
برای خرید های روزانه، ماشین حساب همراه داشته باشید : 
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قبل از تنظیم قرارداد خرید یا فروش ملک باید از سازمان یا دفاتر ثبت اسناد استعالم کنید. رییس کمیسیون 
پژوهش مرکز وکالی قوه قضاییه در استان گفت: به منظور تنظیم قرارداد خرید یا فروش ملک، زمین و یا منزل 
مسکونی باید از سازمان و یا دفاتر ثبت اسناد استعالم الزم اخذ شود تا مشخص شود، این ملک در رهن و یا 
توقیف نیست و همچنین فروشنده ممنوع المعامله نباشد. محمدرضا انصاف داران با بیان اینکه در قرارداد ها 
باید  به حق فسخ توجه و شروط هم مشخص شود، افزود: اگر ثابت شد در زمان معامله عیبی بر خریدار پوشیده 
و حق فسخ برای خریدار وجود دارد، اما خیارات )اختیارات( در قرارداد ساقط شود امکان استفاده از این اختیار 
وجود ندارد.  رئیس کمیسیون پژوهش مرکز وکالی قوه قضائیه در استان اضافه کرد: اگر تفاوت زیادی بین 
قیمت واقعی و قیمت مندرج در قرارداد باشد، حق فسخ ایجاد خواهد شد البته به شرط آنکه این شرط در قرارداد 
ساقط نشده باشد. انصاف داران تاکید کرد: قرارداد باید به صورت رسمی تنظیم شود چرا که انکار و تردید به این 
اسناد پذیرفتنی نیست و از سوی دیگر باید توجه داشت در اسناد عادی امکان دارد در صورت فوت فروشنده، 

ورثه این امضا را مورد تردید قرار داده و...

رییس کمیسیون پژوهش مرکز وکالی قوه قضاییه در اصفهان:

قبل از خرید ملک و زمین استعالم بگیرید

  مدیرعامل شرکت  سرمایه گذاری توسعه 
ح کرد؛  معادن و فلزات مطر

توزیع ثروت و رونق اقتصادی 
با اجرای ۴۸ طرح  بزرگ صنعتی

شیوه عجیب فروش برنج 
با تخفیف!

سود سهام عدالت 
جاماندگان ۹۸ همراه با سود 

سال ۹۹ پرداخت می شود

در ذوب آهن به ثمر نشست؛

تغییر طراحی در نورد 
ذوب آهن اصفهان

شهردار باغبادران تشریح کرد:

مهم ترین اولویت های بودجه 
سال آینده شهرداری
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۳
مهدی تارتار:

کردند را  که در حق  ما جفا  داورانی 
گذار می کنم به خدا وا

نبود سردخانه مشکل مهم سیب زمینی کاران
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معاون قضایی رییس کل دادگستری اصفهان:

گسترش طالق در سه سال  جلوی 
گرفته شود نخست ازدواج 

سال پنجم - شماره 1۳۵7- یکشنبه  1  اسفند 1۴۰۰ - 18 رجب 1۴۴۳
 2۰ فوریه     2۰22 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

# اصفهان  تنها  نیست

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان: 

کمکی   وام و تسهیالت هیچ 
به رشد جمعیت نمی کند

۳

3

3

۴

عبدالرسول امامی - شهردار نجف آباد

خ 1۴۰۰/۰9/۰۳ شــورای محترم اسالمی شــهر، عملیات احداث  شــهرداری نجف آباد درنظردارد به اســتناد مصوبه شــماره 1۴۰۰/19۶7 مور
پارکینــگ مســقف ســاختمان اداری شــهرداری منطقــه یــک نجــف آبــاد را بــا مجمــوع بــرآورد تقریبــی اولیــه بــه مبلــغ ۶/9۵۶/۶۰۰/۰۰۰ ریــال 
بــدون تعدیــل و مابــه التفــاوت قیمــت حســب مــدارک موجــود در مــدارک مناقصــه، از محــل اعتبــارات عمرانــی ســال 1۴۰۰ شــهرداری و براســاس 

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

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

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

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

127۶۴72 / م الفمی باشــد.

نوبت دوم گهی مناقصه آ

عبدالرسول امامی - شهردار نجف آباد

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

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

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

داشــتن مــدارک و رزومــه شــرکت، تــا پایــان وقــت اداری روز شــنبه مــورخ 1۴۰۰/12/1۴ بــه امــور قراردادهــای شــهرداری نجف آبــاد مراجعه نمایند.
بــه حســاب ســپرده شــماره  کننــدگان بایــد مبلــغ ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بابــت ضمانــت شــرکت در مناقصــه را طــی فیــش واریــزی  شــرکت 
۰1۰۴۵۴۴1۵۰۰۰2 شــهرداری نجــف آبــاد و یــا معــادل آنــرا ضمانتنامــه معتبــر بانکــی ارایــه نماینــد. برنــدگان اول، دوم و ســوم مناقصــه هــرگاه حاضــر 

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

127۶1۵۶ / م الفمی باشد.

نوبت دوم گهی مناقصه آ

روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان

شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان درنظــردارد: خدمــات موردنیــاز خــود را بــه شــرح ذیــل، بــه اســتناد قانــون برگــزاری مناقصــات و آییــن نامــه معامــالت، ازطریــق ســامانه 
کــه در ســامانه الکترونیکــی دولــت ثبــت نــام نموده انــد، خریــداری نمایــد. تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه صــورت مناقصــه عمومی یــک مرحلــه ای ازبیــن پیمانــکاران واجــد شــرایط 

الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

ــا جــدول فــوق  ــق ب ــه شــرح فــوق را ازطریــق ســایت  https://www.setadiran.ir/setad/cms دریافــت و مطاب پیشــنهاددهندگان می تواننــد اســناد مناقصــه ب
کت الف-ضمانت نامه( خود را به نشــانی: اصفهان چهارباغ عباســی خیابان عباس آباد ســاختمان ســتاد شــماره یک شــرکت  بارگذاری نماید و همچنین اســناد فیزیکی )پا
که بعد از مهلت مذکور اقدام نموده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد. گرانی  توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف دبیرخانه تحویل نمایند. به پیشنهاد مناقصه 

http://tender.tavanir.org.ir    سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس
http://iets.mporg.ir    سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس

http://eepdc.ir    سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس
گاهــی بیشــتر درمــورد الزامــات، اطالعات، شــرح خدمات ایــن مناقصــه بــا شــماره تلفــن  کاظمــی و جهــت آ شــماره تلفــن واحــد مناقصــات 3۴121۴8۶، ۰31 آقــای 

322۴۰۶9۰ معاونــت منابــع انســانی تمــاس حاصــل فرماییــد.
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:  مرکز  تماس ۴193۴-۰21، دفتر ثبت نام: 889۶9737-۰21 و 8۵1937۶8 -۰21 تماس حاصل فرمایید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
 http://www.eedpc.ir گران جهت به روزرســانی مدارک و فعالیتهای خود، در ســامانه برون ســپاری شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان به نشــانی مناقصه 

مراجعــه نماینــد. )درصــورت هرگونه ســوال با شــماره تلفــن 322۴11۵3 آقــای امیرانی تماس حاصل فرمایید(.
شــرکت کننــدگان در مناقصــه می بایســت 72 ســاعت قبــل از آخریــن مهلــت اتمــام زمــان مناقصــه بــا مراجعــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت و یــا تمــاس بــا واحــد 

گــران می باشــد. مناقصــه و مزایــده، از آخریــن اصالحــات احتمالــی اســناد مطلــع گردنــد، درغیراینصــورت مســوولیت عــدم رعایت ایــن بنــد بــه عهــده مناقصــه 
پیشنهادات رسیده با حضور اعضا کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

پیشنهاددهنده می بایست صرفا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام کرده باشد.
به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضا، مخدوش، مشروط یا بعد از انقضا مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای آ

موضوع مناقصه
شماره 

مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت 
)ستاد(

تاریخ 
توزیع 

دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین 
مهلت 

بارگذاری 
و تحویل 

کات پا
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ارزیابی 
کیفی

مبلغ تضمین

تامین نیروی انسانی 
در حوزه بروزرسانی، 

نگهداری و کنترل سامانه 
GIS
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گذاری خدمات مشاوره  وا
کارشناسی طراحی 

پروژه های فنی مهندسی
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 1۴۰۰/12/1۶
ساعت 11 

صبح
2/۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰

گذاری خدمات  وا
کارشناسی  مشاوره 

کنترل  نظارت و 
پروژه های فنی مهندسی

۴۰۰1۴1۰82۰۰۰۰۰1211۰۰۰۰7۶1۴۰۰/12/۰11۴۰۰/12/۰۵1۴۰۰/12/22
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ساعت 9 
صبح
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اقتصاد2 2۰ فوریه     2۰22

افزایــش قیمــت برنــج در بســیاری از مغازه هــا 
و فروشــگاهها ســبب شــده اســت تــا برخــی 
فروشگاهها به محلی برای جلب مشتری بیشتر 
برای فروش برنج تبدیل شوند و عرضه کنندگان 
با افزایــش قیمت از مدتها قبل و ســپس اعمال 
تخفیف هــای ویــژه بــر روی کیســه های برنــج، 
زمینه را بــرای اغــوای ذهنی مصــرف کنندگان 

فراهم نمایند. 
به گزارش اقتصــاد آنالین، قیمت برنــج و گرانی 
آن در بسیاری از مغازه های سطح شهر بسیاری 
از مردم را نگران کرده و آنها را بــه خرید و ذخیره 
ســازی این محصــول ترغیــب کــرده اســت؛ بــه 
نحوی که گفتگو با بســیاری از خریــداران برنج 
حکایــت از آن دارد کــه مــردم نســبت بــه آینده 
قیمت برنج ایرانی اعال نگران هســتند.  مصرف 
کننــدگان می گویند که ظرف ماههای گذشــته 
هر بار کــه برای خریــد برنج به مغازه هــا مراجعه 
کرده انــد، بــا گرانی بــی وقفــه آن مواجه شــده و 
همیــن امر آنهــا را نســبت بــه آینــده قیمت این 
کاالی مهم در سبد مصرفی خانوارهای شهری 
نگــران می کند بــه نحــوی کــه بســیاری از آن رو 
بــه خریدهــای پیــش از موعــد برنــج آورده انــد.  

در این میان برخی فروشــگاهها نیز این افزایش 
مراجعات مردم برای خرید برنج را به خوبی درک 
کــرده و در سیاســتهای بازاریابی و فــروش خود 
تالش می کنند تا مصرف کنندگان را نســبت به 

خرید این کاال بیشتر ترغیب کنند. 
یکــی از متصدیان این فروشــگاهها می گوید که 
سیاســت تبلیغ فروش برنج یکی از نکاتی بوده 
که ظرف روزهای گذشته مورد توجه قرار گرفته 
و به همیــن دلیل قرار بر این شــد کــه جایگاهی 
مجــزا بــرای فــروش برنــج قــرار داده شــود کــه از 
یک سو دسترسی مردم را بیشتر کند و از سوی 
دیگر،  به هرحال برنج موجــود در انبارها هم به 

فروش برسد.
کــه  بررســی های میدانــی حکایــت از آن دارد 
فروشــگاهها بــا نصب این برچســب کــه برنج را 
به قیمــت قدیــم بــه فــروش می رســانند تالش 
دارند تا این ذهنیت را برای مشــتریان به وجود 
خ ســطح شــهر  بیاورند که قیمت آنها کمتر از نر
اســت؛ البته این گونه هم هست اما آنها قیمت 
خود را با اختالف نرخهای اندکی از بازار به فروش 

می رسانند. 
نکته حائز اهمیت این است که متوسط نرخی 
کنــون از مصــرف کنندگان  که آنهــا بــرای برنــج ا
دریافت می کنند حتی با یک ماه پیش خود نیز 
به خصوص در برندهــای معروف عرضه کننده 
برنج ایرانی یکســان نیســت و حداقــل اختالف 
قیمــت 1۰ تــا 1۵ درصــدی دارد؛ یعنــی بــه نظــر 
می رســد که عرضه کننــدگان برنــج، از هفته ها 
جلوتر خود را با روند افزایش عمومی قیمت برنج 

در بازار وفق داده اند!

عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن 
گفت: شناســایی اراضی دولتی در تصدی سایر 
کم و یا الحاق به  ادارات، تغییر کاربری، افزایش ترا
محدوده از طریق مجاری قانونی از راهبردهای 

تامین اراضی کسری است.
گــزارش وزارت راه و شهرســازی، فردیــن  بــه 
کری درباره تخصیص نیافتن زمین به برخی  شا
پروژه هــای نهضــت ملی مســکن با وجــود واریز 
هزینه اولیه گفت: به دلیل رعایت نشدن سهمیه 
اعالمی ســازمان در ثبت نــام متقاضیانــی که به 
صورت پیامکی انجام شده است، برنامه تأمین 
زمیــن ســازمان ملــی زمین و مســکن بــه تعداد 
۳۶۸ هــزار و 2۹۸ واحد مســکونی تعیین شــده 
بود کــه در این خصــوص بــرای ۴۳1 هــزار و ۸۹۴ 
واحد مســکونی، زمین تأمین شــد. با این حال 
زمین در برخی شهرها از جمله سنندج، همدان 
و برخی شهرهای دیگر با وجود واریز وجه میسر 

نشده است.
وی افــزود: به منظــور تأمیــن اراضی کســری در 
شهرهای ســنندج و همدان و برخی شهرهای 
دیگــر اداره هــای کل اســتان بــه راهبــری واحــد 
ک و حقوقــی ســازمان اقــدام و گزینه های  امــال
متعددی را بررسی کرده و مجموعه راهبردهایی 
را اجرایی کرد. از جمله آنها می توان به شناسایی 
اراضــی دولتــی در تصــدی ســایر ادارات، تغییــر 
کم و یــا الحاق بــه محدوده  کاربری، افزایــش ترا
از طریــق مجــاری قانونــی اشــاره کــرد. عضــو 
هیأت مدیــره ســازمان ملــی زمیــن و مســکن 
خاطرنشان کرد: با اقدام های انجام شده تعداد 

کســری زمین نســبت به واریز وجه کــه در اواخر 
ســال 1۳۹۹ به میزان 1۶ هــزار و ۹۷2 واحد بوده 
در تاریخ 1۳ اردیبهشت امسال به تعداد 11 هزار 

و ۳۰۹ واحد کاهش یافت. 
با این حال در مدت زمان اعالم شده به واریز وجه 
شده های شهرها نیز اضافه شد و واریز وجه روند 

افزایشی داشت.
کنــون با  کری ادامه داد: از ســال گذشــته تا شــا
کارگــزاران  بــا  برگــزاری جلســه های متعــدد 
کل راه و شهرســازی پیگیــری  و اداره هــای 
مجدانه ای برای تأمین کسری زمین انجام شد 
و در حال حاضر تعداد کســری زمین نســبت به 
واریزکنندگان وجه به میزان ۹ هزار و ۵۴2 واحد 

رسیده است.
به گفتــه وی، عمــده کســری اراضی در اســتان 
کردســتان به تعداد ۴ هزار و ۴۳۷ واحد و استان 
همدان به تعداد ۴ هزار و ۳۵ واحد است که واحد 
ک و حقوقی ســازمان ملی زمین و مســکن  امال
پیگیر رفع مشــکالت تأمین زمین در شــهرهای 
ذکر شده است که گزارش کسری اراضی و تأمین 

آن هفتگی به روز رسانی می شود.

کیــد بر اینکــه  یــک تحلیلگــر بــازار ســرمایه بــا تا
نمیتــوان از ایــن بــازار انتظــار صعــود مطلــق را 
داشت به سهامداران پیشــنهاد کرد که سهام 

شرکت های DPS محور را خریداری کنند. 
مصطفی محبی مجد در گفت و گو با ایســنا، با 
کید بر اینکه بازار سرمایه در یک دوره نزولی 1۸  تا
ماهه قرار دارد، اظهار کرد: معموال سیکل های 
نزولی در بازار سرمایه ایران به این صورت است 
که  1۸ تا 2۰ ماه دوره نزول مطلق است و در این 
دوره عمــال نمیشــود ســهمی را بــرای ســرمایه 
گذاری پیدا کرد اما پس از این دوره بازار به ثبات 
می رسد. به عبارت دیگر از االن تا ظرف دو سال 

آینده در ثبات قرار داریم.
وی ادامــه داد: منظور از ثبات شــرایطی اســت 
گر بتوانند ســهام شرکت های  که ســهامداران ا
با پتانســیل بیشــتر را انتخاب کنند، میتوانند 
بازدهی فراتــر از بازدهی بدون ریســک بگیرند. 
گر بهره پولی که در بانک است 2۵ یا 2۳  یعنی ا
درصد باشــد، ســهام دار میتواند از بین حدود 
۶۰۰ سهمی که در بازار وجود دارد، سهام شرکتی 

را انتخاب کنند که نسبت به سود بانکی،  ۵ تا 1۰ 
درصد بیشتر بازدهی دهد.

کید بر اینکه این  این تحلیلگر بازار ســرمایه با تا
بــازار همچنــان بــا یــک دوره صعــودی مطلــق 
فاصلــه زیــادی دارد، اظهــار کرد: فکــر نمیکنم 
از حــاال تــا دو ســال آینــده وارد دوره صعــودی 
مطلق شویم. مگر اینکه یک سری اتفاق های 
ساختاری. برای مثال برجام به معنی حقیقی 
کلمــه احیــا شــود، در چنیــن شــرایطی ممکن 
اســت قیمت ســهام گروه خــودرو و لیزینگ دو 
برابر شــود. یا نفت ظرف سه ماه آینده به بیش 
از 2۵۰ دالر برســد. این باعــث می شــود ســهام 
شــرکت های پاالیشــی حداقل ۵۰ درصد رشــد 
کند. اما این اتفاقــات تا حد زیــادی غیرممکن 
اســت. محبی مجــد ادامــه داد: بنابرایــن باید 
کــه ســود در شــرکت ها دوبــاره  زمــان دهیــم 
تجمیــع شــود و  حاشــیه ســودهای عملیاتــی 
که امســال به شــدت کاهــش پیدا کــرد، ظرف 
دو ســال خود را ریــکاوری کند. بعد از دو ســال 
میتوان انتظار داشت کلیت بازار روند صعودی 
مطلق بگیرد. برای روزهای باقی مانده سال تا 
انتهای ســال آینده هم پیشــنهاد میکنم افراد 
سهام شــرکت های DPS محور را بخرند. یعنی 
شــرکت هایی که حداقــل بیــش از 2۵ درصد از 

قیمت شان را سود تقسیم میکنند.
به گفته وی شــاخص کل بورس تا پایان ســال 
بین یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار 

واحد خواهد بود.

شیوه عجیب فروش برنج با تخفیف! 

خبر

مدیرعامــل شــرکت ســپرده گذاری مرکزی 
گفت: افــرادی که ســال گذشــته بــه دلیل 
وجــود برخــی مشــکالت قــادر بــه دریافت 
ســود ســال ۹۸ ســهام عدالت نبودنــد، در 
اســفند امســال همراه با ســود ســال ۹۹ به 

حساب آنها واریز می شود.
به گزارش ایمنا، محمد باغستانی، با اشاره 
به اینکــه ســود ســهام عدالــت جاماندگان 
ســال ۹۸ همراه با سود ســال ۹۹ پرداخت 
می شود، اظهار کرد: سود منتهی به اسفند 
۹۹ مشموالنی که ۵۳2 هزار تومان در سبد 
ســهام خود دارند، حدود ۵۵۰ هزار تومان 

خواهد بود.
مدیرعامــل شــرکت ســپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهــادار و تســویه وجــوه )ســمات( بــا 
کید بر اینکه تالش می شــود بــا همکاری  تأ
شــرکت های ســرمایه پذیر همــه ســودها 
یک جا پرداخت شود، افزود: برآورد زمانی 
کــه در دهــه ســوم اســفند  ما ایــن اســت 
می تــوان ســود را بــه حســاب مشــموالن 

واریز کرد.

ح نظام/ امریه صنعت  سامانه ثبت نام طر
نفــت از ابتــدای اســفندماه دوبــاره فعــال 

می شود.
به گزارش شانا، بر اســاس هماهنگی های 
صــورت گرفتــه از ســوی معاونــت توســعه 
وزارت  انســانی  ســرمایه  و  مدیریــت 
مســلح،  نیروهــای  کل  ســتاد  بــا  نفــت 
ح نظــام/  ســهمیه نیروهــای وظیفــه طــر
برقــرار  دوبــاره  نفــت  امریــه در صنعــت 
آدرس بــه  مربوطــه  ســامانه  لینــک   و 
 www.pmhr.mop.ir از ابتدای اسفندماه 

امسال دوباره فعال می شود.
براســاس تصمیم هــای متخــذه از ســوی 
ستاد کل نیروهای مسلح، امکان پذیرش 
در مقاطع کارشناســی، کارشناســی ارشد 
و باالتــر برای رشــته های مهندســی نفت، 
زمین شناسی، ژئوفیزیک، مهندسی ایمنی 
بــرق  مهندســی  صنعتــی،  / ایمنــی 
گرایــش کنتــرل / ابــزار دقیــق، مهندســی 
سیستم های انرژی و حقوق گرایش نفت و 
گاز فراهم است و دیگر رشته های مورد نیاز 
ج در ســامانه( تنها در  صنعت نفت )منــدر
مقاطع کارشناســی ارشــد و باالتر پذیرش 

می شود.

عضــو هیئت  مدیــره انجمــن انبوه ســازان با 
اشاره به افزایش شدید قیمت مسکن طی دو 
ســال اخیر گفت: احتمال می رود در صورت 
کرات، قیمت نهایی  به نتیجه رســیدن مذا
مســکن ماننــد دیگــر بازارها تــا حــدودی به 
تعدیل برســد؛ اما تا قبل از ایــن اتفاق، هیچ 
چشــم اندازی از آینده ایــن بــازار نمی تــوان 

ارائه داد.
احمد توال اظهار کرد: فعال هیچ پیش بینی از 
شرایط آینده مسکن نمی توان داشت؛ مگر 
کرات به نتیجه برسد و تأثیرات روانی  آنکه مذا

خود را بر این بازار نشان دهد.
وی افــزود: متأســفانه برجــام همــه بازارها را 
شرطی کرده است؛ زیرا بازاری مانند مسکن 
به زمین و مصالحی وابســته است که تقریبا 
بیش از ۹۰ درصد آن در داخل تولید می شود. 
بنابراین نمی توان گفت که مسکن وابسته 
به خــارج از کشــور اســت و بــا دالر ســنجیده 

می شود.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان ادامه 
داد: به دلیل تأثیرات روانی تحریم ها بر همه 
بخش ها و به علت روند صعودی دستمزدها، 
قیمت مســکن هم از این موارد تأثیرپذیری 

داشته است.
تــوال گفــت: احتمــال مــی رود در صــورت به 
کــرات، قیمت هــای  نتیجــه رســیدن مذا
ساخت وساز و در نتیجه قیمت نهایی مسکن 
مانند دیگر بازارها تا حدودی به تعدیل برسد؛ 
اما تا قبــل از این اتفاق هیچ چشــم اندازی از 

آینده این بازار نمی توان ارائه داد.

