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کنون در رکود مطلق قرار گرفته و همه مردم  یک کارشناس خودرو گفت: بازار خودروی ایران، ا
می دانند نوسانات دالر ارتباط مستقیمی با قیمت خودرو ندارد و ناشی از تورم بخشی است.
فربد زاوه درخصوص تأثیر کاهش قیمت دالر بر افزایش عرضه خودرو در بازار، اظهار کرد: بازار 
کنون در رکود مطلق قرار گرفته و همه مردم می دانند نوسانات دالر ارتباط  خودروی ایران ا

مستقیمی با قیمت خودرو ندارد و ناشی از تورم بخشی است.
وی افزود: با توجه به اینکه افزایش قیمت دالر نشان دهنده سیاست های پایه پولی کشور 
است، هر گاه قیمت دالر افزایش می یابد، کشور به پیشواز تورم حرکت می کند؛ همین موضوع 

منجر به افزایش قیمت در بازارهای مالی می شود.
این کارشناس خودرو گفت: کاهش دالر در روزهای اخیر بیشتر ناشی از فشار دستوری برای 
تعدیل نرخ ارز و عرضه گســترده ارزهای صادراتی در بازارهای رسمی است و پایدار نخواهد 
بود. همچنین بخشی از بازارهای مالی ایران در انتظار خبرهای خوب برجام، روند مثبت 

را در پیش گرفته است.

گرفته  است بازار خودرو در رکود مطلق قرار 

شرط تعطیل نشدن اصناف 
در شب عید کرونایی

آیا لوازم خانگی ایرانی 
ارزان شد؟

در واحد آماده سازی تختال ناحیه فوالدسازی 
صورت گرفت؛ 

ثبت رکورد جدید روزانه 
انتقال تختال در فوالد مبارکه

نمایشگاه دستاوردهای 
پزشکی، آزمایشگاهی و 

دندانپزشکی برگزار می شود

 مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان:

»میز خدمت« 
جایگزین مراجعه مردم 

به نهادهای شهری
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بازیکن اصفهانی تیم ملی شمشیربازی:

شمشیرمان مدال بازی های آسیایی را 
گرفته است هدف 

بیمارستان مجهزتر؛ 
کودکان مبتال به سرطان در اصفهان نیاز 

۶
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اعالم نامزدهای 
گونه های بخش خیابانی و دیگر 

 اجرایی »تئاتر فجر«
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# اصفهان  تنها  نیست

مجتمع خواروبار 
به چرخه اقتصادی اصفهان 

اضافه می شود
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مدیرکل امور مالیاتی اصفهان گفت: ثبت دستگاه کارتخوان  در 
سازمان امور مالیاتی به معنای گرفتن مالیات نیست. 

عباس مزیکی گفت: افرادی که متقاضی کارتخوان هستند باید 
در سامانه مالیاتی ثبت نام کنند، اما این به معنی گرفتن مالیات و 
فعالیت اقتصادی نیست. ثبت نام در سازمان امور مالیاتی کشور 

صرفا جهت ساماندهی این حوزه است.
او گفت: تکمیل پرونده های مالیاتی به معنی گرفتن مالیات بیشتر 
نیست و افراد ملزم هستند اسناد و مدارک مورد نیاز را تکمیل و 

نگه داری کنند و بعد در برنامه حساب مالیاتی قرار دهند.

مدیرکل امور مالیاتی استان می گوید: برخی افراد کارتخوان های 
اجاره ای دارند یا از کارتخوان ها تقلبی می کنند که با تشکیل 
پرونده این معضل هم برطرف خواهد شد. با توجه به قانون 
جدید اداره مالیات، تمامی پذیرندگان دستگاه کارتخوان موظف 
به ثبت نام و ارائه کد ۱۰ رقمی مالیاتی هستند. براساس آخرین آمار 
در کشور حدود ۱۳ میلیون کارتخوان فعال وجود دارد؛ که تا کنون 
۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان غیرفعال و ۲ میلیون و ۴۰۰ 
هزار کارتخوان به پرونده های مالیاتی ارجاع و ۲۰۰ هزار کارتخوان 

فعال به عنوان فعال اقتصادی ثبت نام کرده اند.

رئیس شورای اسالمی شهر نجف آباد گفت: شهردار به همراه 
معاونان در صحن شورای اسالمی شهر حضور یافتند و بودجه 
پیشنهادی ۵۷۰ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱ را با ۳۰ درصد افزایش 

جهت بررسی و تصویب تقدیم شورا کردند.
شهرداری   ۱۴۰۱ بودجه  خصوص  در  مؤمنی  قربانعلی 

نجف آباد، اظهار کرد: در جلسه مشترکی با حضور اعضای 
شورای اسالمی شهر و مدیران شهرداری برگزار شده بود که 
بودجه پیشنهادی و میزان افزایش بودجه مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت که در آن جلسه همکاران شورای اسالمی شهر بر 
اولویت بندی بودجه و توجه به نیازهای اساسی شهروندان، 
عدالت محوری و تخصیص اعتبارات هر منطقه به صورت 
تفکیکی بحث و تبادل نظر کردند، اعضای شورای اسالمی شهر 
در راستای برنامه ریزی شهرداری برای اتمام پروژه های 

نیمه تمام موافقت خود را اعالم کردند.
وی افزود: شورای اسالمی شهر به مشارکت بخش خصوصی 
کید دارد  و استفاده از توان سرمایه گذاران در پروژه های مهم تا
و معتقد است بیشتر توان شهرداری باید صرف رفع مشکالت 
و معضالت شهری شود، با توجه به اینکه بودجه شهرداری 

نجف آباد بسیار کمتر از حد مطلوب است، امیدوارم بتوان با 
حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاران پروژه های خوبی را 

در راستای خدمت رسانی به شهروندان نجف آباد ارائه دهیم.
رئیس شورای اسالمی شهر نجف آباد ادامه داد: اعضای شورای 
اسالمی منشور شورای اسالمی را محور قرار دادند و خواستار این 
نکته بودند که بودجه به صورت واقعی تنظیم شود، به شکلی 
که در پایان سال مالی بتوانیم شاهد تحقق کامل بودجه باشیم، 
گر چه بودجه شهرداری نجف آباد مطلوب نیست، اما سعی  ا
داریم با انجام اولویت سنجی به نحو مطلوبی برنامه ریزی کنیم.
وی تصریح کرد: شهردار به همراه معاونان در صحن شورای 
اسالمی شهر حضور یافتند و بودجه پیشنهادی ۵۷۰ میلیارد 
تومانی سال ۱۴۰۱ را با ۳۰ درصد افزایش جهت بررسی و تصویب 

تقدیم شورا کردند.

با انتصاب فرمانداران جدید شهرستان های فریدونشهر، بوئین 
میاندشت و خمینی شهر پرونده انتصاب فرمانداران غرب استان 

اصفهان بسته شد. 
با انتصاب رضاعلی معصومی به عنوان سرپرست فرمانداری 
بوئین میاندشت، محمدجواد صفا در فرمانداری شهرستان 
شهرستان  فرمانداری  سلیمی در  حسن  و  فریدون شهر 

خمینی شهر پرونده انتصاب فرمانداران غرب استان بسته شد.
مدیر حراست و مدیر روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان اصفهان، 
خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان شاهین شهر و میمه و 
مسوول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان از جمله سوابق 

معصومی است. 
معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری نجف آباد، فرماندار 
شهرستان تیران و کرون و مدیر کل حراست شهرداری اصفهان از 

جمله سوابق سلیمی است. 
پیش از این عزیزاهلل عباسی به عنوان فرماندار فریدن، جواد 
شمسی پور فرماندار چادگان، موسی مباشری فرماندار نجف آباد، 

علی محمدی کیا فرماندار تیران و کرون، عباسعلی علیخاصی 
فرماندار خوانسار و عسگری فرماندار گلپایگان منصوب شده 
بودند. گفتنی است استان اصفهان با ۲۸ شهرستان پرتعدادترین 

فرمانداران کشور را دارد و از این تعداد وضعیت فرمانداران 
شهرستان های اردستان،  فالورجان،  مبارکه،  خور و بیابانک،  

نائین و کوهپایه هنوز تعیین تکلیف نشده است. 

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان:

ثبت دستگاه کارتخوان مشمول مالیات نیست 

رئیس شورای شهر نجف آباد خبرداد:

بررسی بودجه ۵۷۰ میلیارد تومانی شهرداری نجف آباد

پرونده انتخاب فرمانداران غرب استان اصفهان بسته شد: 

۶ شهرستان در صف انتظار 

علی پوربافرانی - شهردار چمگردان

شهرداری چمگردان به استناد مجوزهای شورای محترم اسالمی شهر چمگردان درنظردارد نسبت به:
گانه-تجدید مزایده( کارگاهی واقع در بلوار جانبازان )هر واحد جدا اجاره واحدهای 3، 9، 11، 1۵، 17 مجتمع 

گانه-مزایده( کارگاهی واقع در بلوار جانبازان )هر واحد جدا اجاره واحدهای 1۴، ۵، 2 مجتمع 
گانه-تجدید مزایده( اجاره واحدهای 2، 11، 12، ۵ مجتمع تجاری )هر واحد جدا

گانه-مزایده( اجاره واحدهای 7 و 8 مجتمع تجاری واقع در خیابان آزادی )هر واحد جدا
اجاره مغازه تجاری روبروی شهرداری )مزایده(

گانه-تجدید مزایده( کیوسک شماره یک و دو پارک ساحلی )هر مورد جدا اجاره محل 
اجاره محل زمین مجموعه ورزشی شماره یک پارک ساحلی )تجدید مزایده(

اجاره محل زمین مجموعه ورزشی شماره دو پارک ساحلی )مزایده(
کیوسک امداد خودرو پارک آزادگان )مزایده( اجاره محل 

گاهــی از شــرایط داخلــی مزایــده و بــه امــور قراردادهــا مراجعــه و  خ 1۴۰۰/12/۰۴ جهــت دریافــت اســناد و آ کثــر تــا روز چهارشــنبه مــور متقاضیــان می تواننــد حدا
کتهــای مزایــده را تحویــل دبیرخانــه حراســت شــهرداری نماینــد. تــا پایــان وقــت اداری همــان روز پا

کارشناسی، هریک از موارد فوق به نسبت بعهده برنده مزایده می باشد. گهی در روزنامه و  هزینه چاپ آ
127۵۵2۰ / م الفتلفن تماس شهرداری: ۵22۴۰۴71

نوبت دوم
گهی مزایده و تجدید مزایده آ

شرکت عمران شهر جدید بهارستان

گهــی فراخــوان عمومی شناســایی و ارزیابــی کیفــی ســازندگان مســکن جهــت ســاخت واحدهای مســکونی )پروژه های طرح نهضت ملی مســکن(  پیــرو آ
کثیراالنتشــار و ســامانه ســتاد توســط این  در شــهر جدیــد بهارســتان بــه شــماره های: 2۰۰۰۰۰13۵2۰۰۰۰38 تــا 2۰۰۰۰۰13۵2۰۰۰۰۵1 منتشــره در روزنامه هــای 

کیفــی، اصالحــات انجــام شــده در فراخوانهــای فــوق در ســامانه ســتاد بارگــذاری شــده اســت. شــرکت و باتوجــه بــه تغییــرات انجــام شــده اســناد ارزیابــی 
کیفــی بــه قــوت خود باقی اســت. بدینوســیله  لــذا اصالحــات انجــام شــده در تمامی اســناد نافــذ و الزم االجــرا اســت و مابقــی مندرجــات و مفــاد و اســناد ارزیابــی 

بدلیــل انجــام اصالحــات مواعــد فراخوانهــای فــوق بــه شــرح زیــر تغییــر می یابد.
زمان مهلت دریافت اسناد: 1۴۰۰/12/10 ساعت 17

زمان تسلیم پیشنهاد: 1۴۰۰/12/28 ساعت 13
کت اسناد: 1۴۰1/۰1/1۰ ساعت 1۰ زمان گشایش پا

ــردد و  ــه شــرایط فراخــوان اضافــه و جــزو الینفــک شــرایط محســوب و جــزو اســناد تلقــی می گ ــده در ســامانه ســتاد ب گردی ــذاری  اصالحــات انجــام شــده بارگ
گر-رســیده( و در موعــد  می بایســت اصالحــات بارگــذاری شــده در ســامانه ســتاد بــه همــراه ســایر اســناد )بــا مهــر و امضــا الکترونیکــی صاحبــان مجاز-مناقصــه 

گــردد. مقــرر در ســامانه بارگــذاری 
گــردد. درغیراینصــورت پیشــنهاد و اســناد  کلیــه اســناد می بایســت بــا مهــر و امضــا الکترونیکــی )دیجیتــال( در ســامانه ســتاد بارگــذاری  کیــد میگــردد  مجــددا تا

گــر باطــل شــده تلقــی خواهــد شــد. 1278۵۵۴ / م الفمناقصــه 

ت اول
نوب گهی اصالحیه فراخوان عمومی  آ

شناسایی و ارزیابی کیفی سازندگان مسکن جهت ساخت واحدهای مسکونی 

)پروژه های طرح نهضت ملی مسکن( در شهر جدید بهارستان به شماره 2۰۰۰۰۰13۵2۰۰۰۰38 تا 2۰۰۰۰۰13۵2۰۰۰۰۵1
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مدیرکل غلــه و خدمــات بازرگانی اصفهــان گفت: 
هیچ مشــکلی در زمینه ذخایر کاالهای اساســی و 
استراتژیک وجود ندارد و بر اساس میانگین تعریف 
شده، گندم و برنج به  اندازه کافی از بنادر کشور وارد 

استان می شود.
محسن ضیایی افزود: میزان ذخیره سازی کاالهای 
اساســی، باالتــر از نیــاز ســه ماهــه اســتان اســت و 

هیچ گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
کیــد کــرد: برای ایام عید هم هیــچ کمبودی  وی تا

در زمینه ذخیره این کاالها در استان وجود ندارد.
کید کرد:  مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اصفهان تا
ذخیره کاالهای استراتژیک، ارتباطی به بازار ندارد و 
در اختیار ماست که در زمان حاضر نیز  باالتر از نیاز سه 

ماهه، در استان ذخیره سازی شده است.
وی اضافه کرد: اداره کل غله متولی نگهداری ذخایر 

اساســی برای مواقــع بحرانی اســت کــه در اینگونه 
مواقع، دولت ورود پیدا می کند.

ضیایی خاطرنشــان کرد: اداره کل غلــه و خدمات 
بازرگانی کــه تا چندی پیــش تحت نظــارت وزارت 
صمت قرار داشــت در زمــان حاضر جــزو اداره های 
زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است و تامین، 

نگهداری و توزیع کاالهای اساسی را بر عهده دارد.
وی بیان کرد: این اداره متولی ساماندهی، ذخیره 
و توزیع گندم، برنج، شکر و روغن است اما کار اصلی 
آن، بیشــتر در زمینــه گنــدم، آرد و نــان نمــود پیــدا 
می کند. مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اصفهان 
گفت: سرانه گندم در استان حدود هشت کیلو گرم 
است که بخشی از آن در صنف و صنعت و بخش دیگر 

در آرد و نان مصرف می شود.  
وی اظهار داشــت: این ســرانه بر اســاس میانگین 
کشوری است و به تبع آن نمی توان ســرانه ثابتی را 

در این زمینه در نظر گرفت.
چهار هزار و ۸۰۰ واحد نانوایی ثبت شده و ۲۰ واحد 

کارخانه تولید آرد در استان اصفهان وجود دارد.
با اینکــه ظرفیــت تولیــد آرد کارخانه هــای اســتان 
اصفهان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن اســت اما بطور 
میانگین، تنها با ۶۰ درصد از ظرفیت خود فعالیت 

می کنند.

یک کارشــناس خودرو گفت: بازار خودروی ایران، 
کنــون در رکــود مطلــق قــرار گرفتــه و همــه مــردم  ا
می دانند نوسانات دالر ارتباط مستقیمی با قیمت 

خودرو ندارد و ناشی از تورم بخشی است.
فربــد زاوه درخصــوص تأثیــر کاهــش قیمــت دالر 
بر افزایــش عرضه خــودرو در بــازار، اظهــار کــرد: بازار 
کنون در رکود مطلق قرار گرفته و همه  خودروی ایران ا
مردم می دانند نوسانات دالر ارتباط مستقیمی با 

قیمت خودرو ندارد و ناشی از تورم بخشی است.
وی افــزود: بــا توجــه به اینکــه افزایش قیمــت دالر 

نشان دهنده سیاست های پایه پولی کشور است، 
هر گاه قیمت دالر افزایش می یابد، کشور به پیشواز 
تورم حرکت می کند؛ همین موضوع منجر به افزایش 

قیمت در بازارهای مالی می شود.
این کارشناس خودرو گفت: کاهش دالر در روزهای 
اخیر بیشتر ناشی از فشار دستوری برای تعدیل نرخ 
ارز و عرضه گســترده ارزهــای صادراتــی در بازارهای 
رسمی است و پایدار نخواهد بود. همچنین بخشی از 
بازارهای مالی ایران در انتظار خبرهای خوب برجام، 

روند مثبت را در پیش گرفته است.
گر قرار باشد برجام فقط یک قرارداد  زاوه اضافه کرد: ا
دوساله باشد و همه گیر نباشد، مؤثر نیست و تأثیر 
چندانی در شرایط اقتصادی کشور نخواهد داشت.

وی خاطرنشــان کرد: تــورم داخلی ایران بــا برجام 
حل نخواهد شد؛ تا زمانی که سیاست های کالن 
کمیتی  انضباط مالی تثبیت نشده و نهادهای حا
در شکل های مقیاس پذیر کوچک نشود، نمی توان 

منتظر کاهش تورم بود.

رئیس آماده سازی تختال ناحیه فوالدسازی فوالد 
مبارکه گفت: در ادامه عملکرد موفقیت آمیز ناحیه 
فوالدســازی پس از تولید انبوه تختال با ضخامت 
۳۰۰ میلی متر، واحد آماده سازی تختال رکورد جدید 
انتقال تختال از انبارهای بیرونی به نورد گرم را در ایام 

مبارک دهه فجر به نام خود ثبت کرد.
محسن احمدی رئیس آماده سازی تختال ناحیه 
فوالدسازی شرکت فوالد مبارکه اعالم کرد: پرسنل 
تالشگر واحد آماده سازی تختال ناحیه فوالدسازی 
با ثبت رکوردهــای دیگر در زمینه حمــل تختال به 
ناحیه نورد گرم به تعداد ۴۲۵ عدد تختال و تناژ ۸۳۰۰ 
تن و ۴۳۷ عدد تختال به تناژ ۷۱۲۰ تن در بهمن ماه 
۱۴۰۰ موفقیت دیگری را در سال »تولید، پشتیبانی و 

مانع زدایی« به نام خود ثبت کردند.
وی بــا اعالم ایــن خبــر افــزود: در ادامــه عملکــرد 
موفقیت آمیز ناحیه فوالدسازی پس از تولید انبوه 
تختال با ضخامت ۳۰۰ میلی متر در دی ماه، واحد 
آماده ســازی تختال رکــورد جدید انتقال تختــال از 

انبارهای بیرونی به نورد گرم را در ایام مبارک دهه فجر 
به نام خود ثبت کرد. محسن احمدی ضمن اشاره 
به حمایت های بی دریغ مدیریت ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گــری مــداوم و عــزم راســخ کارکنــان واحــد 
آماده سازی تختال، اصالح فرایندهای موجود را از 
عوامل اصلی این موفقیت برشمرد و ابراز امیدواری 
کرد با برنامه ریزی صورت گرفته و همچنین اهتمام 
کلیه کارکنان واحدهای پشــتیبانی شــرکت فوالد 
مبارکه، عملکرد درخشــانی تا پایــان ســال ۱۴۰۰ در 

زمینه حمل اسلب ثبت شود.

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی گفت: شورای 
پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر افزایش 
ســقف دوره بازپرداخت تســهیالت قرض الحسنه 

ضروری از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه موافقت کرد.
مصطفی قمری وفا، در صفحه توئیتر خود نوشت: 
شــورای پــول و اعتبــار بــا پیشــنهاد بانــک مرکــزی 
مبنی بر افزایش سقف دوره بازپرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه ضروری از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه موافقت 
کرد. جلسات فشــرده در بانک مرکزی برای تهیه و 
ابالغ سریع تر بسته ای از تسهیالت خرد با تضامین 
سهل تر به بانک ها متناسب با نظام اعتبارسنجی 
ادامه دارد. پرداخت تســهیالت خرد بدون ضامن 
از نهــم بهمــن مــاه ۱۴۰۰ توســط وزارت اقتصــاد بــه 
شبکه بانکی ابالغ شــده اســت تا روش اعطای وام 
به آحاد جامعه تسهیل شود. براساس این ابالغیه 
شاغالن، بازنشستگان و مستمری بگیران اجرایی 
دولتی همچون وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، 
شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و 
شرکت های معتبر بخش خصوصی، کارکنان سایر 
شرکت های بخش خصوصی، همچنین کارکنان 
ســایر شــرکت های بخش خصوصی مشمول این 
طرح می شوند. همچنین بانک های ملت، تجارت، 

صادرات، ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، صنعت و 
معدن، توسعه صادرات، پست بانک، رفاه کارگران، 
توســعه تعــاون و بانک قرض الحســنه مهر ایــران از 
جمله بانک هایی هستند که بخشنامه تسهیالت 
آسان به آنها ابالغ شده است. افرادی که حقوقشان 
به شعب این بانک ها در سراسر کشور واریز می شود 

می توانند از مزایای این طرح استفاده کنند.
براســاس اعالم بانک مرکزی تا پایان امسال بسته 
تسهیالت خرد با تضامین سهل تر تهیه و به شبکه 

بانکی ابالغ خواهد شد.

کافی  کاالهای اساسی به  اندازه 
در اصفهان ذخیره شده است

خبر

در ۹ ماهــه امســال ۲۵.۷ درصــد متقاضیــان 
تسهیالت رونق تولید و ۱۳.۳ درصد متقاضیان 
تســهیالت برنامه تولید و اشــتغال )تبصره ۱۸( 

دریافت کردند.
به گــزارش مهــر، بــر اســاس آمــار وزارت صمت، 
در ۹ ماهه امســال ۱۴ هــزار و ۳۹۲ مورد ثبت نام 
برای اســتفاده از تســهیالت رونق تولیــد انجام 
شــده که ۷۵۱۳ مورد برای دریافت بیــش از ۴۲ 
هزار و ۲۹۸ میلیارد تومان تسهیالت به بانک ها 
معرفی شدند که در ادامه ۱۴ هزار و ۱۸۸ میلیارد 
تومان در قالب ۳۷۰۷ فقره تسهیالت برای تأمین 
مالــی بنگاه هــای تولیــدی کوچک، متوســط 
و طرح های نیمــه تمام با پیشــرفت بــاالی ۶۰ 
درصد، در راســتای اقتصاد مقاومتی پرداخت 
شده است. به این ترتیب حدود ۲۵.۷ درصد از 
کل ثبت نام کنندگان در ۹ ماهه امسال موفق به 

دریافت این تسهیالت شدند.
همچنین در ۹ ماهه امسال ۱۷۷۸ مورد ثبت نام 
برای استفاده از تسهیالت برنامه تولید و اشتغال 
انجام شده که ۳۴ مورد برای دریافت تسهیالت 
۵۵۷ میلیارد تومانی به بانک معرفی شده اند. 
در نهایــت ۲۳۷ مــورد پرداخــت تســهیالت به 
ارزش ۲,۰۶۴ میلیارد تومان صورت گرفته است.
به این ترتیب حدود ۱۳.۳ درصد از کل ثبت نام 
کنندگان موفق به دریافت این تسهیالت شدند.
در ایــن میــان خراســان رضــوی بیشــترین 
تســهیالت رونــق تولیــد و اصفهــان بیشــترین 
تسهیالت برنامه تولید و اشتغال )تبصره ۱۸( را 
دریافت کرده اند، اما خراسان شمالی و سیستان 
و بلوچستان در حوزه تسهیالت رونق تولید و در 
زمینه تسهیالت تولید و اشــتغال، مناطق آزاد 

هیچ تسهیالتی دریافت نکردند.
الزم به ذکر اســت، تســهیالت تبصره ۱۸ قانون 
بودجه با بهــره ۱۴ درصد پرداخت می شــود که 
متقاضیان می توانند با ثبت نام در سامانه بهین 
یاب از این ظرفیت در راســتای تأمین ســرمایه 
در گــردش، نوســازی و بازســازی و یــا تکمیــل 
واحدهای تولیدی باالی ۶۰ درصد پیشــرفت 

فیزیکی استفاده کنند.

اتاق اصناف ایــران طی اطالعیــه ای اعالم 
کرد که ستاد ملی کرونا به شرط تزریق سه 
کســن کرونــا و ثبــت نــام واحدهــای  دوز وا
صنفی در ســامانه “ایران مــن” از تعطیلی 
مجــدد بــازار بــه ویــژه در شــب عیــد نــوروز 

اجتناب خواهد کرد.
اصناف ایــران  اتــاق  گزارش ایســنا،  بــه 
و  رکــود  بــه  اشــاره  بــا  اطالعیــه  در ایــن 
آسیب های ناشــی از شــیوع ویروس کرونا 
و تعطیلی های اجباری از سوی ستاد ملی 
مدیریت کرونا طی دو سال گذشته، اعالم 
کرده که این بار ســتاد ملی کرونا قرار اســت 
کسن کرونا و ثبت  به شرط تزریق سه دوز وا
نــام واحدهــای صنفــی در ســامانه "ایران 
من" از تعطیلی مجدد بازار به ویژه در شب 

عید نوروز اجتناب کند.
در ایــن اطالعیــه همچنیــن بــه مهم تریــن 
کرونــا در اســفند  تعطیلی هــای ناشــی از 
کید شد  سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اشاره و تا
که آسیب های این تعطیلی ها بر بازار چنان 
بود کــه هیچ کــدام از حمایت هــای دولت 
نتوانست ضرر و زیان کسبه را جبران کند.

