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سال پنجم - شماره 1349- چهارشنبه  20  بهمن 1۴۰۰ - 7 رجب 1۴۴۳
 9 فوریه     2۰22 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:

رمز ریال جایگزین اسکناس می شود 

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در آستانه چهل وسومین 3
سالروز پیروزی انقالب اسالمی خبر داد:

آغاز عملیات احداث پروژه های 
بزرگ صنعتی با سرمایه گذاری 40 
هزار میلیارد تومانی فوالد مبارکه

تشریح دستاوردهای آبفای 
استان اصفهان در سومین 
نشست شورای راهبری و 

توسعه مدیریت استان

 افزایش تعرفه برق 
 برای مشترکان

 پرمصرف تاکنون ابالغ 
نشده است

عضو اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد کرد:

کارت پروتئین به جای ارز 
۴۲۰۰ تومانی!

ثبت رکورد تولید روزانه 
میلگرد در مادر صنعت 

فوالد ایران

 تشکیل کمیته های 
تخصصی در دادگستری 

اصفهان 

شهردار زرین شهر مطرح کرد:

اجرای نهضت آسفالت 
در راستای توزیع عادالنه 

خدمات
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سردرگمی خریداران و فروشندگان برنج :2

 پشت پرده فروش برنج
 ۱۰۰ هزارتومانی در بازار 

هافبک پدیده در تیررس گاندوها؛
صادق صادقی؛ خرید بعدی 

ذوب آهن؟

6

2

 مدیرعامل مجموعه صنعتی آراد اصفهان:
سنگ اندازی داخلی بیش 
از تحریم  خارجی به تولید 

کشور ضربه می زند

1275520 / م الفعلی پوربافرانی - شهردار چمگردان

نوبت اولآگهی مزایده و تجدید مزایده

آگهی مزایده
نوبت دوم

اصغر رحیمی- شهردار دستگرد

ــتگرد باتوجــه بــه مصوبــه شــورای اســامی درنظــردارد نســبت بــه فــروش چهــار قطعــه  ــهرداری دس بدینوســیله ش
پــاک تجــاری اقــدام نمایــد. لــذا شــرکت کننــدگان در مزایــده مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد مزایــده بــه واحــد مالــی 
شــهرداری تــا آخــر وقــت اداری مــورخ 1400/11/28 مراجعــه و تــا تاریــخ 1400/11/30 نســبت بــه تحویل اســناد مزایده 

بــه واحــد حراســت اقــدام نماینــد.
آدرسمتراژمدرک مالکیتعنوانردیف

73/5عادیپالک تجاری۱
خ شهید بهشتی طرح تفکیکی 

تجاری جنب بانک ملت

67/55عادیپالک تجاری2
خ شهید بهشتی طرح تفکیکی 

تجاری جنب بانک ملت

۱56عادیپالک تجاری3
خ شهید بهشتی طرح تفکیکی 

تجاری جنب بانک ملت

۱74/65عادیپالک تجاری4
خ شهید بهشتی طرح تفکیکی 

تجاری جنب بانک ملت

1271787 / م الف

مدیرعامل شــرکت توزیع برق اصفهان از بهره برداری از 
بیش از ۳۲۰ طرح این شرکت با اعتبار بیش از یک هزارو 
۸۵۰ میلیارد ریال همزمان با دهه فجر در استان خبر داد. 
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت توزیع برق اســتان 
اصفهان، حمید عالقمندان  افزود: تاکنون ۲۶۳ کیلومتر 
شبکه فشار ضعیف هوایی با اعتبار بیش از ۳۱۷ میلیارد 
ریال به کابل خودنگهدار تبدیل، ۶ هزار دستگاه کنتور با 
اعتبار ۱۷۰ میلیارد ریال، تعویض و ۶۰۰ کیلومتر شبکه 
های فشار ضعیف، فشار متوســط و ُپست های توزیع با 

اعتبار ۲۲۰ میلیارد ریال، تعمیر شده است.
وی هچنین با اشاره به اصالح و بهینه سازی تاسیسات 
روستایی در استان گفت: ۱۳۶ طرح بهینه سازی شبکه 
برق با اعتبار بیش از ۲۸۱ میلیارد ریال در روســتاهای 

استان اجرا شده و به بهره برداری رسیده است.
به گفته عالقمنــدان، ۵۸ طرح دیگر در زمینه توســعه 
و بهســازی نیز با اعتبار ۱۷۸ میلیارد ریال به مناســبت 

ایام الله فجر افتتاح شده است.
رییس هیات مدیره شرکت توزیع برق اصفهان با اشاره به 
طرح های روشنایی معابر اظهار داشت: ۲۰ هزار سرویس 
روشنایی با اعتبار ۲۳۸ میلیارد ریال اجرا و خاموشی معابر 
رفع و یک هزار دستگاه چراغ فرسوده و معیوب در معابر 
با چراغ های ۲۰ وات “LED Total” با هزینه ۱۷ میلیارد 

ریال تعویض شده است.
وی اضافه کرد: از ابتدای ســال تاکنون سه هزار و ۵۱۷ 
مشترک جدید به مشترکان شــرکت توزیع برق اصفهان 
افزوده و برای تامین برق آنها ۱۳۷ کیلومتر شبکه فشار 

ضعیف و ۴۸ دســتگاه کلید قطع کننده با اعتبار حدود 
۴۲۳ میلیارد ریال احداث و نصب شده است.

عالقمندان با اشاره به شرایط آب و هوایی مختلف استان 
اصفهان گفت: با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و گرمای 
طاقت فرســای تابستان، برق مشــترکان بدون کاهش 
کیفیت تامین می شــود و در تابستان امســال با پیشی 
گرفتن مصرف نســبت به تولید برق، مجبــور به اعمال 
مدیریت بار شدیم که با برنامه زمانبندی و اطالع رسانی 

قبلی به مشترکان همراه بود.
وی افزود: همچنیــن در غرب و جنوب اســتان با توجه 
به کوهســتانی بــودن مناطق، در زمســتان با شــرایط 
آب و هوایی ســرد، کوالک شــدید، مســیرهای صعب 
العبــور و راهبندان هــای چنــدروزه روبــه رو هســتیم 
که همکاران ما بــه کمــک ادارات راهداری، بســرعت 
بــه برطــرف شــدن مشــکالت قطعــی شــبکه بــرق 
 پرداختــه و بــرق مشــترکان را تامیــن مــی کننــد.
وی عمــده پــروژه بخــش روســتایی اســتان را اتصال 
شــبکه بــرق روســتای »هیــران« از توابع شهرســتان 
فریدونشــهر به شــبکه سراســری برق اعالم کرد که با 
هزینــه  بالغ بــر ۷۰ میلیــارد ریــال از محــل اعتبارات 
عوارض بــرق با همــکاری مجــری طرح برق رســانی 
 روســتایی شــرکت  توانیــر بــه انجام رســیده اســت.  
وی همچنیــن بــه بهره بــرداری از ۲.۵ مــگاوات 
نیــروگاه خورشــیدی در مناطــق محــروم اســتان 
با همکاری بســیج ســازندگی اشــاره کــرد و گفت: در 
 ایــن زمینــه ۳۵۰ میلیــارد ریال هزینه شــده اســت.

به گزارش ایرنا، شــرکت توزیع برق اصفهان، بزرگترین 
شرکت توزیع برق مرکز ایران و سومین شرکت توزیع برق 
کشور در میان ۳۹ شرکت محسوب می شود و به بیش از 

۱.۵ میلیون مشترک، خدمات ارائه می کند.
شرکت برق منطقه ای اصفهان، متولی تامین و توزیع برق 

۲ استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری است.
اســتان اصفهان حدود پنج میلیــون و ۳۰۰ هــزار نفر 

جمعیت و نزدیک به سه میلیون مشترک برق دارد.

به مناسبت دهه فجر :

بیش از ۳20 طرح شرکت برق اصفهان به بهره برداری رسید

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری اصفهان از کشف و ضبط بیش از 
۳۰۰ قطعه شی تاریخی از قاچاقچیان مواریث فرهنگی 
در شهر چمگردان از توابع شهرستان لنجان در استان 

اصفهان خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع 
دستی و گردشگری اصفهان، عبدالرضا بافرانی افزود: 
با توجــه به وصول گزارشــی مبنــی بر خریــد و فروش 
مقدار قابل توجهی از اشیای قدیمی و تاریخی در شهر 
چمگردان در شهرســتان لنجان، تیــم عملیاتی یگان 

حفاظت استان بالفاصله به محل اعزام شد.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان اصفهان 
ادامه داد: تیم عملیاتی معاونت پیشگیری از وقوع جرم 
یگان حفاظت اســتان با برنامه  از پیش طراحی شده و 
در قالب خریدار آثار تاریخی، با همکاری عوامل نیروی 

انتظامی کالنتری منطقه و با کسب اجازه از مقام قضایی 
به محل معامله وارد شدند و در حین انجام معامله صوری 

با غافلگیری سوداگران آثار تاریخی، ضمن دستگیری 
عوامل، مقادیر قابل توجهی از اشــیا تاریخی کشــف و 

ضبط شد.
وی اظهار داشت: در این عملیات چهار نفر از سوداگران 
اشیای تاریخی دستگیر و بیش از ۳۰۰ قطعه شی تاریخی 
شامل ظروف ســفالی، ســکه های طال، نقره و مسی و 

تعدادی مجسمه کشف و ضبط شد.
بافرانی تصریح کرد: کشف این اشیا، اولین کشف بزرگ 
اشیای تاریخی طی ۲ ماه گذشته در فالت مرکزی ایران 

است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع، از صبح 
امروز، کارشناسان ارشد حوزه باستان شناسی ادراه کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان، در 
حال بررسی این اشیا در راستای تخمین قدمت و اصالت 

اشیا هستند.

 بیش از ۳00 قطعه شی تاریخی در لنجان
 اصفهان کشف شد

شــهرداری چمگــردان بــه اســتناد مجوزهــای شــورای 
محتــرم اســامی شــهر چمگــردان درنظــردارد نســبت بــه:
اجــاره واحدهــای 3، 9، 11، 15، 17 مجتمــع کارگاهــی واقــع در 

بلــوار جانبــازان )هــر واحــد جداگانه-تجدیــد مزایــده(
ــوار  ــع در بل ــی واق ــع کارگاه ــای 14، 5، 2 مجتم ــاره واحده اج

ــده( ــد جداگانه-مزای ــر واح ــازان )ه جانب
اجــاره واحدهــای 2، 11، 12، 5 مجتمــع تجــاری )هــر واحــد 

جداگانه-تجدیــد مزایــده(
اجــاره واحدهــای 7 و 8 مجتمــع تجــاری واقــع در خیابــان آزادی 

)هــر واحــد جداگانه-مزایــده(
اجاره مغازه تجاری روبروی شهرداری )مزایده(

ــر  ــاحلی )ه ــارک س ــک و دو پ ــماره ی ــک ش ــل کیوس ــاره مح اج
مــورد جداگانه-تجدیــد مزایــده(

اجــاره محــل زمیــن مجموعــه ورزشــی شــماره یک پارک ســاحلی 
)تجدیــد مزایده(

اجــاره محــل زمیــن مجموعــه ورزشــی شــماره دو پــارک ســاحلی 
)مزایــده(

اجاره محل کیوسک امداد خودرو پارک آزادگان )مزایده(
متقاضیــان مــی تواننــد حداکثــر تــا روز چهارشــنبه مــورخ 
1400/12/04 جهــت دریافــت اســناد و آگاهــی از شــرایط 
ــا پایــان وقــت  داخلــی مزایــده و بــه امــور قراردادهــا مراجعــه و ت
اداری همــان روز پاکتهــای مزایــده را تحویــل دبیرخانــه حراســت 

ــد. ــهرداری نماین ش
هزینــه چــاپ آگهــی در روزنامــه و کارشناســی، هریــک از مــوارد 

فــوق بــه نســبت بعهــده برنــده مزایــده مــی باشــد.
تلفن تماس شهرداری: 52240471

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه از کلنگ زنی 5 پروژه بزرگ صنعتی با سرمایه گذاری 
این شرکت و به ارزش بیش از 40هزار میلیارد تومان در دهه فجر امسال خبر داد.



سال پنجم - شماره 21349
چهارشنبه  2۰  بهمن 14۰۰ - 7 رجب 1443

اقتصاد 9 فوریه     2۰22
بهره برداری از ۱۶۳ واحد 

مسکونی و هزار و ۴۵۰ طرح 
اشتغال در استان

۱۶۳ واحـد مسـکونی و هـزار و ۴۵۰ طـرح 
اشـتغال در اسـتان اصفهـان بـه بهره بـرداری 

رسـید.
مدیـر کل بهزیسـتی اسـتان اصفهـان گفـت: 
همزمان بـا دهه مبـارک فجـر در آئینـی از ۱۶۳ 
واحـد مسـکن مددجویـی و هـزار و ۴۵۰ طـرح 
اشتغال و ۶ مرکز مشاوره خانواده و یک دستگاه 
موبایـل سـنتر بهزیسـتی اسـتان بهره بـرداری 

شـد.
ولـی اللـه نصـر افـزود: ایـن طرح هـا با بیـش از 
۲۰۱ میلیارد و ۵۹۴ میلیون و ۲۰ هزار تومان به 

بهره بـرداری رسـید.

افتخاری ملی در صنعت فوالد 
کشور:

بومی سازی راهبردی ترین 
گریس صنعت فوالد در 

مبارکه
صنعتگـران جـوان و باتجربـه فـوالد مبارکـه 
پرمصرف ترین گریس این شـرکت را با موفقیت 

بومـی سـازی و وارد مـدار تولیـد کردنـد.
رئیس طراحی و مهندسـی قطعات و تجهیزات 
شـرکت فـوالد مبارکـه، ایـن مجتمـع عظیـم 
فـوالدی را مجهز بـه ۷ عدد ماشـین ریخته گری 
مـداوم و دارای بیـش از ۸ هـزار بیرینـگ در 
تمـام ایـن خطـوط دانسـت و گفـت: کیفیت و 
عملکرد گریس نقش مهمی در کاهش خرابی 
بیرینگ هـا، شکسـت و تعویـض سـگمنت و 
غلتک هـا، آماده بـه کاری ماشـین ریخته گـری 

دارد.
محسـن طبیعی افزود: گریس کمپلکس ویژه 
EP مهم ترین، پرمصرف تریـن و راهبردی ترین 
گریـس صنعـت فـوالد اسـت کـه در روانـکاری 
بیرینگ غلتک های ماشین ریخته گری مداوم 
و واحد نورد گرم شـرکت فوالد مبارکه در شـرایط 

سـخت عملیاتی کاربرد دارد.
وی گفـت: ایـن گریـس خـاص در سـال های 
گذشـته از شـرکت های خارجـی خریـداری 
می شـد و متوسـط مصرف سـاالنه آن در حدود 

۲۵۰ تـن اسـت.
کارشناس واحد مهندسـی قطعات و تجهیزات 
شـرکت فـوالد مبارکـه اصفهـان هـم گفـت: بـا 
همـکاری کارگروه تخصصـی روانکار هـا و واحد 
ریخته گـری، طـرح بومی سـازی ایـن گریـس 
خاص سـال ۱۳۹۶ در دسـتور کار قـرار گرفت و 
مطابـق بـا آخریـن اسـتاندارد های بین المللی 

طراحی شـد.
سـید اکبر حجازی افزود: با تالش متخصصان 
روانکار وتجهیزات آزمایشگاهی در فوالد مبارکه 
و همـکاری واحد هـای پژوهشـی و تحقیقاتـی 
شـرکت های توانمند داخلی، پـس از گذراندن 
تست آزمایشگاهی و اصالح متغیر های کیفی 
در بهمن ماه ۱۳۹۹ نمونه آزمایشگاهی گریس 
لیتیوم کمپلکس ویـژه EP۲ در شـرکت فوکس 

ایران تولید شـد.
وی گفـت: ایـن گریـس در اسـفندماه ۱۳۹۹ 
هم زمـان در ماشـین های ریخته گـری ۳ و ۵ 
فوالد مبارکـه، ریخته گری مداوم و نورد پیوسـته 
سـبا و همچنین کویلر نـورد گـرم شـرکت فوالد 
مبارکه به کار گرفته شـد و به مدت شـش مـاه در 
این خطـوط و شـرایط عملیاتی تحـت کنترل و 
مانیتورینگ مورد مصرف قرار گرفت و عملکرد 
آن در هـر ۳ ناحیـه مـورد تأییـد و کامـال مشـابه 

گریـس خارجی گـزارش شـد.
کارشناس واحد مهندسـی قطعات و تجهیزات 
افزود : این گریس برای نخستین بار در ماشین 
شـماره ۵ ریخته گـری تختال بـا عـرض ۲۰۲۵ 
میلی متر و ضخامت های ۲۵۰ و ۳۰۰ میلی متر 
بهره برداری و افتخاری دیگـر در صنعت فوالد و 

شـرکت فوالد مبارکه ثبت شد.
حجازی اضافه کرد: با بومی سـازی این گریس 
عـالوه برفراهـم شـدن اشـتغال، از خـروج یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار یورو ارز از کشور جلوگیری و 
صرفه اقتصادی حدود ۱۲۰ میلیارد ریالی برای 

شـرکت فوالد مبارکه حاصل شد.

افزایش تعرفه برق برای 
مشترکان پرمصرف تاکنون 

ابالغ نشده است
سـخنگوی صنعـت بـرق اصفهـان بـا اشـاره به 
در دسـتور کار قـرار گرفتـن هوشمندسـازی 
کـه  بـرق گفـت: مدت هاسـت  کنتورهـای 
تصمیـم بـر اجـرای ایـن طـرح بـوده و اکنـون 
هوشمندسـازی کنتورهای برق ادارات اسـتان 

اصفهـان در حـال اجرایـی شـدن اسـت.
محمدرضا نوحی اظهار کرد: هوشمندسـازی 
بـه تدریـج بـه بخـش خانگـی هـم می رسـد. بـا 
نصـب کنتورهـای هوشـمند، سـاعات پیـک 
مصـرف و کاهـش مشـخص و مشـترک متوجه 
می شود در سـاعت اوج مصرف، استفاده های 
غیرضروری از بـرق را کاهـش دهد چـون با این 

روند بایـد هزینه بیشـتری بپـردازد.

عضو هیئت نماینــدگان اتاق بازرگانــی ایران 
می گوید بخــش خصوصی در مســیر حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنار دولت اســت اما باید 

نگرانی ها در این حوزه برطرف شود.
به گزارش ایسنا، امیر میران اظهار کرد: بخش 
خصوصی شرایط دولت را به خوبی درک می کند 
که منابع کافی برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی 
وجود نــدارد و همین امر شــرایط را برای اعالم 
سیاســت های اجرایی دشــوار کرده است. در 
حال حاضر فاصله بین ارز دولتــی و ارز در بازار 
آزاد به بیش از ۲۰ هزار تومان رسیده و تامین ارز 
موردنیاز برای اجرای این طرح دشــواری های 

خاص خود را دارد.
وی با بیان اینکه نگرانی از وضعیت تولیدکننده 
پــس از حــذف ایــن ارز یکــی از اصلی ترین 
موضوعاتی است که بخش خصوصی به آن توجه 
کرده، توضیح داد: بنگاه اقتصادی را فرض کنید 
که ۷۰ درصد از نهاده  خود را با استفاده از منابع 
ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می کند، اگر بنا باشد 
این ارز ناگهان حذف شــود، قیمت تمام شده 
این نهاده شش برابر خواهد شد و این موضوع 
بر قیمــت نهایی محصول تاثیــری قابل توجه 

خواهد گذاشت.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اگر بنا باشد 
این مابــه التفاوت از طریق تســهیالت دولتی 

جبران شود را نیز باید بررسی کرد که منابع آن از 
کجا تامین خواهد شد. با توجه به مشکالتی که 
بانک ها دارند و محدودیت آنها در تامین اعتبار 
برای ارائه تسهیالت، نمی توان تولیدکننده را وارد 

فرایندی کرد که نتیجه ای در پی ندارد.
میران با اشاره به تجربه دولت در سامانه بازارگاه، 
بیان کرد: تجربه این ســامانه نشــان می دهد 
که باید میان دو موضوع تفکیک قائل شــویم. 
اینکه پول به جای اینکه به حساب افراد برود و در 
نهایت مشخص نشود که چگونه از آن استفاده 
می شــود، این پول باید در تولید تزریق شــود 
و در نهایت محصولی مشــخص را بــه اقتصاد 

تحویل دهد.
وی به ســایت اتاق ایران گفت: برای حمایت از 
اقشار کم درآمد نیز به جای آنکه حساب بانکی 
شارژ شــود، می توان کارت پروتئین در اختیار 
مردم گذاشت. وقتی قیمت محصولی مانند مرغ 
باال می رود، قطعا مصرف کاهش پیدا می کند، با 
این ابتکار از سویی خرید از تولیدکننده تضمین 
می شود و از سوی دیگر در راستای حفظ امنیت 
غذایی مردم، اقشار کم درآمد اعتباری دریافت 
می کنند که می توانند با استفاده از آن گوشت 
و مرغ بخرند. این شیوه هم حمایت مستقیم از 
مردم را قطعی می کند و هم اجازه فســاد و دور 

شدن پول از تولید را نمی دهد.

در آینده نزدیک قیمت خودر و کاهش می یابد 
و دست دالل ها و واسطه ها از بازار خودرو کوتاه 

می شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور در بازدید از 
چند واحد تولیدی در کاشان گفت: در ماه های 
آینده دو اتفاق بزرگ رقم می خــورد که یکی از 
آن ها باال رفتن کیفیت خود رو است و از واسطه 

گری در بازار خودرو جلوگیری می شود.
سعید عمرانی بر توزیع ســود حاصل از تولید و 
فروش خودرو بین تولید کننده و مصرف کننده 
تاکید کرد و افزود: در حال حاضر اختالفی بین 
۷۰ تا ۱۰۰ میلیون رانت داریم که به اسم قرعه 
 کشی نصیب ۸۵ میلیون نفر جمعیت نمی شود.
وی گفت: هدف ما رسیدن محصوالت به صورت 

مستقیم به دست مصرف کننده است.
معــاون قضایــی دادســتان کل کشــور بــا 
تاکید بــر لــزوم حمایــت از تولید و اشــتغال، 
تاکیــد کرد: بــه جــای مانع تراشــی بــا بهره 
مندی از ظرفیت هــای قانونی به دنبــال ارائه 
 راهکار های متناســب برای رفع موانع باشیم.

ســعید عمرانی، قوه قضاییــه را در حمایت از 
تولید کنندگان داخلی مصمم دانست و تاکید 
کرد: اصالح قوانین و بروکراســی های اداری، 
کم کردن روند برخورد های نهاد های نظارتی و 
کمک همه جانبه به تولید کنندگان برنامه اصلی 
همه مدیران، مســووالن ادارات و ســازمان ها 
 باشد تا کشور در مســیر خودکفایی قرار گیرد.
کاشان به عنوان یکی از قطب های اصلی تولید 
و صنعت کشور دارای حدود هزار و ۵۰۰ واحد 
تولیدی و ۱۳ شهرک، ناحیه و منطقه صنعتی 

است.

عضو اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد کرد:

کارت پروتئین به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی!

