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مدیر عامل شرکت آب و فاضالب اصفهان گفت: ۲۹۶ روستا در این استان به دلیل پراکندگی و نبود منابع محلی 
آب از شبکه آبرسانی پایدار برخوردار نیستند. هاشم امینی افزود: موقعیت جغرافیایی برخی روستاهای تابع 
شهرستان های سمیرم و فریدونشهر همچنین کمبود منابع آب محلی در روستاهای مناطق کویری از جمله نایین، 

خور و اردستان در فرایند آبرسانی محدودیت ایجاد کرده است و آب آشامینی اهالی بطور سیار تامین می شود.
به گفته وی، از حدود ۴۶۰ هزار نفر جمعیت روستایی تحت پوشش استان اصفهان، آب آشامیدنی  ۴۲۰ هزار نفر 
در قالب مجتمع های روستایی و به صورت پایدار تامین می شود. مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

گفت: ۲۴دستگاه تانکر آبرسان سیار در این استان به صورت ۲۴ ساعته در حال فعالیت است.
هاشمی با اشاره به افتتاح ۱۵ طرح آبرسانی روستایی در سالجاری در این استان، افزود: این طرح ها افزون بر 

سه هزار و ۱۰۰ خانوار را در شهرستان های اصفهان، تیران و کرون، جرقویه، خور و بیابانک، سمیرم، اردستان...

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان:

۲۹۶ روستا در اصفهان از شبکه آبرسانی پایدار 
بی بهره هستند

 نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش 
و رونق تولید مجلس:

نتوانستیم ترمز افزایش 
قیمت ها را بکشیم

رئیس سازمان امور مالیاتی اعالم کرد؛

حذف معافیت مالیات سود 
سپرده بانکی از اشخاص حقوقی

بانک ها به ۶۹ درصد 
مستأجران وام ودیعه ندادند

تجمع دامداران و گاوداران
 در اردستان

مسؤوالن به وظیفه خود 
در قبال کودکان کار و معتادان

 متجاهر عمل کنند 
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۵ کودایی: یک بازیکن حرفه ای هستم؛ 
کم رونق شدن بازار پارچه قلمکار اصفهانخاتون بم تیم پرافتخاری است
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جشنواره فرهنگی و هنری »فردا« 
امیدی برای دانش آموزان هنرمند 
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# اصفهان  تنها  نیست

خبرهای خوش برای بیمه 
کسی اصفهان رانندگان تا
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نمایندگان بخش خصوصی می گویند با وجود آنکه شورای 
گفت و گو در جلسات قبلی مصوباتی را نهایی کرده اما دولت 

نسبت به اجرای آنها اقدام نمی کند. 
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به عنوان یکی 
از نهادهای مشورتی قوه مجریه در حوزه اقتصاد، از سال ها 
پیش جلساتی را با محوریت بخش خصوصی و با ریاست 
وزیر اقتصاد برگزار کرده و مصوباتی را در این حوزه نهایی 

کرده است.
هرچند شورای گفت و گو از نظر شان قانون گذاری، امکان 
نهایی کردن قوانین جدید را ندارد اما با توجه به حضور 
نمایندگان دولت، امکان آن وجود دارد که مصوبات این شورا 
از سوی دولت رسما اجرایی شود. با این وجود به نظر می رسد 
که در جلسات اخیر این شورا مصوباتی نهایی شده که دولت 

اجرای آنها را در دستور کار قرار نداده است.
حسین سالح ورزی - نایب رییس اتاق بازرگانی ایران - 
گفته است: اجرایی نشدن مصوبه شورا با  در این زمینه 
موضوع معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر 
ارز حاصل از صادرات در این نشست مطرح و قرار شد رئیس 
کمیسیون اقتصاد مجلس طی نامه ای به رئیس جمهور بر 
کید کند. همچنین مقرر شد نامه ای  لزوم اجرای این مصوبه تا
هم از سوی دبیرخانه شورای گفت وگو برای وزارت اقتصاد به 
عنوان دستگاه متولی در اجرای مصوبه مذکور ارسال و علت 

اجرایی نشدن آن را پیگیر شود.

بر اساس اظهارات او افزایش نرخ عوارض جابه جایی کاال از ۴ 
کم بر نرخ حمل  به ۹ درصد و تعارض بین ضوابط و مقررات حا
کاال و قیمت گذاری کاالهای اساسی دو موضوع دیگری بودند 
ح شد و در نهایت اعضای شورا تصمیم  در این جلسه مطر
خ عوارض جابه جایی ظرف ۱۰ روز  گرفتند درباره افزایش نر
آینده با تشکیل کمیته ای با محوریت وزیر صنعت، معدن 
و تجارت موضوع را بررسی و نظر نهایی را در اختیار اعضای 

شورا قرار دهند.

بر اساس گزارش سایت اتاق ایران، سالح ورزی درباره تعارض 
کم بر نرخ حمل کاال و قیمت گذاری  بین ضوابط و مقررات حا
گفت: با توجه به اهمیت موضوع و  کاالهای اساسی نیز 
مشخص نبودن برخی زوایای امر و میزان درگیر بودن سیستم 
حمل ونقل کشور با پدیده هزینه پشت بارنامه، مقرر شد 
برای تصمیم گیری در این مورد مطالعه کارشناسی به همت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام و نتیجه آن به دبیرخانه 

اعالم شود.

انتقاد جدید بخش خصوصی از عملکرد اقتصادی دولت

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: 2۰۰۰۰۰1۳۵2۰۰۰۰۳8 تــا 2۰۰۰۰۰1۳۵2۰۰۰۰۵1 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: 1۴۰۰/12/1۰ ساعت 17

زمان تسلیم پیشنهاد: 1۴۰۰/12/28 ساعت 1۳
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 

نوبت دوم 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 2۰۰۰۰۰1۳۵2۰۰۰۰۳8 تا 2۰۰۰۰۰1۳۵2۰۰۰۰۵1

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان درنظــردارد عملیــات اجرایــی بــه شــرح زیــر را ازطریــق مناقصــه عمومی بــه 
گــذار نمایــد. مشــاوران واجــد شــرایط وا

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: 
تا ساعت 1۳:۰۰ روز شنبه به تاریخ 1۴۰۰/12/۰7

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: 
از ساعت ۰8:۰۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ 1۴۰۰/12/۰8

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

گویا:  ۳۶۶8۰۰۳۰-8- ۰۳1 شماره تلفن 
) داخلی ۳۳8(

نام روزنامه: سیمای شهر
تاریخ انتشار: 1۴۰۰/11/28
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 ارایه خدمات نظارت عالیه و کارگاهی 
 بر اجرای تاسیسات فاضالب مناطق
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مدیرعامل ســازمان مرکزی تعاون روســتایی، از 
توزیع میوه شب عید با ۲۵ درصد زیرقیمت بازار 
به صورت آنالین خبــر داد و گفت: امســال توزیع 
میوه به صورت هوشــمند و در کالنشهرها، درب 

منازل خواهد شد.
»اســماعیل قادری فر« در گفت وگویــی با رد خبر 
خرید گران ســیب و پرتقال شــب عید بیان کرد: 
ســازمان مرکزی تعاون روســتایی، ســیب درجه 
یک کوهپایه را بین ۸۵۰۰ تا ۹۵۰۰ تومان و پرتقال 
را بیــن ۷۵۰۰ تــا ۸۵۰۰ تومــان و صرفا از باغــداران، 
ســورتینگ داران مجــاز و ســردخانه داران تحت 

پوشش تشکل ها خریداری می کنیم.
وی با بیان اینکه ۵۰ تا ۶۰ درصد سیب شب عید 
از محصوالت تولیدی باغداران آذربایجان غربی 
خریداری شده، افزود: براساس دستور العمل های 

ســیب خریداری شــده با میانگین قیمت ۸۵ تا 
۱۰۰ هــزار ریــال تهیــه شــده کــه از تولیــدات ممتاز 

کوهپایه ای هستند.
قــادری فر موضــوع خرید میــوه با قیمــت باالتر از 
واســطه ها را تکذیب کرد و گفت: میوه شب عید 
طبق دســتورالعمل مصوب ســتاد تنظیم بــازار 
و شــورای قیمــت گــذاری محصــوالت اساســی 
کشاورزی از باغداران و سردخانه داران خریداری 
می شــود. وی بــا بیان اینکــه قیمــت عرضــه 
محصوالت هنوز تعیین نشده، افزود: محصوالت 
خریداری شده برای تنظیم بازار شب عید از نوع 
درجــه یــک بــوده و حــدود ۲۵ درصــد زیر قیمت 
بازار به مردم عرضه می شود، البته امسال توزیع 
نخستین بار به صورت هوشمند و در کالن شهرها 

درب منازل خواهد بود.
به گزارش ایرنا، »حسینعلی حاجی دلیگانی« عضو 
هیات رئیسه مجلس نیز در گفت و گوی تلوزیونی، 
از ورود مجلس به موضوع قیمت تضمینی خرید 
سیب و پرتقال شب عید خبر داد و گفت: با توجه 
به اینکه اخباری مبنی بر خرید گران سیب و پرتقال 
شــب عید منتشــر شــده اســت، کار بررســی این 
موضــوع را آغاز کردیــم و گزارش این موضــوع را به 

مردم ارایه خواهد شد.

معاون وزیر راه با اشاره به پرداخت وام ودیعه مسکن 
بــه ۳۱ درصــد از مســتأجران واجد شــرایط، گفت: 
کنون ۴۸۰۰ میلیارد تومان وام به اجاره نشین ها  تا

پرداخت شده است.
محمود محمــودزاده دربــاره جدیدترین وضعیت 
پرداخت وام ودیعه مسکن به مســتأجران، اظهار 
کرد: با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا در حمایت 
از مســتأجران، طــی دو ســال اخیــر وزارت راه و 
شهرسازی اقدام به معرفی متقاضیان واجد شرایط 
بــه بانک هــای عامــل جهــت پرداخــت وام ودیعه 

کرده است.

وی ادامه داد: بر این اساس حدود ۷۰۰ هزار مستأجر 
واجد شرایط دریافت وام ودیعه مسکن به بانک ها 

معرفی شدند.
وی با بیان این کــه از این تعداد بانک هــا به حدود 
۲۲۰ هزار اجاره نشین )حدود ۳۱ درصد( وام ودیعه 
مسکن را پرداخت کرده اند، افزود : سیستم بانکی 
باید تا پایان بهمن ماه وام مستاجران معرفی شده از 

سوی وزارت راه و شهرسازی را پرداخت کند.
معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و شهرســازی 
کنــش بــه رونــد کنــد پرداخــت وام ودیعــه به  در وا
مستأجران گفت: این موضوع را بار ها از بانک مرکزی 
پیگیــری کرده ایــم، گرچه ایــن مســئله در حیطــه 
وظایف ما نیســت، اما به طور مســتمر آنرا پیگیری 

می کنیم.
محمــودزاده همچنیــن بــا یادآوری این کــه ســال 
گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای وام ودیعه 
مسکن در نظر گرفته شده بود، اضافه کرد: عملکرد 
سال گذشته بانک ها در پرداخت وام ودیعه حدود 

۴۸۰۰ میلیارد تومان بود.

وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی گفــت: براســاس 
گزارش بانک های دولتی طی ســه هفته اخیر 
بیــش از ۶۵ هزار نفر بــدون ضامــن از وام های 

خرد استفاده کرده اند.
ســید احســان خاندوزی، وزیر امــور اقتصاد و 
دارایی در صفحه توئیتر خود نوشت: براساس 
گزارش بانک های دولتی طی ســه هفته اخیر 
بیــش از ۶۵ هزار نفر بــدون ضامــن از وام های 

خرد استفاده کرده اند.
وی افزود: در کنار دســتورالعمل تشــویقی و با 
همکاری مدیران عامــل بانک ها با متخلفان 

نیــز برخــورد شــد و تســهیل شــرایط وام خــرد 
برمبنای اعتبارسنجی با جدیت ادامه خواهد 

داشت.

ج  نایب رییــس اتــاق اصناف ایران گفــت: با در
قیمت تولیدکننده بر روی کاالهای عرضه شده 
داخلی، از سوء استفاده برخی واحدهای تولید 

و عرضه کاال جلوگیری می شود.
ج قیمــت  ح در بــه گزارش ایرنــا، اجــرای طــر
تولیدکننده بر روی کاالها از سوی دولت از اواخر 
آذر ماه به اجرا گذاشــته شده اســت تا راه حلی 
بــرای شفاف ســازی قیمت هــا و روزآمدســازی 

شیوه نظارت بر بازار باشد.
ح قیمــت کاالهــای مــورد  بــر اســاس این طــر
اســتفاده مردم بر اســاس هزینه تولیدکننده بر 
ج می شود و بعد از محاسبه هزینه  محصول در
کتور  حمل و نقــل و واســطه و توزیــع، طبــق فا

خرید به مردم عرضه شود.
ح آب میوه، آب معدنی،  در مرحله اول این طر
ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی 
ج  کروویو مکلــف به در ســاز، چرخ گوشــت و ما
قیمــت تولیدکننــده شــدند و ســپس صنایــع 
غذایی و کنسروسازی، ســلولزی، بهداشتی و 
کارونی و لنــت ترمز در  آرایشــی، کارخانجات ما

لیست قرار گرفتند.
در ایــن زمینــه، "جــالل الدین محمد شــکریه" 
نایب رییــس اتــاق اصناف ایــران بــا بیان اینکه 
ج قیمــت  ح در اجــرای موفقیــت آمیــز طــر
تولیدکننده بر روی کاال نیازمند سازوکارهایی 
است، خاطرنشــان کرد: به انجام رساندن این 
طــرح اقــدام بســیار خوبی اســت، امــا نیازمند 
تصحیــح برخــی امــور مانننــد عرضــه و تقاضــا 
متعادل است تا شرایط مناسبی در کشور ایجاد 

شــود. وی بــا بیان اینکه باید هزینه واســطه ها 
در عرضــه کاال نیز در نظــر گرفته شــود، تصریح 
کرد: ســازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف 
ج قیمــت  کننــدگان بــا نظــارت دقیــق بــر در

می تواند بسیاری از مشکالت را رفع کند.
کید بر اینکه درج قیمت تولیدکننده  شکریه با تا
بر روی کاال اقدام مثبتی است، اظهار داشت: 
نبایــد اجــازه دهیــم تعــادل قیمتــی در عرضــه 

محصوالت در این شرایط به هم بریزد.
وی بــا بیان اینکــه در حــال حاضــر برخــی از 
تولیدکنندگان قیمت کاال را بر روی محصوالت 
کید  ج می کنند، تا بیشــتر از قیمت حقیقــی در
ح راهگشــا  کــرد: نظــارت مناســب در ایــن طــر
ج قیمت تولیدکننده بر روی کاال در  اســت. در
مجموع اتفــاق خوبــی اســت و می توانــد مانع 
ســوء اســتفاده برخــی واحدهــای تولیــدی و 

عرضه شود.
کید کرد: در این مدت برخی فروشندگان  وی تا
اقــدام به تخفیفــات بســیار کرده انــد و اجرایی 
شدن این طرح می تواند از مشکالت جلوگیری 

کند.

توزیع میوه شب عید با ۲۵ درصد زیر قیمت بازار

خبر

معــاون بهبــود تولیــدات دامی ســازمان 
کشــاورزی اســتان اصفهــان: بــه  جهــاد 
دلیل مشــکالت بارندگی، ارســال دام زنده 
بــا محدودیــت مواجــه و موجــب افزایــش 

قیمت شد.
معــاون بهبــود تولیــدات دامی ســازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان در ارتباط 
تلفنی با بخش خبری ۲۰ شبکه اصفهان با 
بیان اینکه استان اصفهان در تولید گوشت 
قرمــز و دام ســنگین خودکفاســت گفت:در 
تولید دام سبک استان اصفهان وارد کننده 
گوشت از اســتان های دیگر است و به دلیل 

بارندگی با مشکل روبرو شدیم.
حسین ایراندوست افزود: در آینده نزدیک 
قیمت ها کاهش پیدا می کند و این آمادگی 
هــم وجــود دارد که گوشــت قرمز از ســامانه 

بازرگام ارائه شود.

مشــموالن ســهام عدالتــی کــه هنوز ســود 
ســهام عدالت ســال ۱۳۹۸ خــود را ردیافت 
نکرده انــد، بــا ثبــت نــام و احــراز هویــت 
مشــتریان اطالعــات  جامــع   درســامانه 
ج شــماره شــبای معتبر در  )sejam.ir( یا در
سایت sahamedalat.ir میتوانند نسبت به 

دریافت سود خود اقدام کنند.
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تسویه وجوه )سمات( با انتشار اطالعیه ای 
از مشــموالن ســهام عدالتــی کــه موفــق به 
دریافــت ســود ســهام ســال ۱۳۹۸ خــود 
نشــده اند، در خواســت کرد هر چه سریعتر 

شماره شبای بانکی خود را اصالح کنند.
در این راستا، بر اساس آخرین آمارها، بیش 
از دو میلیون و ۳۰۰ هزار ســهامدار مشــمول 
ســهام عدالــت نتوانســته اند ســود ســهام 
ســال ۱۳۹۸ خود را دریافت کنند. این افراد 
می توانند از دو طریق شــماره شبای معتبر 
خود را در سامانه های شرکت سپرده گذاری 
مرکزی ثبت و ســود ســهام خــود را دریافت 

کنند.
ثبــت نــام و احــراز هویــت درســامانه جامع 
اطالعات مشتریان)sejam.ir( و درج شماره 
 ،sahamedalat.ir شــبای معتبــر در ســایت 
دو روشی است که مشموالن سهام عدالت 
می توانند شماره شبای بانکی خود را اصالح 

کنند.
در اطالعیه شــرکت ســپرده گــذاری مرکزی 
نامعتبــر،  شــبای  شــماره  اســت:  آمــده 
کد، مشــترک )دو امضاء(، ارزی  مسدود، را
و بلندمدت مهم ترین دالیلــی بوده اند که 
برخی از سهامداران نتوانســتند سود سال 
۱۳۹۸ خــود را دریافــت کننــد. همچنیــن 
تمام سهامداران سهام عدالت می توانند با 
مراجعه به سامانه ســجام و یا سایت سهام 
عدالت از وجود شماره شــبا معتبر خود نزد 
شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی اطمینــان 

حاصل کنند.
بر اســاس این گزارش، ســود ســهام عدالت 
ســال ۱۳۹۸ برخالف ســال های قبل که در 
یک مرحله پرداخت می شد، تقریبا در سه 
مرحله صورت گرفت که دو مرحله آن تحقق 
یافته است. مرحله نخست این سود در ۲۸ 
اسفندماه سال گذشته و مرحله دوم آن نیز 

در ۱۴ تیرماه سال جاری واریز شد.

غ قطعه  وزارت جهــاد کشــاورزی قیمــت مــر
بندی شده برای مصرف کنندگان را اعالم کرد.
معاونــت توســعه بازرگانــی وزارت جهــاد 
غ قطعه بندی  )۴ تکه(  کشاورزی، قیمت مر
برای مصرف کنندگان را اعالم کرد که براساس 
آن قیمت ران بدون پوســت کمرگیری شده 
۴۱هزار و ۷۰۰ تومان، سینه با استخوان بدون 
پوســت، ۵۰هــزار و ۴۶۵ تومــان، کتــف )بازو( 
۳۱هزار و۸۵۰ تومان، بال ۴۰ هزار و۲۵۰ تومان، 
گــردن ۱۵هــزار و۲۵۰ تومــان، مخلــوط ران و 
ســینه بدون پوســت، ۴۷هــزار و۳۰۰ تومان و 
مخلوط بال و کتف ۳۵هزار و۱۰۰ تومان تعیین 

شده است.
همچنین براساس مشاهدات میدانی از خرده 
فروشی های سطح شهر تهران، قیمت هر کیلو 
غ گرم به ۲۹ تا ۳۵ هزار تومان رسیده است  مر
و در میادین میوه و تره بار نیز با قیمت هر کیلو 
غ  ۲۷هــزار و۷۷۰ تومــان عرضه می شــود.  مر
منجمد تنظیم بــازاری نیز با قیمــت هر کیلو 
۲۰ هزارتومان در میادین به مصرف کنندگان 

عرضه می شود.

خبر یک عضو کمیسیون عمران مجلس:

صنعت خودرو تا رقابتی نشود مشکالت 
پابرجاست

یــک عضــو کمیســیون عمــران در 
مجلــس شــورای اســالمی گفت: 
صنعــت خــودرو بهتر اســت کــه به 
گــذار شــود تا این صنعــت رقابتی  بخش خصوصی وا
که در سایه رقابت است که کیفیت و کمیت  شود، چرا

به موازات یکدیگر رشد می کنند.
رحمت اهلل فیروزی درباره وضعیت نابســامان خودرو 
و ســخنان مقام معظم رهبری دربــاره کیفیت پایین 
خودروها، اظهار کرد: مقام معظم رهبری به درســتی 
کید کردند که وضعیت نابسامان خودرو  در این باره تأ
در کشور باید ساماندهی شود و مجلس هم در این باره 
پیگیری های الزم را انجام خواهد داد. در جلسه اخیری 
هم که با مدیران ایران خودرو و ســایپا در کمیســیون 
صنعت مجلس با حضور تعدادی از نمایندگان مطرح 
شــد توضیحاتــی دربــاره کیفیــت پاییــن خودروهــا و 
وضعیت نابسامان آن از مدیران این دو شرکت خواسته 
شد که قول دادند براساس سیاست های ابالغی مقام 
معظم رهبری تالش می کنند تا این مشکالت رفع شود.