کید کــرده که "بر  بنابرایــن اتــاق اصنــاف تا
تمام فعــاالن صنفی الزم و واجب اســت با 
رعایت دســتورالعمل های جدید از شیوع 
هر چه بیشــتر موج ششــم کرونا جلوگیری 
کننــد تــا بــاری دیگــر شــاهد تعطیلــی بــازار 
اســت  الزم  پــس  نباشــیم.  عیــد  شــب 
واحدهای صنفی عــالوه بر تزریق ســه دوز 
کسن کرونا،  در راستای اجرای مدیریت  وا
هوشــمند بیماری، هر چه سریع تر نسبت 
به ثبت نام در ســامانه ایران من به نشانی 
 http://asnaf.moi.ir و اخــذ و نصــب

 QR-Code در واحــد صنفــی )در محلــی 
قابل رویت برای همگان( اقدام کنند".

          تعطیلی در برخی شهرها
البتــه بر اســاس اعــالم اتــاق اصناف ایران، 
علــی رغــم مصوبــات ســتاد ملــی کرونــا که 
ســامانه  پایــه  بــر  تمامی تصمیمــات 
هوشــممند »ایران مــن« اتخاذ می شــود، 
در برخی از شهرها از جمله مشهد و اقلید، 
استانداران و فرمانداران مجبور به تعطیلی 
شــده اند.  صنفــی  واحدهــای  گســترده 
بنابرایــن ضــروری اســت تمامی اتاق های 
اصنــاف و اتحادیه هــای صنفــی سراســر 
نــام  ثبــت  ضــرورت  بــه  نســبت  کشــور 
تمامی واحدهای صنفی تحت پوشش در 
کید و اقدامات الزم در این  سامانه مذکور تا

خصوص را انجام دهند.

خبر طرحی اقتصادی با زیرساخت های ناقص؛   

کارگو ترمینال اصفهان بال پریدن ندارد 
کارگو ترمینال یکی از زیرساخت های 
مهم توســعه صادرات در اصفهان 
است که به دلیل نداشتن ایرالین 
اختصاصی ســهم چندانی در رشــد اقتصادی استان 

ندارد. 
استان اصفهان یکی از قطب های شاخص کشاورزی، 
کــز تولیــد صنایــع دســتی در کشــور  از مهم تریــن مرا
همچنین مناطق مســتعد در زمینه پرورش، تولید 
و صادرات محصــوالت دامی و آبزی اســت. از همین 
رو  اســتقرار پایانــه بــار هوایی بــرای صــادرات چنین 
محصوالتی می تواند گامی بســیار موثر برای رشــد و 

توسعه تولید و صدور این محصوالت باشد.
گرچه کارگو ترمینال به عنوان یکی از زیرساخت های  ا
مهم توســعه صادرات در اصفهــان بعد از حــدود دو 
دهه به بهره برداری رسید، اما امروز چالش بزرگ این 
زیرساخت، نداشــتن ایرالین اختصاصی در استان 
اصفهــان اســت کــه موجب شــده ســهم اســتان در 

صادرات غیرنفتی بسیار ناچیز باشد.
          تعداد پرواز های صادراتی کارگو ترمینال 

اصفهان و مقاصد آن ها
حسن امجدی مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان 
گفــت: امســال ۶۱ پرواز بــاری بــه مقصد کویــت و ۲۶ 
فروند ارسال بار با هواپیمایی فالی دبی )با استفاده 
از ظرفیت انبار بار هواپیمای مسافری(، در مجموع 
به وزن ۹۵۲.۲۸۵ کیلوگــرم از کارگو ترمینال فرودگاه 

اصفهان داشته ایم.
به گفته او مقاصد نهایی بار های ارسالی با پرواز فالی 
دبی متعدد بوده و بسیاری از منطق جهان از جمله 

مقاصد اروپایی و آسیایی را شامل می شود.
در ســال ۱۳۹۹ تعــداد ۱۸۸ پــرواز بــاری توســط 
شرکت های هواپیمایی ایران ایر و قشم ایر با وزن بار 
ارسالی ۳.۲۹۷.۸۹۶ کیلوگرم به مقصد کویت از پایانه 

کارگو ترمینال فرودگاه اصفهان انجام شده است.
          زیرساخت های کارگو با افزایش تقاضای 

صادراتی توسعه می یابد
مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان معتقد است: در 
حال حاضر ظرفیت و زیرساخت مناسبی برای ادامه 
فعالیت صادراتی در کارگو فرودگاه اصفهان وجود دارد 
و با توجه به زیر ساخت های فراهم شده، دست کم تا 

چند سال آینده نیازی به توسعه نخواهد بود.
امجــدی می گویــد: در خصــوص تنــوع مقاصــد نیــز 
مهمتریــن عامــل بازاریابــی صادرکننــدگان و وجود 
تقاضای بالقوه برای ارسال بار هوایی به کشور های 
هدف است و به فراخور تقاضای بازار مطمئنا این تنوع 

در نظر گرفته می شود.
          مهمترین چالش فعلی کارگو چیست؟

او درباره مهم ترین چالش ها و مشکالت کارگوترمینال 
می گوید: لــزوم حمایت و ارائه بســته های تشــویقی 
برای صادرات هوایی بار همچنین استقبال نکردن 
تولیــد کننــدگان و صنعتگــران اصفهانــی از صــدور 
محصوالتشــان از طریق ترمینال بار فرودگاه شهید 
بهشــتی از چالش هایی اســت که باید بــرای رفع آن 

چاره اندیشی شود.
به گفته مدیر کل فرودگاه های استان اصفهان نبود 
شرکت هواپیمایی با پایگاه "Base" در اصفهان و تمایل 
نداشــتن تعــدادی از شــرکت های هواپیمایی بین 

المللی که امکان حمل بار را دارند از جمله شرکت هایی 
هوای ترکیه و قطر بــرای فعالیت کارگــو در اصفهان و 
کمبود فضای انبــار واردات کارگو ترمینال مهمترین 

چالش های کارگو است.
          سهم ناچیز اصفهان در صادرات غیرنفتی

امجدی می گوید: در حال حاضر سهم صادر کنندگان 
اســتان اصفهــان از بــار ارســالی از طریق ترمینــال بار 
هوایی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان، 
کمتر از ۱۰ درصد است و این موضوع در بخش دولتی 
و در بخش خصوصی بار ها مطرح شده و موضوع در 

دست پیگیری است. 
گرچــه عبــاس رضایــی اســتاندار ســابق اصفهــان  ا
اردیبهشــت ســال ۹۸ وعــده داده بــود تــا ســه مــاه 
دیگر ایرالیــن اختصاصی اصفهان تاســیس شــود، 
اما ایــن امــر نه تنهــا تا بــه امــروز محقق نشــده، بلکه 

راه اندازی آن در بالتکلیفی به سر می برد.
دو ماه پیــش مدیرکل گمرکات اســتان اصفهــان در 
خصوص صادرات گمرکی از فرودگاه بین المللی شهید 
بهشــتی اصفهان گفته بود: در هفت ماهه امســال 
برای صدور ۷ میلیون و ۴۵ هزار دالر کاال به وزن ۷۶۲ 
تن، تشریفات صادرات از طریق کارگو ترمینال فرودگاه 
بین المللی شهید بهشتی اصفهان انجام شد که در 
مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل از نظر ارزش ۲۵ 

درصد و از لحاظ وزنی ۵۷ درصد کاهش یافته است.
          نبود پرواز اختصاصی، دست نصف جهان را 

از صادرات کوتاه کرده 
مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس 
گفت: به طور قطع تقاضا برای توسعه کارگو ترمینال 
وجود دارد، اما این کار نیازمند توسعه و تنوع مقاصد 
پــروازی کارگــو بــرای کاهــش هزینه هــای صادراتی 

است.
او موضــوع اصلــی را جــذب ســرمایه گذار بــرای 
تاسیس ایرالین اخصاصی می داند و می گوید: گویا 
چند شــرکت به ســرمایه گذاری برای ایجاد ایرالین 
اختصاصــی اصفهــان تمایــل دارنــد و حتــی برخی 
مجوز ها را دریافت، اما به دالیلی از ادامه کار خودداری 

کرده اند.
در برهــه ای قــرار بــود شــرکت فــوالد مبارکه، ایرالین 
اختصاصی اصفهان را دایر کند و تا حدودی کار پیش 
رفــت، امــا بــا تغییــرات در وزارت صمــت، همچنین 
تحقیق و تفحص از فوالد، در نهایت وزیر جدید با ورود 
فوالد مبارکــه به ایجاد ایرالیــن اختصاصی موافقت 
گرچه  نکرد و در عمل کار متوقف شد، از سوی دیگر ا
برخی سرمایه گذاران برای ایجاد ایرالین اختصاصی 
اصفهــان ورود کــرده بودنــد، اما به دلیل مشــکالت 

اجرایی، طرح به جایی نرسید.
ورود مدیریت استان به موضوع کارگو ترمینال

نقش معــاون اقتصــادی اســتاندار اصفهــان گفت: 
پرواز های باری کویت را به زودی احیا خواهیم کرد و 
قول هایی از هواپیمایی قطری گرفتیم و مقررشده که 
مدیرعامل این هواپیمایی قطری به زودی بازدیدی 

از استان اصفهان انجام دهد.
حــدود ســه مــاه پیــش سیدحســن قاضــی عســگر 
معاون سابق هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهــان درباره ایجاد ایرالیــن بیــس در اصفهــان 
گفتــه بــود: از طریــق اتــاق بازرگانــی و دیگــر ســرمایه 
گذاران ایجاد ایرالین اختصاصی را پیگیری کردیم و 
به دنبال دریافت مجوز های الزم هستیم و به زودی 

مجوز ایجاد ایرالین بیس اصفهان صادر می شود.
به گفته نماینده مردم اصفهان به طور قطع باید تمرکز 
مدیریــت اصفهان به ســمت تــالش برای صــادرات 
محور شدن استان و صادرات کاال های سبک با ارزش 
افزوده باال از محل کارگو باشد، چون به نظر می رسد، 
امــروز کاال هایی کــه از محــل هوایی صادر می شــود 

کاال های سنگین با ارزش افزوده پایین است.
          مقاصد صادراتی اصفهان باید افزایش یابد

احمدرضــا همتــی رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی 
استان اصفهان هم در این باره می گوید در حال حاضر 
از لحاظ در اختیار قرار گرفتن هواپیمای مخصوص 
چارتر بار در مضیقه هستیم و ناچاریم در زمین دیگران 

بازی کنیم.

گر بخواهیم از این شرایط خارج شویم باید  به گفته او ا
هواپیمای اختصاصی چارتر در اختیار داشته باشیم 
گر این پرواز در اصفهان برقرار شــود ســبب افزایش  و ا
صــادرات کارگــو در مســیر های بعدی قطــر، عمان و 

روسیه می شود.
رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه تولیدکننــدگان و 
صادرکنندگان محصوالت کشاورزی استان اصفهان 
گر اصفهان زمینه پــروازی اختصاصی  اعتقاد دارد: ا
داشت به طور قطع ظرفیت صادرات از کارگو ترمینال 

اصفهان بسیار افزایش می یافت.
          مرحله دوم توسعه کارگو ترمینال نیازمند پرواز 

اختصاصی
همتی درباره فاز دوم توسعه کارگو اصفهان می گوید: 
تا هواپیما در اختیار کارگو قرار نگیرد و از همه مهمتر 
پرواز اصفهان ایجاد نشود، نمی توان به توسعه مرحله 
گر این اتفاق بیفتد به راحتی  دوم کارگو امیدوار بود، اما ا
می توانیم کشور هایی نظیر عمان، قطر روسیه را برای 

صادرات محصوالت خود پوشش دهیم.
مرحلــه دو توســعه کارگــو ترمینــال تنهــا با ایجــاد و 
اختصاص هواپیمای اختصاصی معنا می گیرد، البته 
هنوز برای فاز دو کارگــو اقدامی صورت نگرفته و تنها 
توافق شفاهی با مدیر فرودگاه شده و فرودگاه نیز آماده 

گذاری زمین است. وا
          کاهش چشمگیر صادرات از کارگو اصفهان

داوود سناراد نماینده شرکت پرشین کارگو در اصفهان 
می گوید: امسال با کاهش چشمگیر صادرات از کارگو 
اصفهان مواجه شــده ایم و نه تنها تعــداد پرواز های 
کارگو کم شده، از ظرفیت بار پرواز ها نیز کاسته شده 

است.
به گفته او یکی از دالیل موفقیت استان های دیگر، 
داشــتن پرواز های اختصاصی اســت و چــون تعداد 
پرواز هــای خارجــی فــرودگاه اصفهــان کــم اســت، 

نخستین ضربه به کارگو وارد می شود.
نماینده شرکت پرشین کارگو در اصفهان اعتقاد دارد: 
گر در اصفهان ایرالین اختصاصی وجود داشته باشد  ا

در رقابت با بقیه استان ها موفق تر خواهیم بود.

بر خالف اخبار روزهای گذشته، مغازه داران می گویند 
قیمت لوازم خانگی ایرانی کاهش نیافته و از رکود شدید 
در بازار خبــر می دهند؛ تا جایی کــه بازار را شــبیه بازار 

فروردین ماه توصیف می کنند، نه بهمن! 
به گزارش ایسنا،   اواسط دی ماه دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران 
کنون  از افزایش ۳۹ درصدی قیمت نهاده های تولید از ابتدای امسال تا
کبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان  خبر داده بود و اواخر دی هم ماه ا
لوازم خانگی اعالم کرد که برخی تولید کنندگان لوازم خانگی در روزهای 
اخیر قیمت محصوالت خــود را ۸ تا ۱۲ درصد افزایش دادند. بیشــترین 
افزایش قیمت مربوط به یخچال و فریزر و کولر آبی بود و قیمت ماشین 

لباسشویی و ماشین ظرفشویی تغییری نکرده بود.
اما پازوکی دو روز پیش از تعیین ضرب العجل برای بازگشت قیمت ها به 
قیمت های قبلی خبر داد. وزارت صمت، شنبه ۲۳ بهمن ماه را  آخرین 
فرصت کاهش قیمت محصوالت لوازم خانگی اعالم کرده و وعده داده بود 
که با شرکت های متخلف برخورد خواهد کرد. او همچنین گفته بود که به 
جز یک برند، سایر برندهای ایرانی قیمت خود را کاهش دادند. موضوعی 

که بازاری ها آن را تایید نمی کنند.
          تناقض در خبرهای بازار

کــی از این اســت که تعداد  گــزارش میدانی ایســنا از بازار لــوازم خانگی حا
زیادی از شــرکت های تولیدکننده داخلی قیمت خود را افزایش دادند و 
طی روزهای اخیر هم قیمت های خود را برنگرداندند. یکی از فروشندگان 
حداقل از سه برندی که قیمت محصوالت خود را افزایش دادند نام می برد 
کید می کند که قیمت ها به حالت قبلی برنگشته است.  او همچنین  و تا
از رکود شدید در بازار خبر می دهد و می گوید: هیچ شب عیدی بازار تا این 
کد نبود. شب عید معموال از بهمن ماه آغاز می شود که امسال هیچ  حد را

خبری نبود. این وضعیت بازار بیشتر شبیه بعد از عید است تا پیش از آن.
فروشــنده دیگری هم کاهش قیمت شــرکت ها را رد می کند و می گوید: 
گر بخواهند قیمت را به حالت قبلی هم برگردانند، مدتی  معموال شرکت ها ا
می گویند محصول ندارند و سفارش نمی گیرند و بعد از مدتی می گویند 

گر می خواهید با همان قیمت افزایش یافته، کاال می فروشیم. حاال ا
او هم حداقل از پنج برند نام می برد که قیمت های خود را افزایش داده اند 

و می گوید: عموم پیشتازان صنف لوازم خانگی قیمت ها را باال برده اند.
          مردم به امید وین بیعانه ها را پس می گیرند

کم بر بازار می گویــد: مردم همه  این فروشــنده همچنین درباره رکود حا
منتظر خبرهای وین هستند. حتی در مواردی شاهد هستیم مشتریانی 
که برای جهیزیه بیعانه داده اند، به امید کاهش قیمت بعد از توافق و اخبار 
کاهش قیمت لوازم خانگی ایرانی، پول خــود را پس گرفته اند. بنابراین 
برخالف ســال های قبل که در این مــاه کمبود کاال داشــتیم، حاال وفور 

کاالست و نبود خریدار.
او همچنین پیش بینی کرد که سال بعد بسیاری از این صنف خارج شوند، 
که توان پرداخت هزینه هایی که به طور سرسام آوری افزایش می یابد را  چرا
ندارند. مثال در مواردی اجاره مغازه ها برای سال بعد تا دو برابر هم در حال 
افزایش است، اما فروش مغازه داران حتی تا یک سوم کاهش یافته است.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: در نوبت اخیر رهاسازی آب زاینده رود، 
برآورد می شــود هفت هزار هکتار گندم، هــزار و ۲۰۰ هکتار جو و حــدود دو هزار هکتار گلرنگ 
کشت شده باشد. پیمان فیروزنیا  درخصوص میزان کشتی که در شرق اصفهان در نوبت اخیر 
رهاسازی آب زاینده رود انجام شد، اظهار کرد: برآورد می شود هفت هزار هکتار گندم، هزار و ۲۰۰ هکتار جو و حدود 

دو هزار هکتار گلرنگ کشت انجام شده باشد.
 وی افزود: هنوز جمع بندی نهایی از میزان کشت انجام نشده و نمی توان آمار دقیق اعالم کرد. مدیر زراعت جهاد 
کشاورزی استان اصفهان خاطرنشــان کرد: کشت در شهرســتان های اصفهان، ورزنه، هرند و بخشی کمی از 

شهرستان کوهپایه انجام شده است.
فیروزنیا پیش از این با بیان اینکه برآورد می شود حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار کشت گندم در شرق اصفهان انجام شود گفته 
بود: بذر و کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان توسط سازمان جهاد کشاورزی تأمین شده است؛ بخشی از بذر مورد 

نیاز کشت هم توسط کشاورزان تأمین می شود. امید است میزان آب برای این کشت کافی باشد.
مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: به طور میانگین از هر هکتار کشت گندم در استان اصفهان 

کثر ۶۷.۵ تن گندم زمین های اصفهان برداشت خواهد شد. ۴.۵ تن گندم برداشت می شود. بنابراین حدا
          به دلیل کشت تأخیری گندم های اصفهان افت عملکرد خواهد داشت

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: زمان مناسب کشت گندم در استان اصفهان، نیمه آبان ماه 
ع مدیریت شود،  است. در شرایط کنونی که کشت گندم در نیمه بهمن ماه انجام خواهد شد، الزم است مزار
مصرف بذر افزایش یابد و دقت بیشتری در تغذیه آن به کار برده شود تا بخشی از افت عملکرد ناشی از تأخیر در 

کشت جبران شود.
فیروزنیا در پاسخ به پرسشی مبنی بر به صرفه بودن کشت گندم در اصفهان گفت: گندم محصولی استراتژیک 

است که در کشت آن مسائل اقتصادی کمتر در نظر گرفته شده و خودکفایی در تولید آن اهمیت بیشتری دارد.

آیا لوازم خانگی ایرانی ارزان شد؟

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان:

کشت شده است گندم در اصفهان  ۷ هزار هکتار 

گرفته  است بازار خودرو در رکود مطلق قرار 

در واحد آماده سازی تختال ناحیه فوالدسازی صورت گرفت؛

ثبت رکورد جدید روزانه انتقال تختال در فوالد مبارکه

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی:

سقف دوره بازپرداخت تسهیالت قرض الحسنه
 ۶۰ ماهه شد

طی ۹ ماه سال جاری؛

جزئیات تسهیالت اعطایی 
به تولید

شرط تعطیل نشدن اصناف 
کرونایی در شب عید 

خبر

خبر

خبر
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3 1۶ فوریه     2۰22
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان:

تأخیر در رهاسازی زاینده رود، 
کشت  کشاورزان را از بین می برد

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

عضو هیئــت مدیره نظــام صنفی 
کشــاورزان شهرســتان اصفهــان 
زمین هــای  در  کنــون  ا گفــت: 
گر تحویل آب در نوبت  کشاورزی کشت اتفاق افتاده و ا
دوم به تأخیر بیفتــد، تمام کشــت ها از بین مــی رود، 
بنابرایــن در نوبــت دوم آب بایــد تــا اواخــر دهــه دوم 

خردادماه برای تکمیل کشت کشاورزان باز بماند.
حســین محمدرضایــی در گفت وگــو با ایســنا دربــاره 
ع کشــاورزان در  نوســانات تحویل آب رســیده به مزار
چند روز گذشــته، اظهار کرد: قرار بود در مدت ۱۲ روز، 
۵۴ میلیون مترمکعب آب به منظور کشت کشاورزان 
شرق اصفهان از دریچه های سد زاینده رود رهاسازی 
شود، اما از تنش آبی اتفاق افتاده در چند روز گذشته 
و کاهش یک بــاره آب ورودی به ســد آبشــار، احتمال 
مــی رود که یــک دســتکاری در میــزان آب خروجــی از 
سد رخ داده باشــد، مسئله ای که البته مسئوالن آن 

را تکذیب می کنند.
وی گفــت: با تنش هــای بــه وجود آمــده در آبرســانی 
بــه ســد آبشــار و رودشــتین برخــی از کشــاورزان برای 
آبیاری زمین های زیر کشــت برده، با  مشــکل مواجه 

خواهند شد.
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان شهرستان 
اصفهان ادامــه داد: از ۵۴ میلیون مترمکعب آبی که 
قرار بود در این نوبت ۱۲ روزه رهاســازی شود، با توجه 
به تنش های آبی رخ داده، احتماال تنها ۴۵ میلیون 
مترمکعب آب یعنی حدود ۱۰ میلیون مترمکعب کمتر 
از آنچه وعده داده شــده بود در اختیار کشــاورزان قرار 
گرفته است، آن هم در حالی که بســیاری از کشاورزان 
اقدام به کشت محصول کرده اند، اما آب برای کشت 

به آنها نرسیده است.
محمدرضایی افــزود: آب ســاعت ۱۰ صبــح دوازدهم 
بهمــن رهاســازی شــد و به صــورت پلکانی مقــدار آن 
افزایش یافت، بنابراین انتظار می رود که آب صبح ۲۴ 
بهمن نیز مجددا به صورت پلکانی بسته می شد، تا یک 

آبراهه برای کشاورزان باقی بماند.
وی با بیان اینکه در رهاســازی اخیر آب تنهــا ۲۵ تا ۳۰ 
درصد زمین های کشاورزی زیرکشت رفته است، گفت: 
کشاورزان شرق اصفهان در بخش مرکزی شهرستان 
اصفهان عمدتــا گنــدم و در قســمت رودشــتین این 

منطقه نیز گندم و گلرنگ کشت می کنند.
          خسارت نکشت به کشاورزان پرداخت شود 

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان شهرستان 

اصفهــان دربــاره خســارت نکشــت بــه کشــاورزان 
نیز، توضیــح داد: قــرار بــود ۱۵۰۰ میلیارد تومــان بابت 
خســارت های قبلی به کشــاورزان پرداخت شود که 
از این میزان خسارت تعیین شــده، تنها ۲۶۰ میلیارد 
تومان به صورت علی الحساب بین کشــاورزان شرق 
و غــرب اصفهــان توزیع شــد کــه متأســفانه این عدد 

جوابگوی خسارت های وارده به کشاورزان نیست.
محمدرضایی افــزود: براســاس مصوبات و مــاده ۴۴ 
قانون توزیع عادالنه آب هر بخشــی آبی از کشــاورزان 
گــر نقصانــی بــه آب کشــاورزان وارد  برداشــت کنــد و ا
شود، باید جبران خسارت کند و منظور از این جبران، 
پرداخــت پــول آب نیســت؛ به هرحــال کشــاورز یــک 
حقابه دارد که نتوانســته از آن اســتفاده کند و کشت 
انجام دهد، بنابراین باید به کشاورز خسارت نکشت 

پرداخت شود.
وی در تبیین مفهوم حق نکشت، گفت: حق نکشت 
به این معنی اســت که باید حســاب شــود کشــاورز با 
توجه میزان حق آبه خود چه مقدار از زمین خود را زیر 
کشت می برد و درآمد آن چه مبلغی می شود. قیمت 
کود و بذر و شخم و کارگر از مبلغ درآمد کسر و باقی مانده 
مبلغ نکشت می شــود. در حقیقت، در حق نکشت 

باید ارزش نهایی محصولی که کاشته نشده به کشاورز 
پرداخت شود.

