
فعالیت ۲۰۰ هزار واحد صنفی در استان اصفهان: 

بازار زیر ذره بین بازرسان رفت
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مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: به لطف الهی امروز در عرصه های مختلف شاهد هستیم که تحریم ها در خودکفایی 
و خودباوری متخصصان داخلی بسیار موثر بوده است.  محمدیاسر طیب نیا در مراسم تحویل نخستین سری از 
لوکوموتیو های سفارش فوالد مبارکه از شرکت مپنا گفت: به لطف الهی امروز در عرصه های مختلف شاهد هستیم 
که تحریم ها در خودکفایی و خودباوری متخصصان داخلی بسیار موثر بوده است.  وی تصریح کرد: صنعت فوالد 
نیز یکی از پیشران های توسعه و اقتصاد ملی است و شرکت فوالد مبارکه بزرگترین کارخانه فوالدسازی کشور، یکی 
از پیشتازان این حوزه به شمار می رود.  مدیرعامل فوالد مبارکه همچنین افزود: به لطف الهی فوالد مبارکه به عنوان 
مولود انقالب و صنعت فوالد به عنوان یکی از صنایع پیشران، طی چند دهه گذشته توفیق های بسیاری داشته و 
به واسطه مزیت های تولید فوالد از صنایع موفق در کشور بوده است؛ به نحوی که ایران از تولید یک میلیون تن فوالد 

در قبل از انقالب به تولید بالغ بر ۳۰ میلیون تن فوالد و به جایگاه دهم تولید فوالد در جهان رسید.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در بازدید از گروه مپنا: 

تحریم ها به عاملی موثر 
در خودکفایی و خودباوری تبدیل شده است

اصفهان؛ 
جیب خالی و پز عالی

در آستانه نوروز:

کاال های  اعالم قیمت های 
اساسی تنظیم بازاری

رئیس مجمع فعاالن اقتصادی:

درج قیمت تولیدکننده راه 
به جایی نمی برد

رئیس شورای شهر اصفهان:

ایجاد ۷ جایگاه 
شارژ اتوبوس برقی 

تا شهریور ۱۴۰۱

افزایش ۵۷درصدی حقوق ها 
بیش از همه خود کارگران را 

آسیب پذیر می کند
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۳ آزمون: باران هم مانع برتری دختران
 فوتبال ایران نشد

ناژوان و صفه در شب چهارشنبه آخر سال مسدود می شود
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گرانی بابت کدام خدمات؟ 

سقف قیمت بلیت سینما
 ۴۵ هزار تومان نیست!
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# اصفهان  تنها  نیست

طرح ویژه نظارت استاندارد
 اصفهان بر هتل ها 

در نوروز اجرا می شود
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محمدعلی کاظمی - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

کشــور مصــوب 1۳71/۰7/12 و تبصــره یــک مــاده ۳ آییــن نامــه اجرایــی آن مصــوب  اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان اصفهــان دراجــرای مــاده 2 قانــون حفــظ و حمایــت از منابــع طبیعــی و ذخائــر جنگلــی 
کهــای اعــام شــده  بشــرح ذیــل: کشــور محــدوده اراضــی  ملــی شــده و مســتثنیات قانونــی پا 71/12/1۶ هیــات وزیــران بــر اســاس تفویــض اختیــار شــماره 7۰۴/1۰۰/9۰،  72/۴/27 ســازمان جنگلهــا و مراتــع 

گهی قید و  کهــای فــوق موضــوع مــاده 2 قانــون ملی شــدن جنگلهای کشــورکه بوســیله رییس اداره شهرســتان وکارشــناس ذیصــاح اداره کل بازدید و مشــخصات این رقبات در متــن آ بــه اســتثنای مســتثنیات تبصــره ۳ پا
ســوابق مربوطــه دراداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان  مربوطــه و اداره کل موجــود اســت جــزو منابــع ملــی شــده موضــوع مــاده 1 قانــون ملــی شــدن جنگلهــا تشــخیص و مراتب به اطاع عموم رســانیده می شــود تا 
کتبــا همــراه بــا مــدارک و مســتندات قانونــی بــه دبیرخانــه کمیســیون  گهــی درروزنامــه سراســری و محلــی  اعتــراض خــود را  چنانچــه بــه تشــخیص منابــع ملی ایــن رقبــات معتــرض می باشــند تــا شــش مــاه  پــس از  انتشــار این آ

مــاده واحــده شهرســتان مربوطــه تحویــل تــا مورد رســیدگی قــرار گیرد.
129۳198/ م الف

شماره: د/ ۳۰1/8۵2۴
تاریخ: 1۴۰/12/17 گهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی آ

کالسه پرونده
مساحت به هکتار حدود اربعه

شهرستان
مشخصات ثبتی

نام رقبه ردیف
کل جمع  منابع ملی مستثنیات مغرب جنوب مشرق شمال بخش ک   پال

 فرعی
ک   پال
اصلی

1۴۰۰-۵۴-1۵8 ۶1/۶۵27 1/۰89۴ ۶۰/۵۶۳۳   B  تا A قسمت غربی حد فاصل
محدود است به محدوده قانونی شهر

از E تا  A  محدود است به اراضی 
ک 2۳۰۶ اصلی بخش 2  پا

موسوم به جنگا زهرایی موضوع 
نظریه مورخ ۴۶/۳/۳۰

ک ۳ اصلی بخش  از Bتا C محدود است به پا
گهی شماره  ۳ موسوم به سونقان  موضوع آ

7172مورخ 71/۳/22  و از نقطه C تا D محدود 
ک  1 اصلی بخش ۳ موسوم به ارسور  است به پا
گهی شماره 17۵72 مورخ 72/۶/1۰   موضوع آ
ک 2۵1۳ اصلی  و از D  تا E  محدود است به پا

گهی  بخش 2 موسوم به جنگا میرزایی موضوع آ
شماره 17۵72 مورخ 72/۶/1۰

  B تا A قسمت شمالی حد فاصل
محدود است به محدوده قانونی 

شهر
خوانسار ۳ - 1 باقیمانده ارسور 1

1۴۰۰-۵۴-1۶2 ۶2/82۳7 ۳/۵19۵ ۵9/۳۰۴2

ک  از E  تا A  محدود است به اراضی پا
27۳ اصلی بخش 1 موسوم به تهرانچی 

گهی شماره ۳989۵ مورخ  موضوع آ
7۴/11/1۴

از  D تا  E محدود است به اراضی 
ک 272 اصلی بخش 1 موسوم  پا

گهی شماره  به گردنه موضوع آ
۶28۴ مورخ ۵۴/۴/21

از نقطهC تا  D محدود است به  محدوده قانونی 
شهر

ک 17  از Aتا B محدود است به  پا
اصلی بخش ۴ موسوم به دربند 

وادشت موضوع نظریه شماره 2811 
مورخ ۴۶/۳/22 و از Bتا C محدود 

ک ۴ اصلی بخش ۴  است به  پا
گهی  موسوم به فاضل آباد موضوع آ

شماره ۳989۵ مورخ 7۴/11/1۴

خوانسار ۴ - ۴   باقیمانده
فاضل آباد 2

1۴۰۰-۵۴-1۶۰ ۳۰1/۶2۵7 8/91۴9 292/71۰8

ک 17  از C تا  Dمحدود است به پا
اصلی بخش ۴ موسوم به دربند 

وادشت موضوع نظریه شماره 2811 
مورخ ۴۶/۳/22 و از D  تا A محدود 

ک 2۶ اصلی بخش ۴  است به پا
گهی  موسوم به سین چغا موضوع آ

شماره 2۳79۴ مورخ 8۴/۴/1۳

از Bتا C محدود است به 
محدوده قانونی شهر از Bتا C محدود است به محدوده قانونی شهر

ک 1۶  از Aتا B محدود است به پا
اصلی بخش ۶ موسوم به قودجان 

گهی شماره 29۵۶2 مورخ  موضوع آ
گهی اصاحی شماره  7۰/9/۳۰ و آ

۶۶2۶۵ مورخ 8۵/2/1۴

خوانسار ۴ - 2۶  باقیمانده 
سین چغا ۳

1۴۰۰-۵۴-1۶۳ ۳9/2۳29 17/1111 22/1218

در سه قسمت از  D تا  E محدود است 
به محدوده قانونی شهر و از E تا F به 

 A تاF ک 17۳1 فرعی از 9 اصلی  و از پا
محدود است به محدوده قانونی شهر

از C تا  Dمحدود است به 
ک های ۵ و 8 اصلی بخش  پا
۳ موسوم به هرستانه و نهر نو 
گهی ۶28۴  هرستانه موضوع آ

گهی اصاحی  مورخ ۵۴/۴/21 و آ
شماره ۳9۶1۳ مورخ 8۴/7/9

ک 11 اصلی بخش  از Bتا C محدود است به پا
گهی شماره  ۳ موسوم به حاج ذوالفقار موضوع آ
گهی اصاحی شماره  ۶28۴ مورخ ۵۴/۴/21 و آ

۳9۶1۳ مورخ 8۴/7/9

ک  12    از Aتا B محدود است به پا
اصلی بخش ۳ موسوم به ذوالفقار 
گهی شماره ۶28۴ مورخ  موضوع آ
گهی اصاحی شماره  ۵۴/۴/21 و آ

۳9۶1۳ مورخ 8۴/7/9 

خوانسار ۳ - ۵ و 7  باقیمانده
هرستانه ۴
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نرخ مصــوب کاال های اساســی بازار شــب عیــد در 
اصفهان اعام شد.

 معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری 
اصفهان گفت: با توزیع کاال های اساسی مرغ گرم، 
غ منجمد و شکر دولتی با قیمت های ۲۹ هزار و  مر
۵۰۰، ۲۰ هزار و ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان در فروشگاه های 

زنجیره ای و شبکه کاسبان امین توزیع می شود.
امیررضا نقش افزود: هر کیسه ۱۰ کیلویی برنج هندی 
دولتی به قیمت ۱۸۵ هزار تومان و کیسه های برنج 

دولتی از ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان عرضه می شود.
وی گفت: در ستاد تنظیم بازار استان مصوب شد که 
قیمت تخم مرغ همان قیمت مصوب قبلی باشد 
کثر قیمــت آن به صورت فلــه ای و کیلویی با  و حدا
کثر ۲۳ هزار تومان و بسته بندی شانه ای  قیمت حدا

کثر ۳۴ هزار تومان عرضه شود. آن با قیمت حدا
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری 
اصفهان با بیان اینکه ذخیره میوه شب عید مناسب 
است، گفت: ۲ هزار و ۷۰۰ تن پرتقال و هزار و ۵۰۰ تن 

سیب با قیمت دولتی تا پایان این هفته در سراسر 
استان توزیع می شود.

نقــش بــا اشــاره بــه سیاســت دولــت مبتنــی درج 
قیمت تولیدکننده بــر روی کاال ها گفــت: پنج هزار 
قلم کاالی مصرفی در استان مشمول درج قیمت 
کثر سود توزیع، حمل و  تولیدکننده کاال شده و حدا
نقل و فروشنده ۳۰ درصد تعیین شده و با متخلفان 

برخورد قانونی می شود.
وی افزود: فروشندگان کاال های غیرمصرفی نیز ملزم 
کثر سود  به درج قیمت تولیدکننده هستند و حدا
توزیع، حمل و نقل و فروشــنده آن ها نیز ۲۰ درصد 

تعیین شده است.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری 
کید کرد: به منظور خرید شفاف در آینده  اصفهان تا
نزدیک هر دو قیمت تولیدکننده و مصرف کننده بر 

روی همه کاال ها درج خواهد شد.
نقش در ادامه گفت: تیم های متشکل از بازرسان 
سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صمت، تعزیرات 
حکومتــی و اصناف بــا همکاری بســیج اصنــاف از 
۱۵ اســفندماه ســال جاری تــا ۱۵ فروردیــن ۱۴۰۱ بر 

قیمت ها نظارت می کنند.
وی افزود: شهروندان نیز در صورت مشاهده هرگونه 
تخلــف در زمینه هــای گرانفروشــی، درج نکــردن 
قیمت و احتکار را از طریق شــماره تلفن های ۱۲۴، 
۱۳۵، ۳۲۳۵۲۰۱۲ و ۳۲۳۵۲۰۱۳ و وب ســایت 

www.۱۲۴.ir به نهاد های نظارتی اطاع دهند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان با اشاره به رصد 
ویژه برای جلوگیری از گران فروشی در بازار اصفهان 
گفت: گروه های نظارتی تعزیرات حکومتی و سایر 
دستگاه های مرتبط به بازرسی از واحدهای صنفی 
اقــدام کردنــد و با دقــت در این حــوزه رصــد صورت 
می گیرد.  با نزدیک شدن روزهای پایانی سال و گرم 
شدن بازار شب عید، رصد بازرسان اداره کل تعزیرات 
در استان اصفهان افزایش یافته و به گفته مدیرکل 
تعزیرات حکومتی استان اصفهان، همراهی مردم 

زمینه آرامش بیشتر بازار را فراهم می کند.
منصور انصاری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
اصفهان با اشــاره به نحوه نظــارت بر بــازار و برخورد 
با متخلفان در اســتان اصفهــان اظهار داشــت: در 
انتهای سال و شروع سال جدید تعزیرات حکومتی 
با هدف رســیدگی بــه تخلفــات در حــوزه تخلفات 
صنفی فعال شده و امسال از ۱۴ اسفند تا ۱۴ فروردین 
ســال ۱۴۰۱ بازرســی ها و گشــت ها در این خصوص 

فعالیت می کنند.
وی افزود: بازرســی هایی از سطح شهرستان های 
استان اصفهان به صورت گشت های مشترک داریم 

و از نزدیک مواردی را با مردم بررسی کردیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اشاره 
به اهمیت نظارت های میدانی ادامه داد: باتوجه 
به اینکــه مــردم باید بتوانند دسترســی آســان تری 
به حوزه های نظارتی داشــته باشــند و بــا توجه به 
اعتمادی که مردم از فروشگاه ها پیدا کردند، ناظرانی 
را در فروشگاه های مشخص مستقر کردیم تا مردم 

در صورت وجود تخلف، گزارش خود را اعام کنند.
وی درباره جزئیات فعالیت ناظران بیان کرد: حدود 
۲۰۰ هــزار واحد صنفــی در اســتان و حــدود ۱۰۰ هزار 
واحد صنفی در شهرستان اصفهان وجود دارد که 
نیاز به بازرسان زیادی دارد. البته بازرسان دیگری از 
سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، 
اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی بــه عنوان مرجع 

قضایی رسیدگی وجود دارد.
کیپ هایی به صورت گشــت  انصــاری ادامــه داد: ا
مشترک اقدام می کنیم؛ اما نظارت ادارات باتوجه به 
ظرفیتی که در استان در بحث ارائه خدمات و صنوف 
وجود دارد، جوابگو نیست، بنابراین خواهشمندیم 
گر تخلفی  که مردم حامی ما باشند و به عنوان بازرس ا
را مشاهد کردند با شماره تلفن ۱۲۴، شکایات خود 

را اعام کنند.
وی درباره دیگر روش های پیگیری مشــکات این 
حوزه خاطر نشان کرد: همچنین مردم می توانند 
به صورت حضوری شکایات خود را ثبت و پیگیری 

کنند.

»وزیر امور اقتصــادی و دارایــی« از خاتمه پرداخت 
۲۵هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت سال های 
گذشته به حدود ۴۵میلیون نفر از دارندگان سهام 
عدالت خبر داد. به گــزارش وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، »سیداحسان خاندوزی« اظهار کرد: دو و 
نیم میلیون نفر از سهامداران به تناسب ارزش سبد 
ســهام خود معادل یک میلیون تومــان و باقی نیز 
بین ۴۸۰ تا ۵۷۰ هزار تومان سود سهام عدالت خود 

را دریافت کردند.
پیش از ایــن، خانــدوزی در جلســه شــورای اداری 
استان گلستان وعده داده بود که واریز سود سهام 
عدالت از بیســت ویکم اســفندماه ســال جاری به 

حساب سهامداران سهام عدالت واریز می شود.
افرادی کــه دارای پرتفوی ۴۹۲ هزار تومانی ســهام 
عدالت هستند، پنج میلیون و ۳۲۰ هزار و ۳۹۹ ریال 

سود به آن ها اختصاص پیدا می کند.
افراد دارای پرتفوی ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت، 
پنج میلیون و ۷۵۲ هزار و ۹۴۴ ریال و دارندگان سهام 
عدالت یک میلیون تومانی رقمی معادل ۱۰ میلیون و 

۸۱۳ هزار و ۸۷۱ ریال سود پرداخت می شود.
البته برخی از افراد ممکن اســت بخشی از پرتفوی 
خو را فروخته باشند یا پاره از سهم را در اختیار داشته 
باشــند؛ بنابراین ممکن اســت این اعداد متفاوت 

باشد.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با 
اشاره به توزیع گوشــت قرمز و سفید تنظیم بازاری 
غ و گوشت  در اصفهان گفت: فعا درحال توزیع مر

گوساله از طریق سامانه بازرگام هستیم.
کنون فقط گوشت  حسین ایراندوست اظهار کرد: تا
گوساله به عنوان گوشــت قرمز توزیع می شد اما در 
جلســه تنظیم بازار، گوشت گوســفند هم به اقام 
اضافه شــده که قرار اســت با ارائه ســهمیه جدید، 

توزیع شود که احتماال از همین امروز شروع شود.
وی افزود: فعا گوشت تنظیم بازاری اعم از سفید، 
قرمــز گوســاله و گوســفند به طــور منجمــد عرضه 

می شود.
معاون ســازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان 
در رابطه با نرخ گوشت تنظیم بازاری گفت: بسته 

به میزان بســته بندی و قطعات مورد نظر، قیمت 
گوشت متفاوت است؛ به عنوان مثال ران گوساله 
۱۲۵ هــزار تومان و یــا سردســت آن ۱۱۵ هــزار تومان 
حساب می شود. ایراندوست تصریح کرد: استقبال 
مردم نسبت به خرید این اقام گوشــتی از سامانه 

بازرگام مطلوب بوده است.

در آستانه نوروز:

کاال های اساسی تنظیم بازاری اعالم قیمت های 

خبر

رئیس اتحادیه کیف وکفش اصفهان با گایه 
از رکود بازار کیف وکفش اصفهان در آستانه 
نــوروز گفــت: در دو ســال گذشــته بــا وجود 
شدت بیشــتر کرونا، شــرایط بهتری در این 

کم بود. بازار حا
کبر زاهدی اظهار کرد: قیمت کیف و کفش  ا
نســبت به ســال گذشــته حــدود ۳۰ درصد 
افزایش داشته است که این اتفاق به دلیل 
گرانی مواد اولیه و افزایش هزینه هایی مانند 

دستمزد کارگران بوده است.
وی افــزود: دلیــل بی رونقــی بــازار، افزایــش 
قیمت، نــا مشــخص بــودن شــرایط بازارها 
کــرات و نبود تــوان مالی مردم  به دلیــل مذا

است.
رئیس اتحادیــه کیــف و کفش اصفهــان در 
خ دالر  پاســخ به این پرســش که کاهش نــر
در این دو ماه اخیر چه تأثیری بر قیمت این 
کاال داشــته اســت، گفت: مواد اولیه کفش 
خ دالر اســت امــا از  وابســته بــه واردات و نــر
آنجا که تولیدکننــده مواد مورد نیــاز خود را 
پیــش از ارزانــی دالر وارد کــرده بــود، قیمت 
خ قبل  کیف و کفش هم بر اســاس همان نر

سنجیده می شود.
گر دالر گران  زاهدی خاطرنشان کرد: حال ا
نشــود تأثیر آن در چنــد ماه آینــده بر قیمت 

کیف و کفش نشان داده خواهد شد.
وی در رابطــه بــا احتمــال رونق این بــازار در 
چند روز آینده اظهــار کرد: با وجود شــرایط 
فعلی به نظــر نمی رســد در ایام باقــی مانده 
امسال، شــاهد جنب وجوشــی در این بازار 
باشیم. در ایام نوروز هم معموال گردشگران 
اقامی مانند کیف و کفش را کمتر خریداری 
می کنند؛ هرچند هنوز هم امیدوار به بهبود 

شرایط هستیم.

وزیــر اقتصــاد و امــور دارایــی از شــفافیت 
۸۰درصــد مجوزهــا بــا حــذف امضاهــای 

طایی خبر داد.
سیداحســان خانــدوزی در صفحــه توئیتر 
خــود نوشــت: عقب ماندگــی چندســاله در 
چند مــاه جبــران شــد و ۸۰ درصــد مجوزها 

شفاف گردید.
وی افزود: صــدور الکترونیکی مجوزها را نیز 
در مهلت ۱۵ روزه تا الزم االجرا شــدن قانون 
پیگیری می کنیم و فرصت اضافــه ای داده 

نخواهد شد.
کید کرد: از همه  وزیر اقتصاد و امور دارایی تا
دســتگاه هایی کــه در کاهــش امضاهــای 

طایی کمک کردند سپاسگزارم.

غ  صنایع بسته بندی برای دریافت تخم مر
دولتــی قرارداد هــای ســه مــاه تا یک ســاله 

منعقد کنند.
 معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان در ارتباط تلفنی 
با صفحه شــما در بخــش خبری ۲۰ شــبکه 
اصفهان با اشــاره به اینکه اصفهان دومین 
غ کشــور است و بیش  تولید کننده تخم مر
از دو برابر نیاز اســتان را تولید می کند گفت: 
مرغدار نیاز بــه بــازاری دارد که هــر روز تخم 

غ را عرضه کند. مر
حسین ایراندوســت افزود:کســانی کــه در 
صنایــع بســته بنــدی فعالیــت می کنند به 
غ مراجعــه کنند و  اتحادیــه تولید تخــم مــر
قرارداد هــای طوالنی مدت ســه مــاه تا یک 
غ دولتی  ساله منعقد کنند تا بتوانند تخم مر

دریافت کنند.

معــاون وزیــر اقتصــاد و امــور دارایــی گفت: 
گــر بــه درســتی درک شــود  جهــاد تبییــن؛ ا
لت های دیگری هم دارد و با پول پاشی  دال

نمی توان تولید و اشتغال ایجاد کرد.
ســید محمدهادی ســبحانیان در صفحه 
توئیتر خــود نوشــت: منطق فرمایــش اخیر 
رهبر معظم انقــاب در خصــوص مخالفت 
با تخصیــص بودجه هــای کان به موضوع 
گر به درســتی  مهمی چون جهــاد تبییــن؛ ا
درک شــود داللت های دیگری هم دارد که 

باید نصب العین قرار گیرد.
وی افــزود: از جمله با پول پاشــی نمی توان 
تولید و اشــتغال ایجاد کرد. فرایندها را باید 

تسهیل و اصاح کنیم.

