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طی شش ماه گذشته قیمت سیب زمینی با افزایش ۱۲۷ درصدی بیشترین افزایش قیمت و سیمان خاکستری 
با افت ۳۳ درصدی بیشترین کاهش قیمت را داشته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش کارگروه رصد و پایش قیمت اقالم اساسی و پر مصرف بازار کشور منتهی به 
اسفند ماه که از سوی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان منتشر شده،   از بین ۵۲ 
کاالیی که در ۹ گروه بررسی شده اند، قیمت ۴۵ کاال در  شش ماه گذشته بین سه )روغن مایع 
آقتابگردان معمولی و سرخ کردنی( تا ۱۲۷ )سیب زمینی( درصد افزایش و قیمت 
هفت کاال بین یک )الستیک سمند و ورق سیاه( تا ۳۳ )سیمان خاکستری( 

درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش قیمت گروه محصوالت پروتئینی شامل گوشت مرغ، 
تخم مرغ، گوشت گوسفند و گوساله و گوسفند و گوساله زنده در ابتدای ماه 

جاری نسبت به شش ماه قبل بین شش تا ۱۴ درصد افزایش یافته است.  

با افزایش ۱۲۷ درصدی؛

سیب  زمینی، صدرنشین افزایش قیمت در ۶ ماه گذشته

الکترونیکی شدن مجوزهای 
کسب و کار از ۱۸ اسفند

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

قیمت برنج را نمی توان 
کرد دستوری تعیین 

در سفر معاون قضایی دادستان کل کشور به 
ح شد: اصفهان مطر

تعیین تکلیف 
کاالهای رسوبی

هزینه ۶۵ میلیارد تومانی 
منطقه ۳ شهرداری 

برای اجرای پروژه های عمرانی

آزادی ۶۵۲ زندانی 
غیرعمد اصفهانی

 در سال جاری
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چرخابی: سپاهان امتیاز از دست بدهد، به کورس قهرمانی نمی رسد 

عراق بزرگ ترین مشتری کاالهای اصفهانیذوب آهن زمانی غول کشی می کرد
۶

۴

راهیابی اثر هنرمند اصفهانی 
به جشنواره بین المللی

سال پنجم - شماره 1۳۶۰- چهارشنبه  ۴  اسفند 1۴۰۰ - 21 رجب 1۴۴۳
 2۳ فوریه     2۰22 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

# اصفهان  تنها  نیست

تخریب و جمع آوری ۱۰۰ بنای 
غیرمجاز در حاشیه زاینده رود

۳

۳

۴

۵

شرکت عمران شهر جدید بهارستان

کیفــی ســازندگان طــرح نهضــت ملــی مســکن در شــهر جدیــد بهارســتان بــه شــماره های:  گهــی فراخــوان ارزیابــی  پیــرو آ
کثیراالنتشــار و ســامانه ســتاد توســط این شــرکت و بــه  2۰۰۰۰۰1۳۵2۰۰۰۰۳8 تــا 2۰۰۰۰۰1۳۵2۰۰۰۰۵1 منتشــره در روزنامه هــای 

کلیــه متقاضیــان و ســازندگان می رســاند منظــور تســریع در انجــام مراحــل فرآینــد فراخوانهــای فــوق الذکــر بــه اطــاع 
کــه دارای رتبــه انبــوه ســازی منــدرج در اســناد )حســب مــورد  الــف( انبــوه ســازان دارای صاحیــت )اعــم از صاحیــت اجــرا و یــا مدیریــت( 

حداقــل 2 و یــا 1( باشــند می تواننــد در فراخــوان شــرکت نماینــد.
ب( زمان تسلیم پیشنهاد: 1۴۰۰/12/2۵ ساعت 1۳
کت اسناد: 1۴۰۰/12/2۶ ساعت 1۰ زمان گشایش پا

آخرین مهلت دریافت اسناد: 1۴۰۰/12/۰9 ساعت 17
اصاحیه فوق در سامانه ستاد بارگذاری شده است لذا اصاح انجام شده در تمامی اسناد نافذ و الزم االجرا است.

گردیــده در ســامانه ســتاد بــه شــرایط فراخــوان اضافــه و جــزو الینفــک شــرایط محســوب و جــزو اســناد  اصاحــات انجــام شــده بارگــذاری 
تلقــی می گــردد و می بایســت اصاحــات بارگــذاری شــده در ســامانه ســتاد بــه همــراه ســایر اســناد )بــا مهــر و امضــا الکترونیکــی صاحبــان 

گــردد. مجاز-مناقصــه گر-رســیده( و در موعــد مقــرر در ســامانه بارگــذاری 
گردد. درغیراینصورت  کلیه اســناد می بایســت با مهر و امضا الکترونیکی )دیجیتال( در ســامانه ســتاد بارگذاری  کید میگردد  مجددا تا

128۳182 / م الفپیشــنهاد و اســناد ســازنده باطل شــده تلقی خواهد شد.

نوبت اول گهی اصالحیه آ
  فراخوان ارزیابی کیفی سازندگان طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید بهارستان

 به شماره 2۰۰۰۰۰1۳۵2۰۰۰۰۳8 تا 2۰۰۰۰۰1۳۵2۰۰۰۰۵1

معاون پشتیبانی فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
کوسیستم  گفت: روزمرگی تولید، آفت مدیریت تولید است و در ا
تولید باید برای تولیدکننده توسعه بازار تعریف و شرایط اجرای 
آن فراهم شود.  سید مهدی حجازی در آیین افتتاحیه رویداد 
استارتاپی بسته بندی نوین محصول، با اشاره به فعالیت شهرک 
علمی تحقیقاتی اصفهان، از اشتغال ۷ هزار و ۸۰۰ نفر در این 
کوسیستم فناوری خبر داد و اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹، ۵۸۰  ا
واحد فناور و ۱۰۰ هسته فعال در این شهرک، بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد 
تومان گردش مالی داشتند که ۳۷ میلیون دالر صادرات دانش 
بنیان بوده است. وی افزود: براساس پژوهش های انجام شده، 
تحقق ایده افراد در خارج از پارک های علم و فناوری شانس بقای 
گر فردی با ایده نوآورانه بخواهد کار کند، شانس  کمی دارند و ا

تحقق ایده در خارج از پارک فن آفرینی ۱۰ درصد است.
عضو هیئت علمی گروه مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی 
اصفهان به موضوع برندینگ حوله اشاره و بر ضرورت توجه 
کید کرد و گفت: آذربایجان شرقی و اصفهان دو  به این حوزه تا
قطب صنعت حوله هستند. حدود ۵ خوشه ثبت شده در 
حوزه نساجی داریم که ۳۵۰ واحد بافندگی در این خوشه ثبت 
هستند و نیمی از حوله کشور در اینجا تولید می شود که البته 

صادرات نیز دارند.
حجازی، بسته بندی را یکی از مصادیق برند دانست و گفت: 

گاهی برند را با معماری برند یکی می دانیم که تصوری اشتباه 
است. معماری برند تعیین لوگوی برند، با برندینگ تفاوت دارد. 

در شیوه سنتی برندینگ را فقط طراحی لوگو می دانیم.
کید براینکه برند یک هویت است، خاطرنشان کرد:  وی با تا
پژوهش های حوزه کسب و کار نشان می دهد که ۹۵ درصد آن 
به مفهومی بستگی دارد که کاال را ساخته است. اصالت، یادآوری 

خاطرات، کیفیت هویت برند را می سازد.
معاون پشتیبانی فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با 
طرح این پرسش که چرا تولیدکنندگان در صنعت نساجی در 
معماری برند فعال نیستند؟ گفت: در نساجی از الیاف گرفته تا 
بسته بندی برند مورد توجه است، به عنوان تولیدکننده باید برند 
را بسازیم. دلیل این توجه کم در کشور این است که بازار عرضه و 

تقاضا تعیین کننده خواهد بود.

گر فشار مضاعف در برندسازی تحمیل کنیم  حجازی ادامه داد: ا
با شکست مواجه می شویم. برندینگ که بسته بندی و طراحی 
کوسیستم تولید  لوگو یکی از آن است، وقتی مفهوم دارد که در ا
برای تولیدکننده، توسعه بازار را فراهم کنیم. تا زمانی که واحد 
تولیدی ما انگیزه ای برای توسعه برند نداشته باشد، موفق 
گر بازارهای جدید را پیش پای آن گذاشتیم،  نخواهیم بود. اما ا

انگیزه ایجاد می کند. روزمرگی تولید، آفت مدیریت تولید است.
مهدی کدیور، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان نیز 
در این برنامه اظهار کرد: در فناوری بسته بندی دو تعریف داریم 
که شامل پوشش های حفاطتی و ارتباطی است. قطع ارتباط 
کامل محتوای بسته با جهان بیرون به معنای پوشش های 
حفاظتی و برقراری ارتباط کامل بسته با جهان بیرون به معنای 
پوشش های ارتباطی است. وی افزود: بسته ای که طراحی 
خوب داشته باشد، نیمی از فروش را در ابتدای راه کسب کرده 
است. در بخش حفاظت توجه کامل به جنبه های فنی و فناورانه 
مهم تلقی می شود و در بحث ارتباط استفاده از جنبه های هنری، 
فرهنگی، جامعه شناسی، روانشناسی، ارگونومی، گرافیک و... از 
اهمیت باالیی برخوردار است. این استاد دانشگاه، تصریح کرد: 
صنعت بسته بندی با دو چالش بزرگ مواجه می شود که یکی 
توجه به سرنوشت بسته های زیست تخریب پذیر و میزان توجه 

و مشارکت به جنبه های هنری و... است.

معاون پشتیبانی فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

روزمرگی تولید، آفت مدیریت تولید است 

قیمت وام مسکن این روزها رکوردهای تاریخی به جا گذاشته 
است و حاال برخی فعاالن بازار می گویند که داللی شرکت های 
بزرگ بورسی در این بازار موجب جهش قیمت اوراق وام مسکن 

شده است. 
قیمت اوراق وام مسکن این روزها رکوردهای جدیدی را تجربه 
کرده است و بهای آن از میانگین حدود ۵۰ هزار تومان در سال 
۹۷ به باالتر از ۱۷۰ هزار تومان در روزهای اخیر هم رسیده و 
حاال این قیمت گزاف خرید وام مسکن، چیزی حدود یک سوم 

ارزش وام را از بین برده است.
در این میان برخی فعاالن فرابورس از داللی شرکت های بزرگ 
بورسی در بازار اوراق مسکن خبر می دهند و می گویند که این 
شرکت ها با خرید تعداد زیادی از اوراق وام مسکن و جلوگیری 

از عرضه آن به بازار باعث جهش قیمت ها شده اند. موضوعی 
که برخی کارشناسان نیز آن را تایید کرده و می گویند که این 
سهامداران بزرگ دنبال جبران زیان بازار سرمایه از جیب 

مشتریان بازار مسکن هستند.
امید پورمحمود، کارشناس فرابورس درباره علت گران شدن 
اوراق مسکن توضیح می دهد: تعداد اوراقی که برای وام مسکن 
در نظر گرفته شده بود تعدادی محدود بود که باعث ایجاد 
رقابت در خرید شد و همچنین باعث افزایش قیمت این 

اوراق شد.
او در ادامه افزود: مشخصا اتفاقی که افتاده این است کمبود 
عرضه باعث افزایش قیمت شده و کمبود عرضه در بازار کاما 
مشهود است؛ اما اینکه چرا اوراق به بازار عرضه نمی شود، 

مشخص نیست.
        خرید و فروش باید محدود شود

مصطفی صفاری، دیگر کارشناس فرابورس هم علت گرانی 
اوراق مسکن را اینگونه توضیح می دهد: علت گرانی اوراق 
مسکن موضوع عرضه و تقاضا است و در حال حاضر درخواست 
وام مسکن در شهرها افزایش پیدا کرده است و عاوه بر این 
بانک مسکن طرح های جدید تسهیاتی مانند مانا ایجاد کرد 
که باید برای آن اوراق خریداری می شد و تمام این موضوعات 

باعث افزایش تقاضا شد.
او در ادامه با اشاره به نقش دالالن در افزایش قیمت اوراق وام 
مسکن تاکید می کند: بانک مسکن با عرضه بیشتر می تواند این 
ل ها از  گذشته دال کند. ضمن اینکه در  گرانی را مدیریت 
نوسانات بازار سود می گرفتند و ما قبا هم اشاره کردیم که 
قانونی گذاشته شود تا هنگام افزایش قیمت خریداران به 
گر این موضوع  مدت مثا ۲ ماه حق فروش نداشته باشند و ا
اتفاق بیافتد یقینا متقاضیان واقعی باقی می مانند و بساط 

داللی برچیده می شود.
گر بانک مسکن واقعا به دنبال این  صفاری همچنین می گوید: ا
است که از صعود قیمت اوراق مسکن جلوگیری کند باید خرید و 
فروش را محدود کند و کسی که اوراق را خریداری می کند تا ۳-۲ 

ماه حق فروش نداشته باشد.
او ادامه می دهد: متاسفانه عده ای به دلیل بد بودن اوضاع بازار 
سرمایه، معامات الگوریتمی خود را روی سود اوراق وام مسکن 
سوار کرده اند و در واقع از جیب متقاضیان خرید مسکن سود 

خود را در می آورند.

پشت پرده جهش قیمت وام مسکن کیست؟ 

مسلم دهقانی پوده - دهیاری روستای پوده

دهیــاری پــوده از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان دهاقــان درنظــردارد عملیــات حصارکشــی محوطــه مجموعــه ورزشــی روســتای پــوده با مشــخصات ذیــل را ازطریق مناقصه به 
گــذار نماید: پیمانــکار واجد شــرایط وا

کاری و نصب نرده طبق نقشه های فنی و اجرایی موجود در اسناد مناقصه حصارکشی محوطه مجموعه ورزشی روستا شامل اجرای اسکلت دیوار، سنگ کاری، نما
برآورد پایه پروژه براساس فهرست بهای ابنیه سال 1۴۰۰: مبلغ ۴/1۶2/9۰1/۰2۵ ریال )چهار میلیارد و یکصد و شصت و دو میلیون و نهصد و یک هزار و بیست و پنج ریال(

شرایط مناقصه:
کنندگان در مناقصه می بایســت اقدام به اخذ ضمانت نامه بانکی به میزان حداقل ۵ درصد قیمت پیشــنهادی نمایند و یا ازطریق واریز  مبلغ و نوع ســپرده شــرکت در مناقصه: شــرکت 

مبلغ مذکور به حســاب دهیاری پوده نزد بانک ملی به حســاب شــماره ۰1۰۵۶28۴۵7۰۰۵ اقدام به تهیه فیش واریز ســپرده شــرکت در مناقصه نمایند.
محــل اخــذ اســناد مناقصــه: شــرکت کننــدگان می تواننــد همــه روزه در وقــت اداری جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه واحــد امور مالی دهیاریهــای بخش مرکزی شهرســتان دهاقان واقــع در 

طبقــه اول ســاختمان فرمانــداری مراجعــه نماینــد و درصــورت نیاز به کســب اطاعات بیشــتر بــا شــماره تلفــن ۵۳۳۳۶88۳، ۵۳۳۳۶777، ۰۳1 تماس حاصل نمایند.
کتهای  مهلــت تحویــل پیشــنهادات: شــرکت کننــدگان می بایســت از روز ســه شــنبه مــورخ 1۴۰۰/12/۰۳ تا پایــان وقت اداری روز چهارشــنبه مــورخ 1۴۰۰/12/18 پیشــنهادات خــود را در پا
کلیه پیشــنهادت دریافت شــده راس  دربســته و ممهور )با مبلغ مشــخص و بدون ابهام( به دبیرخانه بخشــداری واقع در طبقه اول ســاختمان فرمانداری تحویل و رســید دریافت نمایند. 

ســاعت 1۰ صبــح روز پنجشــنبه مــورخ 1۴۰۰/12/19 بــا حضــور اعضــای کمیســیون معامــات دهیاری و شــرکت کننــدگان )درصورت تمایــل( باز و قرائت می شــود.
توضیحات:

دهیاری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
12831۵8 / م الفسایر شرایط و ضوابط مربوط به مناقصه در برگ اسناد قید گردیده است.

گهی مناقصه عمومی مرحله دوم آ
پوده نوبت اول
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کنون هیــچ اباغــی از جانــب وزارت خانه ها به  تا
ادارات و سازمان ها در خصوص نحوه الکترونیکی 

شدن مجوز های کسب و کار صادر نشده است.
 معاون امــور هماهنگی و اقتصادی اســتانداری 
اســتان  گفت: در حالی کــه چند روز بیشــتر تا ۱۸ 
اسفند زمان صدور مجور ها به صورت الکترونیکی 

نمانده است هنوز سازمان ها و ارگان های مرتبط 
با فضای کســب و کار در استان به سامانه جامع 

کشور G۴B  متصل نشده اند.
امیر رضا نقــش افزود: با ایــن حــال در نامه ای که 
بــه ســایر ســازمان ها و ادارات ارســال شــده بایــد 
برای هــر کســب و کار از تاریخ ۱۸ اســفند امســال 
بصــورت الکترونیکــی مجــوز صــادر و در غیر ایــن 
صورت دستگاه متخلف به هیئت تخلفات اداری 

معرفی می شود.
وی گفت: مدیران دستگاه ها موظفند تا اقدامات 
و هماهنگی هــای الزم را از طریــق مرکــز بــا وزارت 
مطبوع هماهنگ کنند تا زمان صدور مجوز های 
کســب و کار از هفت ماه تا دو ســال به کمتــر از ۴۸ 

ساعت کاهش یابد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی 
از اتمــام مهلــت ثبت نــام در ســامانه»ثمن« بــرای 
ح نهضــت ملــی مســکن تــا روز  مشــارکت در طــر

بیست ونهم اسفندماه خبر داد.
گــزارش وزارت راه و شهرســازی »محمــود  بــه 
محمــودزاده« بــا اعام اینکه ســامانه نهضت ملی 
مســکن برای ثبت نام تمام گروه ها ازجمله مردان 
مجرد باالی ۲۳ ســال باز اســت، اظهار کــرد: بعد از 
چند ماهی که فرصت برای نام نویسی به متقاضیان 
مسکن داده شــد، تمام متقاضیان واقعی و مایل 
به مشــارکت در طرح نهضت ملی مســکن فرصت 

ثبت نام را یافتند.
وی ادامه داد: ثبت نام تا بیست ونهم اسفند در طرح 
نهضت ملی مسکن تداوم دارد و بعد از آن تحلیل و 
پاالیش اطاعات متقاضیان ثبت نام شده، تکمیل 

و نهایی می شود.
معاون مسکن و ساختمان تصریح کرد: در مقطع 
زمانی نیاز است تا ســایت نام نویسی طرح نهضت 
ملی مسکن بسته و ارزیابی های کلی و ساماندهی 
ثبت نامی ها انجام بشــود که ایــن کار بعــد از پایان 

اسفند آغاز خواهد شد.
گــر تقاضایــی  محمــودزاده گفــت: در عیــن حــال ا
متعاقب آن وجود داشته باشد در آینده برای تمدید 
نام نویســی در طرح نهضت ملی مســکن تصمیم 

گرفته خواهد شد.
کنون همه گروه های واجد شرایط  وی توضیح داد: ا
طرح نهضت ملی مسکن در حال ثبت نام هستند و 
فقط مختص به مردان مجرد باالی ۲۳ سال سن 
نیست. همچنین در تمام شهرهای کشور ثبت نام 

انجام می شود.

نایب رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
دســتیابی  ظرفیــت  اســامی گفت:  شــورای 
بــه چشــم انداز تولیــد ۵۵ میلیون فــوالد در کشــور 
وجود دارد و یکــی از راه کارهای موجود برای تامین 
ســنگ آهن مورد نیاز صنعت فــوالد روی آوردن به 

کتشافات با عمق بیش از ۵۰۰ متر است. ا
ســید جــواد حســینی کیا در حاشــیه همایــش 
فرصت های سرمایه گذاری در صنعت فوالد اظهار 
کرد: صنعت فوالد بهشــت ســرمایه گذاری اســت و 

ظرفیت باالیی برای سرمایه گذاری دارد.
وی افزود: این صنعت دومین صنعت پیشران دنیا 
اســت و گــردش مالــی، اشــتغالزایی و ارزش افزوده 
باالیــی دارد. نقدینگی جامعه باید به ســمت این 
صنعت پیشران سوق داده شود. به عاوه ممکن 
است در حوزه قوانین اشکاتی وجود داشته باشد به 
همین دلیل در کمیسیون صنایع و معادن نزدیک 
به ۴۰۰ مــاده قانونی بازبینی، اصاحــات مربوط به 
آن انجام و نوبت طرح آن ها در صحن علنی شــده 
است؛ این گامی اســت که قانونگذاران در راستای 

حمایت از صنعت فوالد برداشته اند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شــورای اســامی ادامه داد: یکــی از چالش هــا و 
مشکات این موضوع بحث تامین ابتدای زنجیره 
فوالد است که باید برای این موضوع نیز کار اساسی 
انجام شــود. برای این موضوع باید خرید معادن 
در کشــورهایی ماننــد افغانســتان را آغــاز کنیــم. 
کتشــافات خود را نیز  همچنین الزم است شیوه ا

بازبینی کنیم.
حســینی کیا گفت: مردم بایــد در این جریــان وارد 
شــوند. در حال حاضر مردم اطاع چندانــی از این 
گر بدانند چه اتفاقاتی در این حوزه رخ  حوزه ندارند؛ ا
داده، بسیاری از آن ها آمادگی دارند نسبت به خرید 

سهام و مشارکت در طرح های موجود اقدام کنند.
وی درباره راه های هدایت نقدینگی به این صنعت، 
اظهار کرد: برای هدایت نقدینگی به سمت فوالد 
نیازمند اعتمادسازی هستیم. یکی از راهکارهای 
اعتمادسازی نیز بیان گردش های مالی حوزه فوالد 
اســت. راهکار بعدی ایجاد صندوق های ضمانت 
توسط دولت است تا در صورت زیان سرمایه گذاری 
در این صنعت، خســارت فرد جبران شــود. دولت 
می تواند از محل حقوق دولتی، منابع این صندوق 

را تامین کند.
نایب رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسامی افزود: یکی دیگر از راهکارهای موجود 
در این حوزه نیز وضع مالیات باال برای فعالیت های 
دالالنه است که باعث می شود منابع مالی به سمت 

تولید هدایت شود.
حســینی کیا تصریح کــرد: ظرفیــت دســتیابی به 
چشم انداز تولید ۵۵ میلیون فوالد در کشور وجود 
دارد و تنها باید برای ابتدای زنجیره فوالد فکری کرد؛ 
بازار کشــش فراوانی برای این موضوع دارد. یکی از 
راه کارهای موجــود برای تامین ســنگ آهــن مورد 
کتشافات با عمق  نیاز صنعت فوالد روی آوردن به ا
کتشافات  بیش از ۵۰۰ متر است. در حالی که نهایت ا
کتشافات  ما تا عمق ۵۰۰ متر است، در دنیا به سمت ا

عمیق با عمق ۱۰۰۰ متر پیش رفته اند.

با صدور مجوزهــای الزم، کاال های رســوبی در 
انبار های اموال تملیکی گمرک استان اصفهان 

تعیین تکلیف می شوند.
کشــور در  کل  معــاون قضایــی دادســتان   
ســفری یک روزه به اصفهــان، گفت: بــا صدور 
مجوز های الزم کاال های رســوبی در انبار های 
اموال تملیکی گمرک تعیین تکلیف می شود، 
زیــرا مانــدگاری آن هــا در انبار ها باعث فســاد و 

فرسودگی کاال ها می شود.
سعید عمرانی در بازدید از پارکینگ خودرو های 
ســنگین در اصفهــان افــزود: به دلیــل نبود کد 
ســاتا از بانک مرکزی در مناطق مختلف کشور 
۶ هزار دســتگاه از این خودرو هــا در گمرکات در 
حال فرسوده شدن اســت که الزامی است این 
مشــکل بــرای نــو شــدن نــاوگان حمــل و نقــل 

عمومی زودتر حل شود.
وی همچنیــن در بازدیــد از کارخانــه آرد جرعه 
و قنــد و شــکر پــارس کــه بــه دلیــل مشــکات 
کید کــرد: در  بانکــی نیمه تعطیــل شــده اند، تا
ســتاد اقتصــاد مقاومتی بــرای تعییــن تکلیف 
کارخانه هــای تعطیــل و نیمــه تعطیــل توجــه 

ویژه ای شود.

کار از ۱۸ اسفند کسب و  الکترونیکی شدن مجوزهای 

خبر

وزیــر اقتصــاد گفــت: امیــدوارم نماینــدگان 
با توجــه به هشــدار رهبــر معظم، از تشــدید 
برنامــه  بــه  آســیب  و  بانک هــا  ناتــرازی 

ضدتورمی دولت جلوگیری کنند.
سیداحسان خاندوزی در صفحه توئیتر خود 
نوشت: در یادداشت چند روز قبلم از افزایش 
۱۰۰۰ همــت تســهیات تکلیفی بانک هــا در 

بودجه آینده انتقاد کرده بودم.
در ادامــه توئیــت آمــده اســت: امیــدوارم 
نمایندگان بــا توجه به هشــدار رهبر معظم، 
از تشدید ناترازی بانک ها و آسیب به برنامه 
ضدتورمی دولت جلوگیری کنند. با هدایت 

اعتبار موافقیم اما نه به شیوه گذشته.

معاون وزیــر جهــاد کشــاورزی از ممنوعیت 
صادرات دام زنده خبر داد.

در متن نامه عباس عسکرزاده به مدیرعامل 
شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور آمده 
است: پیرو مصوبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۰ قرارگاه 
امنیت غذایی، دستور فرمایید ضمن توقف 
صدور مجوز صادرات دام سبک و سنگین، 
با قیــد فوریــت نســبت بــه خریــد باقیمانده 
دام های سبک صادراتی که مجوز صادرات 
آنها توسط مباشران تعیین شده توسط آن 
شــرکت در ســال جاری صادر شــده اقــدام و 

نتیجه به این معاونت منعکس شود.
شایان ذکر است این اباغیه شامل آن دسته 
از دام هایــی کــه حتــی مراحــل تشــریفات 
صــادرات از جملــه صــدور گواهــی قرنطینه 
التین آنها انجــام شــده و در محــل گمرکات 
خروجی در انتظار تایید سیستمی نماینده 
وزارت متبوع در ســامانه epl گمرک هستند 

نیز می شود.

