 
خانوارهای شهری برابر با ۹ میلیون ۴۲۱ هزار تومان و 
میزان درآمد آنها هشت میلیون ۸۲۱ هزار تومان بوده 
اســت که نشــان از بیشــتر بودن هزینه ها نســبت به 
درآمدها دارد. در ســال ۱۳۹۹ متوســط هزینه خانوار 
۶۲ میلیون ۱۳۹ هزار تومان و درآمد خانوار برابر با ۷۴ 

میلیون ۶۷۶ هزار تومان در سال بوده که بیانگر مثبت 
شدن تراز درآمد به هزینه است.

نسبت هزینه مسکن به کل هزینه های خانوار از سال 
۱۳۹۶ تــا ۱۳۹۹ رونــد افزایشــی داشــته و از ۳۲.۹۷ بــه 
۴۲.۸۱ درصد از هزینه های خانوار رسیده است. این 
موضوع بیانگر آن اســت که ســهم ســایر هزینه ها در 
ک، اغذیــه و غیره  ســبد خانوار ماننــد تفریــح، پوشــا
روند کاهشــی داشته است که ســهم مسکن بیشتر 

شده است.
هزینه های بهداشــت و درمان از ســال ۹۶ تا ۹۹ روند 
افزایش به خود گرفته و سهم بیشتری از هزینه های 
خانوار را به خود اختصاص داده است. این نسبت در 
سال ۱۳۹۶ برابر با ۱۰ درصد و در سال ۱۳۹۹ برابر با ۱۱.۲۹ 

درصد شده است.
سهم هزینه های تفریحات و سرگرمی از ســال ۱۳۹۶ 
تــا ۱۳۹۹ از ۲.۸۹ درصد بــه ۱.۹۱ درصد افزایش یافته 
اســت، به دلیــل افزایــش هزینه های کلــی خانوارها 
تفریحات کمتری نسبت به سال های گذشته انجام 

می دهند.
نقدینگی تا پایان تابستان ۱۴۰۰ به محدوده چهار هزار 
هزار میلیارد تومان رسیده اســت که آمارهای جدید 
نشان از افزایش این سطح به محدوده چهار هزار و ۴۰۰ 
هزار میلیارد تومان است. سرعت باالی رشد نقدینگی 

عامل ایجاد تورم های افسارگسیخته است.

در پی طــرح ادعاهایــی دربــاره افزایش قیمت بلیت 
هواپیما، رییس سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد 
گر شرکت های هواپیمایی یا عرضه کنندگان بلیت  که ا
هواپیما، قیمت پروازهای داخلی را باالتر از سقف نرخی مصوب، افزایش 

دهند، با متخلفان برخورد خواهیم کرد.
اسماعیل حسین زهی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی- 
دربــاره افزایش قیمت بلیت هواپیمــا اظهار کــرد: قرار بود پــس از حذف 
محدویت مسافر در پروازها، قیمت بلیت هواپیما نیز به نرخ سابق خود 
بازگردد، نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه شرکت های هواپیمایی قیمت بلیت 
را نیز افزایش دادند. وی افزود: طی هفته های اخیر قیمت بلیت هواپیما 
۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته که به هیچ عنوان پذیرفته نیست. وزیر 
راه و شهرسازی به عنوان متولی این حوزه باید با جدیت به قیمت بلیط 
هواپیما ورود کرده و اجازه افزایش قیمت غیرقانونی به ایرالین ها را ندهد. 

محمد محمدی بخش در این باره گفت: افزایش قیمت بلیت هواپیما تا 
سقف نرخی اعالم شده مجاز بوده و این امکان برای ایرالین ها وجود دارد 

که بنا به شرایط مختلف بلیت پروازهای خود را در آن قالب تصویب شده 
بفروشند. وی افزود: افزایش قیمت زمانی غیرقانونی می شود که از سقف 
تعیین شده در نرخنامه مصوب اخیر باالتر برود و در آن صورت با متخلف یا 

متخلفان برخورد جدی خواهیم کرد.
گر شرکت هواپیمایی یا  رییس سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد: ا
آژانس مسافرتی اقدام به افزایش غیر قانونی بلیت هواپیما در پروازهای 
داخلی کــرد، مــردم می توانند در قالب ســامانه تعریف شــده در ســایت 
سازمان هواپیمایی گزارش آن را به صورت کامل و مستند به ما ارائه کنند 
تا برخوردهای الزم را انجام دهیم. و مشکل گرانفروشی بلیت هواپیما با 

بیاینه و مصاحبه حل نمی شود و نیاز به گزارش دارد.
گر تخلفی در حــوزه قیمت بلیت هواپیما  کید کــرد: ا محمدی بخش تا
صورت گیرد حتما با ایرالین، فروشنده بلیت یا چارتر کننده آن برخورد 
کرده و مانند سنوات گذشته نسبت به لغو مجوز آن ها اقدام خواهیم کرد.

گرچه وزیر صمت وعده کاهش قیمت ها از طریق افزایش  ا
عرضه را داده بود اما کاهش های اخیری که در بازار خودرو 
کرات بوده  رخ داده ناشی از نوسانات نرخ دالر و اخبار مذا
است. به گزارش  مهر، طی دو سال گذشته، قیمت ها در بازار خودرو به اشکال 
مختلفی افزایش یافت؛ یک روز به بهانه عرضه کم، یک روز به بهانه نرخ دالر و 
یک روز هم به بهانه دالل بازی. وضعیت قیمت ها در بازار تا جایی به صورت 
گرانه باال رفت که امروز فاصله قیمتی ایجاد شــده بین کارخانه و بازار  ســودا
در اغلب خودروها بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان اســت. این در حالیست که 
قشــر متوســط و کم درآمد توان خرید خودروی خارجی و مونتاژی را ندارد و 
باید خودروی تولید داخل بخرند. با توجه به اهمیت موضوع و پیگیری ها 

نمایندگان مجلس، سید رضا فاطمی امین وزیر صمت اول آبان ماه سال جاری و پیش از اعمال افزایش قیمت 
خودرو در کارخانه، وعده داد که »با طراحی برنامه دقیقی مبتنی بر ۹ طرح در صنعت خودرو، به تدریج به سمتی 
خواهیم رفت تا قیمت ها کاهش یابد و این مهم تا پایان سال ملموس خواهد شد.« این در حالیست که بررسی بازار 
خودرو نشان می دهد وزارت صمت نتوانسته کنترل خاصی بر بازار داشته باشد و یک ماه مانده تا پایان وعده وزیر، 
کرات قیمت ها را به سمت کاهشی شدن سوق داده است. کاهش نرخ دالر و انتظار برای شنیدن اخبار مثبت از مذا

          عقب نشینی خریداران به امید کاهش قیمت
در این رابطه سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران گفت: وضعیت بازار خودرو 
بسیار آرام است و طی روزهای گذشته آرام تر هم شده است و معامالت در نقطه صفر قرار دارد؛ فروشنده وجود دارد 
کرات هسته ای، از بازار عقب  اما خریدار به دلیل امید برای کاهش نرخ دالر و انتظار برای شنیدن اخبار مثبت از مذا
نشینی کرده است. وی افزود: البته قیمت های اعالمی از سوی فروشندگان نیز صرفا قیمت های اعالمی هستند و 
گر خریدار در بازار حضور یابد می تواند خودرو را با قیمت پایین تر از اعالمی ها نیز بخرد. نکته مهم اینکه خیلی وقت  ا

است که دالل در بازار خودرو وجود ندارد و هر چه هست خریدار واقعی است. 
البته در ثبت نامی ها دالل وجود دارد اما در بازار آزاد حضور ندارند.

          کاهش ۳ تا 1۵ میلیونی قیمت ها
موتمنی تصریح کرد: در حال حاضر قیمت ها در بازار خودرو میانگین بین ۳ تا 
۱۵ میلیون تومان کاهش یافته است؛ پراید ۱۱۱ از ۱۸۸ میلیون تومان به ۱۸۵ 
میلیون تومان، پراید ۱۳۱ از ۱۷۲ میلیون تومان به ۱۶۹ میلیون تومان، ساینا 
دنده ای از ۱۹۶ میلیون تومان به ۱۹۳ میلیون تومان، پــژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۲۷۰ 
میلیون تومان به ۲۶۴ تا ۲۶۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ از ۳۳۵ میلیون 
تومان به ۳۲۵ تا ۳۲۰ میلیون تومان، تیبا صندوق دار از ۱۸۱ میلیون تومان به 
۱۷۸ میلیون تومان و پژو پارس ســاده از ۲۸۰ میلیون تومان به ۲۷۰ میلیون 

تومان رسیده است.
          کاهش ۳۰ درصدی قیمت در صورت عرضه هزار دستگاه به بازار

وی در مورد عرضه خودرو نیز گفت: متأســفانه هنوز عرضه خودرو زیاد نشــده اســت و به دلیل بحث کیفیت و 
گر امروز هزار خودرو  گر عرضه زیاد بود و مثال ا کنترل های بیشتر، عرضه کمتر هم شده است. این در حالیست که ا
به بازار تزریق می شد قیمت در بازار ۳۰ درصد کاهش می یافت و چنانچه روزانه شاهد عرضه هزار دستگاه در بازار 
بودیم، قطعا قیمت ها فورا به قیمت کارخانه نزدیک می شد. موتمنی تصریح کرد: در سال ۹۷ فاصله قیمت پژو 
۲۰۶ تیپ ۲ نزدیک به ۱۰ میلیون تومان با قیمت کارخانه فاصله داشت اما امروز این فاصله قیمتی به ۱۵۰ میلیون 
تومان رسیده است؛ همچنین در صورت آزاد شدن واردات خودرو، حتی با دالر ۲۷ هزار تومان و تعرفه باال، قطعا 
بازار خودرو تکان اساسی در خصوص قیمت ها می خورد. در حال حاضر اصلی ترین مشکل بازار خودرو عرضه 
گر عرضه متناسب با تقاضا باشد، این قیمت های  کم است. تقاضا با عرضه هیچ همخوانی ندارد در حالی که ا

نجومی در بازار رد و بدل نمی شود.

در اختتامیه سومین نمایشگاه ملی فوالد ایران برترین همکاران شرکت ذوب آهن اصفهان 
معرفی و از آن ها تجلیل شد. در مراسم اختتامیه سومین نمایشگاه ملی فوالد ایران شرکت های 
برتر در ۴ گروه »تولیدکندگان برتر در زمینه مواد اولیه و مصرفی«، »سازندگان برتر در زمینه قطعات 
و تجهیزات«، »تامین کنندگان برتر در زمینه تحقیق، توسعه و تکنولوژی« و »تامین کنندگان برتر در سال های 
 ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برای اولین همکاری« برای ذوب آهن اصفهان معرفی شد. بر این اساس شرکت های پویش بازرگان و 

پویا گستر آرمین به عنوان تولیدکنندگان برتر در زمینه مواد اولیه و مصرفی معرفی شدند. شرکت های ماشین سازی 
اصفهان، ایران ترانسفو به عنوان سازندگان برتر در زمینه قطعات و تجهیزات و شرکت های بهمن تراش سپاهان، 
پوالد تسمه پاسارگاد، صنعتی آما و آلیاژسازان پاسارگاد به عنوان تامین کنندگان برتر در زمینه تحقیق، توسعه و 
تکنولوژی معرفی شدند. در نهایت شرکت پاتروشان نیکتا و عمران مومات چابهار نیز به عنوان تامین کننده برتر 

در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برای اولین همکاری شناخته شد.

گرانفروشی بلیت هواپیما برخورد جدی با 

کاهش قیمت ۳ تا ۱۵ میلیونی در بازار خودرو

در اختتامیه سومین نمایشگاه ملی فوالد ایران انجام شد؛

معرفی همکاران برتر شرکت ذوب آهن اصفهان

بهره برداری از سه طرح در ذوب آهن اصفهان

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری:

گران نمی شود بلیت هواپیما در نوروز ۱۴۰۱ 

حدود ۶۰ درصد از صنایع نساجی مثل کشباف و جوراب باف تعطیل شده  اند :

کاران اصفهان  کار نساجی  گره های اقتصادی در 

بومی سازی شیر پروانه ای 
ضد اسید ۲۰ اینچ 

در فوالد مبارکه

کار  عزل یک مدیر در وزارت 
به دلیل انتصاب فامیلی 

با پیگیری عبدالملکی

عرضه اینترنتی انواع 
برنج تنظیم بازاری

خبر

خبر

خبر

خبر
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در پنل نقش زیست بوم نوآوری در آینده صنعت فوالد ایران مطرح شد: 

کوسیستم نوآوری در صنعت فوالد  ضرورت شکل گیری ا
نماینده ســابق مجلس شــورای 
اســالمی گفت: ضــرورت دارد در 
صنعت فوالد ایران در زمینه شکل 
کوسیســتم نــوآوری با هــدف ارتقــای مزیت  گیری ا
رقابتی حرکت کنیم.  اولین پنل سومین نمایشگاه 
ملی فوالد ایران با موضوع »نقش زیست بوم نوآوری 
در آینــده صنعــت فوالد ایــران« بــا حضــور محمــد 
ناظمی هرندی، یحیی پالیزدار، رضا انصاری، مهدی 

محمدی و محمود نیلی احمد آبادی برگزار شد.
در ابتدای این پنل یحیی پالیزدار، مدیرعامل شرکت 
پشتیبانی و توســعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه، 
به عنوان مدیر پنل ضمن خوش آمدگویی به طرح 
مســئله درباره نقــش زیســت بــوم نــوآوری در آینده 

صنعت فوالد ایران پرداخت.
پس از آن رضــا انصاری، اســتاد دانشــگاه و نماینده 
ســابق مجلــس، بــا اشــاره بــه ســخن مقــام معظم 
رهبری درباره صنعت مبنی بر اینکه باید یک فکری 
برای صنعت کشــور کرد که دچار آفت مونتــاژ کاری 
شده است، اظهار کرد: کشور کره در سال های اخیر 
موفقیــت خوبــی در صنعــت ســازی داشــته اســت 
و می تــوان صنعــت فــوالد آن را بــه نوعی بــا صنعت 

فوالد ایران همزاد دانست.
کوسیستم نوآوری در            لزوم اجرای کامل ا

کشور
کوسیستم کارآفرینی کره  وی افزود: وقتی موفقیت ا
را نگاه می کنیم متوجه می شویم که تحت تاثیر نظام 
نوآوری آن ها نیز اســت. مدل های خوبــی در زمینه 
نوآوری برای نگاه به آینده در این حــوزه وجود دارد. 
ضرورت دارد در صنعت فوالد ایران در زمینه شــکل 
کوسیستم نوآوری حرکت هایی انجام دهیم. گیری ا

نماینده ســابق مجلــس گفــت: مــا از منظــر مبانی 
قانونی، تجارب صنعتی و مبانی علمی درمی یابیم 
که باید به سمت نوآوری با هدف ارتقای مزیت رقابتی 

حرکتی کنیم.
          شرکت های دانش بنیان در اقتصاد ایران 

نقش اساسی ندارند

محمود نیلی احمدآبادی اظهار کرد: شــرکت های 
دانش بنیــان هنــوز در اقتصاد ایران نقش اساســی 
ندارند. علت اینکه کشورهایی مانند ژاپن پیشرفت 
می کنند اما در ایران مشــکل داریم این اســت که ما 
کوسیســتم آن ها که راحت تر است  بخش هایی از ا

کوسیستم را. به کشور وارد می کنیم نه همه اجزای ا
کوسیســتم  رئیــس ســابق دانشــگاه تهــران گفت: ا
نوآوری به یک شبکه و اتصال آزادانه بین شرکت ها و 
ک گذاری  سایر بخش ها گفته می شود که با اشــترا
دانش نسبت به توسعه محصول یا خدمت نوآورانه 

اقدام می کند.
کوسیستم  کید به اهمیت شبکه سازی در ا وی با تا
نــوآوری گفت: این شــبکه بایــد درون ســازمان ها و 
میان شرکت ها به صورت آزادانه برقرار شود تا دانش و 

تجربیات میان این بخش ها جاری شود.

          اتصال نوآوری به »تقاضا« ضروری است
محمد ناظمی هرنــدی، معاون تکنولوژی شــرکت 
فــوالد مبارکــه اظهار کــرد: وصــل شــدن نــوآوری به 
تقاضا یک مبحث کلیدی اســت. گاهــی در اجرای 
تصمیمات خود موفق نمی شــویم زیــرا مالحظات 
واقعی محیط کسب و کار خودمان را نگاه نمی کنیم. 
فوالد مبارکــه آنچــه از دانش و تجربه کســب کــرد در 
محصوالت خود به نتیجه رساند و توفیقات بسیاری 
در نزدیک به ۳ دهه فعالیت خود کسب کرده است.

وی افــزود: در این مســیر مشــارکت کارکنــان جدی 
گرفته شد و بخشی از موفقیت فوالد مبارکه مربوط 
به همین مسئله است. نوآوری مفهومی جدیدی 

برای بنگاه نیست.
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به لزوم 
همکاری صنعــت و دانشــگاه گفت: مســائل بزرگی 

با کمک بخش دانشــگاه حل شده اســت و امروز به 
نقطه ای رسیدیم که در صنعت فوالد مانند ۲۰ سال 
گذشــته نمی توان تصمیــم گرفــت و اقتضائات این 
صنعت تغییر کرده اســت. امــروز با صنعتــی مواجه 
هستیم که یک تصمیم اشتباه می تواند خسارات به 

مراتب بیشتر از گذشته در بر داشته باشد.
ناظمی هرندی اظهار کرد: آیا فــوالد مبارکه در آینده 
برای توسعه کسب وکار خود الزاما باید به فعالیت در 
صنعت فوالد بپردازد یا می تواند به بخش های دیگر 
نیز وارد شــود یعنی نــوآوری در عرصه کســب وکار نیز 
می تواند تجلی یابد یا خیر. پاسخ به این سواالت در 

تعیین مسیر تعیین کننده است.
پنل »نقــش زیســت بــوم نــوآوری در آینــده صنعت 
فوالد ایران« به میزبانی شــرکت پشتیبانی و توسعه 

فناوری و نوآوری فوالد مبارکه برگزار شد.

اســتاندار اصفهــان در پیامی از حضور حماســی 
و دشــمن شــکن مــردم اســتان اصفهــان در 

راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ قدردانی کرد. سید رضا 
کید کرد که مردم استان در  مرتضوی در این پیام تا
راهپیمایی چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی جلوه های بی نظیری از اقتدار و عزت ایران 
اسالمی و عشــق و وفاداری یک ملت به آرمان ها 
و ارزش های الهــی را در مقابل دیدگان جهانیان 
جلوه گر ســاختند. وی عــزت، پایندگــی و اقتدار 
نظام روزافزون نظام اسالمی و مردم شریف استان 

اصفهان را از درگاه ربوبی مسالت کرد.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان استان 
اصفهــان گفــت: دریچه هــای ســد زاینــده رود کــه 
بــرای نوبت اول کشــت کشــاورزان شــرق اصفهان 
بازگشایی شــد، امروز )بیســت و چهارم بهمن ماه( 
بسته می شود. حســین وحیدا درباره زمان بسته 
شدن دریچه های سد زاینده رود، اظهار کرد: امروز 
یکشنبه تحویل آب در نوبت اول به کشاورزان شرق 

اصفهان به اتمام می رسد.
وی افزود: ســاعت ۱۰ صبــح امروز دریچه های ســد 
زاینده رود که برای کشت کشاورزان شرق اصفهان 
باز شده بود، بســته می شــود. وی درباره وضعیت 
تحویــل آب در این مدت، تصریح کــرد: در چند روز 
گذشته شاهد نوسانات آب به کشاورزان بودیم، اما 

وضعیت تحویل آب مناسب شد.
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان استان 
اصفهان درباره تحویل آب برای نوبت دوم کشــت 
کشاورزان شرق اصفهان، گفت: این موضوع بستگی 
گر در این زمان  به شرایط بارندگی در ایام نوروز دارد و ا
شاهد بارش باشیم، تحویل آب به کشاورزان دیرتر 

گر بارش نباشد، تحویل آب زودتر خواهد بود. و ا

وی درباره میــزان آب تحویلی به کشــاورزان در این 
کید کرد: در پایان دوره، میزان آب تحویلی  مدت، تا

به کشاورزان مشخص می شود.
بــه گفتــه وحیــدا، در این مــدت کشــاورزان شــرق 

اصفهان تنها قادر به کشت گندم و گلرنگ بودند.
همچنین حسن ساسانی، مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای اصفهــان دربــاره نوســانات تحویل آب 
بــه کشــاورزان، گفــت: در ایــن مدت خروجی ســد 
زاینده رود کاهش نیافته است و طبق توافق صورت 

گرفته در کارگروه سازگاری با کم آبی عمل می کنیم.
ســاعت ۱۰ صبــح ۱۲ بهمن ماه بــا افزایــش خروجی 
ســد زاینده رود، دریچه های این ســد، برای نوبت 
اول کشت کشاورزان شرق اصفهان بازگشایی شد.

