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رئیس کل بیمه مرکزی از بخشودگی جرایم بیمه های شخص ثالث به مدت ۲۰ روز خبر داد. آقای غالمرضا سلیمانی در گفتگو با  صدا و سیما، گفت: به مدت ۲۰ روز جریمه های بیمه شخص ثالث بخشیده 
خواهد شد و افرادی که به هر دلیل خودرو های موتوری خود را بیمه نکرده اند و شامل جریمه شده اند، می توانند بدون پرداخت جریمه، در این مدت خودروی خود را بیمه کنند. وی افزود: طی بخشنامه ای 
که اخیرا با مصوبه مجمع به سراسر کشور ابالغ کرده ایم قرار شد که از ۱۷ مهر تا ۶ آبان ماه به مدت ۲۰ روز 
همه وسایل نقلیه موتوری مثل موتورسیکلت، خودرو های سواری و ماشین آالت کشاورزی 
که تاکنون بیمه نامه شخص ثالث نداشته اند و یا به دلیل پرداخت نکردن بیمه شخص 
ثالث جریمه شده اند، می توانند بدون پرداخت جریمه به مراکز بیمه مراجعه و 

خودروی خود را بیمه کنند.
وی گفت: براســاس قانون اگر خودرویی موتوری بیمه نامه شخص 
ثالث نداشته باشد ضمن اینکه به اندازه بیمه یکسال جریمه می شود 
در زمان بروز حادثه هــم نمی تواند هیچ کمک یــا خدمتی از بیمه 
دریافت کند به همین دلیل کسانی که تاکنون بیمه نداشته اند تشویق 

می کنیم تا از این فرصت استفاده و...

بخشودگی جرایم  بیمه های شخص ثالث به مدت ۲۰ روز

سهم 1۵۰۰ مگاواتی گروه 
فوالد مبارکه در ظرفیت 
جدید نیروگاهی کشور

شرایط و اقساط مسکن دولتی اعالم شد:

چینی  ها مسکن حمایتی 
را می سازند

عضو کمیسیون صنایع مجلس : 

واردات خودرو حتما 
انجام می شود

دولت بازار آشفته سیب سمیرم را ساماندهی کند:

صادرات 
دست دالالن است

ورود تدریجی 
دانش آموزان اصفهان 

به فضاهای آموزشی 

معاون فرمانداری کاشان:

فروش اجباری نان کنجددار 
ممنوع است
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سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان: 

بازی با مدعیان 
در هفته های اول بهتر است

 حیات میلیون ها انسان بسته به آب ذخیره سد:

سد زاینده رود در حال احتضار
۶

۴

شور و حال جشنواره کودک 
در فضاسازی شهری اصفهان 

سال پنجم - شماره  12۴9- چهارشنبه  21 مهر 1۴۰۰ - ۶ ربیع االول 1۴۴۳
1۳  اکتبر   2۰21 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

# اصفهان  تنها  نیست

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان اصفهــان بــه اســتناد مجــوز شــماره ۵1/79۴۴8 مــورخ 1۳99/۰۶/۰2 وزارت امــور اقتصــادی و دارایی و 
آرای کمیســیون مــاده ۵ اســتانداری درنظــردارد امــالک و مســتغالت تحــت اختیــار خــود را ازطریــق مزایــده عمومــی و با جزییــات مندرج در اســناد 
مزایــده بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت و بــا شــماره مزایــده 2۰۰۰۰۰۳۳۴۳۰۰۰۰۰2 بــه صــورت الکترونیکــی بــه فــروش 

برساند.
تاریخ انتشار: 1۴۰۰/۰7/21-مهلت دریافت اسناد مزایده: 1۴۰۰/۰8/۰۳-تاریخ بازدید: 1۴۰۰/۰8/۰2

مهلت ارسال پیشنهاد: 1۴۰۰/۰8/1۵، تاریخ بازگشایی: 1۴۰۰/۰8/1۶، تاریخ اعالم به برنده: 1۴۰۰/۰8/1۶
1( کلیه مزایده گران باید قبل از شرکت در مزایده از امالک و مستغالت بازدید نمایند.

2( ارسال پیشنهاد قیمت را به روزهای پایانی موکول ننمایند.
۳( کلیه مراحل فروش از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد قیمت و بازگشایی و اعالم به برنده ازطریق سامانه انجام می پذیرد.

۴( ملک با وضعیت موجود و کاربری آموزشی به فروش میرسد و بازدید از ملک الزامی است.
۵( فروش ملک نقدی بوده و تحویل آن و انتقال سند ملک فروخته شده به خریدار پس از دریافت کل بها امکان پذیر است.

۶( اطالعات تماس جهت پاسخگویی ۳۶۶9۳1۵7، ۰۳1 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است.
1( برگــزاری مزایــده صرفــا ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت می باشــد و کلیــه مراحــل فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد 
مزایــده، پرداخــت تضمیــن شــرکت در مزایــده )ودیعــه( ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــالع از وضعیــت برنــده بــودن مزایده گــران محتــرم ازاین طریق 

امــکان پذیر اســت.
2( کلیــه اطالعــات امــالک و مســتغالت شــامل مشــخصات شــرایط و نحــوه فــروش در بــرد اعــالن عمومی ســامانه مزایــده قابل مشــاهده بررســی و 

ــت. انتخاب اس
۳( عالقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه ۴19۳۴، 021
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است.

12۰۵8۴1 / م الف

نوبت اول
آگهی مزایده فروش امالک و مستغالت

توضیحاتمبلغ ودیعه شرکت در مزایدهآدرس ملکموضوعردیف

1
فروش مرکز آموزش فنی و حرفه ای رزوه با پالک ثبتی 
1۰1 فرعی از ۶۰ اصلی مفروز و مجزا شده از 8 فرعی 

بخش ثبتی 1۳

چادگان شهر رزوه 
1/2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالجنب نیروی انتظامی

فروش مرکز آموزش فنی و حرفه ای تودشک با پالک 2
ثبتی ۴2۵ فرعی از ۶8۵ اصلی بخش ثبتی 19

تودشک بلوار امام 
2/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالرضا جنب ورزشگاه

فروش مرکز آموزش فنی و حرفه ای فرخی با پالک ثبتی ۳
۳۴8 فرعی از ۳۴۵۳ اصلی بخش ثبتی ۶

خوروبیابانک شهر 
1/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالفرخی میدان مهارت

۴
فروش مرکز آموزش فنی و حرفه ای آران و بیدگل با 

پالک ثبتی 2۳۴۳ فرعی از 28۴۰ اصلی مفروز از 22۶ 
فرعی بخش ثبتی ۳

آران و بیدگل میدان 
آزادگان خیابان 
امیرکبیر خیابان 

بهزیستی

8/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر

اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان خمینــی شــهر بــه موجــب مــاده 11 آییــن نامــه اجرایــی قانــون اوقــاف درنظــردارد مزایــده نوبــت اول غرفه هــای بازارچــه امامــزاده ســیدمحمد 
)ع( را جهــت بهــره بــرداری بــه مــدت یکســال ازطریــق مزایــده )بــدون حــق( بــه اجــاره واگــذار نمایــد.

مراحل و شرایط شرکت در مزایده:
1( متقاضیــان بایــد بــا مراجعــه بــه حســابداری اداره اوقــاف شهرســتان خمینــی شــهر فیــش مربــوط بــه مزایــده را اخــذ و مبلــغ مندرجــه کــه 1۰ درصــد حداقل قیمــت پایه 

کارشناســی می باشــد را بــه عنــوان ســپرده شــرکت در مزایــده واریــز نماینــد.
2( متقاضــی بایــد برگــه پیشــنهاد قیمــت خــود را امضــا و با درج قیمــت بصورت عــددی و حروفی، نــام و نام خانوادگی، شــماره تلفــن ثابت و همراه کپــی کارت ملــی و آدرس 
محــل ســکونت و قســمت دوم فیــش واریــز شــده را جــدا و بــه همــراه برگــه پیشــنهادی خــود در داخــل پاکــت قــرار داده و بصــورت پاکــت سربســته و امضا شــده بــه دبیرخانه 

اداره اوقــاف و امــور خیریــه تحویــل و رســید دریافــت نمایــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه بــرروی پاکت نیز بایــد نــام و نــام خانوادگــی را درج نماید.
۳( متقاضیــان می تواننــد پیشــنهادهای خــود را بــه انضمام رســید پرداخــت وجــه ســپرده از روز شــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰7/2۴ لغایــت 1۴۰۰/۰8/۰8 )پایــان وقــت اداری( به 
دبیرخانــه اداره اوقــاف واقــع در خمینی شــهر خیابان شــریعتی شــمالی کوچــه 9۴ تحویل نمایند. مزایده بصورت کتبی و کمیســیون مزایده ســاعت 1۰ صبح روز یکشــنبه 

مــورخ 1۴۰۰/۰8/۰9 در محــل اداره اوقــاف و امــور خیریه شهرســتان خمینی شــهر تشــکیل و پیشــنهادهای رســیده را بررســی و اتخاذ تصمیــم خواهد نمود.
۴( کمیسیون در قبول یا رد هریک از پیشنهادها مختار میباشد.

۵( برنــده مزایــده موظــف اســت تــا ۳ روز پــس از اعــالم نتایــج مزایــده توســط اداره اوقــاف، بــه اداره اوقــاف شهرســتان مراجعه تــا مقدمات تنظیــم قــرارداد اجاره فراهم شــود. 
درصــورت عــدم مراجعــه و یــا عــدم اقــدام بــه موقــع، انصــراف تلقــی شــده و ســپرده وی بــه نفــع موقوفــه ضبــط و بــه هیــچ عنــوان عــودت نخواهــد شــد و نفــر دوم جایگزیــن 
برنــده مزایــده خواهــد بود. ایــن موضــوع بــه صــورت ترتیبــی و بــا دعــوت اداره اوقــاف محــل بصورت تلفنــی یا کتبــی ادامه خواهــد داشــت و درصورت عــدم مراجعــه برندگان 

ردیفهــای اول و دوم و ســوم، مزایــده تکــرار خواهد شــد.
۶( سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا تنظیم قرارداد بنام برنده مزایده یا نفرات جایگزین، عودت داده نخواهد شد.

7( بــه پیشــنهادهایی کــه خــارج از موعــد مقــرر تحویــل دبیرخانــه شــود و یــا فاقــد قیمت، مشــروط، مبهم، قلــم خــورده و یا بــدون امضا و یــا بدون فیــش واریزی باشــد ترتیب 
اثــر داده نخواهد شــد.

8( کلیــه هزینه هــای نشــر آگهــی )آگهــی دیــواری، بنــر، روزنامــه و...( و حــق الزحمــه کارشناســی برعهــده برنــده مزایــده می باشــد. کلیــه هزینه هــای مربــوط بــه بیمه هــا، 
عــوارض شــغلی و... برعهــده مســتاجر می باشــد.

9( مســتاجر ملــزم و مکلــف بــه رعایــت شــئونات و مقــررات محــل مورداجــاره خواهــد بــود و حــق واگــذاری مورداجــاره را بــه غیــر، تحــت هیــچ عنوانــی نخواهد داشــت و حق 
هیچگونــه اضافــه نمــودن بنــا و... بــه ملــک موقوفــه را نخواهــد داشــت و درصــورت اقــدام، تمامی بنا و... مســتحدثه متعلق به موقوفــه خواهد بود و مســتاجر و اشــخاص غیر 

حــق هیچگونــه اعتراضی نخواهند داشــت.
1۰( از برنــده مزایــده و همچنیــن ضامــن یــا ضامنیــن وی برابــر مقــررات ضمانتهــای الزم اعم از چک یا ســفته به مقــدار مقــرر توســط اداره اوقاف درخصوص تخلیه و تســویه 

حســاب نهایــی و تادیه حقــوق موقوفــه اخذ خواهد شــد.
11( برنــده مزایــده پــس از تنظیــم قــرارداد مســتاجر موقوفــه خواهــد بــود و ملــزم بــه رعایت کلیه شــرایط قــرارداد اجــاره خواهد بــود. تاخیــر در پرداخــت اجاره بهــا و یا تخلف 

از هریــک از شــروط قــرارداد موجب ایجــاد حــق فســخ بــرای بقیــه مــدت و مطالبــه هرگونــه خســارات وارده بــرای اداره اوقــاف و امور خیریه شهرســتان خواهــد بود.
متقاضیــان می تواننــد جهــت کســب اطالعات بیشــتر بــا تلفــن ۳۳۶2۶۰71 داخلــی ۳ تماس و یا جهــت بازدیــد از محــل مورداجــاره در ســاعات اداری روزهای مقــرر در بند 

۳ بــه امامزاده ســیدمحمد )ع( خمینی شــهر مراجعه نمایند.
12۰۶۳98 / م الف

»آگهی مزایده نوبت اول«
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مجری پروژه طراحی شــبکه ریلی کشــور 
گفت:مســأله  تعیین پروژه های اولویت دار 
حمــل  و نقــل ریلی بســیار پیچیده اســت 
که رویکــرد آن در مطالعــات جامع حمل  و 
نقل کشــور مورد توجه قرار گرفته  اســت و 
پیشــنهاد می شــود خروجی آن مطالعات، 
مبنای تصمیم گیری ها پیرامون پروژه های 

اولویت دار حمل  و نقل کشور قرار گیرد. 
محمد تمنایی مجری پروژه طراحی شبکه 
ریلی کشور در افق بیســت ساله  در نامه ای 
خطاب به رئیس جمهور، بر اولویت دهی به 
پروژه های زیرســاختی حمل  و نقل و غالب 
شــدن رویکرد اقتصاد شــبکه ای بــر نگاه 

استانی و محلی تاکید کرد. 
عضو هیــات علمی دانشــکده مهندســی 
حمل و نقل دانشــگاه صنعتی اصفهان در 
ابتدای ایــن نامــه آورده اســت: از باب نقد 
مشفقانه و خیرخواهانه، تذکری را خدمت 
جنابعالی عرض می کنــم؛ اخیرا در جریان 
ســفر به اســتان بوشــهر، جنابعالی ضمن 
بازدید از پروژه راه آهن شــیراز - بوشــهر، بر 
اتصال بوشهر به راه آهن سراسری به عنوان 
یکی از مطالبات اساسی مردم منطقه تأکید 
فرمودید. قطعــا بهره مندی از دسترســی 
به حمــل  و نقل ســبز ریلی، مطالبــه  مردم 
عزیز مناطق مختلف کشــور از جمله مردم 
بزرگوار بوشهر است؛ اما به نظر می رسد که 
اصالت بخشــی به مطالبات محلی در ایجاد 
دسترسی به شبکه راه آهن سراسری، شیوه  
دقیقــی بــرای اولویت دهی بــه پروژه های 
استراتژیک حمل  و نقل محسوب نمی شود.

اولویت دهی به پروژه های استراتژیک حمل 
و نقل بر پایه اقتصاد شبکه 

تمنایی عنوان کرد: در شــرایط محدودیت 

بودجــه ای و وجــود انبوهــی از پروژه های 
اســت  الزم  نیمه تمــام،  زیرســاختی 
اولویت دهــی بــه پروژه های اســتراتژیک، 
بر مبنــای نــگاه همه جانبه  ملــی و رویکرد 
اصالت بخشــی به اقتصاد شبکه ای صورت 
پذیرد و ضمن پرهیز از نگاه محلی، توســعه  
شبکه بر اساس بیشینه ســازی منافع ملی 
و کمینه ســازی هزینه های مســتقیم و غیر 
مســتقیم تحمیل شــده به کشــور، مدنظر 

قرار گیرد.
مجری پروژه طراحی شــبکه ریلی کشــور 
در افــق بیســت ســاله تاکید کرد: مســأله  
تعییــن پروژه های اولویــت دار حمل  و نقل 
ریلی )یا به عبارتی طراحی شــبکه ریلی(، 
مسأله ای بســیار پیچیده است که در انجام 
آن، فاکتورهای متعددی همچون تقاضای 
بار و مسافر داخلی و ترانزیت برای ده ها هزار 
زوج مبــدا و مقصد، گلوگاه هــای ظرفیتی 
شــبکه، موقعیت هاب هــای لجســتیکی، 
رقابت کریدورهای حمل  و نقل بین المللی، 
تاثیرگذاری بر خلق ارزش افزوده باید لحاظ 

می گردند.
وی در پایان ایــن نامــه خواســتار شــد: 
رویکرد مذکــور در مطالعــات جامع حمل  
و نقل کشــور مورد توجه قرار گرفته  اســت و 
پیشــنهاد می شــود خروجی آن مطالعات، 
مبنای تصمیم گیری ها پیرامون پروژه های 
اولویت دار حمل  و نقل کشــور قــرار گیرد؛ 
اتخــاذ تصمیمــات بهینه در قالــب چنین 
رویکــرد جامعــی، بــه عدالــت نزدیک تــر 
اســت و تحقق هدف اصلــی جنابعالی در 
پیگیری سفرهای استانی، یعنی  شکوفایی 
اقتصادی کشور و تحقق عدالت منطقه ای، 

را تسریع خواهد بخشید.

عضو شــورای عالی مســکن گفت: پیشنهاد 
افزایــش وام مســکن تا ســقف ۴۵۰ میلیون 
تومان به شــورای عالی مســکن داده شــده 

است.
اقبــال شــاکری افزود: ایــن پیشــنهاد برای 
توانمندی خانوار های فاقد مســکن است که 
بتواننــد واحد های مســکونی که قرار اســت 

ساخته شود را بخرند. 
وی گفت: یکی از مشکالت خانوار های فاقد 
مســکن این اســت که پول اولیه برای شروع 
قرارداد را ندارند به همین دلیل هرچقدر سهم 
اورده آن ها را کمتر کنیــم امکان حضور افراد 
نیازمند مســکن برای عقد قــرارداد افزایش 

می یابد. 
آقای شــاکری افزود: به همین دلیل در طرح 
اقدام ملی مســکن نیز تعداد کمی به مرحله 

عقد قرارداد رسیده اند.
وی با اشاره به اینکه اگر یک واحد صدمتری را 
درنظر بگیریم و قیمت تمام شده هر مترمربع 
آن شــش میلیون تومان باشــد هزینــه تمام 
شــده ســاخت این واحد ۶۰۰ میلیون تومان 
اســت افزود:باید حدود ۸۰ درصد این رقم را 
به صورت وام پرداخت کنیــم که حدود ۴۵۰ 

میلیون تومان خواهد بود.