بررســی ها پس از پایان مهلت تعیین شــده 
برای ســاماندهی کارتخوان ها در ســازمان 
کی از آن اســت کــه بیش از  امور مالیاتــی حا
۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دســتگاه کارتخوان به 
پرونده مالیاتی متصــل و بیش از ۳ میلیون 

دستگاه کارتخوان غیرفعال شده اند. 
بــه گزارش ایســنا، با اتمــام مــاه بهمن عما 
کارتخــوان و یــا درگاه  فرصــت دارنــدگان 
پرداخت الکترونیک برای ثبت در سازمان 

امور مالیاتی نیز به پایان رسید.
 پــس از پایان ایــن مهلــت، ســازمان امــور 
کــه  کارتخوان هایــی  فهرســت  مالیاتــی 
صاحبان آن ها نســبت به الصاق به پرونده 
مالیاتی با غیرفعال کردن آن ها اقدام نکردند 
را بــرای قطع کــردن بــه بانک مرکــزی اعام 

خواهد کرد. 
این اقدام در راستای اجرای بخشی از قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که 
کنون  در ســال ۱۳۹۸ به تصویب رسیده و تا
به مرحله اجــرای کامل نرســیده اســت که 
در این زمینه، بانک مرکزی باید با همکاری 
ســازمان مالیاتــی نســبت بــه ســاماندهی 
دستگاه های کارتخوان بانکی یا درگاه های 

پرداخت الکترونیکی اقدام می کرد. 
در ایــن بیــن، بــا اقدامــات صــورت گرفتــه از 
ســوی ســازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی 
کلیــه اشــخاص دارای ابــزار پرداخت هــای 
بانکــی می تواننــد بــا ورود بــه درگاه ملــی 
 خدمــات الکترونیــک مالیاتــی بــه نشــانی
 my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه های 
کارتخــوان بانکــی و یــا درگاه هــای پرداخــت 
الکترونیکــی خــود را مشــاهده و نســبت بــه 
الصاق آنها بــه پرونده های مالیاتــی قبلی و یا 
تشــکیل پرونده مالیاتــی جدید اقــدام کنند 
که فرصت این اقدام در ۳۰ بهمن ماه به پایان 

رسید. 
آخرین پیگیری ها از ســازمان امــور مالیاتی 
کی از آن اســت کــه بیش از  در این راســتا حا
۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دســتگاه کارتخوان به 
پرونده مالیاتی متصــل و بیش از ۳ میلیون 

دستگاه کارتخوان غیرفعال شده اند. 
بنابراین، با تعیین تکلیف بیش از ۷ میلیون 
و ۷۰۰ هزار دستگاه کارتخوان از ۱۰ میلیون و 
۶۸۰ هزار کارتخوان فعال در کشور، بیش از ۲ 
میلیون و ۹۸۰ هزار کارتخوان صاحبان آن ها 
نسبت به تعیین تکلیف در سازمان مالیاتی 
اقــدام نکرده انــد و باتکلیــف مانده انــد که 
بانک مرکزی به زودی نسبت به غیرفعال و 

قطع کردن آن ها اقدام خواهد کرد. 

خبر با افزایش ۱۲۷ درصدی؛

سیب  زمینی، صدرنشین افزایش قیمت 
در ۶ ماه گذشته

طی شش ماه گذشته قیمت سیب 
زمینــی بــا افزایــش ۱۲۷ درصــدی 
بیشترین افزایش قیمت و سیمان 
خاکستری با افت ۳۳ درصدی بیشترین کاهش قیمت 

را داشته است.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش کارگروه رصد و پایش 
قیمت اقام اساسی و پر مصرف بازار کشور منتهی به 
اسفند ماه که از ســوی انجمن ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان منتشــر شــده،   از بین ۵۲ کاالیی که 
در ۹ گروه بررسی شده اند، قیمت ۴۵ کاال در  شش ماه 
گذشته بین سه )روغن مایع آقتابگردان معمولی و سرخ 
کردنی( تا ۱۲۷ )ســیب زمینی( درصد افزایش و قیمت 
هفت کاال بین یک )الســتیک ســمند و ورق سیاه( تا 

کستری( درصد کاهش یافته است. ۳۳ )سیمان خا
بر اساس این گزارش قیمت گروه محصوالت پروتئینی 
غ، گوشــت گوســفند و  غ، تخم مر شــامل گوشــت مر
گوساله و گوسفند و گوساله زنده در ابتدای ماه جاری 
نسبت به شش ماه قبل بین شش تا ۱۴ درصد افزایش 

یافته است.  
بر این اســاس طی  شــش ماه گذشــته قیمت هر کیلو 
گوشت گوساله با ۱۴ درصد افزایش به حدود ۱۴۳ هزار 
غ با ۱۳ درصد افزایش به بیش  تومان و هر کیلو تخم مر
غ تازه و  از ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است.  گوشت مر
گوشت گوسفندی نیز ۹ و هشت درصد افزایش قیمت 
داشتند و قیمت آن ها به ۳۰ هزار و ۱۰۰ و ۱۴۲ هزار تومان 
رسیده است. همچنین در این مدت قیمت هر کیلو 
گوساله و گوســفند زنده شــش و هفت درصد افزایش 

یافته است.
طی شــش مــاه گذشــته گــروه لبنیــات شــامل انــواع 
شیر، پنیر و کره بین پنج تا ۲۴ درصد افزایش یافته که 
بیشترین افزایش مربوط به پنیر به قیمت ۲۱ هزار و ۵۰۰ 
تومان به ازای ۴۰۰ گرم بوده است. بر این اساس قیمت 
هر کیلو شیر خام، شیر پاستوریزه بطری و شیر استریل 
کتی به ترتیب با هشت، شــش و پنج درصد افزایش  پا
نسبت به شش ماه قبل به حدود لیتری ۶۷۰۰، ۱۲ هزار 
و ۳۰۰ و ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است. قیمت کره ۱۰۰ 
گرمی نیز با افزایش ۱۱ درصدی طی شش ماه به نزدیک 

۱۳ هزار تومان رسیده است.  
افزایش قیمــت قند، شــکر و چــای نیز طی شــش ماه 
گذشته ۱۱ تا ۱۶ درصد بوده است. در این مدت قیمت 
هر کیلو قند ۱۴ درصد، شکر فله ۱۶ درصد، شکر بسته 

بندی ۱۴ درصد و انواع چای بین ۱۱ درصد افزایش یافته 
است. بنابراین در ابتدای اسفند قیمت هر کیلو قند به 
حدود ۲۰ هزار تومان، شکر ۱۷ هزار تومان و چای به ۱۲۷ 

تا ۱۳۳ هزار تومان رسیده است.
        کاهش قیمت روغن جامد در شش ماه 

گذشته
در این میــان از بین انــواع روغــن، قیمــت روغن نیمه 
جامــد ۴.۵ کیلویی بــا ۱۱ درصــد کاهش در شــش ماه 
گذشــته به حــدود ۸۵ هــزار تومان رســیده اســت. اما 
قیمت روغن مایع آفتابگردان معمولی و سرخ کردنی 
هر کدام ســه درصد افزایش یافتــه و به حــدود ۱۴ هزار 

تومان رسیده است.  
بررســی قیمت گروه کاالیی غــات و حبوبات شــامل 
کارونی و حبوبات در شــش ماه گذشته  انواع برنج، ما
کــی از افزایش پنــج تــا ۸۱ درصــدی قیمت این  نیــز حا
کاالهاست. بر این اســاس برنج ایرانی یعنی هاشمی و 
طارم با ۸۰ و ۸۱ درصد افزایش طی شش ماه گذشته به 
۷۳ و ۷۴ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده، اما این افزایش قیمت 
کستانی کمتر یعنی  در برنج خارجی شامل هندی و پا
حدود ۱۷ و ۱۶ درصد بوده و قیمت این دو محصول در 
اسفند ماه امسال به حدود ۳۰ و ۳۱ هزار تومان رسیده 

کارونی ۵۰۰ گرمی نیز با ۱۸ درصد افزایش  است. قیمت ما
در این مدت به حدود ۸۸۰۰ تومان رسیده است.  

از بین انواع حبوبات نیز در شــش ماه گذشــته قیمت 
نخود، لوبیا چیتی، عدس و لپه، به ترتیب ۲۳، ۱۲، هفت 
و پنج درصد افزایش یافته است. به طوری که در ابتدای 
ماه جاری قیمت انواع حبوبات یاد شده در محدوده ۴۱ 

تا ۴۷ هزار تومان بوده است.  
        افزایش ۵ تا 12۷ درصدی گروه میوه، صیفی و 

مواد غذایی
گروه مورد بررسی بعدی در گزارش انجمن ملی حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان میوه، صیفی و مواد غذایی 
است که طی شش ماه گذشته بین پنج تا ۱۲۷ درصد 
افزایش قیمت داشــته اند. بیشــترین افزایش قیمت 
در این گروه، در مدت یاد شده مربوط به سیب زمینی 
اســت که با افزایش ۱۲۷ درصدی نسبت به شش ماه 
قبل به نزدیک ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان رســیده و بعد از آن 
رب گوجه فرنگی با ۷۳ درصد و گوجه فرنگی با ۴۵ درصد 
افزایش نسبت به شش ماه قبل در رتبه دوم و سوم قرار 
می گیرند. قیمت این دو محصول در ابتدای اسفند به 
حدود ۳۱ هزار و ۶۰۰ و ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است.  
از بین ســایر میوه، صیفی و مواد غذایی در شــش ماه 

گذشته قیمت موز ۲۹ درصد، پیاز زرد ۲۶،   سیب قرمز 
و زرد هــر کــدام ۲۳ درصــد، پرتقــال ۱۹،  خرمــا ۱۵ و آب 

آشامیدنی بطری پنج درصد افزایش یافته است.  
        افت قیمت مصالح ساختمانی

همچنین بررسی قیمت گروه مصالح ساختمانی طی 
کی ار افت ۳۷ درصدی قیمت  شــش ماه گذشــته حا
کستری، ۱۱ درصدی تیرآهن،  ۱۰ درصدی  سیمان خا
میلگرد و یک درصدی ورق سیاه است. اما قیمت گچ 

سفید ۱۷ درصد افزایش یافته است.  
در گروه تایــر و روغن موتور نیز طی شــش ماه گذشــته 
شــاهد افزایش شــش درصدی قیمت الستیک پژو و 
افت جزئی قیمت الستیک پراید و سمند و همچنین 

افزایش ۱۷ تا ۱۸ درصدی انواع روغن موتور هستیم.  
در گــروه شــوینده ها نیــز قیمــت انــواع پــودر دســتی و 
ماشینی ۱۳ و ۱۲ و دستمال کاغذی ۲۸ درصد افزایش 
یافته، بــه طوری کــه قیمــت انــواع پــودر ۵۰۰ گرمی در 
ابتدای اســفند ۱۱ تا ۱۵ هزار تومان و قیمت دســتمال 

کاغذی ۲۰۰ برگ حدود ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است.
قیمت کاغذ آ چهار بسته بندی نیز در مدت یاد شده 
۸۰ درصد افزایش یافته و قیمت بسته ۵۰۰ عددی این 

محصول به ۷۷ هزار تومان رسیده است.

یــک عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای 
اســامی گفت: قیمت برنج و هــر کاالی دیگــری تابع 
میزان عرضه و تقاضای آن در بازار است و قیمت این 

محصول را نمی توان دستوری تعیین کرد.
اصغر سلیمی درباره تعیین قیمت دستوری برنج ایرانی و خارجی از سوی 
وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: تجربه و واقعیت های بازار نشان داده 
است که نمی توان قیمت انواع کاال و به ویژه برنج را دستوری تعیین کرد و 
گر بخواهیم  قیمت ها تابع عرضه و تقاضایی است که در بازار وجود دارد. ا

قیمت ها را دستوری تعیین و ثابت کنیم، باید ذخایر برنج به اندازه کافی 
باشــد و نظارت کافی بر روی بازار وجود داشته باشد تا بتوان از باال رفتن 
قیمت این محصول جلوگیری کرد. وی افزود: بنابراین تا نظارت ها قوی 
و شفافیت الزم وجود نداشته باشد، نمی توان قیمت برنج را کاهش داد 
کنون در برخورد با محتکران برنج برخورد الزم  یا دســتوری تعیین کرد. ا
انجام نمی شود و هر زمانی که با روش های دستوری خواسته ایم قیمت ها 
را تعیین کنیم حتی در صورت موفقیت نسبی تنها به شکل یک مسکن 
اثرات آن را شاهد بوده ایم و بعد از مدتی قیمت ها به شکل تصاعدی باال 

رفته است. نماینده مردم سمیرم در مجلس، گفت: مسئوالن باید برنج 
کزی را برای این امر اختصاص دهند  الزم را به اندازه کافی تأمین کنند و مرا
تا برنج به وفور در بازار وجود داشته باشد. اینکه بازار را رها کنیم و بعد قصد 
داشته باشیم قیمت برنج را دستوری تعیین کنیم با شرایط فعلی این امر 
گر ذخیره برنج به اندازه کافی  میسر نیست. سلیمی خاطرنشــان کرد: ا
که  داشته باشیم و مقدمات آن فراهم نشود راه به جایی نمی بریم، چرا
شــرایط بازار را واقعیت های آن رقم می زند و دولت نمی تواند دســتوری 

قیمت برنج را تعیین کند.

کید  دبیر کل کانون شورای اسامی کار سراسر کشور با تأ
برا اینکه با دستمزد فعلی، کارگران دیگر رغبتی برای کار 
ندارند، تصریح کــرد: حقوق فعلی شــاید تنها بتواند 

کفاف یک سوم ماه زندگی یک کارگر را دهد.
احمدرضا معینی با اشاره به نادرست و غیرواقعی بودن رقم هزینه های 

کنون  مواد غذایی سبد معیشت خانوار، اظهار کرد: از چند ماه گذشته تا
در این خصوص ۲۲۵ ســاعت کار کارشناســی از دســتگاه های مختلف 
حضور داشتند و برای ســبد معیشــت عددی نزدیک ۹ میلیون تومان 
معادل ۸ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۲۰۵ تومان تعیین شد، اما در جلسه رسمی با 

حضور وزیر، عدد دیگری مطرح شد.
وی با بیان اینکه مطابق ماده ۴۱ قانون اساسی دستمزد کارگران براساس 
تورم مرکز آمار و همچنین سبد معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری باید تعیین 
شــود، گفت: براســاس این دو آیتــم، کف دســتمزد این خانــوار را تعیین 
می کنیم، بنابراین امیدوارم بــا توجه به تورم امســال و پیش بینی های 
صورت گرفته، از هفته آینده نسبت به دستمزد سال آینده با چانه زنی به 

عدد منطقی برسیم.
دبیرکل کانون شورای اسامی کار سراسر کشور با بیان اینکه دولت و مجلس 
کف حقوق کارمندان را برای سال آینده ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعام 
کردند، اظهار کرد: انتظار می رود نمایندگان کارفرمایان و دولت بتوانند عدد 

مناسبی را برای مزد سال آینده در نظر بگیرند.
کید بر اینکه بادستمزد فعلی کارگران دیگر رغبتی برای کار ندارند،  وی با تأ

تصریح کرد: حقوق فعلی شــاید تنها بتواند کفاف یک ســوم ماه زندگی 
یک کارگر را دهد.

معینی به تورم افسارگسیخته در کشور اشاره کرد و گفت: سال گذشته 
بهترین برنج ایرانی حدود کیلویی ۲۵ هزار تومان بود که امسال همین 

برنج به حدود ۹۸ هزار تومان رسیده است.
وی افزود: با افزایش تورم و با رفتن افسارگسیخته قیمت ها، متأسفانه امروز 
بسیاری از کارگران نه تنها دیگر توانایی خرید برنج ایرانی را ندارند، بلکه دیگر 

قدرت خرید یک کیسه برنج تایلندی ۲۰۰ هزار تومانی را هم ندارد.
رئیس کانون شورای اسامی کار استان اصفهان به افزایش قیمت گوشت 
قرمز به ۲۰۰ هزار تومان نیز اشاره کرد و گفت: با نوسانات شدید قیمت ها 
در بازار و قیمت سرسام آور ماهی، این محصول پروتئینی نیز از سفره های 
کارگران حذف شده است، همچنین با افزایش قیمت لبنیات، شیر نیز از 

سفره های کارگران حذف شده است.
وی درباره عــدد خط فقر نیز اظهار کرد: هنوز به صورت رســمی این عدد 
از ســوی مرکز آمــار و بانک مرکزی اعام نشــده اســت، اما بــه گفته برخی 

کارشناسان عدد خط فقر بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان در نوسان است.

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان گفت: از مجموع ۲۶۵ هزار و ۸۹۷ نفری که در این 
کنون ۴۳  استان برای خانه داران شدن در طرح نهضت ملی مسکن نام نویسی کرده اند، تا

هزار نفر را مردان مجرد ۲۳ سال به باال تشکیل می دهند.
علیرضا قاری قرآن،افزود: نام نویسی از مردان مجرد باالی ۲۳ سال از اول دی شروع شده است و متقاضیان در 

صورت تمایل می توانند تا پایان اسفند با مراجعه به سامانه   http://saman.mrud.ir  ثبت نام کنند.
وی ادامه داد: متقاضیان مجرد می توانند در طرح های حمایتی مسکن ثبت نام کند و تحویل واحد به آنان پس 

از اتمام ساخت و ایفای تعهدات متقاضی منوط به ارائه عقدنامه رسمی ازدواج است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار داشت: پاالیش متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در۴۳ شهر 
استان که در مرحله نخست، امکان ثبت نام برای آنها فراهم شده بود، در دست انجام است اما هنوز نتیجه ای اباغ 
نشده است. وی بیشترین تعداد متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در استان اصفهان را مربوط به شهر جدید 
بهارستان با ۹۴ هزار و ۴۲۱ نفر اعام کرد. قاری قرآن خاطرنشان کرد: پس از بهارستان، شاهین شهر با ۳۸ هزار و ۷۰۰ 

نفر و فوالدشهر با ۲۶ هزار و ۸۲۸ متقاضی در رتبه های بعدی، بیشترین ثبت نام ها را به خود اختصاص داده اند.
وی تصریح کرد: سبز بودن فرم »ج«، نداشتن مالکیت خصوصی، متاهل یا سرپرست خانوار بودن و سابقه حداقل 

پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا، چهار شرط اصلی برای ثبت نام در این طرح است.  
به گفته وی، بعد از پاالیش اولیه و اثبات احراز شرایط متقاضیان، از پذیرفته شدگان برای مراجعه حضوری به اداره 
کل راه و شهرسازی استان  و یا سایر دستگاه های کارگزار و مجری، دعوت می شود تا سابقه پنج سال سکونت در 

شهر مورد تقاضا پاالیش شود.
مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان با اشاره به اینکه برنامه این استان در طرح نهضت ملی مسکن معادل ۵.۸ درصد 
نسبت به کشور است، خاطرنشان کرد: بر این اساس برای یک سال نیاز به ساخت ۵۰ هزار و ۹۹۲ واحد در استان 

است که این تعداد برای چهار سال به بیش از ۲۰۳ هزار و ۹۶۷ واحد می رسد.  
وی ادامه داد: طبق این برنامه زمین مورد نیاز برای اجرای این طرح در استان اصفهان بصورت ساالنه چهار هزار 

و ۳۱۶ هکتار است.  

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

کرد قیمت برنج را نمی توان دستوری تعیین 

دبیر کل کانون شورای اسالمی کار سراسر کشور:

کار ندارند کارگران با دستمزدهای فعلی رغبتی برای 

کردند ۴۳ هزار مرد مجرد اصفهانی در طرح نهضت ملی مسکن نام نویسی 

2۹ اسفند؛
 آخرین مهلت ثبت نام نهضت ملی مسکن

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی:

ظرفیت دست یابی 
به چشم انداز تولید ۵۵ میلیون تن فوالد وجود دارد

ح شد: در سفر معاون قضایی دادستان کل کشور به اصفهان مطر

کاالهای رسوبی تعیین تکلیف 

وزیر اقتصاد:

مجلس از آسیب 
به برنامه ضدتورمی 

دولت خودداری کند

ممنوعیت صادرات 
دام زنده

کارتخوان  ۳ میلیون 
قطع می شود

خبر

خبر

خبر

خبر
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عراق بزرگ ترین مشتری کاالهای اصفهانی

مدیرکل گمرکات استان اصفهان 
با اشــاره بــه افزایــش ۶۲ درصدی 
صادرات گمرکات اســتان، گفت: 
عمده کشــورهای هدف صادراتی گمرکات اســتان 
کســتان، افغانســتان، ترکیــه و  اصفهــان عــراق، پا

ارمنستان است.
رســول کوهســتانی پزوه بــا اشــاره به اینکه در یــازده 
ماهه ۱۴۰۰ تشــریفات صادرات ۲۶ هــزار و ۳۶۵ فقره 
اظهارنامه به وزن یک میلیون و  ۹۴۴ هزار و ۸۲۲  تن 
کاال به ارزش یک میلیارد و۲۱۶ میلیــون و ۵۶۴ هزار 
دالر در ۵ گمرک اســتان اصفهان انجام شده است، 
اظهار کرد: این آمار در مقایسه با سال قبل از نظر تعداد 
۲۳ درصد، از حیث وزن ۱۴ درصد و از لحاظ ارزش ۶۲ 

درصد رشد داشته است. 
وی دربــاره فعالیــت گمــرکات اســتان اصفهــان بــه 
تفکیــک هــر گمــرک در یــازده ماهــه ۱۴۰۰، گفــت: 
اظهارنامه های صادراتی گمرک اصفهــان به ارزش 
۶۰۴ میلیون و ۶۶۰ هزار دالر و وزن یک میلیون و ۱۷۳  
هزار و ۷۳۹ تن بوده که در مقایســه با مدت مشــابه 
ســال قبل از حیث ارزش ۶۹ درصد و از نظــر وزنی ۱۸ 

درصد رشد داشته است.
مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان دربــاره صادرات 
گمرک کاشان گفت: تا پایان بهمن امسال به ارزش 
۴۱۱ میلیون و ۳۹۸ هزار دالر و به وزن ۵۱۰ هزار و ۷۴۶ 
تن کاال تشــریفات صادرات از طریق گمرک کاشان 
انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
از حیث ارزش ۶۹ درصد و از نظر وزن ۲۹ درصد رشد 

داشته است.
به گزارش گمرکات استان اصفهان، کوهستانی پزوه 
در زمینه صادرات گمرک اختصاصی مجتمع فوالد 
مبارکــه، گفــت: در یــازده ماهه امســال بــه ارزش ۷۹ 

میلیون و ۴۳۷ هزار دالر و بــه وزن ۸۵ هزار و ۲۷۳تن 
کاال تشــریفات صادرات از طریق گمرک اختصاصی 
مجتمع فوالد مبارکه انجام شــده که در مقایســه با 
مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش ۲۰ درصد رشد 

و از نظر وزن ۳۸ درصد کاهش داشته است.
وی در زمینه صادرات گمرک اختصاصی ذوب آهن، 
گفت: در این مدت، ۱۱۲ میلیون و ۴۲۵ هزار دالر و به 
وزن ۱۷۴ هزار و ۲۵۲ هزار تن کاال تشریفات صادرات 
از طریق گمرک اختصاصی  ذوب آهن انجام شده که 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش ۶۰ 

درصد و از لحاظ وزنی ۵ درصد افزایش داشته است.
مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان دربــاره صادرات 
گمرک فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان 
گفت: در یازده ماهه ابتدای امسال ۸ میلیون و ۶۴۳ 
هزار دالر و به وزن ۸۱۲ تن تشریفات صادرات از طریق 
کارگو ترمینــال فرودگاه بین المللی شــهید بهشــتی 
اصفهان انجام شــده که در مقایسه با مدت مشابه 
ســال قبل از نظــر ارزش ۳۰ درصد کاهــش و از لحاظ 

وزنی ۶۷ درصد کاهش داشته است.
وی درخصوص عمده محصوالت صادراتی گمرکات 

استان اصفهان، افزود: در این مدت، آهن و فوالد به 
ارزش ۶۰۶ میلیون دالر، محصوالت پتروشیمی ۱۷۶ 
میلیون دالر، فرش دستباف و ماشینی ۹۱میلیون 
دالر و محصــوالت لبنــی ۶۴ میلیــون دالر از طریــق 

گمرکات استان اصفهان صادرات داشته ایم.
کوهستانی عمده کشورهای هدف صادراتی گمرکات 
اســتان اصفهان را عراق به ارزش ۵۲۲ میلیون دالر، 
کستان ۱۶۲میلیون دالر، افغانستان۱۲۰ میلیون  پا
دالر، ترکیه ۷۱ میلیون دالر و ارمنستان ۳۴ میلیون 

دالر اعام کرد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده 
در آســتانه هفتــه درخــت کاری، امســال ســنت 
"درخت بانــی" را جایگزیــن طــرح درخــت کاری 
کردیم تــا از درختــان شــهر در قالب یــک کمپین 

حفاظت کنیم.
مجید عرفان منش اظهار کرد: هر ساله در روزهای 
پایانی اسفندماه و به مناسبت هفته درختکاری، 
شهرداری ها برای گرامیداشت این سنت حسنه 

اقدام به توزیع نهال رایگان می کنند.
وی ادامــه داد: طبــق بررســی های انجــام شــده 
از نتایج توزیع نهــال رایگان در ســال های اخیر و 
سرنوشــت آنها، تعداد زیــادی از نهال ها کاشــت 
نشده است و سرنوشت ماهی های قرمز نوروزی 

را پیدا می کنند.
مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز 
شــهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: امســال با 
در نظر گرفتن این موضوع و خشکی زاینده رود و 
خشکسالی، تصمیم گرفتیم سنت "درخت بانی" 
را جایگزین "درخت کاری" کنیم تا از درختان شهر 

در قالب یک کمپین حفاظت شود.
وی ادامــه داد: طــرح درخت بانــی بــرای تکریــم 
درختان به عنوان مظلوم ترین موجودات شــهر 
است که سعی داریم در قالب این کمپین، موضوع 
تکریم درختان کهنسال شهر و فرهنگ حفاظت از 

فضای سبز را اجرا کنیم.
عرفان منش تصریح کرد: طبق گزارش های رسیده 
از مناطق پانزده گانه شهرداری، افرادی به هر دلیل 
به درختان شهر آسیب می رسانند؛ به طور مثال 
مالکان یا پیمانــکاران بدون توجــه به موقعیت 
درختان، پس از ایجاد ورودی های ساختمان از 
شــهرداری درخواســت قطع درختان را دارند که 
طبق قوانین و مقررات و اصرار شهروندان مجبور 
به قطع درختان هســتیم، از این رو پروژه "نجات 
درختان" را در شهر کلید زدیم تا در قالب این طرح 
درختانی که در مقابل ساختمان ها یا پروژه های 
عمرانی شهر قرار می گیرند را تا حد امکان جابه جا 
گر درخت کهنســال باشــد یــا از نوع  کنیم، البته ا
گونه هایی باشد که امکان جابه جایی آن فراهم 

نباشد، ناچار به قطع آن خواهیم بود.
وی خاطرنشــان کــرد: از شــهروندانی کــه قصد 
احداث بنا دارند درخواســت داریم قبل از تهیه 
نقشــه ســاختمان، موقعیت درختان خــارج از 
منــزل را در نظــر داشــته باشــند و حتی المقدور 
از ایجــاد ورودی در نزدیکی درختــان خودداری 

کنند.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: در شرایط آلودگی هوای شهر 
کسیژن، طراوت و آرامش  اصفهان که فضای سبز ا
کنان شــهر هدیه می کند، انتظار می رود  را به سا
شهروندان در صورت مشاهده افرادی که با فضای 
ســبز رفتاری خصمانــه دارند یا به درختان شــهر 
آسیب می زنند، در قالب امربه معروف، تذکرهای 
الزم را بدهنــد یا در صــورت لــزوم از طریق تماس 
با ســامانه ۱۳۷ شــهرداری مراتب را اعام کنند تا 
با اقدام به موقع عوامل ســازمان پارک هــا، از بروز 

خسارت به فضای سبز جلوگیری به عمل آید.

تاشــگران ذوب آهن اصفهان موفق شــدند رکورد 
جدیدی در تولید ماهانه چدن مذاب با ســه کوره 

بلند ثبت کنند.
فعاالن مادر صنعت فوالد کشــور با تاش خود، در 
بهمن ماه با تولید ۲۵۰ هــزار و۸۷ تن چدن مذاب، 
با متوسط روزانه ۸۳۳۶ تن این رکورد را ثبت کردند.

