
از یک ماه قبل آغاز شده است: 

کنان مناطق محروم اصفهان بیمه رایگان سا

ماعی
جت

ی، ا
صاد

 اقت
امه

روزن

w w w . p r e s s s i m a y e s h a h r . i r

۳

بیش از ۶۰۰ هکتار از حریم زاینده رود در تصرف سودجویان و متخلفان است.
کنون بیش  معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان با بیان اینکه از ۱۰ سال پیش تا
از ۳۰۰ ویال با ساخت ســاز های غیر مجاز در منطقه باغ بهادران شناسایی شده گفت: ۱۰۰ ویال در حریم 

بستر در بخش باغ بهادران تخریب شده است.
محمود چیتیان با اشاره به روند کند آزادسازی زمین های تصرف شده در حریم زاینده رود افزود: برخی 
کم قضایی را با اطاله  از این افراد دارای سند مالکیت و پروانه های ساخت هستند که رسیدگی در محا

دادرسی مواجهه می کند.
وی با بیان اینکه وزارت نیرو در صورتی که این ساخت ساز ها را معارض تشخیص دهد می تواند تخریب 

کند گفت: تخریب و آزادسازی نیازمند تامین اعتبارات الزم به شرکت آب منطقه ای است.
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اســتان افزود: همکاری همه دســتگاه ها به ویژه 

دستگاه قضایی در سرعت بخشیدن به آزادسازی ها و رفع تصرف ها بسیار اثر بخش است.

دستسودجویانبهزایندهرودکوتاهمیشود؟

تجاوزبهحریمبسترتنهارودخانهفالتمرکزیایران

نایبرئیسانجمنصادرکنندگانطالوجواهراصفهان:

کجسلیقگیهاصادراتطالرا
محدودکرد

هدفگذاریسهم
2۰درصدیاقتصاداستان

کشور اصفهاندر

شهرداراصفهاندرجلسهشورایشهرمطرحکرد:

اختصاص۴۰درصدبودجه
اصفهانبهمشکالت

زیستمحیطی

دستگاههایاجرایی
بهرفعموانعتولیدتوجه

جدیداشتهباشند
گاهیفرماندهیانتظامیاصفهانخبرداد: رئیسپلیسآ

کشف۷۸۶فقرهسرقت
طالجاتازمنازلاصفهانیها
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سرمربیتیمهندبالذوبآهن:

قیمتگوشتقرمزهمچنانصعودیاست:هرتیمیدوستداردبرایقهرمانیبجنگد

توزیع۳۳۸هزارتننهادههایدامی
دراصفهان
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مبلمانکالسیکفرانسوی
دراصفهان
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# اصفهان  تنها  نیست

معاونآبفایاستاناصفهان:

هدایتروانآبهابهشبکه
جمعآوریفاضالبممنوعاست
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الهیار جهانگیری - دهیار بلطاق

دهیــاری بلطــاق درنظــردارد تعــدادی از معابر ایــن روســتا را بهســازی بــا مصالــح الشــه ســنگ، نمــادار، مالون و ســنگ فرش نمایــد. از پیمانــکاران واجد صالحیت درخواســت 
کرچمبــو، واقــع در فرمانــداری بوئیــن  داریــم درصــورت تمایــل از تاریــخ 1۴۰۰/12/۰۳ الــی 1۴۰۰/12/1۴ جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه دفتــر امــور مالــی دهیاریهــای بخــش 

میاندشــت مراجعــه نماینــد. تلفــن تمــاس: ۵7۵2۰۶۵۰، ۰۳1
1282۶۳۴ / م الف

گهی مناقصه آ

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان لنجان گفت: در راستای 
حفاظت از انفال و عرصه های ملی ۴.۵ هکتار از اراضی دولتی 
شهرستان لنجان به ارزش ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان 
رفع تصرف شد. عزت اله یسلیانی رئیس اداره راه و شهرسازی 
شهرستان لنجان اظهار کرد: به منظور صیانت و حفاظت از 
اراضی ملی و حفظ حقوق بیت المال ۴.۵ هکتار از اراضی ملی این 
شهرستان که به تصرف زمین خواران درآمده بود، رفع تصرف و 
به بیت المال بازگردانده شد.  وی با بیان اینکه ارزش اراضی رفع 
تصرف شده ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیدن تومان بوده است، اذعان 
ک و حقوقی  داشت: مطابق با سیاست گذاری های معاونت امال
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان و پیگیری های بعمل 
آمده، از ۳۰ مورد پرونده حقوقی مطروحه در سال جاری برای این 

شهرستان، ۲۵ رای مثبت قضایی )له دولت( اخذ شد.  
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان لنجان با اشاره به این که 
تجاوز به اراضی ملی، تجاوز به حقوق همه مردم به ویژه نسل 

آینده این کشور است، گفت: مردم عزیز شهرستان لنجان پیش 
از خرید و یا اقدام به ساخت و ساز بنا، از مراجع قانونی ذیصالح 
استعالم بگیرند، چرا که تجاوز به اراضی ملی ضمن تشکیل 
پرونده های قضایی و تخریب بنا های احداثی، آن ها را متحمل 

کید بر حساسیت و جدیت این اداره در  زیان می کند.   وی با تا
برخورد با متصرفان اراضی ملی بیان داشت: اداره راه و شهرسازی 
شهرستان لنجان نسبت به اشخاصی که اقدام به دست درازی به 

اراضی ملی می کنند به هیچ وجه مسامحه نخواهد کرد.  

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان لنجان خبر داد؛

رفع تصرف ۴.۵ هکتار از اراضی ملی شهرستان لنجان

شهرداری فالورجان

خ 1۴۰۰/1۰/18 شــورای اسالمی شــهر فالورجــان نســبت بــه اجــرای پــروژه زیــر ازطریــق برگــزاری مناقصه  شــهرداری فالورجــان درنظــردارد بــه اســتناد مصوبــه شــماره ۶/۶۶۳ مــور
انتخــاب پیمانــکار نماید.

کلیات عملیات اجرایی مطابق با اسناد مناقصه )لوح فشرده( شامل:
1( تخریب آسفالت و بتن

ج از شهر کبرداری، بارگیری و حمل نخاله به خار 2( خا
کم ک تونان مناسب شن دار به انضمام پخش آبپاشی و ترا ۳( تهیه مصالح خا

کم ۴( تهیه مصالح اساس به انضمام پخش آبپاشی و ترا
۵( تهیه، حمل، پخش و اجرای آسفالت به صورت فینیشری و دستی مطابق با اسناد مناقصه

۶( تامین میزان تقریبا 1۶1 تن قیر موردنیاز توسط شهرداری )کارفرما(
کارهای ابالغی موارد پیش بینی شده 7( سایر دستور 

1277۵۴۰ / م الف

نوبت دوم

گهی مناقصه« » اصالحیه آ
گیری معابر سطح شهر فالورجان پروژه زیرسازی و آسفالت و لکه 

 مبلغ اعتبار پیش بینی شده:مدت پروژه: ۵ ماه
محل پروژه: سطح شهر فالورجان 2۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

محل تامین اعتبار: شهرداری فالورجانشاخص دوره مبنا: سه ماهه سوم سال 1۴۰۰نوع فهرست بها: راه و باند سال 1۴۰۰

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

 www.setadiran.ir شــرکت عمــران شــهر جدیــد مجلســی درنظــردارد نســبت به برگــزاری مناقصات عمومی ذیــل ازطریق ســامانه تدارکات الکترونیکــی دولت بــه نشــانی 
اقدام نماید:

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور: 1۴۰۰/12/1
خ 1۴۰۰/12/7 کثر تا ساعت 1۴/۰۰ روز شنبه مور شرایط زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: حدا

خ 1۴۰۰/12/17 کثر تا ساعت 1۴/۰۰ روز سه شنبه مور مهلت زمانی ارایه پیشنهادات: حدا
خ 1۴۰۰/12/18 کات: ساعت 11/۳۰ صبح روز چهارشنبه مور گشایی پا زمان باز

کیلومتر 2۰ جاده مبارکه بروجن شهر جدید مجلسی بلوار ارم شرکت عمران مجلسی کارفرما: اصفهان  نشانی 
تلفن: ۵2۴727۳۳، ۰۳1-دورنگار: ۵2۴7221۴، ۰۳1-کدپستی: 8۶۳1۶۴۵77۵

www.majlesi.ntdc.ir 1281۰72 / م الفسایت شرکت عمران مجلسی

نوبت دوم
گهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی( )آ

 مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهشماره فراخوان
مدت قرارداد

مبلغ ضمانتنامه شرکت 
شرایطدر مناقصه )ریال(

2۰۰۰۰۰1۳97۰۰۰۰2۶
مناقصه تکمیل ساختمان اصلی، سرویس 

بهداشتی و محوطه مدرسه محله دانش شهر 
جدید مجلسی بصورت 7۰ درصد تهاتر

 ۴1/۰۳9/719/۰۰۰
فهرست بها 1۴۰۰ 

مدت قرارداد: 12 ماه

2/۰۵2/۰۰۰/۰۰۰ بصورت 
ضمانتنامه بانکی

شخصیت حقوقی 
دارای حداقل پایه 

۵ در رشته ابنیه

2۰۰۰۰۰1۳97۰۰۰۰27
گذاری و بلوک  کی، جدول  اجرای عملیات خا

فرش متفرقه سطح شهر جدید مجلسی 
بصورت 7۰ درصد تهاتر

 19/۴۶1/۰۰۰/۰۰۰
فهرست بها 1۴۰۰ 

مدت قرارداد: 8 ماه

1/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ بصورت 
ضمانتنامه بانکی

شخصیت حقوقی 
دارای حداقل پایه 

۵ در رشته ابنیه

بلطاق
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معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری 
اصفهان گفت: هدف گذاری ها مشخص است و در 
افق بلند مدت، بحث ۲۰ درصد سهم اقتصاد استان 
در ســطح کالن مطرح شــده کــه نشــان از ظرفیت 
ممتاز استان و نقش راهی دوراندیشانه و پیچیده 

برای تحقق نهایی این موضوع دارد.
امیررضا نقــش، معاون هماهنگی امــور اقتصادی 
اســتانداری اصفهــان اظهــار داشــت: جایــگاه 
حقوقی این جلسه در اســتان می تواند در پیشبرد 
مؤثــر اهــداف کالن اقتصــادی محقــق شــود و بــه 
واســطه این موضــوع ممــدوح بتوانیــم هم افزایی 
کارآمد و موثری مابین همه دســتگاه ها در سطوح 

مختل استانی و ملی ایجاد کنیم.
وی خاطر نشان ساخت: استان اصفهان سرشار از 
منابع بکر و ظرفیت های بی بدیل و مزیت های کثیر 
است که متاسفانه خوب دیده نشــده و در صورت 
اتخاذ تمهیدات الزم و عملیاتی شده آنها، این استان 
پیشرو حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت.
نقش اضافه کرد: هدف گذاری ها مشخص است 
و در افق بلند مدت، بحث ۲۰ درصد سهم اقتصاد 
اســتان در ســطح کالن مطــرح شــده کــه نشــان از 
ظرفیت ممتاز اســتان و نقش راهی دوراندیشانه و 

پیچیده برای تحقق نهایی این موضوع دارد.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری 
اصفهان با بیان اینکه باید روند گذشته را مشخص و 
سمت و سوها برای آینده معلوم شود، خاطر نشان 
کرد: این راه مشخص باید دائما رصد و ارزیابی شود 
که در این راســتا ده عضو حقوقی در هیأت اجرایی 
منطقه ویژه علم و فناوری استان پیش بینی شده اند 
که بخش های اصلی اقتصاد استان همانند شهرک 
علمی و تحقیقاتی، صنعت و معدن، دانشگاه ها و …، 

عضو این هیات خواهند بود.

نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
طــال و جواهــر و نقــره و ســنگ های قیمتی اســتان 
اصفهــان گفــت: در ســال ۱۳۹۱ از اصفهــان ۹۰۰ 
میلیون دالر صادرات طال داشتیم، اما متأسفانه با 
کج ســلیقگی هایی که وجود داشــت صادرات این 
محصــول بــا دســتورالعمل از ســوی بانــک مرکزی 
محدود شد.  محمدرضا خسروی با اشاره به اینکه 
نمایشگاه طال و جواهر به ویژه در شهر اصفهان که 
قطب تولید طالی کشور است، بسیار اهمیت دارد 
و کمی دچار بی مهری قرار گرفته است، اظهار کرد: 
در دو سال گذشــته باوجود کرونا نمایشــگاه طال و 
جواهر را برگزار کردیم، اما آن طور که می خواســتیم 
نشــد، امســال در انجمن و هیئت مدیــره همت را 
بر این گذاشــتیم که بهترین نمایشــگاه سال های 
گذشــته در ایــران را برگــزار کنیــم، البته حتــی خود 
هم صنفی های ما هنوز بــه آن باور نرســیده اند که 
نمایشــگاه چه اهمیتی در ارتقای تولید صــادرات 
و بهتــر شــدن صنعــت مــا دارد. وی بــا بیان اینکــه 
نمایشــگاه جایگاهــی اســت کــه همــه می تواننــد 
اجناســی که دارند را معرفی کــرده و در معرض دید 
بگذرانــد، افــزود: در ســال ۱۳۹۱ اســتان اصفهــان 
۹۰۰ میلیــون دالر صــادرات داشــت، اما متأســفانه 
با کج ســلیقگی هایی که وجود داشــت صادرات با 
دســتورالعمل های بانک مرکزی بــرای ما محدود 
شد، اما با جلسات متعددی که داشته ایم امیدواریم 
تحریم ها برداشــته شــود و بــه جایگاه اصلــی خود 
بازگردیم. خســروی افزود: به عنوان رئیس انجمن 
گــر باید تک تــک کارگاه ها را  وظیفه خــود می دانم ا
در بزنم و از آنها خواهش کنم در نمایشــگاه شرکت 
کنند، ایــن کار را انجــام خواهــم داد. همچنیــن 
نمایشگاه اصفهان باید بســیار زیباتر و باشکوه تر از 

نمایشگاه تهران برگزار شود و این مستلزم همدلی 
بین اتحادیه و صنف طال و جواهر و انجمن طال است 

که خوشبختانه در اصفهان وجود دارد.
وی با اشــاره به اینکه در نمایشــگاه تهــران ۱۱۰۰ متر 
از نمایشــگاه از ۴ هزار متری متعلق به اصفهانی ها 
گفــت: موضــوع دیگر اینکــه میــز طــال را از  بــود، 
تهران بــه اصفهــان منتقــل کرده ایــم و در کنار این 
نمایشگاه قطعا میز کشوری طال را با حضور روسای 
اتحادیه هــای کل کشــور و با بررســی مســائل روز و 
دغدغه های مهــم صنعت طــال از پتانســیل آن ها 

استفاده خواهیم کرد.
           افزایش امکان ارزآفرینی از طریق برگزاری 

نمایشگاه
علی اصغر صالحی، مدیرعامل یک ماشین سازی 
کثر  نیز در این باره گفت: با توجه به اینکه خود ما در ا
نمایشگاه های طال و جواهر دنیا شرکت می کنیم، 
نمایشگاه می تواند جایگاه خوبی در دنیا و به ویژه 
اصفهان داشته باشــد و چون اصفهان را به عنوان 
گــر بتــوان از این  یک شــهر طالیــی می شناســند، ا
طریق، توانمندی هایمان را بین المللی کنیم بسیار 
نتیجه مطلوبی خواهد داشت. وی گفت: نمایشگاه 
را مرکز تجارت جهان می خوانند و ما با توجه به اینکه 
در تمام نمایشگاه های سراسر جهان شرکت می کنیم 
وقتی می بینیم تمام ماشــین آالت یــا جواهرآالت 
گر  استقبال بین المللی دارند متوجه می شویم که ا
ما هم بتوانیم این پتانســیل را در اصفهان داشــته 
باشیم، می توان در صادرات، کارآفرینی و همچنین 

ارزآفرینی بسیار زیاد به موفقیت برسیم.
وی افزود: ما نیز تا جایی که در توان داشــته باشیم 
با نمایشگاه طالی ۱۴۰۱ اصفهان نهایت همکاری 

را خواهیم داشت.

معاون بهبود تولیدات دام و طیور جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان بــا بیان اینکــه هنوز گوشــت قرمز 
تنظیم بازاری در اصفهان عرضه نشده است، گفت: 
امیدواریم گوشت قرمز تنظیم بازاری تا پایان هفته 
عرضه شود. حسین ایراندوست اظهار کرد: گوشت 
قرمز تنظیم بازاری هنوز در اصفهان عرضه نشــده 
است؛ گفته شــده بود از هفته فعلی و تا آخر هفته، 

توزیع خواهد شد.
وی افزود: گوشتی که قرار بر عرضه آن است، دارای 
کیفیت خوبی است و مصرف کنندگان پس از شروع 

توزیــع آن، می توانند بــا ورود به ســامانه بــازرگام در 
میزان تعیین شده درخواست خود را ثبت کنند.

معاون بهبود تولیدات دام و طیور جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان در ارتباط با نرخ مصوب گوشــت 
تنظیم بازاری گفت: فعال هنــوز نرخ دقیق مصوب 
شده مشخص نیست و با آغاز توزیع، اعالم می شود.
ایراندوست با بیان اینکه هنوز گوشت قرمز تنظیم 
بــازاری در اصفهــان عرضــه نشــده اســت، گفــت: 
امیدواریم گوشت قرمز تنظیم بازاری تا پایان هفته 

عرضه شود.

تنظیــم  گفــت:  عامل ایمیــدرو  هیــأت  رئیــس 
قراردادهای بلندمدت برای تأمین پایدار مواد اولیه 
از معادنی کــه با ایــن کارخانه همخوان هســتند و 

کتشافات جدید را در دستور کار داریم. همچنین ا
بــه گــزارش روابــط عمومی ذوب آهــن، وجیه الــه 
جعفــری، معــاون وزیــر صمــت و رئیــس هیــأت 
عامل ایمیــدرو در حاشــیه ســومین جشــنواره و 
نمایشگاه ملی فوالد ایران اظهار کرد: نوع ماده اولیه 
مورد نیاز تولیــد در ذوب آهن اصفهان اختصاصی 
است و برخی از معادن کشور آن را دارا هستند؛ سال 
گذشته تالش کردیم با ذوب آهن یک بسته تأمین 
مواد اولیه آماده کنیم که هنوز هم پیگیر آن هستیم 
تــا بتوانیم بــرای تأمیــن آن برای این کارخانــه مادر 

صنعتی برنامه ریزی عملیاتی داشته باشیم. 
وی افــزود : تنظیــم قراردادهــای بلندمــدت بــرای 
تأمین پایدار مواد اولیه از معادنی که با این کارخانه 
کتشافات جدید را در  همخوان هستند و همچنین ا

دستور کار داریم. 
جعفری تصریح کــرد : معدن ققنوس به ســازمان 
صمت اســتان و معاونت امور معدنی بــر می گردد، 
اما ایمیــدرو هم به عنــوان ســازمان توســعه ای هر 

کمک و حمایتی که بتواند برای تأمیــن پایدار مواد 
اولیه ذوب آهن و جلوگیری از تعطیلی معدن داشته 
باشد، انجام می دهد. رئیس هیأت عامل ایمیدرو 
خاطرنشان کرد: ما تالش داریم در بخش هایی که 
محدوده های معدنــی فعــال وجــود دارد از طریق 
کتشــاف، قرارداد خرید تضمینی  پهنه ها، پروانه ا
بین واحدهای خصوصی و غیره عمــل کنیم؛ چرا 
کتفا کرد که این موضوع  که تنها به یک روش نباید ا
هم نیازمنــد هماهنگی اســت. وی در پایــان بیان 
کرد: برقراری مجدد مصوبه هیــأت وزیران مبنی بر 
اختصاص یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن ســنگ آهن 
به این شــرکت را پیگیر هســتیم کــه امیدواریک به 

زودی انجام شود.

هدفگذاریسهم2۰درصدیاقتصاداستاناصفهان
کشور در

توئیت های اقتصادی

خبر

خبر کوتاه

مدیرعامل راه آهن نوشت: ترانزیت بار ریلی کشور 
با دو برابر شدن نسبت به سال قبل، رکورد تاریخ 
۱۰۰ ساله راه آهن را شکست. سیدمیعاد صالحی 
در صفحه توئیتر خود نوشــت:  به لطــف خدا با 
تالش های شــبانه روزی چهارماهه و عملیاتی 
کــردن تفاهم بــا کشــورهای همســایه از جمله 
کستان،  ترکمنستان، قزاقســتان، روســیه و پا
ترانزیت بار ریلی کشــور با دو برابر شــدن نسبت 
به سال قبل، رکورد تاریخ صدســاله  #راه آهن را 
شکست و تا پایان سال هر  روز این رکورد را جابه جا 
خواهیم کرد. وی افزود:  این در حالی است که 
آنچه به ما تحویل شد کمترین تعداد لکوموتیو 
گرم طی هفت ســال گذشــته، آن هم با دو هزار 
میلیارد تومان بدهی بود. مدیرعامــل راه آهن 
گفت: با حمایت های وزیر محترم ضمن جبران 
عقب ماندگی چندین ساله، با افزایش لکوموتیو 
و تالش همکارانم، در سال آینده رکورد حمل بار 

داخلی و مسافر را نیز جابه جا کنیم.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به عزم راسخ وزارت 
کثری صدور مجوزهای  اقتصاد در تسهیل حدا
کسب وکار، گفت: در این مسیر از زیاده خواهی ها، 
تعــارض منافــع و امضاهای طالیــی جلوگیری 
خواهد شد. سیدمحمدهادی سبحانیان در 
صفحه توئیتر خود نوشــت: وزارت اقتصاد عزم 
کثری صدور مجوزهای  راسخ در تســهیل حدا
کســب وکار و برداشــتن موانع بی مورد از ســر راه 
جوانــان جویــای کار دارد. بــه حول و قــوه الهی 
در این مسیر از زیاده خواهی ها، تعارض منافع و 

امضاهای طالیی جلوگیری خواهد شد.

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به ثبت 
باشگاه های استقالل و پرسپولیس در سازمان 
بورس، گفت: حرکت به سوی حاکمیت شرکتی 
مطلوب، شفافیت عملکردی، انضباط مالی 
و مشــارکت مردم و هواداران در این دو باشــگاه 

آغاز شد.
حسین  قربانزاده در صفحه توئیتر خود نوشت: 
 طلسم ۲۴ ساله شکست. باشگاه های استقالل 
و پرسپولیس نزد ســازمان بورس ثبت شدند. 
کمیت شــرکتی مطلوب،  حرکت به ســوی حا
شفافیت عملکردی، انضباط مالی و مشارکت 

مردم و هواداران در این دو باشگاه آغاز شد.

مرکز آمار ایران از کاهش نرخ تورم به ۴۱.۴ درصد 
در بهمن ماه خبر داده است. به گزارش ایسنا، 
مرکز آمــار گزارش تــورم بهمــن را اعالم کــرد. بر 
اســاس این گزارش، نرخ تورم ســاالنه بهمن 
ماه 1٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤1,٤ درصد 
رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، 

یک  درصد کاهش نشان می دهد.
نرخ تورم ســاالنه بــرای خانوارهای شــهری و 
روستایی به ترتیب ٤٠,٨ درصد و ٤٤.٢ درصد 
اســت که برای خانوارهــای شــهری 1,٠ واحد 
درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ٦.1 

واحد درصد کاهش داشته است.
           کاهش تورم نقطه به نقطه

همچنین نــرخ تورم نقطــه ای در بهمــن ماه 
1٤٠٠ بــه عــدد ٣٥,٤ درصد رســیده اســت که 
۰.۵ درصــد کاهــش دارد. نرخ تــورم نقطه ای 
برای خانوارهای شــهری ٣٥,٣ درصد اســت 
که نسبت به ماه قبل ٠,٥ واحد درصد کاهش 

داشته است. 
این نــرخ بــرای خانوارهــای روســتایی ٣٥,٨ 
درصد بوده که که نسبت به ماه قبل ٠,٧ واحد 

درصد کاهش داشته است.
           کاهش نرخ تورم ماهانه

منظور از نرخ تورم ماهانــه، درصد تغییر عدد 
شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ 
تورم ماهانه بهمن 1٤٠٠ به ٢,1 درصد رســیده 
که در مقایســه بــا همین اطــالع در مــاه قبل، 
٠.٣ واحد درصد کاهش داشــته اســت. تورم 
کی ها،  ماهانه بــرای گروه های عمــده »خورا
آشــامیدنی ها و دخانیــات« و »کاالهــای 
کی و خدمات« به ترتیب ٣.٩ درصد  غیرخورا

و 1.1 درصد بوده است.

خبر سرمایه هایی که بر باد می رود :

ک غیرقانونی   خرید و فروش امال
گاهی  ثمره طمع و ناآ

۱۸ تا ۲۱ درصد از پرونده هایی که به 
دادگستری اصفهان ارجاع می شود 
ک غیر  مربوط به خرید و فروش امال

قانونی است. 
کنون  سه عامل قیمت  باشگاه خبرنگاران جوان : هم ا
گاه نبــودن از قانــون و تبلیغ دروغیــن دالالن،  کمتر، آ
ک غیرقانونی یا فاقد  شهروندان زیادی را به خرید امال

سند رسمی ترغیب می کند.
افرادی که برای حفظ ارزش پولشان یا به طمع کسب 
ســود درپی افزایــش قیمت، ســرمایه خــود را بــه افراد 
سودجو می سپرند و دیر یا زود با اطالع از کاله گشادی 
که بر سرشان رفته باید چند سالی کفش های آهنین 
بپوشند شاید با ســند و مدرکی قانونی بتوانند همه یا 

حتی بخشی از مال از دست رفته را به دست آوردند. 
           تجربه های شهروندان مال باخته از خرید 

امالک فاقد سند 
یکی از شــهروندان اصفهانی می گوید: سال ۹۷ ملکی 
را که سند رسمی نداشت، از یکی از آشنایان خریداری 
کردیم و چون به او برای نوشتن قولنامه اعتماد داشتیم، 
ک مراجعه نکردیم، ولی کمتر از سه ماه دو  به مشاور امال

مالک دیگر برای ملک پیدا شد.
به گفته او فروشنده همزمان ملک را به سه نفر فروخته 
بود و چون طبق قانون حق با اولین خریدار است، بعد از 
شکایت، تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی توانستیم 

یک سوم مال خود را پس بگیریم.
شــهروند دیگری کــه ملک بــدون ســند را به واســطه 
تبلیغات یک دالل خریداری کرده می گوید: دالل مدام 
می گفت ملک را زیر قیمت بازار بخرید و با مبلغ ناچیزی 

برای آن سند رسمی بگیرید.
ک چنــد باری بــه ما گوشــزد کرد  او گفــت: مشــاور امال
که این ملک مشکل اساسی دارد، اما طمع کردیم و به 

ک توجه نکردیم. هشدار های مشاور امال
به گفته این خریدار، بعد از پرداخت هزینه ملک متوجه 
شــدیم ملک متعلق به شخص دیگری اســت. بعد از 
گاهی از مشکل، ملک  تشکیل پرونده به علت اینکه با آ
را خریداری کرده بودیم مجرم شناخته شدیم و مراحل 
قانونی را طی کردیم و با گرفتن وکیل توانستیم مبلغی را 

که داده بودیم از فروشنده قالبی پس بگیریم.
شهروند دیگری که بابت خرید ملک غیرقانونی متضرر 
گاهی از امور قانونی و حقوقی،  شده گفت: به علت ناآ
ملکی را بدون سند خریداری کردیم بعد از اینکه تصمیم 
گرفتیم آن را به فروش برسانیم متوجه شدیم ملک سند 

رسمی ندارد.
او می گویــد: مشــتریانی کــه از مشــکل ملــک مطلــع 
می شــدند هیچ یک زیر بار خرید ملک نمی رفتند. به 
سختی و با هزینه نسبتا باال و با مشورت گرفتن از یک 
گاهی از موارد حقوقی به سختی توانستیم برای  وکیل و آ

ملک سند بگیریم.
شــهروندی که زمین قولنامــه ای خریداری کــرده بود 
گفت: با خانــواده ام تصمیــم گرفتیم پس اندازمــان را 
تبدیل به یک قطعه زمین کنیم تا ارزش پولمان حفظ 
شــود. به همین خاطر به پیشــنهاد یکی از دوســتان 
یک قطعه زمین با قولنامــه خریدم و هرچه همســرم 
می گفت این شــکل خرید ها بی خطر نیست توجهی 
نکردم، مدتی بعد کــه از کنــار زمین رد شــدیم دیدیم 
دیوار بلوکی دور آن کشیده شــده و مشغول ساخت و 

ساز هستند.
او می گوید: وقتی علت رو جویا شــدیم مشــخص شد 
زمین قبل از ما به فردی فروخته شده و او هم اقدام به 

ساخت کرده است.