خبر برای خرید های روزانه، ماشین حساب همراه داشته باشید :

کالف سردرگم طرح درج قیمت تولید 
از  دومــاه  گذشــت  وجــود  بــا 
ج قیمــت تولیــد  الزامی شــدن در
کننده نــه تنها بــازار اصفهــان روند 
کاهشی قیمت را شاهد نبوده بلکه مشکالتی نیز برای 

خریداران و فروشندگان ایجاد شده. 
چهــارم دی  طــرح درج قیمت تولید کننــده به جای 
مصرف کننده با توجه به مفاد بند 2۳ سیاست های 
کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــر روی برخــی محصــوالت  
الزامی شد. این بند مبنی بر شفاف و روان سازی نظام 
توزیع، قیمت گذاری و روزآمد سازی شیوه های نظارت 
کنون ســه مرحله از ۶  بر بازار در سراسر کشــور است. تا
مرحله طرح درج قیمت تولید کننده اجرا شده و مرحله 

چهارم آن هم از 2۳ بهمن کلید خورده. 
با توجه به این که یکی از مهمترین اهداف اجرای طرح 
درج قیمت تولید کننده به جای مصرف کننده شفاف 
سازی قیمت است، اما شواهد نشان می دهد این طرح 
سبب شده اجناس با قیمت های مختلف به فروش 
برسند و هم خریدار و هم فروشنده سر قیمت نهایی به 

مشکل بر بخورند.
         فروشنده و خریدار در سردرگمی قیمت 

نهایی
ج قیمــت  یــک مغــازه دار اصفهانــی در خصــوص در
تولیدکننده گفت: ۹۶ بطری نوشــابه را با قیمت ۴۵۰ 
هزارتومان ازعمده فروش خریداری کردم، که قیمت 
هر بطــری حــدود ۴۷۰۰ تومان و با احتســاب ســود 12 

درصدی خرده فروش، ۵2۵۰ تومان است.
در بررسی میدانی با این مورد مواجه شدیم، نوشابه ای 
که قیمت ۵ هزارتومان  برای مصرف کننده روی آن درج 
شــده بود و به همین قیمت بــه فروش می رســید و در 
همان مغازه بطری نوشابه ای که قیمت تولید کننده 
۴1۵۰ تومان روی آن درج شده بود و با احتساب سود 
عمده فروش و فروشنده، نرخ نهایی آن به حدود پنج 

هزار تومان می رسید.
صاحــب یــک فروشــگاه موادغذایــی می گویــد: طرح 
درج قیمت فقط بین ما و خریدار درگیری ایجاد کرده 
کتــور باید قیمت تمام شــده را  و بــرای هرکس طبق فا
محاسبه کنیم تا او از قیمت خرید راضی شود. به گفته 
او قیمت مصرف کننده قیمت نهایی شده ای بود که 
هم برای فروشــنده و هم برای خریدار مشــخص بود. 
کتور ها را نگاه می کنم قیمت ها نه تنها کاهش  وقتی فا
نداشته بلکه با رقم بیشتری به دست من می رسد و من 
هم مجبورم سودم را روی آن نرخ محاسبه کنم. پیش 
از این سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن تجارت 
کنون مشمول درج قیمت  گفته بود: سه هزار قلم کاال تا
تولید کننده شده که با اجرای این طرح قیمت 1۵۰۰ قلم 

کاال کاهش یافته است.
عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان 

و تولیدکنندگان هم گفته بود: درج قیمت تولید کننده 
کتور خرید است و عرضه کننده  روی کاال ها به معنی فا
مکلف است قیمت فروش را روی شلف یا کاال به اطالع 

مصرف کننده نهایی برساند.
         لزوم پایبندی تولیدکنندگان به طرح درج 

قیمت تولیدکننده
مجتبــی برزگــر رئیــس انجمــن حمایــت از حقــوق 
مصرف کنندگان استان اصفهان گفت: در درج قیمت 
مصرف کننده فقط قیمتی که کاال به فروش می رفت 
بررسی می شد، اما در طرح درج قیمت تولید کننده هم 
باید قیمت تولید کننده و هم قیمتی که خرده فروشی ها 

اعالم می کنند بررسی شود.
او گفت: برای نظارت بر درج قیمــت تولید کننده قرار 
است سازمان حمایت به عنوان متولی دولتی حمایت 
از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گشت های 

نظارتی را تشدید کند.
مهــدی طغیانــی ســخنگوی کمیســیون اقتصادی 
مجلــس پیــش از ایــن گفتــه بــود: طــرح درج قیمت 
گر بــا زنجیره هــای دیگر ماننــد کنترل بر  تولیدکننده ا
قیمت ها تکمیل نشود مشکل گرانفروشی رفع نخواهد 
شد. رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
اســتان اصفهــان گفــت: بازرســی های مشــترک بین 
نهاد های مربوط در روز های پایانی سال روی کاال هایی 
که مرحله اول طرح درج قیمت تولید کننده را شامل 

شدند انجام می شود.
به گفته برزگر افرادی که نمی خواهند قیمت تولید کننده 
را درج کنند بیشتر به دلیل حفظ حاشیه سود باالی 

آنهاست، اما برخی مشاغل مثل رستوران ها و شیرینی 
فروشــی ها که شــامل گروه دو خط کاال و خدمات اند 
به دلیل ثابــت نبودن قیمت مــواد اولیــه درج قیمت 

تولیدکننده برایشان دشوار است.
گــر تولیدکنندگان بــا آن چیــزی که  او معتقــد اســت: ا
مصوب شده  همراهی کنند بیشتر موانع پیش روی این 

طرح برداشته می شود.
         سنگ اندازی مخالفان در درج قیمت 

تولید کننده
کبر عادل مرام معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت،  ا
معدن و تجارت استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار ما 
گفــت: از آنجایی کــه طــرح درج قیمت تولیــد کننده 
کید دارد   برحذف سود های نامتعارف شبکه تولید تا

عده ای با اجرای این طرح مخالف اند.
کنــون بیشــتر شــرکت های تولیدی  او می گویــد: هم ا
با این طرح مخالفتی ندارند، اما برخی از شــرکت های 
پخش زیر بار شفاف سازی نمی روند. به گفته معاون 
نظارت و بازرســی ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان اصفهــان، تعــدادی از انجمن هــای صنفی و 
برخــی فروشــگاه های زنجیــره ای در اجرای این طرح 
سنگ اندازی می کنند. یازدهم بهمن امسال دوازده 
تشکل درنامه ای سرگشاده به رئیس جمهوری ضمن 
بیان مزایــا و معایــب طــرح درج قیمت تولیــد کننده 

خواستار توقف موقت آن شدند.
محمد صــادق مفتح قائــم مقام وزیــر صمــت در امور 
بازرگانی در این زمینه گفته بود: جلســات کارشناسی 
درباره طرح درج قیمت تولید کننده ادامه پیدا میکند 

و پیشنهاد هایی که برای بهبود طرح و کارایی بهتر آن 
ارائه شود عملیاتی می شود؛ این طرح متوقف نشده، 

بلکه با قدرت و قوت بیشتری ادامه می یابد.
         بررسی روزانه قیمت محصوالت ۴۴ شرکت 

اصفهان
عادل مرام گفت: همچنان بخشی از تولیدات شامل 
درج قیمت مصرف کننده بوده و با قیمت قبل به فروش 
می روند که به مرور کاال هایی با قیمت جدید جایگزین 
آن ها می شود. او می گوید: با توجه با اینکه تولیدکنندگان 
کنون  در خط اول اجرای این دستورالعمل هستند تا
قیمت محصوالت ۴۴ شرکت در استان اصفهان مورد 
نظارت قــرار گرفتــه و اطالعــات آن هــا روزانه بــه تهران 

ارسال می شود.
معاون نظــارت و بازرســی ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت اســتان اصفهــان می گوید: مصــرف کنندگان 
هنگامی که که احساس کردند اجناس با قیمتی بیشتر از 
قیمت واقعی به آن ها عرضه می شود می توانند باشماره 
12۴ تمــاس بگیرنــد وشــکایت خــود از واحــد صنفــی 

متخلف را ثبت کنند.
از آنجایی که حدود دوماه از الزامی شــدن درج قیمت 
تولید به جای مصرف می گذرد، وجود موانعی در اجرای 
گر مسئوالن می خواهند  آن طبیعی به نظر می رسد، اما ا
به هدف نهایی طرح که شفاف ســازی و جلوگیری از 
افزایش بی رویه قیمت هاست برسند الزم است بر شبکه 
تولید و عرضه، به طور منظم و با جدیت نظارت شود. 
خریداران هم می توانند در این زمینه با اطالع رســانی 

موارد تخلف  به مسئوالن کمک کنند.

عضو هیات مدیره نظام صنفی کشــاورزی اصفهان 
گفت: حدود 2۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی نواحی 
حقابه داران شرق این استان در پی افزایش خروجی 
سد زاینده رود و تخصیص بخشی از حقابه کشــاورزان در بهمن امسال 

زیر کشت رفته است.
حسین محمدرضایی اضافه کرد: این میزان حدود ٢۵ درصد از زمین های 

کشاورزی حقابه داران شرق استان اصفهان را شامل می شود.
گون شــرق  وی بــا بیان اینکه مقدار کشــت محصــوالت در مناطق گونا
متفاوت است ادامه داد: بصورت تقریبی می توان گفت از مساحت مورد 
اشاره، ۶٠ درصد به کشت گندم و ٢۵ درصد به کشت گلرنگ اختصاص 
پیدا کرد که بیشترین کشت گلرنگ در منطقه رودشتین و حدود ١۵ درصد 

باغ ها و کشت های ریشه ای مانند  یونجه بوده است. 
عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان درباره پیش بینی حجم 
محصول برداشت شده در ماه های آینده خاطرنشان کرد: این رقم تابعی 
از بارندگی ها و مقدار آب تخصیصــی به کشــاورزان در نوبت های بعدی 
بازگشایی زاینده رود است اما بطور میانگین ۶ تا هفت تن گندم و 2 تا چهار 

تن دانه گلرنگ از هر هکتار برداشت می شود.
کنون درباره میزان حجم آب مورد نیاز برای  محمدرضایی تصریح کرد: ا
آبیاری بعدی اراضی کشــاورزی نمی توان برآورد درستی داشت و این به 

مقدار بارش های آینده بستگی دارد.
عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان اضافه کرد: معیشت 

حدود ۳۰ هزار خانوار کشاورزان حقابه دار  شرق اصفهان به کشاورزی گره 
خورده است و در صورت تنش آبی محصول آنها با افت تولید مواجه شده و 
برداشت محصول ناکافی مانند سال های قبل که شاهد خشکی رودخانه 

زاینده رود بودیم آسیب های جدی به این قشر زحمتکش وارد می کند.
خروجی ســد زاینده رود 12 بهمن امســال با هــدف جاری ســازی آب در 
بستر این رودخانه در حوزه شهر اصفهان و سپس شرق استان به منظور 
کشت غله در بخشی از اراضی کشاورزی بصورت پلکانی افزایش و ساعت 1۰ 
صبح 2۴ بهمن کاهش یافت در نتیجه بخش قابل توجهی از بستر زاینده 

رود از جمله در کالنشهر و شرق این استان دوباره خشک شد.
اصفهان وضعیت آبی نابسامان و کم سابقه ای را در نیم قرن اخیر سپری 
می کند بطوریکــه رودخانه زاینده رود در 2 دهه اخیر از ســد چم آســمان 
در شهرستان لنجان واقع در غرب اســتان تا تاالب گاوخونی به دفعات 

کنون نیز، این موضوع باز تکرار شده است. خشکانده و از مهر سال ۹۹ تا
زاینده رود کــه به طول افزون بــر ۴۵۰ کیلومتر بزرگترین رودخانه منطقه 
مرکزی ایران به شــمار می رود، در سال های گذشته به  کرات خشکانده 

شده است.

مدیرعامل شرکت  سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 
کید بر جایگاه ایران در بین 1۰ کشور برتر تولید کننده  با تا
فوالد جهان، بــه آغاز اجــرای عملیاتــی ۴۸ پــروژه بزرگ 
صنعتی کشور اشاره کرد و توزیع ثروت، رونق اقتصادی، محرومیت زدایی و 

افزایش اشتغال را از جمله دستاوردهای آن برشمرد.
امیرحسین نادری با بیان اینکه گروه »پیشرانان پیشــرفت ایران« از هفت 
شرکت بزرگ کشور شامل شرکت ســرمایه گذاری توســعه معادن و فلزات، 
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، مجتمع 
فوالد مبارکه، شــرکت ملی صنایع مس ایران و شــرکت گروه گسترش نفت 
و گاز پارســیان می شــود، اظهار کــرد: با توجــه به محدودیت های توســعه 
سرمایه گذاری در کشــور مقرر شد هر شــرکت در حوزه تخصصی خود اقدام 

به سرمایه گذاری کند. مدیرعامل شرکت  سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با بیان اینکه حوزه تخصصی این 
شرکت، ســرمایه گذاری در زمینه توسعه معادن فلزات و صنایع معدنی است، خاطرنشــان کرد: ایجاد و بهبود 
زیرساخت ها، توسعه کارخانجات و افزایش تولیدات از جمله گندله و کنستانتره از برنامه هایی است که در 2 سال 

آینده انجام خواهد شد.
وی در ادامه از سرمایه گذاری »ومعادن« در استان های غربی کشور در قالب طرح صنایع فوالد کردستان خبر داد و 
کید بر توجه شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به کل حلقه های زنجیره فوالد و زنجیره ارزش، گفت:  با تا
اجرای طرح شرکت صنایع فوالد کردستان با هدف اجرا و تکمیل پروژه تولید آهن اسفنجی و فوالد در منطقه غرب 

کشور، از دیگر برنامه های »ومعادن« است.
نادری با بیان اینکه اعمال تحریم ها برای کشور فرصت های فراوانی را ایجاد کرده است، اظهار کرد: در سال های 

گذشــته این رونــد موجــب شــده تــا بازار ایــران در اختیــار تولیدکننــدگان و 
تولیدات ایرانی قرار بگیرد که فرصت طالیی محسوب می شود.

وی افــزود: بــه عنــوان مثــال در ســال های اخیــر در زنجیــره ارزش فــوالد 
ســرمایه گذاری هایی انجام شــده تا محصوالتی تولید کنیم که در زنجیره 
ارزش فوالد قابل مصرف بوده و مورد نیاز کشور باشد و به حلقه بعدی برای 

تولید آهن اسفنجی و فوالد تحویل داده شود.
کیــد کــرد:  مدیرعامــل شــرکت ســرمایه گذاری توســعه معــادن و فلــزات تا
اجرای این ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی دولت موجب افزایش اشــتغال و توزیع 

ثروت می شود که مزیت های فراوانی را برای کشور به همراه دارد.
وی با بیان اینکه تولیدات داخلی قابل رقابت با محصوالت خارجی است، 
تصریح کرد: ایران در صنعت فوالد رتبه جهانی را به دست آورده و جزو 1۰ کشور 
برتر جهان در این حوزه است و امکان رقابت با دیگر کشورهای تولیدکننده ا دارد. نادری گفت: در حال حاضر به 
کشورهایی مانند عراق، افغانستان و حوزه خلیج فارس به دلیل نزدیکی مرزها صادرات داریم که امیدواریم تداوم 

داشته باشد و با توسعه صادرات، شاهد افزایش تجارت در این زمینه باشیم.
به گفته وی، توسعه و فعالیت این شرکت ها در مناطق کمتر توسعه یافته کشور، محرومیت زدایی را به همراه خواهد 

داشت و یک اقدام بزرگ اقتصادی برای کشور محسوب می شود.
۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور با سرمایه گذاری گروه »پیشرانان پیشرفت ایران« در 1۳ استان و 2۷ شهرستان اجرا 
خواهند شد و 11 میلیارد دالر صادرات سالیانه، تولید ۵۴ میلیون تن محصول معدنی، فلزی و پتروپاالیشی، معادل 
2۰ میلیارد دالر درآمد سالیانه پس از بهره برداری و ایجاد 21 هزار شغل مستقیم و ۶۴ هزار شغل غیرمستقیم از جمله 

مزیت ها و ظرفیت های این پروژه های عظیم پس از بهره برداری است.

بهمن امسال:

کشت رفت کشاورزی شرق اصفهان زیر  حدود ۲۵ هزار هکتار از اراضی 

ح کرد؛   مدیرعامل شرکت  سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات مطر

توزیع ثروت و رونق اقتصادی با اجرای ۴۸ طرح  بزرگ صنعتی

عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد؛

کاربری اراضی دولتی  تغییر 
برای تأمین زمین های نهضت ملی مسکن

کارشناس بورسی به سهامداران پیشنهاد یک 

سود سهام عدالت 
جاماندگان ۹۸ همراه 

با سود سال ۹۹ 
پرداخت می شود

جذب سرباز امریه 
در صنعت نفت فعال شد

عضو هیئت  مدیره انجمن 
انبوه سازان:

کرات  با تحقق مذا
قیمت مسکن 

تعدیل می شود

گزارش

خبر

خبر
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3 2۰ فوریه     2۰22
در ذوب آهن به ثمر نشست؛

تغییر طراحی در نورد ذوب آهن اصفهان 
تالشــگران ذوب آهــن اصفهان 
با ایــده ای  شــدند  موفــق 
جســورانه، اقــدام بــه تغییــر و 
اصــالح طراحــی تولیــد تیرآهن هــای 2۷ و ۳۰ در 
کارگاه نــورد ۶۵۰ نماینــد کــه حاصــل آن افزایــش 
کیفیت محصول، صرفه جویی و قطع وابستگی 

ج از کشور است. به خار
بــه گزارش ایراســین، محمــد امین یوســف زاده 
مدیر مهندســی نــورد ذوب آهن اصفهــان اظهار 
کرد: به همت بخش طراحی کالیبر این مدیریت 
و متخصصان فنی تولید در نورد ۶۵۰، مشکالت 
مربوط به تولیــد تیرآهن های ســنگین 2۷ و ۳۰، 
کــه بــا تولیــد ۳۰ شــروع شــده اســت و وابســتگی 
ج  صددرصدی به تامین غلتک های ۴۰ تنی فور
خارجی داشــتند و با ریســک باالی توقــف تولید 

مواجه بود، مرتفع شد.
وی بیــان کرد: ایــن اقدام بــه دنبال بروز مشــکل 
ج وارداتی  بسیار جدی در تامین غلتک های فور
بــرای تولیــد تیراهنهــای 2۷ و ۳۰ و ســایر H های 
سنگین، که قیمت باالیی هم دارند در قفسه ۹۰۰ 
)BD( در کارگاه نــورد ۶۵۰، که با وجود ســه ســال 

پیگیری هنوز تامین نشده است، صورت گرفت
کــرد: بــه دنبــال  مدیــر مهندســی نــورد اضافــه 
مواجه با تحریم ها و مســیر بســیار دشــوار تامین 
ج، از حــدود ۶ مــاه پیــش و بــه  غلتک هــای فــور
دنبال دو مرحله استفاده ناموفق از غلتک های 
ریخته گری تولید داخــل و بروز حادثه برای آنها، 
بــا ارائــه طرحی جســورانه، بــرای کاهــش نیروی 

نوردی و جلوگیری از حادثه اقدام کردیم.
یوســف زاده بــا اشــاره به اینکــه مراحــل کامــل 
محاســبات مهندســی و طراحی در چهــار ماه به 
کمک نرم افزار شبیه سازی، صورت گرفت، بیان 
کرد: در ایــن راســتا به لطــف وجود قفســه جدید 
آلمانــی ۵A و تغییر صــد در صــدی در طراحی، با 
تــراش و آماده ســازی غلتک هــای مربوطــه، آنها 

آماده ورود به خط شدند.
وی افزود: پس از این مرحله، قطعات تکنولوژی 
تکیمیلی از جمله هادی های جدید آماده سازی 
شده و در نوزدهم بهمن ماه به خط برده شدند 
و خوشبختانه بیستم بهمن ماه پروفیل تیرآهن 

۳۰ بــر اســاس اســتاندارد ملی بــا موفقیــت تولید 
شد.

مدیر مهندســی نورد ذوب آهن در پاســخ به این 
ســوال که طراحــی جدیــد چــه مزایایــی را در پی 
داشــته اســت، گفت : نیاز به واردات غلتک های 
ج صفــر می شــود،انتظار داریم بــا به کارگیری  فور
سیســتم تانــدم میل کــه به لطــف وجود قفســه 
چهار غلتکی جدید، انیورسال جدید ۵A، میسر 
شد تاثیر قابل توجهی در کیفیت تولید و کاهش 
مصرف فلز و همچنین شاخه های طول کوتاه در 
تیرآهن ۳۰ را داشته باشــد و همچنین این روش 
منجر به کاهش قابل توجه مصرف غلتک خواهد 
شــد ودر اســتند میانی ۸۰۰ که قبال با تنــاژ حدود 
۶۰۰۰۰ تن اســقاط می شــد تــا تناژ حدود ســیصد 

هزار تن افزایش ظرفیت پیدا می کند.
علیرضا مهرابی سرپرســت خدمات فنی و تولید 
مدیریــت مهندســی نــورد نیــز در ادامــه گفــت: 

تولید تیرآهن ۳۰ با طراحــی جدید، یک امتحان 
کامل برای بخش مهندسی نورد بود و خداوند را 
کریم که توانستیم سربلند از آن بیرون بیاییم. شا

ح هــای جدیــد در  وی افــزود: زمــان تکمیــل طر
نورد معموال دو تا ســه دوره کاری در یک پروسه 
یک ماهــه بــه طــول می انجامد، ایــن پروفیل در 
اولین مرحله تولید و در یک روز، به نتیجه نهایی 
رســید و پروفیــل IPE۳۰ مــورد نیــاز ذوب آهن را 
آمــاده تحویل به مشــتری کــرد. لذا بــا اطمینان 
می توان گفت بلــوغ صنعتــی، نتیجه ایــن پروژه 
بزرگ صنعتی است که با حداقل هزینه اجرا شد.

مدیریــت  تولیــد  و  فنــی  خدمــات  سرپرســت 
مهندســی نورد تصریــح کــرد: افزایــش کیفیت و 
کاهــش هزینه های تولید همیشــه هــدف اصلی 
تیم هــای صنعتــی بــه شــمار مــی رود کــه در این 
زمینه نیز با انتخاب هدف از پیش تعیین شده و 
تعریف درست از مراحل طراحی و تولید با بهترین 

شکل این تولید محقق شد.
مهرابــی خاطر نشــان کــرد: اواخــر دهــه ۷۰ برای 
اولین بار تیرآهن ۳۰ تولید شد و پس از تولید چند 
ساله، با نهایت تاسف این محصول از سبد ذوب 
آهن به دلیل ریجکتــی باالی ۳۰ درصــد، خرابی 
فلزی و پلیسه نوردی و ضرر ده بودن آن، حذف 
شد اما به دلیل نیاز شــدید بازار حدود پنج سال 
پیش مجــددا با همــان طراحــی، به خــط تولید 
برگشــت. طی این چند ســال دغدغه مهندســی 
نــورد، بهبــود شــرایط تولیــد و کیفیــت محصول 
بود که با طراحی منحصر به فرد و خاص طراحی 
کالیبر و بــه کارگیــری قفســه ۵A، تولیــد ریل این 
مهــم محقــق شــد و در پایان ایــن موفقیــت را به 
مدیریت و پرســنل مهندســی نورد و به ویژه تیم 
طراحی کالیبر مهندســی نورد، مردان خســتگی 
ناپذیر کارگاه نورد ۶۵۰ و کارگاه میانی نورد تبریک 

می گویم.

قبل از تنظیم قــرارداد خریــد یا فروش ملــک باید از 
سازمان یا دفاتر ثبت اسناد استعالم کنید.

رییس کمیسیون پژوهش مرکز وکالی قوه قضاییه در 
استان گفت: به منظور تنظیم قرارداد خرید یا فروش 
ملک، زمین و یا منزل مسکونی باید از سازمان و یا 
دفاتر ثبت اسناد استعالم الزم اخذ شود تا مشخص 
شود، این ملک در رهن و یا توقیف نیست و همچنین 
فروشــنده ممنــوع المعاملــه نباشــد. محمدرضا 
انصاف داران با بیان اینکه در قرارداد ها باید  به حق 
گر  فسخ توجه و شروط هم مشخص شود، افزود: ا

ثابت شد در زمان معامله عیبی بر خریدار پوشیده 
و حق فســخ برای خریدار وجــود دارد، امــا خیارات 
)اختیارات( در قرارداد ساقط شود امکان استفاده 
از این اختیار وجود ندارد.  رئیس کمیسیون پژوهش 
گر  مرکز وکالی قــوه قضائیه در اســتان اضافه کــرد: ا
تفاوت زیادی بین قیمت واقعی و قیمت مندرج در 
قرارداد باشد، حق فسخ ایجاد خواهد شد البته به 

شرط آنکه این شرط در قرارداد ساقط نشده باشد.
کیــد کــرد: قــرارداد باید بــه صورت  انصــاف داران تا
رسمی تنظیم شود چرا که انکار و تردید به این اسناد 
پذیرفتنی نیست و از سوی دیگر باید توجه داشت در 
اسناد عادی امکان دارد در صورت فوت فروشنده، 
ورثه این امضا را مــورد تردید قــرار داده و یا حتی فرد 
فروشنده در زمان حیات، امضای خود را منکر شود. 
این اســتاد دانشــگاه افزود: بــا فوت وکیــل یا موکل 
قرارداد وکالــت باطل می شــود چرا کــه وکالت نامه 

سند انتقال نیست.

پاالیشــگاه اصفهان از نظر ارزش فروش نخســتین 
شــرکت در بــورس کاال شــد.  بنابــر اعــالم روابــط 
عمومی شرکت پاالیش نفت اصفهان؛ این شرکت 
با ثبت معامله 1۵۳ هزار تن محصول شامل وکیوم 
باتوم و لوب کات سبک ارزشی معادل 1۴ هزار و 21۳ 

میلیارد ریال را به ثبت رساند و در رتبه اول ایستاد.
بررسی ارزش فروش شرکت ها در بخش داخلی بازار 
فیزیکی بورس کاالی ایران در هفته گذشته نشان 
می دهد کــه شــرکت های پاالیش نفــت اصفهان، 
ملی صنایع مس ایــران و پتروشــیمی تندگویان در 

مکان هــای اول تا ســوم قرار گرفتنــد. پــس از آن ها 
نیز شــرکت های معدنــی و صنعتی چادرملــو، ورق 
خــودروی چهارمحــال و بختیــاری، پاالیش نفت 
بندرعباس، ذوب آهن اصفهان، پاالیش نفت تهران 
)تندگویان(، فوالد خوزســتان و ســازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به ترتیب در 

رده های بعدی قرار گرفتند.
شرکت پاالیش نفت اصفهان سال 1۳۵۸ راه اندازی 
کنون حدود 2۳ درصد از فرآورده های نفتی  شد و ا

مورد نیاز کشور را تامین می کند.

مدیر منطقه 1۳ شهرداری اصفهان گفت: با توجه 
به درخواســت ها و پیگیری های صــورت گرفته 
از طرف شــهروندان، پل عابر پیاده بلوار کشاورز 

مقابل مسجد امام صادق )ع( مکانیزه شد.
گرام خود نوشت: نادر آخوندی در صفحه اینستا

"مکانیزه کردن پل عابر پیاده بلوار کشاورز مقابل 
مسجد امام صادق )ع(

با توجه به درخواست ها و پیگیری های صورت 
گرفتــه از طــرف شــهروندان محتــرم محــل و در 
راستای تسهیل و ایمن سازی عبور و مرور اهالی 

عزیز مســیر عرضی بلوار کشــاورزی پیش بینی و 
برنامه ریزی احداث یک پل مکانیزه در این محل 

انجام شد."