خبر اصفهان؛ جیب خالی و پز عالی
غ عزا و عروسی است؛ ته  بودجه، مر
هر سال سفره اش را پهن می کند و 
ســهم ســال بعد ردیف ها را جلوی 
اسمشان تیک می زند، اما قاعده تقسیم بودجه برای 
اســتان ها هنوز ســنتی اســت، هر که حرفــش پیش، 
سهمش بیشــتر و اصفهان که نه زور دارد و نه حرفش 
پیش اســت، مثل تمــام ســال های قبل، کاســه چه 
کنــم اش را دســت می گیــرد و در راهروهای بهارســتان 

می چرخد و عاقبت نیز دست خالی بر می گردد.
۲۱ آذر؛ بهارســتان؛ تقدیم الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ دولت 

به مجلس
نماینــده  الرگانــی،  موســوی  ســیدناصر  آذر؛   ۲۳
مــردم فاورجــان: احیــای زاینــده رود در بودجــه ۱۴۰۱ 

سهمی ندارد
۲۸ آذر؛ مهدی طغیانی؛ نماینده مردم اصفهان: آلودگی 

هوای اصفهان در سال ۱۴۰۱ بودجه ای ندارد
۸ دی؛ سرپرســت ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
استان: مالیات اصفهان امسال ۱۷ هزار میلیارد تومان 

و سال بعد ۳۱ هزار میلیارد تومان است
گانــدا، چانه زنــی،  »بودجــه در کشــور براســاس پروپا
البی گری و مظلوم نمایی تعیین می شــود« این عین 
گفته های مهدی طغیانی، نماینــده اصفهان و عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس شــورای اسامی است. 
درســت آذرماه ســال قبل و در آســتانه بررســی بودجه 
۱۴۰۰؛ او حــاال در اظهارنظــری تــازه بــا »نامتناســب« 
گفتــه  خوانــدن اعتبــارات ۱۴۰۱ اســتان اصفهــان 
»مشــکات و معضات اصفهــان بین دســتگاه های 
اســتانی و کشــوری نه به خوبی درک می شــود و نه به 
خوبی منتقل می شود« و این یعنی وضع برای بودجه 
غ از اینکه چه دولتی با چه رویکردی بر سر  اصفهان فار
کار باشد، هیچ سالی بهتر از سال قبل نمی شود. استان 
اصفهان؛ ششمین استان از نظر وسعت جغرافیایی، 
سومین استان پر جمعیت کشور پس از تهران و خراسان 
رضوی، سومین استان از نظر طول راه ها، صنعتی ترین 
استان کشور، دومین استان پیشرو در علم و فناوری، 
سومین قطب معدنی کشور، صاحب بزرگ ترین ناوگان 
حمل و نقل عمومی و پایتخت فرهنگ و تمدن ایران 
اسامی است؛ اما دارد زیر فشار دردهایی که دیگر مزمن 
شده و بیش از یک دهه از آن می گذرد، آبروداری می کند 

و صورتش را با سیلی سرخ نگه می دارد.
هفت سال پیش رسول زرگرپور، استاندار وقت اصفهان 
گفته بود: »۳۰ سال است چماق برخورداری باالی سر 
استان اصفهان است، اما ما به عنوان استان برخوردار 
سال به سال داریم از مابقی استان های کشور فاصله 
می گیریم«. او به استان هایی اشاره کرده بود که به اسم 
غیر برخوردار،»اعتبارات ملی و مبالغ هنگفت« دریافت 

می کنند، اما هنوز از غیر برخورداری خارج نشده اند.
زرگرپور درباره وضعیت اصفهان در سالی سخن می گوید 
که به اذعان او ســرانه اعتبارات عمرانی استان سال ها 
اســت روی رتبه بیســت و نهم درجــا زده و حــاال بعد از 
گذشت هفت سال مهدی طغیانی، اعام کرده سرانه 
اعتبار عمرانی برای استانی که صفی از »ترین«ها جلوی 
اســمش ردیف می شــوند، تنها بــا دو رتبه صعــود تازه 
به رتبه بیست و هفتم ارتقا یافته است! این وضعیت 
تخصیص اعتبار عمرانی برای استانی است که دومین 
پرداخت کننده مالیات بعد از تهران است و سم مهلک 
انواع آلودگی را به اعتبار دفاع از عنوان صنعتی بودن در 

ریه های خود می ریزد.
بــه عقیــده بســیاری از کارشناســان، نســبت مالیات 
به درآمــد در اصفهــان منطقی نیســت، موضوعی که 

محمدرضا قاســمی، سرپرســت ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اســتان اصفهان بــا آن موافق نیســت، او 
در حالی از ســهم »۷۰۰ میلیاردی اصفهــان« از فروش 
دارایی های دولت در بودجه ۱۴۰۱ خبر می دهد که به 
گفته سید رضا مرتضوی، استانداری اصفهان »مجدانه 
به دنبال بازگرداندن نیمی از مالیات های پرداخت شده 
از اصفهان به استان« در این واپسین روزهای زمستان 
قرن اســت، دغدغه مشــترک تمــام اســتانداران ادوار 
اصفهان که محسن مهرعلیزاده هم درباره اش گفته 
بود »در خصوص تحقق مجموع درآمدها، اصفهان در 

رتبه  سی ام  کشور قرار دارد و این خبر خوبی نیست«.
نــه فقط ایــن ، بلکــه سرنوشــت تحقــق درآمدهــا و 
مالیات های سال ۱۴۰۰ اصفهان هم در هاله ای از ابهام 
اســت؛ طبــق گفته هــا در بودجــه ســال جــاری اعتبار 
استان با رشد تقریبا ۱.۵ درصدی و افزایش ۴۰ درصدی 
دربخش اعتبــارات عمرانی همــراه بــوده و با ۲۰هــزار و 
۷۵میلیارد تومان اعتبار جایگاه پنجم صدرنشینان 
جــدول بودجــه ۱۴۰۰ نیــز بــه اصفهــان تعلــق داشــته 
است، اما دو سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اقتصاد 
کنش  و دارایی و همین طور اداره کل امور مالیاتی در وا
به پیگیری های ایســنا درباره میزان تحقق درآمدها و 
مالیات های استان در سال جاری حاضر به پاسخ گویی 
نشدند. این بی اطاعی در حالی است که  سرپرست 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان چندی 
پیش درباره وضعیت بودجه ای استان در سال آینده 
گفته بود: »بایــد ۳۲ هزار میلیارد تومان مالیات ســال 
آینــده وصول شــود، درحالیکــه هزینه های اســتان بر 
روی کاغذ ۳۴ هزار میلیارد تومان است و دولت ۲ هزار 
میلیارد تومان بیشــتر از درآمد اســتان، برای اصفهان 
هزینه می کند«. اینکه مســئولی پشــت میکروفن قرار 
بگیرد، حرفش را با این جمله که »اصفهان ظرفیت ها 
و پتانسیل های بسیار فراوانی دارد« آغاز کند و بعد هم 
با یک »اما، که تهش به نبود پول می رسد«، رشته تمام 
امیدها به حل ریشه ای معضات زیر ساختی اصفهان را 
پنبه کند، حتی برای کارآفرینان، صاحبان هنر، صنعت 

و مهارت نیز قضیه عادی است. 
پیدا کردن یک لیست از فقدان های زیربنایی استان 
کار پیچیده ای نیست، کافی است به فحوای سخنرانی 

مسئوالن اصفهان نگاهی بیندازیم.
اصفهان، مبتــا به ســرمایه گریزی و سرمایه ســتیزی 

است، جایگاه خود در صنعت گردشگری را هنوز تثبیت 
نکرده، بخش قابل توجه ظرفیت صنعتی خــود را به 
دالیل مختلف از دست داده، کسری بودجه زاینده رود 
هنــوز تأمین نشــده، با کمبــود هزینه های ملــی برای 
تکمیل پروژه های ملی مواجه است و عجیب تر اینکه به 
گفته طغیانی در مجلس نیز »عملیات روانی سنگینی 

ضد اصفهان« وجود دارد.
        اما آیا ریشه مشکالت بودجه ای استان 

تماما بیرونی و مربوط به مجلس یا دولت یا نتیجه 
عملیات روانی است؟

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رییسه مجلس 
معتقد اســت: »وضعیت بودجه ای اصفهان ۱۵ سال 
است که وضیت خوبی ندارد و اشکال اساسی هم این 
بوده که استان اصفهان سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
در استان نداشته است، یعنی نه اینکه اداره آن وجود 
نداشــته، بلکه وجود اداره کردنش را نداشته و به فکر 
نبوده اســت؛ و بنابراین ماده ۲۳ را از ســازمان برنامه و 
بودجه برای اصفهان نگرفته اند، ماده ۲۳ نگرفته اند، 
یعنی همت نکرده اند، آنچه نیازمندی های اصفهان 
در پروژه های ملی بوده اســت را برای اســتان بگیرند و 
امروز استان اصفهان فقیرترین استان از باب تعداد کم 

ردیف های بودجه و پیوست بودجه در کشور است.
از نظر این عضو کمیســیون برنامه و بودجه، وجود هر 
ردیف در پیوست بودجه ملی به منزله یک شریان پولی 
برای استان است »در حالی که نهایت تاش سازمان 
مدیریت اصفهان در حد مرکز استان بوده و مجموعه 
دولتــی مســئول در اســتان و اســتانداری هنوز ایمــان 
پیدا نکرده اند که الزم اســت مباحث مربــوط به ماده 
۲۳ و ایجاد ردیف در پیوست بودجه ملی را دنبال کنند 
و هنوز به عمق مســئله ای کــه نماینــدگان می گویند 

نرسیده اند«. 
با این وجود وضعیت مشکات استان به کجا می رسد؟ 
گر نمایندگان اصفهانی  دلیگانی می گوید: با این وضع »ا
کنده ای کرده اند،  مجلس برای بودجه تاش های پرا
کرده اند وگر نه همه پیگیری ها در مجلس حالت موقتی 
گر اصفهــان یک ردیــف بودجه در  دارد، در حالــی کــه ا
پیوست بودجه داشته باشد، دیگر نیازی به این همه 

پیگیری نیست«. 
اما محمد رضا قاسمی، سرپرست ســازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اســتان اصفهان در گفت وگو با ایســنا به 

موضوع از زاویه دیگری نگاه می کند گــه در ادامه عین 
گفت وگوی ایسنا با این مسئول را می خوانید: 

        نظر شما درباره وضعیت کاستی های ردیف 
بودجه ای اصفهان چیست؟

من االن نماینده دولت هستم و آن چیزی که در مجلس 
گر بودجه اصفهان  به تصویب رسید هم نظر دولت بود، ا
به اصاحیه ای نیاز داشت، نمانیدگان مجلس باید آن 

را پیگیری می کردند.
        اما به اعتقاد نمایندگان مجلس مشکالت 

اصفهان به خوبی درک و منتقل نمی شود. 
گر بودجه نیاز به اصاحیه داشته  من نماینده دولتم، ا
باشــد، نمایندگان محترم مجلس باید آن را پیگیری 

کنند.
        پیش از تقدیم الیحه دولت به مجلس، 

سازمان متبوع شما در اصفهان برای حل 
مشکالت عمده استان چه رایزنی هایی با تهران 

داشته است؟
خیلی البی شده است؛ هم من و هم استاندار چندین 
بار تهران رفتیم و اثراتــی که ممکن بــوده روی بودجه 
بگذاریم را گذاشته ایم؛ یک آمار به شما می دهم، استان 
برای اجرای فاز اضطراری سامانه دوم آبرسانی اصفهان 
بزرگ بودجه گرفته است در حالی که نه در الیحه ۱۴۰۰ 
ردیفی برای آن وجود داشــته و نه در الیحــه ۱۴۰۱؛ این 
گانه ای بــرای اجرای طرح  یعنی دولت یک پــول جدا

به ما داده است
        اما از نظر  نمایندگان استان، وضعیت بودجه 

اصفهان امسال تفاوت چندانی با سال قبل 
نداشته است، نظر شما  در این باره چیست؟

دلیل این عقیده را باید از نمایندگان بپرسید.
        یعنی اوضاع اصفهان برای سال بعد خوب 

است؟
گر کل درآمد دولت  تا نظر شما از خوب چه باشد؛ مثا ا
یعنی ۶۴۴ هزار میلیارد تومان است به اصفهان داده 

شود، این از نظر شما خوب است؟
کار بررسی جزییات بودجه در حالی در صحن بهارستان 
تمــام شــده و اصفهان امســال هــم نتوانســته ردیفی 
مجزا برای رفع مشــکات ملی خود در بودجه داشته 
باشد؛ آن هم استانی که به تعبیر مقام معظم رهبری: 
شــهر علم، دین، والیت، کار و ابتکار، هنر و فرهنگ، و 

شهادت است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان اصفهان گفت: مطابق با اطاعیــه وزارت راه 
و شهرســازی، آن دســته از مردم اســتان اصفهان که 
مشمول مالیات خانه های خالی بوده و پیامک دریافت کرده اند ۱۰ روز 

فرصت دارند تا اطاعات سکونت و مالکیت خود را به روز کنند.
امیر زاغیان بــا اعام این خبر، اظهــار کرد: براســاس اطاعیــه وزارت راه و 
شهرسازی، مطابق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم و اصاحات 
بعدی آن و با توجه بــه آغاز فرآیند اخذ مالیــات از خانه های خالی، کلیه 
مشمولین مالیات که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور پیامک دریافت 
ک و  کثر ظرف ۱۰ روز فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه اما کرده اند، حدا
اسکان کشور به نشانی amlak.mrud.ir، اطاعات سکونت و مالکیت خود 
را بروز کنند.    وی گفت: پیش از این نیز سازمان امور مالیاتی اعام کرده بود 
 پیرو ارسال پیامک پرداخت مالیات خانه های خالی، مشموالن می توانند 

با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امورمالیاتی به نشانی 
My.tax.gov.ir  و مشاهده واحد یا واحدهای مسکونی مشمول مالیات، 

نسبت به پذیرش و پرداخت مالیات و یا عدم پذیرش و ثبت توضیحات و 
علت عدم پذیرش آن اقدام کنند.  

به گزارش ایسنا، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان خاطرنشان کرد: بنابر اطاعیه های پیشین یک واحد به عنوان 
محل سکونت خانوار تلقی می شود و هر خانوار یک واحد هم در شهر دیگر 
گر افراد بیشتر  به عنوان اقامتگاه فرعی می تواند داشته باشد، بنابراین ا
از این تعداد واحد داشته باشــند و بیشــتر از ۱۲۰ روز در سال خالی باشد، 
مشمول این قانون و پرداخت جرائم مالیاتی در نظر گرفته شده می شوند.  
کید کرد: مردم عزیز استان اصفهان می توانند با شماره گیری تلفن   وی تأ
ک و  ۰۲۱۵۹۱۹۸ در گفت گو با کارشناسان مرکز ارتباط مردمی سامانه اما
اسکان وزارت راه و شهرسازی موضوعات و سواالت خود را مطرح نموده و 

از مراجعه حضوری به اداره کل راه و شهرسازی استان پرهیز کنند.  

رئیس مجمع فعاالن اقتصادی می گوید بر خاف برخی 
اظهارنظرها از سوی مسئوالن، درج قیمت تولیدکننده 
روی محصــوالت هیچ کمکی به کاهــش قیمت کاالها 
نکرده است. محمدرضا حســینا اظهار کرد: بر خاف صحبت وزیر صمت 
درباره ارزانی کاالها پس از اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده، به عقیده 
بنده، این طرح یک طرح شکست خورده است و باعث ارزانی هیچ کاالیی 
نشده است. حتی آمارهای وزارت صمت هم نشان می دهد که قیمت کاالها 
دائما در حال رشد است و از این رو صحبتی که وزیر مطرح کرده به نظر می رسد 
که با واقعیت سازگار نیست. وی با بیان اینکه این طرح نه تنها قیمت کاالها 
را ارزان نکرد بلکه باعث سردرگمی مصرف کننده و تولیدکننده نیز شده، بیان 

کرد: اجرای چنین برنامه هایی بیشتر پیاده سازی آزمون و خطا در بازار کاالی مصرفی مردم است. از مسووالن 
دولت انتظار می رود به جای اینکه به فکر اخذ تصمیمات خلق الساعه باشند، اندکی به فکر حمایت از واحدهای 
تولیدی و تثبیت قیمت مواد اولیه برای آنها باشند تا ارزانی در بازار اتفاق بیفتد. رئیس مجمع فعاالن اقتصادی با 
بیان اینکه قیمت مواد اولیه و هزینه های مرتبط با بخش تولید دائما در حال تغییر است، گفت: در این میان تعیین 

قیمت دستوری برای کاالها خاف اصل بازار آزاد است، اما مشخص نیست 
در چنین شرایطی چطور این تصور به وجود آمده که با پیاده سازی یک طرح 
که زیرساخت های آن فراهم نشده و همچنین کنترل دستوری قیمت ها، 
می توان قیمت چند هزار کاال را کاهش داد. با چنین روش هایی نمی توان 
قیمت کاالها به خصوص کاالهای مرتبط با صنایع غذایی را با روند کاهشی 
روبرو کرد. وی با بیان اینکه درخواست ما از دولتمردان در دولت سیزدهم این 
است که دست از آزمون و خطا بردارند، گفت: وضعیت معیشتی مردم نسبت 
به سال های گذشته دشــوارتر شــده و اعمال چنین سیاست هایی بدون 
مشورت با بخش خصوصی، می تواند آشفتگی هر چه بیشتر بازار و ناامیدی 
مردم نسبت به سیاست های اقتصادی دولت را به دنبال داشته باشد. رئیس 
کید کرد: مصرف کنندگانی که هر روز برای تامین نیازهای خود با افزایش قیمت های  مجمع فعاالن اقتصادی تا
قابل لمس روبرو هستند، به خوبی می توانند به دولت و مسووالن وزارت صمت اعام کنند که کاهش قیمتی در 
بازار اتفاق نیفتاده است و از این رو این امید وجود دارد که با اجرای سیاست هایی دقیق و کاربردی، شرایط برای 

کاهش واقعی قیمت ها فراهم شود.

مهلت ۱۰ روزه برای ثبت اطالعات خانه های خالی در اصفهان

رئیس مجمع فعاالن اقتصادی:

درج قیمت تولیدکننده راه به جایی نمی برد

فعالیت 2۰۰ هزار واحد صنفی در استان اصفهان:

بازار زیر ذره بین بازرسان رفت

واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۰ به پایان رسید

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:

گوسفند هم به اقالم سامانه بازرگام افزوده شد گوشت 

افزایش ۳۰ درصدی 
قیمت کیف و کفش

شفافیت ۸۰درصد مجوزها
 با حذف امضاهای طالیی

لزوم انعقاد قرارداد صنایع
غ  بسته بندی تخم مر

با پول پاشی نمی توان 
کرد تولید و اشتغال ایجاد 

خبر

خبر

خبر
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مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در بازدید از گروه مپنا: 

تحریم ها به عاملی موثر 
در خودکفایی و خودباوری تبدیل شده است 

مدیرعامل فــوالد مبارکــه گفت: 
به لطف الهی امروز در عرصه های 
کــه  هســتیم  شــاهد  مختلــف 
تحریم ها در خودکفایــی و خودباوری متخصصان 

داخلی بسیار موثر بوده است. 
محمدیاسر طیب نیا در مراسم تحویل نخستین 
ســری از لوکوموتیو هــای ســفارش فــوالد مبارکــه 
از شــرکت مپنــا گفــت: بــه لطــف الهــی امــروز در 
عرصه های مختلف شاهد هســتیم که تحریم ها 
در خودکفایــی و خودباوری متخصصــان داخلی 

بسیار موثر بوده است. 
کــرد: صنعــت فــوالد نیــز یکــی از  وی تصریــح 
پیشران های توسعه و اقتصاد ملی است و شرکت 
فوالد مبارکه بزرگترین کارخانه فوالدسازی کشور، 

یکی از پیشتازان این حوزه به شمار می رود. 
مدیرعامل فوالد مبارکه همچنین افزود: به لطف 
الهی فوالد مبارکه به عنوان مولود انقاب و صنعت 
فوالد به عنوان یکی از صنایع پیشران، طی چند 
دهــه گذشــته توفیق هــای بســیاری داشــته و به 
واسطه مزیت های تولید فوالد از صنایع موفق در 
کشور بوده اســت؛ به نحوی که ایران از تولید یک 
میلیون تن فوالد در قبل از انقاب به تولید بالغ بر 
۳۰ میلیون تن فوالد و به جایگاه دهم تولید فوالد 

در جهان رسید. 
گر این اتفــاق مبارک نیفتاده بود،  وی ادامه داد: ا
امــروز بســیاری از صنایــع مــا خصوصــا در دوران 
تحریم با مشکل مواجه بودند و نمی توانستیم این 
خودکفایــی، بومی ســازی و اتفاقــات خوبــی کــه 

شاهد آن هستیم را ببینیم.
    سرمایه گذاری برای حل مشکل در گلوگاه ها
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با اشــاره به اینکه 
ســاخت لوکوموتیوهای فوالد مبارکه، حلقه ای از 
زنجیره بومی سازی در صنعت محسوب می شود، 
افزود: با شــدت گرفتــن تحریم ها طی ســال های 
اخیــر مــا بیــش از پیــش متوجــه ظرفیــت داخلی 
خودمان شــدیم و بــه آن رو آوردیــم و این ظرفیت 
و استعداد به ویژه در صنعت کشور شکوفا شده و 

حرکت به سوی خودکفایی سرعت گرفته است. 
طیب نیا با اشــاره به بحث های زیر ســاختی مثل 
تولیــد بــرق، گاز، انــرژی و زیرســاخت های حمــل 

و نقــل بــه عنــوان یکــی از مســائل و گلوگاه هایــی 
کــه صنعــت فــوالد بــا آن مواجــه اســت، گفــت: 
متاســفانه این زیرســاخت ها طــی ســنوات اخیــر 
متناســب با رشــد و توســعه صنعت فوالد و ســایر 
صنایع رشد نکرده و می بایســت برای رسیدن به 
ظرفیت های کامل این صنایع، به تناسب در آنها 

سرمایه گذاری شود. 
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: هرچنــد حــوزه 
صنعــت و حــوزه زیرســاخت از حوزه هایــی اســت 
که عمدتا دولت ها در آن سرمایه گذاری می کنند، 
اما نمی شــود انتظار داشــت که دولــت، آن هم در 
شــرایط اقتصادی فعلی تمام این سرمایه گذاری 
را رقم بزند. در جهت رفع مشکل این گلوگاه برای 
صنعت کشور بود که فوالد مبارکه تصمیم گرفت 
در حوزه حمل و نقل سرمایه گذاری انجام دهد. 

        لوکوموتیوهای پیشران پیشرفت کشور
مدیرعامل فوالد مبارکه بیان داشت: البته پیش 
از این در تشکیل شرکت های حمل ریلی و تامین 

گــن و تعــدادی لوکوموتیو بــه صــورت محدود،  وا
اقداماتی در فوالد مبارکه صورت گرفته بود، اما این 
اقدام یک گام بزرگ در جهت حل مشکات ریلی 
فوالد مبارکه است. این امر با اعتماد به سازندگان 
داخلی برای خرید ۵۰ دســتگاه لوکوموتیو صورت 
گرفت و در حقیقت یــک گام بزرگ در تــداوم روند 
بومی سازی این نیاز کشور محسوب می شود. طی 
توافق ما با گروه مپنــا امیدواریم بتوانیم گام های 
بعــدی را بــه طــور مســتحکم تــر در کنــار یکدیگــر 

برداریم. 
کنون براین بــاور بودیم که فوالد  وی ادامه داد: تا
مبارکــه در صنعــت کشــور بــه عنــوان لوکوموتیو و 
پیشــران رشــد اقتصــادی و صنعتــی کشــور عمل 
می کنــد؛ امــروز پــس از بازدیــدی کــه از گــروه مپنا 
داشــتیم و بــا دیــدن دســتاوردهای گــروه مپنا در 
حوزه های مختلف بر این باور هستیم که مپنا هم 
یکــی از لوکوموتیو های پیشــران اقتصاد و صنعت 

کشور است.

        تعامل در مسیر شکوفایی و رشد کشور
عباس علی آبادی مدیرعامل گروه مپنا نیز در این 
مراســم گفت: امروز تولیــد کنندگان و ســازندگان 
داخلی در مسیر شکوفایی و رشد اقتصادی کشور 
گام بــر می دارند و انتظــار می رود ایــن همکاری ها 

توسعه یابد.
وی  افــزود: امــروز روز فــوالد مبارکــه اســت و مــا 
نخستین سری از لوکوموتیوهای باری متعلق به 
فوالد مبارکه را تحویــل دادیــم. از اعتماد صنعت 
فوالد بــه گــروه مپنــا تشــکر می کنیــم و امیدواریم 

پاسخ این اعتماد را به خوبی بدهیم.
مدیرعامل شــرکت مپنا تصریح کــرد: همکاری ما 
پیش از این بــا فــوالد مبارکه وجــود داشــته اما به 
صورت ارگانیک و ساختار یافته نبود. شرکت فوالد 
مبارکه یکی از تامین کنندگان اصلی مواد اولیه ما 
بوده و ما االن تامین کننده تجهیزات فوالد مبارکه 
شده ایم و در احداث نیروگاه نیز همکاری بزرگی را 

با فوالد مبارکه آغاز کرده ایم. 

گفــت:  رییــس شــورای اسامی شــهر اصفهــان 
تفاهم نامه ای برای ایجاد خط اتوبوس برقی در شهر 
منعقد شد و با مشارکت سرمایه گذار تا شهریورماه 
سال آینده هفت جایگاه شارژ اتوبوس های برقی و 
خودرو در سطح شهر ایجاد می شــود که اقدامی در 

ک است. جهت تحقق هوای پا
محمد نورصالحی در سی وچهارمین جلسه علنی 
شــورای اسامی شــهر اصفهان با اشــاره به والدت 
کبر )ع( و روز جوان اظهار کرد: جوانان  حضرت علی ا
ســرمایه های کشــور هســتند الزم اســت کــه تمام 
ارکان نظــام از جملــه دولــت و مجلس بــه موضوع 
اشــتغال نیــروی نخبــه و تحصیل کــرده، ازدواج و 
مسکن آنها توجه داشته باشند. وی با بیان این که 
هفته گذشته در حوزه حمل ونقل عمومی اتفاقات 
خ داد کــه آثــار آن را در ســال های آینــده  مثبتــی ر
خواهیم دید، ادامه داد: تفاهم نامه ای برای ایجاد 

خط اتوبوس برقی در شهر منعقد شد و با مشارکت 
سرمایه گذار تا شهریورماه سال آینده هفت جایگاه 
شارژ اتوبوس های برقی و خودرو در سطح شهر ایجاد 
ک  می شــود که اقدامی در جهــت تحقق هــوای پا
است. رئیس شورای اسامی شهر اصفهان با اشاره 
به افتتــاح ۴۴ پــروژه با هزینــه ۲۳۰ میلیــارد تومان 
در شــهر افزود: بهتــر اســت افتتاحیه ها بــه صورت 
منطقه ای برگــزار شــود و پروژه ها به صــورت کامل 

تکمیل شده باشد و مورد بهره برداری قرار گیرد.
کید بر اینکــه پروژه ها براســاس زمانبندی  وی بــا تا
انجام شده به بهره برداری برسد، تصریح کرد: با این 
گر فردی نیز کم کاری کند، مشخص خواهد  شیوه ا
شد و امکان تذکر فراهم می شود؛ به طور سرزده به 
برخی از پروژه های عمرانی شهر سرکشی می کنیم و 
شاهد تأخیر در زمانبندی هستیم که البته تغییر و 
تحول ها نیز تأثیر گذار است. نورصالحی با اشاره به 
تاش کارکنان شهرداری در راستای خدمت رسانی 
به شهر و شهروندان، خاطرنشان کرد: امیدواریم در 
پایان نیمه اول سال ۱۴۰۱ تمام خدماتی که مردم از 
شهرداری دریافت می کنند، به صورت غیرحضوری 
باشــد و مدیریت شهر به بافت فرســوده و تاریخی، 
مجموعه های دانش بنیان و استارت آپ ها توجه 

ویژه داشته باشد.

شهردار نجف آباد از عملیاتی شدن ۲۶طرح عمرانی 
در حرکت جریان خدمت نجف آباد خبر داد و گفت: 
تکمیل و اســتمرار پیشــرفت پروژه های بزرگ شهر 
نجف آباد در سال جدید نیز مانند سال ۱۴۰۰ با قوت 
ادامــه دارد و جریــان خدمــت تــا پایان ایــن پروژه ها 
تعطیل نخواهد شد. عبدالرسول امامی با بیان اینکه 
در ســال جدید همراه بــا بهــار جان ها، شــاهد بهار 
خدمت به مردم نجف آباد هستیم، اظهار کرد: ۲۶ 
پروژه فرهنگی، مشارکتی و عمرانی در شهر نجف آباد 
در حــال انجــام اســت. جریــان خدمــت نجف آباد 
از همــان ابتــدای دوره جدیــد مدیریــت شــهری با 
برنامه ریزی کارشناســی و اســتفاده از دیدگاه های 
نخبگان، کارشناســان و صاحب نظــران کار خود را 
آغاز کرده است. وی با بیان اینکه حرکت جریان شهر 
نجف آبــاد، برنامــه ای کان در راســتای خدمت به 
مردم این شهر تاریخی اســت، افزود: حرکت جریان 
خدمت در راستای احیای پروژه های تعطیل شده و 
نیمه تعطیل شهر با قوت در حال انجام است. شاهد 
اتفاقات خوبی در نجف آباد در راستای جریان خدمت 
کنده  خواهیم بود و با فرارســیدن ســال جدید و پرا
شدن عطر بهارجان ها در شهر شــاهد بهار تحول و 
توسعه شهر نجف آباد هستیم. شهردار نجف آباد به 
عملیاتی شدن کان پروژه های عمرانی نظیر بوستان 
زندگی، تقاطع غیرهمســطح شــهدای دانشــجو و 
کشتارگاه صنعتی نجف آباد اشاره و خاطرنشان کرد: 
پروژه های متعددی در مناطق پنج گانه شهرداری 
نجف آبــاد در حــال انجــام و پیشــرفت اســت و در 
تاش هستیم در کمترین زمان ممکن و با بهترین 
کیفیت این پروژه ها را به اتمام برسانیم. امامی اضافه 

کرد: در کنار مباحث عمرانی از موضوعات فرهنگی 
و تفریحی نیــز غفلت نشــده اســت و احــداث خانه 
تاریخی علم، پردیس سینمایی امید و فرهنگسرای 
کوثر از اقداماتی است که در حوزه فرهنگی تفریحی 
در حال انجام است و امیدوار هستیم در سال جدید 
شــاهد رونق فرهنگ و هنر در شهر فرهنگی هنری 
نجف آباد باشیم. وی با بیان اینکه جریان خدمت 
تعطیل بردار نیست و مدیریت شهری توجه ویژه ای 
به طرح های عملیاتــی دارد، تصریح کــرد: در حوزه 
مشارکتی شهر کتاب، رستوران راه چوبی، شهربازی 
سرپوشیده و باغ صفوی ازجمله پروژه های در حال 
اجرا اســت و اخبار پیشــرفت و اتمام این پروژه ها به 
اطاع مردم شریف نجف آباد خواهد رسید. شهردار 
نجف آباد به ضرورت جذب ســرمایه گذار برای شهر 
اشاره کرد و گفت: دیدگاه ها و نظرات مردم، نخبگان 
و صاحب نظران برای مدیریت شهری بسیار مهم 
است و رویکرد ما در جریان خدمت توجه به نخبگان، 
نیازهای مردم و استفاده از تمام ظرفیت های ممکن 
برای رشد و تعالی شهر پرافتخار و تاریخی نجف آباد 
است؛ امیدواریم در آینده نزدیک مردم ثمره جریان 
خدمــت و تاش هــای مســتمر خادمــان خــود در 

مدیریت شهری را شاهد باشند.