بــه گفته ایــن شــهروند فروشــنده را پیــدا نمی کنیم و 
نمی دانیم تکلیف پولی که برای خرید زمین پرداخت 
کردیم چه می شود. او پس از این تجربه پرهزینه می گوید: 
به نظر من هر شخصی قبل از خرید باید حتما استعالم 
دقیق ملک را بگیرد و یا از مشاور حقوقی مشورت بگیرد 

تا به مشکل بنده دچار نشود.
           چرا مردم ملک غیرقانونی می خرند؟

فرزین فصولی کارشــناس ارشــد حقوق گفت: به سه 
ک غیرقانونی روی می آورد که  علت شخص به خرید امال
هر کدام به نوبه خود از اهمیت باالیی برخوردار هستند: 
ک  ک غیر قانونی و امال اولین علت افزایش معامالت امال
ک بدون  بدون سند در استان و پایین بودن قیمت امال
ک دارای سند رسمی است. سند رسمی نسبت به امال

او می گوید: دومین علت که از نظر من مهم ترین علت 
گاهی نداشــتن مردم از قانــون و موارد  اســت اطالع و آ
حقوقی اســت، یعنی خریدار آنقدر از قانــون بی اطالع 
است که تفاوت ســند عادی و سند رسمی یا تک برگ 

را نمی داند.
این کارشناس ارشد حقوق معتقد است ملکی که سند 
رسمی یا تک برگ ندارد نسبت به ملک های سنددار 
قیمت کمتری دارد که همین قیمت پایین منجر به 

فریب خوردن افراد می شود.
فصولی علت سوم را چنین تشریح می کند: علت سوم 
ک  حرف ها و تبلیغ های دروغین برخی از مشاوران امال
ک بدون ســند  و دالالن اســت که افراد را به خرید امال
ترغیب می کنند با این شعار که ملک مورد نظر را می شود 
مثال با ۵۰ میلیون تومان زیر قیمت خریــداری و با یک 

میلیون تومان سند آن را رسمی کرد.
گاه، از نظر قانون، مجرم است            خریدار ناآ

او می گوید: سند رسمی سندی است که در حضور یکی 
از مقامات رسمی و یا در یکی از دفاتر سند رسمی تنظیم 
می شود، اما سند عادی مخالف سند رسمی است به 
گونه ای که طرفین سند را روی کاغذ به صورت دست 
نویس تنظیــم می کنند کــه قانون ایــن ســند را تایید 
نمی کند البته با طی کردن مراحل قانونی سند عادی 

به سند رسمی تبدیل می شود.
ک  به گفته این کارشناس ارشد حقوق، خریداران امال
غیر قانونی به علــت جهلی که بــه قانــون دارند مقصر 
شــناخته می شــوند، ولی مجرم نه، اما از نظــر قانون، 
خریداران مجرم شناخته می شوند و طبق قانون برای 

آن ها مجازات در نظر گرفته می شود.
به گفته فصولی در زمانی که خریدار قصد فروش مجدد 
گاهی از  ملک را داشــته باشــد و خریدار جدید علــم و آ
موارد قانونی داشته باشد و یا زمانی که خریدار به یکی از 
دستگاه های دولتی برای دریافت انشعابات آب، برق و 
گاز البته به جز تلفن مراجعه کند غیرقانونی بودن ملک 

مشخص می شود.
ک غیر قانونی مشاور  او می گوید: در خرید و فروش امال

ک، خریدار و فروشنده مقصر محسوب می شوند. امال
ک و  این کارشناس ارشد حقوق می گوید: مشاوران امال
فروشندگان از تمام موارد حقوقی و قانونی ملک با خبر 
گر به خریدار مشکل سند را نگویند مشاوران  هستند ا
ک و فروشندگان هر دو به یک سهم مقصر و مجرم  امال

محسوب می شوند.
گر خریــدار از مشــکل ســند بی خبر  به گفتــه فصولــی ا
باشد از نظر قانون مجرم محسوب می شود، اما مقصر 
گاهی از مشــکل سند ملک  گر خریدار با آ نیســت، اما ا
را خریداری کرده باشــد مقصــر و مجرم اصلــی خریدار 

محسوب می شود.
ک غیرقانونی            ردپای بورس بازان در خرید امال

عباسعلی داوودی بازرس اصلی اتحادیه دفاتر مشاوران 
ک غیر  ک اصفهان گفــت: در خریــد و فــروش امال امال
ک  قانونی، خریداران، فروشندگان و حتی مشاوران امال
می توانند مجرم به حساب بیایند و قانون با توجه به نوع 
پرونده مشارکت در جرم، معاونت در جرم و مباشرت در 

جرم مجازاتی برای آن ها در نظر می گیرد.
او می گوید: تمام عیوب و غیر قانونی بودن اسناد ملک 
گر  ک در قولنامه ذکر می شــود و ا توسط مشــاوران امال
با وجود این شــرایط خریدار از خریــد ملک غیرقانونی 
منصرف نشود مجرم محسوب می شود و چون خریدار 
گاهانه شــده اســت دســتگاه قضایی او  مرتکب جرم آ
را جریمــه می کند. بــه اعتقاد بــازرس اصلــی اتحادیه 
ک اصفهــان خریــدار و مصرف  دفاتــر مشــاوران امــال
ک  کننده واقعی ملک، هیچگاه به سمت خرید امال
غیرقانونی نمی روند مگــر آنکه طعمه کالهبــرداران 
ک غیرقانونی  شوند که طبق وظایف مشــاوران امال

بودن ملک به خریدار گفته می شود.
ک غیر قانونی  داوودی می گوید: بیشتر خریداران امال
افراد بورسی هستند که مازاد سرمایه خود را صرف خرید 
ک غیرقانونی می کنند و با وعده فروش ملک با نصف  امال

قیمت در دام می افتند.
ک غیر قانونی افراد  به گفته او بیشتر فروشــندگان امال
بدهکار هستند و یا ملکشان وقفی است که فروشندگان 
کالهبردار محسوب می شوند و برای آنان طبق قانون و 
نوع پرونده شان از شش ماه تا پنج سال حبس و جرایم 

نقدی در نظر گرفته می شود.
ک تشخیص قانونی بودن ملک برعهده مشاوران امال

طبق قانون نظام صنفی و مصوبه هیئت وزیران که در 
سال ۸۴ به تصویب رسیده، ۲۶ وظیفه برای مشاوران 
ک در نظر گرفته شــده و برای تشــخیص قانونی و  امال
یا غیر قانونی بودن ملک، ســه بند این مصوبه باید در 

ک اجرا شود. زمان بستن قرارداد توسط مشاوران امال
ک اصفهان  بازرس اصلی اتحادیه دفاتر مشاوران امال
می گوید: طبق مصوبــه هیئت وزیران، قبل از بســتن 
ک باید هویت دو طرف را با توجه  قرارداد، مشاوران امال
به بررسی کارت ملی و شناســنامه خریدار و فروشنده 

ثابت کنند.
بــه گفتــه داوودی یکــی دیگــر از وظایــف مشــاوران 
ک این است که اسناد ملک را در اداره ثبت اسناد  امال
ک بررســی کننــد و اســتعالم اســناد را بگیرنــد و  و امــال
ک  مانــع و بالمانع بــودن ملک توســط مشــاوران امال

مشخص شود.
ک در اجرای سه بند ذکر  گر مشــاوران امال او می گوید: ا
شده سهل انگاری کنند و غیرقانونی بودن ملک توسط 
ک در قولنامه ذکر نشــود آن هــا مجرم و  مشــاوران امال
مقصر شناخته می شــوند و طبق قانون بر اساس نوع 
پرونده مشــارکت در جرم، معاونت در جرم و مباشرت 

در جرم جریمه می شوند.
ک اصفهان  بازرس اصلی اتحادیه دفاتر مشاوران امال
کنون اطالع رسانی حقوقی و فرهنگ  معتقد است: هم ا

حقوقی تقریبا صفر است.
به نظر می رســد قانــون در زمینه خریــد و فروش ملک 
به جزییات مــورد نظــر پرداختــه اســت، اما ایــن دادو 
ستد های خارج از روال قانونی است که برای افراد کم 

اطالع دردسرساز می شود.
مشــاوران حقــوق و قضایی بــه افراد توصیــه می کنند 
گــر قصــد خریــد ملکــی را دارند بــا مشــورت گرفتــن از  ا
کارشناسان حقوقی و صرف هزینه جزئی خریدشان را 
تضمین کنند و به صحبت های فروشندگان و مشاوران 

ک صددرصد اطمینان نکنند. امال

رئیس کمیسیون امور اقتصادی اتاق اصناف اصفهان 
گفت: برندهای گز تقلبی مطمئن باشند در آینده ای نه 
چندان دور با آن ها برخورد خواهد شد و هماهنگی آن 

با دستگاه های نظارتی در حال انجام است.
روح اهلل چلونگر، رئیس کمیسیون امور اقتصادی اتاق اصناف اصفهان 
در خصوص جلسه اتاق اصناف با مهدی طغیانی اظهار داشت: پیش 
از این جلســه، آقــای طغیانــی پیگیری هایی کــرده بودنــد و در کنــار آن 
حساســیت هایی در اتاق اصناف وجود داشــت، در همین راســتا آقای 
طغیانی که حساســیتی ویژه بر صنایع دســتی اصفهــان و محصوالت 

منحصر به اصفهان از جمله گز دارند از اتاق اصناف دعوت کردند.
وی ادامــه داد: این کارگــروه برخی مصوبات داشــت و جلســه بعدی آن 
دوشنبه هفته آینده با حضور اعضای کارگروه مشخص شده برگزار خواهد 

شد تا در خصوص حفظ برند گز اصفهان پیگیری های ویژه انجام شود.

گاه  چلونگر با بیان اینکه یکی از مباحث مهمی که باید مردم نسبت به آن آ
شوند حساسیت نسبت به گز است، توضیح داد: برخی افراد سودجو در 
استان های اطراف به نام گز اصفهان اتفاقاتی را رقم می زنند که برای گز 

اصفهان خوب نیست و تالش کردیم تا به این مبحث ورود پیدا کنیم.
           با برندهای تقلبی گز برخورد خواهد شد

رئیس کمیسیون امور اقتصادی اتاق اصناف اصفهان خبر داد: برندهای گز 
تقلبی مطمئن باشند در آینده ای نه چندان دور با آن ها برخورد خواهد شد 

و هماهنگی آن با دستگاه های نظارتی در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه از دیگر موضوعات مطرح در این جلسه مباحث رقابتی 
گز بود، تصریح کرد: برخی مباحث در کارخانه های گز استان های همجوار 
مطرح اســت، از جمله اینکه در مبحث مالیــات مشــمول ارزش افزوده 
نمی شوند و  تسهیالت زیادی دارند؛ در حالی که در استان اصفهان که 

خود مهد گز است چنین اتفاقی رقم نمی خورد.

چلونگر یادآور شد: موارد مطرح شده توسط آقای طغیانی یادداشت شد 
و قول دادند که ظرف چند هفته آینده از طریق مجلس پیگیری کنند تا 
تبعیض ها از بین برود؛ ما نیز در مباحث نظارتی و برخورد با افراد سودجویی 
که می خواهند برند گز اصفهــان را خراب کنند وارد عمل شــدیم و اجازه 

نخواهیم داد که به برند گز لطمه ای وارد کنند.
           با همکاری شورای شهر میدانی به اسم گز نام گذاری خواهد شد

رئیس کمیسیون امور اقتصادی اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه در حال 
برنامه ریزی برای کارهای زیربنایی خوب فرهنگی هستیم، عنوان کرد: 
قصد داریم با همکاری شورای شهر، میدانی را به نام و برند گز نام گذاری کنیم 
کنون شهرداری  و این اقدام کاری بزرگ خواهد بود. وی با یادآوری اینکه تا
توجهی به گز نداشت، اظهار کرد: در حال حاضر کمیسیون فرهنگی شورای 
شهر معتقد است باید برای موضوعات فرهنگی کار ریشه ای شود و در همین 
کید بر اینکه در  راستا تعامل خوبی با شهرداری انجام شده است. چلونگر با تأ
حال پیگیری هستیم تا سریعا کم کاری های گذشته را جبران کنیم، گفت: 
نتیجه و گزارش  پیگیری ها ۱۵ روز یکبار به دفتر آقای طغیانی ارسال می شود 

تا با راهنمایی های وی این موضوعات پیش رود.
           عدم خرید گزهای تقلبی، کمکی بزرگ به حفظ برند آن است

کید کرد:  رئیس کمیسیون امور اقتصادی اتاق اصناف اصفهان در پایان تأ
گر اصفهانی ها نسبت به موضوع گز دلسوزند، حساسیت خود را بیش تر  ا
کنند؛ نخریدن گزهای تقلبی و ارائه گزارش آن ها به ۱۲۴ کمکی بزرگ برای 
حفظ برند گز اســت؛ از مردم می خواهیم وقتی به خرید می روند به نوع 
برندها حساسیت داشته باشند؛ در اصفهان گزهایی با قدمت چند صد 
ســال داریم، اما برخی افراد با برندهای تقلبی وارد این حوزه می شــوند، 
از مردم می خواهیم در صورت مشــاهده چنین مواردی به ۱۲۴ یا واحد 
بازرسی اتحادیه گز و شیرینی اطالع دهند تا متخلفان به مردم معرفی شوند 

تا بتوانیم از گز اصفهان پاسداری کنیم.

گزبرخوردخواهدشد بابرندهایتقلبی

نایب رئیس انجمن صادرکنندگان طال و جواهر اصفهان:

کرد کجسلیقگیهاصادراتطالرامحدود

معاون بهبود تولیدات دام و طیور جهاد کشاورزی استان اصفهان:

گوشتتنظیمبازاریهنوزدراصفهانتوزیعنشدهاست

مواداولیهذوبآهنراباقراردادهایبلندمدتتأمینمیکنیم

رکوردترانزیتبارریلیکشور
شکستهشد

وزارتاقتصادازامضاهای
طالییجلوگیریمیکند

حرکتسرخابیها
بهسمتانضباطمالی

باثبتدربورس

نرختورمدرماهبهمن
۴۱.۴درصدشد

خبر

خبر
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3 22 فوریه     2۰22
نمایشگاه اصفهان؛ 

مجری انحصاری عناوین نمایشگاهی سلیمانیه عراق
بــا حضــور مدیــران عامــل شــرکت 
نمایشــگاه بین المللی اصفهــان و 
نمایشــگاه بین المللی ســلیمانیه 
عــراق، تفاهم نامــه مشــترک برگــزاری رویدادهــای 
نمایشگاهی جمهوری اسالمی ایران در سلیمانیه به 

امضا رسید.
براســاس این تفاهم نامــه، نمایشــگاه بین المللــی 
اصفهان مسئولیت برگزاری انحصاری برخی از عناوین 
رویدادهای نمایشگاهی در سلیمانیه عراق را بر عهده 

گرفت.
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره نمایشگاه بین المللی 
اصفهــان در آییــن امضای ایــن تفاهم نامــه، گفــت: 
نمایشــگاه اصفهان به منظــور فراهــم آوردن شــرایط 
مناســب برای معرفی و صادرات کاالهای تولید ایران 
به کشورهای مختلف، مسئولیت برگزاری رویدادهای 

نمایشگاهی در سلیمانیه عراق را بر عهده گرفت.
کید بر اینکه نمایشگاه اصفهان  علیرضا مرتضوی با تأ
در راســتای تحقــق چشــم انداز و اهداف توســعه ای، 
حــوزه فعالیت هــای خــود را گســترده تر کــرده اســت، 
افزود: به منظور تحقق برنامه ریزی های صورت گرفته، 
نمایشگاه اصفهان در نخستین گام محل دائمی برپایی 
نمایشــگاه های منطقه ای اصفهان در بصره عــراق را 
سازماندهی و مستقر کرد و در دومین گام، با نمایشگاه 
بین المللــی ســلیمانیه عــراق وارد قــرارداد همــکاری 

می شود.
وی بــا بیان اینکــه بــه دنبــال فراهــم آوردن شــرایط 
مناســب برای صادرات کاالهای ایرانی به کشورهای 
مختلف هستیم، تصریح کرد: پس از استقرار نمایشگاه 
منطقه ای اصفهان در سلیمانیه عراق، همکاری های 
مشــترک نمایشــگاهی میــان اصفهــان و کشــورهای 
رومانی، فیلیپین، تاجیکســتان و قرقیزســتان نیز در 
دســتور کار قرار خواهد گرفت تا شــرکت های ایرانی هر 
چــه بیشــتر از امتیــازات و ویژگی های توســعه تجاری 

برخوردار شوند.
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره نمایشگاه بین المللی 
اصفهان یادآور شد: براساس تفاهمنامه امضا شده با 
شرکت نمایشگاه بین المللی سلیمانیه عراق، از سوی 
نمایشگاه بین المللی اصفهان تمام حمایت های الزم 
برای حضور شرکت های ایرانی در این منطقه صورت 
خواهد گرفت و این اقدام در نهایت به توسعه صادرات 

غیرنفتی کشورمان منجر خواهد شد.
رئیس اتحادیــه صادرکننــدگان و واردکننــدگان اقلیم 
کردستان عراق نیز در این مراسم گفت: این اتحادیه ۱۱ 
هزار عضو فعال دارد که با کشــورهای سراسر جهان در 
ارتباط هستند و مراودات تجاری بسیار مطلوبی نیز با 

جمهوری اسالمی ایران برقرار کرده اند.
شیخ مصطفی عبدالرحمان با اشاره به ارزش مبادالت 
تجاری ایران و منطقه ســلیمانیه عراق افــزود: حجم 
مبادالت تجاری کنونی سلیمانیه عراق با ایران هفت 
میلیارد دالر در سال است که تالش می کنیم این حجم 

در پایان سال ۲۰۲۲ به ۱۰ میلیارد دالر افزایش یابد.
کیــد بر اینکــه اصفهــان به عنوان یک اســتان  وی با تا
صنعتی، می تواند در مبادالت تجاری منطقه سلیمانیه 
عراق نقش بسیار مهمی داشته باشد، ادامه داد: اتحدیه 
صادرکننــدگان و واردکنندگان اقلیم کردســتان عراق 
از برگزاری نمایشگاه های مشترک، استقرار پروازهای 
مستقیم و خواهرخواندگی میان اصفهان و سلیمانیه 

عراق حمایت می کند.
مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی 
سلیمانیه عراق نیز در این مراسم گفت: انعقاد قرارداد 
با نمایشگاه بین المللی اصفهان از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است، چرا که سرفصل توسعه همکاری ها 
و ایجاد رونق اقتصادی میان فعــاالن اقتصادی دو 

استان خواهد بود.
کید کرد: اصفهان یک  حاجی حسن رحیم احمد تأ
استان صنعتی اســت و بر همین اساس سلیمانیه 
عــراق حســاب ویــژه ای بــرای حضــور شــرکت ها و 
کاالهای ایرانی در این استان و همچنین بازار کشور 

عراق باز کرده است.

معاون خدمــات مشــترکان و درآمد آبفای اســتان 
اصفهان گفت: یکی از علل پس زدگــی فاضالب در 
ک شهروندان هدایت آب باران به شبکه جمع  امال

آوری فاضالب است.
کید بــر ممنوعیــت هدایت آب  محســن صالح با تا
باران به شبکه جمع آوری فاضالب شهری، اظهار 
داشــت: یکی از علل اصلــی پس زدگــی فاضالب به 
داخل خانه ها و مغازه ها، هدایت آب باران به شبکه 
جمــع آوری فاضالب اســت و تأسیســات فاضالب 
شــبکه داخلی واحدهای مســکونی و تجاری باید 
به نحوی طراحی و اجرا شــود کــه آب بــاران جاری 
شــده از ناودان ها، حیاط و معابر داخلی به شــبکه 

فاضالب وارد نشود.
او افزود: در زمان طراحی و اجرای تأسیســات، چاه 

آب باران یــا منبع ذخیره ســازی و یا هــر روش های 
مختلف که آب باران را به محل دیگری به غیر از شبکه 

ک تعبیه شود. فاضالب هدایت کند، باید در امال
معاون خدمــات مشــترکان و درآمد آبفای اســتان 
اصفهان گفت: هدایت آب باران از طریق ناودان ها به 
ک  شبکه فاضالب موجب پس زدگی فاضالب به امال
می شــود و در صــورت بــروز خســارت از ایــن محل، 

شرکت آبفا هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.
صالح تصریح کرد: از نظر شرکت آبفا، زمانی عملیات 
ســاخت و ســاز یــک ســاختمان پایــان می یابد که 
تأسیســات فاضــالب شــبکه داخلــی واحدهــای 
مسکونی و تجاری و … به نحوی طراحی و اجرا شود 
که آب باران جاری شده از ناودان ها، حیاط و معابر 

داخلی به شبکه فاضالب وارد نشود.
او با اشــاره به اینکه در هنگام ســاخت و ساز، تغییر 
گــذاری انشــعاب از حالت ســاخت و ســاز به  نوع وا
کاربری های دیگر امکان پذیر نیست، خاطرنشان 
کرد: الزم است ارزیاب ها این موضوع را به متقاضیان 
ک تبدیل وضعیت  توضیح داده و تاکید کنند که مال
ک از حالت ساخت و ســاز، اطمینان از  کاربری امال

وارد نشدن آب باران به شبکه فاضالب است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه 
با بیان اینکه ۱۲ خط BRT برای شهر اصفهان در نظر 
گرفته شــده اســت و به تدریج اجرا می شود، گفت: 
کنون سه خط اتوبوس   تندرو به طول ۳۲ کیلومتر  تا

اجرا شده است.
ســید عباس روحانــی اظهار کــرد: در کالن شــهرها 
وقتی درخواست ســفر در یک مسیر از حد معمول 
زیاد باشد، باید حمل ونقل عمومی در اولویت قرار 
گیرد؛ از این رو در اصفهان اجرای خطوط BRT مورد 

توجه قرار گرفت.
وی بــا بیان اینکه خط یک BRT شــهر اصفهــان از 
یزدآباد تا پایانه باقوشــخانه در دو فاز یــک و دو اجرا 
شد و مورد استقبال گسترده شهروندان قرار گرفت، 
افزود: در خط یک BRT از اتوبوس های مخصوص 
استفاده شده است و استانداردهای الزم از جمله 
جدا شــدن فیزیکی این خطوط از جریان ترافیکی 
شــهر لحــاظ شــده و اولویت دهــی در تقاطع هــا و 
چهارراه ها به حمل ونقل عمومی رعایت شده است.
مدیرعامل شــرکت واحــد اتوبوســرانی اصفهــان و 
حومه ادامه داد: تا قبل از شــرایط پاندمی کرونا آمار 
جابه جایی مسافران در خطوط BRT شهر اصفهان 
۱۲۰ هزار مسافر بود، اما به دلیل شیوع این ویروس، 

کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: با توجه به کیفیــت اتوبوس های 
BRT و اینکــه در مســیرهای ویــژه ترافیک نــدارد، 
همچنین مکانیزه کــردن فراینــد پرداخت بلیت، 
سرعت سفرهای درون شهری شهروندان افزایش 
پیدا کــرده اســت و همیــن موضــوع رضایتمندی 

شهروندان در استفاده از این وسایل حمل ونقلی را 
به همراه داشته است.

روحانی با بیان اینکه راه اندازی خط یک BRT مدت 
زمان سفرهای درون شهری را به طور چشمگیری 
کاهــش داده اســت، افــزود: اســتقبال شــهروندان 
از خطــوط BRT مســئوالن حمل ونقــل شــهری و 

مدیریت شهر را به توسعه آن ها ترغیب کرد.
وی با بیان اینکه خــط دوم BRT حدفاصل پایانه 
آبشار تا میدان جمهوری است که در بعضی از نقاط 
با خط یک همپوشانی دارد، ادامه داد: محل تالقی 
خط یک بــا خــط دو BRT حدفاصل پــل بزرگمهر 
تا میدان قــدس اســت و از میدان قــدس تا میدان 
جمهوری عملکرد خط دو به صورت مستقل است.

مدیرعامل شــرکت واحــد اتوبوســرانی اصفهــان و 
حومــه با اشــاره بــه اجــرای خط ســه BRT بــا مبدأ 
پایانه ارغوانیه، جی و مقصد پایانه خرم، گفت: خط 
چهارم BRT در مسیر خیابان هشت بهشت شامل 
۱۰ ایستگاه است که پنج ایستگاه در محدوده منطقه 
سه شهرداری و پنج ایســتگاه در محدوده منطقه 
چهار احداث خواهد شد و مورد استفاده شهروندان 

قرار خواهد گرفت.