خبرخبر سردرگمی خریداران و فروشندگان برنج :

پشت پرده فروش برنج ۱۰۰ هزارتومانی در بازار 
افزایش عجیــب و غریب قیمت 

گزارش
برنــج در بــازار، امــروز نــه تنها 
خریداران، بلکه فروشــندگان را 

سردرگم کرده است.
اگرچه تا نیمه امســال یکی از دالیل اصلی گرانی 
برنج ایرانی، کاهش سطح زیر کشت این محصول 
اعالم شــد و هر کیلو برنج ایرانی از ۲۷ تا ۳۵ هزار 
تومان در ابتدای امســال به حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار 
تومان رسید، اما در هفته گذشته برنج ایرانی رکورد 
زد و با قیمت ۹۰ هزار تومان فروخته شــد، اگرچه 
در برخی فروشگاه ها قیمت این محصول تا ۱۰۰ 
هزار تومان هم به مشتریان گفته شده است. این بار 
فروشندگان برنج، کشاورزان را متهم اصلی گرانی 
عجیب برنج می دانند. این درحالی است که  آذرماه 
امسال مخبر، معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت 
تشــدید نظارت از سوی ســازمان تعزیرات و سایر 
دستگاه های نظارتی تأکید کرد و گفت: نباید اجازه 
دهیم که هر کسی قیمت کاالها را براساس خواست 
خود افزایش دهد. مخبر همچنین در  ۲۹ دی ماه 
تأکید کرد که تا پایان سال درخواست هیچ افزایش 

قیمتی در ستاد تنظیم بازار بررسی نخواهد شد.
گزارش جدید مرکز آمار ایران در رابطه با قیمت برنج 
نشــان می دهد که برنج ایرانی در دی ماه امســال 
نسبت به ماه مشابه ســال قبل ۶۸.۵ درصد گران 
شده در حالیکه در سال جاری تاکنون چنین درصد 

افزایش قیمتی برای برنج ثبت نشده بود.
براســاس این گزارش قیمت هر کیلو برنج ایرانی 
دی ماه پارسال به طور متوســط ۳۳.۷ هزار تومان 
بوده که در آذرماه امسال به ۵۱.۶ هزار تومان رسید، 
اما در دی ماه متوسط قیمت تا ۵۷ هزار تومان پیش 
رفته و حتی تا بیش از ۶۴ هزار تومان هم نرخ رسمی 
برای آن ثبت شده، همچنین برنج ایرانی نسبت به 

آذرماه امسال بیش از ۱۰ درصد گران شده است.
براســاس این گزارش نیز قیمت برنج خارجی در 
دی ماه پارسال هر کیلو به طور متوسط ۲۳.۷ هزار 
تومان بوده و در آذرماه امسال به متوسط تا ۳۰ هزار 
تومان رسیده است. در دی ماه برنج خارجی در هر 
کیلو به طور متوسط بیش از ۲۸.۸ هزار تومان و تا 
۳۳.۳ هزار تومان هم قیمت خورده اســت. بر این 
اساس برنج خارجی وارداتی نسبت به آذرماه ۳.۴ 
و درمقایسه با دی ماه پارسال ۲۱.۸ درصد افزایش 

قیمت دارد.
اما گزارش میدانی ایســنا از برخی فروشگاه های 
برنج در اصفهان، حکایت از ســیر صعودی دوباره 
قیمت برنج دارد تا جایی که برخــی مغازه ها نرخ 
هر کیلو برنج ایرانی را در محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ هزار 

تومان اعالم کرده اند.
یکی از فروشندگان برنج به ایسنا، توضیح داد که 
کشت برنج امسال نسبت به سال گذشته کاهش 
داشته و از سوی دیگر کشــاورزان حاضر به فروش 

همین میزان محصول خود نیستند.
فروشنده دیگری هم گفت: اگرچه زمان کشت و 
برداشت برنج به اتمام رسیده، اما کشاورزان عنوان 

می کنند به دلیل افزایش هزینه های خود حاضر 
نیستد برنج را با قیمت قبلی وارد بازار کنند، از سوی 
دیگر هیچ نظارتی بر این رویه برنج کاران شــمال و 

جنوب کشور نیست.
یکی دیگــر از فروشــندگان برنــج گفــت: امروز 
فروشندگان برنج از وضعیت قیمت این محصول 
دچار ســردرگمی شــده اند و قیمت برنــج، روزانه 
مشخص می شــود و ناچاریم بر اســاس نرخ روز، 
فروش داشــته باشــیم تا بتوانیم در خرید جدید 

فروشگاه، محصولی را جایگزین قبلی کنیم.
برنج فــروش دیگــری در اصفهان نیــز در توضیح 
افزایــش قیمت برنــج در بــازار توضیــح داد: فرد 
واســطه ای که در شــمال کشــور برنــج را از وی، 
خریداری می کنیم، عنوان کرده که کشــاورزان و 
تولیدکننده دست اول بازار، اعالم کرده اند تا قیمت 
برنج ۱۰۰ هزار تومان نشود، حاضر به عرضه آن در 

بازار نیستند.
وی با اعتقاد بر اینکه برای جلوگیری از این وضعیت 
دولت باید نســبت به خریداری برنج از کشاورزان 
اقدام و ســپس بار را وارد بازار می کرد، اظهار کرد: 
از ســوی دیگر زمانی که تــب گرانی یک محصول 
ازجمله برنج در بازار می افتد، مردم از ترس گرانی 
بیشتر شروع به خرید می کنند، در حالیکه در روال 

عادی مردم اینگونه خرید نمی کنند.
فروشــنده دیگری هم گفت: هنوز مــا برنج ۱۰۰ 
هزارتومانی نفروخته ایم و با توجه به اینکه بار را به طور 
مستقیم وارد می کنیم، اکنون هر کیلو برنج ایرانی 
)کشت دوم فریدون کنار( را با قیمت ۸۵ هزار تومان 
به مشــتری می دهیم، اما به طورقطع ما نیز ناچار 

شویم برنج را در محدوده ۹۰ هزار تومان بفروشیم.
فروشنده دیگری هم درباره تغییر قیمت روزانه برنج 
در بازار به ایسنا، توضیح داد: اگر امروز فروشنده ای 

برنج را با قیمت ۹۰ هزار تومــان عرضه کند حتی 
با ســود آن نمی تواند محصول جدید را جایگزین 
برنج قبلی در مغازه کند، چراکه قیمت برنج روزانه 

تغییر می کند.
برنج فروش دیگری هم با تعجب گفت: اصاًل تصور 
نمی کردیم قیمت هر کیلو برنج به ۹۰ هزار تومان 
و بیشتر برسد و به نظر می رســد افزایش و تثبیت 
نرخ برنج تا پایان ســال در عــدد ۱۰۰ هزار تومان 

قطعی باشد.
رئیس اتحادیه خواروبــار و آجیل فروش اصفهان 
درباره افزایش بی رویه قیمت برنــج ایرانی در بازار 
به ایسنا، توضیح داد: امسال کشت برنج داخلی 
بین ۲۰ تا ۳۰ درصــد کاهش یافته بود، همچنین 
هزینه های کشاورزان نسبت به سال گذشته بین ۲ 

تا ۲.۵ برابر افزایش یافته است.
مصطفی بحق ادامه داد: از سوی دیگر شرکت های 
بزرگ همچون طبیعت، گلستان و ... با ورود به بازار 
و انجام خریدهای سنگین، باعث جهش قیمت در 

بازار می شوند.
وی همچنین دلیل چهــارم و اصلی گرانی برنج به 
۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان را کشاورزان دانست و گفت: 
امسال اوضاع کشاورزان به نسبت سال های گذشته 
خوب شده و بار برنج تنها دست کشاورزان است و 
هیچ بار برنجی دست بنکدار، کارخانه دار و انباردار 
نیســت و به نوعی دولت توان برخورد با کشاورزان 
را ندارد.رئیــس اتحادیه خواروبــار و آجیل فروش 
اصفهان اظهار کرد: به دنبال ســیر صعودی نرخ 
برنج از تمام استان ها به شمال کشور و به خصوص 
فریدون کنار، نامه نگاری برای برخورد با کشاورزان 
انجام شــده، اما متولیان در شــمال کشور عنوان 
کرده اند که تــوان برخورد با کشــاورزان را ندارند، 
چراکه برنج کاران ایران خرده مالک هستند و امکان 

برخورد با آنها وجود ندارد.
وی گفت: کشــاورزان در توضیح اینکه چرا برنج را 
وارد بازار می کنند، عنوان کرده اند که هزینه هایشان 
دو یا سه برابر بیشتر شده و کســی جوابگوی آنها 

نیست.
بحق با اشاره به کمبود برنج داخلی در بازار، تصریح 
کرد: کشاورزان دلیل گرانی برنج به باالی ۹۰ هزار 
تومان هستند و آنها با انبار کردن محصول خود در 

انبارها، روزانه قیمت ها را باال می برند.
وی درباره عدم برخورد سیســتم های نظارتی در 
بازار، گفت: اگر این گرانی دست انباردار، بنکدار 
و ... بود امکان برخورد از ســوی تعزیــرات و دیگر 
دستگاه های ناظر و توقیف محصول وجود داشت، 
اما هیچ نهادی نمی تواند با کشاورزان مقابله کند 
و امروز تجار برنــج از وضعیت کنونی این محصول 
گالیه دارند.رئیس اتحادیه خواروبار و آجیل فروش 
اصفهان افزود: به گفته تجار برنج، کشــاورزان بر 
افزایش قیمت برنج پافشاری می کنند و محصول 

خود را وارد بازار نمی کنند.
وی با تأکید بر اینکــه امروز افزایــش قیمت برنج 
داخلی سرسام آور اســت، اظهار کرد: البته برنج 
خارجی در بازار فراوان اســت و اکنــون حدود ۱۰ 
درصد اصفهانی ها تمایل به خرید برنج ایرانی با این 
قیمت را دارند و روز به روز از تعداد مشــتریان برنج 
داخلی کاسته می شود و ۹۰ درصد خریداران ناچار 

به خرید برنج خارجی هستند.
بحق افزود: در حال حاضر قیمــت برنج ایرانی در 
محدوده ۹۰ هزار تومان است، اما پیش بینی بازار 
برنج غیرممکن اســت و اگر خریــدار برای همین 
برنج ۹۰ و ۱۰۰ هزار تومانی باشد، نه تنها قیمت ها 
کاهش نمی یابد، بلکه روند افزایشــی نیز خواهد 

داشت.

آیین بهره برداری از ۲۷۲ پروژه  

خبر
اســتان  بخــش کشــاورزی 
ارتبــاط  در  اصفهــان 
ویدئوکنفرانسی با حضور وزیر جهاد کشاورزی و 
مســئوالن ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 

اصفهان برگزار شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
در این آیین در خصوص پروژه های دهه فجر در 
بخش کشــاورزی اظهار کرد: در دهه فجر سال 
جاری، در مجموع ۲۷۲ پروژه بخش کشاورزی 
در اســتان اصفهان به بهره برداری می رسند که 
از نظر گســتردگی و تنوع نیز وضعیت مناسبی 

دارند.
مهرداد مرادمند گفت:استان اصفهان بیشترین 
تعداد طرح افتتاحی با بیشــترین میزان حجم 

سرمایه گذاری را در میان اســتان های کشور به 
خود اختصاص داده است که نشان از توجه ویژه 

به بخش کشاورزی در استان اصفهان است.
وی افزود: با بهره بــرداری از این پروژه ها، زمینه 
ایجاد اشــتغال بیش از ۸۳۰ نفر و ثبیت اشتغال 
بیــش از ۵۲۰ نفر فراهــم خواهد شــد و کمک 
شایانی به افزایش سطح کمی و کیفی تولیدات 
بخش کشاورزی استان اصفهان خواهد داشت.

این مقام مسئول بیان کرد: بخش عمده تامین 
مالی اجرای این پروژه ها توسط بخش خصوصی 
انجام شده و این موضوع نشان دهنده استقبال 
ســرمایه گذاران از حضور در این بخش اســت، 
در مجموع ایــن ۲۷۲ پروژه با اعتبــاری بالغ بر 
۷۴۹۴۳۹۲ میلیون ریال به بهره برداری خواهند 
رسید که از این میزان، ۵۲۰۷۵۷۸ میلیون ریال 

آورده شخصی، ۱۵۲۶۸۱۹ میلیون ریال از محل 
تســهیالت بانکی و ۷۵۹۹۹۵ میلیــون ریال از 

اعتبارات دولتی تامین شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
گفــت: خوشــبختانه توزیع پروژه ها در ســطح 
استان مناسب است و تالش می شود به تمامی 

زیرمجموعه های بخش کشاورزی توجه شود.
مرادمند بیان داشت: سازمان جهاد کشاورزی 
همواره تــالش می کنــد در راســتای کمک به 

تولیدکنندگان بخش، قدم بردارد لذا با تمام توان 
در راستای رفع موانع تولید و تامین امنیت غذایی 

استان و کشور، فعالیت داریم.
به گزارش موج؛ استان اصفهان با افتتاح ۲۷۲ 
پروژه کشــاورزی، بیشــترین تعداد پروژه های 
افتتاحی در ســطح کشــور را به خود اختصاص 
داده است و بیشترین حجم تخصیص اعتبارات 
و سرمایه گذاری در طرح های دهه فجر در میان 

استان های کشور را دارد.

همزمان با دهه فجر انجام شد؛

بهره برداری از 272 پروژه بخش 
کشاورزی در استان اصفهان  

کاهش قیمت خودرو در آینده ای نزدیک

معاون وزیر راه و شهرسازی از ثبت نام ۳۲۰ هزار 
مرد مجرد باالی ۲۳ ســال در طرح نهضت ملی 
مسکن خبر داد و گفت: احتمال تمدید زمان ثبت 

نام مجردان در این طرح وجود دارد.
بــه گــزارش وزارت راه و شهرســازی »محمود 
محمودزاده« جزئیاتی از روند ثبت نام مردان مجرد 
و ســایر گروه ها در سامانه نهضت ملی مسکن و 

پاالیش متقاضیان ثبت نام شده را ارائه کرد.
وی گفت: در مجموع تاکنون بیش از سه میلیون 
و ۱۷۹ هزار متقاضی در سامانه ثمن برای طرح 

نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
افزود: بــرای بخــش عمــده ای از ایــن تعداد 
یعنی بیش از سه میلیون نفر معادل ۹۵ درصد 

متقاضیان، مراحل پاالیش سه شرِط فرم ج، عدم 
مالکیت خصوصی و تأهل در ستاد انجام شده 
و لیست افراد پاالیش شده به کارتابل استان ها 
برای بررسی شرط چهارم یعنی سابقه سکونت 

ارسال شده است.
محمودزاده گفت: استان ها نیز در حال پاالیش 
شرط چهارم یعنی سابقه سکونت حداقل ۵ سال 
و یا ثبت سکونت در شهر مورد تقاضای مسکن 
هستند که نتایج بررسی را ثبت و به ستاد اعالم 

خواهند کرد.
وی اظهار امیدواری کرد تا این بخش از پاالیش 
نیز در استان ها و شهرهای جدید انجام شود و به 

زودی به اتمام برسد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 

توضیح داد: بــرای آن دســته از متقاضیان که 
شرط چهارم احراز شود با پیامک اطالع رسانی 
خواهــد شــد و افــراد واجد شــرایط به شــکل 
الکترونیکی به بانک معرفی می شــوند تا برای 
 آن ها حســاب بــاز شــود و مراحل خــود را طی

 کنند.
محمودزاده در خصوص تعــداد ثبت نام مردان 
مجرد باالی ۲۳ سال سن نیز اظهار کرد: تاکنون 
۳۲۰ هزار نفر از مردان مجرد باالی ۲۳ سال سن 
در سامانه ثمن ثبت نام کردند. چنانچه با تقاضای 
قابل مالحظه ای بــرای تمدید مواجه بشــویم 
احتمال تمدید وجــود دارد. در غیر این صورت 

سامانه ثبت نام ۲۰ بهمن ماه بسته خواهد شد.
ثبت نام خودمالــکان و  خصــوص  در  وی 

معرفی آن ها به بانک های عامــل برای دریافت 
تسهیالت طرح نهضت ملی مسکن اعالم کرد: 
تقاضای بیــش از ۵۸ هزار مالک بــرای دریافت 
تســهیالت خودمالکی در سامانه نهضت ملی 
مسکن ثبت و به بانک های عامل برای پرداخت 

تسهیالت معرفی شده اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

ثبت نام  ۳۲۰ هزار مرد مجرد باالی ۲۳ سال در نهضت ملی مسکن

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعالم اینکه رمز 
ریال ملی جایگزین اســکناس و از اوایل سال 
آینده راه اندازی می شــود، گفت: در راستای 
اتصــال دســتگاه های کارتخوان بــه پرونده 
مالیاتی تاکنون ۸۰ درصد کارتخوان ها تعیین 
تکلیف شــدند و ۲۰ درصد مابقی نیز قطعا تا 
پایان سال ســاماندهی شــده و دارای پرونده 

مالیاتی خواهند شد. 
علی صالح آبــادی در یک برنامــه تلویزیونی 
اظهار کــرد: بازار ارز از ابتدای ســال وضعیت 
خوبی داشته و در بخش حواله  و اسکناس ارز 
عرضه های خوبی انجام شــده است. امسال 
۴۸.۶ میلیارد دالر تامیــن ارز انجام دادیم که 
نسبت به سال گذشته که ۳۷ میلیارد دالر بوده 

۳۱ درصد رشد داشته ایم.
۸۰ درصد کارتخوان ها تعیین تکلیف شدند 

وی ادامه داد: با فرض تداوم شــرایط موجود 
)تداوم تحریم( و با وضعیت صادرات و روند تورم 
سال کنونی ان شاءالله سال آینده سال بهتری 
خواهد بود. تعیین تکلیــف کارت خوان های 
بانکی به شفافیت فعالیت های اقتصادی کمک 
قابل توجهی خواهد کرد کــه در ۳ ماه اخیر با 
ارتباط بسیار خوب بین بانک مرکزی و سازمان 
مالیات ۸۰ درصد کارت خوان ها ساماندهی 
شده است و ۲۰ درصد مابقی نیز قطعا تا پایان 
سال ساماندهی شده و دارای پرونده مالیاتی 

خواهند شد.
رمز ریال از سال آینده منتشر می شود

صالح آبادی از راه اندازی رمز ریال ملی از اوایل 
سال آینده خبر داد و گفت: این رمز ریال توسط 
بانک مرکزی منتشر می شــود. اینگونه افراد 

اســکناس ریال خود را تحویــل بانک مرکزی 
می دهنــد و رمز ریال تحویــل می گیرند. الزم 
به ذکر اســت که این رمز ریال قابل اســتفاده 
برای ســرمایه گذاری نیست و صرفا جایگزین 

اسکناس خواهد شد. 
رئیــس کل بانــک مرکــزی تاکیــد کــرد که 
پرداخــت وام ۱۰۰ میلیــون تومانــی بــدون 
ضامن یک وام جدید نیست و در مورد تسهیالت 
خرد باید اطالع رســانی دقیق تــری صورت 
می گرفت چرا که آسان کردن دسترسی مردم 
برای اخــذ وام به معنی یک ســرفصل جدید 
نیست. درحال حاضر، سامانه اعتبارسنجی 
در سیستم بانکی وجود دارد اما نیاز به تکمیل 

و ارتقاء دارد.
وی خاطرنشــان کرد که در بحــث خلق پول، 
بانک هایی که حد رشد ترازنامه را رعایت نکنند 
مشــمول افزایش ســپرده قانونی می شوند. 
همچنین، سازوکارهایی را برای جلوگیری از 
خلق پول بدون پشــتوانه به ویژه با استفاده از 

سامانه های هوشمند دنبال می کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:

رمز ریال جایگزین اسکناس می شود 
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مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
از کلنگ زنــی ۵ پــروژه بزرگ 
صنعتی با سرمایه گذاری این 
شرکت و به ارزش بیش از ۴۰هزار میلیارد تومان 

در دهه فجر امسال خبر داد.
همزمان بــا ایام اللــه دهه فجر، ۵ پــروژه بزرگ 
صنعتی با سرمایه گذاری فوالد مبارکه به ارزش 
بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان کلنگ زنی  شده 
که این پروژه ها باعث اشتغالزایی بیش از ۱۲هزار 
نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اقصی 
نقاط کشــور خواهد شــد. آیین آغــاز عملیات 
احداث ایــن پروژه ها، یکشــنبه ۱۷ بهمن ماه 
۱۴۰۰ با حضور رییس جمهور در قالب آیین آغاز 
عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور 

در سالن  همایش های صدا و سیما برگزار شد.
محمدیاســر طیب نیا مدیرعامل شــرکت فوالد 
مبارکه با اعالم این خبر افزود: فوالد مبارکه یکی 
از بزرگ ترین تولیدکنندگان فوالد در کشور بوده 
و نیاز بســیاری از صنایع مهم در کشور را تامین 
می کند. به همین خاطر با برنامه ریز های به عمل 
آمده و با عنایت به برنامههای توسعهای کشور و 
نیاز به محصوالت جدید، عملیات احداث خط 
تولید محصوالت کیفی نورد گــرم به ظرفیت ۴ 
میلیون تن و با اعتباری بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد 

تومان آغاز می شود.
   احداث 3 نیــروگاه  برای تولید پایدار برق 

مورد نیاز کشور
وی در ادامه با اشــاره بــه محدودیت های قابل 
توجــه انرژی بر ســر راه تولید گفــت: عملیات 
احداث پروژه واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی 
با تکنولوژی جدید و بازده باال با ظرفیت ۱۰۰۰ 
مــگاوات و با ســرمایه گذاری ۱۳هــزار میلیارد 
تومان همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی آغاز 
می شود. همچنین ساخت بزرگ ترین نیروگاه 

خورشــیدی کشــور با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات و 
نیروگاه عظیم بــادی با ظرفیــت ۱۰۰مگاوات 
از جملــه طرح هــای بــزرگ فــوالد مبارکــه در 
راســتای تولید پایدار برق مورد نیاز کشور است 
که به زودی عملیــات اجرایی آن ها در دســتور 
کار قرار خواهد گرفــت. با بهره بــرداری از این 
ســه نیروگاه، محدودیت های موجود در حوزه 
انرژی تا حد زیادی از سر راه تولید فوالد مبارکه 
برداشــته شــده و میزان تولید این شــرکت که 
بخش بزرگی از نیــاز صنایع مختلف کشــور به 
 ورق هــای فــوالدی را تامین می کنــد افزایش 

خواهد یافت.
طیب نیا خاطر نشان کرد: شروع ساخت واحد 
تولیــد آهن اســفنجی در فــوالد هرمــزگان به 

ظرفیت ۹۰۰ هزار تن با هدف رساندن ظرفیت 
تولید این شــرکت به ۲ میلیون تن تختال یکی 
دیگر از پروژه های بزرگیســت کــه در دهه فجر 
امسال احداث آن کلید خواهد خورد. همچنین 
پروژه احداث واحد احیاء مستقیم صنایع معدنی 
و فوالدی ستاره ســیمین هرمز به ظرفیت ۱.۷ 
میلیون تن نیز با سرمایه گذاری ۵۰۰۰ میلیارد 

تومان آغاز می شود.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در ادامه از شروع 
عملیات احداث خطوط اسیدشویی و نورد سرد 
شرکت فوالد امیرکبیر کاشان خبر داد و گفت: 
این طرح با سرمایه گذاری بیش از ۹۰۰ میلیارد 
تومان یکی از برنامه هــای دیگر فوالد مبارکه در 
راســتای افزایش ظرفیت تولید فوالد در کشور 

است. با احداث این خط، ساالنه ۰.۸ میلیون 
تن ورق های اسیدشــویی و نورد ســرد در گروه 

فوالد مبارکه تولید می شود.
سرمایه گذاری فوالد مبارکه برای استفاده پساب 

فاضالب شهرهای مجاور در چرخه تولید فوالد
وی تصریح کرد: یکــی از پروژه های مهم فوالد 
مبارکه در راســتای فراهم نمــودن بخش قابل 
توجهــی از آب مورد نیــاز این شــرکت، تامین 
مالی برای تکمیل و بهره برداری از تاسیســات 
فاضالب شــهرهای مجاور فوالد مبارکه است. 
این پروژه با سرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه 
به ارزش بیش از هزار میلیارد تومان تامین مالی 
خواهد شــد و امــکان اتصال شــبکه  فاضالب 
شــهرهای جدیدی در مجاورت فــوالد مبارکه 
و فوالد ســبا را به تصفیه خانه پســاب فاضالب 
فــوالد مبارکه بــه منظــور اســتفاده در چرخه 
تولید فــوالد فراهــم نمــوده و نقش بســزایی 
 در صیانــت از محیط زیســت منطقــه بر عهده 

خواهد داشت.
طیب نیــا در پایان افــزود: پیش از ایــن، پروژه 
ســاخت تاسیســات تصفیه و انتقال پســاب ۹ 
شــهر مجاور دیگر نیز با ســرمایه گذاری فوالد 
مبارکه برای کاهش آب خام مصرفی این شرکت 
به بهره برداری رســیده بود کــه در نهایت با این 
اجرای این پروژه هــا، حجم آب خــام مصرفی 
در فــوالد مبارکه به میزان چشــمگیری کاهش 

خواهد یافت. 
وی به تامیــن هزینه های این پروژه ها توســط 
فوالد مبارکه و نقش برجســته این شرکت برای 
توسعه کشور اشاره نموده و متذکر شد: عملیات 
اجرایی چندین طرح توسعه ای دیگر نیز در سایر 
کارخانه های تابعه فوالد مبارکه در اســتان های 
چهارمحال و بختیاری و خراسان رضوی به زودی 

و طی ماه های پیش رو آغاز خواهد شد.

شــهردار اصفهان گفت: اگر می خواهیم برای 
حفظ انقالب اسالمی تالش کنیم، باید با تمام 

توان مشکالت مردم را برطرف کنیم.
علی قاســم زاده در صفحه خود در اینستاگرام 

نوشت:
“چهل وســه ســال از پیروزی انقالب اسالمی 

می گذرد.
نســل امروز نه دوران طاغوت را دیــده و نه ایام 
شــکوهمند پیروزی انقالب اسالمی را در سال 

.۵۷
این نسل معیارش برای سنجش کارآمدی نظام، 

برطرف شدن مسائل و مشکالت کشور است.
حفــظ  بــرای  می خواهیــم  اگــر  پــس 
انقــالب تــالش کنیــم، بایــد بــا تمــام توان 
کنیــم. برطــرف  را  مــردم   مشــکالت 

هفته گذشــته دســتگاه حفر کننــده خط دو 
متــروی اصفهان به ایســتگاه خرازی رســید و 
مقصد بعدی اش ایستگاه آیت الله کاشانی است.

در زیر شهر، شــهری در جریان است و کارگران 
و مهندســان تالش می کنند تا خــط دو مترو را 
آرام آرام مهیا کرده و مطالبه جدی شما شهروندان 

در مورد کاهش ترافیک شهر را برطرف کنند.”

به همت تالشــگران جبهه صنعــت، رکورد 
تولیــد روزانــه میلگــرد N ۱۶ در ذوب آهن 
اصفهان مادر صنعت فوالد ایران ثبت و تولید 

شد.
مدیــر مهندســی نــورد شــرکت ذوب آهن 
اصفهــان گفــت: رکــورد قبلی مربــوط به 
ســال های ۸۷ و ۸۸ با هزار و ۸۰۰ تن تولید 
بود که تالشــگران کارگاه نــورد ۳۰۰ موفق 
شــدند همزمان با دهه مبارک فجر با همت 
شبانه روزی خود رکورد جدیدی را به میزان 
دو هزار و ۱۰۰ تن تولید از این نوع میلگرد در 
کارنامه کاری ذوب آهن اصفهان ثبت کنند.

محمدامین یوســف زاده افزود: در مدیریت 
مهندســی نورد ذوب آهن ۹۸ نــوع پروفیل 
ساختمانی و صنعتی با مارک های مختلف 
فوالدی و منطبق با آخرین اســتاندارد های 

روز دنیا تولید می شود و در طرح ساخت یک 
میلیون واحد مســکونی، این شــرکت مادر 

صنعتی می تواند، نقش آفرین باشد.
سرپرســت کارگاه نورد ۳۰۰ افزود: میلگرد 
N۱۶ با آج din و بر اساس استاندارد ۳۱۳۲ 
به دلیل دارا بودن استحکام باال این امکان را 
به طراحان ســازه های مختلف می دهد که 
از شــاخه محصول کمتری اســتفاده کنند 

بنابراین سبک تر شدن سازه را رقم می زند.
سید جعفر رضویان گفت: در طی ماه های 
گذشته بنا به درخواست مشتری، محصوالت 
تولیدی نورد ۳۰۰ با وزن واحد و طول سبک تر 
نســبت به قبــل و کامــال اســتاندارد تولید 
می شــود که عالوه بر رعایت اصول مشتری 
مداری امکان صادرات بیشــتر را نیز فراهم 

کرده است.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نجف آباد 
گفت: در راستای کاهش تصادفات رخ به رخ در 
محورهای این شهرستان، اجرای باند دوم سه 
راهی مهردشت )سایت اداری( به حسین آباد 
و افجان و باند دوم مسیر دهق به گلپایگان در 

دستور کار است.
مرتضی فوالدی رئیس اداره راه و شهرســازی 
شهرســتان نجف آباد اظهــار کــرد: در حوزه 
ســاخت و توســعه راهها ایــن شهرســتان دو 
پروژه حائز اهمیت شــامل باند دوم سه راهی 
مهردشــت )ســایت اداری( به حســین آباد و 
افجان و پــروژه باند دوم دهــق- گلپایگان در 

دستور کار است.  
وی افزود: بــا توجه به وجــود تصادفات رخ به 
رخ در این محورها، احــداث باند دوم بهترین 
راهکار بوده تا زیان ناشی از تصادفات به حداقل 

کاهش یابد.  
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نجف آباد 
در خصوص پروژه باند دوم سه راهی مهردشت 
)سایت اداری( به حسین آباد و افجان توضیح 
داد: طــول این محــور۳۱ کیلومتر اســت که 
۱۲ کیلومتر آن در حوزه شهرســتان نجف آباد 
قراردارد و به دلیل پرحادثه بودن هشت کیلومتر 

اول پروژه در دســتور کار این شهرســتان قرار 
گرفته است.  