بعد از ۲۰ سال مدیریت پســماند چهار شهرستان 
فریدن، فریدونشــهر، چادگان و بوئین میاندشت 

همچنان در باتکلیفی است.
حســین محمد صالحی، نماینــده مــردم فریدن، 
فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشت درمجلس 
شورای اسامی درجلسه مشترک فرمانداران غرب 
استان که با موضوع مدیریت پســماند برگزار شد از 
باتکلیفی راه انــدازی کارخانه بازیافــت انتقاد کرد 
و گفــت: بایــد محــل ســاخت کارخانه کمپوســت 
جانمایی و تهدیدات زیست محیطی آن و با توجه 
به میزان تولید زباله در چهارشهرستان و مسافتی که 

قرار است زباله به کارخانه حمل شود بررسی شود.

تحویــل پنــج دســتگاه لوکوموتیــو از مجمــوع ۵۰ 
دســتگاه ســفارش فــوالد مبارکه به گــروه مپنــا، با 
به صدا درآمدن ســوت آنها انجام شــد.  بــا به صدا 
درآمدن سوت لوکومویتوها، در شرکت مهندسی 
و ســاخت لوکوموتیو مپنا در کرج، مراسم تحویل 
پنج دستگاه لوکوموتیو تحویلی مپنا به فوالد مبارکه 
برگزار شــد، برای بهره برداری در اختیار این شرکت 
قرار گرفت. این مراســم با حضور مدیرعامل فوالد 
مبارکه و عباس علی آبادی مدیرعامل گروه مپنا در 
کارخانه لوکوموتیوسازی مپنا انجام شــد و طی آن 
بازدیدی از خطوط تولید لوکوموتیو این شرکت نیز 
صورت گرفت. تحویل سری نخست لوکوموتیوهای 
فوالد مبارکه نوید بخش اجرایی شدن پروژه های 
پیشرانان پیشــرفت اســت که صنایع بزرگ کشور 
کنون  برای توسعه ایران اسامی کلید زده اند و هم ا
در حال انجام است. پنج دستگاه لوکوموتیو تحویل 
شــده به شــرکت فوالد مبارکــه تنها بخشــی از این 
ســفارش از مجمــوع ۵۰ دســتگاه اســت و تــا پایان 

ســال جاری ســه دســتگاه دیگر نیز به این شــرکت 
تحویل داده خواهد شد. همچنین قرار است بقیه 
لوکوموتیوها ظرف دو سال آینده به بزرگترین فوالد 
ساز کشور تحویل شود. ارزش قرارداد فوالد مبارکه 
و مپنا بالغ بر دو هزار میلیارد تومان ثبت شــده که 
۱۷بهمن ماه امســال بیــن محمدیاســر طیب نیا 
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان و عباس 
علی آبادی مدیرعامل شرکت مپنا در حضور آیت اهلل 
دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در اصفهان 

به امضا رسید.

رئیس شورای شهر اصفهان:

ایجاد ۷ جایگاه شارژ اتوبوس برقی تا شهریور ۱۴۰۱

اجرای ۲۶طرح عمرانی در حرکت جریان خدمت

کارخانه بازیافت انتقاد نماینده از بالتکلیفی راه اندازی 

سوت لوکوموتیوهای تحویلی مپنا 
به فوالد مبارکه به صدا درآمد 

تفاهم نامه همکاری شــرکت آب و فاضاب 
اســتان اصفهــان بــا انجمــن صنفــی دفاتــر 
ICT روســتایی به منظور ارائــه خدمات غیر 

حضوری شرکت در روستاها به امضا رسید.
با امضای این تفاهم نامــه خدمات ۲۳ گانه 
آبفای اســتان اصفهان از ابتدای سال آینده 
در روستاها به صورت غیر حضوری و از طریق 
۳۶۸  دفتــر ICT روســتایی ارائــه می شــود 
کــه گام دیگــری در جهــت ســهولت ارتبــاط 
کن در روســتاها محسوب  با مشــترکین ســا

می شود.
معاون خدمــات مشــترکین و درآمــد آبفای 
اصفهان در آییــن امضای این تفاهــم نامه، 
آن را برگ زرین دیگری در افتخارات شــرکت 
دانســت و اظهــار داشــت: بــا امضای ایــن 
تفاهم نامه یکی از گلوگاه های خدمت رسانی 

در مناطق کم تر برخوردار رفع می شود. 
ســید محســن صالــح بــا اشــاره به ایــن کــه 
یکــی از درگاه هــای خدمــات غیــر حضــوری 
شرکت آب و فاضاب اســتان اصفهان دفاتر 
پیشــخوان دولــت هســتند افــزود: افــرادی 
کــه در شــهرها از طریــق مراجعــه بــه درگاه  
میز خدمــت الکترونیــک، خدمات شــرکت 
را دریافــت می کننــد آمــار کمتری نســبت به 
افــرادی کــه از ســایر درگاه ها این خدمــات را 
دریافــت می کردنــد دارنــد، امــا پیــش بینی 
 ICT می شود در روستاها، با راه اندازی دفاتر
افراد بیشتری به این دفاتر مراجعه و خدمات 

مورد نیاز خود را دریافت کنند.
وی بیان کــرد: تمام خدمات آبفای اســتان 
اصفهان به صورت غیر حضــوری، یکپارچه 
و در طول ساعات شبانه روز از طریق سامانه 
تلفنی ۱۵۲۲، پرتال و برنامه کاربردی همراه 

آبفا ارائه می شود.
صالح خاطرنشان کرد: روزانه بین ۴ تا ۷ هزار 
تماس با مرکز ۱۵۲۲ برقرار می شود که نزدیک 
به ۵ هزار از این تماس ها به صورت هوشمند 

پاسخ داده می شود.
رئیس انجمن صنفــی دفاتر ICT روســتایی 
نیز در این نشســت با اشــاره به این که هدف 
از ایجاد این دفاتر از سال۱۳۸۸ در کشور ارائه 
خدمات الکترونیک دولت، کاهش سفرها و 
رضایت مندی روستاییان بود، خاطرنشان 
کرد: شــرکت آب و فاضاب اســتان اصفهان 
جزء نخستین شرکت هایی بود که به صورت 
دغدغه منــد پــای به این عرصــه نهــاد و این 

اقدام ستودنی است.
علی صالحی افزود: یکی از اولویت های اصلی 
انجمن ICT روستایی ارائه خدمات مطلوب 
با گستردگی فراوان، رضایت مندی و سهولت 
دسترسی برای روستاییان است که با افزوده 
شــدن ۲۳ خدمت آبفای اســتان اصفهان، 
خدمات غیر حضوری بــه صورت مطلوب تر 
به روستانشینان سراسر استان ارائه می شود.

۷۴۱ کیلوگرم گوشــت قرمز و سفید از چرخه 
مصرف انسانی در اردستان حذف شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اردستان 
گفــت: در طــی ۱۳۳۷ بازرســی از واحد های 
عرضه فراورده های خام دامی، رستوران ها و 
خودروهای حمل فراورده خام دامی مقدار 
۷۴۱ کیلوگرم گوشــت قرمز و سفید از چرخه 
مصرف انسانی در اردستان کشف و حذف 

شد.
ســعید راعی با بیان اینکــه واحد نظــارت بر 
بهداشــت عمومی و مواد غذایی این شبکه 
از ابتدای امسال تا کنون از ســه هزار و ۷۸۹ 
راس دام ســبک و ۶۰۳ راس دام ســنگین 
کشتار شده در محل کشتارگاه دام اردستان 
بازرســی شــده اســت افــزود: ۱۹ راس دام 
ســبک کشــتار شــده و هــزار و ۳۲۶ آالیــش 

دامی حذف شد.
رئیس شــبکه دامپزشکی اردســتان گفت: 
ح تشــدید نظــارت بهداشــتی تــا ۱۴  طــر
اردیبهشــت مــاه ســال آینــده در قالــب دو 
کز  کیــپ ســیار بازرســی صبــح و عصــر ازمرا ا
عرضه فراورده های خام دامی، رستوران ها 
و خودرو هــای حمــل فراورده هــای خــام 

دامی فعال هستند.
راعی گفت: کشــتارگاه دام اردســتان در ایام 
تعطیــات نــوروز فعــال و آمــاده ی کشــتار 
دام زیر نظر ناظر ذبح شــرعی و کارشناسان 

دامپزشکی هستند.

خبر کوتاه از اصفهان

 خبر از شهرستان ها

خبر

استان

خبر

مدیــرکل اســتاندارد اصفهــان گفــت: طــرح ویژه 
نظارت این اداره کل بر هتل ها، هتل آپارتمان ها، 
زائرسراها و رستوران ها برای نخستین بار در استان 

به مناسبت نوروز ۱۴۰۱ اجرا می شود.
محمود فرمانی افــزود: اداره کل اســتاندارد اســتان اصفهــان برای 
کن اقامتی و خدماتی یعنی  نخستین بار به اجرای طرح نظارتی بر اما
هتل ها، هتل آپارتمان ها، زائرسراها و رستوران ها در روزهای پایانی 

امسال و تعطیات نوروز ۱۴۰۱ اقدام کرده است.

وی با بیان اینکه این نظارت بر اساس مسوولیت اجتماعی و ماده 
۱۷ قانون تقویت و توسعه نظام اســتاندارد انجام می شود، اظهار 
داشت: بر اساس این طرح، کارشناسان اداره کل استاندارد استان 
کز اقامتــی، خدماتی و رســتوران ها بطــور تصادفی  اصفهــان از مرا
بازرسی و مواردی مانند کیفیت ارائه خدمات، بهداشت و ایمنی 

را بررسی می کنند.
بر اساس ماده ۱۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سـازمان 
ملی استاندارد موظـــف است نسـبت بــــه ارزیابی انطباق کاالهای 
سـاخت داخل، وارداتـی و نیــز خدماتـی کــه از لحاظ ایمنی، بهداشـت 
و سامت عمومی حائز اهمیت است بــا همکاری نهادهای ارزیابی 
انطباق تأیید صاحیـت شـده، اقدام و نتایـج حاصل را جهت اطاع 

عموم و مراجع ذیربـط اعام کند.
فرمانی با اشاره به اینکه این طرح از ۱۵ اسفند جاری آغاز شد و تا ۱۵ 
فروردین ســال آینده ادامه دارد، تصریح کرد: نتایج این بازرسی ها 
پس از پایان اجرای طرح به مسووالن استان، استانداری، اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و اتاق اصناف گزارش 

خواهد شد.
وی بــا بیان اینکه بر اســاس مــاده ۱۷ قانــون تقویت و توســعه نظام 

استاندارد، اجازه انطباق استاندارد را در مواردی که استاندارد ملی 
برای آنها تدوین شده است و در مسائلی مرتبط با بهداشت، ایمنی و 
انرژی داریم، اضافه کرد: ما در زمینه هتل ها، رستوران ها و خدمات 
فروشگاهی دارای استاندارد ملی تدوین شده هستیم و می توانیم 

نسبت به رعایت آنها نظارت و بازرسی داشته باشیم.
کید بر اینکه این کار با هدف  مدیرکل استاندارد استان اصفهان با تا
ارائه خدمات با کیفیت به گردشگران و شهروندان انجام می شود، 
خاطرنشان کرد: مکاتبه های الزم در این زمینه با استانداری و اداره 

کل میراث فرهنگی اصفهان انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه برخی از هتل ها در کشور دارای پروانه استاندارد 
کز اقامتی ملزم به رعایت  کید کرد: همه آنها و مرا تشویقی هستند، تا

موارد استاندارد در ارائه خدمات خود هستند.
اســتان اصفهــان با بیــش از پنــج میلیــون و ۳۰۰ هــزار نفــر جمعیت 
به عنوان قطب گردشــگری جهان و ایران، بیــش از ۲۲ هــزار بنا و اثر 
تاریخی شناسایی شــده دارد که از میان آنها افزون بر یک هزار و ۸۰۰ 

اثر ثبت ملی شدند.
اصفهان حدود ۱۵۰ هتل، ۴۴۴ اقامتگاه بومگردی، ۷۰ هتل سنتی، 

۱۵۰ خانه مسافر و ۲۳۰ مهمانپذیر و افزون بر ۳۵ هزار تخت دارد.

سومین نمایشگاه مشاغل خانگی، صنایع خوداشتغالی، 
صنایع و هنرهای سنتی با رویکرد حمایت از کاالی ایرانی 

در اصفهان برپا می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، 
ســومین نمایشــگاه مشــاغل خانگــی، صنایــع خوداشــتغالی، صنایــع و 
هنرهای سنتی که طی روزهای بیست وچهارم تا بیست وهفتم اسفندماه 
برپا خواهد بود، شــرایطی را فراهم می آورد تا ۱۶۰ کســب وکار در چهار گروه 
ک و منســوجات و  اصلی صنایــع غذایی، صنایع دســتی و ســنتی، پوشــا
خدمات جانبــی، محصوالت، کاالهــا و خدمات خــود را در معرض بازدید 

عمومی قرار دهند.
این نمایشــگاه در ۹۰۰۰ مترمربع فضای نمایشگاهی و با حضور شرکت ها و 
کسب وکارهایی از استان های تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، همدان، 

کردســتان، زنجان، خراســان رضوی، یزد، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و 

گیان برپا می شود. نکته قابل توجه ســومین نمایشگاه مشاغل خانگی، 
صنایع خوداشتغالی، صنایع و هنرهای سنتی اصفهان این است که بخش 
زیادی از مشــارکت کنندگان و کســب وکارهای حاضر در آن از مددجویان و 

اعضای تحت حمایت ارگان های حمایتی هستند.
همچنین سازمان ها و نهادهای دولتی از جمله اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت، اســتانداری، شــهرداری، 
اداره کل بهزیستی، ســازمان جهاد کشــاورزی، کمیته امداد امام خمینی 
)ره(، دانشــگاه علمی کاربردی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری و مؤسسات خیریه در برپایی این نمایشــگاه سهم بسزایی ایفا 

کرده اند.
عاقه مندان به بازدید از این نمایشگاه می توانند از ساعت ۱۰ تا ۲۰ روزهای 
بیست وچهارم تا بیست وهفتم اسفندماه به نمایشگاه بین المللی اصفهان 

واقع در کمربندی شرق، روبه روی منطقه روشن دشت مراجعه کنند.

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
گفــت: شــهروندان از تــردد و حضــور در  اصفهــان 
 ناژوان و صفه در شب چهارشنبه آخر سال اجتناب

 کنند.  
روح اهلل ابوطالبی اظهار کرد: با توجه به بی احتیاطی ها و آتش سوزی 
در منطقه ناژوان و صفه و خطر سرایت آتش به درختان در جهت حفظ 
فضای ســبز که این دو منطقه ریه های تنفسی شــهر اصفهان است و 

با توجه به هماهنگی های صورت گرفته با نیــروی انتظامی، ناژوان و 
صفه در شب چهارشنبه آخر سال به طور کامل مسدود خواهد بود. 

وی افزود: از شــهروندان فهیم اصفهان تقاضا می شــود از تردد در این 
روز در مناطــق مذکــور خــودداری کننــد و بــا توجه بــه اعمال قانــون از 
طرف پلیس راهور از پارک کردن خــودرو در کنار اتوبان های منتهی به 
ناژوان و صفه اجتناب کنند و بــا خادمان خود در شــهرداری و نیروی 

انتظامی همکاری الزم را داشته باشند.

طرح ویژه نظارت استاندارد اصفهان بر هتل ها در نوروز اجرا می شود

اصفهان میزبان سومین نمایشگاه مشاغل خانگی و صنایع خوداشتغالی می شود

ناژوان و صفه در شب چهارشنبه آخر سال مسدود می شود

خبر

خبر

خبر

گامی بلند در جهت سهولت ارتباط 
با مشترکین آبفا در روستاها:

امضای تفاهم نامه آبفای
 استان اصفهان با انجمن

 صنفی دفاتر ICT روستایی

گوشت کیلوگرم  حذف ۷۴۱ 
 از چرخه مصرف انسانی 

در اردستان
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جامعه4 1۵ مارس     2۰22
افزایش ۵۷درصدی حقوق ها 

بیش از همه خود کارگران را آسیب پذیر می کند
ده ها سال اســت که »تورم سال 
جاری« به عنوان مبنای تعیین 
حقوق و دستمزد "ســال آینده" 
چه در بخش دولتی و برای کارمندان دولت و چه 

در بخش کارگری قرار می گیرد. 
به گــزارش مهــر آخر هفتــه گذشــته شــورای عالی 
کار در جلســه ای تصمیم بــه افزایش حــدود ۴۰ تا 
۵۷ درصــدی حداقل حقــوق و دســتمزد کارگران 
گر به ظاهر نشان از کمک به  گرفت. تصمیمی که ا
افزایش قدرت خرید و ارتقا سطح رفاه کارگران دارد 
اما باتوجه به شرایط اقتصادی کشور می تواند در 
متغیرهای کان اقتصادی کشور ازجمله تشدید 
تورم به شدت مؤثر واقع شود و بیش از همه اقشار 
کم درآمــد از جمله خــود کارگران را بــا چالش های 

بیشتری مواجه کند.
متأسفانه ده ها سال اســت که "تورم سال جاری" 
به عنوان مبنای تعیین حقوق و دســتمزد »سال 
آینــده« چــه در بخــش دولتــی و بــرای کارمنــدان 
دولت و چــه در بخش کارگری قــرار می گیرد. حال 
آنکه کارفرما بایــد مبتنی بر منابــع درآمدی آینده 

حقوق آینده کارگران را تأمین کند.
مبنا قــراردادن متغیر تورم پیشــینی بــرای تعیین 
حقــوق و دســتمزد آتی کارکنــان و کارگــران همان 
اشتباه اســتراتژیکی است که کشــور را سالهاست 
وارد چرخــه مخــرب »افزایــش تــورم- افزایــش 
حقوق- دوبــاره تشــدید تــورم- و دوبــاره افزایش 

حقوق ها« کرده است.
در همین باره ذکر چند نکته مهم و توجه به چند 
اشتباه راهبردی دولت در همه این سالیان که در 
سال جاری توســط دولت ۱۳ ام تشدید هم شده 

است، ضروری به نظر می رسد:
1. تمرکــز بــر رشــد دســتمزدها )کــه یــک متغیــر 
کــه رشــد  اسمی اســت نــه حقیقــی( در حالــی 
اقتصادی کشور )یعنی رشــد واقعی تولید که یک 
متغیر حقیقی است( در ده ها سال اخیر به شدت 
پاییــن و نزدیــک به صفــر بوده اســت، بــه معنای 
"تحمیل هزینه هایی بر بخش های واقعی اقتصاد 
کشــور اســت در حالی که به صورت حقیقی کیک 
اقتصاد بزرگ نشده است و در نتیجه منابعی برای 

تأمین هزینه های تحمیل شده وجود ندارد".
ســطح  یعنــی  می کنــد  رشــد  تــورم  وقتــی   .2
عمومی قیمت ها برای مصرف کننده رشــد کرده 
اســت اما نکته مهم مغفول واقع شده اینجاست 
کــه تــورم بــرای تولیدکننــده نیز)شــاخص بهــای 
تولیدکننــده:PPI( نیز رشــد داشــته اســت و حتی 
گاهی این رشــد بیش از تورم برای مصــرف کننده 
بوده است، بنابراین رشد دستمزدها صرفا مبتنی 
بر تورم کاال و خدمــات با این بهانه کــه یک کارگاه 
تولیدی بیشتر فروش ریالی داشته است، مبنایی 

عمیقا اشــتباه اســت چــرا کــه هزینه هــای همان 
کارگاه تولیدی که ناشــی از مواد اولیه و نرخ ارز و … 

است چه بسا بسیار بیشتر رشد کرده باشد.
۳. در چنین شرایطی کارفرما ناچار می شود برای 
تأمین هزینه های اضافی تحمیل شده بر خودش 

یک یا چند گزینه زیر را توأمان اجرا کند:
الف( تعدیل بخشــی از نیــروی کار: که بیــکاری را 
تشــدید و مقدار تولید کل در کشــور را هم کاهش 
می دهد و از این طریق باعث تشدید تورم می شود
مثــل  ب( حــذف هزینه هــای ضــروری دیگــر 
هزینه های مواد اولیــه: که بازهم منجر به کاهش 

تولید کل و رشد تورم می شود
ج( افزایش قیمت فــروش محصوالت و خدمات: 
که باعث رشــد ســطح عمومی قیمت ها و متعاقبا 

رشد تورم می گردد.
۴. گفته می شــود که سهم دســتمزدها در هزینه 
تمام شــده تولید در ایران کمتر از ۱۰ درصد است، 
هرچنــد آمارهــا در ایــن حــوزه بــه شــدت محــل 

تردید اند اما نکته مهم اینجاست که:
اوال: افزایش دســتمزدها، صنایعی که بیشــترین 
اشتغال زایی را دارند را متأثر می کند. مثل صنایع 
ک و … که سهم دستمزدها بسیار  نساجی و پوشا

زیاد است.
ثانیــا: صنایــع کوچــک و متوســط که بیشــترین 
بار ایجــاد" اشــتغال جدیــد" در کشــور را بــه دوش 
میکشــند و ســهم دســتمزدها بــه دلیل اشــتغال 
باالیــی که ایجــاد می کننــد از افزایش شــدید اخیر 
آســیب خواهنــد دیــد نــه صنایعــی مثــل فــوالد و 

پتروشــیمی و پاالیشــی وهلدینگ ها و شــرکتهای 
بزرگی کــه می تــوان گفــت از حیــث اشــتغال زایی 

جدید اشباع شده اند.
بنابراین تصمیم اخیر می تواند برای اشتغال کشور 
به دلیل هدف قراردادن اشتغال زاترین بنگاه های 

کشور شدیدا چالش زا باشد.
۵. وزیر محترم کار و برخی دیگر در دفاع از افزایش 
دســتمزدها، ادعــا می کنند ایــن کار باعــث رشــد 
تقاضای کارگران در بازار و به تبع آن تحریک تولید 
و رشــد عرضه می شــود و به رونق اقتصادی کشور 
کمــک می کنــد، ادعایــی کــه بــا مختصــات فعلی 

که: اقتصاد کشور سازگار نیست چرا
اوال: در اقتصادهایــی بــا تورم هــای دورقمــی و 
نوســانات تورمی و ارزی زیــاد مثل ایــران، افزایش 
دستمزدها لزوما منجر به افزایش تقاضا در بازار کاال 
و خدمات نمی شــود و صرف افزایش دســتمزدها 
برا کارگران در راستای پس انداز و "ذخیره ارزش" و 
خرید سرمایه به مراتب ارجح است نسبت به صرف 

آن در جهت خرید کاالها مصرفی.
ثانیــا: تحریــک تولیــد و افزایــش عرضــه از محــل 
افزایش دســتمزدها در حالی که با تورم دو رقمی، 
گــذاری-  کاهــش موجــودی ســرمایه )ســرمایه 
نمودار اول و دوم(، عطــش بنگاه های اقتصادی 
کشــور بــرای ســرمایه در گردش بــه منظــور حفظ 
ســطح فعلی تولید روبرو هســتیم )نمودار سوم(، 
اساسا در کوتاه مدت با افزایش دستمزدها امکان 
پذیر نخواهد بود و مســتلزم یک برنامه راهبردی 

بلندمدت است.