وی افــزود: دربــاره اصــل موضــوع، دولــت بایــد 
سیاست گذاری داشته باشد که براساس فرمایشات 
مقام معظم رهبــری اقدام کنــد تا نگرانی هــای مردم 

رفع شود.
نماینده مردم نطنز، قمصر و بادرود در مجلس، گفت: 
البته نگاه های متفاوتــی درباره چگونگــی اداره کردن 
صنعت خودرو وجود دارد و فعال صنعت خودرو کشور در 
کیدات  دست دولت است. اما با توجه به سیاست ها و تأ

مقام معظم رهبری که باید کار برای بخش خصوصی باز 
و تسهیل شود این خواسته ها باید محقق شود. دولت 
سیزدهم باید براساس سیاســت های ابالغی رهبری 

زمینه الزم را برای رسیدن به این مقصود فراهم کند.
فیروزی تصریح کــرد: معتقدم بایــد رقابت در صنعت 
که رقابت در داخل باعث  خودرو را به وجود بیاوریم، چرا

ارتقای کیفیت خودروها و کاهش قیمت این محصول 
کنون مقام  می شــود. با نگاهی که از اول امام راحل و ا
گذار  معظم رهبری دارند که امور را باید به خود مردم وا
کنیم در صنعت خودرو نیز باید دست بخش خصوصی 
را باز کنیــم و این صنعت را به دســت متخصصــان آن 

بسپاریم تا دولت ناظر و مجری نباشد.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین صنعت خودرو بهتر است 
گذار شود تا این صنعت رقابتی  که به بخش خصوصی وا
گر رقابت وجود نداشته  شــود. در تولید هر محصولی ا
باشد کیفیت آن محصول افزایش نمی یابد و در سایه 
رقابت اســت که کیفیت و کمیــت به مــوازات یکدیگر 

رشد می کنند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
گفــت: کمیت و کیفیــت بنزین بــه طــور کامل تحت 
نظارت قرار دارد و اطمینان می دهم که از سوی شرکت 
ملی پخش و شرکت ملی استاندارد، بروی هر دو بخش کمیت و کیفیت 
به صورت روتین نظارت صورت می گیرد. کرامت ویس کرمی با بیان اینکه 
توزیع سوخت بر اساس مصوبات و قوانینی که در خصوص توزیع سوخت 
ک، چه بنزین و چه نفت و گاز وجود دارد و مطابق با مصوبه ای هیات  پا
ک ابالغ کرده در حال  وزیران، مجلس شورای اســالمی و قانون هوای پا
انجام است، اظهار کرد: در قانون پیش بینی شده که ما در کالن شهرها 
بنزین و نفت گاز یورو۴ را توزیع کنیم که این کار در حال انجــام بوده و در 
تمامی کالن شهرهای کشور که طبق مصوبه هیات وزیران مشخص شده 
است، توزیع بنزین و نفت گاز یورو۴ را در برنامه داریم. وی با بیان اینکه 
در جایگاه های مواصالتی نیز طبق مصوبه هیات وزیران در ۱۶۵ جایگاه 
اختصاصی گازوئیل یورو چهار را توزیع می کنیم و تکلیفی که مشخص شده 
در زمینه تولید و توزیع بنزین و نفت گاز یورو۴ را انجام می دهیم، ادامه داد: 
بحث های تولید بنزین یورو۵ مباحث بعدی است که در برنامه وزارت نفت 
قرار دارد. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اشاره به 
وضعیت کیفیت بنزین، گفت: بر اساس استانداردی که برای این مساله 

مشخص شــده، بنزین در پاالیشــگاه ها تولید، نقل و انتقال و در انبارها 
ذخیره و در جایگاه های سوخت عرضه می شود، متولی نظارت بر اجرای 
کار سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت از محیط زیست است که 
برمبنای وظایفی که برای آن ها مشــخص شــده بــه جایگاه ها مراجعه 
می کنند و نمونه گیری الزم را انجام می دهند. ویس کرمی با بیان اینکه 
با سازمان حفاظت محیط زیست همکاری داریم و این سازمان نمونه 
بنزین و نفت گاز یورو۴ را اخذ و آزمایشهای الزم را روی آن انجام می دهند 
و در نهایت نتیجه را اعالم می کنند، اظهار کرد: همچنین ســازمان ملی 

استاندارد نیز نظارت بر جایگاه ها را انجام می دهد، عاله بر این مجموعه 
شرکت ملی پاالیش و پخش و شرکت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
در بخش توزیع نیز به صورت مستمر کنترل کمی و کیفی را بر فرایند کار 
دارند. وی ادامه داد: به صورت مستمر نمونه ها را از انبار نفت و جایگاه های 
عرضه مورد ارزیابی قرار می دهیم، به طوری که در طول ماه حداقل چهار 
مرتبه به صورت سرزده مراجعه و نمونه بنزین و گازوئیل جایگاه ها را اخذ 
و در آزمایشگاه خودمان با شاخص های تعیین شده تطبیق می دهیم. 
سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان استاندارد نیز این کار را به صورت 

مستمر انجام می دهند و گزارش های آن نیز منعکس می شود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران درباره کم فروشی 
بنزین در جایگاه ها نیز گفت: در بحث کمی نیز توزیع بنزین مورد بررسی 
قرار می گیــرد، در طول ماه تمامی جایگاه هایی که در سراســر کشــور قرار 
دارند، بازبینی می شوند، من این اطمینان را می دهم که عرضه بنزین 
و گازوئیل در تمام نازل ها در ســطح کشور توسط مجموعه شرکت ملی 
پخش، سازمان ملی استاندارد به صورت روتین مورد آزمایش قرار می گیرد 
گر خطایی نیز از نظر فنی وجود داشته باشد، به صورت موردی بوده و  و ا
برطرف می شود و از منظر کمی و کیفی نظارت به صورت مستمر در حال 

انجام است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشــور از حذف معافیت 
مالیات بر سود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی 

خبر داد.
به گزارش وزارت اقتصاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی 
کنون خبر  سه میلیون مؤدی مالیاتی جدید در کشور از ابتدای امسال تا
داد و گفت: قرار است افزایش درآمدهای مالیاتی سال آینده از محل همین 

مؤدیان جدید باشد، نه اینکه فشار مضاعفی به مؤدیان قبلی وارد شود.
داوود منظور در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان 

کرمانشاه، با بیان اینکه اخذ مالیات در کشور صرفا بر اساس قانون خواهد 
بود و ریالی خارج از چارچوب قوانین مالیاتی اخذ نمی شود، افزود: از همین 
رو نباید نگرانی بابت مالیات سال آینده وجود داشته باشد، زیرا قرار نیست 

هیچ اتفاق جدیدی رخ بدهد.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی از سیاســت دولت ســیزدهم بــرای برقراری 
عدالت مالیاتی در کشور یاد کرد و افزود: امروز با وجود بانک های اطالعاتی 
جامع و دسترســی به اطالعات فعالین اقتصادی، فرار مالیاتی دیگر کار 
آسانی نیست. منظور با اشاره به اینکه بخش بزرگ اقتصاد کشور بخش 
کنون به هر شیوه ای از پرداخت مالیات اجتناب  کستری است که تا خا
کرده بودند، یادآور شد: از ابتدای امسال تمرکز زیادی بر شناسایی مؤدیان 
جدید داشتیم. به گفته این مسئول، در شرایطی که تا ابتدای امسال تنها 
کنون  شش میلیون مؤدی مالیاتی در کشور داشتیم، از ابتدای امسال تا
سه میلیون مؤدی جدید شناســایی شده اســت. وی معتقد است، با 
شناسایی این مودیان دیگر فشار به مؤدیان منظم و قدیمی کاهش خواهد 
یافت. به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی بخش قابل توجهی از افزایش 

مالیات سال آینده از محل همین مؤدیان جدید خواهد بود.
منظور هم چنین از اضافه شدن سه پایه مالیاتی جدید شامل مالیات 
بر خانه های خالی، مالیات بر خانه های لوکس و بــاغ ویالها و مالیات بر 
خودروهای لوکس خبر داد و گفت: این موضوع در سالیان قبل در قانون 

بودجه می آمد؛ اما اجرایی نشــده بود و حــاال اجرای آن از ســال آینده در 
دستور کار قرار دارد. وی خاطرنشان کرد: دسترسی به اطالعات این بخش 
ک و اســناد، وزارت راه و شهرســازی و نیروی  نیز با همکاری ســامانه امال

انتظامی درباره خودروها صورت خواهد گرفت.
منظور همچنین از حذف معافیت مالیات بر ســود ســپرده های بانکی 
اشخاص حقوقی هم خبر داد که منبع جدیدی خواهد بود و عنوان کرد: 
به عالوه از سال آینده دو درصد مالیات علی الحساب برای ارائه خدمات 
کنون بخش بزرگی از حوزه خدمات مالیات  نیز منظور خواهد شد، زیرا ا
نمی دهند و پیش بینی می شود از این محل هفت تا هشت هزار میلیارد 

تومان درآمد حاصل شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین از اجرای فاز اول قانون پایانه های 
فروشگاهی تا پایان سال خبر داد که این بخش نیز به کمک جلوگیری از فرار 
مالیاتی خواهد آمد. معاون وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه پیش بینی کرد 
تا پایان سال تحقق ۱۱۰ درصدی درآمدهای مالیاتی کشور را داشته باشیم 
و گفت: این امر عمدتا حاصل عوامل تورمی و باال رفتن قیمت کاالها و به 

تبع آن مالیات بر ارزش افزوده این بخش است.
موضوع دیگری کــه منظور به آن اشــاره کــرد در دســتور کار قرار داشــتن 
پنجره واحد مالیاتی برای الکترونیکی شدن خدمات و کاهش مراجعات 

مردم بود.

نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، گفت: زمزمه های حذف ترجیحی 
باعث افزایش نرخ کاال های اساسی است؛ هنوز پیگیری های مجلس و دولت برای کنترل 

قیمت ها نتیجه بخش نبوده و همچنان شاهد افزایش روزانه قیمت ها در کشور هستیم.
غالمرضا نوری قزلجه در پاسخ به این پرسش که هر روز شاهد افزایش نرخ کاال های اساسی در کشور هستیم آیا 
مجلس برنامه ای برای کنترل قیمت ها دارد؟ گفت: مجلس برای ایجاد سازوکار برای کنترل قیمت ها در کشور با 

حذف ارز ترجیحی مخالفت کرد و تا به امروز هم در دیدگاه خود پافشاری کرده است.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس، تصریح کرد: خبر حذف ارز ترجیحی برای واردات کاال های اساسی به بازار 
شوک وارد و ما شاهد افزایش نرخ ها شدیم؛ متاسفانه روند افرایش قیمت ها همچنان ادامه دارد )حتی بعد از خبر 

اجرایی نشدن آن( و ما هنوز نتوانستیم ترمز افزایش قیمت ها را بکشیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم نظارت های میدانی در دستگاه های ذی ربط را ضعیف عنوان کرد و افزود: 
کمیسیون های تخصصی مجلس با وزرا و معاونان آن ها جلسات زیادی برگزار کردند از آن ها خواسته شد که در این 

زمینه شفاف سازی کنند و چرایی به وجود آمدن این مشکالت را برای مجلسیان باز کنند همچنین راهکار های 
برون رفت از شرایط فعلی را نیز از آن ها جویا شدیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این جلسات منتج به نتیجه شد؟ گفت: پاسخ به این پرسش منفی است چرا 
که هنوز نتوانستیم روند افزایشی قیمت کاال های اساسی را کنترل کنیم و نرخ ها همچنان روزانه باال می روند. اما 
از سوی دیگر بخشی از افزایش قیمت ها می تواند با نظارت موثر کنترل شوند. نوری قزلجه ادامه داد: کمیسیون 
تلفیق بودجه مجلس موافق حذف ارز ترجیحی نیست و ما امیدواریم که همچنان بر این نظر پابرجا باشد. ۲ ماه 
پیش دولت در قالب الیحه بحث حذف ارز ترجیحی را مطرح کرد که مجلس با قاطعیت به آن الیحه رای منفی 

داد و من پیش بینی می کنم که صحن مجلس با حذف ارز ترجیحی مخالفت خواهد کرد.
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، خاطر نشان کرد: حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت ها 
را تشــدید می کند و بســته های حمایتی که دولت در الیحه حذف ارز ترجیحی پیش بینی کرده بود یک سوم 

هزینه های خانوار ها را جبران می کرد و دوم سوم آن را مردم باید از جیب خود پرداخت می کردند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران:

کیفیت بنزین زیر ذره بین کم فروشی و 

رئیس سازمان امور مالیاتی اعالم کرد؛

حذف معافیت مالیات سود سپرده بانکی از اشخاص حقوقی

نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس:

نتوانستیم ترمز افزایش قیمت ها را بکشیم 

بانک ها به ۶۹ درصد مستأجران وام ودیعه ندادند 

 وزیر امور اقتصاد و دارایی:

گرفتند ۶۵ هزار نفر وام بدون ضامن 

نایب رییس اتاق اصناف ایران:

طرح درج قیمت تولیدکننده 
کوتاه می کند الن را  کاال دست دال بر 

کاهش قیمت گوشت 
به زودی

با این دو روش، 
سود سهام عدالت خود را 

کنید دریافت 

غ قطعه بندی  قیمت مر
اعالم شد

خبر

خبر

خبر

خبر
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مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان:

۲۹۶ روستا در اصفهان از شبکه آبرسانی پایدار 
بی بهره هستند

و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
فاضــالب اصفهان گفــت: ۲۹۶ 
روســتا در ایــن اســتان به دلیــل 
کندگــی و نبــود منابــع محلــی آب از شــبکه  پرا

آبرسانی پایدار برخوردار نیستند.
هاشــم امینی افزود: موقعیت جغرافیایی برخی 
تابــع شهرســتان های ســمیرم و  روســتاهای 
فریدونشهر همچنین کمبود منابع آب محلی در 
روســتاهای مناطق کویری از جمله نایین، خور 
و اردســتان در فرایند آبرســانی محدودیت ایجاد 
کــرده اســت و آب آشــامینی اهالــی بطــور ســیار 

تامین می شود.
بــه گفتــه وی، از حــدود ۴۶۰ هــزار نفــر جمعیــت 
روســتایی تحت پوشــش اســتان اصفهــان، آب 
آشــامیدنی  ۴۲۰ هزار نفــر در قالــب مجتمع های 

روستایی و به صورت پایدار تامین می شود.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفــت: ۲۴دســتگاه تانکــر آبرســان ســیار در ایــن 
اســتان بــه صــورت ۲۴ ســاعته در حــال فعالیت 

است.
ح آبرســانی  هاشــمی با اشــاره بــه افتتــاح ۱۵ طــر
روستایی در سالجاری در این استان، افزود: این 
ح هــا افــزون بــر ســه هــزار و ۱۰۰ خانــوار را در  طر
کــرون،  و  تیــران  اصفهــان،  شهرســتان های 
جرقویــه، خــور و بیابانــک، ســمیرم، اردســتان، 
فریدن و فریدونشهر زیر پوشش قرار خواهد داد.

وی اعتبار اجــرای پروژه های یاد شــده را بیش از 
۱۵ میلیــارد و یکصــد میلیــون تومــان بــرآورد کرد 
و گفــت: همه ایــن رقــم از منابــع دولتــی تامیــن 

شده است.
ح ها حــدود ۲۶  بــه گفتــه وی، بــا اجرای ایــن طر
کیلومتــر خطــوط انتقــال آب احــداث و افــزون 
بــر بــر پنــج کیلومتــر اصــالح شــبکه، یــک هــزار و 
۵۰۰ متــر توســعه شــبکه آبرســانی و راه انــدازی 

هشت ایستگاه پمپاژ آب صورت گرفته است.
اســتان  و فاضــالب  مدیــر عامــل شــرکت آب 

اصفهــان، افــزود: مجمــوع حجــم آبرســانی بــه 
حدود یــک میلیــون و ۴۲۷ انشــعاب در اســتان 

ساالنه ۴۳۰ میلیون متر مکعب است.
وی  افزود:  منابع آب آشامیدنی استان اصفهان 
از  تصفیــه خانه هــای بابا شــیخ علــی، گلپایگان، 
خوانســار، چم نور )لنجان( و نیز  چاه های سطح 
اســتان، چشــمه، قنــوات، خریــد از چاه هــای 

اجاره ای و خط یزد و کاشان انجام می شود.
هاشمی مجموع آب تولیدی در سامانه نخست 
آبرسانی به اصفهان را در حدود ۱۳.۵متر مکعب 
بر ثانیــه و نیاز آبــی جمعیــت تحت پوشــش را در 

حدود ۱۷.۵متر مکعب بر ثانیه اعالم کرد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
افزایــش جمعیــت، کاهــش منابــع تامیــن آب، 
خشک شدن رودخانه زاینده رود و از دست رفتن 
کندگی  منابــع وابســته به آب هــای ســطحی، پرا
و ســخت گذر بودن مســیرهای اجرایی خطوط 
انتقال وکمبــود تخصیص هــای مالــی را از جمله 
چالش های توسعه آبرســانی در استان اصفهان 
کیــد کــرد: راه انــدازی ســامانه های  برشــمرد و تا
آبرسانی تکمیلی به شهر اصفهان ) سامانه دوم(، 
تخصیــص اعتبــارات عمرانــی الزم بــرای تکمیل 
ح های موجــود و اســتفاده از فناوری های نو  طر
پایــش و کنتــرل فشــار ) تلــه متــری( راهکارهایی 

است که می تواند این چالش ها را برطرف کند.
به گفتــه وی، مدیریت هوشــمند شــبکه توزیع، 
آموزش های همگانی در خصوص مصرف بهینه 
آب، ارتقــای بهــره وری ســازمانی، اســتفاده از 
الگوریتم های جدید  توزیع عادالنه آب، استفاده 
از همه ظرفیت هــای منابع تامین پایدار اســتان 
کــردن ظرفیــت ذخیــره ســازی آب بــا  و اضافــه 
هــدف گــذر از شــرایط پیک مصــرف و تنــش آبی 

ضروری است.
 آب و فاضــالب اســتان اصفهــان تامیــن آب 
آشــامیدنی حدود چهــار میلیــون و ۵۰۰ هــزار نفر 

را به عهده دارد.

مدیرعامــل ســازمان مدیریــت و نظــارت بــر 
کســیرانی شــهرداری اصفهــان گفــت: بیمــه  تا
کســیرانان فعال و دارای پروانه معتبر به زودی  تا
با باز شــدن امکان ثبت نام، با همکاری سازمان 

تأمین اجتماعی انجام خواهد شد.
محمد پرورش اظهار کــرد: از حدود ســال ۱۳۹۳ 
به دلیل عدم تأمیــن ردیف بودجه هــای دولتی 
کســی  امکان ثبت نــام جدید رانندگان ناوگان تا
برای استفاده از ۵۰ درصد تخفیف بیمه متوقف 
شده بود که با تالش خانواده بزرگ حمل و نقل و 

مساعدت دولت، این امر محقق می شود.
کســیرانی  وی افزود: با توجه به اینکه ســازمان تا
اصفهان در حــال انجام آخریــن مراحل تکمیل 
لیست رانندگان فعال و ارسال اطالعات به اتحادیه 

کســیرانی کشــور جهت آغاز ثبت نام اســت که  تا
امیدواریــم شــاهد پوشــش رســمی بیمه تأمین 
کســیرانان جــا مانــده از ســال های  اجتماعــی تا

قبل باشیم. 
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت و نظــارت بــر 
کســیرانی شــهرداری اصفهــان تصریح کــرد: با  تا
توجه بــه مصوبه جدید هیئت رئیســه ســازمان 
کسی  تأمین اجتماعی، لیست جدید رانندگان تا
و حمــل و نقــل عمومی جهــت اســتفاده از بیمه 
حمایتی به زودی به روز رسانی می شود و افرادی 
که راننده نیستند، از این لیست حذف خواهند 
شد، همچنین رانندگان واقعی شناسایی شده، 
توسط سامانه های حمل و نقل به لیست اضافه 

می شوند.
وی با اشاره به نرخ ویژه بیمه حمایتی رانندگان، 
گفت: از اسفندماه، بیمه این رانندگان به صورت 
مرحله ای بررسی و به روز می شود و رانندگانی که 
در سامانه ها موجود نبودند، پیام حذف دریافت 

خواهند کرد.
پرورش خاطر نشان کرد: اعتراض رانندگان حذف 

شده حتما بررسی و پاسخ داده خواهد شد.

مــردم همــواره پــای نظــام وانقالب ایســتاده واز 
ارزش ها دفاع کرده اند.  

سیاســی،  معــاون  جانثــاری  رضــا  محمــد 
امنیتی واجتماعی اســتاندار در مراســم معارفه 
فرماندار جدید بویین میاندشــت با بیان اینکه 
کامــال مشــخص اســت  گفتمان ایــن دولــت 
گفت:گفتمان ایــن دولت کار، تــالش، خدمت، 
فساد ستیزی، وقت تلف نکردن و دنبال حاشیه 
نرفتن است وهر کسی دراین دولت می خواهد 
کارگزار باشد باید این خصوصیات را داشته باشد. 
حجت االســالم حســن اســکندری امام جمعه 
بوئیــن میاندشــت در ایــن مراســم بــا اشــاره 
گفت:ســال  خشکســالی در ایــن شهرســتان 
گذشته بیش از ۱۵ روستای شهرستان با مشکل 

بی آبــی مواجــه بودند وبصورت ســیار آبرســانی 
شدند. 

حســین محمد صالحی نماینده مردم فریدن، 
فریدونشــهر، چادگان وبوئین میاندشت هم با 
اشــاره به نبود بیمارســتان دربوئین میاندشت 
گفت: با پیگیری هایی انجام شده مجوز ساخت 
بیمارســتان محلــی دراین شهرســتان صــادر و 
بنیاد برکــت ۲۰۰ میلیاردریال بــرای احداث این 
بیمارســتان درنظر گرفتــه کــه در چندروزآینده 

ساخت این بیمارستان آغاز می شود.
در ایــن مراســم رضاعلــی معصومی خلجــی بــه 
عنوان فرماندار جدید بوئین میاندشت معرفی 
و اززحمــات محمد رضا توســلی فرمانــدار قبلی 

بوئین میاندشت قدردانی شد.

با بهره برداری از حوضچــه فاضالب میدان فیض، 
عملیات اصالح و بازسازی خط انتقال فاضالب غرب 

به شرق شهر اصفهان پایان می یابد.
مدیر طرح بازسازی شبکه فاضالب شهر اصفهان 
گفت: ایــن خــط لولــه از ســه راه نظــر در غرب شــهر 
اصفهان آغاز و در مســیر خود به سمت شرق، پس 
از عبــور از خیابان هــای نظــر غربــی و شــرقی، میــر، 
میــدان فیــض و آبشــار اول و دوم بــه تصفیــه خانه 
فاضــالب جنــوب می ریزد. محمــد رضــا جواهری 
افزود: خط انتقال فاضالب غرب به شرق اصفهان از 
قدیمی ترین خطوط انتقال فاضالب این کالنشهر 
است که سال ۱۳۸۳ در محدوده خیابان نظر غربی 
دچار فرونشست و ریزش شد و بازسازی آن از همان 
زمان در دستور کار قرار گرفت. وی گفت: عملیات 

احداث خط انتقال جدید فاضالب به طول نزدیک 
به ۶۰۰۰ متر و قطر ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتــر در طول دو 
دهه گذشته به موازات خط قدیمی و در چند مرحله 
اجرا شد. مدیر طرح بازسازی شبکه فاضالب شهر 
اصفهان هدف از احداث حوضچه میدان فیض را 
ارتباط سه خط اصلی انتقال فاضالب خیابان های 
میــر، آپادانا و فیــض به یکدیگــر و انتقال پســاب به 
فاضالبروی خیابان آبشار با قطر ۱۶۰۰ میلیمتر عنوان 
کرد و گفت: این حوضچه در عمق ۶.۵ متری زمین و 

بدون قطع جریان فاضالب در حال ساخت است.
وی پیش بینی کرد با توجه به بافت ریزشی زمین و 
سختی عملیات بتون ریزی، کار احداث حوضچه 
فاضالب میدان فیض تا پایان بهمن ماه جاری به 

پایان برسد.
جواهری افزود: بخشــی از این طــرح در حد فاصل 
چهاراه نظر، خیابــان میر، میدان فیــض، خیابان 
آبشــار اول و خیابان آبشــار دوم به طــول ۳۶۶۰ متر 
و قطر ۱۴۰۰ و ۱۶۰۰ میلیمتــر از ســال ۱۳۹۷ و از محل 
فاینانس با کشور چین اجرا شد که نخستین سرمایه 
گــذاری خارجــی در بخــش بازســازی شــبکه های 

فاضالب در کشور است.

نمایشگاه تولیدات خانگی و صنابع دستی در 
روستای ومکان اردستان برگزار شد. 

دهیار روســتای ومــکان گفت: این نمایشــگاه 
در حاشــیه جشــنواره بازی های بومی و محلی 
در رشــته های طناب کشــی، دال پــالن و دو با 
گونــی بین ۴۰ شــرکت کننــده آقــا و خانــم برگزار 

شده است. 
حســن صدوق افزود: این نمایشگاه در ۶ غرفه 
شامل تولیدات خانگی و صنایع دستی اهالی 

روستای ومکان برپا شد.
در پایان بازی های بومی و محلی به ۱۳ شرکت 

کننده برتر جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.

مــردم همــواره پــای نظــام وانقالب ایســتاده واز 
ارزش ها دفاع کرده اند.

سیاســی،  معــاون  جانثــاری  رضــا  محمــد   
امنیتی واجتماعی اســتاندار در مراســم معارفه 
فرماندار جدید بویین میاندشــت با بیان اینکه 
کامــال مشــخص اســت  گفتمان ایــن دولــت 
گفت:گفتمان ایــن دولت کار، تــالش، خدمت، 
فساد ستیزی، وقت تلف نکردن و دنبال حاشیه 
نرفتن است وهر کسی دراین دولت می خواهد 
کارگزار باشد باید این خصوصیات را داشته باشد.
حجت االســالم حســن اســکندری امام جمعه 
بوئیــن میاندشــت در ایــن مراســم بــا اشــاره 
گفت:ســال  خشکســالی در ایــن شهرســتان 
گذشته بیش از ۱۵ روستای شهرستان با مشکل 

بی آبــی مواجــه بودند وبصورت ســیار آبرســانی 
شدند.