رئیس شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه 
در بودجه ۱۴۰۱ به سمت کسب درآمدهای شفاف 
حرکت کردیم، گفت: هدف مدیریت شهری اجرای 

بودجه به نفع مردم است.
محمد نورصالحی در ســی ویکمین جلســه علنی 
شــورای اسالمی شــهر اصفهــان، پــس از تصویــب 
بودجه ۱۴۰۱ شهرداری اصفهان، اظهار کرد: مهم تر 
از تصویــب بودجه اجــرای آن اســت، در حوزه های 
کیداتی شــده  مختلف مباحث زیــادی مطرح و تأ
کیــدات از خــود بودجه نیــز مهم تر  اســت که این تأ
است. وی با بیان اینکه در حوزه درآمد شهرداری، 
تغییراتی اعمال شــده اســت، افزود: در ســال های 
قبل دیده می شد که پول هایی از سوی شهرداری 
دریافت می شــود که احتماال منطبق بر مصوبات 
شورا نیست؛ لذا در بودجه ۱۴۰۱ به سمت درآمدهای 

شفاف حرکت کردیم.
رئیس شــورای اسالمی شــهر اصفهــان ادامــه داد: 
تفاهم و تعاملی میان شورا و شهرداری در بررسی و 
تصویب بودجه وجود داشت و امیدواریم سال آینده 
در زمینه درآمدهای شهرداری نیز شبهه ای وجود 
نداشــته باشــد و درآمدها کامال شــفاف و بر اساس 

مصوب شورا دریافت شود.
گر ابهامی وجود دارد باید به  وی خاطرنشان کرد: ا
نفع مردم تفسیر شود و نباید بر اساس شبهه، پول 
کیــد می کنیم  اضافه تــری از مــردم گرفته شــود. تأ
که هدف مدیریت شــهری اجــرای بودجــه به نفع 

مردم است.
کــرد: در نیمــه اول ســال  نورصالحــی تصریــح 
جمع سپاری را در حوزه شهرسازی خواهیم داشت 
تا نیاز بــه مراجعــه حضوری مــردم بــه بخش های 

مختلف شهرداری وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: شورا بر پروژه های بزرگ مانند توسعه 
خط یک و تکمیل خط دو متــرو و حلقه حفاظتی 
کیــد دارد که بر این اســاس قرار شــد پــروژه حلقه  تأ
حفاظتی از شمال و جنوب پیگیری شود و در یک 

نقطه به هم برسند.
گفــت:  رئیــس شــورای اسالمی شــهر اصفهــان 
مجموعه هــای فرهنگــی و مذهبــی، مــوزه شــهر، 
فرهنــگ، تجهیــز  و  پردیس هــای خانه محــور 
اتوبوس رانی، توجه به مناطق کمتربرخوردار، معین 
و همراه قرار دادن مناطق توانمند نسبت به مناطق 
کم توان تر از جمله مواردی است که شورا در بودجه 

کید کرده است. بر آن تأ
کم برخــوردار و  وی ادامــه داد: بیــن مناطــق 
بیشــتربرخوردار تفاهم نامه هایــی ماننــد قــرارداد 
خواهرخواندگی نوشته شود تا در توسعه شهر یکدیگر 

را یاری کنند.
نورصالحــی خاطرنشــان کــرد: در بودجــه ۱۴۰۱ 
کیــد شــد کــه ســهم تأمیــن معــوض  شــهرداری تأ
شــهرداری مرکــزی و مناطــق توانمنــد، در مناطق 

کمتربرخوردار استفاده شود.
وی با بیان اینکه توجه به بافت فرســوده و احیای 
کید شــورای اسالمی شهر  بافت تاریخی نیز مورد تأ
اســت، گفــت: منابــع شــرکت های خصوصــی و 
ســازمان های شــهرداری بایــد به ایــن ســمت گام 
بردارند. رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: 
در جلسات بررسی بودجه بر اســتفاده از مشارکت 
سرمایه گذاری، تقویت و توسعه گردشگری و صنایع 

کید شده است. دستی تأ
وی خاطرنشــان کــرد: در چنــد مــاه گذشــته تمام 
اعضای شورای اسالمی شــهر اصفهان و همکاران 
شهرداری توجه به مشکالت شهر و عدالت محوری 
را در رأس دغدغه هــای خــود قــرار دادنــد تــا زندگی 
بهتری را در شهر برای مردم فراهم کنند. امیدواریم 
بودجه ۱۴۰۱ برای مردم اصفهان خیر و برکت داشته 
گر رضایت مردم و خداوند مورد توجه باشد،  باشد؛ ا

قطعا این برکت روزافزون خواهد شد.

معاون آبفای استان اصفهان:

هدایتروانآبهابهشبکهجمعآوریفاضالب
ممنوعاست

۱2خطBRTبهتدریجدراصفهاناجرامیشود

رئیس شورای شهر اصفهان:

کیدبودجه۱۴۰۱بردرآمدهایشفافاست تأ

بــرای حمایــت از تولیدکننــدگان اســتان، از 
ابتدای ســال تا کنون ۳۳۸ هزار تن نهاده های 
دامی توزیــع شــده اســت. سرپرســت اداره کل 
پشــتیبانی امــور دام اســتان اصفهــان گفــت: 
کنون بیش از ۱۰۸ هزار تــن ذرت، بیش از ۱۳۴  تا
هزار تن کنجاله ســویا و بیش از ۹۵ هــزار تن جو 
در بین مرغداران و دامداران استان توزیع شده 
است. مهدی نیلفروش افزود: این میزان نسبت 
به رقم مشابه پارسال ۶۷ درصد افزایش داشته 

است.

معــاون فرمانــداری شهرســتان دهاقــان بــا 
بیان این که رفع موانع تولید را باید از شهرستان 
شروع کنیم گفت: دستگاه های اجرایی به این 
موضوع توجه جدی داشته باشند تا کار آفرینان 
بــرای فعالیــت دچــار مشــکل نشــوند. فردین 
سعیدی معاون فرمانداری شهرستان دهاقان 
در جلسه کمیته اشتغال این شهرستان ضمن 
تقدیــر از فعالیت های صــورت گرفتــه در حوزه 
اشتغال اظهار داشت: در فرصت باقی مانده تا 
پایان سال به صورت جدی تالش شود تا الباقی 
اعتبارات حوزه اشتغال برای شهرستان جذب 
شــود. وی بــا بیان این کــه شهرســتان دهاقان 
از ظرفیــت بســیار خوبــی در حوزه گردشــگری 
برخوردار است گفت: میراث فرهنگی در راستای  
توســعه گردشــگری و مکان هــای بوم گــردی از 
طریق تســهیالت بانکی اقدام کند. ســعیدی 
گفت:باید به هنرمندان شهرستان توجه شود 
و حمایــت کنیــم تــا ضمــن بــروز فعالیت هــای 
هنری خــود،در حــوزه کارآفرینی نیــز کار کنند. 
کید  معاون فرمانــداری دهاقان همچنین با تأ
بر لزوم افزایش نشــاط اجتماعی در شهرستان 
بیان کــرد: در حوزه هنرهای ســمعی و بصری،  
هنرمندان باید حمایت شوند تا با برنامه ریزی 
و نظــارت اداره فرهنــگ و ارشــاد فعالیت هایی 
هــم در جهــت افزایش نشــاط جامعه و هــم در 
راســتای آموزش تخصصی بــه عالقه مندان به 
حوزه هنر قدم بردارند. وی با اشاره به پیشنهاد 
ناحیــه مقاومت بســیج مبنی بــر ریشــه یابی و 
بررســی دقیق و کارشناسی مشــکالت موجود 
در موضوع اشتغال  گفت:  سپاه و بسیج همواره 
در کنار دولت برای دســتیابی بــه اهداف نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران بودند، با توجه 
به فعالیت میدانی بســیج در جامعه و  داشتن 
گاهی الزم از مشکالت موجود در مسیر اشتغال،   آ
زیر کمیته ای در کمیته اشتغال تشکیل می شود 
و ناحیه مقاومت بســیج بــا همــکاری اداره کار 
در راســتای شناســایی مشــکالت و انجــام کار  
هدفمند و کارشناسی شــده در ایجاد اشتغال 
کید بر این کــه مردم  اقدام کنند. ســعیدی با تأ
باید بتوانند از ظرفیت های موجود در کشــور و 
ظرفیت های نظام مقدس جمهوری اسالمی به 
خوبی بهره مند شوند گفت:  تمامی دستگاه ها 
وظیفه دارنــد در این راســتا اقــدام جدی کنند 
و بــرای دســتیابی بــه اهــداف نظــام مقــدس 
جمهــوری اســالمی و دولــت مردمــی، فعالیت 

جهادی داشته باشند.

بیش از ۶۰۰ هکتار از حریم زاینده رود در تصرف 
سودجویان و متخلفان است. معاون حفاظت 
و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اســتان با 
کنون بیش از ۳۰۰  بیان اینکه از ۱۰ ســال پیش تا
ویال با ساخت ساز های غیر مجاز در منطقه باغ 
بهادران شناسایی شده گفت: ۱۰۰ ویال در حریم 

بستر در بخش باغ بهادران تخریب شده است.
محمود چیتیان با اشاره به روند کند آزادسازی 
زمین های تصــرف شــده در حریــم زاینــده رود 
افــزود: برخــی از این افــراد دارای ســند مالکیت 
و پروانه های ســاخت هستند که رســیدگی در 
کم قضایــی را بــا اطالــه دادرســی مواجهه  محا
می کند. وی با بیان اینکه وزارت نیرو در صورتی 
که این ساخت ساز ها را معارض تشخیص دهد 
می تواند تخریب کند گفت: تخریب و آزادسازی 
نیازمنــد تامیــن اعتبــارات الزم بــه شــرکت آب 
منطقه ای است. معاون حفاظت و بهره برداری 
شــرکت آب منطقه ای اســتان افزود: همکاری 
همه دســتگاه ها بــه ویژه دســتگاه قضایــی در 
سرعت بخشیدن به آزادسازی ها و رفع تصرف ها 

بسیار اثر بخش است.

خبر خبر

استان

خبر

به همت تالشگران و متخصصین مدیریت مهندسی 
نت ذوب آهن اصفهان، فک قیچی متحرک مکانیزم 

برش گرم ۲۵۰ تنی کارگاه نورد ۶۵۰ بومی سازی شد.
محمدرضا یزدان پناه مدیر نگهداری و تعمیرات و کارگاههای ساخت 
شــرکت در این ارتباط گفت :  کارگاه ریخته گری و مدلسازی با همکاری 
سایر واحدهای معاونت ساخت مجموعه ) برنامه ریزی - تکنولوژی - 
ترمیست ( برای اولین بار در کشور موفق به ساخت فک قیچی ۲۵۰ تنی 

کارگاه نورد ۶۵۰ شد.
وی افزود: پرســنل این مجموعه با چهارماه تالش شــبانه روزی موفق 
به طراحی، تکنولوژی، ســاخت مدل، ریخته گری، عملیات حرارتی و 
کنون از کشور روسیه وارد می شده  ماشینکاری این قطعه شدند که تا
اســت. وی افــزود : مکانیــزم مذکــور جهــت بــرش نهایــی شــمش گرم 
کثر ضخامت ۱۷۰ میلیمتر  چهارگوش با دمای ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد و حدا
استفاده می گردد و عهده دار تغذیه شــمش موردنیاز برای کارگاه های 
نورد ۳۰۰ و ۳۵۰ می باشد که طبیعتا حائز اهمیت بسیار باال بوده و یکی 
از مکانیزم های استراتژیک کارگاه نورد ۶۵۰ محسوب می گردد. مهندس 
بهمن خجسته بخت، سرپرست کارگاه ریخته گری و مدلسازی مدیریت 
مهندســی نت نیز در این خصوص گفت :فک قیچی متحــرک باالیی 
 به وزن نیمه ســاخته ۷۲۵۰ کیلوگرم و ابعاد تقریبی )۳۵۰×۱۱۰۰×۱۲۰۰ (

 میلی متر و بــا وزن مــذاب ریختــه شــده ۹۵۰۰ کیلوگــرم که طراحــی آن 
توسط دفتر طراحی مهندسی نورد انجام شده است، از جمله تولیدات 
کارگاههای ســاخت در مجموعه مدیریت مهندســی نــت کارخانه به 
شــمار می آید که طی چندین فرآیند شــامل تکنولوژی و برنامه ریزی، 
مدلسازی و ریخته گری، عملیات حرارتی و ماشین کاری به نتیجه نهایی 
رسیده است و تمامی مراحل بومی سازی آن بر پایه دانش فنی و تجربه 

متخصصان داخلی انجام گرفته است.
وی افــزود : از نــکات حائز اهمیــت در ســاخت قطعه مذکور می تــوان به 
تکنولوژی ساخت مدل و قالب ریخته گری آن اشاره نمود که با توجه به 
پیچیدگی های ابعادی و هندسی آن، ساخت مدل با خالقیت و نوآوری 
مدل سازان این مجموعه مطابق با استانداردهای روز دنیا و به صورت 
چهارتکه و با چهار عدد جعبه ماهیچه، برای اولین مرتبه انجام گرفت و 
به منظور افزایش خواص مکانیکی و همچنین افزایش طول عمر قطعه 
مذکور، در مرحله ریخته گری، با ابتکار عمل متخصصان این مجموعه از 
مبردهای داخلی در فرآیند قالب گیری و ریخته گری آن بهره گرفته است.
الزم به توضیح است که نمونه اول ساخته شــده توسط این مدیریت، 
کلیه مراحل ارزیابی کیفیت و تست نهایی و عملیات نصب و بهره برداری 
را گذرانده است و تائیدیه های الزم توسط بهره بردار )مدیریت مهندسی 

نورد( را کسب نموده است.  
           نگاهی به توانمندی های مهندسی نت

محمدرضا یزدان پنــاه با اشــاره به اینکه این مدیریت به عنــوان متولی 
بومی ســازی قطعــات و تجهیــزات در ســطح کارخانــه، از بدو تاســیس 
کنون،منشــا خدمــات بســیار  کارگاههــای ســاخت ) ســال ۱۳۴۷ ( تا
کثری داخل کارخانه  ارزشمندی بوده است، گفت :  سیاست ساخت حدا
و استفاده از کلیه ظرفیت ها و توانمندی های این مجموعه و پشتوانه 
بیش از نیم قرن تخصص وتجربه نیروهای این مدیریت که همواره زبانزد 
کلیه صنعتگران در اقصی نقاط کشور می باشد،منجر به ساخت بیش از 
۳۸۷۰۰۰ عدد قطعه در سال ۱۳۹۹ و نیز ثبت رکورد ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار عدد 

قطعه طی ۲۰ سال گذشته گردیده است.
مدیر نگهداری و تعمیرات و کارگاههای ساخت گفت: با یاری خداوند 
متعال وتالش شبانه روزی همکاران، قصد داریم تا پایان اسفندماه و با 
عبور از مرز تولید ۴۰۵ هزار عدد قطعه، رکورد تولید دوازده سال گذشته را 

در مجموعه کارگاههای ساخت ذوب آهن ارتقا دهیم.
وی در ادامه گفت : ساخت مکانیزمهای سنگین وفوق سنگین وپیچیده 
نظیر لدل تارت ایستگاه ریخته گری شــماره ۷و۸ - بازســازی ونوسازی 
کوره بلند شماره یک -ساخت عدسی میکسرهای ۱۳۰۰ تنی - ساخت 
۱۶۸ عدد درب فلکسیبل باطری شماره ۳- ساخت قطعات مجموعه 
هوای دم کوره بلند شماره ۱و۲و۳ - ساخت تجهیزات سیستم بارگیری 
کوره بلند - ســاخت خنک کننده هــای چدنی کوره بلند ها -ســاخت 
گلومراسیون - ســاخت پاتیل های ۱۳۰تنی فوالد - ساخت  رتور بارگیر آ
دریچه های هــوای گرم وســرد کــوره بلند هــا -طراحــی وســاخت انواع 
تاندیش های ایستگاههای ریخته گری مداوم - ساخت ستاره خردکن 
گلوماشــین های شــماره ۱و۲و۳و۴ - ســاخت قطعــات وتجهیــزات  آ
ریومپینگ ایستگاه ریخته گری شماره ۷ وصدها مورد دیگر که همگی برای 
اولین بار در کشور وبا دستان توانمند پرسنل مجموعه معاونت ساخت 
مدیریت مهندســی نت طراحی وســاخته شــده اند، افتخاری بزرگ در 

کارنامه عملکرد ۵۳ ساله این مجموعه محسوب می شود.
محمدرضا یزدان پناه درادامه با اشاره به توانمندیهای کم نظیر پرسنل 
معاونت تعمیرات مدیریت مهندسی نت، از بومی سازی صد درصدی،  

در اجرای تعمیرات کارخانه ذوب آهن اشاره نمود.
مدیر نگهداری و تعمیــرات و کارگاههای ســاخت از دیگــر اقدامات این 
مجموعه در سال جاری در راستای بومی سازی تجهیزات تامین شده 
از خارج از کشور، به ساخت اسکیپ کوره بلند شماره ۲ برای اولین بار در 
کشور اشاره نمود و گفت: امیدوارم ساخت این مکانیزم حساس و حیاتی 
کنــون از کشــورهای روســیه و اوکرایــن خریداری  بخش کوره بلند که تا

می شده است تا تیرماه ۱۴۰۱ به اتمام برسد.

شــهردار اصفهان گفــت: در بودجه ســال 
آینــده بــه حمل ونقــل عمومی و توســعه 
و اصــالح معابــر بهــای جــدی داده شــده 
اســت؛ به طوری کــه بیــش از ۴۰ درصد از بودجه به مســائل 
زیســت محیطی، حمل ونقل عمومی و کاهــش آلودگی هوا 

اختصاص یافت.
قاسم زاده در سی ویکمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان، پس از تصویب بودجه ۱۴۰۱ با تقدیر از دست اندرکاران 
کم بر  تدوین، بررسی و تصویب بودجه، اظهار کرد: فضای حا
بررســی بودجه عالمانه و ورود اعضای شــورای اسالمی شهر 
نیز منطبق با اندیشه و تفکر بود؛ به طوری که خوشبختانه 

کندگی وجود نداشت. در مراحل تصویب هرج و مرج و پرا
وی با بیان اینکه نگاه اعضای شورای ششم به حوزه تخصصی 
خود در بررسی بودجه قابل تحسین بود، افزود: هر یک از اعضا 

بر حوزه های تخصصی تمرکز دارند و این نشان می دهد که در طول سال نیز حوزه های تخصصی تحت رصد 
شورای اسالمی شهر قرار دارد.

شهردار اصفهان با قدردانی از شهروندانی که در تدوین بودجه به شهرداری اصفهان یاری رساندند، ادامه 
داد: همکاران ما در شهرداری در محالت حاضر شدند و با مردم گفت وگو کردند و در این راستا برنامه هایی برای 
ارتقای محالت تهیه شده است که این برنامه ها نشئت گرفته از مشارکت فکری خود مردم است، بنابراین 
امیدواریم در اجرا نیز شاهد مشارکت مردم باشیم تا بین شهرداری، شورای اسالمی شهر و مردم همگرایی را 

در دل محالت شاهد باشیم.
وی با اشاره به رویکردهای بودجه ۱۴۰۱ شهرداری، گفت: اولویت نخست بودجه مسائل زیست محیطی 
و کاهش آلودگی تعیین شد و به حمل ونقل عمومی، توســعه و اصالح معابر بهای جدی داده شده است؛ 

به طوری که بیش از ۴۰ درصد از بودجه معطوف به مسائل 
زیســت محیطی، حمل ونقل عمومی و کاهــش آلودگی هوا 

است.
قاســم زاده بــا بیان اینکــه عدالت محــوری در بودجــه ۱۴۰۱ 
کید قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: رویکرد شورا و  مورد تا
شهرداری به سمت کاهش فاصله ها است و این موضوع در 

بودجه نیز خود را نشان داد.
کید بر اینکه ناچار هستیم به سمت هوشمندسازی  وی با تا
حرکت کنیم، ادامه داد: برای مبارزه با فســاد باید به ســوی 
شهرداری هوشمند حرکت کنیم که این موضوع نیز در بودجه 

لحاظ شده است.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه توســعه فضاهــای تفریحی، 
تفرجگاهی و فرهنگی شهر از دیگر موارد قابل توجه در بودجه 
است، تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۱ مصوباتی داریم که منجر به 
خلق فضاهای فرهنگی و تفریحی شهر خواهد شد و می تواند شهر را نسبت به گذشته از نظر تفریحی غنی تر کند.

کم باید به سمت درآمد  وی با اشاره به افزایش سهم مشارکت در تأمین درآمدها گفت: تمرکز ما از درآمد ترا
حاصل از مشارکت برود؛ از این رو در بودجه سال آینده جهش صددرصدی را در این زمینه شاهد هستیم. این 

تصمیم می تواند نویدبخش اتفاق جدید در حوزه درآمد و اقتصاد شهرداری باشد.
ک، رنجش و  قاسم زاده خاطرنشان کرد: شورای اسالمی شهر و شهرداری در تصویب بودجه هیچ اصطکا

اختالفی نداشتند و امیدوارم این همدلی و همفکری در اجرای بودجه نیز دیده شود.
وی با بیان اینکه معاونت برنامه ریزی شهرداری از همین امروز تدوین و بازبینی برنامه پنج ساله شهر را آغاز 
می کند، گفت: در مدیریت شهری تحولی ایجاد شده است که انتظاراتی را موجب می شود؛ این انتظارات باید 

در قالب برنامه پنج ساله به عنوان شاخص حرکت مدیریت شهری به سمت آینده، تجلی پیدا کند.

بومیسازیفکقیچیمتحرکمکانیزمبرشگرم2۵۰تنیکارگاهنورد۶۵۰ذوبآهناصفهان

 شهردار اصفهان در جلسه شورای شهر مطرح کرد:

اختصاص۴۰درصدبودجهاصفهانبهمشکالتزیستمحیطی

خبر

خبر

 قیمت گوشت قرمزهمچنان 
صعودی است :

توزیع۳۳۸هزارتن
نهادههایدامی

دراصفهان

دستگاههایاجرایی
بهرفعموانعتولیدتوجه

جدیداشتهباشند

دست سودجویان 
به زاینده رود کوتاه می شود؟

تجاوزبهحریمبسترتنها
رودخانهفالتمرکزیایران
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جامعه4 22 فوریه     2۰22
کوتوریسم مشوقی برای حفاظت از محیط زیست ا

گفــت:  یــک اســتاد دانشــگاه 
کوتوریسم جامعه محور  رویکرد ا
بــه حفاظــت از تنــوع زیســتی و 

میراث های فرهنگی کمک می کند.
محمودرضا همامی، عضو هیأت علمی دانشکده 
منابــع طبیعــی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان در 
چهارمیــن همایــش گردشــگری محــور توســعه 
عنــوان  بــا  ســخنرانی  در  و  اصفهــان  پایــدار 
کوتوریســم؛ راهــی بــرای توســعه و حفاظــت  »ا
اظهــار  فرهنگــی«  میراث هــای  و  طبیعــت  از 
داشــت: ایران در رتبــه ۲۷ اقتصــاد جهانــی قــرار 
گرفته، اما با این حال رشد اقتصادی ایران منفی 
است و کمترین رشد اقتصادی در دنیا را دارد. در 
وضعیت توسعه یافتگی، ایران نیز جز کشورهای 

در حال توسعه است.
وی ادامــه داد: نشــانه های توســعه نیافتگی 
وابســتگی به صــادرات مواد خــام، پاییــن بودن 
خ باالی بیکاری، فقر گســترده،  درآمد ســرانه، نر
بیــکاری و عــدم تــوازن ثــروت اســت. در حــوزه 
گرچــه آمارهــای صعــودی  ا گردشــگری ایران 
داشــته، امــا در مقایســه بــا کشــوری مثــل ترکیه 

بسیار عقب تر قرار دارد.
این اســتاد دانشــگاه گفت: گردشــگری پایــدار از 
ســه رکن اساســی اقتصادی، اجتماعی و محیط 
زیســتی شــکل می گیرد که هر یــک از رکن ها باید 
با ایجاد تعــادل میان اســتفاده از منابــع طبیعی 
و منافــع اقتصــادی بــه توســعه بیانجامــد. یــک 
نوع دیگــر گردشــگری طبیعــت گردی اســت که 
مالحظات زیســت محیطــی را در نظــر نمی گیرد. 
گــردی  و طبیعــت  پایــدار  گردشــگری  تالقــی 
کوتوریســم بــه وجــود مــی آورد. در ایــن تعریــف  ا
مفاهیم چون گردشگری مسئوالنه و حفاظت از 

محیط زیست قرار می گیرد.
همامی بــا اشــاره بــه ظرفیت هــا و تنــوع طبیعــی 
و تاریخی ایــران بــرای جــذب گردشــگر، توضیــح 
داد: ایران در کنار جاذبه هــای طبیعی و تاریخی 
بی شــمار، یکــی از نقــاط داغ جهــان در حــوزه 
تنوع گیاهی وجود دارد. هشــت هــزار گونه گیاه 
آوندی در ایران وجود دارد کــه دو هزارتای آن ها 
خاص ایــران هســتند. در حیــات وحــش نیز کل 
گونه هایی که در ایران هستند با کل اروپا برابری 
می کند. حیات وحش ایران بســیار خاص اســت 

و به عنوان مثال قــوچ و میش هایی کــه در ایران 
زیســت می کنند، جد تمــام گوســفندهای اهلی 

در دنیا محسوب می شوند.
زیســت  تنــوع  متأســفانه  کــرد:  کیــد  تا وی 
محیطی ایــران به دلیــل فعالیت های انســانی در 
حال تخریــب اســت و بایــد حفاظــت بیشــتری از 
آن ها صــورت گیــرد. در کنار تنــوع زیســتی، تنوع 
فرهنگی بســیار زیادی نیز در این مــرز و بوم وجود 
دارد کــه متأســفانه این تنــوع نیز در حــال کاهش 
بوده و به عنــوان مثال اثراتی از ســیاه چــادر کمتر 

دیده می شود.
عضــو هیــأت علمی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان 
افزود: بسیاری از چشم اندازهایی که در دنیا وجود 
دارد، چشــم اندازهای زیســتی فرهنگــی اســت. 
نحوه تعامل انســان با طبیعت این سیســتم را به 
وجود آورده که به آن ها سیســتم های یک پارچه 

اجتماعی - بوم شناختی گفته می شود.
همامی دربــاره مناطــق حفاظــت شــده در ایران 
توضیــح داد: در ایــران شــبکه خوبــی از مناطــق 

حفاظت شده وجود دارد که در چهار گروه دسته 
بنــدی شــده اند که عــالوه بــر حفاظــت می توان 
کوتوریسم  از این مناطق به عنوان محرک توسعه ا
اضافه کرد. امــا با توجه به مشــکالتی کــه در این 
مناطــق وجــود دارد بــه نظــر می رســد ســازمان 
حفاظت از محیط زیست آمادگی الزم برای وجود 

گردشگران به این مناطق را ندارد.
کوتوریســم می تواند مشوقی  وی با بیان اینکه »ا
کیــد کرد:  برای حفــظ محیــط زیســت باشــد« تا
در یکــی از جزیره هــای مرجانــی فیلیپیــن زمانی 
کــه ماهی ها کم می شــوند، مردم محلــی به مواد 
منفجــره روی مــی آورد؛ امــا بــا ورود گردشــگران 
به این مناطق برای دیدن سنگ های مرجانی، 
خود مردم محلی حافظان اصلی آب سنگ های 
مرجانی می شــوند. این تنها یــک نمونه از کمک 

کوتوریسم به حفاظت از محیط زیست است. ا
کوتوریســم  این اســتاد دانشــگاه دربــاره رویکرد ا
جامعه محــور، گفت: ایــن رویکرد بــه حفاظت از 
تنوع زیستی و میراث های فرهنگی کمک می کند 

کــه بــه دنبــال جریــان حفاظــت جامعــه محــور 
شــکل گرفــت. بــه دنبال ایــن رویکــرد قرق هــای 
خصوصــی در دنیا و ایــران شــکل گرفــت و باعث 
افزایش گونه های حیات وحش شد. درآمد این 
مناطــق از فــروش پروانه هــای شــکار اســت کــه 
جامعه ایــن قضیــه را قبــول نمی کنــد و بایــد بــه 

کوتوریسم جامعه محور حرکت کرد. سمت ا
کوتوریســم جامعه محور،  همامی دربــاره اصول ا
ج بایــد در طبیعــت باشــد و از  توضیــح داد: تفــر
منابع طبیعی اســتفاده پایدار شــود همچنین بر 
کید شــده  آموزش مــردم محلــی و گردشــگران تا
است. این شکل گردشگری باید در نهایت باعث 
گر بتوان قرق های  افزایش درآمد جامعه شــود. ا
کوتوریســم را ترکیــب و بخشــی از  اختصاصــی و ا
درآمد را به جوامع محلی اختصاص داد، می توان 
به توسعه پایدار رســید. البته نباید فراموش کرد 
که این رویکرد نیز در صورت اجرای ناقص معایبی 
همچون بهره برداری بیش از حد از منابع، خروج 

پول از منطقه و بهره کشی از مردم محلی شود.