۶. این مدل افزایش حقوق عــاوه بر چالش های 
مذکور، کارفرما و تولیدکننده محترم را نیز به سمت 
دور زدن قوانین و اقتصاد غیررسمی سوق می دهد 
که بازهم این کارگران هستند که بیشترین آسیب را 

از این ناحیه متحمل می شوند.
7. بــه دلیــل اختــاف ۲۰ درصــدی بیــن افزایــش 
دستمزدها برای نیروهای کار با سابقه کمتر از یک 
ســال و بیشــتر از یک ســال، تمایل بنگاه هــا برای 
جذب نیروهای جدید به مراتب کمتر می شــود و 
متعاقبا می تواند خالص ایجاد اشتغال در کشور را 

شدیدا کاهش دهد.
        نتیجه گیری:

افزایش سطح دســتمزدها صرفا مبتنی بر تورم در 
حالی که هیچ تناسبی با رشد حقیقی تولید ندارد 
عاوه بر اینکه کارگران را با ریســک بــزرگ تعدیل و 
اقتصاد کشور را با ریســک بیکاری مواجه می کند 
و ایجــاد اشــتغال جدیــد در ســال آتــی را نیــز برای 
بنگاه های اقتصادی عما از دستور خارج می کند، 
باعث می شود از دو جهت کاهش عرضه و افزایش 
قیمتهای تمام شــده کاالهــا و خدمات، تــورم در 

کشور تشدید شود.
از آن جا که تورم باعث کاهش ثروت ضعیف ترین 
اقشار و افزایش ثروت غنی ترین افراد می شود فلذا 
بــه عنــوان »مالیات ســتانی پنهــان از دهک های 
کم درآمــد و سوبســیددهی پنهان بــه دهک های 
باال« تعریف شده است. بنابراین در نهایت چنین 
تصمیمات غیرکارشناسی بیش از همه کارگران را از 
محل تشدید بیکاری و تورم دچار چالش می کند.
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وزیــر کشــور بــه اســتانداران دســتور داد بــرای 
کاهش تصادفــات رانندگی و تلفات ناشــی از آن 

در ایام نوروز ۱۴۰۱ برنامه ریزی کنند.
مهــدی جمالی نــژاد معــاون عمرانــی وزارت کشــور گفــت: در این 
کید بر حضور استاندار  اباغیه بر لزوم تشکیل جلسات راهبری با تا
و اعضای شورای هماهنگی ترافیک استان، کمیته ایمنی استان 
و دعوت از دادستان استان با موضوع سفرهای نوروزی و کاهش 
تصادفات رانندگــی در طرح نوروزی تا قبل از ســال جدید و در ایام 
نوروز و همچنیــن اتخــاذ تدابیر عملیاتــی و اجرایــی جهت تحقق 
کید  کامل مصوبات ســتاد ملی کرونا در طول تعطیات نوروزی تا

شده است.
وی، اســتفاده از تمــام امکانات موجود بــه منظور اصــاح نقاط 
پر تصادف شــهری و برون شــهری بــا اولویت اقدامــات کم هزینه 
و زودبــازده مهندســی تا پیــش از آغــاز ســفرهای نــوروزی را دیگر 

کید اباغیه وزیر کشور ذکر کرد. موضوع مورد تا
جمالی نــژاد افــزود: تعمیر، نگهــداری و فعــال نگه داشــتن تمام 
دوربین هــای نظارتی و ثبــت تخلــف و همچنین برخــورد جدی 
و بــدون اغماض بــا راننــدگان متخلف توســط نیــروی انتظامی، 

شناسایی رانندگان پر تخلف و جلوگیری از تردد آنها توسط ناجا 
ح های وی ژه  با هماهنگی دادســتان ها و حمایــت از اجــرای طر
نوروزی پلیس راهنمایی و رانندگی شهری و پلیس راه برای ایجاد 
انضباط و پیشــگیری از تصادفات رانندگی از دیگــر موارد اباغیه 

وزیر کشور به استانداران است.
کشــور، هماهنگــی بــا شــرکت پخــش و پاالیــش  معــاون وزیــر 
فرآورده های نفتی برای اســتفاده از ظرفیت کامل پمپ بنزین ها 
CNG، هماهنگــی بــا نمایندگی هــای  و جایگاه هــای عرضــه 
شرکت های خودروساز به ویژه بخش های امدادرسانی برای ایجاد 
آمادگــی کمــک بــه مســافرین و در راه مانــدگان و ایجــاد توقفــگاه 
و اســتراحتگاه های موقــت در طــول مســیرهایی کــه امــکان بروز 
خســتگی و خواب آلودگی در رانندگان وجود دارد، به خصوص در 
محــدوده نفوذ شــهرها، با مشــارکت بخــش خصوصی بــه ویژه در 
ج در اباغیه وزیر  نزدیکی نقاط پر تصادف را سایر موضوعات مندر

کشور عنوان کرد.
جمالی نــژاد افزود: در ایــن اباغیــه بر ایجــاد پایگاه هــای امداد و 
نجــات جــاده ای در محــدوده نفــوذ شــهرها بــا هماهنگــی اداره 
کل راهداری و حمــل و نقل جاده ای اســتان، پلیس راهنمایی و 

رانندگی شهری، پلیس راه، مرکز فوریت های پزشکی و هال احمر 
برای تقویت امدادرسانی در سوانح احتمالی و استفاده از ظرفیت 
نیروی انسانی بســیج به عنوان همیاران پلیس به منظور کمک 
به پلیس راهور ناجا در راه های فرعی، راه های روســتایی و نقاط 

کید شده است. پر تصادف هم تا
رئیس ســازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشــور، هماهنگی 
و پیگیــری امور مربــوط به خدمات رســانی به مســافران نوروزی 
و ایمــن ســازی معابــر درون شــهری و حومــه شــهری توســط 
شــهرداری ها با نصب تابلوهای انتظامی، هشــداری و راهنمای 
مسیر، استقرار تجهیزات ایمنی در محل های مورد نیاز، شستشو 
و تعمیر عائم و تابلوهای موجود، بهسازی آسفالت معابر، تأمین 
و اصاح روشــنایی معابر، حــذف نقاط پــر تصادف و نظایــر آن را 

کید شده در این اباغیه ذکر کرد. دیگر موضوع تا
جمالی نژاد اضافه کرد: در اباغیه وزیر کشور همچنین بر تسهیل 
هماهنگــی بیــن شــهرداری ها و اداره کل راهــداری و حمــل و 
نقل جاده ای اســتان به منظور آماده ســازی محیــط پایانه های 
مســافری بــرون شــهری و ارائــه خدمــات مناســب به مســافرین 
نوروزی در این پایانه ها با رعایت کامل مصوبات ستاد ملی کرونا 
و همچنین آماده باش کامل سازمان های آتش نشانی شهرها و 
آمادگی الزم برای حضور نیروها و امکانات الزم در مبادی ورودی 
و خروجی شــهرها و داشتن جرثقیل ســنگین در مواقع ضروری، 

کید شده است. تا
معاون عمرانی وزارت کشور ادامه داد: تداوم ارائه خدمات حمل 
و نقل عمومی در ایام نــوروز و هماهنگی شــهرداری ها بــا اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای استفاده از ناوگان 
حمل و نقل عمومی در خدمات گردشگری برای ایام نوروز با رعایت 
کامل مصوبات ســتاد ملــی کرونا و الــزام مدیران خدماتی اســتان 
و شــهرداران بــه بازدیــد مســتمر و مــداوم از تمامی مجموعه های 
کثر  مرتبط، بــه گونه ای کــه ضریب آمادگــی و پاســخگویی در حدا

ممکن باشد؛ دیگر موضوعات این اباغیه است.
کــز درمانــی و حضور پزشــکان  جمالــی نــژاد، آماده بــاش کامل مرا
متخصص مربوطــه در طول طرح نــوروزی به صــورت تمام وقت، 
هماهنگی با شــعب بیمه به منظور تســریع در پرداخت خسارت 
به آسیب دیدگان ناشــی از تصادفات، اســتفاده از ظرفیت ادارات 
هواشناسی استان به منظور اطاع رسانی سریع و به موقع از طریق 
صدا و سیمای استانی و شبکه های اجتماعی در خصوص وضعیت 
آب و هوایی مســیرها و هماهنگی بــا اداره کل ارتباطات و فناوری 
اطاعات استان به منظور رفع نقاط کور شبکه تلفن همراه را سایر 

موضوعات اباغیه وزیر کشور به استانداران عنوان کرد.
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مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان گفت: برنامه ریزی  و هماهنگی های الزم 
جهت ساماندهی دست فروشان انجام شده است 
و برای سه روز پایانی سال طرح ساماندهی آنها در 

میدان امام علی )ع( اجرایی خواهد شد.
کــرد: بــا توجــه بــه  روح اهلل ابوطالبــی اظهــار 
فرارسیدن ایام پایانی سال، دست فروشی در سطح 

شهر به دلیل نبود استانداردها قوت می گیرد.
وی ادامه داد: تجربه ســال های قبل نشــان داده 
کــه در ســه روز پایانی ســال تعداد دست فروشــان 
افزایش می یابد و حتی از شهرهای اطراف، برای این 
موضوع به اصفهان می آیند کــه بخش عمده ای 
از آنها در معبر عامه مجلسی واقع در منطقه سه 

شهرداری بساط می کنند.
مدیــرکل پیشــگیری و رفــع تخلفــات شــهری 
شهرداری اصفهان خاطر نشان کرد: برای امسال 
نیز طرح ساماندهی همچون سال های گذشته 
در میدان امام علی )ع( در نظر گرفته شده است تا 
فروش اجناس توسط این افراد از نظر بهداشتی و 
استاندارد اجناس، بدون مشکل باشد و شهروندان 
نیز بتوانند بدون مشکل ترافیکی و ایجاد مزاحمت 

برای دیگر شهروندان، خرید خود را انجام دهند.
وی تصریح کرد: برنامه ریزی ها و هماهنگی های 
جهــت  ذی ربــط  دســتگاه های  توســط  الزم 

ســاماندهی دست فروشــان انجام شــده اســت و 
برای سه روز پایانی سال طرح ساماندهی آنها طبق 
ضوابط و مجوزهای الزم در میــدان امام علی )ع( 

اجرایی خواهد شد.
ابوطالبی افزود: در گذشته معضل دست فروشان 
به حدی بود که خیابان عامه مجلسی مسدود 
می شــد و مشــکاتی همچــون مختــل شــدن 
دسترســی اورژانــس و خودروهــای امــدادی را به 

همراه داشت.
وی اضافــه کــرد: دیگر دست فروشــان نیز توســط 
مأموران اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری اصفهان به سمت میدان امام علی )ع( یا 
کز و بازارهای روز که سازمان میادین میوه  دیگر مرا
و تره بار و ســاماندهی مشاغل شهری شــهرداری 
مشــخص می کنــد، بــرای جلوگیــری از گره هــای 

ترافیکی، هدایت می شوند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفــت: بدنبــال خانــه تکانی هــای شــب عیــد و 
روی آوری مردم به استفاه از مواد شوینده، همه 
سال در اسفند ماه با افزایش بیماری های انسداد 

مزمن ریه مواجه می شویم. 
دکتر اسداهلل اســدیان، در گفت و گو با ایرنا اظهار 
داشــت: اســتفاده از مواد شــوینده  با غلظت باال 
صدمات جبران ناپذیری در دستگاه تنفسی باقی 
می گذارد کــه در برخی مواردی افــراد را در معرض 
خطر آســم تحریکی یا برونشــیت شــیمیایی قرار 
می دهد و حتی افراد دارای زمینه بیماری تنفسی 

را به انسداد مزمن ریوی مبتا می سازد.
کیــد کــرد: بکارگیــری شــوینده ها بــرای  وی تا
تمیزکردن منازل باید در فضای آزاد صورت بگیرد 

یا هنگام اســتفاده از آنها در محیط بســته باید با 
کش و بــاز کــردن درب و پنجره  روشــن کردن هوا

توامان باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
ادامــه داد: اســتفاده ترکیبــی از جوهــر نمــک و 
آب ژاول)وایتکــس( باعــث بروز آســم شــیمیایی 
یا تحریکــی می شــود که زمینه ســاز برونشــیت و 
نارســایی تنفســی اســت که خطــرات جــدی به 

همراه دارد.
وی تصریح کرد: استفاده از جوهر نمک در محیط 
بسته مثل حمام و مخلوط کردن آن با آب جوش 
باعث آزاد شدن گاز کلر می شود که  عائم بیماری 

تنفسی آن گاه حتی تا یکسال باقی می ماند.
دکتر اسدیان با اشاره به اینکه بین ۴ تا ۵ درصد از 
برونشست تحریکی ناشی از مواد شوینده است که 
برای دستگاه تنفسی خطرازا محسوب می شود، 
گفت: تحقیقات جدید نشان می دهد با استفاده 
از شــوینده ها، برخی از افراد دچار عائمی شــبیه 

تنگی نفس می شوند.
بدلیــل خطــرات مــواد شــوینده بــرای مصــرف 
کننــدگان، اســتفاده از ماســک هنگام اســتفاده 

از این مواد توصیه می شود.

معاون اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره 
به کاهش ناپایداری های جوی در هفته نخست 
فروردین ماه، گفــت: بارش های رگباری بهــاره در 

استان از هفته دوم فروردین رخ خواهد داد. 
نوید حاجی بابایی اظهار داشــت: تــا پایان هفته 
جاری )هفته آخر اسفندماه ۱۴۰۰( ناپایداری های 
جوی به صورت بارش باران شدید در غرب و جنوب 
استان است اما در سایر مناطق اصفهان بارندگی ها 

کنده پیش بینی می شود. پرا
وی با بیان اینکه تا پایان اسفندماه وزش باد شدید 
ک و کاهش دید در نیمه شرقی  و خیزش گردوخا
اســتان اصفهان ادامه دارد، افزود: هفته نخست 
فروردیــن ۱۴۰۱ از شــدت ناپایداری هــای جــوی 
کاســته می شــود و پدیده قابل توجهی در استان 

نخواهیم داشت.
معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی 
اســتان اصفهان خاطرنشــان کــرد: از هفتــه دوم 
فروردین ماه، ناپایداری های جوی مجدد افزایش 
خواهد یافت و وقوع بارش های رگباری را به ویژه در 
غرب استان و وزش باد شدید همراه با خیزش گردو 

ک انتظار داریم. خا
حاجی بابایی بــا بیان اینکه بارش هــای دو هفته 
نخســت فروردین مــاه کمتــر از میانگین طبیعی 
پیش بینی می شود، اضافه کرد: عمده بارش ها در 
نیمه غربی استان خواهد بود و بارش های رگباری 

در این مناطق انتظار مــی رود ضمن اینکه در این 
مدت نیمه شرقی اصفهان درگیر وزش باد شدید و 

ک خواهد بود. توفان گرد وخا
        گستردگی منطقه درگیر خشکسالی شدید 

در شرق اصفهان زیاد است
وی درباره وقوع توفان سرخ در نیمه شرقی استان 
در روزهای اخیر نیز ابراز داشت: خشکسالی در نیمه 
شرقی استان به لحاظ شدت و پهنه گسترش یافته 
و گســتردگی منطقه درگیر زیاد است ضمن اینکه 

ک کم است. رطوبت خا
معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی 
ک  استان اصفهان تصریح کرد: وزش باد و گردو خا
در منطقه وسیعی رخ داده و نمی توان گفت کدام 
منطقــه کانون گــرد و غبــار اســت و کــدام منطقه 
نیســت ضمن اینکه ســرعت وزش باد در روزهای 
گذشته در برخی مناطق به بیش از ۱۰۰ کیلومتر بر 

ساعت رسید که عدد بسیار باالیی است.

مراسم تحلیف عضو سیزدهم شورای اسامی شهر 
اصفهان برگزار شد. 

احمد شریعتی در آغاز سی وچهارمین جلسه علنی 
شورای اسامی شهر در مراسم تحلیف خود پس از 
قرائت سوگندنامه، اظهار کرد: شاکر خداوند هستم 
که توفیق داد تا بار دیگر در عرصه خدمت به مردم 

حضور داشته باشم.
وی با بیان این که امروز روز بزرگداشت شهدا است، 
افــزود: در جــوار شــهدا نیز ســوگند یــاد کــردم، زیرا 

ســرافرازی نظام جمهوری اســامی ایران به یمن 
خون شهدا است.

عضو شورای اسامی شهر اصفهان گفت: همیشه 
در راستای گره گشایی از مشکات مردم در تاش 
هســتم و در ایــن عرصــه از خداونــد طلــب یــاری 

می کنم.
با استعفای غامحسین صادقیان از ادامه حضور 
در شورای اسامی شهر اصفهان، احمد شریعتی از 

اعضای علی البدل جایگزین وی شد.

در میدان امام علی )ع( انجام می شود؛

ساماندهی دست فروشان در ۳ روز پایان سال

بدنبال خانه تکانی های شب عید:

بیماری انسداد مزمن ریوی 
در ماه پایانی سال افزایش می یابد

خبر

آغاز بارش های بهاری در اصفهان از هفته دوم فروردین

عضو سیزدهم شورای اسالمی شهر اصفهان 
کرد سوگند یاد 

خبر

مدیــر مرکــز مــددکاری "کوثــر" در اصفهــان از 
پوشــش یک هزار و ۲۰۰ خانواده بی بضاعت با 
اجرای پویش نوروزی " از این خونه به اون خونه 

" بمنظور تامین لوازم خانگی خبر داد. 
احمد عظیمی نژاد افزود: هر سال با فرارسیدن 
نــوروز و بمنظــور حمایــت از خانواده های بی 
بضاعت، پویــش " از ایــن خونه بــه اون خونه" 
در اصفهــان اجــرا می شــود کــه در قالب ایــن 
طــرح، وســایل خانگــی دســت دوم ماننــد 
تلویزیون، یخچال و رایانه از منازل جمع آوری 
و پس از بازسازی به اقشار نیازمند تحویل داده 

می شود.
وی با بیان اینکه یکی از مشکات خانواده های 
بی بضاعت، نداشتن برخی از وسایل خانگی 
مورد نیاز است، اظهار داشــت: پویش " از این 
خونه به اون خونه" با هدف رفع این مشــکل 
اجــرا می شــود و ســامانه ای بــرای آن طراحی 
شده است که شهروندان، مشخصات اقام و 

لوازم خانگی مازاد خود را در آن اعام می کنند.
عظیمی نــژاد، نخســتین چالش پیــش روی 
اجرای پویش " از این خونه به اون خونه" را نبود 
فضای مناسب برای نگهداری وسایل دانست 
و اضافه کرد: آســتان مقدس زینبیه برای رفع 

مشکل به ما کمک کرد.
وی خاطرنشــان کــرد: همچنیــن بــا کمــک 
نهادهایــی ماننــد شــهرداری اصفهــان برای 
تامیــن خودروهای ســبک، وانت بــار و موتور 
ســیکلت بمنظور جابه جایی وســایل مــازاد 
از منــازل و رســاندن آنها به دســت نیازمندان 

اقدام کردیم.
وی، تامین معیشت خانواده های بدسرپرست 
و بی سرپرست را از اهداف اصلی فعالیت مرکز 
مــددکاری کوثــر عنــوان کــرد و گفــت: هســته 
اولیه این مرکز با حمایت از یکصد خانواده بی 
بضاعت که عموما بی سرپرست بودند آغاز شد 
و پس از آن به سمت شناسایی افراد نیازمندی 
رفتیم که کمتر تحت پوشش خیریه ای بودند 
و به این ترتیب هر ســال بین ۱۵ تا ۲۰ درصد به 

جامعه هدف ما اضافه شده است.
کمک هــای  بــه  اشــاره  بــا  عظیمی نــژاد 
معیشــتی این مرکز به جمعیتی بیــش از پنج 
هزار نفر و اجرای ۱۲ طرح حمایتی، اضافه کرد: 
ضیافت و اطعام کوثر و قربانی مهر از جمله این 

طرح هاست.
وی آموزش را یکی دیگــر از طرح های این مرکز 
برشمرد و گفت: اجرای طرح کاریابی و اشتغال 
توســط این مرکــز مــورد اســتقبال خانواده ها 
قرار گرفت و در طول ســال بازارچه هایی برای 
فــروش اقام تولیــدی خانواده هــای نیازمند 

برگزار می کنیم.
کید بر اینکه همه فعالیت های این مرکز  وی با تا
با کمک خیران انجام می شــود، تصریح کرد: 
زمینه اشتغال و توانمندسازی برای ۳۰ درصد 
از خانواده هــای تحــت پوشــش فراهم شــده 
است و بانک اطاعاتی از درخواست و نیروی 

کار آماده داریم.
پویش "از این خونه به اون خونه" در اصفهان 
برای کمــک بــه نیازمنــدان و در آســتانه نوروز 

اجرا می شود.

مدیر روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان 
 A منفی و O اصفهان از نیاز مبرم به دو گروه خونی

مثبت در اصفهان خبر داد. 
لطفعلی جعفری با اعام اینکــه در حال حاضر 
ذخیره خون اســتان کمتر از ۳ روز است، اظهار 
کرد: ذخیره مطلوب و استاندارد خون ۷ روز است 

کنون به همه گروه های خونی نیاز داریم. و هم ا
 O وی با اشــاره به نیاز مبرم به گروه های خونی
منفی و A مثبت در اصفهان، گفت: به طورکلی 
حدود ۹۰ درصد از مردم گروه خون مثبت دارند 
و کمتــر از ۱۰ درصــد گــروه خــون منفــی دارنــد، 
ضمن اینکه برخی گروه های خون کمتر از سایر 
گروه های خونی است. به همین دلیل در حال 
حاضر به دو گروه خونی O منفــی و A مثبت در 

اصفهان نیاز بیشتر و فوری داریم.
مدیر روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان 
با اشــاره به روزهای پایانی ســال و مشغله های 
زیاد مردم، از آن ها خواست بیماران و نیازمندان 
به خون و فرآورده های خونی را فراموش نکنند 

و با اهدای خون خود به یاری آن ها بشتابند.
وی با بیان اینکــه در حال حاضر ســاعت کاری 
کز انتقال خون تغییری نکرده است، خاطر  مرا
نشان کرد: مرکز انتقال خون میدان خواجوی 
اصفهان در روز ۲۹ اسفند نیز دایر است. این مرکز 
در ایام نوروز نیز از ساعت ۸ صبح تا یک بعدازظهر 
دایــر  و تنهــا روزهــای اول، پنجــم و ســیزدهم 

فروردین تعطیل است.

پویش "از این خونه 
به اون خونه" برای 

یک هزار و ۲۰۰ خانواده 
نیازمند در اصفهان اجرا شد

گروه خونی O منفی  کمبود 
و A مثبت در اصفهان

در آستانه آغاز تعطیالت نوروزی انجام شد؛

کاهش تصادفات رانندگی  کشور به استانداران برای  ابالغیه وزیر 
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سقف قیمت بلیت سینما ۴۵ هزار تومان نیست! 
هر چند در خبرهای رسمی سقف 
قیمت بلیــت ســینماها ۴۵ هزار 
تومان اعام شــده بــود اما برخی 
ســامانه های اینترنتی همچنــان بــر روی هر بلیت 

هزینه کارمزد از مخاطبان دریافت می کنند!
هفتــه گذشــته، بعــد از کــش و قوس های فــراوان 
و گمانه زنی هــای مختلــف باالخــره قیمــت بلیت 
سینماها برای ســال ۱۴۰۱ اعام شد، قیمت هایی 
که بسته به سالن های مختلف و درجه استاندارد 
آن ها از ۴۵ هزار تومان تا ۲۵ هزار تومان متغیر است. 
اما این سقف قیمت بلیت تعیین شده، مبلغی کمتر 
از هزینه واقعی ای است که در فرآیند خرید بلیت از 
برخی سامانه های آناین فروش بلیت، باید از سوی 

خریدار پرداخت شود.
با مراجعــه بــه ســامانه های فــروش بلیــت هنگام 
پرداخــت وجه متوجه می شــوید چیزی حــدود ۴ 
درصد تحت عنوان خدمات آناین مازاد بر قیمت 

هر قطعه بلیت از حساب شما کسر می شود.
        ماجرای ۴ درصد کارمزد سامانه های 

آنالین چیست؟
همه چیــز از راه اندازی ســامانه یکپارچه »ســمفا« 
کران سینمای ایران شروع  برای مدیریت فروش و ا
شــد، از همــان زمانــی کــه ســامانه های اینترنتی 
فروش بلیت به عنوان بخشــی از ســامانه سمفا در 
نظــر گرفتــه شــدند و ۵ مرجع فــروش بلیــت یعنی 
»گیشه ۷«، »سینماتیکت«، »آپ«، »ایران تیک« 
و »سینمابلیط« با هدف شکستن انحصار فعالیت 

خود را در این حوزه آغاز کردند.
گرچــه بعدهــا از همیــن ۵ ســامانه دو درگاه عرضــه 
بلیت به کناری رفتند و تنها سینماتیکت به عنوان 
قدیمی ترین مرجع بلیت فروشی در کنار دو سامانه 
گیشــه هفت و ایران تیک بــه فعالیت خود تــا امروز 
ادامه داده اند. اما همزمان با دو نرخی شدن قیمت 
بلیت ها بحثی تازه به میان آمد؛ سامانه های فروش 
بلیت مجاز شــدند تا در قبال فروش بلیت عاوه بر 
قیمت مصوب، ۴ درصد کارمزد به عنوان »خدمات 
آنایــن« از خریــداران خــود دریافت کننــد، به این 
صورت که خریدار بلیت آناین باید پول بیشــتری 
نســبت به مخاطبــی کــه از گیشــه بلیــت می خرد 
پرداخت کند، هزینه ای که تا پیش از آن پرداختش 

بر عهــده ســینماداران بــود اما بــه یکباره بــه دوش 
گذار شد. مخاطبان افتاد و به جیب آن ها وا

فرایند خدمات آناین جزو آن دسته از اموری است 
که به صنف سینمادار ارایه می شود و طبیعتا هزینه 
آن باید از سوی آن ها پرداخت شــود، این موضوع 
می تواند بخشــی از قیمت تمام شــده بلیت باشد 
نه اینکه به عنوان هزینــه ای مضاعف به مخاطب 

تحمیل شود.
        کدام سامانه ها از مخاطب کسب درآمد 

می کنند؟
ماجــرای پرداخــت وجهــی بــه عنــوان »خدمــات 
آناین« اما بعدها از ســوی ســازمان ســینمایی به 
عنوان ایده ای برای جذب مخاطبان از ســوی سه 
درگاه فروش بلیت معرفی شــد، درواقع سامانه ها 
مختــار بودند که بــه نفع جذب مشــتری بیشــتر و 
به عنوان یک آپشن تبلیغاتی از دریافت این کارمزد 
چشم پوشی کنند، در ادامه اما با از بین رفتن فضای 

رقابتی، سامانه ها ترجیح داده اند روی سود بیشتر 
متمرکز شوند.