شهردار باغبادران گفت: امیدواریم با تحقق بودجه 
ســال 1۴۰1 و اجــرای پروژه هــای پیش بینی شــده، 
باغبادران به شهری توسعه یافته برای زندگی بهتر 

شهروندان تبدیل شود.
حجت اهلل امینی با اشــاره بــه افزایــش ۹۰ درصدی 
بودجه شــهرداری باغبــادران، اظهار کــرد: بودجه 
پیشنهادی سال آینده شهرداری باغبادران ۳۶۶ 
میلیــارد ریــال پیش بینــی شــده کــه ۴2 درصد به 
هزینه های جاری و ۵۸ درصد به اجرای پروژه های 

عمرانی تخصیص پیدا کرده است.
وی افــزود: ارتقــای جایــگاه شــهر در حوزه هــای 
مختلف از جمله گردشگری، درآمد پایدار، بهره وری 
سازمانی، ایجاد و توسعه فضای سبز عمومی، توسعه 
پارک ها و خدمات رفاهی تفریحی عمومی ازجمله 
موضوعات مورد توجــه در بودجه 1۴۰1 شــهرداری 

باغبادران است.
شهردار باغبادران خاطرنشان کرد: اتمام و اجرای 
پروژه هایی که قبل از تهیه و تدوین بودجه با اعضای 
شورای اسالمی شهر رایزنی، هماهنگی و نظرخواهی 
شده بود، در بودجه 1۴۰1 لحاظ شده است؛ توزیع 
عادالنه خدمات در محله های مختلف شهر نیز از 

دیگر مؤلفه های بودجه سال آینده است.
امینی ادامه داد: براســاس آمار رسمی سرشــماری 
سال ۹۵، جمعیت شهر ســاحلی باغبادران 1۰ هزار 
و 2۷۹ نفر است و بر همین اساس سرانه بودجه به 
ازای هر شهروند بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 

پیش بینی شده است.
وی اضافه کرد: بر مبنــای برآورد جمعیــت 11 هزار و 
2۰۰ نفری شهر باغبادران که از سوی مرکز آمار ایران 
بر مبنای نرخ رشد جمعیت سال 1۴۰۰ پیش بینی 
شده است، مبلغ ســه میلیون و 2۰۰ هزار تومان به 
ازای هر شهروند در نظر گرفته می شود که از جمله 
سرانه های باالی استان اصفهان در بین شهرهای 
هم تراز اســت. شــهردار باغبــادران تصریح کــرد: در 
بودجه ســال 1۴۰1 شــهرداری به مباحث کالبدی 
شــهر ازجملــه طرح هــای توســعه و عمــران، تهیه 
ک و مطالعه  نقشــه های مورد نیــاز، ممیــزی امــال
آب های ســطحی و روان آب ها، در راستای ایجاد و 
تقویت زیرساخت های شهری توجه ویژه ای شده 

است. امینی با اشاره به اهمیت حرکت شهرداری ها 
کید کرد: یکی  به سمت کسب درآمدهای پایدار، تا
از مهم ترین مشــکالت و دغدغه های شــهرداری و 
شورای شــهر، کمبود منابع مالی و نداشتن درآمد 
که رفع بسیاری از مشکالت شهرها  پایدار است؛ چرا

نیازمند جذب اعتبارات مالی است.
وی ادامــه داد: منابــع شــهرداری ها متناســب بــا 
هزینه های آن هــا افزایش پیــدا نکرده اســت و این 
نهاد با کمبود منابع برای مدیریت شهر و هزینه های 
جــاری مواجه اســت؛ از ســوی دیگر نیــاز و توقعات 

شهروندان روند افزایشی دارد.
شــهردار باغبــادران گفــت: تنظیــم و ایجــاد تعادل 
میان نیاز مــردم، وظایــف شــهری و منابع مالــی از 
وظایف شهرداری و شوراهای اسالمی است و برای 
تحقق این مهــم راهی جز جلب مشــارکت مــردم و 
ســرمایه گذاری وجود نــدارد؛ بــر همین اســاس به 
جــذب ســرمایه گذار، مشــارکت بخــش خصوصی 
و درآمدزایــی پایــدار در بودجــه ســال آینــده توجــه 

شده است.
امینــی خاطرنشــان کــرد: در تدویــن بودجــه 1۴۰1 
شــهرداری باغبــادران ســعی شــده اعــداد و ارقــام 
تحقق پذیر باشــد تا نیاز کمتــری به اصالحــات آن 
در طول ســال باشــد؛ از ســوی دیگــر تا حــد امکان 
پیش بینی های ارائه شده براساس مطالعات انجام 
گرفته و منابع و مصارف به صورت آن ها کارشناسی 

مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکــه پرداخت عــوارض ارزش افــزوده، 
آالیندگی و کمک های دولتی برمبنای جمعیت شهر 
انجام می شود، اظهار کرد: به رغم وجود جمعیت 
مضاعف و مهاجر، حضور چشمگیر گردشگر در شهر 
ســاحلی باغبادران و تفاوت جمعیت سرشــماری 
ک  سال ۹۵ با جمعیت فعلی شــهر، متأسفانه مال
توزیع عوارض جمعیت سال ۹۵ است که با جمعیت 
کن فعلی شهر فاصله قابل توجهی دارد و سهم  سا
شهروندان باغبادران از عوارض پرداختی واقع گرایانه 
نیســت. شــهردار باغبادران گفت: هرچند تحقق 
بودجه به مؤلفه های مختلفی بستگی دارد و شرایط 
اقتصادی کشــور در تحقق بودجه شهرداری های 
شهرهای ایران بسیار تأثیرگذار است، اما امیدواریم 
با همراهی کارکنان خدوم شهرداری، بودجه سال 
آینده در گام نخســت تحقق پیدا کند و در مراحل 
بعد با اجرای پروژه های پیش بینی شــده بتوانیم 
در راستای اداره بهتر شهر و افزایش کیفیت زندگی 
شــهروندان قــدم برداریــم تا باغبــادران به شــهری 
توسعه یافته برای زندگی بهتر شــهروندان تبدیل 

شود.

رییس کمیسیون پژوهش مرکز وکالی قوه قضاییه در اصفهان:

قبل از خرید ملک و زمین استعالم بگیرید 

پاالیشگاه اصفهان از نظر ارزش فروش نخستین شرکت
کاال  در بورس 

کشاورز مکانیزه شد پل عابر پیاده بلوار 

شهردار باغبادران تشریح کرد:

مهم ترین اولویت های بودجه سال آینده شهرداری

شهرســتان های غرب اســتان اصفهان یکی از 
مهمترین مناطق تامین سیب زمینی مورد نیاز 
کشور و استان هســتند.  مدیر جهاد کشاورزی 
شهرســتان بویین میاندشــت گفت: پارســال 
کشاورزان سیب زمینی را به امید افزایش قیمت 
نــگاه داشــتند، امــا روی دستشــان مانــد، ولی 
امسال با همین تجربه محصول را پس از برداشت 
فروختنــد. به گفتــه فرهــادی نبود ســردخانه 
نگهداری محصول سیب زمینی در شهرستان 
بوییــن میاندشــت، مشــکل بزرگــی اســت دو 
سرمایه گذار برای ساخت سردخانه محصوالت 
کنون یکی از آنان  کشاورزی ورود پیدا کردند که ا
مجــوز دریافت کــرده کــه امیدواریم بــا دریافت 
تسهیالت این مهم انجام شود. امسال از سطح 
هزار و ۴۰۰ هکتاری کشت محصول سیب زمینی 
۴۵ هزار تن محصول سیب زمینی برداشت شد.

جلســه هم اندیشــی نماینده خمینی شهر در 
مجلس شورای اسالمی با حلقه های خدمتگزار 

محله های شهرستان خمینی شهر برگزار شد.
رفع ترافیک خیابان امیرکبیر با ساخت و تکمیل 
طرح های موازی این خیابان، تکمیل خیابان 
شهید کرمی و خیابان لوله 1۴۰۰، رفع مشکالت 
موقوفات محالت، کمبود ورزشگاه و پارک های 
محلی و لکه گیری آسفالت کوچه ها و جابجایی 
تیر های برق و رفع کمبود روشنایی معابر از جمله 

مشکالت مطرح شده در این جلسه بود. 
حجت االســالم محمدتقی نقدعلــی نماینده 
خمینی شــهر در مجلس شــورای اســالمی نیز 
در این جلســه با اشــاره بــه آغاز برخــی طرح ها، 
بــرق و رفــع  همچــون جابجایــی تیر هــای 
خاموشــی ها در معابــر گفــت: همه مســئوالن 
شهرســتان بــا جدیــت پیگیــر رفــع مشــکالت 
محله ها هستند. شهرستان خمینی شهر از 12 
محله بزرگ و ۳ شهرو 2 روستا تشکیل شده است 
که مسائل عمرانی بیشترین مشکالت آن ها را 

تشکیل می دهند.

مشــکالت مناطق محروم روســتا های بخش 
چنارود برطرف می شود.  فرماندار چادگان همراه 
با اعضای شورای اداری این شهرستان در سفر 
به این بخش گفت: بسیاری از مشکالت مناطق 
غربی شهرستان چادگان بررسی شد و بسیاری 
از این مسائل با ایجاد هماهنگی های الزم بین 
ادارات رفــع شــدند. جــواد شمســی پور افــزود: 
توزیع نهاده های دامی در روستای فراموشجان، 
پیگیری آبرسانی دائم به روســتاها، استفاده از 
راهکار هــای عملی جهــت رفع مشــکالت بین 
منابع طبیعی و مردم، توزیع بیشتر و با نظارت 
آرد و کمک به ایجاد مشاغل خانگی مهمترین 

دستاورد های این سفر بود.

مدیر جهــاد کشــاورزی گلپایــگان از راه اندازی 
فروشــگاه عرضه میوه و تره بار در شهرستان در 
توزیع سیب و پرتقال و سیب زمینی و پیاز به نرخ 

مصوب بازار خبر داد.
گذاری برخی  امیرمسعود شهبازی با اشاره به وا
وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: تا 
پایان سال نیز جهاد کشاورزی نظارت و تنظیم 
غ و  غ و تخم مر بازار کاالهای اساســی مانند مــر
کی و آرد و نان و برنج  شیر و لبنیات و روغن خورا
و شــکر را بــه صــورت مشــترک بــا اداره صنعت و 
تعزیرات انجــام می دهد و از ســال آینــده وزارت 

جهاد کشاورزی عهده دار می شود.
کنون 1۴۰ تن برنج  وی گفت: از ابتدای دی ماه تا
تایلندی به قیمت 12,۵۰۰ تومان و برنج هندی 
با قیمت 2۰ تا ۳۰ هزار تومان و 1۴ تن شکر با نرخ 
1۴,۵۰۰ تومان در شهرســتان گلپایــگان توزیع 

شده است.
گلپایــگان افــزود:  کشــاورزی  مدیــر جهــاد 
شهروندان از طریق شماره ۰۹۳۷۰۵۸۰2۳۷ در 
گرام »کاسبان امین دات  واتساپ و پیج اینستا
گلپا« احتکار و گران فروشی و یا کم فروشی کاالها 

در شهرستان را به بسیج اصناف اطالع دهند.
شهبازی از راه اندازی فروشگاه عرضه میوه و تره 
بار در شهرستان در توزیع سیب و پرتغال و سیب 
زمینی و پیاز به نرخ مصوب بازار خبر داد و گفت: 
از 2۵ اسفندماه میوه شب عید به نرخ مصوب 

بازار توزیع خواهد شد.

خبر خبر

استان

خبر

اســتاندار اصفهان گفــت: برنامه تحول و پیشــرفت 
شهرستان ها همان سند توسعه ای است که از صدر 
تا ذیل جامعه را هم زمان و به شیوه ای دوراندیشانه و 

جامع در نظر بگیرد و به همه جوانب امور در قالب یک مفهوم کاربردی با 
محوریت پیشرفت و تحول بیندیشد.

به گــزارش روابط عمومی اســتانداری اصفهان، ســید رضــا مرتضوی، 
استاندار اصفهان در جلســه هم اندیشــی نحوه تدوین و تنظیم سند 
پیشرفت، تعالی و تحول شهرستان های استان بر اساس سند آمایش 
سرزمین استان اصفهان اظهار داشت: داشتن راهبرد و برنامه پیشرفت 
همه جانبه رکن قوی و بنیادین تحول و تعالی در شهرستان ها و بالطبع 

در استان است.
وی ادامــه داد: برنامــه تحــول و پیشــرفت شهرســتان ها همــان ســند 
توســعه ای اســت که از صدر تــا ذیل جامعــه را هم زمــان و به شــیوه ای 
دوراندیشــانه و جامع در نظر بگیرد و به همه جوانب امــور در قالب یک 

مفهوم کاربردی با محوریت پیشرفت و تحول بیندیشد.

کید کرد: فرمانداران شهرستان های تابعه، مکلف هستند در  مرتضوی تأ
تعامل و همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، پیش نویس 
اولیه سند پیشرفت و تحول شهرستان متبوع خود را تا ظرف چند روز 
آینده در زمینه تامیــن مولفه های راهبــردی تعریف شــده، از جمله در 
زمینه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، خدماتی و... در اختیار این 
ســازمان قرار دهند تا به منظور تحقق رشــد ۸ درصدی، برنامه ریزی و 

تمهیدات الزم اندیشیده و اتخاذ شود.
اســتاندار اصفهان در پایان خطاب به فرمانداران یادآور شــد: با نگاهی 
جدید و با هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، گزارش 
و پیش نویس اولیه را تهیه، تنظیم و ارائه نمایید تا دربازه زمانی تعریف 
شده در هم اندیشی با کارشناسان ذی ربط، سند نهایی، تنظیم، تدوین 

و عملیاتی گردد.

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان گفت: اعطای وام و 
خلق پول از هیچ، در واقع کمکی به افزایش جمعیت و 

فرزندآوری نمی کند و باید رشد نقدینگی را کنترل کرد. 
رسول بخشی در میزگردی تحت عنوان درآمدی بر کارآمدی نظام جمهوری 
اسالمی ایران در گام دوم انقالب و با اشاره به مسئله جمعیت اظهار داشت: 
از زاویه اقتصاد رشد جمعیت ضروری است و فرایند رشد آن بدون افزایش 

رشد جمعیت امکان پذیر نیست.
وی ادامــه داد: اما این ســوال مطرح می شــود کــه چگونه می توان رشــد 
جمعیت را محقق کــرد و آیــا برنامه هــای موجود بــرای رهایــی از این تله 
جمعیتی مؤثر هستند، بر اساس اطالعات قانون جمعیت و تعالی خانواده، 

یک منبع مهم برای تأمین اعتبار جهت تشویق خانواده برای فرزندآوری همان منابع بانکی است.
         خلق پول و اعطای وام از هیچ

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان و کارشــناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از مواردی که در ذیل این 
قانون به خانواده ها تعلق می گیرد عبارتند از وام های ازدواج، تسهیالت تولد دوقلوها و سه قلوها و خرید منزل 

مسکونی و ودیعه مسکن و … که باید دید منبع آن از کجا تأمین می شود.
وی افزود: احتماال تصور می شود که منبع این وام ها و تسهیالت از سپرده گذاری مردم در بانک ها تأمین 
می شود و بانک به نوعی مانند واسطه عمل می کند در حالی که این تصور صحیحی نیست و این مبالغ بانکی 

از هیچ خلق شده است.

وی با بیان اینکه حکم پولی که از هیچ خلق شــده و به مردم داده شــده، 
از نظر دینی و اســالمی صحیح نیســت، تصریح کــرد: فرض کنیــد من در 
زیرزمین خانه ام دستگاه چاپ پول دارم و با آن کاالهایی مورد نیاز مردم 
را می خرم و یا فرض کنید یک میزی وجود دارد که ســمت راســت آن 1۰ تا 
نان و ســمت چپ ده هزار تومــان وجود دارد کــه مردم با یک هــزار تومان 

می توانند نان بخرند.
         مشکالت اقتصادی جامعه با وام حل نمی شود

گر دولت یک هزار تومانی را از هیچ  کارشــناس اقتصادی ادامه داد: حال ا
خلق و به آقای الف بدهد در ایــن صورت 11 هزار تومان پــول آن طرف میز 

وجود دارد که مردم دیگر قدرت خرید ۹ تا نان را خواهند داشت.
وی با بیان اینکه با وام گرفتن و پول گرفتن مشکل حل نمی شود، گفت: در اسالم پول کار نمی کند اما برای 

خلق پول و باد هوا در این قانون تأثیر قائل شدیم.
         کنترل رشد نقدینگی راه افزایش جمعیت

بخشی خاطر نشان کرد: تورم، بیکاری و تهیه مسکن با وام حل نمی شود و رشد فزاینده نقدینگی در کشورمان 
سر منشأ همه این مشکالت است که به ازای هر رشد نقدینگی تورم و بیکاری نیز افزایش پیدا می کند، درواقع 

نظام اقتصادی امروز بر خلق پول و بدهی استوار است.
وی افزود: نباید از عامل رشد نقدینگی برای فرزندآوری کمک گرفت و تنها کاری که می توان برای جمعیت 

انجام داد کنترل رشد نقدینگی است.

ســخنگوی شــورای اسالمی شــهر کاشــان از ضــرورت احداث 
دهکده های سالمت در حاشیه شهر خبر داد. حسین حیدریان 
با اشاره به ترافیک موجود در شهر کاشان، اظهار کرد: موضوع 
ترافیک یکی از چالش های مهم زندگی امروزه شهرنشینی است و با توجه به آالیندگی 
ک سرب ناشی از دود خودروها، می طلبد تا هر چه سریع تر برای کاهش این  خطرنا
نوع آالیندگی زیست محیطی اقدام کنیم. سخنگوی شورای اسالمی شهر کاشان 
یکی از راهکارهای کاهش ترافیک را احداث دهکده های سالمت دانست و افزود: 

موضوعی که امروزه در توسعه شهری به ویژه در کالنشهرها مورد توجه قرار دارد، ایجاد دهکده های سالمت در 
کز شهر کاسته شود. حاشیه شهر است تا از بار ترافیکی به وجود آمده جهت بهداشت و درمان بیماران در مرا

کز شهر واقع شده مشکل آفرین است و عالوه بر ایجاد  کنون در مرا وی گفت: مجموعه دهکده های سالمت که ا

ترافیک و تشکیل آالیندگی ناشی از دود مضاعف دسترسی به پارکینگ را نیز برای 
مردم دشوار کرده است.

حیدریان تصریح کرد: احداث دهکده در حاشیه رینگ ها و حاشیه شهرها می تواند 
از بار ترافیکی شهرها کم کند و عالوه بر آن دسترسی مردم نیز راحت تر خواهد شد. 
کید کرد: با توجه به این که کاشان در مرکز ثقل پزشکی شمال استان اصفهان  وی تا
قرار گرفته است و بیمارستان ها و پزشکان متعدد در این شهر وجود دارد، بیماران 
شــهرهای اطراف را به این شهرســتان ســرازیر کرده اســت، بنابراین بــار ترافیکی 
سنگینی به منطقه اضافه شده است. سخنگوی شورای اسالمی شهر کاشان افزود: با کمک تیم کارشناسی 
دانشگاه، جانمایی این دهکده در کاشان شروع شده است و در اولین فرصت این جانمایی انجام می شود 

و بعد از آن در مورد ساخت آن اقدام می کنیم.

سند پیشرفت و تحول شهرستان های استان اصفهان تدوین می شود

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان:

کمکی به رشد جمعیت نمی کند  وام و تسهیالت هیچ 

ضرورت احداث دهکده سالمت در حاشیه شهر

خبر
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خبر

نبود سردخانه مشکل مهم
 سیب زمینی کاران 

برگزاری جلسه هم اندیشی
 نماینده مردم در مجلس 

با خدمتگزاران محله ها

حل مشکالت مناطق 
محروم چادگان

فروشگاه عرضه میوه 
گلپایگان  و تره بار در 

راه اندازی می شود
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نماینده مــردم شهرســتان های نجف آباد و تیــران و 
کرون در مجلس شورای اسالمی گفت: ایجاد سازمان 
نظام داوری کشور و نهادهای شبه قضایی در کاهش 
مراجعه مردم به دادگستری ها و تسهیل رسیدگی به پرونده ها موثر است. 
ابوالفضل ابوترابی گفــت: پیشــنهاد راه اندازی ســازمان نظــام داوری و 
نهادهای شبه قضایی در هیات رئیسه مجلس اعالم وصول و برای بررسی 

تخصصی در کمیسیون حقوقی در حال بررسی است.
راه انــدازی چنین نهــادی به صــورت خصوصی تحت نظارت دســتگاه 
قضایی در دیگر کشور ها نیز مرسوم بوده که با کاهش حجم پرونده های 

دادگستری ها مانع از اتالف وقت مردم در جرائم درجه پایین می شود.
او بابیان اینکــه 2۰ درصــد از پرونده هــای قضایــی کشــور را تصادفــات و 
اختالفات خانوادگی و بین فردی کم اهمیت تشــکیل می دهد، گفت: 
کم وقت زیادی را  تلف می کند این در حالی است  ورود این پرونده ها به محا

کز شبه قضایی وجود دارد. که قابلیت رسیدگی به آن ها در مرا

کــز شــبه قضایــی و ســازمان داوری بــا اســتفاده از بخــش  راه انــدازی مرا
خصوصــی به ایــن دســته از پرونده هــا رســیدگی و دادگاه را متمرکــز بــر 

پرونده های مهم می کند.

ابوترابی می گوید سازمان نظام داوری با بکارگیری افراد دارای تخصص 
در رشته های حقوق راه اندازی می شود که نظارت بر آن از طریق هیات 
مدیریت متشکل از نماینده آنان، نماینده ای از قوه قضاییه، قوه مجریه 

و مجلس شورای اسالمی انجام می شود.
در این ســاختار بخش خصوصی در پرونده های با جرائم پاییــن داوری 

خواهد شد.
به گفته نماینده مردم شهرستان های نجف آباد و تیران و کرون در مجلس 
شورای اسالمی الزم است برای کاهش پرونده های ورودی دادگستری، 
کم و دادســرا برای  برنامه ریزی و اصالح ســاختار انجام گیرد و وقت محا
موضوعات با درجه پایین هدر نرود همچنین با تمرکز بر پیشگیری وقوع 

جرم کاهش می یابد.
به گفته رییس دیوان عالی کشور ماهانه نزدیک به هفت هزار پرونده در 
دادگاه های کشور تشکیل می شود که یکی از اصلی ترین علل تشکیل این 

حجم از پرونده، بی اطالعی مردم از قوانین است.

نماینده مردم شهرستان های نجف آباد و تیران و کرون در مجلس: 

کاهش مراجعه مردم به دادگستری ها موثر است  نظام داوری در 

معاون قضایی رییس کل دادگستری اصفهان:

جلوی گسترش طالق 
در سه سال نخست ازدواج گرفته شود

کل و  معــاون قضایــی رییــس 
معــاون اجتماعی و پیشــگیری 
از وقــوع جــرم دادگســتری کل 
استان اصفهان گفت: نباید اجازه گسترش طالق 
بــه ویژه در ســه ســال نخســت زندگــی مشــترک را 
بدهیم زیرا آثار آن زیان بار اســت.  محمد حسین 
آقایی اظهار داشت: آسیب های اجتماعی فضای 
مجــازی عــالوه بــر انحــراف نوجوانــان و جوانــان 
موجب فروپاشــی نظام خانــواده و افزایش طالق 
شده است. وی تشویق به طالق به سبک غربی، 
جشن طالق و ترویج  ازدواج سفید را از عمده ترین 

اثرات فضای مجازی عنوان کرد.
آقایــی بــا بیان اینکــه شــاهد فســاد اخالقــی بیــن 
افــراد ازدواج کرده و داری فرزند هســتیم، تصریح 
کرد: این امر یکی از نقشه های شوم و جدید دشمن 
اســت که ارزش های ما را به بهانه روشــنفکری به 

یغما ببرد.
وی با اشاره به بزه های ناراحت کننده خارج عرف 
تصریــح کــرد: بســیاری از دختــران خانواده هــای 
آبرومنــد نیــز بــه بهانــه ازدواج در فضــای مجــازی 
مورد ســوء اســتفاده قرار گرفته و لطمــات جبران 
ناپذیری دیده اند که نتیجه غفلت خود و خانواده 

بوده است.
وی ادامــه داد: دشــمن در تــالش اســت بــا 
بســتر فســاد زا جوانــان را بــه ســمت فضــای غیــر 
اسالمی کشــانده و از زندگــی مشــترک دور کنــد و 
با گذشــتن از مرز اخالقی سعی در تزریق فرهنگ 

منحط غربی دارد.
آقایی اضافه کرد: در دوران کرونا در فضای مجازی  
بسته های فرهنگی مناسبی در اختیار خانواده ها 
قرار نگرفت و شبکه های اجتماعی، سلبریتی ها و 
شاخ های مجازی برای کسب درآمد با رفتارهای 

هنجار شــکنانه موجب افزایش آسیب اجتماعی 
شدند.

معــاون قضایــی رییــس کل و معــاون اجتماعی و 
پیشــگیری از وقــوع جرم دادگســتری کل اســتان 
اصفهــان گفــت: در دوران کرونــا برچیــده شــدن 
کالس حضوری و استفاده از بستر فضای مجازی 
و کالس آنالیــن توســط دانــش آمــوزان فضایــی 
پیش آورد که بسیاری دچار آسیب های غیر قابل 

ذکر شدند.
کید کــرد: والدیــن باید بــر فرزنــدان نظارت  وی تا
کننــد و اجــازه ندهنــد دشــمنان، فرزنــدان آنها را 

اغفال کنند زیرا غفلت والدین و تنها گذاشتن آنها 
در فضای مجازی موجب آســیب روحی غیر قابل 
جبران به فرزندان می شود. آقایی گفت: دشمن 
دست فوالدی خود را این بار با دستکش مخملی 
فضای مجازی بیرون آورده که الزم است والدین 
هوشــیار باشــند زیرا کوتاهی در حق فرزندانشان 

موجب آسیب دیدن آنها می شود.
وی با بیان اینکه مهارت استفاده از فضای مجازی 
توســط فرزندان در ســن کم خوب اســت امــا باید 
کید کرد: کودکان و نوجوانان نیاز  مراقبت شود، تا
به حمایت دارنــد زیرا آنهــا قدرت دفــاع  و تجزیه و 

تحلیل این فضا را ندارند.
معــاون قضایــی رییــس کل دادگســتری اســتان 
اصفهان اضافه کرد: بسیجیان و دانش آموختگان 
مکتب جنگ نــرم در مقابله با دشــمنان والیت و 
نظام بایــد وارد عرصــه فرهنگی شــوند و محتوای 
انقالبی و ارزشــی را ارائــه و امر به معروف را توســعه 

دهند.
کید کرد: نهادهای متولی باید بسته های  آقایی تا
فرهنگی، اجتماعی و دینی تهیه کنند و آموزش و 
پرورش مفاهیم ارزشی دینی و انقالبی را در اختیار 

دانش آموزان قرار دهد.