رکــورد قبلــی تولیــد ماهانه چــدن باســه کوره بلند 
مربوط به فروردین ماه سال۱۳۹۳ با متوسط روزانه 

۸۳۱۴ تن است.
تاشــگران ذوب آهــن با همــت خــود در بهمن ماه 
ســه رکــورد تولیــدی روزانه نیــز ثبــت کردنــد. در ۱۶ 
بهمن ماه رکورد روزانه تعداد ذوب بــا دو کنورتور در 
بخش فوالدسازی ذوب آهن رقم خورد و در این روز 
پوالدمــردان ذوب آهن در یک شــبانه روز موفق به 
تولید ۶۱ ذوب شدند. رکوردی که از سال ۸۹ ارتقاء 

نیافته بود.
همچنین تولید میلگرد N۱۶ در یک شبانه روز نیز با 
تولید ۲۱۰۰ تن در بخش مهندسی نورد این شرکت 

شکسته شد که رکورد قبلی مربوط به سال ۸۸ بود.
در ۲۱ بهمن ماه نیز رکورد روزانه تولید چدن مذاب با 
سه کوره بلند در ذوب آهن اصفهان با تولید ۹۷۹۳ 
تن چدن شکسته شــد که نوید ثبت رکورد ساالنه 

جدید در این شرکت را می دهد.

اصفهــان  شــهرداری  ســه  منطقــه  مدیــر 
بــا بیان اینکــه بــرای اجــرای پروژه هــای ســال 
جاری ایــن منطقــه ۶۵ میلیــارد تومــان هزینه 
شده است، گفت: یکی از پروژه های شاخص و 
مهم این منطقه که از پروژه های محرک توسعه 
به شــمار می رود، احداث ســالن ورزشی محله 

دردشت است.
حســین کارگر با اشــاره بــه پروژه های شــاخص 
آماده افتتاح در منطقه ســه شــهرداری، اظهار 
کرد: از جمله پروژه های شــاخص آماده افتتاح 
در ایــن منطقــه می تــوان بــه ســاماندهی و 
پیاده راه سازی خیابان ســپاه با هزینه ای بالغ 
بــر ۱۸ میلیارد تومــان و پــروژه ســاماندهی گذر 
آقانوراهلل نجفی و اتصال به بازارچه حسن آباد با 

هزینه سه میلیارد تومان اشاره کرد.
وی ادامه داد: از دیگــر پروژه های آماده افتتاح 
منطقه ســه می توان به احداث پاتوق شــهری 
پهلوانــان در خیابــان سنبلســتان بــا زیربنای 
یک هزار متر مربع و با هزینه یک میلیارد تومان، 
مرمت و ساماندهی گنجینه کتاب های نفیس 
کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان با زیربنای 

دو هزار متر مربع و با هزینه ۵.۵ میلیارد تومان، 
مرمت و بازســازی فاز نهایــی بــازار اصفهان در 
زیربنــای چهــار هــزار مترمربــع بــا هزینــه چهار 
میلیارد تومان و تکمیل ســنگ فرش چهارباغ 
عباســی از ســمت میدان انقاب در ۳۷۵۰ متر 

مربع با هزینه سه میلیارد تومان اشاره کرد.
مدیر منطقــه ســه شــهرداری اصفهــان خاطر 
نشــان کرد: احــداث خانه کــودک و نوجــوان از 
پروژه های "اصفهان شــهر دوســتدار کودک" با 
بودجه ۱۱ میلیــارد تومان در زیر بنای ســه هزار 

متر مربع آغاز شد.
وی اضافــه کــرد: ســاماندهی بــازار نــو شــرقی، 
رنگرزهــا و نجارهــا در مســاحت ۴۵۰۰ متر مربع 
بــا هزینــه ۹ میلیــارد تومــان، احداث ایســتگاه 
اتوبوس هــای BRT خیابان هــای ولی عصــر 
)عج( تا عبدالرزاق در ۶۰۰ متر مربع با هزینه ۴.۵ 
میلیارد تومــان و پــروژه احداث ایســتگاه های 
اتوبــوس BRT خیابــان هشت بهشــت غربــی 
بــا ۱۲۰۰ متر مربع زیربنا و شــش میلیــارد تومان 

هزینه از پروژه های تجمعی منطقه سه است.
کارگر با بیان اینکه برای اجرای پروژه های سال 
جاری ایــن منطقــه ۶۵ میلیــارد تومــان هزینه 
شده اســت، گفت: یکی از پروژه های شاخص 
و مهم ایــن منطقــه کــه از پروژه هــای محــرک 
توسعه به شمار می رود، احداث سالن ورزشی 
محله دردشت است که به درخواست کودکان 
کیدات اخیر مدیریت شــهری اجرا  محله و با تأ

می شود.

در دو سال گذشته ۱۰۰ بنای غیرمجاز در حاشیه 
زاینده رود با حکم قضایی تخریــب و جمع آوری 

شده است.
مهران زینلعیان معاون هماهنگــی امور عمرانی 
اســتانداری در گفتگوی تلفنی با خبر ۲۰ شــبکه 
اصفهان با اشــاره به لزوم جدیت بــرای مقابله با 
ســاخت و ســاز در قــرارگاه آب اســتانداری گفت: 
در صورتی که غیرقانونی بودن هرگونه ســاخت و 

ســاز ها در حاشــیه زاینده رود محرز شــود، بدون 
اغماض با آن برخورد خواهد شد.

"درخت بانی" جایگزین "درخت کاری" می شود

ثبت رکورد جدید تولید ماهانه در ذوب آهن اصفهان

هزینه ۶۵ میلیارد تومانی منطقه ۳ شهرداری 
برای اجرای پروژه های عمرانی

تخریب و جمع آوری ۱۰۰ بنای غیرمجاز 
در حاشیه زاینده رود

رئیس شــورای اسامی شهر کاشــان از مصوب 
شدن طرح تفصیلی کاشان خبر داد.

علی هاشمی طاهری با اشاره به مسکوت ماندن 
طرح تفصیلی کاشان طی پنج سال اخیر، اظهار 
کــرد: تصویــب نشــدن طــرح تفصیلی کاشــان 

موجب صدور بی برنامه پروانه شده بود.
وی بــا بیان اینکه تاش هــای زیــادی در زمینه 
تصویــب طــرح تفصیلــی کاشــان انجام شــده 
بود، افزود: تصویب نشدن این طرح مشکات 
متعددی را برای شــهر کاشــان به وجــود آورده 
بود، بنابراین مسئوالن شهرداری کاشان برای 

تصویب این طرح تاش ویژه ای کردند.
رئیس شورای اسامی شهر کاشــان با اشاره به 
اظهارات مســئوالن در زمینه تصویب نشــدن 
طرح تفصیلی کاشــان تصریح کرد: با توجه به 
اختافاتی که با اداره میــراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری کاشان وجود داشت، طرح 
تفصیلی این شــهر ابــاغ نمی شــد و ایــن طرح 

حدود پنج سال مسکوت ماند.
وی در خصوص تشکیل جلسه کمیسیون ماده 
پنج استان اصفهان، اضافه کرد: حدود پنج سال 
پیش طرح تفصیلی شهرستان کاشان مصوب 
شده بود، اما به دلیل برخی از مشکات اباغ آن 
انجام نشده بود که در این نشست طرح بررسی و 
مواردی از آن اباغ شد و سایر موارد جهت بررسی 

در جلسات بعدی در دستور کار قرار گرفت.

مدیر منطقــه ۱۳ شــهرداری اصفهــان گفت: 
نورپردازی زیرگذرهای بزرگراه شهید میثمی، 
پل مفتــح و پل ولیعصر منطقه ۱۳ اجرا شــده 
اســت و پروژه تأمین روشنایی ایســتگاه های 
اتوبــوس BRT تــا پایــان ســال جــاری بــه 

بهره برداری می رسد.
نــادر آخوندی اظهــار کــرد: پــروژه نورپــردازی 
زیرگذرهای بزرگراه شهید میثمی، پل مفتح و 
پل ولیعصر در منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان 

انجام شده است.
وی افــزود: پــروژه تأمیــن روشــنایی این ســه 
نقطــه بــا هدف ایمن ســازی عبــور و مــرور در 
شب و در راستای درخواست شهروندان این 
کید کارشناسان شهرداری  منطقه و تأیید و تا
پس از بررسی الزم انجام شــد و مورد استفاده 

مسافران این مسیر قرار گرفته است.
اصفهــان  شــهرداری   ۱۳ منطقــه  مدیــر 
نورپردازی ایســتگاه  بیان اینکــه  بــا 
BRT بــاغ فــردوس و همچنیــن تکمیــل 
 BRT و تجهیز ایســتگاه های اتوبــوس خــط
در ســطح منطقه تا پایان ســال جــاری انجام 
می شــود، گفت: هدف از اجرای نورپــردازی و 
 BRT تأمین روشنایی ایستگاه های اتوبوس
در سطح منطقه، تسهیل استفاده شهروندان 
منطقه از امکانات موجود خاصه در شــب ها 
و زیباسازی بصری ســازه های خدمت رسان 

است.

در آئینی دستگاه نمونه بردار تمام اتوماتیک 
گنــدم در ســیلوی دولتــی ۳۰ هــزار تنــی 
شهرســتان کاشــان نصــب و وارد مــدار بهره 

برداری شد.
 مدیــر کل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان 
اصفهــان در ایــن آئیــن گفت: ایــن دســتگاه 
نمونه بــردار اتوماتیک بدســت مهندســان 
جوان ایرانی طراحی و تولید شــده است و با 
توجه به شعار سال، تولید پشتیبانی ها و مانع 
زدایی ها با حمایت شــرکت مــادر تخصصی 
بازرگانی دولتی ایران تهیه و دراین سیلو نصب 

شده است.
محســن ضیایــی، هزینــه تولیــد، نصــب و 
راه اندازی ایــن ســامانه را پنــج میلیــارد ریال 
بیان کــرد و افــزود: در این ســامانه دســتگاه 
نمونه برداری وارد محموله شده و با نیروی 
هیدرولیک تا کف محموله نفوذ می کند و پس 
از نمونه برداری از محموله غله )گندم( خارج 
می شود و از طریق نیروی مکش غیر مستقیم 
نمونه به آزمایشگاه منتقل و امور مربوط به 
استاندارد های نمونه برداری نیز در آزمایشگاه 
بررســی می شــود. وی، مــدت زمــان نمونــه 
برداری با استفاده از این دستگاه را یک دقیقه 
اعام کــرد و گفت: بــا نصــب و راه اندازی این 
دستگاه در سیلو عاوه بر کاهش زمان نمونه 
برداری از یکنواختی و دقت در عملیات نمونه 
برداری برخوردار اســت. سیلوی شهرستان 
کاشــان از ظرفیت ذخیره ســازی ۳۰ هزار تن 

گندم برخوردار است.

خبر خبر

استان

خبر

سخنگوی شــورای اسامی شــهر اصفهان گفت: در 
مجمــوع ۴ هــزار و ۴٠٠ میلیــارد تومــان از کل بودجــه 
در حوزه حمل و نقل و ترافیک پیش بینی شــده که 
در بخــش مترو، اتوبوســرانی، توســعه حلقه چهــارم حفاظتــی، معابر و 

خیابان های جدیداالحداث هزینه می شود.
علی صالحی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مهم ترین تصمیم تصویب 
بودجه شهر اصفهان به مبلغ ۱۳ هزار و ۴۹۳ میلیارد تومان است که نسبت 

به سال گذشته ۴۱ درصد رشد دارد. 
وی افزود: مهمترین ویژگی بودجه ســال آینده باالترین ســهم عمرانی 
است که ۷۴ درصد را به خود اختصاص داده و ۲۶ درصد به هزینه های 

جاری اختصاص دارد. 
سخنگوی شــورای اسامی شــهر اصفهان تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۱ 
وابستگی بودجه به درآمدهای ساختمانی به ۳۴ درصد کاهش یافته 
اســت، در حالی که سال گذشــته این میزان به طور میانگین ۱٠۱ درصد 
بوده اســت، در عین حال افزایــش ۲۰ درصدی درآمد ســاختمانی را نیز 

شاهد خواهیم بود.
وی افزود: موزه شهر و موزه بزرگ اصفهان و پردیس های خانواده محور نیز 

در بخش فرهنگی بودجه مورد توجه قرار گرفته است.
صالحی با اشــاره به توجه ویژه شورا به شــهر الکترونیک تصریح کرد: در 
بخش هوشمندسازی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده 

است که با اجرای آن خدمات بهتری به شهروندان ارائه خواهد شد.
وی با اشاره به موضوع درآمدهای ساختمانی، اظهار کرد: دریافت عادالنه 
عوارض در تمام مناطق مورد توجه قرار گرفت که این موضوع منطبق با 

رویکرد عدالت محوری در شهرداری اصفهان است.
سخنگوی شورای اسامی شهر اصفهان با اشــاره به تصویب آزادسازی 
خیابان عسگریه و راستگرد خیابان آپادانا، اضافه کرد: تخفیف ۵۰ درصدی 
به بیمارستان امیرالمومنین )ع( برای ایجاد کابل برق، دو فوریت اخذ وام 
۵۰ میلیارد تومانی برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، اخذ وام هفت میلیارد 
تومانی برای یکی از شرکت های عمرانی و سازمان نوسازی و بهسازی و 
پیشنهاد نام گذاری دو خیابان، یک سه راه، یک آمفی تئاتر، دو پل عابر 
پیاده، دو کوچه و یک بن بست در صحن علنی مطرح شد و با رأی اعضا 

به تصویب رسید. 
وی از توجه ویژه به محات با تعیین ۱,۱۰۰ میلیارد تومان بودجه برای این 
موضوع خبر داد و گفت: این بخش ۱۰ درصــد از مصارف کل بودجه را به 
خود اختصاص داده است و در هر منطقه تعدادی از محات شناسایی 
شــده اند که مناطق کم برخوردار بر اســاس اولویت از بخش عمده ای از 

بودجه برخوردار می شوند.
صالحی از پروژه های نوسازی و بهسازی بافت تاریخی و فرسوده خبر داد 
و گفت: احیای محورهای گردشــگری و تاریخی در محات مورد توجه 
شورای اسامی شهر اصفهان است که در این راستا ایجاد پردیس های 
بزرگ خانواده محور، تئاتر شــهر، موزه بلدیه و موزه بزرگ شــهر اصفهان 
در برنامه است که در بودجه سال آینده اجرای آنها پیش بینی شده که 

رقمی شامل ۸۰۰ تا ۱,۰۰۰ میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه ۱,۴۰۰ میلیارد تومان بودجه و توجه به اوراق مشارکت در 
بخش مترو مد نظر است، گفت: بخشی از این مبلغ برای تهیه تجهیزات 

فنی و ایمنی خط یک مصرف می شود و گام دوم نیز تکمیل حفاری تونل 
خط دو تا دو سال آینده است، بخش قابل توجهی از سازه های ایستگاهی 
نیز رو به تکمیل است، بخش عمده بودجه مترو که مربوط به سازمان قطار 
شهری است برای پایان عملیات ایستگاهی و خطوط تونل خط دو است.
سخنگوی شورای اسامی شهر اصفهان خاطرنشــان کرد: در مجموع 
۴,۴۰۰ میلیــارد تومــان از کل بودجــه در حــوزه حمل ونقــل و ترافیــک 
پیش بینی شــده که در بخش مترو، اتوبوســرانی، توسعه حلقه چهارم 

حفاظتی، معابر و خیابان های جدیداالحداث هزینه می شود.
وی تصریح کرد: حدود ۱۰ میلیارد تومان نیز برای مطالعه و شروع خط سه 
گر مطالعات نهایی نیز انجام شود، این  مترو در نظر گرفته شده است و ا
ظرفیت در بودجه دیده شده است که با ورود بخش خصوصی اقدامات 

الزم در راستای راه اندازی خط سه مترو نیز آغاز شود. 
صالحــی در خصــوص بودجه مبــارزه با آســیب های اجتماعــی، گفت: 
در رابطه با ســامت عمومی و کاهش آســیب های اجتماعی عدد قابل 
توجهی پیش بینی شده است که امیدواریم در این راستا مجموعه فدک 
تا انتهای سال ۱۴۰۱ تکمیل شود و در اختیار حوزه مبارزه با آسیب های 

اجتماعی قرار گیرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره نام گذاری چهارراه های شهر به نمادهای 
صنایع دستی، تصریح کرد: این نام ها حول نمایشگاه صنایع دستی شکل 
کنون نیز با توجه به درخواست های متعدد مردمی که به  گرفته است، اما ا
شورای نامگذاری ارائه شده این اقدام انجام می شود، اولویت ما پرهیز از 

تصمیمات عجوالنه در نام گذاری ها است.
سخنگوی شورای اسامی شــهر اصفهان افزود: اولویت این است که با 
توجه به نظر مردم و بوم ســنتی و بافت قدیمی هر محلــه، نامگذاری ها 
با معناتر انجام شود و در این راســتا توجه به بافت محلی مد نظر است، 
البته برای تکریم و تقویت حوزه صنایع دستی و گردشگری باید بتوانیم 
برنامه های شایســته ای را انجام دهیم تا رضایت مردم در نامگذاری ها 

جلب و حوزه صنایع دستی تکریم شود.

مدیــر منطقــه ۱۰ شــهرداری اصفهــان 
گفــت: عــاوه بــر بودجه هــای جــاری، 
۳۵۰ میلیــارد ریــال اعتبــار ویــژه طــرح 
محله محــوری بــرای محــات مصلــی و حصــه تخصیص 

یافته است.
داوود بحیرایــی در ششــمین جلســه کارگــروه اجتماعی، 
فرهنگی، سامت، زنان و خانواده اســتان که با دستور کار 
بازآفرینی، شهری و بررسی مشکات محات کم برخوردار 
منطقه ۱۰ با حضــور مدیرکل امــور اجتماعی اســتانداری و 
نمایندگان دستگاه های اجرایی استان برگزار شد، اظهار کرد: 
کید شهردار اصفهان، در  با توجه به بحث محله محوری و تأ
سال آینده محله محوری به طور ویژه در کل شهر اصفهان 
اجرا خواهد شد و از ۱۷ محله منطقه ۱۰ شهرداری دو محله 
"مصلــی" و "حصــه" در طرح ویــژه محله محــوری انتخاب 

شده اند.
وی افزود: عاوه بر بودجه های جاری، ۳۵۰ میلیارد ریال بودجه ویژه محله محوری برای محات مصلی و حصه 

تخصیص یافته است که می توان با این بودجه برخی مشکات این دو محله را برطرف کرد.
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان تصریح کرد: توسعه ساماندهی میدان شش راه، تملک و تعریض خیابان 
رئیسی، ساماندهی ورودی حصه، پیاده روســازی و چندین طرح عمرانی دیگر در محله حصه در سال آینده 

اجرا خواهد شد.
وی حل مســئله وقف محله حصه یکــی از مهمتریــن مطالبات اهالــی محله دانســت و ابــراز امیــدواری کرد: 

دستگاه های اجرایی استان با یک هم افزایی و هماهنگی حل این مسئله را در اولویت کار قرار دهند.
بحیرایی با اشاره به مشکل مرکز بهداشت حصه، ضایعاتی های محله حصه را از دیگر مشکات این محله برشمرد 
و گفت: با هماهنگی دستگاه های اجرایی این مشکات هرچه زودتر رفع خواهد شد، همچنین بر اساس اعام 

مشاور شهردار اصفهان، پیگیری هایی در خصوص راه اندازی کانتری حصه نیز صورت گرفته است.
وی به طرح های بازآفرینی و حمایت از کارآفرینی و تشکیل ستاد کارآفرینی در شهرداری منطقه ۱۰ با حمایت 

شهردار و شورای اسامی شهر اصفهان اشاره کرد.

          وجــود بیــش از ۵۰ محلــه کم برخــوردار در اســتان 
اصفهان

مســعود مهدویان فر، مدیرکل امور اجتماعی اســتانداری 
اصفهــان نیــز در ایــن جلســه ضمــن تبریــک اعیــاد مــاه 
رجب، اظهــار کرد: یکــی از سیاســت های دولــت مردمی، 
محرومیت زدایــی و توجه به مناطق کم برخوردار شــهری 
اســت که اجرای این سیاســت ها در دســتور کار اصلی این 

دفتر قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه بیــش از ۵۰ محله کم برخوردار در اســتان 
وجــود دارد کــه بایــد مــورد توجه بیشــتر قرار گیــرد، افــزود: 
جمعیتی بالغ بر ۴۵۰ هزار نفر در سطح استان در این مناطق 
سکونت دارند که رفع مشکات مردم این محات نیازمند 

برنامه ریزی و هماهنگی جدی است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان با 
کید بر اینکه هماهنگی بین بخشی و استفاده از ظرفیت های مردمی در کنار نهادهای دولتی باید مورد توجه قرار  تا
گیرد، ادامه داد: اقدامات مثبتی در طول سال های گذشته در این مناطق صورت گرفته است ولی با این وجود 

نواقصی نیز وجود دارد که باید با هماهنگی بیشتر بین دستگاه ها مرتفع شود.
وی خواستار افزایش دسترسی مردم در محات کم برخوردار به خدمات سامت روان شد و افزود: دستگاه های 
متولی از جمله بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی و شــهرداری باید آموزش ها و مشاوره هایی در زمینه پیش از 

ازدواج، تحکیم خانواده، فرزندآوری و فرزندپروری را به صورت رایگان و کم هزینه در این محات ارائه کنند.
کید بر اینکه کودکان محروم از تحصیل باید شناسایی شوند، افزود: از ظرفیت سازمان های مردم  مهدویان فر با تا
نهاد و دفاتر تسهیل گری باید برای شناسایی و انجام مشاوره به کودکان محروم از تحصیل استفاده شود تا در 
کز غیرمجاز خرید و فروش ضایعات باید در  راستای مبارزه با بی سوادی در این مناطق گام برداریم، همچنین مرا

اسرع وقت با همکاری شهرداری، نیروی انتظامی و دستگاه قضائی جمع آوری شوند.
وی با اشاره به زمین های موقوفه در محات شمال اصفهان، افزود: شهروندان در این محات نیازمند اسناد 
کثر  مالکیتی هستند که در این راستا، اداره کل اوقاف و امور خیریه، شهرداری و سایر نهادهای مرتبط باید حدا

همکاری را برای پاسخ به مطالبات مردم داشته باشند.

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان: 

هزینه ۴۴٠٠ میلیارد تومان از بودجه سال آینده در حوزه حمل ونقل و ترافیک

مدیر منطقه 1۰ شهرداری اصفهان خبر داد:

تخصیص ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای محالت مصلی و حصه

خبر

خبر

طرح تفصیلی کاشان 
تصویب شد

نورپردازی زیرگذرهای
 بزرگراه شهید میثمی، 
پل های مفتح و ولیعصر

بهره برداری 
از دستگاه نمونه بردار 

کاشان اتوماتیک غالت در 
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جامعه4 2۳ فوریه     2۰22
آزادی ۶۵۲ زندانی غیرعمد اصفهانی 

در سال جاری
خیران خداجوی استان اصفهان 
از ابتــدای ســال جاری تــا کنــون 
زمینــه آزادی ۶۵۲ زندانــی جرایم 

غیرعمد را فراهم کرده اند.
یکصد و هشتادمین جلسه هیأت مدیره ستاد دیه 
اســتان اصفهان با حضور حجت االســام اســداهلل 
جعفری رئیس کل دادگســتری و رئیس هیأت امنا 
ستاد دیه استان، علی اصفهانی دادستان عمومی و 
انقاب مرکز استان، علیرضا بابایی مدیرکل زندان ها، 
بهرام عبدالحســینی مدیرکل صدا و ســیمای مرکز 
اســتان اصفهــان و جمعــی از معتمدیــن و خیرین 
اصفهانی در سالن کنفرانس شــهید الجوردی این 

نهاد حمایتی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه جعفری رئیس کل دادگستری 
و رئیس هیــأت امنا ســتاد دیه اســتان اصفهــان در 
ســخنانی به تقدیــر از حمایت هــای نوع دوســتانه 
خیرین در راســتای حبس زدایــی از زندان ها گفت: 
کار در ستاد دیه کار دل است و هیچ کدام از ما مجبور 
بــه حضــور در این مــکان نیســتیم، مگــر بــه تعهد و 
دغدغه قلبی. در این مکان چه مسئول قضائی و چه 
نیکوکاران با انگیزه دیگری حاضر می شوند که مخرج 
مشــترک همه نیات حمایت از دربندان دردمندی 
است که نه با سو نیات مجرمانه بلکه بر حسب ناتوانی 

مالی راهی زندان شده اند.
عالی ترین مقام قضائی استان تأسیس ستاد دیه را 
از دستاوردهای انقاب اسامی برشمرد و افزود: این 
نهاد خدمت رســان با نیت خالص شهید واالمقام 
الجوردی بنا نهاد شــده که از ابتدای فعالیت آن در 
ســه دهه اخیر بیــش از یکصد و پنجــاه هــزار زندانی 
جرایم غیرعمد و به تبع آن، مشکل و گره همین تعداد 

خانواده ایرانی حل و فصل شده است.
        بانی برنامه »یک شهر ضیافت« ستاد دیه 

است
وی با بیان این که عموم مردم جشن گلریزان های 
ویژه ایام ماه رمضان را با نام ستاد دیه می شناسند، 
گفت: بنده از وقتــی وارد دســتگاه قضائی شــده ام، 
چه در ایامی که در مقام دادستان خدمت می کردم 
و چه در روزهایی که در استان های متعددی چون 
قم، مازندران و خراســان شمالی در دادگستری کل 
اســتان حضور داشــته و دارم برنامه آزادی زندانیان 
با مددجویان تحت حمایت ستاد مردمی رسیدگی 
به امور دیه و کمک بــه زندانیان نیازمند گــره خرده 
اســت. اتفاقی کــه در اســتان اصفهان نیز شایســته 
است با معرفی ستاد مردمی دیه به عنوان بانی برنامه 
تلویزیونی »یک شــهر ضیافت« شایســته اســت به 

همین نحو مدیریت شود.
حجت االســام جعفــری ادامــه داد: بــدون شــک 
حمایــت از خانواده هــای دردمنــد زندانیــان ارزش 
خــودش را داشــته و در مواقعــی بــه علــت وســعت 
آســیب های اجتماعــی و اخاقــی و معضات بعضا 
جبران ناپذیــر توجــه به این قشــر کمتر دیده شــده 

بایســتی اولویت رسیدگی های ما باشــد اما در قبال 
جشن های گلریزان باید توجه شود که یک تعریف 
مشــخص و روشــنی برای ایــن دســت از آئین هــای 
معنوی وجود دارد که قاطبه مردم آن را با نان ستاد 
گر نیتی بــرای مشــارکت دارنــد، قصد و  شــناخته و ا
هدف شان آزادی زندانیان جرایم غیرعمدی است 
که ناخواسته و بر حسب مشکات معیشتی پای شان 

به زندان باز شده است.
وی با بیان این که ما امانت دار نیات خیرین هستیم 
کید کرد: ســتاد دیه رمضــان ســال ۱۳۶۹ با تاش  تا
شــهید اســداهلل الجــوردی رئیــس وقــت ســازمان 
زندان ها بنا نهاده شــده و تــا به امروز بــر همین مدار 
حمایــت صــرف از آزادی زندانیــان جرایــم غیرعمد 
و بدهــکاران مالی یا محکومــان به پرداخــت دیات 
حوادث کارگاهی یا ســوانح رانندگــی به حیات خود 
ادامه داده و از این پس هم ما موظف به حفظ همین 
خواســته خالصانه موسســین آن هســتیم و شــرعا 
کوتاهی در قبال نیات واقفان مسؤلیت به همراه دارد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به این 
که ســتاد دیه ولو برای افزایش آمــار آزادی ها از انجام 
اقدامات تجاری منع شده است، گفت: ممکن است 
فعالیت در یک حوزه اعتبار پانصد هزار تومانی ما را به 
چند میلیون تومان افزایش دهد اما فراموش نکنیم 
که ما بنگاه معاماتی نیســتیم و نباید بــه خودمان 
اجازه بدهیم مبالغ اهدایی خیرین را ولو برای مدت 
کوتاه و برای مصارفی غیــر از آزادی دربندان دردمند 
کرم  هزینه کنیــم. آری بــه فرمایــش نورانی پیامبــر ا
زبان تبلیغ از زبان شمشــیر به مراتب برنده تر اســت 
اما در جبهــه آزادی زندانیان غیرعمد مبــادا رقمی و 

قلمی پرداخت و برداشته شود.