خبر

گاهــی فرماندهــی انتظامی اســتان  رئیــس پلیــس آ
اصفهان از کشف ۷۸۶ فقره سرقت طالجات از منازل 

در ۱۱ ماهه سال جاری خبر داد.   
سرهنگ حسین ترکیان با اعالم این خبر، اظهار کرد: با اقدامات پیچیده 
و هوشمندانه، گشت های کالنتری ها، گشت های کمین و شکار و تالش 
گاهی استان اصفهان، ۸۵ باند سارقان  گاهان پلیس آ شبانه روزی کارآ
منزل منهدم و ۷۸۶ فقره ســرقت منزل کشــف شــد. همچنین قدرت 

گاهی نیز ۱.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل  کشف این پلیس آ
افزایش داشته است. وی با بیان اینکه ۴۵ درصد از سارقان منزل دستگیر 
گاهی غیر بومی بوده اند، افزود: درصد قابل  گاهان پلیس آ شده توسط کارآ

توجهی از سارقان، سابقه دار و از مرتکبین تکرار جرم هستند.
گاهی اســتان اصفهان بیشــترین روزهای وقوع ســرقت  رئیس پلیس آ
منزل را روزهای پنجشنبه و جمعه و ساعات سرقت ها را بین ساعات ۱۷ 
تا ۲۲ شب عنوان کرد و گفت: سارقان در قالب گروه های ۳و ۴ نفره پس از 

کنان، مرتکب سرقت می شوند. اطمینان از عدم حضور سا
ســرهنگ ترکیان با هشــدار به مردم در خصوص نگهداری طالجات در 
منازل خود گفت: ۹۰ درصد سرقت های صورت گرفته از منازل اصفهانی ها 

سرقت طالجات، نقره جات، پول و ارز خارجی است.
این مقام انتظامی به جسارت سارقان در ســرقت از منازل مردم اشاره و 
تصریح کرد: بسیاری از شهروندان تصور می کنند که پول و طالهای شان 
را در گاو صندوق نگهدارند، دیگر سارقان نمی توانند آنها را با خود ببرند، 
اما ما با پرونده ای روبرو بودیم که سارقان گاوصندوق حاوی طالجات را از 

طبقه سوم یک ساختمان به سرقت برده بودند.
 به نقل از فرمانده انتظامی استان اصفهان، وی با بیان اینکه منازل مکان 
امنی برای نگهداری حجم بسیار باالیی از طالجات نیستند، گفت: توصیه 
ما به شهروندان این اســت که طالجات، ارز و اشــیای با ارزش خود را به 
صندوق امانات بانک ها بسپارند یا در گاوصندوق هایی که در دیوار تعبیه 
شده و مخفی هســتند قرار دهند، منازل خود را به چراغ های تایمردار، 
آیفون های هوشمند و دزدگیر مجهز کنند و هرگونه تردد افراد مشکوک 

در محله خود را از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.
گاهی استان اصفهان همچنین موضوع حفظ صحنه های  رئیس پلیس آ
گاهان به آثار و ادله جرم بسیار  ســرقت منزل را به منظور دســتیابی کارآ
مهم برشــمرد و گفت: به شــهروندان توصیه می کنیم در صــورت وقوع 
سرقت منازل خود بالفاصله با پلیس تماس گرفته و از دست زدن و بهم 
گاهان بررسی صحنه جرم  کیپ کارآ زدن وسایل منازل تا زمان رسیدن ا

خودداری کنند.

خبر

دبیر ستاد استانی کرونا در اصفهان تصمیم گیری 
درباره مدارس متوسطه را براساس شرایط هر مدرسه 
متفاوت دانســت و گفت: در شهرستان های قرمز 
ازجمله اصفهان و تعداد زیادی از شهرستان های 
کالس هــای درس در تمــام مقاطــع  اســتان، 

پیش دبستانی و دبستانی غیرحضوری است.
شاهین شیرانی درباره فراز و فرودهای آمار مبتالیان 
بــه ویــروس کوویــد در روزهــای اخیــر، اظهــار کرد: 
امیکرون سویه ای است که شیوع بسیار باالیی دارد 
و در این ســویه مهم تریــن وظیفه ای که بــه عنوان 
گاه سازی مردم  متولیان سالمت به عهده داریم، آ
برای رعایت پروتکل های بهداشتی و در رأس آن زدن 
ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و تزریق دوز سوم 
کسن است که اطالع رسانی در حال انجام است. وا

وی با اشــاره بــه کاهش مراجعــه مــردم در روزهای 
کز منتخب  تعطیل برای تست کرونا، ادامه داد: مرا
تســت کرونا باز اســت، اما مردم در ایــن روزها کمتر 
برای دادن تست مراجعه می کنند و در ستاد استانی 
کرونا برای اینکه ببینیم آیا شیوع ویروس در اصفهان 
افزایشی یا کاهشی است، آمارهای یک یا دو روز در 
نظر گرفته نمی شود بلکه ترند شرایط، مورد توجه 
قرار می گیرد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
درباره تعطیلی مدارس ابتدایی و مهدهای کودک 
نیز توضیــح داد: ســتاد ملــی کرونــا، تصمیم گیری 
گذار کــرد و  در این بــاره را بــه ســتادهای اســتانی وا
ستاد استانی کرونا که در رأس آن استاندار قرار دارد، 
تصمیم گرفت که در شهرستان های قرمز از جمله 

اصفهان و تعداد زیادی از شهرستان های استان، 
کالس های درس در تمام مقاطع پیش دبســتانی 
و دبستانی غیرحضوری باشــد. وی تصمیم گیری 
درباره مدارس متوسطه را براساس شرایط هر مدرسه 
متفاوت دانســت و گفت: در دوره متوســطه اول و 
دوم، براساس افرادی که در مدرسه درگیر می شوند، 
گر بیش از سه نفر در  تصمیم گیری می شود؛ یعنی ا
یک مدرسه مبتال به ویروس شدند، مدرسه تعطیل 

و کالس ها به شکل غیرحضوری برگزار می شود.
شیرانی با اشاره به وجود سه شهرستان با وضعیت 
نارنجــی کرونایــی در اســتان، ادامــه داد: در ایــن 
شهرســتان ها، مدرســه، ادارات آمــوزش و پرورش 
کــز بهداشــت موظــف هســتند کــه براســاس  و مرا
شرایط تصمیم گیری کنند؛ در روستاها نیز مناطق 
آموزش و پرورش موظف به بررسی شــرایط و اعالم 
محدودیت های احتمالی هســتند. این ابالغیه از 
چند هفته پیش که اصفهان و برخی شهرستان ها 
از جمله کاشان، وارد شرایط قرمز کرونایی شدند، 

اعالم شد و هنوز تغییری پیدا نکرده است.

دبیــر علمی همایــش بین المللــی "تله مدیســین" 
اصفهان گفت: اســتادان و دانشــمندان ۹ کشــور، 
مهمتریــن تجربه هــا و جدیدترین دســتاوردهای 
خود را در زمینــه "پزشــکی از راه دور" در ایــن رویداد 

ارائه می کنند. 
"تلــه مدیســین")telemedicine( یــا "پزشــکی از راه 
دور" یا "دورا پزشکی" به کاربرد فناوری های پزشکی 
و ارتباطــی بمنظور تبــادل هــر گونه اطالعــات اعم 
از داده، صــدا یــا ارتباطات تصویری بین پزشــک و 
بیمار یا پزشــک و متخصصان بهداشــت و درمان 
در موقعیت های مجزای جغرافیایی و برای ایجاد 
امکان تبادل جهت مقاصد پزشــکی، بهداشتی، 
درمانــی، تحقیقاتــی و آموزشــی تحصیلــی گفتــه 
می شود. اصغر احتشامی، افزود: در این همایش، 
اســتادان و دانشــمندان کشــورهای اســترالیا، 
آلمان، ایتالیا، برزیل، هند، سنگاپور، کانادا، امارات 
متحده عربی و آمریکا در کنار پژوهشگران داخلی به 
ارائه آخرین تجربه ها و دستاوردهای پژوهشی خود 

در زمینه پزشکی از راه دور می پردازند.
وی با بیان اینکه این رویداد علمی توسط دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان و بــا همــکاری انجمن تله 
مدیسین ایران برگزار خواهد شد، اظهار داشت: ۱۹۰ 
مقاله به دبیرخانه همایش رسیده است که از میان 
مقاله های پذیرفته شده ۱۰ مقاله بصورت سخنرانی 
کلیدی خارجی، ۱۸ مقاله بصورت سخنرانی کلیدی 
داخلی، ۲۱ مقاله بصورت سخنرانی غیرکلیدی و ۱۰۸ 

مقاله بصورت پوستر ارائه می شود.
عضو هیات علمی گروه فناوری اطالعات ســالمت 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه این 

همایش بصورت مجازی و حضــوری برگزار خواهد 
شــد، اضافــه کــرد: محورهــای اصلــی همایــش 
بین المللی تله مدیسین شــامل تبادل تجربه ها، 
بررســی چالش هــا و ضرورت هــای قانونگــذاری و 
حاکمیتی، زیرساخت ها و فناوری های نوین است.
احتشــامی با بیان اینکــه در ایــن رویــداد، تجربــه 
کشورهای دیگر مانند طرح مشترک ایتالیا و فرانسه 
در باره پزشکی از راه دور ارائه می شود، خاطرنشان 
کرد: همچنین مباحثی مانند نیازهای قانونگذاری، 
افــزاری،  نظام نامــه، زیرســاخت های ســخت 
نرم افزاری و شبکه ای، هوش مصنوعی و ربات ها نیز 
در این رویداد علمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کید بر اینکــه تــالش می شــود برگزاری این  وی بــا تا
همایش، نقطه شــروعی بــرای اقدام هــای جدی 
در زمینــه پزشــکی از راه دور در کشــورمان باشــد، 
گفت: در زمــان حاضر پزشــکی از راه دور در ســطوح 
ســاده و بصورت جســته و گریخته در کشــور انجام 
می شود و برای اجرای آن در سطوح پیشرفته و عالی 
نیاز به بســترهایی مانند آمــوزش نیروی انســانی، 
تامین زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری، 

کمیتی داریم. قانونگذاری و مسائل حا
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه دوران همه گیری 
بیماری کووید-۱۹، ضرورت پرداختن به پزشکی از 
راه دور را بیش از پیش آشکار ساخت، افزود: پزشکی 
از راه دور برای بخش های مختلــف از جمله انجام 
اعمال جراحی در مناطق دور و محروم و رســیدگی 

به سالمندان نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.
وی بــا بیان اینکــه در ســال ۹۷ ســرفصل دروس 
رشــته "ســالمت از راه دور" در کشــور تدویــن شــد، 
خاطرنشان کرد: تاکنون دانشگاه های علوم پزشکی 
عزم جــدی بــرای راه اندازی این رشــته تحصیلی را 
در کشور نداشتند هرچند امسال وزارت بهداشت 
بــه دانشــگاه ها ابــالغ کــرد کــه اقدامــات الزم برای 

راه اندازی این رشته را انجام دهند.
همایش بین المللی تله مدیسین از دوم تا چهارم 
اسفند جاری توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

برگزار خواهد شد.

دادســتان عمومــی و انقــالب کاشــان گفــت: رفــع 
مشکالت و آسیب های اجتماعی یک وحدت رویه 

جمعی میان نهادهای مرتبط را می طلبد. 
 روح اهلل دهقانی، در جمع فعاالن رسانه ای و فضای 
مجازی کاشــان با اشــاره به رســالت خبرنگاران در 
راستای شناسایی مشکالت مردم و انتقال آنها به 
مسئوالن برای رفع این مشکالت گفت: مردم ولی 
نعمت ما مسئوالن هســتند و باید در راستای رفع 

مشکالت آنها با تمام قوا تالش کنیم.
کنون پیشــگیری  یکی از مهمترین اولویت ها هم ا
از جرم اســت که در این راه باید تمام دستگاه های 
کــه حل مشــکالت و  مربوطــه پــای کار بیاینــد چرا
آســیب های اجتماعی یــک وحــدت رویه جمعی 
را می طلبد. به گفته او طبق آمار رســمی حدود ۴۰ 
هزار نفر از اتباع در کاشان مقیم هستند البته طبق 
آمار غیررسمی این تعداد به ۷۰ هزار نفر هم می رسد.

حدود ۳۱ درصــد از جرائم در کاشــان توســط اتباع 
انجام می شود.

دهقانی گفت با کمک خیرین و زحمات همکاران 
ما در مجموعه دادگستری در دو سال گذشته ۱۴ نفر 
از محکومان به قصاص با تالش های انجام شده از 
چوبه دار رهایی یافته و مجددا به زندگی برگشتندو 
برخی از این افراد هم بــا گذراندن دوره محکومیت 

جنبه عمومی جرم نیز آزاد شده اند.
دادستان عمومی و انقالب کاشان می گوید ارتباط 
و تعامل با خبرنگاران و اهالی خبر و رســانه موجب 
که خبرنگاران  توسعه و پیشرفت برای شهر است چرا

چشم بینا و گوش شنوای مردم هستند.

سخنگوی ستاد استانی کرونا در اصفهان:

تصمیمگیریدربارهمدارسمتوسطه
براساسشرایطهرمدرسهمتفاوتاست

کشوردرهمایشبینالمللی تجربههای۹
"پزشکیازراهدور"اصفهانارائهمیشود

خبر

دادستان عمومی و انقالب کاشان: 

رفعمعضالتاجتماعینیازمندوحدتعملمیان
نهادهایمرتبطاست

خبر

رئیس شورای شهر آران و بیدگل گفت: دفن 
زباله ها در زیرزمین امری اســت که چندین 
ســال به صورت موروثی انجام می شده، اما 
در حــال حاضر بــه دنبــال تغییر ایــن رویکرد 

هستیم. 
عبــداهلل بابــازاده گفــت: در خصــوص چــال 
کردن زباله در قدیم، میراثی بوده که چندین 
سال انجام شده و این موضوع باید به صورت 
گام به گام حل شود و نیاز به بازنگری در طرح 
جامع مدیریت پسماند است که متولی این 

موضوع اداره محیط زیست است.
او گفــت: معضــل مخلــوط شــدن شــیرابه 
زباله بــا آب هــای زیرزمینی از چندین ســال 
گذشته پیگیری هایی را به همراه داشته که 
پیمانکاران شرکت بازیافت بعضی از مشکالت 

آن را حل کردند.
رئیس شــورای شــهر آران و بیــدگل می گوید: 
از جمله ایــن اقدامــات می تــوان به ایجــاد 
کانال هــای هدایــت و اســتخر جمــع آوری 
شیرابه ها اشاره کرد که از طریق گودال هایی 
کــه حفــاری شــده اند از نفــوذ شــیرابه ها بــه 
آب هــای زیرزمینــی جلوگیــری می شــود. 
محوطــه ســازی بــرای شــیرابه های زبالــه از 

دیگر اقدامات این راستا بوده است.
بابــازاده گفــت: پیگیری این مــوارد از طریق 
شــهرداری، ســازمان بازیافت و شورای شهر 

انجام می شود.

مدیر روابط عمومی اداره کل بیمه ســالمت 
کنان  اســتان اصفهــان، از قــرار گرفتــن ســا
مناطق کم برخوردار زیر چتر بیمه سالمت به 

صورت رایگان خبر داد. 
امید مــال وردی گفــت: نزدیک بــه یک ماه 
اســت که طــرح بیمه ســالمت رایــگان برای 
کنان مناطق محروم در استان اصفهان  سا

در حال اجرا است.
بر اساس تفاهم نامه وزارت کشور با سازمان 
مناطــق  کنان  ســا ســالمت ایران،  بیمــه 
حاشیه ای و کم برخوردار به صورت رایگان زیر 
پوشش خدمات بیمه سالمت قرار می گیرند.

به گفته مدیــر روابط عمومی بیمه ســالمت 
اســتان اصفهــان، حــدود ۸۵ نقطــه از ایــن 
استان توسط وزارت کشور برای ارائه خدمات 
بیمه سالمت رایگان شناسایی شده است؛ 
از جمله ایــن مناطق می توان به اطشــاران، 
قائمیــه، عاشــق آبــاد، همــت آبــاد، دارک، 

زینبیه، حصه و... اشاره کرد.
برای ایجــاد دسترســی عادالنه بــه خدمات 
بیمه ای، سازمان بیمه سالمت بر آن است با 
همکاری های بین بخشی، نسبت به تکمیل 
پوشــش بیمه درمــان تمام مــردم، بــه ویژه 
کنان سکونتگاه های  حاشیه نشینان و ســا
غیررســمی، اقــدام کــرده تــا از مزایــای بیمه 
نامه الکترونیک و پزشک خانواده بهره مند 

گردند.
او گفت: در گذشته افرادی که تحت پوشش 
بیمه قرار نداشــتند بــرای دریافــت خدمات 
کنــون  بــه مــا مراجعــه می کردنــد، امــا هــم ا
براســاس این تفاهــم نامــه، مــا بــرای یافتن 
افــراد فاقد پوشــش بیمــه ســالمت از طریق 
پایگاه های بسیج، خانه های هالل و احسان 
در مناطق حاشــیه شــهر و دفاتر پیشــخوان 
طرف قــرارداد در ســایر نقاط شــهر و اســتان 
اقــدام بــه شناســایی این افــراد جهــت ارائه 

خدمات بیمه می کنیم.
مدیر روابــط عمومی اداره کل بیمه ســالمت 
استان اصفهان درخصوص اهداف این طرح 
گفت: دســتیابی بــه ارائــه خدمات ســالمت 
بصــورت الکترونیــک، بسترســازی بــرای 
اجرای کامل برنامه پزشــک خانــواده و نظام 
ارجاع الکترونیــک، افزایش دسترســی مردم 
به خدمــات ســالمت، مدیریــت هزینه های 
ح  ســالمت و... از جملــه اهداف ایــن طــر

هستند. 
افــرادی کــه در مناطــق کــم برخــوردار تحت 
پوشــش بیمه قرار می گیرند، به نزدیک ترین 
پزشک منطقه خود جهت دریافت خدمات 
درمانی منتسب می شوند و برای هزینه ویزیت 
صرفا ۶ هزار تومــان پرداخت خواهند کرد؛ در 
موارد اورژانسی نیز این بیمه شدگان می توانند 

کز درمانی دولتی مراجعه کنند.  به مرا
او در پایــان گفــت: البتــه بــا رویکرد ســازمان 
بیمه ســالمت با عنــوان »پوشــش همگانی 
کن در شهر های  سالمت«کل شهروندان سا
بــاالی ۲۰ هــزار نفــر جمعیــت می تواننــد از 

مزایای این خدمت استفاده کنند.

مخلوطشدنشیرابهزباله
باآبهایزیرزمینی،

بالیجانمحیطزیست
آرانوبیدگل

از یک ماه قبل آغاز شده است :
کنانمناطق بیمهرایگانسا

محروماصفهان

گاهی فرماندهی انتظامی اصفهان خبر داد:  رئیس پلیس آ

کشف۷۸۶فقرهسرقتطالجاتازمنازلاصفهانیها

مدیــر هماهنگی موسســات خیریه و تشــکل های 
مردمی کمیته امدادامام خمینی اســتان اصفهان 
گفت: ۲۲۰ میلیارد ریال امسال برای ادامه تحصیل 
دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد اصفهان 

هزینه شده است. 
گفــت: ۲۲۰ میلیــارد ریــال صــرف  علــی خاصــی 
هزینه های تحصیل و نوشت افزار بیش از ۳۹ هزار و 
۶۰۰ دانش آموز و دانشــجوی تحت پوشش کمیته 

امداد امام خمینی )ره(استان اصفهان شده است.
در۲ ســال اخیر پنــج هزار دســتگاه تبلت بــه منظور 
ادامه تحصیل غیر حضوری برای مددجویان استان 
اصفهان خریداری شده است که عمده این کمک ها 
از ســوی خیــران و موسســات مردمی تامین شــده 

است.
بــه گفتــه او ۲۹ مرکــز نیکــوکاری دانــش آمــوزی در 
شهرستان های استان راه اندازی شده است که این 
کز در زمینه جمع آوری کمک های خیران برای  مرا
تامین نیاز تحصیلی و معیشتی دانش آموزان فعالیت 

می کنند.
مدیــر هماهنگی موسســات خیریه و تشــکل های 
مردمی کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( اصفهــان 
می گوید ۵۱۵ مرکــز نیکــوکاری در اســتان راه اندازی 
شده است که بخشی از آن ها به صورت تخصصی در 
حوزه های فرهنگی، زکات، درمان، اشتغال و مسکن 

فعالیت می کنند.
کنون بالغ بر ۹۶ هزار و ۳۳۱ خانوار با جمعیت ۱۸۰  هم ا
هزار و ۳۶۹ نفر زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی 

)ره( استان اصفهان هستند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: ۴۷ 
مرکز خدمات جامع سالمت منتخب برای غربالگری، 
معاینه و تست رایگان کرونا در شهرستان های استان 

فعال است.  
پژمان عقدک گفت: مردم در صورت داشتن عالئم 
مشکوک ابتال به بیماری کووید-۱۹ می توانند به ۴۷ 
مرکز منتخب مراجعه کننــد و در صورتیکه پزشــک 
تشــخیص دهد تســت کرونا بصورت رایگان از آن ها 

گرفته می شود. 
کــز در  فهرســت و روز و ســاعت فعالیت ایــن مرا
پایگاه اینترنتــی معاونــت بهداشــت و شــبکه های 
اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منتشرشده 
کز منتخب غربالگری کرونا،  است که از این تعداد مرا
هفت مرکز در کالنشهر اصفهان فعال است. به گفته او 
برخی از محدودیت های قبلی برای گرفتن تست کرونا 
کز جامع سالمت منتخب برداشته شده است. در مرا

عقدک گفت: بطور کلی درباره سویه امیکرون حدود 
۵۰ درصــد از نتایــج تســت ها ممکن اســت بصورت 

کاذب، منفی باشــد بــه همین دلیــل به همــه افراد 
دارای عالئــم ســرماخوردگی بــرای قرنطینه شــدن 
توصیــه می شــود. دربــاره تعــداد روز هــای قرنطینه 
برای مبتالیان به ســویه امیکرون کرونــا از ابتدا بین 
گروه های مختلف علمی اختالف نظر بود، اما بر اساس 
آخرین ابالغ معاونت وزارت بهداشت، تعداد روز های 

مرخصی استعالجی برای کرونا پنج روز است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می گوید 
کنــون حــدود ۲۰ درصــد از مراجعــان و بیماران  هم ا

سرپایی کرونا در استان، کودکان هستند.