انتظار می رود در توسعه فضای شهری بهارستان از 
شهر های رو به پیشرفت درمقایسه با دیگر شهر های 
جدید کشــور بتــوان معماری ایرانی - اســالمی را بنا 
برتاکید رهبر معظم انقالب پیاده سازی کرد.سرپرست 
شــرکت مادرتخصصی عمران شــهر های  جدید در 
دیدار با حجت االسالم و المسلمین دکتر تاج زاد امام 
جمعه بهارستان، فضای شــهر جدید بهارستان را 
فضایی مطلوب توصیف کــرد و گفت: ســرزندگی و 
نشاط ایجاد شده در شهروندان این شهر جدید نوید 
دهنده فضایی مطلوب است که امروز شاهد آن بودم. 
دکتر جعفری ظرفیت این شهر را در حوزه سرانه های 

خدمــات عمرانی وفرهنگی مطلــوب ارزیابــی کرد و 
افزود: با همدلی و همکاری مدیران شهری می توان 
الگوی ایرانــی - اســالمی را در دروازه ایــن شــهر ایجاد 
کرد تا بتواند بعنوان الگویی نمونه در بین شهر های 
جدید کشور در این شهر جدید شناخته شود. وی 
همچنین بر پیاده سازی الگوی ایرانی - اسالمی در 
کید کرد و گفت: هنوز برای رسیدن  شهر بهارستان تا
به وضعیــت مطلــوب و آرمان های پیــش رو فاصله 
هست و با برنامه ریزی دقیق تر و استفاده از تجربیات 
مدیریت شهری می توان به سمت شرایط مطلوبتر 
حرکت کرد. سرپرست شرکت مادرتخصصی عمران 
شهر های جدید افزود: امیدواریم با شتاب بیشتری 
اتفاقات خوبی برای ارتقای کیفیت فضای شهری 
وخدمات شهری در این شهر جدید فراهم شود. دکتر 
جعفری گفت: تالش شود تا با ایجاد فضای شهری با 
الگوی ایرانی - اسالمی هویت ۱۰۰ سال از جنس شیخ 
بهایی ها در شهر ایجاد شود وتحقق آن با همدلی بین 

مدیران ایجاد می شود.

مدیرعامل شــرکت پشــتیبانی و توســعه فناوری و 
نوآوری فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه می خواهد 
به افــراد نــوآور توانمند بــرای حل مســائل صنعت 
کمک کند تا راه حل خود را عملیاتی کنند. مهم ترین 
بخش این فرآیند نیز تامین مالی این راه حل ها است.  
رویــداد ریــورس پیــچ )Reverse pitch( بــه میزبانی 
شــرکت فوالد مبارکه با محوریت رفــع چالش های 
صنعت توسط متخصصان در سومین نمایشگاه 

ملی فوالد ایران برگزار شد.
در این رویــداد یحیی پالیــزدار، مدیرعامل شــرکت 
پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه، 
اظهار کرد: صنایع هم تامین کنندگان اصلی دارند 
و هم مشتریان که دو بال هر صنعت هستند. هرچه 
صنعت پیچیده تر باشد صرفا نیاز به تامین تجهیز 
یا مواد اولیــه نداریم بلکه به افــرادی نیــاز داریم که 
مسائل پیچیده ما را حل کنند. این مسائل پیچیده 
لزوما برای افراد خارج از صنعت آشکار نیست. یکی 
از ابزارهایی که می تواند این مســائل پیچیده را به 
سطح جامعه مخاطب یعنی افراد نوآور مرتبط وارد 

کند رویدادهای ریورس پیچ هستند.
برگزاری این رویدادها چند سالی است که در کشور 
رایج شده اســت و فوالد مبارکه نیز در همین راستا 
اولین رویداد از این نوع را در ســال ۱۳۹۷ برگزار کرد. 
تفاوت رویداد امسال با سال های گذشته این است 
که در سال جاری فوالد مبارکه صرفا از جامعه هدف 
خود راه حل نمی خواهد، بلکه می خواهد به آن ها 
کمک کند تــا راه حل ها عملیاتی شــود. مهم ترین 
بخش ایــن فرآیند نیــز تامیــن مالی ایــن راه حل ها 
است که در نهایت می تواند بخشی از مشکالتی که 

شرکت های نوپا با آن مواجه هستند را حل کند.

در بازرســی مشــترک بازرســان اصنــاف بــا پلیــس 
امنیت اقتصــادی از انبــاری غیرمجــاز در اصفهان 
مقادیری آجیــل خارجی بــه ظن قاچاق کشــف و 
جمع آوری شد. به گزارش روابط عمومی بازرسی و 
نظارت اصناف استان، در بازرسی مشترک بازرسان 
اصناف به همراه پلیس امنیت اقتصادی از انباری 

غیرمجاز در اصفهان، مقدار۸۳۰کیلوگرم مغز فندق، 
۴۶۰کیلوگرم مویز و ۲۰۰کیلوگرم بادام خارجی فاقد 
مــدارک مثبتــه گمرکــی، بــه ظــن قاچاق کشــف و 
جمع آوری شد. ارزش این محموله را کارشناسان 
۳میلیارد و ۴۰۰میلیون ریال برآورد کرده اند که برای 

گاهی شد. سیر مراحل قانونی تحویل پلیس آ

قدردانی استاندار از حضور حماسی مردم استان 
در راهپیمایی ۲۲ بهمن

امروز دریچه های سد زاینده رود بسته می شود

سرپرست شرکت مادرتخصصی عمران شهر های جدید:
برنامه ریزی برای پیاده سازی الگوی معماری ایرانی

 اسالمی در شهر بهارستان 

در رویداد »ریورس پیچ« و پنل های تخصصی 
در سومین نمایشگاه ملی فوالد مطرح شد؛ 

حمایت جدی فوالد مبارکه از افراد نوآور توانمند 
برای حل چالش های صنعت 

در بازرسی مشترک اصناف: 

کاالی قاچاق در انباری در اصفهان کشف 

شهردار شهرضا گفت: مرمت راسته آهنگران بازار 
تاریخی شهرضا که دغدغه اســتاندار اصفهان 
بود، با اعتباری معادل یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون 

تومان به بهره برداری رسید.
حبیــب قاســمی در مراســم بهره بــرداری از 
تصفیه خانه پساب فاضالب شهرداری، اظهار 
داشت: این پروژه در مساحت سه هزار متر مربع 
توسط پیمانکار با اعتبار معادل ۱۵ میلیارد تومان 

در حدود ۱۱ ماه به بهره برداری رسید.
کید بر اینکه تصفیه خانه پساب فاضالب  وی با تأ
یکی از پروژه های زیربنایی این شهرستان است، 
افزود: کل آبــی که در شــهر برای فضای ســبز در 
اختیار شــهرداری بود ۲۵ لیتر بر ثانیــه بود، این 
پــروژه در یــک طرح مشــارکتی بــا آبفا بــه مدت 
۲۰ ســال با ۳۵ میلیارد تومــان اعتبار این امتیاز 

خریداری شد.
شهردار شهرضا با بیان اینکه حدود ۱۵ میلیارد 
تومان دستگاه تصفیه تکمیلی این پروژه بود، 
بیان کــرد: حــدود پنج کیلومتر خــط انتقال به 
شبکه داخلی شهر انجام شــد و کمبود آبی که 
سال ها بر فضای سبز شهر ســایه انداخته بود، 
با ورود این آب به شــبکه آبرســانی فضای ســبز 

برطرف خواهد شد.
قاســمی بیان کرد: مرمت راســته آهنگران بازار 
تاریخی شهرضا که دغدغه اســتاندار اصفهان 
در سفر به شــهرضا بود، با اعتباری معادل یک 
میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان امروز به بهره برداری 

رسید.

پــروژه اتصــال خیابــان شــهدای شهرســتان 
خوانسار به شبکه فیبر نوری مخابرات، به بهره 

برداری رسید.
در راســتای تاســی به اصول ارزشمند ترسیم 
شــده از ســوی مقــام معظــم رهبری در ســال 
تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها با تالش 
برخاســته از صداقــت و ایثــار کارکنــان اداره 
مخابرات خوانســار و بــا همکاری مســئولین 
ارشد مخابرات منطقه، طرح شبکه فیبر نوری 
خانگــی )FTTH( در خیابــان شــهدا، کوچــه 
شهید هاشــمی نژاد و کوچه قائم  اجــرا و مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
 این طــرح که بــا اجــرای قریب بــه دو هــزار متر 
فیبــر نــوری  بــه بهــره بــرداری رســیده، ایجاد 
زیرســاخت شــبکه فیبر نوری را در پی داشته 
و امکان اســتفاده شــهروندان از فناوری های 
نوین مرتبط با آن به عنــوان پیش نیاز تعامل 
مستقیم با جامعه، ارتقای کیفیت عملکرد، 
کاهش هزینه ها و مصرف بهینه منابع را فراهم 

نموده است.
فیبر نوری سریع ترین روش اتصال به اینترنت 
برای کاربران خانگی است با این حال همچنان 
در مقایسه با فناوری های اینترنت ثابت دیگر از 
جمله ADSL و VDSL گستردگی کمتری دارد.
از مزیت هــای مهــم فیبــر نــوری نســبت بــه 
استانداردهای DSL، سرعت متقارن )سرعت 
آپلود و دانلود یکســان( اســت. عــالوه بر این بر 
خالف ADSL و VDSL که بسیار به فاصله کاربر 
از مرکــز خدمات مخابرات حســاس هســتند، 
فیبر نوری را می توان در فواصل بسیار طوالنی 
تر و بدون نگرانی از افت سرعت شدید یا تأخیر 

بیش از حد به کار برد.
بر خالف کابل های فلزی معمول که نویز بر آنها 
تأثیر شدید می گذارد، فیبر نوری از هر گونه نویز و 
تداخل در امان است. طول عمر بسیار طوالنی 
ک کم، از دیگر مزایای فیبر نوری نسبت  و استهال

به کابل های مسی شبکه یا تلفن است.

۶ واحد گلخانه با اشتغال زایی ۲۱ نفر و ظرفیت 
تولیــد هــر دوره ۳۲۰ تــن فلفــل دلمه بــا حضور 
معاون عمرانی استانداری اصفهان در شهرستان 

چادگان افتتاح و به بهره برداری رسید.
شــش واحد گلخانه در شهرســتان چــادگان با 
حضــور معــاون عمرانــی اســتانداری اصفهان 

افتتاح و به بهره برداری رسید.
ایــن گلخانه هــا در ســطح ۲۱ هــزار متــر مربــع با 
هزینهای بالغ بر ۱۴۴ میلیارد ریال در شهرستان 
چادگان احداث شده است که انواع فلفل تولید 

و به کشورهای هم جوار صادر می شود. 
۶ واحد گلخانه با اشتغال زایی ۲۱ نفر و ظرفیت 
تولید هر دوره ۳۲٠ تن از جملــه پروژه هایی بود 
که در سفر معاون استاندار اصفهان به شهرستان 

چادگان افتتاح و به بهره برداری رسید. 

خبر خبر

استان

خبر

مدیرعامل شــرکت گاز اصفهان گفت: امــروز افتخار 
داریم که تقریبا ۹۹ درصد اقالم و لوازم موردنیاز صنعت 
گازرسانی را داخل کشور تولید می کنیم و مفتخریم که 
کثر این اقالم در استان اصفهان تولید می شود و دیگر نیازی به واردات از  ا

خارج از کشور نداریم.
سید مصطفی علوی مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در مراسم آغاز 
عملیات اجرای انتقال خط لوله گاز به شهرک صنعتی بادرود اظهار کرد: به 
برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در استان اصفهان ۱۱۳ شهر و 
روستاهای باالی بیست خانوار از نعمت گاز بهره مند هستند و ما در کشور 

جزو شهرهای سبز به شمار می رویم.
وی افزود: بعد از گازرسانی ها به شهرها و روستاها، توسعه شبکه گاز ادامه 

دارد و موضوع گازرسانی به شهرک های صنعتی، دامداری ها و گلخانه ها 
جهت رونق تولید در دستور کار قرار دارد و هرساله نزدیک ۸۰۰ کیلومتر 

لوله کشی گاز انجام می گیرد.
علوی بابیان اینکه در دهه مبارک فجر چهارده پروژه در حوزه گازرسانی به 
بهره برداری می رسد، تصریح کرد: ارزش این چهارده پروژه ۶۲۵ میلیارد 
ریال است و علت مبلغ باالی پروژه ها گرانی لوازم و تجهیزات گازرسانی 
است که این پروژه ها مربوط به گازرسانی روستاهای مانده و همچنین 

۱۲۰ گلخانه است.
مدیرعامل شــرکت گاز اصفهان گفت: امروز افتخــار داریم که تقریبا ۹۹ 
درصد اقــالم و لــوازم موردنیاز صنعــت گازرســانی را داخل کشــور تولید 
کثر این اقالم در استان اصفهان تولید می شود و  می کنیم و مفتخریم که ا

دیگر نیازی به واردات از خارج از کشور نداریم.
وی بیان کرد: با مساعدت دولت محترم تسهیالت دولتی برای تأمین گاز 
صنایع، گلخانه ها و مرغداری ها داده می شود و توسعه گازرسانی در این 

چند سال بدون دریافت وجهی از مردم در حال انجام است.
علــوی گفــت: امــروز عملیــات اجرایی خــط ۱۶ اینچ ایســتگاه شــهرک 
صنعتی بادرود آغاز و در این پروژه حدود ۹ کیلومتر خط تغذیه ۱۶ اینچ، 
یک ایستگاه TBS به ظرفیت ۱۰ هزار مترمکعب و یک ایستگاه CPS برای 

گازرسانی به این شهرک کلنگ زنی شد.
          ضرورت گازرسانی به دامداری های سنتی منطقه بادرود

رحمت اهلل فیروزی پور نماینده نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شورای 

اسالمی اظهار کرد: حقیقتا در گذشته به شهرک صنعتی بادرود  توجهی 
نشده و برای جذب ســرمایه گذار بایستی زیرســاخت های اولیه آماده 
کنون عملیات  تا سرمایه گذاری انجام شــود. وی با اشاره به اینکه هم ا
ساختمانی کارخانه ها تولیدی در شهرک صنعتی بادرود در حال انجام 
اســت، افزود: امیدواریم در بازه چندماهه شــاهد گازرسانی به شهرک 
باشیم تا پس از استقرار دستگاه های کارخانه ها، گاز هم به واحدهای 

تولیدی برای راه افتادن چرخ تولید انجام شود.
فیروزی پور تصریح کرد: از شــرکت گاز اصفهان درخواســت داریم برای 
گازرسانی به دامداری های سنتی منطقه بادرود تسهیل کرده و ضمن 
ساخت ساختمان اداری گاز شهر خالدآباد، برای جابجایی شبکه گاز 

روستای ده آباد در ورودی روستا همراهی ویژه را داشته باشد.
          شهرک گلخانه ای روستای عباس آباد نیازمند گازرسانی است

محمد عباس ظریفی فرماندار شهرستان نطنز نیز در این مراسم اظهار 
کرد: همه دستگاه های دولتی موظفیم برای رونق تولید و خدمت به مردم 
تالش ویژه داشته باشیم و با توجه به اینکه چند روستای بخش مرکزی 
نطنز ازجمله روستای وش از نعمت گاز بی بهره هستند، شرایط گازرسانی 

را برای این روستای سخت و صعب العبور فراهم کنیم.
وی افزود: با توجه به استقبال جوانان روستای عباس آباد بادرود برای 
احداث شهرک گلخانه ای در این روستا و مزایای احداث گلخانه نسبت به 
کشت سنتی، از شرکت گاز درخواست داریم گازرسانی به شهرک گلخانه 

عباس آباد را اجرایی کند

صنعتگران شرکت ذوب آهن اصفهان با تولید روزانه 
۹ هزار و ۷۹۳ تن چدن مذاب با سه کوره بلند، رکورد 

تولید روزانه فوالد را شکستند.
سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان در سالروز پیروزی انقالب 
اسالمی با حضور در بخش های مختلف خط تولید این شرکت، ثبت این 

رکورد را به صنعتگران بلند همت و عموم مردم تبریک گفت. 
ایرج رخصتــی با اشــاره به ثبــت رکورد پیشــین تولیــد روزانه چــدن در 
مهرمــاه ســال ۱۳۹۲ بــا تولیــد ۹ هــزار و ۴۹۴ تــن از ایــن محصــول ابــراز 
امیدواری کرد که رکورد های ماهانه و ساالنه تولید چدن مذاب با سه 

کوره بلند نیز شکسته شود.
ذوب آهن اصفهان اولین و بزرگترین کارخانه تولیدکننده فوالد ساختمانی و ریل در ایران و بزرگترین 

تولید کننده محصــوالت طویل در خاورمیانه اســت که بــا ظرفیت ۳ 
میلیون و ۶۰۰ هزارتن فوالد، انواع مقاطع فوالدی ساختمانی و صنعتی 

را تولید می کند.
ایرج رخصتــی با اشــاره به ثبــت رکورد پیشــین تولیــد روزانه چــدن در 
مهرمــاه ســال ۱۳۹۲ بــا تولیــد ۹ هــزار و ۴۹۴ تــن از ایــن محصــول ابــراز 
امیدواری کرد که رکورد های ماهانه و ساالنه تولید چدن مذاب با سه 

کوره بلند نیز شکسته شود.
ذوب آهــن اصفهــان اولیــن و بزرگتریــن کارخانــه تولیدکننــده فــوالد 
ســاختمانی و ریل در ایران و بزرگترین تولید کننده محصوالت طویل 
در خاورمیانه اســت که با ظرفیت ۳ میلیون و ۶۰۰ هزارتن فوالد، انواع 

مقاطع فوالدی ساختمانی و صنعتی را تولید می کند.

بهره برداری از واحد دامداری با ۶٠٠ راس دام 
با اشتغالزایی مستقیم ۱۴ نفر و ظرفیت تولید 
روزانه ۷ تن شیر اولین پروژه ای بود که در سفر 
فرماندار اصفهان به روستاهای بخش مرکزی افتتاح و به بهره 

برداری رسید.
محمد علی احمدی، فرماندار اصفهان در مراسم افتتاحیه یک 
واحد تولیدی دامداری با تبریک ایام دهه فجر و سالروز پیروزی 
انقالب اســالمی اظهار داشــت: اصلی ترین محور شــکل گیری 
انقالب مبانــی دینــی بــود و گام هــای خوبــی در ایــن زمینه به 
واســطه تبعیت مردم ایران از ولی فقیه برداشــته شــد و جشن 
پیروزی چهل و سومین سالگرد انقالب اسالمی، جشن پیروزی 
پیشــرفت مردم و جشــن پیروزی بر دشمنانی اســت که هر روز 

ضعیف تر از دیروز می شوند. وی با اشاره به پیشرفت کشور در دوره جمهوری اسالمی ادامه داد: یکی 
کامی هایی  از مصادیق پیشرفت مردم در حوزه عمرانی و تولیدی است که اتفاق افتاده است، البته نا

هم داشته ایم؛ این که ما مسؤوالن امروز در این واحد تولیدی 
هستیم تقدیر از سرمایه گذاری است که در راستای تولید و شعار 

ما می توانیم قدم برداشته است.
احمــدی افزود: چیــزی که مــا امروز اینجا دیدیم این اســت که 
بخشــی از زنجیره ارزش، اینجا محقق شده اســت و ما هم باید 

تالش کنیم تا این زنجیره کامل تحقق یابد.
فرماندار اصفهان با اشاره به اهمیت اشتغال در منطقه فیروزآباد 
بیان کرد: اولویت مسأله اشتغال در این منطقه باید مورد توجه 
و اهتمام قرار گیرد و دهیار و بخش دار محترم باید برای تولید و 

اشتغال در این منطقه کمک کنند.
وی تصریــح کرد: دولت ســیزدهم تالش دارد تا مشــکالت زیاد 
انباشت شده به واســطه بی تدبیری ها و سوء مدیریت ها حل 
شود. واحد دامداری با ۶٠٠ راس دام با اشتغالزایی مستقیم ۱۴ نفر و ظرفیت تولید روزانه ۷ تن شیر اولین 

پروژه ای بود که در سفر فرماندار اصفهان به روستاهای بخش مرکزی افتتاح و به بهره برداری رسید.