نماینــده مــردم تهــران در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: این وام طی دو سال پرداخت 
می شود، چون متقاضیان نیز باید طی دو سال 
آورده خود را تکمیل کنند بنابراین می توانند 

از آن استفاده کنند.
شــاکری تاکید کرد: وام ۴۵۰ میلیون تومان 
فقط برای تهران است و در روستا ها می توانند 

تا ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کنند.
وی با اشاره به اینکه پرداخت وام به متقاضیان 
در دیگــر کالنشــهر ها ۴۰۰ میلیــون تومان 
است، افزود: براساس جمعیت هر شهر مبلغ 

وام تغییر می کند.
شاکری گفت: سود این وام بین ۴ تا ۱۲ درصد 
اســت که نرخ ســود متقاضیان روســتایی ۴ 
درصد است و برای کالنشهر ها و سایر شهر ها 
متفاوت اســت و بنا به دهکی که متقاضی در 

آن حضور دارد، سود وام تعیین می شود.
وی افزود: کســانی که تحــت حمایت کمیته 
امداد و یا بهزیســتی هستند نیز نرخ سود وام 

آن ها مشخص می شود.
عضو شورای عالی مسکن اضافه کرد: شورای 
عالی مسکن دو هفته آینده تشکیل می شود 
و این موارد قرار است در آن جلسه به تصویب 

برسد.

درخواست مجری مطالعات طراحی شبکه ریلی کشور از رئیس جمهور: 

مطالعات جامع حمل ونقل مبنای تصمیمات باشد 

خبر

تــا کنــون بیــش از ۳۹۸ میلیــارد ریــال 
تسهیالت نوسازی بافت فرسوده در استان 

اصفهان پرداخت شده است.
اســتان  شهرســازی  و  راه  مدیــرکل 
اصفهان، این میزان تســهیالت نوســازی 
بافــت فرســوده این اســتان را بر اســاس 
سهمیه ســال های ۱۳۹۷ تا نیمه نخست 
امســال بیان کرد و گفت: براین اســاس، 
دو هــزار و ۴۵۱ واحــد بــرای دریافت این 
تسهیالت به بانک ها معرفی شدند و برای 
تعــداد ۸۲۲ واحد نیــز درمرحلــه انعقاد 

قرارداد است. 
علیرضا قاری قرآن افزود: اشخاص حقیقی 
)ســاکنان در بافت فرســوده شــهری( که 
بخواهند برای نوســازی مســکن خود در 
کالنشــهر اصفهان اقدام کنند می توانند 
عالوه بر تسهیالت از محل قرارداد عاملیت 
۵۰ میلیــون تومانی با نــرخ ۹ درصد، ۳۰ 
میلیون تومان از محل منابع بدون سپرده 
با نرخ ۱۸ درصد و ۱۲۰ میلیون تومان اوراق 
ممتاز با کارمزد ۱۶ درصد استفاده کنند؛ 
که در مجموع این میزان تسهیالت به ازای 

هر واحد ۲۰۰ میلیون تومان است. 
وی، میــزان تســهیالت ارائه شــده برای 
شهرســتان ها را متفــاوت تا ســقف ۱۴۰ 
میلیون تومان برشمرد و گفت: تسهیالت 
نوســازی مســکن در بافــت فرســوده 
شهرســتان ها شــامل تســهیالت از محل 
قرارداد عاملیت به مبلغ ۴۰ میلیون تومان 
با نرخ ۹ درصد، ۵۰ میلیون تومان از محل 
منابع بدون ســپرده بــا نــرخ ۱۸ درصد و 
۵۰ میلیون تومــان اوراق ممتاز با نرخ ۱۶ 

درصد است. 
قاری قرآن افزود: سقف تسهیالت اعطایی 
بــه ســازندگان حرفــه ای کــه بخواهند با 
استفاده از فناوری های نوین برای ساخت 
واحد مســکونی در مناطق بافت فرسوده 
کالنشهر اصفهان اقدام کنند ۳۰۰ میلیون 

تومان است.

رئیس کل بیمه مرکزی از بخشودگی جرایم 
بیمه های شــخص ثالث به مــدت ۲۰ روز 

خبر داد.
آقای غالمرضا سلیمانی در گفتگو با  صدا 
و سیما، گفت: به مدت ۲۰ روز جریمه های 
بیمه شخص ثالث بخشــیده خواهد شد و 
افرادی که به هر دلیل خودرو های موتوری 
خود را بیمــه نکرده انــد و شــامل جریمه 
شده اند، می توانند بدون پرداخت جریمه، 

در این مدت خودروی خود را بیمه کنند.
وی افــزود: طی بخشــنامه ای کــه اخیرا 
بــا مصوبه مجمع به سراســر کشــور ابالغ 
کرده ایم قرار شد که از ۱۷ مهر تا ۶ آبان ماه 
به مدت ۲۰ روز همه وسایل نقلیه موتوری 
مثل موتورســیکلت، خودرو های سواری 
و ماشین آالت کشــاورزی که تاکنون بیمه 
نامه شخص ثالث نداشــته اند و یا به دلیل 
پرداخت نکردن بیمه شخص ثالث جریمه 
شده اند، می توانند بدون پرداخت جریمه 
به مراکــز بیمه مراجعه و خــودروی خود را 

بیمه کنند.
وی گفت: براســاس قانون اگر خودرویی 
موتوری بیمه نامه شــخص ثالث نداشــته 
باشــد ضمن اینکه به اندازه بیمه یکســال 
جریمه می شــود در زمان بــروز حادثه هم 
نمی توانــد هیچ کمک یا خدمتــی از بیمه 
دریافت کند بــه همین دلیل کســانی که 
تاکنون بیمه نداشــته اند تشویق می کنیم 
تا از این فرصت اســتفاده و خودروی خود 

را بیمه کنند.
گفتنی است؛ بر اساس آمار از ۱۲ میلیون 
موتورسیکلت پالک شده در کشور در حال 
حاضر تنها یک و نیم میلیون موتورسیکلت 

دارای بیمه شخص ثالث هستند.

خبر عضو کمیسیون صنایع مجلس : 

واردات خودرو حتما انجام می شود 
اولین بار نیســت که در مجلس 
تعــدادی از نماینــدگان تالش 
می  کنند تا با مطرح کردن طرح 
واردات خودرو، بر خودروســاز داخلی کمی فشار 
وارد کنند تا از رخوت موجود فاصله بگیرد و مبحث 
کیفی سازی و تولید بهینه تر را در نظر بگیرد، با این 
همه در ادوار پیشــین تقریبــا تمام این طرح ها یا 
اجرا نشد و یا در نهایت، مسئله با واردات تعدادی 

خودرو لوکس، فیصله پیدا کرد. 
الــف: نماینــدگان دور یازدهم مجلس شــورای 
اسالمی، اما در گفتگوهای رسانه ای بر عزم خود 
برای شکستن این سد تاکید کردند، پس از مطرح 
شدن برخی از مواد کلی این طرح و  تصویب آن در 
مجلس و سپس ارســال طرح به شورای نگهبان، 

امید بسیاری در میان فعاالن بازار به وجود آمد. 
اما موج خوش بینی ایجاد شده به احتمال تعدیل 
قیمت ها در اثر قانونی شدن واردات محدود،  پس 
از اخبار قرار گرفته در خروجی برخی خبرگزاری ها 
مبنی بر مخالفت شــورای نگهبــان با این طرح، 

خیلی سریع فروکش کرد. 
تاثیر خبر این مخالفت تا حــدی بود که بالفاصله 
قیمت چند خودرو پرتیراژ در بــازار چند میلیون 

تومان افزایش یافت. 
با این همه یکــی از اعضای کمیســیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی به الف گفت که این 
طرح به هیچ وجه از سوی نگهبان رد نشده است 
و تنها ابهاماتی از سوی این نهاد در مورد طرح به 
وجود آمده که در این هفته آن ابهامات نیز مرتفع 

خواهد شد.  
لطف الله ســیاهکلی عضو کمیســیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی در این باره گفت: 
از نظر مفاهیم پایه ای اقتصادی، بازار یعنی عرضه 
و تقاضا، هر زمان  تقاضا بر عرضه پیشــی بگیرد، 
خیلی طبیعی اســت که بازار به ســمت التهاب 
کشش پیدا کند، فساد به وجود آید و انواع عوارض 
منفی دیگر نیز شکل بگیرد. در حوزه خودرو ما باید 
حداقل ســالی ۲ میلیون خودرو عرضه کنیم تا با 
توجه به ازدیاد تقاضا، تعادل نسبی ایجاد شود. ما 
در مجلس به این جمع بندی رسیدیم که، با توجه 
به وجود ۲ خودروساز عمده در کشور، اگر دولت 
حمایت های بــاالی فعلی را مجــددا هم افزایش 
دهد، احتماال این دو شــرکت هر سال، بیش از ۱ 

میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو نتوانند تولید کنند. 
عضو فراکسیون دیپلماســی اقتصادی مجلس 

شــورای اســالمی، در ادامه افزود: عالوه بر این، 
نیازهــای خودرویــی کشــور، متنــوع اســت و 
خودروســاز داخلــی ماننــد بســیاری دیگــر از 
کشــورهای تولید کننده خودرو، همــه نیازهای 
داخلی را پوشش نمی دهد. ما به انواع خودروهای 
جدیــد ســواری، حــوزه صنعتی، حمــل و نقل 
جاده ای داخلی و بین المللی و حمل بار و مسافر 
نیاز داریم که طیف وســیعی از محصــوالت را در 
بر می گیرد. مثال افرادی کــه به کارهای معدنی و 
جاده سازی اشتغال دارند به خودروهای آفرودی 
نیاز دارند، یا مثال خودروهای برقی و هیبریدی که 
مورد نیاز است و در داخل تولید نمی شود. بر این 
اســاس مجلس، تصمیم گرفت در دریک برنامه 
مدون از طریق ابزار هدفمند واردات،  کسری نیاز 

کشور را جبران کند.
نماینده حوزه انتخابیه قزوین و آبیک در مجلس 
شــورای اســالمی، ضمن تکذیب خبــر برخی 
رسانه ها مبنی بر رد طرح مجلس از سوی شورای 
نگهبان، گفت: شــورای نگهبان این طــرح را رد 
نکرده اســت، بلکه چند ابهام و پرسش در رابطه 
با این طرح برایش مطرح شــد و این مــوارد برای 
مجلس فرســتاده شــد، مجلس هــم حتما این 
ابهامات را مرتفع خواهد کرد، در واقع اشکاالتی 

که از ســوی شــورای نگهبان مطرح شده است، 
اشکاالت قابل رفع است و در نهایت این مصوبه هم 
به تصویب شورای محترم نگهبان خواهد رسید و با 
نهایی شدن این قانون، یک کنترل نسبی بر بازار 
اعمال خواهد شــد. در واقع مــا در مجلس قصد 
داریم در روز سه شنبه پیش رو با حضور سید رضا 
فاطمی وزیر صنعت، معدن و تجارت، ابهامات مد 
نظر شورای نگهبان را به بحث می گذاریم و با تامین 
نظر شورای نگهبان و پاسخ به این ابهامات، علی 

النهایه، طرح تصویب خواهد شد. 
این عضو قوه مقننه در پاسخ به ســوالی در مورد 
احتمال واردات خودروهای ارزان قیمت به کشور 
اظهار کرد: بر اســاس این قانون پس از تصویب، 
یک آییــن نامــه ای از ســوی وزارت صمت، تهیه 
می شود و این وزارت خانه، نیازهای بازار را در آن، 
منظــور خواهد کرد. ما در مجلــس تالش کردیم 
که وارد همه جزئیات نشــویم. بایــد درک کرد که 
کشور ما تحت تحریم هم هســت و در صورتی که 
علنا اعالم کنیم که قصد واردات از یک کشوری را 
داریم، ممکن است که آن کشور بعدا تحت فشار 
قرار گیرد، به همین جهت، امکان آنکه همه تخم 
مرغ هایمان در این بخش را درون یک ســبد قرار 
دهیم، وجود ندارد. گذشــته  از همه اینها، اصل 

حمایت از تولید است، هرچند تالش این است که 
خودروساز از تنبلی دربیایید و خودروی باکیفیت 
تر تبدیل کند، با این همه قصد نداریم که خدای 

ناکرده تولید داخلی صدمه ببیند.
ســیاهکلی همچنین در پاســخ به ســواالتی در 
مورد اظهارات مطرح شــده در مورد وجود فساد 
در خودروسازی ها در کشــور و عدم رغبت آنها به 
کیفی ســازی گفت: طرح تحقیــق و تفحص از 
خودروســازی ها در کمیســیون صنایع و معادن 
تصویب شــده اســت و مجلس در حال پیگیری 
موضوع است. ما در کشور ۲ خودروساز داریم که 
بازار میان آنها تقسیم شــده است و با هم رقابتی 
هم ندارند، راه حــل افزایش تعداد خودروســاز 
است و اگر تعداد شــرکت های سازنده اتومبیل، 
به ۱۰ واحــد افزایش یابد، رقابــت واقعی بر بازار 
حاکم خواهد شــد و آن زمان اســت که می توان 
امید داشت که تا خودروهای با کیفیت تری تولید 
شود. ما در مجلس موضوع خودمان مبنی بر لزوم 
افزایش تعداد خودروســازها را بــه اطالع دولت 
و وزیر صمت رســانده ایم و بســیار به این مسئله 
معتقدیم. بازارهم برای وجود ۱۰ خودروساز فعال 
کشــش دارد. در واقع بازار به وفور برای تولیدات 

بیشتر وجود دارد.

دولت سیزدهم اعالم کرده که بنا 
دارد چهار میلیون واحد مسکونی 
ارزان بــرای دهک هــای پایین و 
متوسط درآمدی بسازد و امروز جزییات جدیدی در 

همین زمینه اعالم شده است. 
در همین زمینه محمود محمودزاده، معاون وزیر راه 
و شهرسازی شرایط ثبت نام برای مسکن حمایتی، 
زمان ثبت نام و تحویل واحدهای مسکونی و... را اعالم 
کرده و اقبال شاکری، عضو شورای عالی مسکن از 
مذاکره با انبوه ســازان چینی برای ساخت مسکن 
حمایتی خبر داده و گفته است که قرار بر این است 
که پنج شرکت بزرگ انبوه ســازی کار ساخت پروژه 
جهش تولید مسکن را بر عهده بگیرند و همچنین 
ضمانت های اجرایی برای تحویل به موقع این واحدها 

در نظر گرفته می شود. 
     شرایط ثبت نام چیست؟ 

شرایط ثبت نام مسکن حمایتی مشابه شرایط ثبت نام 
مسکن ملی است. این نکته ای است که امروز محمود 
محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرده 
و گفته است: تمامی متقاضیانی که در طرح مسکن 
حمایتی ثبت نام می کنند باید دارای چهارشرط اصلی 
باشند. تاهل و یا سرپرستی خانوار، سابقه پنج ساله 
سکونت در شهر مورد نظر، نداشتن ملک مسکونی و 

فرم ج سبز از جمله این شروط است. 
بنا به گفته محمودزاده متقاضیانی که پیش از این در 
طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کرده بودند و واجد 
شرایط شناخته نشــدند در طرح مسکن حمایتی 
هم واجد شــرایط نخواهند بود و البته کسانی که در 
طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کرده و انصراف داده 
باشند، در صورت واجد شرایط بودن می توانند در طرح 

مسکن حمایتی ثبت نام کنند.
     ثبت نام چه زمانی شروع می شود؟

بنا به اعالم قبلی وزارت راه و شهرسازی ثبت نام مسکن 
حمایتی از هفته آینده شــروع می شود. پیش از این 
وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده بود که ممکن است 
سامانه ثبت نام مسکن ملی و مسکن حمایتی یکسان 
باشد اما امروز محمودزاده، معاون وزیر گفته است که 
در حال آماده سازی یک سامانه جدید هستند و صفحه 

جدیدی برای ثبت نام متقاضیان اعالم می شود.
     چه کسانی زمین رایگان تحویل می گیرند؟

وزارت راه و شهرســازی درباره نحوه اجرای مسکن 
حمایتی در شــهرها و روســتاهای مختلف توضیح 
داده است که در شــهر های کوچک و روستا ها مردم 
خودشان متولی ســاخت این واحد های مسکونی 
حمایتی هستند به طوری که دولت زمین رایگان را 
در اختیار این افراد در شهر های کوچک قرار می دهد 
و خود مــردم اقدام به احداث واحد های مســکونی 
می کنند. در روستا ها هم اگر افراد از قبل مالک زمین 
باشــند، می توانند وام و خدمات فنی و مهندســی 
دریافت کنند و خودشان زمین مدنظرشان را بسازند. 