خبرخبر
کمیتهامداد کمک22۰میلیاردریالی
اصفهانبهتحصیلدانشآموزان

کرونا فعالیت۴۷مرکزمنتخبغربالگری
دراستاناصفهان
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مدیرکل میراث فرهنگی صنایع  دستی و گردشگری اصفهان: 

آموزش، ابزاری کلیدی 
برای دستیابی به پایداری گردشگری است

مدیرکل میــراث فرهنگــی صنایع  
دستی و گردشگری استان اصفهان 
گفــت: تفــاوت مهــم انــواع جدیــد 
گردشگری با هدف پایداری با گردشگری رایج و متداول، 

وارد کردن عنصر آموزش به فعالیت است. 
علیرضا ایزدی، در چهارمین همایش گردشگری با محور 
توسعه پایدار اصفهان که به صورت برخط در دانشگاه 
صنعتی اصفهان برگزار شــد، اظهــار کرد: گردشــگری 
به عنوان زمینــه ای برای ایجــاد اشــتغال و درآمدزایی 
سال هاســت مورد توجه قــرار گرفته، کــه در این میان 
یکــی از شــاخه های پرطرفدار این حوزه، گردشــگری 

علمی است.
وی افــزود: حــوزه ای کــه در فضــای آنالیــن در ایــن 
خصوص تبلیغات وسیعی صورت گرفته تا جایی که 
گروه های گردشگری در تمام کشورهای جهان معموال 
کمپین های گردشگری علمی ایجاد می کنند و از این راه 
به معرفی جاذبه های علمی و آموزشی خود می پردازد.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع  دســتی و گردشگری 
استان اصفهان بیان کرد: براســاس برنامه ریزی، قرار 
است در افق ۱۴۰۴ به دنبال ۲۰ میلیون گردشگر باشیم. 
کنون ســوال این اســت که این موضــوع تــا چه اندازه  ا
محقق شــده و تــا چــه ســال ۱۴۰۴ چه میــزان محقق 

خواهد شد؟
ایزدی با طرح این پرسش که علم بهتر است یا ثروت؟ 
ادامه داد: در جامعه امروز ما مقوله فرهنگ خدشه های 
بسیاری پیدا کرده و پاسخ به این پرسش سخت شده 
است. وی با بیان اینکه در حال حاضر ۹۰ سال است که 
به دنبال گردشگر هستیم و در این راه اقداماتی انجام 
کنون این ســوال مطرح است که  شده است، گفت: ا
گردشگری علمی برای تحقق این ماجرا کجا بوده است؟ 
آیا به دنبال گردشــگری علمی بوده ایم یا علم مشکل 
دارد؟ و آیا نیازمند گردشگری آموزشی هستیم یا مشکل 
ما در حوزه آموزش است که همه اینها باید بررسی شود و 

باید در مورد آنها فکر کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی صنایع  دســتی و گردشگری 
استان اصفهان با بیان اینکه گردشگری علمی شامل 

سفر به کشورهای دیگر برای گذراندن دوره های علمی و 
کتشافات علمی و حضور در سمینارها  تحصیلی باالتر، ا
و همایش های بین المللی اســت، خاطرنشــان کرد: 
سوال این اســت که در کشور ما جامعه متخصص که 
از دانشــگاه های خــوب تربیت شــده اند تا چــه حد در 
باال بردن آموزش گردشگری یا گردشگری علمی تأثیر 

داشته اند؟
ایــزدی در توضیح تحقــق گردشــگری آموزشــی برای 
توسعه پایدار، گفت: امروز دنیا برای اینکه در گردشگری 
خود به موفقیت برســد، کار ســاده ای دارد و داستان 

که جامعه امروز تشنه داستان است. می سازد، چرا
وی ادامه داد: تفاوت مهمی میان آموزش درباره توسعه 
پایدار و آموزش برای توسعه پایدار وجود دارد. مورد اول 
گاهی دهنده و یا حتی تئوریک است، اما مورد  درسی آ
دوم استفاده از آموزش به عنوان ابزاری برای دستیابی 

به توسعه پایدار است.
مدیرکل میراث فرهنگی صنایع  دســتی و گردشگری 
اســتان اصفهان افــزود: در ایــن دوران  به چیــزی فراتر 
از بحــث تئوریک نیــاز داریم. هر آموزشــی هدفــی دارد 

و در غیر ایــن صورت، جامعــه روی آن ســرمایه گذاری 
نمی کند. آموزش برای توسعه پایدار سعی دارد تا دنیا 

را برای نسل حاضر و آینده، بیشتر قابل زیستن کند.
کید براینکه الزمه این کار باالبردن دانش و  ایزدی با تأ
مهارت مردم برای آموزش مادام العمر است تا بتوانند 
راه حل های جدیدی برای مســائل زیست محیطی، 
اقتصــادی و اجتماعــی خــود بیابنــد، خاطرنشــان 
کــرد: برنامه هــای آموزشــی، گردشــگران را تشــویق 
می کند تا نتایج و اثرات زیســت محیطــی و اجتماعی 
فعالیت هایشان را در نظر گرفته و تعدیلی خودراهبر و 

اخالقی در رفتارهای شخصی خود به کار گیرند.
وی در توضیح اثرات گردشگری آموزش بر توسعه پایدار 
که شــامل دانش، آموزش و ســفر اســت، گفت: توجه 
به این نکته ضروری است که درحال حاضر بسیاری از 
که دنبال  گردشــگران میلی به هتل رفتن ندارند، چرا
گم کرده داستان فرهنگی خودشان در آثار تاریخی ما 

هستند نه هتل ۵ ستاره در اصفهان.
مدیرکل میراث فرهنگی صنایع  دســتی و گردشگری 
استان اصفهان با بیان اینکه هدف گذاری گردشگری 

در کشور ما اشتباه است، تصریح کرد: ابتدایی ترین راه 
برای جذب بیشتر در جامعه هدف را انجام نداده ایم.

ایزدی در توضیح طبقه بندی گردشــگری آموزشــی، 
گفت: این تقسیم بندی شامل سفر جوانان، گردشگری 
آموزشــی و ســفرهای کارگاهــی اســت. بــرای تحقــق 
گردشــگری علمــی، راهی بــه جــز اقتصاد گردشــگری 
نداریم. بــرای اقتصاد گردشــگری بایــد عالمانه عمل 
کیــد براینکــه آمــوزش ابــزاری کلیدی  کنیم. وی بــا تأ
برای دستیابی به گردشگری پایدار اســت، ادامه داد: 
تفاوت مهم انواع جدید گردشــگری با هدف پایداری 
با گردشگری رایج و متداول، وارد کردن عنصر آموزش 
به فعالیت است. البته برای پایدار بودن، فقط نیاز به 
کسب مدارک باالی دانشگاهی نیست، بلکه کافی است 
یکی از اهداف فعالیت، این باشد که فرد درک بهتری از 

نحوه، کار محیط طبیعی و انسانی پیدا کند.
کید کرد: گردشگری پایدار با تلفیق آموزش این  وی تأ
امکان را ایجــاد می کند که افــراد یک محیط حفاظت 
شده را دیده و با آن ارتباط برقرار کنند، بدون آنکه منابع 

را از بین برده و یا متضرر کنند.

گردشگری

»انبار مبلمان دزیره گیلمار«، نمایشگاهی از 
طراحی مبلمان فرانسوی است که اهمیت 
آرشــیو را بــه مخاطــب نشــان می دهد. ایــن 
نمایشگاه که از ۲۲ بهمن در موزه خالقیت و 
کنون«  معماری و گالری هنرهای تجسمی »ا
افتتــاح شــده، تــا ۱۱ اســفندماه، در معــرض 

نمایش بازدیدکنندگان است. 
آثار ایــن  گردآورنــده  فرشــیدو، 
نمایشگاه،اظهار کرد: این نمایشگاه شامل 
بخش بزرگی از آثار آرشیوی یک طراح و ناشر 
مبلمان فرانســوی به نام »دزیره گیلمار« در 

قرن ۱۹ است. 
این هنرمند هنرهای تجسمی، در چندسال 
تالش، مجموعه ۲۰۰ ســاله را با حــدود ۳۵۰ 
برگه مدون کرده و حاال تقریبا ۶۰ اثر آرشیوی 
گیلمار را که لیتوگرافی یا چاپ سنگی هستند 
و انواع مبلمان، پرده و کابینــت و... در آنها 
منظم شده را در بخشی از نمایشگاه خود در 
کنون به  موزه خالقیت و معماری و گالــری ا

نمایش گذاشته است.
به گفته او، این نمایشــگاه پژوهشــی اســت 
و در بخــش دیگــری از آن، هنرمنــد بــا الهام 
گیلمــار، آثــار  از نســخه های آرشــیو دزیــره 
جدیــدی به صــورت کالژ و چیدمــان خلــق 

کرده است.
کید بر اینکه انبار مبلمان اسم  فرشــیدو با تأ
گیلمــار،  مجموعــه خــود هنرمنــد، دزیــره 
بوده که آثارش در ســال های ۱۸۳۹ تا ۱۹۳۵ 
خلق شده و من نیز اســم همین مجموعه را 
حفــظ کــرده ام، افــزود: بازدیدکنندگان این 
نمایشــگاه، می توانند بــا آثار تعامل داشــته 
باشــند؛ کدهای مخصوص را اسکن کرده و 
تصویر اثر هنری الهام گرفته از این نسخه ها 

را ببیند.
دزیــره  مبلمــان  »انبــار  گردآورنــده 
گیلمان«گفت: در ارائه دیجیتال آثار، بخشی 
از اطالعات از دست رفته و چون بینایی بشر 
دارای طبیعــت آنالوگ اســت و حتــی بهتر از 
رایانــه تــوان شبیه ســازی خصوصیت هایی 
کــه به صــورت طبیعــی دریافــت می شــود را 
دارد، این نمایشــگاه به صورت آنالــوگ ارائه 
شده و نسخه های اصلی را در معرض بازدید 

عموم گذاشته ام.
کــه رویکــرد تاریخــی بــه گذشــته دارد و  او 
می خواهــد با ایــن نمایشــگاه ارزش آرشــیو 
را بــه مخاطب نشــان بدهد، معتقد اســت: 
گر بخواهیــم بدانیم چرا دیزاین فرانســوی  ا
آنقدر در طراحی امروز تأثیرگذار بوده و خوب 
حفظ شده است، باید به گذشــته آنها نگاه 
کنیم، اتفاقا یکی از دالیل ماندگاری کیفیت 
در طراحی، توجه فرانســوی ها بــه آثار کهنه 
و تالش برای حفــظ همین آرشــیوها و الهام 

گرفتن از آنها بوده است.
فرشیدو با تکرار اینکه »ارائه این نوع آرشیوها 
یــادآور مســئولیت جمعــی مــا بــرای حفــظ 
حافظــه تاریخــی و بصــری اســت«، یکــی از 
انگیزه های خود برای اجرای این نمایشگاه 
را اثبــات آموزشــگر بــودن هنــر دانســت و 
تشریح کرد: در بسیاری از منازل، »مبلمان 
نشســتنی فرانســوی« دیــده می شــود. این 
آثــار از نظــر ژانــر، مشــابه مبلمــان کالســیک 
موجود در بازارهــای مبل تهــران و اصفهان 
کثــرا  کالنشــهرهای دیگر ایــران اســت و ا و 
الهام گرفته از مبلمان کالســیک فرانســوی 
هســتند و من به عنــوان یک هنرمند آرشــیو 
کننده به این نتیجه رســیده ام کــه هنر یکی 
از راه هــای خــوب اطالع رســانی، آمــوزش و 

پژوهش تاریخی است.
»انبــار مبلمــان دزیــره گیلمــار«، گــردآوری 
و روایتــی از فرشــیدو، هنرمند ایرانــی مقیــم 
ج از کشــور اســت که با همــکاری بخش  خار
فرهنگی سفارت فرانسه در ایران برگزار شده 
و تا ۱۱ اسفند پذیرای بازدیدکنندگان خود در 

خانه صفوی است.

کالسیکفرانسویدراصفهان مبلمان

نمایشگاه

نامزدهای بخش کــودک و نوجوان جشــنواره 
ادبــی »شــهید غنی پــور« از ســوی دبیرخانــه 
بیســت ویکمین دوره ایــن جشــنواره معرفــی 
شدند. جلسات قصه نویسی شورای نویسندگان 
مســجد از ســال ۱۳۵۸ هــر هفتــه در روزهــای 
دوشــنبه زیر نظر زنده یــاد امیرحســین فردی، 
پدر داستان انقالب برگزار می شد. شهید حبیب 
غنی پور نیز یکی از نویسندگان و فعاالن فرهنگی 
در مسجد حضرت جواداالئمه )ع( بود که دهم 

اسفندماه ۱۳۶۵ به شهادت رسید.
جایزه ادبی حبیب غنی پور با یادی از این شهید 
و با نگاهی به نویسندگان و فعاالن فرهنگی برگزار 
می شود که زیر نظر زنده یاد امیرحسین فردی 
در مســجد حضــرت جواداالئمــه )ع( فعالیــت 
داشتند. این جایزه همه ساله از ســال ۱۳۷۶ از 
سوی شورای نویسندگان مسجد جواداالئمه 
)ع) و باهدف اعتالی ادبیات داستانی کشور در 

دو بخش کودک و نوجوان برگزار می شود.
داوری بخــش نوجــوان بیســت ویکمین دوره 
جشنواره ادبی شهید حبیب غنی پور به عهده 
خسرو باباخانی، حبیب یوسف زاده و محمدعلی 
قربانــی بود و بنــا بر اعــالم محمد ناصــری، دبیر 
جشــنواره ادبی »شــهید غنی پور«، نامزدهای 
نهایی بخش نوجوان به شرح زیر معرفی شدند:

"کتاب مخفی" نوشته مجید پورولی کلشتری از 
انتشارات کتاب جمکران

"آتشگاه" نوشته احمد مدقق از نشر صاد
"بــه نقــش گلیــم" نوشــته محمــد محمــودی 

نورآبادی از انتشارات شهرستان ادب
"آتیش پاره" نوشته فاطمه بختیاری از انتشارات 

کتاب جمکران
همچنین داوری بخش کودک بیست ویکمین 
جشنواره ادبی شهید حبیب غنی پور، به عهده 
ناصر نادری، علی اصغر جعفریان و محمدحسن 
حســینی بــوده اســت کــه بنــا بــر اعــالم محمد 
ناصری، دبیر جشنواره ادبی»شهید غنی پور«، 
نامزدهای نهایی بخــش نوجوان به شــرح زیر 

معرفی شدند:
"ســه گانه سوســن طاقدیس" با عنوان های "او 
خواهرم است خواهر خود خودم"، "من و غولم 
و بچه گربــه ام"، "مــن چرا این جوری هســتم؟ " 

نشر محراب قلم
"ماجراهای شــنگل و منگل و چنگل" نوشــته 

فرهاد حسن زاده، نشر نردبان
" نامه هــای مــوش بی ســواد" نوشــته ســپیده 

خلیلی، انتشارات مدرسه
"زنبیلی پر از آواز گنجشک" نوشته عبدالصالح 

پاک، نشر شهرقلم
"مجموعه فــه فه زرافه" نوشــته اللــه جعفری، 

نشر پی نما
آئین اختتامیه بیست ویکمین دوره جشنواره 
ادبی حبیب غنی پور، دوشنبه نهم اسفندماه 

به صورت برخط برگزار می شود.

تئاتر کمدی »پری« با الگوبرداری از نمایش های 
ســنتی ایرانی، از امــروز روی صحنــه تــاالر هنــر 

می رود. 
احســان جانمی، کارگردان این نمایش گفت: 
تئاتر »پری« صدوهشــتمین اجرای نمایشــی 
گروه هنری کاوش و نوشــته خیراهلل تقیانی پور 
است که آذرماه امسال در بیستمین جشنواره 
بین المللــی آیینــی ســنتی ایران به عنــوان کار 

برگزیده انتخاب شد.
او ادامه داد: الگوی این کار و همچنین ساختار و 
ظاهر نمایش ایرانی است و در آن از تکنیک های 
نمایش ایرانی به ویژه نمایش روحوضی استفاده 
شده است. این کارگردان توضیح داد: این تئاتر 
داســتان گروهــی را روایــت می کند کــه در زمان 
قاجار وارد دربار ناصرالدین شــاه می شــود تا به 

اجرای نمایش بپردازد.
جانمی با اشاره به نوبت اول اجرای این نمایش 
در آذرمــاه گفــت: اســتقبال مخاطبــان از ایــن 
نمایش باعث برنامه ریزی نوبت دوم اجرا شد که 

در تاالر هنر انجام می شود.
او با بیان اینکه تالش کرده ایم اجرا هرچه بیشتر به 
سبک نمایش های سنتی ایرانی نزدیک شود، 
ادامه داد: ســازهای ایرانی مثل کمانچه، ستار 
و تنبک نمایــش را همراهی می کننــد و جایگاه 
مخاطــب در این نمایــش به صورت سه ســویه 
است که نمایش های روحوضی قدیم را تداعی 
می کنــد. کارگــردان نمایش پری گفــت: در این 
نمایش که بــا حمایت تــاالر هنر اجرا می شــود؛ 
امین پناهی، حســین نصراصفهانی، مســعود 
یزدانبخش، علی عنایتی، محمد بارانی، محمد 
خســروی، رضا توکلی، مهدی تقی پور و احمد 
خوانساری ایفای نقش می کنند. عالقه مندان 
برای تماشای این تئاتر می توانند از یکم تا دهم 
اسفند ساعت ۱۸:۳۰ به سالن نقش جهان تاالر 

هنر واقع در میدان الله مراجعه کنند.

معرفینامزدهایبخش
کودکونوجوانجشنواره
ادبی»شهیدغنیپور«

پریبهتاالرهنرمیآید

گهی فقدان سند مالکیت آ
شماره: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۳۰۰۱۸۴۱۰، موقوفه میرزاعلی شریف نجف ابادی با نمایندگی اداره اوقاف و 
خ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴  امور خیریه نجف آباد طبق درخواست وارده به شماره ۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۳۰۰۳۴۷۵۱ مور
و باستناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند 
ک ثبتی شماره ۶ واقع در قطعه یک  نجف آباد بخش یازده  ثبت اصفهان که  مالکیت ششدانگ پال
ک ذیل ثبت ۱۲۸ بنام میرزاعلی شریف نجف ابادی  فرزند محمدحسین  ثبت  درصفحه ۹۱ دفتر ۲ امال
و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به 
علت سهل انگاری  مفقود شده است. چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده 
گهی می شود که هرکس مدعی انجام  طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب آ
گهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد  معامله )غیر از آنچه در این آ
گهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند  از تاریخ انتشار این آ
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. 
گر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت  ا
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف مظاهر عباسی قلعه شاهی - ۱۲۷۹۹۹۵ / م الف

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که  مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به 
ح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم  دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طر
قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره 
خ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ اشرف هنرمند فرزند اسداله بشماره شناسنامه ۳۹۸۳۷  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۳۸۵۶ مور
صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۸۲۳۲۶۶۰۰ در سه دانگ یکباب خانه احداثی برروی قسمتی از 
ک ۱۱۷ فرعی از اصلی ۱۵۱۹۲ فرعی از اصلی ۱۵۱۹۲ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به  قطعه زمین پال
خ  مساحت ۱۶۴/۳۰ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۳۸۵۴ مور
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ سیدمحمود ملکوتی علون آبادی فرزند حسین بشماره شناسنامه ۷ صادره از کوهپایه 
ک  بشماره ملی ۵۶۵۹۵۴۶۶۹۲ در سه دانگ یکباب خانه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پال
۱۱۷ فرعی از اصلی ۱۵۱۹۲ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۱۶۴/۳۰ مترمربع. خریداری طی 
سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۸۰۰/۰۳/۱۸ - رییس 

ک شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی - ۱۲۸۱۰۳۲ / م الف منطقه ثبت اسناد و امال

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

خ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ آقای محسن شفیعی اردکانی به شناسنامه  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۹۶۴ مور
کدملی ۲۵۴۹۸۰۱۰۶۷ صادره سپیدان فرزند روح اله بصورت ششدانگ یکباب  شماره ۳۶۱ 
ک شماره ۱۳۹۲۷ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره  ساختمان به مساحت ۱۴۷/۶۹ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان مالکیت متقاضی موضوع سند انتقال ۶۹۲۲۵، ۱۳۹۲/۹/۱۸  ثبت اسناد و امال
خ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ اصغر زراعتی شمس  دفترخانه ۱۰۸ اصفهان، رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۹۶۵ مور
آبادی به شناسنامه شماره ۱ کدملی ۱۲۹۱۳۲۲۶۱۲ صادره اصفهان فرزند عبدالحسین بصورت 
ک شماره ۱۳۹۲۷ اصلی واقع در  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۱۳/۶۱ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان مالکیت متقاضی موضوع سند انتقال  اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
۶۹۲۲۹، ۱۳۹۲/۹/۱۸ دفترخانه ۱۰۸ اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته  ۱۵ روز آ

گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال  باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
له ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم  اصفهان واقع در اصفهان میدان ال
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳، تاریخ انتشار نوبت 
ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۰۸۸۷ / م الف دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۷۸۰۹، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۱، جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
کنندگان  وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با حضور امضا
زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۱۸۴ 
مربوط به تقاضای آقای/خانم مجتبی جهانبخش مهدی آبادی مبنی بر صدور سند مالکیت 
ک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی  نسبت به ششدانگ قسمتی از پال
شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق 
ح زیر  نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شر
مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه 
خ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ دفتر ۳۲۲ خمینی شهر و مالحظه نقشه  به موجب سند قطعی شماره ۴۰۵۴۹ مور
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 
ع بودن  موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمناز
تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم مجتبی جهانبخش مهدی آبادی به شناسنامه 
شماره ۱۵۳ کدملی ۵۴۹۹۹۷۷۲۵۹ صادره فرزند یوسف در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
ک شماره ۵۳ فرعی از ۱۱۴ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک  ۱۷۱/۱۵ مترمربع پال
خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول های ۵/۷۱ متر و ۴/۳۶ 
متر دیواریست به دیوار باقیمانده، شرقا اول به طول ۱۶/۳۸ متر دیواریست به دیوار باقیمانده دوم 
به طول ۰/۶۲ متر دیواریست به گذر، جنوبا به طول ۱۰/۰۵ متر درب و دیواریست به گذر، غربا اول به 
طول ۰/۵۸ متر دیواریست به گذر دوم به طول ۱۶/۴۸ متر دیواریست به دیوار باقیمانده، حقوق 
ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
ک وفق مقررات پس از طی  رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امال
تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ - رییس اداره ثبت 

ک شهرستان خمینی شهر نبی اله یزدانی - ۱۲۷۹۸۳۸ / م الف اسناد و امال

گهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه( آ
گهی مزایده  گهی: ۱۴۰۰۰۳۹۰۲۱۳۳۰۰۰۰۲۶، شماره پرونده: ۱۳۹۹۰۴۰۰۲۱۳۳۰۰۰۴۶۳، آ شماره آ
پرونده اجرایی شماره ۱۳۹۹۰۴۰۰۲۱۳۳۰۰۰۴۶۳ )شماره بایگانی ۹۹۰۰۶۱۲( براساس پرونده اجرایی 
ک ثبتی سه فرعی از دویست و  کالسه ۹۹۰۰۶۱۲ تمامت یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ پال
کلیه توابع و لواحق  سی و پنج اصلی واقع در قطعه یازده بخش  یازده ثبت اصفهان به انضمام 
کات منصوبه و غیرمنصوبه در آن ملکی مرحوم داود قلعه سفیدی فرزند  عرفیه و انشعابات و اشترا
خ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ اداره ثبت  عبدالحسین که قبال به موجب نامه شماره ۱۳۹۹۸۵۶۰۲۰۳۰۰۱۳۰۵۹ مور
ک نجف آباد درقبال قسمتی از طلب خانم زهرا معین نجف آبادی و پنج درصد اجرایی  اسناد و امال
خ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ اداره ثبت  بازداشت گردیده و به موجب نامه شماره ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۳۰۰۱۶۳۲۴ مور
ک مذکور به مساحت هشتاد و یک متر و بیست و دو دسی مترمربع که  ک نجف آباد پال اسناد و امال
با شماره دفتر الکترونیکی ۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۳۰۰۰۸۳۴۵ ثبت گردیده است به شماره چاپی ۴۵۶۶۲۲ 
سری د سال ۹۷ بخش مربوطه بنام مدیون متوفی سابقه ثبت و سند مالکیت دارد و ششدانگ آن 
ک ۲۲۹/۳، دوم دیوار  محدود است به شماال: در دو قسمت اول دیوار به دیوار بطول ۱/۷۰ متر به پال
بدیوار بطول ۵/۹۰ متر به ۲۲۹ اصلی شرقا: در سه قسمت که قسمت  دوم آن جنوبی است. اول دیوار 

بدیوار بطول ۴/۶۰ متر به باقی مانده ۲۳۵ اصلی، دوم درب و دیوار بطول ۳/۸۷ متر به گذر، سوم 
درب و دیواریست بطول ۱۰/۸۵ متر به گذر جنوبا: در دو قسمت اول: دیواریست بصورت پخ بطول 
۲/۰۶ متر به گذر، دوم درب و دیوار بطول ۲/۴۰ متر به گذر، غربا: دیواربدیوار بطول ۱۶/۷۰ متر به باقی 
مانده ۲۳۵ اصلی، حقوق ارتفاقی و انتفاعی معرفی نگردیده است. از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ روز شنبه 
ک شهرستان  نجف آباد واقع در خیابان  خ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ در محل واحد اجرای  ثبت اسناد و امال مور
منتظری شمالی از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد و مورد مزایده از مبلغ یک میلیارد و 
یکصد و پنجاه میلیون و هفتصد و بیست و نه هزار و پانصد ریال قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس 
رسمی شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود و کلیه هزینه ها 
و بدهی های احتمالی و همچنین بدهی های مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
ک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری وغیره تا تاریخ  مزایده اعم از قطعی یا غیرقطعی  اشترا
به عهده برنده مزایده می باشد.  ضمن آنکه پس از مزایده درصورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد. طبق گزارش کارشناس مربوطه مورد 
مزایده عبارت است از قسمتی از یک واحد مسکونی که در مرحله پایان عملیات سفتکاری می باشد و 
درحال حاضر هیچ گونه عملیات اجرایی در آن انجام نمی شود. محل به صورت دو طبقه که همکف 
آن به صورت مسکونی و زیرزمین آن انباری و دارای پارکینگ و فاقد هرگونه انشعابات می باشد. 
مساحت کل اعیانی موجود که در مرحله سفت کاری است ۱۴۸/۵۹ مترمربع، اسکلت بنا بتن آرمه، 
ک روی سطوح دیوارها، فقط  دیوارهای باربر و سقف ها تیرچه و بلوک، بدون اجرای اندود گچ و خا
لوله کشی گاز در طبقه همکف انجام شده است. محل دارای پروانه ساختمانی به شماره پرونده 
خ ۹۷/۰۹/۲۴  ۲۰۴۹۹۶ و هم چنین گواهی عدم خالف به شماره ۷۸۵۱۴ و شماره سریال ۱۰۱۲۳۱ مور
از شهرداری نجف آباد منطقه دو می باشد. کسانی که مایل به خرید و شرکت در مزایده می باشند 
می توانند از مورد مزایده به آدرس: نجف آباد انتهای خیابان قدس غربی کوی آفتاب جنب مجتمع 
گهی در یک نوبت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ در این  آفتاب کدپستی ۸۵۱۸۶۴۸۷۸۴ دیدن نمایند. این آ
ج و منتشر می گردد. درضمن چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی باشد روز بعد  روزنامه در
از تعطیلی روز برگزاری مزایده خواهد بود. الزم به ذکر است طبق اعالم وکیل بستانکار، مورد مزایده 
درحال حاضر تحت پوشش هیچگونه بیمه ای قرار ندارد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده 
مبلغ ده درصد پایه مزایده پس از اخذ شناسه وایز از این اداره و طی فیش سپرده در وجه اداره ثبت 
ک نجف آباد بابت پرونده کالسه فوق  پرداخت گردد و ارایه اصل فیش واریزی به همراه  اسناد و امال
تقاضای کتبی و  کارت شناسایی معتبر الزامی است. ضمنا برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت 
کثر  ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق  مبلغ  فروش را طی فیش مربوطه حدا
ثبت تودیع نماید و درصورتیکه ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، 
مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. درغیراینصورت عملیات فروش 
ک  از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود. حجت اله کاظم زاده رییس اداره ثبت اسناد وامال

نجف آباد - ۱۲۸۲۳۹۷/ م الف 

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

خ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ هیات دو آقای رضا ربیعی خوندابی به  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۱۷۵ مور
کبر بصورت ششدانگ  شناسنامه شماره ۷۲۴۲ کدملی ۱۲۸۷۴۱۳۷۴۹ صادره اصفهان فرزند ا
ک شماره ۷ فرعی از ۱۵۱۷۷ اصلی واقع در  یکباب ساختمان به مساحت ۲۷۲/۹۴ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی موضوع  اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
سند انتقال ۸۵۲۵۷، ۹۸/۰۲/۲۵ دفتر ۱۸۷ اصفهان تایید گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان 
دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳، 
ک شمال اصفهان موسوی  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

- ۱۲۸۰۵۷۵ / م الف

آگهی

جشنواره

تئاتر
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سرمربی تیم هندبال ذوب آهن:

هر تیمی دوست دارد برای قهرمانی بجنگد
سرمربی تیم هندبال ذوب آهن 
گفــت: هــر تیمی دوســت دارد 
بــرای قهرمانــی در مســابقات 
بجنگد. تیم مــا نیز برای قهرمانی بســته شــده و 

هدف آن برای همین است. 
امیدوارم بتوانیم بــا توجه به شــرایطی که وجود 
دارد و نزدیکی زیادی که در رقابت بین تیم های 

حاضر پیش آمده است موفق ظاهر شویم.
صادق شاه نشــین در خصــوص آخرین وضعیت 
تیم هندبال ذوب آهن، اظهار کرد: در دور برگشت 
مســابقات بــا توجــه بــه آنکــه می دانســتیم این 
می شــود،  آغــاز  تاریخــی  چــه  از  مســابقات 
برنامه ریــزی خوبی داشــتیم اما یکــی دو بازیکن 

تیم به بیماری کرونا مبتال شدند.
وی اضافــه کــرد: حتــی چنــد بازیکــن تیــم نیز در 
مسابقات حضور داشــتند و بنابراین نتوانستیم 
تمرینات منسجمی داشته باشــیم اما رفته رفته 
شرایط ما بهتر شد، تمرینات خوبی برگزار کردیم 
و تیم را به ســرحد آمادگــی رســاندیم. در واقع در 
کتیکی خوبی را مرور کردیم و  تمرینات کارهای تا

وارد مسابقات شدیم.
شاه نشــین بــا بیان اینکــه در بازی نخســت، تیم 

جوان ناجای قم را با اختالف امتیاز باال 
از پیش رو برداشتیم، ادامه داد: نیمه 
نخســت بازی مقابل مس کرمان هم 
در یک رقابت پایاپایــی بازیکنان تیم 
خوب کار نکردند امــا در نهایت نیمه 
اول را بــا اختــالف دو امتیــاز بــه پایان 

رساندیم.
ســرمربی تیم هندبال ذوب 

آهن تصریــح کــرد: در بین 
دو نیمــه، آنالیــزی از تیــم 
مــس ارائــه و توانســتیم از 
همــان ابتــدا بــازی را در 
دست بگیریم، در نهایت 

هــم با ایجــاد اختــالف 
آن،  حفــظ  و  امتیــاز 

پیروز شدیم.
شاه نشین در خصوص 
مدیریتــی  کادر 
باشــگاه اظهــار کــرد: 

و  مدیرعامــل  از 
مدیــره  هیئــت 
باشگاه متشکرم 

کــه تا این لحظــه زحمــات زیــادی را تحمل و 
کمبودها را برطرف کرده انــد و در اصل هیچ 

دغدغه ای وجود ندارد.  
امیــدوارم بــا نمایــش خوب، 
زحمــات آن هــا را جبــران 

کنیم. 
وی گفت: ذوب آهن، 
مجموعه ای خوب و 
با سابقه زیاد است، 
در هر باشگاهی شاید 
تغییراتی ایجــاد شــود 
و باشــگاه ذوب آهــن 
نیز از قاعده مســتثنی 
نیست.  در حال حاضر 
آقای احسانی رسیدگی 
مناسبی برای تیم ها و 
به ویژه تیــم هندبال 

داشته است.
  مدیریتــی خوبــی 
لحظــه  تا ایــن  را 
بوده ایــم  شــاهد 
امیدوارم ایــن  و 

اتفاقات منجر به کســب نتایج رضایت بخش برای 
همه تیم های باشگاه ذوب آهن شود.