حســین محمد صالحی نماینده مردم فریدن، 
فریدونشــهر، چادگان وبوئین میاندشت هم با 
اشــاره به نبود بیمارســتان دربوئین میاندشت 
گفت: با پیگیری هایی انجام شده مجوز ساخت 
بیمارســتان محلــی دراین شهرســتان صــادر و 
بنیاد برکــت ۲۰۰ میلیاردریال بــرای احداث این 
بیمارســتان درنظر گرفتــه کــه در چندروزآینده 

ساخت این بیمارستان آغاز می شود.
در ایــن مراســم رضاعلــی معصومی خلجــی بــه 
عنوان فرماندار جدید بوئین میاندشت معرفی 
و اززحمــات محمد رضا توســلی فرمانــدار قبلی 

بوئین میاندشت قدردانی شد.

کسی اصفهان خبرهای خوش برای بیمه رانندگان تا

معارفه فرماندار بویین میاندشت

بازسازی خط انتقال فاضالب غرب به شرق اصفهان؛
 بزودی

نمایشگاه تولیدات خانگی و صنایع دستی 
در روستای ومکان اردستان

معارفه فرماندار بویین میاندشت

تعدادی از دامداران و گاوداران اردستان 
در اعتــراض بــه کمبــود نهــاده و علوفه و 
همچنیــن افزایــش هزینه هــای علوفه و 
هزینه هــای تولیــد و بــه انجام نرســیدن 
برخــی وعده های مســئولین در شــرکت 
کــرده و  دامــداران شهرســتان تجمــع 
خواســتار رســیدگی به مشکالت شان در 
خصــوص وضعیت نهــاده و تولید شــیر و 

گوشت شدند.
یکی از دامداران معترض به ایسنا گفت: 
کنون نهاده در شرکت  از هفته گذشته تا
تعاونــی اردســتان وجــود نــدارد و مــا هر 
روز مجبوریــم از کار و زندگی مــان بزنیم و 
پیگیــری نهــاده و علوفــه دام هــای خود 

باشیم.
تمــام  بیان اینکــه هزینه هــای  بــا  وی 
گاوداران بــا توجــه  شــده بــه دامــدار و 
بــه  تمــان  محصوال قیمت گــذاری  بــه 
صرفــه نیســت، گفــت: بــا وضعیتــی کــه 
در توزیــع و کمبــود نهــاده در اردســتان 
مشاهده می شود، حداقل اجازه دهیم 
محصوالت مان را هم خودمان به قیمت 
دلخــواه بــه فــروش برســانیم تــا بتوانیم 
نهــاده و علوفه هــای آزاد را هم خریداری 

کنیم.
      سهمیه نهاده شهرستان نیاز 

اعضا را تأمین نمی کند
همچنیــن مدیرعامــل شــرکت گاوداران 
اردســتان گفــت: در ســه ســال گذشــته 
بارهای زیادی در این شرکت توزیع شده، 
ولــی مشــکلی کــه در شهرســتان وجــود 
دارد ایــن اســت کــه مقــدار بــاری کــه به 
شهرهای اردستان، زواره و مهاباد توزیع 

می شود یکسان و مشخص نیست.
حمیدرضــا نژنــد بــا بیان اینکــه شــرکت 
گاوداران اردســتان مجبــور اســت تأمیــن 
نهاده هــای دامــداران خــود را از دیگــر 
شهرهای استان با هزینه بیشتر خریداری 
گفــت: بــا توجــه به اینکــه ســهمیه  کنــد، 
فعلی نهاده شهرســتان نیاز اعضا را تأمین 
نمی کند، مسئوالن پیگیر افزایش سهمیه 
برای دامداران شهرستان باشند و براساس 
آمــار دام موجــود، ســهمیه را از اســتان 

دریافت کنند.
      توزیع نهاده های دامی در 

اردستان مشکل دارد
سرپرســت جهاد کشــاورزی شهرســتان 
گفــت: مقــدار  اردســتان نیــز به ایســنا، 
وارد  حاضــر  حــال  در  کــه  نهــاده ای 
شهرســتان می شــود، نســبت بــه اوایــل 
ســال افزایش چنــد برابــری داشــته و در 
یک مــاه گذشــته حــدود ۴۰۰ تــن نهاده 

وارد شهرستان شده است.
توزیع ایــن  گفــت:  شــفیعی  اســحاق 
ســهمیه بــه نســبت تعــداد اعضــای هــر 
شرکت تعاونی صورت می گیرد که در این 
زمینه شرکت تعاونی گاوداران اردستان 
کنون برای خرید سهمیه اقدام نکرده  تا
و منتظــر مانــده تا نهــاده مورد نیــاز خود 
ک دام  کارخانه هــای تولیــد خــورا را از 
شهرســتان مــورد نظــر خریــداری کنــد، 
همین موضوع وقفه ایجاد کرده و باعث 
کمبــود نهــاده و اعتــراض دامــداران و 

گاوداران شده است.
از  نهــاده  خریــد  بیان اینکــه   بــا  وی 
کارخانه هــای اردســتان بــا هزینه بســیار 
کمتری به دست دامدار می رسد، گفت: 
کیفیت تولیدات کارخانه های اردستان 
بهتر اســت و دامداران تمایل به خرید از 
داخل شهرستان دارند که در حال حاضر 
کارخانه های منطقه امکان  پاسخگویی 

نیاز متقاضیان را ندارند.
سرپرســت جهاد کشــاورزی شهرستان 
اردستان با اشــاره به اعتراض دامداران 
درباره کمبود مقدار نهاده، گفت: مقدار 
دام سرشماری شهرســتان اردستان در 
ســامانه کشــور حدود ۴۰ هزار دام است 
در صورتــی کــه دام موجــود شهرســتان 
بیــش از ۱۴۰ هــزار دام اســت کــه باعــث 
شده مشــکالتی را برای دامدار به وجود 

بیاورد.
ک کوبی  شفیعی بر لزوم سرشــماری و پال
کید  دقیق دام موجــود در شهرســتان تأ
دام  سرشــماری  ح  طــر گفــت:  و  کــرد 
شهرســتان با همکاری ناحیــه مقاومت 
بســیج در شهرســتان آغــاز شــده اســت 
تــا مقــدار دام منطقــه راســت آزمایی و 

سهمیه استان بیشتر شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش 
ک دام در ماه های  سهمیه نهاده و خورا
اخیر، ولی مشــکل دامــداران و گاوداران 
کــه  شهرســتان همچنــان پــا برجاســت 
نشــان از توزیــع اشــتباه نهــاده توســط 

تعاونی ها دارد.

خبر خبر

استان

خبر

عضو هیئت رئیسه شــورای اسالمی شــهر اصفهان 
با اشــاره به تصویب طرح شــفافیت، گفت: شورای 
اسالمی شــهر بــه دنبــال پایــان دادن بــه فعالیــت 
تاریک خانه هایی است که در مدیریت شهری وجود دارد، اما در ابتدای 
راه هستیم و تصویب طرح شفافیت نشان از عزم جدی اعضای شورای 

اسالمی شهر در دوره ششم دارد.
علی صالحــی در برنامــه آنالین "مرز شــفافیت کجاســت" کــه از طریق 
گرام مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر با همراهی  صفحه اینستا
جنبش "از ما" پخش شد، در خصوص طرح شفافیت که از سوی شورای 
اسالمی شهر اصفهان در دوره ششم به تصویب رسیده و الزم االجرا شده 
اســت، اظهار کرد: در ســال های اخیر با توجه به گســترش شبکه های 
ارتباطی، شهروندان این حق را بیشتر از گذشته برای خود قائل هستند 

که از فرآیند تصمیم گیری مطلع باشند و اظهار نظر کنند.
کید بر اینکه شفافیت همواره یکی از اولویت های اصلی شورای  وی با تا
اسالمی شهر اصفهان در دوره ششم بوده است، افزود: در واقع اصلی ترین 
محور برای ایجاد اعتماد عمومی که منجر به مشــارکت بیشــتر مــردم و 

احساس رضایت مندی آنها می شود، شفافیت است.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه قانون انتشار و دسترسی 
آزاد به اطالعــات در ســال ۸۷ مصوب و دســتورالعمل اجرایــی آن ابالغ 
شده است؛ تصریح کرد: در این قانون بندهایی مربوط به سازمان های 
عمومی غیردولتی اســت که وظایفی را برعهده آنها گذاشــته است، اما 
به طور دقیق اشاره نشــده که آیا به شــهرداری مربوط می شود یا خیر و 
دیگر اینکه جزئیات تکلیفی که از شــهرداری ها خواســته می شــود، در 

تبصره ها روشن نیست.
وی خاطرنشــان کــرد: در این راســتا تطبیق بندهــای قانونی کــه برای 
نهادهای عمومی غیردولتی تکلیف بود را به طور صریح، شفاف و مستدل 
به مأموریت های شهرداری گره زدیم تا بخش های مختلف شهرداری 
مانند بازرسی، حراست و مدیرکل منابع انسانی به طور روشن بدانند که 

چه تکلیفی بر عهده دارند.
صالحی اظهار کرد: هدف شورا این بود که اشکاالت، ابهامات و نارسایی ها 
در حوزه قانون گذاری مرتبط با شفافیت را در قالب طرح، اصالح کرده و به 
سلسله مراتب قانون گذاری توجه کنیم و در عین حال تکلیف بخش های 

مختلف شهرداری را نیز روشن کنیم.
وی گفت: طرح شفافیت اجازه نمی دهد کارکنان شهرداری و وابستگان 

آنها طرف معامله قرار گیرند؛ در واقع با توجه به نقشی که در شهرداری 
دارد و رانتی که حضور آنها در این نهاد ایجاد می کند، اجازه نمی دهد در 
حوزه های مختلف برای انجام معامله ورود کنند و به طور کلی مواردی 

تحت عنوان تعارض منافع نداریم.
وی خاطرنشان کرد: تالش کردیم قبل از اینکه برای کارمندان و مدیران 
شهرداری محدودیت ایجاد کنیم، خودمان را در ویترین نظارت مردم 
بگذاریــم؛ در این راســتا شــفافیت آرای اعضای شــورای شــهر، حضور و 
غیاب ها، برنامه کاری، تصمیم گیری ها و پخش زنده صحن علنی و جلسه 

شورای اسالمی شهر از مهم ترین بندهای طرح شفافیت است.
صالحی تصریح کرد: توجه به عرصه شفافیت در مدیریت شهری متناظر 
به دو وجــه از جمله نظارت بر مجموعه شــهرداری و سیاســت گذاری و 
تعیین چهارچوب هــا و ریل گذاری برای فعالیت های شــهری اســت، 
اعضای شورای شهری هم با این هدف وارد پارلمان شهری می شوند که 

مدیریت شهری با نظارت مردمی اتفاق بیافتد.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: البته در خصوص 
گر  شــفافیت فضــای بازدارندگی نیــز مورد توجه اســت، بــه طور مثــال ا
شــفافیت را در چهارچوب های قانونی و حقوقــی تقویت کنیم، باعث 
بازدارندگی از تصمیمات نادرست می شود و به نوعی از تصمیم سازی در 

تاریک خانه پیشگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه با اجرای طرح شــفافیت، فعالیــت تاریک خانه های 
موجود در مدیریت شهری را به حداقل می رسانیم، ادامه داد: وجود این 
تاریک خانه ها باعث می شود، نهادهای تصمیم گیر و اجرایی مانند شورا 

و شهرداری از مردم فاصله بگیرند.
کــرات  کیــد کــرد: در حــال حاضــر مصوبــات شــورای شــهر، مذا وی تا
کمیســیون ها، مصوبات کمیســیون های تلفیق شورای شــهر و حتی 
مصوباتی که نظر منفی هیئت تطبیق فرمانداری را دارد، در سایت شورا 
موجود اســت. عضو شــورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه تنها 
مصوبه ای که در حوزه شفافیت و تعارض منافع داشتیم، طرح سال ۹۷ 
کید بر قانون سال ۸۷ داشته، اظهار کرد: دوره  شورای پنجم است که تا
گذشته شورای اسالمی شهر اصفهان موضوع توجه به قانون دسترسی 
آزاد به اطالعات را به شهرداری در قالب طرحی ارائه کرده که بر این اساس 
دو سایت مصوبات شورای اسالمی شهر و شفافیت شهرداری نیز تعریف 

شده و برخی از قراردادها و مناقصه ها بر روی آن بارگذاری شده است.
وی ادامه داد: طرح شفافیت دوره ششم شورای اسالمی شهر اصفهان 

در تاریخ ۲۹ دی ماه و حدود پنج ماه پس از تشکیل شورای دوره جدید 
ارائه شد که دارای چهار فصل اجرایی و ۲۵ بند است؛ در تدوین این طرح 
سعی کردیم از تجربیات اســتفاده و تمام مواد حقوقی و قانونی را در آن 

لحاظ کنیم تا هیچ خأل قانونی در این طرح نداشته باشیم.
صالحی تصریح کرد: شورای اسالمی شــهر وظیفه ای مانند مجلس از 
لحاظ قانونگذاری نــدارد، ریل گذاری را به نحوی تطبیــق دادیم که در 

فرمانداری برای تصویب طرح شفافیت دچار مشکل نشویم.
وی اضافــه کــرد: در نهایــت ۲۹ دی ماه فرمانــدار اصفهان بــدون هیچ 
اعتراضی طرح شفافیت و ارتقای سالمت اداری شورای ششم را تأیید کرد 
که از این تاریخ به مدت یک ماه )تا ۲۹ بهمن ماه( با توجه به ظرفیتی که در 
طرح شناسایی شده، شهرداری اصفهان موظف است کمیته سالمت 
اداری را تشکیل داده و آئین نامه های اجرایی و دستورالعمل های مربوط 

به اجرای طرح را نیز تدوین کند.
کید کرد: بخش های جدیدی از جمله بند مربوط به ممنوعیت  وی تا
به کارگیــری و انتصاب بســتگان مدیــران شــهرداری و اعضای شــورای 

اسالمی شهر نیز در این طرح وجود دارد.
صالحی گفت: از ۲۹ دی ماه که طرح تصویب شده، به کارگیری بستگان 
با توجه به شرایطی که در طرح قید شده، ممنوع است و هر فردی این کار 
را انجام دهد مرتکب تخلف اداری شده اســت، لذا در این طرح شرایط 

قضائی پیش بینی شده تا برخوردهای قانونی الزم انجام شود.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: طبق طرح شفافیت 
ســفرهای خارجی، تعارض منافع و تکالیفی که برای اعضای شــورای 
اسالمی شهر لحاظ شده، باید مورد توجه قرار گیرد، همچنین از ۲۹ دی 
ماه دبیرخانه موظف است که شرایط را برای حضور و غیاب و آرا فراهم 
کند، البته در حوزه مدیریت تعارض منافع، یک بند محرمانگی اطالعات 
شغلی را برای شخص کارمند قرار دادیم تا این فرد نتواند از اطالعات شغلی 

خود در جای دیگری استفاده کند.
وی ادامــه داد: محدودیتــی برای دعــوت افراد به جلســه و منعی برای 
کید داریم  ارتباط گیری مردم با اعضای شورای شهر نداریم، همچنین تا
برنامه مالقات رئیس شورای اسالمی شهر و اعضای شورای اسالمی شهر 

به صورت مشخص از قبل در معرض دید عموم باشد.
صالحی در خصوص شایسته گزینی در اســتخدام ها و به کارگیری افراد 
در بدنه مدیریت شــهری و شــهرداری ها، گفــت: بنا به اتفاقاتــی که در 
ادوار گذشــته در شــهرداری ها رقم خورده اســت، از ســال ۹۸ بر اساس 
دستورالعملی جذب افراد در پست های مؤثر در شهرداری ها ممنوع شده 
است. عضو شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: این امر تهدید است، زیرا 
ساالنه تعداد افراد از شهرداری ها بازنشسته می شوند و عدم جذب نیروی 

جدید باعث ضعیف شدن بدنه نیروی انسانی می شود.
وی تصریح کرد: البته باید بدانیم اعضای شــورای اسالمی شهر مانند 
نمایندگان مجلس اختیار دخالت در انتصابات، عزل و نصب ها را ندارد 
و تنها کاری که می توانســتیم انجــام دهیم این بــود کــه چهارچوبی از 
اولویت ها و سیاست ها را برای شهردار اصفهان در این زمینه تعیین کنیم.

صالحی ادامه داد: اولین اولویت تعیین شده از ســوی اعضای شورای 
اسالمی شــهر بــرای شــهردار در انتصابــات اســتفاده از نیروهــای درون 
شهرداری بود، البته منع به کارگیری از خویشاوندان مسئوالن شهرداری 
کید بر استفاده از جوانان زیر ۴۰  که در قالب طرح شفافیت مطرح شد، تا
سال، توجه به شرایط احراز و شرح شغل و انقالبی بودن و مردمی بودن 
کنون  نیز از ســایر اولویت های این طرح اســت؛ شــهردار اصفهان نیز تا

انتخاب های قابل قبولی متناسب با این اولویت ها داشته است.

عضو شورای شهر اصفهان:

تاریک خانه های مدیریت شهری را به حداقل می رسانیم

خبر

گاوداران تجمع دامداران و 
 در اردستان
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مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان گفــت: در دو 
ک خانوارهای تحت پوشــش  مرحله شــماره اشــترا
کمیته امداد جهت رایگان شدن قبض گاز به شرکت 

گاز استان را ارسال کرده ایم. 
ک را به شــرکت گاز و ادارات  کنون ۱۵ هزار شماره اشترا ع گفت: تا کریم زار
اب و برق استان طی دو مرحله ارسال کردیم و در هفته آینده ۱٠ هزار شماره 

ک تحویل خواهد شد. اشترا
او گفــت: در جلســه ای که با مدیرعامل شــرکت گاز داشــتیم، مقرر شــد 
بانک های اطالعاتــی هــر دو مجموعه، مطابقت داده شــده کــه در این 
صورت حداقل ۴٠ هزار مشترک تحت پوشش کمیته امداد که صاحب 
ک به نام خودشان است، شامل اجرای این  خانه هستند و شماره اشترا
ع: برای مشترکان مستأجر نیز باید با حضور در  مصوبه شوند. به گفته زار

کشان ثبت شود؛ پیش بینی می شود هر هفته  منازل آنان، شماره اشترا
ک ارسال شود. بین ۵ تا ۱٠ هزار اشترا

ششم اسفند سال ۱۳۹۹ با توجه به تصویب نمایندگان در مجلس بنا شد 
آب، برق و گاز مشترکان کم مصرف تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد 
کنون مددجویان  رایگان شود، اما با تعلل سازمان ها در اجرای این طرح، تا

نتوانسته اند از این حق قانونی استفاده کنند.

کمیته امداد تا پایان سال  گاز رایگان برای مددجویان 

خطرات نبود مدیریت پسماندهای الکترونیک 
در شهرها

"یکــی از خطــرات مربوط بــه دفع 
پســماند الکترونیک تبخیر مواد 
ک اســت که احتمال دارد  خطرنا
تا ســال ها ادامه یابد؛ پســماند الکترونیک از لحاظ 
فیزیکــی و شــیمیایی از دیگــر پســماندها متفــاوت 

است."
بر اساس چکیده یک مقاله، یکی از بارزترین معضالت 
زیست محیطی کالنشهرها، تولید مواد زائد خطرناک 
اســت که یکی از گزینه هــای آن، مدیریت پســماند 
الکترونیک اســت؛ بنابراین مدیریت و برنامه ریزی 
برای ساماندهی پســماندهای الکترونیک شهری 
که بخشی از مدیریت شهری تعریف می شود، امری 

ضروری و اجتناب ناپذیر است.
بررسی وضع موجود مدیریت پسماند الکترونیک، بر 
کید  لزوم برنامه ریزی و مدیریت صحیح این زمینه تأ
می کند و مدیران شهری به دنبال یافتن راه حل های 
بهینه هســتند؛ در همین زمینــه و برای دســتیابی 
کثر کشورهای جهان، اقدام به  به توسعه پایدار در ا
تدوین خط مشی برای مدیریت پسماند الکترونیک 
کردند که با بهداشت، اقتصاد و محیط زیست منطبق 
باشــد و هماهنگ بــا دیگــر شــرایط عمومی جامعه 

برنامه ریزی شود.
      وضعیت پسماند الکترونیک در ایران

در تئــوری، هــر جــز اســتفاده شــده در تجهیــزات 
الکترونیکی و الکتریکی می تواند دوباره اســتفاده یا 
بازیابی شــود و در محصوالت جدید استفاده شود؛ 
اما در عمل، بازیافت به بازیابی مواد خاص و ارزشمند 
اطالق می شــود کــه در رونق اقتصادی بســیار حائز 
اهمیــت باشــد و اساســا در مورد فلــزات ارزشــمند و 
فلزهای دیگــر صــدق می کنــد، البته ممکن اســت 

پالستیک و شیشه را نیز شامل شود.
طبق تحقیقــات انجــام شــده، ایران بزرگتریــن بازار 
مصرف قطعات رایانه در منطقه را دارد، اما به دلیل 
نبود فرهنگ بازیافت وجود این قطعات خطر بزرگی 
برای محیط زیست محسوب می شــود؛ در برخی از 
کشورهای توسعه یافته به علت باال بودن تعداد این 
زباله ها حضور بخش خصوصی و سودآوری بازیافت 
مقرون به صرفه اســت، امــا در ایران وســایل برقی و 

الکترونیک به زودی مستهلک نمی شود.
مردم نیز به دلیل عدم اطالع رسانی دقیق و صحیح 
از دفــع درســت این زباله هــا اطالعــی ندارنــد و ایــن 
پسماندها را همراه با زباله های شهری دور می اندازد؛ 
همین امر باعث ورود این پسماندها به زنجیره غذایی 
شده است و امنیت غذایی را تهدید می کند. بخش 
اعظم این پسماندها قابل بازیافت و حاوی مقادیر 
بســیار زیاد فلزات با ارزش مانند طال و نقره است که 
می توان با بازیافت آن ها از این ســرمایه ملــی دوباره 

استفاده کرد.
      مدیریت پسماند الکترونیک یک چالش 

پر اهمیت
از لحاظ محیط زیستی، مدیریت پسماند الکترونیکی 

یک چالش پر اهمیت برای کشور است؛ این چالش 
نگرانی ها را نه تنهــا در مــورد واردات، بلکه با افزایش 
تولید پســماند الکترونیکــی در داخل افزایــش داده 

است.
علی رغم این وضعیــت، در ســال ۱۳۹۰ آئین نامه ای 
بــه تصویــب دولت رســید که بــه مدیریت پســماند 
الکترونیــک در داخــل می پــردازد، اما این قانــون با 

چالش ها و نقاط ضعف بسیاری همراه است.
قانون مدیریت پســماند با توجه بــه اصل پنجاهم 
قانون اساسی جمهوری اســالمی ایران و به منظور 
حفظ محیط زیست کشور، تصویب شده است، اما 
به صراحت به پسماندهای الکترونیک اشاره نشده 
است. پســماندهای الکترونیک به نظر می رسد در 
دســته پنجم در چارچــوب پســماندهای صنعتی 

قرار گیرد.
در ایــن قانــون، مدیریــت پســماند، برنامه ریــزی، 
ســاماندهی، مراقبــت و عملیــات اجرایــی مربــوط 
بــه تولیــد، جمــع آوری، ذخیره ســازی، حمــل و 
نقل، بازیافت و دفع پســماندها و آمــوزش آموزش و 
اطالع رسانی در زمینه زباله های الکترونیک تعریف 
شده است؛ از نقاط قوت این قانون تعهد به استفاده 
از مــواد اولیه قابــل بازیافت در چرخه تولید اســت تا 
تولید و افزایش پسماند کمتر از قبل شود و به حمایت 
از واردات محصوالتــی می پــردازد کــه بازیافــت آن 

ساده تر است.
این قانون نقل و انتقال پسماند را تابع کنوانسیون 
بازل در سوئیس می داند که ســوزانده پسماند را در 
محیــط آزاد و در پســماند ســوزه ای غیر اســتاندارد، 
مغایر با ضوابط و شیوه نامه های مربوطه می داند و 
مسئولیت بخشی از هزینه های بازیافت را بر عهده 