کشور گازرسانی در داخل  تولید 99 درصد تجهیزات 

رکورد تولید روزانه چدن در مادر صنعت فوالد ایران شکست

واحد دامداری ۶۰۰ راسی در منطقه فیروزآباد اصفهان به بهره برداری رسید

خبر

خبر

خبر

شهردار شهرضا:

راسته آهنگران بازار تاریخی
 شهرضا مرمت شد

بهره برداری از طرح جدید
 فیبر نوری در شهرستان 

خوانسار

افتتاح و بهره برداری 
کشاورزی  از پروژه های 

در چادگان 



سال پنجم - شماره 1۳۵2

یکشنبه  2۴  بهمن 1۴۰۰ - 11 رجب 1۴۴۳

جامعه4 1۳ فوریه     2۰22
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان:

قبر قفل شده و مخفی در باغ رضوان اصفهان نداریم
مدیرعامل سازمان آرامستان های 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه در 
حال حاضر تمام الیه ها در فازهای 
باغ رضوان باز و شفاف شده، گفت: این قول را به مردم 
می دهم که در این دوره هیچ قبــری را رزرو نمی کنیم و 
تمام قبور رزرو و یا قفل شــده را احصا کــرده و در اختیار 

مردم قرار می دهیم.
آرامستان آخرین منزلگاه هر انسانی در این سرای فانی 
است، تنها جایی که در آن تفاوتی میان فقیر و غنی، زن و 
مرد، پیر و جوان، مسئول و غیر مسئول و... وجود ندارد. 
گرچه حاال چندسالی است پای ظواهر به آرامستان باغ  ا
رضوان اصفهان نیز باز شده و تقاضا برای دفن اموات در 
فازهای اول آرامستان، باعث تفاوت میلیونی قیمت 

قبور شده است.
تفاوت بین فازهــا و قطعات در آرامســتان بــاغ رضوان 
اصفهــان موضوع جدیــدی نیســت و دفن امــوات در 
قطعات اول فاز یک آرامستان سال هاست برای برخی 
شــهروندان تبدیل به موضوع مهمی شــده، درحالی 
که افزایش تقاضــا و به تبع افزایش قیمت قبــور در این 
قطعــات باعــث شــده در دوره های گذشــته برخــی از 
قبــور رزرو شــود تا بــه قیمت باالتــر و یــا افراد خــاص به 

فروش برسد.
ســازمان  جــوان  مدیرعامــل  حاجیــان،  علــی 
آرامستان های شــهرداری اصفهان اما به شهروندان 
وعده می  دهد در دوران مدیریت او نه تنها هیچ قبری 
رزرو نمی شود، بلکه تمام قبور رزرو و یا قفل شده احصا 
می شود و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. همچنین 
از این پس، همه تعرفه های خدمات در آرامستان باغ 
رضوان شفاف در معرض دید شهروندان قرار می گیرد و 
نظارت دقیق بر تمام خدمات از جمله فروش قبر انجام 
می شــود. در ادامــه مشــروح گفت وگو را بــا مدیرعامل 
سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان می خوانید؛ 

سازمانی که می خواهد شفافیت، عدالت و پاسخگویی 
را از شعار به عمل درآورد.

          در دوران همه گیری کرونا آمار کفن و دفن در 
آرامستان باغ رضوان اصفهان چه تغییری کرد؟

متأســفانه کرونا آمار مرگ و میر را در اصفهــان افزایش 
داد، به طوری کــه در آخرین پیک کرونــا در مردادماه، 
میانگین دفن روزانه در آرامســتان باغ رضوان به عدد 
کنون کاهش یافته و به  گرچه این آمار ا باالیی رسید، ا
میانگین ۲۰ نفر در روز رسیده و آمار مرگ و میر بیماران 
کرونایی نیز بسیار کم شــده اســت، اما باتوجه به خیز 
دوباره کرونا امیدواریم با رعایت پروتکل های بهداشتی 

کسیناسیون آمار فوت کرونایی ها به صفر برسد. و وا
          آرامستان باغ رضوان تا چند سال ظرفیت دفن 

اموات دارد؟
با توجه به وســعت آرامســتان باغ رضوان تا سال های 
ســال مشــکلی برای دفن اموات وجود ندارد، در عین 
حال که اجرای چند طرح و احیای فازهای قدیمی، به 

افزایش ظرفیت آرامستان کمک خواهد کرد.
          چه تفاوتی بین فازهای قدیمی و جدید 

آرامستان باغ رضوان وجود دارد؟
آرامســتان باغ رضوان اصفهان ۳ فاز دارد که این فازها 
هیچ تفاوتی از نظر شرایط دفن ندارند و شاید تنها تفاوت 

در شرایط محیطی این فازها است. فاز ۱ شامل قطعات ۱ 
تا ۴۵ و قدیمی ترین فاز است که طبیعتا فضای سبز این 
فاز طی ۳۷ سال رشد کرده و شرایط محیطی خوبی به 
وجود آورده اســت، اما در فــاز ۲ و ۳ خیابان ســازی ها، 
پارکینگ ها و قطعات استانداردسازی شده و به همین 
دلیل از دیدگاه ما فاز ۲ و ۳ استانداردتر است، اما چون 
تازه احداث شده فضای سبز آن رشد زیادی نداشته، 
گرچه گونه های مقاوم تری با رشــد بیشتر و سازگاری  ا
بهتری انتخاب شده است. با همه تفاسیر همچنان 
معتقدیم بین فازهای ۱ تا ۳ هیچ تفاوتــی وجود ندارد 
و تقاضا برای برخی قطعــات به دیدگاه شــهروندان بر 

می گردد.
          علت تفاوت قیمت قبور در فازهای آرامستان 

چیست؟
تعداد قبور در فاز یک کم است، بنابراین عرضه پایین 
است، درحالی که تقاضا به خاطر دیدگاه برخی از مردم 
باال اســت. در این شــرایط مجبوریم قیمــت را طوری 
تعیین کنیم تــا تقاضا کمتر شــود. ضمن اینکــه در فاز 
گانه ساخت، درحالی  یک باید قبرها را به صورت جدا

که قبور در فازهای ۲ و ۳ به صورت انبوه سازی است.
تعداد قبور در فاز یک کم است، بنابراین عرضه پایین 
است، درحالی که تقاضا به خاطر دیدگاه برخی از مردم 
باال اســت. در این شــرایط مجبوریم قیمــت را طوری 

تعیین کنیم تا تقاضا کمتر شود.
          اختالف قیمت قبور چقدر است؟

قیمت قبور در فازها و قطعات مختلف متفاوت است، 
قیمت قبر برای پیش خرید بین ۷۵۰ هزار تا ۴۲ میلیون 
کســپاری بین ۵۰۰ هزار تا ۲۸ میلیون  تومان و برای خا
تومان و کم ترین قیمت قبر ۵۰۰ هزار تومان است.  هزینه 
خدمات دفن شــامل تغســیل، تکفین، تدفیــن و... 
کسپاری  به مبلغ ۱۱۰۹۰۰۰ تومان است که در موقع خا

دریافت می شود
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نماینــده جامعــه زرتشــتیان در اصفهــان گفــت: 
جمهــوری اســالمی ایران نقش مهمــی در وحدت 
ادیان داشته و ما زرتشتیان به حکومت عدل امام 

علی )ع( اعتقاد داریم. 
موبد بهزاد نیک دین گفت: جمهوری اسالمی ایران 
نقش مهمی در وحدت ادیان داشته و ما زرتشتیان 
به حکومت عدل امام علی )ع( اعتقاد داریم. ایرانیان 
دو هویت ایرانــی و اســالم ایرانی را یــدک می کشــند 
گر  و همین مهم باعث ماندگاری شــده اســت. ما ا
عاشورا و اهل بیت )ع( را باور نداشــتیم امروز در این 

مکان نبودیم و در واقع انقالبی وجود نداشت.
او این موضوع را در همایش منزلت ادیان و مذاهب 
در جمهــوری اســالمی بیان کــرد و گفــت: پیونــد و 
دوســتی بین ادیان و مذاهب بسیار مهم است که 
بایــد در جهــت وحــدت آن هــا اقدامات بیشــتری 

صورت بگیرد.
نماینده جامعه زرتشتیان در اصفهان می گوید: این 

شهدا بودند که با نثار جان خودشان این امکان را 
برای ما فراهم کردن کــه در امنیــت و آرامش زندگی 
کنیم. امــام خمینــی )ره( هویت ایرانی و اســالمی را 
به چالش کشــید و گفت مردم ایــران راه درســت را 

پیدا کنید.
او گفت: کوتاهی هایی در داخل کشور رخ داده که 
موجب شده دین گریزی در کشور رخ دهد از همین 
رو باید کار فرهنگی در کشور صورت بگیرد رهبر معظم 

کید فراوان دارند. انقالب نیز بر روی این مهم تا

رییــس قــوه قضاییــه گفت:وضعیــت مراجــع و 
کز قضایی اصفهان به لحاظ امکانات اداری  مرا
و سخت افزاری و فیزیکی مناسب نیست و باید 
کز  برای رفع مشکالت اداری و تجهیزاتی این مرا
تصمیمات ویژه ای اتخاذ شود.  از مرکز رسانه قوه 
قضاییه، حجت االسالم والمسلمین غالمحسین 
محســنی اژه ای در بازدیــد از دادگســتری و 
دادســرای مرکــز اســتان اصفهــان افــزود: یکــی 
از مســائلی کــه از ســوی مراجعه کننــدگان بــه 
دادگســتری اســتان اصفهــان موردتوجــه بــود 
گالیه مندی از طوالنی شدن رسیدگی به برخی 
پرونده ها بود که ایــن گالیه مردم بحق اســت و 
باید در جهت رفع این مشکل با فوریت اقداماتی 
را انجام دهیم و در تحقق این مهم تجهیز نیرو و 
امکانات و کمک ســایر دســتگاه ها به ما در این 

جهت بسیار حائز اهمیت است.
وی بابیان اینکه ورودی پرونده ها به دادگستری 
و دادســرای اصفهان زیــاد اســت، ادامــه داد: با 
توجه به کثرت ورودی پرونده ها به دادگستری 
و دادســرای اصفهان به هر میزان کــه در جهت 
تجهیز نیروی انسانی در این دادگستری و دادسرا 

اقدام کنیم بــاز هــم تکافــوی ورودی پرونده ها 
نیســت و باید برای ایــن وضعیت تدبیــری ویژه 

اتخاذ شود.
رییس قوه قضاییه بابیان اینکه سفر غیر رسمی به 
اصفهان، باهدف شناخت مشکالت قضایی این 
استان صورت گرفته است، اظهار داشت: تالش 
داریم تا پس از آسیب شناسی و شناسایی مسائل 
و مشــکالت قضایی اســتان اصفهان با کمک و 
مساعدت سایر دســتگاه های متولی و دولت و 
مجلس، در جهت رفع این آسیب ها و مشکالت 

گام برداریم.
حجت االسالم والمســلمین محســنی اژه ای 
همچنیــن از مســووالن و متصدیــان مربوطــه 
در ایــن مراجــع قضایــی اســتان اصفهــان، در 
خصــوص فرآینــد رســیدگی، موجــودی و نــوع 
پرونده ها، سوواالتی را مطرح کرد و توصیه هایی 
را خطــاب بــه آن هــا پیرامــون ارتقــاء کیفیــت 

خدمت رسانی به مراجعه کنندگان ارائه کرد.
وی در جریان ایــن بازدیــد بــه بررســی مــوردی 
برخی از پرونده ها پرداخت و دستورات مقتضی 

را جهت تسریع در رسیدگی به آن ها صادر کرد.
در اثنای بازدید رییس قوه قضاییه از دادگستری 
و دادســرای مرکز اســتان اصفهان،وی به مدت 
یک ساعت و نیم به گفت و گوی چهره به چهره 
و بــدون واســطه بــا مــردم و مراجعه کننــدگان 

پرداخت.
رییــس قــوه قضاییــه در ســفری اعــالم نشــده و 
ســرزده از طریــق فــرودگاه بیــن المللــی شــهید 

بهشتی، وارد اصفهان شد.

معاون عمرانی استاندار گفت: هوای اصفهان 
از منظر آلودگی در شرایطی به مراتب نامناسب 

تر و نامساعد تر از پایتخت قرار دارد. 
مهران زینلیان گفــت: آلودگی هــوای اصفهان 
در وضعیت کامال نامساعدتری نسبت به کالن 
شــهر تهران قرار دارد و این موضوع بیشــتر از هر 
زمان دیگــر اصــرار بر رعایــت ماده هــای قانونی 
ک را برای سایر دســتگاه ها و نهادها و  هوای پا
به ویژه آحاد مردم الزامی و الزم االجرا می سازد.

او گفــت: آلودگی هــوای اصفهــان در وضعیتی 
به مراتب ناســالم تر از کالن شــهر تهــران بوده، 
به گونه ای که در ســال جاری تهران بیش از ۱۰ 
ک  ک و اصفهان تنها ۴ روز هوای پا روز هوای پا

داشته است.
معاون استاندار اصفهان می گوید: مواد موجود 
ک، تکالیفــی کامال مبرهن و  در قانون هوای پا
متقن بــرای همه دســتگاه ها تعییــن و تنظیم 

کرده است.

ک، آیینــی الزم  بــه گفتــه او: قانــون هــوای پــا
االجراست وگرچه بعضا اجرای ماده  هایی از آن 
هزینه  بر اســت، لیکن منفعت عمومی حاصل 
از اجــرای آن بــه خصــوص بــرای بهداشــت 
عمومی جامعه بیشــتر از هزینه  های آن است. 
همچنین دستگاه های مجری از طریق عوارض 
ناشی از آالیندگی که صنایع می پردازند و میزان 
کمک هــای بالعــوض و تســهیالت تشــویقی 
اعطایی، می توانند برای هزینه های اجرای این 

قانون استفاده موثر کند.

رئیس شورا های حل اختالف استان اصفهان از 
صلح و سازش ۴۰ درصدی پرونده های شورا های 
حل اختالف این اســتان در دی ماه امسال خبر 

داد. 
ســید محمد موســویان گفت: با تــالش اعضای 
شــورا های حل اختالف اســتان اصفهان در دی 
ماه امسال ۴۰درصد از پرونده های وارده به شعب 

با صلح و سازش مختومه شده است.

او گفــت: امیدواریم با تــالش اعضای شــورا های 
حل اختالف اصفهان در راســتای ارج نهادن به 
سنت های دینی و گسترش فضای صلح و سازش 
در جامعه، درصد بیشتری از پرونده های وارده را 

با صلح و سازش مختومه کنیم.
رئیس شــورا های حل اختالف اســتان اصفهان 
می گوید: بــا توجه بــه برنامه ریزی هایــی صورت 
گرفته از جمله بازرسی از شعبات،برگزاری دوره های 
آموزشی و استفاده از افراد توانمند درصد مصالحه 
شــورا های حــل اختــالف اســتان اصفهــان از 
۳۲درصد در فروردین سال جاری به ۴۰ درصد در 

دی ماه ارتقا پیدا کرده است.
موسویان نرخ رسیدگی در شعب شورا های حل 
اختالف اســتان اصفهان در دی ماه را ۱۰۰درصد 
اعالم کرد و گفت: ۵ هزار و ۲۲ پرونده در این ماه با 

مصالحه مختومه شده است.

نماینده جامعه زرتشتیان در اصفهان:

ما زرتشتیان به حکومت امام علی )ع( اعتقاد داریم 

رییس قوه قضاییه: 

کز قضایی استان اصفهان مناسب نیست امکانات مرا

هوای اصفهان نامناسب تر و نامساعد تر از 
پایتخت است 

خبر

۴۰ درصد پرونده های شورا های حل اختالف اصفهان 
در دی ماه با سازش مختومه شد 

خبر

نجــف  شهرســتان های  مــردم  نماینــده 
آبــاد و تیــران و کــرون در مجلــس شــورای 
اسالمی گفت: توســعه و اختصاص امکانات 
در مناطق دور دست و آبادی ها و روستا های 

کشور، از ثمرات انقالب اسالمی است. 
ابوالفضــل ابوترابــی در بازدیــد از طرح هــای 
روستایی و افتتاح تعدادی از طرح های دهه 
فجر تیران و کرون عدالت اجتماعی در توزیع 
منابــع را مســتلزم تقویت مدیریــت محلی و 
تمرکــز زدایــی دانســت و گفت: طــرح جامع 
مدیریت شهری و روستایی به تحقق این امر 
کمک می کند و بــا اجرایی شــدن این برنامه 
شاهد تمرکز زدایی از مرکز و تجمیع امکانات 

کز استان خواهیم بود. در مرکز کشور و مرا
اختصاص بخشی از اعتبارات مالیات ارزش 
افزوده به طرح های ورزشــی موجب توسعه 
امکانات این بخش در نقاط مختلف کشــور 

شده است.
بــه  اعتبــارات  همیــن  از  بخشــی  توزیــع 
شــهرداری ها و دهیاری هــا نیــز بــه رونــق 
طرح هــای عمرانــی کمک کــرده اســت و در 
طرح جامع مدیریت محلی همین نیاز ها و 

درآمد های پایدار ایجاد خواهد شد.
بــه گفتــه نماینــده مــردم شهرســتان های 
نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای 
اســالمی مدیریت صنایــع آالینــده و توجــه 
بــه آمایــش ســرزمینی بــرای فعالیت هــای 
اقتصــادی ضــرورت دارد و نبایــد ســند های 

باالدستی فراموش و سلیقه ای عمل شود.
گــذاری  ســرمایه  و  عمرانــی  ح  طــر  ۱۲۴
باهزینه ای بالغ بر یکهــزار و ۹۲۰ میلیارد ریال 
همزمان با دهه فجر در تیران و کرون افتتاح 

شد.
تیــران و کرون بــه بیــش از ۴۰ روســتا و آبادی 
و ســه شــهر در ۴۵ کیلومتری غرب اصفهان 

است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: نبود 
کالنتــری در شــهرک های مســکونی اســتان 
اصفهان بیشتر به دلیل نبود مکان مناسب و 

زیرساخت الزم است. 
سردار محمدرضا میرحیدری گفت: بر اساس 
قانون هر گونه توســعه شهری نیازمند تامین 
زیرساختهاســت کــه با ایجــاد شــهرک های 
مســکونی و مســکن مهر باید کالنتری و یگان 

انتظامی نیز تاسیس شود.
در تعدادی از شهرک ها مثل فوالد شهر مکان 
مختصر و موقت در اختیار نیروی انتظامی قرار 
گرفتــه و یــگان انتظامی در ایــن مناطــق برای 

تامین امنیت مستقر شده است.
سردارمیرحیدی می گوید با اختصاص زمین و 
احداث کالنتری، نیروی انسانی درشهرک های 
مسکونی نیز تامین خواهد شــدکه دراین باره 
نشســت هایی با فرمانــداران شهرســتان ها و 
دستگاه های متولی مثل راه و شهرسازی برای 
توســعه خدمات انتظامی برگزار شــده است و 
پیش بینی می شــود در ســال آینده این کار به 

سرانجام برسد.
هم اینــک تامیــن امنیت ایــن شــهرک ها بــا 
گشت های مشترک دیگر کالنتری ها و کمک 
مردم انجام می شود و با احداث محل مناسب 

خدمات بیشتری ارائه خواهد شد.
او در خصوص ایجــاد چهار شهرســتان جدید 
در اســتان اصفهــان گفت: ایــن مناطــق بــه 
فرماندهــی انتظامی مســتقل نیــاز دارنــد که 
جلسه مشترک برای ایجاد همکاری مشترک 
بین مســئوالن محلی و نیروی انتظامی برگزار 
شده و با اختصاص مکان این نهاد نیز افتتاح 

خواهد شد.
انتظامــی در  فرماندهــی  راه انــدازی  بــا 
شهرســتان های جدید التاســیس، خدمات 
پلیس های تخصصی به ایــن مناطق خواهد 

رسید و دیگر نیاز به سفر به مرکز استان نیست.
به گفته رییس پلیس استان اصفهان هم اینک 
ارائه خدمات پلیس در شهرستان های جرقویه، 
ورزنــه، هرنــد و کوهپایه به وســیله فرماندهی 
انتظامی شهرستان اصفهان انجام می شود. 
بر اساس تصمیم وزارت کشور امسال شهر های 
جرقویه، ورزنه، هرند و کوهپایه در شرق استان 
اصفهان به شهرستان ارتقاء یافتند. بیش از ۲۰ 
شهرک مسکونی در اســتان اصفهان در قالب 
مســکن مهر و طرح های انبوه مســکن سازی 

وجود دارد.