وی با اشــاره به احتمــال قهرمانــی ذوب آهن در 
مسابقات پیش رو، گفت: هر تیمی دوست دارد 

برای قهرمانی در مسابقات بجنگد. 
تیــم مــا هــم بــرای قهرمانی بســته شــده اســت. 
امیــدوارم بــا توجــه بــه شــرایط و نزدیکــی زیــاد 

تیم های حاضر، موفق شویم.
شاه نشــین یادآور شــد: تیم طبس مســابقه را به 
گــذار کــرد، وقتــی تیــم پاییــن جدولی  پدافنــد وا
می تواند تیم چهارم جدول را شکست دهد یعنی 
بازی ها خیلــی بهم نزدیــک و پیــش بینی دقیق 

مسابقات واقعا دشوار است.
ســرمربی تیــم هندبــال ذوب آهــن اظهــار کــرد: 
امیــدوارم اتفاقــات گریبانگیــر تیــم ما نشــود چرا 
که دو ســه بازیکــن اصلی را از دســت دادیــم اما با 
هماهنگی با باشــگاه نفراتی جایگزین شدند که 
تا این لحظه کمک خوبی با ما کرده اند. در واقع 

کله خوبی دارد. تیم شا
گــر آســیب دیدگــی بازیکنــان مــا را از بازی هــا   ا
دور نکنــد می توانیــم تیــم مدعی ایــن رقابت ها 

باشیم.

خبر

باشــگاه ذوب آهــن بــه دلیــل اشــتباهات تیم 
داوری بازی این تیم مقابل پیــکان به کمیته 

داوران اعتراض کرد.
بــه گزارش ایســنا، پــس از شکســت دو بــر صفر 
ذوب آهن مقابل پیکان، سبزپوشان اصفهانی 
نســبت به عملکرد داوری به شــدت معترض 
شــدند و مهــدی تارتــار در نشســت خبــری از 
عملکرد کمیــل غالمی انتقــاد کرد و خواســتار 

رسیدگی به اشتباهات او شد.
کمیــل غالمی اشــتباهات  آن هــا معتقدنــد 
کــه منجــر بــه شکســت  تاثیرگــذاری داشــته 

ذوب آهن مقابل پیکان شده است. بر همین 
اســاس ذوب آهنی هــا اعتراض رســمی خود را 
به کمیتــه انضباطی اعــالم کردند و خواســتار 
پیگیری و رســیدگی به عملکرد داور این دیدار 

شده اند.

تیم کبدی منتخب اصفهان در دیداری دوستانه 
تیم ملی کبدی جوانان عراق را شکست داد.

 سرپرست هیئت کبدی استان اصفهان گفت: دیدار 
دوستانه تیم منتخب کبدی استان اصفهان با تیم 
ملی عراق پس از چند روز اردوی مقدماتی و تمرین 
در شهر دولت آباد برگزار شد تیم منتخب اصفهان 
در رده ی جوانان با نتیجه ۴۴ بر ۴۱ تیم ملی کبدی 

عراق را شکست داد.
عبــاس مرادیــان افــزود: در رده بزرگســاالن هم تیم 
ملی عرارق با نتیجه ۳۳ بر ۳۱ در مقابل تیم کبدی 

منتخب اصفهان پیروز شد.
وی بــا اشــاره بــه برگزاری این دیــدار به درخواســت 
تیــم ملــی عــراق، بــرای آشــنایی بیشــتر دو تیــم از 
کتیک های یکدیگــر و توســعه این ورزش گفت:  تا
فراهــم کــردن فضــای مناســب بــرای ترویج ایــن 
ورزش با اصالت و بومی و آماده شدن کبدی کاران 
اصفهانی از نظر فنی برای حضور در تیم ملی از دیگر 

اهداف این دیدار بود. رضا کمالی مقدم مربی تیم 
کبدی منتخــب اصفهان هــم با اشــاره بــه آمادگی 
هــر دو تیــم و در دو رده ی بزرگســاالن و رده جوانان 
گفت: ورزشکاران ما با برگزاری این دیدارها، آمادگی 
بیشتری کسب می کنند و تا بتوانیم سهمیه خوبی 

برای تیم ملی داشته باشیم.
قرار است سال آینده تیم کبدی منتخب اصفهان 
در عراق با تیم ملی عراق دیداری دوســتانه داشته 

باشد.

هادی ساعی حکم ریاست فدراسیون تکواندو را به 
صورت رسمی از وزیر ورزش و جوانان دریافت کرد.

سومین مجمع انتخاباتی فدراسیون های ورزشی 
با اساســنامه جدید در دولت ســیزدهم پانزدهم 
دی ماه با مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو و 
به ریاست بنیامین شکوه فر معاون امور حقوقی 
مجلس و استان های وزیر ورزش و جوانان در محل 

کادمی ملی المپیک برگزار شد. آ

در ایــن مجمع هــادی ســاعی بــا کســب ۲۹ رأی 
ریاست فدراسیون تکواندو را برای ۴ سال بر عهده 
گرفت اما بعد از گذشت چند ماه خبری از حکم و 

تأیید این ریاست نبود.
امشب هادی ساعی با حضور در ساختمان وزارت 
ورزش و جوانان حکم ریاست فدراسیون تکواندو 
را از حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان دریافت 

کرد.

تیم های ملی والیبال ســاحلی ایران به مقام های 
قهرمانــی و سومی مســابقات آســیای مرکــزی در 
سریالنکا دست یافتند. مسابقات والیبال ساحلی 
قهرمانــی منطقــه آســیای مرکزی کــه بــا حضــور 
۱۰ تیم در ســریالنکا آغاز شــده بود بــا قهرمانی ایران 
در نگومبوی ایــن کشــور به پایــان رســید. در دیدار 
نهایی این رقابت ها تیم ملی "الف" ایران متشکل از 
سینا شوکتی و مجتبی آرو به مصاف نماینده کشور 
میزبان با آنجانا و ســاندون رفت و با شکســت دو بر 

صفر این تیم به مقام قهرمانی دست یافت.
ملی پوشان ایران در این مسابقه با امتیازهای ۲۱ بر 
۱۶ و ۲۱ بر ۱۲ پیروز میدان شدند و به مقام قهرمانی 

دست پیدا کردند.

در دیــدار رده بندی ایــن مســابقات نیــز قــرار بــود 
تیم های ایــران "ب" با ترکیب مهــدی محفوظی و 
علی قربان پسندی و سریالنکا با ترکیب تیرون و آشین 
به مصــاف یکدیگر بروند کــه با حضــور نیافتن تیم 
سریالنکا و رقم خوردن باخت فنی، ایران با نتیجه 

دو بر صفر به مقام سومی دست یافت.
بدیــن ترتیــب تیم های ایــران "الــف"، ســریالنکا 
"دو"، ایران "ب" و سریالانکا "یک" در رتبه های اول تا 
چهارم رقابت های والیبال ساحلی قهرمانی مردان 

آسیا مرکزی ۲۰۲۲ قرار گرفتند.
کاروان ســاحلی ایران شــامل بازیکنــان و حســن 
بازدرهوا داور اعزامی، امروز سه شنبه سوم اسفندماه 

از فرودگاه امام خمینی )ره( به کشور بازمی گردد.

 تیم فوتبــال الوکــره در هفتــه نوزدهــم رقابت های 
لیگ ستارگان قطر مقابل الغرافه به برتری سه بر ۲ 

دست یافت.
به گزارش ایرنــا، از هفته نوزدهــم رقابت های لیگ 

ستارگان قطر امشب الوکره به مصاف الغرافه رفت.
در این بازی امید ابراهیمی ۹۰ دقیقه در ترکیب ثابت 

الوکره به میدان رفت.
الوکره در ایــن دیدار موفق شــد الغرافــه را کــه آندره آ 
اســتراماچونی ســرمربی اســبق اســتقالل را روی 

نیمکت داشت به نتیجه سه بر ۲ شکست دهد.
شیخ دیاباته مهاجم پیشین آبی پوشان در ترکیب 

الغرافه به میدان رفت.
عبدالفتــاح علــی بازیکــن الغرافــه در دقیقــه ۵۴ بــا 

دریافت کارت قرمز اخراج شد.
الوکره با این برد با کســب ۳۴ امتیاز در جایگاه سوم 

لیگ قطر قرار گرفت و الغرافه با ۲۷ امتیاز پنجم شد.

تیم های منتخب کشتی آزاد و فرنگی کشورمان 
در رقابت هــای بین المللــی جــام دانکلــوف و 
نیکوالی پتروف بلغارســتان با کســب دو مدال 
طال، یک مدال نقره و چهار مدال برنز به کار خود 

پایان دادند.
رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام 

دانکلوف و نیکوالی پتروف بلغارستان روزهای 
بیست وهشــتم بهمن ماه تا اول اســفندماه در 
شهر ولیکو ترانوو بلغارستان برگزار شد و در پایان 
تیم ایران به دو مدال طال، یک مدال نقره و چهار 

مدال برنز دست یافت.
در کشتی فرنگی توسط سعید اسماعیلی و میثم 
دلخانی در اوزان ۶۰ و ۶۳ کیلوگرم به مدال طال و 
علیرضا عبدولی و علیرضا مهمدی در اوزان ۷۲ و 

۸۲ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.
عالوه بر آن، نمایندگان کشورمان در کشتی آزاد 
نیز در وزن ۹۷ کیلوگرم توســط میثــم عبدی به 
مدال نقــره و در اوزان ۷۹ و ۱۲۵ کیلوگرم توســط 
مصطفــی قیاســی و یداله محبــی به مــدال برنز 

دست یافتند.

اعتراضرسمیذوبآهن
کمیتهداورانبهدلیلاشتباهاتداوری به
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پیروزیتیمکبدیمنتخباصفهانمقابلتیمملیعراق

کرد ساعیازوزیرورزشوجوانانحکمدریافت

والیبال ساحلی قهرمانی آسیای مرکزی؛

سکوهایقهرمانیوسومیبهنامایران

برتریابراهیمیمقابلاستراماچونی
درلیگقطر

رقابت های بین المللی جام دانکلوف و نیکوالی پتروف کشتی؛

هفتمدالرنگارنگبرایکشتیگیرانآزاد
وفرنگیکارایران
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 رییــس فدراســیون بدنســازی و پرورش انــدام 
گفت: مســابقات کاپ آســیا، اســفندماه سال 
جــاری در شــرایطی بــه میزبانــی کیــش برگــزار 
می شــود که به منظــور افزایــش انگیــزه، جوایز 
ارزی و کارت حرفــه ای بــرای قهرمانــان در نظــر 
گرفته شــده اســت. عبدالمهدی نصیــرزاده در 
نشســت خبــری مســابقات کاپ آســیا ۲۰۲۲ 
اظهار داشت: حامی مالی مســابقات به دلیل 
شیوع سویه امیکرون ویروس کرونا، حضورش 
را در کیش لغو کرد و ما هم در فرصت کوتاهی که 
داشتیم اسپانسر جدیدی را جایگزین کردیم تا 
خللی در روند برگزاری این مسابقات ایجاد نشود.
وی ادامه داد: مسابقات در کیش برگزار خواهد 
شــد. در رشــته پرورش اندام، فیزیــک، فیزیک 
کالســیک و... و ایــن مســابقات جــزو رنکینگ 
است و رتبه ورزشکاران لحاظ می شود. نصیرزاده 
یادآور شد: ما میزبان مسابقات فیتنس چلنج 
آقایــان و بانــوان بودیم اما مجــوز شــورای برون 
مرزی بانوان صادر نشــد اما با تعامل مناســبی 
که با فدراسیون جهانی داشتیم میزبانی آقایان 
دچار مشکل نشــد و قرار شــد فقط رقابت ها در 
بخش آقایــان برگــزار شــود. رییس فدراســیون 
بدنســازی گفــت: اســتقبال از ایــن مســابقات 
آنطور که فکر می کردیم نبود زیرا ما ۱۰ سال است 
قهرمان جهان هستیم و کشورها انگیزه چندانی 
کیــد کرد:  برای حضــور در ایــران ندارنــد. وی تا
تــا االن تیم های ارمنســتان، ســوریه، امــارات، 
عــراق، مکزیــک، روســیه، هنــد و چنــد کشــور 
دیگر برای حضــور در ایران اعــالم آمادگی کردند 
اما چون نتوانســتیم میزبانی بانوان را بر عهده 
بگیریم، حضور برخی از کشــورها لغو شد و باید 
دید تا روزهای آتی چه کشورهایی برای حضور 
در ایران اعــالم آمادگی خواهند کــرد. نصیرزاده 
در مــورد عــدم میزبانی مســابقات بانوان یــادآور 
شد: فعالیت بانوان در مچ اندازی و پاورلیفتینگ 
انجام می شــود اما رشــته جدیــد نیازمند مجوز 
بود که هنوز نتوانستیم آن را اخذ کنیم و قرار شد 
فعال میزبان نباشیم. در بحث اعزام هم مشکلی 
نداریم. رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام 
ادامــه داد: براســاس قوانیــن حــق ورودیــه ۲۰۰ 
یورو اســت که ۵۰ درصد ســهم فدراســیون و ۵۰ 
درصد ســهم فدراســیون جهانی اســت.  وی در 
مورد حضــور تیــم کارگــری در رقابت های کیش 
خاطرنشان کرد: تیم کارگری هم در این مسابقات 
و با توجه به درخواست فدراسیون مربوطه حضور 
خواهــد یافــت. آنهــا درخواســت دادند و پــس از 
بررسی، حضورشان تایید شد و تیمی متشکل از 
قهرمانان این فدراسیون در قالب تیم ملی کارگری 
در کیش حضور خواهد یافت. نصیرزاده در مورد 
عدم استقبال گسترده از رقابت های کاپ آسیا 
کید کرد: عدم حضور قهرمانــان جهان به این  تا
دلیل است که دست آنها از مدال خالی می ماند؛ 
وقتی این فضا وجــود دارد بــرای آنهــا از نظر فنی 
توجیه ندارد که در مسابقاتی در این سطح حضور 
یابند. البته عواملی را در نظر گرفتیم مانند جایزه 
ارزی و کارت حرفه ای که امیدواریم انگیزه ای برای 

سایر کشورها باشد. 

نمایندگان والیبال ســاحلی ایران در ســریالنکا 
به دنبال کسب یک مقام سومی و یک قهرمانی 
هســتند. رقابت های والیبال ســاحلی آسیای 
مرکزی در کشور سریالنکا در حال برگزاری است. در 
گروه اول مرحله گروهی این رقابت ها که تیم های 
کستان  ســریالنکا یک، ایران دو، مالدیو یک، پا
دو و ازبکســتان یک با هم رقابت داشــتند، تیم 
ملــی »ب« ایــران )مهــدی محفوظــی و علــی 
قربان پسندی( با کسب مقام صدرنشینی این 
گروه به مرحلــه نیمه نهایی صعود کــرد. در این 
گروه تیم سریالنکا یک نیز به عنوان تیم دوم راهی 
مرحله نیمه نهایی شــد. تیم ملی »الف« ایران 
)سینا شــوکتی و مجتبی آرو( نیز در گروه دوم به 
مقام دومی دســت یافــت و راهی دیــدار مرحله 
نیمه نهایی شد. در این گروه نیز تیم دوم کشور 
میزبان به عنوان صدرنشــین راهی مرحله بعد 
شد. در نخستین مسابقه تیم های ملی »الف« 
و »ب« ایران به مصاف یکدیگر رفتند و شــوکتی 
و آرو، دو بر صفر به پیروزی رسیدند و راهی دیدار 
نهایی این رقابت ها شدند. مهدی محفوظی 
و علــی قربان پســندی بــا امتیازهــای ۲۱ بــر ۱۴ و 
۲۱ بر ۱۹ نتیجه مســابقه نیمه نهایــی را به دیگر 
گذار کردند تا بــرای مقام  نماینده کشــورمان وا
سومی به دیدار نماینده کشور میزبان )سری النکا( 
بروند. ایران الف هم از ساعت ۱۸ به وقت محلی 
در دیــدار نهایی برای مقــام قهرمانی به مصاف 

سریالنکا )آنجانا و ساندون( خواهد رفت.

نصیرزاده: 

رقابتهایفیتنسچلنج
کاپآسیاباجوایزارزی و

برگزارمیشود

والیبال ساحلی آسیای  مرکزی؛
ایران»ب«بهدنبال
سومیوایران»الف«

درفکرقهرمانی

تیم فوتبال اســتقالل با پیــروزی مهمی کــه در تبریز 
کسب کرد، بیشترین نماینده را در جمع ترین های 

هفته دارد.
هفته هجدهم لیگ برتر به کام سرخابی ها بود و دو تیم با پیروزی مقابل 
حریفانشان، فاصله خود را با ســپاهانی که در رده سوم حضور داشت 
و مقابل هوادار متوقف شد، بیشتر کردند. جدال تیم های قعرنشین 
پدیده و نفت مسجد سلیمان نیز با پیروزی پدیده به پایان رسید تا رقابت 
کتور و تساوی فجر سپاسی مقابل نفت  قعرنشینان با توجه به شکست ترا

آبادان داغ تر شود.
           مروری خواهیم داشت بر ترین های هفته هجدهم لیگ برتر 

فوتبال:
           بازی هفته: مس رفسنجان یک- فوالد یک

یکی از حساس ترین دیدارهای هفته هجدهم بین دو تیم باکیفیت لیگ 

برگزار شد. در این دیدار ابتدا مس میزبان از حریف پیش افتاد اما فوالد که 
در نیمه دوم توسط خلعتبری بازی را به تساوی کشانده بود، می رفت تا 
با پنالتی دقیقه ۹۶ بازی را ببرد. پنالتی لوسیانو پریرا را اما نوشی صوفیانی، 

مهار کرد تا مس به شکلی دراماتیک از شکست خانگی فرار کند.
           تیم هفته: استقالل

استقالل در یکی از دیدارهای سخت خارج از خانه خود در نیم فصل دوم 
کتور پیروز شد تا سه امتیاز مهم دیگر برای تثبیت صدرنشینی  مقابل ترا
کثر  کسب کرده باشد. آبی پوشان در این دیدار، عملکرد خوبی داشتند و ا
بازیکنان این تیم نمره ای باالتر از هفت از متریکا دریافت کردند تا نشان 

دهند بی دلیل در صدر جدول حضور ندارند.
           سرمربی هفته: فرهاد مجیدی )استقالل(

استقالل در دیداری که نیاز مبرمی به سه امتیاز آن داشت، مقابل حریفی 
قرار گرفته بود که بیشتر روی کارهای دفاعی تمرکز داشت و در دیدارهای 
قبلی هم نشان داده بود به سختی به تیم های مدعی امتیاز می دهد. 
با این حال اما تیم فرهاد مجیدی با صبر و حوصله منحصربه فرد خود 

در این فصل بار دیگر با یک گل به سه امتیاز رسید.
           دروازه بان هفته: فرزین گروسیان )صنعت نفت آبادان(

هرچند داود نوشی صوفیانی با مهار پنالتی دقیقه ۹۶ از فوالد، یک امتیاز 
برای تیمش حفظ کرد اما از نظر امتیازی، فرزین گروسیان، دروازه بان 
صنعت نفت بود که با چهار مهار و یک خروج موفق در طول بازی با فجر 
سپاسی، عملکرد بهتری نسبت به سایر دروازه بان ها داشت و عنوان 

برترین دروازه بان هفته را از آن خود می کند.
           مدافع هفته: مهدی ترکمان )مس رفسنجان(

مدافع-هافبک چپ مس رفسنجان در دیدار مقابل فوالد یک پاس گل 
داد و با چهار پاس کلیدی، هفت بار بازپس گیری توپ و یک دریبل موفق 

بهترین بازیکن زمین و البته بهترین مدافع هفته لقب گرفت.
           هافبک هفته: امیرحسین حسین زاده )استقالل(

حسین زاده، هافبک هجومی اســتقالل در روزی که گل سه امتیازی 
تیمش را به ثمر رســاند بــا دو پــاس کلیــدی، ۱۴ نبرد موفق، ســه تکل 
موفق و چهار بار کســب خطا بهترین بازیکن زمین شــد و البته با نمره 
خوبی که کســب کرد، برترین هافبک هفته لقب گرفت. البته در این 
هفته مجتبی حق دوســت، هافبک پیکان نیز با یــک گل و یک پاس 
گل مقابل ذوب آهن تقریبا به طور مشترک با حسین زاده دیگر هافبک 

برتر هفته بود.
           مهاجم هفته: ارسالن مطهری )استقالل(

کتور از دقیقه ۶۶ وارد زمین شد و  مطهری، مهاجم استقالل در دیدار با ترا
تأثیرگذاری باالیی در کسب سه امتیاز بازی برای تیمش داشت. او پاس 
تک گل بازی را برای حسین زاده داد و در طول بازی، بارها با پاس های 
کلیدی و توپ گیری از حریف، نقش مثبت خود را در ترکیب استقالل ایفا 
کدل نیز با تک گل خود در دیدار برابر آلومینیوم،  کرد. در این هفته حامد پا
جزو مهاجمان خوب بود اما نمره متریکای مطهری باالتر بود تا او مهاجم 

برتر هفته لقب بگیرد.
           گل هفته: کریم اسالمی )نساجی(

در هفته ای که به ندرت گل های زیبا به ثمر رسید، شوت پشت محوطه 
کریم اسالمی که منجر به تک گل نساجی مقابل گل گهر شد، زیباترین 

گل هفته بود.

ترینهایهفتههجدهملیگبرترفوتبال

خبر

بازیکــن تیــم والیبــال ســپاهان گفــت: در مرحله 
پلی آف هشت تیم حضور پیدا می کنند و این هشت 
تیم بازی های ســختی را پشــت ســر گذاشــته اند 
تا توانسته اند به مرحله پلی آف برســند و تالش می کنند تا در جمع 
تیم های برتر قرار بگیرند. در واقع تیم ها با انگیزه دو چندان در میدان 

حاضر می شوند.
علیرضا کرباسی در گفت وگو با ایسنا در خصوص سطح کیفی لیگ 
برتر سال جاری و تیم های حاضر در آن، اظهار کرد: بازی ها در مرحله 
گروهی بسیار فشرده و سخت پیگیری شد. تیم ها در هر هفته دو بازی 
در روزهای یکشــنبه و چهارشــنبه انجام می دادند و هرچه بازی ها 
جلوتر می رفت، حساسیت بازی ها بیشتر می شد. همه تیم ها برای 
حضور در جمع هشت تیم نخست جدول تالش زیادی کردند تا در 

مرحله پلی آف بتوانند کار خودشان را راحت تر انجام دهند.
وی پلــی آف را متفاوت از مرحله مقدماتی دانســت و افــزود: مرحله  
پلی آف یک مرحله کامال متفاوت و بسیار سخت تر از مرحله گروهی 

بازی ها است. در مرحله پلی آف هشت تیم حضور پیدا می کنند و این 
هشت تیم بازی های سختی را پشت سر گذاشته اند تا توانسته اند 
به مرحله پلی آف راه پیدا کنند و تمام تالش خودشان را می کنند تا 
در جمع تیم های برتر قرار بگیرند. درواقع تیم ها با انگیزه دو چندان 

شده در میدان حاضر خواهند شد.