مسکن حمایتی چه زمانی تحویل داده می شود؟
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرســازی به 
باشگاه خبرنگاران گفته است که طبق برنامه ریزی 
انجام شده در دو سال آینده ساخت مسکن حمایتی 
شروع می شود و بنا شده است که دولت هر سال دو 
میلیون واحد مسکونی تحویل دهد و تا پایان دولت 
ســیزدهم چهار میلیون مســکن حمایتی تحویل 

داده شود. 
     مبلغ وام چقدر است؟

طبق اعالم وزارت راه و شهرســازی برای تهران ۴۵۰ 

میلیــون تومان، شــهرهای باالی یــک میلیون نفر 
جمعیت ۴۰۰ میلیون، مراکز استان ها ۳۵۰ میلیون 
و سایر شهرها ۳۰۰ میلیون تومان وام در نظر گرفته 
شده است و وام مســکن روستایی هم ۲۵۰میلیون 

تومان است. 
     چقدر باید قسط بدهیم؟

با اینکه هنوز جزییات اقساط و نرخ سود تسهیالت 
خانه های طرح جهش تولید مسکن برای دهکهای 
مختلف توسط بانک مرکزی اعالم نشده، یک نماینده 
مجلس مبلغ اقساط را سه میلیون و ۷۵۰ هزار تا پنج 
میلیون تومان اعالم کرده اســت. اقبال شــاکری، 
عضو کمیسیون عمران مجلس به ایسنا گفته است 
که مبلغ اقســاط تســهیالت ۴۵۰ میلیون تومانی 
واحدهای این طرح که به سازندگان پرداخت می شود، 
بین ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تا ۵ میلیون تومان با 
مدت بازپرداخت ۱۸ تا ۲۰ سال وهمچنین نرخ سود 

تسهیالت ۱۸ درصد است.
البته بنا به توضیحاتی که شاکری داده است، دولت 

قصد دارد نرخ سود وام دهک های ضعیف تر را کمتر 
در نظر بگیرد، به طوری که مســکن حمایتی برای 
گروه های با درآمد کم و جزو دهک های اول تا ســوم 
۴۰۰ هزار واحد مســکونی و تسهیالتی با نرخ سود 
پنج درصد و برای دهک های چهــارم و پنجم، ۱۰۰ 
هزار واحد مسکونی به همراه تسهیالتی با نرخ سود نه 

درصد در نظر گرفته شده است. 
همچنین برای گروه هــای با درآمد متوســط و جزو 
دهک های ششم و هفتم، ۱۰۰ هزار واحد مسکونی 
به همراه تسهیالتی با نرخ ســود ۱۲ درصد، جهت 
ساخت پیش بینی شده است. به جز این ۳۰۰ هزار 
واحد مسکونی در قالب تفاهم نامه های منعقده،۳۰۰ 
هزار واحد نیز در قالب بازآفرینی شهری و ۴۰۰ هزار 
واحد مسکونی بر اساس تعهدات بخش خصوصی و 
در نهایت ۴۰۰ هزار واحد در قالب مسکن روستایی در 
نظر گرفته شده است که مجموع آنها دو میلیون واحد 
مسکونی است و تســهیالت این گروه هم فقط پنج 

درصد سود دارد. 

شرایط و اقساط مسکن دولتی اعالم شد:

چینی  ها مسکن حمایتی را می سازند 

وام مسکن ۴۵۰ میلیون تومان می شود؟ 

مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا گفت: تالشگران 
مجتمع فوالد سبا موفق شدند عالوه بر ثبت رکورد 
تولید روزانه کالف گرم به میــزان ۵ هزار ۱۴۰ تن 

تواستند ۳۶ ذوب ریخته گری را نیز انجام دهند. 
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه، بهمن 
خلیلی با اعالم ثبت رکورد تولید روزانه کالف گرم 
اظهار کرد: تالشــگران مجتمع فوالد ســبا موفق 
شــدند عالوه بر ثبت رکــورد تولیــد روزانه کالف 
گرم به میــزان ۵ هزار ۱۴۰ تن تواســتند ۳۶ ذوب 

ریخته گری را نیز انجام دهند.
مدیر عملیات مجتمع فوالد ســبا با اشاره به رکورد 
قبلی ایــن مجتمع که بــه میزان ۵ هــزار ۱۲۳ تن 

اردیبهشــت ماه ســال جاری به دســت آمده بود، 
افزود: این رکورد پس از توقف نصب قفســه هفتم 

و تعویض اتوماسیون نورد گرم مجتمع فوالد سبا و 
همچنین نوسازی ریخته گری قدیمی رقم خورد.

وی در ادامه به عوامل دست یابی به این رکورد اشاره 
کرد و گفت: افزایش نرخ تولیــد و کاهش توقفات 
که حاصل تالش کلیــه فوالدمردان این مجتمع و 
همچنین حمایت های مدیریت ارشد شرکت فوالد 
مبارکه است، از مهم ترین دالیل دست یابی به این 

رکورد روزانه به شمار می آید.
خلیلی کسب این دستاورد افتخارآمیز را که حاصل 
عــزم و اراده همــکاران عزیز اســت تبریک گفت 
و اظهــار امیــدواری کرد کــه با انجــام طرح های 
توســعه تکمیلی ایــن شــرکت، هر چه ســریع تر 
گام های بعــدی در جهت اســتفاده حداکثری از 

ظرفیت های ایجادشده، برداشته شود.

ثبت رکورد تولید روزانه کالف گرم توسط فوالدساز اصفهانی 

پرداخت ۳۹۸ میلیارد ریال 
تسهیالت نوسازی بافت 

فرسوده در اصفهان 

بخشودگی جرایم 
بیمه های شخص ثالث 

به مدت ۲۰ روز 

خبر

گزارش
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حیات میلیون ها انسان بسته به آب ذخیره سد:

سد زاینده رود در حال احتضار 

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

واقعیت هــای تلخــی از ســد 
زاینــده رود بــه گوش می رســد 
که امید ها را برای جان بخشــی 

دوباره رودخانه به یاس تبدیل می کند. 
واقعیت هــای تلخی از ســد زاینــده رود به گوش 
می رســد. ســدی که زندگی و ادامــه حیات چند 
میلیون انسان بسته به آب ذخیره شده در آن است، 
بحران کم آبی و خشکسالی را با یک نگاه ساده به 
ســد و پیرامونش می توان فهمید. از روی شاخص 
دیوار ســد می شــود دید که ۴۳ متر ســد خالی از 
آب است. سدی که باید حدود یک میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون متر مکعب آب در خودش ذخیره داشــته 
باشــد در حال حاضر ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب 
دارد. مقدار ذخیره شده آب پشت سد بستگی به 
میزان بارش های باالدست دارد و اگر برف و باران 

نیاید آبی هم دخیره نمی شود.
     میزان ورودی آب سد زاینده رود یک 

چهارم میزان خروجی آن است
مدیر اجرایی تاسیسات ســد زاینده رود با اشاره به 
ظواهر سد اظهار داشــت: همانطور که ظاهر سد 
هم نشان می دهد متاسفانه حال ســد زاینده رود 

خیلی خوب نیست.
بابک محمدی افزود: اکنون ۲۰ متر مکعب بر ثانیه 
خروجی و ۵ متر مکعب بر ثانیه ورودی داریم و میزان 
ورودی یک چهارم میزان خروجی است که به اندازه 

سه چهارم از حجم سد آب در حال برداشت است.
مدیر اجرایی تاسیســات ســد زاینــده رود با بیان 
کاهش ورودی آب ســد، گفت: ســال گذشته در 
همین ایام چیــزی در حــدود ۱۰ متــر مکعب بر 

ثانیه ورودی آب داشتیم که متاسفانه امسال روند 
کاهشی داشته و به ۵ متر مکعب بر ثانیه است.

وی ادامه داد: زمستان پارسال میزان بارش ها در 
ارتفاعات بسیار کم بود، اما آنچه بیشتر نگران کننده 
است نظر کارشناسان هواشناسی است که تا پایان 
آذر ماه بارشی را پیش بینی نکرده اند. به طور حتم 
بارگزاری های جدید و برداشــت های غیراصولی 
و مصرف بی رویه از زاینده رود حال این ســد را هم 

بدتر خواهد کرد.
معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت آب 

منطقه ای اصفهان با اشــاره به شــرایط موجود 
ســد زاینده رود، اظهار داشت: متاسفانه شرایط 
مناسبی برای حوزه آبریز زاینده رود وجود ندارد و 
با توجه به گزارش سازمان هواشناسی در مهرماه، 
بارشی نخواهیم داشت و در اواخر آبان بارش ها 
به صورت پراکنده خواهد بود و پیش بینی شده 
که اواخر آذر شرایط مناسب تر شود، ولی در کل 
ســازمان هواشناســی در فصل پاییز حدود ۳۰ 
درصد کاهش بارش نســبت به نرمــال را دارد و 
امیدواریم بارش ها زودتر به ثمر برســد تا ورودی 

سد به شرایط مناسبی برسد.
محمود چیتیان افزود: تنها طرحی که مانده سد 
تونل ســوم کوهرنگ اســت که به اتمام رســیده، 
ولی ســد هنوز مقداری کار دارد حدود ۳۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته بنابراین تدابیری اندیشیده 
شده که در مقاطع سیالبی یک مقدار آب از طریق 
تونل سوم کوهرنگ وارد حوزه زاینده رود کنیم، ولی 
متاسفانه بارش ها با توجه به اینکه مناسب نبوده به 
خصوص شــاخص ما که کوهرنگ است شاخص 

مناسبی ندارد.

رئیس جهادکشــاورزی شهرســتان ســمیرم 
گفت: ضروری است دولت در زمینه بازار سیب 
سمیرم ورود کرده و این امر را ساماندهی کند.

اشکبوس رضایی با اشــاره به برداشت سیب 
در شهرستان سمیرم اظهار داشت: سطح زیر 
کشت سیب درختی در این شهرستان ۱۸ هزار 
و ۵۰۰ هکتار است که از این میزان ۱۷ هزار و 

۷۰۰ تن سیب قرمز و طالیی است.
     پیش بینی برداشت 2۳۰ هزار تن 

سیب در سمیرم
وی بــا بیان اینکه برداشــت ســیب از یک ماه 
گذشته آغاز شده و تا نیمه آبان ماه ادامه دارد، 
افزود: پیش بینی ما برداشــت ۲۱۰ هزار تن 
ســیب بود که البته با توجه به اینکــه در حال 
حاضر ۶۰ درصد از سیب برداشت شده است 
و هنوز ۴۰ درصد آن مانده پیش بینی می شود 

که برداشت سیب حدود ۲۳۰ هزار تن باشد.
رئیس جهادکشــاورزی شهرســتان سمیرم با 
اشاره به حل مشکل تأمین کارگر برای برداشت 
سیب سمیرم تصریح کرد: کمبود نیروی کار با 
ورود حدود ۱۵ هزار کارگر از استان های مجاور 
به ویژه سیستان و بلوچســتان برای برداشت 

حل شده است.
     کاهش کیفیت سیب سمیرم به دلیل 

خشکسالی
وی با بیان اینکه خشکسالی و غبارآلودگی هوا 
منجر به کاهش کیفیت سیب در حال برداشت 
در سمیرم شده است، اضافه کرد: بخش قابل 
توجهی از سیب های درجه یک شهرستان به 

درجه دو تبدیل شده است.
رضایی دالالن را بزرگ ترین چالش پیشــروی 
باغداران سیب در سمیرم دانست و گفت: بازار 

سیب سمیرم همچنان در دست دالالن است 
هر چند پیگیری هــای زیادی را بــا همکاری 
نظام صنفی کشاورزی برای نرخ مصوب سیب 
انجام داده ایم اما همچنان نرخ گذاری در بازار 

از سوی دالالن انجام می شود.
وی با بیان اینکه ســیب تولید شده در سمیرم 
مازاد بر نیــاز داخلــی در بازار داخل اســت، 
اضافه کرد: ســیب مازاد باید صادر شود و این 
در حالی اســت که دولت برای صادرات سیب 
حمایتــی نــدارد و دالالن صــادرات را نیز در 

دست گرفته اند.
     صادرات سیب سمیرم هیچ سودی 

برای کشاورزان ندارد
رئیس جهادکشاورزی شهرستان سمیرم تاکید 
کرد: صادرات سیب سمیرم هیچ سودی برای 
کشــاورزان ندارد و ســود آن بــه جیب دالالن 

می رود.
وی بــا بیان اینکه ایــن روزهــا بازاریابانــی از 
کشــورهای مختلف و از جمله پاکستان برای 
خرید ســیب ســمیرم در حال تردد هستند، 
اضافه کرد: این امر باید ســاماندهی شــود و 
دست دالالن از بازار نابسامان سیب در سمیرم 

کوتاه شود.
رضایی با اشــاره به نرخ مصوب سیب سمیرم 
در سال جاری گفت: قیمت سیب ممتاز هفت 
هزار تومان، ســیب درجه یک پنج هزار تومان 
و سیب درجه دو ســه هزار تومان تعیین شده 
اســت، البته باید توجه داشــت که این نرخ به 
جز هزینه های کارگری و بســته بندی است و 
حداقل هزینه این دو بخش برای هر کیلوگرم 
ســیب درختی دو هزار و ۵۰۰ تومــان در نظر 

گرفته شده است.

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان 
گفت: مردم عزیز اصفهــان در ثبت اطالعات 
ملکی و سکونتی خود در سامانه ملی امالک 
و اسکان کشور تسریع کنند چرا که به موجب 
قانون، ارائه بسیاری از خدمات منوط به ثبت 

اطالعات در این سامانه است.
علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرســازی 
اســتان اصفهــان بیان داشــت: طبــق الزام 
قانونــی )اصالحیــه مــاده ۵۴ مکــرر قانون 
مالیات های مســتقیم مصــوب دی ۱۳۹۹(، 
تمامی سرپرســتان خانــوار اعم از شــهری و 
روســتایی، مالک و مســتاجر مکلف هستند 
اطالعات محل سکونت و امالک تحت مالکیت 
خود را با مالکیت های رسمی، وکالتی، تعاونی 
شهری و روســتایی در ســامانه ملی امالک و 
https://amlak. اسکان کشــور به نشــانی

mrud.ir  ثبت کنند.
وی اظهار کرد: در صورت عدم ثبت اطالعات 
ملکــی، آن واحــد مســکونی، خالــی تلقی 
می شــود و برای آن ملک برگــه مالیاتی صادر 
و در صــورت عــدم پرداخت مشــمول جرایم 

مالیاتی می شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان ادامه 
داد: براین اســاس هــر زمان که نیــاز به اخذ 
مفاصا حســاب مالیاتی برای ملک مورد نظر 
باشــد )به عنوان نمونه در زمــان فروش واحد 
مسکونی(، مالک آن واحد مکلف به پرداخت 

جرائم مالکیتی ملک می شود.
وی گفت: میــزان مالیات مربوطه از شــش تا 
هجده برابر مالیات بر اجاره تعیین شده است 
بنابراین رقم مالیات متعلقه بسیار قابل توجه 

بوده و مالک متضرر می شود.

 قاری قــرآن بــا اشــاره به اینکــه مهلــت ثبت 
اطالعــات در ۳۰ مهــر مــاه ۱۴۰۰ بــه پایان 
می رسد به مردم عزیز اصفهان تاکید کرد تا در 
ثبت اطالعات ملکی و سکونتی خود در سامانه 
ملی امالک و اسکان کشــور تسریع کنند چرا 
که به موجب قانون، ارائه بســیاری از خدمات 
از جمله افتتاح حســاب بانکی، صدور دسته 
چک، خرید انشعابات برق، آب، فاضالب و... 

منوط به ثبت اطالعات در این سامانه است.
وی با بیان اینکه بسیاری از خدمات براساس 
آدرس منــدرج در ســامانه به ســاکنین ارائه 
می شود اذعان داشــت: عدم ثبت اطالعات 
و عدم خوداظهاری در ســامانه ممکن اســت 
مشکالت عدیده ای برای خانوارها )چه ساکن 
و چه مالکی که خوداظهاری نکرده باشد( در 

استفاده از این خدمات ایجاد کند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان بیان 
داشــت: وزارت نیرو مکلف اســت تعرفه برق 
کنتــور امالکی کــه اطالعات آن در ســامانه 
ثبت نشده اســت را در باالترین پلکان قیمتی 

محاسبه کند.
 وی گفــت: وزارت راه و شهرســازی به منظور 
سهولت در ثبت اطالعات سکونتی خانوارها 
در ســامانه امــالک و اســکان، بصــورت ۲۴ 
ســاعته، )تلفنی و پیامکی( به سواالت مردم 
پاســخ می دهد. بر همین اساس مرکز ارتباط 
مردمی ســامانه ملی امالک و اســکان کشور 
بــا شــماره ۰۲۱۵۹۱۹۸ وشــماره پیامکــی 
۰۲۱۱۹۳  آمــاده پاســخگویی بــه ســواالت 
بــوده و مردم عزیــز می تواننــد در گفت وگو با 
کارشناسان این مرکز ســواالت خود را مطرح 

کنند.

دولت بازار آشفته سیب سمیرم را ساماندهی کند:

صادرات دست دالالن است

اعالم جریمه عدم ثبت امالک؛ از محرومیت خدمات 
بانکی تا افزایش تعرفه برق

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه 
در محیط جهانی و رقابتی امروز، ســرمایه  
انسانی کلید پیشــروی کارآمد و بقای یک 
سازمان اســت، گفت: حوزه سرمایه های 
انســانی به مدیریت کارکنان بــرای بهبود 
کیفیت زندگــی کاری در داخــل و خارج 
ســازمان پرداختــه و می کوشــد تــا بــر 

توانمندی ها و دانش کارکنان بیفزاید. 
محمدیاســر طیب نیا در جلســه شورای 
معاونین شرکت، با اشاره به تعالی سازمانی 
شرکت، همسوســازی و بهینه سازی افراد 
با اهــداف و نیازهــای کســب و کار جهت 
دستیابی به عملکرد برتر را یک رویکرد جدید 
از مدیریت ســرمایه های انسانی در داخل 

شرکت مطرح کرد.
وی با اشاره به ارزش باالی کارکنان به عنوان 
سرمایه انسانی در ســازمان گفت: حوزه 
سرمایه های انســانی به مدیریت کارکنان 
برای بهبود کیفیت زندگی کاری در داخل 
و خارج ســازمان پرداخته و می کوشــد تا 
بر توانمندی ها و دانــش کارکنان بیفزاید؛ 
در ایــن راســتا اســتخدام اســتعدادها، 
جهت دهی درست این استعدادها، ایجاد 
حس خودکفایی و آماده سازی آن ها برای 
رویارویی با شــرایط پیچیده آینده و نهایتَا 
رشد و بهینه سازی ســرمایه های انسانی، 

جزو اولویت های شرکت فوالد مبارکه است.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکــه در ادامه 
انتظار خود از معاونت جدید سرمایه های 
انســانی و ســازماندهی را ایجاد احساس 
تفاوت در نگاه مدیریت به کارکنان بیان کرد 
و افزود: جهت ایجاد این احساس متفاوت، 
نیاز به تغییر رویکردهای این معاونت و حرکت 
به سمت ایجاد اشتیاق و اثربخشی کارکنان 
به جای رضایت کارکنان، رسیدن به همکاری 
و مشارکت کارکنان به جای کنترل کارکنان، 
متقاعدســازی به جای قدرت سازمانی، 
مشاهده نقاط قوت پرسنل و کمک به رفع 
نقاط قابل بهبود پرســنل و نگاه انسانی به 
کارکنان به عنوان سرمایه های شرکت است.