نماینده مردم نجف آباد وتیران وکرون 
درمجلس: 

توسعه امکانات در مناطق
 دور افتاده از ثمرات 
انقالب اسالمی است 

فرمانده انتظامی استان اصفهان: 

در شهرک های مسکونی 
اصفهان کمبود کالنتری 

داریم 

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۷۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیات سه آقای علی قربانی سینی به شناسنامه 
شماره ۳ کدملی ۵۱۱۰۵۲۷۵۱۲ صادره سین فرزند رضا بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
ک شماره ۱۲۰۷۴ فرعی از ۱۴۸۷۴ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و  ۲۰۵/۶۴ مترمربع از پال
ک الکترونیکی بشماره ۱۴۰۰۲۰۳۰۲۰۲۶۰۰۹۵۵۵  ک شمال اصفهان مالکیت رسمی موضوع دفتر امال امال
گهی می شود. درصورتی که  تایید گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴، تاریخ 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۴۶۵۲ / م الف انتشار نوبت : ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ -  اداره ثبت اسناد و امال

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

خ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ خانم شاینا شفیعی به شناسنامه شماره  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۰۴۴ مور
۱۲۷۶۹۳۷۲۲۹ کدملی ۱۲۷۶۹۳۷۲۲۹ صادره اصفهان فرزند مهدی بصورت ششدانگ یک باب 
ک شماره ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت  ساختمان به مساحت ۲۳۲ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۵۸۴۹۷ مورخ ۹۹/۰۹/۲۳  اسناد و امال
گهی می شود. درصورتی  دفتر ۱۱۴ اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ

گهی به  که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
ک شمال اصفهان موسوی  ۱۴۰۰/۱۱/۲۴، تاریخ انتشار نوبت: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ -  اداره ثبت اسناد و امال

- ۱۲۷۶۳۵۴ / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ 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 ۱۵ 
روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند. رای شماره ۴7۶۴ مورخه ۱۴۰۰/۰9/2۰ خانم فاطمه کامرانیان نجف آبادی فرزند مرتضی 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 8۵/۴7 مترمربع قسمتی از پالک شماره ۰ فرعی از 92۰ اصلی واقع در 
قطعه 7 بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول 
۱۴۰۰/۱۱/2۴ تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰/۱2/۰9 حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی ۱27۶۴2۰/ م الف

آگهی

فرمانــده انتظامی اســتان اصفهــان از دســتگیری 
عامل آتــش زدن درب مســجد امــام ســجاد)ع( در 
عملیات ویژه و ضربتی ماموران پلیس شهرستان 

اصفهان خبر داد.   
 ســردار محمدرضا میرحیدری، اظهار کــرد: پس از 
انتشــار کلیپی در فضای مجــازی مبنی بــر اطفای 
حریق درب مسجد امام سجاد)ع( خیابان آتشگاه 
شهر اصفهان موضوع به سرعت از ســوی ماموران 
پلیس شهرستان اصفهان پیگیری شد و سرانجام 
در کم ترین زمان ممکن مخفیگاه این فرد شناسایی 

و دستگیر شد.
وی بــا بیان اینکــه متهــم در هنــگام دســتگیری با 
اســتفاده از سالح ســرد با ماموران درگیر شــده بود، 
افزود: ایــن فــرد در اعترافات خــود عنوان کــرد که با 
سازمان منافقین ارتباط داشــته و در ازای دریافت 
مبالغ ناچیزی اقدام به این حرکت زشت و ناپسند 

کرده است.

فرمانــده انتظامی اســتان اصفهان گفــت: متهم، 
فردی آلوده به مواد مخدر و سابقه دار است و همیشه 
کنان محل  با شرارت های خود باعث اذیت و آزار سا

سکونت خود می شده است.
این مقــام ارشــد انتظامی افــزود: معانــدان نظام با 
استفاده از افراد شرور و فاسد مقاصد خود را به صورت 
اجاره دنبال و با مبالغ ناچیزی آنها را اجیر می کنند و 
شاید فطرت آنها مخالف این گونه اقدامات باشد، اما 
به دلیل نیازی که به تامین مواد مخدر دارند دست 

به چنین کارهای ناهنجاری می زنند.
به نقل از فرماندهی انتظامی استان اصفهان، سردار 
میرحیدری، تصریح کرد: پلیس به مردم اطمینان 
می دهــد کــه در برخــورد با ایــن افــراد رذل و شــرور، 
محکم ایستاده و با هماهنگی که با دستگاه قضائی 
قاطعانه با این گونه افراد برخورد کرده و رسالت خود 
را در حفظ و حراست از امنیت و آرامش مردم با قوت 

و قدرت هرچه تمام تر دنبال می کند.

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
گفت: بالغ بــر ۱۵۰ کیلومتــر از رودخانه های کاشــان 
ســاماندهی و بــا اعتبــار ۳۰ میلیــارد ریــال دیــواره 
چینی شــد.   منصــور شیشــه فروش گفــت: بالــغ بر 
۱۵۰ کیلومتر از رودخانه های کاشــان ســاماندهی و 
با اعتبــار ۳۰ میلیارد ریــال دیواره چینی شــد که این 
میزان اعتبار از محل شرکت آب منطقه ای اصفهان 
بــرای دیــواره چینــی و ســاماندهی رودخانه هــای 
کاشان و پیشگیری از خطرات ســیل در شهرستان 
کاشان هزینه شده اســت. ۷۰۰ کیلومتر رودخانه در 
شهرستان کاشان وجود دارد که سر و سامان دادن 
به این رودخانه هــا نیازمند اعتبار های ملی اســت. 
طــول کل رودخانه هــای اســتان اصفهان ســه هزار 
کنون آب منطقه ای اســتان در  کیلومتر اســت که تا
دو هزار و ۹۰۰ کیلومتر از رودخانه ها مرحله نخســت 
مطالعات ساماندهی را انجام داده است. او می گوید 
در نشســت ســتاد بحران اســتان اصفهان مصوب 

شد آب منطقه ای استان طرح مطالعه ساماندهی 
رودخانه های قــزاآن، قهرود، جوینان، ســوک چم و 
شاخه دامپزشکی و تقی زاده شهرســتان کاشان در 
مدت چهار ماه پی گیری کند. شهرداری ها موظف 
شــدند طرح هــای جمــع آوری و هدایــت آب هــای 
ســطحی را تهیه کننــد، شــهرداری قمصر هــم باید 
مرحلــه دوم ایــن طــرح را بــا هماهنگــی دفتــر فنــی 
اســتانداری تهیه کند و این طرح از محــل اعتبارات 
سازمان شهرداری ها و وزارت کشور با اولویت خیابان 
شهید بهشــتی به طول دو کیلومتر که در کنار آن ها 
کاربری های مختلفی وجود دارد، با بازنگری در طرح 
تفصیلی شهر و نصب تابلو های هشدار دهنده، اجرا 
کند. به گفته مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری 
اصفهــان در ۱۰ ماهــه امســال نســبت به ســال قبل 
کاهــش ۳۲ درصــدی حــوادث را در منطقه کاشــان 
شاهد بودیم که جای تشکر از مدیریت بحران و دیگر 

دستگاه های این شهر دارد.

خبرخبر
دستگیری عامل آتش زدن درب 

مسجد امام سجاد)ع( در اصفهان 
کیلومتر از رودخانه های ساماندهی ۱۵۰ 

کاشان   
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5 1۳ فوریه     2۰22 رفهنگ

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و 
ک موردتقاضا  بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی  به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
ک محل  گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امال تاریخ انتشار اولین آ
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
خ ۱۴۰۰/۶/۱۰  را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. آرا اصالحی شماره ۲۸۳۲ و ۲۸۳۳ مور
پیرو آرا شماره ۵۶۷۹ و ۵۶۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ خانم الهام مهدیه فرزند غالمرضا نسبت 
سه دانگ مشاع و خانم صالحه حاجی صادقیان نجف آبادی فرزند محمد نسبت سه 
ک شماره  دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۰۶/۶۰ مترمربع قسمتی از پال
۳ فرعی از ۲۷ اصلی واقع در قطعه ۱۰ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضی مالک 
رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۱۲/۹ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف 

آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۷۵۹۸۸/ م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۹۹، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۷، برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۷۱ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان در ششدانگ یکباب ساختمان موتورخانه آب شرب روستایی و محوطه 
ک ۱ فرعی از ۹۱ اصلی واقع در روستای خویگان  به مساحت ۹۵۳/۳۱ مترمربع برروی قسمتی از پال
خریداری از مالکین رسمی اهالی روستای خویگان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
گهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند  مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه  مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - محسن مقصودی رییس اداره ثبت اسناد 

ک فریدن - ۱۲۶۸۲۵۸ / م الف و امال

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۹۸، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۷، برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۷۲ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان در ششدانگ یکباب ساختمان مخزن آب شرب روستایی به مساحت 
ک ۱ فرعی از ۹۵ اصلی واقع در روستای سینگرد خریداری  ۲۰۴/۰۱ مترمربع برروی قسمتی از پال
از مالکین رسمی اهالی روستای سینگرد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
گهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - محسن مقصودی رییس اداره ثبت 

ک فریدن - ۱۲۶۸۲۸۲ / م الف اسناد و امال

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۴۰۴، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۷، برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۷۸ هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در ششدانگ یکباب ساختمان موتورخانه آب شرب و محوطه به مساحت ۴۳۴/۰۶ مترمربع 
ک ۱ فرعی از ۱۴ اصلی واقع در روستای نهر خلج خریداری از مالکین رسمی اهالی  برروی قسمتی از پال
روستای نهر خلج محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
گهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته  روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس  باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
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: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: 

ک فریدن - ۱۲۶۸۳۶۹ / م الف ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - محسن مقصودی رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۴۰۱، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۷، برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۶۷ هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
ششدانگ یکباب ساختمان موتورخانه آب شرب و محوطه به مساحت ۳۶۲/۶۶ مترمربع برروی 
ک ۱ فرعی از ۱۴ اصلی واقع در روستای نهر خلج خریداری از مالک رسمی آقای نگهدار  قسمتی از پال
گهی  فاضلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از  می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
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: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: 

ک فریدن - ۱۲۶۸۴۰۳ / م الف ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - محسن مقصودی رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۴۰۰، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۷، برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۶۸ هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در ششدانگ یکباب ساختمان موتورخانه آب شرب و محوطه آن به مساحت ۶۱۰/۹۴ مترمربع 
ک ۱ فرعی از ۳۶ اصلی واقع در روستای درختک خریداری از مالک رسمی آقای  برروی قسمتی از پال
حبیب اله عباسی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
گهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته  روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس  باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
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: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: 

ک فریدن - ۱۲۶۸۱۸۶ / م الف ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - محسن مقصودی رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۹۵، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۷، برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۷۵ هیات 

اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در ششدانگ یکباب ساختمان مخزن آب شرب روستایی و محوطه به مساحت ۵۲۸/۵۱ مترمربع 
ک ۱ فرعی از ۳۰ اصلی واقع در روستای قودجانک خریداری از مالکین رسمی اهالی  برروی قسمتی از پال
روستای قودجانک محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
گهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته  روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس  باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
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: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: 

ک فریدن - ۱۲۶۸۰۹۷ / م الف ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - محسن مقصودی رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۹۴، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۶، برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۷۷ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان در ششدانگ ساختمان موتورخانه آب شرب و محوطه آن به مساحت ۳۹۰/۸۴ 
ک ۱ فرعی از ۸۹ اصلی واقع در اراضی روستای ننادگان خریداری از  مترمربع برروی قسمتی از پال
مالک رسمی آقایان حاج کریم غالمعلی و رحیم منصوری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
گهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور  عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه  سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - محسن مقصودی رییس اداره ثبت اسناد 

ک فریدن - ۱۲۶۸۱۱۶ / م الف و امال

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۹۶، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۷، برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۷۴ هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در ششدانگ یکباب ساختمان موتورخانه چاه آب شرب روستایی به مساحت ۶۹۴/۸۸ مترمربع 
ک ۱ فرعی از ۹۷ اصلی واقع در روستای عادگان خریداری از مالکین رسمی اهالی  برروی قسمتی از پال
روستای عادگان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
گهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته  آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس  باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
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: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: 

ک فریدن - ۱۲۶۸۰۴۰ / م الف ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - محسن مقصودی رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۸۸، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۶، برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۵۰ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان در ششدانگ یکباب موتورخانه آب شرب روستایی و محوطه آن به مساحت 
ک ۱ فرعی از ۶ اصلی واقع در روستای دره بید خریداری از  ۹۰۷/۶۹ مترمربع برروی قسمتی از پال
شورای اسالمی روستای دره بید محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
گهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی  فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم  داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
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: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ انتشار نوبت 
ک فریدن - ۱۲۶۷۹۵۰ / م الف دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - محسن مقصودی رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۹۲، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۶، برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۵۴ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان در ششدانگ ساختمان موتورخانه یک حلقه چاه آب شرب به مساحت ۵۶۰/۹۸ 
ک ۱ فرعی از ۹۵ اصلی واقع در روستای سینگرد خریداری از مالکین  مترمربع برروی قسمتی از پال
رسمی اهالی روستای سینگرد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
گهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی  فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم  داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
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: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ انتشار نوبت 
ک فریدن - ۱۲۶۷۹۸۶ / م الف دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - محسن مقصودی رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۴۰۵، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۷، برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۷۹ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان در ششدانگ یکباب ساختمان موتورخانه و محوطه به مساحت 
ک ۱ فرعی از ۳۸ اصلی واقع در روستای سفتجان خریداری  ۵۱۷/۱۱ مترمربع برروی قسمتی از پال
از مالک رسمی آقای حاج هرمز علیدادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
گهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - محسن مقصودی رییس اداره ثبت 

ک فریدن - ۱۲۶۸۳۰۲ / م الف اسناد و امال

آگهی

سرگشتگی انسان معاصر در نمایش »که«
و  بــه طراحــی  »کــه«  نمایــش 
کارگردانــی شــایان فیــروزی کــه 
نگاه متفاوتی به انسان، جهان، 
زمیــن و مســیر فــرد در زندگــی دارد، از ۱۴ تــا ۲۸ 
بهمن مــاه در تــاالر نقــش جهــان بــه روی صحنه 

می رود. 
شــایان فیروزی، کارگــردان تئاتر گفت: ایــن کار در 
گونــه تئاتر بــی کالم قــرار می گیرد و بــا بهره گیــری از 
کتیــو، ســعی  المان هــای تئاتــر پرفورمنس، اینترا
می کند که مخاطب را با فعالیت های نمایش درگیر 

کنش وادارد. کند و حتی گاهی به وا
او با اشــاره به محتوای تئاتر »که«، اظهار کرد: این 
تئاتــر بــا زاویــه نــگاه متفاوتی بــه موضوع انســان، 
زمین، جهــان و مســیری که فــرد در زندگــی به آن 
قــدم می گــذارد می پــردازد، در واقــع تئاتر »کــه« از 
منظر تازه ای به سرگشتگی انسان معاصر در عصر 

مدرن نگاه می کند.  
فیروزی با اشاره به اینکه یک پرســش مهم در کار 
وجود دارد که خط داســتانی  براســاس آن شــکل 
می گیــرد، توضیــح داد: پرســش اصلــی کار ایــن 
گر کســی برای طی ادامه مسیر خود به  است که "ا
لنگه کفش شــما نیاز داشته باشــد، آیا شما لنگه 
کفش تان را به او می دهید؟" نمایش با این سوال 
آغاز می شود و ما با همین سوال مشارکت مخاطب 

را از ابتدای اجرا دریافت می کنیم.  
این کارگــردان تئاتر با بیان اینکه مــا در اجرای این 
نمایــش بــه دنبــال تلنگــر زدن بــه مخاطــب و بــه 
فکــر فــرو بــردن او هســتیم، گفت: ایــن نمایــش از 
المان هــای تصویــری زیــادی اســتفاده می کنــد، 
کدها و نشانه ها بیشــتر از تصاویر بیرون می آیند تا 
از کالم. در واقع اصل داستان براساس کنش های 

بی کالم شکل می گیرد.
فیروزی به شــعار کار اشــاره کرد و توضیح داد: این 
تئاتر یک نمایش پســت مدرن اســت که رد و بدل 

شدن پیام در آن بین مخاطب و هنرمند، متقابل 
و دو ســویه اســت و بــه علــت همیــن درگیر شــدن 
مخاطــب و اهمیــت کنش هــای او، در تبلیغــات 
نمایش بــه عبــارت »این نمایــش صرفا یــک تئاتر 

نیست«اشاره شده است. 
این هنرمند با بیان اینکه این نوع جدیدی از تئاتر 
اســت که می توانــد تجربــه خــوب و تــازه ای برای 
مخاطب باشــد، گفت: متن بر اساس یک ایده در 
کارگاه تئاتر شکل گرفت که در طول شش ماه ایده 
ح و پس از آزمون و خطا، بداهه پردازی ها و  به طر
اجراهای مختلف به نمایشی با محوریت »انسان 

و جهان« تبدیل شد.
این کارگردان ادامه داد: در طول کارگاه، تمرین ها 
و بازبینی ها، با سختی های زیادی مواجه بودیم، 
با وجود کرونا و یــک گروه ۲۰ نفــره، تمرینات بدن 
و بیان بــه ســختی انجــام می شــد، اما بــا کمک و 
گران توانسیم همه مراحل را پشت  همکاری اجرا
ســر بگذاریــم و بــه اجــرا برســیم و خوشــبختانه با 

استقبال خوب مخاطب مواجه شدیم.
فیروزی با بیان اینکه این تئاتر با حمایت تاالر هنر 
و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان اجرا شــد، تصریح کــرد: بودجه کار مبلغ 
مصوبی بود که به همه گروه ها اعطا می شود با این 
وجود به علت شــکل متفاوت اجرا، جایگاه هایی 
گر محدود این  که در صحنه ســاخته  شد، تماشــا
شــکل از اجــرا، بلیت فروشــی کــم و تعــداد بــاالی 
عوامــل کار، گروه بــرای پرداخــت هزینه های اجرا 
متحمل ضــرر می شــود و امیدواریم کــه مدیریت 
جدید تــاالر، حمایــت بیشــتری از این کار داشــته 

باشند.
گفتنــی اســت، عالقه مندان بــرای تماشــای تئاتر 
»که« می توانند تا ۲۸ بهمن ماه ســاعت ۱۸:۱۵ به 
ســالن نقش جهان تاالر هنــر واقع در میــدان الله 

مراجعه کنند.

نمایش

آیین اختتامیه نخستین جشنواره ملی شعر حضرت 
مــادر در دفتــر تبلیغــات اسالمی اســتان اصفهــان 

برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین عبدالرسول احمدیان، 
رئیس دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان در این 
آیین که از ســوی اداره فضای مجازی، هنر و رسانه 
دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان برگزار شد، با اشاره 
به نقش هنر در تعالی روح انســان اظهــار کرد: هنر، 
نعمتی الهی است. خداوند این نعمت را به همه ما 
عطا کرده که به واسطه آن روح خود را صیقل دهیم 
و بــه آرامش برســیم. بعضی هنــر را مخابره انســان 
با انســان می داننــد، بعضی هنــر را دســتاوردهای 
متفکرانه انسان برای رسیدن به راه خود دانسته اند، 
بعضی آن را پوششی برای آفرینش صور لذت بخش 
و بعضــی تجلــی روح الهــی انســان در کالبــد مادی 
تعریف می کنند، اما آن چیزی که بین تمام تعاریف 
مشترک اســت زیبایی و جاذبه نورانی است که در 

هنر نهفته است.
وی افزود: هنر دینی همواره موضوعی بحث برانگیز 
بوده اســت. بعضی اعتقاد دارند امکان نــدارد هنر 
که  و دین بــا یکدیگــر ارتباطی داشــته باشــند؛ چرا
هنر بــه ســمت آزاداندیشــی و دوری از قیــود پیش 
می رود و ارتباطی با دین ندارد. بعضی نیز هنر دین 
را به معنی هنر مســلمانان تعریف کــرده و آثار آن ها 
را هنــر اسالمی برشــمرده اند، امــا آن چیــزی کــه ما 
می پذیریم این است که هنر دینی ذاتا وجود دارد و 

برای تعریف آن باید بسیار گفت وگو کنیم.
احمدیــان بــا بیان اینکه خاصیــت هنــر، تأثیرگذار 
گاه آن در وجــود انســان ها اســت، تصریح  ناخــودآ
گر این خاصیــت را در مورد هنر بپذیریــم و او را  کرد: ا
به صنعت تشــبیه کنیم، به این می رســیم که هنر 

ابزاری در دست انسان است تا بتوانند اهداف واالی 
انسانی و خدایی را در جامعه ایجاد کند. همان طور 
که مقام معظم رهبری )مدظله العالی( نیز در کتاب 
»هنر دینــی« به این موضــوع پرداخته اند؛ ایشــان 
در این کتاب یادآور می شــوند برای ترقی هنر دینی 
باید در محتوا، قالب و هــدف هنر تغییر ایجاد کرد. 
ما همیشــه در مورد محتوا و هدف بحث می کنیم 
اما هیچ صحبتــی در مــورد قالب نمی کنیــم. آنچه 
اهمیت داشته و پرداخت متخصصین دینی به آن 

را می طلبد بحث قالب هنر دینی است.
رئیس ســازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان 
ابراز امیدواری کرد که جشــنواره شعر حضرت مادر 
در ســال های آینــده نیــز در قالــب برند ملی تــداوم 
پیــدا کنــد و بــه زودی دبیرخانــه دائمی جشــنواره 

راه اندازی شود.
          اسامی برگزیدگان جشنواره شعر حضرت مادر
در آیین اختتامیه نخستین جشنواره شعر حضرت 
مادر، برندگان ایــن دوره به انتخاب هیئــت داوران 
متشــکل از عباس شــاه زیدی، محســن ناصحی و 

محمد کاروان، به شرح زیر معرفی شدند.
          آثار کالسیک:

رتبه اول: زهرا سپه کار از اصفهان
رتبه دوم: بهجت فروغی مقدم از اصفهان

رتبه سوم: آرش پورعلی زاده از رشت
          بخش ویژه:

رتبه دوم: فاطمه شفیعی از اصفهان
رتبه سوم: محبوبه راه پیما از تهران

          شایسته تقدیر:
سیدداوود دهقانی فیروزآبادی از میبد یزد

مجتبی خرسندی از قم
علی سلیمیان از زرین شهر

عالقه منــدان بــرای شــرکت در مســابقه پیامکــی 
توصیــف انقــالب اســالمی تا ۲۳ فروردیــن فرصت 
دارنــد. ســتاد اقامــه نمــاز اســتان اعــالم کرد: ایــن 
مسابقه باموضوع بهترین توصیف در وصف انقالب 

اسالمی است.