این در حالی اســت کــه از همــان آغاز ایــن بدعت از 
میان این سه سامانه تنها »گیشه هفت« هزینه ای را 
بابت خدمات از مخاطب دریافت نکرد و نمی کند اما 
دو سامانه دیگر در حال حاضر به ازای هر بلیت مبلغ 

۱,۸۰۰ تومان کارمزد از مخاطب دریافت می کنند.
همزمــان با رشــد پنجــاه درصدی قیمــت مصوب 
بلیت که اتفاقا بیشترین جهش را در طول سالیان 
گذشته داشته اســت، نرخ کارمزد خدمات آناین 
هــم افزایــش داشــته اســت، در حالــی که در ســال 
۹۹ مبلغ ۸۰۰ تومانی از مخاطبان دریافت می شــد 
حاال این خدمات هم رشد ۱۲۵ درصدی داشته و 
مخاطبان عاوه بر پرداخت ۴۵ هزار تومان به عنوان 
قیمت بلیت بایــد هــزار و ۸۰۰ تومان هم بــه عنوان 

خدمات آناین بپردازند.
        چرا شفاف سازی نمی شود؟

گرچه پیش از اعام قیمت های جدید در سالن های 
مختلف سینمایی، گمانه زنی های مختلفی مبنی 
بر ارایه بلیت ها به مبلغ ۵۰ هزار تومان در رسانه های 
مختلف عنوان می شد، اما تنها چند روز بعد از این 
اعام، رســانه های رســمی و غیررســمی نزدیک به 
ســازمان ســینمایی از مقاومت و مخالفت محمد 
خزاعی در برابر این قیمت سخن به میان آوردند و آن 
کنشی قهرمانانه توصیف کردند، به فاصله چند  را وا
روز اما ایــن قیمت به صورت رســمی اعام شــد که 
چندان تفاوتی با رقم ۵۰ هزار تومان آن نداشت، ۴۵ 
هزار تومان وجه بلیت اما مساله ای است که هنوز 
برخی از کارشناسان اقتصاد سینما تعیین آن را زنگ 

هشداری برای گریز مخاطبان از سینما می دانند.
با این حال آنچه اما از زمان اعام رسمی قیمت های 
جدید از سوی مسئوالن سینمایی بیشتر رخ نمایی 
می کرد مطرح کردن این بحث بود که مبلغ تعیین 
شــده بر اســاس احتســاب مالیات بر ارزش افزوده 
است، به طوری که شورای صنفی نمایش در خبری 
ریز مبلغ جدید به همراه میزان مالیــات آن را در هر 
سالن رسانه ای کرد اما اطاع رسانی نشد که برخی 
سامانه ها همچنان مجاز به دریافت هزینه مضاعف 

به نفع خدمات فروش هستند.
کــه مخاطــب درواقــع بــا  ایــن در حالــی اســت 
پرداخت ایــن مبلــغ هزینــه خدماتــی را پرداخــت 
می کند که سامانه بلیت فروشی به سینماداران ارائه 
می کند، گرچه همزمان با استقرار مدیران جدید در 
سازمان سینمایی بسیاری از تصمیمات مدیران 
در دولت قبلی مورد بازنگری، اصاح و حتی حذف 
قرار گرفت اما به نظر می رسد تحمیل هزینه بیشتر 
به مخاطبان جزو آن دسته از تصمیماتی است که 
به نظر می رسد از ســوی مدیران فعلی هم چندان 

محل نگرانی نیست.
حاال بر اساس آنچه از سوی دفاتر مختلف فروش و 
البته بسترهای آناین مخابره می شود، مشخص 
کران نوروزی تا به اینجای کار نتوانسته  اســت که ا
مخاطبان را ترغیب به تماشای فیلم در سینماها 
کند. افزایش ۵۰ درصدی قیمت بلیت ها نیز وجهی 
گران  تازه به آن بخشیده و باعث عقب نشینی تماشا
از تماشــای فیلم در ســالن های ســینمایی شــده 

است.
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رییس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس کشور 
گفت: ۲۴ تا ۲۷ هزار عنوان کتاب در حوزه آثار مکتوب 

دوران دفاع مقدس وجود دارد. 
سرهنگ عباس بایرامی، در مراسم بزرگداشت روز 
شــهدا و آیین رونمایی از ۴۳ عنوان کتاب مکتوب 
و ۳۰ عنــوان کتــاب صوتی دفــاع مقدس در ســالن 
اجتماعات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس اســتان اصفهان افــزود: با توجــه به برخی 
نوسانات آماری در این زمینه، امکان ارائه آمار دقیق 

در باره آثار مکتوب دوران دفاع مقدس نیست.
وی اظهــار داشــت: آمــار آثــار مکتــوب دوران دفاع 
مقدس کشور خوب  اما نسبت به عظمتو بزرگی آن 

دوران مشعشع، هنوز خیلی اندک است.
بایرامی ادامه داد: پیشکســوتان و رزمندگان دفاع 
مقدس، نخســتین افرادی هســتند کــه در زمینه 
حفظ و نشــر آثار و وقایع دوران دفاع مقدس سهم 
و نقش دارند. رییس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع 
کنــون اقدامات  مقــدس کشــور اظهــار داشــت: تا
بسیاری در زمینه نشر آثار دفاع مقدس صورت گرفته 
اما تا به امروز درصد کمی از آب این اقیانوس بیکران 
استفاده شده است.     وی همچنین با گرامیداشت 
روز ملی شهدا گفت: دوران دفاع مقدس به فرموده 
رهبر معظم انقاب مانند یک گنج پنهان است که 
باید اســتخراج شــود و از حالت پنهانی خود خارج 
کید کرد: استان اصفهان  شود.سرهنگ بایرامی تا
قطب ایثار کشور است و در دوران جنگ هم همواره 

اصفهانی ها زبانزد بودند.
به گفته وی، حماسه بی نظیر رزمندگان اصفهانی 
در همه لحظه های هشــت ســال دفاع مقــدس و 
پس از آن در جبهه مقاومت، خود را به ثبوت رساند.

رییس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس کشور 
افــزود: مستندســازی دوران دفــاع مقــدس، کار 
عظیمی و وسیعی است که نیاز به عزم و اراده جنگی 
دارد. وی بــا بیان اینکــه امــروز نیــاز به ســوژه یابی و 
سوژه شناســی داریم، گفت: شــهدا، خانواده های 
آنها و رزمندگانی که در دفاع مقدس حضور داشتند 
بعنوان سوژه محسوب می شوند اما بعضی از سوژه ها 
ناب هســتند که هنوز نتوانســتیم خیلــی از آنهــا را 
مکتوب کنیم. سرهنگ بایرامی ادامه داد: با وجود 
همه پیشرفت ها در دنیای علم و فناوری، هنوز آثار 

مکتوب بعنوان آثار بی بدیل محسوب می شود.

وی وضــع نشــر کتاب هــای دوران دفاع مقــدس را 
خوب توصیف و خاطرنشان کرد: بر اساس آمار وزارت 
ارشــاد و خانه کتاب و ادبیات ایران، میــزان فروش 
کتاب در نمایشگاه مجازی ۲ سال پیش در تهران، 
فوق العاده خوب و میزان فروش کتاب های حوزه 

دفاع مقدس بهتر از همه بود.
رییس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس کشور 
اظهار داشــت: امروز گرایش جوان هــا و نوجوان ها 
به بخش مکتوب دفاع مقدس زیاد است و هرچه 
بتوانیم در این زمینه ورود کنیم ظرفیت الزم برای کار 
کنون نیاز شدیدی  وجود دارد. بایرامی اضافه کرد: ا
به تولیدات جدید از جمله تولیدات صوتی و کوتاه در 

کنار آثار مکتوب دوران دفاع مقدس داریم.
وی اضافــه کرد: نســل امــروز جامعــه کوتــاه خوان 
هســتند و بایــد داســتان ها و کتاب هــای کوتــاه و 
تولیدات موبایلی در اختیار آنها قرار دهیم تا بتوانیم 

پاسخگوی نیازها و ذائقه آنها باشیم.
مدیــرکل بنیاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفاع 
مقدس اســتان اصفهان نیز در این مراســم گفت: 
راه های بســیاری برای زنده نگه داشــتن نــام و یاد 
شــهدا وجــود دارد کــه یکــی از آنهــا از طریــق ثبت و 

مکتوب کردن این آثار و نشر کتاب است.  
سرهنگ محمد رضایی افزود: پنج راهبرد از جمله 
نیاز مخاطب، تنوع مخاطب، تنوع موضوع و رده ها، 
توجه بــه زبان های عربی و انگلیســی و اســتفاده از 
ظرفیت های غیرچاپی بعنوان نقشه راه مجموعه 
ادبیات این بنیاد در هیات اندیشه ورز بنیاد حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان 
پی ریزی شــده اســت. وی با اشــاره به موضوع آثار 
مکتوب و صوتی ارائه شــده در زمینه رمان، کودک 
و نوجــوان، زنــان، روحانیــت، شــهدای ســامت، 
جوانان، جبهه مقاومت و نقش جهاد سازندگی در 
دفاع مقدس اظهار داشت: در یک فرصت محدود 
حدود ســه ماهه ۳۰ عنوان کتاب صوتی تهیه و در 
اختیار مخاطبــان قرار داده شــد. آییــن رونمایی از 
۴۳ عنوان کتاب مکتوب و ۳۰ عنوان کتاب صوتی 
منتشر شده در ســال ۱۴۰۰ به مناسبت بزرگداشت 
روز شهدا و چهل و سومین سالگرد پیروزی انقاب 
اســامی، با حضور مشــاور عالی فرمانده کل سپاه 
پاســداران انقاب اســامی در اداره کل حفــظ اثار و 

نشر ارزش های دفاع مقدس اصفهان برگزار شد.

رییس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس کشور:

۲۴ تا ۲۷ هزار عنوان کتاب در زمینه دفاع مقدس وجود دارد 
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ح توســعه و تکمیــل مسجدالشــهدا  طــر
محله اندوان به بهره برداری رسید.

گفت:بــرای  امــام جمعــه خمینــی شــهر 
ح متشــکل از شبســتان  اجرای ایــن طــر
جدیــد، کتابخانــه، مرکــز فرهنگــی، هنری 
و ورزشــی خیران بیــش از ۷۰ میلیــارد ریال 

در مدت بیش از سه سال هزینه کرده اند.
حجــت االســام سیدمحمدموســوی بــا 
اشــاره بــه نقــش مســاجد از اول انقــاب 
گفــت: مســاجد در هــر منطقــه  کنــون  تا
به عنــوان ســنگر جنــگ نــرم بایــد موجب 
تقویت روحیه دینی و انقابی در بین نسل 

جدیدباشند.
وی افزود: یکــی از ظرفیت هــای فعال این 
شهرســتان، کانون هــای فرهنگی و هنری 
کنون تعــداد آن ها به  مســاجد اســت که تا

۸۰ کانون رسیده است.
در این مســجد ۷۰ شــهید محله اندوان به 

ک سپرده شده اند. خا

در جلســه شــورای ترویــج فرهنگ ایثــار و 
شهادت خوانسار از پنج نفر از فعاالن حوزه 
فرهنگ ایثار و شــهادت در امام زاده ســید 

صالح )ع( شهرستان تجلیل شد.
امور ایثارگــران  و  شــهید  بنیــاد  رییــس 
شهرســتان خوانســار گفــت : احــکام ۷ نفر 
از اعضای شــورای فرهنگ ایثار و شــهادت 

خوانسار هم در این مراسم اعطاء شد.
زارعــی افــزود : خوانســار ۳۱۰ شــهید، ۴۱۴ 
جانبــاز و ۱۶ آزاده را تقدیــم انقــاب نموده 
که تعداد ۷ نفراز این شــهیدان در مبارزات 
ســال ۵۷ پیــروزی انقــاب بــه شــهادت 

رسیده اند.

بهره برداری از طرح 
توسعه و تکمیل مسجدالشهدا

 محله اندوان 

تجلیل از فعاالن حوزه 
فرهنگ ایثار و شهادت

 شهرستان خوانسار 

تئاتر

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که  مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به 
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. ۱( رای شماره 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۲۸۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ زهرا سلطانی خوراسگانی فرزند غامرضا بشماره 
شناسنامه صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۷۲۸۰۵۰۵۰ در سه دانگ یکباب خانه احداثی برروی 
ک ۸۸۹۹ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۲۲۴/۰۴ مترمربع.  قسمتی از قطعه زمین پا
خریداری طی سند رسمی. ۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۲۸۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ رقیه نادری 
رارانی فرزند فضل اله بشماره شناسنامه ۳ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۹۱۶۵۶۸۶۳ در سه 
ک ۸۸۹۹ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان  دانگ یکباب خانه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پا
به مساحت ۲۲۴/۰۴ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹، 
ک شرق اصفهان مهدی  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ - رییس منطقه ثبت اسناد و اما

صادقی وصفی - ۱۲۸۵۳۵۳ / 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

رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۶۷۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ خانم زهرا طوقانی به شناسنامه شماره 
۹۱۳۶ کدملی ۱۲۹۲۴۸۳۶۶۰ صادره اصفهان فرزند محمد نسبت به چهار و نیم دانگ مشاع 
ک شماره ۱۲ فرعی از ۱۵۱۸۳ اصلی  از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۹۷/۱۰ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان مالکیت رسمی موضوع سند  واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما
۲۱۹۷۵، ۹۸/۶/۱۳ دفتر ۳۶۴، ۲( رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۶۶۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ 
محسن طالبی موسی آبادی به شناسنامه شماره ۲۶۵۶ کدملی ۱۲۸۹۷۴۹۶۲۰ صادره اصفهان 
فرزند اسکندر نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۹۷/۱۰ 
ک  ک شماره ۱۲ فرعی از ۱۵۱۸۳ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما مترمربع از پا
شمال اصفهان مالکیت رسمی موضوع سند ۲۱۹۷۵، ۹۸/۶/۱۳ دفتر ۳۶۴، لذا به منظور اطاع 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور  عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو  سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین 
جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
ک شمال  ۱۴۰۰/۱۲/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ - رییس اداره ثبت اسناد و اما

اصفهان موسوی - ۱۲۸۵۳۸۱ / 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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۰۲۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ هیات یک آقای مصطفی فخاری کوپائی 
به شناسنامه شماره ۱۷۲۵ کدملی ۱۲۸۷۹۰۵۱۹۶ صادره اصفهان فرزند حسین بصورت ششدانگ 
ک شماره ۴۰ فرعی از ۱۵۱۷۹ اصلی واقع در اصفهان  یکباب خانه به مساحت ۴۵/۷۳ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان طبق قولنامه عادی مع الواسطه از مالکیت  بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما
گذار گردید. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز  رسمی داراب گوانجی وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته  آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال  باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ

اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹، تاریخ انتشار نوبت 
ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۵۴۰۵ / م الف دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ - 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 ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ هیات سه آقای احمدرضا  ۱( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۵۷۴ مور
ابراهیمی آفارانی به شناسنامه شماره ۱۲۷۳۱۴۰۱۳۳ کدملی ۱۲۷۳۱۴۰۱۳۳ صادره اصفهان 
فرزند یداله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۵۵/۷۹ 
ک شماره ۱۰۸ فرعی از ۱۴۴۵۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و  مترمربع پا
ک شمال اصفهان از مالکیت مالک رسمی یداله ابراهیمی افارانی از سند ۶۱۱۱۱، ۵۵/۱۰/۱۹  اما
ک را تایید گردید. ۲( رای شماره  دفترخانه ۱۵ اصفهان از موردثبت صفحه ۵۶۷ دفتر ۳۱۸ اما
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۵۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ هیات سه خانم گوهر عوضی به شناسنامه شماره 
۱۸۵ کدملی ۴۶۶۹۳۹۲۳۴۴ صادره لردگان فرزند علی بینا نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
ک شماره ۱۰۸ فرعی از ۱۴۴۵۸ اصلی واقع  یکباب ساختمان به مساحت ۲۵۵/۷۹ مترمربع پا
ک شمال اصفهان از مالکیت مالک رسمی یداله  در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما
ابراهیمی افارانی از سند ۶۱۱۱۱، ۵۵/۱۰/۱۹ دفترخانه ۱۵ اصفهان از موردثبت صفحه ۵۶۷ دفتر 
ک را تایید گردید. ۳( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۵۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ هیات  ۳۱۸ اما
سه آقای محمد ابراهیمی آفارانی به شناسنامه شماره ۱۲۷۲۸۳۶۵۶۸ کدملی ۱۲۷۲۸۳۶۵۶۸ 
صادره اصفهان فرزند یداله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
ک شماره ۱۰۸ فرعی از ۱۴۴۵۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت  ۲۵۵/۷۹ مترمربع پا
ک شمال اصفهان از مالکیت مالک رسمی یداله ابراهیمی افارانی از سند ۶۱۱۱۱،  اسناد و اما
ک را تایید گردید. لذا  ۵۵/۱۰/۱۹ دفترخانه ۱۵ اصفهان از موردثبت صفحه ۵۶۷ دفتر ۳۱۸ اما
گهی می شود. درصورتی که اشخاص  به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای 
خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ - رییس اداره ثبت اسناد و 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۵۳۲۹ / 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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ هیات چهار خانم رویا اصیل به  ۱( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۱۶۵ مور
شناسنامه شماره ۱۲۷۵۹۸۸۳۳۴ کدملی ۱۲۷۵۹۸۸۳۳۴ صادره فرزند حازم بصورت سه 
ک شماره  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۵۱/۱۸ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان طبق مالک  ۱۴۹۳۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما
ک الکترونیکی بشماره ۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۲۶۰۳۱۱۸۳ تایید گردید.  رسمی متقاضی موضوع دفتر اما
۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۱۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ هیات چهار آقای محمد آقابابائی به 
شناسنامه شماره ۱۱۴۸۶ کدملی ۱۲۹۲۵۰۷۲۱۷ صادره فرزند رحمت اله بصورت سه دانگ مشاع 
ک شماره ۱۴۹۳۸ اصلی واقع  از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۵۱/۱۸ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان طبق مالک رسمی متقاضی موضوع  در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما
ک الکترونیکی بشماره ۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۲۶۰۳۱۱۸۳ تایید گردید. لذا به منظور اطاع عموم  دفتر اما
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند  مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه  مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین 

جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
ک  نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ - رییس اداره ثبت اسناد و اما

شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۵۵۴۶ / م الف

گهی فقدان سند مالکیت آ
باستناد  غامرضا  فرزند  کوشکی  مهرابی  خانم   ،۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۳۰۰۱۹۱۴۹ شماره: 
۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۳۰۰۳۴۷۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ و به استناد دو  برگ استشهاد محلی که هویت و امضا 
ک ثبتی شماره ۱۰۹۲  شهود رسما گواهی شده مدعی شده است  که سند مالکیت ششدانگ پا
فرعی از ۱۰۸۱ اصلی مجزی شده از )۸۶۲،۸۶۱( واقع در قطعه ۸ نجف آباد بخش ۱۱ ثبت اصفهان که 
در صفحه و دفتر الکترونیک به شماره ۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۳۰۰۰۹۲۸۵ بنام خانم فاطمه مهرابی کوشکی 
فرزند غامرضا ثبت و سند بشماره بشماره چاپی ۱۳۷۴۳۶ سری الف ۹۸  صادر و تسلیم گردیده و به 
موجب سند رهنی شماره ۵۷۱۰۳  مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۳۱ گلدشت به 
مبلغ ۲/۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مدت ۱۰ سال در رهن بانک کشاورزی شعبه گلدشت قرار گرفته است 
و معامله دیگری هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگاری مفقود 
شده است. چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصاحی 
گهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این  ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب آ
گهی تا ده  گهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آ آ
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
گر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا  تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. ا
درصورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴، حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک نجف آباد ازطرف محسن نساج نجف آبادی - ۱۲۹۱۷۷۳/ م الف

گهی فقدان سند مالکیت آ
شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۰۶۰۱۲۴۵۷، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۶، خانم بیگم نوربخش فرزند 
نادعلی با تسلیم یک برگ استشهاد شهود مدعی مفقود شدن سند مالکیت تحریری دفترچه ای/
ک ۱۲۰/۱۱۷۸ واقع در خمینی شهر بخش ۱۴ ثبت اصفهان که مالکیت ذیل  برگی ششدانگ پا
شماره دفتر ۳۲۳ و صفحه ۵۵۴ و شماره چاپی ۴۲۳۷۶۰  ثبت و تسلیم گردیده و به موجب سند 
انتقال ۵۸۴۱۱ مورخ ۸۶/۱/۲۱ دفترخانه ۴۶ خمینی شهر به نام نامبرده انتقال یافته و متقاضی 
اظهار نموده که سند مالکیت دراثر مفقودی فاقد اصالت/ازبین رفته و تقاضای صدور سند مالکیت 
گهی  المثنی نموده است. لذا طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب آ
گهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند  میشود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آ
گهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را  مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آ
کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
گر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه  با ارایه کننده مسترد گردد. ا
نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. رییس اداره ثبت اسناد و 

ک خمینی شهر سیدامیرحسین حسن زاده - ۱۲۸۹۰۴۸ / م الف اما

گهی اخطاریه افراز آ
ک  گهی اخطاریه افراز پا شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۰۶۰۱۲۱۹۶، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹، آ
گهی اخطاریه افرازی منتشره در  ثبتی ۸۷/۵۹۰۳ واقع در خمینی شهر بخش ۱۴ ثبت اصفهان پیرو آ
روزنامه سراسری به شماره ۶۷۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ موضوع تقاضای آقای/خانم مائده محمدی 
ک ثبتی ۸۷/۵۹۰۳ واقع در  بابوکانی فرزند رسول مالک ۱۸ حبه مشاع از ۷۲ حبه ششدانگ پا
بخش ۱۴ ثبت اصفهان به طرفیت خوانده آقای رضا حاج هاشمی و خانم شهناز کشاورز مبنی بر 
ک مشاعی مصوب ۱۳۵۷  درخواست افراز سهم مالکانه خود طبق ماده یک قانون افراز و فروش اما
و اظهار کتبی خواهان ها طی مرقومه وارده به شماره ۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۰۶۰۰۶۹۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ 

مبنی بر عدم اطاع از آدرس خوانده نتیجه افراز به شرح ذیل اعام می گردد. طبق نامه شماره 
۱۴۰۰/۱/۱۵۳۱۷-۱۴۰۰/۱۱/۱۶ شهرداری منطقه ۱ خمینی شهر برابر مقررات و ضوابط شهرداری 
ک خمینی شهر سیدامیرحسین  ک فوق الذکر قابل افراز نمیباشد. رئیس اداره ثبت اسناد و اما پا

حسن زاده - ۱۲۹۰۰۹۱ / م الف

گهی فقدان سند مالکیت آ
شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۰۶۰۱۲۵۳۷، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸، علی معصوم زاده فرزند 
عباس به کدملی ۱۲۸۰۹۸۲۷۸۰ به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما 
ک شماره ۳۸۵ فرعی از ۸۸ اصلی واقع  گواهی شده مدعی است که سند مالکیت یک ششدانگ پا
ک ۱۰۰ صفحه ۳۰۷ به نام ایشان سند صادر  در خمینی شهر بخش ۱۴ ثبت اصفهان که در دفتر اما
و تسلیم گردیده است و معامله دیگری نیز انجام نگردیده است و چون درخواست صدور المثنی 
گهی  سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب آ
گهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند  میشود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آ
گهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را  مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آ
کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
گر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه  با ارایه کننده مسترد گردد. ا
نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. رییس اداره ثبت اسناد و 

ک خمینی شهر سیدامیرحسین حسن زاده - ۱۲۹۰۴۷۹ / م الف اما

گهی فقدان سند مالکیت آ
شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۰۶۰۱۲۵۴۱، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸، علی معصوم زاده فرزند 
عباس به کدملی ۱۲۸۰۹۸۲۷۸۰ به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما 
ک شماره ۳۹۲ فرعی از ۸۸ اصلی واقع  گواهی شده مدعی است که سند مالکیت یک ششدانگ پا
ک ۱۰۰ صفحه ۳۰۴ به نام ایشان سند صادر  در خمینی شهر بخش ۱۴ ثبت اصفهان که در دفتر اما
و تسلیم گردیده است و معامله دیگری نیز انجام نگردیده است و چون درخواست صدور المثنی 
گهی  سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب آ
گهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند  میشود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آ
گهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را  مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آ
کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
گر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه  با ارایه کننده مسترد گردد. ا
نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. رییس اداره ثبت اسناد و 

ک خمینی شهر سیدامیرحسین حسن زاده - ۱۲۹۰۴۸۰ / م الف اما

گهی فقدان سند مالکیت« »آ
ک ثبتی شماره ۳۹۶۹ فرعی  شماره: ۲۶۰۵۶۲۲۸، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲، سند مالکیت ششدانگ پا
ک ۹۰ صفحه ۳۵۶ و بشماره چاپی  از ۱۵۱۸۲ اصلی واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که بشرح دفتر اما
۹۷۳۶۶۴ بنام خانم منیر حیاتی فرزند محمدحسین شماره شناسنامه ۱۴۷ صادره از اصفهان 
دارای شماره ملی ۱۲۸۶۹۰۶۵۷۱ ذیل شماره ۱۸۳۵۰ با شرط آنکه خیار فسخ و منافع مورد مصالحه 
مادام الحیوه مصالح با خود او و پس از فوت مصالح و درصورت عدم فسخ، منافع تابع عین و متعلق 
کنون نامبرده درخواست صدور سند  به متصالح خواهد بود ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و ا
ک فوق را نموده است لذا به استناد تبصره یک اصاحی ذیل ماده ۱۲۰ آیین نامه  مالکیت المثنی پا
گهی میشود. چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک  قانون ثبت مراتب در یک نوبت آ
گهی ظرف مدت ده روز اعتراض  مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آ
خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایید تا 
گر ظرف  مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارایه کننده سند مسترد گردد. بدیهی است ا
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اقدام 
ک شمال  به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. رییس منطقه ثبت اسناد و اما

اصفهان موسوی - ۱۲۹۲۵۱۵ / م الف

آگهی
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سه شنبه  2۴  اسفند 1۴۰۰ - 12 شعبان 1۴۴۳

ورزش6 1۵ مارس     2۰22
ترکیب منتخب هفته بیست و دوم لیگ برتر؛ 

مانور قدرت در نصف جهان
در ترکیب منتخب هفته بیســت و 
دوم رقابت های لیگ برتر ذوب آهن 
اصفهان بیشترین نماینده را دارد و 
تیم های سپاهان و پرسپولیس هم رتبه های بعدی را 

به خود اختصاص داده اند.
به گزارش ایرنا، هفته بیست و دوم رقابت های لیگ برتر 
فوتبال ایران با برگزاری هشت دیدار طی ۲ روز به اتمام 
رسید. در این هفته شاهد به ثمر رسیدن ۱۸ گل بودیم. 
تنها ۲ تیم میزبان به برتری دست یافتند و ۲ مسابقه نیز 

برنده ای نداشت.
در ترکیب منتخب این هفته شاهد حضور نمایندگان 
هشت تیم مختلف هستیم که در این بین ذوب آهن 
بیشترین سهم را دارد و ســپاهان و پرسپولیس نیز در 

تعقیب این تیم هستند.
گلر: محمد ناصری)پیکان(

دروازه بان تیم پیکان که به دلیل محرومیت فرهاد مجد 
کرمانشاهی در درون دروازه خودروسازان قرار گرفته بود 
کنش هــای فوق العاده خود مانــع از گلزنی حریف  با وا
شد و یک امتیاز ارزشمند را برای پیکان به ارمغان آورد.
        مدافعان: مسعود ابراهیم زاده)ذوب آهن(، 

مجتبی بیژن)پدیده(، رافائل سیلوا)استقالل(
مسعود ابراهیم زاده هم یک پاس گل داد و هم در امور 
دفاعی وظایف خود را به بهترین شکل ممکن ایفا کرد 
تا جزو ارکان اصلــی پیروزی ذوب آهــن در خانه مقابل 
آلومینیوم باشــد. مجتبی بیژن نیز در قامت کاپیتان 
پدیده نه تنها رهبــری خط دفــاع را به درســتی انجام 
داد بلکه موفق شد در دقیقه پایانی پنالتی حساسی را 
تبدیل به گل کند تا تیمش به دومین پیروزی این فصل 
برسد. رافاول سیلوا در همان اولین بازی خود نشان داد 
که مهره ای ارزشمند برای خط دفاعی استقال خواهد 
بود. او باتجربه و اعتماد به نفس فراوانش بدون اشتباه 
کار کرد و حتی نزدیک بود با اســتفاده از قدرت سرزنی 
باالیی که داشت، دروازه صنعت نفت را باز کند اما این 

اتفاق رخ نداد.