خبر
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معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان گفت: 
پیاده روی اربعین یک حرکت مردمی است، لذا باید 
اصل حرکت پیاده روی اربعین حفظ و دستگاه های 

اجرایی تسهیل گر و آن را تبدیل به یک ساختار دولتی نکنند. 
محمد رضا جانثاری در نشست ستاد اربعین اصفهان با اشاره به اینکه 
برای سال آینده باید برنامه ریزی های دقیق و منسجمی برای برگزاری 
هر چه باشکوه تر اربعین پیش بینی شود، اظهار داشت: اربعین از اصل 
مردمی است و باید مردمی هم باقی بماند و نباید به پیاده روی اربعین 
نگاه ساختاری و دولتی شود بلکه باید ساختار دولتی برای مردم تسهیل 

گر و در واقع رفع موانع و مشکل کند.
وی افــزود: ما نباید نگاه انتفاعی به این مســئله داشــته باشــیم بلکه 
همواره تسهیل امور را باید بر عهده بگیریم زیرا اصل آن با مردم است اما 

روانسازی و دعوت از مردم با ساختار دولتی است.
کید کرد: دستگاه های  معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان تا
اجرایی به دنبــال حــذف و محدود کــردن زائــران پیــاده روی اربعین 
نباشند و از ظرفیت های موجود استفاده و نیز از فرصت های بالقوه نیز 

در این راه بهره ببرند.
وی ادامــه داد:حماســه اربعیــن یــک همایش جهانــی اســت و تمام 
دستگاه های صهیونیستی و آمریکایی تالش خود را کردند که در این 

شرایط کرونایی این همایش دیده و پیام آن شنیده نشود.
جانثاری با بیان اینکه دشمن در تالش است که از اربعین فاصله بگیرند، 
افزود: مردم باید امام حسین)ع( را بشناسند تا امام زمان)عج( عصر را  
درک کنند و انقالب حضرت مهدی)عج( ریشه در همین برنامه های 

جمعی اربعین دارد.
معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان تصریح کرد: سال به سال 
فشار از تحریفات اربعین زیادتر و بدخواهان بیشتر هزینه  می کنند تا فکر 
اسالم اصیل ناب را مخدوش کنند لذا  ما باید تالش کنیم تا  این همایش 

بین المللی محفوظ و به هدفش نزدیکتر شود.
وی با اشاره به قوت تشکیل کمیته های زیر مجموعه ستاد اربعین 
اســتان اصفهان، بیان داشــت: ســال آینــده باید تــالش کنیم که 
چندین میلیون بیشتر زائر پیاده روی اربعین به این جمع اضافه 
کنیم و کمیته های ســتادی باید ظرفیت های خــود را حداقل ۵۰ 

درصد افزایش دهند.
جانثاری گفت: انتظار داریم کمیته های مربوطه عالوه بر فراهم کردن 
گانه آسیب شناسی کنند و تا قبل  زیر ساخت ها کیفیت را نیز به طور جدا

از شروع ماموریت اعالم آسیب  و برای حل  و رفع  اشکال اقدام شود.
وی همچنین از اســتقبال زائران اصفهانی از دو مرز مهران و شلمچه 
کنون معاونت عمرانی باید روی ظرفیت  نفطه صفر  خبرداد و افزود: از ا
مرزی برنامه ریزی و از مرز هایی که برای زائران اصفهانی جذابیت دارد 

برنامه ریزی و ایجاد زیرساخت کند.
معاون سیاســی و امنیتی اســتانداری اصفهان همچنین پیشنهاد 
استفاده از ظرفیت هواپیمایی نیروهای مسلح، فعال شدن کمیته 
محتوایی اربعین، سهولت در صدور روادید در استان، تقلیل هزینه های 
سفر و کاهش سهم مردمی را مطرح کرد. سید مجتبی ایزدی رییس 
ستاد اربعین استان اصفهان نیز در این نشست با اشاره به اینکه این 
سومین جلسه ستاد اربعین جهت آمادگی شکوهمند مناسک اربعین 
حسینی است، اظهار کرد: سال آینده دهه محرم در اواسط مرداد ماه و 
کنون فرصت مناسبی برای  اربعین حسینی  2۶ شهریور ماه است که از ا

آمادگی همه جانبه برای برگزاری اربعین وجود دارد.
وی با اشاره به دستور العمل ســال ۹۷ و نیز مصوبات ستاد ملی کرونا 
طی دو سال گذشته افزود: متاسفانه به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح 
جمعیت قابل مالحظه ای در سال جاری خارج از چارچوب مرز مهران 

و شلمچه از مرز عبور و دچار مشکالتی شدند.
رییس ستاد اربعین استان اصفهان تصریح کرد: در سال ۹۸،  ۳۰۶ هزار و 
2۰۷  نفر در سامانه حج و زیارت جهت پیاده روی اربعین ثبت نام کردند 
که بیش از 2۷۰ هزار نفر آنها از 2۳ شهرستان استان اعزام شدند که کاشان 
بعد از اصفهان بیشتر متقاضی را داشته و استان اصفهان نیز در همان 

سال رتبه سه اعزام کشوری را به خود اختصاص داد.
وی ادامه داد: باید برنامه ریزی های اعزام اربعین سال 1۴۰1 به نحوی 
باشد که حداقل ۴ الی ۵ میلیون زائر از ایران به کشور عراق عزیمت و سهم 
استان اصفهان زیاد باشد. البته موارد بهداشتی به دلیل فصل تابستان 

و بیماری های انگلی و عفونی باید مد نظر قرار بگیرد.
ایزدی خواســتار همــکاری کمیته های 1۳ گانه ســتاد اربعیــن و رفع 
مشــکالت زیر ســاختی و حمل و نقل جاده ای و بهداشــتی از تامین 
آب گرفته تا تست کرونا را از موارد مهم برای برگزاری ستاد اربعین آتی 

برشمرد.

خبر

رئیــس اداره آمــوزش و پــرورش خوانســار گفت: 
پیشــرفت ســاخت این مدرســه با ســهم اعتبار 
خیر انجــام شــد اما بــه دلیل کمبــود اعتبــارات 
سازمان نوســازی مدارس نیمه تمام ماند که با 
پیگیری هایــی که صــورت گرفت، ســه میلیارد 
تومــان اعتبــار بــرای مدرســه حقی جذب شــد 
امــا بــرای تکمیل بــه ســه میلیــارد تومــان دیگر 

نیاز است.
ناصر عصاری با اشاره به ساخت مدرسه حقی با 
مشارکت خیر این بنا و سازمان نوسازی مدارس، 
اظهــار کــرد: پیشــرفت ســاخت این مدرســه تــا 
سهم اعتبار خیر انجام شد، اما به دلیل کمبود 
اعتبارات سازمان نوســازی مدارس نیمه تمام 

ماند.
وی افزود: امسال با پیگیری هایی که در سازمان 
نوسازی مدارس کشور و معاون پارلمانی وزارت 
آموزش و پرورش با همکاری نماینده شهرستان 
در مجلس انجام دادیم مبلغ سه میلیارد تومان 
اعتبــار جــذب شــده، امــا بــرای تکمیل به ســه 

میلیارد تومان دیگر نیاز است.

رئیس اداره آموزش و پرورش خوانسار با اشاره به 
وجود ۴۷ واحد آموزشی در شهرستان خوانسار، 
گفــت: ۷۰ درصد مدارس شهرســتان بیــن ۴۰ تا 
۶۰ ســال قدمت دارند و یکی از دالیل مهم عدم 
ساخت و یا نوسازی مدارس شهرستان کاهش 
جمعیــت دانش آموزی بــه یک چهــارم در دهه 

1۳۷۰ بوده است.
عصاری گفت: بیشتر مدارس شهر و روستای این 
شهرستان استاندارد سازی و مجهز به سیستم 
گرمایــش مرکــزی اســت و امســال نیز ســه واحد 
آموزشی توسط سازمان نوسازی در حال تجهیز 

است.

 رئیــس بیمارســتان شــهید بهشــتی اردســتان 
گفــت: ۷۰ درصــد افــرادی کــه در بیمارســتان 
اردستان بستری و یا در بخش مراقبت  های ویژه 
کسن نزده اند و یا مراحل  بستری می شوند یا وا

کسیناسیون خود را تکمیل نکرده اند. وا
علی صادقی اظهار کرد: با توجه به اینکه مدت ها 
از شــیوع ویــروس کرونــای امیکــرون در کشــور 
می گذرد، هنوز به اوج پیک ششم نرسیده ایم و 
احتماال هفته های آینده به این پیک می رسیم.

وی بــا بیان اینکــه در حــال حاضــر بســتری و 
ترخیصی های بیماران کرونایی در بیمارستان 
اردستان یک اندازه شــده است، گفت: با توجه 
به اینکه برآورد می شود پیک امیکرون تا اواسط 
فروردین مــاه ادامــه داشــته باشــد، تمــام کادر 
درمان و بخش های بیمارستان شهید بهشتی 

اردستان در آماده باش کامل هستند.
رئیس بیمارستان شــهید بهشــتی اردستان با 
کسیناســیون کرونا در  اشــاره بــه تاثیرگــذاری وا
کسیناســیون در مقایســه  کشــور، گفت: تاثیر وا
پیــک دلتــا بــا امیکــرون بســیار مشــهود بــوده، 
به طوری کــه فوتی هــای بســیار کمتــری پیک 

ششم نسبت به پیک پنجم داشته است.
صادقی بــا بیان اینکــه ۷۰ درصــد افــرادی که در 
بیمارســتان اردســتان بســتری و یــا در بخــش 
کسن  مراقبت های ویژه بستری می شــوند یا وا
کسیناسیون خود را تکمیل  نزده اند و یا مراحل وا
نکرده انــد، گفــت: هنــوز برخــی از خانواده ها به 
کســن زدن و شــایعاتی کــه در ایــن  اشــتباه از وا

خصوص مطرح می شود، می ترسند؛ در صورتی 
کسیناسیون در کشور را  که مشاهده آمار تاثیر وا

بسیار موفق بیان می کند.
مراجعه کودکان تا ۴۰ درصد افزایش یافته است

کنــون مشــاهده می شــود شــیوع  وی گفــت: ا
کرونای امیکــرون در اطفــال و نوجوانان بســیار 
زیاد است و مراجعه  کنندگان این گروه سنی در 
بیمارستان اردستان نسبت به گذشته ۴۰ درصد 

افزایش داشته است.
رئیــس بیمارســتان شــهید بهشــتی اردســتان، 
تصریح کرد: مشکلی که در حال حاضر مشاهده 
می شود، ساده انگاری مردم اســت. بازدیدهای 
میدانــی نشــان می دهــد کــه ۶۰ درصــد از مــردم 
شهرستان اردستان اصال ماسک نمی زنند و عادی 

انگاری به طور عجیبی در حال افزایش است.
صادقی بــا بیان اینکه مهم ترین مســئله ای که 
می تواند ما را به خطر اندازد همین عادی انگاری 
است، خاطرنشان کرد: بعضا مشــاهده کردیم 
کــه افــراد در رفــت و آمدهــای خــود بــه ادارات و 
خریدهای روزمره خود فاصله گذاری اجتماعی 

را رعایت نمی کنند و ماسک نمی زنند.
کید بر قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا  وی با تا
در جامعــه، گفــت: بــه نظــر می رســد همچنان 
باید از حضــور در تجمعات غیرایمن و سربســته 
خودداری شــود و حتی االمکان مسافرت های 
غیرضروری و برگزاری های جلسات هوشمندانه 

برگزار شود.
رئیس بیمارستان شــهید بهشــتی اردستان با 
اشاره به تعطیلی کالس های حضوری مدارس 
ابتدایی در شهرهای اردستان و مهاباد، گفت: 
با توجه بــه ماهیتی کــه در نوع امیکــرون وجود 
کــودکان  دارد، بیــش از 2۰ درصــد مبتالیــان 
هستند، غیرحضوری کردن مدارس مخصوصا 
در دوره ابتدایی اقدام درست و به جایی بود که 
امیدواریم مابقی مدارس نیز این رویه را انتخاب 

کنند.

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اسالمی گفت: اصفهان یک شــهر میراثی است 
و بدین سبب معضل پدیده فرونشست در آن 
یک معضل ملی است و تمامی مسووالن در این 

زمینه رسالت تاریخی دارند.
کنون در سطح  عباس مقتدایی افزود: آنچه که ا
ملی باید به آن توجه شود این است که اصفهان 
ابنیه تاریخی و آثار ارزشمند و گرانبهایی دارد که 
هرگونه فرونشست می تواند به آنها لطمه بزند و 
خسارت های جبران ناپذیری ایجاد کند بنابراین 
همه مسووالن در این باره باید وارد عمل شوند.

وی اظهار داشت: با توجه به بافت تاریخی این 
اســتان و آثار مشــهور ثبت شــده، باید موضوع 
فرونشست با دقت، جدیت و مسوولیت پذیری 

بیشتری دنبال شود.
رییس مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان 
افــزود: بر این اســاس نبایــد فرونشســت زمین 
در اصفهــان،  به شــوخی و بی تفاوتــی گذرانده 
شــود، بلکه ایــن مســاله از موضوعــات بســیار 
کــه در ســال های آتــی و بــرای  مهمی اســت 
نســل های آینــده هــم اثرگــذار اســت و هرگونــه 
بی دقتــی امــروز مــا می توانــد خســارت ها را 
مضاعف کند و از  ســویی اقدامــات ما می تواند 

آسیب های آینده را کاهش دهد.
وی یــادآور شــد: در  این بــاره بــا مســووالن ملی 
مکاتباتی انجام شــده و در نتیجه آن مقرر شــد 
تا مدیریــت موضوع فرونشســت در اصفهان با 

جدیت انجام شود.
مقتدایی افزود: دستورات کشــوری در نتیجه 

همیــن مکاتبــات اخــذ شــده و  جلســه ای هم 
با حضــور اعضای مجمــع نمایندگان اســتان و 
مســووالن اســتانی از جمله اســتاندار تشکیل 
شــد کــه یکــی از محورهــای اصلــی آن موضوع 

فرونشست زمین بود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین این موضوع در 
مجمع نمایندگان شهرستان با مسوولیت بنده 
در باالترین سطح دنبال می شود  و موضع ما در 
قبال این پدیده مخرب جدی است زیرا  حرف 
جدی فرونشست را نباید شوخی بگیریم بلکه 
باید ایــن موضــوع بــا مســوولیت پذیری کالن 

دولت خاتمه یابد.
بر اساس آمار و اطالعات سازمان زمین شناسی 
در ســال ۹۵ فقط 2 درصد از مســاحت  اســتان  
اصفهان با فرونشست زمین مواجه بود در حالی 
کنون  که بر اســاس نتایج آخریــن مطالعــات، ا
حدود 1۰ هــزار کیلومتــر مربع یعنــی 1۰ درصد از 
ک این پدیده  مساحت استان  در شرایط خطرنا

قرار گرفته است.
اســتان اصفهان حدود پنج میلیون و ۳۰۰ هزار 

نفر جمعیت دارد.

رئیس اداره آموزش و پرورش خوانسار:

تکمیل مدرسه حقی خوانسار ۳ میلیارد تومان نیاز دارد

رئیس بیمارستان شهید بهشتی اردستان خبر داد:

کسن نزده اند ۷۰ درصد افراد بستری در بیمارستان وا

نماینده مجلس: 

فرونشست زمین در اصفهان معضل ملی است

خبر خبر

از  اصفهــان  انتظامی اســتان  فرمانــده 
دســتگیری زن کالهبــرداری خبــر داد که با 
ترغیب شــهروندان بــه ســرمایه گــذاری در 
زمینــه واردات، بالــغ بــر 1۵۰ میلیــارد ریــال 

کالهبرداری کرده بود. 
ســردار محمدرضــا حیــدری، بــا اعالم ایــن 
امنیــت  پلیــس  مامــوران  گفــت:  خبــر 
عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
با رصــد هوشــمندانه فعالیت شــرکت های 
کــه مدیرعامــل و  تجــاری دریافتنــد زنــی 
مؤســس ۳ شــرکت تجاری اســت، از طریق 
گهی در ســایت دیوار کاربران را فریب  ج آ در
داده و بابــت ســرمایه گذاری در واردات کاال 
مبالغ هنگفتی را از آنان در خواست می کند.

وی افــزود: در بررســی های صــورت گرفتــه 
مشخص شــد شــرکت های تأســیس شده 
توسط این زن همگی صوری بوده و از زمان 
کنون هیچ گونه فعالیتی در  تاسیس آنها تا

زمینه واردات کاال نداشته است.
فرمانده انتظامی استان اصفهان در ادامه از 
شناسایی ۸ مال باخته در این پرونده خبر 
داد و گفت: ایــن زن بــا ترفندهــای خاصــی 
قربانیــان خــود را فریــب داده و بالــغ بــر 1۵۰ 

میلیارد ریال از آنان کالهبرداری کرده بود.
ســردار میرحیــدری گفــت: بــا اطالعــات به 
ویــژه  به صــورت  موضــوع  آمــده  دســت 
گرفــت و در نهایــت  کار قــرار  در دســتور 
بــا هماهنگــی مقــام قضائــی، شــرکت های 
تحت پوشــش متهم توســط ماموران اداره 
کــن عمومی بــه صــورت آنــی  نظــارت بــر اما

پلمب شدند.
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه متهم 
پس از پلمب شــدن شــرکت هایش متواری 
شــده و در یکــی از شهرســتان های اســتان 
مخفی شــده بود، گفت: ســرانجام با تالش 
شــبانه روزی و جســتجوهای هوشمندانه 
مامــوران وی دســتگیر و بــه همــراه پرونده 
برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع 

قضائی شد.
انتظامی اســتان  از فرماندهــی  نقــل  بــه 
اصفهــان، ســردار میرحیــدری ادامــه داد: 
گرفتــه مشــخص  در تحقیقــات صــورت 
شــد، متهــم پــس از پلمــب شــرکت های 
تحت پوشــش خــود در اصفهان، اقــدام به 
راه انــدازی شــرکت دیگــری در تهــران کرده 
گهــی در ســایت  ج آ و مجــددا از طریــق در
دیوار مردم را برای سرمایه گذاری در شرکت 
مذکور ترغیب کــرده، که در این راســتا تمام 
گهی هــای وی در ســایت دیوار حــذف و از  آ
وقوع کالهبرداری های دیگر جلوگیری شد.

بــا  اصفهــان  انتظامی اســتان  فرمانــده 
بیان اینکــه تحقیقــات در خصــوص جرایم 
و کالهبرداری هــای ارتکابــی توســط متهم 
کان توســط کارشناســان پلیــس ادامه  کما
کــرد: از شــهروندان  دارد، خاطــر نشــان 
کــه بــه  تبلیغــات در فضــای  می خواهیــم 
مجــازی اعتماد نکرده و ســرمایه های خود 
را به راحتی در اختیار دیگــران قرار ندهند و 
قبل از هرگونــه ســرمایه گذاری و معامله ای 
حتما در مورد قانونی بودن شرکت، سوابق 
و اعتبار آن تحقیق کــرده و بــا مراجع معتبر 
و قانونی مشــورت کنند تــا در دام این گونه 

افراد نیفتند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی 
 اســتان اصفهان از کاهش دوره آمــوزش رزم 
مقدماتــی مشــموالن پایه خدمتی اســفند 

ماه خبر داد. 
مهــرداد پناهپوریــان گفــت: بنابــر ابالغیــه 
معاونت تربیت و آموزش ستاد کل نیرو های 
مســلح و در جهت اجــرای مصوبات قــرارگاه 
بهداشــتی امام رضــا )ع( بــا توجه به شــیوع 
ویروس امیکرون و همچنین نزدیک شدن 
به فروردین ماه و شــروع ماه مبــارک رمضان 
دوره آموزش رزم مقدماتی برای مشــموالن 
پایه خدمتی اسفند ماه از دو ماه به یک ماه 

کاهش یافت.
بنابــر تصیــم قــرارگاه بهداشــتی امــام رضــا 
)ع( ســتاد کل نیرو هــای مســلح جمهــوری 
اســالمی ایران در ســال 1۴۰۰ مــدت دوره 
آموزشی رزم مقدماتی مشموالن پایه خدمتی 
اســفند مــاه ۴ هفتــه تعییــن شــده و پــس از 
طی این دوره مشموالن برای ادامه خدمت 
مقدس سربازی به یگان های مشخص شده 

اعزام می شوند.
کسن کرونا را تزریق   تمامی مشموالن باید وا
کنند، مشموالن پایه خدمتی اسفند ماه 1۴۰۰ 
بایستی حتما هنگام اعزام به خدمت مقدس 
کسیناسیون خود را همراه  سربازی کارت وا

داشته باشند.

زن کالهبردار 
در دام پلیس افتاد

کاهش دوره آموزشی 
سربازان 

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان:

مردمی بودن اصل حرکت پیاده روی اربعین نباید خدشه دار شود
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5 2۰ فوریه     2۰22 رفهنگ
معلولیت در قاب سینما

افراد دارای معلولیت با محدودیت ها 
و شــرایط ویــژه ای در زندگــی خــود 
روبه رو هســتند، اما این موضوع به 
معنی ناتوان بودن این قشر از جامعه نیست. معلوالن 
بخــش قابل توجهــی از جمعیــت هــر کشــور به شــمار 
می روند و سینما می تواند یکی از ابزار تأثیرگذار برای بیان 

دغدغه های آن ها باشد.
چندسالی می شود که جشنواره بین المللی فیلم پرواز 
گاهی رســانی و فرهنگ ســازی در مورد  بــا محوریــت آ
نیازها، ویژگی هــا، مشــکالت افــراد دارای معلولیت و 
همچنین نمایش توانمندی این افراد در عرصه های 
مختلف تهران برگزار شده است. در پنجمین دوره این 
جشــنواره نیز بــه دبیــری محمدرضــا شــرف الدین در 
فرهنگ سرای اندیشــه، ۶۶ فیلم داستانی، مستند، 
پویانمایــی و تجربــی و پنــج فیلم نامــه راه یافتــه بــه 
بخش های رقابتی و همچنین 1۰ فیلم از ایران و ســایر 
کشــورهای جهان در بخش غیررقابتی جشــنواره، به 
نمایش درآمدند. تعدادی از این فیلم ســازان در حال 
آماده سازی فیلم های بعدی خود برای این جشنواره 
در سال آینده هستند و همین موضوع بهانه گفت وگو 
با مهدی محمدمهدی فکریان، رایحه مظفریان و فریبا 
عرب شــد که پنج اثر منتخب حاضر در پنجمین دوره 

رویداد سینمایی پرواز، ساخته آن ها است.
         مهم ترین دغدغه بعد از نوشتن 

فیلم نامه، حامی مالی است
فیلم کوتاه »بخشــش« عنــوان بهترین اثــر تجربی در 
جشــنواره فیلــم پــرواز را بــه دســت آورد. ایــن فیلم به 
نیازهای کودکان ناشنوا و تأثیر شنیدن روی زندگی آن ها 
می پردازد و سعی دارد اهمیت کمک به این معلولین 
را برای تهیه سمعک به تصویر بکشد. فیلم بخشش 
توسط مؤسسه رویش رسانه، به نویسندگی و کارگردانی 
محمدمهدی فکریان و تهیه کنندگی محسن مشرقی 
تولید شده است. از سایر عوامل این فیلم نیز می توان 
به حمیدرضا فرهادی به عنوان مسئول روابط عمومی، 
ســیدرضا ســعیدزاده در بخــش گرافیــک، ســیدعلی 
گــذاری، علی  بنی هاشــمی در بخش صدابردار و صدا
ظاهری در بخش تدوین و اصالح رنگ و نور اشاره کرد.