عالقه مندان برای شرکت در این مسابقه می توانند 
بهتریــن جملــه در توصیــف انقــالب اســالمی را به 

سامانه پیامکی ۱۰۰۰۰۳۶۶۷۲۱۲۳ ارسال کنند.
به نفرات برتر که بهترین جمالت را ارسال کنند به 

قید قرعه جوایز نفیسی اهدا می شود.

جشنواره شعر حضرت مادر به ایستگاه آخر رسید

به مناسبت سالگرد انقالب اسالمی:
مسابقه پیامکی بهترین جمله در توصیف انقالب اسالمی

جشنواره

خبر

بیســت و هفتمین جشــنواره بین المللی تئاتر 
کودک و نوجــوان همدان، در اســفند، با شــعار 
»تئاتر، پرواز پروانه های خیال« در شهر تاریخی 
همدان برگزار می شــود.  محمــد ترابی- رئیس 
انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان، آثار 
اصفهانی راه یافته به این جشنواره را معرفی کرد.  
به گفته رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان 
اصفهــان، نمایش هــای »آورده انــد کــه...« به 
نویسندگی مشترک محســن عمادی و هادی 
کیانــی و کارگردانی هــادی کیانی و نمایــش »در 
ســوگ شــب هزار و یکــم شــهرزاد قصه ســاز« به 
نویســندگی شــهرام احمــدزاده و کارگردانــی 
پویا عطایــی، دو اثر راه یافتــه به بخش نمایش 

نوجوان این جشنواه بین المللی هستند.
وی با ابراز امیدواری برای بهبود شرایط کرونایی 
کرد: ایــن جشــنواره  کشــور خاطرنشــان  در 

اسفندماه امسال در همدان برگزار خواهد شد.
جشــنواره بین المللــی تئاتــر کــودک و نوجوان 
همدان، همه ســاله با هدف »تقویت مهارت، 
گاهــی و اعتمــاد به نفــس فرزندان ایران  رشــد آ
زمین از طریق نمایش« برگزار می شود. بیست 
و هفتمین جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و 
نوجوان همدان، امسال با دبیری امیر مشهدی 
عباس و با مشــارکت اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی اســتان همــدان، اداره کل هنرهــای 
نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و انجمن 
هنرهای نمایشی ایران، در شهر تاریخی همدان 

برگزار می شود.

جشنواره

دو اثر از اصفهان 
در جشنواره تئاتر 

کودک و نوجوان همدان 

بازیگر فیلم سینمایی »علف زار« از 
حضور این فیلم در بازار جشنواره 

فیلم برلین خبر داده است.
سرا بهرامی با انتشار ویدیویی در صفحه شخصی خود 

گرام آورده است: در اینستا
          "علف زار به برلین می رود

بیست وپنجم اردیبهشت امسال نسخه چهاردهم 

فیلم نامه »علف زار« پروانه ساخت دریافت کرد.
ایــن فیلم نامــه آبــان ســال ۱۳۹۹ بــه شــورای پروانه 
ساخت ارائه شده بود. پس از دریافت پروانه ساخت، 
بالفاصله کارهای تولید آغاز شــد و از روز پنجم مرداد 

۱۴۰۰ فیلم برداری شروع شد.
گروه در اوج دوران همه گیری کرونا توانست با رعایت 
تمام پروتکل های بهداشتی و با حفظ سالمتی افراد 
پــروژه در اوایل شــهریورماه فیلم بــرداری را بــه پایان 

رســاند. »علف زار« در چهلمین جشنواره فیلم فجر 
به نمایش درآمد و توانســت نظر مثبت منتقدین و 

مخاطبان را کسب کند.
این فیلــم بــه زودی در اولین حضــور جهانــی در بازار 

جشنواره فیلم برلین شرکت خواهد کرد.
پخش داخلی و بین المللی فیلم سینمایی »علف زار« 

به عهده شرکت خانه فیلم است."

»علف زار« به برلین می رود سینما

گهی تغییرات  آ
شــرکت بــارد اصفهــان بــا مســوولیت محــدود بــه شــماره ثبــت 1۰۵۶۴ و شناســه ملــی 
1۰2۶۰۳1۶۳92 بــه اســتناد صورتجلســه هیــات مدیــره مــورخ 1۴۰۰/۰9/۰۶ تصمیمــات 
ذیل اتخاذ شــد: جهانپور امیرســلیمانی به شــماره ملی 12۰9۳۳۰7۶8 به ســمت رییس 
گیــر 1829۰۶1۶7۴ بــه ســمت مدیــر عامل  هیــات مدیــره - کاتریــن رحمتــی بــه شــماره فرا
شــرکت انتخــاب شــدند. کلیــه اســناد و مــدارک و اوراق بهــادار بــا امضا مدیرعامــل و رئیس 
ک  کل ثبــت اســناد و امــال ــا مهــر شــرکت معتبــر می باشــد. اداره  ــره همــراه ب هیئــت مدی

اســتان اصفهــان اداره ثبــت شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری اصفهــان )127۶۵۵۰(
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ورزش6 1۳ فوریه     2۰22
سپاهان اصفهان یک _ فردوس قم یک

تقسیم امتیازات در روز بد طالیی پوشان
در چارچــوب هفتــه بیســت و 
دوم لیگ برتر فوتسال سپاهان 
پذیــرای  خانــه  در  اصفهــان 

فردوس قم بود.
در روز دوم هفتــه بیســت و دوم رقابت های لیگ 
برتر فوتسال باشگاه های کشــور، دو تیم فوتسال 
ســپاهان اصفهان و فــردوس قم در ســالن آبفای 

اصفهان به مصاف یکدیگر رفتند.
ح بازی و گل ها:           شر

در دقیقه ششم مسابقه اولین گل دیدار را فردوس 
قــم وارد دروازه ســپاهان کــرد، مســعود عباســی 

زننده این گل بود.
درســت یــک دقیقــه بعــد روی غفلــت مدافعــان 
سپاهان دروازه بان این تیم مرتکب خطای پنالتی 
روی بازیکــن فــردوس شــد امــا ابراهیمی بــا مهــار 
پنالتی ایثاری اشتباهش را جبران کرد و تیمش را 

در بازی نگه داشت.
نیمه اول با فرصت سوزی بازیکنان هر دو تیم ادامه 
پیدا کرد و همان نتیجه یک بر صفر در پایان روی 

اسکوربورد ثبت شد.
در نیمــه دوم ســپاهانی ها بــه دنبــال بازگرداندن 
نتیجه بازی بودند اما موقعیت های چندانی ایجاد 
نکردند و در اندک فرصت هایشــان نیز بدشانسی 

گردان باغبانباشی بود. مانع از گلزنی شا
فردوس قــم هم چیــزی کمتــر از میزبــان خودش 
نداشــت و پــا به پــای ســپاهان در خلــق موقعیت 
تــالش می کــرد، حتــی چنــد فرصــت تــک بــه تک 
کنش های  خــوب هــم به دســت آوردنــد کــه بــا وا
خوب ابراهیمی گلر ســپاهان و بی دقتی بازیکنان 

فردوس این موقعیت ها هدر رفت.
در چهــار دقیقــه مانــده بــه پایــان زمــان بــازی در 
نیمــه دوم باغبانباشــی روی بــه بــازی پاورپلــی 
آورد و مهــرداد جابــری نقــش بازیکــن پنجــم را در 
ســپاهان ایفا کــرد و همیــن کافــی بــود تــا ریســک 
باغبانباشــی جواب بدهد و در ۵۷ ثانیــه به پایان 
بــازی ســورغالی بــرای ســپاهان گل زد تــا از یــک 

شکست خانگی فرار کنند.
ســپاهان ۲۷ امتیازی شــد و فــردوس قــم هم ۲۲ 
امتیازی شــد و یک امتیــاز از اصفهان به ســوغات 

برد.
          گل های ثانیه آخری بالی جانمان شده 

است
سرمربی تیم فوتسال فردوس قم گفت: سپاهان را 
گر فرصت هایمان تبدیل  کامال آنالیز کرده بودیم و ا

به گل می شد به پیروزی می رسیدیم.

ج از خانه فردوس  رضا زرخانلی پس از تساوی خار
قم مقابــل ســپاهان اظهار کــرد: یک بــازی فنی و 
خوبــی از ســوی دو تیــم انجام شــد، ســپاهان در 
چند هفته اخیر نتایج خیلی خوبی کسب کرده و 
کتیکی تیم  در جدول رتبه خوبی دارد و از لحاظ تا
قابل احترام و از کادر فنی خوبی برخوردار اســت، 
آن ها را آنالیــز کرده بودیم و با دیــدگاه یک نمایش 

منطقی به اصفهان آمدیم.
وی در ادامه افزود: در شــروع بازی در نیمه زمین 
قــرار داشــتیم اما پــس از زمان هــای آغازیــن بازی 
ســپاهان را تحت فشــار قــرار گذاشــتیم و عملکرد 
مناســبی از خودمــان ارائــه دادیــم؛ یــک پنالتی از 
دســت دادیــم چنــد فرصــت در هــر دو نیمــه هدر 
دادیم و از فرصت هایمان اســتفاده نکردیم وگرنه 
می توانســتیم برنــده بــازی باشــیم. این پنــج یــا 
ششــمین هفته ای اســت که در ثانیه های پایانی 

بازی برد را با تساوی عوض می کنیم.
سرمربی تیم فوتسال فردوس قم خاطرنشان کرد: 
جمع امتیــازات از دســت رفته مــان در بازی های 
کنون ۳۲ امتیاز  اخیر دو رقمی می شود، ما باید هم ا
داشته باشیم اما از دســت دادن پیروزی هایمان 
مانع از قرار گرفتن در جایگاه خوب برای ما شــده 

است.
زرخانلــی تأییــد کــرد؛ بــا پیــروزی در ایــن دیــدار 
می توانســتیم خودمــان را دو پلــه در جــدول بــاال 
ببریــم و رتبه مان تک رقمی شــود امــا کم تجربگی 
باعث شــده نتایــج دلخواهمان را کســب نکنیم، 
اما به روزهای آینده امیدواریــم و خودمان را بهتر 

می کنیــم تــا در جــدول رده بنــدی شــرایط مان را 
بهبود بخشیم.

          پیروزی در این بازی شخصیت را به ما 
بازمی گرداند

گر  سرمربی تیم فوتسال سپاهان اصفهان گفت: ا
در این بازی به پیروزی می رسیدیم شخصیت به 
تیم مان برمی گشــت امــا دقت کافــی را در ضربات 

آخر نداشتیم.
احمــد باغبانباشــی بعــد از توقــف تیــم فوتســال 
کــرد:  اظهــار  قــم  فــردوس  برابــر  ســپاهان در 
می دانســتیم بازی ســختی در انتظارمان اســت، 
فردوس قم سال هاست در لیگ برتر حضور دارد، 
بازیکنانمان باز هم در زدن ضربات آخر دقت کافی 
را نداشــتند، باید خیلی زودتر به گل می رسیدیم 
تا هارمونی تیم مان شــکل بگیرد ولــی در لحظات 

پایانی نتیجه را برگرداندیم.
وی در ادامه با اشاره به رفتار بازیکنان تیم فردوس 
افزود: از تیم هایی که به اصفهان می آیند خواهش 
می کنم بازی جوان مرانه را رعایت کنند، دروازه بان 
فردوس چندین بار خودش را روی زمین انداخت 
و بــه دنبــال اســتراحت زیر فشــار بودند، ما ســالم 
پیش می رویم و دلمان می خواهد بقیه تیم ها هم 

همین رویه را پیش بگیرند.
سرمربی تیم فوتسال سپاهان اصفهان در رابطه 
گــر پیروز این  با توقــف تیمش در این بــازی گفت: ا
دیدار می شدیم شخصیت به تیم مان برمی گشت 
و شرایط جدولی مان کمی بهتر از هفته های اخیر 

می شد.

باغبانباشی درباره نوع قضاوت تیم داوری در این 
بــازی تصریــح کــرد: بازی ها کــه نزدیک می شــود 
قضاوت ها هم سخت خواهد شد؛ تنش ها بیشتر 
اســت و دقــت زیــاد داوران را می طلبــد چــرا که در 
صدم ثانیه ها نتایج تغییر می کند. در یک صحنه 
توپ به دست بازیکن فردوس برخورد کرد اما داور 
می گوید من آن صحنه را ندیدم و هیچ کاری هم از 
دســت ما برنمی آید، داوران باید تیزهوش باشند 
تا بتوانند صحنه ها را کامال عادالنه قضاوت کنند.
کید بر اینکه تیمش به دنبال سه  وی در ادامه با تا
امتیاز این دیدار بود خاطرنشان کرد: از همان زمان 
آغازیــن بــازی پیروزی این بــازی را می خواســتیم 
و تماما تیــم حریــف را تحت فشــار قــرار می دادیم 
و ما بیشــتر در زمیــن حریف بودیم اما نتوانســتیم 

پیروز این بازی شویم.
ســرمربی تیــم فوتســال ســپاهان اصفهــان در 
خصــوص کمبــود بازیکنــان و اســتفاده از مربــی 
تیمــش در زمیــن گفــت: آنقــدری بازیکــن نداریم 
که مهــرداد جابــری را بــه عنــوان بازیکــن در زمین 
اســتفاده کردیــم، بایــد از تمامی ظرفیت هایمان 
استفاده کنیم و جابری هم خیلی به ما کمک کرد.

باغبانباشی در پایان بر بی دقتی بازیکنانش در زدن 
ضربات آخر تصریح کرد: در تمرین باید مشکالت 
را برطــرف کنیم، تیم مــا در بازی های دوســتانه و 
تمرینات در زدن ضربات آخر دقت باالیی دارد اما 
در زمین مسابقه آن چیزی که انتظار داریم انجام 
نمی شــود، باید دقت در تمرینات را به بازی های 

رسمی و مهم منتقل کنیم .

خبر

با اعالم حسین شنانی، وینگر ذوبی ها یک نیم فصل 
دیگر در جمع گاندوها حضور خواهد داشت.

روزهای اخیر بود کــه خبرگزاری ایمنــا در خصوص 
پیشنهادات سه تیم لیگ برتری به حسین شنانی 
بازیکن خوش تکنیک ذوب آهن خبری منتشر کرده 
بود و انتظار می رفت در ساعات پایانی نقل و انتقاالت 
زمستانی این بازیکن به تیم دیگری ترانسفر شود. 
اما با رضایت مهدی تارتار شنانی در جمع ذوبی ها 
ماندنی شد و یک نیم فصل دیگر برای سبز پوشان 
توپ می زند. در همین زمینه نیز حســین شــنانی 
بازیکن ذوب آهن ضمن تایید این خبر اظهار کرد: با 
تصمیم کادر فنی یک نیم فصل دیگر برای ذوب آهن 
به میدان می روم. امیدوارم بتوانیم نتایج گذشته را 

جبران کرده و در بین تیم های مدعی حضور داشته 
باشــیم. وی در خصوص دیــدار با اســتقالل افزود: 
برای این مسابقه آماده هستیم و با تمام توان برای 

پیروزی در این دیدار تالش می کنیم.

برنامه دیدار های تیم های اصفهانی با حریفان 
در هفتــه دهم لیــگ برتر فوتبــال بانــوان اعالم 

شد.
به گزارش فدراسیون فوتبال، در هفته دهم لیگ 
برتر فوتبال بانوان، ذوب آهن اصفهان از ساعت 
۱۳ روز دوشنبه ۲۵ آبان با خاتون بم در ورزشگاه 

فوالدشهر فوالدشهر اصفهان دیدار می کند.
همچنین سپاهان هم از ساعت ۱۳ در ورزشگاه 

عدالت ایالم میهمان پاالیش گاز ایالم است.
همچنین فدراسیون فوتبال اعالم کرد تاریخ نقل 

و وانتقاالت نیم فصل لیگ برتر فوتبال بانوان از 
شنبه ۷ اسفند تا چهارشنبه ۲۵ اسفند است.

اردوی  درچهاردهمیــن  اصفهانــی  ورزشــکار 
آماده سازی تیم ملی بسکتبال جوانان ۲۰۲۴ حضور 
دارد. به گزارش فدراسیون بسکتبال، امیر حسین 

پرنــد از اصفهان به همــراه ۱۷ ورزشــکار دیگر تــا  ۲۷ 
بهمن در باشگاه ورزشی کاله مازندران در شهرستان 

آمل تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی آغاز می کنند.

با اعالم دبیرکل فدراســیون، جلسه هیئت رئیسه 

روز پنجشنبه بیست و هشتم بهمن ماه در ساعت 
۹ صبح برگزار می شود.

به گزارش  فدراســیون فوتبال، حســن کامرانی فر، 
دبیــرکل فدراســیون فوتبــال، اظهــار کــرد: بنــا بــه 
درخواست پنج نفر از اعضای محترم هیئت رئیسه، 
طبق بند 2 ماده ٣۴، و بند سه ماده ٣٤ اساسنامه 
که دستور جلسه باید حداقل هفت روز قبل از جلسه 

برای اعضا هیئت رئیسه ارسال شود.
این جلسه روز پنجشنبه بیست و هشتم بهمن ماه 

در ساعت ۹ صبح برگزار می شود.

بازیکن ایرانــی تیــم فوتبــال الدحیــل قطــر بــا 
مدیران این باشگاه برای فســخ قرارداد اختالف 
دارد و به همین دلیل نمی تواند به پرســپولیس 

ملحق شود.
به گزارش تسنیم، باشگاه پرسپولیس در انتظار 
فسخ قرارداد رامین رضاییان با الدحیل قطر بود 
کرات  تا این بازیکن را به خدمت بگیرد اما روند مذا

طرفین به شکل مثبتی پیش نرفت.
رضاییــان و مســئوالن الدحیل در مورد مســائل 
مالی مربوط به فسخ قرارداد اختالف دارند و این 
باشگاه حاضر نیست با خواسته های رضاییان کنار 

بیاید. رضاییان نتوانست با الدحیل برای فسخ 
قرارداد به توافق برسد و به این ترتیب حضورش در 

پرسپولیس منتفی شد.

ج رخصتــی سرپرســت مدیرعاملــی شــرکت  ایــر
سهامی ذوب آهن اصفهان با حضور در تمرین تیم 
ذوب آهن با آنها دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط 
عمومی باشگاه ذوب آهن، ایرج رخصتی، سرپرست 
مدیرعاملی شرکت ســهامی ذوب آهن اصفهان با 
حضور در جمع تیم فوتبال ذوب آهن قبل از دیدار با 

تیم استقالل با مجموعه تیم دیدار و گفت و گو کرد.
رخصتی در این دیدار صمیمانه اظهار کرد: از دست 
رنج کارگران و پرسنل شرکت سهامی ذوب آهن در 
ورزش هزینه می کنیم و این هزینه را افتخار می دانیم 
زیرا ورزش از آیتم های نشاط آور در جوامع پیشرفته و 
یکی از نیازهای جوامع بشری و شرکت سهامی ذوب 
آهن اصفهان برای نشاط و تولید بیشتر است توقع 
هم داریم شما دل این پرسنل زحمتکش و هواداران 

عزیز را شاد کنید.
وی ادامه داد: باشگاه یک کارخانه تولیدی و صنعتی 
نیست اما نام یک کارخانه ریشه دار در دنیا را یدک 
می کشد. شما کارخانه پرورش استعدادهای ورزشی 
و ارزش آفرینــی بــرای ذوب آهــن هســتید. با لطف 
پروردگار در دهه مبارک فجر به رکوردهای بزرگی در 
تولید رسیده ایم و در ورزش نیز توقع ما این است که 

همین پیروزی ها تکرار شود.

سرپرســت مدیرعاملــی کارخانــه ذوب آهــن در 
خصوص دید ویژه به ورزش افــزود: ورزش از دید ما 
هزینه نیســت، هر چند که بایــد ورزش را به عنوان 
یک صنعت دانست و درآمدزایی هم داشته باشد. 
من خودم یک ورزشی هستم و ورزش را با قلبم حس 
می کنم و برای موفقیت همه تیم های باشگاه دعا 
می کنم. وی در ادامه خاطر نشــان کرد: ذوب آهن 
ققنوسی است که از خاکستر خود بلند شده و خواهد 
درخشید و در قله خواهد بود تمام رقبای ما در کنار ما 
تولید می کنند و ما هیچ نگرانی نداریم زیرا ذوب آهن 
مادر صنعت ایران است و در قله افتخار بوده و خواهد 
بود. هزاران نفر هوادار چشم شان دنبال نتیجه دیدار 
تیم های ذوب آهن در همــه عرصه ها از جمله تیم 

فوتبال بزرگساالن در دیدار با استقالل تهران است.
رخصتی در پایان گفت: شما فراموش نکنید که نام 
ذوب آهن را بر ســینه ســتبر خود دارید. انتظار ما از 
شما رساندن ذوب آهن به جایگاه واقعی خود و در 

خور شأن آن است.
 از هیچ چیز نگــران نباشــید کارخانــه و ذوب آهن و 
باشــگاه به همه تعهدات خــود در زمان مقرر عمل 
گر کم و کاستی هم باشد برطرف  کرده و خواهد کرد و ا
خواهد نمود هرگونه امکانات برای تیم های باشگاه 
و تیم فوتبال الزم باشــد به تدریــج فراهم خواهیم 
کرد ما ذوب آهن هســتیم و برند ذوب آهن در تمام 
دنیا شناخته شده اســت باید کمک کنید که این 
برند در اوج باشد باید اسباب بزرگی را برای تیم های 

ذوب آهن فراهم کنیم تا بتوانیم بزرگی کنیم.
به گزارش ایمنا در پایان صحبت هــای رخصتی، از 
سوی مجموعه تیم پیراهنی منقش به شماره ۱۲ 

به وی اهدا شد.