قدرتی زن سپاهان با اشاره به تأثیر مستقیم مربیان داخلی در رشد 
سطح کیفی لیگ، اضافه کرد: یک ارتباط مستقیم میان مربیان و 
بازیکنان وجود دارد. در واقع مربی ها هستند که بازیکن را می سازند و 
کتیک ها را به نحو صحیح و کاربردی  کمک می کنند که تکنیک ها و تا
یاد بگیرد. هرچه اطالعات و داشــته های مربیان داخلی به روز و در 

سطح عالی باشد، می توانند کیفیت لیگ را باالتر ببرند.
کرباسی خاطرنشان کرد: فشــار زیاد مســابقات و برگزاری دو بازی 
در هفته، باعث خستگی و مصدومیت های زیادی می شود و این 
قضیه می تواند ســبب پایین آمدن کیفیت بازی ها شــود. هر چه 
به پایــان لیــگ نزدیــک می شــویم این موضوع بیشــتر خــودش را 

نشان می دهد.
وی ادامــه داد: موضوع دیگری کــه می تواند به ســطح کیفی لیگ 
کمک کند، سالن هایی است که مسابقات در آن ها برگذار می شود. 
گر کیفیت ســالن ها باالتر برود، باعث تقویت لیگ خواهد شد و به  ا

نوعی ارتباط مستقیمی با رشد سطح کیفی بازی های لیگ دارد. 

سرمربی تیم والیبال گیتی پسند با اشاره به اینکه با ۹۰ 
درصد بازیکن بومی نتایج خوبی در رقابت های لیگ 
یک گرفته ایم، گفت: امیدوارم ســال آینده در ســوپر 
لیگ بازی کنیم، هرچند شرایط لیگ دسته یک از سوپر لیگ سخت تر 
است و هر هشــت تیم پلی آف پتانســیل باالیی دارند. سعید عقیلی در 
گفت وگو با ایسنا در خصوص شرایط برگزاری لیگ دسته یک، اظهار کرد: 
در ابتدا حدود ۵۰ تیم برای حضور در لیگ ثبت نام کرده بودند و در ادامه 
۲۴ تیم و در نهایت ۱۸ تیم برای حضور در لیگ دسته یک انتخاب شدند. 
البته برخی از تیم ها از قبل برای بازی در لیگ آماده بودند و برنامه ریزی 
کرده بودند. وی افزود: متأسفانه گیتی پسند دیر شــروع کرد و در ابتدا از 
لحاظ هماهنگی با مشکل مواجه شدیم که با تالش و تمرین توانستیم 
خودمان را آماده مسابقات کرده و در بازی ها، عالی ظاهر شویم. شرایط 
مسابقات لیگ دسته یک همیشه دشــوار بوده و به اعتقاد من از سوپر 
لیگ نیز سخت تر است. سرمربی تیم والیبال گیتی پسند تصریح کرد: 
باتوجه به اینکه بودجه باشگاه بسته شــده بود، تیم با کم ترین بودجه 
تشکیل شد و با لطف و توجه مسئوالن باشگاه توانستیم به مسابقات 
راه پیدا کرده و تا این مرحله عملکرد خوبی از خود نشان دهیم. عقیلی با 
اشاره به ترکیب جوان و بومی تیمش در لیگ دسته یک والیبال، ادامه داد: 

بیشتر نفرات تیم از بازیکنان بومی و اصفهانی تشکیل شده که توانستند 
در میان ۱۸ تیم حاضر، بهترین نتیجه را بگیرد. اینکه یک تیم در سطح 
لیگ دسته یک این نتایج درخشان کسب کرده و در صدر جدول است، 
برای اولین بــار در والیبال اصفهــان رخ می دهد. وی بــا جدی خواندن 
کید کرد: هر ۸ تیم حاضر در پلی آف رقبای جدی ما  تیم ها در پلی آف، تأ
هستند و پتانسیل باالیی دارند. در این مرحله نمی توان ریسک کرد و هر 
تیمی که عملکرد بهتر با آنالیزهای خوب داشته باشد، به نتیجه خواهد 
رسید. سرمربی تیم والیبال گیتی پسند در خصوص دیدارهای مرحله 
پلی آف نیز توضیح داد: اولین بازی ما با نماینده تبریز است که برنده این 
دیدار با ۳ تیم برتر از بازی های دیگر به مرحله یک چهارم صعود می کند 
که بازی های این مرحله در تهران به صورت متمرکز برگزار خواهد شــد و 
۲ تیم برتر دســته یک جواز حضور در رقابت های فصل آینده لیگ برتر را 
کسب می کنند که امیدواریم ما یکی از آن ها باشیم. عقیلی پوست اندازی 
در تیم ملی را ضروری دانســت و افزود: تیم ملی باید پوست اندازی کند 
که این اتفاق تا حدودی افتاده است. کشور ما بازیکنان جوان خوبی دارد 
که تیم جوانان قهرمان جهان شده است. پس باید از این ظرفیت در تیم 
بزرگساالن نیز استفاده کرده و به مرور زمان این پتانسیل ها را به تیم ملی 
بزرگساالن تزریق کنیم. وی خاطرنشان کرد: از جنتی، تابش و عراقی زاده 

سپاسگزارم که با ورود مجدد باشگاه گیتی پسند به عرصه والیبال، لطف 
و کمک بزرگی به والیبال اصفهان و جوانانش کردند. بازیکنان اصفهان 
مدیون آن هــا خواهند بــود و خدمــات زیادی برای رشــد و توســعه این 
ورزش در سطح استان انجام داده اند و امیدوارم بتوانیم با عملکردمان 
کید کرد: با وجود  پاسخگوی محبت هایشان باشیم. عقیلی همچنین تأ
کمبود بازیکن، تک تک بازیکنانم جانانه برای رسیدن به صدر جدول 
تالش کردند، امیدوارم با همفکری و همدلی، این تیم را تا نهایت و صعود 

به لیگ برتر بدون آسیب دیدگی و مصدومیت حفظ کنیم.

بازیکن تیم والیبال سپاهان:

تیمهاباانگیزهمضاعفبهپلیآفمیآیند

سرمربی تیم والیبال گیتی پسند:

میخواهیمسالآیندهدرسوپرلیگباشیم

خبر

خبر
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سه شنبه  ۳  اسفند 1۴۰۰ - 2۰ رجب 1۴۴۳

7 22 فوریه     2۰22 سالمت

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

خ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ آقای ابراهیم ابروی به شناسنامه  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۰۱۵ مور
کدملی ۱۲۹۱۰۱۳۸۲۲ صادره فرزند علی داد بصورت سه دانگ مشاع از  شماره ۳۳ 
ک شماره ۶۱۸ فرعی  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۲۱/۳۸ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان مالک  از ۴۵۲ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امال
خ ۷۸/۴/۹ دفتر ۱۰۳  رسمی غالمرضا کدخدائی موضوع سند انتقال ۱۲۸۴۶۸ مور
گذار گردید. رای شماره  اصفهان خریداری برابر قباله عادی مع الواسطه به متقاضی وا
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۰۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ آقای علی مومنی دهنوی به شناسنامه شماره 
۱۷ کدملی ۱۱۱۱۱۳۱۵۴۶ صادره فرزند قربانعلی بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
ک شماره ۶۱۸ فرعی از ۴۵۲ اصلی واقع  باب ساختمان به مساحت ۱۲۱/۳۸ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان مالک رسمی غالمرضا  در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امال
خ ۷۸/۴/۹ دفتر ۱۰۳ اصفهان خریداری برابر  کدخدائی موضوع سند انتقال ۱۲۸۴۶۸ مور
گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو  قباله عادی مع الواسطه به متقاضی وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان 
پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۳۳۵۱ / م الف - رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

شماره  رای  برابر   ،۱۴۰۰/۱۱/۱۰ تاریخ:   ،۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۱۱۴ شماره: 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۰۹۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
ک مرکزی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امال
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس عالف زاده فرزند حاجی رضا 
بشماره شناسنامه ۱۶۲۱ صادره از اصفهان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۷۷/۳۳ 
ک ۶۱۰۱ اصلی واقع در بخش ۲ ثبت اصفهان محرز گردیده است.  مترمربع مفروزی از پال
گهی می شود درصورتی که  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،  انتشار اولین آ
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸، تاریخ انتشار نوبت 
ک مرکزی اصفهان -  دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳، حسین زمانی علویجه رییس ثبت اسناد و امال

۱۲۷۳۱۰۰ / م الف

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ هیات یک آقای میالد صادقی فر 
به شناسنامه شماره ۷۵۹۸ کدملی ۳۹۳۴۴۸۶۳۶۳ صادره مالیر فرزند بهمن نسبت به 
۵۷/۱۷ سهم مشاع از ۳۴۳ سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۳۴۲/۹۵ مترمربع 
ک شمال اصفهان  ک ۴۱۳ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امال از پال
طبق مالکیت متقاضی موضوع سند انتقال ۲۱۱۶۹، ۹۵/۱۲/۷ دفتر ۳۵۷ اصفهان تایید 
خ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ هیات یک آقای پیمان  گردید. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۳۵۴ مور
صادقی فر به شناسنامه و کدملی ۵۱۰۰۰۹۸۰۱۵ صادره شاهین شهر فرزند بهمن نسبت به 

۸۵/۷۵ سهم مشاع از ۳۴۳ سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۳۴۲/۹۵ مترمربع از 
ک شمال اصفهان طبق  ک ۴۱۳ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امال پال
مالکیت متقاضی موضوع سند انتقال ۲۱۱۷۰، ۹۵/۱۲/۷ دفتر ۳۵۷ اصفهان تایید گردید. 
خ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ هیات یک آقای حمیدرضا  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۳۵۵ مور
حقیقی امین آبادی به شناسنامه شماره ۲۵۴۲ کدملی ۱۱۴۱۱۶۱۲۰۶ صادره خمینی 
شهر فرزند محمد نسبت به ۵۷/۱۷ سهم مشاع از ۳۴۳ سهم ششدانگ یکباب خانه به 
ک ۴۱۳ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد  مساحت ۳۴۲/۹۵ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مالکیت متقاضی موضوع سند انتقال ۲۱۱۶۹، ۹۵/۱۲/۷  و امال
دفتر ۳۵۷ اصفهان تایید گردید. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۳۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ 
هیات یک آقای بهمن صادقی فر به شناسنامه شماره ۷ کدملی ۶۱۷۹۶۴۹۷۵۸ صادره 
ک فرزند حسن بصورت ۱۴۲/۹۱ سهم مشاع از ۳۴۳ سهم ششدانگ یکباب خانه به  ارا
ک ۴۱۳ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد  مساحت ۳۴۲/۹۵ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مالکیت متقاضی موضوع سند انتقال ۲۱۱۷۰، ۹۵/۱۲/۷  و امال
دفتر ۳۵۷ اصفهان تایید گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی  روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره  داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان 
دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ - رییس اداره ثبت اسناد و 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۳۲۷۵ / م الف امال

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

خ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ هیات دو آقای احمد پیکان پور  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۹۴۴۲ مور
به شناسنامه شماره ۱۱۵ کدملی ۱۲۸۶۹۳۲۰۷۶ صادره اصفهان فرزند منصور بصورت 
ک شماره ۳۳۴ فرعی از ۱۴۹۱۵  ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۴۰ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مالکیت  اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
رسمی متقاضی تایید گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی  آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره  داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان 
دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ - رییس اداره ثبت اسناد و 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۳۱۹۸ / م الف امال

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۷۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیات سه آقای بهروز خداپرست به 
شناسنامه شماره ۸۲۶ کدملی ۱۱۲۹۰۷۵۲۶۵ صادره برف انبار فرزند علی بصورت ششدانگ 
ک شماره ۱۲۸ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی  یک باب ساختمان به مساحت ۱۳۳/۷۸ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی  واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
خ  و مع الواسطه از مالکیت رسمی نعمت اله نیک بخت موضوع سند انتقال ۲۰۱۰۱ مور
گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  ۵۲/۱۲/۴ دفتر ۸۲ اصفهان وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را  اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ

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 
ک  اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۳۳۸۴ / م الف

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

خ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ هیات یک آقای محمد شریف  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۲۱۷ مور
زاده به شناسنامه شماره ۴۵۴ کدملی ۱۸۱۹۶۲۷۶۶۷ صادره آبادان فرزند سیف اله 
ک شماره ۱۸ فرعی از  بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۹۲/۷۷ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مبایعه  ۹۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امال
نامه عادی و مع الواسطه از مالکیت علی یارعلی دلیگانی موضوع سند انتقال ۵۷۶۸۷، 
گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  ۵۰/۱۰/۵ دفتر اصفهان وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود  اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب 
بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ - رییس اداره 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۰۸۲۵ / م الف ثبت اسناد و امال

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

خ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ هیات یک آقای حمیدرضا  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۳۸۳ مور
درخشانی به شناسنامه شماره ۵۰۰ کدملی ۱۲۸۷۹۱۰۲۴۶ صادره اصفهان فرزند مصطفی 
ک شماره ۲۷۷ فرعی  بصورت ششدانگ یکباب فروشگاه به مساحت ۱۸۳ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق  از ۴۵۲ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امال
مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۳۷۳۹۶، ۸۳/۱۲/۱۱ دفتر ۹۷ اصفهان 
گهی می شود.  گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال  می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
له ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی  اصفهان واقع در اصفهان میدان ال
تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
ک  ۱۴۰۰/۱۲/۰۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۰۹۳۳ / م الف

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 
گهی می شود  عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 

ح دعوی  دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طر
اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا 
مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۲۸۶۵ 
مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ فاطمه سلطان جهانگرد فرزند رمضان بشماره شناسنامه ۳۹۲ صادره 
از خرمشهر بشماره ملی ۱۸۲۹۸۴۹۳۶۰ در ششدانگ یکباب خانه احداثی برروی قسمتی 
ک ۱۰۳۹۳ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۲۴۸/۶۰ مترمربع.  از قطعه زمین پال
خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی سیدمحمد کالنتر معتمدی. تاریخ 
انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۸۰۰/۰۳/۱۸ - رییس منطقه 

ک شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی - ۱۲۸۰۸۹۴ / م الف ثبت اسناد و امال

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

خ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ هیات سه آقای یحیی شیخان  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۰۲۱ مور
شمس آبادی به شناسنامه شماره ۱۷۶۰ کدملی ۱۲۸۶۰۶۰۳۱۱ صادره اصفهان فرزند عباس 
ک شماره ۱۳۹۰۰  بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۹۳/۵۰ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه  اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
عادی و مع الواسطه از مالکیت رسمی خانم اشرف مسعود موضوع سند انتقال ۲۳۳۸ 
خ ۲۴/۰۸/۲۹ دفتر ۶۷ اصفهان تایید گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو  مور
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان 
پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۳۴۶۲ / م الف - رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

برابر آرا صادره هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
ک موردتقاضا به شرح زیر  متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص  به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
ک تسلیم و  گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امال انتشار اولین آ
پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نماید. ردیف ۱( رای شماره ۱۳۹۶۱، ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ هیات سوم آقای عباس 
اسکندری به شناسنامه شماره ۷۳۲۵ کدملی ۱۲۸۳۱۸۲۴۲۴ صادره اصفهان فرزند 
ک شماره ۵۰۰  محمود در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۶۹ مترمربع از پال
فرعی از ۲۴ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 
ک، ردیف ۲( رای شماره  متقاضی موردثبت صفحات ۳۴۳ و ۳۷۳ دفاتر ۳۴۷ و ۱۴۲ امال
۱۴۴۶۴، ۱۴۰۰/۱۲/۱ هیات سوم آقای عباس جان نثاری الدانی به شناسنامه شماره ۲۵ 
کدملی ۱۲۹۰۳۲۷۷۸۵ صادره اصفهان فرزند احمد در ششدانگ یکباب ساختمان به 
ک شماره ۴۶۰ فرعی از ۱۳ اصلی واقع در اصفهان بخش  مساحت ۲۱۲/۶۷ مترمربع از پال
۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مالک رسمی حاجی ابوالقاسم ولد مرحوم 
حاجی غالمعلی طبق اظهارنامه ثبتی تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳، تاریخ انتشار 
ک غرب اصفهان -  نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ - شهریاری رییس منطقه ثبت اسناد و امال

۱۲۸۰۹۶۵ / م الف

آگهی

خوردن پیتزا خطر ابتال به سرطان را کاهش می دهد؟ 
چنــد روزی اســت کــه در فضــای 
مجازی اخبــاری مبنی بــر کاهش 
ابتــال بــه ســرطان بــا مصــرف پیتزا 
منتشر شده؛ یک متخصص تغذیه در این باره توضیح 

داده است. 
امــروزه مصرف فســت فود هــا و غذا های بیــرون بر به 
عنــوان عــادت غذایــی بیشــتر افــراد جامعــه تبدیل 

شده است.
کمتر کســی مصرف غذا های پرچــرب را تائید می کند 
و بیشــتر افــراد بخــش زیــادی از پــول  خــود را جهــت 

خوردن این نوع غذا ها خرج می کنند.
با وجود این که مصرف دیر به دیر پیتزا و فست فود ها 
مضر نیست؛ اما در کوتاه مدت می تواند آسیب جدی 

به بدن وارد کند.
بیشتر فست فود ها حاوی کربوهیدرات های زیادی 
هستند و در مقابل هیچ فیبری ندارند که مصرف مکرر 

آن ها، قند خون را افزایش خواهد داد.
به بیشتر فست فود ها شکر می زنند که این امر عالوه 
بر گرفتگی عروق و بروز هزاران بیماری می تواند کالری 
بدن را افزایش دهد؛ بنابراین چاقی یکی از مهم ترین و 
ک ترین عوارضی است که از مصرف زیاد فست  خطرنا

فود ها حاصل خواهد شد.
پزشــکان معتقد هســتند که مصرف بی رویه فست 
فود ها می تواند باعث بروز بیماری های مختلف مانند 
گرفتگی رگ های عروقی، اختالل در دستگاه تنفسی و 
دستگاه گوارش، اضافه وزن، دیابت، چرب شدن کبد 
و... شود؛ بنابراین باید تا حد ممکن مصرف آن ها را به 

حداقل رساند.

چند روزی است که در صفحات مجازی ادعا می شود 
که مصــرف هفتگــی هر نــوع پیتــزا باعث جلوگیــری از 
سرطان در بدن افراد می شــود؛ این موضوع در حالی 
است که پزشکان مصرف آن را توصیه نمی کنند. چرا که 
استفاده بیش از اندازه از غذا های سرخ کردنی می تواند 
سیستم ایمنی بدن را در کوتاه مدت دچار اختالل کند.

           مصرف هیچ غذایی نمی تواند مانع از ابتال به 
سرطان شود!

نرگــس جوزدانی بــا بیان این کــه مصرف پیتــزا باعث 
پیشگیری از بروز سرطان نمی شود، گفت: حتی یک 

غذا یا ماده غذایی، هیچ زمانی باعث جلوگیری و درمان 
سرطان نخواهد شد.

به گفته پزشــکان، مجموعه ای از غذا ها و رفتار های 
غذایی و غیر غذایی می توانند روی سالمت فرد تاثیر 

بگذارند.
برای مثال، مصرف روزانه سبزیجات توصیه می شود؛ 
گر فردی تنها گیاه خواری را در برنامه رژیم غذایی  اما ا
خود سوق دهد و میزان کافی از پروتئین ها را دریافت 

نکند، قطعا دچار بیماری های مختلفی می شود.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت: اســترس، 

دغدغه فکری، میزان ساعات خواب و... روی سالمت 
افراد تاثیرگذار خواهند بود.

گون علمی از نشریات بین المللی  طبق شــواهد گونا
کافــی، اســتعمال دخانیــات، رژیــم غذایــی  ورزش نا
نامناســب، اســتفاده زیــاد از مشــروبات الکلــی و... از 
جمله مواردی هستند که بیشتر زمینه ابتال به سرطان 

را پدید می آورند.
به گفته جوزدانی، برای پیشگیری از سرطان باید رژیم 
غذایی مناسب، ورزش، پرهیز از استعمال دخانیات 

و الکل، کاهش استرس و... در دستور کار قرار گیرند.

دانستنیها عالئــم هشــداردهنده زوال عقــل اغلــب به 
دنبال ســال ها زوال ذاتــی مغز می آینــد؛ اما 
برخــی عوامــل فرعی ایــن وضعیــت، ممکن 

است در اوایل ۳۰ سالگی ظاهر شوند. 
یک اختالل ارثی شــناخته شــده بــه عنوان 
گال غالــب مغــزی همراه با  آرتروپاتــی وازووا
انفارکتوس زیر قشــری و لوکوآنســفالوپاتی یا 
سندرم CADASIL، به طور کلی، می تواند 

منجر به زوال عقل عروقی شود.
جان هاپکینــز"  "پزشــکی  متخصصــان 
می گویند این بیمــاری که از یکــی از والدین 
به ارث رسیده اســت، رگ های خونی ماده 

سفید مغز را تحت تاثیر قرار می دهد.
Medline Plus توضیــح داد: مــاده ســفید 
در بافت هــای عمیــق مغــز )زیــر قشــر مغــز( 
یافت می شــود. حــاوی رشــته های عصبی 
کســون ها( اســت کــه امتداد ســلول های  )آ

عصبی هستند. 
بســیاری از ایــن رشــته های عصبی توســط 
نوعی غــالف احاطه شــده اند. پوششــی به 
نام میلین که به ماده سفید رنگ می دهد.

بنیاد پزشــکی جان هاپکینز بــه عالئم اولیه 
ابتال به سندرم کاداسیل اشاره کرده و گفت 
گر فردی به این  که در »اواسط دهه ســی«، ا
عارضه مبتال باشد، ممکن است از میگرن یا 

افسردگی شدید رنج ببرد.
 )NORD( ســازمان ملی بیماری های نــادر
 CADASIL "اضافه کرد که "عالئم مشخصه

ممکن است شامل موارد زیر باشد:
           سکته های مکرر

            اختالل شناختی
            اختالالت روانی

این ســازمان توضیــح داد: "عالئــم خاص و 
شدت این اختالل می تواند بین افراد مبتال، 
حتــی در بین اعضای یــک خانواده، بســیار 

متفاوت باشد. "
کثــر مبتالیــان، ســکته های  با ایــن حــال، ا
کوچک مکرر را تجربه می کنند که در سنین 
گرچــه  ۴۰ تــا ۵۰ ســالگی شــروع می شــود؛ ا
برخی از مبتالیان به این بیماری، هرگز دچار 

سکته مغزی نمی شوند.
اختــالل شــناختی در ســنین ۵۰ تا ۶۰ ســال 
شــایع اســت که می توانــد منجر به مشــکل 

در تمرکز شود. 
عالئــم دیگــر ممکــن اســت شــامل حافظــه 
ضعیــف، دشــواری در حــل مشــکالت و بی 

تفاوتی باشد.
ایــن ســازمان افزود: هاله هایــی کــه قبــل از 
میگرن ایجاد می شــوند، معمــوال بین ۲۰ تا 
۳۰ دقیقه طول می کشــند؛ اما گاهی اوقات 

طوالنی تر می شوند.
تحقیقات نشــان می دهنــد که این اختالل 
اغلــب تشــخیص داده نمی شــود یا اشــتباه 

تشخیص داده می شود.
تشــخیص معموال مســتلزم بحــث در مورد 
ســابقه خانوادگــی و عالئــم و MRI از مغــز 

مطابق با بیماری است. 
همچنیــن نیــاز بــه آزمایــش DNA بــرای 
 NOTCH۳ جهش هــای مشــخصه در ژن

وجود دارد.
در حــال حاضــر هیــچ درمانی برای ســندرم 
کاداســیل یــا پیشــگیری از بــروز آن وجــود 

ندارد. 
با ایــن حــال، ســایر شــرایط ســالمتی کــه بر 
رگ های خونی تاثیر می گذارد، مانند فشــار 

خون باال، باید درمان شوند.
به هر کسی که مایل به کاهش خطر ابتال به 
زوال عقــل عروقی اســت، به شــدت توصیه 
می شــود کــه ســیگاری نباشــد؛ زیرا ســیگار 
مســتقیما به رگ های خونی داخــل بدن از 

جمله مغز آسیب می زند.

یکبیماریژنتیکی
کهنشانهزوالعقلاست درمیانسالی

مغز

گونی دارند که بعضی  سردردها انواع و علل گونا
از آنها به دلیــل کم آبی بدن اتفــاق می افتد، اما 
جای نگرانی نیست زیرا این سردردها به سادگی 
درمــان می شــوند.   یکــی از آن انواع ســردردها، 
سردرد کم آبی است. هنگامی که بدن مایعات 
کافی دریافت نکند، ممکن است میزبان این درد 
باشد. سردرد کم آبی می تواند خفیف یا شدید 

)مانند درد های میگرنی( باشد.
      کم آبــی بــدن چگونــه باعــث ســردرد 

می شود؟
هنگامی که بدن کم آب می شــود، مغــز به طور 
موقــت در اثــر از دســت دادن مایعات منقبض 
می گردد و همین مســئله باعث دور شدن مغز 
از جمجمــه و در نهایت ســر درد می شــود. پس 
از آبرســانی مجــدد، مغز بــه حالت عــادی خود 

بازگشته و سردرد را تسکین می دهد.
           عالئم

میــزان درد و ناراحتــی ســردرد ناشــی از کم آبی 
متفــاوت اســت و می توانــد مانند یک ســردرد 
روزمره معمولی یا یک ســردرد میگرنی شــدید 
باشــد. درد ناشــی از اینگونه ســردرد ها در جلو، 
پشت، پهلو یا در کل سر متمرکز می شود و با هر 

حرکت سر ممکن است درد تشدید شود.
برخالف ســردرد سینوســی، فردی که ســردرد 
کم آبی را تجربــه می کند، احتمــاال درد یا فشــار 
صورت را حــس نخواهد کــرد. همچنین بعید 

است که درد در پشت گردن احساس شود.
عالئم کم آبی که همراه با سردرد ظاهر می شوند، 
عبارتند از: تشنگی شدید، کاهش ادرار، ادرار با 
رنگ تیره، گیجی و سرگیجه، خستگی و کسالت، 
خشکی دهان، افت فشار خون و افزایش ضربان 

قلب.
           این عوامل، خطر کم آبی بدن را افزایش 

می دهند:
اسهال، استفراغ، تعریق شدید، چه در اثر ورزش 

سنگین یا گرما، تب و ادرار بیش از حد.
درمان سردرد ناشی از کم آبی

مهم ترین نکته در درمان این درد ها این است که 
کمبود آب بدن را جبران کنید.

سردرد

چگونهسردردهایناشی
کمآبیراتشخیصبدهیم از

ودرمانکنیم؟

براســاس گزارش ها قبل از اینکه بیماران »امیکرون« 
عالئمی را در بدن خود احساس کنند، عالمت خاصی 

وجود دارد. 
براساس گزارش های خبری، قبل از اینکه عالئم ابتال به ویروس کرونا در 
بدن ظاهر شود، می توان عالئم آن را در صدای خشن یا بم مشاهده کرد.

مبتالیان و اطرافیان آن ها می توانند این سیگنال را بشنوند و به همین 
دلیل هشدار اولیه ابتال به "امیکرون" است.