طیب نیا با تأکید بر ضرورت چابک سازی 
ساختارهای سازمانی شرکت و سازماندهی 
آن متناسب با رویکردهای طرح شده و تعالی 
سازمانی، بر تبدیل تفکر خدماتی به تفکر 
توســعه ای در این حوزه اشاره کرد و گفت: 
انتظار دارم جهت توســعه نشــاط کاری، 
اخالق، فرهنگ و ارزش هــا، برنامه ریزی 
الزم در سازمان انجام شود و اهتمام جدی 
در مسائل حوزه ایمنی، پیشگیری و ورزش 

به عمل آید.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه پیمانکاران 
نیز نکات و مسائلی وجود دارد که باید مورد 
توجه قرار گرفته و تضادها و تعارضات موجود 
برطرف شود تا متعالی بودن سازمان فوالد 
مبارکه در بخش پیمانکاران شرکت نیز بروز 

و ظهور یابد.
در پایان ایــن جلســه مدیــر عامــل فوالد 
مبارکه، مهدی کفایت را بــه عنوان معاون 
جدید سرمایه های انسانی و سازماندهی 
و مجتبی پوربافرانی را به عنوان مدیر حوزه 

مدیرعامل این شرکت منصوب کرد.
مهدی کفایت پیش از این سابقه مدیریت 
قراردادهای خریــد و مدیریت کنترل مواد 
شرکت فوالد مبارکه را در کارنامه خود داشته 
و مجتبی پوربافرانی نیز در سمت مدیر امور 
مالی این شرکت مشــغول به فعالیت بوده 

است.

رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دســتی و 
گردشگری گلپایگان گفت: با حکم دادستانی، 
فعالیت دو معدن استخراج سنگ سیلیس در 
جوار سنگ نگاره های تاریخی تیمره گلپایگان 
متوقف شــد. مصطفی قانونی اظهار داشت: 
سال ۹۷ فعالیت دو معدن در محدوده شهرستان 
گلپایگان و یک معدن در محدوده شهرســتان 
خمین آغاز و موجب تخریب سنگ نگاره های 
تاریخی تیمره گلپایگان شــده بود. وی افزود: 
پیگیری هایی که برای توقف فعالیت این ســه 
معدن انجام شد تا اینکه دستور توقف فعالیت دو 
معدن سنگ سیلیس در گلپایگان صادر و امروز 

با حکم دادستان گلپایگان اجرا شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دســتی و 
گردشــگری گلپایگان یادآور شــد: سال های 
گذشته وزارت صمت بدون هماهنگی با میراث 
فرهنگی گلپایگان مجوز پروانه فعالیت این سه 
معدن در نزدیکی سنگ نگاره های تاریخی تیمره 

را صادر کرده بود.

خبر خبر

استان

خبر

نیروگاه های خورشیدی و حرارتی فوالد مبارکه تا 
۳ سال آینده به بهره برداری می رسند. 

محمدیاســر طیب نیا مدیرعامل شــرکت فوالد 
مبارکه  در آیین امضــای تفاهم نامه بین وزارت 
صمت و وزارت نیرو برای احداث ۱۰ هزار مگاوات 
ظرفیت جدید نیروگاهی توسط بخش صنعت و 
معدن که با حضور سیدرضا فاطمی امین وزیر 
صنعت، معدن و تجــارت و علی اکبر محرابیان 
وزیر نیرو برگزار شــد، اظهار کرد: طی سنوات 
و دهه هــای گذشــته توســعه های خوبــی در 
صنعت کشــور به ویــژه زنجیره فوالد را شــاهد 
بودیم اما متناســب با آن در توســعه زیرساخت 
اقدامی صــورت نگرفتــه و اکنون بــا کمبود در 
حوزه انرژی و مواد اولیه مواجه شــده ایم. رشد 
و ســرمایه گذاری متناســب با میزان تولید در 

حوزه های زیرساختی امری ضروری است.
به گفتــه وی؛ صنایع بزرگ بــرای تأمین انرژی 
بــرق، آب، گاز و مــواد اولیــه با کمبــود مواجه 
هســتند؛ به عنوان مثال در حــوزه برق حدود 
۱۴ هزار مگاوات کسری ظرفیت در کشور وجود 
دارد که البته برای این موضوع برنامه ریزی هایی 
صورت گرفته تا بخش اصلی این کسری توسط 
صنعت جبران شــود و صنایع بــزرگ معدنی و 
کشور بخشــی از ســرمایه گذاری برای اجرای 
طرح احداث ۱۰ هزار مــگاوات ظرفیت جدید 
نیروگاهی را کــه برطرف کننده نیاز و مشــکل 

خودشان خواهد بود را انجام دهند.

مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکــه در خصوص 
نقش این شرکت در اجرای طرح احداث ۱۰ هزار 
مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی خاطرنشــان 
کرد: گروه فوالد مبارکه به سهم خود متعهد شده 
تا ۱۵۰۰ مگاوات از این کسری را جبران کند؛ با 
چنین اقدامی شرکت فوالد مبارکه عالوه بر رفع 
نیاز خود، می تواند بخشی از مشکالت شبکه را 

نیز مرتفع نماید.
وی اذعان داشت: شرکت فوالد مبارکه درصدد 
آن اســت تا بخشی از ســهم خود در تحقق این 
طرح را از طریــق نیروگاه خورشــیدی و بخش 
دیگری از آن را بــا احداث نیــروگاه حرارتی در 
دستور کار قرار دهد تا ظرف ۳ سال آینده مورد 
بهره برداری قرار گیرد؛ از وزارتخانه های صمت و 
نیرو انتظار داریم تا معین بخش صنعت باشند و 
صرفا تنها به برگزاری جلسات تفاهم نامه و ایجاد 
تکلیف برای بخش صنعت اکتفا نشــود، به این 
شــکل که هر چند ماه یک بار جلســاتی برگزار 
شده و از میزان پیشرفت پروژه ها و موانع پیش 

روی آن مطلع شوند.
به گفته طیب نیا، در ایران اجرای پروژه ها بیشتر 
از مدت مشخص و پیش بینی شده، زمان می برد 
که در نهایت ضمن داشــتن هزینه باال، منافع 
پروژه را با مشــکل روبرو می کند؛ بنابراین الزم 
است تا روند کار رصد شده و مشکالتی همچون 
دریافت مجوز و موانع بروکراسی برطرف شود تا 

بتوانیم به اهداف خود دست یابیم.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه کاشان 
گفت: فروش اجباری نان کنجــددار و یا اضافه 
کردن هرگونه افزودنی که موجب افزایش قیمت 

نان برای مصرف کننده شود، ممنوع است. 
مسعود خاندایی با توجه به گزارش های دریافتی 
از مردمی و تخلف های انجام شده از سوی برخی 
نانوایی های این شهرستان تاکید کرد: متصدیان 
نانوایی ها ظرف مدت یک هفته موظف هستند 
نســبت به رفع عیب ها و بی نظمی هــای خود 

اقدام کنند.
وی با اشــاره به نظارت مســتمر بر نانوایی ها و 
برخورد با متخلفان، افزود: نانوایی ها باید مواردی 
از جمله ســاعت منظم و روزهای پخت، تعطیل 
نکردن خودســرانه، نصب قیمت نان در منظر 

مردم و وزن دقیق چانه و نان را رعایت کنند.
     پخت نان سنگک بزرگ تخلف است

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه کاشان 
با هشدار نسبت به پخت نان بزرگ در نانوایی های 
ســنگکی حتی به درخواست مشتری را تخلف 
دانست و تاکید کرد: رعایت نکردن مواردی که به 
متصدیان نانوایی ها ابالغ شده تخلف محسوب و 
برپایه قانون منجر به قطع سهمیه آرد خواهد شد.
وی آرد و نــان را محصول دولتی بیــان و اضافه 
کرد: نانوا به عنوان پیمانکار دولت موظف است 
با رعایت کردن وزن چانه و قیمت مصوب تعیین 
شــده و همچنین شــیوه  نامه های بهداشتتی 

نان مرغوب و با کیفیت را به دســت مردم برساند 
چرا که نانوایان باید بر اصل رضایت مردم توجه 

داشته باشند.
خاندایی در خصوص مقدار سهمیه توزیع آرد در 
کاشان اظهار داشت: نزدیک به ۶۵  هزار کیسه 
آرد سفید ماهانه برای مصرف نانوایی سنگک، 
بربری، لواش، تافتون و خشــک پزی با قیمت 
۳۲ هزار تومان آرد یارانه یک و قیمت هر کیســه 
۵۰ هزار تومــان آرد یارانه ۲ تحویل نانوایی های 

شهرستان می شود.
جانشین کارگروه گندم، آرد و نان کاشان از مردم 
خواســت هرگونه تخلف و رعایت نکردن قانون 
از ســوی نانوایی هــا را برای پیگیری، مســتند 
به ســامانه ۱۲۴ بازرســی اداره صنعت، معدن 

وتجارت این شهرستان اطالع رسانی کنند.
وی با اشاره به اینکه مسوولیت نظارت بر فعالیت 
نانوایی ها با اداره های صنعت، معدن و تجارت 
و تعزیرات حکومتی و اتحادیه صنف نانوایی ها و 
نظارت عالی بر عهده فرمانداری اســت، یادآور 
شد: نشست های ســاماندهی گندم، آرد و نان 
کاشان به طور مستمر برگزار می شود و کمبودی 

در توزیع آرد این شهرستان وجود ندارد.
افــزون بر  ۴۰۰ نانوایی در شهرســتان کاشــان 
فعالیــت دارند کــه ۶۰  واحد ســنگک تنوری، 
نزدیک به ۱۴۰ واحد لواش ماشینی و بقیه انواع 

نان های دیگر را پخت می کنند.

خبرخبر

سهم 1۵۰۰ مگاواتی گروه فوالد مبارکه 
در ظرفیت جدید نیروگاهی کشور

معاون فرمانداری کاشان:

فروش اجباری نان کنجددار 
ممنوع است

رئیــس مرکــز آمــوزش فنــی و 
حرفــه ای شهرســتان برخــوار 
گفت: تاکنون یکصد نفر پس از 
مهارت آموزی در دوره کشــت  و کار زعفران در این 

شهرستان مشغول به کار شدند. 
علیرضا ملــک پور با اشــاره بــه معضل کــم آبی 
و ضــرورت جایگزینی کشــت های کــم آب بر در 
شهرستان برخوار، اظهار داشت: با توجه به بررسی 
و نیاز سنجی مناطق روستایی این شهرستان تغییر 
الگوی کشــت و توســعه گیاهان دارویی و کم آب 
ضروری بود زیرا بخش های مختلف شهرســتان 

مشکل آب و پساب دارند.

وی با بیان اینکه کشــت کار زعفران و گل گاوزبان 
در برخوار کاربرد دارد، افزود: تاکنون ۱۰۰ نفر در 
زمینه کشت کار زعفران آموزش دیدند و همه این 
افراد در روســتاهای دنبی، شــاپور آباد، محسن 
آباد و علی آباد مالعلی حتی در سطح کم زعفران 
کاشــتند. رئیس مرکز آمــوزش فنــی و حرفه ای 
شهرســتان برخوار ادامه داد: طــی تفاهم نامه با 
دهیاران روستاهای حبیب آباد و علی آباد مالعلی 
طبق نیاز سنجی و نوع فعالیت شغلی این مناطق 
برای نخستین بار در شهرســتان دوره کشت کار 
گلخانه ای به ۳۶ نفر در مجموع در این دو روســتا 

آموزش داده شد.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای برخوار:

آموزش کاشت زعفران برای 1۰۰ نفر در برخوار اشتغال ایجاد کرد 

خبر

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:
سرمایه  انسانی کلید پیشروی 

کارآمد و بقای یک سازمان است

با حکم دادستانی انجام شد؛
توقف فعالیت ۲ معدن 

در جوار سنگ نگاره های
 تاریخی تیمره گلپایگان
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مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی اصفهان:

فرونشست دشت اصفهان- برخوار 
قابل کتمان نیست

مدیرکل سازمان زمین شناسی 
و اکتشــافات معدنی اصفهان 
بــا بیان اینکه نشســت دشــت 
اصفهان- برخوار که فرودگاه شــهید بهشــتی 
اصفهــان نیــز در آن واقع شــده، قابــل کتمان 
نیست، گفت: در آینده با توجه به داده های مرکز 
زمین شناسی، میزان نشست فرودگاه اصفهان 
اعالم و بعــد از نتیجه نهایی گزارش هــا در آبان 
ماه، ایمــن ســازی های الزم در این مرکــز انجام 

خواهد شد. 
رضا اسالمی در مورد خبری مبنی بر کج شدگی 
برج مراقبت فرودگاه اصفهان به دلیل فرونشست 
زمین در فضای مجازی، اظهار کــرد: باید توجه 
داشــت که دشــت اصفهان-برخوار به مساحت 
۱۶۰۶ کیلومتــر دشــتی یکپارچــه اســت و هر 
سازه ای که در آن قرار دارد از جمله ۸۱۵ هزار واحد 
مسکونی، سازه های تاریخی، نیروگاه، فرودگاه، 
پاالیشگاه و ۲.۵ میلیون نفر جمعیت ساکن در آن و  
زیست بوم اصفهان... چه بخواهیم چه نخواهیم، 

متاثر از فرونشست خواهند شد.
وی افزود: به طور قطع عامل فرونشســت زمین 
مدیر فرودگاه، یا نیروگاه و... نیســت، بلکه دلیل 
اصلی آن برداشت بیش از اندازه از آبخوان دشت 
اصفهان-برخوار بوده که با توجه به متراکم شدن 
الیه های زمین، فرونشست در حال اتفاق افتادن 
اســت و اینکه امــروز بگوییــم فالن مســئول بی 

توجهی کرده، به دور از انصاف است.
مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
اصفهان درباره فرونشســت فــرودگاه اصفهان، 
گفت: از سال ۹۸ موضوع بررسی فرونشست زمین 
در فرودگاه اصفهان به جد توسط حوزه مدیریتی 

فرودگاه دنبال می شود.
وی توضیح داد: بــه عنوان نمونه برای بررســی 
تغییرات ســطح آب های زیرزمینــی، اجازه حفر 
دو چاه پیزومتری در فــرودگاه اصفهان با نظارت 
شرکت آب منطقه ای داده شــد، از سوی دیگر با 
بررسی میزان نرخ فرونشســت زمین در فرودگاه 
اصفهان توســط ســازمان زمین شناسی در این 

مرکز موافقت شد.
اســالمی افزود: از دی مــاه ســال ۹۹ کار مکان 
یابی ایســتگاه های GPS در فــرودگاه توســط 
کارشناسان ســازمان زمین شناسی انجام و پنج 
مکان مشــخص شــد و ســازه مربوط با مشورت 
کارشناســان ســازه و وضعیت خــاک در منطقه 
طراحی و ساخته شــد و از اردیبهشــت امسال، 
نخستین دوره برداشــت انجام شده و تاکنون نیز 
برداشــت اطالعات ۵ دوره به فاصلــه زمانی یک 

ماه انجام شده است که بعد از قرائت دوره ششم، 
گزارش اولیه میزان فرونشست فرودگاه اصفهان 
توسط سازمان زمین شناسی مبتنی بر اطالعات 

GPS برای مراجع ذیربط منتشر خواهد شد.
وی تاکید کرد: تا به امروز سازمان زمین شناسی 
هیچ گونه آمــاری مبنــی بر اینکه میــزان دقیق 
فرونشست در فرودگاه اصفهان چقدر بوده، منتشر 
نکرده اســت، البته در ســال ۹۸ ســازمان نقشه 
برداری کشور اطلس فرونشست دشت اصفهان 
را براســاس پردازش داده های ماهواره سنتینل 

۱ منتشر کرد.
مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
اصفهان تصریح کــرد: اصل موضوع این اســت 
کــه براســاس مطالعاتی که توســط کارشــناس 
متخصص این حوزه انجام شــده میزان آب قابل 
اســتحصال از آبخوان دشــت اصفهان – برخوار 
۴.۴۵ میلیارد مترمکعب است که اگر برداشت ها با 
همین روند و بدون تغذیه آبخوان ادامه یابد تا سال 
۱۴۰۹ و خوشبینانه تا سال ۱۴۱۸ آبی در آبخوان 
نخواهد بــود و به طــور قطع بر حیــات اصفهان 

تاثیرگذار خواهد بود.
وی با اشــاره به اینکه تنها ۹ ســال فرصت داریم، 
افزود: هر روزی که اقدامی برای برقراری جریان 
دائمی زاینــدرود و جلوگیــری از برداشــت های 
غیرمجاز و غیرمتعارف نشــود زمان را از دســت 
می دهیم، بنابراین باید به آبخوان یک تنفس ۱۰ 

ساله داده شود تا بتواند خود را حفظ کند.
اسالمی با تاکید بر اینکه نشست دشت اصفهان- 
برخوار که فرودگاه شهید بهشتی اصفهان نیز در 
آن واقع شده، قابل کتمان نیست، تصریح کرد: 
باید توجه داشت زمانی که آبخوان دشت اصفهان-