شنانی در ذوب آهن ماندنی شد

خبر

دیدار تیم های اصفهانی با حریفان

حضور ورزشکار اصفهانی در اردوی آمادگی تیم ملی جوانان

زمان نشست هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال مشخص شد

اختالف رضاییان با مدیران الدحیل برای فسخ قرارداد

گشت به پرسپولیس منتفی شد باز

حضور سرپرست مدیرعاملی شرکت ذوب آهن 
گاندوها در تمرینات 

خبر

سرمربی تیم ملی شمشــیربازی اپه ایران اعالم 
کرد که باید قبل از قهرمانی آســیا در مسابقاتی 
شــرکت کنند تا رنکینگ خود را در بتوانند ارتقا 

دهند. 
شمشــیربازی اپه ایران در صورتــی می تواند به 
حضــور در بازی هــای آســیایی امیــدوار باشــد 
که بتوانــد در مســابقات قهرمانی آســیا نتیجه 
مناسبی بگیرد بنابراین قهرمانی آسیا برای این 
تیم اهمیت زیادی دارد. البته  تیم اپه در ابتدای 
برنامه آماده سازی خود با بدبیاری مواجه شد و  
به دلیل مثبت شدن تست کرونا اعضای تیم، 
اردوی مشترک با روسیه را از دست داد و مجبور 
شد ۱۶ روز در این کشور قرنطینه شود که همین  
اتفاق بار مالی را هم بهمراه داشت و حاال باید دید 
تیم اپه بازهم به مسابقات اعزام می شود یا خیر. 
مهدی رحیم زاد فرجی سرمربی تیم ملی اپه در 
گفت وگو با ایســنا در مورد اینکــه چقدر احتمال 
دارد این تیم در مســابقات شــرکت کنــد، بیان 
کرد: مسابقات که هست اما حضور ما بستگی 
به وضعیت مالی فدراسیون و شرایط دیگر دارد. 
البته از طرفی باید در مسابقات شرکت کنیم در 
غیر این صــورت امتیاز هایی که بــرای قهرمانی 
آســیا و بازی های آســیایی نیــاز داریــم را عمال از 

دست می دهیم. 
او افــزود: مــا در حــال حاضــر  در رنکینــگ آســیا 
سیزدهم هستیم. باید سه تا چهار رده رنکینگ 
خــود را افزایــش دهیــم تــا در قهرمانــی آســیا با 
تیم های مناســب تری با بازی کنیم و الزمه آن 
حضور در مسابقات و بهبود رنکینگ است. در 
حال صحبت با رییس فدراسیون در مورد حضور 
در مسابقات هســتم و امیدوارم بهترین اتفاق 

برای اپه بیفتد. 

سرپرســت ســازمان لیــگ فوتســال ایران 
اعالم کرد دیدار دو تیم فوتسال گیتی پسند 
اصفهان و مس سونگون تا اطالع ثانوی به 

تعویق افتاد.
آرش جابری که در دیدار فوتســال سپاهان 
و فردوس قم حضور داشــت و نظاره گر بازی 
بود درخصوص حضورش در اصفهان اظهار 
کرد: اینکه باشگاه سپاهان نیز با نام خودش 
در ســطح اول فوتســال حضور دارد و با یک 
ورزشــگاه جدید و زیبا از حریفانش میزبانی 

می کند برای ما خوشحال کننده است .
وی در خصــوص تعویــق مجــدد دیــدار دو 
تیــم گیتی پســند و مــس ســونگون افــزود: 
بــرای دیــدن دو بــازی از لیــگ فوتســال بــه 
اصفهان آمــده بودیم، نخســتین دیــدار در 
روز پنجشنبه بیست و یکم بهمن ماه میان 
گیتی پسند و مس سونگون ورزقان بود که 

به تعویق افتاد.
سرپرســت ســازمان لیــگ فوتســال ایران با 
ارائه توضیحاتی در خصوص مراحل تعوبق 
بازی گیتی پســند و مس ســونگون تصریح 
کرد: در اولین ساعات روز دوشنبه هجدهم 
بهمن مــاه نامــه ای از ســمت باشــگاه مس 
ســونگون ورزقان مبنی بر ابتــالی تعدادی 
از بازیکنــان و کادر فنی این تیــم به بیماری 
کرونا برای ما ارســال شــد، ما هم بر حســب 
وظیفه نتایج تست های کرونای تیم مس 
ســونگون ورزقان را به ســتاد مقابله با کرونا 
در فدراسیون فوتبال منتقل کردیم چرا که 
نظرات آن ها الزم اســت و ما باید دستورات 
آن ها را اطاعت کنیم و ســتاد کرونا، ابتالی 
کرونای بازیکنان مس سونگون را تأیید کرد.
جابری در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس 
آئین نامه زمانی که ۲۵ درصد از کل بازیکنان 
و کادر فنی تیمی بــه کرونا مبتال شــوند و به 
طوری کــه ۸۰ درصــد آن هــا بازیکــن باشــند 
بــازی لغــو می شــود و در رابطه ایــن بــازی 
وضعیــت مطابــق آئین نامــه فدراســیون 

فوتبال بود.
وی در ادامه گفت: با اعالم وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی در صورت ابتالی 
افــرادی بــه بیمــاری کرونــا بایــد پنــج روز 
قرنطینه آن اعضا انجام شــود که به همین 
دلیل با توجه به نتایج تست در روز هجدهم 
بهمن مــاه و بــا احتســاب شــش روز تعویق 
یعنی دو روز بیش تر قرار شــد بازی در تاریخ 

بیست و چهارم بهمن ماه برگزار شود.
سرپرســت ســازمان لیــگ فوتســال ایران 
افزود: سپس نتیجه تست کرونای اعضای 
تیم مس ســونگون ورزقان مجــددا زیر نظر 
ستاد کرونا فدراســیون فوتبال تست کرونا 
انجام شد که با وجود گذشــت زمان تعداد 
افراد مبتال بیشــتر هم شــد و به ما اعالم شد 
برگزاری بازی در این شــرایط ممکن نیست 
که مــا بــه همیــن دلیــل بــازی را لغــو کردیم 
آن هم در حالی که همــه عوامل بازی آماده 

برگزاری بودند.

معضل رنکینگ 
برای شمشیربازی اپه ایران

الکالسیکوی فوتسال 
باز هم به تعویق افتاد!

کاپیتان تیم والیبال زنــان ذوب آهن گفت: به طور 
قطع برای پیــروزی و رســیدن بــه فینال بــا قدرت 
به میــدان می رویم تــا بتوانیــم از نــام و جایگاه تیم 

ذوب آهن در فینال دفاع کنیم.
فرانک بابلیــان، در گفت وگو با ایســنا در خصــوص بازی های مرحله 
پلی آف اظهار کرد: آنچه مسلم است، هر چهار تیم راه یافته به پلی آف 
بازی های راحتی نخواهند داشــت و همه بــا تمام توان می آینــد تا از 
حیثیت و مقام تیم خود دفاع کنند و برای رســیدن به هدف با تمام 

قدرت می جنگنند و ما هم از این قاعده استثنا نیستیم.
وی افزود: تمرینات بسیار خوبی را پشت سرگذاشتیم، تالش می کنیم 
که در پلــی آف دو نتیجه بســیار بــدی را که در دور برگشــت داشــتیم، 
جبران کنیم. البته ما امسال از بازیکنان جوان زیادی در کنار بازیکنان 
باتجربه تیم اســتفاده کردیم، به ویــژه در برخی از پســت های مهم و 
کلیدی. بازیکنان جوان و کم تجربه ای که جســور هستند، ریسکی 
بازی می کنند، یعنی یک روز ۱۰۰ هستند و یک روز کمتر و غیرقابل باور. 
امیدوارم در پلی آف اوج عملکرد خودشــان را نشــان دهند، هدف ما 

فینالیست شدن است تا بتوانیم از حق تیم مان دفاع کنیم.
کاپیتان تیم والیبال زنان ذوب آهــن در مورد افت و خیرهای تیمش 
در دو بازی دور رفت و برگشت در مقابل باریج اسانس، گفت: نتایج و 
عملکرد تیم ها را نمی توان پیش بینی کرد، تیم های خوب هم، یک 
روز بد دارند، در بازی کاشــان دو تیم همپای هم بودنــد، در روزی که 
عملکرد تمام بازیکنان ما پایین و بد بود و اشتباهات زیادی داشتیم، روز 
خوب تیم ما نبود؛ در مقابل روز خوب، بازی با تیم باریج اسانس بود که 
کنون چنین عملکردی  حتی برخی از بازیکنان حریف معتقد بودند تا

نداشتند و خوب ظاهر شدند.
وی با اشاره به اینکه تیم ما تمرینات خوبی را سپری کرده است، اضافه 
کرد: باتوجه به اینکه تمام تیم ها بازیکنانی داشتند که بیمار بودند و 
متاســفانه موجب انتقال ویروس کرونا و امیکرون به تیم های دیگر 
شدند، تیم ما نیز بعد ازآخرین بازی در مرحله قبل، درگیر این مسئله 
شد، اما خوشبختانه تمرینات به گونه ای طراحی شد که تیم آماده 

پلی آف شود و توانستیم تمرینات خوبی را سپری کنیم.
بابلیان برگزاری بازی ها به صورت متمرکز و استفاده از ویدئوچک را به 
سود تیم ها خواند و افزود: استفاده از ویدئو چک به طور قطع به کاهش 
اشتباهات داوری و این که حقی از تیمی ضایع نشود، کمک زیادی 
خواهد کرد. فصل گذشته نیز فدراسیون برای دور نهایی لیگ زنان 
ویدئو چک گذاشت که باید از آن ها تشکر کنیم. ممکن است لحظات 
حساسی از بازی از چشمان داوران دور بماند که در نتیجه و سرنوشت 
تیم تاثیرگذار است، اما این تکنولوژی کمک می کند تا تیم ها با اطمینان 
بیشتری بازی کرده و اعتراضات داوری کمتر شود. در کنار آن بازیکنان 
برتر هر پست را انتخاب کردند که باعث ایجاد انگیزه و جذابیت بیشتر 

لیگ شده بود.

کاپیتان تیم والیبال بانوان ذوب آهن:

بازیکنان جوان ریسکی بازی می کنند

خبر

چهره شاخص و عنوان دار کشــتی فرنگی ایران گفت: کشتی فرنگی ایران پتانسیل 
تشکیل دو تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی و بازی های آسیایی را دارد.

محمدعلی گرایی درباره آخرین شرایط خود اظهار کرد: در حال حاضر به همراه 
بــرادرم محمدرضا به صــورت شــخصی در شــیراز تمریناتمان را دنبــال می کنیم تــا در حد 

مناسبی از آمادگی بدنی باشیم. ان شاءا...  با آغاز اردوهای تیم ملی از ۱۵ اسفند، 
تمریناتمــان را زیر نظر کادر فنــی تیم ملی بــرای حضور در رویدادهــای پیش رو 

آغاز می کنیم.
دارنــده ۳ مــدال برنــز جهــان، در پاســخ به این ســوال کــه قــرار اســت در کدام 

تورنمنت بــه میدان بــرود، گفت: فعال هیچ چیز مشــخص نیســت تا اینکــه اردوهای 
تیم ملی آغاز شــود و کادر فنی تیم ملی پس از جام تختی و انتخابی، درباره اعزام به 

مشابقات مختلف تصمیم گیری کند. 
وی درباره کار دشوار تیم ملی کشتی فرنگی در سال آینده برای حضور در ۲ رویداد 
مسابقات جهانی و بازی های آسیایی که به فاصله کم از یکدیگر برگزار می شوند، 

خاطرنشان کرد: قطعا هر ۲ رویداد مسابقات قهرمانی جهان و بازی های آسیایی 
ســخت و دشــوار خواهد بود اما کشــتی فرنگی ایران دست و پا بســته نیست و این 

پتانســیل را دارد تــا با تشــکیل دو تیــم ملی، در هــر ۲ رویــداد بهتریــن ننایج را کســب کند. 
امیدوارم با توجه به حضور نفرات شایسته در کشــتی فرنگی ایران، بتوانیم بهترین نتایج 

را بدست بیاوریم.
گرایی در پاسخ به این سوال که اولویت او حضور در کدام یک از این ۲ رویداد است، گفت: این 
موضوع بســتگی به نظر و تصمیم کادر فنی تیــم ملی دارد و با تشــخیص کادر فنی، نفرات 

اعزامی مشخص می شوند.
وی ادامه داد: در سال های اخیر همیشه این سعی را داشتم که در هر مسابقه ای بهترین 
نتیجه را کسب کنم. قطعا در مسابقات پیش رو و مخصوصا مسابقات جهانی و المپیک 

نیز تمام سعی ام را می کنم تا مدال هایی را که در کارنامه ام ندارم، بدست بیاورم.
دارنده مدال های برنز جهان و طالی بازی های آسیایی در پایان درباره عمل به وعده 
مسئوالن استان فارس، گفت: مدیرکل ورزش و جوانان تغییر کرده و در این مدت نیز 
به ما سر زده است. امیدوارم با آمدن ایشان وضعیت ورزش در استان فارس بهتر شود 
و مشکالت ورزشکاران و کشتی گیران برطرف گردد. مسئوالن استانی قول های زیادی 
برای پاداش دادند اما هیچ کدام عملی نشــد. ما دیگر عادت کرده ایم که حرف بزنند 

و به آن عمل نکنند!

کشتی فرنگی ایران بسته نیست گرایی: دست 

خبر



سال پنجم - شماره 1۳۵2

یکشنبه  2۴  بهمن 1۴۰۰ - 11 رجب 1۴۴۳

7 1۳ فوریه     2۰22 سالمت

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۰۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ آقای ماشااله هاشمی به شناسنامه شماره 
۱۸ کدملی ۶۲۱۹۸۳۰۰۴۰ صادره فرزند غضنفر بصورت ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۷۴/۷۰ 
ک شمال  ک شماره ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال مترمربع از پال
اصفهان خریداری برابر قباله عادی مع الواسطه از مالکیت بیگم میرجالل موضوع سند انتقال 
۳۰۳۰۵ مورخ ۵۵/۰۲/۲۵ دفتر ۳۶ اصفهان شمارهلذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی  فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال  داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ انتشار نوبت 
ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۶۶۵۲۷ / م الف دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

خ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ هیات یک خانم عفت حقوقی به  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۹۷۷۹ مور
کبر نسبت به چهار و نیم دانگ  شناسنامه شماره ۵۴ کدملی ۱۲۸۷۵۸۴۹۴۲ صادره اصفهان فرزند ا
ک شماره ۶۶ فرعی از ۱۴۹۱۵  مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۹۸/۸۷ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و  اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
استشهادیه محلی مع الواسطه از مالکیت رسمی آقای شیخ زین الدین نجفی موضوع تقسیم نامه 
گذار گردید. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۹۷۷۸  شماره ۱۷۰۱ مورخ ۴۱/۱۲/۲۶ دفتر ۸۶ اصفهان وا
مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ هیات یک خانم فهیمه سمیعی اصفهانی به شناسنامه شماره ۱۲۵۰ کدملی 
۱۲۸۳۵۷۹۵۱۰ صادره اصفهان فرزند احمد نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ک شماره ۶۶ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش  خانه به مساحت ۱۹۸/۸۷ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و استشهادیه محلی مع الواسطه  ۵ اداره ثبت اسناد و امال
از مالکیت رسمی آقای شیخ زین الدین نجفی موضوع تقسیم نامه شماره ۱۷۰۱ مورخ ۴۱/۱۲/۲۶ 
گذار گردید. شمارهلذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵  دفتر ۸۶ اصفهان وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته  روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال  باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ انتشار نوبت 
ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۶۶۵۳۳ / م الف دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۹۷، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۷، برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۷۳ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ یکباب ساختمان موتورخانه آب شرب و محوطه به 
ک ۱ فرعی از ۴۸ اصلی واقع در روستای چهلخانه  مساحت ۸۸۲/۸۹ مترمربع برروی قسمتی از پال
خریداری از مالک رسمی آقای حبیب عابدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
گهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ 
ک فریدن -  انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - محسن مقصودی رییس اداره ثبت اسناد و امال

۱۲۶۸۰۱۹ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۹۱، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۶، برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۵۳ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ ساختمان موتورخانه یک حلقه چاه آب شرب به 
ک ۱ فرعی از ۷۵ اصلی واقع در اراضی روستای  مساحت ۳۴۶۷/۲۹ مترمربع برروی قسمتی از پال
بلمیر خریداری از مالکین رسمی اهالی روستای بلمیر محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
گهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور  عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه  سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - محسن مقصودی رییس اداره ثبت اسناد 

ک فریدن - ۱۲۶۸۰۰۵ / م الف و امال

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۸۷، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۶، برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۴۸ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ ساختمان موتورخانه آب شرب روستایی و محوطه 
ک ۱ فرعی از ۲۸ اصلی واقع در فریدن روستای  آن به مساحت ۶۲۰/۵۶ مترمربع برروی قسمتی از پال
دهق خریداری از مالک رسمی آقای قدمعلی اله وردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
گهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور  عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه  سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - محسن مقصودی رییس اداره ثبت اسناد 

ک فریدن - ۱۲۶۷۹۶۱ / م الف و امال

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۹۳، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۶، برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۵۵ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ ساختمان موتورخانه آب شرب و محوطه آن به مساحت 
ک ۱ فرعی از ۷۷ اصلی واقع در روستای سواران خریداری از  ۳۰۷۲/۰۶ مترمربع برروی قسمتی از پال
مالک رسمی آقایان مرتضی بار فروس و حبیب اله سورانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
گهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور  عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه  سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - محسن مقصودی رییس اداره ثبت اسناد 

ک فریدن - ۱۲۶۷۹۷۱ / م الف و امال

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

خ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ هیات سه خانم صدیقه مارانی به  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۵۱۱ مور
شناسنامه شماره ۴۱۰۰ کدملی ۱۲۸۳۰۰۱۰۶۳ صادره فرزند محمدباقر بصورت ششدانگ یک باب 
ک شماره ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره  ساختمان به مساحت ۱۵۶/۹۶ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی محمدعلی رضائیان موضوع سند انتقال  ثبت اسناد و امال
گذار گردید.  ۲۸۱۱۷ مورخ ۵۳/۹/۱۰ دفتر ۳۶ اصفهان قباله عادی مع الواسطه به متقاضی فوق وا
گهی می شود. درصورتی که  شمارهلذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
اشخاص نسبت به 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 در اصفهان میدان  اولین آ
الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - رییس اداره ثبت اسناد 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۶۸۵۴۵ / م الف و امال

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

خ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیات سه آقای حسن برومند به  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۰۰۷۷ مور
شناسنامه شماره ۴۹۳ کدملی ۵۲۷۹۶۳۰۰۵۵ صادره آغاجاری فرزند عبداله نسبت به ششدانگ 
ک شماره ۱۴۴۷۶ فرعی از ۱۴۴۵۸ اصلی واقع در  یکباب ساختمان به مساحت ۲۵/۸۰ مترمربع پال
ک شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی از سند ۴۶۶۹۳،  بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
۸۷/۱۲/۰۳ دفترخانه ۱۰۸ اصفهان را تایید گردید. شمارهلذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره  اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی 
تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ انتشار 
ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۶۷۹۵۶  نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

/ م الف

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۷۴۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ هیات دو آقای عبداله بهارلو به شناسنامه 
شماره ۱۰۰۳ کدملی ۶۲۱۹۵۰۱۸۹۶ صادره فریدن فرزند عربعلی بصورت ششدانگ یکباب 
ک شماره ۳۱ فرعی از ۱۴۸۷۴ اصلی واقع در اصفهان  ساختمان به مساحت ۱۹۰ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی تایید گردید. شمارهلذا  بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای 
خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 

انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - رییس اداره ثبت اسناد و 
ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۶۸۴۴۴ / م الف امال