 وی با بیان اینکه احداث سه کیلومتر ابتدای 
پروژه توسط خیر راهســاز پذیرفته شد اذعان 
داشــت: ادامه مســیر )بعد از ســه کیلومتر(، 
با اعتبــار ۱.۲ میلیارد تومان توســط معاونت 
مهندسی و ســاخت اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان اصفهان در دســت بــرآورد و انتخاب 
پیمانکار قرار گرفت همچنیــن مطالعه کِل ۸ 

کیلومتر انجام و به پیمانکار ابالغ شده است.  
فوالدی بــه تشــریح پــروژه بانــد دوم دهق- 
گلپایــگان پرداخت و گفت: با توجــه به اینکه 
در ســنوات گذشــته به صورت مقطعی برای 
کمربنــدی خونداب طرحی تهیــه و پیمانکار 
بخشی از زیرسازی آن را اجرا کرده بود، بررسی 
های الزم انجام پذیرفت و اجــرای کل محور و 
تهیه طرح آن در دستور کار قرار گرفت تا به تبع 
آن هر گونه هزینه ای در پروژه بر اســاس طرح 

باال دستی انجام شود.  
 وی ادامه داد: براین اســاس با اخذ اعتبارات 
تملک دارائــی از فرمانداری این شهرســتان، 
مطالعه باند دوم دهــق– گلپایگان به طول ۳۱ 

کیلومتردر دستور کار قرار گرفته است.  

شهردار اصفهان:

باید با تمام توان مشکالت مردم را برطرف کرد

 ثبت رکورد تولید روزانه میلگرد در مادر
 صنعت فوالد ایران

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نجف آباد خبر داد؛

 اجرای دو پروژه باند دو م در شهرستان نجف  آباد 
در دستور کار است

شهردار دیزیچه: 

 توجه ویژه به توسعه 
محله محوری در بودجه 

۱۴۰۱
شهردار دیزیچه گفت: در بودجه سال ۱۴۰۱ 
به توسعه محله محور و تحقق عدالت اجتماعی 

توجه ویژه ای داشته است.
عباس الهیاری با اشاره به اولویت های بودجه 
سال ۱۴۰۱ شهرداری دیزیچه، اظهار کرد: 
توسعه محله محور و تحقق عدالت اجتماعی 
خواسته تمام شــهروندان از مدیریت شهری 
در سال های اخیر است که با تالش مجموعه 
مدیران شهرداری و تعامل شورای اسالمی شهر 
در بودجه سال آینده این مطالبه شهروندان 

لحاظ شده است.
وی ادامــه داد: بودجه ۳۶۳ میلیــارد ریالی 
ســال آینــده شــهرداری دیزیچه با اولویت 
رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار شــهر 
تقدیم شورای اسالمی شهر شــده است که 
۶۱.۵ درصد اعتبارات عمرانی و ۳۸.۵ درصد 

اعتبارات جاری است.
شــهردار دیزیچه افزود: این الیحه به صورت 
کاماًل کارشناسی و با رعایت آئین نامه بودجه 

تنظیم شده است.

خسارت به مزارع 
خوروبیابانک با واگذاری 

غیرکارشناسی معادن
واگذاری غیرکارشناسی معادن در کانون های 
فرسایش بادی شهرستان خوروبیابانک باعث 
خسارت به مزارع و مناطق شهری و روستایی 

شده است.
عباس نظام االسالمی فرماندار خوروبیابانک 
در نشست حفاظت از اراضی شهرستان گفت: 
این شهرستان با داشتن ۸۰ معدن سنگ های 
تزیینی بیش از ۵۰ درصد از معادن استان را به 

خود اختصاص داده است.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیــزداری اصفهان هــم در این 
نشست با اشاره به صدور اســناد حدنگاری 
)کاداستری( برای ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار 
از عرصه های طبیعی استان گفت: شهرستان 
خور و بیابانک رتبه نخست حدنگاری اراضی 
ملی و منابع طبیعی استان را به خود اختصاص 

داده است.
داریوش ســعیدی افزود: تاکنون اسناد حد 
نــگاری )نقشــه برداری ثبتــی دارای ارزش 
حقوقی( اراضی منابع طبیعی استان به هشت 
میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار رسیده است که ۹۰ 

درصد عرصه های منطقه را شامل می شود.

حفظ سالمتی مردم اولویت 
اصلی شورای ششم

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی 
شهر کاشان با اشــاره به مطالبات مردمی در 
مورد ایجاد کارخانه ســرب و تأثیر آالیندگی 
محیط زیســتی آن در شــهر، گفــت: حفظ 
ســالمتی مردم اولویت اصلی شورای ششم 

است.
عفت پدرام اظهار کرد: تاکنون هیچ مجوزی 
از ســوی اداره صمت و محیط زیســت برای 
احداث کارخانه سرب در کاشان داده نشده 
است، البته مســئوالن این واحد تولیدی به 
اصفهان مراجعه کرده و درخواست خود را در 
کمیته رفع موانع تولید و اشتغال و استانداری 
مطرح کرده اند، لذا با این شرط که مجوز محیط 
زیست را دریافت کنند و ۱۵ شرط دیگر را رعایت 
کنند، نامه ای به این شرکت آالینده داده است.
وی تصریح کرد: کارخانه ســرب در کاشــان 
احداث نشده است، بلکه یک واحد تولیدی 

پشم سنگ تغییر کاربری داده شده است.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی 
شــهر کاشــان با تاکید بر اینکه »سرب« یک 
ماده آالینده بســیار خطرنــاک برای محیط 
به خصوص کودکان است که تأثیر نامطلوبی 
در آینده شــهر می گذارد، افزود: ما سالمت 
مردم شــهر را با هیچ چیز معاوضه نمی کنیم 
 از این رو تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری 

مصرانه داریم.
وی ادامــه داد: برخی افــراد احداث چنین 
کارخانجاتی را سبب پیشــرفت اقتصادی و 
صنعتی منطقه می دانند، اما باید بدانند کاشان 
یک شهر صنعتی است و ما با هر صنعتی که به 
سالمت مردم آسیب بزند، مخالف هستیم زیرا 
اولویت اصلی فعالیت حفظ ســالمتی افراد 

جامعه است.
پدرام با بیان اینکه فرماندار کاشان کارگروهی 
را تشکیل داده است تا به این موضوع به طور 
مفصل رسیدگی شود، خاطرنشان کرد: نه تنها 
این کارخانه باید مورد ارزیابی قرار گیرد، بلکه 
تمام کارخانجاتی که سال های پیش با دریافت 
مجوز مشغول فعالیت شدند نیز باید آنالیز شوند 
تا چنانچه به مرور زمان تجهیزات فرسوده آنها 
خطرساز شد، اخطارهای الزم را دریافت کنند و 
به منظور به روزرسانی مجوز عدم آالیندگی مورد 

بررسی قرار گیرند.

خبر خبر

استان

خبر

شــهردار زرین شــهر گفت: اجرای پــروژه نهضت 
آســفالت در راســتای توزیع عادالنه و گســترش 
خدمات در محله های مختلف زرین شهر به مرحله 

اجرا رسید.
حسین اسماعیلی احمدی با بیان اینکه آسفالت 
معابر در دســتور کار و جزو اولویت های شهرداری 
است، اظهار کرد: شاید در نظر بســیاری از افراد، 
ســفالت معابر یک پروژه پیش پا افتاده باشد؛ اما 
شهرداری در بسیاری از موارد با روند افزایشی قیمت 
قیر مواجه می شود و بیش از بودجه پیش بینی شده 
برای طرح آسفالت معابر و خیابان ها هزینه می کند 
تا به مطالبه شــهروندان پاسخ داده و رضایتمندی 

آن ها افزایش یابد.
وی با اشاره به اجرای طرح های نوسازی و اصالح 
آســفالت معابر و خیابان های زرین شــهر، افزود: 
خدمات رســانی بهینــه و کســب رضایتمنــدی 
شــهروندان همــواره از اولویت هــای شــهرداری 
زرین شهر در مســیر بهبود فضای عمومی شهر و 
ارتقای کیفیت زندگی شــهروندان اســت. بر این 
اســاس در ادامه اجــرای پروژه نهضت آســفالت 
بهسازی و مرمت آسفالت معابر فرعی و کوچه های 
سطح شــهر بالفاصله بعد از اتمام معابر اصلی در 

دستور کار قرار دارد.
شهردار زرین شهر تصریح کرد: برای افزایش عمر 

آســفالت معابر شــهر، رعایت دقیق موارد فنی از 
اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. شــهرداری 
زرین شهر به دلیل حساســیت باالیی که در بحث 
رعایت نکات فنی در اجرای پروژه های عمرانی دارد، 
دستورالعمل هایی الزم را در خصوص الزام رعایت 

این اصول به پیمانکاران ابالغ کرده است.
وی اضافه کــرد: اجــرای پروژه نهضت آســفالت 
در راستای توزیع عادالنه و گســترش خدمات در 
محله های مختلف زرین شــهر در متراِژی بیش از 
۹ هزار و ۲۶۰ متر مربع و مصــرف بیش از هزار تن 
آسفالت و اعتباری حدود ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریال به مرحله اجرا رسید و در ماه های پایانی سال 
جاری نیز با پیش بینی ۹.۵ میلیارد ریال اعتبار این 

روند ادامه خواهد داشت.
اســماعیلی احمدی بــا اشــاره به تأثیــر عملکرد 
شــهرداری بر ایجاد حس رضایت در شهروندان، 
خاطرنشان کرد: شهرداری ها به دلیل حجم باالی 
ارائه خدمات به شــهروندان منشــأ ایجاد رضایت 
آحاد مردم جامعه هســتند و شهروندان زرین شهر 
نیز شایسته بهترین خدمات و رفاه اجتماعی اند؛ بر 
همین اساس تمام همت خود را بر تحقق این آرمان 
قرار داده ایم و امیدواریم با خدمت ارائه شده شاهد 
ایجاد رضایت شهروندان به عنوان سرمایه عظیم 

شهرداری باشیم.

خبرخبر
معاون خرید فوالد مبارکه در گفت وگو با رادیو انقالب مطرح کرد؛

 داخلی سازی ۹0 درصد
 از قطعات و تجهیزات فوالد مبارکه 

شهردار زرین شهر مطرح کرد:

اجرای نهضت آسفالت در راستای 
توزیع عادالنه خدمات

در ســومین نشســت شورای 
راهبــری و توســعه مدیریــت 
استان اصفهان، دستاوردهای 
شــرکت آب و فاضالب در افزایش بهــره وری و 

خدمت رسانی پایدار به مردم تشریح شد. 
در این جلســه که بــا حضور اســتاندار و رئیس 
سازمان ملی بهره وری کشور برگزار شد، معاون 

منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان با بیان این که از ســال ۱۳۸۹ 
کمیته بهره وری در این شــرکت تشــکیل شد 
افزود: با اســتقرار چرخه مدیریت بهــره وری، 
تجزیه وتحلیل وضعیت موجود، تدوین برنامه 
های عملیاتی در زمینه رشد، ارتقاء و اقدامات 
اصالحی در تمام بخش هــای آبفای اصفهان 

اجرایی شد.
مجتبی قبادیان به بهبود کارایــی فرایندها در 
بخش آب اشــاره کرد و اظهار داشت: افزایش 
ســرانه آب تولیدی، کاهــش هدر رفــت آب با 
هدف دسترسی پایدار مردم به آب شرب سالم و 
بهداشتی، مدیریت فشار و زون بندی شبکه آب، 
تله متری تاسیسات آب، هوشمندسازی خطوط 

انتقال و شبکه توزیع آب از جمله اقداماتی بود که 
آبفای اســتان اصفهان برای آبرسانی عادالنه و 
پایدار و همچنین غلبه بر تبعات ناشی از بحران 

کم آبی به اجرا در آورد.
وی افرود: در بخش فاضالب نیز بهبود کارایی 
فرآیندها شــامل افزایش ظرفیت تاسیســات 
فاضالب، توسعه طول شبکه و خطوط انتقال، 
اصالح و بازســازی شــبکه و خطوط فرســوده 
فاضالب نیز در دستور کار قرار گرفت و عالوه بر 
توانمند سازی نیروی انسانی، میزان بهره وری از 

تاسیسات نیز افزایش یافت. 

خبر

معاون خرید شرکت فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه با 
الگو قرار دادن منویات مقام معظم رهبری، تحریم ها 
را به فرصت تبدیل کرد و ۹۰ درصد قطعات و تجهیزات 
خود را بدون وابســتگی به خارج و بــا تکیه بر دانش 
متخصصان ایرانی تأمین کرد.عطایی پور، معاون خرید 
شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با رادیوانقالب اظهار 
کرد: اگر مستند دوران ساخت کارخانه فوالد مبارکه 
را مشاهده کنید، متوجه خواهید شد که این مجموعه 
صنعتی در روزهایی که دشمن بعثی، اقدام به بمباران 
شهرهای مختلف ازجمله اصفهان را آغاز کرده بود و 
شرکت هایی همچون ذوب آهن و پاالیشگاه اصفهان 
هدف حمالت موشک های آنان بودند، تالش گران 

جبهه صنعت، مشغول ساخت فوالد مبارکه بودند.
وی بــا بیــان این کــه علی رغــم همه مشــکالت و 
ســختی های دوران دفاع مقدس، فــوالد مبارکه در 
سال ۱۳۷۲ به  صورت رسمی به بهره برداری رسید، 
افزود: البته چنین صنایع مهم و استراتژیکی هیچ گاه 
از تهدیدات دشمن دور نبوده اند، به گونه ای که پس 
از دوران جنگ نیز دشــمنان جمهوری اســالمی با 
اعمال تحریم های ظالمانه درصدد مقابله با پیشرفت 
ایران اسالمی بودند و این فشارها را ادامه دادند، اما 
نه تنها این تحریم هــا ذره ای از انگیزه متخصصان و 
صنعت گران ایرانی کم نکــرد، بلکه میزان تولیدات 
صنعتی ما روزبه روز بیشتر و کیفی تر شد و این عوامل 
باعث شد تا رکوردهای تولید نیز شکسته شوند و در 

زمینه تولید سیر صعودی داشته باشیم.
معاون خرید شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 

فوالد مبارکه در همه دوره ها، با برگزاری جلساتی در 
سطوح مختلف مدیریتی، کارهای خود را مدیریت 
می کند و به دلیل همین برنامه ریزی ها و هماهنگی ها، 
امروز توانسته با شرکت های برتر جهان رقابت کند. 
فوالد مبارکــه در حقیقت یکــی از چرخ های مهم و 
پیشران اقتصاد کشور بوده و باید به این بنگاه بزرگ 

تولیدی نگاهی ملی داشت.
  ارتقای کیفی محصوالت با بهره گیری از دانش 

متخصصان داخلی
وی با بیان اینکه امروز تولید فوالد خام در گروه فوالد 
مبارکه به ۱۰ میلیون تن رســیده و ایــن بنگاه بزرگ 
صنعتی به تأمین کننده یک سوم فوالد کشور تبدیل 
شده است، اذعان داشت: فوالد مبارکه از نظر کیفی 
نیز با برنامه ریزی در تحقیق و توسعه، به دانش تولید 
گریدهــای مختلف و ویژه فوالدی رســیده اســت؛ 
گریدهای خاصی کــه در تولیــد لوله های خطوط 
انتقال نفت و گاز کاربرد دارد و باعث حذف واردات این 
محصوالت و جلوگیری از خروج ارز کشور شده است.

عطایی پور تصریــح کرد: فــوالد مبارکــه در عرصه 
مسئولیت های اجتماعی نیز در ســطح کشور وارد 
عمل شده و علی رغم تأمین اکسیژن موردنیاز مراکز 
درمانگر سراسر کشور در دوران شیوع ویروس کرونا، 
در فعالیت های مهمی همچون تجهیز بیمارستان ها 
به دســتگاه های درمان کننده، ســاخت مدارس، 
جاده ها، ورزشــگاه ها و... گام برداشته و پروژه های 
بزرگی را در حوزه سالمت و بهداشت کشور به سرانجام 

رسانده است.
   فوالد مبارکه در مسیر اشتغال آفرینی و حمایت 

از تولید داخل
وی با اشاره به ضرورت بومی ســازی ابراز داشت: در 
راستای تحقق شــعار حمایت از تولید داخل، فوالد 
مبارکه با الگو قرار دادن منویات مقام معظم رهبری، 
تحریم ها را به فرصت تبدیل کرد و ۹۰ درصد قطعات 
و تجهیزات خود را بدون وابستگی به خارج و با تکیه بر 
دانش متخصصان ایرانی تأمین کرد که این کار حمایت 
از تولیدکنندگان داخلی است و به اشتغال آفرینی در 

کشور کمک زیادی می کند.

تعمیرات اساسی واحد تبدیل کاتالیستی شماره یک 
شرکت پاالیش نفت اصفهان که از دیروز آغاز شده، 
چهارم اسفندماه به پایان می رسد. مدیر نگهداری 
و تعمیرات شــرکت پاالیش نفــت اصفهان گفت: 
تعمیرات اساسی واحد های تصفیه آمین و آب ترش 
شماره یک این شرکت نیز بیست و سوم بهمن ماه آغاز 
می شود و چهارده روز به طول می انجامد.علیرضا 

قزوینی زاده با اشاره به فعالیت ۱۵۰ هزار نفرساعت 
)۷۰۰ نیروی رســمی و ۷۵۰ نیــروی پیمانکاری 
مجرب( در این عملیات ها افزود: تمامی نیرو هایی 
پیمانکاری دوره های آموزش ایمنی را گذرانده اند 
و با توجه به ازدحام جمعیت در این عملیات ها، افراد 
ملزم به رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از 

ماسک و اسپری های ضدعفونی کننده هستند.

 آغاز تعمیرات اساسی واحد تبدیل کاتالیستی
 پاالیشگاه اصفهان

تشریح دستاوردهای آبفای استان اصفهان در سومین نشست شورای 
راهبری و توسعه مدیریت استان

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در آستانه چهل وسومین سالروز پیروزی انقالب اسالمی خبر داد:

آغاز عملیات احداث پروژه های بزرگ صنعتی با 
سرمایه گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی فوالد مبارکه 
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جامعه 9 فوریه     2۰22
 به مناسبت دهه فجر

 انقالب اسالمی:

اجرای طرح های بشردوستانه 
هالل احمر در مناطق کم 

برخوردار استان 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان همزمان با 
دهه فجر انقالب اسالمی  طرح هایی با محوریت 
خدمات بشردوستانه را در مناطق کم برخوردار 

استان اجرا کرد.
سرپرســت جمعیت هالل احمر استان، ۴۰۰ 
کانــون دانــش آمــوزی را در این اســتان فعال 
دانست و گفت: افتتاح کانون های دانش آموزی 
هالل احمر در مدارس اســتان، تجدید میثاق 
با آرمان های امام راحــل )ره( و دیدار از خانواده 
شهدای داوطلب استان و عطرافشانی گلزار از 

برنامه های این جمعیت در دهه فجر است.
محمدعلی هاشــمی افزود: اعــزام نیرو های 
داوطلب به مناطق روستایی و کم برخوداری با 
ارائه خدمات بهداشتی، توانبخشی ودرمانی و 
همچنین افتتاح طرح های امداد ونجات بین 
شهری در پنج پایگاه استان و برپایی چادر های 
ســالمت با هدف ارائه خدمات درمانی به مردم 
در مناطق محروم از دیگر طرح هایی است که در 

دهه مبارک فجر اجرا شد.
وی، برگــزاری جشــنواره فرهنگــی وهنــری 
چهلچراغ و رفیق خوشبخت ما را از دیگر برنامه 
این جمعیــت در دهه فجر اعالم کــرد و گفت: 
اعطای وام و تسهیالت بانکی ۲۰ تا ۵۰ میلیون 
تومان به بیماران بی بضاعت از طریق بانک های 
عامل با کارمزد چهاردرصد به مددجویان و بیماران 
کم بضاعت از دیگر خدمات این جمعیت در دهه 

مبارک فجر است.

فرماندار دهاقان:

بیمارستان دهاقان فاقد 
امکانات کافی است

فرماندار شهرستان دهاقان گفت: شهرستان 
دهاقان فاقد امکانات بیمارستانی برای مواجهه 
با کرونا است و بر این اساس باید برنامه های دهه 

فجر به شکل محدود برگزار شود.
علی جمشیدیان در جلسه ستاد کرونای دهاقان 
که با حضور مسئوالن شهرســتانی برگزار شد، 
با تبریک ایام الله دهه فجر اظهار داشت: نظام 
جمهوری اسالمی ایران هدفمند و قانون مدار 
است و باید تالش کنیم تا به اهداف اصلی انقالب 

دست پیدا کنیم.
وی اوج گرفتن ویــروس کرونــا را نگران کننده 
برشــمرد و افزود: متأسفانه ســویه جدید کرونا 
بیشــتر کــودکان را درگیــر نمــوده و باید همه 

پروتکل های بهداشتی کامال اجرا شود.
فرماندار شهرســتان دهاقان تصریح کرد: این 
شهرســتان فاقد امکانات بیمارســتانی برای 
مواجهه با کرونا به ویژه برای درمان کودکان است 
و شهرهای همجوار هم به سبب شلوغی و اوج 
گرفتن این ویروس توانایی رسیدگی به بیماران 

ما را ندارند.
وی اذعان کرد: از مســئوالن انتظــار داریم که 
در همه مراحل و برنامه هــای دهه فجر، مراقب 
شرایط خاص کرونا باشند تا از مبتال شدن افراد 

پیشگیری شود.
جمشیدیان گفت: از ستاد دهه فجر تقاضا داریم 
که از ۲۰ برنامه موجود در لیست فقط پنج برنامه 

برگزار شود و مابقی موارد تعطیل شود.
وی با بیان اینکه همه تجمعات در این شــرایط 
خاص باید تعطیل شــوند، افــزود: ما خودمان 
باید به خودمان رحم کنیم و در این مشــکالت 
معیشتی، اقتصادی و گرانی باید حامی و مراقب 

مردم باشیم.
فرماندار شهرســتان دهاقان، خدمت به مردم 
را اولویت اصلی کشور دانست و عنوان کرد: بر 
اساس گفته های مقام معظم انقالب هدف ما 
این است که رنج و مشــکلی بر مردم وارد نشود و 

باید باری از دوش مردم بر داریم.
وی با بیان اینکه مسئوالن باید قانون مدار باشند، 
گفت: ما خود را نماینده دولت می دانیم و باید 
بیش از دیگران موازین اخالقی و قانونی را رعایت 
کنیم، بر این اســاس همه برنامه های دهه فجر 
نیز باید بر اســاس رنگ بندی ها کوتاه و محدود 
شود تا شاهد اوج گرفتن بیماری و رنج و مشقت 

بر مردم نباشیم.
جمشــیدیان اظهار داشــت: همه تاالرها باید 
حداکثر تا ساعت ۲۱ شب و با ۳۰ درصد ظرفیت 
فعالیت داشته باشند و اکیپ نظارت هم سرکشی 
به عمل آورد و گزارش مربوطه را برای فرمانداری 
ارسال نماید.وی از تعطیلی سالن های ورزشی 
خبر داد و عنوان کرد: رستوران های سطح شهر 
هم باید فقط غذای بیرون بــر ارائه دهند و تمام 

سالن های ورزشی نیز تعطیل شوند.
فرماندار شهرستان دهاقان اذعان کرد: بخشدار 
بخش مرکزی با همه دهیاری ها نامه نگاری نماید 
تا برنامه ها سطح روستاها در دهه فجر نیز مختصر 
برگزار شود.وی مطرح کرد: با توجه به وضعیت 
کنونی شهرستان دهاقان مراسم اعتکاف برگزار 
نخواهد شد و راهپیمایی ۲۲ بهمن نیز مطابق با 

تصمیم کشوری برگزار خواهد شد.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان 
اصفهان گفت: از بین پنج طرح برگزیده، سه 
طرح حایز رتبه و دو طرح شایسته تقدیر شدند 
که می توانند برای راه اندازی و گسترش ایده ها 
با مراجعه به این نهاد از تســهیالت و سرمایه 

حمایتی بهره مند شوند.
احمــد رضایــی، اظهــار کــرد: هم افزایــی 
دستگاه ها برای رفع مشــکل اشتغال کشور 
و بهره مندی از مباحــث دانش بنیان در کنار 
مردم ســازی اقتصــاد، از جملــه موضوعات 
مورد توجه مقام معظم رهبری اســت که این 
نهاد با انجام برنامه های مختلف در خصوص 
مردمی کــردن اقتصاد به خوبــی عمل کرده 

است.
وی هدف برگــزاری رویدادهــای کارآفرینی 
را شناسایی کســب و کارهای کم ســرمایه و 
زودبازده دانست و افزود: کمیته امداد در طرح 
راهبری شغلی با معرفی کارآفرینان و ارائه مواد 
اولیه و خرید تضمینی محصوالت مددجویان 
در کسب درآمد پایدار اقدامات مؤثری انجام 
داده، چنان که طبق اعالم رسمی سازمان آمار، 
درصد قابل توجهی از اشــتغال کشور توسط 

برنامه های این نهاد تأمین شده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان 
اصفهان با اشاره به دریافت ۵۵ ایده در مراحل 
اولیه برگزاری رویــداد کارآفرینــی و نوآوری و 
انتخاب ۱۵ طرح برتر در مرحله دوم، افزود: با 
ارسال مجازی مطالب آموزشی مرتبط در حوزه 
کارآفرینی و ایجاد بستری مناسب برای جذب 
و ارائه ایده ها و طرح های نوآورانه، این رویداد در 

مرحله نهایی به پنج طرح برتر رسید.
وی برگزاری این رویداد را با هدف ترویج فرهنگ 
کارآفرینی و ایده پردازی، برای اشتغال پایدار 
خانواده مددجویان دانست و خاطرنشان کرد: 
از بین پنج طرح برگزیده، سه طرح حائز رتبه 
و دو طرح شایسته تقدیر شدند که می توانند 
برای راه اندازی و گســترش ایده ها با مراجعه 
به این نهاد از تســهیالت و ســرمایه حمایتی 

بهره مند شوند.
رضایی در مورد عناوین ایده های برتر گفت: 
پنج ایده شامل »صنعت چاپ و نوشت افزار«، 
موزائیــک  آلوئــه ورا«،»کارگاه  »گلخانــه 
آرت«،»تولیــد کیف هــای پارچــه ای حامی 
محیط زیســت مخصوص خرید و اســتفاده 
روزانه« و »وب سایت آموزشی آنالین«، به عنوان 

عناوین برتر انتخاب شدند.