محمدمهدی فکریــان کارگردان این اثر ضمن اشــاره 
به دشــواری جــذب مخاطــب در فیلم هــای حــوزه 
معلولیــت و اهمیــت جشــنواره فیلــم پــرواز، گفــت: 
فیلم هایی کــه به موضــوع خاصــی ماننــد معلولیت 
می پردازند عموما کمتر دیده می شوند و بستر مناسبی 
برای پخش ندارند، ضمن این که به سختی مخاطب 
هدف خود را پیدا می کنند، به همین خاطر جشنواره 
پرواز برای من و گروهم بستر مناسبی بود تا بتوانیم فیلم 

را به مخاطب هدف و خاص خود عرضه کنیم.
فکریــان افــزود: وجــود چنیــن جشــنواره هایی باعث 
تشویق فیلم ســازان برای ســاخت آثار هنری خواهد 
گر صرفا فعالیت های مســئولین جشــنواره  شــد، اما ا
به ایام برگــزاری آن معطوف باشــد، رســیدن به هدف 
که بــرای یک  نهایــی آن امکان پذیــر نخواهد بــود چرا
فیلم ســاز مســتقل مهم ترین دغدغه بعد از نوشــتن 
فیلم نامه، پیدا کــردن حامی مالــی برای ســاخت آن 
اســت و هنگامی که شــخص یا ارگانی بــرای حمایت از 
فیلم نامه هایــی با موضــوع معلولیت وجود نداشــته 

باشد، مسیر فیلم سازی او با مانع روبه رو خواهد شد.
این کارگردان ادامه داد: قطعا عالقه شخصی من این 
است که فیلم های بیشتری در این حوزه بســازم، اما 
نهادهای حامی و یا سفارش دهنده ها در ادامه مسیر و 

چگونگی آن تأثیرگذار خواهند بود.
         مستندسازی به امکانات و بودجه های 

سنگین نیاز دارد
فیلم مســتند »آفریده« بــا محوریت زندگــی »جمیله 

آفریده« مادر دختر جوانی به نام »نازنیــن ابوالوردی« 
است که به سندروم آشر مبتال است. سندروم آشر یک 
بیماری ژنتیکی است که هم بر شنوایی و هم بر بینایی 
فرد تأثیر می گذارد. در این مستند بخشی از مجموعه 
فعالیت های این مادر برای حضور نازنین میان جامعه 
در 2۶ سال گذشته به صورت بسیار خالصه و در مدت 
٣٨ دقیقه بــه نمایش درآمده اســت. این مســتند به 
کارگردانی رایحه مظفریان ساخته شده و کامیار بهبهانی 
گذار آن است، همچنین حمید فنایی تدوین و  صدا

زهرا دشت بشی تصویربرداری آن را به عهده داشت.
کارگردان فیلم مستند »آفریده« با اشاره به چالش های 
مضاعف مبتالیان به چند معلولیتی گفت: فیلم آفریده 
از آنجایی که با سندرم آشــر به عنوان یکی از انواع چند 
معلولیتی نادر مواجه بود که بسیار کم به آن پرداخته 
شــده اســت در این جشــنواره شــرکت کــرد و به عنوان 

بهترین مستند این جشنواره شناخته شد.
کید بــر اهمیت جشــنواره فیلم پــرواز و  مظفریان بــا تأ
پیشــرفت آن در مقایسه با ســال های گذشــته افزود: 
جشــنواره فیلم پرواز تنها رویداد ســینمایی است که 
نگاه خاص و ویژه ای به افراد دارای معلولیــت دارد و از 
کنون که پنجمین سال برگزاری آن نیز برگزار شد  ابتدا تا
پیشرفت های قابل توجهی داشته است. در این دوره 
برای اولین بــار داوری جشــنواره به عهده افــراد دارای 
معلولیت بود و حتی بخش ویژه ای را برای کارگردانان 
و هنرمندان توان خواه ایجاد کردند. این پیشرفت ها 
نشان دهنده ایده های ناب و اقدامات مثبتی است تا 
معلوالن در جامعه به جایگاهی دست پیدا کنند که 

شایستگی آن را دارند.
وی افزود: برگــزاری جشــنواره فیلم پرواز موجب شــد 
تا مــن برای بــه تصویر کشــیدن دغدغه های خــود در 
حــوزه معلــوالن و عملــی کردن ایده ها برای ســاختن 
فیلم مســتند در ایــن حــوزه عالقه منــد شــوم و مایل 
هســتم در آینــده به ایــن حــوزه بیشــتر بپــردازم، امــا از 
کــه مستندســازی بــه امکانــات و بودجه هــای  آنجا
سنگین نیاز دارد به همین دلیل بسیاری از کارگردانان 
و مستندسازان در این زمینه راه های بسیار سختی را 
طی می کنند و من نیز از این شــرایط مستثنا نیستم. 
به رغم این که ایــده و عالقه منــدی بــرای پرداختــن 
بیشــتر به حوزه معلولیت در فیلم های بعــدی را دارم 
و در حال حاضر نیز در مرحله پیش تولید هســتم و به 
حمایت نیاز دارم اما متأسفانه تا این لحظه نتوانسته ام 

حامی مناسبی پیدا کنم.
کارگردان فیلم آفریده اضافه کرد: امیدوارم بتوانم صدای 

کودکانی باشم که مبتال به سندرم آشر هستند. امیدوارم 
جمیله آفریده بتواند دستاوردهای خود را ثبت کند و 
برای کودکانی که در آینده با این سندرم به دنیا خواهند 
آمد نوری باشد. امروز جامعه جهانی به سمتی می رود 
که دختران را به ادامه تحصیل و مدرسه رفتن تشویق 
می کند و هیچ تفاوتی بین افراد دارای معلولیت یا فاقد 
معلولیت قائل نمی شــود. آفریــده هم نه تنهــا از هیچ 
تالشی برای سوادآموزی و تحصیل دانشگاهی نازنین 
فروگذار نکرد بلکه حتی این مادر و دختر باهم به کالس 
سفالگری می روند و همچنان در حال یادگیری و کسب 

تجربیات جدید هستند.
         ضرورت پرداختن به موضوع معلولیت 

در سینما
»تنهــا نخواهــم مانــد«، »چپ دســت« و »آشــیانه 
خالی«، سه فیلم دیگر در جشــنواره پرواز بودند که به 
تهیه کنندگی فریبا عرب از ســوی شــرکت ســینمایی 
chosen image ســاخته شــده اند و در هــر ســه فیلــم 
بــه شــرایط و توانایــی جســمانی متفــاوت معلولینی 
اشاره شده که همراه با سایر مردم زندگی می کنند؛ در 
فیلم »تنها نخواهم ماند« موضوع نابینا دو مــرد و زن 
موردتوجــه اســت، در فیلــم »چپ دســت« کودکی با 
معلولیت جسمی و ذهنی حضور دارد و در فیلم »آشیانه 
خالی« نیز از سه نفر از سالمندان صحبت شده است که 
به دلیل شرایط جسمانی خود در خانه سالمندان به سر 
می برند. فیلم »تنها نخواهم ماند« بر روی موضوع اهدا 
عضو پس از مرگ مغزی و تصمیم گرفتن در لحظه برای 
انجام این عمل متمرکز شده است. در این فیلم تمرکز بر 
یک زوج سالمند روستایی است که فرزندشان دچار 
حادثه می شود و در این فیلم گام به گام برای هر تصمیم 
با این والدین همراه می شویم. این فیلم به کارگردانی 
یاســر طالبی و تهیه کنندگی فریبا عرب بر اســاس یک 
داستان واقعی، ساخته شده و جایزه بهترین کارگردانی 

را از آن خود کرده است.
تمرکز اصلی فیلم »آشیانه خالی« بر مسائل و مشکالتی 
است که ســالمندان پس از ترک فرزندان و تنها شدن 
با آن روبه رو هستند و ممکن اســت گذرشان به خانه 
ســالمندان بیفتــد. از این رو ایــن فیلــم بــه مســائل و 
مشــکالت قشــری از جامعــه می پــردازد کــه روزبــه روز 
جمعیت آن ها در کشور بیشتر می شــود. این فیلم به 
کارگردانی فریبا عرب ساخته شد و جایزه بهترین فیلم 
پنجمیــن دوره جشــنواره پــرواز را دریافت کــرد. فیلم 
»چپ دست« بر روی زندگی، مسائل و گرفتاری هایی 
است که زنان سرپرست خانوار برای مدیریت و تأمین 

خانواده خود با آن روبه رو هســتند که به ناچار ممکن 
است تن به مشکالت به خصوصی بدهند که به شرایط 
نابســامان فعلی زندگی آن ها دامن بزند. این فیلم به 
کارگردانی و نویسندگی نسرین محمدی و تهیه کنندگی 
فریبا عرب و بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده 
و در پنجمیــن جشــنواره فیلــم پــرواز جایــزه بهتریــن 

فیلم برداری را از آن خود کرد.
فریبا عرب ضمــن قدردانــی از یاســر طالبــی به عنوان 
معلمی توانمند که فیلم آشیانه خالی را با کمک او تولید 
کید بر شــرکت مجدد در دوره بعدی  کرده اســت و با تأ
جشنواره پرواز گفت: بدون شک برای ســال آینده در 
جشنواره فیلم پرواز شرکت خواهم کرد و هدف ما این 
است که با فیلم های مستندی که می سازیم حرف ها 
و مشکالت این گروه از مردم را به جامعه نشان دهیم و 

پیام آن ها را از طریق فیلم منتقل کنیم.
همچنین فرزاد حســنی مدیر روابط عمومی شــرکت 
ســینمایی chosen image نیــز با اشــاره بــه هدف این 
شرکت از تولید محصوالت سینمایی در حوزه معلوالن 
و شــرکت مجدد در جشــنواره فیلم پرواز اظهار کــرد: از 
که به حوزه زندگــی افراد توان خــواه دغدغه مند و  آنجا
عالقه مند هستیم بازهم در این زمینه فیلم خواهیم 
گر یک بار دیگر موضوع جاذب در این زمینه  ساخت و ا
پیشنهاد شود قطعا مایل به همکاری و شرکت مجدد 
در فستیوال فیلم پرواز هســتیم و برنامه ویژه ای برای 
که معتقدیم فستیوال های  آن خواهیم داشــت؛ چرا
تخصصی ازنظر کمی و کیفی می توانند بر کارگردانان و 

عوامل و گروه های مختلف تأثیر بگذراند.
حسنی با بیان اینکه معلولیت یک موضوع جهانی است 
کثر کشورهای جهان درصدی از جمعیت به نوعی  و در ا
با مشکالت و مسائل مربوط به معلولیت دست وپنجه 
نرم می کنند و از این معضالت رنج می برند، تصریح کرد: 
گر از حوزه مســئولیت های اجتماعی به این موضوع  ا
نــگاه کنیم توجــه به معلــوالن یــک وظیفه و رســالت 

اجتماعی است.
وی ادامه داد: به نظر من کســانی که در حوزه رسانه و 
گر به موضوع مسئولیت های  تولید فیلم فعالیت دارند ا
اجتماعی اعتقاد جدی داشــته باشند به این مسئله 
واقــف هســتند کــه پرداختــن بــه موضوعاتــی مانند 
معلولیت نه تنها مهم بلکه الزم است؛ بنابراین ما تمرکز 
ویژه ای روی این موضوع داریم و سعی می کنیم به دلیل 
تأثیرگذاری بیشتر برای همراه کردن جامعه، از دریچه 
دوربین و تصویر، مســائل و مشکالت قشــر توان خواه 

را بازگو کنیم.

سینما
بزرگ علوی از نویسندگان پیشــگام و رمان نویسی 
زبردســت بود که به دلیل آشــنایی با ادبیات غرب 
و ترجمه آثار نویســندگان مختلف، بر رمان نویسی 

فارسی بسیار تأثیرگذار بود. 
پدر مجتبی آقــا بزرگ علوی، ســید ابوالحســن نام 
داشــت و پدر بزرگش سید محمد صراف، نماینده 
نخستین دوره مجلس شورای ملی از شهر تهران و 
مادرش خدیجه قمرالسادات نوه مجتهدی به نام 
محمدحسین طباطبایی بود که حاصل ازدواج آن 
دو، سه دختر و سه پسر بود که مجتبی )بزرگ علوی( 

فرزند سوم آن دو محسوب می شد.
         طبقه بندی زندگی بزرگ علوی

ابوالحســن خان علــوی، پدر بــزرگ علوی در ســال 
1۳۰۳ خورشیدی همراه با پسران خود یعنی مرتضی، 
مصطفــی و آقابــزرگ به آلمــان مهاجــرت کــرد و به 
همین دلیل بــزرگ علوی در آلمان تحصیــل کرد و 
بعد از ایران بازگشــت به ایران، به تدریس در تهران 
و شیراز مشغول شــد و در کنار آن به نویسندگی نیز 
می پرداخت، اما پس از مدتی به تدریج تدریس را رها 
کرد و فقط نویسندگی می کرد. او بیش از چهار دهه از 
نیمه دوم سده بیستم را در آلمان زیست و به ترجمه، 

نقد و فرهنگ نامه نویسی پرداخت.
به طور کلی زندگی بزرگ علــوی را می توان به چند 
دوره طبقه بنــدی کرد: مرحله نخســت؛ تحصیل 
در آلمــان قبــل از جنــگ جهانــی اول، آشــنایی 
بــا رمانتیســم آلمانــی و آشــنایی بــا نویســندگانی 
مانند هاینریش هاینــه، هرمــان هســه، فئــودور 
کســیم گورکی، یوهان فردریک  داستایوسکی، ما
شیلر، برتولت برشت، برنارد شاو، آنتوان چخوف و 
ارنست فیشر. مرحله دوم؛ آمدن به ایران و آشنایی 
بــا جهان نگری هــای اجتماعــی و سوسیالیســم 
علمی. مرحله ســوم؛ ســردبیری مجله »پیام نو«، 
همکاری با مجالت »ســخن«، »مــردم«، نگارش و 
نشر داستان های رئالیستی، شرکت در فعالیت های 
اجتماعی و فرهنگی و مرحله چهارم؛ اقامت طوالنی 
در اروپا، بازگشت موقتی به ایران، عزیمت مجدد به 

اروپا و درگذشت در برلین.
         از ساالری ها تا چشم هایش

بزرگ علوی یکی از نویسندگان برجسته معاصر بوده 
که کتاب های برجســته ای ماننــد »ســاالری ها«، 
»ورق پاره های زندان«،  »نامه ها« و »پنجاه وسه نفر« 

را از خود به جا گذاشته است که نشان دهنده عمق 
نگاهش به شرایط جامعه دوران خویش بوده است.

علوی در داســتان های خود از نماد و نمادپردازی 
بــرای بیــان اوضــاع زمــان خــود بــه دفعــات بهــره 
بــرده اســت بیشــترین تأثیرپذیــری او در همــه 
آثــارش، از ادبیــات غربی به ویژه آثار روســی اســت. 
شــخصیت پردازی، رویدادپــردازی، توصیفــات و 
ابزاری که آن ها در اختیار دارند، در بیشتر آثار علوی 

دیده می شود.
کثر آثار او گونه ای رمانتیسم اجتماعی به چشم  در ا
می خورد که اوج آن را می توان در داستان »گیله مرد« 
دید. عشــق در آثــار علــوی ارزش و جایــگاه ویژه ای 
دارد و مضمون بیشتر داستان هایش از آرمان های 
سیاسی او الهام گرفته است. قهرمانان قصه هایش 
کامی هستند که  مانند خود علوی، انسان های نا
دور از وطن، در غربت و آوارگی به سر می برند. علوی، 
داســتان و آدم داستان را به سویی هدایت می کند 
که بتواند حرف خودش را بزند و نه حرف داستان را 

که این مسئله کار را به سمت تصنع می برد.
بزرگ علوی در ســال 1۳2۰ چاپ نخســت شاهکار 
خود با عنوان "چشم هایش" را منتشر کرد که حال و 
هوایی رمانتیک دارد و با مضامینی مرتبط با مسائل 
سیاسی و مبارزاتی نگاشته شده است. او در رمان 
چشــم هایش با پرداختن به بخشــی از زندگی یک 
هنرمند مبارز، گوشــه هایی از اوضاع ایران در دوره 
پادشــاهی رضاشــاه پهلــوی را روایــت می کنــد و به 
فعالیت هایی اشاره می کند که در آن سال ها برای 

مبارزه با پادشاهی او انجام می شد.
علوی بعد از پیروزی انقالب ۵۷ به ایران بازگشــت، 
اما بعد از مدتی به آلمان شرقی رفت و به علت سکته 
قلبی در بیمارستان فریدریش هاین برلین بستری 
شــد و ســرانجام بیست وهشــتم بهمــن 1۳۷۵ در 

برلین درگذشت.

ضبــط، میکــس و مســترینگ آهنــگ »پیامبــر 
بخشش« به خوانندگی و آهنگسازی پیام عزیزی 
در شــهر اســتانبول ترکیه به پایــان رســید و در روز 
کرم )ص( منتشر  می شود. مبعث حضرت رسول ا

آهنــگ »پیامبــر بخشــش« بــه خوانندگــی و 
آهنگسازی پیام عزیزی و تنظیم فردین الهورپور، 
همراه با شعری از شیوا فضل علی و با هنرنمایی 
نوازندگان سرشناس و چیره دست ارکستر ترکیه 
اســت که به ســفارش »ســتاد ملی صبر« )صلح، 
بردباری و رضایــت( بعد از پایــان مراحل میکس 
و مســترینگ تهیــه شــده اســت. این آهنــگ در 
کــرم )ص( رونمایی و  روز مبعث حضرت رســول ا

منتشر می شود.
پیام عزیزی خواننده موسیقی عرفانی کشور است 
کنون آهنگ های تأثیرگذار و ماندگاری را خلق  که تا
کرده و در اختیار عالقه مندان قرار داده است. او با 

خواندن آهنگ »پیامبر بخشش« به دنبال اهداف 
ارزشــمندی مانند ترویج امر پسندیده و نیکوی 
بخشش، آزادی زندانیان غیرعمد، برقراری صلح، 
بــرادری، رأفت، مهربانــی و نیکــوکاری در جامعه 
اســت تا مــردم، زندگی بهتــری را در کنــار یکدیگر 
که الگوی همه این صفات نیکو،  داشته باشند؛ چرا
حضرت محمــد )ص( اســت و مــردم باید پیامبر 

بخشنده را الگوی خود قرار دهند.
ایــن هفتــه، کلیپ ایــن اثــر موســیقایی نیــز بــه 
کارگردانی مقداد مؤمن نژاد فیلم برداری می شود 
کرم )ص( از طریق  و در روز مبعث حضرت رسول ا
رسانه های گروهی، سایت های معتبر موسیقی 

و فضای مجازی پخش خواهد شد.
پیام عزیزی آهنگ »پیامبر بخشش« را با همکاری 
تعدادی از نوازندگان سرشــناس موسیقی ترکیه 

خوانده است.

یادنامه ای برای بزرگ علوی؛

برای خالق "چشمهایش"

آهنگ »پیامبر بخشش« در عید مبعث منتشر می شود

مشاهیر

موسیقی

محمدمهــدی همــت، فرزند شــهید همــت در 
واکنش به برخی اخبار غیررسمی، شایعه نارضایتی 
کری از فیلم »موقعیت مهدی«  همسر شهید با
را تکذیــب کــرد. پــس از توفیق فیلم ســینمایی 
کران چهلمین جشنواره  »موقعیت مهدی« در ا
فیلم فجــر و بازخوردهای مثبتــی که این فیلم از 
منتقدان، داوران و مخاطبان این رویداد دریافت 
کرد، امروز شایعه ای مبنی بر عدم رضایت همسر 
کری در فضای مجازی منتشر  شــهید مهدی با
شد که محمدمهدی همت از پیگیری و تکذیب 

آن خبر داد.
         در متن توئیت محمدمهدی همت 

فرزند شهید همت آمده است:
»خبری مبنی بر نارضایتی همسر شهید مهدی 
کــری از فیلم ســینمایی »موقعیــت مهدی«  با
کــران عمومی فیلــم  و درخواســت جلوگیــری از ا
توسط ایشــان در برخی رســانه ها در حال انتشار 
می باشد. با ایشان صحبت کردم، خبر را تکذیب 
کردند و فرمودند: کاش ریشه این فتنه ها شناسایی 
شــود«.  ژیال شــاهی بازیگر نقش صفیه مدرسی 
کری در فیلم »موقعیت  همسر شهید مهدی با
گفت وگویــی از تعامــل  مهــدی« پیش تــر در 
کری  نزدیک هادی حجازی فر با همسر شهید با

کتر در فیلم سخن گفته بود. برای طراحی این کارا

رویداد نمایشگاهی هنرهای تجسمی"انسان 
معاصــر" از، 2۹ بهمــن در ســه گالــری اصفهــان 
برگزارشد.  رئیس هیئت مدیره انجمن هنرمندان 
نقاش اصفهان با اعالم این خبر درباره محتوای این 
نمایشگاه، گفت: آثار نمایشــگاه در زمینه های 
متفاوت طراحی، نقاشی، چیدمان و مجسمه و 
در تکنیک های متفاوت است همچنین آثاری 
در زمینه ویدئوآرت به دبیرخانه انجمن رسیده 
که در آینده نزدیک به نمایش گذاشته شد. جواد 
طاهــری ادامــه داد: فراخوان ایــن رویــداد مرداد 
1۴۰۰ اعــالم شــد و هنرمنــدان تــا 1۵ آذرمــاه برای 
آماده سازی و ارائه آثار خود فرصت داشتند. از این 
رو انجمن هنرمندان نقاش اصفهان در فاصله 
فراخــوان تا موعد تحویــل آثار اقــدام بــه برگزاری 
جلسات سخنرانی و گفت وگو پیرامون موضوع 
نمایشــگاه کرد. او گفت: تا نیمه دوم آذرماه 1۵۰ 
اثــر از 1۰۰ شــرکت کننده به صــورت مجــازی برای 
دبیرخانه نمایشگاه ارسال شد که از این تعداد، 
12۴ اثر از ۷۵ هنرمند به نمایشگاه راه یافت. رئیس 
هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش اصفهان 
در ادامه اظهار کرد: این آثار به مدت هشت روز از 
ساعت 1۶ تا 2۰ در سه گالری متفاوت به نمایش 
گذاشته شده  و عالقه مندان برای تماشای این 
آثــار می تواننــد از 2۹ بهمن تا ۶ اســفند به گالری 
دیــدار، واقع در خیابان توحید، خیابان شــهید 
قندی، کوچه شماره ۳، پالک ۶ همچنین انجمن 
هنرمندان نقاش اصفهان، واقع در گذر فرهنگی 
چهاربــاغ، مجموعــه هشــت بهشــت، ورودی 
قزلباش، طبقه پایین، واحد 11۷ و سالن آرین هنر 
واقع در خیابان اســتانداری، خیابان فرشادی، 

کوچه ۴، ساختمان آرین، واحد ۵ مراجعه کنند.

محمدمهدی همت خبر داد؛

تکذیب نارضایتی همسر شهید
کری از »موقعیت مهدی«  با

تجسم انسان معاصر

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

کبری  رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰۷۷۳۶ مورخ 1۴۰۰/۰۶/1۵ هیات دو آقای عبدالمجید ا
به شناسنامه شماره ۷۹2 کدملی 12۸۶۹۸۳۰۸۸ صادره اصفهان فرزند عباسعلی نسبت به 
ک شماره 11۸ فرعی از 1۴۹1۵ اصلی  ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 12۳/1۰ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و  واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
مع الواسطه از مالکیت رسمی مهدی زارعی موضوع سند 1۹۸۳۰ مورخ ۵2/11/1۵ دفترخانه 
گهی  گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آ ۸2 اصفهان وا
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان  می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/11/1۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: 

ک شمال اصفهان موسوی - 12۷1۳۷۹ / م الف 1۴۰۰/12/۰1 - رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
ک مورد تقاضا به شرح زیر  متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص  به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آ
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
ک محل تسلیم و پس از  گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امال اولین آ
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند. آرای شماره ۴2۴۳ و ۴2۴۴ مورخه 1۴۰۰/۰۸/2۷ آقای علی خزائیلی نجف 
آبادی فرزند رضا نسبت به سه دانگ مشاع و خانم بتول صالحی نجف آبادی فرزند محمد 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 1۷۰/1۳ مترمربع قسمتی 
ک شماره ۶۴۳   اصلی واقع در قطعه۴ بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضی  از پال

مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول 1۴۰۰/12/۰1 تاریخ انتشار نوبت دوم 
1۴۰۰/12/1۶حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسی12۷۷۶۷۳/  م الف

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

خ 1۴۰۰/1۰/11 خانم زهرا سعیدی خوندآبی به  رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰1۳۳2۷ مور
شناسنامه شماره ۶۰۹ کدملی 12۸۹۳2۵121 صادره اصفهان فرزند رحمت اله بصورت 
ک شماره 2۶۸ فرعی از ۴۵2 اصلی  ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ۷۵/۳۰ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی  واقع در اصفهان بخش 1۶ اداره ثبت اسناد و امال
موضوع سند انتقال ۹۸/۷/۳۰، 1۴۸۰۸2 دفتر ۹۸ اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند  در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آ
گهی به مدت دو  مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان 
پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/12/۰1، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/12/1۶ 

ک شمال اصفهان موسوی - 12۷۹۰۸2 / م الف رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

رای شماره 1۳۹۵۶۰۳۰2۰2۶۰۰۶2۰۳ مورخ 1۳۹۵/۰۳/2۵ خانم زهرا افتخاری به شناسنامه 
شماره ۶121۶ کدملی 12۸1۰۳۶۸11 صادره اصفهان فرزند ناصر در سه دانگ مشاع از 
ک شماره ۴۵ و 1۰۹ فرعی از 1۴۴۵۸  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۴۵/۹۵ مترمربع پال
ک شمال اصفهان مورد درخواست در  اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
ک بنام متقاضیان سابقه ثبت و صدور سند مالکیت مشاع دارد.  صفحه 1۷ دفتر 1۸۳ امال
رای شماره 1۳۹۵۶۰۳۰2۰2۶۰۰۶2۰2 مورخ 1۳۹۵/۰۳/2۵ آقای محسن دائی جعفری به 

شناسنامه شماره ۹۳1 کدملی 12۸۵۷۷۳۷21 صادره اصفهان فرزند محمدعلی در سه 
ک شماره ۴۵ و 1۰۹  دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۴۵/۹۵ مترمربع پال
ک شمال اصفهان  فرعی از 1۴۴۵۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
ک بنام متقاضیان سابقه ثبت و صدور سند  مورد درخواست در صفحه 1۷ دفتر 1۸۳ امال
گهی  مالکیت مشاع دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آ
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال  باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/12/۰1، 
ک شمال اصفهان  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/12/1۶ رییس اداره ثبت اسناد و امال

موسوی - 12۷۹۳۳۸ / م الف

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

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۵۰۷1، تاریخ: 1۴۰۰/۰۸/۰۳، جلسه هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1۳۹۰/۰۹/2۰ با 
کنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده  حضور امضا
کالسه 1۴۰۰11۴۴۰2۰۰۶۰۰۰۶۰۵ مربوط به تقاضای آقای/خانم شوکت رنجبر مبنی بر صدور 
ک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه  سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پال
ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای 
اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به 
تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل مع الواسطه از مالکیت علی حاج هاشمی 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 بررسی های محلی کارشناس که 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم  حکایت از عدم تعارض و بالمناز

شوکت رنجبر به شناسنامه شماره ۷۰۷ کدملی ۳11۰۴۷۹۴۰۰ صادره فرزند عباس نسبت به 
ک شماره ۳۴۳2 فرعی از ۸۷ اصلی  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1۰۸/12 مترمربع پال
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رأی خود را با حدود ذیل صادر 
ک ۸۷/1۳2۴، شرقا به طول  می نماید. شماال به طول ۴/1۸ متر دیوار به دیوار باقیمانده پال
ک ۸۷/12۸۴، جنوبا به  کی با پال 1۶/۳۹ متر و ۴/۵۴ متر اول دیوار است و دوم دیوار اشترا
طول ۴/۵۴ متر دیوار است به گذر، غربا در ۳ قسمت اول و دوم به طول های ۶/۴2 متر و 
۰/21 متر که جنوبیست درب و دیوار است به بن بست سوم به طول 11/۳۸ متر و چهارم 
ک 12۸۴/1، حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای  به طول ۵/۴۵ متر دیوار است به باقیمانده پال
ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 1۳ 
ک وفق مقررات پس از طی تشریفات  آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امال
ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/12/۰1، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/12/1۶ - رییس اداره ثبت 

ک خمینی شهر نبی اله یزدانی - 12۷۸۹۵۵ / م الف اسناد و امال

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰121۰2 مورخ 1۴۰۰/۰۹/1۳ هیات دو آقای حسین قربانی مزرعه 
به شناسنامه شماره ۵ کدملی ۵۶۵۹۶۰۸۰2۷ صادره اصفهان فرزند رضا بصورت ششدانگ 
ک شماره 1۳۳ فرعی از 1۴۹1۵ اصلی واقع  یکباب ساختمان به مساحت 1۸1/۰۵ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی  در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
موضوع سند انتقال 1۶۷۶۷ مورخ ۹۰/11/1۸ دفتر 1۷۳ اصفهان تایید گردید. لذا به منظور 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت  اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آ
گهی  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله 
ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/12/۰1، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/12/1۶ 

ک شمال اصفهان موسوی - 12۷۹1۴۷ / م الف رییس اداره ثبت اسناد و امال

آگهی

خبر

نمایشگاه



سال پنجم - شماره 1۳۵7

یکشنبه  1  اسفند 1۴۰۰ - 18 رجب 1۴۴۳

ورزش6 2۰ فوریه     2۰22
هوادار صفر- سپاهان صفر

 تقسیم امتیازات در بازی کسل کننده
دیدار تیم های هوادار و سپاهان با 

نتیجه تساوی به پایان رسید.
در چارچــوب رقابت هــای هفتــه 
هجدهم لیگ برتر فوتبال، تیم های هوادار و سپاهان 
در ورزشــگاه پــاس قوامیــن تهــران به مصــاف یکدیگر 
رفتند که این دیدار در نهایت با تســاوی بــدون گل به 

پایان رسید.
         شرح بازی:

دیدار در حالی آغاز شــد که در ابتــدای بازی این هوادار 
بود که بیشتر صاحب توپ و میدان بود و در 1۵ دقیقه 
ابتدایی کامال در نبردهای یک به یک و تصاحب توپ 
برتر بود، هرچند این برتــری با موقعیت خاصی همراه 
نشد تا اینکه در ادامه سپاهان نیز برای دقایقی موفق به 
گردان  بازیسازی و طراحی چند حمله شد که برای شا
ک، ثمری نداشت.  نویدکیا حمالت نه چندان خطرنا
بازی در نیمه نخســت بیشــتر متعادل و بــدون خلق 
موقعیت گل از سوی دو تیم همراه بود و چیزی که بیشتر 
از همه تکرار شد از دســت دادن توپ توسط بازیکنان 

بود که منجر به خراب شدن طراحی حمالت می شد.
در نیمه دوم ســپاهان بازی بهتــری از خود ارائــه داد و 
تقریبا با گذشــت 1۰ دقیقه از آغاز بازی کم کــم بر بازی 
مســلط شــد و بر خالف نیمــه اول بیشــتر توانســت با 
پاس های متعدد بازیسازی و خلق موقعیت کند. در 
اواســط نیمه دوم با تعویض های ســپاهان و به بازی 
آمدن بازیکنان تازه نفس تر شکل بازی سپاهان بهتر 
هم شــد اما نه به آن حد که بتوانند روی دروازه هوادار 

موقعیت جدی خلق کنند و دروازه این تیم را باز کنند.
بدین ترتیب ســپاهان باز هم امتیــاز از دســت داد تا با 
۳۳ امتیاز همچنان در رده سوم باقی بماند و احتماال 

اختالفش با صدر جدول و تیم دوم بیشتر هم شود.
         محرم نویدکیا:سپاهان از کورس عقب افتاد

ســرمربی تیم فوتبال ســپاهان گفت: تیم ما از کورس 
قهرمانی عقب افتاده و این مسئله باعث شده است تا 

استرس و فشار بیشتری داشته باشیم.