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

رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۲۶۰۲۴۲۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ هیات دو خانم طاهره مردانی کرانی به 
شناسنامه شماره ۱۴ کدملی ۴۶۷۹۴۹۲۳۲۵ صادره فارسان فرزند علی بصورت ششدانگ یکباب 
ک ۱۳۸۶۴ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت  ساختمان به مساحت ۵۴/۴۹ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت سیدحسین زارعی  اسناد و امال
گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب  موضوع سند رسمی ۲۵۴۷۹، ۲۲/۸/۱۹ دفتر ۴ وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ انتشار نوبت 
ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۶۸۴۶۱ / م الف دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

گهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  آ
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که  مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۳۸۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ صدیقه شمسی اژیه فرزند عباس بشماره شناسنامه 
۴۵ صادره از کوهپایه بشماره ملی ۵۶۵۹۸۲۱۳۱۶ در ششدانگ یکباب خانه احداثی برروی قسمتی 
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رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ ساختمان موتورخانه یک حلقه چاه آب شرب روستایی به 
ک ۲ فرعی از ۱۲ اصلی واقع در اراضی نهر سفلی  مساحت ۲۵۶۳/۴۴ مترمربع برروی قسمتی از پال
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اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - محسن مقصودی رییس اداره ثبت اسناد 

ک فریدن - ۱۲۶۸۴۶۹ / م الف و امال

آگهی

۱۰ نکته برای جلوگیری از حالت تهوع هنگام سفر 
بســیاری از افــراد هنگام ســفر به 
ویــژه ســفر هوایــی دچــار حالت 

تهوع و استفراغ می شوند. 
 بسیاری از افراد از حالت تهوع آزاردهنده ای در سفر 

به ویژه سفرهای هوایی رنج می برند.
این بیماری به عنوان "بیماری هوا" یا "حالت تهوع 
هنگام سفر" شناخته می شــود و حتی بســیاری از 
مسافران باتجربه را درگیر می کند و باعث بیماری، 

سرگیجه، عرق کردن و استفراغ می شود.
این مشکل از آشفتگی در مغز ناشی می شود که با 
پیام های مختلف از چشم و گوش همراه است، به 
گونه ای که پیام های متناقض مغز را مختل و عالئم 

ناخوشایند زیادی ایجاد می کند.
این وضعیت معموال زمانی بدتر می شود که هواپیما 
تالطمی همراه با اضطراب و استرس را تجربه کند که 

کنش منفی بیشتری را تحریک می کند. وا
این بیمــاری یا معضل نوعی اختــالل ناهماهنگی 
اســت که باعث عرق ســرد، حالت تهوع و استفراغ 
در طــول پــرواز می شــود و در هنــگام تــکان دادن 
گرچه بیماری  هواپیما شدیدتر احساس می شود. ا
هــوا دالیــل زیــادی دارد، اما ایــن اختالل بــه دلیل 

ناهماهنگی تماس چشم و گوش ایجاد می شود.
در گوش داخلی ما مو هایی وجود دارد که به حرکت 
حســاس هســتند و این مو ها حرکت رو به جلو را در 
طول سفر هوایی تشخیص می دهند؛ اما چشمی که 
نمای ایستا در هواپیما می بیند نمی تواند تشخیص 

دهد که در حال حرکت است یا نه.
گــوش بــه ســادگی یــک پیــام "مــا در حــال حرکــت 
هســتیم" بــه مغــز می فرســتد در حالــی که چشــم 
ســیگنال "نه، مــا هنوز ایســتاده ایم" را می فرســتد 
و این منجر به گیجی مغز و سرگیجه، حالت تهوع، 
عــرق کــردن، خمیــازه کشــیدن، لــرز، خســتگی و 

استفراغ می شود.
          چه کسانی به این مشکل دچار می شوند؟

بههر کســی ممکن اســت به بیماری هوا یــا حالت 
تهوع هنگام سفر مبتال شود، اما در کودکان و زنان 

باردار شایع تر است.
          عالئم شایع بیماری هوا عبارتند از:

سرگیجه، عرق سرد، سرگیجه؛ افزایش ترشح بزاق، 
از دست دادن اشتها، رنگ پریدگی پوست، سردرد، 

احساس خستگی بسیار و مشکل در تنفس.
          چگونه می توان از بیماری هوا جلوگیری کرد؟

کــه  اســت  مهــم  اختــالل  یــک  هــوا  بیمــاری 
استاندارد های زندگی کسانی را که مایل به مسافرت 
منظم هوایی هستند پایین می آورد، اما می توان از 
روش های خاصی برای کاهش و حتی از بین بردن 

عوارض بیماری هوا استفاده کرد.
لیست باید ها و نباید ها برای عدم احساس بیماری 
شامل پرهیز از نوشیدن الکل، سیگار کشیدن و روزه 

گرفتن و همچنین پرهیز از مطالعه است.
متخصصان StressFreeCarRental نکات مفیدی 
را برای مسافران برای کمک به پیشگیری از بیماری 

هوا ارائه کرده اند که در زیر آمده است:
1- صندلی مناسب را انتخاب کنید

در صورت امکان از قبل سعی کنید یک صندلی کنار 
پنجره یا سمت راست قسمت های میانی هواپیما 
رزرو کنید، در این صندلی ها مسافران در وسط پرواز 

لرزش هواپیما را احساس نمی کنند.
2- ترفند هایی برای کنترل حالت تهوع

گر احســاس تهــوع داریــد، ســعی کنید به پشــتی  ا
صندلی تکیه دهید تا صندلی تا حد امکان وزن شما 

را تحمل کند و سر خود را زیاد تکان ندهید.
همچنین بهتر اســت هنگام پرواز چشمان خود را 
ببندید یــا از پد های چشمی اســتفاده کنید و بهتر 
است قبل از سوار شدن به هواپیما از سالمتی خود 

مطمئن شوید.
۳- جویدن آدامس باعث آرامش مسافران 

می شود
رایحه هــای تســکین دهنــده نعنــاع، زنجبیــل یــا 
اســطوخودوس را استشــمام کنید. آدامس نعناع 
می تواند از عالئم بیماری هوا، به ویژه حالت تهوع 
جلوگیری کنــد، بنابرایــن بهتر اســت قبل از ســوار 

شدن به هواپیما شروع به جویدن آن کنید.
۴- کنترل فناوری

بازی های فکری خــود را در هواپیما محدود کنید 
و ســعی کنید برای مدت طوالنی تلویزیون تماشا 
نکنید، چیزی نخوانید یا به نور های روشن یا صفحه 

نمایش نگاه نکنید.
۵- لباس های گشاد

پوشیدن لباس های گشاد می تواند به شما کمک 
کند احســاس راحتی بیشــتر و محدودیت کمتری 
داشته باشید و این امر به ویژه در سفر های طوالنی 
مفیــد اســت. بــه گفتــه متخصصــان، پوشــیدن 
لباس های راحت خطر ابتال به بیماری هوای ناشی 

از استرس را کاهش می دهد.
۶- تهویه خوب

در ابتــدای پــرواز، از ســوراخ های تهویــه ای کــه بــه 
همراه صندلی تان وجود دارد استفاده کنید. هوای 

تازه خــوب در طول یــک پرواز طوالنــی می تواند به 
جلوگیری از بیماری کمک کند.

۷- غذای سبک بخورید
قبــل از ســوار شــدن بــه هواپیمــا، غذا هــای مالیم 
را هدف قــرار دهیــد، مایعــات زیــادی بنوشــید و از 
غذا های سنگین و نوشابه های گازدار که می توانند 

باعث نفخ در شما شوند، خودداری کنید.
۸- آرام باشید

چیــزی را پیدا کنیــد کــه روی آن تمرکــز کنید، مثال 
نفس عمیق بکشــید یا شــمارش معکــوس از ۱۰۰ را 

انجام دهید یا چشمان خود را ببندید.
۹- نگاه کردن به جسم ثابت

این روش به تســکین احســاس بیمــاری و کاهش 
احساس حالت تهوع کمک می کند.

1۰- هواپیمای مناسب را انتخاب کنید
هواپیما های پهن پیکر حرکت کمتری دارند به این 
معنی که شــما حرکــت هواپیمــا را کمتر احســاس 
گر می توانید هواپیمای خود را  می کنید، بنابراین ا
انتخاب کنید، با هواپیما های پهن پیکر پرواز کنید.

بیماری هوا معموال پس از پایان پرواز از بین می رود، 
گر همچنان احساس سرگیجه، سردرد، ادامه  اما ا
استفراغ یا کاهش شنوایی یا درد قفسه سینه دارید، 

توصیه فوری پزشکی ضروری است.

دانستنیها

متخصصــان می گوینــد بــا برخــی اقدامات ســاده 
می توان باعث التیام سردرد شد.  سردرد می تواند 
ناشــی از مشــکالت ژنتیکی، اســترس و یا بــه دلیل 
سایر بیماری ها بروز کند. به طور عمومی سردرد به 
حالتی اطالق می شود که در آن بخش فوقانی سر، 
باالی صورت و بخش باالیی گردن شاهد درد است.

سردرد ها خود به گونه های مختلف طبقه بندی 
می شوند که معروف ترین آن ها میگرن است. افراد 
مبتال به میگرن عالوه بر ســردرد شاهد عالئم دیگر 
مانند حالت تهوع، حساســیت بــه نور و صــدا، بی 
حالی و بسیاری دیگر از مشکالت از جمله اختالالت 
بینایی هســتند.  زمانــی که افــراد به پزشــک برای 
درمــان ســردرد مراجعــه می کننــد، متخصصــان 
اقدامات مختلفی را برای حل مشکل بیمار پیشنهاد 
می دهند. ساده ترین اقدام، ایجاد یک محیط آرام و 
بی صدا برای تسکین سردرد است. یک متخصص 
انگلیسی در این باره می گوید: زمانی که من با سردرد 
غ از آن که در چه زمانی در طول روز  مواجه شوم، فار
قرار داریم، اقدام به اســتراحت در یک محیط آرام و 

کت تا از بین رفتن عالئم درد می کنم. سا
در گام بعدی، یــک متخصص از دانشــگاه هاروارد 
گفــت: ســعی کنیــد خــود را از محیط هــای کاری و 
شــلوغ و به ویــژه دغدغه های بــی پایانی کــه دارید 

برای ساعتی رهایی بخشید. برای این کار می توانید 
کمی قدم بزنید و یا اقدام به مطالعه کتاب کنید. این 
کار ذهن را از فشار های کاری و محیطی دور می کند.

گام سوم که بسیار اهمیت دارد، شناسایی عواملی 
اســت که باعث بروز ســردرد در شما می شوند. این 
کار عالوه بر این که به بهبود سردرد فعلی شما کمک 
می کند، می تواند اقدامی مناسب برای جلوگیری 
از بروز سردرد های آتی باشــد. برای مثال، بسیاری 
از سردرد های میگرنی ناشی از تحریک کننده های 
بصری یا شــرایطی اســت که فــرد تحت اســترس و 
نگرانی بــرای اتخاذ یک تصمیــم حیاتی قــرار دارد. 
در نتیجه بهتر اســت خود را از چنین شــرایطی دور 

نگه دارید.
گام ســاده بعدی که کمتر مورد توجه قرار می گیرد، 
نوشــیدن آب کافی در طول روز است. آب بهترین 
دوست شــما در زمانی است که ســردرد و حمالت 
میگرنی دارید. یک متخصص از دانشگاه ویرجینیا 
می گوید بروز سردرد در من همواره عالئم هشداری 

برای کم آبی بدن بوده است.
از دیگر اقدامات ساده برای کنترل سردرد می توان 
به نوشــیدن کمتر قهــوه و نوشــیدنی های حاوی 
کافئین، داشتن وعده های غذایی سبک و استفاده 

از مسکن ها تنها در شرایط اضطراری اشاره کرد.

برخی افراد از مشــکل دنــدان قروچه رنــج می برند 
که این مشکل را می توان به چند شیوه حل کرد. 

بســیاری از افــراد از دنــدان قروچــه به ویــژه هنگام 
خواب رنج می برند. این یک مشکل ســاده است؛ 
اما پیشرفت آن ممکن است منجر به مشکالتی در 

استخوان های فک شود. راه حل چیست؟
          شیر زردچوبه

زردچوبــه دارای خــواص ضــد التهابــی اســت. بــه 
تســکین درد عضــالت فک کمــک می کند. اســید 
موجود در این شــیر به آرامش فک کمک می کند و 

باعث خواب مناسب می شود.
          غذا های غنی از منیزیم

منیزیم به آرامش عضالت و تنظیم خلق و خو کمک 
می کند. منیزیم در بادام بو داده خشــک، اسفناج 

آب پز، موز، ماهی و نخود ســیاه، کره بادام زمینی و 
دانه های کتان به وفور یافت می شود.

          چای گیاهی
برای کاهــش اســترس و دنــدان قروچــه در هنگام 
خــواب چــای گیاهــی یــا چــای بابونــه را جایگزین 

نوشیدنی های کافئین دار مانند قهوه کنید.
          محافظ دندان

درمان با استفاده از محافظ دندان اولین خط دفاعی 
در برابر دندان قروچه است. این یک مانع فیزیکی 
برای محافظت از دندان ها ایجاد می کند. به تسکین 
عالئمی ماننــد درد فــک و ســردرد کمــک می کند. 
می توانید این محافظ را از داروخانه خریداری کنید 
یا محافظی که مخصوص دندان های شما طراحی 

شده است را از دندانپزشک خود بگیرید.

ساده ترین اقدامات برای درمان سردرد 

راه حل های موثر برای رهایی از مشکل دندان قروچه 

سردرد

دانستنیها

ترکیب بیمــاری دیابــت و ســرطان می تواند 
باعث به خطر افتادن سالمت فرد شود. 

افرادی که به دیابت مبتال هستند باید به طور 
دائمی اقدام به سنجش و کنترل سطح قند 
خون خود کنند. با این حال، ترکیب دیابت 
با ســایر بیماری ها مانند ســرطان می تواند 
به پیچیدگی این موضوع و ناتوانی در سطح 

کنترل قند خون منجر شود.
دلیل این موضوع شیمی درمانی است. در 
حقیقت شــیمی درمانی در افراد ســرطانی 
باعــث کنتــرل دشــوار ســطح قند خــون در 
بیمــاران دیابتــی می شــود و ایــن بیمــاران 
همواره بــا چالش بزرگی دســت بــه گریبان 
هستند. در این موارد بیماران بیشتر تمرکز 
خــود را بــر درمــان ســرطان قــرار می دهند، 
غافــل از آنکــه افزایــش ســطح قنــد خــون 
می توانــد باعــث آســیب های بــه مراتــب 

جدی تر به بدن شود.
شیمی درمانی باعث افزایش سطح قند خون 
شده و این موضوع باعث کم آبی و ایجاد تنش 
برای اندام ها و سیستم ایمنی می شود. سطح 
قند خــون کنتــرل نشــده می توانــد تاثیرات 
مخربی بر سایر اندام ها بگذارد. در این موارد 
بیماران سرطانی باید از رژیم غذایی خاصی 
پیــروی کــرده و دارو هــای دیابــت را بــه طــور 

منظم مصرف کنند.
رژیم غذایی این افراد باید سرشار از میوه ها، 
سبزیجات، غالت کامل و حامل فیبر باشد. 
کاهش مصرف گوشت قرمز و غذا های فراوری 
شــده در ایــن افــراد ضــروری اســت. از دیگــر 
اقدامات ضروری برای ایــن افراد می توان به 

موارد ذیل اشاره کرد:
۱- به طور مرتب ورزش کرده و تناســب اندام 

خود را حفظ کنید. 
۲- مصرف نوشــیدنی های الکلی را متوقف 

کنید. 
۳- از مصــرف شــکر و مــواد غذایــی پرکالری 

اجتناب کنید. 
۴- بــه طور مرتب ســطح قنــد خونتــان را در 

طول روز مورد سنجش قرار دهید. 

قندخون

نحوه کنترل قند خون 
در بیماران سرطانی 
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محققــان آمریکایــی از ابــداع یک سیســتم هوش 
مصنوعی تازه خبــر داده اند که قابل نصــب بر روی 
پهپادهاست و به آنها کمک می کند در حین گشت 

زنی به سرعت زباله های دریایی را شناسایی کنند.
زباله های دریایی مشکلی بزرگ هستند، چه زمانی 
که در دریا شناورند و چه زمانی که به ساحل می آیند. 
دانشمندان برای غلبه بر این مشکل در حال توسعه 
پهپادهای مجهز به هوش مصنوعی هســتند که 
زباله های ساحلی رها شده توسط انسان ها را از هوا 
شناسایی می کنند. طرح مذکور توسط محققان 
دانشگاه ایالتی اورگان و چند مؤسسه دولتی آمریکا 
هدایت می شــود. اعضای گــروه با اســتفاده از یک 
دوربین پالریمتریک که از امواج الکترومغناطیسی 

تصویربرداری می کند، فیلمبرداری از اشیا طبیعی 
و زباله های انســانی در ســاحل کورپوس کریستی 
تگــزاس را آغــاز کردند. این فیلــم با اســتفاده از یک 
هلیکوپتر گارد ســاحلی ایاالت متحده گرفته شــد 
که در ارتفاعی پــرواز می کرد که پهپادهای مجهز به 

دوربین در همان ارتفاع پرواز خواهند کرد.
از این ویدئو برای توســعه الگوریتم هــای مبتنی بر 
یادگیری ماشینی استفاده شد که قادر به شناسایی 
و طبقه بندی اجسام ساخته شده با مواد مصنوعی 
بر اســاس روش متمایــز بررســی بازتاب نــور پالریزه 
هستند. اشیا طبیعی، مانند ســنگ ها و پوشش 
گیاهی، نور قطبی شــده را به شــیوه ای متفــاوت از 

زباله ها منعکس می کنند.
ایده نهایی این اســت کــه پهپادها در نهایــت قادر 
خواهند بود در طول خط ســاحلی پرواز کنند و به 
طور مســتقل مکان زباله های رهاشــده را در حین 
انجام این کار شناسایی و از آن نقشه برداری کنند. 
ســپس کارگران از این داده ها اســتفاده می کنند تا 
ببینند بیشــترین مقــدار زباله در کجــا قــرار دارد، تا 
بتوانند تالش های خود را برای حذف زباله ها از آن 

مکان ها متمرکز کنند.

گزارش درآمدی هوندا و تویوتا به ترتیب کاهش سود 
۳۲ و ۶ درصدی را نشان می دهد. 

تویوتا گزارش داد که در ســه ماهه گذشته نزدیک 
به ۶ درصد کاهش داشته است و در مجموع سود 
آن به ۷۹۱.۷ میلیارد ین )۵.۱ میلیارد پوند( رسیده 
اســت که ایــن مبلــغ از ۸۳۸.۷ میلیــارد یــن )۵.۴ 
میلیارد پوند( ســال گذشــته کاهش یافته اســت. 
گزارش درآمدی هوندا از این هم بدتر اســت و ســود 
آن با کاهش قابل توجهــی ۳۲ درصدی بــه ۱۹۲.۹ 
میلیارد یــن )۱.۱ میلیارد پوند( رســید این در حالی 
اســت این مبلغ در سال گذشــته ۲۸۴ میلیارد ین 
)۱.۸ میلیارد پوند( بوده است. هر دو شرکت پیش 
بینی می کنند که کمبود تراشه همچنان بر درآمد 
آن ها در ســال های مالی آینــده تأثیر می گــذارد. در 
ژوئن، یکــی از مدیــران تراشــه ســاز اینتل گفت که 
رفــع کمبــود جهانی تراشــه ممکن اســت ســال ها 
طول بکشــد. در حالی کــه برنامه های اینتل برای 
گسترش عملیات تولید تراشه در ایاالت متحده، با 
سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد دالری برای دو کارخانه 
جدید در آریزونا می تواند بــه تعادل مجدد زنجیره 
تامین تراشــه ها کمک کنــد. تویوتــا در ســه ماهه 
ســوم درآمدی خود ۲.۵ میلیون دســتگاه خودرو 
در سراسر جهان فروخت که نسبت به ۲.۸ میلیون 

دستگاه در مدت مشابه سال قبل کاهش داشت و 
پیش بینی فروش کل سال خود را از ۸.۵۵ میلیون 
دســتگاه قبلی به ۸.۲۵ میلیون دســتگاه کاهش 
داد. این شرکت همچنین بابت تاخیر در تولید ناشی 
از کمبود تراشه و ســایر قطعات به دلیل مشکالت 
تولید ناشی از اقدامات Covid-۱۹ عذرخواهی کرد. 
در بیانیه ای آمده است: "ما به دلیل ناراحتی ایجاد 
شده برای مشتریانی که باید برای مدت طوالنی تا 
تحویل منتظر بمانند عذرخواهی می کنیم، اما ما 
به بهبود فعالیت ها از طریق »All-Toyota« همراه 
با فروشندگان و تامین کنندگان خود ادامه خواهیم 
داد. " هوندا همچنین گفت که تولیداتش تحت تأثیر 
تاخیر های ناشی از محدودیت های کووید-۱۹ قرار 
گرفته اســت و افزود که افزایش هزینه های مواد نیز 

مشکالتی را ایجاد کرده است.