          حق نکشت به صورت منطقی پرداخت 
نمی شود

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان شهرستان 
اصفهان با بیان اینکه حق نکشت به صورت منطقی 
پرداخت نمی شود، افزود: به عنوان مثال در تابستان 
گذشــته بــه ازای هــر کیلــو محصــول ذرت علوفــه ای 
)چاپری( ۱۵۰۰ تومان از کشاورزان خریداری می شد و 
به طور میانگین در شهرســتان اصفهان از یک هکتار 
زمین باوجود آب، ۸۰ تن محصول قابل برداشت بود و 
دامدار برای هر کیلو ذرت ۱۵۰۰ تومان و برای محصول 
یک هکتار زمین چیزی حدود ۱۲۰ میلیون تومان درآمد 
دارد، درصورتی که مبلغ پرداختی به کشاورزان در چند 
ماه قبــل هر هکتــار ۲ میلیون تومــان بــوده، بنابراین 
کشاورزان به دنبال دریافت خسارت نیستند و خواهان 

گرفتن حقابه خود هستند.
وی درباره نوبت بعدی رهاسازی آب و زمان مناسب 
آن، خاطرنشان کرد: اسفندماه، زمان بادهای شدید 
است و زمین زود خشک می شود، کشتی که جوانه زده 
با وزش باد ســریعا خشک می شــود، بنابراین باید به 

گر بارندگی مؤثر در میانه و انتهای  جوانه ها آب برسد، ا
اسفند داشته باشیم، نوبت بعدی بازگشایی آب، در 

فروردین و ایام نوروز است.
گر تحویل آب در نوبت دوم به تأخیر بیفتد،            ا

کشت ها از بین می رود
محمدرضایــی درباره اینکــه بــرای نوبــت دوم آب در 
گر آب  کید کرد: ا فروردین رهاسازی می شود یا خیر؟ تأ
در فروردین رهاسازی نشود، پس به چه دلیل اصال این 
کنون در زمین های کشاورزی  نوبت آب را باز کردند؟ ا
گر تحویل آب در نوبت دوم  کشت اتفاق افتاده است و ا
به تأخیر بیفتد، تمام کشت ها از بین می رود، بنابراین 
در نوبــت دوم رهاســازی، آب بایــد تــا اواخر دهــه دوم 

خردادماه برای تکمیل کشت کشاورزان باز بماند.
وی با بیان اینکه در سرشاخه های زاینده رود کمبود 
بارندگــی نداریم، امــا با کمبود حجــم ورودی به ســد 
مواجه هستیم، اظهار کرد: در سرشاخه های زاینده 
به نام آبخیزداری طرح هایی اجراشده که جلوی روان 

آب ها را می گیرند.
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان شهرستان 
اصفهان همچنین به تخلفات صنایــع در این نوبت 
رهاســازی آب اشــاره کــرد و گفــت: در رهاســازی اخیر 
آب که قرار بود هیچ یک از صنایع برداشت آب نداشته 
باشند و تنها به مصرف کشاورزی برسد، فوالد مبارکه 
دریچه های خود را باز و از آب استفاده کرد و یا ذوب آهن 
شــروع بــه آبگیــری دریاچه هــای خــود در حاشــیه 

زاینده رود کرد.
وی درباره اینکــه دلیــل نوســانات اخیــر تحویــل آب 
کشــاورزان برداشــت صنایع بود، گفت: بخشی از این 
نوســانات ممکــن اســت بــه برداشــت آب صنایعــی 
همچون ذوب آهــن و فــوالد مبارکه برگردد و بخشــی 

دیگر به دلیل کاهش بدون برنامه خروجی سد است.
محمدرضایــی با اعتقــاد به اینکــه اعتــراض چندماه 
گذشته کشاورزان شرق اصفهان تغییری در وضعیت 
آنها ایجاد نکــرد، اظهار کــرد: قرار شــد تمام برداشــت 
کننــدگان آب در بخش کشــاورزی، صنایع، خانگی و 
حتی آن بخش آب که در اختیار استان های دیگر قرار 
می گیرد برداشــت های خود را ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش 

دهند، اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان شهرستان 
اصفهــان گفــت: کشــاورزان از مســولین ذی ربــط 
می خواهنــد کــه حقابــه حقابــه داران و حقابــه چند 

میلیون ساله محیط زیست زاینده رود را برگردانند.

فوالد مبارکــه به  عنوان بزرگ تریــن واحد تولیدی و 
صنعتی ایران اسالمی، همت متعالی خود را برای 
آغاز پنج پروژه عظیم ملــی با اعتبار بیــش از ۴۰ هزار 
میلیارد تومان استوار نمود تا عالوه بر ایجاد تحولی 
نوین در عرصه صنعتی کشــور زمینه اشتغال زایی 
بیش  از ۱۲ هزار نفر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
فراهم آورد. چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی ایران اســالمی در شــرایطی گرامی داشــته 
شــد کــه علی رغــم همــه فشــارها و تحریم هــای 
بین المللی، ایران اسالمی برخالف خواست نظام 
ظالم و شــبکه جهانــی، بــا عزمی جــزم و مقاومتی 
بی نظیر همچنان بر این گفتمان اعتقاد و التزام دارد 
که تنها راه غلبه بر فشارها و مشــکالت، اتکا به توان 
نیروهای داخلی، عدم وابستگی، استقالل طلبی، 
رونق تولید و توســل به اقتصاد مقاومتی به عنوان 

نقشه راه توسعه کشور است.
بدیهی است در شرایطی که اراده جامعه بین الملل 
تضعیــف و وابســتگی کشــورهای جهــان ســوم به 
خود اســت، تــالش و همــت مضاعــف در راســتای 
رونــق تولیــد، بهتریــن و منطقی تریــن روش برای 
رفع مشــکالت و خــروج از بن بســت های سیاســی 
و اقتصادی در کشــور اســت و در این راســتا اقتصاد 
مقاومتی در کنار اهتمام و توجه به تولید ملی نسخه 

نجات بخش اقتصاد ایران است.
دهه فجــر در ســال جــاری، فرصت مناســبی برای 
بازخوانی عملکــرد و تــوان صنایــع به ویژه صنعت 
فوالد در رشــد و شــکوفایی و توسعه کشــور بود که 
تقارن برگزاری سومین نمایشــگاه ملی فوالد ایران 
با این ایام، عالوه بر نمایش دانش، اقتدار و عظمت 
توان نیروهای داخلی، تصویری از حقیقت توفیق 
انقالب اسالمی در عرصه مجاهدت اقتصادی را به 
نمایش گذاشــت و عالوه بر ایــن آغاز بهره بــرداری از 
طرح های عظیم ملی، گستره نشــاط اقتصادی و 
تحول صنعتی و تحول صنعتی را دوچندان ساخت.

فــوالد مبارکــه به عنــوان مولــود انقــالب اســالمی و 
بزرگ ترین واحد تولیدی و صنعتی ایران اسالمی، 
همت متعالی خود را برای آغاز پنج پروژه عظیم ملی 
با اعتبار بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان استوار نمود تا 
عالوه بر ایجاد تحولی نوین در عرصه صنعتی کشور 
زمینه اشــتغال زایی بیش از ۱۲ هزار نفر را به صورت 

مستقیم و غیرمستقیم فراهم آورد.
توسعه زیرساخت های انرژی و احداث نیروگاه های 
سیکل ترکیبی و خورشیدی، توسعه زنجیره فوالد و 
متعلقات آن از ابتدا تا انتهای زنجیره در شبکه تولید 
فوالد مبارکه در اقصی نقاط ایران و همچنین توسعه 
زیرســاخت های حمل ونقل در کشور ازجمله این 
طرح هاست که تمامی آن ها با اتکا به توان داخلی و 
عزم و اراده متخصصان ایرانی به سرانجام می رسد و 
به یقین اجرای طرح های یادشده سرفصلی نوین 
برای رونق بخشی به تولید، اقتصاد و معیشت همه 

هم وطنان خواهد بود.
محمد جواد براتی 
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه

نمایشــگاه بین المللی اصفهــان در روزهــای ۲۸ 
بهمن تا یکــم اســفند ۱۴۰۰ میزبــان پانزدهمین 
پزشــکی،  تجهیــزات  تخصصــی  نمایشــگاه 
آزمایشگاهی، دندانپزشکی و شیمیایی خواهد 

بود.
این نمایشگاه که با رویکرد و محوریت پیشگیری 
و مقابله با بیماری کرونا برگزار می شود، شرایطی 
را فراهم مــی آورد کــه ۱۲۵ شــرکت از اســتان های 
مختلــف کشــور، توانمندی هــا، محصــوالت، 
خدمــات و پتانســیل های خــود را بــه نمایــش 

بگذارند.
این نمایشــگاه که با رویکــرد کامال تخصصی برپا 
می شــود، شــرکت های فعال در حوزه تجهیزات 
آزمایشــگاهی )مــواد شــیمیایی آزمایشــگاهی، 
کابینــت ویــژه بــرای  وســایل و دســتگاه ها، 
آزمایشگاه ها، شیشه های آزمایشگاهی(، وسایل 
و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی )دستگاه ها و 
لوازم دندانپزشکی، وسایل بیمارستانی، تجهیزات 
توانبخشی، مهندسی تجهیزات پزشکی، گازهای 
طبــی، محصــوالت اپتیکــی و...(، محصــوالت 
مقابله با بیماری کرونا )تولیدکنندگان الکل و مواد 
ضدعفونی کننده، تولیدکنندگان انواع ماسک، 
دســتکش، گان و...( و تجهیــزات اورژانــس، 
آمبوالنس و امداد و نجــات را گرد هم جمع کرده 
تا جدیدترین محصوالت خود را در معرض بازدید 

عمومی قرار دهند.
بــه گزارش ایســنا، شــرکت هایی از اســتان های 
اصفهــان، تهــران، زنجــان، آذربایجــان شــرقی، 
اردبیل، گلستان و البرز در پانزدهمین نمایشگاه 
تخصصــی تجهیــزات پزشــکی، آزمایشــگاهی، 
دندانپزشکی و شــیمیایی اصفهان که بالغ بر ۱۲ 
هزار مترمربع فضای نمایشگاهی وســعت دارد، 

حضور یافته اند.
حضور برندهای برتر از شش استان کشور، حضور 
پاویون شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و حضور 
پاویون فن بازار به عنوان یکی از زیرمجموعه های 
شرکت شهرک های صنعتی اســتان اصفهان در 
نمایشــگاه، از جمله ویژگی های بارز نمایشــگاه 

امسال به شمار می رود.
از جمله برندهای مطرحی که در این نمایشگاه 
حضور یافته اند می توان به تجهیزات اوحد، تریتا 
صنعت بارمان، ســاینا تجهیزات ســالمت دی، 
صا ایران، پوینــدگان راه ســالمت، بهیار صنعت 
سپاهان، سینا حمد آریا، ایفا فراز آوینا، بهتا دارو 

آفرینش و مهندسی فرا تجهیز سپنتا اشاره کرد.
در کنار این برندها، نمایندگان شرکت های خارجی 
نیز در نمایشــگاه تخصصی تجهیزات پزشــکی، 
آزمایشگاهی، دندانپزشکی و شیمیایی اصفهان 
حضور یافته اند که از آن جمله می توان از ســپهر 
تابان طب )وارد کننده محصوالت دندانپزشکی(، 
آریا سالمت آیریک )واردکننده تجهیزات مصرفی 
پزشکی(، پارنا شیمی )واردکننده مواد شیمیایی 
و آزمایشگاهی(، شــاهکار درمان جهان )واردات 
تجهیــزات پزشــکی(، کامیــاب نــارون )واردات 
تجهیزات پزشــکی(، فرصــان طــب آریــا )واردات 

تجهیزات دندانپزشکی( نام برد.
در کنار این نمایشگاه برنامه های جانبی متعددی 
نیز برپا می شود که از آن جمله می توان به برگزاری 
همایش فن بازار منطقه ای اصفهان و دانشگاه آزاد 
واحد اصفهان، همایش ابزارهای نوین صنعت 
و بررســی آخریــن پژوهش هــای انجــام شــده در 
صنعت تجهیزات پزشکی و همایش معرفی زخم 

و روش های نوین وکیوم تراپی اشاره کرد.
عالقمنــدان به بازدیــد از پانزدهمین نمایشــگاه 
تخصصــی تجهیــزات پزشــکی، آزمایشــگاهی، 
دندانپزشــکی و شــیمیایی می توانند از ســاعت 
۱۰ تــا ۱۸ روزهــای ۲۸ بهمن تا یکم اســفندماه به 
نمایشگاه بین المللی اصفهان واقع در کمربندی 
شرق، روبروی منطقه روشن دشت مراجعه کنند.

مدیرعامــل ســازمان میادیــن میــوه و تره بــار و 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 
گفت: تکمیــل مجتمــع خواروبار بــا ۱۱۱ غرفــه در 
میدان مرکــزی میــوه و تره بار اصفهــان به چرخه 

اقتصادی شهر اضافه خواهد شد.
امیرحسین ماه آورپور  در خصوص احداث مجتمع 
خواروبار در میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان، 
اظهار کرد: ســازمان میادین و مشــاغل شــهری 
به منظــور ســاماندهی و کاهش بــار ترافیکــی در 
خیابان ولی عصر و جهاد این مجتمع خواروبار را 
در میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان، راه اندازی 

کرده است.
وی با اشــاره به تعداد غرفه و هزینه های احداث 
صنفی خواروبار، افزود: این مجتمع دارای ۱۱۱ غرفه 
است به متراژ ۵۹۰ متر و شامل ساختمان اداری و 
انبار تخلیه است که ارزش ریالی این پروژه حدود 

۳۵۰ میلیارد تومان است.
مدیرعامــل ســازمان میادیــن میــوه و تره بــار و 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: فاز اول مجتمع خواروبار دارای 
۴۵ ســوله و غرفه، فاز دوم دارای ۳۶ سوله و غرفه 
و فاز سوم دارای ۳۰ غرفه است که پس از اتمام به 

چرخه اقتصادی شهر اضافه می شود.
وی تصریح کرد: ساماندهی مشاغل شهری امری 
ضروری اســت. وظیفــه اصلی ســازمان میادین 
میــوه و تره بــار و ســاماندهی مشــاغل شــهری، 
ســاماندهی اصنافی اســت که در سطح شهر به 
مرور زمان اســتقرار یافته اند و نــوع فعالیت آن ها 
مشــکالت و مزاحمت هایی برای مردم به وجود 

آورده است.

طرح های توسعه ای فوالد مبارکه، سرفصل تحول و 
نشاط در تولید و اقتصاد ایران اسالمی

نمایشگاه دستاوردهای پزشکی، 
آزمایشگاهی و دندانپزشکی برگزار می شود

مجتمع خواروبار به چرخه اقتصادی اصفهان اضافه می شود

معاون دادستان عمومی و انقالب مرکز استان 
اصفهان گفت: عمده مشکل زاینده رود حقوقی 
است و آنچه امروز نقطه اختالف شده دور ماندن 

از قانون مدنی است.
»امیرحســین حالجی« در جلسه هم اندیشی 
قــرارگاه آب بــا مدیــران ۱۴ دســتگاه اســتانی در 
خصوص احیای دائمی زاینده رود اظهار داشت: 
ماده ۴۴ قانون توزیع عادالنه آب یک سند دم 

دستی است. 
وی با بیان اینکه در حــوزه آب برخــی جریانات 
ریشه در عقاید بومی، شرعی و ملی دارد و موضوع 
مجــری و ناظــر دیده نشــده اســت، ادامــه داد: 
در حوزه زاینــده رود باید طــرح دعوای حقوقی 
صورت بگیرد تا شاهد رفع ابهام از برخی مصارف 
از جمله مصرف شــرب شــویم کــه کامال مبهم 

است.
معاون دادستان عمومی و انقالب مرکز استان 
اصفهــان افــزود: در اجــرای بندهــای مختلف 
از احیــای زاینــده رود دچار اختــالف نظرهایی 
هستیم از جمله در پساب شاهد اختالفاتی بین 
شــهرداری و کشاورزان هســتیم که باید مرجع 

حل اختالف وارد شود.
وی با اشاره به اینکه در منابع و مصارف زاینده رود 
شــاهد یکســری از تخلفــات قانونــی و شــرعی 
هستیم، اعالم کرد: قانون در خصوص مصرف 
مجاز و غیر مجاز داریم اما در عرصه مصرف شبه 
مجاز قانونی دیده نشده است  ضمن اینکه در 
برنامه احیای دائمی زاینده رود ضمانت اجرایی 

استانی و ملی را شاهد نیستیم.
مهــران زینلیــان، معــاون عمرانی اســتانداری 
اصفهان نیز با اعالم اینکه ضمانت اجرایی برخی 
از بندهای مدیریت حوزه زاینده رود فرا استانی 
اســت و در اختیار اصفهان نیست، گفت: قطع 
به یقین نگاه قضایی در این حوزه الزم اســت و 

باید مطالبه گری را از درون استان شروع کنیم.
وی با اشاره به اینکه نگاه حقوقی به مسایل حوزه 
زاینــده رود را دنبــال می کنیــم و در ایــن عرصه از 
کانون وکالی دادگستری دعوت کرده ایم، گفت: 
مقرر شد که در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با حضور دستگاه های مختلف از جمله سپاه، 
پدافند غیرعامل و مجلس به این حوزه رسیدگی 
شود ضمن اینکه طی سه ماه گذشته هیچ گونه 
مجــوزی به صنایــع آب بــر و آالینــده در اســتان 

اصفهان داده نشده است. 
معاون عمرانی استانداری اصفهان از ۳۰۰ راهکار 
احیای زاینده رود در پنج محور خبر داد و افزود: 
جلســات متعددی در ایــن زمینه با حضــور ۱۶ 
دســتگاه مختلــف اســتانی بــه منظــور احیای 

دائمی زاینده رود برگزار شده است.

شــهردار شــهر ورزنه گفــت: در آســتانه ســال نو 
شهرداری ورزنه اقدام به ساماندهی و نورپردازی 
ورودی هــا و خروجی هــای ســطح شــهر کــرده 

است.
حامــد اخگــر اظهــار کــرد: ســاماندهی و تأمین 
روشنایی پل مطهری و میدان شهرداری ورزنه 
در راستای اجرای طرح ساماندهی ورودی های 

شهر و در آستانه سال نو انجام شد.
وی افزود: در قالب این طرح که با اعتباری بالغ 
بــر ۳۰۰ میلیون تومان اجرا شــده اســت، میزان 
روشنایی مســیرهای ورودی و خروجی شهر با 
نصب المان های شهری مناسب، ارتقا پیدا کرد.

شــهردار شــهر ورزنه تصریح کرد: ســه ورودی و 
خروجی اصلی شــهر جهت تمایز و شناســایی 
شهر در شب در مسافت های مختلف و متناسب 

با فضاهای اطراف نورپردازی و زیباسازی شد.

محور دهق- علویجه- اذان به طول ۴۰ کیلومتر 
اولین طرح راهسازی است که هزینه آن به همت 
خیران تامین شده و تا مرحله قشر اساس و ابنیه 

فنی پیش رفته است.
گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما، مرکــز  بــه 
اصفهان؛ معاون مهندسی و ســاخت اداره کل 
راه و شهرســازی اســتان اصفهــان گفــت: برای 
کنــون ۹۵ میلیــارد ریال به  اجرای این محــور تا
همت خیر راهســاز تامیــن و آماده اجرای قشــر 
آسفالت شده است. بهزاد شاهسوندی افزود: 
با تکمیل این محور بخشی از بار ترافیکی استان 
چهارمحال و بختیــاری به نجف آبــاد - دهق - 
علویجه - میمــه - تهران کــه دارای رفــت و آمد 
شبانه روزی حجم زیادی از خودرو های سبک 

و سنگین است، روان تر می شود.

خبر یادداشت

استان

خبر

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان با بیان اینکه 
فریدون شهر پیکره استان اصفهان است، گفت: برای 
برطرف شدن مشکل حاشیه نشینی در اصفهان، باید 
به فریدون شهر رسیدگی کرد و نگاه به مشکالت انقالبی و جهادی باشد.

محمدرضــا جان نثــاری در مراســم تکریــم و معارفــه فرمانــداران 
فریدون شهر، با اشاره به گذشــت ۴۳ از پیروزی انقالب اسالمی، اظهار 
کرد: پس از حکومت امیرالمومنین علی )ع( حکومتی به مانند جمهوری 
اسالمی تشکیل نشد که سلسله مراتب آن بر پایه احکام الهی باشد و بر 

مبنای طاغوت نباشد.

کید بــر جهاد تبییــن در راســتای حفــظ و حراســت از انقالب و  وی بــا تأ
ارزش های نظام، تصریح کرد: ایران اسالمی تنها کشوری است که والیت 

کم آن است و نباید به اصل انقالب خدشه وارد شود. فقیه حا
معاون سیاســی امنیتی اســتانداری اصفهان گفت: نظــام جمهوری 
اســالمی فراز و نشــیب های زیادی دارد، لــذا در تجزیــه و تحلیل ها باید 
مواظب باشیم اصل نظام و انقالب زیر سوال قرار نرود زیرا حضرت امام 
خمینی )ره( کشور را از وابستگی به کشورهای بیگانه نجات داد و به آن 

شرف و عزت بخشید.
وی با بیان اینکه انقالب خدمات زیادی در مناطق محروم کشور از جمله 
فریدن بزرگ انجام داده است، بنابراین نباید اجازه داد به اندازه سرسوزنی 
پرچم انقالب را گرد و غبار بگیــرد، افزود: در طــول دوران انقالب هر کجا 
انقالبی عمل کردیم، موفق شدیم و هر کجا به دنبال تفکرات لیبرالیسم و 

سکوالریسم یا وابستگی های غربی رفتیم، زمین گیر شدیم.
جان نثاری با بیان اینکه در هشت سال گذشته ظرفیت های کشور به 
دلیل منتظر معجزه غربی ها معطل شد، اما کارهای روی زمین مانده 
شدنی است، افزود: الزم است در کشور به شعارهای انقالبی عمل کنیم 

تا انقالب تقویت و در جهان به الگوی اقتصادی تبدیل شود.
فریدون شهر پیکره استان اصفهان است

کید بر اینکه فریدون شــهر پیکره استان اصفهان اســت و برای  وی با تا

برطرف شدن مشکل حاشیه نشینی در اصفهان، باید به فریدون شهر 
رسیدگی کرد، گفت: عقل اداره حکومت ایجاب می کند که درست عمل 
کنیم نه اینکه معلول باشــیم، نباید به گونه ای عمل کرد که مردم این 
منطقه زندگی در حاشیه اصفهان را انتخاب کنند و معضل اجتماعی 

به وجود آید.
معــاون سیاســی امنیتــی اســتانداری اصفهــان اظهــار کــرد: فرماندار 
فریدون شهر نباید همیشــه در اســتان به دنبال حل مشکالت باشد، 
بلکه مسئوالن استان باید به شهرستان سفر کنند و از نزدیک در جریان 

مشکالت قرار گیرند تا مسائل حل شود.
وی با بیان اینکه نگاه به حل مشکالت باید انقالبی و جهادی باشد تا کار 
مفید انجام شود، گفت: هر کسی امید را در دل مردم روشن کند و کمر 

همت برای رفع مشکالت آنها ببندد، انقالبی است.
جان نثاری با بیان اینکه فرماندار متعلق به تمام آحاد مردمی است و باید 
در تصمیم گیری ها با مردم مشورت کند و در میان مردم حضور یابد و از 
نزدیک در جریان مشکالت آنها قرار گیرد، گفت: امید و اعتماد مخدوش 

شده مردم باید برگردانده شود و دل خوشی آنها افزایش یابد.
در ایــن مراســم از خدمــات ۳۰ ماهــه "رضــا صفــری" فرمانــدار ســابق 
فریدون شهر قدردانی و "محمدجواد صفا" به عنوان فرماندار جدید این 

شهرستان معرفی شد.

رئیس واحد گالوانیزه شــرکت فوالد مبارکه با اشــاره 
به اینکه در اردیبهشت سال آینده فاز جدید ورق های 
رنگــی و گالوانیــزه افتتــاح می شــود، گفــت: دانش و 
تخصص را در خدمت ورق های با جرم پوشش پایین به خدمت گرفتیم.

علیرضا گندمکار، رئیس واحد گالوانیزه شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو 
با رادیو فوالد با اشاره به ســالروز بهره برداری خط گالوانیزه، اظهار کرد: 
واحد گالوانیزه شرکت فوالد مبارکه با همت مجموعه فوالد مبارکه اعم 
از واحدهای داخلی و پیمانکاران، در سال ۱۳۸۱ راه اندازی شد و تولید 
محصول گالوانیزه در زمانی که این محصول کمتر در کشور شناخته شده 

بود، اتفاق مهمی را رقم زد.
وی با بیان اینکه دامنه و تنوع محصوالت گالوانیــزه و موارد مصرف 
هریک از گستردگی قابل توجهی برخوردار است، گفت: پایه و اساس 

تولید محصوالت گالوانیزه، پوشش دهی ورق های فوالدی با عنصر روی اســت و در فوالد مبارکه، ورق 
فوالدی در حوضچه  مذاب روی به روش غوطه وری گرم به ورق گالوانیزه تبدیل می شود. ورق ورودی 
به خط تولید ورق گالوانیزه فوالد مبارکه مستقیم از خطوط نورد ســرد اعم از تاندم۵ قفسه ای و نورد دو 

قفسه ای تامین می گردد.
رئیس واحد گالوانیزه شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اینکه ورق ورودی پس ازعبور از بخش شستشو و کوره آنیل 
به منظور رسیدن به خواص مکانیکی مطلوب و همچنین آمادگی برای پذیرش پوشش روی به حوضچه 

مذاب روی وارد می شود، گفت: به طور کلی محصوالت خط گالوانیزه 
فوالد مبارکه به دو بخش تقسیم می شوند؛ ۳۵ تا ۴۰ درصد محصوالت 
خط گالوانیزه به منظــور فروش این محصول در بــازار داخــل و خارج و 
مابقی آن به منظور ادامه سیکل تولید به عنوان ورق ورودی برای خط 

ورق رنگی تولید می شود.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت نامی واحد گالوانیزه و ورق رنگی بالغ بر ۲۰۰ 
هزار تن است، تصریح کرد: در سه سال نخست بهره برداری از این خط 
به ظرفیت اسمی تولید دست یافتیم ولی در سال های اخیر و با توجه 
به نیاز بازار به ورقهای با ضخامت و عرض کمتر، به ۱۹۰ الی ۱۹۵ هزار تن 

رسیده است.
گندمکار با اشــاره به اینکه رکورد تولیــد در این خط ۲۱۵ هزار تن اســت، 
اظهار کرد: بــرای جلوگیــری از ایجاد زنگ ســفید یــا در اصطالح شــوره 
کنش روی بــا رطوبت و هوا  بر روی ورق های گالوانیزه، محلولی بر ســطح ورق اعمال می شــود که مانع از وا
خواهدشد. این محلول تا هفت سال گذشته بر پایه کروم شش ظرفیتی تولید می شد که برای محیط زیست 
ک است که در سالهای اخیر به کروم سه ظرفیتی تغییر یافته تا سالمتی افراد را به خطر  و سالمتی افراد خطرنا
نیندازد. رئیس واحد گالوانیزه و ورق رنگی شرکت فوالد مبارکه، موفقیت های به دست آمده در این خط را 
حاصل تالش کارکنان شرکت فوالد مبارکه دانست و افزود: تکنولوژی تولید ورق های گالوانیزه در دنیا رو به تغییر 

است و محصوالت شرکت فوالد مبارکه از محصوالت مرغوب کشور قلمداد می شود.