هافبک هــا: محمدحســین اســامی)ذوب آهن(، 
حمید بوحمدان)فوالد(، سروش رفیعی)سپاهان(، 

رضا اسدی)پرسپولیس(، مهدی ترابی)پرسپولیس(
محمدحســین اســامی، یکــی از بازیکنــان جــوان 
ذوب آهن به حدود ۳۰ دقیقه نیاز داشــت تا در ترکیب 
منتخب جایــی برای خود دســت و پا کنــد. محصول 
کادمی ذوب آهن با تکنیک باالی خود، هم یک گل  آ
زد و هم یک پنالتی گرفت تا پیروزی تیم مهدی تارتار 
پربارتر از قبل شود. از حمید بوحمدان هم باید صحبت 
کتــور زننده یکــی از بهترین  کنیم. هافبک باتجربه ترا
گل های فصل از فاصله حدودا ۳۵ متری بود. بوحمدان 
به جز این ضربه ایستگاهی که سرنوشت بازی را تا حدی 
تغییــر داد در الباقی دقایــق حضــورش در زمین نیز به 
خوبی کمربند میانی تیم نکونام را حفظ کرد و در جدال 

با تیم سابقش خوش درخشید.
اما ســروش رفیعــی؛ بازیکنــی که یک بــار دیگر نشــان 
داد حضورش در ترکیب هر تیمی یک موهبت اســت. 

ســروش به جز یک پــاس گل، در بقیه دقایق بــازی با 
نساجی در حفظ و کنترل توپ و همچنین راه اندازی 
حمات و ضدحمات مغز متفکر تیمش بود و عصای 
دســت محرم نویدکیا. بدون شــک اوج گیری مجدد 
ســپاهان مرهــون نمایش کم نقــص ســروش در خط 

میانی است.
رضا اسدی و مهدی ترابی را باید باهم توصیف کنیم. 
۲ پاس گل برای مهدی و ۲ گل برای رضا. زوجی که با 
ارسال ها و ضربات سر خود پرسپولیس را دوباره در مسیر 
پیروزی قرار داده و به جاده قهرمانی بازگرداندند. ترابی 
حاال یکی از ۲ پاسور برتر لیگ اســت و اسدی تا حدی 
روزهای تلخ گذشته را به دست فراموشی سپرده است.

        مهاجمان: سجاد شهباززاده)سپاهان(، 
گادوین منشا)مس رفسنجان(

مشهد، جایی برای خودنمایی دوباره سجاد شهباززاده 
بود. مهاجم باتجربه سپاهان که در لیگ بیست و یکم 
فروغ فصل پیــش را نداشــته، یک بار دیگر در مشــهد 

یاد ایام قدیم کرد. ســجاد هم یک گل به ثمر رســاند و 
هم یک پاس گل برای امید نورافکن ارسال کرد تا شب 

درخشانی در مشهد داشته باشد.
و در نهایــت گادویــن منشــا؛ او کــه بابت کویــن یامگا 
احساس خطر می کرد با یک والی وحشتنناک و غیر قابل 
مهار دروازه هوادار را گشود و تیمش را پیش انداخت. 
ســتاره نیجریــه ای هــوادار پــس از چنــد هفتــه نــه 
چندان ایده آل دوباره گلزنی کرد تا خنده روی لب های 

محمد ربیعی نقش ببندد.
        سرمربی: مهدی تارتار)ذوب آهن(

بردن آلومینیوم در این روزها کار سختی است اما زدن 
چهــار گل هم چیــزی نبــود که انتظــارش را بکشــیم. 
مهدی تارتار پس از اینکه تا یک قدمی اخراج رفت حاال 
تیمش را به سه پیروزی متوالی رسانده است. تیم او در 
بازی با نماینده استان مرکزی بی نقص بود و بی رحم. 
تعویض های تارتار هم نشان داد او عطش فراوانی برای 

غلبه بر حریف و جدا شدن از پایین جدول دارد.

خبر

»برایم خیلی عجیب بــود؛ زمانی اخراج شــدم که 
تیمم چهار گل از حریف جلو بود و با آرامش کارمان 
را پیش می بردیم؛ نمی دانم چرا داور اخراجم کرد! 

باید آن را از داور چهارم بازی پرسید.«
تیــم ذوب آهن روز جمعه نتیجــه پرگلــی را در برابر 
ک رقم زد و سومین برد متوالی گاندوها  آلومینیوم ارا
با گلباران حریف همراه شد. در این دیدار »مهدی 
تارتار« با ســختگیری عجیــب داور چهــارم، از کنار 
زمین اخراج شد تا در آخرین دیدار امسال ذوب آهن 
برابر مس رفسنجان، وی غایب بزرگ تیمش باشد. 
به همین بهانــه درخصوص بــازی بــا آلومینیوم و 
حواشی این دیدار با سرمربی گاندوها گفت وگویی 

انجام داده ایم که در ادامه می خوانید:
        از بازی روز جمعه با آلومینیوم صحبت 

کنید. این دیدار با برد پر گل ذوب آهن همراه شد
بازی خیلــی خوبــی را شــاهد بودیــم. هدف مــا از 
شــروع این بــازی پیــروزی بود کــه می توانســتیم 
از همــان ابتــدای کار هم بــه گل برســیم؛ اما توپ 
به تیــر دروازه برخــورد کــرد. در ادامه ســعی کردیم 
فشار بیشــتری روی حریف داشــته باشیم و قبل 
از ۳۰ دقیقه ابتدایــی، گل اول را به ثمر رســاندیم. 
در ادامــه نیز خــوب ظاهر شــدیم تا اینکــه بازیکن 
آلومینیوم اواخر نیمه اول اخراج شد و فکر می کنم 
به درســتی هم اخراج شــد. بعــد از اخــراج بازیکن 
حریف، توانستیم فضای خوبی را در پشت مدافعان 
آلومینیــوم در اختیــار بگیریــم و ایــن باعث شــد تا 
گل های بیشتری به ثمر برسانیم. فکر می کنم بیشتر 
از این هم می توانســتیم به گل برســیم امــا در کل 
از نتیجه راضی هســتم و باید اعتــراف کنم که فکر 
نمی کــردم بتوانیــم با این نتیجــه حریــف را بدرقه 

کنیم.
        به نظر می رسد ذوب آهن در نیم فصل دوم 
راهی را که مدنظر کادر فنی بود، پیدا کرده است

خریدهای خوبی در نیم فصل داشتیم. بازیکنان 
جــذب شــده برایمــان خیلــی پرهزینــه نبودند و 
قیمت های مناسبی داشتند، ضمن اینکه کیفیت 
خوبی از خود نشان می دهند. باقرپسند، آشوری، 
درویشی و صادقی همگی در بخش حمله کمک 
زیادی به ما می کنند. البته از خط دفاع و هافبکمان 

هم از ابتدای فصل راضی بوده ام.
        درخصوص محمد اسالمی هم صحبت 

کادمی باشگاه که  کنید. بازیکن جذب شده از آ
خیلی خوب جواب اعتماد شما را داده است

کادمی باشگاه تشکر کنم. این  جا دارد از مسئوالن آ
افراد برای این جوانان زحمت کشیده اند. توانستیم 
از استعدادی که وجود دارد استفاده خوبی داشته 

باشــیم و آن کاری که هر ســاله در حــال انجامش 
هستیم را در اصل ادامه دهیم و در راستای اعتماد 

به آنان و رشدشان کمک کنیم.
ک          اتفاقات و حواشی دیدار با آلومینیوم ارا

کم نبود. در پایان این دیدار حتی شما هم از داور 
کارت قرمز دریافت کردید

در فوتبال این موارد طبیعی است. وقتی هواداران 
در ورزشگاه حضور نداشته باشند، این جنجال ها 
بیشــتر به چشــم می آید. فکر می کنم اصلی ترین 
دلیل این موضوع نبود VAR در فوتبال ما باشد. 
داوری روز جمعــه خیلــی خــوب و بی نقــص بود و 
مشــکلی نداشــت؛ اما وقتی سیســتم کمک داور 
ویدئویــی نیســت، همــه می خواهند بــا اعتراض 
به تصمیمــات داور منفعــت ببرند. ایــن موضوع 
تنها درخصــوص آلومینیوم مصداق نــدارد؛ بلکه 
بیشتر تیم ها به این شکل هستند. در واقع همه 
مربیان دوست دارند با اعتراض و شلوغ کاری امتیاز 
بیشــتری بگیرند که این اصا درســت نیســت. از 
کمیته انضباطی انتظــار مــی رود در این خصوص 
ورود کنــد. البته عده ای بحق اعتــراض می کنند؛ 
اما عده ای تنها می خواهند حواشی ایجاد کنند. 
درخصوص دریافــت کارت قرمز هــم نمی دانم به 
چــه دلیل این اتفــاق افتــاد.  ایــن موضــوع، برایم 
خیلی عجیب بود! در زمانی اخراج شدم که تیمم 
چهار گل از حریف جلو بود و با آرامش داشتم کار را 
پیش می بردم. نمی دانم چرا داور اخراجم کرد! به 

نظر می رسد آن را باید از داور چهارم بازی پرسید.
        درخصوص آخرین دیدار سال 1۴۰۰ بگویید. 
با مس رفسنجان مسابقه مهمی دارید که دیدار 

رفت آن در فوالدشهر حواشی زیادی داشت
امســال از ناحیــه داوری خیلــی ضــرر کرده ایم. نه 
تنها ایــن فصــل، ســال گذشــته هــم ضــرر زیادی 
دیده ایم. تیم مس رفسنجان از تیم های خوب این 
فصل است اما برای مصاف با آن ها نگرانی نداریم. 
باید رقبا نگران دیدار با ما باشند؛ نه اینکه بخواهیم 
دچار غرور کاذب شویم، اما خیلی منطقی و اصولی 

صحبت می کنم و برای هیچ بازی نگران نیستیم.

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن گفت: خوشبختانه 
بــا شــناختی کــه بازیکنــان از یکدیگــر به دســت 
آورده اند و همچنین اضافه شدن بازیکنان جدید، 
به ثبات خوبی رسیدیم و تاش می کنیم با دست 

پر و با کسب ۳ امتیاز، از رفسنجان بازگردیم.
حسین شــنانی در گفت وگو با ایسنا در خصوص 
ک از هفته  بازی تیمش در مقابــل آلومینیــوم ارا
بیســت و دوم لیــگ برتــر کــه بــا برتــری ۴ برصفــر 
ذوب آهــن بــه پایــان رســید، اظهــار کــرد: از ابتدا 
می دانستیم که بازی سختی در مقابل آلومینیوم 
داریم، چرا که تیم خوبی اســت و تارتار هم قبل از 
بازی تذکر داده بودند که این بازی برای ما می تواند 
هم خوب باشد و هم بد و باید تاش کنیم تا روی 

خوب سکه را به نفع خود کنیم.
وی افــزود: بنابرایــن همگــی، هم قســم شــدیم 
که از همــان دقیقــه اول با تمرکــزی کــه روی تیم 
آلومینیوم انجام می هیم، بازی را در اختیار بگیریم 
و خوشبختانه این موضوع جواب داد و توانستیم 
به گل برســیم. هر چند بعد از گل اولی که به ثمر 
رســاندیم، موقعیت های دیگری نیز داشــتیم و 
حمات زیادی را روی دروازه حریف ایجاد کردیم، 
اما نتوانستیم در نیمه اول بیشتر از یک گل داشته 

باشیم و با همین نتیجه به رختکن رفتیم.
وینگر فوتبــال ذوب آهن با بیان اینکــه در بین دو 
نیمه سرمربی تیم به ما یادآوری کرد که این یک 
گل نمی تواند برد ما را تضمین کند و نیاز به گل های 
بیشتری داریم، اضافه کرد: با نکات فنی که در بین 
دو نیمه گفته شد و تمرکزی که داشتیم، توانستیم 
در این نیمه هم فرصت های خوبی بر روی دروازه 
حریف ایجاد کنیم و با فشــاری که ایجاد کردیم، 
توانســتیم به گل های بعدی دســت پیدا کنیم 
و در مجمــوع روز خوبــی داشــتیم و این بــرد را به 
تمامی هواداران خوب ذوب آهن که در این مدت 

صبوری کردند، تقدیم می کنم.
وی با اشاره به اینکه برد خارج از خانه مقابل فوالد 
خوزستان، روحیه و انگیزه دو چندانی در تیم ایجاد 
کرد، گفت: فوالد به همراه جواد نکونام مدت ها بود 

که با سبک بازی خود به رقبا در خانه امتیاز نداده 
بود و این برد به ما ۳ امتیاز و یک روحیه عالی داد تا 
بتوانیم با انگیزه بیشتر، خود را آماده مسابقه هفته 

بیست و دوم کنیم.
شــنانی بــازی مقابل مس رفســنجان را ســخت 
خواند و افزود: مس، تیم بســیار خوبی است و در 
خانه بــازی می کند، کادر فنــی و بازیکنان خوبی 
دارد که با فوتبال خوبی که از خود نشان می دهند، 
در رده چهارم جدول قرار دارند و بنابراین به دنبال 
گرفتن امتیاز هستند تا بتوانند به اتفاقات ادامه 
لیــگ دل ببندنــد، امــا مــا ذوب آهــن هســتیم و 
بازیکنان بســیار خــوب و کادر فنــی قدرتمندی 
داریم که دیگر نمی خواهیم به این راحتی به رقبا 
امتیاز بدهیم. بنابراین تاش می کنیم با دست 
پر و با کسب ۳ امتیاز این بازی به خانه برگردیم تا 

بتوانیم رتبه بهتری در جدول بگیریم.
وی تصریح کــرد: یکی از نکات مثبت تیــم ما و به 
ویژه کادر فنی تیم و تارتار این اســت که بر اساس 
هر بازی، برنامه تمرینات طراحی می شود و نکته 
دیگر این که خوشبختانه تیم به یک هماهنگی 
خوبی رسیده و بر روی نقاط ضعف و قوت تیم کار 
کردیم و با شناخت بیشتری که نسبت به یکدیگر 

پیدا کردیم به یک ثبات خوبی رسیدیم.
وی ادامــه داد: بازیکنــان جدیــدی کــه بــه تیــم 
اضافه شدند، براساس نیاز تیم و با شناخت کافی 
سرمربی بوده، و نکاتی که مهدی تارتار به عنوان 
سرمربی و دیگر اعضا کادر فنی به ما می گویند نکاتی 
است که در میدان بازی دقیقا اتفاق می افتد و با 
تمرکز و عمل روی آن ها توانستیم به برتری برسیم.
هافبک سبزپوشان اظهار کرد: نیم فصل اول نیز 
تیم خوبی بودیم و بازی هــای خوبی به نمایش 
می گذاشــتم، اما همیشــه به خوب بــازی کردن 
امتیاز نمی دهند، در نیم فصــل اول خوب بازی 
می کردیم، اما بدشانســی و داوری ما را از رسیدن 

به پیروزی دور می کرد.
شــنانی با تشــکر از ایرج رخصتــی، مدیرکارخانه 
ذوب آهــن و همچنیــن مدیرعامــل باشــگاه 
ذوب آهن، گفت: حضــور مدیرکارخانه و علیرضا 
احســانی، مدیرعامــل باشــگاه در تمرینــات و 
مســابقات مــا موجــب شــده بــود کــه روحیه ای 
دوچندان بــرای رقابت بــا حریفان خود داشــته 
باشــیم، حمایت های تمــام مدیــران ذوب آهن 
و هیئت مدیره موجب شــد تا بتوانیــم با روحیه 
قوی به مسابقات ادامه دهیم، چرا که پشتوانه و 

حامیان خوبی را در کنار خود می بینیم.

سرمربی ذوب آهن:

برای دیدار با مس نگران نیستیم

خبر

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن:

ثبات خوبی در تیم ذوب آهن ایجاد شده است

خبر

دور جدیــد اردوهــای تیم ملــی فوتبال زیــر ۲۳ 
سال از ۲۶ اسفند آغاز می شود. به گزارش سایت 
رسمی فدراسیون فوتبال، اردوی آماده سازی 
تیم ملی فوتبال امید ایران از ۲۶ اسفند در مرکز 
ملی فوتبال آغاز می شود. بازیکنان دعوت شده 
به این اردو ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه با حضور 
کادمی باید خود را به کادرفنی معرفی  در هتل آ
کنند. پس از ورود، تست PCR از کلیه بازیکنان 
گرفته خواهــد شــد. این اردو تا روز یکشــنبه ۲۹ 

اسفند ادامه خواهد داشت.

تیم های دوبــل تنیس روی میــز زنان ایــران در 
تور قطر مقابل رقبای خود شکســت خوردند. 
رقابت هــای فیدر دوحه قطــر از ۲۲ اســفند آغاز 
شده و تیم های دوبل زنان ایران در اولین دیدار 
مقابل رقبای خود شکست خوردند و از صعود 
به مرحله دوم مسابقات بازماندند.   تیم دو نفره 
ندا شهسواری و مهشید اشتری مقابل تیم کره 
جنوبی به میدان رفت و ۳ بر صفر با نتایج ۱۱ بر ۸، 
۱۱ بر ۸ و ۱۱ بر ۶ شکست خورد.   تیم دو نفره شیما 
صفایی و مریم صامت هم مقابل تیم رمانی قرار 
گرفتند و ۳ بر ۲ شکست خورد. تیم ایران در گیم 
اول و سوم با حساب ۱۱ بر ۸ و ۱۱ بر ۷ پیروز شد اما 
نتیجه ست های دوم، چهارم و پنجم را ۱۱ بر ۴، 
گذار کرد.    به این ترتیب دو تیم  ۱۱ بر ۴ و ۱۱ بر ۵ وا
دوبل ایــران به کار خــود در ایــن رقابت ها پایان 
دادند. ندا شهسواری، شیما صفایی، مهشید 
اشــتری و مریم صامــت چهــار پینگ پنگ بــاز 
اعزامی ایران هســتند که فدراســیون آنهــا را به 
تنهایی و بــدون کادر فنی و سرپرســتی به قطر 
اعــزام کــرده اســت.   بازیکنان ایــران در بخــش 
انفرادی این مسابقات هم مقابل رقبای خود به 
میدان می روند. از بین نفرات اعزامی تنها شیما 
صفایی در مرحله مقدماتی رقابت می کند که در 
دور اول با قرعه استراحت روبرو شده است. سایر 
بازیکنان در جدول اصلی بــه رقابت با حریفان 

خود می پردازند.

تیم ملی فوتبال جوانان دختر ایران در دومین 
دیدار خود از مسابقات آسیای مرکزی به پیروزی 
رسیدند. تیم ملی فوتبال جوانان دختر ایران در 
دومین دیدار از مسابقات آسیای مرکزی )کافا( 
مقابل تاجیکستان به میدان رفتند و ۱۱ بر صفر 
پیروز شدند.   ایران در نیمه اول این دیدار چهار 
گل به ثمر رساند. نگین زندی دو بار، سارا دیدار و 
هستی فروزنده هم هر کدام یک بار گلزنی کردند.

ملی پوشــان در نیمه دوم هفت بار دیگر دروازه 
حریف خود را باز کردند که زهرا معصومی سه بار، 
نگین زندی دو بار، کیمیا کافی و محدثه ذلفی 

هم هر کدام یک بار در این نیمه گل زدند. 
ملی پوشــان ایران در اولین مســابقه با تک گل 

نگین زندی ازبکستان را شکست دادند.  
ایــران در آخریــن مســابقه خــود در کافــا امــروز 
سه شنبه، ۲۴ اسفند از ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه به 

مصاف قرقیزستان می رود.

برادران عالمیان به مرحله یک هشــتم نهایی 
جدول دونفره مسابقات سنگاپور صعود کردند.

مرحله یــک شــانزدهم نهایــی جــدول دونفره 
مسابقات سنگاپور برگزار شد. تیم نوشاد و نیما 
عالمیان در دیدار با تیم ســنگاپور با نتیجه ۳ بر 
صفر پیروز شد.  برادران عالمیان در گیم اول ۱۱ بر 
۹ حریف را شکست دادند، این بازی درگیم دوم 
با حساب ۱۲ بر ۱۰ به سود نوشاد و نیما به اتمام 
رسید و گیم سوم نیز با نتیجه ۱۱ بر ۶ به نفع ایران 
پایان یافت. بدین ترتیب نوشاد و نیما عالمیان 
در مرحله یک هشتم پایانی باید با نادور دارنده 
رنکینــگ ۱۳۶ و آدام ســوزودی با رنکینــگ ۱۱۱ 

جهان از مجارستان روبرو شوند.

بازیکــن اصفهانــی بــرای حضــور در تورنمنــت 
تایلند عازم بانکوک شد.  مهدی مهدیخانی از 
اصفهان به همراه ۱۳ ورزشکار دیگر برای شرکت 
در تورنمنت تایلند به بانکوک عزیمت کردند. این 
ورزشــکاران از ۲۰ تــا ۲۲ اســفند در اردوی آمــاده 
ســازی تیم ملی فوتســال جوانــان در مرکز ملی 

فوتبال شرکت کردند.

مهدوی کیا ۲۷ بازیکن را 
به تیم ملی امید فراخواند

شکست تیم های دوبل
 تنیس روی میز زنان ایران 

در مسابقات قطر

دختران فوتبالیست ایران،
 تاجیکستان را گلباران کردند

پیروزی برادران عالمیان 
در جدول دونفره 
مسابقات سنگاپور

عزیمت بازیکن اصفهانی 
به بانکوک

گان اســکوچیچ با توجه به وضعیــت بازیکنان  درا
اصلی خط دفاعی تیم ملی، امید بسیاری به تکرار 
عملکرد خوب امید نورافکن در دیدار با کره جنوبی 

دارد.
تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با کره جنوبی با معضل مهمی در خط 
دفاعی خود روبه رو است. از پنج، شش بازیکن دعوت شده به اردوی 
تیم ملی، تعداد اندکی در شرایط مناسب هســتند و نفرات اصلی در 

محرومیت یا مصدومیت به سر می برند.
با اتفاقات اخیر در آستانه این دیدار، فقط امید نورافکن است که خیال 
گان اسکوچیچ« را راحت کرده است؛ بازیکنی که در تمام دوران  »درا
فوتبالش در پست های دفاع چپ و هافبک دفاعی به میدان رفته بود 
اما به یک بار سرمربی کروات تیم ملی تصمیم به استفاده از این بازیکن 

جوان در خط دفاعی تیم ملی مقابل امارات گرفت.
گر چه حضور نورافکن در خط دفاعی با حضور بازیکنانی مانند سیاوش  ا
یزدانی، عارف آقاسی، فرشاد فرجی با انتقادهایی از این سرمربی همراه 
بود اما او توانست به خوبی به وظایفش عمل کند و دروازه تیم ملی در 
دیدار با امارات در امان ماند و خطری چارچــوب دروازه امیر عابدزاده 

را تهدید نکرد.
با انتخاب اسکوچیچ، او از حاال می تواند روی این بازیکن در دیدار با کره 

جنوبی باز کند. شاید اسکوچیچ هم فکر نمی کرد در هنگام دیدار تیمش 
با کره جنوبی خلیل زاده )مصدوم(، حسینی )مصدوم(، پورعلی گنجی 
)مصدوم(، کنعانی زادگان )محروم(، یزدانی )سرباز( و مرادمند )سرباز( 
در شرایط مسابقه نباشند اما او حاال با تصمیم عجیب خود، خیالش 
را برای دیدار با کره جنوبی راحت کرده و می تواند روی نام نورافکن به 

عنوان یکی از مدافعان تیم ملی در این دیدار باز کند.
ســرمربی کــروات تیم ملــی کــه بعــد از بــازی بــا انتقاداتــی بــه علــت 

نیمکت نشین کردن یزدانی و آقاسی و بازی دادن به نورافکن مواجه 
شده بود، حاال می تواند عاوه بر گرفتن پاسخ الزم از میدان دادن به 
نورافکن، ســود این تصمیم خود را در شــرایط بغرنج کنونی و دیدار با 
کره جنوبی و لبنان هم بگیرد. همچنین نورافکن هم با توجه به عملکرد 
کنون جای خود را برای  چند منظوره خود در تیم ملی، به نوعی از هم ا
حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر رزرو کرده و باید دید می تواند در ترکیب 

اصلی تیم ملی در این مسابقات شرکت کند یا خیر.
تیم ملی ایران چهارم فروردین ۱۴۰۱ در سئول و از هفته نهم انتخابی 
جام جهانی به مصاف کــره جنوبی مــی رود و پیروز این مســابقه، به 
احتمال بسیار زیاد صدرنشین گروه A خواهد بود و جایگاه بهتری را 
در رنکینگ فیفا تصاحب می کند و چه بسا در قرعه کشی جام حهانی 

شانس بهتری را به دست آورد.
تیم ملی ایران با ۱۹ امتیاز و کره جنوبی با ۱۷ امتیاز در رتبه های اول و دوم 
گروه خود هستند. بازی رفت این دو تیم، مهر ماه سال جاری با تساوی 

یک بر یک در تهران تمام شد.
به گزارش ایمنا، تیم کشورمان در فروردین ماه ســال جدید دو بازی 
باقی مانده خود در مقدماتی جام جهانی برگزار خواهد کرد و باید دید با 
گردان اسکوچیچ چه عملکردی  وجود قطعی شدن صعود به قطر شا

برابر لبنان و کره جنوبی خواهند داشت.

ســرمربی تیــم فوتبــال دختــران زیــر ۱۸ ســال ایران گفــت: از آشــفتگی خــط دفــاع 
تاجیکســتان برای رســیدن بــه گل اســتفاده کردیم و حتــی بــاران هم مانــع برتری 

دختران نشد.
به گزارش ایرنا، مریــم آزمون، پس از برتری تیم دختران ایران برابر تاجیکســتان در تورنمنت کافا، اظهار 
گردانم پیروز میدان نشوند. تیم تاجیکستان  داشت: هوای نامناسب و بارش شدید باران باعث نشد تا شا
پس از دیدار مقابل قرقیزستان و باخت مقابل این تیم، بسیار با انگیزه برابر ما ظاهر شد اما به دلیل اخراج 
یکی از بازیکنانش، نظم تیمی خود را از دست داد و ما برنامه های خودمان را با استفاده از آشفتگی خط 

دفاعیشان اجرا کرده و به گل رسیدیم.
وی ادامه داد: تیم تاجیکســتان در این دوره بســیار خوب ظاهر شده و پیشــرفت کرده است. بازی این 
تیم برابر قرقیزها را آنالیز و نکات ضعف و قوت تیم را به بازیکنان اعام کرده بودیم. در واقع با اســتفاده از 
عوض کردن سریع بازی و پاس های عمقی و رســیدن به پشت دفاع تاجیک ها، توانستیم به گل های 

زیادی برسیم.
آزمون یادآور شد: با وجود باران شدید بازیکنان تمام نکات کادر فنی را پیاده کردند. امیدوارم تاجیکستان 

در دیدارهای پیش رو موفق باشد و روز به روز شاهد رشد این تیم 
در منطقه مرکزی و آسیا باشیم.