اسـتاندار اصفهان گفت:تعطیلـی راحت ترین 
اقـدام اسـت ولـی بایـد هزینه هـا، حواشـی و 

جوانـب آن را نیـز در نظـر گرفت. 
سـیدرضا مرتضوی در سـتاد اسـتانی مدیریت 
بیمـاری کرونـا، گفـت: کار بزرگـی در دولـت 
سیزدهم انجام شد و به واسـطه واکسیناسیون 
 فراگیـر، آمـار فوتی هـای کرونـا کاهـش یافت.

اقـدام  راحت تریـن  تعطیلـی  گفـت:  او 
حواشـی  هزینه هـا،  بایـد  ولـی  اسـت، 

گرفـت. نظـر  در  نیـز  را  آن  جوانـب   و 
از  بایـد  بـا کرونـا زندگـی کـرد و لـذا  بایـد 
و  شـود  پرهیـز  فراگیـر  تعطیلی هـای 
برنامه ریزی هـا بـه گونـه ای باشـد که بـا رعایت 
فعالیت هـای  بهداشـتی  شـیوه نامه های 
باشـد. داشـته  اسـتمرار  مـردم   روزمـره 
الزم اسـت مدیریـت آمـوزش و پـرورش بـا 
رصـد وضعیـت مـدارس شهرسـتان ها حسـب 
میـزان ابتـالی بـه کرونـا بـرای دوره محـدود 
 فعالیـت غیرحضـوری را برنامه ریـزی کنـد.

برنامه هایـی  ویـژه  می گویـد  مرتضـوی 
خصـوص  در  اسـتان  سـیمای  و  صـدا  در 
مـوج ششـم و همچنیـن برنامـه ویـژه بـرای 
دانش آمـوزان  والدیـن  بـه  رسـانی  اطـالع 
شـود. تهیـه  سـازی  اقنـاع  رویکـرد   بـا 
بـه گفتـه اسـتاندار اصفهـان اطالع رسـانی 
در خصـوص نحـوه راهپیمایـی ۲۲ بهمـن 
ملـی  سـتاد  و  جمهـور  رییـس  نظـر  بـا 
بـود. خواهـد  کرونـا  بیمـاری   مدیریـت 
بر اساس آخرین اعالم دانشـگاه علوم پزشکی 
۷۸۳ بیمار کرونایی در بیمارستان های استان 
اصفهـان بسـتری هسـتند کـه ۹۶ تن آنـان در 

بخـش مراقبت های ویـژه بسـر می برند.

معاون اشتغال کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

 خاتمه رویداد کارآفرینی و نوآوری
 با ۵ ایده برتر

خبراخبار
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم کرد:

آماده باش بیمارستان های اصفهان در پیک ششم
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان با اشــاره به پیش بینی 
و آمادگــی پیش از شــروع پیک 
ششــم کرونا، گفت: هنوز فاصله زیــادی با آمار 
بســتری بیماران در پیک قبلی داریم، اما به این 
معنی نیست که نباید آمادگی داشته باشیم و باید 
تخت ها و امکانات بیشتر شود تا بیماری پشت در 

بیمارستان نماند. 
شاهین شیرانی در حاشیه جلسه ستاد استانی 
مدیریت کرونا، در پاسخ به سوالی در مورد آمادگی 
بیمارســتان های اصفهان در پیــک جدید کرونا 
گفت: ما این شــرایط را پیش بینــی می کردیم و 
این طور نیست که غافلگیر شده باشیم، همان طور 
که اپیدمولوژیست ها پیش بینی کرده بودند و در 
دنیا نیز این پیک اتفاق افتاده بود، به همین خاطر 

پیش بینی های الزم را انجام داده بودیم.
وی از آمادگی پیش از شروع پیک جدید کرونا خبر 
داد و افزود: بیمارستان ها در آماده باش هستند و 
تأمین نیروی انسانی، تجهیزات پزشکی و دپوی 
دارو انجام شده، البته بستگی دارد شرایط چطور 
پیش برود، اما مطمئنا به کارکنان حوزه بهداشت 
و درمان فشار زیادی وارد شــده و خواهد شد که 
می طلبد با رعایت پروتکل های بهداشتی فشار 

کاری آن ها را زیاد نکنیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان در پاسخ 
به سؤال دیگری در مورد ظرفیت بیمارستان های 
اصفهان در پیک جدید کرونــا نیز اظهار کرد: در 
پیک قبلی بیشترین میزان بســتری بیماران در 
یک روز در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان ســه هزار و ۸۰۰ نفر بود، این آمار صبح 
امروز ۸۰۰ نفر بود، یعنی هنــوز فاصله زیادی با 
پیک قبلی داریم، اما به این معنی نیست که نباید 
آمادگی داشته باشــیم و یک سری فعالیت هایی 
داشته ایم و محدودیت هایی برای شرایط خاص 
در نظــر گرفته ایم تــا تخت های بیمارســتانی و 
امکانات بیشــتر شــود و خدایی نکرده بیماری 
پشــت در بیمارســتان نماند، چون ایــن وظیفه 

اصلی ما است.
وی در مورد واکسیناســیون کارکنان بهداشت و 
درمان و دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان نیز به 
ایسنا گفت: در حال حاضر قریب به اتفاق کارکنان 
ما واکسن کرونا تزریق کرده اند و این موضوع بسیار 
مهم اســت، چون در صف مقدم مقابلــه با کرونا 
هستند. دوز سوم واکسن هم بر اساس زمان بندی 
و فاصله میــان دوز قبلی در حال انجام اســت و 
به طورکلی اکنون وضعیت واکسیناسیون کارکنان 

علوم پزشکی مناسب است.
شیرانی در پاسخ به سؤال دیگری در مورد عوارض 
واکسن آسترازنکا گفت: کمیته عوارض واکسن 
کلیه عوارض واکسن ها را بررسی می کنند و گاهی 
اتفاقاتی هم زمان با تزریق واکسن کرونا می افتد 
که این کمیته بررســی می کند، اما تاکنون ثابت 

نشده که یک واکسن منجر به مشکل شده باشد.
  مصوبات ستاد استانی مدیریت کرونا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همچنین 
در جمع خبرنگاران، در مورد مصوبات این جلسه 
ستاد اســتانی مدیریت کرونا نیز گفت: در حال 
حاضر کشور وارد پیک ششم کرونا شده و استان 
اصفهان نیز مســتثنا نیســت. در حــال حاضر 
۳ شهرستان به اضافه کاشــان در وضعیت قرمز 
هســتند و خیلی از شهرســتان های استان  در 
وضعیت نارنجی و زرد هســتند و شهرستان آبی 

نداریم.
وی با اشاره شــیوع بسیار باالیی ســویه جدید و 
درگیری افراد زیادی در جامعه، از مردم درخواست 
کرد پروتکل های بهداشتی که در رأس آن استفاده 
از ماســک اســت را رعایت کنند و افزود: رعایت 
فاصلــه اجتماعــی، خــودداری از حضــور در 
مکان های سربســته و توجه به تهویه مکان های 
سربســته در صورت ضــرورت حضــور اهمیت 

زیادی دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با اعالم 
اینکه طی یک هفته اخیر، آمار بســتری بیماران 
کرونایی تقریبا دو برابر شده و آمار فوتی ها مقدار 
جزئی باال رفته است، گفت: این موضوع می طلبد 
که حتما پروتکل های بهداشتی را جدی بگیریم 
تا کمتر به مرحله حاد برســیم. به طورکلی میزان 
مراجعات مردم زیاد شده و در همین راستا برخی 
مراکز درمانی تقویت شــده و هماهنگی الزم در 

بخش دولتی و خصوصی انجام شده است.
  نحوه حضور دانش آموزان در مدارس

وی با اشــاره بــه اینکه در این جلســه قرار شــد 
مدارس پیش دبستانی، دبستان و مهدکودک ها 
در شهرســتان های قرمز به روال مصوبه ســابق، 

به مدت ۱۰ روز به صورت غیرحضوری باشــند، 
گفت: دوباره براســاس رنگ بندی شهرستان ها 
در مورد این مدارس تصمیم گیری می شــود. در 
شهرســتان های نارنجی و زرد نیز براساس تعداد 
ابتالی دانش آموزان در یک مدرسه تصمیم گیری 
می شود و این مسئولیت بر عهده آموزش وپرورش 
و مرکز بهداشت شهرســتان گذاشته شد تا برای 

غیرحضوری کردن مدارس تصمیم بگیرند.
شــیرانی ادامــه داد: در دبیرســتان ها نیــز بــر 
اســاس ابتــالی دانش آمــوزان در هر مدرســه، 
برای غیرحضوری شــدن مدرسه تصمیم گیری 

می شود.
وی با اشاره به اینکه کودکان در این سویه کرونا در 
مقایسه با سویه قبل آسیب پذیرتر هستند، گفت: 
گروه سنی زیر ۱۲ سال هنوز واکسینه نشده اند و 
الزم است با واکسن های تائید شده از سوی وزارت 
بهداشت واکسینه شــوند. البته واکسیناسیون 
جلوی ابتال به کرونــا را نمی گیرد، اما میزان ابتال 
را کمتر و از بیماری شدید و مرگ ومیر پیشگیری 

می کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان 
کرد: براساس آماری که داریم بیشتر افرادی که در 
آی سی یو بستری هستند و فوتی ها، واکسن کرونا 
تزریق نکرده اند. در حال حاضر حدود ۱۰ درصد 
از افراد واکســن نزده اند، اما ۳۱ درصــد از افراد 
بستری در بیمارستان واکسینه نشده اند که نشان 
دهنده تأثیر واکسن در پیشگیری و درمان است.

  فعالیت ســالن های ســینما، استخرها و 
رستوران ها با 40 درصد ظرفیت

وی همچنیــن در مــورد وضعیــت اماکنــی که 
مــردم در آن تجمــع می کنند مثل ســالن های 
ســینما و تئاتر و ... گفت: ما باید با کرونا زندگی 

کنیم و شــیوه زندگی خود را تغییر دهیم، بر این 
اســاس باید پروتکل هــای بهداشــتی را رعایت 
کنیم چون شــاید با تعطیلی کاری از پیش نرود. 
در این جلســه نیز قرار بر این شــد که سالن های 
نمایش ســینما و تئاتر و اماکنی مثل رستوران ها 
و استخرها در شهرســتان های قرمز با ۴۰ درصد 
و در شهرستان های نارنجی با ۶۰ درصد ظرفیت 

فعالیت کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به 
ابالغ محدودیت های هوشمند از قبل و تأکید بر 
اجرای آن، گفت: برای ســفرهای درون شهری و 
برون شهری همان پروتکل های ابالغ شده قبلی 

با نظارت بیشتری اجرا می شود.  
وی با بیــان اینکه موضــوع محدودیــت تردد در 
جلســه ســتاد اســتانی مدیریت کرونــا مطرح 
نشــد، خاطرنشــان کرد: هنــوز ازنظــر آماری 
ثابت نشــده که محدودیت های تــردد تأثیرگذار 
باشــد. ضمــن اینکــه فعــال دســتورالعمل ما 
محدودیت های هوشــمندی اســت که از طرف 
وزارت کشــور ابــالغ شــده و بــر اســاس آن کار 
می کنیــم و هیچ چیزی اضافــه بــر آن نخواهد 
بود. در مــورد ایــن محدودیت هــا، کمیته های 
علمی و فنی در ســتاد ملی کرونا  بررســی الزم و 
 تصمیم گیری می کنند و به همه استان ها ابالغ

 می شود. 
شــیرانی در خاتمه با بیان اینکــه این پیک کرونا 
چند هفته طول می کشــد، گفــت: در تمام دنیا 
بعد از چند هفته پیک فروکش کــرد، اما ما هنوز 
داخل پیک هســتیم و تا چند هفتــه آینده مردم 
باید مراقب باشــند تا بتوانیم با همکاری مردم و 
برنامه ریزی دســتگاه های مربوطه به سالمت از 

این مرحله عبور کنیم.

خبر

رئیــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان 
گفت:کمیته های تخصصی پیرامون موضوعات 
مبتالبه دســتگاه قضایی با حضور نخبگانی از 

حوزه و دانشگاه تشکیل می شود. 
حجت االســالم و المســلمین جعفری گفت: 
تشــکیل هیأت های اندیشــه ورز در دســتگاه 
قضایی و دادگســتری ها یــک ضــرورت و نیاز 
است، در ســایر قوا با عناوین مختلف دیگر این 
هیأت ها وجود داشــته و دارد که در طی سالیان 
اخیر بــا تأکیــد مقام معظــم رهبــری مبنی بر 
مردم داری و رابطــه هر چه نزدیکتر بــا مردم، با 
اســتفاده از خرد جمعی صاحبنظران در قالب 
این هیأت ها هر چه بهتر و بیشــتر بــر این امور و 
 اهداف عالی آن جامه عمل پوشانده شده است.
به گفته او بایــد اول با تــالش در جهت انقالبی 
نمــودن فعالیت هــا و حرکت هــا متناســب با 
گام دوم انقــالب و دوم در رابطه بــا عدالت باید 
با برطــرف نمــودن ضعف هــای ســاختاری و 
زیربنایی به نقطــه قابل قبول برســیم و حرکت 

در مســیر حق و عدالت از ســوی مســؤوالن در 
 برنامه ریزی ها و تصمیم سازی ها معطوف گردد.

 مقرر شــد جلســات هیأت به صورت مستمر و 
منظم تشــکیل شــود و کمیته های تخصصی 
پیرامــون موضوعات مبتالبه دســتگاه قضایی 
با ضرورت دســته بندی و با حضور نخبگانی از 
حوزه و دانشگاه و سایر اقشــار نخبه جامعه نیز 

تشکیل شود.

خبرخبر

افزایش 25 درصدی میانگین بارندگی 
در اصفهان نسبت به سال گذشته 

تشکیل کمیته های تخصصی در 
دادگستری اصفهان 

مدیــرکل هواشناســی اســتان اصفهــان گفت: 
میانگین بارندگی اســتان از ابتدای ســال زراعی 
جاری تاکنون نســبت به سال گذشــته ۲۵ درصد 
افزایش داشــته اســت.  حمیدرضا خورشــیدی 
گفت: میانگین بارش دراستان اصفهان از ابتدای 
سال زراعی جاری یعنی از اول مهر گذشته تاکنون 
 در اســتان ۹۳.۴۵ میلی متر گزارش شــده است.
میانگیــن بارندگــی در اســتان در مــدت مشــابه 
ســال گذشــته ۷۷.۴۷ میلی متر و در دوره آماری 
 بلندمــدت ۱۰۲.۱۲ میلی متــر بــوده اســت.

میانگین بارندگی امســال استان نســبت به دوره 
بلندمــدت )دوره ۳۰ ســاله( ۱۰۲.۱۲ میلی متــر 
 بوده که هشــت درصد کاهش را نشــان می دهد.
به گفته او در ســال زراعی جاری تاکنــون در میان 
شهر های استان بیشــترین میزان بارندگی را شهر 
ســمیرم با ۲۸۲ میلی متر و شــهر خوروبیابانک با 
 ۸.۹ میلی متر کمترین میزان بارش را داشته است.

بیشــترین میزان افزایش بارندگی نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته را شــهر گلپایگان با ۱۴۴.۶ 

درصد و شــهر خوروبیابانــک نیز بــا ۷۱.۴ درصد 
کاهــش بارندگــی، بیشــترین میــزان کاهــش 
 بــارش را در میان شــهر های اســتان داشــته اند.
خورشــیدی می گوید تمام شهرستان های استان 
جز اصفهان، نایین، میمــه، مورچه خورت، کبوتر 
آباد، فــرودگاه شــهید بهشــتی و خــور و بیابانک 
در ســال زراعی جاری نســبت به ســال گذشته و 
 دوره آمــاری مزبور افزایــش بارندگی داشــته اند.

مدیــرکل هواشناســی اســتان اصفهــان گفت: 
در ایســتگاه اصفهان نیــز در ســال زراعی جاری 
تاکنــون ۳۷.۷ میلی متــر بــاران باریــده کــه این 
میــزان نســبت بــه مــدت مشــابه دوره آمــاری 
بلندمــدت ۳۶.۱ درصــد و نســبت بــه ســال 
 گذشــته ۱۹.۸ درصــد کاهــش داشــته اســت.

شــروع  هرســال  مهــر  اول  از  زراعــی  ســال 
 می شــود و تا ۳۱ شــهریور ســال بعد ادامــه دارد.

میانگین بارندگی یک سال زراعی کامل در استان 
اصفهــان ۱۹۷.۳۴ میلی متــر و در کشــور ۲۴۰ 

میلی متر است.

معاون مشارکت های کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

معاون توسعه مشــارکت های 
کمیتــه امــداد امــام اســتان 
اصفهــان گفت: رســیدگی به 
مشکالت و شناسایی نیازمندان به دست معتمدان 
محلی با نظارت این نهاد به ۲۰ مرکز جدید افتتاح 
شده، ســپرده می شود. مردمی شــدن خدمات 
کمیته امــداد و محله محور شــدن این خدمات، 
یکی از اهداف مهم راه انــدازی مراکز نیکوکاری 
است.حمیدرضا طاهری در مراســم افتتاح ۲۰ 
مرکز نیکوکاری در اســتان اصفهان، با اشــاره به 

اینکه کیفی ســازی خدمات در مراکز نیکوکاری 
در سال ۱۴۰۱ از مهم ترین برنامه ها است، اظهار 
کرد: رسیدگی به مشکالت و شناسایی نیازمندان 
به دست معتمدان محلی با نظارت این نهاد به ۲۰ 
مرکز جدید افتتاح شده، امروز سپرده می شود.وی 
افزود: تاکنون ۱۳۱ مرکز تخصصی در حوزه های 
مختلف در حال فعالیت بوده اســت و هم اکنون 
نیز شش مرکز جدید به صورت تخصصی در حوزه 
درمان، زکات و امور فرهنگی فعالیت خود را شروع 

خواهند کرد.

معاون توســعه مشــارکت های کمیته امداد امام 
خمینی )ره( اســتان اصفهان با تاکیــد بر اینکه 
مردمی شدن خدمات کمیته امداد و محله محور 
شدن این خدمات، یکی از اهداف مهم راه اندازی 
مراکز نیکوکاری اســت، خاطرنشان کرد: فراهم 
کــردن هرچه بیشــتر ظرفیــت ارائــه خدمت به 
مددجویــان و نیازمنــدان محالت و اســتفاده از 

ظرفیت خیران از مهم ترین اقداماتی است که با 
راه اندازی مراکز نیکوکاری، مسیر خدمت رسانی 

را مرتفع تر می کند.
همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر در ارتباطی از 
طریق ویدئو کنفرانــس، ۴۳۰ مرکز نیکوکاری در 
کشور افتتاح شد که از این تعداد ۲۰ مرکز مربوط 

به استان اصفهان بود.

خبر

 افتتاح 20 مرکز جدید نیکوکاری
 در اصفهان

استاندار اصفهان: 

باید از تعطیلی های فراگیر پرهیز شود 

مدیر نمایندگی سـتاد دیه اسـتان اصفهان از 
آزادی ماهانـه ۶۰ بدهکار مالی یـا محکوم به 
پرداخت دیه )حوادث کارگاهـی یا تصادفات 

رانندگی( خبر داد.
 اسـدالله گرجـی زاده گفـت: سـتاد دیـه بـا 
توجه بـه آمار بـاالی زندانیان جرایـم غیرعمد 
اسـتان اصفهـان در ایـام اللـه دهـه فجـر بـا 
پویـش »هـر روز آزادی ده زندانـی غیرعمـد« 
در تالش اسـت تـا در آسـتانه سـال نـو بخش 
قابـل توجهـی از محکومـان واجـد شـرایط 
را از بنـد اسـتخالص داده و بـه آغـوش گـرم 
خانواده بازگرداند که این تالش شـبانه روزی 
همـکاران و مددکاران زنـدان افزون بـر برنامه 
ماهانـه ایـن مجموعـه اسـت کـه نسـبت بـه 
شناسـایی، تحقیـق و آزادی ۶۰ زندانـی 

غیرعمـد اقـدام می نمایـد. 
او گفـت: زندانیـان نیازمنـدی کـه بیشـتر بر 
حسـب نواسـانات بـازار اقتصادی یـا افزایش 
تـورم و مشـکالت سـاده معیشـتی پای شـان 
به زنـدان بـاز شـده و هیچ سـابقه کیفـری در 

پرونـده ندارنـد.
بـه گفتـه مدیـر نمایندگـی سـتاد دیه اسـتان 
اصفهـان: علی رغـم عملکـرد مطلـوب نهـاد 

حمایتـی سـتاد دیـه از محکومـان جرایـم 
۱۰۵۲ زندانـی  غیرعمـد، امـا هم اکنـون 
غیرعمد در سـطح اسـتان فرهنگی اصفهان 
تحمـل حبـس می کننـد. از ابتـدای امسـال 
تـا کنـون ۶۱۸ محکـوم مالـی و بدهـکار دیـه 
ناشـی از حوادث کارگاهی یا سوانح رانندگی 
از بنـد رهایـی یافته انـد و ایـن تالش هـا برای 
کاهـش حداکثـری محبوسـان فعلـی ادامـه 

دارد.
گرجـی زاده مـی گویـد: بیشـترین افـرادی 
کـه در شـمار مددجویان سـتاد دیـه اصفهان 
تعریـف شـده و بـرای آن هـا پرونـده تنظیـم 
گردیـده آن دسـته از زندانیـان هسـتند کـه 
بـه دلیـل محکومیـت مالـی ناشـی از صـدور 
چـک، سـفته یـا تعهـد مهریـه و نفقـه گرفتـار 

بنـد شـده اند.
او گفت: ۱۵ نفـر از زندانیان جرایـم غیرعمد 
زنـان هسـتند. بـا وجـود اولویتـی کـه سـتاد 
دیـه در آزادی زنـان، بیمـاران، سـالمندان و 
جانبـازان دارد و همـواره در قالـب طرح هـا و 
پویش هـای ویـژه چـه در مناسـبت های ملی 
و چـه اعیـاد و ایـام مذهبی نسـبت بـه آزادی 

آن هـا اقـدام نمـوده.

آزادی ماهانه ۶۰ زندانی غیرعمد در اصفهان
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ضـرورت توجـه بـه کارکـرد و تأثیـر 
موسـیقی بـر روی ناخـودآگاه

بهرنـگ کوفگـر یکـی از آدم هـای 
مثال زدنی است؛ »هنر درمانگر« و »خالق طرح بنا و 
نوا« که هرجمله اش ما را مشـتاق به شنیدن ادامه آن 
می کند و باید فقط و فقط گوش کرد و دل سـپرد تا به 
این باور رسید که هنوزهم میان هیاهوی سکه و دالر، 
هسـتند آدم هایی که دل در گروی عشـق نهاده اند. 

تجربـه هنردرمانـی بهرنـگ کوفگـر نخسـتین بار 
سال ها قبل در آسایشگاه شهید مطهری اصفهان و 
با نواختن سـه تار برای جانبـازان این مرکز آغاز شـد و 
همچنان با حضور در بیمارستان ها و مراکز مختلفی 
مانند بیمارستان امید، کودکان دیالیزی بیمارستان 
امـام حسـین )ع(، بیمارسـتان فارابی، مرکز آسـیب 
نخاعی، کانون اصالح و تربیـت، مرکز بیماران مبتال 
بـه ایـدز نـواب و مراکـز ویـژه کـودکان کار و بچه هـای 
افغانسـتان در دو مرکـز مهـر زنـده رود و طلـوع مهـر و 
دوسـتی و همچنین مرکـز مهر پویـان اندیشـه ادامه 
دارد. گـروه موسـیقی »پیـام هنـر« حاصـل حضـور 
بهرنـگ کوفگـر در این مراکـز و آمـوزش موسـیقی با 
کـودکان و نوجوانانـی اسـت کـه موسـیقی را از آغـاز 
با حضـور و همراهـی بی دریـغ او آموختنـد و صدای 
سـاز و شعرخوانی شـان امیـد بـه زندگـی را در آن هـا 

پرورانـده اسـت.
اما اعجاز موسیقی بهرنگ کوفگر در بناهای تاریخی 
نیـز بـا نواختـن تنهـا چنـد ثانیـه آواز بیـات تـرک در 
چهل سـتون آغاز شـد و بـه این مهـم دسـت یافت که 
هر بنای تاریخی حس موسـیقی خاص خود را دارد. 
از دیدگاه وی رکیب خانه ویژه آواز بیات اصفهان است 
و دسـتگاه شـور را بایـد در اتـاق موسـیقی عالی قاپـو 
اصفهـان نواخـت، حمـام علی قلی آغـا ویـژه آواز 
ابوعطا، چهل سـتون آواز بیات ترک و هشت بهشـت 
مختـص اجـرای ماهـور و راسـت پنج گاه اسـت. 
صدای سـاز کوفگر از مجموعه کاخ گلسـتان تا همه 

خانه هـای تاریخـی کاشـان صدایی آشناسـت.
آنچه می خوانید گفت وگویی با بهرنـگ کوفگر، هنر 
درمانگـر »در حـوزه تأثیر بـر آسـیب های اجتماعی و 
بیماری های خـاص« و »خالق طرح بنا و نوا« اسـت.
   فعالیت در مراکز درمانی و بناهای تاریخی را از 

کجا شروع کردید؟
نوازندگـی را از سـال ۱۳۶۴ شـروع کـردم. بـا شـروع 
فعالیتم، ایده بداهه نـوازی در معماری های قدیمی 
و اجرای موسیقی دستگاهی در مکان های تاریخی 
و هنـر درمانـی بـه ذهنم رسـید که هـدف مـن از هنر 
درمانی، تأثیـر هنر بر آسـیب های اجتماعی اسـت.