تولید کننده قــرار داده اســت، اما مشــکل و ابهام در 
مکانیزم هــای اجرایی مؤثر اســت که بتوانــد به این 

قانون قدرت الزام آوری ببخشد.
      اثرات زیست محیطی

یکی از خطرات مربوط به دفع پسماند الکترونیک، 
ک است که احتمال دارد تا سال ها  تبخیر مواد خطرنا
ادامه یابد؛ پســماند الکترونیک از لحــاظ فیزیکی و 

شیمیایی از دیگر پسماندها متفاوت است.
ترکیب شیمیایی پسماند الکترونیک، با پیشرفت 
تکنولوژی های جدید در حالت تغییر است و تحت 
فشــار قرار گرفتــن شــرکت های الکترونیک توســط 
سازمان محیط زیست باعث شده است تا برای مواد 
خطرناک در محیط زیست جانشین هایی پیدا شود؛ 
از طرفی هزینه تکنولــوژی پردازش مجــدد که مواد 
ارزشمند را با حداقل تأثیر محیطی بازیابی می کند، 

باال خواهد بود.
تقریبا همه پسماندهای الکترونیک شامل بعضی 
از اجــزای ارزشــمند و یــا ترکیباتــی بــا اثــرات منفی بر 
محیط زیست هستند و همین محرکی برای بازیافت 
است که بیشتر در کشــورهای فقیر اتفاق می افتد، 
زیرا ممکن اســت ســالمت بشــر را به خطر بیندازد و 
موجب آلودگی هوا شود؛ از این رو کشورهای ثروتمند 
مقدار نامشخصی از پســماندهای الکترونیک را به 

کشورهای فقیر صادر می کند.
      اقدامات انجام شده با هدف توسعه پایدار

بام سبز ایستگاه ثابت
بام سبز بامی است که بخش یا تمامی آن با پوشش 
ک، یا با محیط کشت روینده پوشانده  گیاهی و خا
می شــود. بام های ســبز مدرن از سیستم الیه های 
پیش ساخته تشکیل می شوند که این نوع بام ها در 

دهه ۱۹۶۰ در آلمان توسعه و به بسیاری از کشورهای 
اروپــا گســترش یافتنــد و در حــال حاضــر مهم ترین 
کز رونق به کارگیری بام های سبز در اروپا به شمار  مرا

می روند.
      فواید ایجاد بام های سبز

از فواید ایــن بام ها می تــوان به محافظت از پوســته 
بام، عایق صوتی، عایق حرارتی، کنتــرل آب باران و 
حفاظت از فاضالب، سالمت روانی، فضای مطبوع 
و تفریحی، فواید اقتصادی، نیاز نداشتن به آبیاری 
و مراقبت زیاد، کاهش اثرات جزایر گرمایی شــهرها 
کی و بهبود کیفیت هوا اشــاره  پرورش گیاهــی خورا

کرد.
      نتیجه گیری

مدیریت یکپارچه پســماند، مدیریتی اســت کامال 
منطبق بر محورهای توسعه پایدار به گونه ای که در 
منطقه به لحاظ کیفی باالترین رتبه را به لحاظ رعایت 
استانداردهای مربوط دریافت کرده است و حداقل 
انتشار آلودگی در محیط را داشته است، به طور کامال 
یکپارچه عمل کرده و تمامی برنامه ریزی و مدیریت 
پسماند پایدار به منظور کنترل پسماند الکترونیک 
است تا از اثرات زیست محیطی کاسته شود و منابع 
را تا حد امکان حفظ و نگهداری کند و فرصت های 

کثر برساند. اقتصادی را به حدا
در بیــان نتایــج پیشــنهاد می تــوان مطرح کــرد که 
بازیگر اصلی در توســعه پایدار، انســان و اجتماعات 
هســتند، لذا قدم بــه قدم با مشــارکت مــردم محل 
کیفیت زندگی در محله افزایش می یابــد و بهره وری 
بیشتر در ارائه خدمات شهری به محله و توسعه این 
خدمات در محله با مشــارکت کامل مردم محله به 

وقوع می پیوندد.

خبر
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رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان اصفهان با 
بیان اینکه روزانه ۶۰ نفر برای ارایه درخواست طالق 
به دادگستری های استان مراجعه می کنند، اعالم 

کرد: ساالنه ۱۱ هزار طالق در این استان ثبت می شود. 
ک دست اظهار داشت: پرونده طالق یک کار تخصصی  محمدرضا پا
حقوقی است و تالش ما بر این است بجای طرح دعوا در سیستم قضایی 
و گرفتن مهر طالق با کرسی های مشاوره تالش کنیم زوجین به صلح 

و سازش برسند.
وی بــه طرح های پیشــگیری از طــالق اشــاره کــرد و افزود: ایــن طرح 
بــا  همــکاری بهزیســتی و اســتفاده از متخصصــان علــوم اجتماعی و 

روانشناسان در حال انجام است.
ک دست با بیان اینکه ورودی های دادگستری درست نیست و نیاز  پا
به اصالح دارد، بیان داشت: نزدیک بر ۸۰ درصد شکایت های کیفری 

حقوقی نیست و در دادسراها منع تعقیب می خورد.
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان اصفهان اعالم کرد: به این معنا 
که ۸۰ درصد وقت بازپرس در زمانی که کمترین نیروی قضایی را داریم 
صرف بررسی شکایاتی می شود که نیاز به تشکیل آن در دستگاه قضایی 
نیست و به علت  راهنمایی اشتباه محررین و موسسات بی نام و نشان 

در تنظیم اوراق حقوقی و قضایی شاهد این حجم پرونده هستیم.
وی تصریح کرد: از آنجا که وکال بعد ۳تا ۴ ســال اول که برای خود نام و 
نشانی پیدا کردند وقت خود را صرف انجام مشاوره حقوقی و تنظیم 
قراردادهای حقوقی و قضایی نمی کنند و به کار آموزها می سپارند در 
همین راستا محررین و موسسات بی نام و نشان این فرصت را غنیمت 
شمرده و با کمترین سطح سواد در حالی اقدام به این کار می کنند که 
ضمن درآمدهای آنچنانی، شکایاتی که نیاز به طرح دعوا در دادگستری 
نیست را شکل کیفری داده و باعث شکل گیری حجم زیادی از پرونده 

می شوند که سرانجام بدون نتیجه می ماند.
گاهی مردم و راهنمایی  ک دست بیان داشت: سو استفاده از عدم آ پا
غلط از ســوی محررین باعث ســلب اعتماد عموم از دستگاه قضایی 
و همچنین تفکر اشتباه شــده اســت که باید پارتی داشــته باشید در 
کز حقوق یار جلوی  صورتی که با یک مشــاوره حقوقی درســت در مرا
بســیاری از پرونده ها و صرف هزینه و عمر مــردم در دادســراها و اطاله 
دادرسی گرفته می شود. وی از یک هزار و ۸۰۰ نیرو، ۲۰۰قاضی بسیجی و 
۳۰۰ وکیل بسیجی برای ارائه خدمات حقوقی از جمله مشاوره، تنظیم 
قراردادهــای قضایــی و حقوقی با کمترین قیمــت در جهت حمایت 
از اقشــار ضعیف خبر داد و گفت: وکالی بســیجی در قالــب گروه های 
جهادی را در مساجد مستقر کردیم که ضمن پاسخگویی به سواالت 

حقوقی مردم در جهت رفع  مشکل حقوقی آنها اقدام کنند.
ک دست با اشاره به اینکه بزودی در هر شهرستان یک پایگاه حقوقی  پا
در جهت راهنمایی و آشنایی مردم با مسائل حقوقیشان راه اندازی 
می کنیم، ادامه داد: بر اساس آمار موجود ۸۵ درصد پرونده های تشکیل 
شده در دادسراها، دادگستری و شوراها وکیل ندارد که عوامل مختلفی 
از جمله فقر، نداشتن فرهنگ مراجعه به وکیل قبل از قضایی شدن 

موضوعی و عدم اعتماد به وکال در این امر دخیل است.
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان اصفهان از برگزاری  ۲۰۰ تا ۳۰۰ 
کارگاه تخصصی برای اصناف، زنان، سربازان یگان های نظامی و وزارت 
دفاع خبر داد و افزود: شبکه مربیان آموزشی حقوقی متخصصان در 
ادارات تشکیل و سلسله مباحث حقوقی در جهت پیشگیری از یک 
پرونده از جمله تصادف، بیمه، خرید و فــروش ملک و مضاربه و غیره 

کنون شکل گرفته است. تا
وی همچنین با اشاره به اینکه بعضا شاهدیم معدودی از وکال بجای 
خدمت به مردم نگاه تجاری به پرونده های حقوقی دارند، افزود: برخی 

از وکال تک بعدی هستند و حاضر به مشاوره حقوقی به مردم نیستند.
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۱۲ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش دو میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون ریال در خمینی شهر استان اصفهان کشف 
و توقیف شد. فرمانده انتظامی شهرستان خمینی 
شهر گفت: استفاده از دســتگاه های استخراج ارز 
دیجیتال نیاز به مصرف برق زیادی دارد و استفاده از 
آن ها باعث اخالل در شبکه توزیع برق شهری شده 
که به همین دلیل افراد سود جو با استفاده از برق 
یارانه ای واحد های صنعتی تعطیل ونیمه تعطیل 

اقدام به فعالیت غیرقانونی می کنند.
ســرهنگ "غالمرضا براتی" افزود: در این عملیات 

یک نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل 
مراجع قضائی شد.

اصفهــان  اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
گفت:همه ما باید غیرت دینی داشــته باشــیم؛ 
غیــرت دینــی به این معنــی که هــر کجــا دیدیم 
چهره اسالم مخدوش می شــود باید وارد عمل 
شــویم و امروز بی شــک بــی مباالتی نســبت به 
کودکان کار و معتادان متجاهر از مظاهر مســلم 

همین امر است. 
به نقــل از اداره کل روابط عمومی دادگســتری 
کل اســتان اصفهان، حجت االســالم اســداهلل 
جعفری رییس کل دادگستری استان اصفهان 
در پنجمین جلسه شــورای پیشگیری استان 
کــه بــا موضــوع »تعییــن تکلیــف نهایــی در 
خصوص ایجــاد مرکــز موضــوع مــاده ۱۶ قانون 
اصالح مبــارزه با مواد مخــدر برای زنــان معتاد 
متجاهر و بررسی وضعیت تکدی گری اطفال و 
نوجوانان و کودکان کار در سطح شهر اصفهان و 
سایر شهرهای پرجمعیت استان و تعیین نقش 
دســتگاه های متولــی در پیشــگیری کاهش و 
کنترل این آسیب اجتماعی« تشکیل شد اظهار 
داشت: پس از انقالب مردم در مقاطع مختلف 
ثابت کرده انــد پــای آرمان ها و تعهداتشــان به 
اســالم، انقــالب و والیت ایســتاده اند و هــر جــا 
ندای حق طلبی از ســوی رهبــر معظم انقالب 
بلند شد، مردم به وظیفه خود به خوبی عمل 
کردنــد، ولــی متأســفانه برخــی مســؤوالن بــه 

درستی به وظیفه خود عمل نمی کنند.

وی افــزود: همــه مــا بایــد غیــرت دینی داشــته 
باشــیم؛ غیرت دینــی به ایــن معنی کــه هر کجا 
دیدیم چهره اسالم مخدوش می شود باید وارد 
عمل شویم و امروز بی شک بی مباالتی نسبت 
به کودکان کار و معتادان متجاهر از مظاهر مسلم 

همین امر است.
جعفــری ادامــه داد:در قــرآن کریــم بــر ضــرورت 
کید شده  آراســته بودن ظاهر جامعه اسالمی تأ
و معتــاد متجاهــر، تکدی گــری و... نبایــد در 
خیابان رها باشد و این دور از شأن اسالم و نظام 
گــر کار آن چنان کــه باید پیش  اسالمی اســت و ا
نرفتــه، نتیجــه بی مباالتــی تمامی مســؤوالن 

مربوطه است.
رییس دستگاه قضایی استان ادامه داد: حیثیت 
و جایگاه مردم و نظام بسیار باالست و شهدای ما 
با نثار خون خود این عزت و عظمت را آفریدند و 
متأسفانه برخی مسؤوالن و متولیان با کم کاری 
و کوتاهی خود این حیثیت را خدشه دار می کنند 

و ما اجازه این را نخواهیم داد.
گر مدیری به وظیفه خود آشنا  کید کرد: ا وی تأ
نیســت یا از انجام وظیفه خود امتنــاع می کند، 
دادگستری اســتان در جایگاه صیانت از نظام، 
از افراد عبور خواهد کرد و منافع مردم و انقالب را 

فدای اشخاص نخواهد کرد.
کیــد کــرد: بــا وجود این که  جعفــری در پایــان تأ
انســجام و هماهنگی و تعامل میان دستگاه ها 
الزمــه پیشــبرد امــور اســت، دســتگاه قضایــی 
استان ضمن تعامل کامل و سازنده، به وظیفه 
قضایی و نظارتی خود نیز عمل خواهد کرد و به 
دستگاه های ذی ربط فرصت می دهیم تا پایان 
سال جاری به وظایف خود در خصوص این دو 
موضوع عمل کنند و متعهد می شویم در صورت 
اجرایی نشدن مصوبات موجود، افراد مسؤول 

ملزم به پاسخگویی شوند.

ســخنگوی مرکــز اورژانــس اســتان اصفهــان از 
ســوختگی ۲۰ تــا ۸۰ درصــدی چهــار عضو یک 

خانواده در نجف آباد خبر داد.
عبــاس عابــدی با اشــاره بــه حادثــه انفجــار در 
اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: این حادثــه 
در ســاعت ۱۱ و چهــار دقیقه در شــهر نجف آباد 
خیابان گلبهار به مرکز اورژانس استان اصفهان 

اعالم شده است.
وی با بیان اینکه این حادثه در منزل مسکونی 
اتفاق افتــاده اســت، ابــراز داشــت: این حادثه 

انفجار همراه با آتش سوزی بوده است.
ســخنگوی مرکــز اورژانــس اســتان اصفهــان با 
اشــاره به اعــزام ســه دســتگاه آمبوالنــس برای 
امدادرســانی به این حادثــه ادامــه داد: در این 

آتش ســوزی چهــار نفر شــامل دو کــودک، یک 
خانم و یک آقا دچار سوختگی شدند.

وی افزود: سوختگی اعضای این خانواده ۲۰ تا 
۸۰ درصد بوده است که همگی به بیمارستان 
فاطمه الزهــرا، منتظــری و امام موســی کاظم 

)ع( اعزام شدند.

یک فعال حــوزه طبیعت گــردی از شناســایی یک 
زردپره لیمویی از گونه گنجشک سانان در منطقه 

ابوزیدآباد خبر داد.
 علــی خالوئی نوش آبــادی گفــت: زرد پــرده در کنار 
خانواده سهره ها، سسک ها و گنجشک ها از راسته 
گنجشک شــکالن اســت که زرد پــرده لیمویــی در 
منطقه شــکار ممنوع ابوزیدآباد شناســایی شــد و 

تعداد گونه های این منطقه به ۱۱۸ رسید.
این گونه زردپــره، به اندازه حدود ۱۶ ســانتی متر به 
رنگ زرد بارگه های خط خطی مشخص شده اند. 
نوک کوتاه مخروطی و کلفت دارند که لبه های آن 

باهم جفت نمی شود.
به گفته او زردپره لیمویی از حشرات و گیاهان تغذیه 
کنش  می کند که از شمال ایران تا استان اصفهان پرا
دارد، ولی در مرکز و جنوب کمتر دیده می شود. این 

پرنده به صــورت اجتماعــی زندگی می کنــد، ولی از 
محیط هــای انســانی دور شــده و در بیــن درختان 

مخفی می شود.
نتایج حاصل از پژوهش های بیشتر در مورد تنوع 
گاهی  زیستی حیات وحش، باعث جلب توجه و آ
جوامــع محلــی نســبت بــه ارزش هــای حفاظتی 
منطقه شده تا در حفاظت از آن ها مشارکت داشته 

باشند.
هر دو جنس این پرنده در تمام فصول به جز در فصل 
زاد و ولــد دمگاه بلوطــی رنگ دارنــد. زرد پــره گونه 
لیمویی پرنده ای اجتماعی است که اغلب همراه 
با زردپره ســفید دیده می شــود و رفتارش شبیه به 

سهره ها است.
زرد پره لیمویی پرنده ای است که زمستان ها فراوان 
دیــده می شــود و در جنگل هــای کاج و بوته زار ها و 
زمین های پردرخت سراسر مناطق معتدل آسیا به 
سر می برد و در زمستان به سمت جنوب از سیبری به 
آسیای میانه، شمال هند و جنوب چین مهاجرت 

می کند.
پناهــگاه حیات وحــش یخــاب ابوزیدآباد، یکــی از 
شاهراه های مهاجرت گونه های حیات وحش است 
و با توجه به امنیت منطقه، دارای جریان ژنتیکی 

غنی حیات وحش و گونه های نادر گیاهی است.

کشف ۱۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در خمینی شهر 

کار و معتادان  کودکان  مسؤوالن به وظیفه خود در قبال 
کنند  متجاهر عمل 

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان خبر داد؛

سوختگی اعضای یک خانواده 
در انفجار منزل مسکونی درنجف آباد

خبر

شناسایی زردپره لیمویی در ابوزیدآباد

خبر

اســتاندار اصفهــان گفــت: هــر چند ایجاد 
کز نگاهداری از سالخوردگان در جامعه  مرا
کنونی ضــروری اســت و بــرای افــرادی که 
کــز ندارند باید توســعه  پناهــی جز ایــن مرا
پیدا کند اما در عین حال سبک زندگی در 

خانه سالمندان نباید ترویج داده شود. 
ســید رضــا مرتضــوی در دیــدار از خانــه 
ســالمندان صادقیــه اصفهــان در جمــع 
ســالمندان این  و  کارکنــان  خیــران، 
مجموعــه بــا اشــاره بــه اقدامــات خیــران 
در ایــن مجموعــه اظهــار داشــت:  هــر جــا 
کســی قدمی بــرای خــدا برداشــته شــده 
است، آن کار جلوه کرده  و مصداق  بازر آن 
خیریــه نگهــداری از ســالمندان صادقیه 
کریــم  کــه توســط  مرحــوم  حــاج  اســت 
پوستی از یک خانه کوچک تبدیل به یک 
خیریه بــزرگ نگهــداری برای ســالمندان 

اصفهان شد.
وی با اشــاره به اینکه نیــت خالص چنین 
افــراد خیری موجــب هم چنیــن ظرفیتی 
شد، افزود: آن نگاه مکتبی که قصد ترویج 
آن را داریم  یک وظیفه و تکلیف ارزشمند 
اســت، منتهــا آنچــه  در ســبک زندگــی ما 
کیــد اســت اینکه پــدران و مادران  مورد تا
کنیــم  را  در خانه هــای خــود نگهــداری 
و  نبایــد فکــر  ترویج ایــن ســبک زندگــی را 

ترویج کنیم.
اســتاندار اصفهــان تصریــح کرد:مــا بایــد 
مکتب اهل بیت را ترویج کنیم و  بزرگترها 
را مایه رحمــت و نعمــت  و توفیق خدمت 
به والدیــن را یک لطف بدانیم و از دســت 

ندهیم.
وی ادامه داد: مــا باید نحــوه زندگی خود 
از  بزرگان الگــو گیری و آن را تســری دهیم 
هــر چنــد کــه از امــور دنیــوی نمی توانیــم 
بــه دور باشــیم و بایــد تدابیری هــم  برای 
ضــرورت نگهــداری ســالمندان و والدین 
در آسایشگاه سالمندان اندیشیده شود.

گفــت: البتــه بایــد از ظرفیــت  مرتضــوی 
خیران بــزرگ بــرای رفاه حال ســالمندان 
اســتفاده کرد تا بتوان آن طور که در شان 
والدیــن و ســالمندان پیــر در آسایشــگاه 

است، حق را ادا کرد.
ســالمندان  آسایشــگاه  پایــان  در  وی 
صادقیه را  یک موسسه خوشنام، مقدس 
کــرد و بیــان  و بــه دور از حاشــیه عنــوان 
داشت: کارکنان این مجموعه با عشق در 
اداره این مرکز فعالیت می کنند زیرا معتقد 

هستند اجر اخروی دارد.
سرای سالمندان صادقیه اصفهان، دومین 
و بزرگترین موسسه خیریه نگهداری سالمند 
در ایران در ســال ۱۳۵۴ بــا کمک نیکوکاران  

بناشد.

کثری حقابه  با پایان توزیع آب رضایت حدا
بران شرق محقق شد.

منطقــه ای  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
اصفهــان گفت: طــی ۱۲ روز رهاســازی آب 
از ســد زاینده رود از تاریخ دوازدهم بهمن 
با عنوان آبیاری کشــت پاییــز دوم با لحاظ 
محدودیت هــای منابع آبــی و رعایت خط 

قرمز آب آشامیدنی اجرا شد.
حســن ساســانی با اشــاره به این کــه کلیه 
برداشت ها از سوی مناطق غرب و صنایع 
اســتان در ایــن مــدت کنترل شــد، افــزود: 
شرکت آب منطقه ای اصفهان با تمام توان 
خود و با بهره گیری از ماشین آالت سنگین 
و سبک و گروه های یگان حفاظت، گشت 
و بازرســی، حفاظــت رودخانــه، حراســت 
و کنتــرل بازرســی شــرکت میــراب زاینــده 
رود بــا برنامــه ریــزی دقیــق و تقســیم کار 
در بازه هــای مختلــف رودخانه حراســت و 

پایداری آب را مدیریت کرد.
گرچه با مســافت حــدود ۲۴۰  وی گفــت: ا
کیلومتری طول رودخانه و وســعت شبکه 
توزیــع آبیــاری، بــه دلیــل تجمــع زبالــه و 
بســته شــدن موقتی بعضی از ســردهنه ها 
از  محــدودی  تعــداد  بــرای  کانال هــا  و 
کشاورزان آب با تاخیر و زحمت در دسترس 
قرارگرفــت، اما بــا اقداماتی در شــبکه های 
آبیــاری رودشــت و آبشــار توزیــع آب بــه 
بهتریــن شــکل ممکــن در شــرایط موجود 

توزیع شد.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان 
افزود: خروجی آب از ســد زاینده رود طبق 
توافق بیســت و چهارم بهمن مــاه کاهش 

یافت.