        آزادی 1۰۰ زندانی غیرعمد اصفهانی در 
بهمن 1۴۰۰

در ادامه این جلســه، مدیــر کل زندان های اســتان 
اصفهــان بــا تقدیــر از کمک هــای مــادی و معنوی 
خیرین در راســتای آزادی زندانیــان تحت حمایت 
ســتاد دیه گفت: بهمــن امســال ۱۰۰ زندانــی جرایم 
غیرعمد با رقم بدهی بالغ بر ۱۲ میلیارد و ۱۳۹ میلیون 
ریال از بند حبس رهایی یافتند که این آمار در مقایسه 
با عملکرد آزادی ها در بهمن سال ۱۳۹۹ در مجموع با 
لحاظ مبلغ واریزی خیرین مراجعه کننده به ستاد یا 
بانک یا وصولی گلریزان ها رشدی ۲۰۶ درصدی به 

دنبال داشته است.
نایب رئیــس هیأت امنا ســتاد دیه اســتان با اشــاره 
به این که در راســتای آزادی این محکومان شکات 
با چشم پوشــی از ۳۹ درصد اصــل محکوٌم به نقش 
پررنگی داشــتند، افزود: افزون بر تاش شبانه روزی 
مددکاران زندان ها و همچنین اعضای کمیته صلح 
و سازش ستاد دیه استان قابل اعتناست ۳۴ درصد 
کل بدهی ۱۹۵ میلیــارد ریالی زندانیان تا میــزان ۳۴ 
درصد اصل بدهی، با قبولی دادخواست اعسار مقرر 
گردید تا شخص زندانیان بنا به توان مالی و توانایی 
اقتصادی به محض خروج از زندان در قالب اقساط 

ماهیانه پرداخت کنند.
        آزادی ۶۵2 زندانی غیرعمد اصفهانی در 

یازده ماهه سال جاری
اسداهلل گرجی زاده، مدیر نمایندگی ستاد دیه استان 
اصفهان نیز در پایان این جلسه طی سخنانی اظهار 
داشــت: با شــتاب گرفتن طــرح آزادی محبوســان 
بدهکار در روزهای منتهی به ســال نو خرســندیم از 
پنجم فرودین تا پایان بهمن ماه در مجموع تعداد 

۶۳۲ زندانــی مــرد و ۲۰ محبــوس زن کــه بــا عناوین 
محکومیت هــای مالــی و پرونده های ناشــی از دیه 
حوادث کارگاهی و سوانح رانندگی از بند حبس آزاد 
و به آغوش گرم خانواده بازگشــته اند که ایــن آمار در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل )یازده ماهه سال 

۱۳۹۹( رشد ۱۰۷ درصدی داشته است.
وی شــکات خصوصــی را خیریــن خــط مقــدم در 
امــر آزادی مددجویــان تحــت حمایــت ســتاد دیــه 
مطرح کــرد و افــزود: کل بدهــی ۶۴۵ زندانی رهایی 
یافتــه رقمی بالغ بــر ۲۳۸ میلیــارد تومان بــود که در 
فرآیند رسیدگی با تاش شبانه روزی کمیته صلح و 
ســازش این نهاد حمایتی تا میــزان ۴۵ درصد اصل 

محکوٌم به در قالب اخذ گذشت کسر شد.
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان با تقدیر از همیاری 
کم در قبولی و تعدیل دادخواست اعسار  قضات محا
زندانیان جرایم غیرعمد اظهار کــرد: قریب به اتفاق 
زندانیان مساعدت شده بنا به وسع مالی و موقعیت 
اجتماعی بخشــی از دیــون مــورد مطالبه خــود که 
رقمی معادل ۵۷ میلیــارد تومان اســت را مقرر کرده 

است در قالب اقساط ماهانه پرداخت کنند.
وی یادآور شــد: علی رغــم افزایــش زندانیــان جرایم 
غیرعمد اصفهان و قرار گرفتن زندان های این استان 
در صدر فهرســت محکومان مالی و بدهکاری های 
دیه غیرعمد اما ســتاد دیــه به عنــوان متولی اصلی 
جمع آوری کمک و رســالت آزادی زندانیــان جرایم 
غیرعمد در استان، با همیاری خالصانه دادگستری 
کل اســتان و همراهــی صادقانــه دادســتانی و دیگر 
مراجــع قضائــی و انتظامی امیــد دارد در روزهــای 
باقیمانده از سال با تاشی مضاعف جمعیت یک هزار 

و ۶ نفری محبوسان را تا قدر معقولی تعدیل کند.

خبر

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان از همه ادارات 
مرتبــط حــوزه اتبــاع و مهاجریــن خارجی خواســت 
با همفکری و تعامــل در راســتای حمایــت از اتباع و 

مهاجرین خارجی اهتمام داشته باشند. 
آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد در دیدار سرپرســت اداره کل امور 
اتباع و مهاجرین خارجی اســتانداری اصفهان گفت: استان اصفهان 

میزبان تعداد زیادی از اتباع خارجی بخصوص اتباع افغانستانی است.

او بر ســاماندهی و نظــارت بر فعالیــت اتباع خارجی در اســتان توســط 
کید کرد و گفت: کار و فعالیت اتباع بیگانه در  دســتگاه های مســئول تا
استان باید طبق قوانین مشخص شده باشد و در خصوص تحصیل، 
اشتغال، ســامت و بهداشــت اتباع باید اقدامات الزم در استان انجام 

شود. 
سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان هم 

گفت: در استان اصفهان حدود ۱۱۰ هزار اتباع خارجی زندگی می کنند.

به گفته مهدی نــادری از این مجموع بیــش از ۹۰ درصــد اتباع خارجی 
مهاجرین افغانستانی هستند.

طبق آمار، استان اصفهان رتبه سوم مهاجرین و اتباع خارجی را بعد از 
تهران و خراسان رضوی به خود اختصاص داده است. 

کنــون در خصوص تابعیت، تحصیل،  او می گوید اقدامات بســیاری تا
اشتغال و درمان اتباع خارجی انجام شده و درصدد هستیم این خدمات 

نیز افزایش یابد.

خبر

فرمانــده انتظامی خمینی شــهر گفــت: زنــی که با 
گرام با وعده  سوءاستفاده از شبکه اجتماعی اینستا
کی را جلب و مبلغ ۳۸ میلیون  ازدواج، اعتماد شــا
ریال از وی کاهبرداری کرده بود، توســط مأموران 
پلیس فتای خمینی شهر شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ غامرضا براتی اظهار کرد: در پی شکایت 
یکی از شــهروندان مبنــی بر مــورد سوءاســتفاده و 
کاهبــرداری قرار گرفتن توســط یــک زن در فضای 
مجازی، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان 

پلیس فتای این فرماندهی قرار گرفت.
شــبکه  در  بــود  مدعــی  کی  شــا افــزود:  وی 
گرام با زنی آشنا شده و وی با ترفند  اجتماعی اینستا
کی  ازدواج از او درخواست پول داشته است. فرد شا
نیز مبلغ ۳۸ میلیون ریال به حساب وی واریز کرده و 
پس از آن متوجه بی پاسخ ماندن تلفن های خود و 

مورد سوءاستفاده قرار گرفتن، شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر ادامه داد: 
مأموران پلیس فتــا با به کارگیــری روش های فنی و 

شگردهای خاص پلیسی و با هماهنگی مقام قضائی 
متهم را شناسایی و دســتگیر کردند که این فرد در 

کی به جرم خود اعتراف کرد. مواجه با شا
وی بــا بیان اینکــه شــهروندان نبایــد بــه راحتی به 
افراد ناشــناس اعتماد و با آنها ارتبــاط برقرار کنند، 
خاطرنشــان کرد: مجرمــان طعمه های خــود را در 
شبکه های اجتماعی و چت روم ها شکار می کنند 
و بــا دادن وعده هایی ماننــد ازدواج، بــه اطاعات 
شخصی کاربران دسترســی پیدا کرده و با تهدید از 

طعمه های خود اخاذی می کنند.

در شرایطی که مدارس ابتدایی شــهرهای قرمز در 
تعطیات کرونایی به ســر می برد، قرارگاه عملیاتی 
ستاد ملی مبارزه با کرونا، ممنوعیت تعطیلی کلی 
مــدارس را ابــاغ کــرد. آخریــن رنگ بنــدی نقشــه 
کرونایی کشــور، ۳۳۷ شــهر را در وضعیت قرمز، ۶۴ 
شــهر در وضعیت نارنجــی، ۴۷ شــهر را در وضعیت 
زرد نشــان می دهد و هیچ شــهری در وضعیت آبی 
نیســت. در ایــن شــرایط وزارت آموزش وپــرورش 
دستورالعمل قرارگاه عملیاتی ســتاد ملی مبارزه با 
کرونا درخصوص شدت درگیری در مدارس و تعطیلی 

منطقه ای و شهرستانی را به استان ها اباغ کرد.
بر اساس دســتورالعمل ســتاد ملی مبارزه با کرونا، 
کید رئیس جمهــور، تعطیلــی کلی و  بــا توجه بــه تأ
سراسری مدارس ممنوع است. این دستورالعمل 
کید می کنــد: اجــرا و رعایــت منظومــه مصوبات  تأ
ســتاد ملی و انتظــارات، مطالبــات و رهنمودهای 
ریاست جمهور و وزیر کشور، در صدر تصمیم سازی 

و تصمیم گیری ستادهای استانی قرار گیرد.
تنها راهکار، تعطیلی فعالیت های اجتماعی نیست

نخســتین یــا تنهــا راه حــل مدیریــت بیمــاری، 
تعطیلــی فعالیت هــای اجتماعــی نیســت؛ الزم 
است دانشگاه های علوم پزشکی و صاحب نظران 
تمهیــدات الزم بهداشــتی، مراقبتــی، نظارتــی، 
حمایتی و اقتضایی هریــک از گروه های اجتماعی 
را تولید، منتشر و آموزش دهند و با تدابیر سیاستی 
و نظارتــی، ســتادهای اســتانی از تعطیلی هــای 

غیرمنطقی و مطالعه نشده جلوگیری کنند.

تاش استانداران و اعضای ستاد استانی برای رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی، ســختگیری های الزم 
در این خصوص و نظارت های مستمر از اطمینان 
اجرای آن ها. بیماریابی و درمان سریع دانش آموزان 
و دانشجویان مشکوک و بیمار قطعی و جلوگیری از 
ورود آن ها بــه کاس های درس و اســتفاده آن ها از 

آموزش های غیرحضوری.
در صــورت افزایش بیمــاران قطعــی در یک کاس 
یا یک مدرســه نســبت به تعطیلــی کاس درس یا 

مدرسه موردنظر اقدام شود.
در صورتی که حجم مبتایان قطعی به بیماری در 
شهرستان یا منطقه افزایش پیدا کرد، تنها نسبت 
کز آموزشی در مناطق مورد  به غیرحضوری کردن مرا

نظر برای مدت زمان مشخص تصمیم گیری شود.
        سومین سال تعطیالت کرونایی 

دانش آموزان
پیــش از ایــن رئیس جمهــور و مســئوالن وزارت 
آمــوزش و پرورش بــر ضرورت بازگشــایی مــدارس و 
حضور دانش آمــوزان البته با رعایــت فاصله گذاری 
کید داشتند؛ با این حال در شهرهای  اجتماعی تأ
قرمز ماننــد تهران، مدارســی اســت کــه همچنان 
در ادامــه تعطیات کرونایی به ســر می برنــد. ورود 
مدارس در ایران به سومین سال تعطیات کرونایی 
در شــرایطی اســت که پیش از این یونسکو و حتی 
سازمان جهانی بهداشت نســبت به ادامه تبعات 
تعطیلی مدارس به لحاظ آســیب های آموزشــی، 
روانی و جسمی هشدار دادند و خواستار بازگشایی 

مدارس و تقویت مراقبت های بهداشتی شدند.
بر اســاس آمارهای یونســکو از وضعیت بازگشــایی 
مدارس در دنیا نشان می دهد از میان ۳۷ میلیون 
و ۷۳۷ هزار و ۸۱۵ محصل در سراسر دنیا، تنها هفت 
کشور مدارس شان را بازگشایی نکردند؛ هرچند در 
نقشــه ها و آمارهای جهانی، ایران جزو آن دسته از 
کشورهایی بوده که بازگشایی مدارس را انجام داده 

است اما کیفیت این فرآیند رضایت بخش نیست.

رئیس ســتاد آزمون های اصفهان از برگزاری آزمون 
ورودی مقطــع دکتــری نیمــه متمرکــز ســال ۱۴۰۱ 
همزمان با سراسر کشور در روز جمعه، ۶ اسفندماه 
خبــر داد و گفــت: آزمــون بــا حضــور ۱۱ هــزار و ۷۶۸ 
متقاضی در استان اصفهان در ۱۰ حوزه فرعی برگزار 
خواهــد شــد.  رضاعلــی نــوروزی بــا اعام ایــن خبر 
گفت: آزمون با حضــور ۸۲۰۵ نفــر شــامل۴۱۱۰ زن و 
۴۰۹۵ مــرد در دانشــگاه های اصفهــان، صنعتــی 
اصفهــان و دانشــگاه غیرانتفاعــی شــهید اشــرفی 
اصفهان برگزار خواهد شد که ۳۰۲۱ داوطلب حوزه 
امتحانی دانشــگاه اصفهان شــامل ۲۱ مــرد، ۳۰۰۰ 
زن، دانشــگاه صنعتی اصفهان شــامل ۴۰۷۴ مرد 
و ۱۱۱۰ مرد در دانشــگاه غیرانتفاعی شــهید اشــرفی 
اصفهانــی هســتند. وی افــزود: ۳۲۵ نفــر شــامل 
۱۸۹ مــرد و ۱۳۶ زن در مؤسســه غیرانتفاعــی جهاد 
دانشگاهی خمینی شهر، ۲۴۴ زن در دانشگاه آزاد 
اسامی شاهین شهر، ۳۱۷ مرد در دانشگاه پیام نور 
شاهین شــهر، ۴۲۰ نفر شــامل ۱۴۰ مرد و ۱۸۰ زن  در 
دانشگاه آزاد شهرضا، ۱۰۱۱ نفر شامل ۵۹۹ مرد و ۴۱۲ 
زن در دانشگاه آزاد اسامی لنجان و ۷۰۵ نفر شامل 
۳۸۴ مرد و ۳۲۱ زن در دانشگاه آزاد اسامی نجف آباد 

با یکدیگر به رقابت می پردازند.
رئیس ستاد آزمون های اصفهان با بیان اینکه آزمون 
روز جمعه، ششــم اســفندماه رأس ساعت هشت 
صبــح آغــاز می شــود، تصریــح کــرد: در حوزه هــای 
امتحانی از ساعت ۷:۳۰ صبح بســته خواهد شد. 
با توجه به شــرایط ویــژه ناشــی از بیمــاری کرونا در 
حوزه های امتحانی از ســاعت ۶:۳۰ صبــح به روی 
داوطلبان بازخواهد شد. توصیه می شود داوطلبان 
مسیر تردد خود را روز قبل از آزمون شناسایی کنند 
و زمان ورود خود به حوزه های امتحانی به دقایق 

پایانی موکول نکنند که تجمع ایجاد نشود.

نــوروزی ادامــه داد: داوطلبــان از آوردن وســایل 
ک ورزشی، کتاب و  اضافی مانند کیف دستی، سا
هرگونه یادداشت، ماشین حساب، هر نوع پیجر، 
تلفن همــراه حتــی بــه صــورت خاموش، ســاعت 
هوشــمند، دســتبند هوشــمند و...  بــه جلســه 
کیدا خودداری کنند. نماینده تام االختیار  امتحانی ا
و رییس ســتاد آزمون اصفهان بــا بیان اینکه باجه 
رفع نقص مســتقر در حوزه های امتحانی مســتقر 
اســت، گفت: درصورتی که متقاضیــان در رابطه با 
عکس، جنسیت، نوع معلولیت )نابینا، ناشنوا و... 
جسمی حرکتی( و یا زبان خارجی مندرج در کارت 
شــرکت در آزمون خــود مغایرتی مشــاهده کردند، 
الزم است یکی از روزهای چهارشنبه و یا پنجشنبه از 
ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ ظهر و از ساعت ۱۴ تا ۱۷ بعد از ظهر 
به باجه رفع نقص مستقر در حوزه های امتحانی که 
آدرس آن در درگاه اطاع رســانی سازمان سنجش 
درج شــده اســت، مراجعه کنند. نــوروزی، همراه 
داشــتن ماســک ســه الیه معمولی (بــدون فیلتر( 
و اســتفاده صحیــح از آن از ابتــدای آزمون تــا پایان 
برگزاری و خروج از حوزه امتحانی را الزامی اعام کرد 
و گفت: توصیه می شود به منظور رعایت شیوه های 
نامه های بهداشــتی هنگام ورود و خروج به حوزه 
حداقل فاصله )یک متر( خود با دیگر متقاضیان را 

حفظ کنند.

فرمانده انتظامی خمینی شهر خبر داد:

کالهبرداران کالهبرداری با وعده ازدواج شگرد 

با ابالغ دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا؛

کرونا ممنوع است کلی مدارس به دلیل  تعطیلی 

خبر

حضور ۱۱ هزار شرکت کننده آزمون دکتری نیمه متمرکز 
۱۴۰۱ در اصفهان

خبر

سرپرســت ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان اصفهان گفت: بیش از ۸۰۰ میلیارد 
تومان عوارض آالیندگی از ابتدای امســال تا 
کنون در بین شهرستان های متاثر از آلودگی 

واحد های صنعتی توزیع شده است.
محمدرضا قاسمی گفت: ۸۰۰ میلیارد تومان 
عوارض آالیندگی از حدود ۱۱۰ واحد صنعتی 
آالینــده اســتان، اخــذ و بیــن شــهرداری ها 
از  ۱۴ شهرســتان متاثــر  و دهیاری هــای 
آالیندگی ایــن واحد هــا در اســتان اصفهــان 

توزیع شده است.
بر اســاس مفاد جزء ۳ بند ب مــاده ۶ قانون 
برنامــه ششــم توســعه و مــاده ۳۸ قانــون 
مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد از فروش 
صنایــع آالینــده بعنــوان عــوارض آالیندگــی 
بــه شــهرداری ها و دهیاری هــای شــهر ها و 
روســتا هایی کــه تحــت تاثیــر آالیندگــی قرار 

دارند، تعلق می گیرد.
او می گوید ســهم هر یک از این شهرستان ها 
از میزان عــوارض آالیندگــی در کمیته توزیع 
عــوارض آلودگــی واحد هــای بــزرگ تولیدی 

استان مشخص می شود.
در این کمیتــه بر اســاس فرمولی که توســط 
ســازمان برنامه وبودجــه ارائه شــده اســت 
و بــر اســاس شــاخص هایی ماننــد طــول 
دودکش، فاصله منبع تولیدکننده آالیندگی 
تا مرز شهرستان و جهت باد غالب، سهم هر 
شهرســتان در دریافــت عــوارض آالیندگی از 
واحد های صنعتی بزرگ مشخص می شود.

پس از مشخص شدن سهم هر شهرستان، 
میزان آن ها به اداره کل مالیاتی استان اعام 
و در آنجا توزیع عوارض آالیندگی بر اساس این 
سهمیه ها و از محل درآمد های وصول شده 

از فروش واحد های صنعتی انجام می شود.
عضــو  شهرســتان های  از  قاســمی برخی 
کمیتــه توزیــع عــوارض آلودگــی را اصفهــان، 
لنجان، فاورجان، گلپایگان، خمینی شهر، 
نجف آباد، مبارکــه، تیران و کرون، شــهرضا، 
شاهین شــهر و میمــه، برخــوار، خوانســار و 
دهاقان عنــوان کردو گفت: از بیــن ۱۱۰ واحد 
صنعتی کــه عــوارض آالیندگــی از آن هــا اخذ 
می شــود، ۱۲ واحــد بزرگ هســتند کــه چند 
شهرســتان را تحــت تاثیــر قــرار می دهنــد 
مانند ذوب آهن، فوالد مبارکه و پاالیشگاه و 

پتروشیمی اصفهان.
استان اصفهان در سال های اخیر با معضل 
زیســت محیطی آلودگــی هــوا مواجــه بــوده 
اســت بطوریکــه هــوای اصفهــان و تعدادی 
از شــهر های پرجمعیــت و صنعتــی اســتان 
در تعــداد قابــل توجهــی از روز های ســال در 

وضعیت ناسالم قرار دارد.
بر اســاس گزارش مرکز ملی تغییر هوا و اقلیم 
سازمان حفاظت محیط زیســت، اصفهان 
در بین هشت کانشهر ایران )شامل تهران، 
اصفهان، مشهد، تبریز، کرج، اهواز، شیراز و 

ک( رتبه نخست آلودگی هوا را دارد. ارا
۷۰ درصد صنایع استان در ۶ درصد مساحت 
استان واقع شده است؛ همچنین ۷۵ درصد 
جمعیــت اســتان در شــعاع ۵۰ کیلومتــری 
اصفهان سکونت دارند؛ درحالی که مساحت 
استان ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار، مساحت 
شهرک ها و نواحی صنعتی ۶ هزار هکتار است 
و ۱۱ شهرک صنعتی و چهار ناحیه صنعتی در 
شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان مستقر هستند.

از  کاشــان  انتظامی شهرســتان  فرمانــده 
مصالحــه ۸۶ درصــدی پرونده هــا در چهــار 
واحد مشــاوره و مددکاری اجتماعی مستقر 
در کانتری های شــهری شهرستان کاشان 

خبر داد.
 سرهنگ ستاد حسین بساطی، گفت: بیش 
از ســه هــزار و ۵۰۰ پرونده بــه دوایر مشــاوره و 
مددکاری کاشان در ۱۱ ماه امسال ارجاع شد 
که موضــوع بیشــتر پرونده های ختم شــده 
بــه مصالحه بــه ترتیــب مشــکات حقوقی، 
اختافات خانوادگی، نزاع و درگیری و مسائل 

اجتماعی بوده است.
او گفت: واحد مشاوره و مددکاری اجتماعی 
مستقر در چهار کانتری حوزه شهری کاشان 
هر روز بــه جز ایــام تعطیل از ســاعت هشــت 
صبــح تــا ۱۴ مشــاوره رایــگان به شــهروندان 

می دهد.
به گفته او شهروندان می توانند قبل از مطرح 
کردن شکایت رسمی خود در مراجع قانونی، 
درخصــوص موضوعــات گرفتــار شــده خود 
از مشــاوران و مــددکاران اجتماعی مشــاوره 

بگیرند.

توزیع بیش از ۸۰۰ میلیارد 
تومان عوارض آالیندگی 

در استان اصفهان

مصالحه ۸۶ درصدی
 پرونده ها 

کاشان کالنتری های  در 

همفکری و تعامل در راستای حمایت از اتباع و مهاجرین خارجی 

گیر کارشناسی  ثبت نام آزمون ورودی دوره های فرا
ارشد دانشگاه پیام نوز دهم اسفند آغاز می شود.

بنابــر اعــام روابــط عمومی دانشــگاه پیــام نــور مرکز 
گیر  اصفهان، ثبت نــام آزمــون ورودی دوره های فرا
مقطــع کارشناســی ارشــد )نوبــت بیســت و دوم( از 
دهم اسفند ماه امســال در پایگاه اینترنتی سازمان 
 www.sanjesh.org سنجش آموزش کشور به نشانی 

آغاز می شود و تا بیستم اسفندماه ادامه دارد.
زمان برگــزاری آزمــون دانــش پذیــری روز جمعه ۲۴ 
تیرماه ســال آینده اســت که بیســت و دومیــن دوره 
گیر کارشناســی ارشد دانشــگاه پیام نور با  آزمون فرا
۲۶ هزار و ۷۲۲ نفر ظرفیت در ۱۸۶ رشته محل برگزار 
می شود. بر این اساس، همچنین ۶ رشته جدید زبان 

شناسی اجتماعی، ژئومورفولوژی نظری، روانشناسی 
شناختی، مدیریت دولتی )مدیریت منابع انسانی(، 
مدیریت صنعتی )تولید و عملیات( و شیمی کاربردی 
به دفترچــه راهنمای بیســت و دومیــن دوره آزمون 
گیر کارشناســی ارشــد دانشــگاه پیام نــور افزوده  فرا
شده است. دانشجویانی که با موفقیت دوره دانش 
پذیــری را بگذرانند به عنوان دانشــجوی دانشــگاه 
پیام نور شــناخته شــده وپس از این آزمــون یک ترم 
تحصیلی خود را سپری کرده و برای ترم بعدی ثبت 

نام خواهند کرد.
اطاعات تکمیلی و نحوه برگزاری کاس های مهرماه 
۱۴۰۱ در پایگاه اطاع رسانی دانشگاه پیام نور به نشانی 

www.pnu.ac.ir اعام می شود.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از شناسایی 
و دستگیری ۲ سارق زورگیر موبایل در خمینی شهر 

خبر داد. 
ســرهنگ غامرضــا براتــی گفــت: در پــی گــزارش 
مردمی مبنی بر دو مورد زورگیری با مرکز فوریت های 
پلیسی، اعام داشتند که دو نفر سارق زورگیر گوشی 
همراهشان را به همراه وجه نقد با تهدید ساح سرد 
به ســرقت برده اند، ماموران کانتــری ۱۳ جوی آباد 
۲ سارق زورگیر موبایل در خمینی شهر شناسایی و 

دستگیر کردند.
به گفته او با حضــور مامــوران کانتــری ۱۳ در محل 
مشخص شــد که خبر صحت داشته و ســارقان که 
دو نفــر بودند بایــک دســتگاه پراید با تهدید ســاح 

سرد گوشی همراه مالباختگان را به همراه وجه نقد 
به سرقت برده و به سرعت از محل متواری شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر می گوید 
بــرای جلوگیــری از فــرار متهمــان بافاصلــه تعــداد 
گشت های انتظامی در سطح حوزه افزایش داده که در 
همین حین یکی از واحد های گشت پلیس در حین 
گشت زنی هدفمند وموثر خود متوجه متهمان شده 
که طی یک عملیات هماهنگ ومنسجم متهمان 

هنگام فرار دستگیر شدند.
 با انتقــال متهمــان به کانتــری و انجــام تحقیقات 
پلیســی، ضمن قبول بزه انتســابی، اقــرار کردند که 
باهمدیگر اقدام به سرقت گوشی موبایل و وجه نقد 

از مالباختگان می کردند.