گردانم پس از پایان این دیدار حلقه اتحاد  وی اضافه کرد: شا
زده و پیروزی خود را تقدیم به شهید مهدی رضایی مجد کردند. 

خوشــحالم که این اتفاق رخ داد و امیدوارم با بازی خوبی 
که برابر قرقیزســتان انجام می دهیم، کاپ قهرمانی را 

برای ایران عزیز کسب کنیم.
دومیــن روز تورنمنت کافا بــا برگــزاری دیدار 
تیم های ایران و تاجیکســتان )۱۱ بر صفر به 
سود ایران( و تساوی تیم های ازبکستان و 

قرقیزستان به پایان رسید.
ایران با ۶ امتیاز و ۱۲ گل زده و بدون گل خورده 

باالتر از قرقیزستان ۴ امتیازی قرار دارد.

اسکوچیچ با نورافکن امیدوار می ماند!

آزمون: باران هم مانع برتری دختران فوتبال ایران نشد

خبر
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هافبک سپاهان می گوید یکی از افتخاراتش همکاری 
با نویدکیا است.

میاد جهانی درباره شرایطش در سپاهان اظهار کرد: 

سپاهان تیم بسیار بزرگی اســت و بازیکنان بزرگی دارد. یکی از آرزوهای 
قلبی ام این بود که به سپاهان بیایم. آن ها در آسیا هم بازی می کنند و 
کت تشکر  هواداران بسیار زیادی دارند. از محرم نویدکیا و محمدرضا سا
می کنم که مرا به سپاهان آوردند و به من اعتماد کردند. فرصت خوبی 
برای من پیش آمده است و یک سال و نیم هم با این تیم قرارداد بستم. 

فعا همه چیز دارد خوب پیش می رود.
او درباره عملکرد ســپاهان در این فصل از رقابت ها گفت: ســپاهانی ها 
در این فصــل موقعیت هــای زیادی خلــق می کردنــد اما متاســفانه در 
بازی هایی که این موقعیت ها تبدیل به گل نمی شد، در نهایت متوقف 
می شدند و بد شانس بودند. امروز نسبت به گذشته از نظر روحی و روانی 
بازیکنان در شرایط بهتری قرار دارند و انگیزه بسیار زیادی پیدا کرده اند. 
ما داریم می جنگیم تا بتوانیم این روند را در لیگ ادامه دهیم و در نهایت 

در آسیا عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذاریم.
هافبک سپاهان با بیان این که کار با محرم نویدکیا فوق العاده است، بیان 

کرد: یکی از افتخاراتم این است که با او دارم کار می کنم. من همیشه تعریف 
او را می شنیدم و از وقتی که به سپاهان آمدم متوجه شدم با هر مربی به 
جز نویدکیا کار کنم افسردگی می گیرم چون کار او واقعا حرف ندارد و بسیار 

لذت بخش است.
او درباره شــرایط بدنی اش بیان کــرد: من در بیــن دو نیم فصل تمرین 
نداشتم و لثه ام را جراحی کرده بودم و دارو می خوردم. دکتر دو هفته به 
من اجازه تمرین نداد و بعد از آن به دنبــال رضایت نامه ام رفتم و از نظر 
بدنی در شرایط ایده آلی نبودم. با این حال خیلی کار کردم و سعی کردم از 

نظر فیزیکی به شرایط خوبی برسم.
جهانی در پایان اضافه کرد: سپاهان در شرایط خوبی است و مهره های 
خوبــی دارد. هدف مــا صعود از مرحله گروهی اســت و ســعی می کنیم 
تاش مان را انجام دهیم و از گروه صعود کنیم چون هم رضایت باشگاه 
جلب می شــود و هم دل هواداران را شاد می کنیم. امیدوارم این اتفاق 

رخ دهد.

هافبک سپاهان:

کنم افسردگی می گیرم کار  با هر مربی به جز نویدکیا 

خبر



سال پنجم - شماره 1۳7۶

سه شنبه  2۴  اسفند 1۴۰۰ - 12 شعبان 1۴۴۳

7 1۵ مارس     2۰22 سالمت

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 
گهی می شود  عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت 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 
کبر بشماره  خ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ حمیدرضا طبیبی فرزند علی ا ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۳۸۲۹ مور
شناسنامه ۱۰۳۱ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۸۶۶۸۹۱۱۲ در ششدانگ یکباب 
ک ۱ واقع در بخش ۱۸ ثبت اصفهان به  ساختمان احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پا
مساحت ۲۰۰ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹، 
ک شرق اصفهان  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ - رییس منطقه ثبت اسناد و اما

مهدی صادقی وصفی - ۱۲۸۴۴۶۰ / 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 ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ و رای اصاحی شماره  رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۰۰۸۶ مور
۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۰۹۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ آقای محسن سیدقلعه به شناسنامه شماره 
۴۹۳۷۱ کدملی ۱۲۸۰۳۸۲۶۲۷ صادره اصفهان فرزند سیدمرتضی بصورت ششدانگ 
یکباب انبار )منافع آن مادام الحیوه متعلق به پدرش سیدمرتضی سیدقلعه میباشد و بعد از 
ک شماره ۱ فرعی از ۴۷۵ اصلی  فوت تابع عین خواهد شد( به مساحت ۳۰۱۶ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان مالکیت رسمی موضوع  واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و اما
۷۳۹۴۵، ۶۳/۳/۱۱ دفتر ۸۶، 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 اداره  داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان 
دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
ک  اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ - رییس اداره ثبت اسناد و اما

شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۴۷۹۳ / 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 ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ هیات دو خانم زهرا راستی پور  ۱( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۲۹۶ مور
به شناسنامه شماره ۳۷ کدملی ۱۲۹۰۲۱۷۱۳۰ صادره از اصفهان فرزند فتحعلی بصورت 
ک  دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۵۹/۴۲ مترمربع از پا
ک  شماره ۱۴۸ فرعی از ۱۴۰۳۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما
شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۳۷۱۴۱، ۱۳۸۴/۳/۲۱ 
خ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱  گذار گردید. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۲۹۴ مور دفتر ۶۰ اصفهان وا
هیات دو آقای محمد عزیزی کوهانستانی به شناسنامه شماره ۹ کدملی ۱۲۹۰۰۱۹۶۳۰ 
صادره از اصفهان فرزند قاسم بصورت چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
ک شماره ۱۴۸ فرعی از ۱۴۰۳۹ اصلی واقع در اصفهان  به مساحت ۱۵۹/۴۲ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی موضوع  بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما
گذار گردید. لذا به منظور اطاع  سند انتقال ۳۷۱۴۱، ۱۳۸۴/۳/۲۱ دفتر ۶۰ 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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹، تاریخ انتشار 
ک شمال اصفهان موسوی -  نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ - رییس اداره ثبت اسناد و اما

۱۲۸۴۹۷۹ / م الف

گهی مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  آ
رسمی مستقر در ثبت دهاقان

شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۱۹۰۰۲۲۱۴، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷، مفاد آرا هیات حل 
ک دهاقان که دراجرای ماده ۱ قانون و ماده ۸  اختاف مستقر در اداره ثبت اسناد و اما
آیین نامه صادر گردیده است و دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز ازطریق 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض  روزنامه کثیراالنتشار و محلی آ
گهی در محل تا دو  گهی و در روستاها از تاریخ الصاق آ داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آ
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید 
ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهی 
است دراینصورت اقدامات ثبت منوط به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. درصورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
محل ارایه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۹۰۰۰۷۴۷، 
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ آقای سیدجمال تقوی دهاقانی فرزند سیدتقی در ششدانگ قسمتی از یک 
ک ۱۱۴۷ و ۲۶ فرعی از ۱۲۵  باب خانه به مساحت ۲۵۴/۹۷ مترمربع و ۶۴/۴۸ مترمربع پا
اصلی که تواما تشکیل یک واحد را می دهد واقع در اراضی صحرای ارباب دهاقان این 
ک ۱۲۵/۲۶ و ۴۴ سهم  رای باتوجه به انتقال ۲۵۰ سهم مشاع از ۱۸۰۰ سهم ششدانگ پا
ک ۱۲۵/۲۶ و ۱۲۵/۱۱۴۷ موضوع دفتر الکترونیکی به  مشاع از ۸۷۶ سهم ششدانگ پا
شماره ۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۱۹۰۰۱۲۷۹ و ۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۱۹۰۰۱۳۷۸ صادر گردیده است. تاریخ 
انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ - اداره ثبت اسناد 

ک شهرستان دهاقان - ۱۲۸۴۹۶۷ / م الف 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 ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ آقای گودرز زمانی استکی به  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۷۰۲۹ مور
شناسنامه شماره ۷۹۰ کدملی ۱۱۵۹۰۷۶۳۷۵ صادره از فریدن فرزند نصیر نسبت به سه 
ک شماره ۱۳۹۶۵  دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۹۰ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان مالکیت متقاضی  اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما
در صفحه ۴۳۰ دفتر ۲۳۶ ثبت گردیده است. ۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۷۰۳۰ 
خ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ خانم اشرف شایسته دوست به شناسنامه شماره ۴۹۸۴۷ کدملی  مور
۱۲۸۰۹۲۴۰۹۸ صادره از اصفهان فرزند ناصر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
ک شماره ۱۳۹۶۵ اصلی واقع در اصفهان بخش  یکباب خانه به مساحت ۱۹۰ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان مالکیت متقاضی در صفحه ۴۳۰ دفتر ۲۳۶  ۵ اداره ثبت اسناد و اما
گهی  ثبت گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت  باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
له ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان  شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان ال
دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ - رییس اداره ثبت اسناد 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۴۹۹۹ / م الف 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

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 ۱۴۵۹۳، ۱۴۰۰/۱۲/۴ هیات اول آقای حسین 
جعفری ازان به شناسنامه شماره ۴ کدملی ۶۲۲۹۹۱۶۷۷۰ صادره میمه فرزند غامعلی 
ک شماره  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۲۸/۰۴ مترمربع قسمتی از پا
۶۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مصطفی 
شیخ زین الدینی از سند شماره ۶۴۴۹۷ مورخ ۱۳۳۶/۱/۲۶ دفترخانه شماره ۶ اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ - شهریاری 

ک غرب اصفهان - ۱۲۸۵۱۳۷ / م الف رییس منطقه 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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ هیات یک آقای اسماعیل  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۸۸۸ مور
جعفری طادی به شناسنامه شماره ۹ کدملی ۱۱۱۱۳۰۹۷۸۷ صادره فاورجان فرزند 
ک  محمدحسین بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۴۱ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان طبق  ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما
مبایعه نامه عادی و مع الواسطه از مالکیت حسین شیرانی شمس آبادی موضوع سند 
گذار گردید. لذا به منظور اطاع عموم  انتقال ۳۲۹۹۱، ۴۸/۶/۲۶ دفتر ۶۵ اصفهان وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور  مراتب 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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹، تاریخ انتشار 
ک شمال اصفهان موسوی -  نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ - رییس اداره ثبت اسناد و اما

۱۲۸۵۱۶۷ / 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 ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ و رای اصاحی شماره  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۵۳۳۰ مور
خ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ آقای مجید استکی به شناسنامه شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۰۴۵ مور
کدملی ۱۲۸۶۹۹۵۰۰۰ صادره اصفهان فرزند نیاز بصورت ششدانگ یکباب   ۱۹۷۹
ک ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره  مغازه به مساحت ۹۴/۶۷ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت  ثبت اسناد و اما
رسمی فاطمه شیرانی موضوع سند رسمی ۱۶۶۶۲، ۴۴/۶/۲۷ دفتر ۳۶، 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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹، تاریخ 
ک شمال اصفهان  انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ - رییس اداره ثبت اسناد و اما

موسوی - ۱۲۸۵۱۷۶ / 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 ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ هیات دو آقای فربد نوروزی به  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۱۰۶ مور
شناسنامه و کدملی ۱۲۷۵۴۹۰۳۲۸ صادره اصفهان فرزند فرهاد بصورت ششدانگ 
ک ۱۵۱۸۲ اصلی واقع در اصفهان بخش  یکباب خانه به مساحت ۱۷۴/۱۶ مترمربع از پا
ک شمال طبق اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی موضوع  ۵ اداره ثبت اسناد و اما
گذار گردید. لذا به منظور اطاع  سند انتقال ۲۱۱۳۷، ۹۶/۷/۳ دفتر ۲۵۳ 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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹، تاریخ انتشار 
ک شمال اصفهان موسوی -  نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ - رییس اداره ثبت اسناد و اما

۱۲۸۵۱۸۰ / 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 انتشار 
ک تسلیم و پس از  گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اما اولین آ
اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نماید. ردیف ۱( رای شماره ۱۴۶۳۵، ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ هیات دوم خانم کبری صادقی 
به شناسنامه شماره ۷۶۲ کدملی ۵۴۹۹۱۹۶۰۴۴ صادره تیران و کرون فرزند احمد در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۶۷/۹۵ مترمربع قسمتی 
ک شماره ۶۷ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از  از پا
مالکیت اسماعیل امینی عاشق آبادی از سند شماره ۸۳۴۷۵ مورخ ۱۳۵۰/۶/۹ دفترخانه 
شماره ۲ اصفهان، ردیف ۲( رای شماره ۱۴۶۳۶، ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ هیات دوم آقای حمید 
عباسی به شناسنامه شماره ۸۸۶ کدملی ۵۴۹۹۱۹۷۲۷۱ صادره تیران و کرون فرزند 
قربانعلی در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۶۷/۹۵ 
ک شماره ۶۷ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک  مترمربع قسمتی از پا
خ  غرب اصفهان از مالکیت اسماعیل امینی عاشق آبادی از سند شماره ۸۳۴۷۵ مور
۱۳۵۰/۶/۹ دفترخانه شماره ۲ اصفهان تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹، تاریخ 
ک غرب  انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ - شهریاری رییس منطقه ثبت اسناد و اما

اصفهان - ۱۲۸۵۳۴۶ / م الف

آگهی

استفاده از روغن هویج، 
راهکاری برای داشتن مو های پر پشت 

با بررسی کارشناسان مشخص 
شده است که استفاده از روغن 
هویج می تواند عاملی موثر برای 

داشتن مو های پر پشت باشد. 
وقتی به هویج فکر می کنید، به احتمال زیاد اضافه 
کردن آن به ساالد یا استفاده برای یک میان وعده 

یادتان می آید.
کل سبزیجات از ریشه آن مانند همین هوج گرفته 
تا دانه هــا، فوایــد زیادی بــرای ســامتی و زیبایی 

دارند.
روغن هویج به تقویت، مرطــوب کردن و تحریک 

فولیکول های مو کمک می کند.
        روغن هویج برای رشد مو ها

        یک ماده مغذی و محافظ
فولیکول های مــو را تحریک می کنــد، از ریزش مو 
جلوگیری می کند، فیبر های مو را تقویت می کند و 

مو و پوست سر را هیدراته می کند.
هر کسی که به دنبال تقویت، نرمی و محافظت از 
مو های خود است، به خوبی با روغن های هسته 

انگور یا نارگیل آشنا است.
وقتــی روغــن هویــج اســتفاده می شــود، خــواص 
بازسازی کننده ای دارد که به تقویت گردش خون 
کمک می کند که کوتیکول مو را می بندد و فیبر مو 

را تقویت می کند.
همین خواص گردش خون می تواند به جلوگیری 
از ریزش، حفظ سامت و همچنین رشد مو کمک 

کنــد. ویتامین هــای آن )A، B، C و E و همچنیــن 
فسفر و منیزیم( در روغن هویج وجود دارند.

        فواید روغن هویج برای مو
روغن هویج فواید زیادی برای مو و پوست سر شما 
دارد. رشد مو را تقویت می کند، از ریزش مو و ایجاد 
دو شــاخه شــدن انتهای مو جلوگیــری می کند؛ و 
شوره سر و خشکی پوست سر را از بین می برد. بهتر 
از آن همه این ها، سطح رطوبت مو و پوست سر را 

نیز حفظ می کند.
        روغن هویج برای رشد مو های نازک، 

شوره سر و خشکی پوست سر
از آن جایــی کــه روغــن هویــج دارای خــواص ضد 
کتریایی زیادی است، می تواند به محافظت در  با
چ ها )مانند آن هایی که  کتری ها و قار برابر انواع با
باعث شوره سر می شوند( کمک کند. استفاده از 
روغن های طبیعی روی پوست سر می تواند تولید 

روغن یا سبوم بدن شما را تحریک کند.
روغن هویج برای هر کســی که به دنبــال تقویت، 
نرمــی و محافظــت از مو هــای خــود اســت، عالــی 

است.
با این حال، مهم است به خاطر داشته باشید که 
روغن هویــج نباید بــرای همه انــواع مو اســتفاده 
شــود. روغــن هویــج می توانــد رنگ هــای مــوی 
روشن )مانند نقره ای و بلوند( را خراب کند. حتی 
می تواند پوست سر را نیز تغییر رنگ دهد. هرکسی 
که به بیماری های مزمن پوســت سر مبتا است، 
باید هنــگام اســتفاده از هر نوع روغــن یا محصول 
طبیعی گیاهی، اول با پزشک خود صحبت کند.

        روش استفاده از روغن هویج برای مو
گر به دنبال تقویت و رشــد مو های خود از آسیب  ا
گرما، یا کمک به کاهش شوره سر یا خشکی پوست 
ســر هســتید، باید روغــن هویــج را به روتیــن خود 
اضافه کنید. می توانیــد آن را در روغن ها، کرم ها، 
نرم کننده ها و ماسک های مو به عنوان یک عامل 
کثر  مرطوب کننده پیــدا کنید. اما بایــد از آن حدا
یــک یــا دو بــار در هفتــه اســتفاده کنیــد. راه های 
زیادی برای اســتفاده از روغن هویــج وجود دارد. 
روغن هویج می تواند به عنوان ماسک مو، آبکشی 
یا نرم کننده مو اســتفاده شــود. فقط ۳ تا ۴ قطره 
اســانس هویج را در ۲ تا ۴ قاشق غذاخوری روغن 
نارگیل )یا روغن حامل دیگر مانند دانه انگور( رقیق 

کنید؛ و روی پوست سر خود ماساژ دهید.

پوست و مو

پیشــگیری از بیمــاری کاربــرد راهبرد هایــی بــرای 
کاهــش تاثیر عوامــل مخاطــره آمیــز در ایجــاد یک 
کتور های موثــر کاهش  بیمــاری و یــا بــاال بــردن فا

دهنده حساسیت است. 
کتــور آموزش  ارتقای ســامت، در برگیرنده ســه فا
سامت، حفاظت از سامت و پیشگیری از بیماری 
اســت که بدون برنامه ریزی مــوزون، هماهنگ، 
کتور  همزمــان و برابــر بــرای هــر یــک از ایــن ســه فا

نمی توان به ارتقای سامت مردم امیدی داشت.
با نگاهی به تاریخ پیشگیری، می توان دریافت که 
در طول تاریخ به این جنبه از سامت توجه چندانی 
کیــد روی دارو هــای  نشــده اســت و بیشــترین تا
درمانی بوده اســت که این مســئله فقط مختص 
به تولید کنندگان دارو نبوده؛ بلکه در تقاضا های 

مردمی هم این مطلب به وضوح مشهود است.
در واقع انسان ها بیش از آن که به نقش پیشگیری 
کننده دارو ها توجه داشــته باشــند، تنها به نقش 
درمانــی آن توجــه داشــته اند و بیــش از ایــن که به 

پیشگیری روی آورند، در پی درمان بوده اند.
اشــکالی که در پیشــگیری وجود دارد آن است که 
هیچ گاه به آن، به عنوان راه حلی برای بســیاری از 
مشکل ها و موانع سامت، نگاه نشده که این بی 
توجهی هم از سوی مردم و هم از سوی ارگان های 
مربوطه بوده و بیشترین توجه همیشه به دارو های 

شفابخش و درمان معطوف بوده است.
گودرزی، سرپرست دفتر سامت و تندرستی وزارت 
آموزش و پرورش کشور گفت: یکی از ماموریت های 
دفتر سامت وزارت آموزش و پرورش، آموزش ترویج 
فرهنگ تغذیه ســالم در مــدارس و همچنین دایر 
کردن پایگاه های تغذیه سالم در مدارس و نظارت 

بر آن ها است.
تقریبا در بیــش از ۶۰ درصــد مدارس کشــور پایگاه 
تغذیه سالم داریم که با توجه به شرایط پاندمی کرونا 
تمامی پایگاه هــای تغذیــه ســالم تــا اطــاع ثانوی 
تعطیل هستند؛ اما قبل از کرونا دستورالعمل هایی 
در خصوص مواد مجاز و غیر مجاز برای دانش آموزان 
مدارس هر ســاله بــه روز رســانی و بــه تمــام ادارات 
آموزش پرورش استان های کشور ارسال می شد. 
طبق آن دستورالعمل ها باید در بوفه های مدارس 
تغذیه مجاز که برای سامت دانش آموز خطرآفرین 

نباشد، توزیع می شد.
او گفت: بیش از ۱۱۲ هزار مدرســه در ســطح کشــور 

داریم که از این تعداد تنها ۶ هزار مدرســه از مراقب 
ســامت برخوردارند و متاســفانه همه مدارس ما 
تحت نظارت پوشــش مراقب ســامت نیستند. 
سعی شده برای جبران کمبود مراقبان سامت، 
دوره های ضمن خدمت برای مدیران مدارس در 

خصوص ترویج تغذیه سالم برگزار کنیم.
رســیدن بــه یــک نتیجه ایــده آل و پیشــگیری از 
بیماری های دیابت و فشار خون مستلزم همکاری 
همه ارگان ها و دستگاه ها است. خانواده، مدارس 
و جامعه باید با تصمیم متمرکز و همکاری همدیگر 
در ایــن راســتا قــدم بردارنــد و مدرســه بــه تنهایی 
نمی تواند در پیشــگیری از بیماری دانــش آموزان 

تاثیرگذار باشد.
گر والدین به عنوان مراقبان ســامت در مدارس  ا
کی غیرمجــاز در مدارس  شــاهد هرگونه مواد خورا
شــدند، به اداره کل آموزش و پرورش اســتان خود 
و یا با دفتر ســامت وزارت آموزش و پرورش تماس 
بگیرند تا از مــدارس خاطی بازدید هــای میدانی و 

اقدامات قانونی انجام بگیرد.
دکتر رضا غیاثوند، متخصص تغذیه درباره رفتار های 
تغذیه ای نامطلوب در کودکان سنین مدرسه گفت: 
برخی از کودکان سنین مدرسه از خوردن گوشت 
که به عنوان منبع مهم پروتئین با کیفیت خوب، 
آهن و روی است، امتناع می ورزند. توصیه می شود 
گوشت چرخ کرده در غذا ها به کار برده شود. مانند 
کارونی، کتلت، همبرگر، پیتزای گوشت و کباب. ما

متخصص تغذیه گفت: رژیــم غذایی به خصوص 
گر بیــش از نیــاز روزانه  کربوهیدرات هــا و چربی هــا ا
دانش آموزان و کودکان مصرف شود، می تواند منجر 
به بیماری های دیابت، چاقی و فشارخون شود. 
همزمان با دادن کالری کمتر، باید کودک را به انجام 
فعالیت های فیزیکی تشویق کنیم. انجام بیشتر 
فعالیت های پر انرژی از خطر چاق شدن و ابتای 

به بیماری ها در آینده جلوگیری می کند.

کم بازده است  پیشگیری را جدی بگیریم؛ درمان 

سالمت

ابن سینا، بستن روغن دنبه بر زانو ها را برای رفع 
درد این ناحیه از بدن توصیه کرده است. 

دنبه، بخشی از بدن گوسفند است که به جای 
دم در انتهای پشــت تن حیوان آویخته شده و 
متشکل از چربی است. همه گوسفندان دنبه 
ندارنــد. دنبــه را هم کبــاب می کنند و هــم از آن 

روغن می گیرند.
با این حال، مشخص شده است که روغن دنبه، 
در میان چربی های حیوانی سالم ترین نوع روغن 
است. این روغن حاوی اسید های چرب امگا، 
پتاسیم، کلسیم و آهن است.چربی دنبه که به 
آن پیه نیز می گویند، برای طعم دادن به غذاها، 

نیز کاربرد فراوان دارد.
اما با این حال روغن دنبه برای تسکین درد علی 
الخصوص، برای کسانی که از درد زانو در عذاب 
هســتند مفید اســت. این روغن برای تسکین 
درد های ناشی از دســت دادن مایع مفصلی و 

غضروفی نیز موثر است.
         نحوه مصرف روغن دنبه

مصــرف چربــی دنبــه تــا حــد زیــادی بــه رشــد 
ماهیچه ها و استخوان ها کمک می کند. عاوه 
بر مصرف آن به عنوان غذا، استفاده از چربی دنبه 

در طعم غذا ها نیز تاثیر دارد.
بعد از اینکه چربــی دنبــه آب شــد و روی زانوی 
ک مالیده شــد، بــا بانــداژ آن را بپیچید و  دردنــا
مدتی منتظر بمانید. انقباضات و درد عضانی 

ناحیه را از بین می برد.
- این روغن، رشد ماهیچه ها و استخوان های 
ســالم را در کودکانی که در سنین رشد هستند 

تضمین می کند.
- به تعادل فشار خون کمک می کند. تنش را در 

تعادل نگه می دارد.
- محافظــت در برابــر انســداد عــروق را فراهــم 
می کند. خطر ابتا به بیماری های قلبی عروقی 

را کاهش می دهد.
- اثــرات مثبت و نــرم کنندگی بر روی سیســتم 
عصبی دارد. بنابراین، خطر روماتیسم و فلج را 
به حداقل می رساند. همچنین از لرزش بدن و 

همچنین سیاتیک محافظت می کند.
- روغن دنبه به بازســازی و ترمیم ســلول های 

پوست کمک می کند.