برخوار خالی شود و آبی نباشد، نه تنها آبادانی از 
بین می رود بلکه اصفهانی هــم نخواهد بود، در 
آن شــرایط فرقی نمی کند که فرودگاه، نیروگاه، 

ورزشگاه و پاالیشگاه باشد یا نباشد.
وی درباره اهمیت فــرودگاه اصفهان و بررســی 
میزان نرخ ساالیه فرونشست آن، گفت: فرودگاه 
اصفهــان یکــی از مراکز اســترتژیک اســت و از 
ســوی دیگر آنچه که ما بر آن اصرار داریم توسعه 
گردشگری در اصفهان تقدم آن بر توسعه صنعت 
و کشاورزی اســت، بنابراین برای این توسعه باید 
زیرســاخت هایی آن همچون حمل و نقل هوایی 

آماده باشد.
مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
اصفهان با تاکیــد بر اینکه فرونشســت زمین در 
اصفهان در حال رخ دادن اســت، اظهار کرد: در 
حال حاضر هیچ داده ای از فرونشســت فرودگاه 
اصفهان و هیچ ادعایی مبنی بر کج شــدگی برج 

مراقبت آن نداریم.
وی گفت: در آینده با توجه به داده های مرکز زمین 
شناسی، میزان نشست فرودگاه اصفهان اعالم و 
بعد از نتیجه نهایی گزارش هــا در آبان ماه، ایمن 

سازی های الزم در این مرکز انجام خواهد شد.
اســالمی درباره خبر کج شــدگی بــرج مراقبت 
فرودگاه اصفهان، گفــت: اظهارنظر در مورد کج 
شدگی یک ســازه در تخصص یک زمین شناس 
نیست و باید متخصص سازه در این باره صحبت 

کند.
وی تصریــح کرد: امــروز شــاهد برخــی اخبار 
غیررسمی و غیرموثق از فرونشست از کانال های 
غیررسمی در اصفهان هستیم که برخی با دامن 
زدن به آن به نوعی خواســته یا ناخواســته سعی 
بر منحرف کردن افکار عمومــی از اصل موضوع 

فرونشست دارند.
وی در ادامه درباره تاثیر فرونشســت بر سازه ها و 
حتی لوله های انتقال ســوخت و گاز در محدوده 
فرودگاه، توضیح داد: شرکت لوله، خط و مخابرات 
نفت مسیر خطوط سوخت از پاالیشگاه به فرودگاه 
را برای ســازمان زمین شناسی مشــخص کرده 
که در طول مســیر ۵ ایســتگاه GPS نصب شده 
است که همزمان با پایش فرودگاه در حال انجام 
است و گزارش اولیه آن نیز اواسط آبان ماه منتشر 

خواهد شد.
وی در مورد آسیب مخازن ســوخت در محدوده 
فرودگاه از فرونشســت، گفت: تاکنون از نزدیک 
در این خصوص بررسی انجام نداده ایم تا مشخص 
شود مخازن سوخت در داخل فرودگاه تحت تاثیر 

فرونشست قرار گرفته اند یا خیر.

خبر

رئیس اداره آمــوزش و پرورش 
اســتثنایی اســتان اصفهــان 
گفت: فضای آموزشی استاندار 
و مناسب با شرایط کودکان نابینا در استان وجود 

ندارد. 
محســن الماســی رئیس اداره آموزش و پرورش 
استثنایی استان اصفهان اظهار کرد: کرونا نحوه 
آموزش را از حضوری به غیرحضوری تغییر داد و به 
دنبال آن اختالالتی در امر یادگیری دانش آموزان 
به وجود آورد و نتوانست جای آموزش حضوری را 
پرکند. در بین دانش آموزان استثنایی بنا به شرایط 
فیزیکی شــان، آموزش غیر حضوری به سادگی 

برایشان محقق نشده است.
او افزود: تاثیر گذاری آموزش حضوری قابل قیاس 
با آموزش مجازی نیست چرا که در مدارس تحرک 
و تعامل آن ها بیشتر و تقویت می شود امیدواریم 
هر چه زود تر شاهد آموزش حضوری آن ها باشیم.

وی با اشــاره به تاثیر منفی آموزش مجازی برای 
نابینایان اظهار کرد: غیر حضوری بودن آموزش 

باعث عدم تحرک آن ها وچاقی، ناهنجاری های 
اسکلتی، محدود شدن ارتباط با همساالن، تغییر 

خلق و خو میشود.
الماســی در خصوص مراکز آموزشــی در استان 
گفت: در شهرســتان های بزرگ مثــل اصفهان، 
کاشان، نجف آباد و خمینی شهر کانون هایی جهت 
آموزش نابینایان وجود دارد؛ و سه کانون فعال در 

قالب دو مدرسه ابتدایی و در شهرستان هایی مثل 
کاشان، زرین شهر، مبارکه که تعداد دانش آموزان 
نابینایان کم است مدرسه تخصصی خاصی وجود 
ندارد و به صورت کالس های به این دانش آموزان 

سرویس داده می شود.
وی درباره مهمترین مشــکالت کودکان نابینا در 
استان بیان کرد: نبود فضای مناسب و اختصاصی 

برای نابینایان یکی مشکالت مهم آن ها به حساب 
می آید که امیدواریم با پای کار آمدن خیرین بتوانیم 
یک فضای استاندارد اموزشی و مخصوص کودکان 
نابینا طراحی شــود چراکه هر دو مدرسه نابینای 
ما مناسب با شــرایط معلولیت نابینایان نیست. 
تالش های به جهت مناســب سازی انجام شده، 
اما جوابگوی آن ها نبوده و همچنان با مشکالت 

فراوانی دسته و پنجه نرم می کنند.
الماسی از نیاز استان به معلم های چند مهارتی 
برای کــودکان نابینا گفــت: در رشــته آموزش و 
پرورش کودکان استثنایی که می بایست معلمان 
به آموزش، پــرورش و توانبخشــی دانش آموزان 
بانیاز های ویژه در گروه های مختلــف بپردازند، 
ضرورت تربیت معلمان چنــد مهارتی دو چندان 
است. او درخصوص حمایت مالی از کودکان نابینا 
بیان کرد: با توجه به شرایط فرد نابینا هزینه درمانی 
و توانبخشی آن ها پرداخت می شود که این هزینه 
از منابع دولتی و بخشــی از آن ها توسط خیرین 

تامین میشود.

خبر

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: تعهد دستگاه تعلیم و تربیت استان برای 
شروع آموزش حضوری به خانواده ها تامین سالمت 

دانش آموزان و ایجاد امنیت روانی خانواده هاست. 
لیالســادات ابطحی معاون آموزش ابتدایی اداره کل 
آموزش و پرورش اصفهان گفت: در واقع اگر بخواهیم به 

فضای مدرسه برگردیم نمی توانیم تمامی دانش آموزان را 
با هم وارد فضای آموزشی کنیم، زیرا در این فضا ها ممکن 
اســت فاصله گذاری رعایت نشــود و نتوانیم سالمت 

جسمی کودکان و نوجوانان را تامین کنیم.
وی ادامه داد: برای این منظور اگر بخواهیم به بازگشایی 
مدارس بپردازیم اولین چیزی که مدنظر ماست این است 

که گروه ها و دسته بندی دانش آموزان را طوری انتخاب 
کنیم که آن ها با فاصله گذاری درســت و رعایت شیوه 
نامه های بهداشتی به صورت تدریجی، اقتضایی وارد 

فضا های آموزشی شوند.
وی اظهار کرد: براین اساس الزم است که مدیریت جدی 
بر دانش آموزان ابتدایی صورت گیرد که بتوانند با رعایت 
دستورالعمل ها و شیوه نامه های بهداشتی در فضایی 

امن و سالم آموزش ببینند.
معاون آمــوزش ابتدایــی اداره کل آمــوزش و پرورش 
اصفهان افزود: در حــال حاضر مدارس روســتایی و 
عشایری اســتان که جمعیت کمتری دارند از فضای 
حضوری بهره منــد هســتند. وی یادآور شــد: باقی 
فضا های آموزشی در آبان وارد فضای حضوری تدریجی 
می شود. ابطحی خاطرنشان کرد: به هر حال فضای 
برخط )آنالین( هم یک دســتاورد اســت که آموزش 
دانش آموزان از این طریق صورت گرفته است و تا زمانی 

که بتوانیم فضای حضوری را به تدریج و بطورکامل فراهم 
کنیم از این نوع آموزش بهره مند خواهیم شد.

معاون آموزش ابتدایی اســتان اصفهان درباره تامین 
کسری معلمان ابتدایی نیز گفت: علت کسری نیروی 
انسانی، بازنشستگی تعدادی از معلمانی بود که یاران 

صدیق آموزش وپرورش بودند.
وی اضافــه کرد: ایــن چالش نیز با پیگیری اســتان و 
حمایت هایی که صورت گرفت و در نهایت با همکاری 
وزارت آموزش وپرورش و تخصیص تعدادی نیرو به استان 
و همچنین استفاده از برخورداری ظرفیت همکاران 
بازنشسته ای که اعالم بازنشستگی دیرهنگام کردند 

توانستیم کسری نیرو را جبران کنیم.
در سال تحصیلی امسال حدود ۹۰۰ هزار دانش آموز 
در ۶ هزار واحد آموزشی در استان مشغول به تحصیل 
شــدند که از این تعداد ۴۹۲ هزار دانش آموز مربوط به 

دوره ابتدایی هستند.

ورود تدریجی دانش آموزان اصفهان به فضاهای آموزشی 

برداشــت گردو از حدود ۴۰۰ هکتار از باغ های 
بارور شهرستان خوانسار آغاز شد. 

محمدرضا مجیــدی مدیــر جهاد کشــاورزی 
خوانسارگفت: از دو هزار و ۱۵۰ هکتار باغ های 
شهرســتان خوانســار، ۷۰۰ هکتار زیر کشت 
گردو اســت که حدود ۴۰۰ هکتــار آن باغ های 

بارور است.
وی پیــش بینی کرد امســال ۶۰۰ تن گــردو از 

باغ های شهرستان خوانسار برداشت شود.
مجیدی  گفت: بیشترین ارقام گردوی خوانسار از 

انواع سنتی و محلی شامل نوک کالغی، سوزنی و 
پوست کاغذی است.

مدیرجهاد کشاورزی خوانسار با اشاره به اینکه ۴۰ 
درصد گردوی استان در این شهرستان برداشت 
می شــود، افزود: خــاک مناســب، آب و هوای 
کوهستانی و اســتفاده از آب چشــمه و قنوات 
موجب چربی، سفیدی و طعم مناسب گردوی 

خوانسار شده است.
مجیدی گفت: بــرای ارتقــاء کیفیت محصول 
گردو طرح سرشاخه کاری درختان گردو با پیوند 
نهال های مناسب و مقاوم با درختان کم بارده و 
نامرغوب در حال اجرا و امســال ۱۱۰۰ درخت 

اصالح شده است.
وی افزود: طرح مبارزه با کرم خراط گردو نیز که 
بیشترین آســیب را به درختان گردو می زند در 
۲۰۰ هکتار باغ های گردو در دو روستای قودجان 

و الیجند اجرا شده است.

مدیر کل امور عشــایر اســتان اصفهان گفت: 
تابستان و پائیز سال های گذشته، عشایر به نهاده 
دامی نیازی پیدا نمی کردند، اما امسال به خاطر 
خشکسالی، ناچار به تامین دام با نهاده هستند. 
مختار اسفندیاری مدیر کل امور عشایر استان 
اصفهان گفت: امسال متاسفانه با خشکسالی 
شــدیدی رو به رو شــدیم و عشــایر برای تأمین 
نهاده های دامی شامل علوفه، جو و ذرت مشکل 

پیدا کردند. 
او در ادامه به کمبود نهاده های دامی  اشاره کرد 
و افزود: ساالنه سهمی برای هر استان از طرف 
تهران تعیین می شود، اما متاســفانه امسال با 
معضلی که در بحث نهاده در کل کشور به وجود 
آمد تأمین نهاده برای دام عشــایر نیز به مشکل 
بر خورده است؛ البته مسوالن کشوری در حال 

پیگیری مسئله و رفع موانع هستند. 
مدیرکل امور عشایر استان اصفهان همچنین از 
تســهیالت و وام های بانکی ارائه شده به عشایر 
برای رفع نیاز های خود خبر داد و اظهار داشت: 
برای اینکه عشــایر در تأمین علوفــه، جو و ذرت 
بــرای دام خود دچار مشــکالت مالی نشــوند، 
تســهیالت و وام هایی به آن هــا اختصاص داده 

شده است.
اســفندیاری در ادامه به کوچ عشــایر اصفهان 
به ســمت مناطق گرمســیر از جمله خوزستان 
اشــاره کرد و گفت: حدود ۷0 درصد از عشــایر 
اصفهان در حال کوچ به جنوب کشور هستند و 
ما در تالش هستیم از طریق بنادر جنوب مانند 
بندرعباس به صورت مستقیم نهاده دامشان را 

تأمین کنیم.
او در پایان مسئله واکسیناسیون عشایر در برابر 
کرونا را ضروری دانست و افزود: حدود ۶0 درصد 
از عشایر به همت اداره بهداشت و درمان استان 
واکسینه شــده اند؛ البته موارد ابتال به کرونا در 
بین عشایر به علت رعایت خود به خودی فاصله 
اجتماعی به خاطر پراکنده بودنشان، بسیار کم 

بوده است.

پرداخت وام اشــتغال مددجویان بهزیســتی 
آران و بیدگل در نیمه نخست امسال ۳۰ درصد 

بیشتر از پارسال شده است. 
حیدر ایمانیــان رئیس اداره بهزیســتی آران و 
بیدگل گفت: ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان 
تســهیالت برای اشــتغالزایی مددجویان زیر 
پوشش بهزیستی آران و بیدگل در سال جاری 
پرداخت شــده در حالی که ایــن رقم در مدت 

مشــابه ســال قبل کمتر از ۲ میلیــارد تومان 
بوده است.

او  افزود: این تسهیالت به ۷۶ نفر از مددجویان 
زیرپوشــش اداره بهزیســتی آران وبیدگل در 
زمینه ایجــاد اشــتغال، توســعه فعالیت های 
اشتغالزایی و مشــاغل خانگی پرداخت شده 
یا در حــال طی آخرین مرحله هــای پرداخت 

است.
رئیــس اداره بهزیســتی آران و بیــدگل بــا 
بیان اینکه ایــن تســهیالت کم بهــره و با دوره 
بازپرداخت هفت ســاله اســت، گفت: سقف 
پرداخت تسهیالت ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان 
و در زمینه هــای مختلــف شــغلی از جملــه 
کشــاورزی، حمل و نقل، صنعتی، خدمات و 
قالی بافی به مددجویان فاقد شــغل و دارای 

گواهینامه فنی و حرفه ای است.

مدیــرکل انتقال خون اســتان اصفهان از نذر 
خون ۲۰ هزار و ۵۰۰ اصفهانی در ماه محرم و 
صفر امسال خبر داد و گفت: مشارکت امسال 
مردم استان در پویش نذر خون ۵ درصد نسبت 

به سال گذشته افزایش داشته است. 
علی فتوحی با اشاره به اینکه هر سال با نزدیک 
شدن به فصل ســرما معموال با کاهش اهدای 
خون از سوی شهروندان مواجه هستیم، اظهار 
کرد: از مردم اســتان می خواهیــم بیماران و 
افــراد نیازمند به خــون و فرآورده های خون را 
فراموش نکننــد و به صورت مســتمر و روزانه 
به مراکز اهدای خون مراجعــه و خون خود را 

اهدا کنند.
وی بــا بیان اینکه برای پاســخگویی بــه نیاز 
بیماران و مراکز درمانی باید ۷ روز ذخیره خون 
داشته باشــیم، گفت: در حال حاضر ذخیره 

خون استان ۴ روز است.
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان از نیاز 
به همه گروه های خونی در اســتان خبر داد و 
افزود: وضعیت ذخیره خون اســتان بحرانی 
نیست اما مطلوب هم نیست و به همین دلیل 
از مــردم می خواهیم بــرای اهــدای خون به 
صورت مســتمر به مراکز انتقال خون استان 

مراجعه کنند.
وی بــا بیان اینکه در محرم و صفر امســال ۲۰ 
هزار و ۵۰۰ واحد خون توســط مردم اســتان 
اهدا شد، گفت: میزان مشارکت مردم استان 
در پویش نذر خون امسال افزایش ۵ درصدی 

نسبت به سال گذشته داشته است.
فتوحــی خاطرنشــان کــرد: ۹۷ درصــد از 
اهداکنندگان خون در اســتان مــردان و تنها 

۳ درصد از اهداکنندگان خون زنان هستند.