خبرخبر
کارشناسی ارشد  گیر  ثبت نام آزمون فرا

دانشگاه پیام نور 
زورگیرهای موبایل 

به دام افتادند 
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بررسی اهمیت تئاتر کودک؛ 

تئاتر کودک؛ عاملی برای رشد و تعالی کودکان 
تئاتــر کــودک و نوجــوان بــا بیان 
ســاده و آموزنده نقش بســزایی 
در رشد، آموزش و تربیت کودکان 
شــهر دارد و در ایــن میان، تنهــا نیازمنــد حمایت 

همه جانبه سازمان ها و نهادها است.
ویژگی و اهمیت تئاتر کودک حقیقتی انکارناپذیر 
اســت که بســیاری از بزرگان عرصه هنر و ادبیات و 
حتی صاحب نظران مسائل تربیتی و روانشناسی 
کــودکان و نوجوانــان بــه آن واقــف بــوده و همواره 
مقوله تئاتر کودک را به عنــوان عرصه ای برای بروز 
و رشد استعدادها و خاقیت های کودکان، مورد 
توجه قرار داده اند؛ به طوری که به اعتقاد بسیاری 
از صاحب نظــران، هرگونه ســرمایه گذاری مادی، 
معنــوی و برنامه ریــزی عمیــق و درازمــدت بــرای 
رشــد و اعتای جامعه باید بــا کودکان آغاز شــود، 
کودکانی کــه وارث و حافظ تمدن آینده هســتند؛ 
بنابرایــن هرقــدر کودکان بــه لحاظ رشــد ذهنی و 
ک معنوی غنی و پربار شوند در حقیقت تمدن  ادرا

انسانی پربار می شود.
حدود نیم قرن از شکل گیری تئاتر کودک و نوجوان 
در ایران می گذرد، اما متأسفانه این جریان نمایشی 
جز در مقاطعی کوتــاه هرگز مــورد توجه متصدیان 
و مســئوالن امــر قــرار نگرفتــه اســت. امســال نیــز 
بیست وهفتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک 
و نوجوان در همدان و با هدف تقویت مهارت، رشد 
گاهی و اعتمادبه نفس فرزندان ایران زمین از طریق  آ
نمایش، در اســفند ســال جــاری و با شــعار »تئاتر، 
پرواز پروانه های خیــال« در شــهر تاریخی همدان 

برگزار می شود.
در این گزارش و به مناسبت برگزاری بیست وهفتمین 
جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان و اهمیت 
تئاتر کودک و مشــکات پیــش روی آن در ایــران و با 
تمرکز بر اصفهان، از نظر فعاالن و کارگردانان این حوزه 

بررسی شده است.
        کودک کاران اصفهان مظلوم ترین قشر 

هنری
پریســا کهکش پور، کارگــردان عرصه تئاتــر کودک 
در این بــاره می گویــد: مهم ترین ضعف هــای تئاتر 
کــودک اصفهــان، کمبــود نمایشــنامه خــوب و 
متناســب با شــرایط امروزی، هزینه بر بودن آن ها 
و عدم تخصص برخی افراد مشــتاق به کارگردانی 

تئاتر کودک و نوجوان است.
وی بــا اشــاره بــه نبــود ســالن های اختصاصــی 
بــرای تمرین و اجراهــای تئاتر کــودک در اصفهان 
می افزاید: این موضوع را به طورجدی از متصدیان 
و مدیران امور فرهنگی که توانایی ارائه و یا ساخت 
ســالن های مجهــز را دارنــد، جویا شــدیم اما عدم 
تمایل آن ها به اختصاص سالن مجهز و استاندارد 
در این حوزه به زوال تئاتر کــودک و نوجوان دامن 

زده است.
کهکش پــور تصریــح می کنــد: متأســفانه هیــچ 

ســازمانی در اصفهــان بــه تقویــت تئاتــر کــودک و 
نوجــوان اهمیت نــداده اســت و ایــن امــر مهم به 
دست فراموشی سپرده شــده است؛ ضمن اینکه 
تنهــا اداره توســعه شــهروندی در زمــان مدیریت 
رضایی و به دلیل عاقه شخصی وی به این مقوله، 
بــه برگــزاری مســابقه نمایشنامه نویســی به طــور 

گسترده و ملی پرداخت.
این کارگــردان تئاتــر کــودک ادامه می دهــد: اداره 
فرهنگی و ارشاد اسامی برای تائید کردن یا تائید 
نکردن نمایش ها همکاری الزم را بــا کودک کاران 
دارد، امــا توانایــی حمایــت مالــی از ســوی هیــچ 
ســازمان و نهــادی دیــده نشــده اســت و بــا توجه 
بــه نبــود امکانــات و نبــود حمایــت متولیــان امر، 

انتظاری بیش از این نیست.
وی در مورد انتقال مفاهیم آموزشی در تئاتر کودک 
می گوید: مــن در کارهــای خــود از حضور و مشــاوره 
روانشــناس کودک بهــره می بــرم تا بتوانــم مفاهیم 
آموزشی را به طور صحیح ابراز کنم. قطعا همکارانم 
نیز در این عرصه ســعی دارند بیش از پیش مفاهیم 
آموزشی نوین را با بیانی ساده و تأثیرگذار به کار ببرند.

بــه  کــه  پیشــنهادی  می افزایــد:  کهکش پــور 
مدیــران فرهنگــی دارم ایــن اســت کــه می توانند 
زیرســاخت های اجتماعــی را از طریــق آمــوزش 
بــه کــودک و خانــواده بــا اســتفاده از ابــزار نمایش 
کودک ارائه کنند. با ایجاد بســتری مناســب برای 
کودک کاران، مدیران نیز به اهداف مدیریتی شان 

خواهند رسید.
ایــن کارگــردان فعــال عرصــه کــودک و نوجــوان 
اصفهــان  کــودک کاران  می کنــد:  خاطرنشــان 
مظلوم تریــن قشــر هنــری محســوب می شــوند؛ 
کــه متأســفانه نمی داننــد و یــا نمی خواهنــد  چرا
بدانند که پرداختن به تئاتر کودک و نوجوان بسیار 
سخت تر از بزرگسال است. من به همکارانی که تازه 

می خواهند وارد این عرصه شوند پیشنهاد می کنم 
که بدانند کار کردن در حوزه کودک سخت تر است 
و به اندیشه بیشــتر و متفکرانه تر از حوزه بزرگسال 
ک کودکان درگیر می شود  که با روح پا نیاز دارد؛ چرا
و باید تأثیرات مثبت را به کودک و نوجوان منتقل 

کنند.
وی ابــراز امیــدواری می کنــد کــه تهیه کننــدگان 
بی واهمه در حوزه کودک و نوجوان قدم بگذارند 

و فعاالن تئاتر کودک را حمایت کنند.
        برای شروع، یک سالن تئاتر کودک کافی 

است
امید اجاقی، فعال حوزه کودک و نوجوان با بیان اینکه 
دنیای تئاتر کودک، تخیلی و فانتزی است و با فضای 
بزرگسال متفاوت اســت، اظهار می کند: نباید تئاتر 
کودک را کوچک شمرد اما متأسفانه نگاه موجود به 

تئاتر کودک ناشی از کوته فکری است.
وی می افزاید: نداشتن زیرساخت های مناسب، 
امکانات و همچنین ضعف مطالعه در این زمینه 
و نبودن شــناخت روانشناســانه به تئاتر کودک از 
دالیل ضعف تئاتر کــودک اســت. همچنین نگاه 
سطح پایین مســئوالن به تئاتر کودک را می توان 
از مهم ترین دالیل ضعف کار کودک دانســت. در 
دیرزمانی، اصفهان پایتخت تئاتر کودک در ایران 
بــود و در ســطح جشــنواره های بین الملل حرفی 
برای گفتــن داشــت، اما بــا رفتــن جشــنواره تئاتر 

کودک، این عرصه به فراموشی سپرده شد.
اجاقی با بیان اینکه نه تنها برای تئاتر کودک بلکه 
حتی برای بزرگسال هم با کمبود سالن تخصصی 
مواجه هستیم، ابراز امیدواری می کند که با یاری 
خدا و مدیریت مسئوالن فعلی، یک بار دیگر بتوان 
آرزوها و رویاهــا در حوزه تئاتر کــودک را به واقعیت 

تبدیل کرد.
این کارگردان تئاتر کــودک بابیان اینکه تولید یک 

تئاتر خوب بــه حامیان خوب معنــوی و مالی نیاز 
دارد، ادامــه می دهد: در تولید تئاتر کــودک، اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسامی برای بازخوانی، صدور 
مجــوز تمریــن و اجــرا، معاونــت فرهنگــی هنــری 
شــهرداری، فرهنگســراهای مربــوط شــهرداری، 
تاالر هنــر اصفهــان، کانون پــرورش فکــری و اداره 
آموزش وپرورش نقش بسزایی دارند و امیدواریم 
کز برای تئاتر کودک نسبت به چند  فعالیت این مرا
سال قبل پررنگ تر شــود و تولیدات زیبا و فاخری 

به اجرا درآید.
وی می گویــد: تقریبــا تمــام تئاترهــای حرفــه ای 
کودک دارای قصه هایی اســت که دارای مفاهیم 
آموزشی است، همچنین در تولیدات تئاتر کودک 
اقتباس های ادبی از آثار ایرانی را نیز شاهد هستیم 
و خوشــبختانه در تئاترهــای کــودک، قصه هــا و 

مثل ها جایگاه خاصی دارند.
کیــد بر اینکه تئاتــر کودک باعث رشــد  اجاقی بــا تأ
کــودکان شــهر می شــود، خاطرنشــان می کنــد: 
استعدادهای بسیاری در شهر اصفهان وجود دارد 
که تنها نیاز به حمایت دارند و امیدوارم مسئوالن 
فعلی دولت و استان و همچنین مسئوالن شهری 

حامی تئاتر کودک باشند.
کیــد می کند: برای شــروع، یک ســالن تئاتر  وی تأ

کودک کافی است.
        در تئاتر کودک شاهد افول هستیم

امید پاریاب پور، نویسنده و فعال نمایش عروسکی 
با اشاره به ضعف در تئاتر کودک اصفهان می گوید: 
نبودن مدیریت واحد و نداشتن دغدغه کودک در 
بین سازمان ها و سطحی نگری به نمایش کودک 

ازجمله مهم ترین ضعف های تئاتر کودک است.
وی می افزایــد: در ســال های قبــل بــا همــکاری 
شــهرداری اصفهــان ســالن اختصاصــی کــودک 
همــراه بــا کارگاه عروســکی به صــورت حرفــه ای 
به این قشــر اختصاص یافته اســت، اما متأسفانه 
سیاست های غلط و اشتباه مدیران بعدی باعث 
شد که تنها سالن حرفه ای و استاندارد تئاتر کودک 
در اصفهــان بــه بخشــی دیگــر و تخصــص دیگری 
داده شود. متأســفانه مدیران هیچ گونه ارتباطی 
با نمایشگران کودک و عروسکی برقرار نمی کنند، 
کارهــای کلیشــه ای و طراحــی کارهــای ســطحی 
ویژه کودک را در حد مسابقه می بینند و مخاطب 
کودک و نوجــوان برای آن ها اهمیتی نــدارد و تنها 

دغدغه آن ها برنامه های سطحی شهری است.
پاریاب پــور اظهــار می کنــد: متأســفانه بــا شــیوع 
اپیدمی کرونا، تئاتر کودک به طــور کامل فراموش 
شد و به دلیل هزینه های باال برخی از کارگردان ها 
به سطحی ترین شکل ممکن و ابتدایی ترین ابزار 

موجود روی آورده اند.
کید می کند: متأسفانه در زمینه تئاتر کودک  وی تأ
نــه تنهــا رشــدی در اصفهان دیده نشــده اســت، 
بلکه در تمام آثار افول بسیار زیادی دیده می شود.

تئاتر

اثــر هنرمنــد اصفهانــی بــه عنــوان اثــر منتخــب به 
 The American بخــش رقابــت اصلــی جشــنواره
 Documentary and Animation Film Festival
AmDocs(( ۲۰۲۲ راه یافت.  انیمیشن قایق شماره ۵ 
اثر علی رئیس فعال تهیه کننده تولید صداوسیمای 
مرکز اصفهان روایت زندگی دختر بچه ای در کنار یک 
دریاچه است که مجبور می شــود تا برای مدتی به 
همراه خانواده اش به شهر مهاجرت کند، اما هنگام 

بازگشت با اتفاقی روبر می شود...
AmDos در سطح بین المللی به عنوان یک رویداد 
مهم برای فیلمســازان شناخته می شــود و مجله 
MovieMaker به عنوان یکی از پنج جشنواره فیلم 
مســتند در جهان و یکــی از ۵۰ جشــنواره فیلم برتر 
جهان، نامگذاری شده اســت.  این اثر با همکاری 
واحد جشــنواره های امــور بین الملل رســانه ملی 
به این جشنواره ارسال شده است. به طور معمول، 

 AmDocs حدود دوهزار فیلم هر ساله به وسیله تیم
برای بررسی نمایش در جشنواره بررسی می شوند و 
فیلم هایی از سراسر ایاالت متحده و جهان به این 

جشنواره ارسال می شوند.

پلتفــرم »گــذار«، نــام پــروژه ای  اســت که بــا تمرکز بر 
معمــاری معاصــر و بــه همــت جمعــی از جوانــان 
دغدغه منــد اصفهــان بــا هــدف بازدیــد، ثبــت و 
مستندنگاری معماری معاصر این شهر پایه گذاری 
شــده اســت.   محمــد آزاد، معمار و فعــال فرهنگی 
گاهی بخشــی و  اظهار کرد: پلتفــرم گذار متمرکز بر آ
مســتندنگاری معماری ارزشــمند پیرامون است 
و در آینــده به توســعه فعالیت هایی مرتبــط با این 
هدف می پردازد. وی در توضیح چیســتی مفهوم 
گذار ادامه داد: گذار پلی اســت میان قدیم و جدید 
گر جامعه بتواند آنها  و با بحران هایی همراه است و ا
را با موفقیت پشت ســر بگذارد، »عصر جدید« آغاز 
می شود. »جامعه در حال گذار« بیانگر ویژگی های 
یــک جامعــه در دوره انتقــال از یــک وضعیــت بــه 
وضعیت دیگر اســت. این معمــار بیان کــرد: از دید 
نظریه پــردازان مکتب کاســیک مدرنیزاســیون، 
جامعه در حال گذار، جامعه ای است در حال انتقال 
از چارچوب ســنت به مدرنیته که جامعه سنتی را 
نقطه مقابل جامعه مدرن توصیف می کنند و حرکت 

از سنت به مدرنیته را امری اجتناب ناپذیر می دانند.
این معمار گفت: وضعیت در حال گذار، وضعیتی 
اســت کــه در آن »خلــل ناپذیــر بــودن« و »تخطــی 
کم مورد شک  ناپذیر دانستن« چارچوب فکری حا
قرار می گیرد. در سال های اخیر گروه های بسیاری 
به بازدید و تحلیل آثار تاریخی و همین طور آثار تازه 
ساخته شده معماری پرداختند که نپرداختن به آثار 
فاخر و واجد ارزش دوره معاصر مابین آنها، ما را به این 

فکر واداشت، به این مهم بپردازیم.
آزاد تصریح کرد: آثار دوره گذار معماری ایران یعنی 
زمان آشنایی و مواجهه ایرانیان با معماری مدرن و 
نحوه برخورد و حل مسئله این دگرگونی، می تواند 
الهام بخش معمــاران کنونــی و آینــده در خلق این 
گونه فضاها باشــد. او با اشــاره به اینکه برنامه های 
بازدید ایــن گــروه بــا حضــور و تحلیــل معمــاران 
دغدغه مند صــورت می پذیرد، خاطرنشــان کرد: 
در هر بازدید حــدود صد نفر متقاضی وجــود دارد. 
ماحصل این پروژه، تحلیل، ثبت مدارک و عکس ها 
است که همه ابتدا در پلتفرم مجازی گذار بارگذاری 

و نهایتا قرار است به صورت یک کتاب منتشر شود.
به دلیل محدودیت های کرونا ظرفیت هر بازدید ۲۰ 
نفر در نظر گرفته شده، اما در برخی بازدیدها گاهی 
حدود ۱۰۰ نفر نیز ثبت نام کردنــد. بازدید کننده ها 
هم افراد مختلفــی چون معماران، دانشــجوهای 
کنین و  رشته های مرتبط، افراد عادی و یا حتی سا

مجاورین آن بنا هستند.
رویــداد و  بــرای شــرکت در ایــن  عاقه منــدان 
گانــه می توانند به  برای هــر بازدیــد بــه شــکل جدا
گــذار و یــا بــه آدرس  پیــج اطاع رســانی ایوان و 

 www.ivangroup.org مراجعه کنند.

راهیابی اثر هنرمند اصفهانی 
به جشنواره بین المللی 

گذار بازشناسی معماری معاصر اصفهان در 

جشنواره

خبر

تهیه کننده فیلم سینمایی "ملخ" از حضور این 
فیلــم در جشــنواره "جنــوب از جنــوب غربــی" 

تگزاس خبر داده است.
گرام  منیژه حکمت با انتشار عکســی در اینستا

خود آورده است:
»فیلــم ســینمایی "ملــخ" بــه کارگردانــی فائــزه 
عزیزخانی، تهیه کنندگی منیژه حکمت و مهشید 
آهنگرانی و پخش بین المللی شــرکت ایرماژ، در 
نخستین نمایش جهانی، در جشنواره "جنوب از 

کران می شود. جنوب غربی" ا
کنــون با  ایــن جشــنواره بــزرگ آمریکایــی که تا
سینمای نوین ایران بیگانه بوده است از بیستم 
تا بیست ونهم اسفند ماه ســال جاری در شهر 

آستین در ایالت تگزاس برگزار می شود.
راهیابــی "ملخ" به این جشــنواره بــزرگ، معتبر 
و تأثیر گــذار می توانــد پنجــره ای جدیــد را روی 

فیلم های مستقل ایرانی بگشاید.
فائزه عزیزخان در دومین فیلم خود، با تیزبینی 
و شوخ طبعی، دختری نویسنده را در مرکز فیلم 
قرار داده است که در شــرف از دست دادن اتاق 
و درآمدی از آن خود است، همان چیزهایی که 

یک نویسنده برای نوشتن به آن نیاز دارد.
"ملــخ" داســتان یــک روز از زندگی هانیــه بــا 
نویســنده ای  اســت،  توســلی  بازی هانیــه 
شکست خورده و عاشق سینما که فیلم نامه ای 
الهام پذیرفته از زندگی خود را برای کارگردانی در 
اختیار دوســت نزدیک خود پگاه، با بازی پگاه 
آهنگرانی قرار داده و در جریان تمرین و روخوانی، 
از قضــاوت همــگان دربــاره شــخصیت اصلــی 

فیلم نامه به امان آمده است.«

فیلم ســینمایی »مرجان« به کارگردانی میاد 
بنی طبــا وارد مرحلــه تولیــد شــده و بــه گفتــه 

کارگردان، این اثر برای زنان ساخته می شود.
میاد بنی طبا که تجربه ساخت آثاری همچون 
»کویرآرام«، »عشق و خون بها« و »رأس و ریس« 
را در کارنامه دارد، حاال به سراغ موضوع خشونت 
علیه زنان رفته و در مقدمات ساخت تازه ترین 
فیلمنامــه خــود بــا نــام »مرجــان« اســت. این 
کارگردان پیش تر آثاری با دغدغه های اجتماعی 
و محیــط زیســتی ماننــد »شــکارگاه« را جلوی 

کران است. دوربین برده که آماده ا
این کارگردان درباره جدیدترین اثر خود گفت: 
با توجه بــه موفقیت فیلــم بلند »آنســوی مه« 
و دریافــت عنــوان بهتریــن فیلــم در جشــنواره 
هوئوســکا اســپانیا، کاری کــه در دســت تولید 
داریم یک کار سینمایی با نام موقف »مرجان« 
است. این کار با دغدغه حمایت از زنان ساخته 
می شود که برای فستیوال های جهانی ارسال 
خواهد شد ضمن اینکه حضور فیلم در جشنواره 
فیلم فجر ســال آینده نیز محتمل خواهد بود. 
ســاخت این کار کامــا خصوصــی و بــا هزینــه 
شخصی است و هیچ حمایتی از ارگان و نهادی 
دریافت نشده. بنی طبا درباره موضوع »مرجان« 
توضیح داد: مشــکات بانوان در خانواده های 
متعصب از دغدغه شخصی من می آید و تاش 
من ســاخت یک اثر مانــدگار و تأثیرگذار اســت و 
امیــدوارم خروجی »مرجــان« نتیجه مطلوبی 

برای جامعه و بانوان داشته باشد.
وی تجربه تولیــد آثــار ســینمایی در اصفهان و 
برخــی شــهرها و اســتان های دیگــر را نیــز دارد، 
اظهــار داشــت: »مرجــان« در اســتان تهــران و 
البــرز جلــوی دوربیــن خواهــد رفــت. پیش تــر 
کار »هیــچ کاره« را در کاشــان و »جدایــی« را در 
شهرستان جرقویه ساختم و کار کردن در جایی 
غیر از تهران ســختی های خــاص خــود را دارد. 
از اســکان گروه تا حمل تجهیزات و دسترســی 
بــه عوامــل و بازیگــران حرفــه ای ســینمایی در 
شهرســتان ها کمتــر اســت. از طرفــی علی رغم 
شور و اشتیاق بیشتر، اما همکاری در استان ها 
و شهرســتان ها کمتر از تهــران اســت. بنی طبا 
کیــد کــرد: در مجموع جای بــه جای ایــران از  تا
لحاظ فرهنگی و لوکیشــنی قابلیت و جذابیت 
ســاخت فیلمی درخور منطقه و فرهنگ دارد. 
کار ســینمایی دیگر به نام »بوژیــن« دارم که دو 
زبانه است و در کردستان جلوی دوربین خواهد 
رفــت. امیــدوارم ســال آینــده مقدمــات تولید 
آن کار را فراهــم کنم. این کارگــردان با اشــاره به 
دشواری های فیلمسازی مستقل در ایران تاکید 
کرد: فیلمسازان مستقل نیاز به حمایت از سوی 
ارگان ها و نهادها، بخش خصوصی و همکاران 
دارند. این روزها فضای تولید در سینما به دلیل 
افزایش دستمزدها سخت شده و فیلمسازان 
مستقل برای تهیه بودجه مورد نیاز برای تولید 
یک فیلم با ســختی مواجه و یک اثر به سختی 
تولید می شــود. امیدوارم از این پــس اتفاقی در 
نظام سینمایی کشور رخ دهد و امتیازی برای 

فیلمسازان مستقل قائل شوند.

فیلم سینمایی "ملخ" 
به آمریکا می رود

»مرجان«، 
فیلمی برای زنان

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۸۵۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ هیات یک آقای محمد رجب سرباز به شناسنامه 
و کدملی ۱۲۷۰۹۵۹۶۹۷ صادره اصفهان فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۱۹/۳۰ 
ک شمال  ک شماره ۳۵۶ فرعی از ۱۴۸۷۴ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما مترمربع از پا
اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و استشهادیه محلی مع الواسطه از مالکیت مرتضی قدوسی و باقرآقا بابا 
گذار گردید. لذا به منظور  خنجری بالسویه موضوع سند انتقال ۲۱۷۷۴ مورخ ۴۹/۱/۱۸ دفتر ۳۶ اصفهان وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند  اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به  مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ - رییس اداره 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۲۵۲۵ / م الف ثبت اسناد و اما

گهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  آ
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 مفروزی متقاضی 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض  صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی 
بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت 
انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 
خ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹  مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۲۱۱۱ مور
حسین مهرعلیان فرزند محمود بشماره شناسنامه ۳۴ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۹۰۱۸۴۳۷۲ در 
ک ۳۱ واقع در بخش ۱۸ ثبت  ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پا
اصفهان به مساحت ۹۱۶/۵ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۴، 
ک شرق اصفهان مهدی صادقی  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ - رییس منطقه ثبت اسناد و اما

وصفی - ۱۲۸۲۴۸۸ / م الف

گهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  آ
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 مفروزی متقاضی 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند  صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح 

دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۳۸۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ طاهره سرتاج فرزند 
حسین بشماره شناسنامه ۷۰۳ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۸۷۸۷۹۸۲۹ در ششدانگ یکباب خانه 
ک ۱ واقع در بخش ۱۸ ثبت اصفهان به مساحت ۷۸/۲۸ مترمربع.  احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پا
خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی شاپور ایروانی. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۴، 
ک شرق اصفهان مهدی صادقی  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ - رییس منطقه ثبت اسناد و اما

وصفی - ۱۲۸۲۴۶۸ / م الف

گهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  آ
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 مفروزی متقاضی 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند  صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح 
دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۳۸۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ مرتضی آقامیری 
اصفهانی فرزند عبدالحسین بشماره شناسنامه ۵۵۳۱۷ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۸۱۶۵۰۱۹۶ در 
ک ۱۰۵۱۰ فرعی از اصلی ۱۵۱۹۰ واقع  ششدانگ یکباب ساختمان احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پا
در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۲۰۰/۹۴ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: 
ک شرق اصفهان  ۱۴۰۰/۱۲/۰۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ - رییس منطقه ثبت اسناد و اما

مهدی صادقی وصفی - ۱۲۸۲۳۹۶ / م الف

گهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آ
شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۷۹۹۵، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۸، جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
کنندگان زیر در وقت مقرر/ ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با حضور امضا
فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کاسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۸۸۵ مربوط به تقاضای آقای/

ک شماره فرعی از  خانم اصغر جوان بخت مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پا
اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و ماحظه 
تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی 
را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات 
ضمیمه به موجب سند صفحه ۱۵۲ دفتر جلد ۴۹۰ و ثبت ۱۰۶۴۹۰ و ماحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک 
از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم اصغر  کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بامناز
جوان بخت به شناسنامه شماره ۱۴۴۱۲ کدملی ۱۱۴۰۱۴۲۸۷۹ صادره فرزند کرم در ششدانگ یکباب خانه 

ک شماره ۳۲۸۲ فرعی از ۸۷ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت  به مساحت ۱۲۳/۱۷ مترمربع پا
ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول های ۲/۵۵ متر و ۷/۹۳ 
ک ثبتی ۸۷/۱۶۴۴/۱، شرقا به طول های ۵/۸۷ متر و ۴/۰۵ متر درب و دیواریست  متر دیواریست به دیوار پا
ک  کی با خانه پا به کوچه بن بست، جنوبا به طول های ۶/۵۱ متر و ۵/۴۹ متر به طور مورب دیواریست اشترا
ک ثبتی ۸۷/۳۲۸۲ باقیمانده،  کی با خانه پا ثبتی ۸۷/۱۶۴۶، غربا به طول ۱۱/۴۳ متر دیواریست اشترا
حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
ک وفق مقررات پس از طی تشریفات  رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرابی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و اما
ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت 
ک خمینی شهر  اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ - رییس اداره ثبت اسناد و اما

سیدامیرحسین حسن زاده - ۱۲۸۰۹۰۵ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
گهی  ک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ مشخصات متقاضیان و اما
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 
ک محل تسلیم و پس از  گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و اما از تاریخ انتشار اولین آ
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
رای شماره ۲۵۶۳مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ خانم فرزانه کافی موسوی نجف آبادی فرزند سیدحسن ششدانگ 
ک ثبتی شماره ۴۱۳ اصلی واقع در قطعه۱۰ نجف آباد  یکبابخانه  به مساحت ۱۳۵/۶۷ مترمربع قسمتی از پا
واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی طبق سند رسمی ۵۷۵۳۱، ۹۸/۰۹/۲۳ دفترخانه ۱۷۹ 
نجف آباد مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسی - ۱۲۸۳۰۰۸ / م الف