استاندار اصفهان:

 سبک زندگی در خانه
 سالمندان نباید ترویج شود

کثری حقابه رضایت حدا
 بران شرق از توزیع آب

 محقق شد 

مراجعه روزانه ۶۰ نفر به دادگستری های اصفهان برای درخواست طالق: 

ساالنه ۱۱ هزار طالق در اصفهان ثبت می شود
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:  

غبار زدایی از چهره مهجور نهج البالغه باید 
گران عدالت قرار گیرد  در اولویت احیا

ارشــاد  و  فرهنــگ  وزیــر 
اســالمی گفت: غبــار زدایــی از 
چهــره مهجــور نهــج البالغه که 
در واقع غبــار گرفتن از ســیمای مظلــوم حضرت 
گران  علی )ع( اســت، باید در صــدر اولویــت احیا

عدالت قرار گیرد. 
محمدمهدی اســماعیلی در پیامی بــه همایش 
بیــن المللی نهــج البالغــه اصفهان آورده اســت: 
کمــال الهــی اســت و  انســان، مظهــر جمــال و 
معرفــت الهــی، مهمتریــن راه صــالح و فــالح بــه 

شمار می رود.
اودر ادامه ایــن پیــام آورده اســت: فهــم بشــر از 
آفرینش و خالق در فرآیند تکامل، منوط به فهم 
حقیقــت اســت و حقیقــت فهــم تنهــا از مجاری 
ل حکمــت متعالــی و نورانیــت کالم آســمانی  زال
میســور می شــود. یکــی از براهیــن مســلم الهی، 
برهان لطف اســت که ارسال رســل و نزول، از آن 
ک ترین وجــوه رحمانی الهی،  جمله بوده و تابنا
کرم به عنوان رحمه  همان وجودمبارک پیامبــر ا

للعالمین و ائمه هدی )ع( می باشد.
در ادامه این پیام آمده است: آنچه از بیان مبارک 
آن پیام آور نور و روشــنی و اهلبیتش صادر شــده 
و هر آنچــه در رفتــار و ســیره آن هــا به ما رســیده، 
منشــور ومیزان راســتی و درســتی اســت. زندگی 
سعادتمندانه در قاموس گفتاری و رفتاری آنان 
به زیبایی تبیین شــده و ســعادتمندان کســانی 
هســتند کــه در صــراط مســتقیم رســول و امــام 
ک امیر  حرکــت کننــد. دراین میــان چهــره تابنــا
المومنین )علیه السالم( کامل ترین نمونه و مثل 
اعالی انسان کامل برای رهروان طریق کمال به 

شمارمی رود.
این پیام می افزاید: مطالعه شــخصیت وجودی 
حضرت سرشار از آموزه های روشنگرانه ای است 
که انســان می تواند در آیینه آن به حقیقت نایل 
شــود واثر ارجمنداو "نهــج البالغه"نیــز بلیغ ترین 
کالم مــادون خالــق ومــا فــوق مخلــوق اســت که 

از آن امــام همــام بــرای مــا بــه عنــوان چــراغ راه و 
گرچه  راهنمای مسیر سعادت قلمداد می گردد. ا
بــا وجود ایــن گنــج و گنجینــه بــی پایــان، انتظار 
آن اســت که همــه در شــمار رســتگاران باشــیم، 
امــا ســرگردانی بشــر امــروز حکایــت از آن دارد که 
همچنان از این دریای پر گهــر غافل مانده و ازآن 
طرفی بر نبســته ایم واین واقعیت، مسئولیت ما 

را در قبال آن مضاعف می کند.
از همیــن روی غبار زدایی از چهــره مهجور نهج 
البالغه که در واقع غبار گرفتن از سیمای مظلوم 
حضرت علی بن ابــی طالب )ع( اســت، باید در 

گران عدالــت قرارگیرد.  صدر اولویت هــای احیا
تردیــدی نیســت کــه ترویــج فضائــل علــوی در 
گــرو شــناخت شــخصیت حضــرت و مســتلزم 
شناســایی منظومه معرفتی و معنــوی آن امام 
همام است. دنیای امروز، تشنه چنین فرهنگ 
و فضیلتــی اســت کــه باید بیــش از پیــش بدان 

پرداخته شود.
کــه حجــت االســالم رمضانعلــی  در ایــن پیــام 
معتمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان در این همایش قرائت شــد، آمده است: 
کنگــره علمی امام علــی علیه الســالم و بــاز خوانی 

جلوه های متعالی شخصیت، اندیشــه وسیره آن 
رهبــر آزادگان جهان در نــگاه و قلم اندیشــمندان 
و دانشــمندان معاصــر، اتفــاق و رویــداد مبارکــی 
است که از رهگذر طرح ملی کاشان، پایتخت نهج 
البالغه ایران شکل گرفته است. بی گمان دنیای 
امروز، تشــنه چنیــن فرهنگ و فضیلتی اســت که 
باید بیش از پیــش بدان پرداخته شــود. ســعی و 
اهتمام مجدانــه بانیان این همایش ارزشــمند را 
که متبرک به نام موالی پارسایان و موحدان است 
ج نهاده وامیدواریم شاهد تداوم و استمرار این  ار

حرکت نورانی و نجات بخش باشیم.

خبر

نشست تخصصی خط بنایی با موضوع »رمزگشایی 
دونگاره چهار علی )ع( مدرســه نیم آورد اصفهان و 

شش علی )ع( مسجد جامع یزد« برگزار شد.
حمیدرضا کشاورزی میاندشتی، پژوهشگر و طراح 
خط بنایی و مؤلف کتاب های »بنای خط« و »بنای 
قلم« در نشســت تخصصی خط بنایی با موضوع 
»رمزگشایی دونگاره چهار علی )ع( مدرسه نیم آورد 
اصفهان و شش علی )ع( مسجد جامع یزد« که  در 
عمارت تاریخی سعدی اصفهان برگزار شد، اظهار 
کرد: هر چه شاعران در وصف حضرت علی )ع( شعر 
بسرایند، نقاشان تصویر بکشند و خوشنویسان خط 
بنویسند باز هم کم لطفی است. وی با بیان اینکه 
چند سال قبل درباره موضوع تفاوت و تشابه نگاره 
خط بنایی مدرسه نیم آورد اصفهان و مسجد جامع 
یزد مطالعه و تحقیق کردم، افزود: نوع این نگاره ها 

»سواد و بیاض« در قالب هندسه گردان است.
این پژوهشگر هنر خط بنایی افزود: هنر خوشنویسی 
بعد از اسالم نقش بارز و ارزشمندی در تزئین بناها 
داشــته اســت، همان طور که در دین مسیحیت، 
نقاشی هنری مقدس است، در اسالم هنر خط این 

نقش را دارد.
کشــاورزی با بیان اینکه در گذشته بنیان معماری 
خانه هــا از آجــر بــود؛ بــه همیــن دلیــل به کارگیــری 
نقوش در تزئین خانه ها جای خود را به نوشته داد 
و این گونه خط بنایی متولد شد، تصریح کرد: این 
خط به واسطه هندسی بودن در تزئین ساختمان ها 
مــورد اســتفاده قــرار می گرفت، نظــم ویــژه ای هم 
در آن وجــود دارد کــه به راحتــی اجازه پیــاده کردن 

محاسبات ریاضی را به معمار می دهد.
      نگاره خط بنایی گردان در پشت سکه های 

بهار آزادی قدیم
مؤلــف کتاب هــای »بنــای خــط« و »بنــای قلــم« 
بابیان اینکه خــط بنایــی را می تــوان به دو دســته 
منفرد و گردان تجزیه کرد، گفت: نقش کتیبه های 
مسجد جامع یزد و مدرسه نیم آورد اصفهان از نوع 
کتیبه های گردان است که بر روی آن ها نام حضرت 
علــی )ع( حک شــده اســت. در بغــداد به ایــن نوع 
نگاره ها »علیات« و در هند به آن »چهار علی« گفته 
می شود. نگاره های گردان ویژگی های خاصی دارد 
که تکرار یک کلمه حول محور میانی به تعداد اضالع، 
تقارن و در هم تنیدگی، امکان گســترش در سطح 
)مانند گنبــد اهلل در نیشــابور، یزد و مســجد جامع 

اصفهان(، قابلیت تبدیل به اشکال دیگر، توانایی 
نصف شــدن به تعــداد اضــالع، جلوه ســه بعدی و 

ترکیب با گره هندسی از جمله آنها است.
وی ادامه داد: در پشت سکه های بهار آزادی قدیم 
نقش نگاره خط بنایی گردان حک شده، اما جالب 
اســت که به اشــتباه طرح نقش ســه علــی روی آن 
برجسته بوده و بقیه را رها کرده اند در حالی که نباید 
سکه رسمی یک کشور در طراحی ایراد داشته باشد.
این، پژوهشگر و طراح خط بنایی با بیان اینکه کلمه 
چهار علی در مدرســه نیــم آورد اصفهان و مســجد 
جامــع یزد به صــورت سیاه وســفید بین هــم آمده 
اســت، توضیــح داد: بایــد جواب ایــن ســوال را داد 
که چرا می گوئیــم کتیبه های خط بنایی مدرســه 
نیم آورد اصفهان و مسجد جامع یزد با یکدیگر ارتباط 
دارد؟ ایــن ســوال از دو منظر ترکیب بنــدی و نحوه 
قرارگیری حرف قابل بررسی اســت، در هر دونگاره، 
آغاز کلمه عین در وســط اســت. زاویه کلمات علی 
در مدرسه نیم آورد ۹۰ درجه و در مسجد جامع یزد 
۶۰ درجــه اســت. علی مربع در شــبکه مربــع و علی 
شش ضلعی در شبکه ایزومتریک یا مثلث قرار گرفته 
است. نمونه چهار علی و شش علی همگی در پنج 
مرتبه ایجاد شده و در مرحله دوم به نقش سوآستیکا 
می رســیم که قدمت آن در ایران به پنج هزار ســال 

پیش می رسد.
کشاورزی همچنین به موضوع الیه های نگاره های 

خط بنایی و تفاوت میان نقوش آن ها پرداخت.
بعد از نشست تخصصی خط بنایی و آئین رونمایی از 
کتاب »نقش ارادت« کتاب و نمایشگاه آثار حمیدرضا 
کشاورزی میاندشتی، پژوهشگر و طراح خط بنایی 
و مؤلف کتاب های »بنــای خط« و »بنــای قلم« با 
عنوان »نقش ارادت« گشایش یافت. عالقه مندان 
برای بازدید از نمایشگاه »نقش ارادت« می توانند تا 
سی ام بهمن ماه ساعت ۱۰ تا ۱۸ به عمارت تاریخی 

سعدی اصفهان مراجعه کنند.

سرپرست کارگاه قلمکاری در اصفهان گفت: رکود 
بازار به دلیل کرونا، بر فروش پارچه قلمکار نیز تاثیر 

گذار بوده و متحمل خسارت شده ایم. 
علی رادمهر گفت: بازار فروش پارچه قلمکار نسبت 
به دیگر هنر های صنایع دستی بهتر است، چون 
مردم اصفهان هنوز از این هنر استفاده می کنند و 
توریست هم عالقه زیادی به پارچه قلمکار دارد، 
ولی رکود بازار به دلیل کرونا، بر کار ما نیز تاثیر گذار 

بود و متحمل خسارت شدیم.
او گفــت: هر ســال نزدیک بــه عید فــروش خوبی 
داشــتیم، ولــی دوســال اخیــر محدودیت هــای 

کرونایی مانع از این فروش شد.
سرپرســت کارگاه قلمکار می گویــد: از آنجایی که 
گفته شده تعطیلی اصناف در کار نیست امیدوارم 
امسال شب عید فروش خوبی هم برای من هم 

برای دیگــر هنرمنــدان رخ دهد و پس از دو ســال 
گفته نماند این  رکود شدید کمی جان بگیریم، نا
چند روزی که زاینده رود جاری بود توریست های 
زیادی را در بازار داشــتیم که مشغول به خرید نیز 
بودنــد، امیــدوارم تعطیــالت عید نیز بــه همین 

روال باشد.
رادمهر گفت: صادرات پارچه قلمکار بســیار زیاد 
است و سودآوری خوبی دارد، اما نمی دانم چه شد 
که یکباره بازار صادرات این هنر به شدت کاهش 
یافت و کشور ها خواهانش نشدند، این هنر تقریبا 
به تمامی کشور های آسیا صادر می شد، اما دو سال 
است که صادرات خارج از کشور نداریم و تنها به 

سایر استان ها اجناس را می فروشیم.
سرپرســت کارگاه قلمــکاری می گویــد: اصفهان 
پایتخت صنایع دســتی اســت، تمام مسئوالن 
و مردم شــهر بایــد روی این موضوع حساســیت 
نشان دهند، زاینده رود توریســت های زیادی را 
به سمت خود می کشاند، اما چند سالی است که 
خشکیده، ما باید با حمایت همه جانبه از صنایع 
دستی توریست را به ســمت صنایع دستی و آثار 
باستانی که داریم سوق دهیم نه اینکه با خشک 
شــدن زاینده رود اجازه دهیم صنایع دستی نیز 

از بین برود.

رئیــس اداره فرهنگــی، هنــری آمــوزش و پرورش 
اصفهان گفت: برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری 
»فردا« زمینه ساز آشنایی با فرهنگ های مختلف 

بوده است. 
مرتضی شکری گفت: چهلمین دوره این جشنواره 
درحال برگزاری است. این جشنواره از ابتدای آبان 
شروع شده و تا آخر بهمن فرصت ارسال آثار است.
او گفت: این جشنواره در ۸۰ رشته برگزار می شود 
که در چهار سطح ناحیه، منطقه، استان و کشور 
دانش آموزان باهــم رقابت می کنند. پنج رشــته 
اصلی ایــن مســابقه رســانه و فضــای مجــازی، 
هنر هــای نمایشــی، هنر هــای آوایــی، هنر های 
دســتی و هنر هــای تجســمی و رشــته های ادبی 

است.
رئیــس اداره فرهنگــی، هنــری آمــوزش و پرورش 
اصفهــان می گویــد: در دوره ابتدایــی مســابقه تا 
قســمت منطقــه ادامــه دارد کــه دانش آمــوزان 
می تواننــد در رشــته های کتابخوانــی و ســرود و 
نقاشی همگانی کسب رتبه کنند. در متوسطه اول 

شاهد اضافه شدن هنر گبه دوزی و در متوسطه 
دوم دو رشــته تئاتــر خیابانــی و ایده و کســب و کار 

مجازی بودیم.
گفــت: اهداف ایــن مســابقه رشــد و  شــکری 
شکوفایی استعداد دانش آموزان، افزایش سطح 
گاهی دانش آموزان، زمینه ســاز شــادی و حس  آ
رقابت و دوســتی بیــن دانش آموزان، آشــنایی با 

هنر های قدیمی و ایرانی بوده است.
او در پایان گفت: نســبت به ســال های گذشــته 
اســتقبال دانش آموزان زیاد شــده و این ریشه در 

فرهنگ خانواده ها دارد.

نقش مهم هنر خوشنویسی در معماری اسالمی

کم رونق شدن بازار پارچه قلمکار اصفهان 

جشنواره فرهنگی و هنری »فردا« امیدی برای 
دانش آموزان هنرمند 

هنر

صنایعدستی

جشنواره

مدیــرکل تبلیغــات اسالمی اســتان اصفهان 
گفت: تنها راه مواجه با ایجاد تصویرسازی غلط 
دشــمن از انقالب اســالمی تبیین تفاوت ها و 

شاخص برای درک بهتر مردم است.
حجت االسالم مهدی فوقی با اشاره به اهمیت 
کید مقام معظم رهبری  جهاد تبیین طبق تا
اظهار داشت: بر این اساس دشمنان اسالم به 
دنبال تصویرسازی غلط از زحمات و توفیقات 
نظام جمهوری اســالمی ایران در ذهن مردم 
هســتند که تنهــا راه مواجهــه با ایــن موضوع 

تبیین اتفاقات پس از انقالب است.
وی با اشــاره بــه رخدادهای امیــدوار کننده و 
موفقیت آمیز پس از انقالب، گفت: خوشبختانه 
رشــد فزاینــده ای در عرصه هــای مختلــف 
داشــته ایم که مردم باید از نزدیــک در جریان 
گرچه فعالیت در فضای مجازی  قرار گیرند و ا
جز مهم ترین برنامه های سازمان قرار دارد اما 
آن چیزی که مردم از نزدیک و ملموس شاهد 

باشند، اهمیت بیشتری دارد.
      تبیین تفاوت ها و شاخص برای مردم

حجت االسالم فوقی خاطر نشان کرد: تفاوت 
واقعی و حقیقی را باید برای مــردم بیان کرد و 
شاخص تعیین کنیم تا میزان تغییر به سمع و 

بصر مردم برسد.
وی تبییــن را یــک واجــب ضــروری و فــوری 
دانست و تصریح کرد: هر آن چیزی که در این 
چهل ســاله در انقالب افتاده باید برای مردم 
بیان شــود البتــه مــردم تفــاوت را می دانند و 
می فهمند و نسبت به پیشرفت های انقالب 
اطالع دارند و تحت تأثیر شیطنت های رسانه 

خارج قرار نمی گیرند.
مدیر کل تبلیغــات اسالمی اســتان اصفهان 
گفت: یکــی از متولیان جهاد تبیین ســازمان 
تبلیغات است زیرا در شرح وظایف این سازمان 
تبیین آرمان های اســالم و انقالب وجود دارد 
و جــز مأموریت های اصلــی ما خواهــد بود که 
کز  در این راستا با برخی از مبلغان، هیئات و مرا

فرهنگی برنامه ریزی الزم انجام گرفته است.

 مدیرکل تبلیغات اسالمی 
استان اصفهان:

تبیین تفاوت ها و شاخص 
برای مردم ضروری است

تئاتر

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۷۲۱۴، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۲، جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
کنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه  ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با حضور امضا
هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۳۷۸ مربوط به تقاضای آقای/خانم محمدعلی بابائی ورنوسفادرانی 
ک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک  مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پال
خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه 
ح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.  شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شر
گذاری شماره ۱۳۸۶/۶/۶- رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل به موجب قرارداد وا

گذار نموده که نامبرده نیز به موجب  ۲۵/۰۴/۱۰۲۷۶ شهرداری خمینی شهر مقدار مذکور را به محمدآقا مجیری فروشانی وا
گذار نموده است و مالحظه نقشه ملک  وکالت نامه شماره ۱۴۰۰/۴/۹-۱۲۸۰۹۶ دفترخانه ۴۶ خمینی شهر به متقاضی وا
و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال 
ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم محمدعلی بابائی ورنوسفادرانی  که حکایت از عدم تعارض و بالمناز
ک  به شناسنامه شماره ۲۵۶ کدملی ۱۱۴۱۱۲۴۸۷۴ صادره فرزند علی در ششدانگ ۱۵۸/۵۰۹ به مساحت ۲۰۰ مترمربع پال
شماره فرعی از اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. 
شماال به طول ۱۰ متر درب و دیواریست به گذر، شرقا در دو قسمت اول به طول ۸ متر دیوار به دیوار مجاور که قبال خیابان 
ک باقیمانده، غربا در  ک ۵۱۰ فرعی، جنوبا به طول ۱۰ متر دیوار به دیوار پال بوده است دوم به طول ۱۲ متر دیوار به دیوار پال
ک باقیمانده دوم به طول ۸ متر دیوار به دیوار مجاور که قبال خیابان بوده  دو قسمت اول به طول ۱۲ متر دیوار به دیوار پال
است، حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
ک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور  ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امال
سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳، تاریخ انتشار نوبت 

ک خمینی شهر نبی اله یزدانی - ۱۲۷۰۲۱۳ / م الف دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

برابر آرا صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
ک موردتقاضا  آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند  ح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ به شر
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره  مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به  ثبت اسناد و امال

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

رسمی رحمت اله وفادار
خ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ هیات: آقای علی محمد دهقانی آرانی به شناسنامه شماره ۱۵۹ کدملی  ۲( رای شماره ۳۷۷۶ مور
ک شماره ۲۴۳ فرعی مفروز و مجزی  ۶۱۹۹۶۰۲۸۳۸ فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۹۱ مترمربع پال

کن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی سیدجالل مطلبی از ۳ فرعی از ۱۱۲ اصلی واقع در اما
خ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ هیات: آقای مهدی باللی بیدگلی به شناسنامه شماره ۱۳۹ کدملی ۶۱۹۹۶۰۰۷۹۷  ۳( رای شماره ۳۷۸۴ مور
ک شماره ۱۶ فرعی مفروز و مجزی از ۴ الی  فرزند ماشااله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۴۶۵ مترمربع پال
کن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین  ۱۵ فرعی از ۵۶۶ اصلی و قسمتی از مشاعات واقع در اما

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

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

رسمی اسماء دهنویان آرانی

خ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ هیات: آقای امیرحسین عابری آرانی به شناسنامه شماره ۴۴۷ کدملی  ۶( رای شماره ۳۷۸۹ و ۳۷۹۰ مور
۶۱۹۹۶۹۹۲۹۷ فرزند رضا و خانم ام البنین جعفرزاده آرانی به شناسنامه شماره ۸۳ کدملی ۶۱۹۹۷۰۷۶۳۱ فرزند علی 
ک شماره ۳۵۵۷ فرعی مفروز و مجزی از ۲۶۳۸ اصلی  )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۱۷۴.۵۰ مترمربع پال

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

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

۲۶۴۰ اصلی واقع در آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی کبری ابولی
خ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ هیات: آقای علی قربانی به شناسنامه شماره ۱۲۵۰۴۳۳۷۸۹ کدملی  ۹( رای شماره ۳۷۷۸ و ۳۷۷۹ مور
۱۲۵۰۴۳۳۷۸۹ فرزند عبدالعلی و خانم زینت کیانی مقدم به شناسنامه شماره ۱۲۵۰۴۸۲۶۶۶ کدملی ۱۲۵۰۴۸۲۶۶۶ 
ک شماره ۴۲۵۲ فرعی مفروز و مجزی  فرزند ماشااهلل )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۶۱۰.۲۵ مترمربع پال
از ۴۰۵۳ فرعی از ۲۷۱۵ اصلی واقع در ابوزیدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی وراث 

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

فکریان آرانی - ۱۲۷۱۰۷۰ / م الف

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

کبر مطلبی فشارکی به شناسنامه شماره ۷ کدملی  خ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ هیات یک آقای ا رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۰۲۷۹ مور
ک شماره  ۵۶۵۹۵۴۶۹۹۴ صادره اصفهان فرزند عباس بصورت ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ۱۲۹/۰۹ مترمربع از پال
کبر و  ک شمال اصفهان مالکیت رسمی آقایان ا ۸۵ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  حسین و علی محمد فشارکی و حسینعلی مصری پور وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از  ۱۵ روز آ
له ابتدای  گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان ال تاریخ انتشار اولین آ
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: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۰۸۷۵ / م الف - رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

برابر آرا صادره هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ک  ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به  ح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ موردتقاضا به شر
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را  صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تنظیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع  به اداره ثبت اسناد و امال
قضایی تقدیم نماید. ردیف ۱( رای شماره ۱۳۲۸۷، ۱۴۰۰/۱۱/۳ هیات سوم آقای مهدی خدائی سبدانی به شناسنامه 
شماره ۴۰ کدملی ۱۲۹۰۸۳۵۷۱۳ صادره اصفهان فرزند عباس نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
ک شماره ۳۱ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت  به مساحت ۱۱۴/۳۰ مترمربع از پال
خ ۱۳۲۷/۰۴/۱۴ دفترخانه ۲۵ اصفهان ردیف ۲( رای شماره  مالک رسمی صدیقه اخالقی بموجب سند انتقالی ۳۵۶۵ مور
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ورزش6 17 فوریه     2۰22
 آخرین وضعیت تیم والیبال سپاهان در گفت و گو با محمدی راد بررسی شد؛

از اتهام عجیب تبانی تا مصدومیت برخی ستاره ها
"هــر کاری امســال انجــام دادیــم 
به اندازه کافی منتقد داشته است 
که باعث قوی تر شدن تیم من شد. 
مجموعه ما هیــچ توجهی به ایــن صحبت ها نــدارد، 
ســپاهان باشــگاه حرفه ای اســت که نظــم و انضباط 

خاصی دارد و آدم های بزرگی در آن فعالیت می کنند."
تیم والیبال سپاهان دو سال اخیر با سرمربیگری رحمان 
محمدی راد موفق شده در پایان لیگ جز سه تیم برتر 
باشد، این تیم با ثباتی که در کادر فنی داشت امسال 
بازیکنان ملی پوش خوبی از جمله امیــر غفور، فرهاد 
قائمی و مسعود غالمی را جذب کرد تا مدعی تر از همیشه 
در لیگ برتر والیبال حاضر شود. طالیی پوشان در نیم 
فصل اول با عملکرد خوبی کــه در بازی های ابتدایی 
لیگ داشتند توانستند صدرنشین شوند و فاصله خود 
را با تیم دوم جدول زیاد کنند، آنها در دور رفت تنها یک 
شکست داشتند و با عنوان قهرمان نیم فصل اول، برای 

دور برگشت آماده شدند.
گردان محمدی راد نیم فصل دوم را خوب شروع  شــا
نکرده و دو شکست را متحمل شدند و همین موضوع 
گاهانه و شاید حتی مغرضانه ایراداتی  باعث شد برخی ناآ
به این تیــم وارد کنند تا ســپاهان وارد حاشــیه شــود، 
کت مدیرعامل باشــگاه  در این راســتا محمدرضا ســا
ســپاهان با حضــور در ســالن ۲۵ آبان اعــالم کرد کــه از 