اختالل صدا با گلودرد، برجســته ترین عالمت این گونه جدید ویروس 
کنون است. کرونا تا

این بدان معنی است که فرد باید در آن زمان به فکر انجام آزمایش باشد، 

زیرا گلودرد یکی از شایع ترین عالئم "کووید-۱۹" است که در حال حاضر 
گزارش شده است و انجام آزمایش برای ویروس را ضروری می کند.

پروفسور تیم اسپکتور، که بر اپلیکیشنی برای ردیابی عالئم کرونا نظارت 
می کند، گفت کــه رکــورد بریتانیــا در این برنامه نشــان می دهــد که گلو 

برجسته ترین عالمت است که نشان می دهد آن ها Omicron دارند.
وی افزود: گلودرد واقعا یکی از عالئم اصلی اومیکرون اســت. بسیاری از 
بیماران درد شدید گلو را بیشتر از آنچه در سایر سرماخوردگی ها برایشان 

اتفاق افتاده گزارش می کنند.
روز به روز، امیکرون عالئم بیشتری را آشکار می کند، فراتر از آبریزش بینی و 

گلو درد، که برخی از آن ها روی پوست ظاهر می شوند.

گوش نحوهباخبرشدنازابتالبهامیکرونازطریق

امیکرون
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یک شــرکت راه آهــن ژاپنــی از قطار جدیــد خود که 
سوخت هیدروژنی دارد، رونمایی کرد. 

شــرکت راه آهن شــرق ژاپن )GR East( جمعه یک 
قطار آزمایشی با نیروی هیدروژن مجهز به سیستم 
پیــل ســوختی و باتری هــای ذخیــره ســازی را بــه 

مطبوعات معرفی کرد.
گنــی را اواخر  این شــرکت آزمایش هــای قطــار دو وا
مارس انجــام خواهــد داد تا برای اســتفاده تجاری 
در سال ۲۰۳۰ آماده شــود. هیدروژن با فشــار باال از 
مخزن قطار به سیســتم ســلول ســوختی توســعه  
یافته توسط شرکت تویوتا موتور پمپ می شود. به 
گزارش خبرگزاری ژاپنی JJPress، الکتریسیته از طریق 
کسیژن موجود در هوا تولید و  کنش شیمیایی با ا وا
الکتریسیته به باتری های ذخیره  سازی فرستاده 

می شود تا سوخت موتور ها را تامین کنند.
به گفته اپراتــور قطار، ســاخت این قطار آزمایشــی 
حدود ۴ میلیارد ین هزینــه دارد و می تواند با هر بار 
شارژ هیدروژن، حدود ۱۴۰ کیلومتر را طی کند. این 
شرکت راه آهن ژاپنی قصد دارد تا انتشار CO۲خود را 

در سال مالی ۲۰۵۰ به صفر برساند.

یک اپلیکیشــن دوربین مخفی در آیفــون وجود 
دارد که احتماال بســیاری از کاربران از وجود آن و 

قابلیت هایش بی خبر هستند. 
آیفون یک اپلیکیشن دوربین مخفی دارد که شاید 
تا به حال از آن استفاده نکرده باشید، اما استفاده از 
آن بسیار آسان است و می توانید آن را به روش های 

مختلف پیدا کنید.
این اپلیکیشــن Magnifier نام دارد و بزرگنمایی 
قابل توجهی را ارائه می دهد تا بتوانید متن های 
کوچک را بخوانید و همچنین می توانید با استفاده 
از قابلیت هوشمند اپل، چیز های کوچک را اسکن 
کنید. عالوه بر این این دوربیــن دارای فیلتر های 
رنگــی مخصــوص بــرای راحت تــر دیــدن برخــی 

چیز ها است.
برای پیدا کردن برنامه، انگشــت خــود را از باالی 
صفحه اصلی به پایین بکشید و ذره بین را تایپ 
کنیــد. قــرار دادن برنامــه در مکانی مشــخص در 
صفحه اصلی برای استفاده در آینده ممکن است 
مفید باشد. همچنین می توانید از دکمه کناری 

برای باز کردن ذره بین استفاده کنید.
 Accessibility به تنظیمات برویــد، ســپس وارد
شــده و Accessibility Shortcuts را پیــدا کنیــد، 
سپس Magnifier را برای تنظیم سه کلیک دکمه 
کناری فعال کنید. حاال با سه بار کلیک روی دکمه 
کناری، برنامه ذره بین باز می شود. اما بهتر است از 

قابلیت Back Tap استفاده کنید.
گــی، حتمــا بــه  کردن ایــن ویژ بــرای روشــن 
iOS ۱۴یــا آخریــن نســخه سیســتم عامــل بــه 
کار، بــه کنیــد. بــرای انجام ایــن   روز رســانی 
 Settings > General > Software Update بروید، به 
پایین اسکرول کنید و روی دسترسی و روی لمس 
ضربه بزنید، در پایین به Back Tap بروید، گزینه ای 
گر دو یا سه بار ضربه بزنید،  را خواهید داشت که ا

همان گزینه ها را در اختیار شما قرار می دهد.
گی های دوربین مخفی آیفون            ویژ

از ویژگی های ایــن دوربیــن  مخفــی می تــوان به 
گرفتن اســکرین شــات، افزایش یا کاهــش صدا، 
بزرگنمایــی، اســکرول و مــوارد دیگــر اشــاره کرد. 
برای اســتفاده یکــی از ایــن ویژگی هــا، ذره بین را 
انتخاب کنید. ســپس با ضربه زدن روی پشــت 
آیفون خود می توانید برنامه را اجرا کنید. به خاطر 
گر قاب گوشــی ضخیم دارید،  داشته باشید که ا
ممکن اســت این ویژگی کار نکنــد. می توانید با 
استفاده از مراحلی که در باال ذکر شد، ویژگی های 
کنترل هــای Back Tap را در هــر زمانــی روشــن یــا 

خاموش کنید.

اطالعات ارائه شده نشــان می دهد که مدیاتک 
قصــد دارد نخســتین تراشــه میــان رده شــش 
نانومتــری خــود را تا ســه ماهه ســوم ســال ۲۰۲۲ 

تولید کند. 
شرکت مدیاتک قصد دارد تا سه ماهه سوم سال 
۲۰۲۲ تراشه جدیدی از سری G خود را جایگزین 
تراشــه محبــوب Helio G۹۶ کند؛ تراشــه کنونی 
مدیاتــک از لیتوگرافی ۱۲ نانومتری بهــره می برد. 
که تراشــه جدید مدیاتک هنوز نام تجاری  ازآنجا
مشــخصی نــدارد، Next-G نامیــده می شــود و 
 G از ســاختار مشــابه هســته های معروف ســری

مدیاتک بهره می برد.
بنابرایــن ســاختار تراشــه جدیــد مدیاتــک دو 
 Cortex-A۷۶ خوشه ای است که شامل دو هسته
بــا فرکانــس بیــش از دو گیگاهرتز و شــش هســته 
Cortex-A۵۵ بــا بیشــینه فرکانــس نزدیــک بــه 
دو گیگاهرتــز می شــود. پردازنده گرافیکــی به کار 
 Mali G۵۷ گرفته شــده در این تراشــه نیــز همــان
MC۲ باقی خواهد ماند. GPU بــه کار رفته در آن 

نیز می تواند از نمایشگر FHD+ با نرخ نوسازی ۱۲۰ 
هرتز پشتیبانی کند.

به احتمال بسیار زیاد، همان مواردی که در تراشه 
Helio G۹۶ به کار رفته بود، در تراشه جدید نیز تکرار 
خواهد شــد. نکته منفی تراشه شــش نانومتری 
 ۴G جدید مدیاتک، محدود بــودن آن به اتصال
است که شاید مورد استقبال کاربران قرار نگیرد. 
تراشــه Next-G مدیاتــک احتماال در ســه ماهه 
سوم سال ۲۰۲۲ معرفی می شود و شرکت چینی 
Doogee نیز اولین گوشی هوشمند مجهز به این 

تراشه را وارد بازار خواهد کرد.

واتســاپ بــا جدیدترین آپدیــت، قابلیت ارســال 
پیام صوتــی جدیــد را بــرای کاربــران آیفــون ارائه 

کرده است. 
ماه گذشته، پلتفرم متعلق به متا شروع به آزمایش 
ویژگی جدیدی برای کاربران iOS کرد که به آن ها 
اجازه می دهد حتی پس از ترک چت دریافت شده 

به پیام صوتی گوش دهند.
با آخرین به روز رسانی، این شرکت پخش کننده 
کنون،  پیام صوتی جدیدی را منتشر کرده است. ا
کاربــران آیفــون می تواننــد در حین پیمایــش در 
واتســاپ یا هنگام چت با کاربر دیگــر، به هر پیام 

صوتی گوش دهند.
گــر یک چت خــاص را  قبــل از این به روزرســانی، ا
ترک می کردید و به فهرســت چت بازمی گشــتید 

یا گپ دیگــری را بــاز می کردید، یک پیــام صوتی 
متوقــف می شــد. در حــال حاضر، ایــن ویژگــی 
فقط برای کاربران iOS در دســترس است و هنوز 
گر  برای کاربران اندروید در دست توسعه است. ا
می خواهید پخش کننــده پیام صوتــی جدید را 
در واتساپ امتحان کنید، می توانید این مراحل 

را دنبال کنید.
قبــل از امتحــان، مطمئــن شــوید کــه نســخه 

۲۲.۴.۷۵ واتساپ را دارید.
۱. واتساپ را در آیفون خود باز کنید.

۲. روی چت یا گروهی که پیــام صوتی را دریافت 
کرده اید ضربه بزنید.

۳. برای شــروع گوش دادن به پیام صوتی، روی 
نماد پخش ضربه بزنید.

۴. پس از شروع پخش پیام صوتی، از چت خارج 
شوید.

کنــون می توانید یــک پخش کننــده صوتی  ۵. ا
جدید را در باالی صفحه مشاهده کنید.

۶. می توانیــد پیــام را از طریــق دکمــه روی 
پخش کننده مکث یا پخش کنید. بــرای حذف 
پخش کننــده، می توانیــد روی دکمــه لغو ضربه 

بزنید.

رونماییازقطاریباسوختهیدروژن

آشناییبااپلیکیشندوربینمخفیدرآیفون

اولینتراشهششنانومتریمدیاتک
چهزمانیتولیدمیشود؟

کنندهپیامصوتیجدید نحوهاستفادهازپخش
واتساپ

فناوری مروری بر ماموریت یک ساله مریخ نورد استقامت 
به بهانه یک ســالگی مریــخ نورد 
گــزارش بــه  اســتقامت در ایــن 
اطالعــات جدید این مریــخ نورد 
اشاره می کنیم.  یک سال از فرود چشمگیر مریخ نورد 
استقامت ناسا روی مریخ می گذرد. دوازده ماه بعد، 
ناسا خالصه ای از تمام دستاورد هایی که این مریخ 
نورد در تالش برای درک دهانه جزرو، جایی که فرود 
آمد و در جستجوی شــواهدی از حیات باستانی به 

ک گذاشت. دست آورده است، به اشترا
یکی از دستاورد های مهم مریخ نورد استقامت جمع 
آوری نمونه هایی از ســنگ مریخ بود کــه در ابتدا به 
دلیل خرد شدن سنگ بیش از حد انتظار مشکل بود. 
با این حال، علی رغم چالش هایی که وجود دارد، این 
کنون موفق به جمع  آوری شش نمونه  مریخ  نورد تا
شده که در لوله ها مهر و موم شده اند و برای مأموریت 
آینده برای جمع  آوری و در نهایــت بازگرداندن آن به 
زمین برای مطالعه، روی سطح سیاره رها می شوند.

توماس زوربوخن، معاون اداره ماموریت علمی ناسا 
در واشــنگتن، در بیانیه ای گفــت: "نمونه هایی که 
استقامت جمع آوری کرده، اطالعاتی کلیدی برای 
شــکل گیری دهانه جــزرو ارائــه می کند." یکــی دیگر 
از نقــاط عطــف مهــم اخیرا بــه دســت آمده توســط 
مریخ نورد اســتقامت، رکــورد طوالنی ترین رانندگی 
توســط مریخ نورد در یــک روز بود که ایــن مریخ نورد 

توانست این رکورد را بشکند. این رکورد توسط مریخ 
نورد Opportunity به مدت ۱۷ ســال باقی مانده بود 
و استقامت توانســت با طی مســافت ۲۴۶ متری در 
مریخ به بهترین شکل ممکن به آن دست یابد. نرم 
افزار ناوبری AutoNav که از نقشه های سطح مریخ 
برای برنامه ریزی مسیر های رانندگی کارآمد استفاده 

می کند، به این مریخ نورد کمک کرد.
           کمک استقامت برای اندازه گیری سن مریخ

چالش بعدی برای مریخ نورد جمــع آوری دو نمونه 
ســنگ دیگــر از مجموعــه ای از ســنگ های خــراش 
دار تیــره بــه نــام "Ch'ał" اســت. این ها می توانند به 
پاسخگویی به سؤاالت اصلی درباره سن دهانه جرزو 
کمک کنند، زیرا برآورد های فعلی بر اساس دهانه های 
برخوردی است و دانشمندان خواهان روش دقیق 

تری برای تعیین تاریخ منطقه هستند.
کیتــی اســتک مــورگان، معــاون دانشــمند پــروژه 

اســتقامت در آزمایشــگاه پیشــرانش جــت ناســا در 
جنوب کالیفرنیا، در بیانیه ای گفت: "در حال حاضر، 
ما آنچه را که در مورد سن دهانه های برخوردی در ماه 
می دانیم می گیریم و آن را به مریخ تعمیم می دهیم. 
بازگردانــدن نمونــه ای از ایــن ســطح گودال شــدید 
در جــزرو می تواند نقطه اتصالی بــرای کالیبره کردن 
سیستم تاریخ  سنجی دهانه مریخ به  جای تکیه صرفا 

پروی ماه باشد. "

فناوری

داستان کوتاه

رنگ برف به قدری در ذهن همه ما سفید 
است که برای بیان اینکه رنگ شی خاصی 
خیلــی ســفید اســت می گوییــم مثــل برف 

است.
           علت سفیدی برف چیست؟

بــرف از بلورهــای یخــی ریز تشــکیل شــده 
اســت. تعداد زیادی از کریستال های برف 
در کنار هم جمع می شــوند تا چیزی که ما 
به آن برف می گوییم تشکیل شود. فضای 

زیادی بین دانه های برف وجود دارد.
علت این موضوع به بازتابش نور از ســطح 
برف برمی گــردد در واقــع هنگامی که نور به 
برف برخورد می کند از طریق کریستال های 
یخی بــرف بازتاب پیدا می کنــد. از آنجایی 
کــدام از  کریســتال های بــرف هیــچ  کــه 
طیف هــای رنگــی تابیده شــده به خــود را 
جذب نمی کند بنابراین همه آن را بازتاب 
می دهد و ما آن را به رنگ سفید می بینیم. 

به همین سادگی.
           پس چرا یخچال های طبیعی به 

رنگ آبی هستند؟
نــور تابیده شــده بــه یخچال هــای طبیعی 
تماما بازتــاب داده نمی شــوند و نور ســفید 
آن بازتــاب داده نمی شــود و در درون کــوه 
یخی بــه دام می افتــد. نــور هنــگام ورود به 
الیه هــای عمیــق یــخ می شــکند و باعــث 
می شود بیشــتر طیف قرمز جذب شــود. با 
جذب طول موج های قرمز، طول موج های 
آبی در دسترس تر می شوند تا به چشم شما 
بازگــردد. بنابرایــن، رنگ یــخ یخچال های 

طبیعی به رنگ آبی ظاهر می شود.
           آناتومی دانه های برف

درک خصوصیــات فیزیکی بــرف و یــخ به ما 
کمک می کند تا بهتر این قضیه را درک کنیم. 
بــرف از کریســتال های یخی ریزی تشــکیل 
گر به یک  شده است که به هم چسبیده اند. ا
کریستال یخ به تنهایی نگاه کنید می بینید 
که شــفاف و بی رنگ اســت، اما برف ســفید 
است. هنگامی که برف شکل می گیرد، صدها 
کریستال یخی ریز جمع می شــوند تا برفی را 
که با آن آشنا هستیم تشکیل دهند. در بین 
الیه های بــرف روی زمین هوای زیــادی قرار 
گرفته است و فضای خالی بین دانه های برف 

با هوا پر شده است.
           چرا رنگ برف سفید است؟

هنگامی کــه نــور به اشــیا مختلفــی برخورد 
مختلــف  موج هــای  طــول  می کنــد، 
کنش های متفاوتــی دارند. اشــیا مقدار  وا
مشــخصی از نــور را جذب می کننــد و طول 
مــوج مشــخصی را بیشــتر از بقیــه طــول 
موج ها جــذب می کنند. طــول موج هایی 
جذب نمی شــوند بازتــاب پیــدا می کنند و 
ما آن هــا را به عنــوان رنــگ درک می کنیم. 
وقتی به یک شــی نگاه می کنیــد، رنگی که 
می بینیــد ترکیبــی از فرکانس هــای نــوری 

است که آن جسم جذب نکرده است.
هنگامی کــه نــور بــه بــرف برخــورد می کنــد 
همه طول موج هــای مختلف در اندازه ای 
برابــر بــه چشــم مــا بازتــاب پیــدا می کنند. 
رنگ ترکیبی از تمــام فرکانس های موجود 
در طیــف مرئــی در اندازه مســاوی، ســفید 
اســت، بنابراین مــا بــرف را به رنگ ســفید 

می بینیم.

زنی شایعه ای درباره همسایه اش را مدام تکرار 
کرد. در عــرض چند روز، همه محل داســتان 

را فهمیدند. 
شخصی که داستان درباره او بود، عمیقا آزرده 
و دلخور شد. بعدا، زنی که آن شایعه را پخش 
کرده بود و غیبت نموده بود، متوجه شــد که 
کامال اشتباه می کرده. او خیلی ناراحت شد و 
نزد خردمندی پیر رفت و پرسید برای جبران 

اشتباهش چه می تواند بکند.
پیرخردمند گفت: » به فروشگاهی برو و مرغی 
بخر و آن را بکش. ســر راه که بــه خانه می آیی 

پرهایش را بکن و یکی یکی در راه بریز«
گر چه تعجب کرد، آنچه را به او گفته بودند  زن ا

انجام داد.
کنون برو و همه  روز بعد، مرد خردمند گفت: ا
پرهایی را که دیروز ریخته بــودی جمع کن و 

برای من بیاور.« 
زن، در همان مسیر، به راه افتاد، اما با نا امیدی 
دریافت که باد همه پرها را با خود برده. پس از 
ساعت ها جستجو، با تنها ســه پر در دست، 

بازگشت. 
خردمند پیــر گفــت: می بینی؟ انداختن آنها 
آســان اســت اما باز گرداندنشــان غیر ممکن 
کندنش  اســت. شــایعه نیز چنین اســت. پرا
کاری ندارد، اما به محض این که چنین کردی 

دیگر هرگز نمی توانی کامال آن را جبران کنی.

برفواقعاچهرنگیاست؟

شایعه

گــردو پلو بــه دلیل داشــتن گردو 
از  دارد؛  بی شــماری  خــواص 
جملــه امــگا ۳ و ســالمت قلب و 
عروق. همچنین خوردن این غذا کاهش وزن شما 

را هم به دنبال دارد. 
گــردو پلــو یکــی از غذاهــای ســنتی، خوشــمزه و 
غ و هم  متفاوت شــهرکرد اســت. این غذا هم با مر
با گوشت تهیه می شــود. گردو پلو را حتما باید در 
فصول ســرد تهیه کرد زیرا باعث می  شــود گرمای 
بدن بــاال بــرود و بدن گــرم شــود. طرز تهیــه گردو 
پلو شــهرکرد بســیار ســاده اســت و وقــت چندانی 
نمی گیرد، اما نتیجه  زحمات بــرای پخت غذایی 
متفاوت بسیار چشمگیر است. با ما همراه باشید.

           مواد الزم برای طرز تهیه گردو پلو
• گوشت گوسفندی ۳۰۰ گرم

• گردو دو و نیم پیمانه
• پیاز متوسط ۲ عدد

• سیر ۱ قاشق غذا خوری
• نمک و فلفل به مقدار الزم

• زردچوبه و دارچین به مقدار الزم
• برنج ۳ پیمانه

• آب ۲ تا ۳ پیمانه
• زرشک ۲ قاشق غذاخوری

• کشمش ۳ قاشق غذاخوری
• زعفران ۳ قاشق غذاخوری

           طرز تهیه گردو پلو
           مرحله اول

بــرای تهیــه گــردو پلــو خوشــمزه و مخصــوص در 
ابتــدای کار، گوشــت را خــرد کنیــد. ســپس یــک 
قابلمه را با کمی روغن روی حرارت قرار دهید تا داغ 

شود. یکی از پیازها را بشویید و پوست بکنید و به 
صورت نگینی خرد نمایید.

           مرحله دوم
سپس درون قابلمه بریزید و به خوبی تفت دهید. 
وقتی کــه پیازها ســبک و طالیی شــد، گوشــت را 
اضافه کــرده و بــا آن تفــت دهیــد. وقتی کــه رنگ 
گوشت تغییر کرد، سیر رنده شده را هم اضافه کرده 

و تفت دهید.
           مرحله سوم

در این مرحلــه ادویه ها را هم اضافه کنیــد و با هم 
تفت دهید. آب را به آن اضافه کرده و درب قابلمه 
را بگذاریــد و اجــازه دهید تا گوشــت بپزد. گــردو را 

یک ساعت در ٓاب سرد بگذارید تا خیس بخورد.
           مرحله چهارم

گردو را با پوست یا بدون پوست استفاده کنید. در 
ظرف دیگری پیاز باقی مانده را بشویید و پوست 
خ  کنید. ســپس درون یک تابه با کمی روغن، سر
کنید. کشمش، زرشک و گردو را هم اضافه کرده و 

کمی تفت دهید.

           مرحله پنجم
ســپس همه مواد را به گوشت پخته شــده اضافه 
کنیــد. دارچیــن و زعفــران دم کــرده را هــم در ایــن 
مرحلــه، اضافــه نماییــد و دو تــا ســه دقیقــه روی 
حرارت تفــت دهید. برنــج را از یک ســاعت قبل با 

آب ولرم و نمک خیس کنید.
           مرحله ششم

برنج را درون قابلمه آب در حال جوش بریزید تا با 
کمی نمک بپزد. وقتــی که نیم پز شــد آن را آبکش 
کنید و در یــک قابلمــه کمی روغن بریزیــد و نان یا 
سیب زمینی را ته دیگ قرار دهید. برنج را روی آن 

بریزید و بگذارید تا دم بکشد.
           مرحله آخر از طرز تهیه گردو پلو

وقتی که دم برنج باال آمد، مقداری روغن آب کرده 
و بــه آن اضافه کنیــد. وقتی کــه برنج دم کشــید، 
درون ظــرف مناســب بریزیــد و مــواد گوشــتی و 
مخلوط کشمش را روی آن بگذارید و تزیین کنید. 
می توان در زمان دم کردن نیز این مواد را البه الی 

برنج قرار داد و دم کرد.

شــرکت اپــل احتمــاال امســال از 
هدست  های واقعیت ترکیبی خود 
کی  به همراه یک ســرویس اشترا

رونمایی خواهد کرد. 
اواخر امســال اپل از اولین هدســت واقعیت ترکیبی 
خود رونمایی می کند. ســال ها شایعاتی درباره این 
دستگاه می شنیدیم و ممکن است سال ۲۰۲۲ سالی 
باشد که این دســتگاه را ببینیم، اما به نظر می رسد 
که اپل می تواند چیزی بیش از عرضه یک هدســت 

انجام دهد.

انتظار می رود اپل نه تنها یک هدست واقعیت ترکیبی 
راه  اندازی کند، بلکه این احتمال وجود دارد که این 
کی را نیز با این دستگاه  شرکت بتواند خدمات اشترا
انجام دهد. در این گزارش آمده: "محموله های قوی 
محصوالت Oculus و مایکروســافت احتماال اپل را 
مجبور می کنند تا محصوالت مرتبط را برای پیوستن 

به این رقابت در سال جاری معرفی کند."
با این حال، TrendForce می گوید، با در نظر گرفتن 
الزامات عملکرد سخت افزار و حاشیه سود ناخالص، 
اپل احتماال بازار تجــاری را هدف قــرار داده و همان 

اســتراتژی قیمت گــذاری هولولنــز را اتخــاذ خواهــد 
کرد، این استراتژی استفاده از سخت  افزاری با قیمت 

ک  هزاران دالر و یک راه  حل نرم افزاری مبتنی بر اشترا
ماهانه خواهد بود.

کی  مــا می دانیم کــه اپــل از طرفــداران مدل اشــترا
کی  است، زیرا توانسته از طریق سرویس های اشترا
خود جریان بسیار ثابتی از درآمد را در طول سال ها 
به ارمغان بیاورد، بنابراین جای تعجب نیست که 
کی را برای  شــرکت اپل ممکن اســت مدلــی اشــترا
ک  هدســت خود نیز عرضــه کند. اینکه این اشــترا
دقیقا چه چیــزی می توانــد به کاربــران ارائــه دهد 

مشخص نیست.

گردوپلو،غذایخوشمزهشهرکرد

کاسبیمیکند اپلازهدستهایواقعیتترکیبیهم

آثــار  تریــن  قدیمــی  از  یکــی 
باستانی در شهرستان بروجرد، 
تپه ای اســت تاریخی که از آن 
به »تپه قرق« یاد می شــود. این تپه  در روســتای 

»قرق« از توابع شهرستان بروجرد قرار دارد. 
باســتان   و  مورخــان  از  برخــی  اعتقــاد  بــه 
شناســان، این اثــر تاریخــی دارای پیشــینه ای 
متعلق به عصر مــس یا همان عصر نوســنگی در 
هزاره  پنجم و چهــارم قبــل از میالد اســت و آن را 
مهم ترین تپــه  باســتانی در شهرســتان بروجرد 

معرفی کرده اند. 

تپهقرق

گردشگری

دستپخت

فناوری

جلوههاییزیباازمنطقه
حفاظتشدهقمصرو
کاشان برزکازتوابع

منطقه حفاظت شــده برزک و قمصر کاشان با 
وسعت حدود ۶۰ هزار هکتار یکی از مناطق بکر 

و زیبای حیات وحش کویر مرکزی ایران است.
در دل کویر و در حاشــیه شــهر تاریخــی و زیبای 
کاشان منطقه حفاظت شده برزک و قمصر واقع 
شــده که عالوه بــر زیبایی هــای طبیعــی دارای 

حیات وحش منحصر به فردی نیز است.
این منطقه دارای وسعت حدود ۶۰ هزار هکتار 
است که پوشش گیاهی متنوعی در این منطقه 
رویش دارد که عمدتا از نوع بوته ای - علوفه ای 

است.
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