فصل برداشت گوی های سبز 

نیاز زودتر از موعد عشایر به نهاده های دامی 

خبر

افزایش پرداخت وام اشتغال 
به مددجویان بهزیستی 

نذر خون ۲۰ هزار و ۵۰۰ اصفهانی 
در محرم و صفر امسال

خبر

حمیــد باقری گفت:در شــش ماه نخســت 
امسال هفت میلیون مرسوله پستی وارد استان 

اصفهان شده است. 
حمید باقری مدیرکل پســت استان اصفهان 
گفت: در حدود دو ســالی که از شــیوع کرونا 
می گذرد رویکرد های پست تغییر کرد و، چون 
زیرساخت های الزم در این باره فراهم نبود در 
ابتدا چالش هایی متوجه شرکت پست بوداما 
با سرعت چالش ها با توســعه زیرساخت ها و 

تجهیز مراکز تجزیه و مبادالت برطرف شد.
او در ادامــه بیــان کرد: بــا توجه بــه ماهیت 
تغییــر در خدمــات و ســرویس های مــردم و 
باعنایــت به انتشــار ویــروس کرونــا خرید و 
فروش های اینترنتی مردم افزایش پیدا کرده 
است و حدود ســه برابر افزایش داشته است و 
فروشگاه ها نسبت به سال گذشته ۱۱۰ در صد 
افزایش داشته اند الزمه این تغییر ماهیت این 
بود که ما خودمان را با شرایط جدید وفق دهیم 
الزمه و ضرورت ایــن بود که زیر ســاخت ها را 

فراهم کنیم.
یکی از زیر ساخت هایی که باید فراهم می شد 
بحث ســورتینگ بود راه اندازی شــد که این 
سیستم توسط شرکت های دانش بنیان داخل 
کشور نصب و راه اندازی شــده در یک شبانه 
روز حدود ۲۴ هزار بسته را ارسال میکند و که 
کمک میکند به ســرعت کار و امنیت بسته ها 
افزایش پیدا کند و مدت ارسال بسته ها کاهش 

پیدا کند.
حمید باقری گفت: اســتان اصفهــان بعد از 
تهران بزرگترین هاب پســتی مرکزی کشور را 
دارد که قبال مرسوالت و بسته ها به تهران ارسال 

می شدو از آنجا به کل کشور ارسال می شد.
او در ادامــه بیان کــرد: تعداد ۲۶ اســتان در 
حال حاضر مرسوالتشــان به استان اصفهان 
ارسال می شود و از اینجا به سایر استان ارسال 

می شود.
او با اشاره به استفاده از ظرفیت و تقویت ناوگان 
حمل و نقل شبکه پستی در شش ماهه امسال 
افزود: نزدیک ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه کامیون 
درهاپ های پستی تخلیه و بارگیری شده که 
به طور متوســط روزانه ۴۵ دستگاه کامیون با 
ظرفیت ۱۵۰ تن تخلیه و بارگیری می شود وزیر 
ساخت سوم که در راستای تغییر رویکرد بحث 
از استفاده ناوگان حمل و نقل می باشد که ما 
خوشبختانه در، استان اصفهان ٤۰ دستگاه 
کامیون وانت بار و ۴ دستگاه کامیون به ناوگان 
حمل و نقل اضافه شده است به عبارتی ناوگان 
حمل و نقل درون شــهری ۳۰ درصد افزایش 
داشته و ناوگان حمل ونقل برون شهری ۱۰۰ 
درصد افزایش داشته که کمک بزرگی به ارسال 

مرسوالت می کند.
ایجاد خطوط مستقیم با سایر استان های قم، 
گیالن، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و 
سایراستان ها داشــته ایم که باعث شد مدت 
سیر مرسوالت کاهش پیدا کند و مرسوالت به 
سرعت ارسال شود. در شش ماه امسال هفت 
میلیون مرسوله وارد استان اصفهان شده که 
توزیع آن را انجام داده ایم و ۵ میلیون مرسوله از 

استان ما صادر شده است.
بیشترین مرسوالت ما بیشتر حاوی بسته امانت 
هست که از نوع سرویس پیشتاز می باشد، ولی 
حاوی بســته و امانت می باشد؛ که در حوضه 
تجــارت الکترونیک خیلی از کســب و کار ها 
از بســتر پســت از لحاظ تعرفه های پایین آن 

استفاده کرده اند.
خدمات اداره پســت به ســه صورت متعارف 
می باشد که ۹۷۹ واحد پستی در سطح استان 
داریم که به مردم ارائــه خدمت می دهند این 
واحد های پســتی ما در ۵۹ درصد آن در شهر 
و ۴۸ درصد آن درصد در روســتا می باشد که 
پوشش جمعیتی و مســاحتی در کل استان 
داریم که در، این بخش مشــکلی نداریم. او با 
اشــاره به خدمات نیابتی اداره پســت استان 
گفت: طبق قانون دستگاه های مختلف باید 
خدمات خود را به صــورت الکترونیکی انجام 
دهند و بخش فیزیکی آن باید از طریق پست 
انجام شود که دارای مشکل می باشد که هنوز، 

پستچی گری درآن دخیل هست.
او در ادامه برای ارتقای کیفیت اداره پست بیان 
کرد: از شهریورماه امسال سرویس راه اندازی 
شده که با ۵ دستگاه خودروی بخش خصوصی 
در شــهر اصفهان کار را دنبــال می کند که در 
شش ماهه دوم سال این سرویس توسعه پیدا 
می کند که شهروندان مراجعه حضوری نداشته 
باشند و از طریق ســامانه از خدمات استفاده 

کنند.

مدیرکل پست استان اصفهان: 
اصفهان بعد از تهران 

بزرگترین هاب پستی مرکزی
 کشور را دارد 

کمبود فضای آموزشی مناسب برای دانش آموزان نابینا 
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جزئیات پخش ۶ فیلم  پلیسی از تلویزیون
شـش فیلم پلیسـی جدیـد در این 
هفتـه از شـبکه های یـک و سـه 

سـیما پخـش می شـود.
شبکه سه سیما به مناسبت هفته نیروی انتظامی هر 
شـب پـس از بخـش خبـری سـاعت ۱۹ چنـد فیلـم 
جدید پلیسـی پخش می کند. همچنین شـبکه یک 
سـیما نیـز پنجشـنبه و جمعـه ۲۲ و ۲۳ مهـر دو فیلم 

پلیسـی را پخـش می کند.
فیلم هـای »پـس از فـروش«، »کـدر«، »اسـکیمر«، 
»آخر بازی«، »مواجهه« و»خوره تعـدادی از تولیدات 
جدید مؤسسـه ناجی هنر اسـت کـه در هفتـه نیروی 
انتظامی پخش می شـوند. فیلـم تلویزیونی »پـس از 
فروش« بـه کارگردانـی مجید توکلـی و تهیه کنندگی 
سـیدعلی احمـدی دوشـنبه ۱۹ مهرمـاه سـاعت 
۱۹:۱۵ روی آنتن شـبکه سـه سـیما رفـت ، این فیلم 
درباره قاچاق بزرگ لوازم خانگی اسـت. وحید آقاپور، 
شهرزاد کمال زاده، میثاق زارع، محمدرسول صفری، 
هومن رهنمون، حمیدرضا معدن کن، صابر ناصری، 
فاطمه درباری، امیر تبریزی و مسـعود چوبین در این 
فیلم ایفای نقش می کنند. همچنین فیلم تلویزیونی 
»کـدر« بـه کارگردانـی یاسـر پارسـا و تهیه کنندگـی 
سـلمان زین العابدین سـه شـنبه ۲۰ مهرماه سـاعت 
۱۹:۱۵ راهی آنتن شـبکه سـه سـیما شـد. این فیلم 
داستان یک تیم از قاچاقچیان اسلحه است که با وارد 
کردن اسـلحه بین مـردم قصد نا امن سـازی وضعیت 
کشـور را دارند. در این میان سـارا دختر خبرنگار که به 
دنبال شناسـایی قاچاقچیان اسلحه برای شناسایی 
قاتـل پـدرش اسـت بـا نیروهـای پلیـس امنیـت وارد 
همـکاری می شـود. مینـا رسـولی، کیارش حـق گو، 
مهران هادی، سپیده مظاهری، عباس مطلبی، لیال 

بامنیری، محمد حسـین هادیان، مسـعود درویشـی 
محمدی، هیـراد اکبـری و مهـران ثابتی فـرد در فیلم 

تلویزیونـی »کـدر« بـازی کرده اند.
فیلم تلویزیونی» اسـکیمر« نیـز بـه کارگردانی پیمان 
شیرخانی و تهیه کنندگی احمد زالی چهارشنبه ۲۱ 
مهرماه سـاعت ۱۹:۱۵ روی آنتن شـبکه سـه سـیما 
می رود. ایـن فیلـم دربـاره کالهبردارانی اسـت کـه از 
آگاه نبودن مردم استفاده می کنند.علیرضا ثانی فر، 
پاوان افسـر، حامد رسـولی، صبحان صفـری، عرفان 
امین و سـعید شـجاعی در فیلـم تلویزیونی اسـکیمر 
بـازی کرده انـد. فیلـم تلویزیونـی »مواجهـه« نیـز بـه 
کارگردانی رضـا دادویی و تهیه کنندگی سـعید الهی 
جمعه ۲۳ مهرمـاه سـاعت ۱۹:۱۵ روی آنتن شـبکه 
سه سـیما می رود. این فیلم درباره یک پرونده جذاب 

از مواجهه یک افسـر پلیس راهور با مجرمان است که 
منجر به کشف زوایای پنهان پرونده می شود. علیرضا 
جاللی تبـار، رحیم نـوروزی، حمید ابراهیمـی، الهه 
حسـینی، میثم درویشـان پور، سـام داشـنور، هومن 
رسـتگار و حمیدرضـا فراهانـی در فیلـم تلویزیونـی 

»مواجهـه« بـازی کرده اند.
همچنین فیلم تلویزیونـی »آخر بازی« بـه کارگردانی 
محمد حمـزه ای و تهیه کنندگـی محمد نجفـی زاده 
پنـج شـنبه ۲۲ مهرمـاه سـاعت ۱۹:۱۵ راهـی آنتـن 
شـبکه سـه سـیما می شـود. این فیلـم دربـاره افسـر 
پلیـس آگاهـی ای اسـت کـه پـرده از راز یـک قتـل بـر 
می دارد. محمد حاتمی، حمیدرضا نعیمی، مرتضی 
آقا حسـینی، سـجاد تابـش، علیرضـا سـاوه درودی، 
پیام اینالوئی، جـواد پورزند، یدالله شـادمانی، مهری 

آل آقـا و نسـیم مسـلمی در فیلـم تلویزیونـی »آخـر 
بازی« ایفـای نقـش کرده انـد.

فیلـم تلویزیونـی »خـوره« نیـز بـه کارگردانـی و 
تهیه کنندگی سـعید زمانیان جمعه ۲۳ مهر سـاعت 
۱۵ روی آنتن شبکه یک سیما می رود. خوره داستان 
زندگـی یـک کارآگاه پلیـس بـه نـام احمد ناصحـی را 
روایت می کند که در زندگی شخصی دچار مشکالتی 
اسـت و درگیر حـل معمای پیچیـده یک پرونـده قتل 
می شـود. علی رضـا ثانی فـر، کیـوان سـاکت اف، 
محمـد اشـکان فر، مهـدی حسـام الذاکرین، سـجاد 
حمیدیان، کـوروش شـاداب فر، شـیرین آقاکاشـی، 
پردیـس منوچهـری، شـهروز شـهبازی، سوسـن 
دین محمـد، سـامان مهکویه، مهـرداد حسـنی، ندا 

قاسـمی بازیگران این تلـه فیلـم هسـتند.

تلوزیون

رییس گروه پژوهشــی اســتاندارد منطقه ای 
اصفهان گفت: با اســتاندارد ســازی صنایع 
دســتی عالوه بر حفــظ اصالــت محصوالت 
تولیدی اعتماد مصرف کننده و حتی گردشگر 

نیز به این حوزه دوچندان می شود. 
فرحناز رجالی رییس گروه پژوهشی استاندارد 
منطقه ای اصفهان با بیان اینکــه افزون بر ۶۰ 
درصد استاندارد های صنایع دستی نخستین 
بــار از اســتان اصفهان تعریف شــده اســت، 
گفت: با همــکاری صاحبنظران، هنرمندان و 

متخصصان، این روند در حال اجرا ست.
وی نظارت بر اجــرای اســتاندار ها و اعطای 
پروانه کاربرد عالمت اســتاندارد به واحد های 
تولیدی مطرح را از گام های بعدی برشــمرد و 
افزود: تالش کرده ایم در بخش صنایع دستی 
و محصوالت تولیدی، مردم به جای فروشنده 
به نشان استاندارد درج شده بر روی محصول 

اعتماد کنند.
رجالی با بیان اینکه پس از تدوین استاندار ها و 
اجرای آن در اصفهان به حوزه بین المللی نیز 
ورود کردیم، افزود: اکنون با راه اندازی کمیته 
فنی در حــال جمــع آوری تعاریــف و معرفی 
محصوالت بومی شــاخص اصفهــان به زبان 

انگلیسی هستیم.
به گفتــه وی هــدف از ایــن اقدام خــروج از 
صــادرات تک محصولــی با تقویــت صادرات 

صنایع دستی استاندارد بوده است.
رییس گروه پژوهشــی اســتاندارد منطقه ای 
اصفهان افزود: با وجود سرآمد بودن ایران در 
صنایع دستی و ظرفیت مطلوبی که اصفهان 
در ایــن بخــش دارد، واردات محصــوالت 
خارجی نام پرآوازه اســتان را خدشه دار کرده 
و مصنوعــات غیراســتاندارد و بــی کیفیــت 
وارداتی بی اعتمادی مــردم و مصرف کننده 
به محصوالت اصیل صنایع دستی را به دنبال 

داشته است.
رجالی گفت: بــرای مقابلــه با ایــن پدیده با 
همکاری ســازمان میراث فرهنگی، ویژگی و 
روش آزمون صنایع دســتی استاندارد را برای 

محصــوالت خاتم، قلمکاری، فیــروزه کوبی، 
مینا و ملیله نقره تعریف کردیم.

به گفتــه وی، در این روش هــای آزمون درجه 
بندی و ارزیابی کیفی محصــول با معیار های 
دقیق ارزیابی می شود و به خصوص به اصالت 
و کیفیت مــواد اولیــه و زیرســاخت ها توجه 

شده است.
رجالــی نظارت بــر تولیــد محصــول، نمونه 
برداری تصادفی از صنایع دســتی تولیدی و 
اعطای گواهی اســتاندارد پس از آزمون را از 

دیگر اقدامات مرتبط به این حوزه برشمرد.
رییس گروه پژوهشــی اســتاندارد منطقه ای 
اصفهان از فعالیت نخستین آزمایشگاه مرجع 
صنایع دستی در اســتان نیز خبر داد و افزود: 
واحد های تولیدی صنایع دستی اصفهان ملزم 
به درج سال تولید و شهری که محصول در آن 

تولید شده بر روی صنایع دستی شده اند.
وی افــزود: عــالوه بــر نظارت هــا و کنتــرل 
استاندارد های صنایع دســتی، تسهیالتی را 
نیز برای فعاالن این بخش مانند استقرار مدیر 
کنترل کیفیت و امکان بهره مندی از دوره های 

آموزشی را در نظر گرفتیم.
بــه گفته رییــس گروه پژوهشــی اســتاندارد 
منطقه ای اصفهــان واحد هایی کــه موفق به 
اخذ پروانه کاربرد نشــان استاندارد می شوند 
مشکلی در گمرک برای صادرات صنایع دستی 

نخواهند داشت.
بیش از ۷۰ هــزار هنرمند صنایع دســتی در 
استان اصفهان فعالیت می کنند که در چهار 
سال گذشته افزون بر ۴۰ هزار نفر شناسایی و 

شناسنامه دار شده اند.

رییس گروه پژوهشی استاندارد منطقه ای اصفهان : 

استانداردسازی صنایع دستی اعتماد جهانی را 
به دنبال دارد 

صنایع دستی 

همزمان با آغاز سی و چهارمین جشنواره بین 
المللی فیلم های کودکان و نوجوانان فضای 
نصف جهان رنگ و بوی جشــنواره کودک، 

فیلم ها و قهرمانان نوجوان را به خود گرفت.
 مدیر کمیته فضاســازی شــهری جشنواره 
کودکان و نوجوان با اشاره به نصب حدود ۵۵ 
»المان نگاتیو« روی سطح پل ها، چهار راه ها 
و میدان های اصلی شهر اصفهان با محوریت 
شعار های جشنواره گفت: بخشی از فضای 
شهری و المان های سی و چهارمین جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان، بر مبنــای فداکاری 
“علی لندی”، نوجوان ایذه ای و تصاویری از 

وی شکل گرفته است.
محمد جــواد شــمس آرا افــزود: همچنین 
طرح هایی با شعار سینما ســرزمین خیال 
طراحی و در المان نگاتیو های ســطح شهر 
شــعار هایی ماننــد »زندگی شــبیه فیلمه، 
فرشته ها تماشــا می کنن«، »زندگی شبیه 
فیلمه، سیمرغ شــجاعت ببریم«، »زندگی 
شبیه فیلمه، نقش اول زندگی دیگران بشیم« 
و »زندگی شبیه فیلمه، نقش قهرمان را بازی 
کنیم« با موضــوع علی لنــدی، قهرمانی و 
فداکاری، ســینما و کودک طراحی و نصب 

شده است.
وی گفت: میدان امام حسین )ع( متناسب 
با حال و هوای جشــنواره کودک فضاسازی 
شــده و طرح دیواره پازلی ارگ جهان نما نیز 
به موضوع ســینما و فــداکاری علی لندی 

اختصاص دارد.
شــمس آرا افزود: همچنین بیــش از هزار و 
۵۰۰ پرچم رنگی و شــاد با توجه به همزمان 
شدن جشنواره کودک با ماه ربیع االول و روز 
جهانی کودک در تمام مناطق ۱۵ گانه شهر 

اصفهان نصب شد.