     هنر درمانی را از کجا شروع کردید؟
بـرای نخسـتین بـار هنـر درمانـی را بـا جانبـازان 
آسایشـگاه شـهید مطهـری اصفهان شـروع کـردم. 
یک روز اتفاقی از کنار این آسایشـگاه عبور می کردم 
و به ذهنم رسـید این موضوع را بپرسم که آیا می توانم 
در آن آسایشـگاه بـرای جانبـازان سـاز بزنـم یـا خیر. 
نگهبـان آنجـا درحالی کـه تعجـب کـرده بـود بـه من 
گفت صبح روز بعـد دوبـاره به آنجـا بـروم و تأکید کرد 
که سـاعت ۱۰ آنجا باشـم تا جانبـازان بیدار باشـند. 
روز بعد به آسایشـگاه رفتم و اجـازه دادند تا وارد شـوم 
و سـاز بزنم و به من گفتند که در میـان آن ها جانبازی 
هفتاد درصد به نام شـهرام اسـت که عالقه بسـیاری 
به موسـیقی دارد. وقتی به دیدن شـهرام رفتم، از زیر 
تخت خود یک سه تار درآورد و به من نشـان داد، برای 
من بسـیار تعجب آور و جای تأسـف بـود که بـا این که 
شـرایط جسـمی او مشـخص بود اما یـک سـه تار را با 
قیمت چند برابر به او فروخته بودند! شـهرام مدت ها 

در انتظـار کسـی بـود کـه سـه تار زدن را بـه او آموزش 
دهـد و این موضـوع نشـان دهنده عالقه بسـیار او به 

نواختـن سـاز بود.
کار کـردن در آنجـا و دیـدن درد جانبازانـی کـه گاه 
شـیمیایی و گاه ناتوان از حرکت بودند بسیار سخت 
بـود. از همان روزی که به آسایشـگاه رفتـم رفاقتی به 
فاصله یک سال و نیم میان من و جانبازان آسایشگاه 
شـکل گرفت، اما پس از آن به دلیل حساسـیت های 
فراوان نسـبت به موسـیقی مجبور شـدم کـه دیگر به 
آن آسایشـگاه نروم چراکه در آن زمان، نگاه حکومت 
به سـاز و موسـیقی مانند زمان حـال نبـود. آن موقع 
نه مجـوزی داشـتم و نه اسـم و رسـمی و کسـی از من 

پشـتیبانی نمی کرد.
   چرا تصمیـم گرفتید برای قشـر آسـیب دیده 

جامعـه بنوازید؟
بعـد از آسایشـگاه جانبـازان شـهید مطهـری بـه 
مرکـز آسـیب های نخاعـی در چهـارراه فلسـطین 
اصفهان رفتم. آن موقع جوان بودم و دوسـت داشتم 
حمایـت شـوم و روبـه رو شـدن بـا بی تفاوتـی مـردم 
من را فرسـایش مـی داد. حـدود ۱۰ سـال در زندان، 
کانـون اصـالح و تربیـت، در میـان کارتن خواب هـا و 
اقشـار فراموش شـده در جامعـه، سـاز زدم امـا مـردم 
فعالیت هـای مـن را بـه رسـمیت نمی شـناختند؛ تا 

اینکه بـه این نتیجه رسـیدم که بایـد فـداکاری کنم و 
اگر بخواهم منتظر برآورده شدن حق و حقوقم باشم 

به جایـی نخواهـم رسـید.
تأثیر موسـیقی میـان آدم هایی کـه از زندگی خسـته 
شـده و بـه انتهـای خـط رسـیده اند بـرای من یـادآور 
قـدرت هنـر موسـیقی اسـت. آن ۲۰ دقیقـه یـا 
نیم سـاعتی کـه بـرای بیمـاران، کارتن خواب هـا، 
جانبـازان و معلـوالن و قشـر آسـیب دیده جامعـه 
می نـوازم، می دانـم مخاطب مـن حـس می کند که 

انسـانیت هنـوز نمـرده اسـت.
   ایده نواختن سـاز در بناهـای تاریخی چگونه 

به ذهنتان رسـید؟
مـا زندگـی خوبـی داشـتیم امـا بـا درگیـری پـدرم به 
بیمـاری، سـخت شـد. مـن آن زمـان به عنـوان یـک 
فرزند ۱۶ ساله فشار زیادی را تحمل می کردم. محل 
زندگی ما در چهـارراه مصدق بود. یـک روز که در فکر 
بـودم و از مدرسـه به خانـه برمی گشـتم، بـه نزدیکی 
دروازه دولـت رسـیدم و بلیـت گرفتـم تا چهل سـتون 

را ببینم.
چهل سـتون بـا آن درختـان سـبز و بلنـد و باغـی 
پرعظمـت و بی نظیـر، انـرژی مثبـت خیلـی باالیـی 
دارد. با دیدن چهل ستون مشکالتم را برای لحظه ای 
فرامـوش کـردم و به ایـن فکـر کردم کـه چقـدر جای 
نواختن ساز در آنجا خالی است. همان موقع به خانه 
برگشتم و سـه تارم را برداشـتم و دوباره به چهل ستون 
رفتم و در سرای کاخ فقط در حد سه ثانیه چند نت در 
آواز بیات تـرک نواختم، آن چنان صدای سـاز پیچید 
که هنوز بعد از ۲۲ سـال همان صدا را به خاطـر دارم.
دوسـتانم مـن را به مهنـدس قیومیـان، معـاون وقت 
میـراث فرهنگـی اسـتان اصفهـان معرفـی کردنـد و 
نـزد او رفتـم و گفتـم کـه بناهـای تاریخـی سرشـار از 
صـدای سـاز و موسـیقی اسـت و فقط بـه ترجمـه ما 
نیـاز دارد. بـه دنبـال درخواسـت مـن، آقـای قیومی 
اجـازه داد تـا در خانـه شهشـهان یـا همـان خانـه 
قزوینی هـا قطعـه ای را بنـوازم تـا حرفـم ثابت شـود. 
سپس از سـوی قیومیان مجوز نواختن من در حدود 
شـش یـا هفـت بنـای تاریخـی اصفهـان صادر شـد 
 و آن لحظـه بـرای مـن بـه یکـی از مهم تریـن لحظات

 عمرم تبدیل شد.

نمایـش رادیویـی »طلـوع« که بـر اسـاس زندگی 
مقام معظم رهبری سـاخته شـده اسـت، از رادیو 

نمایـش بـه روی آنتن مـی رود.
بـه نقـل از روابـط عمومـی رادیـو نمایـش، روایـت 
نمایشـِی فرازهایـی از مقاطـع سـنی کودکـی و 
علـی  سـید  آیت اللـه  حضـرت  نوجوانـی 
حسینی خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی 
)مدظله العالـی( در قالـب نمایـش رادیویـی 
»طلـوع« به مناسـبت ایـام دهه فجـر و در آسـتانه 
بیسـت ودوم بهمـن، از رادیـو نمایـش پخـش 

. د می شـو
شـهریار زمانـی، نویسـنده نمایـش رادیویـی 
»طلـوع«در توضیح ایـن نمایش گفـت: نگارش 
»طلوع« با پیشنهاد محسن سوهانی، مدیر رادیو 
نمایش آغاز شـد و ایده کار به تدریج شـکل گرفت 
و ابعاد متن با توجه به حساسـیت سـوژه، وسعت 

و گسـتردگی موضـوع تنظیم شـد.
وی خاطرنشان کرد: انتخاب بستر تاریخی برای 
روایـت، ابتکار خـودم بـود چراکه تولـد و نوجوانی 

رهبـر انقـالب همزمـان بـا مقاطـع حسـاس و 
سرنوشت سـازی از تاریـخ معاصـر ایـران اسـت. 
اولویـت کار اتقـان و صحـت روایـت و تأکیـد بـر 
مسـتند بـودن متـن بـود، امـا از تخیـل نیز بـرای 
نمایشـی شـدن متن و باور پذیر شـدن بهره بردم.

زمانـی تأکیـد بـر شـعاری نبـودن و نپرداختـن 
مسـتقیم بـه سـوژه را از دیگـر اولویت هـای کار 

دانسـت.
ایـن نویسـنده رادیویـی گفـت: از کتـاب »شـرح 
اسـم « به عنوان منبعی برای نگارش این نمایش 
رادیویـی بهـره بـردم و در خاتمـه الزم می دانـم از 
تنظیم گـر متن کـه نقـش بسـزایی در غنـای اثر و 

دراماتیـزه کـردن روایت داشـتند تشـکر کنم.
نویسـندگی  بـه  »طلـوع«  رادیویـی  نمایـش 
شـهریار زمانـی، کارگردانـی بهـرام سـروری نژاد، 
تهیه کنندگی فرشـاد آذرنیـا، صدابـرداری مجید 
آینه و افکتـوری محمدرضـا قبادی فر تهیه شـده 
اسـت. نوشـین حسـن زاده، مونـا صفـی، احمد 
هاشـمی، مجتبی طباطبایـی، پریسـا مقتدی، 
محسـن بهرامـی، شـیما جان قربـان، راضیـه 
مومیوند، مهدی نمینی مقدم، بهـرام ابراهیمی، 
مجید حمزه، بهرام سروری نژاد، امین بختیاری، 
بهادر ابراهیمی، محمدرضا قلمبر و فریبا طاهری 
از هنرمندانی هسـتند که بـه ایفای نقـش در این 

نمایـش رادیویـی پرداخته انـد.
»طلـوع« پنج شـنبه _بیسـت ویکم بهمن مـاه_ 
سـاعت ۲۱ از رادیو نمایـش پخش می شـود و روز 
جمعه _بیسـت ودوم بهمن ماه_ سـاعت ۸ صبح 

تکـرار خواهد شـد.

 پخش نمایش رادیویی با موضوع زندگی
 مقام معظم رهبری

تعریف کتابواره برای 
مناسبت های مختلف

رئیس اداره امور کتابخانه ها و سالن های 
مطالعه شهرداری اصفهان گفت: کتابواره 
اصفهان به  مناسبت هفته اصفهان، کتابواره 
نوروز به  مناسبت عید نوروز، کتابواره رمضان 
به  مناسبت ماه رمضان، از دیگر برنامه های 

آینده کتابواره خانواده و کودک است.
مرضیه اربابان با بیان اینکه برنامه “کتابواره 
امور  اداره  سوی  از  کودک"  و  خانواده 
کتابخانه ها و سالن های مطالعه شهرداری 
و با همکاری اداره فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری منطقه ۱۵ برگزار می شود، 
اظهار کرد: کتابواره، سمبلی برای اداره 
کتابخانه ها است که در مناسبت های مختلف 
به شکل های گوناگون برای خانواده ها و 

فرزندان اجرا می شود.
وی افزود: برنامه “کتابواره خانواده و کودک" 
به صورت بستن پازل های بازی بین پدر و 
مادر با کودک و نوجوان انجام می شود که در 
کنار پازلی که والدین و فرزندان آن ها کنار هم 
خواهند چید خانواده ها می توانند داستان، 
نقاشی و یا دیگر آثار هنری فرهنگی خود را نیز 

به دبیرخانه کتابواره ارسال کنند.
رئیس اداره امور کتابخانه ها و سالن های 
مطالعه شهرداری اصفهان بابیان اینکه 
برنامه “کتابواره خانواده و کودک" در دو 
بخش برگزار می شود و بعد از داوری به آثار 
برتر جوایزی اهدا خواهدشد، ادامه داد: 
محور اصلی “کتابواره خانواده و کودک" 
ارتباط بین خانواده ها، نسبت والدین و 
فرزندان، پازل بازی که توسط آن ها چیده 
می شود، نوع نوشتن بین کودکان و والدین 
کتابخوانی و  کتاب  ترویج  همچنین   و 

 است.

خبر ضرورت توجه به کارکرد و تأثیر موسیقی مستند
بر روی ناخودآگاه

آگهی

گفتگو

مسـتند »آب، بـاد، خـاک، نـان« بـه کارگردانـی 
مهـدی زمانپـور کیاسـری بـه هفدهمیـن دوره 
جشـنواره فیلم های کـودکان سـیاتل آمریـکا راه 
یافت.مستند ۲۵ دقیقه ای »آب، باد، خاک، نان« 
که تولیـد آن بیش از یک سـال زمـان بـرده روایتی 
خـوش آب و رنـگ و لطیـف از زندگـی ابوالفضل و 
ستایش، دو کودک فهرجی است که در پیچ و تاب 

سرنوشـت، زندگی متفاوتـی را تجربـه می کنند.
ایـن فیلـم مسـتند کـه پیـش از ایـن تقدیـر ویـژه 
هیئت داوران بخش کـودک و نوجوان جشـنواره 
ایدفـا هلنـد را دریافـت کـرده بـود و در جشـنواره 
جیهالوا چک نیز حضـور داشـت، به هفدهمین 
دوره جشـنواره فیلم های کودکان سـیاتل آمریکا 

راه یافـت.

مستند »آب، باد، خاک، نان« به جشنواره کودک 
سیاتل راه یافت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود قسمتی از امالک بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل به 
علت عدم حضور مالک، تاکنون به عمل نیامده، لذا باتوجه به دستور اخیر 
ماده ۱۵ قانون ثبت و طبق تقاضای مالکین ذیل، تحدید حدود اختصاصی 
امالک مرقوم در تاریخهای تعیین شده در ساعت ۸ صبح شروع و انجام 
خواهد شد و درصورت مصادف با روز تعطیل عملیات تحدیدی به روز بعد 

موکول خواهد شد.
امالک و ابنیه بخش ۳ آران و بیدگل

شماره های فرعی از پالک ۱۱۲ اصلی واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل
۲۴۳ فرعی: آقای علی محمد دهقانی آرانی به شناسنامه شماره ۱۵۹ 
کدملی ۶۱۹۹۶۰۲۸۳۸ فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت ۱۹۱ مترمربع مفروز و مجزی از ۳ فرعی
شماره های فرعی از پالک ۵۶۶ اصلی واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل

۱۶ فرعی: آقای مهدی باللی بیدگلی به شناسنامه شماره ۱۳۹ کدملی 
۶۱۹۹۶۰۰۷۹۷ فرزند ماشااله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

۴۶۵ مترمربع مفروز و مجزی از ۴ الی ۱۵ فرعی و قسمتی از مشاعات
۱۷ فرعی: آقای مهدی باللی بیدگلی به شناسنامه شماره ۱۳۹ کدملی 
۶۱۹۹۶۰۰۷۹۷ فرزند ماشااله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
۳۹۸ مترمربع مفروز و مجزی از ۵۶۶ اصلی و ۱ و ۳ فرعی و قسمتی از 

مشاعات
شماره های فرعی از پالک ۲۶۳۸ اصلی واقع در احمدآباد بخش سه آران 

و بیدگل
۳۵۵۶ فرعی: آقای سجاد جهان فرد به شناسنامه شماره ۱۲۵۰۰۹۸۴۸۳ 
کدملی ۱۲۵۰۰۹۸۴۸۳ فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت ۲۰۲.۲۵ مترمربع مفروز و مجزی از ۲۶ فرعی
۳۵۵۷ فرعی: آقای امیرحسین عابری آرانی به شناسنامه شماره ۴۴۷ 
کدملی ۶۱۹۹۶۹۹۲۹۷ فرزند رضا و خانم ام البنین جعفرزاده آرانی به 
شناسنامه شماره ۸۳ کدملی ۶۱۹۹۷۰۷۶۳۱ فرزند علی )بالمناصفه(، 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۷۴.۵۰ مترمربع
شماره های فرعی از پالک ۲۶۴۰ اصلی واقع در آراندشت بخش سه آران 

و بیدگل
۲۱۵۳ فرعی: آقای عباس خدمتی بیدگلی به شناسنامه شماره ۹۳۴۳ 
کدملی ۶۱۹۹۲۵۵۷۳۹ فرزند علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت ۵۸.۹۰ مترمربع مفروز و مجزی از ۳۷۶ فرعی
۱۴۰۰/۱۲/۱۴

به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳۰ )سی( روز 
پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ - رییس اداره ثبت اسناد 

و امالک آران و بیدگل حامد فکریان آرانی - ۱۲۷۱۰۶۶ / م الف  

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۸۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 
خانم خاتون جان محمدی خشوئی به شناسنامه شماره ۸ کدملی 
۶۲۰۹۸۵۲۳۶۱ صادره از باغبهادران فرزند شاه کرم بصورت ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت ۲۴۰/۱۵ مترمربع از پالک ۱۳۹۰۰ اصلی 
واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری 
برابر قباله مع الواسطه از مالکیت محمود صرامی موضوع سند انتقال 

۱۱۴۸۳، ۳۵/۳/۳ دفتر ۶۵ اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی 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: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

موسوی – ۱۲۶۵۲۴۱ / م الف

آگهی اباغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات 
مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 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 ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۵۸۶۳ مورخ 
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ مجید طهماسبی فرزند رحیم بشماره شناسنامه ۳۸۲۰ 
صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۸۸۲۴۵۵۱۳ در ۱/۸۰۱ سهم مشاع 
از ۱۶۴ سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین 
پالک ۲۸۶۴ فرعی از اصلی ۱ واقع در بخش ۱۸ ثبت اصفهان به مساحت 
۱۵۹/۹۸ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۱۱/۰۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ – رییس اداره 

ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان – ۱۲۶۵۲۴۸ / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۴۷۸۳ 
مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ خانم رضوان یزدانی نجف آبادی فرزند نعمت اله 
نسبت به سه دانگ مشاع و آقای مجید حجتی فرزند اسمعیل نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۴۷/۱۱ مترمربع قسمتی 

از پالک شماره ۸۲۰  اصلی واقع در قطعه ۱۰ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک 
اصفهان متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۱۱/۰۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ - حجت اله کاظم 
زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسی – ۱۲۶۴۸۷۴ / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۳۴۳۰ مورخه 
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ خانم زهرا حجتی فرزند اسمعیل ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت ۹۱/۸۹ مترمربع قسمتی از پالک شماره ۱۳۰ اصلی واقع در قطعه 
۱۰ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان  متقاضی طبق سند رسمی شماره 
۴۷۱۸۶، ۹۰/۰۵/۱۳ دفترخانه ۴۲ نجف آباد  مالک رسمی  مشاعی می 
باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۶۴۸۶۴/ م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۷۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ خانم 
مهین شکرانی فر به شناسنامه شماره ۷۷۶ کدملی ۱۲۸۵۵۰۷۶۱۴ صادره 
اصفهان فرزند رضا بصورت ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۲۲/۶۳ 
مترمربع از پالک شماره ۴ فرعی از ۱۵۱۸۲ اصلی واقع در اصفهان بخش 
۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالک رسمی عبدالکریم امین 
الرعایا موضوع سند انتقال ۵۰۶۳۳ مورخ ۶۲/۵/۱۲ دفتر ۸۲ اصفهان 
خریداری برابر قباله عادی مع الواسطه به متقاضی واگذار گردید. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک 

شمال اصفهان موسوی – ۱۲۶۵۰۷۶ / م الف

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

نامه:  ارسال  تاریخ   ،۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۱۹۰۰۱۸۵۵ نامه:  شماره 
۱۴۰۰/۱۰/۲۶، مفاد آرا هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک دهاقان که دراجرای ماده ۱ قانون و ماده ۸ آیین نامه صادر گردیده 
است و دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز ازطریق روزنامه 
کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور 
اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق آگهی در محل تا دو 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 ارایه 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۹۰۰۰۵۳۱، ۱۴۰۰/۸/۳۰ 
آقای حسین محمدی فرزند محسن در سی و هفت حبه و پنج هفتم حبه 
مشاع از ۷۲ حبه ششدانگ یک قطعه زمین محصور با ساختمان موجود در 
آن به مساحت ۶۷۲/۵۹ مترمربع پالک b۷۷ فرعی از ۱۳۰ اصلی واقع در 
مزرعه نجف آباد دهاقان انتقال رسمی ۳۳۰ سهم مشاع از ۱۰۰۰ سهم یک 
جریب از سه جریب و سیزده-هفدهم جریب از کل ۳۲ جریب ملک ششدانگ 
پالک فوق موضوع سند شماره ۳۷۷۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲ دفتر ۵۹ 
دهاقان ملکی حسین محمدی فرزند محسن صادر گردیده است. تاریخ 
انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ 

- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دهاقان – ۱۲۶۵۱۷۳ / م الف

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

نامه:  ارسال  تاریخ   ،۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۱۹۰۰۱۸۵۳ نامه:  شماره 
۱۴۰۰/۱۰/۲۶، مفاد آرا هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک دهاقان که دراجرای ماده ۱ قانون و ماده ۸ آیین نامه صادر گردیده 
است و دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز ازطریق روزنامه 
کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور 
اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق آگهی در محل تا دو 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 ارایه 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۹۰۰۰۵۳۵، ۱۴۰۰/۸/۳۰ 
آقای احسان محمودی فرزند آیت اله نسبت به بیست و دو حبه و شش-هفتم 
حبه مشاع از ۷۲ حبه ششدانگ یک قطعه زمین محصور با ساختمان موجود 
در آن به مساحت ۶۷۲/۵۹ مترمربع پالک ۷۷ فرعی از ۱۳۰ اصلی واقع در 
مزرعه نجف آباد دهاقان انتقال موروثی ازطرف ایت اله محمودی دهاقانی 
فرزند نعمت اله مالک سیصد سهم مشاع از ۱۰۰۰ سهم یک جریب از سه 
جریب و سیزده-هفدهم جریب از کل ۳۲ جریب ملک از ششدانگ پالک 
فوق موضوع سند شماره ۱۱۲۷۶۶ مورخ ۱۳۷۲/۸/۱۰ دفتر سه شهرضا 

صادر گردیده است. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ - اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دهاقان 

– ۱۲۶۵۱۸۹ / م الف
آگهی مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان
نامه:  ارسال  تاریخ   ،۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۹۰۰۱۸۵۲ نامه:  شماره 
۱۴۰۰/۱۰/۲۶، مفاد آرا هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک دهاقان که دراجرای ماده ۱ قانون و ماده ۸ آیین نامه صادر گردیده 
است و دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز ازطریق روزنامه 
کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور 
اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق آگهی در محل تا دو 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 ارایه 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۹۰۰۰۵۳۴، ۱۴۰۰/۸/۳۰ 
خانم الهام محمودی فرزند آیت اله تمامت یازده حبه و سه-هفتم حبه مشاع 
از ۷۲ حبه ششدانگ یک قطعه زمین محصور با ساختمان موجود در آن به 
مساحت ۶۷۲/۵۹ مترمربع پالک ۷۷ فرعی از ۱۳۰ اصلی واقع در مزرعه 
نجف آباد دهاقان انتقال موروثی ازطرف ایت اله محمودی دهاقانی فرزند 
نعمت اله مالک سیصد سهم مشاع از ۱۰۰۰ سهم یک جریب از سه جریب 
و سیزده-هفدهم جریب از کل ۳۲ جریب ملک ششدانگ پالک فوق 
موضوع سند شماره ۱۱۲۷۶۶ مورخ ۱۳۷۲/۸/۱۰ دفتر سه شهرضا 
صادر گردیده است. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ - اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دهاقان 

– ۱۲۶۵۲۱۱ / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۴۷۰۳ 
مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ آقای بهروز کریمی فرزند اله یار نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه  به مساحت ۲۴/۹۳ مترمربع قسمتی از پالک ۱ فرعی از 
۵۳۷ اصلی واقع در قطعه ۱۰ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی 
مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ - حجت اله کاظم زاده اردستانی 
سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی 

- ۱۲۶۴۷۱۸/ م الف



سال پنجم - شماره 61349
چهارشنبه  2۰  بهمن 14۰۰ - 7 رجب 1443

ورزشورزش 9 فوریه     2۰22
ملی پوش جوان بسکتبال: 

بزرگ ترها هوای ما اردو 
اولی ها را دارند

ستاره جوان تیم ملی بسکتبال گفت: اولین 
تجربــه مــن در اردوی تیــم ملی اســت، اما 

بزرگ ترها هوای ما را دارند.
احســان دلیرزهان، ســتاره جــوان تیم ملی 
بســکتبال ایران، درباره دعوتش به تیم ملی 
بزرگســاالن پس از دو ســال خــوب در لیگ، 
گفت: ۲ ســال هدف دار را در لیگ داشــتم و 
می خواســتم به تیم ملی دعوت شوم که نظر 
کادرفنی را جلــب و لیاقت حضــور در اردو را 
پیدا کردم. از این تجربه نخست خوشحالم و 

امیدوارم بتوانم در اردوها بمانم.
او ادامه داد: متاسفانه روز اول تست Pcr دادیم 
که چند نفر از بزرگان مبتال بودند. شرایط خوبی 
داریم امــا اوضاع کرونا خطرناک شــده و باید 
مراعات زیادی کنیم. امیدوارم شرایط هر چه 

زودتر بهبود یابد.
ملی پوش جــوان بســکتبال ایــران، درباره 
احتمــال حضــورش در بازی ها نیــز گفت: 
بازیکن های باتجربــه و بزرگی در پســت من 
هستند، اما من هم تالشم را می کنم که در تیم 
باشم. بزرگ ترها حواس شان به ما اردو اولی ها 

هست و رفتاری دارند که حس غریبی نکنیم.
او دربــاره مصدومیــت خود نیز گفــت: پیچ  
خوردگی مچ پا داشــتم که به سرعت حل شد 

و مشکلی ندارم.