محرم نویدکیا بعد از تســاوی ســپاهان برابر هــوادار در 
هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال گفت: تــوپ روی هوا 
و درگیری هــا زیاد بود و این مســابقه کیفیــت فوتبالی 
زیادی نداشت. تیم ما نیم ســاعت آخر بهتر بازی کرد 
ولی یک بازی معمولی کم موقعیت با حواشی معمول 
فوتبال ایــران بــود. چیــز خاصــی کــه بخواهــم دربــاره 
فوتبالش نظر بدهم، نبود. سرمربی تیم سپاهان افزود: 
انتظارات از تیم ما باال بود. نیمه اول خیلی از بازیکنانم 
ناراضی بودم. کمی ترسو بازی کردیم. در نیمه دوم بهتر 
بودیم و موقعیت هایی داشتیم. نویدکیا خاطرنشان 
کرد: تمام تالشمان را می کنیم در نیم فصل دوم نقاط 
ضعفمان را پوشش بدهیم و امتیازات خوبی بگیریم 
ولی از کورس قهرمانی عقب افتاده ایم. این باعث شده 
بازیکنانمان فشار و استرس بیشتری داشته باشند. 
باید سازماندهی کنیم تا نتایج خوبی بگیریم. نمی شود 
خیلی هم توجیه کرد. باید امتیازات بهتری بخصوص 

در نیم فصل نخست کسب می کردیم.

         رضــا عنایتــی:از تســاوی برابــر ســپاهان راضی 
نیستم

سرمربی تیم فوتبال هوادار گفت: از کسب یک امتیاز در 
بازی مقابل سپاهان راضی نیستم.

رضا عنایتی سرمربی تیم هوادار در پایان این بازی گفت: 
شاید همه تصور کنند کسب یک امتیاز برابر سپاهان 
خوب اســت ولــی از این شــرایط بچه هــای تیمم اصال 
کش  راضی نیستم. در دیداری که تنها موقعیت خطرنا
در دقیقه ۹۰ برای تیم شما باشد، همان سه امتیاز است 

که با یک امتیاز عوض می شود.
وی ادامه داد: فقط از تالش بازیکنانم در این مسابقه 
راضــی هســتم. ســپاهان جــزو دو، ســه باشــگاه اول 
حرفه ای ایــران اســت. از نتیجــه اصال راضی نیســتم و 
توقعم از بچه هــا زیاد بــود. در نیمــه اول بر بــازی کامال 
مسلط بودیم ولی در نیمه دوم مصدومیت هم داشتیم 
و دروازه بان ما آسیب دید. دروازه بان ما ابتدا گفت که 
شرایطم خوب است ولی نمی توانست به بازی ادامه 

کید مجدد بر اینکه از کسب  بدهد. سرمربی هوادار با تا
یک امتیاز برابر سپاهان راضی نیســت، گفت: در نیم 
فصل اول هم بازی های خوبی انجام می دادیم و شاید 
از نظر نتیجه شرایطمان خوب نبود؛ با این حال هفته به 
هفته بهتر شدیم. عنایتی در خصوص چالشی که بین 
او و محرم نویدکیا سرمربی سپاهان در کنار خط ایجاد 
شده بود، گفت: چیز خاصی نبود. عادت دارم کنار خط 
زیاد راه بروم. در شخصیت ما وقت تلف کردن نیست. 
یکــی، دو مصــدوم داشــتیم کــه تعویض هم شــدند. 
دوستان اصرار داشتند که داور باید وقت اضافه بگیرد. 

من هم همین را به داور چهارم گفتم.
ســرمربی هــوادار در خصــوص قضــاوت مرجــان زاده 
داور ایــن مســابقه و نشــان دادن کارت زرد بــه او هــم 
اظهار کرد: نمی خواهــم دربــاره داوری صحبت کنم. 
مرجــان زاده خــودش می دانــد. بعضــی وقت هــا 
حساسیت هایی ایجاد می شود ولی حق ندارم درباره 

داوری صحبت کنم.
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گاندوها در دیداری از هفته هجدهم لیگ برتر به 
مصاف پیکان رفته اند.

ذوب آهن و پیکان در ورزشــگاه فوالدشهر رو در 
روی یکدیگر قرار گرفتند که این مسابقه در پایان 

نیمه اول با نتیجه بدون گل به پایان رسید.
در نیمــه اول تیــم ذوب آهــن تــوپ و میــدان را 
گردان تارتــار در ابتدای  در اختیــار داشــت. شــا
کار تــوپ را بــه تیــرک پیــکان زد اما گلی از ســوی 
گاندوها به ثمر نرسید. در ادامه یکی دو موقعیت 
نصف و نیمــه از ســوی ذوبی ها بدســت آمد اما 
دفاع و گلــر تیم پیــکان مانع ایــن اتفاق شــده و 

بازی با همان نتیجه بــدون گل در نیمه اول به 
پایان رسید.

جام باشــگاه های فوتســال آســیا پــس از دوری دو 
ســاله مردادماه ســال آینــده برگــزار خواهد شــد. بر 
اساس خبرهایی که به ما رسیده، در تقویم سالیانه 
کنفدراســیون فوتبال آســیا برای ســال آینده، جام 
باشگاه های فوتسال آسیا هم قرار گرفته و قرار است 
شاهد برگزاری باالترین تورنمنت فوتسال باشگاهی 
در آسیا باشیم. در دو سال گذشته به دلیل شرایط 
ویژه و محدودیت های کرونایی این رقابت ها برگزار 
نمی شد اما سال آینده رقابت های جام باشگاه های 

آسیا در مردادماه برگزار خواهد شد.
الزم به ذکر است کشور امارات درخواست میزبانی از 
رقابت های جام باشگاه های آسیا را به کنفدراسیون 

فوتبال آسیا صادر کرده است.
قهرمان این دوره رقابت های لیگ برتر فوتسال ایران 
به دوره جدید مســابقات جام باشــگاه های آســیا 
اعــزام می شــود تــا پــس از دو ســال وقفــه به عنوان 

نماینده ایران در آسیا مقابل حریفان قرار بگیرد.
کنــون تیــم فوتســال گیتی پســند اصفهــان  هم ا
مقتدرانه بر صــدر جــدول لیگ برتر فوتســال ایران 
تکیــه زده و می تواند بــا حفظ این جایگاه و کســب 
یک قهرمانی شــیرین در لیگ برتر فوتسال، ضمن 
شکســتن طلســم چنــد ســاله و دوری از قهرمانی 
جــام  در  متعــدد،  بدشانســی های  به دلیــل 
باشگاه های فوتسال آسیا در سال آینده شرکت کند.

سرپرســت کمیتــه ســازمان لیگ فوتســال گفت: 
لیگ برتر فوتسال در فصل جاری بیستم اسفندماه 
پایان می یابد. جلسه هیئت رئیسه سازمان لیگ 
فوتســال ایران به میزبانی باشــگاه گیتی پســند در 
اصفهــان برگــزار شــد، در این جلســه رئیس هیئت 
فوتبــال اصفهــان، اعضای هیئــت مدیره باشــگاه 
گیتی پســند، اعضای هیئت رئیسه ســازمان لیگ 
فوتسال و مدیران باشگاه های کوثر و رعد اصفهان 

حضور داشتند. 
در این جلسه آرش جابری سرپرست سازمان لیگ 
فوتسال ایران، پیرامون مسائل مختلفی صحبت 
کرد، وی درباره تغییرات ایجاد شده در رده های سنی 
مختلف اظهار کرد: شرایط سنی بازیکنان در رده های 
سنی پایه مورد بررسی قرار گرفت و یک سال تغییر کرد 
و بر این اســاس رده های امید، جوانــان، نوجوانان 
و نونهــاالن مــورد بازیابــی قــرار گرفــت. در رده امید 
 1۳۷۹/11/1۰ در فصل آینده، در فصل 1۴۰2-1۴۰۳ 
ســن 1۳۸۰/11/1۰ خواهــد بــود و در ســایر رده ها به 
همیــن ترتیــب دســته بندی خواهــد شــد. وی در 
خصوص زمان رقابت های لیگ های فوتسال ایران 
در پایه هــای مختلف افــزود: مســابقات لیگ برتر و 
دسته یک در رده های سنی امید، جوانان، نوجوانان 
و نونهاالن در شــش ماهه اول ســال برگزار می شــود 
و مســابقات لیگ هــای مناطــق در پنج رده ســنی 
بزرگســاالن، امید، جوانــان، نوجوانــان و نونهاالن 
در شش ماهه دوم سال آینده انجام خواهند شد. 

سرپرست سازمان لیگ فوتسال ایران ادامه داد: پنج 
دیدار عقب افتاده لیگ دسته یک به دلیل شرایط 
کرونایی، به ترتیب در بیست و هفتم اسفندماه سال 
جاری و میان هفته های پنجم و ششم دور برگشت 
انجام خواهیم داد. جابری همچنیــن زمان پایان 
لیگ برتر فوتسال فصل جاری را اعالم و خاطرنشان 
گر با مشکل  کرد: در نهایت لیگ برتر فوتسال ایران ا
خاصی روبرو نشــویم روز جمعه بیستم اسفندماه 
سال جاری به اتمام خواهد رســید. وی در رابطه با 
زمان شروع لیگ برتر فوتسال در فصل آینده و زمان 
پیش بینی شده آن اظهار کرد: برای آغاز رقابت های 
فصل آینده قطعا جلســه ای را با حضور ســرمربی و 
اعضای کادر فنی تیم ملی فوتسال ترتیب خواهیم 
داد، اما تاریخ پیشنهادی ما و اعضای هیئت رئیسه 
سازمان لیگ فوتسال همزمان با اتمام مسابقات 
جام باشــگاه های آســیا در اواخر مردادماه یــا اوایل 
شــهریورماه و بــر اســاس تقویمی که کنفدراســیون 

فوتبال آسیا اعالم می کند خواهد بود.

دو تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان و مس سونگون 
در چارچوب هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتسال 
به مصاف یکدیگر رفتند. هفته بیست و دوم لیگ برتر 
فوتسال باشگاه های کشور با یک دیدار مهم در سالن 
پیروزی اصفهان میان دو تیم گیتی پسند اصفهان 

و مس ســونگون به گــردش درآمــد. گل اول گیتی 
پسند )محمد رضا سنگ ســفیدی(: پاس سنگ 
سفیدی به بازیکن خودی را این بازیکن دریافت کرد 
و برای این بازیکن کاشت و سنگ سفیدی آنرا وارد 
دروازه مس کرد. گل دوم گیتی پسند )محمد رضا 
سنگ سفیدی(: پاس کاری بازیکنان مس سونگون 
باعث از دست رفتن توپ شده و همین توپ را سنگ 

سفیدی وارد دروازه حریف کرد.
گل سوم گیتی پسند)سعید احمد عباسی( : پاور پلی 
بازیکنان مس از دست رفت و بازیکن گیتی پسند با 

یک بقل پا آن را وارد دروازه حریف کرد.
گل اول مس سونگون )قاسم اوروجی(: ضربه پشت 

محوطه جریمه به تور دروازه چسبید.

فدراسیون فوتبال نروژ دروازه بان ایرانی میوندالن 
را به دلیل شرط بندی فعال یک ماه از همراهی تیم 

خود محروم کرد.
بــه گزارش ایســنا و بــه نقــل از اســپورتال، بــا اعــالم 

فدراســیون فوتبال نروژ و تایید باشگاه میوند الن، 
سوشا مکانی دروازه بان ایرانی به دلیل شرط بندی 

و زیر پا گذاشتن قوانین یک ماه محروم شد.
برنیکه وولفســبورگ، مدیــر باشــگاه میوندالن نیز 
تایید کرد که سوشــا مکانــی روی بازیهای تیمش 
شرط بندی کرده اســت و این اتفاق در 12 مسابقه 

رخ داده است.
drammens tidende نوشت که مکانی در ۹ بازی که 
خودش در ترکیب تیم بوده، شرط بندی کرده است. 
مدیر میوندالن همچنین گفت: کاری که این دروازه 
بان انجام داده احمقانه و ناشیانه است، اما از تبانی 

تبرئه شده است.

 بد بیاری برای ذوب آهن تمامی ندارد!
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بعد از دو سال وقفه به دلیل کرونا؛

برگزاری جام باشگاه های فوتسال آسیا در سال آینده

سرپرست سازمان لیگ در اصفهان خبر داد:

بیستم اسفندماه تاریخ پایان لیگ برتر است

گیتی پسند ۳ _ مس سونگون یک

 راه قهرمانی هموار شد!

محرومیت سوشا مکانی به دلیل شرط بندی
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ســرمربی تیــم فوتســال گیتــی پســند گفــت: 
بــا وجود اینکه نزدیــک تریــن تیم بــه قهرمانی 
هســتیم، هنوز هیچ چیــز تمــام نشــده و تمام 
تمرکز ما روی چهار بازی آینده است. به گزارش 
مهر، محمد کشــاورز در جمع خبرنــگاران بعد 
از مصاف با مس ســونگون که با برد همراه بود، 
اظهار داشت: بازی خیلی سنگینی مقابل مس 
داشتیم و موفق شدیم در یک بازی کامال فیزیکی 
ســه امتیاز بازی را کســب کنیم. وی با اشاره به 
درگیری متعدد بین بازیکنان و کادر فنی دو تیم 
در نیمه اول افزود: در نیمه اول به دلیل درگیری 
کم نبود، اما در نیمه دوم  شرایط فنی به بازی حا
با آرام شدن بازی شــرایط کامال فرق کرد. مربی 
تیم فوتسال گیتی پسند ادامه داد: وقتی در نیمه 
کم شد تیم ما بهتر  دوم شرایط فنی به بازی حا
کم میدان شــد و توانستیم با ارائه یک  بود و حا
بازی منطقی و خوب تیــم مس، قهرمان چهار 
دوره اخیر لیگ فوتسال را شکست دهیم. وی 
تصریح کرد: شرایط خوبمان را مدیون یک کار 
تیمی هستیم، ما نزدیک ترین تیم به قهرمانی 
هستیم اما هنوز هیچ چیز تمام نشــده و تمرکز 
ما روی چهار بازی آینده تیم اســت که بتوانیم 
با کسب نتایج مقامی درخور شأن گیتی پسند 
کسب کنیم. کشاورز در خصوص شرایط داوری 
گفت: بازی خیلی ســنگینی بــود، تنش هایی 
نیز در بازی رخ داد اما من فقط می توانم به تیم 

داوری خسته نباشید بگویم.

در مرحلــه نیمه نهایــی لیــگ دســته یک تیــم 
هندبــال پــرواز هوانیــروز در دربــی اصفهــان 
گیتی پســند را شکســت داد و راهی ســوپر لیگ 
هندبال ایران شد. لیگ دسته یک هندبال ایران 
به مرحله پایانی خودش رســیده و در حالی که 
رقابت هــای نیمه نهایی آن انجام می شــود دو 
تیم می توانند با رســیدن بــه فینال این فصل، 
جواز حضور در سوپر لیگ هندبال ایران در فصل 
آینده را کسب کنند. در یکی از این دیدارها دو تیم 
اصفهانی پرواز هوانیروز و گیتی پسند در مقابل 
یکدیگر قــرار گرفتند تا یکــی از آنان بــه لیگ برتر 
صعود کند. در این تقابل حساس و مهم، پرواز 
هوانیروز در پایان موفق شد با اختالف چهار گله 
حریف اسم و رسم دار خودش در حیطه ورزش 
را شکست دهد و با این اوصاف نتیجه ۳۳ بر 2۹ 
به ســود پرواز هوانیروز آن ها را لیگ برتری کرد و 
گیتی پسند نیز از صعود باز ماند. در دیگر بازی هم 
سومین نماینده استان اصفهان یعنی مهرگان 
گرس اسالم آباد غرب دیدار می کند و  کاشان با زا
باید دید می توانیم شاهد پنج نماینده از استان 
اصفهان در فصل آینده لیگ برتر هندبال باشیم 
یا خیر. ضمن اینکه ممکن است گیتی پسند نیز 
با خرید سهمیه یک تیم لیگ برتری فصل آینده 

خودش را به سوپر لیگ برساند.

تیم والیبال بانوان باریج اسانس کاشان قهرمان 
لیگ برتر والیبال بانوان شــد.  در مرحله نهایی 
مسابقات لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه های 
کشور تیم باریج اسانس کاشان با نتیجه سه بر 
یک سایپا را شکست داد. در ست نخست این 
دیدار جوانان والیبالیست کاشان توانستندبا 
نتیجه 2۵ بر 1۹ به پیروزی برسند. ست دوم این 
گردان شبان خمسه بر تجربه  دیدار انگیزه شــا
نارنجی پوشان غلبه کردو با نتیجه 2۵ بر 1۴ به 
نفع کاشانی ها به پایان رســید. ست سوم این 
دیدار 2۵ بر 21 به نقع نارنجی پوشان بود و ست 
چهارم ایــن دیــدار 2۵ بــر 2۰ به نفع کاشــانی ها 
رقم خورد. قهرمان این دوره از مســابقات جواز 
حضــور در بازی های جام باشــگاه های آســیا را 
که اردیبهشت ماه در قزاقستان برگزار می شود 

به دست آورد.

پینگ پنگ باز اصفهانی رتبه اول مرحله نهایی 
مســابقات جایــزه بــزرگ تنیــس روی میــز را به 

دست آورد.
در مرحله نهایی مسابقات جایزه بزرگ تنیس 
روی میــز کشــور میــالد عابدینیــان از اصفهــان 
روی سکوی نخست ایستاد، مقام دوم و عنوان 
نایب قهرمانی را سیدعلی سجادیان از قم کسب 
کرد و دیگر نماینــده هیات تنیــس روی میز قم 
یعنی علیرضا رضایی فرد از بازیکنان آینده دار این 

رشته سوم شد.
این مســابقات با حضور ۶۴ پینگ پنگ بــاز در 

سالن شهید رضا محمدی قم برگزار شد.

محمد کشاورز: 

هنوز قهرمان نیستیم

پرواز هوایی به مقصد
 سوپرلیگ هندبال!

تیم باریج اسانس کاشان
 قهرمان لیگ برتر 

والیبال بانوان

رتبه نخست پینگ پنگ باز
 اصفهانی در مسابقه جایزه

 بزرگ تنیس روی میز

ســرمربی تیــم بســکتبال مــس کرمــان از ابتــالی 
بازیکنان این تیم به کرونا خبر داد.

بــا وجــود لغــو بازی هــای مرحلــه دوم لیــگ برتــر 
بسکتبال ایران به دلیل ابتالی بازیکنان به ویروس کرونا، به نظر می رسد 
که همچنان شرایط برای برخی از تیم های لیگ برتری مساعد نیست و 

بازیکنان آن ها همچنان درگیر ویروس کرونا هستند.
محمدرضا اسالمی سرمربی تیم مس کرمان در مصاحبه خود با ایسنا 
اعالم کرد که سه بازیکن این تیم درگیر ویروس کرونا هستند و این موضوع 
نظم تمرینات آن ها را نیز تا حد زیادی تحت تاثیر قرار داده است. همچنین 
پیش بینی می کند که رفته رفته با پیک کرونا، بازیکنان تیم های بیشتری 

به این بیماری دچار خواهند شد.
طبق نظر محمدرضا اســالمی و یکی دو سرمربی دیگر شــاغل در لیگ، 
برگزاری مسابقات مرحله دوم لیگ به هیچ عنوان دردی از بیشتر تیم ها 
دوا نمی کند و تنها کار را برای تیم ها سخت می کند، چرا که بحث رفت و 
آمدها و قرنطینه بازیکنان، شرایط را برای برگزاری مسابقات بسیار سخت 
کرده و بهتر است بازی های غیر مهم این مرحله لغو و بازی های پلی آف هر 

چه سریع تر برگزار شوند.
کم بر کشور و لیگ بسکتبال، باید دید که کمیته  کنون با شرایط فعلی حا ا
برگزاری مسابقات فدراسیون چه تصمیمی را برای بازی های لغو شده 

مرحله دوم لیــگ برتر خواهــد گرفت؟ آیا همه مســابقات طبــق برنامه 
فشرده ای که از نظر سرمربیان تیم ها آسیب زننده است برگزار می شوند 

یا اهالی بسکتبال شاهد لغو ادامه بازی های این مرحله خواهند بود؟
همواره نبــود برنامــه از پیش تعییــن شــده و چارچوب مشــخص برای 
نحوه برگزاری بازی های لیگ بسکتبال از جمله نکات منفی و نقدهایی 
است که هر ساله به فدراسیون بسکتبال  وارد است، اما اهالی این رشته 
امسال هم شاهد تغییرات در نحوه  برگزاری مسابقات بودند که البته از 
نظر کارشناسان، دستاورد مثبت چندانی هم در شرایط سخت موجود 

نداشت.
اسالمی گفت: از نظر من بازی های این مرحله برای بیشتر تیم های لیگ 
برتری مناسب نیست و تنها برای چند تیم مناسب است. معتقدم که 
در شــرایط ســخت کرونایی کشــور رفته رفته تیم های بیشــتری به این 
بیماری آلوده شده و شرایطشان سخت خواهد شد. به نظر من بهتر است 

بازی های این مرحله لغو و بازی های پلی آف هرچه سریع تر برگزار شوند.

کرونا در لیگ بسکتبال! ادامه جوالن 

خبر

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: در فوتبال پول زیاد است و هر جایی 
که پول باشد فساد هم فراوان خواهد بود.

مهدی تارتار در نشســت خبری پــس از دیــدار ذوب آهن مقابل پیکان و شکســت 
ذوب آهن، اظهار کرد: واقعا برایم سخت بود با اتفاقات این بازی به نشست بیایم، دوست 
دارم به جای من آقای غالمی داور مســابقه بیاید و بگوید چرا این اتفاقــات عجیب را علیه 

ما رقم زد.
وی در رابطه با روند بازی و تأثیر داور بــازی، افزود: هر لحظه ممکن بود گل بزنیم و مســلط بر 

روند بازی بودیم اما پنالتی مان را داور نگرفــت و دو دقیقه بعد هم کارت زرد دوم را به بازیکن ما داد 
و او را کامال عجیب اخراج کرد.

ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: باید دســتگاه های نظارتی وارد عمل شــوند، 
من شخصیتم را ذره ذره به دست آورده ام، قرار نیست با یک سوت کل آبرو و اعتبار من از بی برود.

وی با انتقاد شدید از داوری این دیدار خاطرنشان کرد: با قضاوت داور در این دیدار کلی شائبه ایجاد 
شد، مگر با زحمت نمی کشیم؟ پس چرا این کارها را با ما می کنید! دیگر نمی دانم چه باید بگویم.

تارتار اظهار کرد: از زمانی که 1۰ نفره شــدیم به خاطــر طبیعت فوتبال در ضد حمالت دچار مشــکل 
شدیم و پیکانی ها به برتری رسیدند. منتظرم ببینم اتفاقات این بازی و نقش داور در نتیجه نهایی 

به کجا می رسد و برخوردها چگونه خواهد بود هرچند دیگر نتیجه برای ما برنمی گردد.
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن با اشاره به ناداوری های متعدد علیه تیمش، گفت: این را به داورانی 
که در حق ما جفا کردند می گویم؛ دنیا با کســی شــوخی ندارد و حق الناس فقط یک حرف نیســت، 

گذار می کنم، فقط خدا  گر مسئله ای بوده به خدا وا دنیا دار مکافات است! ا
برخورد با این جور آدم ها برخورد می کند.

ک در فوتبال ضرر می کنند، افزود:  تارتار در خصوص اینکه مربیان پا
ما شــرمنده هــواداران شــدیم، در حالی که خــوب بودیم و 
ســه امتیاز را می خواســتیم اما آنچه که بایــد به خاطر 
اتفاقات شائبه برانگیز نشد؛ از هواداران عذرخواهی 
می کنم. هیچ مدرکی نداریم که ثابت کنیم مسائل 
پیش آمده منطقی نیست اما به نظرم مربیان سالم در 

فوتبال ضرر می کنند و عدالت اجرا نمی شود.
وی با انتقــاد شــدید از اتفاقات عجیب بیــرون زمین 
اظهار کرد: ما باید بیســت درصد از پولمان را هزینه 
کنیم، فســاد بــی داد می کنــد و باید به آن رســیدگی 
ک و از طرف مربیان  کنند. به عنوان مربی سالم و پا
زحمتکش صحبــت می کنم، پــول در فوتبــال زیاد 
اســت و طبیعتــا جایــی که پــول زیاد باشــد فســاد 
هم زیــاد خواهد بــود. از رئیــس جمهور هــم انتظار 
دارم همان طور که نشــان داده با ماجراهای فساد 

برخورد کند.