ماهیچه  و استخوان 
اثرات ضد درد روغن 

دنبه روی زانو 

جدیــد،  مطالعــه  یــک  طبــق 
کتون استروئیدی که  اسپیرونوال
اغلب استفاده می شود، با افزایش 
خطر ابتــا بــه طیــف وســیعی از ســرطان های رایج 

مرتبط نیست.
اســتروئید مصنوعی به طور معمول بــرای مدیریت 
نارسایی قلبی، فشار خون باال و ادم قلبی و همچنین 
کنــه، ریزش مو و رشــد بیــش از حد مو  بــرای درمان آ

)هیرسوتیسم( استفاده می شود.
دکتر »جان باربیری«، نویســنده ارشــد این مطالعه 
از بیمارســتان بریگهام و زنان در بوستون، می گوید: 
گرچه سازمان غذا و داروی ایاالت متحده هشدار  »ا
داده اســت کــه از مصــرف غیرضروری ایــن دارو بایــد 
اجتناب شود، اما داده های ما اطمینان می دهد که 
کتون در صورت تجویز در دوزهای بالینی،  اسپیرونوال

بعید است با خطر ابتاء به سرطان مرتبط باشد.«

علیرغم استفاده گسترده این دارو، پتانسیل سرطان 
زایی این دارو به خوبی شناخته نشده است.

بدیــن منظــور، محققان هفــت مطالعــه را بــا بیش 
از ۴.۵ میلیــون نفــر بررســی کردنــد. آن ها نــرخ انواع 
مختلف سرطان را در میان بزرگساالن ۱۸ سال و باالتر 
که حداقــل یــک بار ایــن دارو را مصرف کــرده بودند، 

بررسی کردند.
این بررســی هیچ ارتبــاط معنــی داری بیــن مصرف 

کتون و خطــر ســرطان های ســینه،  اســپیرونوال
تخمدان، کلیه، معده و مری نشان نداد. با این حال، 
درمان با این دارو با ریسک پایین سرطان پروستات 
همراه بود. محققان معتقدند که تحقیقات بیشتری 
در گروه های مختلــف از افراد مانند بیماران جوان تر 
کنه یا هیرسوتیسم برای تعیین اینکه  و مبتایان به آ
آیا این یافته ها برای سایر جمعیت ها صدق می کند یا 

خیر، مورد نیاز است.

مطالعات نشان می دهد؛

کتون« استروئیدی رایج موجب سرطان نمی شود داروی »اسپیرونوال

پژوهش
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محققان فنــاوری ابــزاری را توســعه داده اند که 
متــون تاریخــی را بــا دقتی بــی نظیر رمزگشــایی 

می کند. 
بر اســاس نتایج مطالعــه ای کــه در مجله نیچر 
منتشر شده است، یک فناوری یادگیری عمیق 
مبتنی بر هوش مصنوعی، امکان بازیابی، تاریخ 
گذاری و مکان یابی متون یونان باستان )مربوط 
به قرن پنجم قبل از میاد( و مکان یابی آن ها را با 

دقتی بی نظیر فراهم کرده است.
ده ها هزار کتیبه سنگی، گلی یا فلزی به مورخان 
اجــازه می دهند تــا تاریخ تمدن های باســتانی 
را ردیابی کننــد. اما وضعیت بســیاری از آن ها با 
گذشت زمان بدتر شده است تا حدی که برخی از 
متون غیرقابل خواندن هستند و قسمت هایی 

از آن ها از دست رفته است.
برای کمک به مورخان در رمزگشایی کتیبه ها، 
کســفورد و آتن و  محققان دانشــگاه های ونیز، آ
شرکت DeepMind گوگل، ابزاری را برای یادگیری 

عمیق توســعه داده اند کــه یک فنــاوری هوش 
مصنوعی است و از یک "شبکه عصبی" استفاده 

می کند تا ساختار مغز انسان را تقلید کند.
این ابزار که "Ithaca" نــام دارد، به کمک نزدیک 
به ۸۰۰۰۰ مرجع در پایگاه داده انســتیتوی علوم 
کارد، بزرگترین مجموعه کتیبه های  انســانی پا

عددی یونان باستان، آموزش دیده است.
این فناوری پردازش خودکار زبان، ترتیب ظاهر 
شدن کلمات در جمات و روابط آن ها را در نظر 

می گیرد تا آن ها را به متن بهتری تبدیل کند.

برش دوربین سلفی گوشی های آیفون، قرص 
مانند خواهــد بــود و فقط مختــص مدل های 
آیفون ۱۴ پرو اپل است که شامل آیفون ۱۴ پرو 

و آیفون ۱۴ پرو مکس می شود. 
طبق گزارشــی که در اوایل ســال جاری منتشر 
شد، پیشنهاد شده است که اپل واقعا می تواند 
ناچ آیفون ۱۴ را بــرای یک بریدگــی قرص مانند 
خالی بگــذارد و ایــن موضوع مــا را یک قــدم به 
دیــدن یــک آیفــون بــدون بریدگــی نزدیک تــر 

می کند.
طبق گفته راس یانگ محقق حوزه نمایشگر ها 

در یک مصاحبه، به نظر می رســد که این برش 
به شــکل قــرص ممکن اســت و فقــط مختص 
مدل های آیفــون ۱۴ پرو اپل باشــد که شــامل 
آیفــون ۱۴ پــرو و آیفــون ۱۴ پرو مکس می شــود 
یا تنها در ســال ۲۰۲۳ با ســری آیفــون ۱۵ از این 

تغییرات رونمایی شود.
یانگ به منابع خود اشــاره می کند که احتماال 
در سال ۲۰۲۳ این موضوع اتفاق نخواهد افتاد 
و مــا شــاهد این تغییــر در ســال ۲۰۲۲ خواهیم 
بود. ایــن تغییرا نیــاز بــه هماهنگی بیــن هر دو 
تیم نمایشگر و حسگر و همچنین یافتن تامین 
کننده ای اســت کــه واجد شــرایط تولیــد انبوه 

باشد. 
گر بخواهیم منصف باشیم، در حالی که برخی  ا
از شرکت ها موفق به تولید گوشی هایی شده اند 
کــه دارای دوربین های زیر نمایشــگر هســتند، 
اما این موضوع هنوز به تولید کنندگان جریان 
اصلــی نرســیده اند، زیــرا کیفیــت آن هــا تا حد 

مطلوبی جوابگو کاربران است.

کمک هوش مصنوعی  رمزگشایی دقیق متون تاریخی به 

سری آیفون ۱۴ پرو دوربین سلفی حفره ای دارد 

فناوری

با اعام دانشمندان، آزمایش سیستم هوش 
TCV بــا  مصنوعــی بــر روی دســتگاه های 

موفقیت انجام شد. 
از هــوش مصنوعــی می تــوان بــرای تولیــد 
الکتریسیته از همجوشی هســته ای استفاده 
کــرد. احتماال ایــن روش جایگزینــی بــرای 
سوخت های فسیلی و شــکافت هسته ای در 
شبکه های برق باشد. به گفته فدریکو فلیچی 
فیزیکدان موسسه فناوری فدرال سوئیس در 
لوزان )EPFL(، هوش مصنوعی به شکل موثر 
در علم همجوشی نقش ایفا می کند. محققان 
به دنبال راه هایی برای ادغام هوش مصنوعی 

کتور های همجوشی هستند. در کنترل را
مرکــز پاســمای  و همکارانــش در  فلیســی 
ســوئیس EPFL )SPC( بــا دانشــمندان و 
 DeepMind مهندســان شــرکت بریتانیایــی
برای اجرای آزمایش سیستم هوش مصنوعی 
بــر روی TCV همــکاری کردند. ایــن شــرکت 
 Google Alphabet یکــی از شــرکت های تابــع
اســت. به گفته این تیم احتماال تا سال ۲۰۳۰ 
یک دستگاه توکامک به مرحله تجاری سازی 
می رسد. در این دستگاه با استفاده از میدان 
مغناطیســی، پاســما در محفظــه ای دونات 

شکل به دام می افتد.
پیــچ  ســیم   ۱۹ از  توکامــک  کنتــرل  بــرای 
مغناطیســی بــرای شــکل دادن و قــرار دادن 

محفظــه  داخــل  در  هیــدروژن  پاســمای 
همجوشی اســتفاده می شــود. دانشــمندان 
در ایــن آزمایــش بــا هــوش مصنوعــی موفــق 
به دســتکاری پاســما بــا یــک کنترلر شــدند. 
دستگاه های TCV توان حفظ یک پاسمای 
هیدروژنــی را در دمــای بیــش از ۱۲۰ میلیــون 
کثــر بــرای ۳ ثانیــه را  درجــه ســانتیگراد حدا

دارند.
به گفتــه فلیســی توکامــک ITER هــم حدود 
ســال ۲۰۳۵ به همجوشــی کامل می رسد. در 
پروژه ITER از همجوشی هسته ای برای تولید 
بــرق بــدون انتشــار کربن اســتفاده می شــود. 
کتور های همجوشی  همچنین دانشمندان را
DEMO را بــه عنــوان جانشــین ITER در نظر 
گرفته انــد. چندین کشــور در حــال کار بر روی 
کتور های DEMO هستند. احتماال  طراحی را
کتــور EUROFusion اروپــا هــم ســال ۲۰۵۱  رآ

عملیاتش را آغاز کند.

قرار است مک استودیو مدلی ترکیبی بین مک 
مینی و مک پرو باشد. 

کی از آن بود که اپل  گزارشی از هفته گذشــته حا
ممکــن اســت روی رایانــه جدیدی به نــام مک 
اســتودیو کار کند. ایــن رایانــه قــرار اســت نوعی 
ترکیبی بین مک مینی و مک پرو باشد، جایی که 
انتظار می رود رایانه دارای شکلی شبیه به مک 
مینی باشــد، یعنی را یانــه ای کوچــک و جمع و 
جور، اما عملکرد بهتری مانند مک پرو ارائه دهد.

برای کسانی که نمی دانند این موضوع چگونه 
می توانــد بــه نظــر برســد، مــا بــه احتمــال زیــاد 
می توانیم در رویــداد آتی اپل  نگاهی اجمالی به 

آن داشته باشیم، اما قبل تر از این رویداد شرکت 
اپل یوتیوب بر "لوک میانی" جزئیاتی از این رایانه 
را افشــا کرد. ایــن رایانه بــا رندرهای ایجاد شــده 
توســط Ian Zelbo. از یــک مک مینــی بزرگتر به 

نظر می رسد.
این چیــز بــدی نیســت زیــرا بــا قضــاوت از روی 
رندرها، همچنان کوچک و جمــع و جور به نظر 
می رسد جایی که می تواند روی میز شما بنشیند 
بدون اینکه فضای زیادی اشــغال کنــد. یوتوبر 
ادعــا می کنــد کــه از نظر اندازه، اندازه ایــن رایانه 
تقریبــا مشــابه Mac mini M۱ فعلــی اســت، اما 

چهار اینچ بلندتر خواهد بود.
رایانه هــای مک مینــی اپــل معموال بــه عنوان 
گر این  رایانه های استاندارد معرفی می شوند. ا
مک استودیو واقعا قدرتمندتر باشد، می تواند به 
ما نگاهی اجمالی بدهد که چگونه اپل می تواند 
 Apple Silicon Mac Pro به طور بالقــوه به ایــده
نزدیــک شــود، کــه آخرین بــار شــنیدیم که این 
موضوع ممکن اســت تا ســال ۲۰۲۳ بــه تعویق 

بیفتد.

جایگزین احتمالی سوخت های فسیلی مشخص شد 

رندرهای مک استودیو اپل فاش شد 

دلیل شکست پرتاب های شرکت رقیب 
اسپیس ایکس فاش شد 

شــرکت فضایــی آســترا در مــاه 
قبل یک پرتاب ناموفق را پشــت 
ســر گذاشــت که اخیــرا علت این 

شکست فاش شده است. 
آســترا، شــرکت پرتاب فضایی خصوصی آمریکایی، 
جزئیاتی را ارائه کرده است که در جریان پرتاب ۱۰ فوریه 
خود چه اشــتباهی رخ داده است، که شرکت موفق 
به حمل چهار ماهواره به مدار نشــد و در نتیجه این 
موضوع باعث از دست دادن ماهواره ها شد. پرتاب 
با وسیله نقلیه پرتاب آسترا از کیپ کاناورال در فلوریدا 

انجام شد.
به گزارش، در آن زمان، پرتابگر چند دقیقه پس از بلند 
شــدن در حال چرخش مشاهده شــد که در نهایت 
نتوانســت به مدار برســد. آســترا گفته بود که پس از 
بررســی این موضوع، جزئیاتــی در مورد اشــتباهات 
پیش آمده ارائه خواهد کرد. آن زمان باالخره فرا رسید، 
گ جدید توضیح داد که یک  شرکت در یک پست وبا
مشکل الکتریکی و مشکل نرم افزاری در نهایت مقصر 
هستند، که یکی از آن ها را می توان به "خطا در نقشه 

مهندسی مهار برق" ردیابی کرد.
مسائل مربوط به طراحی و نرم افزار منجر به شکست 

ماموریت شد
آســترا توضیــح می دهــد که ایــن مشــکل در مرحله 
جداســازی مرحله باالیی پرتاب رخ داده اســت، به 

طوری که نوعی مشکل یا ناهنجاری مانع از تکمیل 
ماموریت در مرحله باالیی می شود. قرار بود محفظه 
محموله قبل از شــروع احتراق مرحلــه باالیی کاما 
گرچه ایــن اتفــاق نیفتــاد، زیــرا پنج  مســتقر شــود. ا
مکانیســم جداســازی برای ایــن پرتــاب بــه ترتیــب 

اشتباهی درگیر شده بودند.
آن تغییــر غیرمنتظــره در ترتیــب مکانیســم های 
جداسازی باعث حرکتی شد که منجر به "قطع اتصال" 

شد و از شلیک مکانیزم جداســازی نهایی آنطور که 
قرار بود جلوگیــری کرد. از آنجایی که این مکانیســم 
شکست خورد، فیرینگ محموله قادر به جدا شدن 

کامل قبل از احتراق مرحله فوقانی نبود.
این تنها مشکل نبود، اما آسترا همچنین فاش کرد 
که یک مشــکل نرم افــزاری مانــع از کارکرد سیســتم 
Thrust Vector Control شــده اســت. از آنجایــی که 
مرحله باالیی قادر به استفاده از این سیستم نبود، 

پس از شکست مرحله جداسازی شروع به غلتیدن 
کرد و سرنوشت ماموریت را رقم زد. پرتاب موفق نشد 
ماهواره های کوچک را به مدار برساند و در نتیجه هر 

چهار ماهواره از بین رفتند.
        درس گرفتن شرکت آسترا از این شکست

این یک نتیجه ناخوشــایند بــرای اولیــن راه اندازی 
محموله مشتری بزرگ آسترا بود، اما کشف خطای 
ترسیم و همچنین مشــکل نرم افزاری ممکن است 
مانع از شکست راه اندازی های بعدی در آینده شود. 
آسترا به عنوان بخشی از اعامیه خود توضیح داد که 
با یافتن این خطا، توانسته هم بخش ترسیم را برطرف 
کند و هم مهار هایی را که قبا ســاخته شــده است، 
تنظیم می کند. فراتر از آن، شکست ماموریت باعث 
شده است تا شرکت آزمایش جدیدی را به خط لوله 
خود اضافه کند که به آن کمک می کنــد تا از هرگونه 
مشکل مشابه قبل از ماموریت های آینده اطاع پیدا 
کند. در مورد مشکل نرم افزاری، این شرکت می گوید 
که مجموعه خــود را "بســیار قوی تــر" کرده اســت. با 
وجود این مشکات، آسترا فاش کرد که در حال آماده 
شــدن برای ماموریت بعدی خود، LV۰۰۰۹ اســت. 
گرچه جزئیات زیادی در مورد این پرتاب آینده ارائه  ا
 FCC نشده است، اما برخی از اطاعات در یک سند
ظاهر شده اند، از جمله اینکه این ماموریت از آالسکا 

آغاز خواهد شد.
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داستان کوتاه 

پهباد های بی صدا، تحویل بسته ها را در 
مناطق حســاس به ســر و صدا یا در شب 

انجام می دهد. 
آژانس فضایی ناسا یک هلیکوپتر بر روی 

مریخ به پرواز درآورده است. 
آوردن  بــرای  تاشــی  از  کنــون  ا ناســا 
پهپادهــای تحویل مخفی و بــی صدا به 
محیط هــای شــهری روی زمین و شــاید 

فراتر از آن حمایت می کند.
ناسا در حال ســرمایه گذاری بر روی نوع 
جدیــدی از پهباد اســت، پهبــادی که با 
سیستم پیشرانه بدون قطعات متحرک 

کار می کند. 
انــس فضایــی، تحقیقــات در زمینــه  آژ
فناوری های آینده نگــر را از طریق برنامه 

پیشرفته نوآورانه ناسا تامین می کند. 
آخرین دور از همکاری ناسا با این آژانس 
فضایــی ماه گذشــته اعــام شــد، در این 
همکاری پروفســور مهندسی هوافضای 
MIT، اســتیون بــارت حضور داشــت که 
سال ها بر روی یک سیستم پرواز بی صدا 

و حالت جامد کار کرده است.
بارت در سال ۲۰۱۸ مقاله ای در مورد این 

فناوری در مجله Nature منتشر کردند.
 آن هــا بــه جــای روتــور یــا پروانــه، یــک 
هواپیمای کوچک با یک ســری الکترود 
در زیر بال ها ایجاد کردند که یک میدان 
الکتریکــی بــا ولتــاژ باال ایجــاد می کند که 
یونیــزه می شــود و ســپس مولکول هــای 
نیتــروژن در جــو را شــتاب می دهــد تــا 

هواپیما را به جلو براند. 
بــارت در آن زمــان در بیانیــه ای گفــت: 
"هنوز تا هواپیمایی کــه بتواند مأموریت 

مفیدی را انجام دهد، فاصله داریم. 
این هواپیما باید کارآمدتر باشــد و مدت 
کند.سیســتم محرکــه  بیشــتری پــرواز 
موسوم به الکتروآیرودینامیکی  هواپیما 
محدود است و بارت را به این باور رساند 
کــه ممکن اســت بهتریــن اســتفاده از آن 
برای برخاست و فرود کوچک، الکتریکی، 
عمــودی یــا VTOL در منطــق شــهری 

باشد. 
خاصــه پــروژه NIAC بــارت می گویــد: 
"ایــن هواپیمــا مأموریت هــای تحویــل 
بســته ها را در مناطــق حســاس به ســر و 
صدا یا در شــب انجام می دهــد، یعنی در 
مکان هایی که ســروصدا مجــاز نخواهد 

بود."

روزی دخترکــی کــه در خانــواده ای بســیار فقیر 
زندگــی می کــرد از خواهــرش پرســید: مادرمان 

کجاست؟ 
خواهر بزرگش پاسخ داد: مادر در بهشت است. 
دخترک نمی دانســت که مادر آنها به دلیل کار 
زیاد و بیماری صعب العاج، چشم از جهان فرو 
بســته بود. کریســمس نزدیــک بــود و دخترک 
مدام در مقابل ویترین یک فروشگاه کفش زنانه 
لوکس می ایستاد و به یک جفت کفش طایی 
خیره می شد. قیمت کفش ۵۰ دالر بود و دخترک 

افسوس می خورد که نمی تواند کفش را بخرد.
کریسمس فرا رسید و پدر دو دختر که در معدن 
کار می کرد مبلغ ۴۰ دالر را برای هر کدام از بچه ها 
کنار گذاشــت تا این که در هنگام تحویل ســال 

به آنها داد. 
دخترک بسیار آشفته شد و فردای آن روز سریع 
کیف و کفش قدیمیش را به بازار کاال های دست 
دوم بــرد و آن را با هر زحمتی که بود به قیمت ۱۰ 
دالر فروخت. سپس فورا به سمت کفش فروشی 

دوید و کفش طایی را خرید.
در حالــی کــه کفــش را بــه دســت داشــت، پــدر 
وخواهــرش را راضــی کــرد تــا او را تــا اداره پســت 

همراهی کنند. 
وقتــی بــه اداره پســت رســیدند، دختــرک بــه 
مامور پست گفت: لطفا این کفش را به بهشت 

بفرستید. 
مامــور پســت و خانــواده دختر ســخت تعجب 

کردند. 
مأمــور با لبخند گفــت: برای چه کســی ارســال 

کنم؟ 
دخترک گفت: خواهرم گفته مادرم در بهشت 
است. من هم برایش کفش خریدم تا در بهشت 
آن را بپوشــد و در آنجا با پای برهنه راه نرود، آخر 

همیشه پای مادرم تاول داشت.

ناسا روی پهپاد های
بی صدا سرمایه گذاری 

می کند 

کفش طالیی
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شرکت توئیتر در حال کار بر روی یک 
ویژگی جدید است که توضیحات 

تصویر را به کاربر ارائه می دهد. 
توئیتــر در حــال کار بــر روی یــک ویژگی جدید اســت 
کــه بــه کاربــران در درک بهتــر محتــوای عکس کمک 
می کند. این ویژگــی از توضیحات متن جایگزینی که 
ک گذاری تصویر ارائه می دهند،  کاربران هنگام اشترا

استفاده می کند.

ایــن حرکــت توســط Twitter Reach در یــک پســت 
رســمی اعام شــد کــه از راه انــدازی دو ویژگــی توئیتــر 
گر به ایــن ویژگی ها  در اندرویــد، iOS و وب خبــر داد. ا
 A L T دسترسی دارید، یک مستطیل سیاه با حروف
روی تصاویر با توضیحات تصویر ظاهر می شود که به 

آن متن جایگزین تصویر نیز می گویند.
با ویژگی جدید، کاربران می توانند گزینه ای را در گوشه 
سمت راست پایین صفحه مشاهده کنند که با کلیک 

بــر روی آن، می توانند توضیحات تصویر را مشــاهده 
کنند. افزودن توضیحات تصویر به افرادی که نابینا یا 
کم بینا هستند، در مناطقی با پهنای باند کم زندگی 
می کنند یا دارای اختاالت شناختی هستند، اجازه 

می دهد تا در توئیتر مشارکت کنند.
        نحوه اضافه کردن متن جایگزین یا توضیحات 

تصویر در توئیتر:
ک  در برنامه توئیتر، عکسی را که می خواهید به اشترا

بگذارید انتخاب کنید.
پس از انتخاب تصویر، آیکون + ALT در گوشه سمت 

راست پایین تصویر را فشار دهید.
شــرح عکــس خــود را بنویســید. لطفــا توجه داشــته 
کثــر ۱۰۰۰  باشــید که توضیحات تصویــر می تواند حدا

کتر باشد. کارا
روی Done در گوشــه ســمت راســت بــاالی صفحــه 

ضربه بزنید.

کار می کند؟  گی جدید توضیح تصویر توئیتر چیست و چگونه  ویژ
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عبدالرسول امامی - شهردار نجف آباد

شــهرداری نجــف آبــاد بــه اســتناد مصوبــه شــماره 1۴۰۰/2۵۰۰ مــورخ 1۴۰۰/1۰/۳۰ شــورای محتــرم اسامی شــهر درنظــردارد 
درراســتای اصــاح شــبکه آبرســانی فضــای ســبز نســبت بــه تهیــه و خریــد میــزان 21۰۰ متــر لولــه پلــی اتیلــن 2۰۰ میلیمتــر )8 اینــچ( 
کیلوگــرم بــا مجمــوع  1۶ اتمســفر 1۰ بــار اســتاندارد PE 8۰ )قطــر داخلــی لولــه 181 میلیمتــر( بــا وزن هــر متــر طــول لولــه تحویلــی 12/۴ 
بــرآورد تقریبــی اولیــه بــه مبلــغ 1۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بــدون تعدیــل و مابــه التفــاوت قیمت، از محــل اعتبارات عمرانی ســال 1۴۰۰ 

گــذار نمایــد. شــهرداری نجــف آبــاد و براســاس جــدول پیشــنهاد بهــا بــه پیمانــکار واجــد شــرایط وا
شرایط شرکت در مناقصه: متقاضیان می بایستی دارای رزومه کاری مرتبط و توان مالی متناسب با موضوع مناقصه باشند.

کســب اطاعــات بیشــتر و دریافــت اســناد  مهلــت و محــل دریافــت اســناد مناقصــه: از واجدیــن شــرایط دعــوت می شــود جهــت 
مناقصــه، بــا همــراه داشــتن مــدارک و رزومــه شــرکت، تــا پایــان وقــت اداری روز دوشــنبه مــورخ 1۴۰1/۰1/1۵ بــه امــور قراردادهــای 

شــهرداری نجــف آبــاد مراجعــه نماینــد.
کننــدگان بایــد مبلــغ ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بابــت ضمانت شــرکت در مناقصه را طی فیش واریزی به حســاب ســپرده شــماره  شــرکت 
۰1۰۴۵۴۴1۵۰۰۰2 شــهرداری نجــف آبــاد و یــا معــادل آنــرا ضمانتنامــه معتبــر بانکــی ارایــه نمایند. برنــدگان اول، دوم و ســوم مناقصه 

هــرگاه حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند ســپرده آنهــا بــه ترتیب ضبط خواهد شــد.
کلیه پیشــنهادات  ســایر اطاعــات مربــوط بــه مناقصــه در اســناد مناقصــه منــدرج اســت و شــهرداری نجــف آبــاد در رد یــا قبول یک یا 

12888۰9 / م الفمختار می باشــد.

نوبت دوم گهی مناقصه آ

نادر بدریان دهاقانی - شهردار دهاقان

باعنایت به مجوز شــماره ۳۶ مورخ 1۴۰۰/11/1۶ شــورای محترم اسامی شــهر، شــهرداری دهاقان درنظردارد 
ک تجــاری خدماتــی خــود واقــع در ضلــع شــمالی میــدان حکیــم جهانگیرخــان قشــقایی را  تعــداد دو قطعــه پــا
کســب اطاعــات  گهــی مذکــور و  ازطریــق مزایــده بــه فــروش برســاند. متقاضیــان می تواننــد جهــت شــرکت در آ
ک شــهرداری مراجعــه و یــا ازطریــق ســایت شــهرداری  بیشــتر و دریافــت بــرگ شــرکت در مزایــده بــه واحــد امــا
اقــدام و پیشــنهاد خــود را تــا روز شــنبه مــورخ 1۴۰۰/12/28 بــه دبیرخانــه محرمانــه شــهرداری تحویل نمایند. 
گهی برعهده برنده مزایده می باشــد. شــهرداری در رد یا قبول پیشــنهادات مختار اســت. ضمنا هزینه چاپ آ
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نوبت چاپ دوم
گهی مزایده )مرحله اول-نوبت اول( آ