سرمربی تیم ملی والیبال 
جوانان مشخص شد

غالمرضا مومنی مقــدم ســرمربی تیم ملی 
والیبال جوانان شد.

 محمدرضا داورزنی، رییس فدراسیون والیبال 
در پایــان نشســت کمیتــه فنــی در حکمی 
غالمرضا مومنی مقدم را به عنوان سرمربی تیم 

ملی والیبال جوانان پسر ایران منصوب کرد.
تیم والیبال جوانــان ایران به عنــوان مدافع 
عنوان قهرمانی خود را برای حضور شایسته 
در رقابت های قهرمانی ۲۰۲۲ آسیا که از ۳۱ 
مرداد تا هفتم شهریور ســال ۱۴۰۱ در کشور 

بحرین برگزار می شود، آماده می کند.
این رقابت ها سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع کرونا 
برگزار نشد و والیبال ایران در سال ۲۰۱۸ برای 
ششمین بار عنوان قهرمانی رده سنی جوانان 

زیر ۲۰ سال آسیا را به دست آورد.
مومنی مقدم ســابقه ۱۳ ســال مربیگری در 
تیم های ملی والیبــال را در پرونده کاری خود 
دارد که ۱۱ سال آن در تیم های رده سنی پایه 

بوده است.

اتفاق عجیب در هاکی زنان 
المپیک زمستانی

تیم هاکی زنان کانادا پس از تأخیر طوالنی در 
شروع بازی با روسیه به دلیل اعالم دیرهنگام 
نتایج آزمایش کووید۱۹- تیم روسیه، رقیب را 

با نتیجه ۱-۶ شکست داد.
به گزارش استار، تیم هاکی زنان کانادا به دلیل 
نتایج دیرهنگام تیم روسیه در بازی افتتاحیه 
هاکی زنان حاضر نشدند  و سپس ۳۰ دقیقه 

در رختکن ماندند.
بازی با بیش از یک ســاعت تاخیر آغاز شــد و 
هر دو تیم توافق کردند تا با ماسک برابر هم به 
میدان بروند  اما بازیکنان روسیه در وقت سوم 
این ماســک را بیرون آوردنــد. روس ها قبل از 
مسابقات چندین مورد ابتال به کرونا داشتند 

و مجبور شدند چند روز در قرنطینه باشند.
این اولین بار نیست که کووید در این المپیک 
شرایط سختی ایجاد می کند و تاکنون تست 
چندین ورزشکار مثبت شده است و نتوانستند 

در این رقابت ها حاضر باشند.

جمشیدی: ابتالی 
ملی پوشان به کرونا شرایط 

را سخت کرد
ملی پوش بسکتبال ایران معتقد است که دوری 
بازیکنــان از تمرینات بخاطر ابتــال به کرونا، 

شرایط را سخت کرده است.
محمد جمشیدی ســتاره تیم ملی بسکتبال 
ایران، درباره وضعیت تیــم ملی برای حضور 
در دو بازی پیش روی انتخابــی جام جهانی 
گفت: شرایط خاصی حاکم اســت و بچه ها 
اغلب به کرونا مبتال شدند و سپس وارد تمرین 
و اردو شــدند. باز هم بچه ها درگیر هســتند و 
شرایط سخت اســت. ۲ هفته تمرین نکردن 
یعنی از شرایط مسابقه دور شــدن و امیدوارم 
در زمان مناسب باقی مانده، بتوانیم برگردیم و 

هماهنگ شویم.
او دربــاره بــازی با ســوریه نیز گفــت: بعد از 
شکست مقابل ســوریه، مقابل آن ها پیروزی 
هم داشتیم، اما نیاز به پیروزی در تمام بازی ها 
داریم و بحث انتقام چیز دیگری  اســت. برای 
کار ســاده تر در دور بعدی باید همه امتیازات 
این پنجره ها را بگیریم. آن شکست دور از ذهن 
 و تلخ بود اما امیدوارم سوریه را ببریم و جبران

 کنیم.

شاگردان مهدی تارتار در دیداری دوستانه گل گهر 
را از پیش رو برداشتند.

دو تیم گل گهر و ذوب آهن در دیداری دوستانه در 
تهران به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری 

یک بر صفر شاگردان مهدی تارتار به پایان رسید.
تــک گل ذوب آهنی هــا را در این دیــدار محمد 

خدابنده لو به ثمر رساند.
ذوب آهن و گل گهر در ادامــه لیگ برتر در هفته 
هفدهم باید به مصاف اســتقالل و فجرسپاسی 

بروند.

تیم فوتبال فوالد با پیروزی مقابل پرســپولیس 
قهرمانی سوپرجام فوتبال ایران شد.

در دیدار سوپرجام فوتبال ایران، تیم های فوالد 
خوزستان و پرسپولیس در ورزشگاه سردار شهید 
سلیمانی شهر سیرجان به مصاف یکدیگر رفتند 
که این دیــدار در نهایت با پیــروزی یک بر صفر 
فوالد به پایان رســید تا نوار ۴ قهرمانی متوالی 
پرسپولیس در سوپرجام پاره شود و جام قهرمانی 

در دستان فوالدی ها باال رود.
دیدار ســوپرجام فوتبــال ایــران در این فصل 
در حالی بیــن فــوالد، قهرمان جــام حذفی و 
پرســپولیس، قهرمان فصل گذشته لیگ برتر 

آغاز شــد که در ابتدای دیدار این فــوالد بود که 
بازی را بهتر آغاز کرد و میل رســیدن به گل این 
تیم قبل از دقیقه ۲۰ به ثمر نشست و این موسی 
کولیبالی بود که روی یک ضربه کرنــر، فوالد را 
پیش انداخت. در ســوی دیگر پرسپولیس که 
در این دیدار مصدومان زیادی از جمله سرلک و 
ترابی را داشت، در غیاب آنها چندان آن کیفیت و 
طراوت همیشگی خود را نداشت و این فوالد بود 

که بر بازی سوار بود.
با شروع نیمه دوم پرسپولیس کمی پیش کشید 
و ســعی داشــت گل تســاوی را به ثمر برساند 
امــا تعویض های بــه موقــع نکونــام و در ادامه 
۱۰ نفره شــدن پرســپولیس با اخراج شیری، 
دست این تیم را بســت تا فوالد با خیال راحتی 
از تک گل با ارزش خود محافظــت کند. با این 
حال در ۱۰ دقیقه پایانی بازی با اخراج شــدن 
بوحمــدان، هافبک دفاعــی فــوالد و در ادامه 
بازی انتحاری پرسپولیس، چند فرصت نسبتًا 
خوب نصیب این تیم شد اما هیچ کدام راهی به 

چارچوب نداشت.
بدین ترتیب پس از ۴ فصل، پرسپولیس نتوانست 
قهرمان سوپرجام فوتبال ایران شود و به نوعی 
روند قهرمانی های این تیم در سوپرجام متوقف 
شــد، البته در دو دیدار از این ۴ سوپرجام بدون 

برگزاری بازی به پرسپولیس جام اهدا شده بود.

ییس کمیته بین المللی المپیک )IOC( و تدروس 
آدهانوم گبریسوس، مدیر کل سازمان بهداشت 
جهانــی )WHO( در جریان بازی های المپیک 

زمستانی پکن ۲۰۲۲ مالقات کردند.
به گزارش تایمز، این نشســت پــس از آن برگزار 
شد که مدیرکل سازمان جهانی بهداشت در روز 
افتتاحیه مشــعل المپیک را حمل کرد و گفت: 
المپیک دربــاره امید، همبســتگی، وحدت و 
صلح اســت؛ به خصوص به امید پایــان دادن به 
این بیماری همه گیر. او عنوان کــرد امیدوارم تا 
اواسط امسال به واکسیناسیون ۷۰ درصدی در 
هر کشوری در سراســر جهان دست پیدا کنیم و 
امیدوارم مرحله حاد همه گیری به پایان برسد تا 

مردم مثل همیشه دور هم جمع شوند.
باخ گفت: راهی به جلو با واکســنی ایمن و مؤثر 
که می تواند به نجات جان های ارزشمند کمک 
کند، به ما داده شده است. بیایید همه ما دست 
به دست هم دهیم تا دسترســی رایگان و برابر به 
واکسن را برای همه در سراسر جهان فراهم کنیم تا 
مسئولیت جمعی خود را برای محافظت از آسیب 
پذیرترین افراد انجام دهیم، زیرا همه در این کره 
خاکی حق دارند زندگی سالمی داشته باشند. 
زمانی که در همبســتگی و مراقبــت از یکدیگر 

باشیم، باهم قوی تر می شویم.
IOC و WHO همــکاری خــود را بــرای ارتقای 
سالمت عمومی با یک یادداشت تفاهم، سال ها 
پیش رسمیت بخشیدند. این مشارکت از آن زمان 
به بعد افزایــش یافت و منجر بــه مجموعه ای از 
پروژه های ترویج ورزش همگانی و سبک زندگی 

سالم برای همه شد.

بیش از ۲۰ ورزشــکار المپیکــی و پارالمپیک از 
رهبران و تصمیم گیرندگان جهان خواستند به 
دسترسی آزاد و عادالنه همه مردم به واکسن های 
کووید -۱۹ اطمینان حاصل کنند و این ویدئو را به 
طور گسترده در رسانه های اجتماعی به اشتراک 

گذاشتند.
همه گیری کووید -۱۹ نشان داده است که ورزش 
و فعالیت بدنی چقدر برای ســالمت جسمی و 
روانی حیاتی است. کمیته بین المللی المپیک 
به دلیل نقش مهم ورزش در مراحل پیشگیری و 
بهبودی، مرتبًا از دولت های جهان خواسته است 
تا ورزش را در برنامه های حمایتی پس از بحران 

خود بگنجانند.
ســازمان جهانی بهداشــت تخمین می زند که 
بیماری های غیر واگیر ساالنه جان ۴۱ میلیون 
نفر را می گیرند و ۷۱ درصد از کل مرگ ومیرها را در 

سراسر جهان تشکیل می دهند.

 برتری ذوب آهن مقابل گل گهر 
در دیداری دوستانه

فوالد یک- پرسپولیس صفر

 سرخ های اهواز فاتح سوپرجام

تفاهم نامه IOC و بهداشت جهانی برای دسترسی عادالنه به 
واکسن در جهان

خبرخبر

اصفهان میزبان جام جهانی کشتی پهلوانی و 
ورزش های زورخانه ای می شود

اسفندماه امسال؛

رئیــس هیئــت ورزش هــای 
زورخانه ای و کشــتی پهلوانی 
گفــت: جام جهانــی کشــتی 
پهلوانی و ورزش های زورخانه ای با حضور نزدیک 
به ۱۲ کشور جهان، اسفندماه امسال به میزبانی 

اصفهان برگزار می شود.
جالل زهرایی در گفت وگو با ایسنا، در خصوص 
وضعیت هیئت ورزش های زورخانه ای و کشتی 
پهلوانی، اظهار کرد: از زمــان در اختیار گرفتن 
مسئولیت هیئت، نسبت به تشکیل کمیته های 
تخصصی اقدام کردیــم و هرچند این کمیته ها 
پیش از این هم فعال بودند، امــا تالش کردیم با 
رویکرد جدید از افراد نخبه، قهرمان و صاحب نظر 
در این رشته ها استفاده کنیم تا تحولی در سیستم 

و ساختار هیئت ایجاد شود.
وی افــزود: به دنبــال گرفتن مجــدد پایتختی 
ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی هستیم 
تا دبیرخانه آن دوباره فعالیــت خود را با حمایت 
شــورای شــهر و شــهرداری آغاز کند، امیدوارم 
با بهبود شــرایطی شــیوع ویروس کرونا بتوانیم 

اقدمات بسیار خوبی در این زمینه انجام دهیم.
رئیس هیئت ورزش های زورخانه ای و کشــتی 
پهلوانی با اشاره به حضور تیم های اصفهانی در 
مسابقات کشــوری گفت: در سیستم قهرمانی 
بعد از مدت هایی که در این بخش فعالیتی انجام 
نشده بود، تیمی را با نام هیئت استان اصفهان 
به مسابقات لیگ کشــور اعزام کردیم و با شرایط 
خاصی که برای تیم وجود داشــت، بر ســکوی 
دوم کشــور ایســتاد، در ادامه هفته گذشته تیم 
بزرگســاالن اصفهان، قهرمــان هنرهای فردی 

کشور شد.
وی خاطرنشــان کــرد: همچنیــن میزبــان 
جام جهانــی کشــتی پهلوانــی و ورزش هــای 
زورخانه ای با حضور نزدیک به ۱۲ کشور هستیم 
که قرار اســت در اســفندماه در اصفهان برگزار 
شــود، البته با توجه به شــیوع ویــروس کرونا و 
امیکرون ممکن است این مسابقات از نظر تاریخ 
برگزاری تغییر کند، جلســات مختلفی را در این 
زمینه برگزار کرده ایم و تمهیــدات الزم را در نظر 

گرفته ایم.
وی اضافه کرد: باتوجه به جنبه بین المللی بودن 
و برگزاری همزمان مســابقات کشتی پهلوانی و 
ورزش های زورخانه ای و رقابت های تیمی، فضای 
الزم در زورخانه ها مهیا نیست و فضای کمی در 
اختیار داریم، بنابراین قرار است این مسابقات در 
سالن ۶هزار نفری ۲۵ آبان ورزشگاه نقش جهان 
برگزار شود و همانطور که گفته شد کارگروه های 
مختلفی تشکیل شــده و برنامه ریزی های الزم 
برای ایــن میزبانی انجــام و صحبت هایی نیز با 
اسپانسرهای مسابقات صورت گرفته تا مسابقاتی 

در خور و شان نام اصفهان انجام شود.
زهرایی با بیان اینکه زیرساخت ها و پشتوانه سازی 
در اولویت کاری هیئت اســت، گفت: در زمینه 
تکمیــل ســاختار هیئت، بــا جدیت بــه دنبال 
راه اندازی آکادمی های مختلف در شهر اصفهان 
و سایر شهرستان های استان هستیم که در بحث 
کشتی پهلوانی و ورزش های زورخانه ای اقدامات 

خوبی را آغاز کنیم.
وی افزود: با توجه به اینکه شهرســتان ها بازوان 

پرتوان و اصلی هیئت استان هستند، فعال سازی 
شهرســتان های اســتان برای ما بسیار اهمیت 
دارد، هفته گذشته در شهرستان برخوار مسابقات 
نوجوانان و نونهاالن در دو رشته چرخ چمنی و میل 
با همت و پشتکار رئیس هیئت شهرستان برخوار 
انجام و استقبال بسیار خوبی نیز از آن شد و حدود 
۱۵۰ شرکت کننده داشت که پشتوانه های بسیار 
خوبی برای تیم های قهرمانی مــا خواهند بود، 
امیدواریم سایر شهرستان ها نیز الگو برداری کرده 
و با برگزاری مسابقات شهرستان های خود هیئت 
استان را در زمینه تشکیل و پشتوانه سازی تیم های 
استان در رده های مختلف سنی کمک کنند.وی 
ادامه داد: خوشبختانه بیشتر شهرستان ها فعال 
هستند، البته در زمینه تجهیزات مورد نیاز نیز با 
مشکل مواجه ایم که به دنبال راهکارهای مناسب 
برای آن هستیم تا بتوانیم از طریق خیرین و سایر 
افراد که تمایل دارند در این زمینه همکاری داشته 

باشند این نیاز را رفع کنیم.
رئیس هیئت ورزش های زورخانه ای و کشــتی 
پهلوانــی بــا اشــاره بــه تعــداد زورخانه هــای 

شــهراصفهان گفــت: در اصفهــان نیــز حدود 
۳۶ زورخانــه داریم کــه بین ۱۸ تــا ۲۰ زورخانه 
فعال هســتند، همچنین در شهرستان برخوار 
۹ زورخانــه، در مبارکــه ۱۳ زورخانــه و در ۱۲ 
زورخانه فعال داریم که منبع بســیار خوبی برای 
سرمایه گذاری هستند، اما به دلیل شرایطی که 
وجود دارد از نظر اقتصــادی برای تجهیز برخی 
از آن ها با مشکل مواجه هســتیم که امیدواریم 
بتوانیم با کمک خیرین اقدامــات مثبتی برای 

آن ها انجام دهیم.
زهرایــی همچنیــن در خصــوص زورخانه های 
تاریخی و حفظ بافت ســنتی آن ها تأکید کرد: 
در نظر داریم بــا حفظ ســاختار و بافت تاریخی 
زورخانه های سنتی بتوانیم از ظرفیت گردشگری 
آن ها نیز استفاده کنیم تا  عالوه بر ترویج فرهنگ 
پهلوانی از جنبه های اقتصادی آن نیز بهره مند 
شویم که در این ارتباط نیاز است با میراث فرهنگی 
و شرکت های گردشگری تفاهم نامه هایی منعقد 
شــود تا بتوانیم گام های مثبتــی در این زمینه 

برداریم.

خبر

مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران صعود به جام جهانی 
به عنوان تیم اول از آسیا اتفاق مهمی نیست و نباید 
دلخوش به این موضوع باشیم و باید روی صعود از دور 

اول جام جهانی تمرکز کنیم.
رضا وطنخــواه درباره صعود تیم ملی ایــران به جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر به عنوان نخستین تیم آسیایی و 
رقم خوردن سریع ترین صعود ایران به این رقابت ها 
گفت: اول باید یک مطلبی را عرض کنم. ایران جزو 
اولین کشورهایی بود که در دوران حشمت مهاجرانی 
و در شرایطی که فقط یک تیم از آسیا به جام جهانی 
می رفت، حضور در این مسابقات را تجربه کرد با این 
سابقه دیرینه نباید مقابل کشورهای کوچک دغدغه 
داشته باشیم. حتی همین عربســتان هم که االن 
صاحب فوتبال شده در گذشته فوتبالی نداشت. به یاد 
داریم یک بار با پرسپولیس به عربستان رفتیم و دنبال 
زمین چمن می گشتیم اما گفتند اینجا زمین چمن 
نداریم. برای همین هم علی پروین با کفش کتانی 

روی آسفالت بازی کرد.
این بازیکن پیشین پرسپولیس با بیان اینکه رقبای 
ایران در آسیا فقط به لحاظ ســخت افزاری شرایط 
بهتری دارند گفت: از نظر فنی از همه کشورهای آسیا 
بهتریم اما رقبای ما شرایط سخت افزاری خود را بهبود 
بخشیده اند. حتی تیم دوم ما هم می توانست از گروه 
خود در انتخابی جام جهانی صعود کند. فقط دو تیم 
در آسیا می توانند حریف ایران شوند. کره جنوبی و 
ژاپن که به تازگی رقبای اصلی ما هستند. بقیه تیم ها 
نمی توانند جلوی ما عرض اندام کنند حتی عراق هم 

که از گذشته فوتبال خوبی داشته، حریف ما نیست.
او با ابراز تعجب از اینکه صعود تیم ملی به جام جهانی 

بسیار بزرگ شده است خاطرنشان کرد: من و امثال 
من که عمری وقتمان را برای فوتبال گذاشــتیم، از 
صعود تیم ملی به جام جهانی بــه عنوان اولین تیم 
آسیایی تعجب نمی کنیم. حاال می بینم که صعود تیم 
ملی را بزرگ می کنند. سابقه تیم ملی ما را نگاه کنید. 
به غیر از یکی، دو مورد، در بقیه دوران ها به جام جهانی 
رفته ایم. مشکل ما این است که نمی دانیم چطور باید 
به مرحله دوم جام جهانی صعود کنیم. این موضوع 
هم بستگی به امکانات و تدارکات ما دارد که بتوانیم 

آن را تقویت کنیم.
وطنخواه در واکنش به اینکه گفته می شود در حال 
حاضر ایران بهترین نسل از فوتبالیست های خود را 
در اختیار دارد تاکید کرد: در زمان علی دایی، خداداد 
عزیزی و کریم باقری بهترین نســل را نداشــتیم؟ 
همیشــه ما برای جام جهانی و جام ملت های آسیا 
بهترین نسلمان را داشتیم. االن فقط کشورها به علت 
اینکه توانستند از رده پایه ها تیم ملی خود را بسازند، 
به ما نزدیک تر شده اند. ما هم اگر بتوانیم از رده پایه 
روی فوتبالمان کار کنیم، ســاختار فوتبالمان بهتر 
می شود. به لحاظ فوتبالی هیچ کدام از کشورهای 
آسیایی منهای کره حریف ما نیستند. اگر در مواقعی 
هم کره جنوبی جلوی ما موفق بوده، به خاطر کوتاهی 

خودمان بوده است.
این مربی سابق تیم ملی در پاسخ به این سوال که آیا 
تیم ملی می تواند به دور دوم جام جهانی صعود کند 
یا خیر گفت: نمی توانم این مساله را پیش بینی کنم 
اما می گویم که تا دنیا، دنیاســت، ایران می تواند به 
تمام ادوار جام جهانی صعود کند و مشــکلی از این 

بابت نداریم.

فرمانــدار اصفهان بــا حضــور در تمرینات تیم 
فوتســال گیتی پســند گفت: نتایج مســابقات 
را رصد کــرده و بی صبرانه منتظــر قهرمانی تیم 
گیتی پسند هستیم، چرا که مستحق آن هستید.

محمد علــی احمدی بــا حضــور در تمرین تیم 
فوتسال گیتی پسند با بازیکنان و کادر فنی گیتی 

دیدار و گفت وگو کرد.
فرمانــدار اصفهان خطــاب به بازیکنــان و کادر 
فنی گیتی پسند، اظهار کرد: نتایج تیم فوتسال 
گیتی پسند را رصد می کنیم و با توجه به رزومه و 
روند رو به رشــد این تیم در این فصل، امیدواریم 
خیلی زودتر از آنچه مســتحق هستید قهرمان 

لیگ برتر فوتسال کشور شوید.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی باشگاه 
فرهنگی ورزشی گیتی پسند، احمدی افزود: بی 
صبرانه ما و مردم شهیدپرور اصفهان منتظر جشن 
قهرمانی شما هستیم و با شناخت و توانایی که از 
شما دارم می دانم در بازی های پیش رو را با قدرت 
ظاهر خواهیــد شــد.فرماندار اصفهان گفت: 
انتظار ما در بازی پنج شنبه مقابل مس سونگون 
فقط درخشــش شماســت و امیدواریم سربلند 
از زمین بیــرون بیایید، مجموعه مــا و اصفهان 
پشتیبان این تیم است و امیدواریم باعث شادی 

مردم اصفهان شوید.

خبرخبر
مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران:

صعود به جام جهانی را بزرگ کرده اند!
فرماندار اصفهان:

بی صبرانه منتظر جشن قهرمانی 
گیتی پسند هستیم

وزیــر ورزش و رییــس 
کمیتــه ملــی المپیک 
بــدون دیــدار بــا رییس 
کمیتــه بین المللــی المپیــک بــه ایران 

برگشتند.
رضا صالحی امیــری، رییس کمیته ملی 
المپیک و حمید ســجادی وزیــر ورزش 
چهارشــنبه هفته گذشــته به پکن ســفر 
کردند تا در ایــن بازی ها بــا توماس باخ، 
رییس کمیتــه بین المللی المپیک دیدار 
کنند.پیش از این اعالم شده بود که قرار 
است صبح دوشنبه جلسه مسئوالن ورزش 

ایران با باخ برگزار شود و حتی اعالم شد که 
قرار است در این جلسه در مورد رفع تعلیق 

جودو با باخ صحبت شود.
امــا مســئوالن ورزش ایران دوشــنبه به 
تهران برگشتند و هیچ مالقاتی هم با باخ 

نداشتند!
از آن جا که اگر صالحی امیری و سجادی 
دوشــنبه به ایران بر نمی گشــتند، پرواز 
بعدی پنج شنبه بود، بنابراین این تصمیم 
گرفته شد که همان شب برگردند. این در 
حالی اســت که ورزش ایران چالش های 
زیــادی را دارد و فرصــت خوبــی بــرای 

گفت وگــو با رییــس کمیتــه بین المللی 
المپیک در مورد این چالش ها بود.

اکنون این سوال مطرح است که اگر برنامه 
دیدار وزیــر ورزش و رییــس کمیته ملی 
المپیک از پیش هماهنگ نشده بود اصال 
چرا به این ســفر رفتند و دســتاوردی که 
از حضور چنــده روزه در پکن داشــتند، 

چه بود؟
با توجه به اینکه رضا صالحی امیری رییس 
کمیته ملی المپیک از پکن به ایران آمد، 
دومین جلســه فوق العاده هیات اجرایی 

نیز دیروز )سه شنبه( برگزارشد.

بازگشت سئول نشینان به ایران بدون دیدار با باخ!

خبر

صادق صادقی هافبک ۲۹ ســاله 
پدیده خراســان، گزینــه مدنظر 
ذوب آهن برای تقویت خط میانی 
اســت.تیم فوتبــال ذوب آهــن 
اصفهان که در پنجره نقل و انتقاالت 
زمستانی طی دو روز سجاد آشوری، 
سعید باقرپســند و محمدامین 
درویشی را به خدمت گرفت به دنبال 
جذب دیگر گزینه های مدنظرش 
برای تقویت شدن در نیم فصل دوم 
اســت.»صادق صادقی« هافبک 
۲۹ ساله تیم فوتبال پدیده خراسان 
در تیررس گاندوهای اصفهانــی 
قرار گرفته اســت و مهــدی تارتار 
می خواهــد او را بــرای ذوب آهن 
به خدمت بگیرد. صادقی به دنبال 

فسخ قرارداد و جدایی از پدیده 
خراسان اســت و احتمااًل 

نیم فصل دوم را در تیم 
دیگری توپ خواهد 

زد.
البته گفته می شود 
بازی در صادقی که سابقه 

نفت مسجدسلیمان را در کارنامه 
دارد با محمود فکری برای حضور 
در مسجدســلیمان به توافقاتی 
رسیده و ممکن است راهی این 

تیم شود.
حاال ذوبی هــا که خواهــان او 

هستند برای خرید صادقی 
باید با نفت مسجدسلیمان 

رقابت کنند.