خبر

شور و حال جشنواره کودک 
در فضاسازی شهری اصفهان 

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۴۰۲، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه 
هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۲۸۶۶ مربوط به تقاضای آقای/

خانم عباسعلی هاشمی ورنوسفادرانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ 
قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و 
تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه 
شده و مستندات ضمیمه شامل مع الواسطه از مالکیت محمدحسن حاج ابراهیمی و 
علی محمدی و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی 
که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک 
رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و 
بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی 
دارد. لذا مالکیت آقای/خانم عباسعلی هاشمی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ۲۰۵ 
کدملی ۱۱۴۰۶۹۸۲۶۵ صادره فرزند تقی نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 
۸۶۶.۵۴ مترمربع پالک شماره ۳۰۱ فرعی از ۱۷۳ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش 
کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک 
وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به 
نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۲۱، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله 

یزدانی – ۱۲۰۳۶۷۹ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۲۲۲، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده 
کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۷۴۶ مربوط به تقاضای آقای/خانم سعیده انتظاری 
مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی 
واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیأت پس از مطالعه پرونده 
و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ 
وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: 
باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل سند ۹۳۶۹ مورخ ۹۱/۰۹/۲۹ دفتر 
۳۰۱ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از 
احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی 
داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم سعیده 
انتظاری به شناسنامه شماره ۱۱۳۰۳۰۸۵۲۹ کدملی ۱۱۳۰۳۰۸۵۲۹ صادره فرزند سعید 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۹۴.۳۰ مترمربع پالک شماره ۲۲۸۷ فرعی از 
۸۷ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رأی خود را با حدود 
ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد 
اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت 
ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۲۱، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی 

اله یزدانی – ۱۲۰۳۶۹۲ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۴۰۳، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات 
تشکیل وپرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۲۸۶۸ مربوط به تقاضای آقای/خانم 
مصطفی هاشمی ورنوسفادرانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از 
پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. 
هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با 
سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل 
مع الواسطه از مالکیت از محمدحسن حاج ابراهیمی و علی محمدی و مالحظه نقشه ملک و 
گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت 
به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت 
به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع 
بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم مصطفی هاشمی ورنوسفادرانی 
به شناسنامه شماره ۲۰۷ کدملی ۱۱۴۰۶۹۸۲۸۱ صادره فرزند تقی نسبت به سه دانگ 
یکباب کارگاه متروکه به مساحت ۸۶۶.۱۷ مترمربع پالک شماره ۳۰۱ فرعی از ۱۷۳ اصلی 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر 
می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت 
اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۲۱، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله 

یزدانی – ۱۲۰۳۶۹۷ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۴۰۴، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیأت 
تشکیل وپرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۲۸۶۹ مربوط به تقاضای آقای/خانم 
مجتبی هاشمی ورنوسفادرانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی 
از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی 
است. هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه 
شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات 
ضمیمه شامل مع الواسطه از مالکیت محمدحسن حاج ابراهیمی و علی محمدی و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته 
و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم 
مجتبی هاشمی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ۵۴ کدملی ۱۱۴۲۰۹۹۵۴۷ صادره 
فرزند رجبعلی نسبت به سه دانگ یکباب کارگاه به مساحت ۸۶۶.۱۷ مترمربع پالک شماره 
۳۰۱ فرعی از ۱۷۳ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رأی 
خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی 
آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به 
صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت 
اول: ۱۴۰۰/۰۷/۲۱، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - رییس اداره ثبت اسناد 

و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۰۳۷۰۲ / م الف

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

شماره: ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۶۰۱۴۴۸۳، تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 
۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۶۲۶ مربوط به تقاضای آقای/خانم حسین صادقی مبنی بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه 
تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت 
ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه 
به تقاضانامه ارایه شده ومستندات ضمیمه شامل دفتر ۳۹۱ صفحه ۲۷۴ و دفتر ۴۳۲  صفحه 
۲۰۰ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از 
احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی 
داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم 
حسین صادقی به شناسنامه شماره ۷۶۸ کدملی ۱۰۹۰۶۷۵۹۱۷ صادره فرزند محمدعلی 
نسبت به انبار به مساحت ۹۸.۷۳ مترمربع پالک شماره ۱۱۸۵ فرعی از ۱۵۹ اصلی واقع 
در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر 
می نماید. شماال به طول ۵/۴۰ متر دیوار به دیوار باقیمانده، شرقا به طول ۱۸/۶۰ متر به 
دیوار باقیمانده، جنوبا به طول ۵/۶۰ متر درب و دیواریست به گذر، غربا به طول ۱۷/۵۵ متر 
دیوار به دیوار باقیمانده، حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره 
ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۲۱، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله 

یزدانی – ۱۲۰۴۴۵۴ / م الف

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

شماره: ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۶۰۱۴۴۸۱، تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 
۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۶۲۴ مربوط به تقاضای آقای/خانم حسین صادقی مبنی بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه 
تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت 
ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: با توجه 
به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل دفتر ۳۹۱ صفحه ۲۷۴ و صفحه ۲۰۰ دفتر 
۴۳۲ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از 
احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی 
داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم 
حسین صادقی به شناسنامه شماره ۷۶۸ کدملی ۱۰۹۰۶۷۵۹۱۷ صادره فرزند محمدعلی 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری به مساحت ۱۳۱.۴۲ مترمربع پالک شماره 
۱۱۸۵ فرعی از ۱۵۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و 
رأی خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۶/۵۰ متر دیوار به دیوار باقیمانده، 
شرقا در ۴ قسمت که دوم شمال است اول الی سوم به طولهای ۳/۶۵ متر و ۴۵/ متر و ۷/۶۹ 
متر دیوار به دیوار باقیمانده چهارم به طول ۸/۵۰ متر دیواریست مشترک به باقیمانده، 
جنوبا به طول ۶/۹۵ متر خط فرضی است به خیابان، غربا به طول ۱۸/۶۰ متر دیواریست به 
باقیمانده، حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و 

امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره 
به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۲۱، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی 

– ۱۲۰۴۴۶۷ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۵۸۰، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۷، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده 
کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۲۶۶۷ مربوط به تقاضای آقای/خانم مجتبی طاهری 
خوزانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از 
اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه 
پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی 
پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رأی 
هیأت: با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ۵۶۱ دفتر 
۵۷۱ و صفحه ۴۴۶ و دفتر ۳۸۲ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ 
وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک 
از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و 
بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی 
دارد. لذا مالکیت آقای/خانم مجتبی طاهری خوزانی به شناسنامه شماره ۱۵۸۷۶ کدملی 
۱۱۴۲۳۷۳۴۹۵ صادره فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۲۹.۳۷ 
مترمربع پالک شماره ۲۲۳ فرعی از ۱۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای 
ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ 
آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات 
ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ 
انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۲۱، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - رییس اداره 

ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۰۴۵۳۵ / م الف

آگهی ابالغ 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 انقضاء 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۵۰۱۲ مورخ 
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ زهرا چنگانی خوراسگانی فرزند علی بشماره شناسنامه ۱۵۴۸ صادره از 
اصفهان بشماره ملی ۱۲۹۱۵۴۳۳۹۲ در سه دانگ یکباب خانه احداثی برروی قسمتی 
از قطعه زمین پالک ۹۳۷۹ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۱۴۲/۴۱ مترمربع. 
خریداری طی سند رسمی. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ 
رسول لطیفی خوراسگانی فرزند اکبر بشماره شناسنامه ۵۰۶ صادره از اصفهان بشماره ملی 
۱۲۹۱۴۳۳۶۰۰ در سه دانگ یکباب خانه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک ۹۳۷۹ 
واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۱۴۲/۴۱ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۲۱، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ – رییس 

منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی – ۱۲۰۶۱۰۸ / م الف

آگهی

رئیس اداره فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شــهرداری منطقه ۲ 
اصفهان، گفت: اکــران، نقد و 
بررســی فیلم های جشــنواره کودک با مشارکت 

کودکان و نوجوانان در حال برگزاری است.
فریبا زارعان در ارتباط با جنگ محالتی شهرداری 
منطقه ۲، گفت: برنامه ای به نام »جنگ سینمایی« 
از تاریخ هفدهم مهرماه برگزار می شود و تا بیست 
و یکم این ماه در بوســتان های محالتی منطقه ۲ 

ادامه دارد.
وی افزود: این برنامه با مراسم جنگ و برنامه های 
شاد و متنوع همچون مسابقات، خواندن شعرهای 
کودکانه و نمایش برای کــودکان و نوجوانان آغاز 
می شود و ســپس اکران فیلم های برتر جشنواره 
فیلم کودکان و نوجوانان سال گذشته را در دستور 

کار داریم.
رئیس اداره فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
منطقه ۲ اصفهان، گفت: پس از اکران، نقد و بررسی 

فیلم با مشارکت کودکان و نوجوانان انجام می شود. 

سپس از بین کســانی که در نقد و بررسی شرکت 
کرده باشند به همه یا گروه خاصی از افراد جوایزی 

اهدا می شود.
زارعان درباره شرایط رعایت پروتکل های بهداشتی 
در این برنامه عمومی، اظهار کرد: برنامه در فضای باز 
و در بوستان های محالت برگزار می شود. چیدمان 
صندلی ها با یک و نیم متر فاصله نسبت به یکدیگر 
اســت. از طرفی کودکان و نوجوانان باید ماسک 
به همراه داشته باشند. همچنین پیش از حضور 
کودکان بر روی سن دســت های آنها ضدعفونی 

می شود.

اکران فیلم های جشنواره کودک در »جنگ سینمایی«

جشنواره
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سرمربی تیم فوتسال فوالدمبارکه سپاهان معتقد 
اســت تنها تفاوت تیمش در مقابل تیم قدرتمند 
و هماهنگ مس ســونگون تجربه این تیم است 
که برای ۴ مرتبه قهرمانی لیــگ برتر را به نام خود 

کرده است. 
احمد باغبانباشــی با توجه به شکست ۳ بر صفر 
تیمش مقابل مس سونگون در هفته چهارم لیگ 
برتر فوتسال اظهار کرد: بعد از تعطیلی لیگ امروز 
هر دو تیم بازی جانــداری و زیبایــی را به نماش 
گذاشتند، سپاهان تیم جوان تر میدان بود و مس 
از تجربه ای که نسبت به ما داشت استفاده کرد و به 
نتیجه رسید، همیشه می گوییم تیمی که گل نزند 

گل می خورد.
وی افزود: موقعیت های خوب گلزنی داشــتیم 
که بازیکنان ما از این فرصت اســتفاده نکردند و 

در ادامه همان توپ در برگشت وارد دروازه ما شد.
سرمربی تیم فوتسال ســپاهان ادامه داد: آنچه 
موجب برتری مس در برابر سپاهان شد "تجربه" 
بود، در روزی کــه ما از موقعیت هــای خود برای 
گلزنی اســتفاده نکردیم بازیکنان باتجربه مس 
با گــردش خوب و راحــت توپ در میــدان به گل 

رسیدند.
باغبانباشی تصریح کرد: درست است که به نتیجه 
مطلوب نرسیدیم، اما از عملکرد بازیکنانم رضایت 
دارم، بازیکنان ما تجربه آنچنانی ندارند و امیدوارم 

در ادامه لیگ و هفته های پیش رو عملکرد بهتری 
داشته باشند.

وی تاکید کرد: فراموش نکنیم مس ســونگون ۴ 
قهرمانی در لیگ برتر را در کارنامه خود دارد و تجربه 
باالتری دارد، از بازیکنانم انتظار دارم این روند رو 
به رشــد را زودتر طی کنند تا بتوانیم نتایج خوبی 

کسب کنیم و از قافله مدعیان دور نمانیم.
 ســرمربی تیم فوتسال ســپاهان در خصوص 
تعطیلی لیگ و شرایط آمادگی تیمش بعد از این 
تعطیالت طوالنی مدت، گفت: از این فرصت به 
خوبی استفاده کردیم و تیم ما نسبت به ابتدای 
فصل تغییرات زیادی داشته است، امروز بازی 
سنگینی مقابل تیم بزرگ و خوب مس سونگون 
داشــتیم که توانســت با برتری به اهداف خود 
در زمین دست پیدا کند، تیم ما به هیچ عنوان 
از نظر بدنی مشکلی نداشــت و همه مشاهده 
کردند کــه تا آخرین لحظه بــه حریف قدر خود 

فشار آوردیم.
باغبانباشی اضافه کرد: ما دوران بدنسازی خوبی را 
سپری کردیم و از نظر بدنی و فنی تیم آماده است، 
اما باید از نظر ذهنی نیز روی کار خود تمرکز کنیم 
و تجربه خود را برای چنین بازی های ســنگینی 
افزایش دهیم. امروز تجربه خوبــی برای ما بود و 
امیدوارم بتوانیم در ادامه لیگ از این تجربه امروز 

استفاده کنیم.

تارتارگفــت: دوســت دارم هفته هــای اول بــا 
تیم های قوی تر بازی کنیــم، چون بعد از چند 
هفته مدعیان در کورس قرار می گیرند و امتیاز 
گرفتن از آن ها سخت می شــود.  مهدی تارتار 
ســرمربی تیم فوتبــال ذوب آهــن اصفهان در 
خصوص شــرایط حال حاضر ذوب آهن اظهار 
داشت: خدا را شــکر با تالش باشگاه و هیات 
مدیــره دو اردوی خوب داشــتیم و توانســتیم 
برنامه های تاکتیکی را پیاده کنیم. شــرایط بد 
نیســت و برای اولین بازی لیگ با صنعت نفت 

آبادان آماده می شویم.
وی در مورد قرعه کشــی فصل جدید لیگ برتر 
عنوان کرد: به بازیکنان هم گفتم؛ دوست دارم 
هفته های اول با تیم هــای قوی تر بازی کنیم. 
چون بعــد از ۸-۷ هفته تیم ها جــا می افتند. 

مدعیان در کورس قرار می گیرند و امتیاز 
گرفتن از آن ها ســخت می شود. در 
هفته دوم بــا اســتقالل و در هفته 
چهارم با تیم پرقدرت سپاهان بازی 
داریم و امیدوارم با دست پر از زمین 

خارج شویم.
ذوب آهــن  ســرمربی 

خصوص اینکــه  در 
بــا توجــه بــه نتایج 
بازی های دوستانه 
پیش فصل، آیا این 
تیــم رونــد خوبی 
بــا  گفــت:  دارد، 

توجه به شــرایط دو 
سال گذشــته می تواند 

پیشــرفت خوبــی برایمان 
باشــد. البتــه خیلی ایده آل 
نیســت. باید صبور باشیم تا 
ذوب آهن را کم کم به شرایط 
خوب گذشته برگردانیم. همه 
باید در این مسیر کمک کنند. 
تارتار در مورد شــعار امســال 

ذوب آهن اظهار داشت: شعاری را که به اتفاق 
کادر فنی با توجه به شرایط دوسال گذشته در 
نظر گرفتیم “کار و تالش ســخت، پایان خوب 
و ماندگار” اســت. امیدوارم خاطــره خوبی از 
خودمــان دراصفهــان به جــا بگذاریــم. البته 

کارمان سخت است.
وی در خصوص نقل و انتقاالت ذوب آهن گفت: 
واقعا ساختار تیمی را کامال تغییر دادیم حدود 
۸۰-۷۰ درصد از هفت ســهمیه لیگ برتری، 
توانســتیم افراد مدنظر را جذب کنیم. از لیگ 
یک هم بازیکن جذب کردیــم. در کل از نقل و 
انتقاالت با بودجه معمولی که داشــتیم راضی 
هســتم. نقل و انتقــاالت تقریبا بــرای ما تمام 

شده است.
ســرمربی ذوب آهــن تصریــح کــرد: در حال 
حاضر بازیکنی کــه از بچه های ما بهتر باشــد 
وجود نــدارد. باید تا نیم فصــل صبر کنیم. 
اگر بازیکن بهتری پیــدا کردیم او را جذب 
می کنیــم در غیر اینصــورت بــا بچه های 
خودمان ادامه می دهیم. از هیات مدیره 
تشکر می کنم که کم و کاستی نداشت. از 
مجتبی فریدونی هم تشــکر می کنم 
که در نقــل و انتقاالت بــه ما کمک 

کرد.
تارتار در مورد اینکه پیــش از این در 
تیم های او حرکاتی مانند کروکودیل 
)خوابیــدن بازیکن پشــت دیوار 
دفاعی( یا پرتاب اوت آکروباتیک 
مشاهده شده و آیا امسال هم در 
ذوب آهن حرکت جذابی دیده 
می شــود، گفت: ما فوتبال 
روز دنیا را دنبال می کنیم. 
سالی که حرکت کروکودیل 
را اجــرا کردیم عــده ای به 
تمســخر گرفتند، اما هرچه ببینیم و 
آموزنده باشــد را ســعی می کنیم یاد 

بگیریم و در تیم اجرا کنیم.