معاون استاندار اصفهان: 

نگاه به حل مشکالت باید انقالبی و جهادی باشد

رئیس واحد گالوانیزه شرکت فوالد مبارکه ؛

گالوانیزه شرکت فوالد مبارکه در اردیبهشت آتی افتتاح فاز جدید ورق های 

خبر

خبر

معاون دادستان اصفهان:

عمده مشکل زاینده رود 
حقوقی است

ساماندهی ورودی های 
شهر ورزنه

کیلومتر  احداث ۴۰ 
از راه های استان 
با مشارکت خیران
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جامعه4 1۶ فوریه     2۰22
بیمارستان مجهزتر؛ نیاز کودکان مبتال به سرطان در اصفهان

اصفهــان دارای بیشــترین میزان 
ســرطان در کــودکان بــه دالیــل 
مختلف است و شاید این میزان به 
علت مراجعه بیشتر به اصفهان از استان های همجوار 
باشــد، در حال حاضر تقریبــا روزانه یک کــودک دچار 
سرطان عمل می شود و یک روز در میان هم یک کودک 

مبتال به سرطان خون بستری می شود.
به گزارش  ایمنا، ۸۵ درصد سرطان های کودکان درمان 
قطعــی دارد و شــایع ترین ســرطان در بین کــودکان، 
سرطان خون است. سرطان های کودکان حدود دو 
درصد کل سرطان ها را تشکیل می دهد، شایع ترین 
سرطان ها در بین کودکان سرطان خون است و بعد 
از آن به ترتیب سرطان مغز و سلسله اعصاب مرکزی، 
سرطان های غدد لنفاوی، سرطان های تیغه عصبی، 
سرطان های کلیه، سرطان های استخوان و سرطان 
بافت نرم قرار می گیرند. ماهیت سرطان های کودکان 
با ســرطان های بزرگساالن متفاوت اســت و پاسخ به 
درمان آنها بسیار بهتر از سرطان های بزرگساالن است 
به طوری که امروزه با درمان های به روز و دقیق می توان 
گفت بیش از ۸۵ درصد سرطان های کودکان قطعی و 
به طور کامل درمان می شوند. درمان هایی که امروز 
برای سرطان کودکان انجام می شود، بر پایه داروهایی 
است که بیش از ۵۰ ســال از کشف آنها می گذرد ولی با 
مطالعات بالینــی و کارآزمایی های بالینی پروتکل ها 
اصالح شده و در طی ۴۰ سال گذشته میزان بهبودی 
قطعی سرطان کودکان از کمتر ۲۰ درصد در گذشته، به 

باالی ۸۵ درصد در حال حاضر رسیده است.
در شــهر اصفهان بیمارســتان کودکان امام حســین 
)ع(، یکــی از بیمارســتان های مخصــوص کــودکان و 
آخرین بیمارستان آموزشی درمانی ساخته شده برای 
کودکان است که به همت مرحوم آیت اهلل کمال الدین 
فقیه ایمانــی در ســال ۱۳۸۹ راه انــدازی شــد. این 
بیمارســتان در حــال حاضــر دارای ۱۹۰ تخت اســت و 
طرح توسعه آن با حدود ۳۰۰ تخت در حال انجام است، 
در خصوص میزان شیوع سرطان در کودکان اصفهانی 
و روند تشــخیص و درمان این کودکان و چالش های 
آنها در دوران کرونا با دکتر مهرداد معمارزاده رئیس مرکز 
فوق تخصصی کودکان امام حســین )ع( به گفت وگو 

نشستیم که در ادامه می خوانید.
          سرطان های شایع بین کودکان اصفهانی 

چیست؟
سرطان های کودکان یکی از علت های اصلی مرگ ومیر 

در کودکان زیر پنج ســال اســت و معموال به دو بخش 
تقسیم می شود، یک بخش سرطان احشاء توپر مانند 
سرطان کبد، طحال، مغز، نخاع و موارد دیگر و بخش 
دیگر شیوع سرطان خون در کودکان است. در احشاء 
توپر سرطان مغز و نخاع شایع ترین سرطان هایی است 
که در کودکان وجــود دارد که عمده مراجعه کننده به 
بیمارستان فوق تخصصی کودکان امام حسین )ع( را 
تشکیل می دهد. سرطان کلیه، کبد و سیستم لنفاوی 
و مواردی سرطان ریه هم از دیگر سرطان هایی است که 
در بین کودکان شیوع دارد و تقریبا روزانه یک مورد مبتال 
به سرطان در این بخش های بیمارستان شناسایی 
می شود و تحت عمل جراحی قرار می گیرند و سالیانه 
۲۷۰ تا ۳۰۰ مورد سرطان توپر در بین کودکان وجود دارد.

          ابتالء به سرطان خون در بین کودکان چطور 
است؟

کودکان مبتال به ســرطان خون بیشتر به بیمارستان 
سیدالشــهداء )ع( مراجعه دارنــد و آنجا مورد بررســی 
قــرار می گیرنــد، مطابــق آمارهــا یــک روز در میان این 
بیمارستان یک بیمار جدید ســرطان خون مراجعه 
دارد، ویژگــی ســرطان کودکان ایــن اســت کــه در ۸۰ 
گر تشخیص به موقع و اقدامات درمانی  درصد موارد ا

به هنگام و صحیح از نظر توالــی انجام بگیرد، معموال 
کودکان سرطانی درمان می شوند و تنها ۲۰ درصد باقی 
مانده احتمال دارد با همه اقدامات درمانی که صورت 

می گیرد پاسخ به درمان ندهند.
          میزان ابتالء به سرطان کودکان در اصفهان 

چگونه است؟
مطابــق آمارهــای موجــود کشــوری در حــال حاضــر 
اصفهان یکی از استان هایی است که بیشترین میزان 
ســرطان در کــودکان را دارد، علــت وقوع ایــن اتفــاق 
وابســته به جمعیــت اســتان اســت و از اســتان های 
جنوبی هم کودکان مبتال به سرطان به اصفهان ارجاع 
داده می شــوند، جراحی کودکان در کشــور در هشت 
بیمارســتان صورت می گیرد که چهار بیمارستان در 
تهران و چهــار بیمارســتان دیگــر در اهــواز، اصفهان، 

مشهد و تبریز است.
          روند تشخیص بیماری سرطان در کودکان چه 

مراحلی دارد؟
ســرطان در کودکان یــک کار چند تخصصی اســت و 
اولین کار را همکاران متخصص با معاینه کردن و انجام 
روش هــای رادیولوژی ماننــد ســی تی و ام آرآی انجام 
می دهندتــا نــوع ســرطان تشــخیص داده شــود و در 

مرحله بعد هم مواردی با جراحی قابل درمان اســت 
و همکاران متخصص پاتولوژی نوع تومور را مشخص 
می کننــد و درمان های تکمیلــی ماننــد رادیوتراپی، 
شیمی درمانی و ایمونوتراپی و موارد دیگر برای کودک 

سرطانی شروع می شود.
          چالش های درمان کودکان سرطانی در 

اصفهان چیست؟
مشکلی که در بخش درمان ســرطان کودکان وجود 
دارد این است که متأسفانه داخل کشور بیمارستان 
برخــوردار از همــه تخصص هــا بــرای ارائــه خدمت به 
صورت کامل وجود ندارد، ســال ها تالش بر این بوده 
اســت تــا در مجــاورت ســاختمان بیمارســتان فــوق 
تخصصی کــودکان امام حســین )ع( بخش مجهزی 
برای درمان کامل ســرطان کودکان پیش بینی شود 
و البته زمیــن آن بــه وســعت ۳۰ هــزار متر خریــداری و 
مجوزهای اولیه از وزارت بهداشــت اخذ شده است، 
امســال هم تالش ها بر این اســت که مجوزهــای الزم 
برای عملیاتی شــدن این طرح گرفته شــود. در حال 
حاضر ایــن طــرح در مرحله انجــام مطالعات اســت و 
گر خیران اســتان مســاعدت الزم را داشته باشند در  ا
سه سال آینده امکان راه اندازی این بخش برای ارائه 

کامل خدمات در درمان و بهبودی به کودکان مبتال به 
سرطان فراهم می شود.

          خانواده های کودکان سرطانی چه مشکالتی 
دارند؟

برای انجام رادیوتراپی، فیزیوتراپی و شــیمی درمانی 
واقعــا خانواده هــا با مشــکل مواجه هســتند چــرا که 
برای این موارد باید به بیمارستان سیدالشهدا مراجعه 
کنند، در شرایط فعلی امور اخذ مجوز داشتن چنین 
بخش هایی در بیمارستان امام حســین )ع( صورت 
گرفته اســت اما مشــکالت مالی برای ادامه راه اندازی 
بخش های توسعه ای پیش بینی شــده وجود دارد، 
باید وزارت بهداشت ردیف بودجه به این کار اختصاص 
دهد و با همکاری خیران این طرح زودتر شروع شود تا 
اختصاص ردیف های بودجه ای هم عملیاتی شود، 
امکان کار کردن در ردیف پروژه های »چهل شصت« 
بــر روی ایــن برنامــه وجــود دارد، یعنــی چهــل درصد 
بودجه این پروژه را دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان 
تأمین کند و شــصت درصد مابقــی را خیران اســتان 

تأمین کنند.
          روش های درمانی جدید تا چه اندازه برای 

بهبود کودکان موفق بوده است؟
درمان ها و انجام اعمال جراحی برای کودکان سرطانی 
در بیمارستان فوق تخصصی امام حسین )ع( انجام 
می شــود اما برای انجام رادیوتراپی و شیمی درمانی، 
بیماران به بیمارستان سیدالشهداء )ع( ارجاع داده 
می شوند، مشکل اصفهان این است که بیماران برای 
انجام رادیوتراپی بیمارستان ها در صف های طوالنی 
در نوبــت می مانند و مشــکالت پیگیــری راه انــدازی 
بخش جدید برای ارائه خدمات به کودکان سرطانی 
و گرفتــن مجوزهــا همچنــان وجــود دارد و برای ایــن 
بخش راه اندازی سه دستگاه رادیوتراپی ویژه کودکان 
کراتی هــم با ســازمان های  مدنظــر اســت، اخیــرا مذا
پشتیبان در تهران انجام شده است تا در قسمت »یون 
درمانی« مخصوص کودکان سرطانی در اصفهان هم 

سرمایه گذاری شود.
          درمان کودکان مبتال به سرطان در بیمارستان 

سیدالشهدا )ع( چگونه است؟
در حــال حاضــر ۳۸ تخت بیمارســتانی برای بســتری 
کودکان سرطانی در بیمارستان سیدالشهدا )ع( وجود 
دارد، بــا توجه به اینکــه روند شــیمی درمانی کــودکان 
سرطانی برخالف بزرگساالن نیازمند بستری یک ماهه 
در بیمارستان است و این تعداد تخت بیمارستانی برای 

ارائه خدمات به کودکان سرطانی به هیچ عنوان پاسخگو 
نیست، اصفهان نیازمند بیمارستانی با برخورداری از 
۲۵۰ تخت بیمارستانی برای انجام شیمی درمانی داخل 
نخاعی و تخت بیهوشی برای کودکان سرطانی است 
تا کودکانی که رادیوتراپی می شوند برای بیهوشی آنها 
مشکلی وجود نداشته باشد و تیم متخصص جراحان 
کودکان بتوانند این گروه از کودکان مبتال به ســرطان را 

بدون هیچ مشکلی جراحی کنند.
          در دوران کرونا چه چالش هایی برای درمان 

کودکان سرطانی داشتید؟
گانــه ای در  کرونایــی ســرویس های جدا کــودکان 
بیمارستان فوق تخصصی امام حسین )ع( دارند، سه 
گانه اورژانس، آی سی یو و بخش بستری  بخش جدا
مخصوص ارائه خدمات درمانی به کودکان کرونایی 
است و این بخش از مسیر بیماران عادی مجزا است، 
در دوران کرونا برای ارائه خدمات درمانی به بیماران 
سرطانی و سایر ناهنجاری ها در بین کودکان هیچ گونه 
اختاللی ایجاد نشده است و خدمات درمانی به کودکان 
بیمار انجام می شود، حتی در موج های مختلف کرونا 
که در اصفهان اتفاق افتاد خدمات درمانی اورژانسی 
و جراحی به کودکان ســرطانی در بیمارستان به طور 

مستمر ادامه داشته و قطع نشده است.
          به خانواده های دارای کودکان مبتال به 

سرطان چه توصیه ای دارید؟
ســرطان بیمــاری فلج کننــده ای اســت و والدینی که 
کودک آنها مبتال به سرطان می شود هر دو از کار و زندگی 
روزمره بــاز می مانند و اولیــن دغدغــه و چالش اصلی 
زندگی آنها عالوه بر رسیدگی به کودک مبتال به سرطان، 
پیدا کردن مرکزی مناسب برای ارائه خدمات بهینه 

درمانی به فرزندشان است.
امیدوارم خیران استان مساعدت های الزم برای فراهم 
کردن بیمارســتانی مجهزتر در مجاورت بیمارســتان 
فــوق تخصصــی امــام حســین )ع( اصفهــان داشــته 
باشند، راه اندازی بخش جدیدی بنام »بیمارستان 
امید کــودکان« متشــکل از ســه بخــش خواهــد بود، 
یک بخش برخوردار از ۲۵۰ تخت بیمارستانی، بخش 
دیگر رادیوتراپی با مجوز سه دستگاه و بخش بعدی 
برای نگهداری و بازتوانی آن دسته از کودکان مبتال به 
سرطانی اســت که به درمان پاسخ نمی دهند، قطعا 
راه اندازی این بیمارستان برای خدمات درمانی بهینه 
به کودکان سرطانی و کاهش دغدغه ها و آالم والدین 

آنها بسیار مؤثر است. 

خبر

خبر

بین الملــل  امــور  و  ارتباطــات  مدیــرکل 
شــهرداری اصفهــان گفــت: ســعی داریــم با 
ح میــز خدمــت در مکان هــای  اجــرای طــر
پرتــردد، مراجعــه مــردم بــه بخش هــای 
مختلــف نهادهای شــهری را کاهش دهیم 
تــا آنها بــه صــورت رودررو مشــکالت خــود را 
بــا مســئوالن در میــان بگذارنــد و مدیریــت 
شــهری نیــز بتوانــد راهــکاری بــرای رفــع 

مشکالت در نظر بگیرد.
ســید علــی معرک نــژاد در برنامــه رادیویــی 
"صدای شهر" ضمن تبریک اعیاد ماه رجب 
و ســالروز میــالد امــام علــی )ع(، اظهــار کرد: 
همه خدمات و برنامه هــا در حوزه مدیریت 
شــهری در راســتای ایجاد رضایــت بــرای 
شــهروندان اســت؛ چرا که ما خــود را خادم 
مردم می دانیم، بنابراین تمام اقدامات باید 

با رویکرد ارائه خدمات انجام شود.
ادامــه داد: در مجموعــه مدیریــت  وی 
شهری در صدد هستیم راه تعامل با مردم را 
سریع تر، شفاف تر و نزدیک تر کنیم و در این 
راســتا اقداماتــی همچون ایجــاد ســامانه 
۱۳۷ و دیدارهای مردمی شــهردار و مدیران 
شــهری با مردم در روزهای دوشــنبه انجام 

شده است.
بین الملــل  امــور  و  ارتباطــات  مدیــرکل 
کــرد:  خاطرنشــان  اصفهــان  شــهرداری 
ح میــز خدمت  ســعی داریــم بــا اجــرای طــر
در مکان هــای پرتــردد، مراجعــه مــردم بــه 
بخش هــای مختلــف نهادهــای شــهری 
را کاهــش دهیــم تــا آنهــا بــه صــورت رودررو 
مشــکالت خــود را بــا مســئوالن در میــان 
بگذارنــد و مدیریــت شــهری نیــز بتوانــد 

راهکاری برای رفع مشکالت در نظر بگیرد.
راهپیمایــی  از  پــس  بیان این کــه  بــا  وی 
بیست ودوم بهمن ماه، همراه با برگزاری نماز 
جمعه میز خدمت ادارات برگزار شد، تصریح 
کــرد: شــهرداری اصفهــان نیــز میــز خدمت 
خــود را برپا کــرد که با اســتقبال شــهروندان 
روبه رو شد و با مطرح شدن بعضی مشکالت 
از ســوی شــهروندان بــا مدیــران شــهری، 

راهکارهایی برای رفع آنها ارائه شد.
معرک نــژاد اضافه کــرد: تــالش می کنیم میز 
خدمــت را بــه نقــاط مختلــف شــهر تســری 
دهیم تا راه های ارتباطی مردم و مســئوالن 

شهری ارتقا یابد.
وی بــا بیان این کــه اداره کل ارتباطــات و 
امــور بین الملل وظیفه خــود را ایجــاد راهی 
بــرای انتقــال نظــرات و مشــکالت مــردم به 
مســئوالن و ارســال بازخورد آن از مسئوالن 
به مردم می داند، اضافه کرد: از شــهروندان 
دعوت می کنیم از سامانه ۱۳۷ به عنوان یک 
سامانه هوشمند، همیشه در دسترس، به 
صورت ۲۴ ساعته برای انتقال نظرات خود 

به مدیریت شهری استفاده کنند.
بین الملــل  امــور  و  ارتباطــات  مدیــرکل 
کنــار میــز  شــهرداری اصفهــان افــزود: در 
خدمت، سامانه ۱۳۷ و ایجاد کارتابل هایی 
همچــون کارتابــل ویــژه شــهردار اصفهــان 
و کارتابــل ویــژه بانــوان بــه تحکیــم جایگاه 
شــهروندان در مشــارکت و مدیریــت شــهر 

کمک می کند.

مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان 
گفت: بــرای حمایــت از ۵ هزار فرزنــد بدون 
حامی به مشــارکت مردم نیکوکار اصفهانی 

نیازمند هستیم. 
ع گفت: ایتــام و فرزنــدان نیازمند   کریــم زار
تحت حمایت کمیته امداد اصفهان اماناتی 
هســتند کــه بســیاری از آن ها با مســاعدت 
ج عالی شــغلی، تحصیلی و  خیران به مــدار

اجتماعی می رسند.
کنــون ۹۳ هــزار و ۲۰۹ حامی نیکــوکار،  هــم ا
حمایــت از ۲۴ هــزار و ۲۴۰ یتیــم و کــودک 
نیازمند تحت حمایت کمیته امداد استان 
کرام ایتام و محســنین  اصفهــان را در طرح ا

برعهده دارند.
برای حمایت از پنج هزار فرزند بدون حامی و 
فرزندانــی کــه ســرانه های کمتــر از ۱۰۰ هــزار 
تومان دریافت می کنند، به مشارکت مردم 
نیکــوکار اصفهانی کــه همــواره در کار خیر و 
احسان از مسئوالن جلوتر هستند، نیازمند 
هســتیم.او می گویــد نیکــوکاران اصفهانــی 
می تواننــد  همزمــان در ایام میــالد حضرت 
 علــی )ع( بــا ثبت نــام در ســامانه اینترنتی
 ekram.emdad.ir حمایت ایتام و فرزندان 

نیازمند موردنظر خود را برعهده بگیرند.

 مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اصفهان:

"میز خدمت" 
جایگزین مراجعه مردم 

به نهادهای شهری

نیاز به کمک برای حمایت 
از ۵ هزار فرزند بدون حامی 

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۹۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ هیات دو آقای محمد صادقی به شناسنامه شماره 
۹۶۲ کدملی ۱۲۸۹۳۴۴۲۰۵ صادره اصفهان فرزند علی بصورت ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ۲۵۱/۱۲ 
ک شماره ۲۵۷ فرعی از ۴۵۲ فرعی از ۴۵۲ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و  مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق قباله عادی مع الواسطه از مالکیت رسمی صدیقه گوهریان موضوع سند انتقال  امال
گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۳۶۹۸، ۵۲/۱۲/۱۹ دفتر ۱۰۳ اصفهان وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند  ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در  می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
ک شمال  انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

اصفهان موسوی - ۱۲۷۷۶۶۱ / م الف

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۳۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ هیات یک آقای مهدی طاالری به شناسنامه شماره 
۹۳ کدملی ۱۲۱۹۹۵۰۲۴۶ صادره گلپایگان فرزند مجتبی بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
ک  ک شماره ۸۷ فرعی از ۱۴۰۳۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال ۱۴۱/۰۹ مترمربع از پال
شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و استشهادیه محلی مع الواسطه از مالکیت خانم فاطمه ناقه مورنانی 
گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب  ک الکترونیکی ۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۲۶۰۳۳۲۲۳ وا موضوع دفتر امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال  اعتراضی 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: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ - رییس اداره ثبت اسناد و 

ک شمال اصفهان موسوی -  ۱۲۷۸۴۷۲ / م الف امال

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۱۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ هیات چهار خانم زهره قاسمی به شناسنامه شماره 
۵ کدملی ۵۴۱۹۷۰۴۲۷۷ صادره سده لنجان فرزند احمدرضا بصورت ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
ک شمال اصفهان  ک شماره ۱۵۱۸۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال ۵۹/۲۶ مترمربع از پال
طبق مبایعه نامه عادی و مع الواسطه از مالک رسمی حسین جمدی موضوع سند مالکیت ذیل صفحه ۳۷۷ 
گهی می شود. درصورتی  گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ دفتر ۴۹۶ وا
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان  آ
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: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷، تاریخ انتشار 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۸۳۷۳ / م الف نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۶۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ هیات سه آقای حجت دهدار به شناسنامه شماره 

۳۰۰ کدملی ۴۱۷۲۰۲۸۷۶۴ صادره الیگودرز فرزند عبدالرحمن بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به 
ک شماره ۲۶۳ فرعی از ۱۵۱۷۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد  مساحت ۳۸ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و مع الواسطه از مالکیت رسمی سیدجعفر امامی نجفی  و امال
گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب  دهکردی موضوع سند مالکیت ذیل صفحه ۱۹۶ دفتر ۲۲۲ بوده وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال  اعتراضی 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: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ - رییس اداره ثبت اسناد و 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۸۶۱۱ / م الف امال

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۶۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ هیات یک خانم سمانه مهدی پور به شناسنامه 
شماره ۱۳۵ کدملی ۱۲۸۹۰۹۵۳۰۲ صادره اصفهان فرزند محمدعلی بصورت ششدانگ یکباب ساختمان 
ک شماره ۴ فرعی از ۱۴۴۵۷ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت  به مساحت ۱۴۶/۵۵ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۳۱۶۳۳، ۹۲/۹/۲۷ دفتر  اسناد و امال
گهی می شود.  ۱۳۷ اصفهان تایید گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان  انتشار اولین آ
الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
ک شمال  نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

اصفهان موسوی - ۱۲۷۸۳۴۵ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۴۰۰۳۷۲۸، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵، برابر رای شماره ۳۶۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکیت آقای محمد دری برنجگانی 
به شناسنامه شماره ۷۱ کدملی ۶۲۰۹۶۸۱۴۶۸ صادره فرزند علی کرم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
ک شماره ۶۸ فرعی از ۴۴۸۳ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ حوزه ثبت ملک  ۱۱۱/۳۳ مترمربع مفروزی از پال
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه ازطرف خانم محترم سخنی دستجردی فرزند حاجی 
گهی  آقا )مالک رسمی( خریداری شده 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 می توانند 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت  از تاریخ انتشار اولین آ
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 
ک جنوب  اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ - مهدی شبان رییس ثبت اسناد و امال

اصفهان - ۱۲۷۸۳۷۵ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۶۰۰۱۳۹۹، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳، برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۶۰۰۱۲۸۳، ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن بیات فریدنی فرزند رحیم 
بشماره شناسنامه ۵۴۹۰۰۳۲۰۰۶ صادره تیران در یک واحد دامداری به مساحت ۲۰۰۵ مترمربع واقع در 
روستای مبارکه ۲۴ اصلی بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای نوروزعلی بیات فریدنی 
گهی می شود درصورتی که  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 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: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷، تاریخ انتشار 
ک تیران - ۱۲۷۷۱۴۰ / م الف نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ - سیدمحمدحسن مصطفوی رییس ثبت اسناد و امال

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۱۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ هیات چهار خانم فاطمه دهقانی حبیب آبادی 
به شناسنامه شماره ۱۲ کدملی ۱۱۱۱۵۴۷۴۶۷ صادره فالورجان فرزند حسین بصورت ششدانگ یک باب 
ک شماره ۱۳۸۸۳ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد  خانه به مساحت ۶۴/۰۵ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۴۳۷۶۶ مورخ ۶۰/۳/۳۱ دفتر  و امال
۳۶ اصفهان و موردثبت صفحه ۲۰۵ دفتر ۱۶ اداره جنوب تایید گردید. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۸۹۶ 
مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ هیات دو آقای اصغر بقولی زاده به شناسنامه شماره ۳۱۵ کدملی ۱۲۸۴۴۴۸۵۶۸ صادره 
اصفهان فرزند محمدعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب به مساحت ۹۵/۵۱ مترمربع از 
ک شمال اصفهان طبق مبایعه  ک شماره ۱۵۱۵۱ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال پال
نامه عادی و مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۷۲۵۰۴، ۶۸/۹/۱۶ دفتر ۳۶ اصفهان موردثبت 
ک گردید. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۸۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ هیات دو  صفحه ۱۰۴ و ۱۰۷ دفتر ۷۱۹ امال
کبر نسبت به سه  خانم ناهید زمانی به شناسنامه شماره ۹۸۵ کدملی ۱۲۸۵۶۵۰۲۹۸ صادره اصفهان فرزند ا
ک شماره ۱۳۸۸۳ اصلی واقع در اصفهان  دانگ مشاع از ششدانگ یکباب به مساحت ۹۵/۵۱ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۴۳۷۶۶  بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
مورخ ۶۰/۳/۳۱ دفتر ۳۶ اصفهان و موردثبت صفحه ۲۰۵ دفتر ۱۶ اداره جنوب تایید گردید. لذا به منظور اطالع 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره  متقاضی 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: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ - رییس اداره 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۷۴۳۹ / م الف ثبت اسناد و امال

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۴۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ هیات دو آقای علیرضا آقایاری به شناسنامه شماره 
۸ کدملی ۱۱۵۹۸۴۱۸۱۰ صادره فریدن فرزند خیرعلی بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۹۰/۱۰ 
ک شمال  ک شماره ۴۵ فرعی از ۱۵۱۷۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال مترمربع پال
اصفهان طبق مبایعه نامه عادی از مالک میرزامسعودخان شیروانی موضوع اظهارنامه ثبتی بوده که مع 
گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب  الواسطه ازطرف سعید شیروانی احد از ورثه فضل اله به متقاضی وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال  اعتراضی 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: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ - رییس اداره ثبت اسناد و 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۸۶۷۶ / م الف امال