هافبک پدیده در تیررس گاندوها؛

صادق صادقی؛ خرید بعدی ذوب آهن؟
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8 تصور اشتباه درباره سیگار 
بیماری هـای قلبـی اصلی تریـن عامـل مرگ و 

میـر در جهان محسـوب می شـوند. 
بیماری هـای قلبـی - عروقـی اصلی تریـن 
دلیـل مـرگ و میـر هسـتند؛ بـه طـوری کـه بـر 
اسـاس اعـالم سـازمان جهانـی بهداشـت، 
تنهـا در سـال ۲۰۱۹ بیـش از ۱۷ میلیـون و 
۹۰۰ هـزار تـن در جهـان بـه دلیـل ابتـال بـه 
ایـن بیماری هـا جـان خـود را از دسـت داده 
انـد. مقامـات بهداشـتی می گوینـد یک سـوم 
مـرگ و میر هـا در جهـان )۳۲ درصـد( مربـوط 
بـه بیماری هـای قلبـی - عروقی اسـت که ۸۵ 

درصـد مـوارد حملـه قلبـی اسـت.
و  قلـب  سـالمت  بـه  توجـه  رو،  ایـن  از 
بیماری هـای قلبـی اهمیـت فراوانـی دارد. 
در ایـن مطلـب بـه حقایـق بسـیار مهـم در این 

می پردازیـم. زمینـه 
1- هـر میـزان از دود سـیگار بـرای قلـب 

مضـر اسـت:
براسـاس اعالم انجمـن ملی قلب، ریـه و خون 
آمریکا، دود سـیگار به هـر میزان بـرای تمامی 
اندام هـا از جملـه قلب مضر اسـت. اسـتعمال 
دخانیـات باعـث افزایـش ۷۱ درصـدی خطـر 
سـکته مغـزی و ۵۹ درصـدی حملـه قلبـی در 

افـراد می شـود.
۲- نشستن زیاد برای قلب مضر است:

تحقیقات نشـان داده اند نشستن بیش از حد 
و نداشـتن تحـرک، خطـر بـروز بیماری هـای 
قلبـی را بـه میـزان قابـل توجهـی افزایـش 
می دهـد. ایـن موضـوع بـه دلیـل آن اسـت که 
سـطح فشـار خون و قند خون افـراد کم تحرک 

باالتـر از افـراد پرتحـرک اسـت.
3- التهـاب، خطـر بیماری هـای قلبـی را 

افزایـش می دهـد:
التهاب لزومـا موضوع بـدی نیسـت؛ بلکه این 
امـر یـک پاسـخ طبیعـی بـدن بـرای مبـارزه با 
ترومـا و جراحـت اسـت. بـا این حـال، اگـر فرد 
از التهـاب مزمـن رنـج می بـرد، ایـن موضـوع 
می توانـد خطر ابتـال بـه بیماری هـای قلبی را 

افزایـش دهـد.
4- کاهش اسـترس بهترین عامل سامت 

: قلب
انـد  داده  نشـان  دانشـمندان  تحقیقـات 

اسـترس گرچـه یـک عامـل ذهنـی و روانـی 
محسـوب می شـود؛ امـا می توانـد خطـر بـروز 
بیماری هـای قلبـی را افزایـش دهـد. سـعی 
کنیـد در زندگـی آرامـش خـود را حفظ کـرده و 
از عوامـل اسـترس زا و تنـش آفرین بـرای بدن 

دوری کنیـد.
5- تاثیـر خـارق العـاده رژیـم غذایی سـالم 

بـر قلب:
انجمن قلـب آمریکا داشـتن یک رژیـم غذایی 
سـالم را بهترین عامـل برای جلوگیـری از ابتال 
بـه بیماری هـای قلبـی - عروقـی می دانـد. 
بهتر اسـت از غذا هـای فراوری شـده، پرچرب 
و گوشـت قرمـز اجتنـاب کـرده و از میـوه و 
سـبزیجات تـازه و حـاوی اسـید چـرب امـگا ۳ 

اسـتفاده کنیـد.
۶- ورزش بهتریـن راه بـرای تقویـت عضـالت 

قلـب اسـت.
۷- رژیـم غنـی از شـکر می توانـد خطـر مـرگ 
و میـر ناشـی از بیماری هـای قلبـی را افزایـش 

دهـد.
۸- سـابقه خانوادگـی در بیماری هـای قلبـی 
مهـم اسـت. از ایـن رو بـه بیماری هـای قلبـی 
سـایر اعضـای خانـواده و بسـتگان درجه یک 

توجه داشـته باشـید.
۹- چاقی شـکمی خطر بیماری هـای قلبی را 

افزایـش می دهد.
10- دیابـت بیماری هـای قلبـی را تشـدید 

. می کنـد
11- فشـار خون باال اصلی ترین عامل سـکته 

مغزی و حمله قلبی اسـت.
۱۲- کلسـترول خـوب می توانـد خطـر بـروز 

حملـه قلبـی را کاهـش دهـد.

دانه به، معجزه بهبود ۱۲ واقعیت درباره قلب که می تواند زندگی شما را نجات دهد 
گلودرد

به، نرم کننده سینه، تقویت کننده قلب و 
ادرارآور است، خونریزی را بند می آورد و 

مفیدترین میوه برای بیماری سل است.
  خواص و فواید به دانه

داخل میوه  »به« دانه هایی به رنگ قهوه ای 
یا قهوه ای تیره وجود دارد. این دانه ها منبع 
بسیار خوبی از موسیالژ )لعاب( هستند و 
حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد وزن دانه را لعاب روی 
آن تشکیل می دهد. دانه های »به« به دلیل 
وجود لعاب، در رفع التهابات مخاط ها، 

سرفه و گرفتگی صدا نقش به سزایی دارند.
  بهبود گلودرد

به دانه دارای خواص ضد باکتریایی قوی 
است. می توانید از آن برای رفع بوی بد 
دهان، گلودرد و آفت های دهان استفاده 
کنید. لعاب موجود در به دانه به رفع گلودرد 

و سرفه های خشک کمک می کند.
  کاهش وزن با به دانه

به دانه باعث کاهش وزن هم می شود زیرا 
چربی، کالری و نمک کمی دارد. از طرف 
دیگر، به دانه سرشار از فیبر و ویتامین 
به کنترل وزن کمک  C است که هر دو 
می کنند. زمانی که آن را به غذایی اضافه 

می کنید، طعم خوبی به آن می دهد.
  تقویت سیستم گوارش

به دانه سیستم گوارش را نیز تقویت می کند. 
به دانه برای درمان زخم معده مفید است، 
یبوست و اسهال را برطرف می کند و به  
این ترتیب، به گوارش بهتر کمک می کند 
که این به دلیل فیبر موجود در آن است. 
نکته جالب دیگر این است که زمانی که با 
مواد غذایی ترکیب می شود، به گوارش 
آن ها کمک می کند؛ به عنوان نمونه، اگر 
به گوشت اضافه شود، باعث گوارش بهتر 

پروتئین می شود.

دانستنی قلب

بســیاری از افــراد زمانــی که 
احســاس ناراحتــی، تنــش، 
اضطــراب یــا حتی اســترس 
دارند؛ به راحتی به سیگار کشیدن روی می آورند 

و فکر می کنند تنها راه آرامش است. 
اگر معتقدید سیگار کشیدن استرس را کاهش 
می دهد، تنها نیستید. همه ما از عوارض سیگار 
کشیدن آگاه هســتیم. حتی نوشته های روی 
پاکت ســیگار هــم فریــاد می زنند که ســیگار 
برای سالمتی مضر اســت. با این حال بعضی 
نمی توانند از آن دست بکشند. به برخی افراد 
هشــدار داده می شــود که ترک فوری ســیگار 
می تواند منجر به افزایش وزن شود. افسانه های 
بیشتری وجود دارند که مردم تمایل دارند آن ها 

را باور کنند.
با این حــال، میلیون ها نفر به دلیــل باور های 
نادرست سیگاری ها در مورد سیگار کشیدن، 
هر روز زندگی خود را به خطر می اندازند و آن ها 
را مجبور می کنند، خالف تصمیم های خود به 

سیگار کشیدن ادامه دهند.
در این گزارش برخی از تصورات اشتباه درباره 
ســیگار، افســانه ها و حقایق در مورد ســیگار 

کشیدن را مورد بررسی قرار داده ایم.
  فیلتر ها عوارض بد ســیگار کشــیدن را 

غیرفعال می کنند
هیــچ مطالعــه ای وجود نــدارد کــه ثابت کند 
ســیگار های فیلتر واقعا ایمن تر هســتند؛ اما 
این یک افسانه است که مردم معتقدند فیلتر ها 
ســیگار را ایمن تر از ســیگار های بــدون فیلتر 
می کنند. واقعیت این است که فیلتر ها از هیچ 
کس در برابر مواد شــیمیایی موجود در سیگار 
محافظت نمی کنند. آن ها برای کوچک کردن 
ذرات دود طراحی شده اند که جذب نیکوتین 
را آســان تر می کنند. این باعث افزایش اعتیاد 
می شود. آیا شما از آن دسته افرادی هستید که 
نمی خواهید سیگار را ترک کنید؟! زیرا به شما در 
سوزاندن کالری و کاهش وزن کمک می کند؟! 
ماده فعال نیکوتین موجود در سیگار به افزایش 
مصرف انرژی و کاهش اشــتها کمک می کند. 
همان دلیلی که بعد از ترک ســیگار اضافه وزن 
پیدا می کنید. وقتی ســیگار را ترک می کنید، 
دیگر اشتهای شما سرکوب نمی شود و می توانید 

بیشتر غذا بخورید که می تواند منجر به افزایش 
وزن شود. با این حال، افزایش وزن لزوما نتیجه 

ترک سیگار نیست.
  سیگار به کاهش استرس کمک می کند

 آیــا بــرای مقابلــه بــا اســترس خود ســیگار 
می کشید؟! اگر بله، به شما کمکی نمی کند. 
خوب، آیا می دانستید که سیگار باعث کاهش 
استرس نمی شود؛ برعکس می تواند استرس و 
تنش را افزایش دهد؟ نیکوتین احساس آرامش 
فوری ایجاد می کند. به همین دلیل اســت که 
افراد سیگار می کشند با این باور که استرس و 
اضطراب را کاهش می دهد. بــا این حال، این 
اثر برای همیشه باقی نمی ماند و موقتی است. 

حتی اعتیاد شما به سیگار را افزایش می دهد.
  ســیگار کشــیدن گاه بــه گاه آســیبی 

نمی رساند
 اگر فکر می کنید که ســیگار کشــیدن گاه به 
گاه بسیار بی ضرر است؛ در اشتباهید. هر بار 
که سیگار می کشــید می تواند به قلب، ریه ها 
و ســلول های بدن شما آسیب برســاند. به یاد 
داشته باشید که هیچ نوع بی خطری از تنباکو و 
سطح امنی از قرار گرفتن در معرض دود تنباکو 

وجود ندارد.
  سیگار های الکترونیکی قابل اطمینان تر 

هستند
 هیچ نوع بی خطــری از تنباکو وجــود ندارد؛ 
حتی سیگار های الکترونیکی که به نام ویپینگ 
نیز شناخته می شوند. درســت مانند سیگار، 
سیگار های الکترونیکی حاوی نیکوتین مایع و 
سایر مواد شیمیایی سمی هستند. یک داروی 
مضر و اعتیاد آور که می تواند از طرق مختلف بر 
سالمت شما تاثیر بگذارد. حتی می تواند خطر 

ابتال به سرطان ریه را در افراد افزایش دهد.
  خطر زایمان زودرس را کاهش می دهد

این یک واقعیت شناخته شده است که سیگار 
کشــیدن باردار شــدن را برای یک زن دشوارتر 
می کنــد و زن در معرض خطر بیشــتری برای 
باردار نشدن اســت. با این حال، نه تنها زایمان 
زودرس، بلکه سیگار کشیدن نیز می تواند خطر 
سقط جنین، حاملگی خارج رحمی، وزن کم 

نوزاد هنگام تولد و … را افزایش دهد.
  کسالت را تسکین می دهد

ما قبال این افســانه را رد کرده ایم که سیگار به 
کاهش اســترس شــما کمک نمی کند؛ اما در 

عوض می تواند اضطراب و تنش شما را افزایش 
دهد. بنابراین تالش برای کشیدن سیگار برای 
رهایی از کســالت هم می تواند تسکین فوری 
بدهد؛ اما استفاده هر بار از سیگار برای رهایی 
از این احساس می تواند شما را به آن معتاد کند.

  تنباکوی بدون دود سالم تر است
این کامال اشــتباه اســت؛ زیرا تنباکوی بدون 
دود، تنباکویی اســت کــه نیکوتیــن را همراه 
با ســایر موادی که باعث ســرطان می شــوند، 
فراهم می کند. اگرچه فرد آن را به داخل ریه ها 
استنشاق نمی کند؛ اما از طریق مخاط دهان 
جذب می شود و از طریق جریان خون در تمام 

قسمت های بدن گردش می کند.
  محیــط اطــراف تحــت تاثیــر دود قــرار 

نمی گیرد
سیگار کشیدن دست دوم که به عنوان سیگار 
کشــیدن غیر ارادی نیز شــناخته می شود، به 
همان اندازه خطرناک اســت. سیگار کشیدن 
غیر فعال می تواند خطر ابتال به ســرطان ریه، 
حمله قلبی یا سکته مغزی و سایر بیماری های 
جدی را افزایش دهد؛ بنابراین افراد در معرض 

افراد سیگاری، بیشتر در خطر هستند.

دانستنی ها

آگهی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۷۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ 
هیات سه خانم شهناز رام هرند به شناسنامه شماره ۱۲۸ کدملی 
۴۷۲۳۱۵۰۲۹۳ صادره فرزند محمدرضا بصورت ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ۱۱۰/۶۲ مترمربع از پالک شماره ۸ فرعی از 
۴۵۲ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امالک شمال 
اصفهان طبق قباله عادی مع الواسطه از مالکیت رسمی یداله حسین پور 
موضوع سند انتقال شماره ۲۱۲۳۲ مورخه ۴۶/۰۱/۲۶ واگذار گردید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

موسوی – ۱۲۷۴۲۸۲ / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

۱( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۳۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ 
آقای بهروز ماهرانی برزانی به شناسنامه شمره ۱۲۷۰۷۳۶۹۸۱ 
کدملی ۱۲۷۰۷۳۶۹۸۱ صادره فرزند رضا بصورت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۹۸/۶۲ مترمربع از پالک 
شماره ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و 
امالک شمال اصفهان خریداری برابر قباله عادی مع الواسطه از مالکیت 
اسداله طوطیان موضوع سند انتقال ۱۴۱۲۴ مورخ ۳۶/۱۱/۱۵ دفتر 
۶۵ اصفهان، ۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۳۵۹ مورخ 
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ آقای علی صادقی به شناسنامه شماره ۲۰۱ کدملی 
۱۲۹۰۵۸۵۷۰۹ صادره از اصفهان فرزند فتح اله بصورت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۹۸/۶۲ مترمربع از 
پالک شماره ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و 
امالک شمال اصفهان خریداری برابر قباله عادی مع الواسطه از مالکیت 
اسداله طوطیان موضوع سند انتقال ۱۴۱۲۴ مورخ ۳۶/۱۱/۱۵ دفتر 
۶۵ اصفهان، ۳( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۱۷۸ مورخ 
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ آقای محسن نوراله نجف آبادی به شناسنامه شماره 
۱۰۴۰ کدملی ۱۲۸۴۵۷۹۸۷۵ صادره اصفهان فرزند غالمعلی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۲۸/۲۴ 
مترمربع از پالک ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت 
اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری برابر قباله عادی مع الواسطه 
از مالکیت اشرف مسعود موضوع سند انتقال ۲۳۳۸، ۲۴/۸/۲۹ دفتر 
۶۷ اصفهان، ۴( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۱۸۲ مورخ 
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ خانم اطهر چوپانی نجف ابادی به شناسنامه شماره 
۲۳۷۳۴ کدملی ۱۰۹۰۲۳۵۲۶۷ صادره نجف اباد فرزند سبزه علی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۲۸/۲۴ 

مترمربع از پالک ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت 
اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری برابر قباله عادی مع الواسطه 
از مالکیت اشرف مسعود موضوع سند انتقال ۲۳۳۸، ۲۴/۸/۲۹ دفتر 
۶۷ اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
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: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ - رییس اداره ثبت اسناد و 

امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۶۶۰۲۳ / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۶۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیات 
دو خانم کیان تاج کثیری عسگرانی به شناسنامه شماره ۶۸ کدملی 
۵۴۹۹۷۶۱۳۱۰ صادره تیران فرزند هوشنگ بصورت ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت ۱۵۵/۴۴ مترمربع از پالک ۱۳۹۰۰ اصلی واقع 
در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق 
مبایعه نامه عادی و مع الواسطه از مالکیت رسمی اشرف مسعود صدری 
موضوع سند انتقال ۲۳۳۸، ۲۴/۸/۲۹ دفترخانه ۶۷ واگذار گردید. 
لذا به منظور اطغالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰، تاریخ انتشار 
 نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال 

اصفهان موسوی – ۱۲۷۴۴۱۰ / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

۱( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۷۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ 
هیات سه خانم صدیقه احمدی جزن ابادی به شناسنامه شماره ۱۴ 
کدملی ۱۲۴۹۷۰۵۲۹۰ صادره از نائین فرزند قنبرعلی بصورت یک 
سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
۱۴۸/۱۹ مترمربع از پالک شماره ۱۴ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در 
اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مبایعه 
نامه عادی مع الواسطه از مالکیت رسمی ابوالقاسم شفیعی نیا موضوع 
سند انتقال ۷۴۰۱ مورخ ۵۱/۹/۳۰ دفتر ۸۳ اصفهان واگذار گردید، 
۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۷۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ 

هیات سه خانم سکینه احمدی جزن آبادی به شناسنامه شماره ۲۸۵ 
کدملی ۱۲۴۹۲۴۵۹۵۸ صادره نائین فرزند قنبرعلی بصورت یک سهم 
مشاع از پنج سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۴۸/۱۹ 
مترمربع از پالک شماره ۱۴ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان 
بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه 
عادی مع الواسطه از مالکیت رسمی ابوالقاسم شفیعی نیا موضوع سند 
انتقال ۷۴۰۱ مورخ ۵۱/۹/۳۰ دفتر ۸۳ اصفهان واگذار گردید. ۳( رای 
شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۷۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ هیات 
سه آقای حسین احمدی جزن آبادی به شناسنامه شماره ۲ کدملی 
۱۲۴۹۷۵۲۵۴۱ صادره از نائین فرزند قنبرعلی بصورت دو سهم مشاع 
از پنج سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۴۸/۱۹ مترمربع 
از پالک شماره ۱۴ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش 
۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی مع 
الواسطه از مالکیت رسمی ابوالقاسم شفیعی نیا موضوع سند انتقال 
۷۴۰۱ مورخ ۵۱/۹/۳۰ دفتر ۸۳ اصفهان واگذار گردید. ۴( رای شماره 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۷۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ هیات سه خانم 
زهرا احمدی جزن آبادی به شناسنامه شماره ۴ کدملی ۱۲۴۹۷۴۴۶۷۹ 
صادره فرزند قنبرعلی بصورت یک سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ۱۴۸/۱۹ مترمربع از پالک شماره ۱۴ فرعی 
از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک 
شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت رسمی 
ابوالقاسم شفیعی نیا موضوع سند انتقال ۷۴۰۱ مورخ ۵۱/۹/۳۰ دفتر 
۸۳ اصفهان واگذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی 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: 
۱۴۰۰/۱۱/۲۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ - رییس 

اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۷۴۲۱۸ / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

۱( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۹۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ 
آقای سیدعبدالرضا موسوی به شناسنامه شماره ۱۲۵۳۱ کدملی 
۱۲۹۳۳۴۷۹۸۱ صادره اصفهان فرزند سیدعبدالحمید بصورت یک 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۸۰۶/۴۵ 
مترمربع از پالک شماره ۱ فرعی از ۱۵۱۷۸ اصلی واقع در اصفهان بخش 
۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی 
موضوع سند انتقال ۴۵۷۶۲ مورخ ۹۹/۲/۲ دفتر ۴۲۱ اصفهان، ۲( 
رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۹۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ خانم 
زینب السادات موسوی به شناسنامه شماره ۱۲۷۲۳۵۷۷۲۴ کدملی 
۱۲۷۲۳۵۷۷۲۴ صادره اصفهان فرزند سیدعبدالحمید بصورت یک 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۸۰۶/۴۵ 
مترمربع از پالک شماره ۱ فرعی از ۱۵۱۷۸ اصلی واقع در اصفهان بخش 

۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی 
موضوع سند انتقال ۴۵۷۶۲ مورخ ۹۹/۲/۲ دفتر ۴۲۱ اصفهان، ۳( 
رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۹۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ 
آقای سیدعبدالحمید موسوی به شناسنامه شماره ۳۸۵۱۴ کدملی 
۱۲۸۲۳۱۲۵۹۶ صادره اصفهان فرزند عبدالرحمان بصورت یک دانگ 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۸۰۶/۴۵ 
مترمربع از پالک شماره ۱ فرعی از ۱۵۱۷۸ اصلی واقع در اصفهان بخش 
۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی 
موضوع سند انتقال ۴۵۷۶۲ مورخ ۹۹/۲/۲ دفتر ۴۲۱ اصفهان، ۴( 
رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۹۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ 
خانم افتخارالسادات میریان به شناسنامه شماره ۲۶۲ کدملی 
۱۲۸۹۳۷۲۷۱۳ صادره اصفهان فرزند سیدمهدی بصورت یک دانگ 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۸۰۶/۴۵ 
مترمربع از پالک شماره ۱ فرعی از ۱۵۱۷۸ اصلی واقع در اصفهان بخش 
۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی 
موضوع سند انتقال ۴۵۷۶۲ مورخ ۹۹/۲/۲ دفتر ۴۲۱ اصفهان، ۵( 
رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۹۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ آقای 
سیدامیرعباس موسوی به شناسنامه شماره ۱۲۷۱۸۶۶۸۴۶ کدملی 
۱۲۷۱۸۶۶۸۴۶ صادره اصفهان فرزند سیدعبدالحمید بصورت یک 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۸۰۶/۴۵ 
مترمربع از پالک شماره ۱ فرعی از ۱۵۱۷۸ اصلی واقع در اصفهان بخش 
۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقضای 
موضوع سند انتقال ۴۵۷۶۲ مورخ ۹۹/۲/۲ دفتر ۴۲۱ اصفهان لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

موسوی – ۱۲۷۴۵۳۱ / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

۱( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۴۴۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ 
و کدملی  به شناسنامه  آقای حمیدرضا کیمیاگری  هیات یک 
۱۲۷۰۲۲۵۱۳۸ صادره اصفهان فرزند احمد نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۸۴/۷۵ مترمربع 
از پالک ۱۵۱۸۲ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و 
امالک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و مع الواسطه از مالکیت 
غالمعلی پهلوانی نژاد موضوع سند رسمی ۱۴۸۸۹، ۵۰/۲/۴ دفتر 
۸۲ که ازطرف رضا و حسین و مصطفی احد از وراث غالمعلی بصورت 
عادی واگذار گردید. ۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۴۴۵۰ 
مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ هیات یک آقای روح اله توالئی به شناسنامه 
شماره ۳۳۰۲ کدملی ۱۲۸۸۲۴۰۳۴۱ صادره اصفهان فرزند احمد 

نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
۱۸۴/۷۵ مترمربع از پالک ۱۵۱۸۲ اصلی واقع در اصفهان بخش 
۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی 
و مع الواسطه از مالکیت غالمعلی پهلوانی نژاد موضوع سند رسمی 
۱۴۸۸۹، ۵۰/۲/۴ دفتر ۸۲ که ازطرف رضا و حسین و مصطفی 
احد از وراث غالمعلی بصورت عادی واگذار گردید. ۳( رای شماره 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۴۴۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ هیات یک آقای 
احمدرضا رمضانی به شناسنامه شماره ۲۵۹۴ کدملی ۱۲۸۹۶۷۵۲۰۱ 
صادره اصفهان فرزند حیدر نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت ۱۸۴/۷۵ مترمربع از پالک ۱۵۱۸۲ اصلی 
واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
طبق مبایعه نامه عادی و مع الواسطه از مالکیت غالمعلی پهلوانی نژاد 
موضوع سند رسمی ۱۴۸۸۹، ۵۰/۲/۴ دفتر ۸۲ که ازطرف رضا و 
حسین و مصطفی احد از وراث غالمعلی بصورت عادی واگذار گردید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال 

اصفهان موسوی – ۱۲۷۴۴۸۴ / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۳۰۰۱۶۷۳۲ چون آقای محمد لطفیان 
نجف آبادی فرزند عباسعلی بموجب درخواست وارده به شماره 
مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ و به استناد دو برگ استشهاد محلی که هویت 
و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی شدند که سند مالکیت 
ششدانگ آپارتمان پالک شماره ۸۵۹/۸۱۹ واقع در قطعه ۴ نجف 
آباد بخش ۱۱ ثبت اصفهان که در دفتر امالک الکترونیکی شماره 
۱۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۳۰۰۰۴۰۷۶بنام محمد لطفیان نجف آبادی 
فرزند عباسعلی ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری هم 
انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایی 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنی سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه 
گهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله  قانون ثبت مراتب آ
)غیراز آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارایه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضی تسلیم خواهد شد.حجت اله کاظم زاده اردستانی 
 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف مظاهر عباسی 

قلعه شاهی۱۲۶۹۲۵۲/م الف
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رونمایی از ساعت هوشمند 
جدید با دوربین قابل 

چرخش 
Lokmat ساعت هوشــمند جدید خود به نام 
Appllp ۶ را معرفی کرد که بر روی سیستم عامل 

اندروید ۹.۰ اجرا می شود. 
شرکت  Lokmat از ساعت هوشمند جدید خود 
که آن را Appllp ۶ نامگذاری کرده رونمایی کرد.