سرمربی و تیم والیبال سپاهان حمایت می کند.
سپاهانی ها به مرور زمان بازهم به روند درخشش خود 
بازگشتند و در ادامه پنج هفته زود تر از پایان دور برگشت 
صعود خود را به مرحله پلی آف قطعی کردند. به گفته 
کارشناسان لیگ برتر والیبال ۱۴۰۱_۱۴۰۰ از فشرده ترین 
دوره های لیگ بوده که هر هفته دو بازی انجام می شده 
و تیم هایی کــه مهره های خوب بــا آمادگــی بدنی باال 

داشتند توانستند به مرحله پلی آف برسند.
بــا توجــه به اینکه ســپاهان فصــل گذشــته بــه دلیل 
مصدومیــت میرزاجانپــور از یــک زمانــی بــه بعد لیگ 
را از دســت داد، امســال بــرای محمــدی راد ســالمتی 
بازیکنان اهمیتی زیادی داشــت تا بتوانند به پلی آف 
برسند به همین دلیل در هر بازی ترکیبی متفاوت به 
میدان می فرستاد، اما با این حال امیر غفور، مجتبی 
میرزاجانپــور و فرهــاد قائمی دچــار مصدومیت هایی 
شدند که این مربی تصمیم گرفت دو بازی آخر مقابل 
ســیرجان و آذر باتری از بازیکنان اصلی خود استفاده 
نکند و به آنها فرصت بیشتری برای استراحت دهد تا با 

قدرت در مرحله پلی آف حضور پیدا کنند.
برخی اعتقاد دارند سپاهانی ها به دلیل تبانی دو بازی 
آخر مقابل سیرجان و آذرباتری ارومیه را از دست دادند، 
گر به ترکیب این تیــم در این دو بــازی دقت کنیم،  اما ا

متوجه می شــویم محمدی راد مقابل سیرجان امیر 
غفور و فرهاد قائمی را همراه تیم برای مسابقه نفرستاد 
و مجتبی میرزاجانپور و پرویز پزشــک را هم بازی نداد 
و بیشتر از جوانان استفاده کرد. حتی مقابل آذرباتری 
هم کال هفــت بازیکن بــه همــراه دو نفــر از کادر فنی به 
ارومیه سفر کردند. به گفته کارشناسان والیبال تصمیم 
سرمربی تیم والیبال سپاهان با توجه به اینکه پلی آف 
گــر مربی دیگری  اهمیت زیــادی دارد منطقی بوده و ا
هم بــود همیــن کار را انجــام مــی داد. در رابطه با لیگ 
برتر والیبال و شرایط ســپاهان مصاحبه ای با رحمان 

محمدی را انجام شده که در ادامه می خوانید:
      دور رفت و دور برگشت مسابقات لیگ برتر 

والیبال چطور بود؟
برای همه تیم ها لیگ سختی بود که سرانجام به پایان 
رسید، خوشــحالم در بین تیم هایی که برای بهترین 
عنوان سرمایه گذاری کردند توانســتیم در دور رفت و 
برگشت بهترین نتایج را کسب کنیم. پنج هفته زودتر 
از پایان دور برگشت صدرنشــینی و صعود به پلی آف را 
قطعی کردیم که در بازی های باقی مانده تنوع زیادی 
در ترکیب داشــتیم و ســعی کردیم عالوه بر آمــاده نگه 
داشتن بازیکنان در شرایط مسابقه، سالمتی آنها راهم 
مدنظــر بگیریم زیــرا مرحله پلــی آف از اهمیــت زیادی 

برخوردار است.
      در بازی با سیرجان و آذرباتری برخی اعتقاد 

داشتند تبانی صورت گرفته، نظر شمار راجع به این 
موضوع چیست؟

هر کاری امســال انجــام دادیــم به انــدازه کافی منتقد 
داشــته اســت که باعــث قوی تر شــدن تیم من شــد. 

مجموعه ما هیــچ توجهی به ایــن صحبت ها نــدارد، 
ســپاهان باشــگاه حرفه ای اســت که نظــم و انضباط 
خاصی دارد و آدم هــای بزرگی در آن فعالیت می کنند. 
هر فعالیتی به نفع تیم باشــد انجام می دهیم و سعی 
می کنیم از شرایط خوبی که به وجود آوردیم استفاده 
کنیم، من هم سعی کردم در دو بازی آخر گروهی با توجه 
مسافرت های طوالنی و سخت از نفراتی استفاده کنم 
که خستگی و آســیب دیدگی برخی بازیکنان را با خود 

به پلی آف نبریم.
نمی خواهم جواب این دوستان را بدهم ولی مطمئن 
گر خودشــان هم شــرایط ما را داشتند سعی  هســتم ا

می کردند تیم را تحت فشار قرار ندهند.
       برای بازی با آذر باتری تنها هفت نفر را به ارومیه 

فرستادید؟
هفت نفر بازیکن به همراه دو نفر از کادر فنی به ارومیه 
رفتند زیرا نتیجه این مسابقه برای ما و آذرباتری اهمیتی 
نداشــت و فرصتی بود تا بازیکنانی که کمتر در شرایط 
مسابقه قرار گرفتند بازی کنند و از آنها راضی هستم. 
من و دیگر بازیکنان در روزهای گذشته تمرین کردیم 
و تا شروع مرحله پلی آف همه بازیکنان کنار هم تمرین 

خواهند کرد.
      مصدومیت فرهاد قائمی و امیر غفور برطرف 

شده است؟
بله، در حــال حاضر همــراه تیــم تمرین می کننــد و در 
روزهای های آینده تا قبل از مرحله پلی آف فرم ایده آل 

خود را به دست می آورند.
      در حال حاضر بازیکن مصدوم دارید؟

یک ســری مصدومیت های کوچک همراه بازیکنان 

اســت که مراقبت ویــژه از آنها صــورت می گیــرد تا بدتر 
نشوند، اما بازیکنی که نتواند تیم را همراهی کند نداریم.

      با این تفاسیر، مرحله پلی آف را چطور 
می بینید؟

لیگ امســال را به مســابقه ماراتن تشــبیه می کنم که 
قسمت مهم آن باقی مانده است. تیم ها برای پلی آف 
در تهران، یک ســالن و شرایط یکسانی مقابل هم قرار 
می گیرند که به نظر می رسد هشت تیم شانس پیروزی 
برابر یکدیگر را دارند و در این مرحله پیش بینی مسابقات 

سخت خواهد شد.
      تیم ها حریفان خود را در پلی آف شناختند، 

راجع به پاس گرگان بگویید؟
پاس گرگان در طول فصل بازی خوبی ارائه داده و تیم 
شگفتی ساز این رقابت ها بوده است که به سبک بازی 
آ ن ها احترام می گذارم و پیش بینی می کنم مســابقه 

سختی داشته باشیم.
      سایپا یکی از تیم هایی است که مدت زیادی 

در لیگ برتر والیبال فعالیت می کند ولی امسال 
به لیگ یک سقوط کرد، نظر شما در رابطه با این 

موضوع چیست؟
سایپا با توجه به شرایطی که در شروع فصل داشت به 
نظر نمی رسید سقوط کند و پتانسیل خوبی داشت، اما 
اتفاقات و تغییراتی در این تیم رخ داد که باعث سقوط 

باشگاه ریشه دار سایپا شد.
      حرف آخر؟

کیفیتی در مرحله پلی آف شاهد  امیدوارم مسابقات با
باشیم و این رقابت ها پخش تلویزیونی داشته باشد تا 

عالقه مندان هم بتوانند پیگیر بازی ها باشند.

خبر

دروازه بــان ملی پــوش ذوب آهن گفــت: خاتون 
بم  تیم  با کیفیت و پر مهره ای است و با آنها بابت 
بردشان تبریک می گویم. ما هفته گذشته مقابل 
گر منطقی  سیرجان شکست سختی خوردیم و ا
و فوتبالی نگاه کنیم، این نتایج طبیعی اســت، 
همان طور که تیم بایرن مونیخ نیز مقابل  بوخوم 
۴ گل خورد و ممکن است هر تیمی در این شرایط 

قرار بگیرد.
زهره کودایی افزود: ما مقابل ســیرجان ضعیف 
بودیم و شکســت خوردیم اما نتیجه آن دیــدار را 
به فراموشی ســپردیم و با تمریناتی که پشت سر 
گذاشتیم، تالش کردیم بازیکنان را برای این بازی 
سخت از نظر روحی آماده کنیم. بم تیم پرافتخاری 
اســت و بازی کــردن مقابل این تیم حساســیت 

گرچه نتوانســتیم  خــاص خــودش را دارد. ا
نتیجــه الزم را بگیریــم امــا خوشــبختانه 
بــازی خوبــی بــه نمایــش گذاشــتیم و بــه 

هم تیمی هایم افتخار می کنم.
دروازه بــان ملی پــوش ذوب آهــن 

خاطرنشــان کــرد: تیــم مــا از نظر 
مهــره و بازیکــن، نســبت بــه 
۳ تیم نخســت جدول ســطح 
پایین تــری دارد امــا از شــرایط 
موجــود رضایــت داریــم و برای 
بازی های آینده تالش بیشتری 

انجام می دهیم.
وی درخصوص انتقادات مطرح 

شــده نســبت بــه عملکــردش در 
هفته های اخیر، گفــت: من یک 
بازیکن حرفه ای هســتم و زندگی 

حرفه ای دارم و بهترین بازیکنان جهان نیز ممکن 
اســت درگیر شرایط ســخت شــوند و باید مقابل 
انتقــادات منطقــی برخــورد کرد. بعــد از بــازی با 
سیرجان خیلی ناراحت بودم اما با تمریناتی که 
در طول هفته پشت سر گذاشتم، توانستم خودم 
را از نظر روحی بازسازی کنم. ما فوتبال خوبی به 
نمایش گذاشتیم و زحمت زیادی کشیدیم اما 
نتوانستیم مقابل تیم باتجربه بم نتیجه بگیریم 
با این حال از عملکرد تیم رضایت داریم و امیدوارم 

بتوانیم این روند را ادامه دهیم.
کودایی در پاسخ به اینکه چه تجربه ای از حضور 
در جام  ملت های آسیا هند به دست آورده،گفت: 
جام ملتی های آسیا تورنمنتی است که بهترین 
تیم های آســیایی در آن حضور دارنــد. ما برای 
اولیــن بار بــود کــه در ایــن بازی هــا حضور 
گر تجربه بیشــتری داشتیم،  داشتیم و ا
می توانستیم نتیجه بگیریم اما متاسفانه 
همه چیز دســت بــه دســت هــم داد و 
مــا موفــق نشــدیم. تیم هــای 
حاضــر در رقابت هــا شــرایط 
خوبی داشتند و بسیار آماده 
بودنــد و تمــام تالش شــان 
را بــرای نتیجه گیــری انجــام 
می دادنــد. مــا رقبــای بزرگــی 
داشتیم و همان طور که دیدید 
چین مقابل کره با یک کام بک 
رویایی، قهرمان شد. امیدوارم 
از حضور در ایــن رقابت ها تجربه 
کسب کنیم و با یک پشتوانه بهتر 

به دنبال افتخارآفرینی باشیم.

وزیر ورزش و جوانان با حضور در جمع اردونشینان 
کید کرد: مجموعه ورزش در  تیم ملی بسکتبال تا
کنار شما و حامی تیم ملی است و منتظر هستیم تا 

موفقیت های ملی پوشان کشور را ببینیم.
سید حمید سجادی با حضور در اردوی تیم ملی 
بسکتبال ایران خطاب به ملی پوشان کشور گفت: 
در کنــار شــما، سرپرســت فدراســیون و کادر فنی 
هستیم و از لحاظ مالی و معنوی حامیتان خواهیم 
بود و امیدوارم مســابقات و میزبانی ها را به خوبی 

پشت سر بگذارید.
وی در خصوص حضور تماشاچیان در مسابقات 
افزود: حضور تماشاچی در مسابقات بسیار خوب 
و پرانرژی است، همه تالش خود را می کنیم که این 
اتفــاق بیافتــد ولی بــا توجــه بــه شــرایط کرونا این 
تصمیمی است که باید ستاد مبارزه با کرونا با توجه 

به استاندارها اتخاذ کند.

کید کرد: امیدوارم با تالش  وزیر ورزش و جوانان تا
شما شاهد موفقیت در بازی های آسیایی چین 
باشیم. از آنجایی که کشورهای شرکت کننده همه 
تالش خود را برای موفقیت می کنند، شــما ۶ ماه 
فرصت دارید کــه به لحاظ آمادگی و مســایل فنی 
خود را ارتقا داده و با دســت پر بــه مصاف حریفان 
بروید. سجادی افزود: همه تالش خود را می کنیم 
که امکانات نرم افزاری و سخت افزاری، آنگونه که 
شایســته نام ورزش ایــران اســت را برایتــان فراهم 
کید به حمایت وزارت ورزش و  کنیم. وی ضمن تا
جوانان و فدراسیون از ورزشکاران گفت: مجموعه 
وزارت ورزش و جوانــان در کنار شــما اســت و همه 
تالش خــود را برای فراغ خاطر شــما انجام خواهد 
داد. تــالش کنیــد که بــه خوبــی تمرین کنیــد و با 
بهترین تمرین، استراحت و تمرکز بتوانید به نتایج 

مطلوب دست یابید.
تیــم ملــی بســکتبال ایران در حــال حاضــر درگیــر 
رقابت های بسکتبال در پنجره جام جهانی است، 
گردان مصطفی هاشــمی در بازی رفت پنجره  شا
دوم رقابت های انتخابــی جام جهانــی ۲۰۲۳ روز 
پنجشنبه پنجم اسفند ماه به مصاف تیم قزاقستان 
و روز یکشــنبه هشــتم اســفند ماه به مصاف تیم 

سوریه خواهد رفت.
این مسابقات به میزبانی ایران برگزار می شود.

اتحادیه جهانــی بازیکنان خواســتار حفظ چرخه 
فعلی برگزاری جــام جهانی شــد. به گــزارش بیلد، 
طبق نظرسنجی اتحادیه جهانی بازیکنان "فیفپرو"  
فوتبالیست های سراســر جهان به پیشنهاد فیفا 
برای برگــزاری هر دو ســال یک بار جــام جهانی یک 
کارت قرمــز قاطــع داده اند. ایــن یافته هــا کــه روز 
سه شنبه منتشــر شــد، نشــان داد که ۷۵ درصد از 
بیش از ۱۰۰۰ بازیکن مردی کــه در مورد برنامه های 
فیفا برای تغییر تقویم بین المللی مورد ســوال قرار 
گرفتنــد، طرفــدار حفــظ چرخه چهــار ســاله فعلی 
مســابقات هســتند. در اروپــا و آســیا ۷۷ درصــد از 
بازیکنان از حفظ وضعیت موجود حمایت کردند. 
۶۳ درصــد هــم از فوتبالیســت های آمریــکا موافق 
حفظ چرخه فعلی بودند. در آفریقا هم این رقم به 
۴۹ درصد کاهش یافت. یوناس بائر هافمن، دبیر 
کل فیفپرو، گفت: این نظرســنجی نشان می دهد 
کثر فوتبالیســت ها در سراســر جهــان ترجیح  کــه "ا
می دهنــد هر چهار ســال یــک بــار در جــام جهانی 
بازی کنند. وی گفت: نتایج همچنین بر اهمیت 
مسابقات لیگ داخلی برای بازیکنان تاکید دارد. این 
لیگ ها پایه بازی ما هســتند و ما باید برای تقویت 

آن ها هم به خاطر بازیکنان و هم به خاطر ثبات کلی 
فوتبال حرفه ای بیشتر تالش کنیم.

یکی دیگر از یافته های کلیدی که وی به آن اشــاره 
کرد ایــن بــود کــه تنهــا ۲۱ درصــد از فوتبالیســت ها 
معتقدند که صدای آن ها شــنیده می شــود و رفاه 

آن ها به اندازه کافی برای فیفا مهم است.
کمه فوتبال جهان به رهبری آرسن ونگر،  هیئت حا
رئیس توسعه جهانی فوتبال، پیشنهاداتی را برای 
جام جهانی برای تغییر قالب چهارســاله فعلی آن 
تبلیغ می کند. فیفا در نشست جهانی سران خود در 
دسامبر به انجمن های عضو خود گزارش داد که این 
تغییرات باعث می شود این ورزش در چرخه چهار 

ساله اول ۴.۴ میلیارد دالر ثروتمندتر شود.

ورزشکار اصفهانی به اردوی تیم ملی والیبال نشسته 
بانوان دعوت شد.

به گزارش فدراسیون والیبال، زینب ملکی از اصفهان 
به همراه ۱۴ والیبالیست دیگر به چهارمین مرحله 
اردوی آمادگــی تیــم ملــی والیبــال نشســته بانوان 

دعوت شدند.
اردو نشینان زیر نظر مریم ایرانمنش سرمربی و پروانه 
باغبانیان مربی تیم ملی تا چهارم اسفند در کمپ 

تیم های ملی فدراسیون به تمرین می پردازند.
در این اردو مریم روشــن اخگر، ناظر فنی و ســودابه 
رســولی بــه عنــوان نماینــده فرهنگی و سرپرســت 

حضور دارند.

کودایی: یک بازیکن حرفه ای هستم؛ 
خاتون بم تیم پرافتخاری است

خبر

سجادی: منتظر موفقیت های ملی پوشان بسکتبال هستیم

کارت قرمز فوتبالیست های جهان به فیفا!

دعوت ورزشکار اصفهانی 
به اردوی تیم ملی والیبال نشسته بانوان

خبر

باریج اسانس کاشان با شکست پرافتخارترین 
تیم لیگ والیبال زنان به فینال رسید.

به گزارش ایسنا، دیدار سوم مرحله نیمه نهایی 
لیگ برتر والیبال زنان سه شنبه، ۲۶ بهمن بین 
تیم هــای ذوب آهن اصفهــان و باریج اســانس 
کاشان برگزار شــد و در پایان نماینده کاشان به 

فینال رسید. 
در این دیدار باریج اســانس موفق شــد در ســه 
ست پیاپی و با حساب ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ 
بر ۱۵ ذوب آهن را شکست بدهد و با توجه به دو 

برد از سه مسابقه نیمه نهایی، به فینال برسد.  
به ایــن ترتیــب فینال ایــن مســابقات امــروز 
پنجشــنبه، ۲۸ بهمــن بیــن تیم های ســایپا و 

باریج اسانس برگزار می شود.  
ذوب آهــن هم که پرافتخارترین تیــم  لیگ برتر 
والیبال زنــان اســت و فصل گذشــته نیــز نایب 
قهرمان شد. این تیم با اینکه فصل را خوب شروع 
کرد اما نتوانست به فینال برسد و رقیب پیکان در 

دیدار رده بندی شد.  

دوپینــگ  ماجــرای  بــه  رســیدگی  بررســی 
اســکی باز ایران در دادگاه بین المللــی ورزش 

همچنان ادامه دارد.
حســین ســاوه شمشــکی که نماینده اســکی 
آلپاین ایــران در المپیــک ۲۰۲۲ پکــن اســت 
دیــروز  کــه  را  کوچــک  مارپیــچ  مســابقات 
)چهارشــنبه( برگزار شــد، از دســت داد و دادگاه 
بین المللی ورزش موافقت نکرد که این ورزشکار 

در مسابقات شرکت کند.
روند رسیدگی به پرونده دوپینگ این ورزشکار 
در CAS همچنــان ادامــه دارد و طــی روزهــای 
آینده حکم نهایــی و میــزان محرومیت ســاوه 
شمشکی اعالم خواهد شد. باقر کلهر سرمربی 

تیم ایران این خبر را تایید کرد.
تیم ایران نیز پکن را به مقصد ایران ترک کرد.   

پیش از این آژانس بین المللی کنترل دوپینگ 
)ITA(  اعــالم کرد که تســت دوپینگ  حســین 
ساوه شمشــکی پرچمدار ایــران در المپیــک 

زمستانی ۲۰۲۲ مثبت شده است.
این تســت خــارج از مســابقه و روز دوشــنبه در 
پکن گرفته شده که در نمونه او ماده استرویید 

آنابولیک آندروژنیک یافت شده است.
ساوه شمشکی در اعتراض به مثبت شدن تست 
اولیه خود درخواســت تســت B داد که نتیجه 
آن هــم مثبــت شــد. حســین ساوه شمشــکی 
کــه عمــدی بــودن دوپینــگ را رد کرد همــراه با 
یک وکیــل چینــی در جلســه CAS حاضر شــد 
و دفاعیات خــود را در مــورد دوپینــگ مطرح و 
درخواســت کــرد تــا اعــالم رای نهایــی CAS در 
مسابقات مارپیچ کوچک شرکت کند، اما این 

دادگاه با این درخواست مخالفت کرد. 

لوییس همیلتون پس از تایید رسمی بازگشت 
او توسط مرسدس، برای فصل آینده فرمول ۱ به 

جدول بازخواهد گشت.
به  گزارش راشــاتودی، اخیرا اعالم شده بود که 
آینده لوییس همیلتون مشخص نیست زیرا او 
در صحبت هایی اعالم کرده بود که نمی داند چه 
زمانی بازنشسته خواهد شد. این صحبت ها بعد 

از قهرمانی مکس ورشتپن زده شد.
لوییس همیلتون، قهرمان هفت دوره فرمول 
یک جهان، پــس از تایید رسمی بازگشــت وی 
توســط مرســدس در شــبکه های اجتماعــی، 
برای فصل آینده به پیست مسابقه بازخواهد 
گشت. گمانه زنی ها وجود داشت مبنی بر این که 
همیلتون ۳۷ ساله ممکن است پس از باخت 
بحــث برانگیــزش مقابــل مکــس ورشــتپن در 
گرندپــری ابوظبی در مــاه دســامبر از این حرفه 
کناره گیری کند. اما پس از پایان غیبت طوالنی 
مدت خود در شبکه های اجتماعی در روزهای 
اخیــر، تیــم مرســدس اعــالم کرد ایــن راننــده 
بریتانیایی برای اولین مسابقه فصل جدید در 

بحرین  به جدول بازخواهد گشت.
پــس از ناامیــدی شــدید از باخــت اواخــر فصل 
گذشته، همیلتون شانس دیگری برای کسب 
قهرمانی هشتم در فرمول یک و پیشی گرفتن 
از اســطوره این رشــته مایکل شــوماخر خواهد 
داشت. در همین حال، جورج راسل بریتانیایی  

به همیلتون در مرسدس ملحق خواهد شد.
از  اروپایــی  رســانه های  اخیــر  روزهــای  در 
بازنشستگی احتمالی لوییس همیلتون، راننده 
انگلیسی مرسدس و قهرمان ۷ دوره فرمول یک 

خبر دادند.