آگهی



سال پنجم - شماره 13۵۴

چهارشنبه  27  بهمن 1۴۰۰ - 1۴ رجب 1۴۴3

5 1۶ فوریه     2۰22 رفهنگ

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

خ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ آقای عباس رضائی برزانی به  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۱۳۰ مور
شناسنامه شماره ۱۷ کدملی ۱۲۹۰۲۰۸۸۶۷ صادره فرزند نصراله بصورت ششدانگ 
ک شماره ۱۳۹۰۰ اصلی واقع  یک باب ساختمان به مساحت ۲۱۳/۷۵ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی  در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
خ ۹۸/۱۲/۲۵ دفتر ۴۳۴ اصفهان لذا به منظور اطالع  موضوع سند انتقال ۱۵۷۰۶ مور
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت  عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان  آ
گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس  له ابتدای خیابان پروین جنب بازار  میدان ال
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  ۱۴۰۰/۱۱/۱۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

شمال اصفهان موسوی - ۱۲۶۹۳۴۴ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۷۳۳۲، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۶، ۱( رای هیات: باتوجه به 
خ  تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند شماره ۱۰۹۹۷۱ مور
خ ۹۰/۱۲/۱۵ دفتر ۷۳  ۸۱/۵ دفتر ۶۳ خمینی شهر و سند شماره ۲۱۰۰۱۰ مور /۷
خمینی شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی 
که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک 
گردیده و  رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز 
ع بودن تصرفات  کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمناز بررسی های محلی 
متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم محمدعلی پریشانی فروشانی به شناسنامه 
شماره ۸۱۱ کدملی ۱۱۴۱۶۹۱۳۵۳ صادره فرزند عباسعلی در ششدانگ یکباب خانه به 
ک شماره ۸۴ فرعی از ۸۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴  مساحت ۱۳۲/۴۸ مترمربع پال
حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به 
ک ثبتی ۸۰ اصلی، شرقا در ۴  کی متقاضی با پال طول ۵/۳۳ متر دیواریست به دیوار اشترا
قسمت که قسمت دوم شمالی محسوب است اول و دوم و سوم به طولهای ۱۷/۹۲ متر 
ک ثبتی ۸۰/۸۴ باقیمانده و چهارم  کی با پال و ۳/۶۴ متر و ۰/۵۴ متر دیواریست اشترا
به طول ۳/۰۸ متر درب و دیواریست به کوچه بن بست احداثی، جنوبا به طول ۹/۲۴ 
ک ثبتی ۸۰/۸۴ باقیمانده، غربا به طول ۲۱/۵۸ متر دیوار  متر دیواریست به زمین پال
ک ثبتی ۸۰/۸۴ باقیمانده، حقوق ارتفاقی ندارد. رای هیات: باتوجه به  به دیوار پال
خ ۸۱/۵/۷  تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل سند شماره ۱۰۹۹۵۱ مور
خ ۹۰/۱۲/۱۵ و مالحظه نقشه ملک و  دفتر ۶۳ خمینی شهر و سند شماره ۲۱۰۰۱۰ مور
گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی 
نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات 
متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم  از عدم تعارض و بالمناز
مهناز حاجیان فروشانی به شناسنامه شماره ۲۰۶۸۱ کدملی ۱۱۴۰۲۰۶۳۶۲ صادره 
ک شماره  فرزند براتعلی در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۹۶/۵۰ مترمربع پال
۸۴ فرعی از ۸۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید 
و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۵/۴۶ متر دیواریست به 
کی قدیمی متقاضی با مجاور در حد شمالی، شرقا اول به طول ۶/۴۴ متر  دیوار اشترا
ک ۸۰/۸۴ باقیمانده و دوم به طول ۱۱/۸۲ متر دیواریست به  کی با پال دیواریست اشترا
ک ۸۰/۸۴ باقیمانده، جنوبا در ۳ قسمت که قسمت دوم شرقی محسوب میشود  پال
اول و دوم به طول های ۱/۶۹ متر و ۰/۵۴ متر درب و دیوار است به کوچه بن بست 

ک ثبتی ۸۰/۸۴ باقیمانده، غربا به  کی با پال سوم به طول ۳/۶۴ متر دیواریست اشترا
ک ثبتی ۸۰/۸۴ باقیمانده، حقوق ارتفاقی  کی با پال طول ۱۷/۹۱ متر دیواریست اشترا
ندارد. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه به موجب 
خ ۸۱/۵/۷ دفترخانه ۶۳ خمینی شهر و سند شماره ۲۱۰۰۱۰  سند شماره ۱۰۹۹/۵۱ مور
خ ۹۰/۱۲/۱۵ دفترخانه ۷۳ خمینی شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  مور
منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک 
موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت 
به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم حسن پریشانی  و بالمناز
به شناسنامه شماره ۱۱۳۰۳۴۹۴۱۱ کدملی ۱۱۳۰۳۴۹۴۱۱ صادره فرزند عباسعلی در 
ک شماره ۸۴ فرعی از ۸۰ اصلی واقع در  ششدانگ به مساحت ۲۵۹/۴۰ مترمربع پال
اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر 
ک ثبتی ۸۰/۸۴ باقیمانده دوم به  می نماید. شماال اول به طول ۹/۲۴ متر به دیوار پال
طول ۱/۸۳ متر دیواریست به کوچه بن بست، شرقا اول به طول ۳/۰۴ متر دیواریست 
ک ۸۰/۳۰۳ سوم به  به کوچه بن بست احداثی دوم به طول ۱۷/۴۱ متر به دیوار پال
ک ثبتی ۸۰/۳۰۳ مجزا شده از ۸۰/۸۴، جنوبا به طول  طول ۲/۸۷ متر دیواریست به پال
۱۰/۸۹ متر درب و دیواریست به حریم جوی صحرایی، غربا در ۳ قسمت که قسمت دوم 
ک  کی با پال جنوبیست به طولهای ۵/۰۷ متر و ۰/۳۲ متر و ۱۸/۰۵ متر و دیواریست اشترا
ثبتی ۸۰/۸۴ باقیمانده، حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه اجرائی آن 
ک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت  مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امال
به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ - رییس اداره ثبت 

ک خمینی شهر نبی اله یزدانی - ۱۲۶۹۱۹۴ / م الف اسناد و امال

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

شماره: ۱۳۹۸۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۹۵۶۶، تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
کنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات  ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با حضور امضا
تشکیل و پرونده کالسه ۱۳۹۸۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۲۵۹ مربوط به تقاضای آقای/خانم 
مهدی احمدی رنانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه 
ک شماره ۱۷۲۵ فرعی از ۷۵ اصلی واقع در بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر  پال
تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات 
و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی 
ح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه  را اعالم و به شر
ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل مع الواسطه از مالکیت عزیزاهلل شفیعی ثبت 
در صفحه ۳۰۸ دفتر ۲۰۴ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ 
وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال 
ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا 
ع بودن  احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمناز
تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم مهدی احمدی رنانی به شناسنامه 
شماره ۷۰۸ کدملی ۱۲۹۰۶۶۶۳۸۵ صادره فرزند غالمعلی نسبت به ششدانگ یکباب 
ک شماره ۱۷۲۵ فرعی از ۷۵ اصلی واقع در  کارگاه به مساحت ۳۶۴/۱۹ مترمربع پال
دستگرد بخش ۱۴ اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود 
ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۹/۰۵ متر درب و دیواریست به گذر، شرقا به طول 
ک ۷۵/۱۷۲۵ باقیمانده، جنوبا به طول ۹/۰۷ متر دیوار  ۴۱/۹۸ متر دیواریست به پال
ک ۷۵/۱۷۲۵  ک ۷۵/۱۷۲۶، غربا به طول ۳۹/۳۱ متر دیواریست به پال به دیوار پال
باقیمانده، حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد 

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

خمینی شهر نبی اله یزدانی - ۱۲۶۹۲۹۹ / م الف

گهی فقدان سند مالکیت آ
شماره: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۳۰۰۱۸۲۴۱، خانم پریسا معین  فرزند منصور طبق درخواست 
خ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ و باستناد دو برگ استشهاد  وارده به شماره ۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۳۰۰۳۱۷۴۱ مور
محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی است  که سند مالکیت یک 
ک ثبتی شماره ۱۹۳۷ واقع در  قطعه یک  نجف آباد بخش  دانگ مشاع از ششدانگ پال
ک ذیل ثبت ۱۰۴۶۳۲ و شماره  یازده  ثبت اصفهان که در صفحه ۳۹  دفتر ۴۳۴ امال
چاپی ۲۷۹۵۴۲  بنام پریسا معین  فرزند منصور ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله 
دیگری هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگاری 
مفقود شده است. چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
گهی می شود که هرکس  تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب آ
گهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند  مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آ
گهی تا ده روز به این اداره مراجعه و  مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آ
اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
گر ظرف مهلت مقرر اعتراضی  صورتمجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. ا
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 
به متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ - حجت اله کاظم زاده 
اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف محسن نساج نجف 

آبادی - ۱۲۷۶۷۳۹/ م الف

گهی فقدان سند مالکیت آ
شماره: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۳۰۰۱۸۱۰۲، خانم زهره قادری فرزند غالمعلی طبق درخواست 
خ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ و باستناد دو  برگ  وارده به شماره ۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۳۰۰۳۱۶۷۴ مور
استشهاد محلی که هویت و امضاشهود رسما گواهی شده مدعی است  که سند مالکیت 
ک ثبتی شماره ۳ فرعی از ۵۰۷ اصلی واقع در  قطعه یک   یک دانگ مشاع از ششدانگ پال
ک ذیل ثبت ۹۸۱۳۰  نجف آباد بخش یازده  ثبت اصفهان که درصفحه ۳۳  دفتر ۴۰۲ امال
بنام زهره قادری فرزند غالمعلی ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری هم انجام 
نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگاری مفقود شده است. 
چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی 
گهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله  ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب آ
گهی ذکرشده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود  )غیر از آنچه در این آ
گهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن  باشد از تاریخ انتشار این آ
ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
گر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض  به ارایه کننده مسترد گردد. ا
اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف محسن نساج نجف آبادی - ۱۲۷۶۷۳۶/ م الف

گهی مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  آ
ک اردستان رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امال

آرا که دراجرای ماده یک قانون مذکور ارسال هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 
گردیده و دراجرای ماده ۳ قانون مذکور در ۲ نوبت  ک اردستان صادر  اسناد و امال
گهی میشود تا شخص  کثیراالنتشار محلی آ به فاصله ۱۵ روز ازطریق روزنامه های 
گهی ظرف مدت ۲ ماه  یا اشخاصی که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آ

ک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از  اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امال
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان 
تسلیم نمایند. در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است. 
گواهی تقدیم  که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد و یا معترض  در صورتی 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارایه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند 
مالکیت مینماید. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
خ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ آقای مسعود عامری فرزند  ۱( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۳۲۰۰۰۳۱۳ مور
ک  محمد کدملی ۱۱۸۹۸۸۶۹۰۱ ششدانگ یک باب دامداری واقع در مزرعه ومکان پال
۶۴ اصلی علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت ۳۸۵۰ مترمربع مالک 
رسمی مشاعی تاریخ انتشار اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷، تاریخ انتشار دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ - ذبیح 

اله فدائی اردستان مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اردستان - ۱۲۷۷۲۷۶ / م الف

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

خ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ آقای خسرو زارعی به شناسنامه  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۶۰۱ مور
شماره ۶۴۸ کدملی ۱۲۸۳۹۴۰۴۹۳ صادره اصفهان فرزند رضا بصورت ششدانگ 
ک شماره ۷۰ فرعی از ۹۹ اصلی  یکباب ساختمان به مساحت ۱۱۷/۱۷ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان خریداری برابر  واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امال
قباله عادی مع الواسطه از مالکیت صدیقه جعفری دلیگانی موضوع سند انتقال 
خ ۵۱/۱۰/۵ دفتر یک اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  ۵۹۴۵۴ مور
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
له ابتدای  ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان ال
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: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷، تاریخ انتشار 
ک شمال اصفهان موسوی  نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

-۱۲۷۸۱۳۲ / م الف

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیاتهای  صادره  آرا  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و  مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گهی  ح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ ک موردتقاضا به شر امال
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را  داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ  به اداره ثبت اسناد و امال
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. ردیف ۱( رای 
شماره ۱۳۲۸۲، ۱۴۰۰/۱۱/۳ هیات اول آقای حسین عبدالهی به شناسنامه شماره 
۱۲۵۶ کدملی ۶۲۱۹۳۷۱۶۵۸ صادره فرزند نصراله در ششدانگ یک باب ساختمان به 
ک شماره ۲۸ اصلی واقع در اصفهان بخش  مساحت ۱۱۴/۳۶ مترمربع قسمتی از پال
۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت اسماعیل رضائی کوجانی از سند شماره 
خ ۱۳۴۷/۸/۲۰ دفترخانه شماره ۸۶ اصفهان از موردثبت صفحه ۲۶۸  ۳۶۵۸۷ مور
ک تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷، تاریخ انتشار نوبت  الی ۲۷۱ دفتر ۵۴ امال
ک غرب اصفهان -  دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ - شهریاری رییس منطقه ثبت اسناد و امال

۱۲۷۷۶۸۳ / م الف

آگهی

همه خوشنویسان به امیرالمومنین )ع( اقتدا می کنند
همه خوشنویسان به امام علی )ع( 
اقتــدا می کنند و ایــن ارادتی اســت 
که ما به ایشــان داریــم. همزمان با 
نشست تخصصی خط بنایی با موضوع »رمزگشایی 
دو نگاره چهارعلی )ع( مدرسه نیم آورد اصفهان و شش 
علی )ع( مســجد جامع یزد« که از ســوی حوزه هنری 
اســتان اصفهــان و بــا حضــور »حمیدرضا کشــاورزی 
میاندشتی« در عمارت تاریخی سعدی اصفهان برگزار 
شد، از کتاب و نمایشگاه آثار این پژوهشگر و طراح خط 
بنایی با عنوان »نقش ارادت« که به طراحی اســامی و 
القاب حضرت علی )ع( اختصاص دارد نیز رونمایی شد. 
حمیدرضا کشاورزی میاندشتی هنرمند و پژوهشگر 
خط بنایی متولد بهمن ماه ۱۳۵۰ در شــهر ری است؛ 
وی دانش آموخته کارشناسی صنایع دستی از دانشگاه 
شیراز و کارشناسی ارشــد هنر اسالمی با گرایش سفال 
و سرامیک از دانشگاه کاشان است. آنچه می خوانید 
گفت وگویــی بــا حمیدرضــا کشــاورزی میاندشــتی، 
پژوهشگر و طراح خط بنایی و مؤلف کتاب های »بنای 
خط« و »بنــای قلــم« درباره این نشســت تخصصی و 

کتاب و نمایشگاه »نقش ارادت« است.
          دلیل انتخاب مدرسه نیماورد و مسجد جامع 

یزد چه بوده است؟
کتیبه ای شش ضلعی به نام شش علی در مسجد جامع 
یزد وجود دارد که موضوع اصلی ما است. از آنجایی که 
روش ترسیم کتیبه های گردان، فرمول دارد، می توانید 

از داخل کتیبه شش ضلعی، کتیبه چهار ضلعی و پنج 
ضلعی نیز درآورید. همچنین مشــاهده کردیــم که در 
مدرسه نیم آورد نیز کتیبه چهار ضلعی وجود دارد و این 
موضوع مورد نظر قرار گرفت که می توانیم کتیبه پنج 
ضلعی و هشت ضلعی نیز از داخل این کار طراحی کنیم 
که این طراحی های جدید، خود، حلقه های مفقوده 
هستند. طبق این قاعده وقتی پیش برویم به یک سری 

موضوعات جدید نیز خواهیم رسید.
          چرا عنوان نمایشگاه "نقش ارادت " انتخاب 

شده است؟
"نقش ارادت" عنوان نمایشگاه سال گذشته بود و این 
نقوش، ارادت به آســتان حضرت امام علی )ع( اســت 

که این کار در سال گذشته به واسطه تولد ایشان انجام 
شد. امسال کتابی از آثار آن نمایشگاه چاپ شده است 
و این جلسه سخنرانی نیز بی ارتباط با موضوع و تکنیک 
نمایشــگاه نخواهد بود. در این نشســت می خواهیم 
یک نقش مربع در چهارضلعی مانند چهار علی مدرسه 
نیم آورد را با یک شش ضلعی که شش علی علیه السالم 
است و در شبکه مثلث قرار دارد را با یکدیگر مقایسه کرده 

و بگوییم این دو چه ویژگی هایی دارند.
          از چه نوع خطی استفاده شده است؟

خط بنایی که به آن کوفی بنایی هم می گویند.
          هدف شما از خلق این آثار چه بود؟

مناســبت این آثــار تولــد امــام علــی )ع( بــوده اســت، 

ضمن این که عمومــا افــرادی که چنین آثــاری را خلق 
می کنند رویکرد مذهبی دارند و نگاهشان صرفا بحث 
هنر نیست و هنر را در خدمت دین قرار می دهند. همه 
خوشنویسان به امام علی )ع( اقتدا می کنند و این ارادتی 

است که ما به ایشان داریم.
لطفا آثار مکتوب خود را در این زمینه را نیز معرفی کنید.

کتاب "بنای خط" که سال ۹۸ توسط نشر آرمان در ۴۰۰ 
صفحه به صورت رنگی و دوزبانه منتشــر شده است. 
فصل اول این کتاب تعریف شامل شبکه ها، اصول خط 
بنایی است، در فصل دوم تقسیم بندی های گذشته 
مورد نظر قرار داده شــده است و در عین حال بسیاری 
از آن ها را اصالح کرده ایم یا نگاه دیگری به آن ها داشته 
و به یک تعریف جامع و قابل دفاع رسیده و مرزبندی ها 
را مشخص کردیم، فصل سوم بر اساس تقسیم بندی 
فصل دوم و متمرکز بر آموزش اســت و در فصل چهارم 
نیز بر اساس آموزه های فصل یک، دو و سه به مبحث 

تحلیل پرداخته شده است.
کتاب "بنای قلم" نیز که تقریبا چند هفته اســت از زیر 
چاپ بیرون آمده در ۹۱ صفحه و به صورت سیاه و سفید 
منتشر شده است و در اصل به آموزش طراحی فونت 

هندسی اختصاص دارد.
عالقه مندان برای بازدید از آثار نمایشگاه »نقش ارادت« 
نیــز می تواننــد از بیســت وپنجم تــا ســی ام بهمن ماه 
ســاعت ۱۰ تــا ۱۸ به عمــارت تاریخی ســعدی اصفهان 

مراجعه کنند.

خوشنویسی
نمایشــگاهی از آثار "فرشــید الریمیان" با عنوان 
کنون و  "انبار مبلمان دزیــره گیلمار" در گالــری ا
موزه خالقیت و معماری خانــه تاریخی صفوی 

برگزار شده است.
فرشــید الریمیان با بیان اینکه نمایشــگاه "انبار 
مبلمــان دزیــره گیلمــار" بــا همــکاری بخــش 
فرهنــگ ســفارت فرانســه در ایــران برگزار شــده 
است، گفت: موضوع آثار این نمایشگاه مطالعه 
درباره دکوراسیون داخلی و فرهنگ بصری قرن 
نوزدهم فرانسه از آثار »دزیره گیلمار، ناشر و طراح 
مبلمان فرانســوی« اســت و دلیــل برگــزاری آن 
نیز، گــردآوری، تحقیــق و کیوریتــوری و ارائه آن 
به صورت آنالوگ با استفاده از نمایش برگه های 

اصل و آنتیک است.
این هنرمند با بیان اینکه رویکرد تاریخی می تواند 
از تکرار اشتباهات گذشــته جلوگیری کرده و راه 
پیشــرفت آینده را هموارتــر کند، اظهــار کرد: هر 
جامعه رو به رشــد، بــه مــرور تاریخ گذشــته نیاز 
کان  دارد تا با شناخت میراث و دستاوردهای نیا
خود، راه را برای دگرگونی و پیشــرفت اجتماعی 
آســان کنــد. در ایــن رویکــرد، اســناد و مــدارک 
آرشیوی موجب درک تاریخ و شناخت تحوالت 
اجتماعی، اقتصــادی، اداری و علمی یک ملت 

می شود.
الریمیان با اشــاره به دلیل انتخــاب عنوان این 
نمایشگاه گفت: دزیره گیلمار، طراح مبلمان و 
ناشر فرانســوی اســت که نام مجموعه طراحی 
مبلمان هــای خــود در قــرن نوزدهــم را "انبــار 
مبلمان" گذاشــته بود که مــن پس از گــردآوری 
مجموعه ای منحصربه فرد از این هنرمند، عنوان 

"انبار مبلمان دزیره گیلمار" را انتخاب کردم.
کنــون ۵۰ اثــر لیتوگرافی و  وی افــزود: در گالــری ا
آرشــیوی از دزیره گیلمار و ۲۰ اثر دیجیتال با کیو 
آر کد قابل اسکن در تلفن همراه ارائه شده است، 
همچنیــن در مــوزه خالقیــت و معمــاری خانــه 
تاریخی صفوی ۱۰ اثر لیتوگرافی و آرشیوی از دزیره 
گیلمار و ۱۰ اثر کالژ و یک چیدمان چوبی مرتبط با 
مبلمان فرانســوی در معرض نمایش قــرار داده 

شده است.
این هنرمند گفت: در نمایشــگاه "انبار مبلمان 
دزیره گیلمــار" عــالوه بر آثــار »دزیره گیلمــار« که 
بین ســال ۱۸۳۹ تا ۱۹۳۵ با اســتفاده از تکنیک 

لیتوگرافی رنگ گذاری خلق شده اند، تعداد آثار 
دیگری نیز ارائه شده است که من آن ها را از سال 
۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ میالدی با استفاده از تکنیک کوالژ 

و چیدمان ایجاد کرده ام.
فرشید الریمیان ملقب به »فرشیدو« متولد سال 
۱۳۶۲ در بابل است. وی هنرمند و کیورتور ایرانی 
کن شــهر ویــن در اتریــش و دانش آموختــه  ســا
مقطــع کارشناســی ارشــد رشــته هنر این شــهر 
کنون بیش از ۶۰ نمایشــگاه  اســت. الریمیان تا
گروهی در اتریش، هلند، آلمان، آمریکا، امارات، 
روســیه، ایتالیا، فرانســه و ایــران، ١٠ نمایشــگاه 
انفــرادی، هفت آرت فــر و بینال، شــش نمایش 
در موزه های بین المللی، ٩ نمایشگاه گردانی و 

کیوریتوری برگزار کرده است.
شــرکت در مــوزه هنــر مدرن مســکو در ســومین 
بینــال هنــر در ســال ۱۳۹۱، مــوزه فرانفســت در 
اســتان ســالزبورگ اتریــش در ســال ۱۳۹۶ و 
چیدمان در سن تئاتر اشپیتلبرگ وین در سال 
۱۴۰۰ از جمله فعالیت های این هنرمند اســت. 
همچنین آثــار او به کلکســیون دائمی موزه هنر 
کف لهستان، موزه فرانفست اتریش،  معاصر کرا
موزه خصوصی صلصالی دوبی، لیزنفلد جردن 
کالکشن اتریش، کلکسیون دائمی کوپفرشنیت 
ویــن و مجموعه هــای خصوصی متعــددی راه 

یافته است.
عالقه منــدان بــرای بازدیــد از نمایشــگاه "انبــار 
مبلمــان دزیــره گیلمــار" می تواننــد تــا یازدهــم 
کنون،  اســفندماه از ســاعت ۱۷ تا ۲۰ به گالــری ا
واقــع در خیابان خاقانــی، کوچه افشــین )۱۴(، 
ک ۹ و همچنیــن نگارخانه  بن بســت حریر، پــال
صفــوی، واقــع خیابــان خاقانــی، حــد فاصــل 
خواجه پطــروس و وحید، جنب کوچه شــماره 

۳۱ مراجعه کنند.