مهدی تارتار:

گذار می کنم کردند را به خدا وا که در حق  ما جفا  داورانی 

خبر

با اعالم عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، پرونده بازیکن گابنی 
گل گهر و کسر امتیاز این تیم به سود استقالل، سپاهان و پیکان دوباره 

بررسی می شود.
گناما« بازیکن گابنی  به گزارش مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در پرونده »اریک با
و غیر مجاز گل گهر سیرجان، این تیم را در سه مسابقه ای که از این بازیکن استفاده کرده 

بود، ۳ بر صفر بازنده کرد.
گناما برابرشان به میدان رفته  به این ترتیب تیم های استقالل، سپاهان و پیکان که با
بود، سه امتیاز گرفتند و معادالت جدول لیگ برتر به هم خورد. چند هفته بعد، کمیته 

استیناف فدراسیون فوتبال هم که درخواست تجدیدنظر خواهی گل گهر برای شکستن رای را در دستور کار قرار 
داد، این بخش از رای کمیته انضباطی یعنی کسر امتیاز از گل گهر را تایید کرد.

با این حال انتشار یک فایل صوتی منسوب به غالمرضا رفیعی مشاور حقوقی شهاب الدین عزیزی خادم رئیس 
عزل شده فدراسیون فوتبال به ابهامات درباره نحوه صدور رای علیه گل گهر دامن زد و فشارها را روی فدراسیون 

بیشتر کرد.

در این فایل صوتی رفیعی به صورت مستقیم در پروسه رای دادن کمیته انضباطی دخالت 
می کند و توصیه هایی به رئیس این کمیته می دهد. در این فایل صوتی و به گفته رفیعی، 
فدراسیون فوتبال هم در ماجرای صدور مجوز بازی برای بازیکن گل گهر مقصر بوده است.
هرچند کمیته استیناف درخواست دادخواهی بازگشت امتیاز به تیم گل گهر را رد و رای 
کمیته انضباطی را تایید کرد اما حاال احسان اصولی عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال 
کاوی مجدد این پرونده را پیش کشیده اســت؛ آن هم درست یک روز  بحث بررسی و وا

بعد از برکناری عزیزی خادم از ریاست فدراسیون فوتبال و استعفای مشاور حقوقی اش.
کنش به دخالت غالمرضا  اصولی که با برنامه »ورزشگاه« در شبکه پنج گفتگو می کرد، در وا
رفیعی در این پرونده گفت: یک فایل صوتی منتشر شد که جای تاسف دارد. باید به صورت مستقل این موضوع 

گر نیاز به تجدیدنظر است انجام بشود. کاوی و ا دقیق بررسی و وا
با استناد به صحبت های اصولی می توان پیش بینی کرد که این پرونده جنجالی دوباره خبرساز بشود و چه بسا 
بررسی مستقل و دقیق آن رای جدیدی را به دنبال داشته باشد؛ رایی که ممکن است حتی به پس گرفتن امتیازات 

سپاهان، استقالل و پیکان ختم شود.

پرونده ای که دوباره بررسی می شود؛

گرفتن امتیاز استقالل و سپاهان احتمال پس 

خبر



سال پنجم - شماره 1۳۵7

یکشنبه  1  اسفند 1۴۰۰ - 18 رجب 1۴۴۳

7 2۰ فوریه     2۰22 سالمت

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 1۵ روز آ موردتقاضا به شر
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود  داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک  را در اداره ثبت اسناد و امال
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
رای شماره ۴۹۷۹ مورخه 1۴۰۰/۰۹/2۸ خانم فاطمه انتشاری نجف آبادی فرزند 
ک شماره  قنبرعلی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۷1/۸۴ مترمربع قسمتی از پال
۵۹۶ اصلی واقع در قطعه ۶ بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان انتقالی موروثی طبق 
گواهی انحصار وراثت شماره 22۴۴، ۸2/۰۹/۰۸ شعبه اول حقوقی نجف آباد....(  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/11/1۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/12/1 - حجت 
اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسی - 12۷1۶۸1/ 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

خ 1۴۰۰/۰۵/۳1 هیات دو آقای بابک الری  رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰۶۹1۹ مور
به شناسنامه شماره ۳۷2 کدملی 1۸1۷۴2۰۹۶۸ صادره آبادان فرزند اسداله بصورت 
ک  ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 1۸۶/۵۶ مترمربع از پال
ک  شماره ۷۴ فرعی از ۳1 اصلی واقع در اصفهان بخش 1۶ اداره ثبت اسناد و امال
شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و وکالتنامه 1۰۴۷۸، ۸۷/12/۴ دفترخانه 
11۴ اصفهان مع الواسطه از مالکیت علیرضا طالبی موضوع سند انتقال 1۳۶2۶۹، 
۷۶/۷/2۴ دفترخانه ۹2 اصفهان ذیل ص 1۰۷ جلد ۵22 شاهین شهر )انتقال به 
گذار گردید(. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  ص ۴۳۶ جلد ۸1 وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  فاصله 1۵ روز آ
گهی به مدت دو  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
له ابتدای  ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان ال
خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/11/1۶، تاریخ 
ک شمال اصفهان  انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/12/۰1 - رییس اداره ثبت اسناد و امال

موسوی - 12۷2۵1۷ / 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

خ 1۴۰۰/۰۹/1۴ هیات دو آقای جمشید  رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰1212۳ مور
کدملی 12۰۹1۰۶۷2۸ صادره سمیرم فرزند  رضانیا به شناسنامه شماره 11۶۴۰ 
محمداسمعیل بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 1۴۳/۰۵ مترمربع از 
ک  ک شماره ۵۰۸ فرعی از ۹۹ اصلی واقع در اصفهان بخش 1۶ اداره ثبت اسناد و امال پال
شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و مع الواسطه از مالکیت فریبا علی بابائی 
گذار گردید.  موضوع سند ۴22۶۳، ۸۴/۵/2۴ دفتر ۸۹ ذیل صفحه ۵۶ جلد ۳۵۶ وا
گهی می شود. درصورتی  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آ
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان  از تاریخ انتشار اولین آ

واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1۴۰۰/11/1۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/12/۰1 - رییس اداره ثبت اسناد و 

ک شمال اصفهان موسوی - 12۷2۳12 / م الف امال

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

خ 1۴۰۰/۰۷/2۷ هیات یک آقای مرتضی  رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰1۰11۰ مور
حجه فروش نیا به شناسنامه شماره ۳۵۰۸ کدملی 12۹۳۰۷2۳۳۸ صادره اصفهان 
ک  فرزند حسن بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۸۷/۳۰ مترمربع از پال
ک  شماره ۸۸ فرعی از 1۵1۸۷ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و استشهادیه محلی مع الواسطه از مالکیت 
خ  رسمی وراث حسین امین الرعایا به موضوع سند انتقال شماره ۶۶2۵۰ مور
گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو  ۶۵/2/2۷ دفتر ۷۶ اصفهان وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند  نوبت به فاصله 1۵ روز آ
گهی به  مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله 
ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/11/1۶، 
ک شمال  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/12/۰1 - رییس اداره ثبت اسناد و امال

اصفهان موسوی - 12۷2۵2۴ / 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

خ 1۴۰۰/۰۹/2۵ آقای مرتضی آقابزرگی  رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰12۶۹2 مور
به شناسنامه شماره 1۶22 کدملی ۵11۰1۸21۷۵ صادره از اصفهان فرزند محمود 
ک شماره  بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۳۹/۵۸ مترمربع از پال
ک  ۳۳۸ فرعی از 1۵۵۳۷ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
خ  شمال اصفهان مالک رسمی حسن قربانی سینی موضوع سند انتقال 2۳۹۷ مور
ک خریداری برابر  ۷۸/12/1۹ دفتر ۸۹ اصفهان از موردثبت صفحه ۳۸۸ دفتر ۷۶ امال
گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب  قباله عادی مع الواسطه به متقاضی وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور  در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آ
گهی به  سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله 
ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ س نوبت اول: 1۴۰۰/11/1۶، 
ک شمال  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/12/۰1 - رییس اداره ثبت اسناد و امال

اصفهان موسوی - 12۷2۵۰۹ / 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

خ 1۴۰۰/۰۹/2۳ آقای مظفر ریخته گران  رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰12۵۳۳ مور

اصفهانی به شناسنامه شماره ۳۴۶ کدملی 12۸۷۷۰۸2۵۰ صادره فرزند مصطفی 
ک  بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۴۸/۴۸ مترمربع از پال
ک  شماره ۳۷۴۹ فرعی از ۴۵2 اصلی واقع در اصفهان بخش 1۶ اداره ثبت اسناد و امال
ک الکترونیکی بشماره  شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع دفتر امال
خ ۹۵/2/۳۰، لذا به  1۳۹۵2۰۳۰2۶۰۰1۷۵۷۰ و سند انتقال بشماره 1۳۶۸2۷ مور
گهی می شود. درصورتی که  منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آ
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان  تاریخ انتشار اولین آ
واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1۴۰۰/11/1۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/12/۰1 - رییس اداره ثبت اسناد و 

ک شمال اصفهان موسوی - 12۷2۵۰۴ / م الف امال

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

1۴۰۰/۰۷/12 آقای بهنام مرادی  خ  1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰۹۷1۳ مور رای شماره 
امام قیسی به شناسنامه شماره 1۳ کدملی ۶2۹۹۸۳۷۹۰1 صادره بروجن فرزند 
ک  محمدجان بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۸۳/۰۴ مترمربع از پال
ک  شماره ۹۹۴ فرعی از 1۵1۷۷ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
خ ۷۳/۳/12  شمال اصفهان خریداری طبق قباله عادی و وکالتنامه ۹۹۹۳۸ مور
دفتر ۸۶ اصفهان مع الواسطه از مالکیت محمد کشاورزی خوابجانی موضوع سند 
خ ۷۸/۳/1۴ دفتر ۶۷ اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب  انتقال ۴۷۴۵۰ مور
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور  در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آ
گهی به  سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله 
ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/11/1۶، 
ک شمال  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/12/۰1 - رییس اداره ثبت اسناد و امال

اصفهان موسوی - 12۷1۶۴2 / 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

خ 1۴۰۰/۰۹/۰۴ هیات یک خانم شهناز  رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰11۶۵۰ مور
کبرزاده به شناسنامه شماره 1۳۶۶ کدملی 12۸۶۵22۸۹۷ صادره از اصفهان  علی ا
فرزند علی نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
ک شمال  ک 1۳۹۰۰ اصلی واقع در بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال ۳11/1۹ مترمربع از پال
اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۶۷۴۵1، ۹۳/۹/2 و 
2۵1۳۰، ۷۵/۵/11 دفتر ۸۹ اصفهان تایید گردید. رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰11۶۵1 
خ 1۴۰۰/۰۹/۰۴ هیات یک آقای سیدمحمد سجادیه به شناسنامه شماره 11۶1  مور
کدملی 12۸۶۴11211 صادره از اصفهان فرزند سیدعباس نسبت به دو دانگ مشاع از 
ک 1۳۹۰۰ اصلی واقع  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۳11/1۹ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی  در بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
موضوع سند انتقال ۶۷۴۵1،، ۹۳/۹/2 و 2۵1۳۰، ۷۵/۵/11 دفتر ۸۹ اصفهان تایید 
گهی می شود.  گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آ
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 

گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت  می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان 
دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/11/1۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/12/۰1 - رییس 

ک شمال اصفهان موسوی - 12۷22۷۳ / م الف اداره ثبت اسناد و امال

آگهی

نشانه های اعتیاد به تلفن همراه 
این روز ها کار، زندگی اجتماعی 
صــورت  بــه  ســرگرمی افراد  و 
جدایــی ناپذیــری بــا وســایل 

هوشمند انسان ها گره خورده است. 
 تلفن همراه دیگر مانند گذشته تنها یک وسیله 
برقراری تماس تلفنی نیست. این در حالی است 
که دوران همه گیری ویروس کرونا این شــرایط را 

شدیدتر هم کرده است.
موسسه تحقیقاتی پیو در ماه آوریل سال گذشته 
نظرســنجی انجام داد که نشــان می دهــد حدود 
۸1 درصــد از افــراد بزرگســال در ایــاالت متحــده از 
زمان آغاز همه گیری از تماس های ویدیویی برای 
ارتباط با دیگران اســتفاده کرده اند. این پژوهش 
نشــان می دهــد کــه ۴۰ درصــد از ایــن افــراد از این 
مسئله احساس فرسودگی یا خستگی داشته اند.

         آیا استفاده زیاد از گوشی اعتیاد است؟
تــا کنــون اســتفاده بیــش از حــد از تلفــن همــراه 
یــا وســایل هوشــمند این چنینی ماننــد تبلــت 
و آیپــد بــه صــورت رســمی در کتابچــه راهنمــای 
اختــالالت روانی انجمــن روانپزشــکی آمریــکا به 
عنوان یک اعتیاد شــناخته نشــده اســت. با این 

حال نگرانی ها در این خصوص روز افزون است.
دکتــر آنــا لمبکــه، متخصــص اعتیــاد و اســتاد 
روانپزشکی و علوم رفتاری در دانشگاه استنفورد 
در این خصوص بــه نیویورک تایمز گفــت: تعداد 
فزاینــده ای از متخصصــان ســالمت روان بر ایــن 
گوشــی های  کــه افــراد می تواننــد بــه  باورنــد 

هوشمند خود معتاد شوند.
دکتــر لمبکــه گفــت: اعتیاد تا حدی توســط ســه 
دســته بندی مختلف کــه هر ســه آن ها بــا حرف 

C انگلیسی آغاز می شوند، قابل تعریف است.
نخســت کنتــرل: اســتفاده از یــک ماده یــا انجام 
ج از  یک رفتار مانند قمــار به روش هایی کــه خار
کنتــرل و یا بیشــتر از آن چه به صــورت معمول در 

نظر گرفته می شود.
دوم اجبــار: درگیــر بــودن شــدید ذهنــی نســبت 
به اســتفاده از یک مــاده و یــا انجام یــک رفتار به 
صورت خودکار بــدون تصمیم گیری فعــال برای 

انجام آن
ســوم عواقب: ادامه اســتفاده از آن مــاده یا تکرار 
گاهــی از پیامد هــای منفی،  آن رفتــار بــا وجــود آ

اجتماعی، جسمی و روانی
بسیاری از ما می توانیم برخی از این رفتار ها را در 

استفاده از تلفن خود تشخیص دهیم.
         عوارض اعتیاد به موبایل

پژوهشگران معتقدند که استفاده بیش از حد از 
تلفن همراه می تواند مشــکالت روحی و فیزیکی 
مختلفی را برای افراد به همراه داشته و صدمات 
جبــران ناپذیــری را بــرای فــرد بــه دنبال داشــته 
باشــد. از آن جمله می توان به بیماری خستگی 
چشــم دیجیتــال یــا ســندروم بینایــی رایانــه یــا 
خستگی دیجیتال اشــاره کرد. دیگر نشانه های 
فیزیکــی در این خصــوص می تــوان به ســوزش و 
خارش چشم و یا درد و ناراحتی ناشی از مشاهده 
یک صفحــه دیجیتالی بــرای بیش از دو ســاعت 

اشاره کرد.
ضمن این که موارد بسیاری از تاری دید، سردرد و 
سرگیجه در میان این افراد مشاهده شده است. 
درد های ناحیه گردن ناشــی از نــگاه به پایین به 
تلفن همراه یــا تبلت نیــز از دیگر عوارض مرســوم 

برای این اعتیاد است.
عــالوه بــر عــوارض فیزیکــی، نشــانه های روحــی 
بســیاری نیز برای این اعتیاد به ثبت رســیده که 
رایج ترین آن اختالالت خواب اســت. تحقیقات 
کــه اعتیــاد بــه تلفــن همــراه  نشــان می دهنــد 
مشــکالت بســیاری را در اختــالل خــواب پدیــد 

مــی آورد و کیفیت خــواب افراد مختلــف را تحت 
تاثیر قرار داده و خستگی را نیز در میان گروه هایی 
کــه از تلفن همــراه خــود بیــش از اندازه اســتفاده 

می کنند، شدت بخشیده است.
عالوه بــر مشــکالت خــواب، بحران های ناشــی از 
افســردگی از دیگر مســائل رایج این اعتیاد اســت. 
اختالل هــای رفتاری و وســواس فکــری و عملی و 
همچنین بحران در ایجاد روابط واقعی با دیگران 
در دنیای حقیقی از جمله این مشکالت هستند. 
ضمن این که پژوهش ها نشان می دهند استفاده 
مکرر از گوشی های تلفن همراه اضطراب را هم در 

میان این افراد افزایش می دهد.
         آیا من به گوشی تلفن همراه خود معتاد 

هستم؟
بررســی های مختلفــی در ایــن خصــوص انجــام 
شــده و پرســش نامه هایی در ایــن رابطــه وجــود 
دارند کــه افــراد می تواننــد بــا پاســخ دادن به آن 
تصویر دقیق تری در خصوص میزان وابســتگی و 
حتی اعتیاد خود به گوشــی های هوشمند خود 

داشته باشند.
به عنــوان مثال بخشــی از ایــن پرســش ها از این 

قرار هستند:
آیا شــما زمان زیــادی را صرف گوشــی هوشــمند 

خــود می کنیــد، بــدون آن کــه گذشــت زمــان را 
احساس کنید؟

آیا بــرای ارتباط با دوســتان خود زمان بیشــتری 
را در شــبکه های اجتماعی می گذرانید تا این که 

آن ها را به صورت حضوری ببینید؟
آیا در یک هفته یا یــک ماه اخیر مــدت زمانی که 
از گوشــی خود اســتفاده کرده اید، افزایش یافته 

است؟
آیا همیشه گوشــی خود را همراه دارید و حتی در 

رختخواب هم کنار خود می گذارید؟
آیــا در هنــگام رانندگــی یــا دیگــر فعالیت هایــی 
کــه نیازمنــد تمرکــز اســت بــه گوشــی خود ســرک 

می کشید؟
زمانی که غذا می خورید تمام حواس شما به آن 
وعده غذایی است یا باز هم مدام سری به گوشی 

هوشمند خود می زنید؟
زمانــی کــه بــرای مــدت کوتاهــی گوشــی خــود را 
ج شده اید  همراه ندارید و یا زمانی که از خانه خار
و فراموش کرده اید که تلفن همراه خود را بردارید 

احساس اضطراب، ناراحتی و نگرانی می کنید؟
در صورتی که پاســخ شما به ســواالت باال مثبت 
باشــد، می تواند یک هشــدار برای شــما باشد تا 
هرچه سریعتر الگوی رفتاری خود را در خصوص 

استفاده از گوشی های تلفن همراه و دیگر وسایل 
هوشمند اصالح کنید.

         راهکار خروج از این بحران
یکی از رویکرد هایی که دکتــر لمبکه برای مقابله 
با ایــن عــادت پیشــنهاد می دهد، این اســت که 
افراد برای یک روز یا یک هفته یا حتی یک ماه به 
صورت کامل استفاده از هر نوع صفحه نمایشی 
خــودداری کننــد؛ چه تلفــن همراه، چــه تبلت و 
آیپــد و غیــره. بــه گفتــه او این اســتراتژی بــه طور 
رســمی در بیمارانــی کــه بیــش از حــد از صفحــه 
نمایش اســتفاده می کننــد، هنوز مــورد مطالعه 
قرار نگرفته اســت؛ اما شــواهدی مبنی بر این که 
اســتفاده از آن در ســایر انواع اعتیــاد مانند الکل 

جواب داده است، در دسترس قرار دارد.
دکتــر لمبکــه گفــت: دورانــی کــه شــما اســتفاده 
از ایــن وســیله را تحریــم می کنیــد بــه خــود شــما 
بستگی دارد. برای مثال یک فرد معمولی ممکن 
اســت با یک تحریــم 2۴ ســاعته صفحــه نمایش 
شروع کند. در حالی که فردی که استفاده بسیار 
بیشــتری از گوشــی های هوشــمند دارد ممکــن 
اســت بخواهد این دوران تــرک را طوالنی تر کند. 
در عین حال لمبکه می پذیرد که امروزه بسیاری 
از افراد بــه دالیــل شــغلی و شــخصی نمی توانند 
دست به چنین برنامه ای بزنند، اما در عین حال 
هدف این است که تا حد امکان افراد به اجتناب 

کامل نسبت به صفحه نمایش نزدیک تر شوند.
دکتــر لمبکــه هشــدار داده اســت کــه بســیاری از 
افراد، حتی آن هایــی که مدت زمان اســتفاده از 
صفحه نمایــش چندان حــادی ندارنــد. ممکن 
اســت در ابتــدای تــرک، عالئمی ماننــد تحریــک 
پذیــری یــا بی خوابــی را مشــاهده کننــد؛ امــا بــا 
گذشت زمان احســاس بهتری خواهند داشت. 
دکتر لمبکه در 2۵ ســال مالقات خــود با بیماران 
متوجه شــده اســت کــه در پایــان یک مــاه ترک، 
کثر بیماران او معموال اضطراب کمتر، افسردگی  ا
کمتــر، خــواب بهتــر و همچنیــن انرژی بیشــتری 

برای انجام کار های خود داشته اند.
او گفــت: افراد مــورد مطالعــه او پــس از پایان این 
دوره بــه وضــوح توانســته اند اعتــراف کننــد کــه 
نســبت بــه گذشــته تــا چه انــدازه حــال روحــی 
بهتری دارند و اســتفاده بیش از اندازه از وســایل 
هوشمند، تا چه میزان بر زندگی آن ها تاثیر منفی 

داشته است.

سالمت
گــر همیشــه بعــد از غــذا خــوردن، احســاس  ا
بی حالی و خستگی می کنید، ناشی از خوردن 
غذاهای نادرســت اســت. همراه ما باشــید تا 

کی های مناسب را بشناسید. خورا
         غالت، بلغور جو

بلغــور جــو تقریبــا بــر هــر غلــه ای در صبحانــه 
برتــری دارد و جــز بیش تریــن تولیــدات غالت 
سبوس دار صبحانه اســت. این غله به  عنوان 
ماده غذایی عالی در جهت حمایت از سالمت 
سیستم گوارش شــناخته می شود. به دالیل 
فوق بسیاری از متخصصین داخلی و تغذیه نه 
تنها به بیماران دیابتی اجازه خوردن بلغور جو 
را می دهنــد، بلکــه در واقع آنان را تشــویق نیز 
می نمایند، به  خصوص این که به حفظ سطح 

قند خون طبیعی کمک می نماید.
         چه موقع بخوریم؟

شــما می توانید برای کســب انرژی فــوری، به  
هنگام صبح همــراه صبحانه، بلغــور جو میل 

کنید، زیرا سبب حفظ انرژی می گردد.
         ماست

بــه  شــکل دســر و  از ماســت نیــز می تــوان 
به عنــوان مــاده غذایــی ســالم اســتفاده کرد. 
در حقیقــت بــه  خاطــر نقشــی کــه پروتئیــن و 
کتری های مفید( در سالمتی  پروبیوتیک ها)با
روده ایفــا می نمایند، ایــن ماده غذایــی واقعا 

برای سالمتی مفید است.
         چه موقع بخوریم؟

بــه علــت تولیــد انــرژی فــوری می توانیــد قبل 
ک ســرپایی  از تمرینــات بدنی به عنــوان خورا
و یــا عصرانــه عالــی ماســت را مصــرف کنیــد. 
از طــرف دیگــر می توانیــد در زمــان صبحانــه 
مخلفات ســالمی چون جو دوســر، دانه کتان 
آسیاب شــده، مغزها)گــردو، فندق و پســته( و 

انواع میوه ها را به آن اضافه کنید.
         سبزی اسفناج

اســفناج مملــو از مواد مغذی اســت کــه برای 
کثر  مبارزه با خستگی ضروری هستند و به حدا
کارایی بدن کمک می کنند. اســفناج عالوه بر 
آهن، سرشــار از منیزیم و پتاســیم بــوده و یک 

منبع عالی از ویتامین های گروه B است.
         چه موقع بخوریم؟

بهتر است روزانه در وعده غذایی خود اسفناج 

گــر عملــی باشــد، در صورت  مصــرف کنیــد و ا
امــکان هرچقــدر کــه می توانیــد آن  را در رژیــم 
خود بگنجانید. سعی کنید صبحانه، اسفناج 
غ، ناهار، ســاندویچ پرشــده  بخارپز با تخم مر
با اســفناج و شــام، اســفناج همراه بــا یک الیه 

الزانیا بخورید.
         مغزها و دانه ها

مغزهــا و دانه ها، مــواد غذایی مغــذی حاوی 
کیفیــت بــاال و چربی هــای امــگا۳  پروتئیــن با
انتخــاب،  نــوع  بــه  بســته  ســالم هســتند. 
می توانیــد مقادیــر مناســب منیزیــم، منگنز، 
فســفر، آهــن، ویتامین هــای B1 ،B2 و B۶ که 
همگی تولید انرژی می کنند، دریافت نمایید.

         چه موقع بخوریم؟
مصرف مقــدار متوســط، کلیدی اســت برای 
بهره منــدی از مزایــای مغزهــا و دانه هــا. یــک 
وعــده آن برابــر یــک اونــس )حــدود یــک کف 
دســت پر( اســت. در طول روز همیشــه بسته 
یک نفره تنقالت سالم و مفید بردارید و آن ها را 
در ماشین، کیف دستی، کیف پول و در جای 

امنی بگذارید.
         لوبیاها

به  حــق، لوبیاهــا غذاهای معجزه آســا نامیده 
شــده اند. عــالوه بــر مزایــای ســالمتی متعــدد 
دیگری کــه لوبیاها فراهــم می کننــد، آن ها در 
خط مقدم مبارزه با خســتگی هســتند. تمام 
انــواع آن هــا دارای چربــی کــم و فیبــر باالیــی 
هستند و تعادل خوبی بین کربوهیدرات ها و 

پروتئین ها برقرار می کنند.
         چه موقع بخوریم؟

لوبیاهــا را می تــوان در هــر غذایــی اســتفاده 
نمود. ســعی کنیــد در زمان هــای مختلف روز 

مخلوطی از انواع آن ها را به کار ببرید.