رای اصالحی
شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۸۰۹۸، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۱، جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
کنندگان زیر در وقت مقرر/ ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با حضور امضا
فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کاسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۸۴۳ مربوط به تقاضای آقای/
ک اصلی  ک شماره فرعی از پا خانم کرمعلی جعفری مبنی بر صدور سند مالکیت ششدانگ قسمتی از پا
تحت بررسی است. پس از مطالعه پرونده و ماحظه سوابق مشخص شد در رای صادره اشتباهاتی به شرح 
زیر صورت گرفته است. رای اصاحی: حدود به شرح زیر اصاح میگردد: شماال به طول ۹/۶۰ متر و ۳/۳۰ متر 
ک ۱۱۹/۴۸۴، شرقا به طول های ۴ متر و ۲۱/۲۰ متر دیواریست به جوی، جنوبا به طول  کی با پا دیوار اشترا
۷/۶۵ متر دیواریست به جوی، غربا به طول ۲۸ متر دیوار و درب است به گذر، همچنین مساحت ۲۴۹/۴۱ 
متر میباشد. باتوجه به مفاد گزارش کارشناس و باعنایت به اینکه طبق گزارش رای هیات تاکنون اجرا نشده لذا 
مفاد رای صادر به شرح زیر اصاح می گردد رای صادره قبلی بارعایت اصاحات فوق قابل اجرا می باشد. رییس 

ک خمینی شهر سیدامیرحسین حسن زاده - ۱۲۸۳۱۵۵ / م الف اداره ثبت اسناد و اما

آگهی

خبر

فیلم و سریال



سال پنجم - شماره 1۳۶۰

چهارشنبه  ۴  اسفند 1۴۰۰ - 21 رجب 1۴۴۳

ورزش6 2۳ فوریه     2۰22
چرخابی: سپاهان امتیاز از دست بدهد، به کورس قهرمانی نمی رسد 

ذوب آهن زمانی غول کشی می کرد
کارشناس فوتبال کشورمان گفت: 
ذوب آهن و سپاهان هر دو در زدن 
ضربات نهایــی با مشــکل مواجه 
هســتند و باید ســریع تر آن را رفع کنند تــا وارد بحران 
نشوند، سپاهان هر امتیاز که از دست بدهد از کورس 
قهرمانــی فاصلــه می گیــرد و ذوب آهــن دوبــاره وارد 

وضعیت بحرانی می شود.
حسین چرخابی در خصوص بازی اخیر ذوب آهن در 
مقابل پیکان، اظهار کرد: در ابتدا باید بگویم که به هیچ 
عنوان در خصوص مسائل داوری این بازی صحبت 
نمی کنم، چرا که اعتقاد دارم هر کسی باید در حیطه 
تخصص خود فعالیت و صحبت کند، حساسیت های 
خارج از بازی دوتیم، در بازی آن ها اثر منفی داشــت 
تا جایی که به نیمکت نیز منتقــل و بازی را بــرای دو 

باشگاه به نوعی بازی فینال گونه کرده بود.
وی افزود: ذوب آهن به طور کلی یک سری مشکات 
از فصل قبل داشت که هنوز هم ادامه دارد، هرچند در 
مجموع بازی های این تیم بهتر شده است، اما در بازی 

مقابل پیکان دوباره مشاهده شد.
پیش از این در مورد ساختار دفاعی ذوب آهن خیلی 
صحبت کردم و گفته ام که ساختار دفاعی ذوب آهن 
خیلی ضعیف عمل می کند و در دفاع خطی و فردی 
عملکرد ضعیفی دارند. با آمدن مهدی تارتار، کمی این 
مسائل حل شــد، جدای از ۱۰ نفره شدن تیم و سایر 
مســائل و حواشــی بازی، به عنــوان یک کارشــناس 
معتقدم نمی توان چشم را به روی ضعف بسیار بزرگ 

دفاع تیم ذوب آهن و دروازه بان تیم بست.
        ذوب آهن تکلیفش را با فوتبال اصفهان 

مشخص کند
پیشکسوت فوتبال کشورمان ادامه داد: درباره گل 
گــر دروازه بان تیم فقــط در جای  اول بایــد گفت کــه ا
درست ایستاده بود، توپ به او برخورد می کرد و حتی 

نیاز به عکس العمل نداشت و توپ گل نمی شد، گل 
خوردن از زاویه بسیار بســته ۱۰ درجه ای که ایجاد 
شده بود، جای تأمل دارد. این گونه گل خوردن 

در چنین بازی هایی  اثر منفی روی تیم می گذارد، 
البتــه در هــر دو گل، دفــاع تیــم، مهاجمــان را 

اســکورت کرده تا توپ منجر به گل شــود. در 
گر دخالت این گونه نداشته باشند،  حالی که ا

بهتر اســت و در این شــرایط دروازه بان تکلیف 
خــود را می دانــد. مدافعان ذوب آهــن به نوعی 
مهاجمان را اسکورت می کنند، پا به پای مهاجم 

می آیند تا شوت بزنند.
وی تصریح کرد: این مسائل را باید از نظر فنی در نظر 
گرفت، ضربه نهایــی زدن در فوتبال یک هنر اســت، 
در فوتبال دنیا همیشــه گلزنــان را به عنــوان برترین 
بازیکن انتخاب می کنند، بین رونالدو، مسی و رابرت 
لواندوفســکی توپ طا می چرخــد. دلیل اینکه چرا 
برای اینها ارزش قائل هستند، گلزن بودن آن ها است 
و اینکه گل زدن کار سختی است و نیاز به تمرین زیاد 
دارد. نبایــد بگوییــم خوب بــازی کردیــم، موقعیت 
داشــتیم، تیم حریــف اســتفاده کــرده و ما اســتفاده 

نکردیم، بلکه این تیم حریف است که توانسته ضربه 
آخر را خوب بزند.

کید بر اینکه که باشــگاه ذوب آهن باید  چرخابی با تا
تکلیف خــود را بــا فوتبــال اصفهان مشــخص کند، 
اضافه کرد: در اینجا در مورد باشگاه ذوب آهن صحبت 
می کنیم، نه باشــگاه هایی که مدتی هســتند و بعد 
نیستند، ذوب آهنی که نایب قهرمان آسیا و قهرمان 
جام حذفی شده و نائب قهرمانی در کارنامه دارد، یک 
باشگاه و تیم ریشه دار محسوب می شود که همیشه 

در جمع مدعیان است.
        ذوب آهن غول کش

وی ادامــه داد: ذوب آهــن تیــم غول کــش 
و  اســتقال  تیم هــای  بــوده، 

پرسپولیس زمانی که با ذوب آهن 
بازی داشــتند، می ترسیدند.  

کــه  اســت  ضرب الَمثلــی 
می گوید: هرچه پول بدهید، 
همــان قــدر آش می خورید. 
بودجــه ذوب آهــن چقــدر 

اســت؟ آیا با بودجه تیم های 
دیگــر لیــگ برابــری می کنــد؟ 

فــوالد  به انــدازه  ذوب آهــن 
خوزستان برای فوتبالش 

هزینه نمی کنــد، همه می داننــد کــه ذوب آهن یک 
مهاجم نــوک حملــه فرصت طلــب و باهــوش، یک 
دروازه بــان شــش دانگ و یــک مدافع خــوب کاربلد 
می خواهد و با رفتن حدادی فر نیز نیاز به یک هافبک 
گــر چهار بازیکن  خاق و بازی ســاز مثل او نیاز دارد. ا

طراز اول گرفته بود می توانست تیمش را جمع کند.
این کارشناس فوتبال خاطرنشان کرد: مقصر را کسانی 
می دانم که سرمایه گذار هستند و در مورد بودجه تیم 
تصمیم گیری می کنند و ربطی به مربی ندارد، مربی 
به اندازه بودجه ای که برای او درنظر گرفته اند، بازیکن 

می گیرد. تارتار به خوبی نقاط ضعف تیمش را می داند 
که باید مهاجم و دروازه بان خوب برای تیمش بگیرد.

وی تصریح کرد: ذوب آهن در این فصل باید هر گونه 
که می تواند تیــم را در لیــگ حفظ و برای ســال آینده 
برنامه ریزی کنند که هدفشان از حضور در لیگ برتر 
چیســت؟ آیا صرف حضــور در لیگ برتر هــدف آن ها 
اســت و یا حضــور در جمع مدعیــان و گرفتن ســکو و 
سهیمه آسیایی؟  این نکته را در نظر داشته باشیم، 
تیمی که بــه بازی های آســیایی راه پیــدا می کند، به 
نوعی درآمدزا است. سرمایه گذاری خوب و حضور در 
مسابقات آسیایی اعتبار برای فوتبال اصفهان، ایران 

و آسیا است.
        سپاهان و هوادار، فوتبال 

بدون موقعیت  
چرخابی در خصوص وضعیت 
ســپاهان نیز گفت: سپاهان 
کمی اسیر اتفاقات حاشیه ای 
شده است. این تیم با وجود 
داشــتن بازیکنــان بســیار 
خوب، اما نمی تواند در همه 
بازی ها بــرای رســیدن به گل 
عملکرد موفقی داشــته باشد. 
بازی های سپاهان را 

که بررسی می کنیم می بینیم آن ها در کارهای تدافعی 
برنامه های منظمی دارند، حفظ توپ  خوبی انجام 
می دهند و با استراتژی تا دروازه رقبا پیش می روند، 
اما در زدن ضربه آخر بسیار ضعیف عمل می کنند. این 
موضوع باعث شده تا امتیازات بسیار مهمی از دست 
سپاهان خارج شود و متأســفانه فاصله اش با صدر 

جدول به ۱۱ امتیاز برسد.
وی ادامــه داد: ســپاهان هرچقــدر اختافــش از نظر 
امتیازی با صدر جدول بیشتر شــود، درصد شانس 
قهرمانــی اش کــم می شــود، البته هنوز هم شــانس 

برای برگشــت به کورس قهرمانی دارد. ســپاهان نیز 
مشکاتی از قبل دارد که هنوز هم کم نشده و بیشتر 
در زمینه گلزنی است. ســپاهان بر خاف ذوب آهن 
عاوه بر بازیکنان خوب و با کیفیتی که در اختیار دارد، 
از مهاجمان بسیار خوبی برخوردار است. سپاهان در 

زدن ضربات نهایی مشکل دارد.
مربی سابق سپاهان با بیان اینکه دو تیم سپاهان و 
هوادار بازی خوب و با کیفتی به نمایش نگذاشتند، 
افزود: در مجموع بازی، دو تیم دو موقعیت داشتند 
که نتوانســتند از آن اســتفاده کنند، یک موقعیت از 
ارسال نورافکن برای حسینی که دروازه بان هوادار هم 
درون دروازه نبود و حسینی به جای اینکه ضربه سر را 
زمینی بزند آن را رو به باال زد و یک موقعیت تک به تک 

نیز برای هوادار که مظاهری مانع گلزنی آن ها شد.
کیــد کــرد: در کل مســابقات، ســپاهان از نظر  وی تأ
فوتبالی عملکــرد خوبــی دارد و بازی هــای خوبی به 
نمایش می گــذارد، امــا هــر دو تیــم در ضربــات آخر با 
مشکل مواجه هســتند که این مســئله می تواند دو 
دلیل داشــته باشــد؛ یا بازیکن گل زن نداریم که این 
موضوع با وجود سجاد شهباززاده و شهریار مغانلو در 
مورد ســپاهان بر خاف ذوب آهن صدق نمی کند و 
یا اینکه در تمرینات با مشکل مواجه هستیم،  در مورد 
سپاهان من ایراد را از محرم نویدکیا نمی بینم، اعتقاد 
دارم بــا توجــه به خصوصیــات اخاقی برجســته ای 
کــه دارد، هیــچ اختافی با بازیکنــان تیمش نــدارد و 
همین ارتباط خوب موجب شده آنها با تمام توان در 
خدمت تیم باشند، اما چون تمرین دهنده سپاهان 
نتوانســته در برنامه هــای تهاجمی بازیکنــان را در 
وضعیت مناســبی قرار دهد، سپاهانی ها با مشکل 
برخوردند و به نتایج مطلوب و مورد انتظارشان دست 

پیدا نکرده اند.
        دو تیم به دنبال ۳ امتیاز دربی

کارشــناس فوتبال کشــورمان در خصوص دربی روز 
چهارشــنبه دو تیم اصفهان، گفت: معموال در ایران 
به دربی ها تک بازی می گوییم که شرایط خاص خود 
را دارد. خوشبختانه دربی های اصفهان همیشه زیبا 
گرپســند بوده اســت. در اصفهان هستند  و تماشا
افرادی کــه ذوب آهــن و ســپاهان را بــه یک اندازه 
دوســت دارنــد. بایــد شــرایط بــه گونه ای باشــد 
که این افراد بتوانند از فوتبالی که دو تیم به نمایش 
گذاشــته می شــود، لــذت ببرنــد، البتــه برخــی 
هــواداران متعصب تیم ها بــه زیبایی بــازی کاری 

ندارند و تنها به دنبال نتیجه هستند.
چرخابــی افــزود: هیــچ زمانی بــه دنبــال پیش بینی 
نبوده ام، به خصوص در فوتبال کشــورمان که هیچ 
چیزی قابل پیش بینی نیست، اما قطعا دوست دارم 
مسابقه زیبا و جذابی باشد و امیدوارم که بازی برنده 
که در صورت تساوی یک امتیاز به  داشته باشد، چرا
حساب دیگر تیم ها واریز می شــود. شاید روی کاغذ 
شرایط سپاهان بهتر از ذوب آهن باشد، اما باید بدانیم 
تیم برنده در جریان مسابقه مشــخص می شود تا با 

پیش بینی و روی کاغذ.

خبر

مقامات فوتبال قطر برای برگزاری هرچه باشکوه تر 
رقابت های جــام جهانــی از همین حاال مشــغول 
تــدارک هســتند و می خواهنــد در روز افتتاحیــه 
بیشترین تعداد ستارگان بازنشسته فوتبال جهان 
را در استادیوم گرد هم جمع کنند.  آنها از مدت ها 
قبــل مشــغول برنامه ریــزی برای ایــن پــروژه بزرگ 
هستند و فهرست بلندی از این نفرات تهیه کرده اند 
که نام چند بازیکن بزرگ ایرانی هم در آن به چشــم 
می خورد.  علی دایی و مهدی مهدوی کیا از جمله 
میهمانان مدنظر قطری ها هستند که به احتمال 
گران ویژه مراسم و جدال  فراوان تحت عنوان تماشا
افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۲ به دوحه دعوت خواهند 
شــد.  براســاس اعــام ســایت های عربــی، بــزرگان 
دیگــری همچــون گواردیــوال، بکن باوئــر، کونتــه، 

پائولو مالدینــی، ژاوی و... هم در زمــره چهره های 
سرشناسی محسوب می شوند که پاییز سال آینده 
هنگام افتتاح این جامعه جهانی در ورزشگاه حضور 
خواهند داشــت و میهمــان ویــژه عوامل برگــزاری 

تورنمنت مذکور تلقی خواهند شد.

تقابل سپاهان و ذوب آهن در هفته نوزدهم لیگ برتر 
امروز چهارم اسفندماه، یکی از مهم ترین تقابل های 

تاریخ این دو باشگاه به شمار می رود.
تســاوی طایی پوشــان اصفهانــی در ورزشــگاه 
دســتگردی تهــران باعث شــد تــا فاصلــه امتیازی 
گردان نویدکیا با صدر جدول به ۱۱ امتیاز برسد  شــا
و ســپاهانی ها برای تصاحب رتبــه دوم جدول هم 
به ۸ امتیاز نیاز داشته باشند و از آن سو فاصله شان 
با تیم چهارم جدول به ۳ امتیاز کاهش پیدا کرد تا 
روند سینوسی سپاهان در لیگ بیست و یکم باعث 
دوری آن هــا از جام قهرمانی شــود. مســئله ای که 
محرم نویدکیا هم بعد از بازی به آن اشــاره داشت و 
حاال طایی پوشان بعد از تســاوی بیرون از خانه، 
در هفته نوزدهم باید در ورزشگاه نقش جهان دربی 
اصفهان را برگزار کنند؛ آن هم در شــرایطی که دیگر 
حریف اصفهانی هم در وضعیت بحرانی قرار دارد و 

کام در کسب پیروزی بوده است! ۵ هفته متوالی نا
بــازی رفت بــه ســود ذوب آهــن بــه اتمام رســیده و 
گردان نویدکیا با انگیزه انتقام باخــت دور رفت  شــا
و بهبود موقعیت خــود در جمع مدعیان لیگ برتر 

و حفظ جایگاه ســومی و امیدوار به کاهش فاصله 
با صدر، پا به دربــی اصفهان می گذراند و آن ســوی 
میدان ذوبی ها برای فرار از جمع تیم های فانوس به 
دســت لیگ و پایان دادن به روزهای بحرانی راهی 
جز کســب ۳ امتیاز ندارنــد. با این وصــف و با توجه 
به نیاز مبرم دو تیم به کســب ۳ امتیاز، دربی آینده 
اصفهان که امروز چهارشنبه از ساعت ۱۵ در ورزشگاه 
نقش جهان برگزار می شــود، یکی از حســاس ترین 
دربی های تاریخ فوتبال اصفهان اســت و باید دید 
کدام تیم برنده از این مسابقه بیرون می آید، چرا که 
تساوی به درد هیچکدام از دو تیم در کورس قهرمانی 
و کورس تیم های فانوس به دست لیگ نمی خورد.

هفتادمین دربی اصفهان درحالی برگزار می شــود 
که پیــروزی هریــک از دو تیــم، رکوردهــای جالبی را 
رقم می زند. ذوب آهن و سپاهان دو قطب فوتبال 
کنــون ۶۹ بــار در دیدارهــای  اصفهــان و ایــران تا
رسمی برابر یکدیگر قرار گرفته اند که ۲۶ بار سپاهان 
و ۱۹ بار ذوب آهن پیــروزی را به نام خود ثبت کرده ؛ 

ضمن اینکه ۲۴ دیدار نیز با نتیجه تساوی به پایان 
رسیده است. از ۶۹ رویارویی دو تیم، ۴۱ بازی مربوط 
به رقابت های لیگ برتر اســت کــه از ایــن ۴۱ بازی، 
ســپاهان ۱۹ برد و ذوب آهن ۱۲ بــرد در کارنامه دارد 
و ۱۰ بازی با نتیجه تســاوی به پایان رســیده است. 
بدین ترتیب ســپاهان در صورت پیروزی در دیدار 
امروز)چهارشنبه( به برد بیســتم خود در لیگ برتر 
برابر ذوب آهن می رسد. از سوی دیگر ذوب آهن در 
صورت پیروزی در دربی می تواند سپاهان را در این 
فصل دبل کرده و رفت و برگشت این تیم را شکست 
داده باشد. در همه دربی های رسمی قبلی ۱۴۳ گل 
به ثمر رسیده است که سپاهان ۸۰ گل و ذوب آهن 

۶۳ گل به ثمر رسانده اند.

حــدود ۵۰ نفر از ورزشــکاران هیئت موتورســواری و 
اتومبیلرانی اســتان اصفهان روبه روی فدراسیون 
موتورسواری و اتومبیلرانی تجمع کردند. حدود ۵۰ 
نفر از ورزشکاران هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی 
اســتان اصفهان مقابل فدراســیون موتورســواری 
و اتومبیلرانــی تجمع کردنــد و با بنرهایی کــه روی 
آن نوشــته شــده بــود »رانــت، اختــاس، زورگویی 
راهبردهای فدراسیون موتورســواری کشور، آقای 
دکتر ســجادی به داد ورزشــکاران این فدراســیون 
برس« اعتراض خود را به گوش مسئوالن رساندند. 
اعتراض ایــن ورزشــکاران نســبت به صادر نشــدن 
حکــم حســینی بــه عنــوان سرپرســت هیئــت 
موتورسواری و اتومبیلرانی استان اصفهان و فروش 
سهمیه ورزشــکاران اســت. اصغر مکتوبیان، یکی 
از ورزشــکارانی کــه بــه عنــوان معتــرض روبــه روی 
فدراسیون حضور دارد، در رابطه با این تجمع اظهار 
کرد: حــدود دو ماه اســت که با فدراســیون مکاتبه 

می کنیم تا حکــم حســینی را به عنوان سرپرســت 
هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان اصفهان 
صادر کنند، اما ناظمی، رئیس فدراسیون از این کار 
خود داری و به صورت سلیقه ای عمل می کند. این 
ورزشکار ادامه داد: فدراسیون سهمیه ورزشی ما را در 
بازار آزاد فروخته است؛ از مسئوالن درخواست داریم 
رسیدگی کنند؛ زیرا هیچ رسیدگی صورت نمی گیرد. 
حدود ۱۰۰ نفر از ورزشکاران امضا جمع کردیم و به وزیر 
هم نامه زدیم تا تکلیفمان مشخص شود، اما کسی 

جوابگو نبود و ما هم تجمع کردیم.

تیم االهلی در روز اخــراج مدافع ایرانــی اش ۸ گل از 
السد دریافت کرد. به گزارش فوتبالی، در نخستین 
بازی هفته نوزدهم لیگ ستارگان قطر االهلی ۸ بر ۲ از 

السد شکست خورد. محمدحسین کنعانی زادگان 
بازیکن خــط دفاعی االهلــی دقیقه ۲۳ بــا دریافت 

کارت قرمز از زمین اخراج شد.
کرم عفیــف )۱۰(، حســن الهیدوس  ۸ گل الســد را ا
)۲۹(، بوعام خوخی )۳۳(، سانتی کاسورال )۳۶(، 
بغداد بونجاح )۴۳(، آندره آیف )۶۲ و ۹۰( و یوســف 
عبدالرزاق )۷۷( زدند. برای االهلی نیز عبدالراشد عمر 

)۵۱( و السید دوکالی )۶۱( گلزنی کردند.
الســد با ایــن پیــروزی ۵۲ امتیــازی شــد و بــرای 
شــانزدهمین بار به عنــوان قهرمانــی در لیگ قطر 

دست یافت.

کیا میهمانان ویژه جام جهانی علی دایی و مهدی مهدوی  

خبر

شرایط سخت سپاهان و ذوب آهن 
در حساس ترین دربی اصفهان

آمار و ارقام دربی اصفهان؛

سپاهان به برد بیستم می رسد 
یا ذوب آهن دبل می کند؟

تجمع ورزشکاران موتورسواری 
و اتومبیلرانی این بار مقابل فدراسیون

قهرمانی زودهنگام السد با شکست سنگین االهلی

 مدافع ایرانی اخراج شد

خبر

تنها نماینده استان اصفهان مقتدرانه  به  مرحله 
نهایی و هشــت تیــم برتر لیــگ مناطق کشــور 

راه یافت.

ملــی  تیــم   رســانه ای  مدیــر  و  سرپرســت 
فوتبال ایران از سمت خود کنار رفتند و قرار است 

جایگزینانشان در روزهای آتی انتخاب شود.
پس از اینکه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ۱۶ 
عضو کارمند فدراسیون را که عزیزی خادم روی 
کار آورده بود، برکنار کردند، مجتبی خورشیدی 
هم که توســط شــهاب الدین عزیزی خــادم به 
عنوان سرپرســت تیم ملــی فوتبال کشــورمان 
انتخــاب شــده بــود، بعــد از جدایــی وی از 

فدراسیون کارش با تیم ملی به پایان رسید.
مســئوالن فدراســیون در تــدارک انتخــاب 
سرپرســت جدید برای تیم ملی هستند و طی 
روزهای آینده فردی جدید را به عنوان مدیر تیم 
ملی انتخاب خواهند کرد تا برنامه های سفر به 
کره جنوبی را آغاز کند. محمودرضا رضایی مدیر 
رسانه ای تیم ملی فوتبال نیز از این تیم جدا شده 
و قرار است به زودی مدیر رسانه ای جدید تیم 

ملی انتخاب و معرفی شود.

الهام هاشمی سرمربی ســابق تیم  ملی تفنگ 
کشــورمان بــا امضــای قــراردادی به صــورت 

رسمی سکاندار تیم  ملی تفنگ دانمارک شد.
الهام هاشمی که پیش از این سرمربی تیم ملی 
تفنگ بادی زنان ایــران در المپیک ۲۰۲۰ توکیو 
بــود، حــاال به عنــوان جدیدتریــن مربــی زنــان 

لژیونر ایران شناخته می شود.
بر اساس قراردادی از ماه فوریه ۲۰۲۲ تا المپیک 
پاریس الهام هاشمی، هدایت تیم ملی تفنگ 
بادی زنــان و مردان کشــور دانمــارک را برعهده 

خواهد داشت.
هاشــمی از اول فوریــه بــه صــورت آنایــن و از 
شانزدهم ماه فوریه به صورت حضوری کار خود را 
در سمت سرمربیگری دانمارک آغاز کرده است.

هاشــمی چند ماه گذشــته گفتــه بــود قطعا با 
شرایط موجود قصد ادامه همکاری با فدراسیون 
را ندارم. شــرایطی کــه حدود دو ســال پیش به 
خاطر آن اســتعفا کردم و پذیرفته نشــد، ســال 
گذشته به همان دالیل حاضر به تمدید قرارداد 
نبودم که بــا وســاطت و قول حمایــت مدیران 
ارشــد ورزش کشــور پذیرفتــم فقط تــا المپیک 

بمانم.
او حــاال دور از ایــران و در اروپــا در منصــب 
سرمربیگری تیم ملی تفنگ بادی زنان و مردان 
دانمارک بــه فعالیت حرفــه ای خــودش ادامه 

خواهد داد.

در جریان مسابقات لیگ برتر هندبال مردان 
تیــم صدرنشــین شــهید شــاملی کازرون در 
دقایق پایانــی توانســت مقابــل ذوب آهن به 

برتری برسد.
در جریان مرحله اول دور برگشــت مســابقات 
لیگ برتر هندبال مردان تیم  صدرنشین شهید 
شاملی کازرون مقابل تیم ذوب آهن به میدان 

رفت. 
ذوب آهــن کــه در رده ســوم جــدول قــرار دارد 
در نیمه اول پیروز میدان شــد و این برتری را تا 
دقایق پایانی نیمــه دوم هم حفظ کــرد اما در 
چند دقیقه پایانی این دیدار به تساوی رسید. 

در نهایت تیم صدرنشین شاملی توانست این 
بازی را با نتیجــه ۲۹ بر ۲۷ به ســود خود پایان 
کنون در هر ۱۲ بازی این  دهد. شاملی کازرون تا

دور از مسابقات به برتری رسیده است.
 این دیدار در تاالر هندبال فدراسیون هندبال 
برگزار شد و از شبکه ورزش نیز به روی آنتن رفت.
مرحله نخست دور برگشت لیگ برتر هندبال 
باشگاه های کشور از ۲۸ بهمن در تاالر هندبال 
فدراسیون شروع شده و سوم اسفند به پایان 

می رسد. 