گیلمار« در اصفهان نمایشگاه »انبار مبلمان دزیره 

نمایشگاه

مدیــرکل میــراث فرهنگــی صنایع دســتی 
و گردشــگری اســتان اصفهــان بــا صــدور 
حکمی سرپرست معاونت میراث فرهنگی 

 این اداره را معرفی کرد.
ســیدمهدی موســوی واحــد بــه عنــوان 
فرهنگــی  میــراث  معاونــت  سرپرســت 

اصفهان معرفی شد.
متن حکــم انتصــاب صادر شــده از ســوی 

ح زیر است: علیرضا ایزدی به شر
"جناب آقای سیدمهدی موسوی موحد

با سالم
تجــارب  و  شایســتگی  تعهــد،  بــه  نظــر 
جنابعالی و به موجب این ابالغ "سرپرستی 
معاونت میراث فرهنگی ایــن اداره کل" به 

شما محول می گردد. 
برنامه ریــزی بــه منظــور حفــظ، مرمــت و 
احیای بناها، محوطه ها، بافت ها و اموال 
تاریخــی فرهنگــی اســتان، نظــارت همــه 
جانبه بر اجرای صحیــح پروژه ها و قوانین 
و آئین نامه ها و اقــدام الزم جهت ثبت آثار 
تاریخی منقول و غیرمنقول واجد شرایط، 
ازجملــه اعم وظایــف جنابعالی محســوب 

می گردد.
امید است با جدیت و پشتکار و بهره گیری 
کارشناســان ذیربــط و  از متخصصیــن و 
تعامل با معاونین و مسئولین محترم اداره 
کل و وزارت متبــوع در راســتای اهــداف 
نظام مقــدس جمهــوری اســالمی موفق و 

سرافراز باشید.
علیرضا ایزدی

مشاور وزیر و مدیرکل"
در دوره ریاست مرحوم فریدون اللهیاری بر 
اداره کل میراث فرهنگی صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان اصفهان، ناصر طاهری 
عهــده دار معاونــت میــراث فرهنگی ایــن 

اداره کل بود.
ســیدمهدی موســوی موحــد، در حــال 
حاضــر مدیریــت پایــگاه جهانــی مســجد 

جامع عتیق اصفهان را به عهده دارد.
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سرپرست معاونت 
میراث فرهنگی 

اصفهان معرفی شد

نامزدهای دو بخش نمایش های 
خیابانی و دیگرگونه های اجرایی 
چهلمیــن جشــنواره بین المللی 

تئاتر فجر از سوی دبیرخانه اعالم شد.
به نقل از ستاد خبری جشــنواره، نامزدهای بخش 
خیابانی چهلمین جشــنواره بین المللــی تئاتر فجر 

اعالم شد.
نامزدهای این بخش به شرح زیر است:

بخش طراحی لباس:
آژین عبداهلل زاده بــرای طراحی لباس نمایش باجه 

تلفن
مهدی مزدارانی برای طراحی لباس نمایش آخرین 

اولی
نمایــش  لبــاس  طراحــی  بــرای  کیانــی  هــادی 

روده درازی های یک مرده بی صاحب
بخش طراحی فضا:

افشین خدری و فراز کاظمی برای نمایش باجه تلفن
محمدرضا پورعلی و میالد حسن زاده برای نمایش 

ارزش نداره
هــادی کیانــی بــرای نمایــش روده درازی هــای یک 

مرده بی صاحب
بخش موسیقی:

آریان خسروی برای نمایش باجه تلفن
انصافــی،  امیرمحمــد  انصافــی،  امیرحســین 
محمدحسین رحیمی و نیما مهدوی برای نمایش 

آخرین اولی
علی خاتمی برای نمایش ۲۵ متر آرزو

بازیگری زن:

آرزو جعفری برای بازی در نمایش قصه کفش ها
p.o.v دالرام ترکی برای بازی در نمایش

ساغر کیخا برای بازی در نمایش آشوبگران
مارال ایزدبخش برای بازی در نمایش ۲۵ متر آرزو

بازیگری مرد:
امیرحسین انصافی برای بازی در نمایش آخرین اولی

امید حمیدی برای بازی در نمایش آخرین اولی
مصطفی کولیوندی برای بازی در نمایش پینوکیو

هادی کیانی برای بازی در نمایش روده درازی های 
یک مرده بی صاحب

کارگردانی:
افشین خدری برای کارگردانی نمایش باجه تلفن

سعید بادینی برای کارگردانی نمایش آشوبگران
سمیه مهری برای کارگردانی نمایش آخرین اولی

هادی کیانی برای کارگردانی نمایش روده درازی های 
یک مرده بی صاحب

طراحی ایده:
p.o.v احمد صمیمی برای نمایش

افشین خدری برای نمایش باجه تلفن
سمیه مهری برای نمایش آخرین اولی

هــادی کیانــی بــرای نمایــش روده درازی هــای یک 
مرده بی صاحب

در بخــش دیگرگونه هــای اجرایــی ســه اجــرا برای 
نامزدی معرفی شدند:

اجرای هفت تا نه ونیم به کارگردانی مریم خلیلی
اجرای رها به کارگردانی مهیار جوادی ها

اجرای دگردیســی شــاعرانه یک گیشــا به کارگردانی 
عیسی صادقی

گونه های اجرایی »تئاتر فجر« اعالم نامزدهای بخش خیابانی و دیگر 

تئاتر
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هافبک تیم فوتبال ذوب آهن:

مدیرعامل ذوب آهن در تالش است ثبات را 
به تیم بازگرداند

»تغییــرات مدیریتــی بــه ســود 
کنــون  ذوب آهــن نبــود؛ امــا هم ا
با حضور علی احســانی در پست 
مدیرعاملی باشگاه، وی تمام تالش خود را می کند 

که ثبات را به ذوب آهن بازگرداند.«
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در ورزشــگاه آزادی 
تهران مقابــل اســتقالل قرار گرفــت و بــا وجود یک 
نمایش خیلی خوب و ارائه بــازی با کیفیت، با یک 
گذار  گل نتیجــه را به میزبــان صــدر جدولــی اش وا
کرد. در این رابطه پــس از دیدار دو تیم گفت وگویی 
با محمد خدابنده لو هافبک تیم فوتبال ذوب آهن 

اصفهان داشتیم که در ادامه می خوانید:
          نظرتان در خصوص بازی و نتیجه نهایی 

چیست؟
در بازی مقابل اســتقالل مســتحق بــرد بودیم، اما 
استقالل تیم با شخصیتی است که شکل گرفته و 
توانست از تک موقعیتی که به دست آورد استفاده 

کند و ما را شکست دهد.
          عملکرد خیلی خوبی به نمایش گذاشتید 

اما نتیجه را از دست دادید. در این رابطه توضیح 
می دهید؟

نمایش مان در بازی قبل به حدی خوب و ایده آل 
بود که بتوانیــم در آینــده موفق باشــیم، در مقابل 
تیم بزرگی بازی کردیم و فکــر می کنم در بازی آینده 

بتوانیم به پیروزی دست پیدا کنیم.
          واقعا الیق شکست نبودید؛ اما باز هم 

امتیازی کسب نکردید
شــاهد بودید که چقدر خوب بودیم و فرصت های 
زیــادی روی دروازه اســتقالل ایجاد کردیــم. همــه 
بازی ها همین شکل بازی را انجام می دهیم اما روی 
یک اشتباه گل می خوریم. مقصر باخت ها بازیکنان 
هم هستند و من از هواداران معذرت خواهی می کنم.
          مشکالت ذوب آهن چند فصل است ادامه 

دارد، نظرتان در این مورد چیست؟
در مورد بحث هــای مدیریتــی نمی توانم صحبت 
کنم، تغییر زیاد در پســت مدیریت باعث می شــود 

کنون  ثبات از بین برود و این تیم را آزار می دهد. هم ا
آقای احسانی در تالش برای به ثبات رساندن تیم 

است، امیدوارم از مهدی تارتار هم حمایت کنند.
کتورهای            شرایط باشگاه ذوب آهن را در فا

مختلف چطور ارزیابی می کنید؟
نظــر مدیریــت باشــگاه و آقــای تارتــار بــوده که این 
بازیکنــان جــذب شــوند. در مــورد شــرایط مالــی 
نمی توانــم صحبــت کنــم امــا مشــکل ذوب آهــن 
امســال و پارســال نیســت و چنــد فصل اســت تیم 
شرایط خوبی ســپری نمی کند. امیدوارم مدیران 

مشکالت را حل کنند.
          برخی مشکل تیم ذوب آهن را سرمربی اش 

می دانند، شما چه فکری می کنید؟
مشکل مهدی تارتار نیست. سال گذشته مجتبی 
حســینی ســرمربی ذوب آهن بود امــا در روز آخر در 

لیگ ماندنی شد. تمام مشــکالت ذوب آهن فنی 
نیســت، در حیطه وظایفم نیســت در رابطه با این 
موارد صحبــت کنم اما ۸۰ درصد مشــکالت بیرون 

زمین است که امیدوارم حل شود.
           از تیم ملی امید بگویید، شرایط چطور 

است؟ اصال کسی باالی سر تیم است؟
صحبت هــای زیــادی در خصــوص تیم ملــی امید 
می توان انجــام داد. مهــدی مهدوی کیا در فاصله 
یک ماه تیم را به مرحله بعدی مقدماتی رساند اما نه 
قراردادی با او بسته شد و نه پاداش های بازیکنان را 

پرداخت کردند؛ حتی اردویی هم برگزار نمی کنند.
          بازی های پیش رویتان هم نزدیک است، 

آمادگی دارید؟
یــک مــاه دیگــر در ازبکســتان بایــد بــازی کنیــم. 
می خواهند ما برویــم و پس از یــک نتیجه ناموفق 

به دلیل بی توجهی ها بگویند نســل تیم ملی امید 
حیف شــد! این یک قانون اســت کــه تیمی بدون 
برگزاری اردو و توجه کافی از تورنمنت ها حذف شود.

          با این تفاسیر یعنی فدراسیون فوتبال، 
تیم ملی امید را نادیده گرفته است؟

فدراسیون تمام تمرکزش را روی تیم ملی بزرگساالن 
گذاشته است. درست است که آن ها در اولویت اند 
اما تیم ملی امید آینده فوتبال مملکت محســوب 

می شود.
          چه معضالت و مشکالت دیگری در 

تیم ملی امید وجود دارد؟
مهدی مهدوی کیا هزینه قرارداد دســتیارانش را با 
هزینه خودش داده و این درســت نیست. مسائل 
و حواشی ایجاد شــده هم بچه های تیم ملی امید 

را اذیت می کند.
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اظهارات ســرمربی تیم فوتبــال اســتقالل بعد از 
کنش این باشگاه اصفهانی  بازی با ذوب آهن، وا

را در پی داشت.
فرهــاد مجیــدی پــس از پایان بــازی اســتقالل و 
ذوب آهــن در پاســخ به این پرســش کــه مهدی 
تارتار مدعی شد که تیمش در ۹۰ دقیقه صاحب 
توپ و میدان بوده است، گفت: آن ها می توانند 
تــوپ را بــا خودشــان بــه اصفهــان ببرنــد و هیچ 

مشکلی نیست!
کنش باشگاه ذوب آهن را در پی  همین موضوع وا
داشــت و روابط عمومی این باشگاه در پاسخ به 
اظهارات فرهاد مجیدی، سرمربی تیم استقالل 
چنین نوشته است: »از تاریخ تشکیل و برگزاری 
رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران 
تــا بــه امــروز همــواره نــام باشــگاه های بــزرگ بــا 
مربیان بزرگ عجین بوده اســت؛ اما متأســفانه 
بــرای نخســتین بــار شــاهدیم کــه نــام بــزرگ و 
مردمی باشگاه اســتقالل را مربی بی اخالقی که 
در هیجان بردهای مســابقات است، همراهی 

می کند.
اظهــارات ســخیف آقای مجیــدی پــس از پایان 
دیدار این تیــم مقابل تیــم ذوب آهــن، توهینی 
آشــکار به مــردم شــریف و شــهیدپرور اصفهان و 
باشــگاه ۵۴ ســاله ذوب آهــن با پشــتوانه عظیم 
پیشکســوتان، قهرمانــان رشــته های مختلــف 
ورزشــی و هــواداران عزیــز ذوب آهــن، شــاهدی 
بر این مدعا اســت که امــروز نام بــزرگ و پرافتخار 
باشــگاه اســتقالل بــا گفتــار کودکانه یــک مربی 
بی اخالق خدشه دار و در معرض آسیب قرار گرفته 
است. این در حالی اســت که سرمربی ارزشمند 

و بــا اخــالق تیــم فوتبــال ذوب آهــن اصفهــان 
کوچک ترین بی احترامی به فردی یا باشــگاهی 

انجام نداده و تنها مباحث فنی را مطرح نمود.
آقای مجیدی در حالی مانند نوجوانان ذوق زده 
آن جمله ای از بــزرگان فوتبال جهــان را که هیچ 
ســنخیتی با حد و اندازه ایشــان ندارد، تکرار کرد 
که فراموش نمــوده که وضعیت امــروز او مدیون 
الطــاف دیگرانــی اســت کــه در چشم پوشــی از 
مجوزهای حضور برخی بازیکنــان، پنجره های 
بســته را بــدون مجوزهای قانونــی به رویــش باز 
کرده اند و به به و چه چه برخی گزارشــگران رنگی 

نیز این موارد را حمایت می کند.
امید به اینکه باشگاه های بزرگی مانند استقالل 
با هوادارانی محترم، من بعد عالوه بر بحث فنی، 
با نام هایــی در حد و اندازه اســتقالل و بــا اخالق 
عجین باشــد. مرور تاریخ نشــان می دهد رابطه 
دو باشــگاه بزرگ ذوب آهن اصفهان و اســتقالل 
تهران، بر پایه دوستی و جوانمردی بوده و با این 
سخنان خدشه دار نخواهد شــد ولی الزم است 
آقای فرهاد مجیدی از مردم اصفهان و هواداران 

عزیز ذوب آهن عذرخواهی نماید.«

یک رسانه ســعودی مدعی شد این کشور میزبان 
مســابقات مرحلــه گروهــی لیــگ قهرمانان آســیا 

۲۰۲۲ شد.
بــه گــزارش ســایت »منبــر الکــرة الســعودیة«، این 
ســایت در خبــری فــوری مدعــی شــد عربســتان 
برنده کاندیداتوری میزبانی از مرحله گروهی لیگ 

قهرمانان آسیا ۲۰۲۲ شد.
طبق اعالم این رسانه سعودی، بازی های پنج گروه 
منطقه غرب در لیگ قهرمانان آســیا را چهار شهر 

سعودی میزبانی می کند.
شــهر ریــاض پایتخــت عربســتان میزبــان دو گروه 
از مســابقات می شــود. شــهرهای جده، الدمام و 

بریده هر کدام میزبان مســابقات یک گروه از لیگ 
قهرمانان آسیا ۲۰۲۲ می شوند.

ایران، قطــر، امارات و عربســتان چهــار کاندیدای 
میزبانی از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۲ 
بودند. هنوز سایت کنفدراســیون فوتبال آسیا به 
صــورت رســمی از میزبان ایــن رقابت هــا رونمایی 

نکرده است.
ســپاهان و فوالد تنها نمایندگان ایــران در مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۲ به شمار می آیند. 
استقالل و پرسپولیس از سوی AFC از حضور در این 

مسابقات محروم شدند.
ســپاهان در گــروه چهــارم بــا تیم هــای الدحیــل 
کور ازبکستان و برنده پلی آف )التعاون  قطر، پاختا

عربستان و الجیش سوریه( رقیب شد.
فوالد هــم در گروه ســوم با تیم هــای الغرافــه قطر، 
شباب االهلی دبی و آهال ترکمنستان رقیب شد. 
عربستان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۱ 
نیز میزبانی مسابقات را تا فینال کسب کرده بود که 
در نهایت الهالل نماینده این کشور با استفاده از این 

میزبانی قهرمان شد.

ITC بازیکن جدید پرسپولیس صادر شد و این 

بازیکن در اختیار این تیم قرار گرفت.
به گــزارش روابط عمومی باشــگاه پرســپولیس 
بــا پیگیری هــای امیرعلی حســینی مدیــر امور 
بین الملــل باشــگاه پرســپولیس و همچنیــن 
همکاری های مستمر امور بین الملل فدراسیون 
فوتبال ایران و فدراسیون فوتبال قطر که با تالش 
فراوان انجام شد، ITC رامین رضاییان بازیکن 
تیم فوتبال پرســپولیس صادر و ایــن بازیکن در 

اختیار تیم قرار گرفت.

بازیکن تیم ذوب آهن گفت: نیم فصل دوم را خوب 
شــروع کرده ایم قطعا روزهای خــوب ذوب آهن در 
راه اســت. فکر نمی کنم کســی از باشــگاه بــه خاطر 
بازی ناراحت باشد و فقط به دلیل باخت ناراحت 
هستند. مســعود ابراهیم زاده پس از دیدار مقابل 
استقالل در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: ذوب آهن 
تیم بزرگی است و این اتفاق ممکن است در شرایط 
خاص برای تیم های دیگر نیز رخ دهد و دچار بحران 
شــوند. شــرایط بهتر می شــود. بازیکنان خوبی به 
تیم اضافه شدند، نیم فصل دوم نیم فصل خوبی 
برای ما خواهد شد. باختیم ولی خوب باختیم. فکر 
نمی کنم کسی از باشگاه بخاطر بازی ناراحت باشد و 
فقط به دلیل باخت ناراحت هستند. اینکه در مقابل 
تیم استقالل در آزادی هجومی بازی کنیم و سراسر 
تیم در حمله باشد یک امتیاز مثبت است و نشان 

دهنده این است حرفی برای گفتن داریم.
وی در ادامــه در خصــوص زمان ایــن دیــدار گفت: 
مقــداری هوا ســرد بــود. باشــگاه نامــه زده بــود که 
فدراسیون یا بازی ما یا پرسپولیس را ساعت ۳ برگزار 
کنند که قبول نکردند. دیدار بعدی با پیکان برای 
ما بازی ۶ امتیازی است. در دور رفت مقابل پیکان 
شکســت خورده ایم امــا امیــدوارم در این بــازی که 

میزبان هستیم پیروز شویم.
ابراهیم زاده در خصوص روند بازی، افزود: استقالل 
تیم صدر جدول است شکلی که ما مقابل استقالل 

بازی کردیــم کار هــر تیمی نیســت. موقعیت های 
خوبی داشتیم که نتوانستیم وارد دروازه کنیم اما 

باخت خوبی بود.
وی در پاســخ به ســوال خبرنــگاری مبنی بــر پایان 
شــرایط بد ذوب آهن، گفــت: ما نیز دوســت داریم 
شــرایط بهتر شــود. نیم فصــل دوم را خوب شــروع 
کرده ایم قطعا روزهای خوب ذوب آهن در راه است.

بازیکن ذوب آهن با اشــاره به تغییــرات مدیریتی، 
خاطرنشــان کرد: همیشــه تغییــرات خــوب بوده 
است. رئیس کارخانه حمایتمان کرد و بین دو نیمه 
با ما صحبت هایی داشت و از قبل بازی در ورزشگاه 
بود. امیدوارم این اتفاق تداوم داشته باشد. وی یک 
رئیس فوتبالی است که از کادر و بازیکنان حمایت 
می کند. وی با اشــاره به تیم داوری بــازی، تصریح 
کرد: داوری خوب بود، چیز خاصی وجود نداشت. در 
یک صحنه داور می توانست به بازیکن حریف کارت 

دهد و غیر از آن موقعیت خاصی نبود.

بیانیه تند باشگاه ذوب آهن علیه فرهاد مجیدی

خبر

عربستان میزبان لیگ قهرمانان آسیا شد

باشگاه پرسپولیس: مجوز بازی رامین رضاییان 
صادر شد

ابراهیم زاده: باختیم ولی خوب باختیم

خبر

تیم علی بابــای اصفهان بــه لیگ برتــر والیبال 
بانوان باشگاه های کشورصعود کرد.

 در مرحله فینال لیگ دسته اول والیبال بانوان 
باشگاه های کشور جام ســردار دل ها عصر تیم 
سریک گنبدکاووس با پیروزی سه بر صفر مقابل 

علی بابا اصفهان به پیروزی رسید.
در پایان ایــن مســابقات تیم هــای ســریک 
گنبــدکاووس و علــی بابــا اصفهــان بــه عنــوان 
تیم های اول و دوم مســابقات لیگ دسته اول 

والیبال بانوان به لیگ برتر صعود کردند.
ایــن مســابقات بــا حضــور چهــار تیــم ســریک 
گنبدکاووس، ستارگان درخشان تربت حیدریه، 
علی بابا اصفهان و موحم فریدونکنار به میزبانی 

اردکان یزد برگزار شد.

برگزاری مسابقات ورزشی سالنی در شهر های 
قرمز کرونایی اصفهان ممنوع است.

دبیــر هیــات پزشــکی ورزشــی اصفهــان گفت: 
برگزاری مسابقات ورزشــی در سالن ها و فضای 
سرپوشیده در شهر های قرمز با توجه به افزایش 
شیوع سویه امیکرون کرونا در اســتان تا اطالع 

ثانوی ممنوع است.
مهدی محمــدی افــزود: برگــزاری رقابت های 
ورزشــی در فضای باز با رعایت شــیوه نامه های 
بهداشتی و موارد پیشگیرانه از ابتال به بیماری 

کووید-۱۹ مجاز است.
وی گفت: ایــن موضوع مربوط بــه رقابت های 
لیــگ رشــته های مختلــف نیســت، زیرا ایــن 
رویداد هــای ورزشــی از ابتــدا دســتورالعمل 

گانه ای داشتند. جدا
دبیر هیــات پزشــکی ورزشــی اصفهــان افــزود: 
فعالیــت ورزشــی در شــهر های نارنجی اســتان 
اصفهان همچون گذشته است و دستورالعمل 

جدیدی در این زمینه ابالغ نشده است.
مهدی محمدی درباره فعالیت باشــگاه های 
ورزشی گفت: فعالیت این مجموعه ها با رعایت 
شیوه نامه ها امکانپذیر است در غیر اینصورت 
در صــورت مشــاهده تخلف هــای بهداشــتی 
جرایمی از جمله پلمب برای آن ها در نظر گرفته 

می شود.
دبیــر هیــات پزشــکی ورزشــی اصفهــان درباره 
فعالیت استخر های اســتان اصفهان افزود: به 
دلیل رعایت فاصله گذاری اجتماعی، این اماکن 
ورزشی به ازای هر ۲۰۰ متر مربع مجاز به پذیرش 

۱۵ شناگر هستند.

وزیر ورزش و جوانان گفت: چند پیشــنهاد 
دارم و امیــدوارم بــه هــم کمــک کنیــم تــا 
در مجامــع بین المللــی دو کشــور بهتریــن 

پست ها را کسب کنند.
حمیــد ســجادی در نشســت مســئوالن 
ورزش ایــران بــا هیئــت عراقــی بیــان کــرد: 
خدمــت میهمانــان خوشــامد می گویــم. 
خوشحالم برخی رؤســای فدراسیون های 
عراق در ایــام عزیزی در ایران حضــور دارند. 
خوشــی  حــال  ما ایرانی هــا  در این ایــام 
داریــم و شــما را در ایــن حال خوش ســهیم 
می کنیــم. امیــدوارم حضــور شــما و ابتــکار 
کشــور  دو  المپیــک  ملــی  کمیتــه  عمــل 
آغــازی بــر همکاری هــای بیشــتر باشــد. 
قبــال همکاری هایــی بوده امــا هر دو کشــور 
می دانیم کافی نیست و باید توسعه دهیم.

او افزود: توسعه ورزشی قهرمانی این دو کشور 
دوســت و همســایه باعث تقویــت روابــط دو 
کشور می شود. آرزوی من این است که ایران 
بــرای توســعه زیرســاخت های ورزش عراق، 
مفیــد واقــع شــود. چنــد پیشــنهاد دارم؛ 
خاستگاه چوگان در ایران است و امیدوارم این 
رشــته ورزشــی را در دو کشــور تقویــت کنیــم. 
هر دو کشــور منابع طبیعی خوبی دارد و باید 
برنامه ریــزی و از آن ها اســتفاده کنیــم. برای 
نمونه ایران کوه و پیســت های اسکی خوبی 
دارد و امیــدوارم برنامه ریــزی کنید تــا از آن ها 
اســتفاده کنیم. آخرین پیشــنهاد من است 
در رشــته های اســکیت، دوچرخه ســواری، 
موتورســواری، دوومیدانــی رویدادهایــی 
برنامه ریزی کنیم که از ایران شــروع شود و در 
عراق به پایان برســد یا برعکس. برنامه ریزی 
کنیم تا این چنین رویدادهایی را برگزار کنیم 
و خــوب اســت از شــهرهای زیارتی مــا و عراق 
عبور کنند. به هم کمک کنیم که در مجامع 
بین المللی بهترین کرسی ها و پســت ها را دو 

کشور به دست آورند.

راهیابی علی بابای اصفهان
 به لیگ برتر

ممنوعیت برگزاری مسابقات
 ورزشی سالنی در شهر های 

کرونایی قرمز 

پیشنهاد وزیر ورزش به عراقی ها: 

برگزاری رویداد ورزشی بین 
دو مسیر ایران و عراق

شمشیرباز ملی پوش اصفهانی گفت: بیشتر تمرکز 
تیــم ملــی شمشــیربازی »اپه« ایــران، روی مــدال 
مســابقات آســیایی و پس از آن ســهیمه المپیک 
پاریس است و مسابقات دیگر، حکم بازی های دوستانه و تدارکاتی را 

برای بازی های آسیایی دارد.
محمد رضایی طادی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به پیشرفت و ارتقا 
لیگ شمشیربازی ایران در سال های اخیر، اظهار کرد: لیگ ایران در 
رشته اپه، قوی اســت و ۶ تیم حاضر در لیگ شــرایطی بسیار نزدیک 
به یکدیگر دارند. کیفیت لیگ روز به روز در حال بهبود و ارتقا اســت. 
سال های گذشته، لیگ ضعیف تر بود، اما با ورود باشگاه های قوی، 

سطح کیفی لیگ روند رو به رشدی به خود گرفته است.
وی افزود: به دلیل حضور بازیکنان خوب و با کیفیت ملی پوش در تیم 
سپاهان، به نوعی قهرمانی این تیم قابل پیش بینی بود، البته که دیگر 

تیم ها نیز بازیکن ملی پوش در اختیار دارند.
ملی پوش شمشیربازی در خصوص وضعیت تیم سپاهان خاطرنشان 
کرد: تیم سپاهان دو سال است که وارد لیگ شمشیربازی شده و هر 
دو سال قهرمان شــده و به نوعی دبل کرده اســت. به سبب نزدیکی 
نتایج و کیفیت تیم ها، تیم های سپاهان، یزد و خوزستان برای اول 
تا ســوم، یک دور دیگر با هم مســابقه دادند که مجدد تیم ســپاهان 

قهرمان لیگ شد.
رضایی طادی، اظهار کرد: در حال حاضر تیم ملی شمشیربازی در حال 
آماده شدن برای بازی های آسیایی است که شهریورماه سال آینده در 

چین برگزار خواهد شد.
وی بیان کرد: تقریبا تمام تمرکز تیم اپه ایران روی این مسابقات است 
و بــه نوعی دیگر مســابقات حکــم دیدارهــای تدارکاتی بــرای آمادگی 
بازی های آسیایی دارد. هدف اصلی ما کسب مدال مسابقات آسیایی 

و پس از آن کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۴ پاریس است.
ملی پــوش جــوان شمشــیربازی کشــورمان با اشــاره به مســابقات 
قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان گفت: به دلیل شیوع ویروس کرونا، 
دو سال است که مسابقات تعطیل شده و آخرین مسابقه قهرمانی 
آسیا که ایران شرکت کرد، مربوط به دوران قبل از شیوع ویروس کرونا 
کنون به طور کل تغییر کرده و تیم جدیدی  است. البته تیم از آن زمان تا

روی کار آمده است.
کید کرد: تیم ما شــانس کســب مدال طــال آســیا را دارد.  وی تأ
کشــورهای کره جنوبــی و ژاپــن از رقبــای اصلی و بســیار قوی 
ما هســتند که تقریبا در جهان حــرف اول را می زننــد و مدال 
جهانی دارند. رقابت اصلی مــا با این دو تیم و همچنین تیم 

قزاقستان است.
بازیکن بیســت ســاله تیــم ملــی در خصــوص برنامــه بازی های 

ســال آینــده تیــم ملــی شمشــیربازی، گفــت: ســال 
آینده مســابقات جهانی آلمان و مســابقات 

قهرمانی جهان در مصر را در پیــش داریم. 
پــس از آن راهــی بازی هــای کشــورهای 

اسالمی خواهیم شد و سپس مسابقات 
آسیایی سئول در شهریورماه را خواهیم 
داشت که برای موفقیت در آنها تالش 

خواهیم کرد.
رضایی طادی در خصوص مشکالتی که در 

تهیه تجهیزات و وسائل به ویژه تیغه دارند، 
اظهار کرد: وسایل مورد نیاز شمشیر بازی اغلب 

ساخت کشور آلمان هستند و افزایش قیمت دالر 
صد در صد روی قیمت تجهیزات تأثیر گذاشت. 