کی های ضد خستگی را بخوانید قوی ترین خورا

دانستنیها

گهی تغییرات  آ
شــرکت پایــدار صنعــت نائیــن بــا مســوولیت محــدود بــه شــماره ثبــت ۶٢١ و شناســه 
ملــی ١۰٨۶١١7۴۰۴١ بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بــه طــور فــوق 
خ ١۴۰۰/١١/١٨ تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: یاســر دهقانــی بــه شــماره  العــاده مــور
ملــی ١٢۴9۵۰۵۵77 و آرزو هیئتیــان نائینی شــماره ملــی ١٢۴99۵77٨٨ به عنوان 
کل ثبــت  اعضــای هیــات مدیــره بــرای مــدت نامحــدود انتخــاب شــدند. اداره 
ک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری  اســناد و امــال

ناییــن )١٢797۶۶(

گهی تغییرات   آ
شــرکت پایــدار صنعــت نائیــن بــا مســوولیت محــدود بــه شــماره 
ــه اســتناد صورتجلســه  ثبــت ۶٢١ و شناســه ملــی ١۰٨۶١١7۴۰۴١ ب
خ ١۴۰۰/١١/١٨ تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:  هیــات مدیــره مــور
یاســر دهقانــی بــه شــماره ملــی ١٢۴9۵۰۵۵77 بــه ســمت نایــب 
بــه  نائینــی  آرزو هیئتیــان  و  رییــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل 
مدیــره  هیــات  رییــس  ســمت  بــه   ١٢۴99۵77٨٨ ملــی  شــماره 
کلیــه اســناد و اوراق  گردیدنــد.  بــرای مــدت نامحــدود انتخــاب 
و  بــروات  و  ســفته  و  چکهــا  ازقبیــل  شــرکت  تعهــدآور  و  بهــادار 
قراردادهــای بانکــی و عقــود اســالمی و نامه هــای عــادی و اداری بــا 
امضــای منفــرد مدیرعامــل و بــا مهــر شــرکت معتبــر می باشــد. اداره 
ک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت ها  کل ثبــت اســناد و امــال

ناییــن )١٢797۶۴( و موسســات غیرتجــاری 

گهی تغییرات   آ
شــرکت پایــدار صنعــت نائیــن بــا مســوولیت محــدود بــه شــماره 
ــه اســتناد صورتجلســه  ثبــت ۶٢١ و شناســه ملــی ١۰٨۶١١7۴۰۴١ ب
تصمیمــات   ١۴۰۰/١١/١٨ خ  مــور العــاده  عمومی فــوق  مجمــع 
خ  مــور  ٣٢۶9۰ شــماره  صلــح  ســند  بموجــب  شــد:  اتخــاذ  ذیــل 
دهقانــی  رشــید  ناییــن،  رســمی ١۶9  اســناد  دفتــر   ١۴۰۰/١١/١7
بــه شــماره ملــی ١٢۴۰۰٢7٣١١ تمامــی ١۰۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه 
 ١٢۴99۵77٨٨ ملــی  شــماره  بــه  نائینــی  هیئتیــان  آرزو  را  خــود 
ســهم  میــزان  و  شــرکا  نــام  گردیــد.  ج  خــار شــرکت  از  و  منتقــل 
ح می باشــد: یاســردهقانی بــه شــماره  الشــرکه هریــک بدیــن شــر
ملــی ١٢۴9۵۰۵۵77 دارای 9۰۰۰۰۰ ریــال و آرزو هیئتیــان نائینــی 
بــه شــماره ملــی ١٢۴99۵77٨٨ دارای ١۰۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه. 
ثبــت  مرجــع  اصفهــان  اســتان  ک  امــال و  اســناد  ثبــت  کل  اداره 

)١٢797۶۵( ناییــن  غیرتجــاری  موسســات  و  شــرکت ها 
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پیش بینی می شود گوشی  های تاشو تا دو سال 
دیگر از مرز ۳۰ میلیون دستگاه فراتر روند. 

 ،Canalys طبــق پیــش  بینــی شــرکت تحقیقاتــی
بــا هدایــت سامســونگ و مایکروســافت، تولیــد 
گوشی های هوشــمند تاشــو در ســال 2۰21 به ۸.۹ 
میلیون دستگاه رســید و پیش  بینی می شود این 
تعــداد تــا ســال 2۰2۴ از ۳۰ میلیــون دســتگاه فراتر 
رود. امســال بخــش تاشــو علی رغــم قیمت هــای 
باال ســاالنه 1۴۸ درصد رشــد کرد، در حالی که بازار 
کلــی گوشــی های هوشــمند تنهــا 12 درصد رشــد 
داشته است. توبی ژو، تحلیلگر Canalys می گوید: 
"فروشندگان اندروید در بخش پریمیوم تحت فشار 
زیادی هستند، زیرا فروش گوشی های هوشمند 
بــا قیمــت ۸۰۰ دالر 1۸ درصد کمتر از ســطح ســال 
2۰1۹ بوده، در حالی که فروش گوشــی با سیســتم 
عامــل iOS در همــان زمــان ۶۸ درصد رشــد کرده 
است." این شــرکت تحقیقاتی بر این باور است که 
گوگل و فروشندگان عمده دستگاه های اندرویدی 
باید سرمایه گذاری خود را در سخت افزار متفاوت 
دو برابــر کنند تا همچنان بــرای مشــتریان رده باال 

جذاب باشند.
کوسیســتم زنجیره تامیــن برای  خوشــبختانه، ا
دستگاه های تاشو به لطف سامسونگ در چند 
ســال گذشــته بــه ســرعت توســعه یافته اســت. 

 ،Canalys آمبر لیــو، تحلیلگر تحقیقاتــی دیگــر در
خاطرنشان کرد: "در حالی که تعداد فزاینده ای از 
تامین کنندگان برای نمایشگر های تاشو، لوال ها 
و ســایر اجزای کلیدی وجــود دارد، فروشــندگان 
دســتگاه ها راه  حل هــای مهندســی نوآورانــه و 
طرح های محصول را برای تجربــه کاربری بهتر و 
در عین حال کاهــش مداوم قیمت ها برجســته 

می کنند."
با ایــن حــال بــازار گوشــی های تاشــو نیازمنــد 
ســرمایه گذاری قابــل توجهــی در رابط کاربــری و 
کوسیستم برنامه های تاشو  نرم  افزار اســت، زیرا ا
هنوز تا حد مطلوب فاصله دارد. مــا انتظار داریم 
امســال شــاهد عرضه بســیاری از دســتگاه های 
تاشوی جدید باشیم، زیرا فروشندگان به کاهش 
ضخامــت، وزن و قیمت ادامــه می دهند که این 
موضوعات برای پذیرش در بازار انبوه حیاتی است.

ویژگی Safety Mode به کاربران کمک می کند تا 
در مقابــل آزار و اذیت های فضــای مجازی ایمن 
کنون این قابلیت در دسترس کاربران ۶  بمانند، ا
کشور است.  مشکل داشتن یک نمایه عمومی در 
رسانه های اجتماعی این است که تقریبا هرکسی 
در جهان می تواند آنچه را که شما پست می کنید و 
می نویسد ببیند. این به نوبه خود باعث می شود 
که کاربران در معرض ترول ها و آزار و اذیت افرادی 
باشند که نمی شناســند. به همین دلیل است 
که توئیتر در سال 2۰21 یک حالت ایمنی را معرفی 
کرد. این ویژگی ســال گذشــته معرفی شد و تنها 
برای تعداد کمی از کاربران به عنوان بخشی از یک 
آزمایش در دسترس بود. با این حال، توئیتر از آن 
زمان اعالم کرده کــه پوشــش Safety Mode را به 

کاربران بیشتر و همچنین کشــور های بیشتری 
گــی حــدود ۵۰  گســترش خواهــد داد. ایــن ویژ
درصد از حســاب های آمریکا، انگلیــس، کانادا، 

استرالیا، ایرلند و نیوزلند را پوشش می دهد.
توجه داشته باشید که این ویژگی هنوز به عرضه 
کامل نرسیده، بنابراین به نظر می رسد که توئیتر 
همچنان در حال آزمایش این ویژگی باشــد و به 
مرور زمان تعداد کاربرانی را که در حال آزمایش این 
ویژگی هســتند را افزایــش خواهــد داد. بنابراین 
گر این ویژگی را در دسترس خود نمی بینید، نگران  ا
نباشــید احتماال به زودی این ویژگی برای شما 

فعال خواهد شد.
         حالت Safety Mode چیست؟

حالت Safety Mode توئیتر قابلیتی اســت که به 
طور خودکار حســاب هایی را که این شــرکت فکر 
می کنــد ممکن اســت از برای شــما مضر باشــد را 
مسدود می کند. این حســاب ها به مدت هفت 
روز به طور موقت مسدود می شوند و نمی توانند با 
شما تعامل داشته باشند، اما کاربران می توانند آن 
توئیت ها و حساب ها را بررسی کنند و آن  مواردی 
را که کاربران فکر می کنند توئیتر اشتباه کرده  را رفع 

انسداد کنند.

گی جدید توئیتر می توان تا شش رشته چت  با ویژ
DM را در اندرویــد، iOS و نســخه وب ایــن شــبکه 

اجتماعی پین کرد. 
توئیتر یکی از شبکه های اجتماعی نسبتا محبوب است که کاربران 
بسیاری از قشر های مختلف را در خود دارد. افراد برای دنبال کردن 
شخصیت های مورد عالقه شان یا اطالع از اخبار یا وقایع و همچنین 

ارتباط گیری با دیگران، از توئیتر استفاده می کنند.

به گزارش سایت جی اس ام آرنا، پیام مستقیم توئیتر بهترین تجربه 
در پیام رسانی نیست، اما با ویژگی جدیدی که این شبکه اجتماعی 
ارائــه کــرده، یافتــن مکالمــات DM )پیــام مســتقیم( کمی راحت تر 
کثر شش مکالمه را در  می شود. کاربران با این قابلیت می توانند حدا
توئیتر پین کنند تا در باالی صندوق ورودی آن ها باقی بمانند. این 
کنون در iOS، اندروید و نسخه وب در دسترس است. ویژگی جدید ا
هر رشــته چتی کــه کاربــران پیــن می کننــد در بخــش "مکالمه های 

پین شده" و سایر پیام ها در بخش "همه مکالمات" قرار می گیرند.
در ماه دسامبر گذشته اعالم شد که توئیتر در حال خرید Quill )یک 
برنامه پیام رسانی مبتنی بر همکاری و ارتباطات( است. نمی توان 
 Quill تأیید کرد که آیا این ویژگی جدید توئیتر نتیجه مستقیم خرید
اســت یا خیر، اما مطمئنا توئیتر می داند که باید تجربــه DM خود را 
بهبود بخشد و می توان انتظار داشت که پیام های مستقیم توئیتر 

به تدریج بهبود پیدا کنند.

سیستم عامل کروم فلکس رایانه های شخصی و 
مک های قدیمی تر را به کروم بوک تبدیل می کند. 

سیستم عامل جدید کروم فلکس، برای اجرا روی 
رایانه های شــخصی قدیمــی و مک طراحی شــده 
است. شرکت گوگل مشــاغل و مدارس را برای این 
سیستم عامل جدید هدف قرار داده و ادعا می کند 
که این سیستم عامل در عرض چند دقیقه  نصب 
می شــود. براســاس گزارش ها، این سیستم عامل 
جدیــد از ســوی گــوگل چنــد ســال پــس از خریــد 
Neverware، شرکتی که کلودریدی، یک سیستم 
عامل سبک وزن برای مدارس و مشاغل با ناوگان 
رایانه های شخصی یا مک های قدیمی را ساخت، 
منتشر شد. گوگل در مورد کاربرد مورد استفاده این 
سیستم عامل می گوید که سیستم های قدیمی را 
می تــوان بــا جایگزینــی Windows یــا macOS بــا 
Chrome OS Flex روی یک سیستم  عامل سبک 
وزن که می تواند روی سخت  افزار ضعیف تر اجرا شود 

و برای سال ها پایدار بماند، احیا کرد.
جالب اینجاست که این شرکت می گوید که سیستم  

عامل کروم فلکس همان توجهی را از سوی گوگل 
به خود جلب خواهد کرد که سیســتم  عامل کروم 
توانســته به خود جــذب کند. این برنامــه ظاهری 
شــبیه بــه سیســتم عامــل Chrome موجــود در 
Chromebook دارد، زیرا از همان پایگاه کد ساخته 
شده است. با این حال، در دسترس بودن برخی از 
ویژگی ها ممکن است به سخت افزار بستگی داشته 
باشد. این بدان معناست که برخی از ویژگی ها مانند 
دســتیار Google همیشــه روشــن و همگام  سازی 
تلفن هوشمند اندرویدی ممکن است برای همه 

در دسترس نباشد.

گوشی های تاشو در سال ۲۰۲۴  احتمال رکورد شکنی 

کشور فعال شد  گی حالت ایمنی توئیتر در ۶  ویژ

 DM توئیتر در حال توسعه پیام های مستقیم

کرد  کروم فلکس را راه اندازی  گوگل سیستم عامل 
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نحوه گرفتن گوشی در دست چطور است؟ 
تا این مدت تلفن همــراه خود را 
اشتباه نگه می داشتید که در این 
گزارش با نحوه درست در دست 

گرفتن آن آشنا می شوید. 
         شما چگونه گوشی خود را در دستتان نگه 

می دارید؟
آیا در حالی که با انگشــت اشــاره، وســط و انگشت 
حلقه پشت خود را گرفته اید و انگشت شست شما 
تمام حرکات اســکرول را انجام می دهد، قســمت 
پایین آن روی انگشت صورتی شما قرار دارد؟ حیف 
است! حیف است که نمی دانیم مانند بسیاری از 
کار های به ظاهر آسان و شهودی دیگری که انجام 
می دهیم، روشی که موبایمان را در دست میگیریم 

هم اشتباه است.
با ایــن کــه بــه نظــر می رســد گرفتــن یــک دســتی 
راحت ترین راه برای گرفتن دســتگاه موبایل شما 
اســت، اما در مدت زمان طوالنی، می تواند به مچ 
دست شــما آســیب برســاند و عصب اولنار شــما را 

تحریک کند.
         انگشت گوشی هوشمند چیست؟

ممکــن اســت قبال بــا اصطــالح “انگشــت گوشــی 
هوشمند” آشنا شده باشید که به عنوان تاندونیت 
پیامکی، شست پیامک و شست گیمر نیز شناخته 
می شــود. امــا حــاال وقتــش رســیده اســت کــه بــا 
عارضه ای به نام ” انگشت گوشــی هوشمند” )که 
هنوز یک اصطالح پزشکی نیســت( مبارزه کنیم. 
به گفته Healthline، »انگشــتانی که بیشتر تحت 
تأثیر در دست گرفتن یک گوشی هوشمند، تبلت یا 
کنترلر بازی ویدیویی قرار می گیرد، انگشت کوچک و 
انگشت شست شما است که می تواند دچار گرفتگی 

یا التهاب شود«
بــا توجه کوچکتــر بــودن انگشــت کوچک بــه نظر 
می رســد فشــار و موقعیت و رقم بزرگتری را تحمل 
نمی کند، اما استفاده از بند انگشتی برای باال نگه 
داشتن وزن تلفن می تواند رباطی را که انگشت را به 
دست شما متصل می کند، تحت فشار قرار دهد. 

اما این همه چیز نیست.
         پس چگونه باید گوشی خود را نگه داریم؟

گرچه همــه می خواهند یــک دســتگاه کوچک و  ا
نازک داشته باشند، اما دست ما برای نگه داشتن 
اجسام کوچک طراحی نشده است. در حالت ایده 
آل، به جای اینکه انگشت شست خود را روی یک 
جسم نازک، که بار نامطلوب به مفصل وارد می کند، 
صفر کنیم، می خواهیم شست را به سمتی بیرون 

بیاوریم که ما آن را ربودن یا دور شدن از کف دست 
می نامیم«.

بلدنر گفت: برای انجام این کار، دستگاه را ضخیم تر 
کنیــد - بــا قــرار دادن یک دســتمال یا تی شــرت در 
پشت آن - فشار از روی مفصل برداشته می شود. 
)احتماال، چســباندن یک پاپ ســوکت در پشــت 
گوشی مقداری می تواند مفصل را تسکین دهد.( 
عالوه بر این، او پیشنهاد می کند که آرنج و مچ دست 
خود را تا حد امکان صاف نگه دارید تا گردش خون 

بهتر از طریق عصب انجام شود.
دست درمانگر حرفه ای، دینا دلوپولوس، به کاربران 
گوشی های هوشمند توصیه می کند که استراحت 
مکرر داشــته باشــند و بــا فشــار دادن انگشــتان به 
ســمت بــاال و عقــب، عمود بــر مــچ، عضــالت خم 

کننده و بازکننده را بکشند. او توصیه کرد که از یک 
آتل نئوپرن CMC غیرمحدودکننده، اما پشتیبانی 
کننده اســتفاده کنید و گوشــی را روی یک ســطح 
صاف قــرار دهید تــا در صــورت امکان با انگشــتان 
دیگری غیر از شست خود حرکت کنید. او در پایان 
از بیماری گفت که »به مدت چهار هفته در گچ بی 
حرکت بود، زیرا تاندونیت شدید ناشی از استفاده 
بیش از حد از تلفن در انگشت شست خود داشت.«
خیره شدن بی وقفه به تلفن هایمان غیرطبیعی و 
مضر است، نه فقط برای سالمت روان، بلکه برای 
اعصــاب انگشــتان کوچــک، شســت ها و ســاعد؛ 
بنابراین، این نکات را به عنوان یادآوری روزانه خود 
برای ترک اسکرول کردن، کشــش مچ دست و دور 

شدن از موبایل در نظر بگیرید.
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داستانکوتاه

انتخاب گوگل مسیج به عنوان پیام رسان پیش فرض گوشی های سامسونگ رقابت 
اپل و گوگل را بسیار به هم نزدیک کرد. 

معموال ســازندگان تلفن هــای هوشــمند اندرویدی دوســت دارنــد از برنامه های 
سفارشی خود استفاده کنند و دلیل شان برای این کار این است که بتوانند کاربران 
را در محیط خود نگه دارند. با این حال، به نظر می رسد سامسونگ تصمیم گرفته 
از گوگل مســیج به عنوان برنامه پیام رســانی پیش فــرض خود برای گوشــی های 
هوشمند مستقر در آمریکا اســتفاده کند. گوگل مسیج همیشــه برای تلفن های 
هوشمند اندرویدی برای دانلود در دسترس بوده، اما معموال کاربران مجبور بودند 
خودشــان آن را دانلــود کنند. با این حال، در گلکســی S22، سامســونگ تصمیم 
گرفته این برنامه را برای کاربران از قبل نصب کند و همچنین گوگل مسیج را به عنوان 

برنامه پیام رسانی پیش فرض خود معرفی کند.
         چرا همکاری گوگل مسیج و سامسونگ یک معامله بزرگ است؟

این موضــوع به این دلیل یــک معامله بزرگ اســت کــه برای کاربــران آیفــون، اپل 
اپلیکیشن Messages و سرویس iMessage خود را به عنوان یکی از دالیل استفاده 
از آیفون معرفی می کند، اما با تالش گوگل برای تبدیل شدن RCS و نزدیک شدن 
به اســتاندارد جهانی  این شــرکت می تواند خود را به یک رقیب جدی اپل معرفی 
کند، همچنین شرکتی به بزرگی سامسونگ آن را پذیرفته و گوگل مسیج را به صورت 
پیش فرض درآورده که این موضوع می تواند در این زمینه برای گوگل، کمک کننده 

باشد.
 البته کاربــران در انتخاب برنامه پیام  رســانی خــود آزادند، بنابراین حتــی با وجود
 Google Messages گــر از طرفــداران  Google Messages بــه عنــوان پیش فــرض، ا
نیستید یا ترجیح می دهید از پیام  رسان های شــخص ثالث مانند WhatsApp یا 

Telegram استفاده کنید، این گزینه ها همچنان در دسترس شما خواهند بود.

زمانی کــه فیض کاشــانی در قمصر کاشــان 
زندگی می کرد، پــدر خانمــش، )مالصدرا(، 
چنــد روزی را به عنــوان میهمــان نــزد او در 

قمصر به سر می برد. 
در همان ایام در قمصر، جوانی به خواستگاری 

دختری رفت. 
والدین دختر پس از قبول خواستگار، شرط 
کردند که تا زمان عقد نه داماد حق دارد برای 
دیدن عروس به خانه عروس بیاید و نه عروس 
حق دارد به بیرون خانه برود. از این رو، عروس 
و داماد که عاشق و شــیدای همدیگر بودند 
و می خواســتند همدیگــر را ببیننــد، بــه فکر 
چاره ای افتادند که نه با شرط مخالفت بشود 

و نه والدین عروس متوجه بشوند. 
لــذا عــروس حیلــه ای زد و گفت: مــن فالن 
موقع بــه قصد تکانــدن فرش به پشــت بام 
می آیــم و تو هــم داخل کوچه بیــا، همدیگر 

را ببینیم. 
در آن وقت مقرر، دختر فرش خانه را به قصد 
تکاندن بــه پشــت بــام بــرد و فــرش را تکان 
می داد و داماد هم از داخل کوچه نظاره گر 
جمال دلنشین عروس خانم بود و مدام این 

جمالت را می خواند: 
اومــدی بــه پشــت بونــدی اومدی فــرش و 

تکوندی 
اومدی گــردی نبونــدی اومدی خــودت و 

نشوندی
در این حال، عارف بزرگوار، مالصدرا از کوچه 
عبور می کــرد و این ماجــرا را دید و شــروع به 

گریه کردن کرد. 
او یک شبانه روز بلند گریه می کرد تا این که 
فیــض کاشــانی از او پرســید: چرا ایــن گونه 

گریه می کنی؟ 
مالصدرا گفت: من امروز پسری را دیدم که با 
معشوقه خود با خوشحالی سخن می گفت. 
گریه من از این جهت است که این همه سال 
درس خوانده ام و فلســفه نوشــتم و خود را 
عاشق خدای متعال می دانم اما هنوز با این 
حال و صفایی که این پسر با معشوقه خود 
داشت من نتوانستم با خدای خود چنین 
سخن بگویم. لذا به حال خود گریه می کنم.

همکاری گوگل مسیج و سامسونگ 
برای رقابت با اپل 

عاشق و معشوق
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محمدمهدی احمدی - شهردار مبارکه

دستگاه مزایده گزار: شهرداری مبارکه
گهی جهــت شــرکت در مزایده به  ک تجــاری ذیــل واقــع در محلــه ســجادیه را از طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش رســاند. متقاضیــان مــی تواننــد پــس از نشــر آ شــهرداری مبارکــه درنظــردارد امــال

شــهرداری مبارکه-امــور قراردادها مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مزایده:
1( مبلــغ و نــوع تضمیــن شــرکت در مزایــده: ارایــه ضمانتنامــه بانکــی یــا واریــز نقــدی بابــت ســپرده شــرکت در مزایــده بحســاب ســیبای ۰1۰۵19339۶۰۰3 بنــام شــهرداری مبارکــه 

ک زمیــن جهــت هــر پــال
2( شرکت کنندگان بایستی رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت را نمایند.

3( محل دریافت اسناد مزایده: شهرداری مبارکه، امور قراردادها تلفن: ۵2۴۰2۰21-۰31 با واریز مبلغ 7۵۰/۰۰۰ ریال جهت هر مورد مزایده
گهی تا روز سه شنبه مورخ 1۴۰۰/12/17 خواهد بود. ۴( مهلت دریافت اسناد: در ساعات اداری از تاریخ درج آ

کثــر تــا پایــان وقــت اداری روز پنجشــنبه مــورخ 1۴۰۰/12/19 بشــرح ذیــل بــه  گــران بایســتی پیشــنهادات خــود را حدا ۵( مهلــت و نحــوه تکمیــل و تحویــل پیشــنهادات: مزایــده 
دبیرخانــه محرمانــه حراســت این شــهرداری تســلیم و رســید دریافــت دارنــد.

۶( پیشنهادات  مزایده ازهرحیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، قلم خوردگی، عیب و نقص و قلم خوردگی نداشته باشد.
7( شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات ارسالی مختار می باشد و به پیشنهادات مبهم، مخدوش، فاقد سپرده، مشروط و کمتر از قیمت پایه اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8( زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت 1۴:3۰ بعدازظهر روز شنبه مورخ 1۴۰۰/12/21  با حضور اعضای کمیسیون عالی معامالت  در  محل ساختمان شهرداری
9( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارک مزایده درج گردیده است.

گهی با برندگان مزایده خواهد بود. 1279۵31 / م الف1۰( هزینه درج آ

نوبت اول
گهی مزایده عمومی آ

ک ثبتیکاربریمجوز شوراردیف متراژ پال
مترمربع

کارشناسی    قیمت پایه 
کل ریالاز قرار هر متر مربع-ریال سپرده شرکت قیمت 

در مزایده-ریال

1
98/8۶8

1۳98/۵/2۳
تجاری

۶9۳/۵۳۵۰۴۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰1/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰8۰/۰۰۰/۰۰۰

2۶9۳/۵۳۵1۴۰۴۵/۰۰۰/۰۰۰1/8۰۰/۰۰۰/۰۰۰9۰/۰۰۰/۰۰۰

۳۶9۳/۵۳۵2۴۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰2/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰1۰۰/۰۰۰/۰۰۰

حسین اسماعیلی احمدی - شهردار زرین شهر

شــهرداری زریــن شــهر بــه اســتناد مجــوز شــماره ۴۶۶ مــورخ 1۴۰۰/1۰/27 شــورای اسالمی شــهر 
درنظــردارد یــک دســتگاه ســوله واقــع در محله اندیشــه را بــه صــورت اجــاره بــرای مــدت دو ســال 
گــذار نمایــد. لــذا از متقاضیــان دعــوت بعمــل می آیــد جهــت دریافــت  ازطریــق مزایــده عمومی وا
کســب اطالعات بیشــتر از تاریخ انتشــار تا پایان وقت اداری مورخ 1۴۰۰/12/1۶  اســناد مزایده و 

1279787 / م الفبــه شــهرداری زرین شــهر مراجعــه نمایند.

نوبت اول
گهی مزایده عمومی« »آ