تیم فوتسال امیدقهرمان
 سازان نارین نایین 

کار سرپرست  پایان 
و مدیر رسانه ای 
تیم  ملی فوتبال

 الهام هاشمی سرمربی 
تیم  ملی تفنگ دانمارک شد

شکست ذوب آهن مقابل 
تیم صدرنشین در 

دقایق پایانی لیگ برتر
 هندبال مردان 

 کنفدراســیون فوتبال آســیا شــرایط جدید پزشکی 
را برای مســابقات لیگ قهرمانان آسیا در نظر گرفته 
اســت که عدم انجــام آن، محرومیت بازیکنــان را در 

پی خواهد داشت.
مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا از ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ و مرحله گروهی این 

بازی ها روز ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ آغاز می شود.
کنفدراسیون فوتبال آسیا در تازه ترین تصمیم خود سخت گیری های 

پزشکی را برای جلوگیری از ایســت قلبی بازیکنان در زمین در نظر دارد و 
باشگاه ها موظف هستند بازیکنان خود را قبل از اعزام به لیگ قهرمانان 

مورد ارزیابی پزشکی PCMA قرار بدهند.
این خبری است که روزنامه »االقتصادیه« عربستان اعام کرده است. 
بر این اســاس، کمیته پزشــکی کنفدراســیون فوتبال آســیا تایید کرده 
است که هر بازیکنی از تیم های شرکت کننده در لیگ قهرمانان آسیا که 
باشگاهش ۳۰ روز قبل از اولین بازی تیم، ارزیابی پزشکی PCMA را ارائه 

نکند، حذف می کند.
این آزمایشات پزشکی شامل آزمایشات قلبی، آزمایش خون و معاینات 

کلی دندانپزشکی است.
این ارزیابی پزشکی توسط مرکز ارزیابی و تحقیقات پزشکی فیفا انجام 

می شود و برای همه بازیکنان و حتی داوران نیز اجباری است.
ارزیابی پزشکی PCMA قبل از مسابقات با هدف شناسایی عوامل خطر 
بالقوه سامتی انجام می شود؛ با تمرکز بر بیماری های قلبی که ممکن 

گهانی شود. است باعث مرگ نا
به نوشته االقتصادیه، هر بازیکنی که مدارک مورد نیاز خود را ارائه ندهد، 
حق ثبت نام در لیگ قهرمانان آسیا را نخواهد داشــت و از این رقابت ها 

محروم می شود.
همچنین کمیته پزشکی فدراسیون با صاحدید خود می تواند هر گونه 
ارزیابی پزشــکی دیگری از بازیکن شــرکت کننــده را درخواســت کند اما 

هزینه این تست تکمیلی بر عهده AFC است.
سخت گیری های کنفدراسیون آســیا برای لیگ قهرمانان تنها منوط 
به مسائل پزشکی نیست. همچنین اعام شد که هر بازیکن و مربی در 
صورت غیبت در نشست های خبری در لیگ قهرمانان آسیا ۱۰ هزار دالر 

جریمه خواهد شد.
فوالد خوزستان و سپاهان اصفهان دو نماینده ایران در لیگ قهرمانان 

۲۰۲۲ آسیا هستند.

قابل توجه سپاهان و فوالد؛ 

سخت گیری پزشکی AFC برای لیگ قهرمانان آسیا

خبر

ملی پــوش اســکی آلپاین ایــران کــه تســت 
دوپینگ وی در بازی های المپیک زمستانی 
۲۰۲۲ پکن مثبت شده بود، با درج پستی در 

فضای مجازی از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد.
بیســت وچهارمین دوره بازی هــای المپیــک زمســتانی بــا 
صدرنشــینی نروژ در جدول رده بندی مدال ها به پایان رســید. 
در ایــن دوره از بازی ها ایــران بــا ســه نماینــده حضور داشــت که 
عملکرد آنان چشمگیر نبود. یکی از نمایندگان ایران در بازی های 
المپیک زمستانی ۲۰۲۲ حسین ساوه شمشکی بود که به خاطر 

مثبت شدن نمونه دوپینگ از دهکده بازی ها اخراج شد.
ساوه شمشکی که سابقه حضور در دو المپیک زمستانی ۲۰۱۰ و 
۲۰۱۴ را در کارنامه دارد با انتشار پستی در فضای مجازی رسما از 
دنیای قهرمانی خداحافظی کرد. پرچمدار ایران در بازی های 

المپیک زمستانی ۲۰۲۲ پکن در بخشی از متن خداحافظی خود 
نوشت: اسکی با همه خوبی ها و بدی هایش برای من تمام شد. 
زندگی ورزشی و قهرمانی روزی شروع و یک روز هم تمام می شود. 
چند سال هر چه بر من گذشت تحمل کردم که خوب تمامش 
کنم اما انگار قرار بود اینجای زندگی ام با بقیه فرق کند. می خواستم 

بعد از مانش دوم اسالوم خداحافظی کنم اما….
وی در پایان متن خداحافظی خود نوشــت: داشتم به این فکر 
می کردم که ای کاش ســیدعبدی افتخاری رئیس فدراســیون 
کنون این داستان ها  می شد و اجازه مسابقه به من نمی داد تا ا
گر در این اتفاقی کــه افتاد من مقصــرم که معذرت  را نداشــتم. ا

گر نه.... می خواهم و تاوانش را هم می دهم اما ا
این خداحافظی در حالی است که هنوز فدراسیون جهانی میزان 
محرومیت وی به خاطر استفاده از مواد نیروزا را اعام نکرده است.

خداحافظی ساوه شمشکی از دنیای قهرمانی

خبر



سال پنجم - شماره 1۳۶۰

چهارشنبه  ۴  اسفند 1۴۰۰ - 21 رجب 1۴۴۳

7 2۳ فوریه     2۰22 سالمت

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

خ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ خانم شقایق نیک نشان  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۷۷۶ مور
به شناسنامه شماره ۶۸۶ کدملی ۱۲۹۰۶۱۵۱۲۸ صادره اصفهان فرزند ناصر بصورت 
ک شماره ۳۰۹ اصلی  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۵۳ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان طبق مبایعه  واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و اما
نامه عادی مع الواسطه از مالکیت فخرالزمان ترکان موضوع سند انتقال ۹۳۵۰۴، 
ک لذا به منظور  ۱۳۷۹/۷/۷ دفترخانه ۹ اصفهان و موردثبت صفحه ۴۰۸ دفتر ۲۱ اما
گهی می شود. درصورتی که اشخاص  اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در  انتشار اولین آ
له ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده  اصفهان میدان ال
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  ۱۴۰۰/۱۱/۱۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ - رییس اداره ثبت اسناد و اما

شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۳۸۶۳ / م الف

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

خ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ هیات سه آقای محمدجمال  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۲۵۶ مور
فرزند  اهواز  ۱۷۵۵۶۶۵۷۷۶ صادره  کدملی   ۵۸۳ به شناسنامه شماره  افتخار 
محمدحسن بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۶۹/۷۶ مترمربع از 
ک شمال  ک شماره ۱۵ فرعی از ۱۳۶۰۸ اصلی واقع در بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما پا
اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی تایید گردید. لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به  سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
له  مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان ال
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: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹، 
ک شمال اصفهان  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ - رییس اداره ثبت اسناد و اما

موسوی - ۱۲۷۳۸۰۴ / م الف

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

خ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ هیات سه آقای حسن  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۶۹۷ مور
طاوسی به شناسنامه شماره ۳۸۰۳ کدملی ۵۶۴۹۳۵۵۱۶۹ صادره فرزند محمد 
ک شماره  بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۳۳/۴۲ مترمربع از پا
ک شمال  ۵۶ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما
اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و مع الواسطه از مالکیت رسمی سیدحسین برولوی 
گذار گردید. لذا به  خ ۶۲/۵/۶ دفتر ۸۶ اصفهان وا موضوع سند انتقال ۶۸۵۰۷ مور
گهی می شود. درصورتی که  منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان  تاریخ انتشار اولین آ
له ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم  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: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ - رییس اداره ثبت اسناد و 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۳۷۲۰ / م الف اما

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

شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۱۳۰۰۱۵۰۸، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۰۶/۲۱، برابر رای شماره 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰۱۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فریدونشهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای مرتضی فوالدی فرزند امیرحسین 
بشماره شناسنامه ۸۳۹ صادره از فریدونشهر در ششدانگ یک درب باغ بمساحت 
ک ۱ فرعی از ۲۳۶ اصلی واقع در فریدونشهر، روستای چقادر،  ۱۷۸۳۶/۹ مترمربع از پا
بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای 
ک  گردیده است. لذا مشخصات متقاضی و اما امیرقلی فوالدی چقادری محرز 
گهی می شود.  موردتقاضا بشرح فوق به منظور اطاع عموم 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 اسناد محل  میتوانند از تاریخ الصاق آ
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۱۱/۱۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ - سیدمحمد حسینی سرپرست 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر - ۱۲۷۳۳۸۲ / م الف

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

ج کیانی  خ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ هیات دو آقای ایر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۹۹۷ مور
هرچگانی به شناسنامه شماره ۴۳ کدملی ۴۶۲۳۰۵۳۲۹۶ صادره شهرکرد فرزند 
ک شماره  محمد بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۸۰ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان طبق  ۳۰۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و اما
کبر فرقانی تیرانی موضوع سند انتقال  قباله عادی مع الواسطه از مالکیت رسمی ا
گذار گردید. لذا به  ۱۱۴۲۹۲، ۹۴/۴/۳۱ دفتر ۹ اصفهان ذیل صفحه ۳۸۶ دفتر ۴۵ وا
گهی می شود. درصورتی که  منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان  تاریخ انتشار اولین آ
له ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم  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: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ - رییس اداره ثبت اسناد و 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۳۷۹۰ / م الف اما

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

خ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ آقای حسین معینی کربکندی  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۶۴۸ مور
به شناسنامه شماره ۱۸۲ کدملی ۱۲۹۳۴۵۷۱۳۲ صادره اصفهان فرزند نادعلی بصورت 
ک شماره ۷ فرعی از  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۰۷/۵۹ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان مالکیت  ۱۵۱۷۷ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما
رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۳۲۳۱۹، ۹۹/۱۰/۹ دفتر ۲۳۷ اصفهان لذا به منظور 

گهی می شود. درصورتی که اشخاص  اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان  اولین آ
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: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹، تاریخ 
ک شمال اصفهان  انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ - رییس اداره ثبت اسناد و اما

موسوی - ۱۲۷۳۹۹۱ / م الف

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

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 بامعارض 
ک موردتقاضا به شرح زیر  متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و اما
گهی می شود. درصورتی که اشخاص  به منظور اطاع 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 اما 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 ۱۳۹۴۳، ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ هیات سوم خانم عطیه 
جبروتیان نیسیانی به شناسنامه شماره ۷۴ کدملی ۱۱۸۹۹۶۷۵۳۷ صادره اردستان فرزند 
ک شماره  محمدتقی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۰۵/۱۸ مترمربع از پا
۶۲۰ فرعی از ۱۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 
ک تاریخ انتشار نوبت  مالک رسمی کاظم بهرامیان رنانی موردثبت صفحه ۱۲۵ دفتر ۴۱ اما
اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ - شهریاری رییس منطقه ثبت 

ک غرب اصفهان - ۱۲۸۲۳۸۹ / م الف اسناد و اما

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

خ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ هیات یک آقای محسن طیبی  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۳۴۵ مور
محمدآبادی به شناسنامه شماره ۱۰۲۴ کدملی ۱۲۸۷۷۴۷۲۰۵ صادره اصفهان فرزند 
مجتبی نسبت به ۵۵ سهم مشاع از ۷۵ سهم ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۷۵ 
ک شماره ۲۶۸ فرعی از ۴۵۲ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت  مترمربع از پا
ک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۷۱۰۵۷،  اسناد و اما
گردید. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۳۴۳  ۷۳ دفتر ۹ اصفهان تایید  /۰۶/۲۱
خ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ هیات یک خانم زهره بنی نجار به شناسنامه شماره ۳۷۲ کدملی  مور
۱۲۸۷۷۵۶۸۸۳ صادره اصفهان فرزند محمدعلی نسبت به ۲۰ سهم مشاع از ۷۵ 
ک شماره ۲۶۸ فرعی از  سهم ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۷۵ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان مالکیت  ۴۵۲ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما
رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۷۱۰۵۷، ۷۳/۰۶/۲۱ دفتر ۹ اصفهان تایید گردید. 
خ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ هیات یک آقای محسن طیبی  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۳۳۷ مور
محمدآبادی به شناسنامه شماره ۱۰۲۴ کدملی ۱۲۸۷۷۴۷۲۰۵ صادره اصفهان فرزند 
ک شماره ۲۶۸  مجتبی بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۷۵ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان  فرعی از ۴۵۲ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و اما
طبق مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال  ۶۶۷۳۱، ۸۳/۳/۲۷ دفتر ۹۸ 
اصفهان تایید گردید. لذا به منظور اطاع 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  داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ - 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۲۲۹۸ / م الف رییس اداره ثبت اسناد و اما

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

خ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ هیات یک خانم مریم هیبتی  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۶۶۲ مور
 گوجانی به شناسنامه شماره ۶۱۹ کدملی ۴۶۷۹۹۲۶۵۸۹ صادره از فارسان فرزند 
ک  روح اهلل بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۴۸/۶۷ مترمربع از پا
ک شمال  شماره ۱۱۸ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما
اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۸۱۳۲۳، ۹۰/۸/۱۱ و ۹۸۹۱۵، 
۹۶/۱۰/۱۷ دفتر ۶۲ اصفهان تایید گردید. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به 
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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ - رییس اداره 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۲۵۳۹ / م الف ثبت اسناد و اما

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

خ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ هیات دو خانم فاطمه افضلی  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۹۲۵۳ مور
محمدآبادی به شناسنامه شماره ۹۳۴ کدملی ۱۲۸۶۷۸۱۴۵۰ صادره اصفهان فرزند 
ک شماره  ابراهیم بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۱۰۸/۰۵ مترمربع از پا
ک شمال  ۱۱۷ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما
اصفهان طبق قباله عادی مع الواسطه مالکیت رسمی احمد سودانیها موضوع سند 
گذار گردید. لذا به منظور اطاع  انتقال ۱۷۷۳۲، ۵۲/۲/۲۳ دفترخانه ۸۲ اصفهان وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت  عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان  آ
الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۴، تاریخ انتشار 
ک شمال اصفهان موسوی -  نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ - رییس اداره ثبت اسناد و اما

۱۲۸۲۵۱۴ / م الف

آگهی

ماسک های صورت خانگی که محافظ پوست شما 
در زمستان هستند 

یکی از چیز هایی که برای مرطوب 
نگه داشتن پوســت در زمستان 
مفیــد اســت، ماســک صــورت 

است. 
ساخت ماسک های صورت به شکل خانگی، یکی 
از راه هایی است که عاوه بر مقرون به صرفه بودن از 
لحاظ هزینه، می توان به وسیله آن از مواد شیمیایی 
کی کــه گاهی در ماســک های فروشــگاهی  خطرنا

دیده می شود، خودداری کرد.
در طول فصل زمستان، پوست ما خشک و کم آب 
می شــود. هوای بیرون خشــک تر اســت و پوســت 
ما در اثــر افزایش گرمــای داخل، آســیب می بیند. 
ماســک های صــورت یــک راه عالــی بــرای حفــظ 

رطوبت و مرطوب نگه داشتن پوست هستند.
حال همان طوری که بیان شــد، ســاخت ماسک 
صــورت خــود یــک راه ســرگرم کننــده و مقــرون به 
کی  صرفه برای جلوگیری از مواد شیمیایی خطرنا
است که گاهی در ماســک های فروشگاهی یافت 
می شود. شــما می توانید با اســتفاده از موادی که 
احتماال از قبل در آشــپزخانه خود دارید، از پوست 

خود محافظت کنید.
این ماسک های خانگی نه تنها برای سامتی شما 
مفید هستند؛ بلکه برای پوست نیز مفید به شمار 
می رونــد. در این جــا برخی از ماســک های صورت 
را به شما معرفی می کنیم که بایستی از آن ها برای 
حفظ رطوبت و درخشندگی پوســت در طول این 

فصل سرد استفاده کرد:
        ماسک »کره شی« و روغن نارگیل

»شی باتر« یا »کره شی« یک روغن گیاهی است که از 
دانه های روغنی درخت شی (درخت روغن قلم( در 
آفریقا استخراج می شود. کره شی و روغن نارگیل هر 
دو، مرطوب کننده ای عالی برای پوست هستند. 
آن ها باعث می شوند پوست شــما صاف تر به نظر 
برسد. ترکیبی از این دو ماده قدرتمند به طور بسیار 

طبیعی روی پوست خشک معجزه می کند.
        روش تهیه:

یــک قاشــق چایخــوری کــره شــی و یــک قاشــق 
غذاخوری کره نارگیــل را آماده کرده، هــر دو را با هم 

ترکیب کرده و خوب با هم مخلوط کنید. سپس به 
آرامی آن را روی پوست خود ماساژ دهید. بعد از ۲۰ 

دقیقه با آب ولرم بشویید.
        ماسک قهوه

قهوه با افزایش جریان خون، روشن کردن پوست 
کنه کمک  و کاهش پــف کردگی، به پیشــگیری از آ
کائو سرشــار از آنتی  می کند. از آن جایی که پودر کا
کســیدان اســت، بــه ترمیم پوســت آســیب دیده  ا

کمک می کند.
        روش تهیه:

کائو، عسل  یک قاشق غذاخوری تفاله قهوه، پودر کا
و شیر را تهیه کنید. برای درست کردن خمیر، همه 
مواد را در یک ظرف مخلوط کنید. ماســک را روی 
صورت خود بمالید. ســپس بعد از ۱۵ تــا ۲۰ دقیقه 

با آب بشویید.
        ماسک صورت آلوئه ورا و چوب صندل

کســیدان اســت  آلوئــه ورا یک ضــد التهاب و آنتی ا
و پوســت را مرطــوب و آرام می کنــد. پــودر »چــوب 
کنه جلوگیری می کند و نشانه های  صندل« نیز از آ
پیری مانند چین و چروک و خشــکی پوســت را به 

حداقل می رساند.
        روش تهیه:

یک قاشق غذاخوری پودر چوب صندل، دو قاشق 
غذاخوری ژل آلوئه ورا تازه و یک قاشــق غذاخوری 
عسل را آماده کرده، سپس همه مواد را در یک کاسه 
بزرگ مخلوط کنید و روی صورت و گردن بمالید. 

بعد از ۱۵ دقیقه با آب بشویید.
        ماسک موز و خربزه درختی

موز از میوه های سرشار از ویتامین و خربزه درختی 
کســیدان  )یا همــان پاپایا( از گیاهــان حاوی آنتی ا
اســت. موز و خربزه درختی از مواد غذایی هستند 
که برای مقابله با پیری، بسیار مفید هستند. برای 
تهیه این ماسک صورت تنها به سه ماده غذایی نیاز 

است: پاپایا )خربزه درختی(، موز و عسل
        روش تهیه:

ابتدا یک تکه پاپایای رســیده و یک موز را له کنید، 
ســپس یک پیمانه عســل اضافه کنید. آن ها باید 
به خوبی با هم ترکیب شوند تا مخلوط بدون توده 
و هرگونه ماده له نشده ای باشد. سپس از مخلوط 
به دست آمده، ماسکی درست کنید و روی صورت 

خــود بمالید. ایــن ماســک را می تــوان برای ســایر 
نواحی خشک بدن نیز اســتفاده کرد. این، یکی از 

بهترین ماسک های صورت برای زمستان است.
        ماسک بادام و شیر

بادام، سرشار از اسید های چرب و ویتامین E است 
که هر دو برای پوست خشک مفید هستند. شیر به 
حفظ سطح آبرســانی پوســت کمک می کند. این 
ماســک، پوســت شــما را الیه بــرداری کــرده و آن را 
نرم و درخشان می کند. این ماسک صورت ضمن 
کاهش خشکی پوست، پوست شما را نرم و مرطوب 

می کند.
        روش تهیه:

برای تهیه این ماسک صورت فقط به دو ماده ساده 
نیاز دارید: ۲ قاشق غذاخوری شیر بادام و یک قاشق 

غذاخوری پودر بادام
برای به دست آوردن خمیر یک دست، هر دو ماده را 
کاما با هم ترکیب کنید. ماسک صورت زمستانه را با 
انگشتان دست یا برس ماسک صورت روی صورت 
خود بمالید و بگذارید ۱۰ تا ۱۵ دقیقه بماند. قبل از 

شستن با آب، چند دقیقه ماساژ دهید.

پوست

بی توجهی به کم خوابی بدن می تواند باعث 
آسیب های جدی به سامت انسان شود. 

خواب یکی از مهمترین بخش های زندگانی 
جانوران و انسان است. بدن انسان در فرآیند 
خــواب اقــدام بــه ریــکاوری می کنــد و تنظیم 
خ  فرآیند هــای طبیعــی در طــول خــواب ر
ح  می دهد. یکی از ســواالتی که همواره مطر

می شود میزان نیاز بدن به خواب است.
دانشمندان در پاسخ به این سوال می گویند 
میزان نیاز بدن به خواب ارتباط مستقیمی با 
ســن افــراد دارد. بــه طــور عمومی نــوزادان تا 
۳ ماهگــی ۱۴ تــا ۱۷ ســاعت در طــول روز باید 
بخوابند. ایــن میزان در نــوزادان ۴ تا ۱۱ ماهه 
۱۲ تــا ۱۵ ســاعت اســت. خردســاالن یــک تــا 
دو ســال بــه ۱۱ تــا ۱۴ ســاعت خــواب نیازمند 
هســتند. خردســاالن ۳ تــا ۵ ســال ۱۰ تــا ۱۳ 
ســاعت باید بخوابند. از ۶ تا ۱۳ سال افراد به 
۹ تا ۱۱ ســاعت خــواب نیــاز دارنــد. نوجوانان 
۱۴ تا ۱۷ سال ۸ تا ۱۰ ســاعت، افراد بالغ ۶ تا ۱۰ 
ساعت و کهنســاالن به ۷ تا ۸ ســاعت خواب 

نیازمند هستند.
غ از ســن، عوامل دیگری نیــز می تواند در  فار
مسئله میزان نیاز بدن به خواب موثر باشد.

برای مثــال، زنــان در ۳ ماه نخســت بارداری 
بایــد چندیــن ســاعت بیشــتر از حــد معمول 
گــر  بخوابنــد. متخصصــان می گوینــد حتــی ا
بــا میــزان خــواب کافــی بــاز هــم در طــول روز 
احســاس خــواب آلودگــی داریــد، می توانیــد 
برای رفع ایــن موضوع کمی بیشــتر بخوابید؛ 
زیرا نیاز هــای بدن افراد مختلــف به خواب با 

یکدیگر متفاوت است.
        از مهمترین عالئمی که نشان دهنده 

نداشتن خواب کافی است می توان به 
موارد ذیل اشاره کرد:

۱- احســاس خواب آلودگی یا به خواب رفتن 
در طول روز به ویژه در زمانی که فعالیت های 

آرام انجام می دهید.
۲- به خواب رفتــن پس از تنهــا ۵ دقیقه دراز 

کشیدن
۳- چرت زدن های کوتاه در طول روز

۴- نیاز به قرار دادن ســاعت زنگ برای بیدار 
شدن در هر روز

۵- حالــت گیجــی و سســتی در زمــان بیــدار 
شدن از خواب صبحگاهی

۶- به سختی از خواب برخاستن
۷- تغییر خلقیات

۸- فراموشی
۹- عدم تمرکز بر روی وظایف

متخصصــان می گویند افــراد به هیــچ عنوان 
نباید نســبت به کم خوابی بی توجه باشند؛ 
زیرا این موضوع می تواند در بلند مدت باعث 
آسیب های جدی به بدن شود. از مهمترین 
آسیب های کم خوابی می توان به مشکات 
حافظه، احساس افســردگی، کمبود تحرک، 
زودرنجــی، تضعیــف سیســتم ایمنی بــدن و 
افزایش احتمال ابتا بــه بیماری ها، افزایش 
خطر ابتــا بــه بیماری هایــی همچون فشــار 
خــون بــاال، دیابــت، حملــه قلبــی و چاقــی، 
کاهــش میــل جنســی، ایجاد چیــن و چروک 
گیــری  در پوســت، و مشــکات در تصمیــم 

اشاره کرد.
تحقیقات نشان داده اند کم خوابی می تواند 
فعالیت هــای روزانــه انســان ها را تحــت تاثیر 
ک  قــرار داده و در برخی مــوارد بســیار خطرنا
باشــد. برای مثال، کم خوابی در طول شــب 
می توانــد خطــر بــروز ســوانح رانندگــی و وارد 
آمــدن خســارات جانی بــه افــراد را بــه میزان 

قابل توجهی افزایش دهد.
براســاس آمار عبور و مرور بزرگراه های آمریکا، 
کم خوابی عامل ۸۳ هزار تصادف جاده ای از 
سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ بوده است. همچنین تنها 
در ســال ۲۰۱۶، ۸۰۳ نفــر به دلیــل تصادفات 
جــاده ای جــان خــود را در ایــاالت متحــده از 
دست داده اند. از این رو، داشتن خواب کافی 
به ویژه در افرادی که مشاغل حساسی دارند 

بسیار ضروری است.

بدن انسان به چند ساعت خواب نیاز دارد؟ 

دانستنی ها

گر در ســنین  بهینه کردن رژیم غذایی به ویژه ا
پایین آغاز شــود، می توانــد بیش از ۱۳ ســال به 

طول عمر اضافه کند.
گر زنی از ۲۰ سالگی  بر اساس تحقیق محققان، ا
رژیم غذایی خودش را بهینه کند می تواند طول 
عمرش را بیش از ۱۰ ســال افزایش دهد و مردی 
که از ۲۰ سالگی شروع به این تغییر کند، بیش از 

۱۳ سال به عمر خود می افزاید.
تمرکز روی رژیم غذایی سالم تر می تواند طول عمر 

افراد مسن تر را هم افزایش دهد. 
        بر اساس این تحقیق، اثرات مثبت 

سبک غذایی گیاه محور حتی در افراد ۸۰ 
ساله هم مشهود است: 

طبق یافته ها بیشترین فایده برای طول عمر، 
حاصل بیشتر خوردن ســه گروه از مواد غذایی 
است: حبوبات که شامل لوبیا، نخود و عدس 
می شــود، غات کامــل کــه کل دانه هــای یک 
گیاه را شامل می شــود و آجیل که گردو، بادام و 
پســته را در خود دارد. حــدود ۵۰ درصد مصرف 
غات باید غات کامل باشــد، آجیل، دانه ها، 
حبوبات و غات کامل دارای چربی های سالم، 
کسیدان های  ویتامین ها، مواد معدنی و آنتی ا
»مــواد شــیمیایی گیاهــی« هســتند کــه خطر 

بیماری های مزمن را کاهش می دهند.
کمتر خوردن گوشت قرمز و فرآوری شده شامل 
سوسیس و گوشت های کنسرو شده هم منجر 

به طوالنی شدن عمر می شود.
این توصیه منطقی به نظر می رسد: گوشت های 
قرمز و فرآوری شده با خطرات قابل توجهی برای 
سامتی از جمله بیماری قلبی عروقی و سرطان 

روده مرتبط هستند.
به عقیده  کارشناسان، جایگزین کردن گوشت 
غ کم چــرب، ماهی و  قرمز و فرآوری شــده با مــر
پروتئین های گیاهی راهی برای بهبود ســریع 

رژیم غذایی است. 
پروتئین های گیاهی شامل سویا، نخود، عدس 
و ســایر حبوبــات، توفو، تمپــه، آجیــل، دانه ها 
و غات کاملــی مانند کینــوآ می شــوند. برخی 
ســبزیجات مانند بروکلی هم ســطح باالیــی از 

پروتئین دارند.