خوشبختانه فدراســیون از بازیکنان تیم ملی در این زمینه حمایت 
می کند، اما با کمبود تیغه مواجه هستیم، ولی به خاطر اهداف بزرگ 

و مهم تری که داریم، ترجیح می دهم در حال حاضر به آن نپردازیم.
وی همچنین اردوهای تیم ملی را خوب ارزیابی کرد و با اشاره به کسب 
رتبه سیزدهم جهانی خود در مسابقات جهانی در ایتالیا، گفت: این 
مقام بین ۳۰۰ ورزشــکار شمشــیرباز به دســت آمد کــه در تاریخ ایران 
بی سابقه است. البته این روزها بیشتر به فکر مدال جهانی و سهمیه 

المپیک هستیم.
رضایی طادی در پایان برای تقویت لیگ شمشیربازی به 
منظور باالبردن سطح کیفی تیم ملی، افزود: پیشنهاد 
می شود فدراسیون باید سعی کند اسپانسرهای قوی 
جذب لیــگ کند. هرچــه اسپانســر قوی تــری وارد لیگ 
شود، سطح لیگ باالتر رفته، تعداد تیم ها بیشتر شده و رقم 

قراردادها نیز افزایش پیدا می کند.
شمشــیربازجوان  طــادی،  رضایــی 
کــه در اســلحه  اصفهانــی تیــم ملــی 
اپــه فعالیــت می کنــد در بازی هــای 
بین المللی روسیه که با حضور ۱۵۰ 
ورزشکار برگزار شد، موفق به کسب 
رتبه هفدهــم و به عبارتی بهترین 
مقام در بین ورزشکاران ایرانی شده 
است. در این مسابقات اعضای تیم 
ملی ایران با شمشیربازانی از کشورهای 
روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و آذربایجان 
به رقابــت پرداختند که عنــوان قهرمانی به 

نماینده روسیه رسید.

بازیکن اصفهانی تیم ملی شمشیربازی:

گرفته است شمشیرمان مدال بازی های آسیایی را هدف 

خبر

پس از اینکه باشگاه سپاهان در دهه 
هشتاد به عنوان اولین باشگاه ایرانی 
موفق بــه اخــذ اســتاندارد سیســتم 
کنــون  مدیریــت کیفیت ایــزو ۹۰۰۱ ورژن ۲۰۰۰ گردیــد، ا
مجددا برای اولین بار در کشور باشگاه فرهنگی ورزشی 
فوالد مبارکه سپاهان در بین باشگاه های ایرانی موفق 
 ISO بــه اخــذ گواهینامــه اســتاندارد مدیریت کیفیــت

۹۰۰۱:۲۰۱۵ شد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه سپاهان، محمدرضا 
کت مدیرعامــل باشــگاه فــوالد مبارکه ســپاهان  ســا
گفت: ایــن باشــگاه از دهه هشــتاد تا کنون پیشــگام 
استقرار اســتانداردهای مدیریتی بوده است و سعی 
نموده بــا تبیین ابعــاد مختلف این موضــوع در همه 
حوزه ها از جملــه حوزه هــای ورزش قهرمانی،ورزش 
همگانــی و کارگــری، بازاریابــی و تامین منابــع مالی، 
زیرســاخت های ورزشــی، نظامات اداری و انســانی، 

آموزش و تعالی سازمانی، IT و … نسبت به تعیین استراتژی ها و اقدامات مناسب اهتمام بورزد.

همچنین محمد جازان مدیر توسعه و فناوری باشگاه 
فوالد مبارکه ســپاهان در خصوص ایــن موفقیت مهم 
گفت: استفاده از استانداردهای مدیریتی جهت حفظ 
یکپارچگی و نظام مندی در اجرای رویکردهای سازمان 
از سیاست های باشــگاه فرهنگی ورزشــی فوالد مبارکه 

کنون بوده است. سپاهان از ابتدا تا
وی افزود: ممیزی خارجی استاندارد سیستم مدیریت 
کیفیــت ISO۹۰۰۱-۲۰۱۵ در قالــب یــک تیم ســه نفــره از 
شــرکت SGS ســویئس بــه مــدت ۸ نفــر- روز از ۲۳ تا ۲۵ 
بهمن ماه سال ۱۴۰۰ انجام شد و باشگاه فرهنگی ورزشی 
فوالد مبارکه سپاهان موفق شــد برای اولین بار در بین 
همه باشگاه های ورزشی کشور گواهی تأیید استقرار این 

استاندارد را اخذ نماید.
علی کیانی مشــاور باشــگاه در اســتقرار اســتانداردهای 
مدیریتی گفت: استقرار استاندارد مدیریت کیفیت اولین 
گام در مسیر تعالی است و باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
می بایست همه اقدامات و اهداف کالن خود را در مسیر افزایش رضایت کلیه ذینفعان خود جهت دهی نماید.

برای اولین بار در بین باشگاه های ورزشی کشور؛

کیفیت توسط باشگاه سپاهان گواهینامه استاندارد مدیریت  اخذ 

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

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

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

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

غالمرضا مومنی دهقی محرز گردیده است.
۴( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۱۷۷۰۰۰۶۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای محسن 
میرزاصالحی  فرزند تقی بشماره شناسنامه و شماره ملی ۱۰۸۰۱۴۲۹۵۹  در سه دانگ مشاع 
ک ۱۷۱۶ فرعی واقع در دهق ۴ اصلی بخش  از ششدانگ یکباب خانه برروی قسمتی از پال
۱۵ ثبت اصفهان به مساحت ۱۸۹/۵۰ مترمربع انتقالی از مالک رسمی آقای غالمرضا 

مومنی دهقی محرز گردیده است.
۵( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۱۷۷۰۰۰۵۷۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم زهرا 
آقامحمدی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه ۴ نجف آباد و شماره ملی ۱۰۹۱۹۲۴۹۳۷ 
ک ۱۸۴۰ فرعی واقع در دهق ۴ اصلی  در ششدانگ یکباب خانه بر روی قسمتی از پال
بخش ۱۵ ثبت اصفهان به مساحت ۲۳۶/۹۵ مترمربع انتقالی از مالک رسمی آقای 

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

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

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

رسمی حسین خوندابی و ام کلثوم قاسمی خوندابی محرز گردیده است.
۹( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۱۷۷۰۰۰۵۵۶ مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ هیات قانون تعیین 

تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم سهیال 
مومنی دهقی فرزند مصطفی بشماره شناسنامه  ۱ نجف آباد و شماره ملی ۱۰۹۲۰۳۹۱۶۳ 
ک ۸۳۹ فرعی واقع در دهق ۴ اصلی  در ششدانگ یکباب خانه احداثی برروی قسمتی از پال
بخش ۱۵ ثبت اصفهان به مساحت ۳۰۵/۷۴ مترمربع انتقالی از مالک رسمی شکراله 

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

ک مهردشت نصراله علینقیان - ۱۲۶۸۶۶۶ / م الف - سرپرست اداره ثبت اسناد و امال

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

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

اصفهان - ۱۲۶۹۷۴۴ / م الف

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

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

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۱۲۷۰ / م الف و امال

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

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

ک غرب اصفهان - ۱۲۶۹۲۸۰ / م الف اسناد و امال

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

شماره  رای  برابر   ،۱۴۰۰/۱۰ /۲۶ تاریخ:   ،۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۸۹ شماره: 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۵۱ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ یکباب 
ساختمان موتورخانه چاه آب شرب به مساحت ۲۷۷/۷۳ مترمربع برروی قسمتی از 
ک ۱ فرعی از ۴ اصلی واقع در شهر دامنه خریداری از مالک رسمی آقای بهزاد ترکیان  پال
گهی  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 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره  باشند می توانند از تاریخ انتشار 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: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ - محسن مقصودی رییس 

ک فریدن - ۱۲۶۹۶۱۳ / م الف اداره ثبت اسناد و امال

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

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

ک  انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ - محسن مقصودی رییس اداره ثبت اسناد و امال
فریدن - ۱۲۶۹۵۹۲ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و 
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 
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۴۷۵۲ مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ آقای محمد 
یوسفی تندرانی فرزند محمدعلی ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۵۲ مترمربع قسمتی 
ک شماره ۱ فرعی از ۳۲۵ اصلی واقع در قطعه ۵  بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان  از پال
متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۶۹۳۷۸/ م الف

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

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

ک خمینی شهر نبی اله یزدانی - ۱۲۶۸۷۲۹ / م الف و امال

آگهی

عالمتی در گوش که نشانه دیابت است 
تعــداد افــراد مبتــال بــه دیابــت نوع 
یــک و ۲ در سراســر جهــان در حال 
افزایش است. پس دانستن عالئم 
و نشانه های اولیه مهم است تا درمان به سرعت انجام 
شود.  دیابت وضعیتی است که منجر به سطح بسیار 
باالی قند در خــون فرد می شــود. دو نــوع دیابت نوع 
یک و نوع ۲ وجود دارند که در آن سیستم ایمنی بدن به 
سلول هایی که انسولین تولید می کنند، حمله می کند 
و آن ها را از بین می برد. عکس نوع یک، در دیابت نوع دو 
بدن انسولین کافی تولید نمی کند یا سلول های بدن به 

کنش نشان نمی دهند. انسولین وا
نوع ۲ شایع ترین شکل دیابت است که حدود ۹۰ درصد 
از افراد مبتال را شامل می شود. دیابت، مانند هر بیماری، 
تعدادی عالئم و نشانه ها دارد که می توانند نشان دهند 

که آیا فردی به این بیماری مبتال است یا خیر.
با این حال، زمانی که فرد در مرحله پیش دیابت است، 
گر فردی  بدن می تواند سیگنال هایی را نیز ارسال کند. ا
مبتال به پیش دیابت باشد، به این معنی است که سطح 
قند خون او باال است؛ اما آن قدر باال نیست که فرد را در 

گروه دیابتی ها طبقه بندی کنند.
"عالمت هشــداردهنده" پیش دیابت، بثوراتی است 
که می توانند بســته به علت، شــکل و محل جوش در 

تعدادی از نقاط بدن، از پا ها تا گوش ها ظاهر شوند.
          پنج نوع بثــورات در افراد مبتال به دیابت وجود 

دارند:
• دیابت شیرین

• درماتوپاتی دیابتی
• اسکلروز

لیپوساکشن
• سندرم پای دیابتی

دیابت شــیرین عبــارت اســت از تاول های بــدون درد 
که ممکن اســت در پشــت دســت ها، پاها، ســاق ها و 
ساعد ها ایجاد شوند. این وضعیت اغلب افراد مبتال به 
نوروپاتی دیابتی را تحت تاثیر قرار می دهد، وضعیتی که 

در آن اعصاب در نتیجه دیابت آسیب می بینند.
درماتوپاتی دیابتی لکه های قهوه ای روشن از پوست 
فلس دار روی ســاق پا است که اغلب شبیه لکه هایی 
هســتند و نیــازی بــه درمــان ندارنــد. اســکلروز نوعــی 
بثورات است که در بیماران مبتال به دیابت نوع یک رخ 
می دهد. پوست در پشــت دست ها سفت، ضخیم و 
مومی می شود. متخصصان پوست می توانند برای این 
نوع جوش که می تواند باعث سفتی مفاصل انگشتان 

کشــن یک نوع  نیز شــود، درمــان ارائه دهنــد. لیپوسا
از بثورات در قســمت پایین ســاق پا اســت که بیشــتر 
در زنان دیــده می شــود که به نــام NLD نیز شــناخته 
می شــود، باعث ایجاد لکه های قرمز، برجسته و براق 
روی پوســت همراه با نقاط زرد می شود. سندرم پای 
دیابتی زخمی است که در نتیجه آسیب به پوست ایجاد 
می شود. این زخم ها ممکن است مدت زیادی طول 

بکشد تا بهبود یابند و ممکن است عفونی شوند.

دیابت
برای جلوگیــری از انتشــار ویــروس کرونــا، الزم 
اســت همه مردم  در جامعه بویژه در فضا های 
سرپوشیده مثل اتوبوس، مترو، فروشگاه ها و 
همچنین مکان هایی که افرادی غیر از اعضای 

خانواده حضور دارند، ماسک بزنند.  
 اســتفاده از ماســک بــرای فــرد ناقــل بیمــاری، 
اهمیت بیشتری دارد؛ ولی از آنجا که افراد ناقل 
بیماری کرونا ممکن است بدون عالمت باشند، 

استفاده از ماسک برای همه ضروری است.
 دکتــر فرشــید رضایــی،  رییــس دفتــر آمــوزش و 
ارتقای سالمت وزارت بهداشت، درباره چرایی 
استفاده از ماسک در زمان پاندمی کرونا گفت: از 
زمان شــروع پاندمی کرونا بــرای کاهش خطر و 
احتمــال ابتال بــه بیمــاری، زندگی انســان ها با 
ماســک و رعایــت پروتکل های بهداشــتی گره 
خورده است و اهمیت ماسک زدن همگانی در 
تمام کشور ها شــناخته شده اســت، اما خوب 
اســت در مــورد ماســک و روش هــای صحیــح 

ماسک زدن بیشتر بدانیم.
به گفتــه وی، یکی از روش هــای اصلی انتقال 
بیمــاری کرونــا، قطــرات و ذرات ریــز تنفســی 
است که هنگام نفس کشیدن )حتی در حال 
ســکوت(، صحبــت کــردن، آواز خوانــدن )به 
ویژه بــا صدای بلند و دســته جمعی( و ســرفه 
ج می شــود. بررســی ها نشــان   یا عطســه خــار
می دهــد درصــد قابــل توجهــی از مبتالیــان 
بــه بیمــاری کرونــا هیچ گونــه عالمت تنفســی 
ندارند. از طرفــی در اوایل ابتال بــه بیماری نیز 
افــراد مبتــال معمــوال بــدون عالمت هســتند، 
اما حتی در این شــرایط نیــز انتقــال بیماری از 
طریق قطرات و ذرات ریز تنفسی وجود دارد و 
می تواند دیگــران را بیمار کند. بنابراین برخی 
از افراد می توانند ناقل باشند، در حالیکه خود 

از آن خبر ندارند.
رضایــی گفت: بــا توجــه بــه مــوارد فــوق برای 
جلوگیری از انتشــار ویروس، الزم اســت همه 
مــردم در زمان هــای وجــود بیمــاری کرونا در 
جامعــه بــه ویــژه در فضا هــای سرپوشــیده 
مثل اتوبــوس، مترو، فروشــگاه ها و همچنین 
مکان هایی که افرادی غیر از اعضای خانواده 
حضــور دارنــد، ماســک بزننــد. اســتفاده از 
ماســک بــرای فــرد ناقــل بیمــاری، اهمیــت 

بیشــتری دارد؛ ولــی از آنجایــی افــراد ناقــل 
بیمــاری کرونــا ممکــن اســت بــدون عالمــت 
باشند، استفاده از ماسک برای همه ضروری 

است.
          حدود رعایت فاصله اجتماعی، در 

صورت  داشتن ماسک چقدر است؟
وی ادامــه داد: در خصــوص وضعیــت افــراد از 
نظر ابتال به بیماری، استفاده از ماسک و حفظ 
فاصله اجتماعی و احتمال انتشار ویروس باید 
توجه کــرد که در تماس فرد ســالم با فــرد بیمار 
در صورتی که هر یک از آن ها ماســک نداشــته 
باشــند و فاصلــه کمتــر دو متر داشــته باشــند، 
احتمال انتشــار ویــروس خیلی زیاد اســت. در 
تماس فــرد ســالم دارای ماســک بــا فــرد بیمار 
بــدون ماســک در صورتــی کــه کمتــر از ۲ متر با 
یکدیگر فاصله داشته باشــند، باز هم احتمال 

انتشار ویروس زیاد است.
بنابر اعالم وزارت بهداشــت، رضایی گفت: در 
تماس فرد ســالم بــدون ماســک با فــرد بیمار 
دارای ماســک در صورتــی کــه کمتــر از ۲ متــر 
از یکدیگــر فاصلــه داشــته باشــند، احتمــال 
انتشــار ویروس متوســط اســت. همچنین در 
تمــاس فرد ســالم بــا فــرد بیمــار در صورتی که 
هر دو دارای ماسک باشــند و کمتر از دو متر با 
یکدیگر فاصله داشته باشند،   احتمال انتشار 
ویــروس کــم اســت. در نهایــت در تمــاس فرد 
ســالم با فرد بیمــار در صورتی که هــر دو دارای 
ماســک باشــند و بیــش از دو متــر بــا یکدیگــر 
فاصله داشته باشند، احتمال انتشار ویروس 

خیلی کم است.
کــرد: همچنیــن احتمــال انتشــار  کیــد  وی تا
ویــروس زمــان مانــدن در خانــه تقریبــا صفــر 

است.

فاصله اجتماعی، در صورت داشتن ماسک چقدر است؟ 

خواندنیها

استئوآرتریت می تواند یک بیماری ناتوان 
کننده باشد و حرکات را همراه با درد کند. 

انتقــال  ســیگنالینگی  مســیر  محققــان 
کــه  کرده انــد  دهنــده درد را شناســایی 
می توانــد منجــر بــه درمــان درد بیمــاران 

مبتال به آرتروز شود.
ایــن بیمــاری زمانــی شــروع می شــود کــه 
غضــروف مفاصــل فرســوده می شــود و بــا 
روی  اســتخوان ها  فزاینــده  ســاییدگی 
یکدیگر، باعث درد می شود. درد را می توان 
با استفاده از دارو های بدون نسخه یا تغییر 
شــیوه زندگی کنتــرل کــرد؛ امــا می تواند با 
پیشــرفت بیمــاری همچنان یک مشــکل 
باقی بماند. برای یافتن دارو های طوالنی 
مــدت بهتــر بــرای مدیریــت درد مزمــن، 
دانشمندان مسیر های مولکولی را بررسی 

کرده اند که درد را به مغز منتقل می کند.
دانکن السلز، نویسنده مقاله گفت: وقتی 
درد احساس می کنید، نتیجه یک مولکول 
ک اســت کــه بــا گیرنده ای  در محــل دردنا
روی یــک عصــب حســی تعامــل می کند و 
مجموعه ای از رویداد ها را در عصب ایجاد 
ســیگنال  تولیــد  بــه  منجــر  کــه  می کنــد 
می شــود. این ســیگنال در طــول عصــب 
حرکت می کند و توســط مغز به عنوان درد 

تفسیر می شود.
کارولینــای  دانشــگاه ایالتی  محققــان 
شــمالی مســیر خاصــی را شــامل مولکــول 
 GFRα۳ اتصال آرتمین و گیرنده آن به نام
را بررســی کردند. ایــن مســیر قبال در ســگ 

مبتال به آرتروز بررسی شده است.
تیــم تحقیقاتی برخــی از موش هــای مبتال 
به آرتــروز را بــا آنتی بادی هــای مونوکلونال 
کــه بــه GFRα۳ متصل می شــوند، درمان 
کردند کــه از اتصال آرتمین بــه منطقه درد 
و تحریــک ســیگنال های درد جلوگیــری 
ســیگنالینگ  روش  در ایــن  می کنــد. 
موش های تحت درمان دو ســاعت پس از 
درمان دوبــاره مانند معمــول از اندام خود 

استفاده کردند.

آرتروز

روش درمان آرتروز 

با شناسایی سیگنال درد 

بزرگ ترین حسن تأمین ویتامین ها از طریق منابع 
غذایی این اســت کــه هرگــز امکان هایپرویتامینوز و 
ک  مسمومیت از بعضی ویتامین ها و عوارض خطرنا
آن ها فراهم نمی شود. خیلی ساده با استفاده از یک برنامه غذایی مکفی، 
متعادل و متنوع، یعنی در چهارچوب امکانات و مقدورات بودجه خورد 
ک روزانه بایــد حداقل ۳ واحد ســبزیجات، ۲ واحد میوه فصل،  و خورا
۶ واحد نان و غالت و فرآورده های تهیه شــده از آرد های ســبوس دار، ۲ 
واحد گوشت یا تخم مرغ و همچنین ۲ واحد از شیر و لبنیات کم چرب و 

نیم چرب جهت تأمین مواد مغذی مورد نیاز مصرف شود.
تأمین ویتامین ها از طریق منابع غذایی ما را از گزند مسمومیت و عوارض 
خطرناک دارو ها و مکمل ها مصون می کند. البته افرادی که گیاه خوارند، 
بانوانی که قصد بارداری دارند و همچنین نوزادان، کودکان و افرادی که 
به بیماری های خاص مبتال هستند، در مورد تأمین میزان نیازشان به 

ویتامین های ۱۳ گانه باید با پزشک مشورت کنند.
          به عوارض استفاده فراتر از میزان نیاز ویتامین ها توجه کنید:
الف( خطرات استفاده بیش از اندازه از ویتامین های محلول در 

چربی
          ویتامین D:ایجاد مسمومیت، افزایش جذب بیشتر کلسیم مازاد 
بر نیاز، بدحالی وحالت تهوع، ســردرد، ضعف عضالنی، ســنگ کلیه و 
صدمات برگشــت ناپذیر بر عملکرد کلیه ها و اختــالالت ضربان قلب یا 

آریتمی.
          ویتامیــن A:مصــرف بیــش از نیــاز ویتامیــن A، عوارض ســخت و 
سنگینی را موجب می شود. از جمله کاهش استحکام استخوان های 
بدن. در دوران بارداری هم اضافه دریافت آن، صدمات جدی به جنین 

وارد می کند.
ویتامین E:ویتامین E بی خطر از گروه ویتامین های محلول در چربی در 

صورت ادامه مصرف بلند مدت با مقادیر باالتر گرایش به خون ریزی ها 
را پدیدار می کند.

ب( ویتامین های محلول در آب
گرچه در بدن ذخیره نشده، مازاد بر نیازشان دفع می شود، ولی مصرف 

بیش از نیاز تعدادی از آن ها عوارضی را به دنبال دارد، مثال:
          ویتامین B3: در دوز های افزون تر باعث بروز سردرد، سرخی پوست، 
فشارخون، در مواقع به کارگیری آن در مقادیر مگادوز برای کاهش سطح 
چربی خون ممکن است فشارخون به قدری کاهش پیدا کند که منجر به 
از پا افتادن و بی هوشی شود و عالوه بر آن عارضه اسهال، سوزش سر دل، 

شکم درد و آسیب های جدی به کبد زمینه سازی شود.
          ویتامیــن B۶: در صورت اســتفاده بلند مدت دوز هــای باالی این 
ویتامین منجر به اختالالت اعصاب یا نوروپاتی می شود که با قطع ادامه 

مصرف آن برطرف خواهد شد.

استفاده بیش از نیاز ویتامین ها چه خطراتی دارد؟ 

ویتامینها
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نحــوه بــاز کــردن کلید هــای ویــژه بــرای کیبورد 
QWERTY مجــازی در iOS یا اندرویــد را در ایــن 

خبر ببینید. 
فرض کنید که شما یک iMessage برای شخصی 
ارسال می کنید و باید قیمتی را به ین تایپ کنید. 
البته می توانیــد کلمه یــن را در متن بنویســید و 
آن را ارســال کنید. به عنوان مثال، بنویسید: آن 
وســیله ای که می خواهید ۵۸۰۰۰ ین برای شــما 

هزینه خواهد داشت.
گر ترجیح می دهید خود  به گزارش فون آرنا، اما ا
نماد ین را در پیام درج کنید، نمادی را در صفحه 
کلید آیفون پیدا نخواهید کرد، مگر اینکه از یک کد 
برای باز کردن قفل کلید های مخفی در صفحه 
کلید QWERTY آیفون اســتفاده کنید. ممکن 
گر اینطور  است از قبل با این ترفند آشنا باشید، اما ا
نیست، فقط باید دستورالعمل هایی را که در ادامه 

آمده است را دنبال کنید.
گــر می خواهیــد از عالمــت یــن اســتفاده کنید،  ا
کیبورد QWERTY مجازی را باز کنید و روی کلید 
"۱۲۳" در سمت چپ پایین صفحه نمایش ضربه 
بزنید. نماد دالر "$" که در ردیف دوم است را فشار 
داده و نگــه داریــد تــا نماد های مختلــف ارز های 
مختلف مانند ین، یورو، سنت، پوند و موارد دیگر 

را مشــاهده کنید. حــاال می توانید هرکــدام را که 
می خواهید انتخاب کنید.

دیگر ترفند های QWERTY به شــما این امکان 
را می دهند که برای دیــدن گزینه های خط تیره 
طوالنی تر، روی خط فاصله فشار داده و نگه دارید 
گر نیاز به تایپ نماد درجه برای دما یا زاویه دارید،  و ا

عدد "۰" )صفر( را به مدت طوالنی فشار دهید.
کاربران اندرویــدی نیــز بــا صفحه کلیــد مجازی 
Gboard QWERTY می توانند با فشار طوالنی 
روی یک مصوت از بین گزینه ها انتخاب کنند. 
با ضربه زدن روی دکمه "?۱۲۳" در ســمت چپ 
پایین صفحه کلید و سپس فشار طوالنی روی 
کلیــد $، گزینه هــای یــن، یــورو، ســنت، پونــد 
بریتانیا و ســایر ارز ها در اندروید نیز نمایش داده 

می شوند.