در این گزارش به روش هایی اشــاره می کنیم که به 
گرامتان  شما کمک می کند الیک پست های اینستا
گرام برای خوشایندتر کردن  را پنهان کنید. اینستا
تجربه کاربر، امکان مخفی کردن تعداد الیک در تمام 
پســت های موجود در فید خود را ارائه کرده است. 
به این ترتیب کاربران می توانند به جای کمیت ها در 

محتوا، روی کیفیت محتوا تمرکز کنند.
این به روزرسانی همچنین به کاربران این امکان را 
می دهد که تعداد الیک ها و تعداد بازدید پست های 
خود را از سایر کاربران مخفی کنند. می توانید قبل از 
پست کردن، تعداد الیک ها و بازدید ها را روی یک 
پست پنهان کنید. ما در این گزارش به شما آموزش 
گرام را در فید  می دهیم که چگونه الیک های اینستا

و پست های خود پنهان کنید.

          نحوه مخفی کردن الیک ها
گرام خود را باز کنید ۱. پروفایل اینستا

۲. ســه خط مشــکی گوشــه بــاال ســمت راســت را 
انتخاب کنید

Settings " .۳" را انتخاب کنید
Posts .۴ را جستجو کنید و آن را انتخاب کنید

Hide Like and View Counts« .۵« را روشن کنید
گرام خود را            چگونه الیک های پست اینستا

ک گذاری پنهان کنیم؟ قبل از اشترا
گرام  ۱. در صفحــه آخر قبل از ارســال عکس اینســتا
)جایی که کپشن و برچســب خود را می نویسید(، 
بــه پاییــن برویــد و " Advanced Setting" را بــه رنگ 

خاکستری انتخاب کنید.
Hide Like and View Counts on This Post" .۲"را 

روشن کنید
گرام  چگونه الیک های پست منتشــر شده اینستا

خود را پنهان کنیم؟
۱. به پســتی برویــد کــه می خواهیــد الیــک را در آن 

پنهان کنید
کستری در گوشه سمت راست  ۲. روی سه نقطه خا

پست ضربه بزنید
Hide Like Count" .۳" را انتخاب کنید

اطالعات ارائه شده نشان می دهد که امکان پخش 
پیام های صوتی واتســاپ در پس زمینه به نسخه 

دسکتاپ این برنامه اضافه خواهد شد. 
اخیــرا پخــش کننــده پیام هــای صوتی جدیــد به 
نســخه iOS ایــن برنامــه اضافه شــده اســت که به 
کاربران اجــازه می دهد در پس زمینــه به پیام های 
کنون واتســاپ به دنبال  صوتی گوش دهند. هم ا
گسترش این قابلیت و ارائه آن در نسخه دسکتاپ 
اســت. گزارش های ارائه شــده نشــان می دهد که 
پخش کننده صوتی جدید برای برخی کاربران نسخه 

دسکتاپ واتساپ در دسترس قرار گرفته است.
این ویژگی در دسکتاپ شبیه نســخه موبایلی آن 
عمل می کند؛ زمانی که پیام صوتی را پخش می کنید 
و به گفت وگوی دیگری می روید پخش کننده صوتی 
متوقف نمی شود و همچنان در پس زمینه شنیده 
خواهد شد. زمانی که پیام صورتی در حال پخش 

باشد و از چت خارج شوید در یک نوار کوچک پایین 
نمایش داده خواهد شد که یک کلید پخش نیز روی 
آن دیده می شــود. پخش کننــده پیام های صوتی 
بــرای همه کاربرانــی در دســترس قرار گرفته اســت 
که آخرین نسخه بتای دسکتاپ واتساپ با شماره 
نســخه ۲.۲۲۰۴.۵ را نصــب کرده اند، ایــن قابلیت 
هنوز در اندروید ارائه نشده است ولی در به روزرسانی 

بعدی در اندروید نیز قابل دسترس خواهد بود.
واتســاپ آوریل سال گذشــته تغییر سرعت پخش 
پیام های صورتی را به پیام رسان خود اضافه کرد؛ 
کنــون نیز ایــن پیام رســان بــه کاربــران اجــازه  هم ا
می دهد قبل از ارسال پیام های صوتی برای دیگران 
پیش نمایشــی از آن ها را گوش دهند. واتســاپ در 
حال توسعه ویژگی دیگری است که پیام های صوتی 
را به صورت خودکار و با استفاده از فناوری تشخیص 

گفتار رونویسی خواهد کرد. 

لودگی های دریایی  شناسایی دقیق آ
با پهپادهای هوش مصنوعی

گرفتند  کمبود تراشه قرار  تویوتا و هوندا تحت تاثیر 

کنیم؟  گرام مخفی  چگونه الیک ها را در اینستا

قابلیت جدید واتساپ چیست؟

فناوری

دانستنیهایفناورانه

نحوه بازیابی پیام های متنی حذف شده در اندروید 
در مطلب زیر راه های موجود برای 
وقتی که به طور تصادفی پیامک 
مهمی را در تلفن اندرویدی خود 

حذف کردید را به شما نشان خواهیم داد. 
          بازیابی پیام های متنی حذف شده با 

یک نسخه پشتیبان
گر پشتیبان گیری Google Drive را در تلفن اندروید  ا
خــود فعــال کرده ایــد، می توانید نســخه پشــتیبان 
خــود را بــرای بازیابی پیام هــای متنی حذف شــده 

بازیابی کنید.
نکته اصلــی در اســتفاده از ایــن روش این اســت که 
برای بازیابی نســخه پشــتیبان خود، باید گوشی را 
به تنظیمــات کارخانه بازنشــانی کنید. ایــن بدان 
معناست که شما باید تمام محتوای گوشی خود را 
ک کنید تا بتوانید پیام های متنی از دســت رفته  پا
گر این روش را انتخاب کردید،  خود را بازیابی کنید. ا
از فایل های مهم گوشــی اندروید نسخه پشتیبان 

تهیه کنید.
ســپس، با راه اندازی برنامه تنظیمات بر روی تلفن 
خود، فرآیند بازنشانی را شروع کنید. در تنظیمات، در 

پایین، روی »System« ضربه بزنید.
در صفحه »System«، روی »Reset Options« ضربه 

بزنید.
 Erase All Data« روی ،»Reset Options« در صفحه

Factory Reset((« ضربه بزنید.
اخطار: مطمئن شوید که با پاک شدن تمام داده های 

فعلی گوشی خود مشکلی ندارید.
دســتورالعمل های روی صفحــه را دنبــال کنیــد تــا 

بازنشانی تلفن خود را تمام کنید. وقتی این کار انجام 
شد، شروع به تنظیم گوشی خود از ابتدا کنید.

وقتی تلفن از شما می خواهد با حساب Google وارد 
شوید، حســابی را که برای تهیه نســخه پشتیبان از 
تلفن خود اســتفاده کرده اید انتخاب کنید. به این 
ترتیــب بــه نســخه پشــتیبان Google Drive خــود 

دسترسی خواهید داشت.
ســپس، گزینــه بازیابــی اطالعــات خــود را از یــک 
نسخه پشــتیبان انتخاب کنید، نســخه پشتیبان 
 SMS« خــود را انتخاب کنید و گزینه Google Drive

Messages« را فعال کنید.
تلفن شــما شــروع بــه بارگیــری محتویات از نســخه 

پشتیبان شما می کند و وقتی همه این کار ها انجام 
شد، باید تمام پیام های خود را در تلفن خود بازیابی 

کنید.
          بازیابی پیامک های حذف شده بدون 

پشتیبان
در صورتی که قبــل از از دســت دادن پیام های خود 
نسخه پشتیبان تهیه نکرده اید، می توانید از یکی از 
چند برنامه بازیابــی اطالعات اندرویــد موجود برای 

بازیابی پیام های خود استفاده کنید.
یکــی از برنامه هایــی کــه می توانیــد اســتفاده کنید 
Dr. Fone Android Data Recovery و دیگــری 

PhoneRescue است. 

تقریبا همه ایــن برنامه هــا تقریبــا به یک شــکل کار 
می کنند. آن ها گوشی شما را اسکن می کنند تا ردی از 
پیام های گم شده را پیدا کنند و سپس به شما اجازه 
می دهند تا به صورت انتخابی آن پیام ها را در تلفن 

خود بازیابی کنید.
به خاطر داشته باشید که هیچ تضمینی وجود ندارد 
که پیام های متنی شما با این برنامه ها بازیابی شوند و 
همچنین می توانند بسیار گران باشند. اما از آنجایی 
که شما یک نسخه پشتیبان ندارید، متأسفانه این 

گزینه برای شما باقی مانده است.
گر از تهیه نســخه پشــتیبان از تلفن خود پشــیمان  ا
هستید، باید همین حاال این گزینه را فعال کنید تا در 
آینده از دست دادن اطالعات بیشتر جلوگیری کنید. 
راه اندازی یک پشــتیبان خودکار گوگل درایو دشــوار 

نیست و تنها به چند ضربه نیاز دارد.
برای انجام این کار، ابتدا اپلیکیشن Settings را روی 
گوشــی خود راه اندازی کنید. در برنامــه، روی گزینه 

System ضربه بزنید
در صفحه »System«، روی »Backup« ضربه بزنید.

در گوشه پایین سمت راست، روی »Turn On« ضربه 
بزنید تــا پشــتیبان گیری Google Drive در تلفنتان 

فعال شود.
دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید، سپس 
Google Drive به طور منظم از محتویات تلفن شما 
نسخه پشتیبان تهیه می کند. بعدا، هنگامی که به 
پیامک، MMS و ســایر داده های حذف شده خود 
نیاز دارید، این نسخه های پشتیبان را در تلفن خود 

بازیابی کنید.

فناوری

داستانکوتاه

گر فکر می کنید که دارای قد کوتاهی هستید،  ا
باید بدانید که می توانید به وســیله درســت 
لبــاس پوشــیدن می توانیــد تــا حــد زیــادی 
خطــای دید ایجــاد کــرده و قد بلندتــر به نظر 

برسید.
          اصول لباس پوشیدن افراد قد کوتاه

          از طرح های مناسب استفاده کنید
برای رعایت اصول لباس پوشــیدن افراد قد 
کوتاه، از پوشــیدن لباس هایی با طرح های 

شلوغ دوری کنید. 
ح بــرای  پارچه هــای ســاده و بــدون طــر
گر از  افراد کوتاه مناســب ترین هســتند. امــا ا
لباس های ساده خسته شده اید، لباس های 

با طرح های ریز را انتخاب کنید. 
رمز دیگــر قدبلند به نظر رســیدن اســتفاده از 
طرح، اجزا و نقش های لباس راه راه عمودی 

است. 
مثال برای لباس ورزشی، شلوار های گرمکنی 
انتخــاب کنیــد کــه روی بغــل پاهــای شــما 

خطوط عمودی داشته باشند.
          از پوشیدن بعضی از لباس های کوتاه 

دوری کنید
منظــور تمامی لباس هــای کوتــاه نیســت. 
لباس هــای کوتاهی که طــول دامــن آن ها تا 
باال یا روی زانو اســت و خیلی کوتاه هســتند 
سبب کشیده تر شدن پاهای شما می شوند. 
اما لباس هایی که دامن آن ها تا زیر زانو است 
و طول ساق پا را از وسط قطع می کنند سبب 

کوتاه تر به چشم آمدن شما می شود. 
برای رعایت اصول لباس پوشــیدن افراد قد 

کوتاه، دور لباس های کوتاه را خط بکشید.
          مانتو مناسب بپوشید

بهترین مانتو برای این افراد سایز بودن است، 
یعنی مانتو باید کامال اندازه بدن باشد. 

خیلی بلند نباشد، ترجیحا تا زیر زانو برای این 
افراد ایــده آل اســت. در قســمت پایین مانتو 
خیلی حجیم و پرچین نباشد، در اینجا توصیه 
می کنیم در انتخــاب پارچه کمی دقت کنید 
و از پارچه هــای ظریفتر، ســبک وزن و ســاده 
استفاده کنید. پارچه هایی با طرح های راه راه 
خیلی عالی هستند، چون باعث خطای دید 

شده و اندام را کشیده تر نشان می دهند.
          لباس مجلسی پوشیدن افراد قد 

کوتاه
لباس هایــی بــا دامــن فــون و راســته باعــث 

کشیده تر شدن اندام شما می شود. 
مــدل لباس های مجلســی کــه دامــن آن ها 
از زیر ســینه شــروع می شــود در افراد خطای 
دید ایجاد می کند و باالتنه را کوتاه و پایین تنه 
را بلندتر نشان می دهد. به همین علت برای 

افراد قد کوتاه گزینه مناسبی است.

روزی فردی جــوان هنگام عبــور از بیابان، 
لی رسید.  به چشمه آب زال

کــه مــرد ســطل  گــوارا بــود  آب بــه قــدری 
چرمی اش را پر از آب کرد تا بتواند مقداری 
از آن آب را بــرای اســتادش کــه پیــر قبیلــه 

بود ببرد. 
مرد جوان پس از مسافرت چهار روزه اش، 

آب را به پیرمرد تقدیم کرد.
پیرمرد، مقدار زیــادی از آب را الجرعه ســر 
کشــید و لبخند گرمی نثار مــرد جوان کرد و 
از او بابت آن آب زالل بسیار قدردانی کرد. 
مرد جوان با دلی لبریز از شادی به روستای 

خود بازگشت.
از  دیگــر  یکــی  بــه  اســتاد  بعــد،  اندکــی 

گردانش اجازه داد تا از آن آب بچشد.  شا
گرد آب را از دهانــش بیــرون پاشــید و  شــا

گفت: آب بسیار بد مزه است. 
ظاهرا آب به علت ماندن در سطل چرمی، 

طعم بد چرم گرفته بود. 
گرد با اعتراض از استاد پرسید:  شا

آب گندیــده بود. چطور وانمــود کردید که 
گوارا است؟ 

اســتاد در جواب گفت: تو آب را چشــیدی 
و من خود هدیه را چشــیدم. این آب فقط 
حامل مهربانی سرشــار از عشق بود و هیچ 

چیز نمی تواند گواراتر از این باشد.

لباسی که قد کوتاه ها 
در آن بی نظیر هستند!

گندیده آب 

پلو مخلوط گیالنی جزو برنج های 
کــه نیــازی بــه  مخلــوط اســت 
خــورش نــدارد و به تنهایی ســرو 
می شود. این پلو به طرز حیرت انگیزی خوشمزه و 

خوشبو است.
کــه  پلوهــای مخلــوط جــزو غذاهایــی هســتند 
طرفداران زیادی دارند و به لحاظ مواد تغذیه ای 
هم کامال مفید هســتند. این پلوها در شــهرهای 
مختلف به گونه هــای متفاوت تهیه می شــوند. 
یکی از ایــن پلوهای مخلــوط کــه می خواهیم به 
شــما یاد بدهیــم، پلو مخلــوط گیالنی اســت که 
طعــم متفــاوت و جدیــدی دارد و حتمــا ماننــد 
دیگر غذاهــای گیالنی مورد پســند و ذائقه شــما 

قرار می گیرد.
          مواد الزم برای تهیه پلو مخلوط گیالنی

• برنج ایرانی۴ پیمانه

غ ۴ تکه • مر
• پیاز۱ عدد

چ ۴ عدد • قار
• فلفل دلمه ای ریز ۱ عدد

• زرشک ۳ قاشق
• خالل پسته و بادام ۳ قاشق
• رب آلوچه و سبزی چوچاق

• زردچوبــه، دارچین، پاپریکا، نمــک و کنجد به 
مقدار الزم

          طرز تهیه پلو مخلوط گیالنی
          مرحله اول

غ را بــا ادویه هــا بگذاریــد تا جــوش بیاید  اول مــر
غ را  و کف کنــد، وقتی کــه کف کــرد کامــل آب مر

عوض کنید.
          مرحله دوم

غ هــا را بشــویید و دوبــاره بگذارید بــا آب، یک  مر

عــدد پیــاز و یــک حبــه ســیر و کمی ادویــه بپــزد 
کــه موقــع ریــش ریــش  ولــی خیلــی نــرم نشــود 
کــردن مثــل نــخ باریــک نشــود.  خ  کــردن و ســر

غ درشت باشد بهتر است. کمی رشته های مر
          مرحله سوم

غ پخــت آن را ریــش ریــش کنیــد و  وقتــی کــه مــر
داخــل روغــن کمی تفــت بدهیــد و مقــداری رب 
آلوچه و ســبزی چوچاق )ســبزی محلی گیالنی( 

به آن بیفزایید و دوباره کمی تفت دهید )جمعا ۵ 
دقیقه( تا طعم خامی آن گرفته شود.

          مرحله چهارم
خ کنید. کمی که  داخل یک تابــه دیگر پیاز را ســر
چ نگینــی ریــز را بــه آن اضافــه  ســبک شــد، قــار
کنیــد. کمی تفت دهیــد و بعــد فلفل دلمــه ای را 
غ  اضافه کنیــد. خوب تفت دهید و بــه ترتیب مر
ریش  ریش شــده، زرشــک، خالل پســته و بادام، 

کمی زردچوبه و دارچین را اضافه کنید.
          مرحله پنجم

برنــج را آبکش کنیــد و داخل یک ظرف نچســب 
روغــن بریــزد. کمی کنجد و یــک الیه برنج ســاده 
زعفرانی بریزید. کمی آن را فشــرده کنید و مابقی 
برنــج را بــا مخلفــات مرغی مخلــوط کنیــد. روی 
برنج زعفــران و کمی روغــن بریزید و بــه مدت ۳۰ 

الی۴۰ دقیقه بگذارید تا دم بکشد.

پورشه در حال توسعه اپلیکیشنی 
اســت که جاده های مــورد عالقه 
ســاعت  چنــد  در  را  راننــدگان 

دیجیتالی می کند. 
شــرکت پورشــه پروژه جاده های مجــازی را معرفی 
کرد که هدف آن ارائــه راهی به رانندگان بــرای تردد 
در معابر مورد عالقه آن ها، با اســتفاده از فناوری در 

خانه است.

به گزارش موتــور وان، این پــروژه می خواهد فرآیند 
زمان بر تبدیل معابر واقعی به جاده های مجازی را 
با استفاده از گوشــی هوشمند و اپلیکیشن تسریع 
بخشد. ســپس رانندگان می توانند به سرعت و به 
راحتی مســیر های مورد عالقه خــود را از درایو های 
واقعی انتخاب کرده و با استفاده از شبیه ساز های 

رانندگی سوار آن شوند.
نکته قابل توجه این است که فناوری های دیجیتالی  

ســازی کنونــی جاده هــا، از لیــزر بــه عنــوان اســکنر 
اســتفاده می کننــد که ایــن فرآینــد ممکن اســت تا 
مدت ها طول بکشــد. پورشــه می خواهد در آینده 
با عمومی شدن جاده های مجازی، این بازه زمانی 

را کاهش دهد.
این امر از طریق یک نرم افزار توســعه یافته توســط 
Way Ahead Technologies امــکان پذیــر شــده 
اســت. این برنامــه از فناوری هایــی ماننــد هــوش 

مصنوعی برای تصویربرداری از جاده و ویژگی های 
اطراف آن، مانند موانع و درختان استفاده می کند. 
ســپس این تصاویر در ســریع ترین زمــان ممکن به 

صورت دیجیتالی، سه بعدی می شوند.
 ،Way Ahead Technologies طبــق گفته هــای
نســخه فعلی این برنامه می تواند تا ۴.۹۷ مایل )۸ 
کیلومتر( از جاده ها را در کمتر از یک ساعت دیجیتالی 

کند. البته این بستگی به پیچیدگی جاده نیز دارد.

گیالنی طرز تهیه پلو مخلوط 

کردن جاده ها توسط پورشه  ساخت اپلیکیشن دیجیتالی 

دو دریاچــه تــار و هویــر کــه فقــط 
۵۰۰ متر از یکدیگــر فاصلــه دارند، از 
زیباترین جاهــای دیدنــی دماوند 
هستند و جلوه ای متفاوت را به این شهر می بخشند.

این دریاچه هــای زیبا از شــرق ۳۰ کیلومتر بــا دماوند 
فاصله دارند و بسیاری از عالقه مندان به ماهی گیری، 
شــب ها در کنــار آنهــا چــادر می زننــد تــا از صبــح زود 
ماهی گیری را آغاز کنند. به عالوه، در اینجا قایق رانی 
و شنا هم طرفداران زیادی دارد. جالب است بدانید 
کوهی به نما »دوبرابر« این دریاچه های فیروزه ای را از 

یکدیگر جدا می کند.

دریاچه های تار و هویر

گردشگری

دستپخت

فناوری

پیک ششم؛ 
رفت و آمد 

زیر سایه امیکرون 
کرونا همچنان می تازد؛ این بار با اسم رمز 
»امیکرون« و البته ســریع تر از سویه های 
قبلــی. آمارهــای روزهــای اخیــر ابتــال و 
مرگ ومیر کرونایی نشان می دهد که این 
سویه هم با کسی شوخی ندارد و هرچقدر 
هم که دولت یا مردم آن را جدی نگیرند و 
محدودیت ها و پروتکل ها رعایت نشوند، 
کرونــا به قــدر کافــی کار خــودش را جدی 

گرفته است. 
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