دانستنی ها

افزایش ۱۳ سال به عمر 

با تغییر رژیم غذایی 

گهی تغییرات  آ
شــرکت بازرگانــی نــاوک پــژوه امیــر بــا مســوولیت محــدود بــه شــماره ثبــت ۳۰۴ 
و شناســه ملــی 1۴۰۰۳99۵۶۴۴ بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق 
العــاده مــورخ 1۴۰۰/1۰/1۰ تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: مــاده 1۶ اساســنامه 
بــه شــرح ذیــل تغییــر یافــت: ســال مالــی شــرکت از اول فروردیــن مــاه هــر ســال 
شــروع و در پایــان اســفند مــاه هــر ســال خاتمــه می یابــد. اداره کل ثبــت اســناد 
ک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری  و امــا
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سوال بسیاری از افراد این است که چگونه متوجه 
ک  گرام به اشترا شویم چه کسی پست ما را در اینستا
گذاشته است.  دیدن افرادی که پست شما را بازنشر 
کرده اند، به دالیل زیادی )از جمله بررسی محبوبیت 
حســاب، پیدا کردن عاقمندان و...( برای برخی 

افراد مهم است. 
گر کاربرد این شــبکه اجتماعی برای شــما تجاری  ا
گرام  است، دانســتن اینکه چه کسی پست اینستا
یا استوری شما را بازنشر کرده است می تواند معیار 
مهمی برای استراتژی رســانه های اجتماعی شما 

باشد.
قبــا دانســتنی های فناورانــه ای از جملــه نحــوه 
گرام بــرای  لغــو امــکان پاســخ بــه استوری اینســتا
فالوورهــا، ترفنــدی بــرای مشــاهده پســت های 
گرام، روش مخفی کــردن فالوورها  آرشیوی اینســتا
گرام بدون  گرام، نحوه اســتفاده از اینستا در اینستا
گــر  حســاب کاربــری و... را بررســی کرده ایــم. امــا ا

می خواهیــد بدانیــد که چگونــه می تــوان فهمید 
گرام بازنشر  که چه کســی پســت شــما را در اینســتا

کرده، این گزارش را بخوانید.
گرام  شــایان ذکــر اســت کــه شــما بایــد در اینســتا
یک حســاب تجاری داشــته باشــید تا ببینید چه 
کسی پست شــما را بازنشــر کرده اســت. متاسفانه 
گرام این قابلیت را برای حساب های  پلتفرم اینستا

معمولی در دسترس قرار نداده است. 
گرام نشان  همچنین شــایان ذکر است که اینســتا
ک گذاشته  نمی دهد چه کسی پســت را به اشــترا
است و فقط نشان می دهد که چند بار بازنشر شده. 
زمانی که حســاب شما تجاری اســت، کافی است 
 "View Insights" در یکی از پســت های خود گزینــه
را انتخاب کنید و تعداد افرادی که پست شما را به 
ک گذاشته اند، مشــاهده کنید. همچنین  اشــترا
تعداد دفعات ذخیره، بازدید های نمایــه و... را نیز 

خواهید دید.

گرام، ویژگی استوری  یکی از قابلیت های اینستا
است که در این گزارش به فعال / غیرفعال کردن 

امکان پاسخ به استوری خواهیم پرداخت. 
کاربــران خود ایــن امــکان را  گرام بــه  اینســتا
می دهد که کنتــرل کنند چه کســی می تواند به 
استوری های آن ها پاســخ دهد. این یک ویژگی 
ک گذاری یک  مفید است، به عنوان مثال، اشترا
گرام و غــرق شــدن در انبوهــی از  استوری اینســتا

پاسخ های ناخواسته برای آن، جالب نیست.
گرام فالوور زیادی داشته  ممکن است در اینســتا
باشید و نخواهید با این همه پاسخ حواس شما 
پرت شود. به جای دریافت پاسخ های ناخواسته، 
می توانیــد بــه ســادگی گزینــه پاســخ دادن را در 
گرام خاموش کنید. در ادامه  استوری های اینستا
آموزش فعال یا غیرفعال کردن پاسخ به استوری را 

مرور خواهیم کرد.
        نحوه خاموش کردن امکان پاسخ به 

گرام استوری در اینستا
ویژگی پاســخ بــه اســتوری به طــور پیــش فرض 
گرام فعال اســت. با این حال، شما به  در اینســتا
راحتی می توانید آن را خاموش کنیــد. برای این 

کار مراحل زیر را دنبال کنید. ایــن راهکار در هر دو 
سیستم عامل اندروید و iOS کار خواهد کرد.

گرام را در دستگاه اندروید  • مرحله 1: برنامه اینستا
یا iOS خود باز کنید.

• مرحله 2: با ضربه زدن روی نماد نمایه در گوشه 
سمت راست پایین وارد نمایه خود شوید.

• مرحلــه ۳: روی نمــاد منو که با ســه خط افقی 
در گوشه ســمت راســت باال نمایش داده شده، 

ضربه بزنید.
• مرحله ۴: تنظیمات را انتخاب کنید.

• مرحله ۵: روی گزینه Privacy ضربه بزنید.
• مرحله ۶: سپس Story را انتخاب کنید.

ســه گزینه را در زیــر متــن "اجازه پاســخ بــه پیام" 
مشاهده خواهید کرد. سه گزینه همه، افرادی که 

دنبال می کنید و خاموش. 
برای غیرفعال کــردن پاســخ اســتوری ها، گزینه 

خاموش را انتخاب کنید.
روشن کردن مجدد امکان پاسخ به استوری نیز 
به همین ترتیب است. همین مراحل را طی کنید 
و سپس گزینه همه یا افرادی را که دنبال می کنید 

را انتخاب کنید.

اطاعــات منتشــر شــده نشــان می دهنــد نســل 
جدید گوشی های گوگل با عنوان پیکسل ۷ و ۷ پرو 
تولید می شوند.  عاوه بر پیکســل ۶a میان رده که 
دیگر اطاعات ســری از آن باقی نمانده و بر اســاس 
شایعات در ماه می معرفی می شــود، گوگل به طور 
غیرمنتظره ای ســخت در حــال کار بر روی گوشــی 
پیکسل ۷ اســت. اساســا هیچ جزئیات، ویژگی یا 
مشخصات عمده ای از Pixel ۷ و Pro ۷ آینده توسط 
منابــع آنایــن و نشــریاتی که عمومــا قابــل اعتماد 
هستند فاش نشده اســت، که البته وقتی در مورد 
دو دستگاه صحبت می کنیم که هنوز چندین ماه با 
اعامیه های رسمی آن ها فاصله داریم چنین چیزی 

کاما منطقی است.
گ های بســیاری کــه در  با توجه بــه مشــکات و با
ماه های اخیر توســط دارندگان پیکســل ۶ و ۶ پرو 
گزارش شده ، احتماال ایده بدی نیست که دوگانه 
Pixel ۷ را از پیشــینیان خود متمایز کنیم. به طور 
خاصه، گــوگل دوگانــه پیکســل ۶ را فصلــی کاما 
جدید در تکامل خانواده گوشــی ها دید و پیکسل 

 Tensor ۷ و ۷ پرو می توانند با کمک نسل دوم تراشه
دریچه جدیدی را به سوی مخاطبان خود باز کنند.

گزینــوس ۵۱۲۳ کــه در نســل اول  برخــاف مــودم ا
Tensor تعبیــه شــده اســت، که سامســونگ قبا 
برای خانواده گلکســی اس ۲۰ خود از آن اســتفاده 
گزینــوس ۵۳۰۰ عرضه نشــده،  می کرد، مدل ایــن ا
معرفی نشده و کاما ناشــناخته است. متأسفانه 
اطاعات زیادی نمی توانیــم در مورد این پردازنده 
مرموز نســل دوم Tensor بگوییم، اما شماره مدل 
GS۲۰۱، کد های »Cheetah« و »Panther« ذکر شده، 
و نام رمز »Cloudripper« با یک برد آزمایشی توسعه 
دهنده داخلی، کاوش اطاعات جدید را در آینده 

آسان تر می کند.
        چه چیز دیگری باید از پیکسل ۷ و ۷ پرو 

انتظار داشته باشید؟
در حالی که مطمئنا منطقی اســت Big G، هم به 
تنهایی و هم در کنار شریک اصلی سامسونگ، برای 
بهبود قــدرت خام و اتصال ســلولی دســتگاه های 
قهرمان بعدی خود سخت کار کند، قطعا حوزه های 
دیگری وجــود دارد که غــول جســتجو در ماه های 

آینده احتماال روی آن تمرکز خواهد کرد.
این احتمال وجود دارد که پیکسل ۷ و ۷ پرو از یک 
دوربین سلفی زیر نمایشگر پیشرفته استفاده کنند 
تا بتوانــد توجه هــا را از گلکســی اس ۲۲ و آیفــون ۱۴ 
بدزدند. البته، این احتمال بسیار بیشتر است که 
گوگل عمر باتری فوق العاده ســال گذشته و وضوح 

صفحه نمایش تقریبا بی رقیب را حفظ کند.

کس می توانند از   بروزرسانی های کروم، اج و فایرفا
دسترسی کاربران به سایت های خاصی جلوگیری 
کنند.  در این گزارش کوتاه یک هشدار برای کسانی 
کس اســتفاده  کــه از مرورگر هــای کــروم، اج و فایرفا
می کنند وجود دارد. به گزارش فون ارنا، هر سه مرورگر 
به زودی به یک نقطه عطف بزرگ دست می یابند 
که همراه با یک چالش بزرگ برای آن ها خواهد بود. 
کس، به زودی نسخه  مرورگر های کروم، اج و فایرفا
۱۰۰ را دریافــت خواهنــد کــرد که این مســئله باعث 
می شــود وب ســایت های محبوب به کاربران این 

مرورگر ها سرویس دهی نداشته باشند.
مرورگر هایــی کــه در شــرف رســیدن به نســخه ۱۰۰ 
هســتند )Firefox، Chrome، Edge( ممکن است 

باعث از کار افتادن برخی سایت ها شوند.
شاید کمی عجیب باشد، اما مشکل این است که 
کثر وب سایت ها بررسی می کنند تا ببینند از کدام  ا
نسخه مرورگر استفاده می کنید. بسیاری از سایت ها 

به دالیل امنیتی، با نسخه های قدیمی مرورگر ها کار 
نمی کنند، و این منطقی است؛ بنابراین وقتی این 
سه مرورگر به شماره نسخه های سه رقمی برسند، 
بسیاری از وب سایت های محبوب به آن ها سرویس 

دهی نخواهند داشت.
طبــق گــزارش BGR، آزمایــش نشــان داده اســت 
که برخی وب ســایت هایی کــه با نســخه ۱۰۰ کروم، 
 Yahoo، کــس و اج کار نمی کننــد شــامل فایرفا

Bethesda، T-Mobile و HBO Go می شوند.
کنون فقط نسخه های  دلیلش هم این است که تا
دو رقمی این مرورگر ها در دســترس بوده اســت و با 
توجه به اینکه وب سایت های قدیمی تر می توانند 
فقــط دو رقــم اول شــماره نســخه ها را بخوانند، به 
کس، کروم و اج از نســخه ۱۰  نظر می رســد که فایرفا
برای این وب ســایت ها اســتفاده می کنند و به این 
ترتیــب کاربــران احتمــاال نتواننــد از ایــن مرورگر ها 

استفاده کنند.

گرام  روش شناسایی بازنشرکنندگان پست ها در اینستا

گرام برای فالوورها  نحوه لغو امکان پاسخ به استوری اینستا

گوشی های  کار بر روی  گوگل در حال 
دوگانه پیکسل ۷ است 

کس با بروزرسانی جدید  کروم و فایرفا چالش مرورگر های 

دانستنی های فناورانه

فناوری

جدیدترین تحقیق فضایی؛ 

مطالعه شعله های آتش در فضا 
درک چگونگی گسترش شعله ها  و 
نحوه سوختن مواد در محیط های 
مختلف برای ایمنی فضانــوردان 

آینده بسیار مهم است. 
یکی از بزرگترین تهدیدات برای هر ماموریت فضایی، 
به ویــژه آن هایی کــه همراه بــا حضور فضانــوردان 
است، آتش سوزی است. آژانس های فضایی مانند 
ناسا طیف گسترده ای از مواد نسوز را برای اهداف 
مختلف ایجاد می کنند، امــا همچنان محافظت 
کامل در برابر آتش سخت است زیرا تفاوت در جریان 
هــوا و گرانــش به این معنی اســت که آتــش در فضا 

متفاوت از روی زمین رفتار می کند.
کنون، مجموعه جدیدی از آزمایش ها در ایستگاه  ا
فضایی بین المللی )ISS( با هدف مطالعه آتش در 
فضا برای درک بهتر نحوه محافظت از کاوشــگران 
فضایــی آینــده در حال انجــام اســت. پــل فرکول، 
دانشمند پروژه SoFIE در مرکز تحقیقات گلن ناسا 
در کلیولند، در بیانیه ای گفت: "با برنامه ریزی ناسا بر 
روی دیگر اجرام سیاره ای مانند ماه و مریخ، ما باید 
بتوانیم با حداقل خطر در آنجــا زندگی کنیم. درک 
چگونگی گسترش شعله ها و نحوه سوختن مواد در 
محیط های مختلف برای ایمنی فضانوردان آینده 

بسیار مهم است."
یک کشــتی باری که ۱۹ فوریه به آب انداخته  شــد، 

پروژه ای به نام ســوخت جامــد احتــراق و انقراض 
)SoFIE( را به ایســتگاه فضایــی بین المللی حمل 
می کند تا به اتاق تحقیقات آتش نشانی ایســتگاه 
اضافه شود. عاوه بر آزمایشی در زمینه اطفاء حریق 
و مواد نســوز، با بررســی میــزان قابل اشــتعال مواد 
مانند پلکسی گاس و پارچه های پنبه ای میزبان 
آزمایشاتی در مورد چگونگی گسترش آتش خواهد 

بود.
فرکول می گویــد: "روی زمین، گرانش تأثیر عمیقی 
بر شــعله ها دارد، امــا در کاهش جاذبه فضــا، آتش 
می تواند رفتار غیرمنتظره ای داشته باشد و می تواند 
ک تر باشــد. ایده این است که ببینیم آتش  خطرنا
وقتــی در محیط ریزگرانشی ایســتگاه فضایــی قرار 
دارد، برخاف گرانشی که در اینجا روی زمین وجود 
دارد، چگونــه رفتار می کند. ســپس می تــوان از آن 
برای پیش بینی چگونگی رفتار آتش در محیط های 

با جاذبه پایین تر مانند ماه یا مریخ استفاده کرد."
 SoFIE" :لــورن بــراون، مدیر پــروژه در گلــن، گفــت
بر اســاس تحقیقات قبلــی ناســا در مورد اشــتعال 
پذیری ساخته شده است." مانند سایر مطالعات 
شعله، این تحقیق به چگونگی اشتعال، سوختن و 
خاموش شدن اشیا در فضا می پردازد. این پایه ای 
بــرای ادامــه پروازهای فضایی انســان فراتــر از مدار 

پایین زمین فراهم می کند.

فناوری

داستان کوتاه

در اینجــا می خواهیم شــما را با روش دیگــری از 
رنــگ دادن زعفران آشــنا کنیــم و تمام فــوت و 

فن های آن را با شما در میان بگذاریم.
        از جای معتبر بخرید

کز معتبر و یا کشاورزان  در ابتدا باید زعفران را از مرا
بومی به شــکل مســتقیم خریــداری کنید تــا از 
سامت و کیفیت آن مطمئن باشید و از خواص 
واقعی زعفران بهره ببرید. بعد از خرید زعفران باید 
آن را در جای خشک و در بسته نگهداری کنید و 

هر بار به اندازه مصرف آسیاب کنید.
        آسیاب کردن

برای ایــن کار می توانیــد از یک هــاون کوچــک 
ســنگی مخصــوص زعفــران و یــا آســیاب های 
مخصوص زعفــران اســتفاده کنید. هــر چقدر 
زعفران را بیشــتر آسیاب کنید، میزان رنگدهی 
آن بیشتر خواهد شد. در نظر داشته باشید که 
گر زعفران شما با قند آسیاب شود نیاز است تا از  ا
میزان بیشتری آب استفاده کنید یا پودر زعفران 

بیشتری را حل بگیرید.
        روش دم کردن زعفران روی برنج

مقــداری از زعفــران را داخــل قــوری کوچــک 
مخصوص دم کــردن زعفــران ریخته و ســپس 
کمی آب بریزید. بعد از آبکش کردن برنج، قوری 
را روی برنج قرار داده و در قابلمه را ببندید. با دم 
آمدن برنج نه تنها زعفران شما دم می شود بلکه 
عطر و رایحه ای که از قوری خارج می شود برنج 

شما را معطر می کند.
        روش دم کردن زعفران مانند چای

قوری مخصوص را کمی گرم کرده و سپس زعفران 
و آب جــوش را داخل آن بریزیــد. می توانید این 
قوری را روی کتری یا سماور قرار دهید تا درست 
مثل چــای، دم کنید. ایــن روش الزاما بهترین 
روش بــرای رنگدهی زعفران نیســت امــا روش 

سریعی محسوب می شود.
        روش قالب یخ، طوالنی  تر اما بهتر

این روش بیش از هر روش دیگر باعث رنگدهی 
زعفران می شود اما نســبت به دم کردن ساده، 
زمــان بیشــتری نیــاز دارد. ابتــدا بایــد زعفــران 
خردشده را در یک استکان بریزید و سپس یک 
قالب یخ روی آن قرار دهید. باید اجازه دهید تا 
یخ به آرامی آب شود. بعد از اینکه یخ آب شد روی 

آن کمی آب جوش بریزید.
        سریع ترین و بهترین روش برای رنگ 

دادن زعفران
در روش فوری باید تکنیک قالب یخ را به شکل 
برعکس انجام دهید. یعنــی ابتدا زعفــران را در 
ظرف ریخته و سپس روی آن آب جوش بریزید. 
حاال روی آن یک تکه یخ بریزید و اجازه دهید تا 
یخ آب شود. با این روش دوباره به زعفران شوک 
می دهید اما این بار خیلی سریع  تر رنگ زعفران 
آزاد می شــود. البته باید ظرف زعفران را در یک 

جای گرم قرار دهید.

به تازگی مشخص شده که امکانات قابل توجه 
بیشــتری در مورد این گوشــی هوشمند وجود 
خواهد داشت. این برند همچنین سریع ترین 
شــارژر در جهان برای یک گوشــی هوشــمند را 
به ارمغان آورده اســت. سریع ترین شارژر قبلی 
ریلمی UltraDart ۱۲۵ واتی بود که در سال ۲۰۲۱ 

معرفی شد.
سرعت واقعی شارژر جدید ریلمی که قرار است 
در آینده از آن رونمایی شــود مشخص نیست، 
اما با این حال انتظار می رود که این شارژر جدید 
حدود ۱۶۵ وات باشد. شرکت نوبیا نیز در تاش 
اســت با محصول »رد مجیک ۷ پرو« به چنین 
ســرعتی برســد. و در حــال آمــاده شــدن بــرای 
رسیدن به این ســرعت با Pro ۷ Red Magic در 

آینده است. 

روزی شــخصی در کوچــه ای می گذشــت، 
گهان غامی را دید. از اینکه چشــم بر زمین  نا
دوخته خوشحال شد و قصد خریدنش را کرد. 

از او پرسید می توانم تو را به غامی برگزینم؟ 
گفت:آری. 

گفت: نامت چیست؟ 
گفت: هرچه تو بگویی. گفت: از کجا آمده ای؟ 
گفت: هر کجا که تــو بخواهی. گفــت: چه کار 

می کنی؟ گفت: هر چه تو بگویی. 
گهان صاحب به گریه افتاد و گفت: ما نیز باید  نا
برای صاحبمان )خدا( اینگونه باشیم و رو به 

غام کرد گفت: تو آزادی.

بهترین روش 
برای رنگ دادن زعفران

معرفی سریع ترین 
شارژر تلفن همراه 

در جهان توسط ریلمی

غالم

سیب زمینی از پر مصرف ترین مواد 
غذایی در سراسر جهان محسوب 
می شــود که بــا آن می توانیــم انواع 
غذاهای فوری و مجلسی را درست کنیم. سیب زمینی 

در آشپزی ایرانی هم از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
با سیب زمینی غذا های متنوعی می توان تهیه کرد؛ از 
جمله این غذاها می توان به پوره، سوپ، کتلت و غیره 
اشــاره کرد. ما در این بخش دو نوع غــذای دیگر نیز به 
لیست دانسته های شما اضافه می کنیم که قطعا به 
یک بار امتحان کــردن می ارزند. با ما همراه باشــید تا 

غذاهای خوشمزه با سیب زمینی را یاد بگیرید.
        سوپ خامه ای سیب زمینی

        مواد الزم
• یک قاشق غذاخوری کره

• یک عدد پیاز درشت رنده شده
• یک عدد هویج درشت رنده شده

• یک ساقه کرفس پوره شده
• سه حبه سیر رنده شده

• یک ساقه رزماری تازه خردشده

• یک قاشق چای خوری نمک
• ۶ عدد سیب زمینی نگینی خردشده

• ۷ پیمانه آب مرغ یا آب معمولی
• یک پیمانه خامه کم چرب

• نمک و فلفل سیاه
مواد الزم برای سس

• ۴ ورقه ژامبون
• ۳ عدد پیازچه خردشده

• سه قاشق غذاخوری سرکه سفید
• دو قاشق غذاخوری روغن زیتون

• نمک به مقدار الزم
        طرز تهیه

• کــره را داخل تابه بــزرگ بریزیــد و روی حــرارت مایم 
آب کنید.

• هویج، پیاز، کرفس، ســیر، رزماری و نمــک را اضافه 
کنیــد. آن هــا را حــدود ۱۰ دقیقه تفــت دهید تــا پیازها 

سبک شوند.
غ و ســیب زمینی ها را اضافه کنیــد و حدود ۲۰  • آب مر
دقیقه روی حــرارت مایم بگذارید تا ســیب زمینی ها 

نرم شوند.
• شــعله را خاموش کنیــد. خامــه و مخلــوط را داخل 

غذاساز بریزید و آن ها را پوره کنید.
• برای تهیه سس، ژامبون ها را روی حرارت زیاد تفت 
دهید تا کاما برشته شوند. چربی آن ها را بگیرید و به 

تکه های کوچک تقسیم کنید.
• در کاسه ای کوچک، پیاز، ژامبون، سرکه و نمک را با 

یکدیگر مخلوط کنید. روغن را اضافه کنید.
• هنگام سرو سوپ، یک قاشق غذاخوری از این سس 

را روی هر کاسه بریزید.
        سیب زمینی یونانی

        مواد الزم
• ۲ کیلو و ۲۰۰ گرم سیب زمینی

• روغن زیتون به مقدار الزم
• یک عدد لیموترش

• یک یا دو عدد پیازکوچک
• نمک دریایی به مقدار الزم

        طرز تهیه
• فــر را بــا دمــای ۳۷۵ درجــه فارنهایــت گــرم کنیــد. 

سیب زمینی ها را بشویید و آن ها را چهارقاچ کنید.
• مقــدار زیــادی روغــن در تابــه بریزیــد و ســپس 
سیب زمینی ها را اضافه کنید و هم بزنید تا روغن همه 

سطح آن ها را بپوشاند.
• می توانید آن ها را در دو تابه بریزید و به مدت دلخواه 
)تا زمانی که طایی و برشــته شــوند( در فر قرار دهید. 

هنگامی که سرخ شدند، پیاز را روی آن ها رنده کنید.
• هنگامی که سیب زمینی ها را از فر خارج کردید با پیاز، آب 
لیمو و مقدار زیادی نمک دریایی روی آن ها را بپوشانید. 
سپس آن ها را هم بزنید تا مواد به همه سیب زمینی ها 

برسد. این غذا را باید تازه و گرم سرو کنید.

یــک شــرکت دانش بنیان حســگر 
و  باســکول ها  در  نیروســنجی 
ترازوهای الکترونیکی ســاخته که 
نیــرو را به ســیگنال الکتریکی تبدیــل می کنــد و وزن را 
نمایش می دهد. به نقــل از معاونت علمی و فناوری، 
مهــرداد بهــداد مدیرعامل یــک شــرکت دانش بنیان 
بــا بیان اینکــه »لودســل« تولیدی ایــن شــرکت در 
تمامی باسکول ها و ترازوهای الکترونیکی قابل استفاده 
اســت، گفت: حســگر اندازه گیری وزن بــرای اولین بار 

در ایــران به  تولیــد صنعتــی رســیده و توانســته پروانه 
ســازمان ملــی اســتاندارد را دریافــت کنــد. وی افزود: 

لودسل یک نوع حسگر الکترونیکی برای اندازه گیری 
وزن و نیرو است که با اعمال نیرو بر روی آن یک سیگنال 
الکتریکی ضعیف در حــد میلی ولت روی ســیم های 
خروجی آن ظاهر می شود. درواقع لودسل یک مبدل 
اســت کــه نیــرو و فشــار را بــه ســیگنال های الکتریکی 
اســتاندارد تبدیــل می کنــد. بــه گفته بهــداد، امــروزه 
انــواع مختلف لودســل بــا ظرفیت هــای متفــاوت در 
ساخت ترازوها و باسکول های الکترونیکی کاربرد فراوان 
دارد. این محصول در تمام ترازوها و باسکول ها که برای 

وزن های باال است مورد اســتفاده قرار می گیرد. مدیر 
شرکت خاطر نشان کرد: از گذشته تاکنون این محصول 
وارداتی بوده و محصول داخلی توانسته قسمت زیادی 
از نیاز بازار را تأمین کند تا از خروج ارز جلوگیری شود. قبل 
از ساخت نمونه داخلی در حدود ۱۲ هزار قطعه در سال 
وارد کشور می شد اما محصول داخلی توانسته این عدد 
را به نصف برساند. وی افزود: ۹۵ درصد مواد اولیه این 
محصول کاما داخل کشور تولید می شود و کم ترین 

وابستگی را به قطعات خارجی دارد.

با سیب زمینی خوشمزه ترین غذاها را بپزید

حسگر اندازه گیری وزن در ترازوها بومی سازی شد

کباتان"، یکی از مهمترین منابــع تأمین آب  ســد "ا
شــرب مــردم همــدان اســت کــه امســال بــه دلیل 
خشکســالی و کمبود بارش های فصلــی با کاهش 
ذخیره آب نسبت به ســال آبی گذشــته مواجه بوده اســت. بر اساس 
کباتان به ۶  آخرین آمار حجم ذخیره آب در پشــت سدهای آبشینه و ا

درصد رسیده است.
بارش ها در سطح استان همدان در سال گذشته برابر ۱۸۲ میلیمتر بوده 

که این میزان در سال جاری با کاهش ۲۲ درصدی مواجه شده است.
کنون همواره در ردیف استان های در معرض  همدان از ۱۷ سال پیش تا

خشکسالی قرار داشته است.

آخرین نفس های سد 
کباتان" همدان "ا

گردشگری

دستپخت

فناوری

کندوان
کندوان روســتایی صخره ای و شــبیه به 
کنــدوی زنبــور عســل اســت که در شــهر 

اسکو قرار دارد. 
کــوه  خانه های ایــن روســتا در دامنــه 
ســلطان  داغــی و در میــان صخره هایی 
که بــر اثــر آتشفشــان بــه وجــود آمــده بنا 

شده اند. 
خانه هــای روســتای کنــدوان »کــران« 

نام دارند.

عکس روز

خانه داری

فناوری