شارژ شدن گوشی همراه ممکن است به دالیلی 
مختــل شــود، در صورت آشــنایی با چنــد ترفند 

می توان این مشکل احتمالی را حل کرد. 
آیا گوشی شما شارژ نمی شود؟ قبل از اینکه گوشی 
را کنــار بگذارید و گوشــی جدیــدی بخریــد، باید 
بنشینید و ابتدا سعی کنید بفهمید که چه چیزی 

باعث این مشکل شده است.
ممکن است در برخی موارد گوشــی ایراد داشته 
باشــد، اما مواقع دیگری نیــز وجــود دارد که ایراد 
از شارژر اســت. در واقع، حتی می تواند سوکت یا 
سیمی باشد که از آن استفاده می کنید. صرف نظر 
از این، مشکالت احتمالی زیادی برای شارژ نشدن 
گوشی وجود دارد و دانستن علت آن به شما این 
امکان را می دهد تا بــدون اتالف وقــت یا هزینه، 

مشکل را برطرف کنید.
گر گوشی شما شارژ نمی شود، در اینجا  بنابراین، ا

دالیل احتمالی و نحوه رفع آن آورده شده:
          استفاده از شارژر اشتباه

گر گوشــی شــارژ نمی شــود، اولین کاری که باید  ا
انجــام دهید ایــن اســت کــه شــارژر های دیگــر را 
گر تلفــن با شــارژر دیگری شــارژ  امتحان کنیــد. ا
شــود، بدیــن معنی اســت کــه شــارژر شــما ایراد 
دارد. بنابراین، باید یک شارژر جدید تهیه کنید 
و مطمئن شــوید که شارژر مناســب گوشی شما 
گر شارژر مناسبی اســت، اما گوشی هنوز  است. ا
شــارژ نمی شــود، باید دالیل دیگری را برای شارژ 

نشدن گوشی در نظر بگیرید.
گر شــارژر کار نمی کنــد، کابل ممکن اســت ایراد  ا
داشــته باشــد. ابتدا ســعی کنید از کابل دیگری 
گر تلفن روی کابل دیگــری کار  اســتفاده کنید. ا
می کند، متوجه می شوید که مقصر کابل است. 
گر گوشی هنوز شارژ نمی شود، ممکن است پورت  ا

شارژ مشکل داشته باشد.
          شل شدن درگاه شارژ

درگاه شارژ که کابل به تلفن وصل می شود، ممکن 
است شل شود. تنها راه حل این مشکل باز کردن 
گر پورت  گوشی و سفت کردن درگاه کابل است. ا

شل است، باید درگاه شارژ را تعویض کنید.
          تلفن بیش از حد گرم شده است

بسیاری از گوشی ها دارای قابلیتی هستند که با 
رسیدن دما به حد معینی، شــارژ باتری متوقف 
می شود. این ویژگی به جلوگیری از داغ شدن بیش 
از حد گوشی کمک می کند. از آنجایی که تلفن در 
حال داغ شدن است، می تواند نشانه ای از خراب 
شــدن باتری یا احتیاط باشــد. تنهــا راه حل این 

مشکل تعویض باتری است.
          باتری از کار افتاده است

شــما می توانید با خاموش کردن گوشی و خارج 
کردن باتری، یک تست سریع روی گوشی انجام 
دهید. باتری را چند دقیقه بیرون بگذارید و سپس 
آن را دوباره در آن قرار دهید. حاال گوشی را دوباره 
گر هنوز  روشن کنید و ببینید شارژ می شود یا خیر. ا
شارژ نمی شود، پس احتماال باتری آن خراب شده 
و باید تعویض شود. البته این تســت را نمی توان 
درباره گوشی های هوشمند جدید انجام داد چرا 

که باتری قابل جدایی ندارند.
همچنین مواقعی وجود دارد که یک برنامه تلفن 
مشکل ساز شده است. به عنوان مثال، ممکن 
اســت از برنامه ای اســتفاده کنید کــه عمر باتری 
گوشی شما را کاهش می دهد. چنین برنامه ای 
می تواند باعث تخلیه باتری گوشی حتی زمانی 
کــه از آن اســتفاده نمی شــود، باشــد. این به این 
دلیل است که برنامه همچنان در پس  زمینه اجرا 
می شــود. تنها راه حل این مشکل حذف نصب 

برنامه است.
وقتی تلفن شما شارژ نمی شود واقعا خسته کننده 
است، به خصوص زمانی که فورا به تلفن نیاز دارید. 
خوشــبختانه، بســیاری از دالیل این مشــکل را 
می توان به راحتی برطرف کرد، به همین دلیل، 
برای بررســی اینکه آیا مشــکالت باال باعث شــارژ 
نشدن گوشی شما می شود، وقت بگذارید. به این 
ترتیب، می توانید به سرعت مشکل را برطرف کنید 
گر  تا تلفن خود را یک بار دیگر راه اندازی کنید. اما ا
نمی توانید مشــکل را پیدا کنید، با خیال راحت 
گوشی را به تعمیرگاه بفرستید، آن ها می توانند آن 

را برای شما تعمیر کنند.

بدافزار ردالین برای فریب کاربران ویندوز ۱۰ خود را 
در قالب بسته نصب ویندوز ۱۱ جا می زند و از همین 

رو موفق به توزیع گسترده خود شده است.
کارشناسان امنیتی هشدار می دهند که ردالین 
بدافزار چندان پیچیده ای نیست، اما در فضای 
مجازی و از طریق شبکه های زیرزمینی در قالب 
خدمات ماهانه با هزینه ۱۵۰ دالر فروخته می شود 
و از آن برای سرقت ارزرمز سایر کاربران مانند بیت 

کوین یا اتریوم استفاده می شود.
سارقان از روش های مختلفی برای اقناع کاربران 
به منظور بارگذاری این بدافزار استفاده می کنند 
و بررســی های شــرکت اچ پی نشــان می دهد که 
معموال این بدافــزار در قالب بســته به روزرســان 
ویندوز ۱۱ توزیع شده و کاربران رایانه های شخصی 
و بــه خصــوص وینــدوز ۱۰ به همیــن شــیوه برای 

بارگذاری و نصب آن اقناع می شوند.
طراحان این بدافزار برای افزایش احتمال بارگذاری 
و نصب بدافزار مذکور دامنه های تقلبی را نیز ثبت 
کرده اند که در آنها ســایت هایی مشــابه با سایت 

مایکروسافت طراحی شده و بدافزار مذکور در قالب 
بسته نصب ویندوز ۱۱ در دسترس است.

نــام دامنــه صفحــه ارتقــای جعلــی وینــدوز ۱۱ 
توسط یک فرد روس ثبت شده است. در عین 
حال صفحه اصلی ارتقا ویندوز ۱۱ مایکروسافت 
در دامنــه Microsoft.com میزبانی می شــود. 
هدف این بدافزار سرقت رمزهای عبور ذخیره 
شــده در مرورگرهــای وب، داده هــای تکمیــل 
شونده به صورت خودکار مانند اطالعات کارت 
اعتباری و همچنین فایل های ارزها و کیف پول 

دیجیتال است.

کیبورد  کلید های خاص در  ترفند استفاده از 
 iOS اندروید و QWERTY

گوشی ها  نحوه رفع مشکالت شارژ در 

که از طریق بسته بارگذاری ویندوز ۱۱  بدافزاری 
توزیع می شود

فناوری

فناوری تسلیحات مافوق صوت چگونه کار می کند؟ 
موشــک های مافــوق صــوت 
بسیار ســریع هســتند و همین 
موضوع این سالح ها را غیرقابل 
شناســایی می کنــد.  فنــاوری ســالح های مافوق 
صوت به بخش اصلی رقابت تسلیحاتی کشور ها در 
آمده است. در حال حاضر، آمریکا، چین و روسیه 
برای توسعه کارآمدترین موشک های مافوق صوت 
دوربرد با یکدیگر رقابت می کنند. گزارشی که اخیر 
منتشر شده نشان می دهد که کره شمالی هم یک 
موشک مافوق صوت را در ۵ ژانویه ۲۰۲۲ با موفقیت 
آزمایش کرده که دومین آزمایش گزارش شده این 

کشور از یک موشک مافوق صوت است.
دلیل اینکــه کشــور ها عالقــه زیــادی بــه فنــاوری 
موشــک های مافوق صوت نشــان می دهند این 
است که این سیســتم های تسلیحاتی پیشرفته 
بدون اینکه توسط سیستم های دفاعی مانند رادار 
و سپر موشکی شناسایی شوند، قادر به حمالت از 
راه دور هستند. عالوه بر این، موشک های مافوق 
صوت می توانند با ســرعت بیش از ۳۸۵۰ مایل در 
ساعت حرکت کنند. این فناوری روی کاغذ بسیار 
امیدوارکننده به نظر می رســد، اما آیا دستیابی به 

سرعت مافوق صوت در واقعیت آسان است؟
          هایپرسونیک به چه معناست؟

مافوق صوت به معنای »سرعت مازاد«, در زمینه 
موشــک ها به موشــک هایی اطالق می شــود که 
می توانند مسافت های طوالنی را در جو با سرعتی 
بیش از پنج برابر ســرعت صوت یا ســریعتر از ۵ ماخ 

طی کنند.
در آیرودینامیــک، ســرعت اجســام بــه طــور کلــی 
با توجــه بــه ســرعت صــوت محاســبه می شــود و 
 sub، super، hyper پیشــوند های مختلفی مانند
بــرای محدوده هــای ســرعت خــاص اســتفاده 
می شود. سرعت صوت نسبت به محیطی که در 
آن در حال حرکت است و همینطور دمای محیط 
متغیر اســت؛ دما نیز به ارتفاع بســتگی دارد. برای 
گر ارتفاع را در سطح دریا در نظر  اهداف استاندارد، ا
بگیریــم و دمــا را ۲۰ درجه ســانتیگراد فرض کنیم، 

سرعت صوت حدود ۷۶۱ مایل در ساعت خواهد 
بود. این ســرعت را ســرعت محلی صوت یــا ۱ ماخ 
می نامند. عدد ماخ نسبت سرعت به سرعت صوت 
است، بنابراین سرعت ۱۵۲۲ مایل در ساعت برابر ۲ 

است و سرعت آن ۲ ماخ نامیده می شود.
          چه چیزی باعث می شود موشک های 

مافوق صوت اینقدر سریع باشند؟
به هر موشکی که بتواند با سرعتی بیشــتر از ۵ ماخ 
)یا پنج برابر ســرعت صــوت( حرکت کند موشــک 
مافوق صوت می گویند. به طور کلی دو نوع موشک 
مافوق صوت وجود دارد، یک موشک کروز مافوق 
صوت که در تمام طول پرواز خود توسط موتور ها 
کار می کند و یک موشک مافوق صوت بوستر گالید 
کت ها به ســرعت های مافوق صوت  که توســط را
می رســد و ســپس در جو برای رســیدن بــه هدف 

خود می چرخد.
موشک های کروز مافوق صوت با موتور های ویژه 
اســکرم جت که هنوز در حال توسعه هستند نیرو 
می گیرند. اسکرم جت ها با ســوزاندن سوخت در 
جریان هوا عمل می کنند که توســط حرکــت رو به 
جلوی هواپیما فشرده می شود. برخالف موتور های 

جت معمولی، اسکرم جت ها هیچ قطعه متحرکی 
ندارند. در حال حاضر، کشور هایی که موتور های 
اســکرام جــت را آزمایش کرده اند شــامل روســیه، 

آمریکا، هند و چین می شود.
گالیدر هــای مافــوق صــوت در باالی یــک تقویت 
کننده موشک بالستیک یا یک سیستم موشکی 
کوتاه مدت قرار می گیرند و سرعت را تا ۲۰ ماخ افزایش 
می دهند. ایــن نــوع موشــک های مافــوق صوت 
بیشــتر رایج هســتند. گالیدر های تقویت کننده 
مافوق صوت DF-ZF چیــن و آوانگارد روســیه در 

حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرند.
          چرا ساخت سالح های مافوق 
صوت اینقدر چالش برانگیز است؟

مدیریت کشش اتمسفر در طول ساخت یک سالح 
مافوق صوت بســیار مهم اســت. در حالی که این 
موشک در هوا حرکت می کند، متناسب با سرعت 
خود با مقاومت روبرو می شود. این موضوع به ویژه 

در گالیدر ها مشکل ساز می شود.
این کشش اتمسفر می تواند دمای سطح موشک 
و هواپیما ها را افزایش دهد. این گرمایش می تواند 
در ســرعت های مافوق صوت آنقدر شــدید باشد 

کنش  که باعــث یونیــزه شــدن هــوای اطــراف و وا
شیمیایی شــود. این هوای یونیزه شده می تواند 
ســطح موشــک را تخریــب کنــد. عــالوه بر ایــن، 
جسمی که سریعتر از سرعت صوت پرواز می کند، الیه 
کم ایجاد می کند که به عنوان  متحرکی از هوای مترا
موج ضربه ای شناخته می شــود. در سرعت های 
مافوق صوت، این موج ضربه ای زاویه بسیار باریکی 
با جهت حرکــت ســالح ایجاد می کند. این عوامل 
یکپارچگی ســالح را به خطر می اندازد و در نتیجه 
چالش های مهمی را برای طراحی موشــک های 

مافوق صوت ایجاد می کند.
          تاریخچه مختصری از موشک های مافوق 

صوت
پرواز اشیاء مصنوعی با سرعت مافوق صوت فناوری 
جدیدی نیســت. در اواخــر دهــه ۱۹۳۰، مهندس 
اتریشــی، یوگــن ســانگر و فیزیکــدان آلمانی ایــرن 
 Silbervogel بردت، یک گالیدر مافوق صوت به نام
طراحی کردند، اما هرگز به مرحله ســاخت و تولید 

نرسید.
موشک دو مرحله ای بامپر، که آمریکایی ها در سال 
۱۹۴۹ ساخته شده بود، برای مدت کوتاهی و قبل از 
منفجر شدن به سرعت مافوق صوت دست یافته 
بود. در ســال ۱۹۵۹، آمریکا قــرارداد طراحی گالیدر 
مافــوق صــوت Dyna-Soar را بــه بوئینــگ اعطــا 
کرد، اما در ســال ۱۹۶۳ دولت این پروژه را به دالیل 
نامعلومی رها کرد. تحقیقات در مورد پرواز مافوق 
صوت ادامه یافت، اما از نظر فنی چالش برانگیز بود.

دو عامل اصلــی که عالقه به موشــک های مافوق 
صــوت را برانگیخت ســرعت و قــدرت مانــور آن ها 
بود. موشک های بالســتیک بین قاره ای قادر به 
حرکــت در ســرعت های مافــوق صوت هســتند، 
اما یک مسیر قابل پیش بینی را دنبال می کنند و 
ردیابی و رهگیری آن ها آسان تر است. از سوی دیگر 
موشک های مافوق صوت در ارتفاعات پایین بسیار 
ســریع نزدیک می شــوند و بنابراین ردیابــی آن ها 
بسیار دشوارتر و به همین دلیل خنثی کردن آن ها 

بسیار دشوار است.

فناوری

داستانکوتاه

با گردشگر خارجی" تعارف نکنیم"، با او "سلفی" 
نگیریم و با همه گردشگران خارجی فارغ از ملیت 

آن ها رفتاری یکسان و استاندارد داشته باشیم.
1- احترام بیــش از انــدازه ممنوع: این مســاله 
باعث تعجب گردشگران خارجی می شود و بهتر 
است زیاده روی در برخورد با گردشگران خارجی 
را کنار بگذاریم. با آن ها مهربان باشیم و در صورتی 
که نیاز به راهنمایی و یا انجام کاری از ما دارند بی 
دریغ بــه آن ها کمک کنیم؛ همــان طور که این 
وظیفه را باید نسبت به دیگر هموطنانمان نیز 
داشــته باشــیم؛ بنابراین بهتر اســت در صورت 
مواجهه با یک گردشگر خارجی که آن ها را برای 
بــار اول می بینیــم، زیــادی "رگ محبتمــان باد 
نکند" و برای مثال آن ها را به خانــه مان دعوت 
نکنیم و سعی نکنیم دست در جیب کرده و برای 

آن ها خرج کنیم.
2- با گردشــگران خارجی "ســلفی" نگیریم: 
بسیاری از گردشگران خارجی که به ایران می آیند 
درباره تجربه سفر خود به ایران می گویند وقتی 
بــا شــهروندان ایرانی مواجــه می شــوند حــس 
"ســلبریتی" پیدا می کنند؛ چون بار هــا و بار ها از 
ســوی شــهروندان ایرانی با درخواســت گرفتن 

عکس سلفی مواجه می شوند!
این رفتــاری اســت که متاســفانه بخــش قابل 
توجهی از ایرانی ها به ویژه جوانان با گردشگران 
معمولی خارجی دارند. واقعا چه نیازی است که 
به محض دیدن یک گردشگر )مخصوصا موبور و 

چشم آبی( از او درخواست عکس سلفی کنیم؟
آیا ما هم وقتی به یک کشور خارجی می رویم با 

درخواستی مشابه مواجه می شویم؟
یــک  شــان  دون  کــه  اســت  رفتــاری  ایــن 
شهروند ایرانی دارای تمدن و سابقه تاریخی چند 

هزار ساله است و بهتر است آن را اصالح کنیم.
3- گردشــگران را تیغ نزنیم: این همه تحویل 
گرفتن یک گردشــگر خارجی در حالی است که 
متاسفانه بعضی از شهروندان کشورمان )همانند 
بسیاری جا های دیگر دنیا( در مواجهه با گردشگر 
خارجی قیمت های باال می دهند و تالش دارند 

به قول معروف او را "تیغ بزنند. "
آن ها توجه ندارند که گردشگر دیر یا زود متوجه 
تیغ زنی آن ها خواهد شد و نتیجه این اقدام زشت 
و غیرانسانی، هم اعتبار کشور را زیر سوال می برد و 
هم بر ورودی گردشگران خارجی تاثیر می گذارد.

۴- به زبان اهمیت بیشتری بدهیم: در بسیاری 
از شــهر های گردشــگر پذیر و حتی مناطقی که 
گردشــگران خارجــی کمتــری دارند بهتر اســت 
افــرادی کــه احتمــال می دهند بــا گردشــگران 
خارجــی ســروکار پیــدا کننــد، دســتکم در حــد 
مکالمات معمول "کارراه بینداز" زبان انگلیسی 
کســی، فروشــندگان  بلــد باشــند. راننــدگان تا
بازار، کارکنــان فرودگاه ها و ترمینال ها، هتل ها، 
رستوران ها و دیگر مناطق گردشــگر پذیر )موزه 
و...( بهتر است برای ارتباط موثر و بهتر با گردشگر 
خارجی زبان انگلیســی بلد باشــند. متاسفانه 
سطح توانایی بســیاری از شــهروندان ایرانی در 
زمینه زبان خارجی )انگلیسی( به دلیل کم بودن 
ورود گردشــگر خارجی و کمی ارتباط با جهان و 
کارایی نظام آمــوزش عمومی،  از همه مهم تــر نا

پایین است.

مجلس عروسی یکی از بزرگان بود و مال نصرالدین 
را نیز دعوت کرده بودند. وقتی می خواست وارد 
شود، در مقابل او دو درب وجود داشت با اعالنی 

بدین مضمون: 
از این درب عروس و داماد وارد می شوند و از درب 

دیگر دعوت شدگان.
مال از درب دعوت شدگان وارد شد. در آنجا هم 

دو درب وجود داشت و اعالنی دیگر: 
از ایــن درب دعوت شــدگانی وارد می شــوند که 
هدیه آورده اند و از درب دیگر دعوت شدگانی که 

هدیه نیاورده اند. 
گهان خود را  مال طبعا از درب دو می وارد شد. نا

در کوچه دید، همان جایی که وارد شده بود.
          نتیجه گیری:

این داستان حکایت زندگی ماست. 
کســانی را بــه زندگــی مــان دعــوت می کنیــم 
)رابطه هایی را آغاز می کنیــم( اما وقتی متوجه 
می شویم از آنها چیزی عایدمان نمی شود، رابطه 

را قطع و افراد را به حال خودشان رها می کنیم. 
کم  روابط عاطفی ما چیزی بیشــتر از الگوی حا
بر مناسبات تجاری و اقتصادی نیست. عشق 
گر  بر مبنای ترس و ضعف محاســبه گر اســت. ا

محبتی می کنیم توقع جبران داریم. 
دوست داشتن های ما قید و شرط و تبصره دارد. 
گر کسی را دوست داریم  حساب و کتاب دارد. ا
گر  به خاطر این است که لیوان نیازمان پر شود. ا

رابطه ای سود آور نباشد آن را ادامه نمی دهیم.

۳ نکته کلیدی درباره 
نحوه رفتار با گردشگران

 خارجی در ایران

عروسی رفتن مال نصرالدین

گــر از طعــم کتلت هــای تکــراری  ا
خسته شدید ما به شما کتلت مرغ 
غ  را پیشنهاد می دهیم. کتلت مر
یک غذای سبک اســت که می تواند یک شام مقوی 

باشد. 
غ و هویــج یکــی از انــواع غذاهــای ســاده و  کتلــت مــر
خوشمزه ایرانی است که با مواد متنوعی تهیه می شود. 
در این دســتور روش پخت دیگری را برای شما در نظر 
گرفته ایم که با استفاده از آن یک غذای خوشمزه در کنار 
خانواده تان صرف کنید. با ما همراه باشید تا طرز تهیه 

کتلت مرغ و هویج را با هم یاد بگیریم.
          مواد الزم برای طرز تهیه کتلت مرغ و هویج

• فیله مرغ  ۳۰۰ گرم
• هویج ۲ عدد

• پیاز ۲ عدد
• کره یا روغن مایع ۲ قاشق سوپ خوری

•  تخم مرغ ۱ عدد
• برگ جعفری ۲ قاشق غذاخوری

• جو پرک ۵ قاشق غذاخوری

• پودر سوخاری ۳ قاشق غذاخوری
• نمک و فلفل سیاه به مقدار کافی
          طرز تهیه کتلت مرغ و هویج

          مرحله اول
برای تهیه کتلت مرغ و هویج خوشمزه، ابتدای کار فیله 
مرغ را به صورت نگینی ریز خرد کنید، سپس درون یک 
کاسه مناسب بریزید. در ادامه جعفری را بشویید و درون 

آبکش قرار دهید تا آب اضافی آن خارج شود.
          مرحله دوم

حاال هویج را بشــویید، ســپس پوســت آن را جــدا و با 
دندانه های درشت رنده کنید. در ادامه جعفری را روی 
تخته گوشت قرار دهید. سپس به صورت ریز ساطوری 

و به فیله مرغ اضافه کنید.
          مرحله سوم

در این مرحله جو پرک را درون خردکن بریزید و آسیاب 
کنید تا پودر شود. پیاز را به صورت نگینی ریز کنید. در 

ادامه یک تابه مناسب روی حرارت مالیم قرار دهید.
          مرحله چهارم

حاال مقــداری روغــن مایع یــا کــره درون تابــه بریزید و 

بالفاصلــه پیــاز را اضافــه کنید. ســپس تفــت دهید تا 
ســبک و شیشــه ای شــود. در ادامه هویج رنده شــده 
را به پیــاز اضافه کنیــد و به تفــت دادن ادامــه دهید تا 

هویج نرم شود.
          مرحله پنجم

در این مرحله مخلوط پیاز و هویج را به سینه مرغ اضافه 
کنید. ســپس نمک و فلفل ســیاه مواد کتلت را اندازه 
غ را به مواد کتلــت اضافه و  نماییــد. در ادامه  تخم مــر

خوب ورز دهید تا مواد یکدست شود.
          مرحله ششم

حاال پــودر ســوخاری را به مــواد کتلت اضافــه کنید و 
مجددا ورز دهید تا مواد ترکیب و یکدســت شــوند. در 

ادامه یک تابه مناسب روی حرارت مالیم قرار دهید. 
سپس مقداری روغن مایع درون آن بریزید و بگذارید 

تا روغن گرم شود.
          مرحله هفتم

در این مرحله مقــداری از مواد کتلت بردارید، ســپس 
به شکل دلخواه فرم دهید و درون جو پرک پودرشده 
بغلتانید تا سطح کتلت را پوشش دهد. سپس کتلت 

مرغ و هویج را درون تابه قرار دهید و کامال سرخ کنید.
          مرحله هشتم

حاال زمانی کــه یک طرف کتلــت به طور کامل ســرخ 
شد آن را برگردانید، سپس اجازه دهید طرف دیگر آن 
کامال ســرخ شــود. در ادامه کتلت ها را روی دســتمال 
مخصوص آشــپزخانه قرار دهیــد تا روغــن اضافی اش 

کشیده شود.
          مرحله آخر از طرز تهیه کتلت مرغ و هویج

در نهایت کتلــت را درون ظــرف مورد نظرتــان بریزید، 
از گوجه گیالسی، جعفری و فلفل سبز برای دورچین 
کتلت ها استفاده کنید. در آخر کتلت ها را به همراه نان 

تازه و سس دلخواه سرو نمایید.

غ و هویج کتلت مر طرز تهیه 

آبشــار اسب فروشــان ســراب در 
اســتان آذربایجــان شــرقی و در 
نزدیکی شــهر ســراب واقع شده 
است و از مناطق دیدنی سراب است. آبگرم معدنی 
اسب فروشان در فاصله ۴ کیلومتری شمال روستا 
واقع شده و جاده آن تا شهر سراب آسفالت است. از 
اطراف روستا رودخانه های متعددی عبور می کنند 
که از جمله آن ها می توان به آجی چای، تاجیار، پسلر 

و مهین چای اشاره نمود.

آبشار 
اسب فروشان

گردشگری

دستپخت

زمستان به رنگ 
کیش  بهار - 

هرســاله کاشــت بیش از ۵ میلیون نشــاء 
بوتــه گل فصلــی متناســب بــا آب و هوای 
جزیره کیش در فصل پاییز از انواع گل های 
جعفری، آهار، ستاره ای، اطلســی و... در 
بلوارهــا، میادیــن و پارک ها آغاز می شــود 
و در اوایــل فصــل زمســتان بــه گل دهــی 

می نشینند. 
همزمان کوچ پرندگان از جمله حواصیل 
غ هــای دریایــی  کســتری، مر ســفید و خا
به ایــن جزیــره، بهــاری رنگارنــگ را در 

زمستان رقم می زند. 

عکس روز

خواندنیها