شکست غیرمنتظره پرافتخارترین 
تیم والیبال زنان

باریج اسانس 
فینالیست شد

اعالم رای نهایی CAS در 
مورد دوپینگ ساوه شمشکی

 طی روزهای آینده

پایان شایعات بازنشستگی
 همیلتون

 به گفته عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال امروز
) پنجشنبه( هیئت رئیسه، یک جلسه سرنوشت ساز 

برای آینده فوتبال ایران خواهد داشت.
طهمــورث حیــدری  در رابطــه بــا آخرین وضعیــت صندلی ریاســت 
فدراســیون فوتبال و جلســه هیئت رئیسه در راســتای تعیین آینده 
فدراســیون اظهار کرد: در حال حاضر شــرایط در فدراسیون کامال به 
هم ریخته است؛ امروز پنجشنبه به همراه سایر اعضای هیئت رئیسه 
فدراسیون یک جلسه بسیار مهم و سرنوشت ساز خواهیم داشت که 

آینده فوتبال ملی مملکت تحت تأثیر آن خواهد بود.
کنــون زمــان صحبت کــردن در  کیــد بر اینکــه هم ا وی در ادامــه بــا تا
خصوص این شرایط نیست افزود: فعال وقتش نیست که در این رابطه 
صحبتی انجام دهیم، پس از جلسه امروز پاسخگوی شما خواهم بود 

و در خصوص خروجی آن جلسه توضیح خواهم داد.
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال که هفته گذشــته برای عزل رئیس 
فدراســیون به اجماع رســیدند، حاال به نظر می رســد برای انتخاب 

جانشین موقت رئیس فدراسیون نیز توافق کرده اند؛ توافقی که البته 
قطعی نیســت و مخالف و موافقانی داشته اســت؛ اما هیئت رئیسه 
فدراسیون بر سر دو گزینه در نهایت به اجماع رسیده اند و برای انتخاب 

کان بحث ها وجود دارد. گزینه نهایی کما

در روزهای گذشته و بعد از اینکه برگزاری جلسه روز پنجشنبه جهت 
عزل و برکناری عزیزی خادم با حضور هیئت رئیسه قطعی شد، اعضا 
تقریبا با انتخاب طهمورث حیدری به عنوان جانشین عزیری خادم به 
توافق رسیدند؛ اما مخالفت حیدری با متحدان عزل رئیس فدراسیون 
باعث شــده تا برخی در انتخاب او مردد شــوند. از آنجا که حیدری در 
جلسات خصوصی با مخالفان عزیزی خادم هم رای نبوده و در جمع 
کنندگان قرار نگرفته است، هنوز تردید در انتخاب او وجود دارد.  امضا
البته در کنار حیدری نام اصولــی هم آمده؛ امــا جاه طلبی وی باعث 
شده که سایر اعضای هیئت رئیسه در انتخاب او هم مردد باشند و به 

اصولی اعتماد نکنند.
باید دید در جلســه هیئت رئیســه چــه اتفاقاتــی رخ خواهــد داد و در 
نهایت اعضا برای عزل عزیزی خادم به توافق نهایی می رسند و اینکه 
نفر جانشــین انتخاب خواهد شــد یــا خیر. هر چه هســت بــه قدری 
جلسه مهم خواهد بود که عضو هیئت رئیسه آن را برای فوتبال ملی 

سرنوشت ساز دانسته است.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال:

جلسه امروز برای فوتبال ملی سرنوشت ساز خواهد بود

خبر

مربی ســابق تیم فوتبال ســپاهان گفت: ســپاهان 
با کسب تجربه های بیشــتر مربی همراه با بازیکنان 
جدیدش می تواند پیشرفت بیشتری داشته باشد 

اما برای قهرمانی باید قوی تر ظاهر شود.
عباس ســروری با اشــاره به شــرایط تیــم ســپاهان و بازی های این تیم 
اصفهانی اظهار داشت: سپاهان با توجه به اضافه شدن بازیکنان جدید 
و با مهارت، تیم پرمهره ای است و با یک نگاه کلی می توان گفت که این 

تیم از وضعیت خوبی برخوردار است.
وی با بیان اینکه در بازی های نیم فصل نخست این تیم، چند بار شانس 
با بازیکنان همراه نبود و نتیجه ای نگرفتند، ادامه داد: سپاهان طبیعتا 
جز سه تیم اول است و سهمیه آسیا را صد درصد با بازیکنان جدیدش 
می گیرد، اما همچنان به بازی رو در رو مقابل استقالل و پرسپولیس هم 

بستگی دارد.
مربی ســابق ســپاهان در مــورد نقــاط ضعف و قــوت تیــم افــزود: دفاع 
تیمی بازیکنان ضعیف است که شاید در نیم فصل با توجه به بازیکنان 
جدید از جمله رشــید مظاهری این مشــکل برطرف شــود؛ ولی تعداد 

گل هایی که خورده اند نسبت به یک تیم مدعی آمار خوبی نیست.
کید بر اینکه یک کار خوب ابزار خوب و مناسب می خواهد بیان  وی با تا
کــرد: بزرگ ترین نقطــه قوت ســپاهان بازیکنانش هســتند کــه باید در 

خصوص استفاده از آنها اتفاقات خوبی صورت گیرد.
سروری با اشاره به آینده این تیم و وضعیت آن خاطر نشان کرد: زمان، 
مهمترین چیز برای بهتر شدن است، مربی ای که تجربه ندارد با گذشت 
زمان آن تجربه الزم را پیدا می کند و بهتر می شود، بنابراین باید فرصت داد 

تا تیم به شرایط ایده آل خود نزدیک تر شود.

مربی سابق سپاهان: 

طالیی پوشان اصفهان برای قهرمانی لیگ برتر باید قوی تر شوند

خبر

رقابت های قهرمانی هندبال جوانان دختر آسیا ماه آینده در قزاقستان برگزار خواهد شد و بر این 
اساس هندبالیست های کشورمان باید در زمان های تعیین شده به استقبال رقبایشان بروند.
شانزدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا از شانزدهم تا بیست و سوم 
اسفندماه به میزبانی کشور قزاقستان برگزار خواهد شد و دختران جوان هندبالیست کشورمان برای تقابل با رقبا 

آماده می شوند.
بر اساس اعالم فدراسیون هندبال آسیا برنامه دیدارهای تیم ملی کشورمان به شرح زیر است:

      دوشنبه شانزدهم اسفندماه
ایران - کره جنوبی؛ ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه

      سه شنبه هفدهم اسفندماه
ایران - قزاقستان؛ ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه

      پنج شنبه نوزدهم اسفندماه
ایران - ازبکستان؛ ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه

      شنبه بیست و یکم اسفندماه
ایران - تایلند؛ ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه

      دوشنبه بیست و سوم اسفندماه
ایران - هندوستان؛ ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه

کشورمان اعالم شد برنامه دیدارهای دختران هندبالیست 

خبر
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آگهی

ورزش مستمر باعث کاهش خشکی چشم می شود 
 محققان دانشگاه واترلو دریافته اند 
ورزش مســتمر می توانــد موجــب 
افزایش رطوبت و آبرسانی شده و از 

خشکی و خارش چشم جلوگیری کند. 
با هر بار پلک زدن الیه ای از اشک در اثر فعالیت غدد 
اشــکی چشــم ایجاد می شــود و روی سطح چشم 
را می پوشــاند تا مانع برخــورد ذرات غبــار و آلودگی 
با بافت چشــم شــود. در خشکی چشــم، این الیه 
اشــک به درستی تشکیل نمی شــود یا بخش از آن 

پاره می شود.
سیستم اشکی از سه جزء اصلی روغن، آب و مخاط 
تشکیل شده است. اختالل در تولید هر یک از این 
مواد سبب بروز خشکی چشم می شود. وجود روغن 
برای ســهولت حرکت کره چشــم، آب بــرای حفظ 
رطوبت و مخاط برای شفاف بودن چشم ضروری 
اســت. عــالوه بــر آن، آنتــی بــادی و پروتئین هــای 
خاصی نیز برای حفاظت چشم ها در برابر عفونت، 
در اشک و مخاط چشــم وجود دارند. روغن تولید 
شده، سطح چشم را نرم می کند و از تبخیر سریع 
گر به هر  آب موجود در اشــک جلوگیری می کند. ا
دلیلی این غده هــا چربی الزم را تولیــد نکنند، آب 

چشم تبخیر شده و چشم خشک می شود.
وجود اشــک برای سالمت چشــم و حفظ بینایی 
ضروری است. اشــک نه تنها چشم را مرطوب نگه 
می دارد، این عضو حساس را نیز شست وشو داده و 

از عفونت آن جلوگیری می کند.
محققــان بــرای بررســی رابطــه ورزش و خشــکی 
چشم تحقیقاتی را آغاز کردند. در این تحقیقات ۵۲ 
داوطلب در دو گروه ورزشــکار و غیرورزشکار دسته 

بندی شدند.
اعضــای گــروه اول حداقل ۵ بــار در هفتــه فعالیت 
کثــر یک بــار در  وزرشــی داشــتند و گــروه دیگــر حدا

هفته ورزش می کردند. محققان قبل و بعد از هر بار 
فعالیت ورزشی وضعیت سالمت چشم این افراد را 

بررسی کردند.
در نتیجه ایــن تحقیقــات مشــخص شــد تمــام 
داوطلبان پس از انجام فعالیت فیزیکی از تشکیل و 
پایداری الیه اشک بهره مند شدند و مدت فعالیت 
کنش چشم آن ها ارتباط مستقیم دارد. فیزیکی با وا
عالوه بر این مشخص شد عملکرد الیه اشک چشم 
در اعضای گــروه ورزشــکار در مجموع بهبــود قابل 

توجهی در مقایسه با گروه دیگر داشته است.
      شایع ترین نشانه های خشکی چشم 

عبارتند از:
-احساس وجود شــن، ریگ یا یک جسم خارجی 

ریز در چشم

-خارش چشم
-قرمزی چشم

-تاری دید
-درد چشم

-سنگینی پلک
-ناتوانی در گریه کردن

-خستگی چشم
-کاهش تحمل چشم در مطالعه کتاب، تماشای 

تلویزیون و کار با کامپیوتر
      علل خشکی چشم چیست؟

خشــکی چشــم یکی از عــوارض جانبــی دارو هایی 
مانند آنتی هیســتامین، ضــد احتقان بینــی، آرام 
بخش، دارو های فشار خون، دارو های پارکینسون، 
قرص های ضد بارداری و ضد افســردگی محسوب 

می شود.
تغییرات هورمونی یکی از مهمترین دالیل خشکی 
چشــم اســت؛ به همین دلیل این اختالل در زنان 

پس از یائسگی بیشتر دیده می شود.
یکی دیگر از مهمترین دالیل خشکی چشم، لیزیک 
و سایر جراحی های عیوب انکساری است. استفاده 
طوالنی مدت از لنز های تماسی، استفاده مداوم از 
کامپیوتر و تماشای تلویزیون نیز می توانند منجر به 

خشکی چشم شوند.
      روش های درمان

بــا توجه بــه علل بــروز خشــکی چشــم، روش های 
درمانی متفاوتی پیشنهاد می شود.

دارو های ضد التهابی، اشــک مصنوعی، استفاده 
از قطره کورتیکواســتروئید )البته برای مدت زمان 
محــدود( و در صــورت شــدت بیمــاری، جراحــی 

توصیه می شود.
استفاده از مواد غذایی حاوی اسید های چرب امگا 

۳ نیز از خشکی چشم جلوگیری می کند.
      مراقبت هایی که باید انجام شوند

عالوه بر اســتفاده از دارو های مختلــف، می توان با 
چند راهکار ساده، میزان خشکی چشم را کاهش 

داد و از افزایش درد جلوگیری کرد.
      این روش ها عبارتند از:

استفاده از بخور در تمام فصول سال برای افزایش 
رطوبت محیط

استفاده از کمپرس آب گرم و ماساژ چشم
اجتنــاب از شست وشــوی صــورت و چشــم بــا 
صابون های قلیایی، در صورت لزوم از شامپو بچه 

استفاده شود.
اجتناب از قــرار گرفتن در محیط های خشــک و پر 

از گرد و غبار
استفاده از عینک آفتابی استاندارد

چشم
اســتاد کالــج پزشــکی انیشــتین گفــت: مــردم 
بــا عجلــه و غذا هــای فــرآوری شــده می خورند، 
میوه هــا و ســبزیجات را کم می کننــد؛ در نتیجه 

منابع خوبی از فیبر ندارند. 
کتور های سالمتی زیادی وجود دارند که باید  فا
در طــول روز در رژیم غذایی به خاطر بســپاریم: 
کالــری، کربوهیــدرات، پروتئین، چربی اشــباع 

شده، ویتامین ها، مواد معدنی و فیبر.
جوآن اســالوین، اســتاد علــوم غذایــی و تغذیه 
در دانشگاه مینه ســوتا گفت: فیبر واقعا داروی 
خوبــی اســت. این تنهــا چیــزی اســت کــه مــا 
می خواهیم مردم بیشتر از آن بخورند. مطالعات 
نشان می دهند که بسیاری از مردم در آمریکا از 

دریافت فیبر مورد نیاز خود محروم هستند.
در یک مثــال هشــداردهنده، تحلیلی در ســال 
۲۰۱۷ در مجله آمریکایی شــیوه زندگی پزشــکی 
به ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه ۹۵ درصــد از 
بزرگســاالن و کــودکان مقــدار فیبر توصیه شــده 
برای سالمتی را مصرف نمی کنند. این توصیه ها 
بر اســاس سن و جنســیت متفاوت هستند؛ اما 
اســالوین گفت که میانگین آن حــدود ۲۸ گرم 
فیبــر در روز و میانگیــن مصــرف فقط حــدود ۱۴ 

گرم است.
فیبر ماده ای در غذا های گیاهی است که تجزیه 
نمی شود و هضم نشده از سیستم عبور می کند. 

بیشــتر در میوه هــا، ســبزیجات، آجیــل، غــالت 
کامل و غالت یافت می شود.

      چرا مصرف فیبر اهمیت دارد؟
فیبر به محافظت در برابر بیماری قلبی، دیابت، 
دیورتیکولیت، ســندرم روده التهابــی، چاقی و 
سرطان کولورکتال کمک می کند. فیبر می تواند 
بــه دفــع ســموم از بــدن، کاهــش کلســترول و 
کاهــش وزن کمــک کنــد؛ زیــرا بــه افــراد کمــک 
می کنــد در عین مصــرف کالری کمتر احســاس 

سیری کنند.
گهــان تصمیــم می گیرنــد کــه  بعضــی از افــراد نا
فیبر مصرفــی خود را بــه یک بــاره افزایش دهند 
و عوارض جانبی ماننــد نفخ را تجربــه کنند. راه 
حل این اســت که تغییرات تدریجی را در مســیر 
یک رژیم غذایی فیبر دوست تر به کار ببریم. برای 
تامین فیبر، این مواد غذایی را هوشــمندانه در 
رژیم خود قرار دهید: نان، پاستای تهیه شده از 
غالت و همچنین برنج قهوه ای را انتخاب کنید.

      آب میوه هایی طبیعی بنوشید
انواع توت  با دانه ها، مانند توت فرنگی، تمشک 
و شــاه تــوت و آووکادو، منابــع خوبــی از فیبــر 
هستند. ســبزیجات را در هر وعده غذایی خود 
بگنجانید و حبوبات به ویژه لوبیا، نخود و عدس 
را در وعــده روزمره خود داشــته باشــید. آجیل، 

میوه و ذرت را تازه میل کنید.

متخصصان معتقدند گوجه فرنگــی به بازیابی 
کارآیی سیستم تنفسی کمک می کند. 

»میخائیــل گینزبــورگ« متخصــص تغذیــه در 
کی برای ریه ها و ترمیم  روسیه، مفیدترین خورا

یا بهبود آن ها را معرفی کرد.
این متخصص تغذیه گفت: ثابت شــده اســت 
گر حداقل دو گوجــه فرنگــی در روز بخورید؛  که ا
بازیابی عملکرد ریه به طور قابل توجهی تسریع 

می شود. 
او گفت: نتیجه گیری پس از بررسی یک مطالعه 
چینی که در آن افراد سیگاری با آسیب ریه شرکت 
کرده بودند، نشان داد که گوجه فرنگی به ترمیم 

سیستم تنفسی کمک می کند.
کید کرد که گوجــه فرنگی می تواند  گینزبورگ تا
از آســیب ریــوی مرتبط بــا پیــری در طــول دوره 

کهنسالی انسان جلوگیری کند.

که برای بدن ضروری است  ماده ای فراموش شده 

کارایی سیستم تنفسی  گوجه فرنگی بر  تاثیر 

تغذیه

دانستنیها

ظروف پالستیکی در ماشین ظرفشویی فرسوده 
می شوند. 

جرمــی و  ســنجی  طیــف  از  دانشــمندان 
کروماتوگرافی مایــع برای تجزیــه و تحلیل مواد 
موجــود در مایع قبــل و بعــد از شست وشــوی 
ماشینی و همچنین پس از پنج بار شست وشو با 

آب لوله کشی استفاده کردند.
سلینا تیسلر، نویسنده اول، گفت: آن چه پس از 
شست وشوی ماشینی بیشتر آزاد می شود، مواد 
شوینده از سطح است. بیشتر مواد شیمیایی که 
از خود بطری آب می آیند، پس از شست وشوی 
ماشینی و شست وشوی اضافی باقی می مانند. 
سمی ترین موادی که ما شناســایی کرده ایم، 
در واقــع پــس از قــرار گرفتن بطــری در ماشــین 
ظرفشویی به وجود آمدند. احتماال به این دلیل 
که شست وشو پالستیک را فرسوده می کند و در 

نتیجه شست وشو را افزایش می دهد.
دانشــمندان بیش از ۴۰۰ ماده مختلــف از مواد 
پالستیکی و بیش از ۳۵۰۰ ماده از صابون ماشین 
ظرفشــویی را در آب پیدا کردند. بیشــتر این ها 
مواد ناشناخته ای هســتند که محققان هنوز 
آن ها را شناســایی نکرده اند و حتی از آن هایی 
که توانســته اند شناسایی شــوند، سمی بودن 

حداقل ۷۰ درصد آن ها ناشناخته است.
یان اچ کریستنسن، نویسنده این مطالعه گفت: 
ما از مقدار زیادی مواد شــیمیایی که پس از ۲۴ 
ساعت در بطری ها در آب پیدا کردیم، شگفت 
زده شدیم. صد ها ماده در آب وجود داشت. از 
جمله موادی که قبال در پالستیک یافت نشده 
بــود و موادی کــه به طــور بالقوه برای ســالمتی 

مضر هستند. 
پــس از چرخــه ماشــین ظرفشــویی، چندیــن 
هزار ماده وجود داشــتند. در میان مــوادی که 
دانشــمندان یافتند، مولکول هایی کــه اثرات 
سمی بر ارگانیسم ها دارند، بالقوه به عنوان مواد 
ســرطان زا و مختل کننده هــای غــدد درون ریز 

عمل می کنند، وجود دارند.
به نظر می رسد استفاده از ظروف و بطری های 
فــوالدی ضــد زنــگ بهتــر از ظــروف و بطری ها 

پالستیکی باشد.

دانستنیها

ماشین ظرفشویی 

مضر است؟ 

یــک متخصــص تغذیــه و رژیــم 
درمانی، درباره مصرف کره بادام 
زمینی و ارتباط آن با کبد چرب به 

باشگاه خبرنگاران توضیح داد. 
نرگس جوزدانی گفت: هیچ ماده غذایی برای کبد 

چرب مضر نیست.
به گفته پزشکان، میزان اســتفاده از مواد غذایی، 

گرید کبد چرب و سبک زندگی در ابتالی افراد به کبد 
چرب تاثیرگذار خواهد بود.

گر هفته ای یک تا دو بار از کره بادام زمینی  او گفت: ا
به اندازه یک قاشق غذاخوری استفاده می کنید؛ 
حتی برای کسانی هم که مبتال به گرید ۳ کبد چرب 

هستند، هیچ زمانی مشکل ساز نخواهد شد.
گــر افــراد ســالم روزانه  پزشــکان معتقــد هســتند ا

یــک تــا دو قاشــق غذاخــوری از کــره بــادام زمینی 
اســتفاده کنند، احتمال دارد که بعد از گذشت ۳ 
ماه آنزیم های کبدی بــاال رونــد؛ بنابراین مصرف 
کتور های  کره بادام زمینی در صورتــی که مابقی فا
رژیم رعایت شوند، اثر بدی روی کبد چرب نخواهد 

گذاشت.
گــر مجمــوع دریافــت رژیم و  جوزدانــی بیــان کرد: ا

کربوهیدرات فرد باال باشد و به مصرف گوشت های 
پرچرب مانند فســت فود هــا بپــردازد و دارای وزن 
زیادی باشــد، در صورت مصرف کــره بادام زمینی 

می تواند مشکل کبد چرب برایش ایجاد شود.
کتور هــا  بــه گفتــه متخصصــان مجموعــه ای از فا
همیشه روی چرب شدن کبد افراد موثر هستند؛ 

بنابراین باید رژیم غذایی اصولی باشد.

کبد چرب می شود؟  کره بادام زمینی باعث  آیا مصرف 

کبد چرب

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

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

میرعباسی - ۱۲۷۰۸۰۲/  م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه 
ک  گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امال و بالمعارض متقاضیان محرز 
گهی  ح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ موردتقاضا به شر
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در  داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ  اداره ثبت اسناد و امال
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۱۱۰۹ 
مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ آقای محمدکریم بهادر نجف آبادی فرزند محمد ششدانگ 
ک شماره ۴۹۰  اصلی واقع در  یکبابخانه به مساحت ۲۸۴/۹۵ مترمربع قسمتی از پال
قطعه۶ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ - حجت 
اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسی - ۱۲۶۹۹۵۳/ م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۷۲۹۳، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵، رای هیات: باتوجه به تقاضانامه 
ارایه شده و مستندات ضمیمه به موجب ثبت و صفحه ۱۵۴ دفتر ۱۵۴ و 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 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم  حکایت از عدم تعارض و بالمناز
عبداله مختاری به شناسنامه شماره ۱۱۴۷ کدملی ۱۱۴۲۲۳۹۶۵۹ صادره فرزند علی سه 
ک شماره  دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ۱۸۵۵/۶۰ مترمربع پال
۲۹۰ فرعی از ۱۱۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و 
رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و 
مستندات ضمیمه شامل به موجب ثبت و صفحه ۱۵۴ دفتر ۱۵۴ 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 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم فرزانه  از عدم تعارض و بالمناز
مختاری به شناسنامه شماره ۷۰۱ کدملی ۱۱۴۱۷۲۰۶۹۸ صادره فرزند علی یک و نیم 
ک شماره ۲۹ فرعی  دانگ از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ۱۸۵۵/۶۰ مترمربع پال
از ۱۱۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را 
با حدود ذیل صادر می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات 
ضمیمه شامل به موجب ثبت و صفحه ۱۵۴ دفتر ۱۵۴ و مالحظه نقشه ملک و گزارش 
کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به 
ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی 
نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم علی مختاری  تعارض و بالمناز
به شناسنامه شماره ۱۷ کدملی ۱۱۴۰۹۵۸۰۸۹ صادره فرزند عبداله یک و نیم دانگ از 
ک شماره ۲۹۰ فرعی از ۱۱۸  ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ۱۸۵۵/۶۰ مترمربع پال
اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با 
حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طولهای ۳۹/۱۱ متر و ۲/۴۹ متر دیوار به دیوار 
ک ۲۸۹ فرعی، شرقا در ۴ قسمت که قسمت اول به صورت پخی شکل می باشد به  پال
طولهای ۰/۴ متر و ۱۲/۲۴ متر  و ۹/۴۴ متر و ۹/۱۷ متر دیوار است به گل انداز جوی، 
کی می باشد، غربا در ۷ قسمت اول به طول  جنوبا به طول ۴۳/۸۸ متر دیوار است اشترا
۶/۶۷ متر دیوار است به گل انداز جوی دوم به طول ۱۲/۷۸ متر درب و دیواریست به 
گل انداز جوی سوم به طول ۱۹/۵۱ متر دیواریست به گل انداز جوی چهارم به طول 
۱/۵۱ متر دیواریست به گذر پنجم که شمالیست به طول ۰/۳۸ متر دیواریست به گذر 
ششم و هفتم به طور شکسته و به طول های ۲/۶۶ متر و ۱/۸۱ متر درب و دیواریست 
به گذر، حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه 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  ۱۴۰۰/۱۱/۱۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

خمینی شهر نبی اله یزدانی - ۱۲۶۹۷۲۰ / م الف

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

شماره: ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۶۰۱۴۷۸۱، تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶، رای هیات: باتوجه به 
خ ۹۲/۰۴/۲۴ دفتر  تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل سند ۱۸۸۵۱۶ مور
۷۱ و ثبت در صفحه ۳۸۹و ۳۶۱ دفتر ۳۰۵ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک 
موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت 
به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم سیدمحمدهادی  و بالمناز
حسینی به شناسنامه شماره ۱۰۶۸ کدملی ۱۱۴۱۷۲۴۳۵۹ صادره فرزند سیدحسین 
ک شماره ۱/۱ و  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۹۴/۲۷ مترمربع پال
۱/۲ فرعی از ۱۱۱ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و 
رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۹/۱۱ متر دیوار و درب است 
به گذر، شرقا به طول ۲۵/۲۸ متر و ۹/۵۱ متر شمالی است دیواریست به باقیمانده 
ک و به طول ۳/۵۱ متر دیوار و درب است به گذر، جنوبا به طول ۱۸/۷۱  متر دیوار  پال
ک، حقوق  ک، غربا به طول ۲۸/۴۵ متر دیوار به باقیمانده پال به دیوار باقیمانده پال
ارتفاقی ندارد. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل 
دفتر ۳۰۵ صفحه ۳۸۹ و ۳۸۶ و ۳۶۲ و ۳۸۳ و ۳۸۰ و ۳۶۵ 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 

ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم  از عدم تعارض و بالمناز
سیدمحمدهادی حسینی به شناسنامه شماره ۱۰۶۸ کدملی ۱۱۴۱۷۲۴۳۵۹ صادره 
فرزند سیدحسین نسبت به ششدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت ۳۱۸/۶۴ 
ک شماره ۱/۲ و ۱/۱ فرعی از ۱۱۱ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت  مترمربع پال
ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول 
۸/۰۶ متر و ۵/۳۳ متر دیواریست به گذر، شرقا به طول ۲۱/۵۵ متر و ۳/۲۶ متر دیوار و 
ک، غربا به طول ۲۷/۲۱  درب است به گذر، جنوبا به طول ۹/۵ متر دیوار باقیمانده پال
متر به دیوار 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 
ک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به  مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امال
صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ - رئیس اداره ثبت اسناد 

ک خمینی شهر نبی اله یزدانی - ۱۲۶۹۷۵۹ / م الف و امال

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

شماره: ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۶۰۱۴۷۸۴، تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶، رای هیات: باتوجه به 
تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ۳۶۵ دفتر ۳۰۵ و 
خ ۹۲/۰۴/۲۲ دفتر ۷۱ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  سند ۱۸۸۵۱۶ مور
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 از عدم 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم سیدیحیی  تعارض و بالمناز
کدملی ۱۱۴۰۵۶۱۸۵۵ صادره فرزند  حسینی اندانی به شناسنامه شماره ۴۱۲۴ 
سیدحسین نسبت به ۴ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۸۱/۲۴ 
ک شماره ۱/۲ و ۱/۱ فرعی از ۱۱۱ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت  مترمربع پال
ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول 
۹/۱۳ متر دیوار ودرب است به گذر، شرقا به طول ۲۷/۷۴ متر دیواریست به باقیمانده 
ک ۱/۱  و ۱/۲ فرعی، جنوبا به طول ۱۷/۵۳ متر دیواریست به دیوار باقیمانده، غربا  پال
اول به طول ۳/۵۲ متر دیوار و درب است به گذر دوم که شمالی است و سوم به طول 
۸/۵۵ متر و ۲۳/۹۹ متر دیوار است به باقیمانده، حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای 
ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
ک وفق مقررات  ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امال
پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام 
متقاضی مذکور اقدام نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات 
خ ۹۲/۰۴/۲۲  ضمیمه شامل ثبت در صفحه ۳۶۵ دفتر ۳۰۵ و سند ۱۸۸۵۱۶ مور
دفتر ۷۱ 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 
ع بودن تصرفات  بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمناز
متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم اعظم رحمتی اندانی به شناسنامه شماره 
۷۸۴ کدملی ۱۱۴۱۱۷۶۴۸۳ صادره فرزند براتعلی نسبت به ۲ دانگ از ششدانگ 
ک شماره ۱/۲ و ۱/۱ فرعی از ۱۱۱ اصلی  یکباب خانه به مساحت ۲۸۱/۲۴ مترمربع پال
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل 
صادر می نماید. شماال به طول ۹/۱۳ متر دیوار و درب است به گذر، شرقا به طول 
ک ۱/۱  و ۱/۲ فرعی، جنوبا به طول ۱۷/۵۳ متر  ۲۷/۷۴ متر دیواریست به باقیمانده پال
دیواریست به دیوار باقیمانده، غربا اول به طول ۳/۵۲ متر دیوار و درب است به گذر 
دوم که شمالی است و سوم به طول ۸/۵۵ متر و ۲۳/۹۹ متر دیوار است به باقیمانده، 
حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت 

ک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت  اسناد و امال
ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه 
ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل دفتر ۳۰۵ صفحه ۳۸۹ و ۳۸۶ و ۳۶۲۱ و ۳۷۷ و 
۳۸۳ و ۳۸۰ و ۳۶۵ و 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 
ع بودن تصرفات  و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمناز
متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم سیدیحیی حسینی اندانی به شناسنامه 
شماره ۴۱۲۴ کدملی ۱۱۴۰۵۶۱۸۵۵ صادره فرزند سیدحسین نسبت به ششدانگ 
ک شماره ۱/۲ و ۱/۱ فرعی  یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت ۲۵۵/۱۴ مترمربع پال
از ۱۱۱ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را 
با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۱۱/۳۰ متر دیوار است به گذر، شرقا به 
طول ۲۵/۶۴ متر به دیوار باقیمانده، جنوبا به طول ۸/۵۵ متر دیوار باقیمانده، غربا 
به طول ۲/۶۶ متر و ۸/۳۴ و ۱۴/۹۵ متر دیوار و درب است به گذر، حقوق ارتفاقی 
ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
ک وفق  سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امال
مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به 
نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳، تاریخ انتشار 
ک خمینی شهر نبی اله  نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

یزدانی - ۱۲۶۹۷۸۰ / م الف 

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

۱۴۰۰، جلسه هیات موضوع  شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۶۸۸۳، تاریخ: ۱۰/۲۰/
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 ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۶۵۰ مربوط به تقاضای آقای/خانم 
عباس لطفی فروشانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از 
ک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی  پال
است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق 
نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم 
ح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه  و به شر
شده و مستندات ضمیمه شامل مع الواسطه از محمد امیرخانی دفتر ۷۱ صفحه ۱۲۱ 
و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به 
متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد.  محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمناز
لذا مالکیت آقای/خانم عباس لطفی فروشانی به شناسنامه شماره ۱۰۵۹ کدملی 
۱۱۴۱۲۸۱۰۱۵ صادره فرزند محمدتقی نسبت به ۱۵۲۷/۰۸ سهم از ۶۰۴۷۳۰۴/۹۸ 
ک شماره ۱۱۸۷ فرعی از ۱۰۴ اصلی  سهم مشاع به مساحت ۱۵۲۷/۰۸ مترمربع پال
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود 
ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۳۵/۴۹ متر درب و دیوار به کوچه، شرقا به طول 
ک ۱۰۴/۱۸۰۰، جنوبا به طول ۳۴/۱۷ متر دیار به دیوار  ۴۳/۹۷ متر دیوار به دیوار پال
ک ۱۰۴/۱۳۱۲، غربا به طول ۲۲/۱۵ و ۲۱/۱۷ و ۲۷/ متر دیوار به دیوار ۱۰۴/۱۳۰۱،  پال
حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره 
ک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند  ثبت اسناد و امال
مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
ک  ۱۴۰۰/۱۱/۱۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

خمینی شهر نبی اله یزدانی - ۱۲۷۰۰۹۴ / م الف
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گرام قصد دارد قابلیت الیک استوری ها را  اینستا
به این پلتفرم اضافه کند، پیش از این دوسال این 

ویژگی در حال آزمایش بود. 
 Private Story( گرام ویژگی جدیدی به نام اینستا
Likes( الیک استوری خصوصی ارائه می کند. این 
ویژگــی جدید به کاربــران امکان می دهــد بدون 
گرام را الیک  ارسال دایرکت، استوری های اینستا

کنند.
قبال، هر پاســخی مربوط به اســتوری ها که برای 
کاربــران ارســال می شــد، چه به شــکل شــکلک 
یا یک پیــام کامل بــه عنــوان پاســخ در صندوق 
ورودی دایرکت نشــان داده می شد. با استفاده 
از ایــن ویژگی جدیــد، می تــوان به یک اســتوری 
کنــش نشــان داد، بدون اینکــه دایرکتــی برای  وا
کنون در دسترس  کاربر ارسال شود. این قابلیت ا
گرام نیســت. آدام موسری،  همه کاربران اینستا
کنــون در  گرام در ویدئویی گفت: "ا مدیر اینســتا
استوری ها مشاهده خواهید کرد که بین ارسال 

پیام و آن هواپیمای کاغذی کوچک، نماد قلب 
گــر روی آن ضربه بزنید،  وجود خواهد داشــت و ا
برای صاحب استوری یک الیک ارسال می شود 
و آن الیک در برگه بیننده نشان داده می شود و نه 

در دایرکت کاربران."
اســتوری ها تعداد الیــک ندارند که ایــن موضوع 
گرام برای  رویکردی کامال متفاوت با آنچه اینستا
فید هــای اصلی کاربــران انتخــاب کرده را نشــان 
می دهد. اینستاگرام قبل از اینکه تصمیم بگیرد این 
ویزگی را به طور پیش فرض فعال کند، بیش از دو 

سال آن را به صورت مخفی آزمایش کرد.
تعداد الیک های دریافتی برای هر استوری قابل 
دیدن نیست و فقط صاحب اســتوری می تواند 
تعداد الیک هــا را مشــاهده کند. موســری بیان 
کرد که یکی از اهداف ارائه این قابلیت این اســت 
کنش بیشــتری  که کاربران بتواننــد حمایت و وا
را دریافــت کنند و نشــبت بــه اســتوری هایی که 
کنش نشان دهند. می بینند سریع تر و راحت تر وا

یک طراح، طرح های مفهومی خود از گوشی های 
ک گذاشته است.  تاشو و نسل آینده آیفون را به اشترا
به تازگی یک طرح مفهومی از گوشی های نسل آینده 
آیفون منتشر شده که به ورود شرکت اپل به ساخت 
گوشی های تاشو اشاره می کند. بر اساس گزارش فون 
آرنا، سامســونگ با گوشی های گلکســی زد Fold و 
گلکسی زد Flip خود پیشتاز اولیه در بازار گوشی های 
تاشو بود. در حالی که اپل هنوز به طور رسمی در این 
زمینــه ورود نکــرده، امــا مینگ-چی کــو تحلیلگر 
می گوید که انتظار می رود یک آیفون تاشو تا بعد از 
سال ۲۰۲۳ عرضه شود. او می گوید که این گوشی از 
انواع Flip خواهد بود و به این معناست که طراحی 
تاشــو آن بــه گوشــی گلکســی زد Flip سامســونگ 
شبیه خواهد بود. جدیدترین طرح مفهومی آیفون 
Flip این دستگاه را آیفون Air مینامد. این دستگاه 
قدرتمنــد از تراشــه ۵ نانومتــری Apple M۱ تغذیــه 
می کند و ۱۶ میلیارد ترانزیستور را در خود جای داده 
است؛ رقمی که یک میلیارد بیشتر از مقدار موجود 
در تراشه Bionic A۱۵ است که در سری گوشی های 

آیفون به کار گرفته شده است.
تراشه M۱ در آخرین سری های آیپد مورد استفاده 
قرار گرفته و توســط اپل به عنــوان جایگزینی برای 
پردازنده های اینتل که در برخی از رایانه های مک از 

آن ها استفاده شده بود، توسعه داده شد.
      آیفون تاشو احتماال بدون پورت خواهد بود

کت آیفــون Air از لوال های کرومی بهــره می برد و  ما
مشابه رندر هایی که برای آیفون ۱۴ دیده ایم، آرایه 
گرچه  دوربین پشتی با پنل پشتی همسطح است. ا
برخــی گزارش ها نشــان می دهد کــه اپــل در حال 
آزمایش طرح های مختلف برای آیفون تاشو بوده، 
کنش مصرف کنندگان نسبت به  اما همچنان به وا
فروش گوشی های تاشو شــرکت رقیب خود یعنی 

سامسونگ توجه می کند.
این محصول هیچگونه پورتی ندارد. طرحی است 
که مدیر سابق طراحی اپل برای آن تالش کرده بود. 
در بخش صفحه نمایش نیز می توان دید که بخش 
باالیی گوشی به جای یک ناچ بزرگ با یک بریدگی 

کوچک جایگزین شده است.

گرام می آید  قابلیت الیک استوری ها به اینستا

انتشار تصویر طرح مفهومی از آیفون های تاشو آینده 

فناوری

ویژگی هایی در موبایل که شاید همه ندانند 
در ایــن گــزارش بــا برنامه هــای 
مخفی در گوشی های هوشمند 
آشنا خواهید شد که می توانند 

کاربرد زیادی برای شما داشته باشند. 
مجموعه ای از ویژگی ها در گوشی های هوشمند 
وجود دارد که بیشتر مردم از آن ها اطالعی ندارند. 
گی هــا در  برخــی از بــا ارزش تریــن ترفند هــا و ویژ
منوی دسترســی گوشی شــما پنهان می شوند. 
ویژگی هایی که کار را برای افــراد دارای اختالالت 
بینایــی، شــنوایی و حرکتــی آســان تر می کنــد. 
همچنین بسیاری از برنامه ها و ویژگی های عالی 
وجود دارد که دم دست کاربران نبوده و در صفحه 
اصلی گوشی قابل دیدن نیستند. در ادامه چند 
برنامه مخفی می بینیــد که شــاید از آنها اطالعی 

نداشته باشید، اما می توانند به کارتان بیایند.
      از گوشی خود به عنوان ذره بین 

استفاده کنید
بیایید بــا یک برنامه مخفی شــروع کنیــم که به 
طرز شگفت انگیزی ســاده و در عین حال بسیار 
کاربردی است؛ برنامه ذره بین. دفعه بعد که نیاز 
به دیدن چیزی دارید که بســیار کوچک است، 
کافی اســت روی صفحه اصلی آیفون، انگشــت 
خود را به سمت راست بکشید. در کادر جستجو 
در باالی صفحه کلمه »Magnifier« را بنویسید. 
اســتفاده از آن نیز به اندازه دوربین گوشی ساده 
اســت. همچنین یک نمــاد چراغ قــوه در پایین 
برنامه ذره بین وجود دارد که به شما در خواندن 

بهتر متن ها کمک می کند.
      برنامه ای برای اسکن سریع کد های 

QR
گوشــی های هوشــمند  کاربــران  همیشــه بــه 
توصیه می شــود که برای اســکن کد های QR از 
برنامه های شــخص ثالث اســتفاده نکنند. زیرا 
در بدترین حالت از شما پول دریافت می کند و یا 
حتی باعث ورود کد های مخرب به گوشی شما 
می شــوند و در بهترین حالت فضایی از گوشــی 
شما را اشغال می کنند. در گوشی های هوشمند 
به طور پیشفرض برنامه های اسکن کد QR قرار 
داده شده و بهتر اســت از آن ها اســتفاده کنید. 

در آیفــون، با رفتن بــه برنامه دوربیــن می توانید 
آن را پیــدا کنیــد، امــا بــرای دسترســی ســریعتر 
می توانید ایــن قابلیــت را بــه مرکــز کنتــرل خــود 
گر برنامه ذره بین هم برای شــما  انتقال دهید. ا
مفید و کاربردی است، می توانید آن را نیز به مرکز 
کنترل تلفن همراه خود اضافه کنید. در اندروید 
هم کافی اســت دوربین خــود را باز کنیــد و آن را 

روی یک کد QR بگیرید و ثابت نگه دارید.
      چاپگر خود را از تلفن یا تبلت خود 

کنترل کنید
شما می توانید تقریبا هر چیزی را که می خواهید 
با استفاده از آیفون یا آیپد خود چاپ کنید؛ فقط 
به چاپگری نیاز دارید که از AirPrint پشــتیبانی 
کنــد. ابتــدا مطمئن شــوید کــه چاپگر و گوشــی 
شــما بــه یــک شــبکه Wi-Fi متصــل هســتند. 
ک گذاری روی یک  برای چاپ، روی نماد اشترا
ســند، یادداشــت، عکس یا هــر چیز دیگــری که 
می خواهید چاپ کنید ضربه بزنید. چاپگر مورد 
نظر خــود را انتخــاب کنیــد و ســپس روی گزینه 

چاپ ضربه بزنید.
      برای هر چیزی که تماشا می کنید 

زیرنویس دریافت کنید

گی هــای قابــل دســترس  یکــی از بهتریــن ویژ
در اندرویــد کــه کمتــر کســی از آن اطالعــی دارد، 
Live Caption است. با این ویژگی به طور خودکار 
هــر گفتــاری کــه در تلفــن شــما پخش می شــود 
از جملــه پادکســت، تماس هــای ویدئویــی، 
پیام های صوتی، تماس هــای تلفنی و ویدئو ها 
را بــا زیرنویس به شــما ارائــه می دهــد. البته این 
گی در گوشــی های پیکــس ۲ و باالتر و ســایر  ویژ

تلفن های اندرویدی منتخب کار می کند.
گی دکمــه افزایش یا  برای روشــن کردن این ویژ
کاهش صدا را فشــار دهید و در زیــر کنترل های 
صــدا، روی Live Caption ضربــه بزنیــد. گوگل 
به شما هشــدار می دهد که این زیرنویس ها به 
صورت محلی پردازش می شوند، ذخیره نشده 

ج نمی شوند. و هرگز از تلفن شما خار
      قدرت سرویس تلفن همراه خود را 

بررسی کنید
قــدرت ســیگنال تلفــن شــما بســته بــه عوامل 
مختلف متغیر است. از اشکال مختلف تداخل 
گرفته تا میــزان فاصله شــما از دکل تلفن همراه 
گر قدرت  در قدرت ســیگنال ها موثر هســتند. ا
سیگنال به ۱۲۰- نزدیک شــود، در یک منطقه 

بدون ســیگنال قــرار دارید. هــر چیــزی باالتر از 
۱۰۰- یک سیگنال قابل اســتفاده در نظر گرفته 
می شــود. ســیگنال های باالتر از ۴۰- سیگنال 
مناسب و قوی محسوب می شوند. هرچه این 
عدد به صفر نزدیکتر باشد، سیگنال تلفن بهتر 
اســت. می توانیــد بــا اســتفاده از یــک قابلیــت 
مخفی قــدرت ســیگنال آیفــون خود را بررســی 

کنید.
برنامه Phone را در گوشــی آیفون خود باز کنید 
و کــد *۳۰۰۱#۱۲۳۴۵#* را روی صفحــه کلیــد 
شــماره گیری کنیــد. در چنــد ثانیــه، ترکیبی از 
اعداد را خواهید دید. گزینه ای که در مقابل آن 
حروف rsrp ثبت شــده، قدرت ســیگنال تلفن 

شما را نشان می دهد.
گی های پنهان گوگل       یکی از بهترین ویژ

گــی Google Keep را  آیــا تــا بــه حــال نــام ویژ
شــنیده اید؟ این برنامــه یادداشــت بــرداری 
مخفــی در جیمیــل و گوشــی های اندرویدی 
 Apple Notes گی که به تعبیه شده اســت. ویژ
در گوشی های آیفون شباهت دارد. این برنامه 
که کار کردن با آن بسیار ساده است در فروشگاه 

گوگل قابل دسترسی است.

فناوری

داستانکوتاه

داســتان دربــاره  یــک کوهنــورد اســت کــه 
می خواســت از بلندترین کوه ها بــاال برود. 
او پس از سال ها آماده سازی، ماجراجویی 
خود را آغــاز کرد. ولــی از انجا کــه افتخار کار 
را فقــط بــرای خــود می خواســت، تصمیم 

گرفت به تنهایی از کوه باال برود. 
شــب،بلندی های کــوه را در برگرفتــه بود و 
مرد هیچ چیــز را نمی دید. همه چیز ســیاه 
بــود، اصــال دیــد نداشــت. ابــر روی مــاه و 

ستاره ها را پوشانده بود. 
همان طــور کــه از کوه بــاال می رفــت پایش 
لیــز خــورد. در حالی که به ســرعت ســقوط 
می کــرد از کــوه پــرت شــد. در حال ســقوط 
فقط لکه های ســیاهی مقابل چشــمانش 
ک مکیــده  می دیــد و احســاس وحشــتنا
شــدن به وســیله  قــوه جاذبــه او را در خود 

می گرفت.
همچنــان ســقوط می کــرد، در آن لحظات 
تمــام رویداد های خــوب و بــد زندگیش به 
کنون فکر می کــرد مرگ چقدر  یادش آمد. ا

به وی نزدیک است. 
گهــان احســاس کــرد طنــاب دور کمرش  نا
محکم شد و در میان آسمان و زمین معلق 
ماند. در این لحظه سکون چاره ای برایش 
نماند جز آنکه فریاد بزند: خدایا کمکم کن! 
گهان صدای پرطنینی از آسمان شنیده  نا

شد: چه می خواهی؟ 
-ای خدا نجاتم بده! 

- واقعا باور داری که می توانم نجاتت دهم. 
-البته که باور دارم. 

گــر بــاور داری طنابی کــه بــه دور کمرت  - ا
بسته است پاره کن. 

یک لحظه سکوت....و مرد تصمیم گرفت 
با تمام نیرو طناب را بچسبد.

کــه روز بعــد یــک  گــروه نجــات می گوینــد 
کوهنورد یخ زده را مرده پیدا کردند. بدنش 
از طناب آویزان بود و با دســتهایش محکم 
طناب را گرفته بود در حالی که او فقط یک 

متر از زمین فاصله داشت.

سقوط

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان در نظــر دارد عملیــات اجرایــی بــه شــرح زیــر را از طریــق مناقصــه عمومــی 
گــذار نمایــد. بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط وا

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292:
تا ساعت: 1۳:۰۰ روز شنبه به تاریخ 1۴۰۰/12/1۴

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: 
از ساعت ۰8:۰۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ 1۴۰۰/12/1۵

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.irشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
گویا:  ۳۶۶8۰۰۳۰-8- ۰۳1 شماره تلفن 

)داخلی ۳8۴(
نام روزنامه: سیمای شهر
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گهی برگزاری مناقصه عمومی آ

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه
محل تامین 

اعتبار
مبلغ برآورد 

)ریال(
 مبلغ تضمین

)ریال(

۳1۴ - ۴ - ۴۰۰

عملیات ویدئومتری 
شبکه های فاضالب 

جدیداالجرا با 
روش )CCTV(  در 

محدوده استان 
اصفهان

۵.81۳.8۶۵.۰۰۰29۰.۶9۳.۰۰۰جاری

محمدامین علیخانی - شهردار سمیرم

ــد.  ــذار نمای گ ــه شــرکت واجــد صالحیــت وا ــه شــرح جــدول ذیــل ب شــهرداری ســمیرم درنظــردارد انجــام امــور جامــع شهرســازی را ب
لــذا از شــرکتهای واجــد شــرایط دعــوت بعمــل می آیــد جهــت دریافــت اطالعــات و اخــذ اســناد مناقصــه از تاریــخ 1۴۰۰/11/2۰ لغایــت 
1۴۰۰/11/۳۰ بــه ســامانه ســتاد ایران https://www.setadiran.ir مراجعــه و اقــدام و پیشــنهادات خــود را تا پایــان وقت اداری 
کلیــه پیشــنهادات مختــار اســت.  روز چهارشــنبه مــورخ 1۴۰۰/12/11 در ســامانه بارگــذاری نماینــد. شــهرداری در رد یــا قبــول یــک یــا 

گهــی بعهــده برنــده می باشــد. هزینــه درج آ

1279۳71 / م الف

ت دوم
نوب گهی تجدید مناقصه آ

شماره فراخوان 2۰۰۰۰9۴188۰۰۰۰۰2

عنوانردیف

استقرار و راه اندازی سیستم جامع مدیریت شهری1
2GIS نقشه برداری هوایی و تهیه نقشه ها و الیه های
ک و ورود اطالعات در سامانه ممیزی و نوسازی نرم افزار۳ ممیزی و برداشت میدانی اطالعات امال

۴
ساماندهی بایگانی الکترونیکی شامل اسکن اسناد پرونده ها )GIS محور( و تطبیق پرونده های شهرسازی 

و تشکیل پرونده و ورود در فایل اسناد اسکن شده به نرم افزار آرشیو

۵
 UTM ک و ارایه نقشه  کارشناسی و بازدید از امال

گزارش تخلفهای سازمانی ح جامع و تفصیلی و ارایه  و مطابقت با طر