شرکت چینی Lokmat توضیح داد که ساعت 
جدید با ابعــاد ۵۸ در ۶۲ میلی متر و ضخامت 
۱۸ میلــی متر عرضــه مــی شــود. پردازنده 
SCL۸۵۴۱E آن از ۲ یــا ۴ گیگابایــت رم و ۱۶ 
یا ۶۴ گیگابایــت حافظه داخلی پشــتیبانی 

می کند.
این ساعت دارای صفحه نمایش ۱.۶ اینچی با 
وضوح ۴۰۰ در ۴۰۰ پیکسل است. این ساعت 
می تواند از طریق فناوری WiFi به شبکه متصل 
شود. ماژول GNSS از فناوری های Beidou و 
Glonass پشتیبانی می کند و می تواند با ماژول 
ضربان قلــب داخلی برای ثبــت فعالیت های 

ورزشی استفاده شود.
این ســاعت که در رنگ های مشــکی و ســبز 
موجود اســت، انرژی خود را از یک باتری ۸۳۰ 
میلی آمپر ســاعتی تامین می کند و دوربینی 
دارد که می تواند ۹۰ درجــه بچرخد و بنابراین 
می تواند به عنــوان دوربین اصلی یــا دوربین 

سلفی استفاده شود.

عشق مارمولک
اســت  واقعــی  داســتان  یــک  ایــن 
اســت.  افتــاده  اتفــاق  ژاپــن  در   کــه 
شخصی دیوار خانه اش را برای نوسازی خراب 
می کرد. خانه های ژاپنی دارای فضایی خالی 
بین دیوارهای چوبی هســتند. این شخص در 
حین خراب کردن دیوار در، مارمولکی را دید که 
میخی از بیرون به پایش کوفته شده است. دلش 
سوخت و یک لحظه کنجکاو شد. وقتی میخ را 
بررسی کرد، تعجب کرد این میخ ده سال پیش 

هنگام ساختن خانه کوبیده شده بود!
چــه اتفاقــی افتــاده؟ مارمولــک ده ســال 
 !!! مانــده  زنــده  موقعیتــی  چنیــن   در 
در یک قســمت تاریک بــدون حرکت، چنین 
چیزی امکان نــدارد و غیر قابل تصور اســت. 
متحیر از این مساله کارش را تعطیل و مارمولک 
را مشــاهده کرد. تو این مدت چکار می کرده؟ 

چگونه و چی می خورده؟
همانطــور کــه بــه مارمولــک نــگاه مــی 
بــا  دیگــر  مارمولکــی  یکدفعــه  کــرد، 
شــد.!!!  ظاهــر  دهانــش  در   غذایــی 
مرد شدیدا منقلب شــد. ده سال مراقبت. چه 
عشقی! چه عشق قشنگی !!! اگر مارمولک به 
این کوچکی بتواند عشق به این بزرگی داشته 
باشد، پس تصور کنید ما تا چه حدی می توانیم 

عاشق شویم اگر سعی کنیم.

فناوری

در دستگاه های گلکسی آینده سامسونگ تا 
حدی از تور های ماهیگیری بازیافتی استفاده 

خواهد شد. 
شــرکت سامســونگ قصــد دارد از تور های 
بازیافتی ماهیگیــری در کل خط تولید خود 

استفاده کند.
هنگامی که سامسونگ مجموعه گلکسی اس 
خود را در ۹ فوریه سال ۲۰۲۰ معرفی می کند، 
در گوشی هایی که رونمایی می شوند تا حدی 

از مواد جدید و پایدارتر استفاده شده است.
این شرکت اعالم کرد که استفاده از پالستیک 
اقیانوسی، ساخته شده از تور های ماهیگیری 
بال اســتفاده را در جدیدترین دســتگاه های 
خود آغاز کرده اســت. سامسونگ گفته قبل 
از اینکه در نهایت شروع به استفاده از این نوع 
ماده در کل مجموعه دستگاه های خود کند، 
ابتدا آن را در محصوالتی که هفته آینده معرفی 

می کند، مورد استفاده قرار می دهد.
سامســونگ اشــاره می کنــد که بیشــتر ما 
بطری های پالســتیکی و کیســه های مواد 
غذایی را مقصر اصلی زباله های اقیانوســی 
مانند لکه زباله بزرگ اقیانوس آرام می دانیم، 
اما در حقیقت میکروپالستیک ها و تور های 
دور ریخته شده هســتند که زیست شناسان 

دریایی را بیش از همه نگران می کند.
تجهیــزات ماهیگیــری رهــا شــده در دریا 
باعث  به دام افتادن و کشــته شدن ماهی ها 

و جانوارن دریایی از جمله گونه های در حال 
انتقراض می شــود. با توجه به اینکه بیش از 
۶۴۰ هزار تن تــور ماهیگیری در ســال دور 
انداخته می شود، این مسئله برای ما مشکل 

ساز خواهد شد.
سامســونگ در اســتفاده از مــواد بازیافتی 

تنها نیست
سامســونگ اولیــن شــرکتی نیســت کــه 
زباله های دور ریخته شده را در دستگاه های 
خود اســتفاده می کند. ســال گذشــته نیز 
مایکروسافت یک موس پالستیکی را معرفی 
کرد که از پالســتیک های اقیانوسی ساخته 
شد و ۲۰ درصد از الیه بیرونی آن از پالستیک 

بازیابی شده ساخته شده بود.
در سال ۲۰۱۹ شرکت سامسونگ تحت فشار 
مصرف کنندگان و طرفداران محیط زیست، 
اعالم کرد که اســتفاده از مواد پایدارتر را در 
بسته بندی دســتگاه های خود آغاز خواهد 

کرد.

با اعالم معــاون شــرکت VMware قابلیت 
Personal Boundary متــا برای حفاظت از 
حریم آواتار ها در سیســتم Horizon ایجاد 

شده است. 
آیتــم مــرز شــخصی در اطــراف آواتار های 
پلتفرم هــای واقعیــت مجــازی متا بــه طور 
پیش فرض و برای مبارزه بــا آزار و اذیت فعال 

شده است.
بــه گفتــه Vivek Sharma معاون شــرکت 
VMware، ایــن مرز شــخصی یــک مانع 
نامرئی به طــول چهار فوت بیــن آواتار های 
سیســتم Horizon ایجــاد می کنــد. ایــن 
ویژگی هــم اکنــون در Horizon Worlds و 
پلتفرم رویداد های مجازی شرکت متا به نام 

Horizon Venues در دسترس است.
با اجرای این ویژگی، سیستم جلوی ورود افراد 
ناخواسته را به حریم آواتار کاربران می گیرد. 
البته در این حالت هیچ گونه برخورد و لمس 
وجــود نــدارد. به گفتــه کریســتینا میلیان 
سخنگوی شرکت متا، ترول ها امکان استفاده 
از این موانع برای ترساندن ســایر کاربران با 
مســدود کردن ورودی ها یا به دام انداختن 
افراد در فضــا ی مجازی را ندارنــد؛ بنابراین 
کاربران می تواننــد در صورت لــزوم از کنار 

آواتار های دیگر عبور کنند.
این شرکت در ماه دسامبر دسترسی به پلتفرم 
 Horizon Worlds اجتماعی واقعیت مجازی
را برای بزرگساالن در آمریکا و کانادا گسترش 
داد.  می تــوان از این قابلیت بــرای مقابله با 
آزار و اذیت مانند ناپدید شــدن دستان آواتار 
 VRChat استفاده کرد. سایر بستر ها مانند
و Rec Room ویژگی هــای مشــابه از جمله 
توانایی کاربران برای سفارشی کردن اندازه 
حباب شــخصی آواتار خود یا خالص شدن 
از شــر آن را ارائه کرده انــد. همچنین متا در 
حال بررســی تغییرات رابط کاربــری مانند 
اجازه دادن به کاربران برای تغییر اندازه مرز 

شخصی آواتار است.

سامسونگ با تور های ماهیگیری بازیافتی گوشی می سازد 

 Horizon رونمایی متا از ویژگی مرز شخصی در سیستم
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حقایقی درباره واتساپ که نمی دانستید! 
در این مطلــب قصد داریم تا 
شــما را با تعدادی از حقایق 
کمتر شــنیده شــده درباره 

واتساپ آشنا کنیم. 
 این روز هــا یکــی از اولیــن نام هایــی که با 
شنیدن دو کلمه موبایل و پیام رسان به ذهن 
ما می رسد، واتســاپ )WhatsApp( است. 
واتســاپ از محبوب تریــن اپلیکیشــن های 
پیام رسان در سراسر جهان محسوب می شود 
و از زمان عرضه خود در سال ۲۰۰۹ تاکنون 
توانسته روند صعودی و خوبی داشته باشد. 
این برنامه یک پیام رسان ساده به شمار می رود 
که قابلیت های آن در طول زمان چندان تغییر 
چشمگیری نداشته است. شاید بتوان گفت 
تنها تغییرات بزرگ واتســاپ، اضافه شــدن 
تماس صوتی و تصویری بوده که آن هم بعد از 
خریداری شدن توسط متا )فیسبوک سابق( 

اتفاق افتاده است.
به هر حال، در ادامه ایــن مطلب قصد داریم 
تا شــما را با تعدادی از نــکات و حقایق کمتر 
شنیده شده از واتساپ آشنا کنیم، پس بدون 
هیچ توضیح بیشتری از شما دعوت می کنیم 

تا همراه ما باشید.
    15 حقیقت جالب واتساپ

۱. با اینکه واتساپ تنها یک برنامه پیام رسان 
موبایلی است، اما بیش از برخی از بزرگترین 
شــرکت های جهــان ارزش دارد. بــه عنوان 
مثال، ارزش این برنامــه از کمپانی »امریکن 
ایرالینز« با ارزش ۱۵ میلیارد دالری و »هارلی 
دیویدسون« با ارزش ۶ میلیارد دالری بیشتر 

است.
۲. یکــی از بنیانگذاران واتســاپ به نام جان 

کوم )Jan Koum(، در ســن ۱۶ ســالگی از 
اوکراین به ایاالت متحــده نقل مکان کرد. بد 
نیســت بدانید که خانواده کوم زمانی چنان 
فقیر بودند که تنهــا با کوپن های غــذا امرار 

می کردند.
۳. ارزش واتســاپ از تولید ناخالص داخلی 
کشــور هایی مانند جامائیکا، ایســلند و کره 

شمالی بیشتر است!
۴. این پلتفرم پیام رسان بیش از ۱.۵ میلیارد 

کاربر فعال ماهانه دارد.
۵. از ۱.۵ میلیارد نفر کاربر ماهانه واتســاپ، 
۴۵۰ میلیون نفر آن هــا از ویژگی »وضعیت« 
که در ســال ۲۰۱۷ راه اندازی شد، استفاده 

می کنند.

۶. واتســاپ در ابتدا فقط ۵۵ کارمند داشت 
که بیشــتر آن ها االن میلیونر شــده اند و دو 
بنیان گذار اصلی یعنــی برایان اکتون و جان 
کوم هــم میلیاردر هســتند. بعــد از فروخته 
شدن واتساپ به فیسبوک، تعداد کارکنان آن 

به ۱۲۰ نفر افزایش یافت.
۷. هر دو بنیان گذار واتســاپ یعنــی برایان 
اکتــون و جان کــوم قبــال بــرای یاهــو کار 

می کردند!
۸. برایان و جان هر دو اکنون واتساپ را ترک 
کرده اند. برایان در ســال ۲۰۱۷ از واتســاپ 
کناره گیــری کرد و جان هم در ســال ۲۰۱۸ 

استعفا داد.
۹. روزانه ۴.۵ میلیارد عکس، ۵۵ میلیارد پیام 

متنی و ۱ میلیارد ویدیو از طریق واتســاپ به 
اشتراک گذاشته می شود.

۱۰. بیــش از ۷۰ درصــد از کاربــران ماهانه 
واتســاپ به صورت روزانه از این پیام رســان 

استفاده می کنند.
۱۱. یکی از تکان دهنده ترین حقایق در مورد 
واتساپ این است که تا چند سال پیش ارزش 
این شرکت بیش از کل بودجه ساالنه ناسا )در 

حدود ۱۷ میلیارد دالر(بود!
۱۲. برایــان اکتــون، یکــی از بنیان گذاران 
واتساپ، در ســال ۲۰۰۹ برای استخدام در 
توییتر و فیسبوک جواب رد شنید و بالفاصله 
پس از آن واتساپ را راه اندازی کرد و به تاریخ 

پیوست!
۱۳. در ســال ۲۰۱۵، واتســاپ موفق شــد 
از مــرز ۱ میلیــارد دانلــود بــرای نســخه 
اندروید بگــذرد و این در حالی اســت که در 
 آن زمــان تیم نســخه اندروید تنها متشــکل

 از ۵ نفر بود!
۱۴. واتســاپ حتی پس از تبدیل شــدن به 
شــرکتی بزرگ، هرگز تبلیغات قبول نکرده و 
تاکنون هیچ تبلیغی در این برنامه دیده نشده 
است. در واقع، این شــرکت به فلسفه اصلی 
خود بــرای ارائــه تجربه پیام رســانی خالص 

پایبند بوده است.
۱۵. زمانــی که جان کــوم هنوز با واتســاپ 
همکاری می کــرد، یک یادداشــت روی میز 
خود داشــت که توســط برایان اکتون نوشته 
شده بود: بدون تبلیغات! بدون بازی! بدون 
حقه! این یادداشــت کمک می کــرد تا کوم 
بتواند همواره بر شعار اصلی واتساپ متمرکز 

بماند.

اپلیکیشن

با توجه به مشاهدات و اخبار 
احتماال گوگل ســاخت یک 
تبلت اندرویدی را در دستور 

کار داشته باشد. 
از نظر ســخت افزاری، گــوگل در حال حاضر 
دارای طیف وسیعی از ابزار ها از جمله صفحه 
نمایش، گوشــی ها و بلندگو های هوشمند را 
دارد و تنها چیزی که ندارد یک تبلت مجهز به 

اندروید است.
به گــزارش ســایت فون آرنــا، هفته گذشــته 
گزارشــی ارائه شــد که می گفت ریچ ماینر که 
در کنــار اندی رابیــن اندروید را توســعه داده 
بود، مدیر ارشــد فنــی تبلت هــای اندرویدی 
گوگل شده و ظاهرا وظیفه ساخت تبلت های 
اندرویدی را بر عهده گرفته اســت. اکنون که 
گوگل در حال آزمایش نســخه بتــای اندروید 
۱۲ خود برای نمایشــگر های با انــدازه بزرگ 
با نام ۱۲L Android اســت، زمان مناســبی 

برای عرضه یک تبلت گوگل پیکسل مجهز به 
 LetsGo Digital ،اندروید است.هفته گذشته
تصاویر محصول یک تبلت پیکســل طراحی 
شده توســط طراح گرافیک ایتالیایی جوزپه 
اسپینلی را منتشر کرد. این تصاویر بر اساس 
حق اختراعی است که گوگل در سال ۲۰۱۹ در 
ژاپن ثبت کرده است. تبلت پیکسل گوگل که 
احتماال از تراشه Google Tensor بهره خواهد 
برد، می توانــد بســیاری از ویژگی های هوش 
مصنوعی و یادگیری ماشینی موجود در سری 

پیکسل ۶ را به همراه داشته باشد.
البته باید بــه این موضوع نیز اشــاره کنیم که 
گوگل قبال محصولی به نــام Pixel Slate را در 
سال ۲۰۱۸ منتشر کرده بود. با این حال، این 
دســتگاه یک تبلت اندرویدی نبود، بلکه یک 
دستگاه دارای سیســتم عامل کروم با صفحه 
نمایش ۱۲.۳ اینچی با پردازنده ۱۴ نانومتری 

اینتل بود.

گوگل در حال توسعه یک تبلت پیکسل مبتنی بر 
اندروید است 
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بــه تازگی مشــخص شــده 
ســیارات پف کرده ای وجود 
دارند که اتمســفر خــود را از 

دست می دهند. 
به تازگــی اخترشناســان در اطــراف برخی از 
ســتارگان، نوع نادری از ســیاره که در منظومه 
شمسی ما یافت نمی شود را کشــف کرده اند. 
این سیاره خیلی بزرگ یا خیلی کوچک نیست، 

اما بین شعاع زمین و شعاع نپتون قرار می گیرد.
بر اســاس گــزارش scitechdaily، ســیارات 
فراخورشــیدی دارای اشــکال و اندازه هایــی 
هســتند کــه در منظومــه شمســی مــا یافت 
نمی شوند. آن ها شامل سیارات گازی کوچکی 
به نام مینی نپتون و سیارات سنگی چندین برابر 

جرم زمین )به نام ابرزمین( هستند.
اخترشناسان با اســتفاده از تلسکوپ فضایی 
هابل و رصدخانه کک دو مورد مختلف از سیارات 

"مینی نپتون" را شناسایی کرده اند که جو پف 
کرده خود را از دســت می دهند و احتماال به ابر 
زمین تبدیل می شــوند. این شــواهد دیگری 
برای تنوع نحوه شکل گیری و تکامل سیارات در 

اطراف ستارگان دیگر است.
اکنــون، اخترشناســان دو مــورد مختلــف از 
سیاره های مینی نپتون را شناسایی کرده اند که 
جو پف کرده خود را از دست می دهند و احتماال 
بــه ابرزمین ها تبدیل می شــوند. تشعشــعات 
ستارگان سیارات، اتمسفر آن ها را از بین می برد 
و گاز داغ را ماننــد بخار از یــک دیگ آب جوش 

بیرون می کشد.
یافته های جدید به ترسیم تصویری از چگونگی 
شکل گیری و تکامل جهان های عجیب و غریب 
مانند این ها کمک می کند و به توضیح شکاف 
عجیب در توزیع اندازه سیارات موجود در اطراف 

ستاره های دیگر کمک می کند.

پیدایش سیاراتی که پف خود را از دست 
می دهند 

مدیرعامل مجموعه صنعتی آراد و نماینده شرکت های دانش بنیان 
استان اصفهان گفت: نوع نگاه برخی از دستگاه های داخلی، بیش 
از تحریم های ناجوانمردانه و ظالمانه غرب در مسیر تولید کشور، 

سنگ اندازی و مانع تراشی می کند.   
اسماعیل صالحی مبارکه افزود: افتخار پیدا کردم که در دیدار هفته 
گذشته جمعی از صنعتگران و تولیدکنندگان با رهبر معظم انقالب حضور 
داشته باشم و توضیحاتی را در باره طرح توسعه مجموعه صنعتی آراد و 

مشکالت مبتالبه آن به شکل مکتوب، خدمت ایشان ارائه کنم.
وی ادامه داد: هرچند نمی توانیم بگوییم تحریم ها هیچ تاثیری در تولید 
و صنعت کشور نداشته است اما تاثیر آن در داخل خیلی کم بوده است اما 
آنچه که بیش از همه به بروز مشکالت انجامیده، سنگ اندازی دستگاه ها 

و نهادها و بروکراسی اداری گسترده در داخل کشور است.
مدیرعامل مجموعه صنعتی آراد اظهار داشت: سنگ اندازی نهادها و 
بروکراسی اداری گسترده در داخل، صنعتگران و تولیدکنندگان را خسته 

کرده است.  
وی اضافه کرد: باید امکان دیدار صنعتگران و تولیدکنندگانی که سهم 
بزرگی در تولید و اشتغالزایی کشور دارند با مدیران کل یا وزیران مهیا شود 
تا بتوان به رفع موانع فعالیت های صنعتی و جهش تولید در این حوزه 

کمک کرد.
صالحی مبارکه با اشاره به اینکه کاهش بروکراسی اداری در مسیر تولید 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است، خاطرنشان کرد: باید ارتباط مستقیم 
و مستمری بین تولید کننده و مسووالن مربوطه برقرار باشد اما در زمان 
حاضر این ارتباط کمرنگ است ضمن اینکه نامه نگاری ها و بروکراسی های 

اداری چندین ماه طول می کشد.  
وی بیان کرد: برخی از صنعتگران برای تولید محصول موردنیاز کشور به 
نوع خاصی از مواد اولیه نیاز دارند اما بدلیل اینکه ماه ها و حتی یکسال 
در نظام مکاتبات اداری کشور می کنند و نامه نگاری ها دست به دست 
می شود در عمل تعهد تولیدکننده از بین می رود و زمان طالیی تولید آن 

محصول خاص نیز سپری می شود.
نماینده شرکت های دانش بنیان اصفهان گفت:برخی از نهادها هنوز 
به اهمیت خودباوری و ضرورت نگاه به درون که بارها مورد تاکید رهبر 

معظم انقالب قرار گرفته است، نرسیده اند. وی تاکید کرد: امروز نبود 
خودباوری در برخی از دستگاه ها نسبت به تولیدکنندگان و بروکراسی 
اداری در داخل کشور، تاثیر بیشتری نسبت به تحریم ها بر روی نظام 

تولید گذاشته است.
صالحی مبارکه ادامه داد: بیشتر مواد اولیه ای مورد استفاده صنایع 
در داخل وجود دارد اما بدلیل نوع نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در حمایت از این صنایع، سهمیه این صنایع برغم اینکه در مجوز آنها 
مشخص شده، کاهش پیدا می کند که این امر آسیب بزرگی به نظام 
تولید وارد می کند و میزان تولید این صنایع را برغم ظرفیت باال ی آنها، 

محدود می سازد.
به گفته وی، ماده اولیه و سهمیه مورد نیاز صنایع به بهانه های مختلف 
کاهش پیدا می کند اما از طرف دیگر همین مواد بوفور در بازار آزاد با 
چند برابر قیمت اصلی وجود دارد و تولیدکنندگان مجبورند برای انجام 
تعهدات خود و جلوگیری از بیکار شدن کارگران و پرسنل خویش، این 

مواد را خریداری کنند.صالحی مبارکه با اشاره به مشکل تأمین مواد اولیه  
به واسطه بخشنامه ها و دستورالعمل های دست وپاگیر وزارتخانه ها اضافه 
کرد: مواد اولیه هیچ ربطی به تحریم ها ندارد و در داخل کشور هم تولید 
می شود و اگر در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار گیرد کمک بزرگی به 

جهش تولید و تحقق شعار سال خواهد کرد.
وی گفت: همچنین کمبود فضای فیزیکی بواسطه حضور برخی از دالالن 
زمین در شهرک های صنعتی و در مجاورت صنایع فعال موجب شده تا 
شرکت ها و مجموعه دانش بنیان که مشغول فعالیت و تولید و اشتغالزایی 

هستند با مشکالت عدیده مواجه شوند.
صالحی مبارکه گفت: امروز رشد بی سابقه نقدینگی در کشور، کمتر 
به سمت بازار تولید سوق پیدا کرده و این درحالیست که رهبر معظم 
انقالب تاکنون بارها در این زمینه در دیدار با صنعتگران و مسووالن ابراز 

ناخرسندی کرده اند.
وی تاکید کرد: برای هدایت نقدینگی به سمت بازار تولید و صنعت و در 

نهایت اشتغالزایی و اقتصاد پایدار باید شرایط را برای صنعتگران و افراد 
عالقمند به سرمایه گذاری در حوزه صنعت مهیا کنیم که از جمله این 
اقدامات تسهیل در صدور مجوزهای الزم و قراردادن زمین کافی در اختیار 

افراد عالقمند به سرمایه گذاری در حوزه تولید است.
صالحی مبارکه بیان کرد: نقدینگی افسارگسیخته در کشور موجب ایجاد 
تورم شده است در حالی که باید حجم نقدینگی به سمت تولید هدایت 
شود و فراهم کردن بستر الزم برای فعالیت صنعتگران می تواند به کاهش 

نقدینگی موجود در کشور کمک کند.
وی ابراز اطمینان کرد، اگر در هر بخش از جمله حوزه صنعت، یک نقشه 
راهبردی و برنامه هدفمند و مدون وجود داشته باشد این کار به پویایی و 

توسعه آن بخش کمک بسیار خواهد کرد.
وی افزود: در صورتی که نقشه راهبردی برای بخش های مختلف تولید 
و صنعت توسط مسووالن ذیربط ترسیم شود بر اساس آن می توانیم به 
خودکفایی در تولید محصول برسیم و از وابستگی به خارج کم کنیم و در 

عین حال در راه ارزآوری و شکوفا کردن اقتصاد، تولید و اشتغال کشور 
گام برداریم.

صالحی مبارکه گفت: ترسیم نقشه راه بارها مورد تاکید رهبر معظم انقالب 
قرار گرفته است و ما معتقدیم در حوزه صنعت و تولید، این حلقه مفقوده ای 

است که نیاز به توجه ویژه دارد.
نماینده شرکت های دانش بنیان استان اصفهان اظهار امیدواری کرد که 
مسووالن ذیربط در بخش های مختلف تولید در حوزه های کشاورزی، 
دامپروری و صنعتی، نفت و پتروشیمی و فلزات و مواد معدنی و خودرو 
نقشه راهبردی داشته باشند تا بتوانند بر اساس آن برنامه ریزی کنند و 
به اهداف خود و خودکفایی در تولید مواد و محصوالت مورد نیازشان 

دست یازند.
شرکت دانش بنیان آراد صنعت ماهان جزو گروه صنعتی تاش با هدف 
بومی سازی مواد مورد مصرف در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی تاسیس 

شده است..
این شرکت در شهرک صنعتی واقع در سه راهی مبارکه قرار دارد.  

این گروه با بهره گیری از بیش از ۶۰۰ نفر نیروی انسانی خود موفق به 
بومی سازی بالغ بر یکصد قلم محصوالت استراتژیک در زمینه تصفیه 
نفت خام، استخراج و انتقال گاز طبیعی و مواد بسیار مهم مربوط به تولید 

صنایع پلیمر و پتروشیمی شده است.
عمده محصوالت این شرکت شامل انواع آغازگرها، دمولسیفایرها، مواد 
ضدخوردگی، مواد کاهنده اصطکاک در خطوط انتقال نفت خام، 
باکتری های نفت خوار بر پایه بایوسورفکتانتها مثل osd و ose، مواد 
کاهنده هیدرات در صنعت گاز، ماده  mdea مورد مصرف در صنعت گاز و 

مواد خاص و ویژه حفاری نفت و گاز است.
جمعی از فعاالن بخش های مختلف تولید، روز یکشنبه هفته گذشته در 
حسینیه امام خمینی)ره( با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقالب 

اسالمی دیدار و گفت وگو کردند.
اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، بیش از ۹ هزار واحد تولیدی 
کوچک و بزرگ با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر، 
حدود ۸۴۰ معدن در حال بهره برداری با سرمایه گذاری بیش از ۱۰ هزار 

میلیارد ریال، صنعتی ترین استان کشور بشمار می رود.

 مدیرعامل مجموعه صنعتی آراد اصفهان:

سنگ اندازی داخلی بیش از تحریم  خارجی به تولید کشور ضربه می زند

داستان کوتاه

هوا و فضا