خبرخبر
سرمربی فوتسال سپاهان:

تجربه مس به تیم ما چربید
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان: 

بازی با مدعیان در هفته های اول بهتر است 

یاوری: سپاهان خدمت بزرگی به پرسپولیس کرد
یک کارشــناس فوتبــال گفت: 
کورس قهرمانــی در لیگ پیش 
رو گســترده تر است و این کورس 

دیگر دو جانبه نیست. 
محمد یاوری در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت 
ســپاهان در پیش فصل لیگ بیســت و یکم اظهار 
کرد: ســپاهان جزو معدود تیم های لیگ است که 
باتوجه به برنامه هایش یارگیری کرد و فقط به دنبال 
جذب بازیکن مطرح نبودند. باشــگاه بازیکنانش 
را باتوجه به تصمیمات محــرم نویدکیا جذب کرد و 
در برخی از پست هایی که کمبود داشت بازیکنان 
خوبی به تیم آمدند. بازیکنان خوبی که از دســت 
دادند به خارج از کشور رفتند و دیگر بازیکنانی هم 
که جدا شدند، کمتر استفاده می شدند. می دانم با 
تیز هوشی محرم نویدکیا و کادرمربی گری اش یک 
برنامه ریزی خوب در طول فصــل انجام می دهند 

و مدیریت خوب باشگاه هم پشتیبان تیم است.
او درباره دیدار دو دوستانه سپاهان و پرسپولیس که 
با برتری سه بر یک پرسپولیسی ها یه پایان رسید، 
عنوان کرد: با برگزاری بازی دوســتانه، ســپاهان 
خدمت بزرگی به پرسپولیس کرد چون این بازی برای 
پرسپولیس مفید بود و با هر تیمی بازی می کرد، این 
حساسیت را به همراه نداشت اما در کل نمی شود 
روی بازی های تدارکاتی حســاب باز کرد. کورس 
قهرمانــی در لیگ پیش رو گســترده تر اســت و با 
شرایط اســتقالل و رفع مشکالت شان این تیم هم 
مطرح اســت و این کورس دیگر دو جانبه نیست و 
سه جانبه است اما هر چه که نگاه می کنم میبینم 

شانس سپاهان از دو تیم دیگر بیشتر است.
پیشکســوت فوتبال اصفهان در رابطه با تغییرات 
پی در پی در ذوب آهن گفــت: مدیرعامل کارخانه 
در تصمیم گیری ها بیشــتر تعیین کننده اســت و 
تصمیمات در جای دیگر گرفته می شود. البته تارتار 
مربی جوان و خوبی است و هر جا هم بود تاثیرگذار 
عمل کرد اما متاســفانه در این چند سال هواداران 

ذوب آهن استرس دارند که تیم در لیگ می ماند یا 
خیر. ذوب آهن لیاقتش باال تر از این است که درگیر 
افتادن یا ماندن باشــد اما متاســفانه تصمیماتی 
که گرفته اند این مشــکالت را به وجود آورده است. 
بازیکنانی که امسال جذب شــده شاید با کیفیت 
باشند اما ناشناخته اند و شاید انتخاب های بهتری 

می توانستند داشته باشند.
او اضافه کرد: فکر می کنــم تارتار چند هفته اول را 
از دست بدهد تا این تیم درست شود. آن ها اکنون 
مشــکل گلزنی دارنــد و تیمی که نتوانــد گل زند، 
هر چه بیشــتر می گذرد روحیه اش پایین می آید و 
باید حتما گلزن داشته باشند. قاسم حدادی فر را 
هم که کنار گذاشــتند، یک وزنه روحی را از دست 

دادند. هواداران بســیار روی حدادی فر حســاس 
هستند و اینجا سیاست آقای تارتار تغییر کرد. کنار 
گذاشتن قاسم حدادی فر ریســک بزرگی است و 
ممکن است تیم در مقابل هواداران شکننده شود 
چون هواداران از این موضوع ناراحت هستند و اگر 
دو باخت هم بدهند دیگــر حوصله نمی کنند. این 

شرایط ذوب آهن را شکننده می کند.
این کارشناس فوتبال درباره بازی  تیم ملی ایران در 
مرحله مقدماتی جام جهانی گفت: نزدیک به جام 
جهانی هستیم و بسیار زیر ذره بین هستیم. برای 
تیم ملــی آرزوی موفقیت می کنم که در بازی ســه 
شنبه پیروز شوند اما فقط به جام جهانی رفتن مهم 
نیست و ساختارســازی مهم تر است. این تیم ملی 

همان تیم ملی ویلموتس است که پر از بی انگیزگی 
بود اما اکنون داریم میبینیم که تیم خوب اســت و 
همه بازیکنان با هم ارتباط خوبی دارند. مربی ما هم 

در این سطح بی ادعا است و می تواند موفق باشد.
او در پایــان اضافه کــرد: البته برای جــام جهانی 
می توانیم یک مربی به روزتر و ســطح باالتر داشته 
باشیم اما فعال اسکوچیچ تیم را خوب جمع و جور 
کرده اســت. کره نســبت به قبل ضعیف تر است و 
به نظرم ما در آزادی می توانیم این تیم را شکســت 
دهیم. تنهــا دلواپســی ام حضور تماشــاگران در 
ورزشــگاه آزادی اســت که از آن هــا خواهش دارم 
رعایت کنند تا اتفاقی برای ما نیفتد و خدایی ناکرده 

محروم نشویم.

خبر
۶ ورزشــکار اصفهانی به اردوی تیم ملی تکواندو 
ناشــنوایان آقایان و بانوان ایران دعوت شــدند. به 
گزارش اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، 
شاهین ایسوند، امیرساالر امیری فرد، بهزاد امیری، 
وحید زینعلی، مینــا رفیع زاده و حمیده شــعبان 
پور، در اردوی تیم ملی تکواندو ناشنوایان آقایان و 

بانوان حضور دارند.  سومین مرحله اردوی ارزیابی 
و انتخابی تیم ملــی تکواندو ناشــنوایان )آقایان و 
بانوان( ایران اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان، 
به میزبانی تهران تا پنجم آبان ماه ۱۴۰۰ ادامه دارد 

مسابقات تکواندو ناشــنوایان، قهرمانی جهان به 
میزبانی تهران برگزار خواهد شد.

دختــر وزنه بردار ایــران از اصفهان در دســته 
۸۱ کیلوگرم قهرمانــی نوجوانان جهان نایب 

قهرمان شد.
در رقابــت دســته ۸۱ کیلوگرم وزنــه برداری 
دختران قهرمانی نوجوانان جهان در عربستان 
نماینده ایران موفق به کســب دو نشان نقره و 

یک برنز شد.
یکتا جمالی وزنه بردار ملی پوش ایران با رکورد 
۹۰ یک ضرب، ۱۱۵ دوضرب و مجموع ۲۰۵ 
کیلوگرم یک مدال برنز و دو مدال نقره گرفت و 

نایب قهرمان نوجوانان جهان شد.

بازیکنان ســپاهان در تیم ملی جایگاه خوبی 
حتی برای حضــور در ترکیب اصلــی نیز پیدا 
کرده اند. به گــزارش  مهر، تیــم ملی ایران در 
سومین بازی مرحله آخر مقدماتی جام جهانی 
فرداشب در ورزشگاه زعبیل امارات، به مصاف 
تیم ملی این کشور می رود، تیم نخست آسیا در 
حالی به مصاف شاگردان فن مارویک می رود 
که نفرات دعوت شده به اردو اخیر تیم ملی با 
بازی های یک ماه قبــل تفاوت چندانی ندارد 
و اســکوچیچ کمترین تغییــر را در تیم برنده 
خود اعمــال کــرده اســت.دعوت تنها هفت 
بازیکن از لیــگ داخلی ایران اســت ومابقی 
افراد را لژیونرهای موفق حال حاضر لیگ های 

اروپایی شکل می دهند.
ازمیان هفت باریکن دعوتــی از لیگ برتر نام 
دو بازیکــن از ســپاهان به چشــم می خورد، 
امیدنورافکــن و پدیده لیگ بیســتم یاســین 
ســلمانی بازیکنانی که در لیســت قبلی تیم 
ملی نیز جای داشتند و به نظر می رسد جایگاه 

خوبی در تفکرات دراگان اسکوچیچ دارند.
     امید نورافکن

نورافکن بر خالف ســلمانی از شانس خوبی 
برای حضور در ترکیب تیم ملی برخوردار است، 
او کــه در اردو قبلی برای دومین بــار در زمان 
ســکان داری اســکوچیچ به تیم ملی دعوت 
شده بود موفق شد در نبود کاپیتان حاج صفی 
و عدم آمادگی میــالد محمدی برای اولین بار 
در زمان اسکوچیچ در ترکیب ابتدایی تیم ملی 
قرار گیرد. نورافکن در آن دیدار عملکرد خیره 
کننده ای به جا گذاشــت؛ به طوری که مورد 
تمجید سایت ای اف سی قرار گرفت و از سایت 
معتبر سوفااسکور موفق به کسب نمره باالی 
هفت شــود. کاپیتان ســابق تیم ملی امید در 
دیدار با عراق هم در دفاع هم در حمله و هم در 
خلق موفق عمل کرد. همان طور که در صحنه 
گل اول ایران پاس کلیدی را به طارمی داد تا او 

هم جهانبخش را در موقعیت گلزنی قرار دهد. 
از طرفی در آن دیدار نورافکن توانست هشتاد و 
یک درصد پاس هایش را سالم به مقصد برساند 
و چهار بار نیز حمالت حریــف را خنثی کرد و 

در چهار دوئل از هفت دوئل به برتری رسید.
اما با برطرف شــدن مصدمیت احســان حاج 
صفــی و تجربــه بــاالی او در بازی هــای بین 
المللی یک چالش سخت و شیرین را روبروی 
اســکوچیچ قــرار داده اســت.او از طرفی به 
راحتــی نمی توانــد کاپیتان خــود را نیمکت 
نشــین کند و از طرفی دیگر هــم نمی تواند از 

عملکرد بی نظیر نورافکن چشم بپوشاند.
     یاسین سلمانی

پدیده هجده ساله ســپاهان برای دومین بار 
پیاپی به اردو تیم ملی فراخوانده شده است. 
بازیکنی که نسبت به سایر نفرات دعوت شده، 
تعداد بازی کمتری در عرصه باشگاهی انجام 
داده اســت ولی با ایــن حــال در همان اندک 
مســابقه هایی که حضور داشــته، توانســته 
عملکرد چشــمگیری را به نمایــش بگذارد و 
چشــم اعضای کادر فنی تیم ملــی را به خود 
جلب وجــذب کند. یاســین ســلمانی بعد از 
اتمام لیگ مدام یا در اردو تیم ملی بزرگساالن 
بوده، یا در تمرین تیم ملی امیــد و یا در حال 
آماده سازی با سپاهان جهت حضور در لیگ 
برتر بوده اســت. با این وجود، باز هم او بعد از 
اتمام دو دیدار آینده ایران مقابل امارات و کره 
جنوبی به تمرینات تیم ملی امید تحت هدایت 
مهدوی کیا اضافه خواهد شــد و سپس برای 
رقابت هــای مرحله مقدماتی جــام ملت های 
آســیا زیر ۲۳ ســال عــازم دوشــنبه پایتخت 
تاجیکســتان خواهد شــد. هافبک سپاهان 
که در دو دیدار اخیر تیم ملی نتوانســته راهی 
به ترکیب تیم ملی پیدا کند، او امیدوار اســت 
که فرداشــب برای مدت زمان کوتاهی هم که 
شــده اســت طعم حضور در ترکیب تیم ملی 
بزرگساالن را بچشد و به خوبی می داند که اگر 
قرار به بازی او باشــد در دیدار با امارات است 
که ممکن است این اتفاق رخ دهد و اگر اتفاق 
خاصی رخ ندهــد در دیدار با کــره جنوبی به 
دلیل آنکه یک دیدار کالسیک و دارای اهمیت 
باال در آســیا به شــمار می آید احتمال بسیار 
کمی وجود دارد که از سوی اسکوچیچ به کار 

گرفته شود.

نیما میــرزازاد گفــت: از پیوســتن بــه یکی از 
پرافتخارترین تیم های ایران خوشحالم و امیدوارم 

بتوانم به این تیم کمک کنم. 
نیمــا میــرزازاد دروازه بــان جــوان و جدید تیم 
فوتبال ســپاهان درخصوص اولین تمرین این 
تیم در حضور هــواداران گفت: اولین تمرین در 
ورزشگاه نقش جهان با حضور هواداران تمرین 
خیلی خوبی ســپری کردیم، مــدت زیادی بود 
در کنار هــواداران تمرین نکــرده بودیم، حس 
فوق العاده ای به ما داد و امیدوارم در رقابت های 

لیگ برتر هم هواداران را در کنارمان ببینیم.
او با اشاره به پیوستنش به یکی از پرافتخارترین 
تیم های ایران افزود: خوشحالم توانستم به تیم 
بزرگ سپاهان بپیوندم، امیدوارم روز های خوبی را 
با یکدیگر و کنار هواداران داشته باشیم، امیدوارم 
فصل خوبی را طی کنیم که با قهرمانی برای تیم 

بزرگ سپاهان و هواداران پرشورش همراه شود.
دروازه بان تیم فوتبال سپاهان در پایان در پاسخ 
به این سوال که چقدر فرصت بازی در این فصل 
را پیدا خواهد کرد خاطرنشــان کــرد: هم من و 
هم بقیه گلر ها تمام تالشمان را می کنیم که در 
تمرینات عملکرد خیلی خوبی داشته باشیم و 
کادرفنی هرکدام را که صالح بداند درون دروازه 
قرار می دهد، هدف من کمک به سپاهان است 

و امیدوارم در فرصت پیش رویم موثر ظاهر شوم.

۶ تکواندوکار اصفهانی در تیم ملی ناشنوایان ایران 

خبر

نوجوان ورزشکار اصفهانی نایب قهرمان وزنه برداری جهان 

نورافکن فیکس می ماند؟

بررسی حضور سپاهانی ها در تیم ملی 

دروازه بان تیم فوتبال سپاهان : 

هدفم کمک به سپاهان است 

خبر

رســول معتمــدی وزنــه بــردار قهرمــان 
اصفهانی با راه اندازی پویش “مشــق نور” 
توانست ۲۰۰ بســته اقالم لوازم التحریر را 
برای دانش آموزان کم بضاعت و بی بضاعت 

تهیه کند. 
وحیــد رجبی رئیس بســیج ورزشــکاران 
اســتان اصفهان گفت: امیدواریم که همه 
عزیزانی که می توانند، در خصوص مباحث 
اجتماعــی کاری انجام دهنــد مخصوصا 
ورزشکاران رشــته های مختلف ورزشی که 
جایگاه اجتماعی خوبی را کسب کرده اند، 
به این پویش هــای اجتماعــی بپیوندند و 
بتواننــد کمکــی بــه مــردم کم بضاعت و 

بی بضاعت شهر انجام دهند.
او در مراسم توزیع بسته های لوازم التحریر 
توسط وزنه بردار اصفهانی، اظهار داشت: 
برنامه امــروز بحث کار اجتماعــی یکی از 
ورزشــکاران قهرمانمان است که در عرصه 
بین المللی توانســته برای کشــور افتخار 
آفرینی کند و پرچم نظام مقدس جمهوری 

اسالمی و کشورمان را به اهتزار در بیاورد.
افزود: او توانســته مسئولیت ورزشی خود 
را انجام دهد، اما علی رغم موضوع ورزشی 
که وظیفه او بوده در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی نیــز ورود کرده، پهلوان رســول 
معتمــدی از ورزشــکاران خــوب رشــته 

وزنه برداری ما در شهرستان لنجان است.
وی با بیان این که معتمدی با پویشــی که 
با عنوان مشــق نور به راه انداخت توانست 
امــروز ۲۰۰ بســته اقــالم لوازم التحریر را 
جهت اســتفاده دانش آموزان کم بضاعت 
و بی بضاعت تهیه کنــد، ادامه داد: جمع 
شــدیم تا از حرکت انســان دوســتانه این 
ورزشکار قهرمان و پهلوان تجلیل به عمل 
آید، باید این چنین رفتار ورزشکاران خوب 

کشورمان حمایت و دنبال شود.
رجبی با اشاره به گفته مقام معظم رهبری 
کــه ورزشــکاران معــرف فرهنگ ایرانــی 
اسالمی به کل دنیا هستند، عنوان داشت: 
ورزشکاران ما در مجموع رشته های مختلف 
ورزشی که در کشور فعال هستند این مدت 
با قهرمانی هایی که به دست آوردند باعث 
افزایش نشــاط اجتماعی و ایجــاد غرور و 
عزت در بین مردم شــدند، علی رغم انجام 
وظیفه خودشــان در بحث های ورزشــی 
و حمایت هایــی کــه در آن صحنــه انجام 
می شــود، این حمایت هــا را هم نیــز باید 

ارج بنهیم.
رئیس بسیج ورزشــکاران استان اصفهان 
تصریح کرد: امیدواریم که همه عزیزانی که 
می توانند در خصوص مباحث اجتماعی 
کاری انجام دهند مخصوصا ورزشــکاران 
رشــته های مختلف ورزشــی کــه جایگاه 
اجتماعی خوبی را کسب کرده اند، به این 
پویش های اجتماعــی بپیوندند و بتوانند 
کمکی به مردم کم بضاعــت و بی بضاعت 

شهر، استان و کشورمان انجام دهند.
وی در خصــوص عملکرد جامعه ورزشــی 
در ایــن دوران کرونا بیان داشــت: یکی از 
قشــر هایی که در دوران کرونا بیشــترین 
آسیب را دید جامعه ورزش بود، از پرسنلی 
که در حوزه ورزش کار می کردند، مربیان، 
داوران و باشــگاه دارن، همه این هــا از این 
بیمــاری منحوس خیلی متضرر شــدند و 

ورزش در کشورمان کم فروغ شد.
رجبــی بــا بیان ایــن کــه جامعــه ورزش 
مسئولیت های اجتماعی را فراموش نکرد، 
خاطر نشــان کرد: مخصوصا در اصفهان 
جامعه ورزش و جوانان اســتان در ابتدای 
درگیری کرونا در صحنه حضور داشتند، با 
راه اندازی تولید ماسک و گان که مخصوص 
بیمارســتان ها بود کمک کردنــد به بهبود 
شرایط بیماری در کشورمان و این مسئولیت 
اجتماعی را ادامه دادند و پویش های تهیه 
بسته های معیشتی که هرزگاهی این خبر را 

از جایگاه ورزش استان می شنویم.
رئیس بسیج ورزشــکاران استان اصفهان 
گفــت: در شهرســتان های مختلــف و در 
مرکز استان بســته های معیشــتی که در 
حال حاضر بالغ بر بیش از ۵۰ هزار بســته 
معیشــتی بوده که بین قشر های مختلف 
بخصوص بیــن خانواده های ورزشــکاران 
و افرادی که در حوزه ورزش متضرر شــده 
بودند و دچار کاستی ها شده بودند، جامعه 
ورزش کمک های خوبــی را انجام دادند و 

در این راستا کار کردند.
وی در پایــان بــا اشــاره به این کــه هنوز 
هم این راه و قهرمانی ها ادامه دارد، اظهار 
کرد: این پهلوانی ها در بین مردم خوبمان 
و جوانان شهر و استانمان ادامه دارد و این 
نشــان می دهد مردم با گذشت و اخالص 
بخصوص اصفهان همیشــه بــه فکر بقیه 
مردم هســتند، امیدواریم که این رســم و 
منش پهلوانی روزبه روز گسترش پیدا کند 

و پابرجا بماند.

قهرمانی در ورزش، 
پهلوانی با مردم 

رئیــس هیئــت بدنســازی و 
پرورش  اندام اســتان اصفهان 
گفت: در بخش قهرمانی سال 
فوق العاده ای را پشت سر گذاشتیم و در مسابقات 
پرورش  اندام ۱۳ قهرمان داشته و ۳ جام قهرمانی 
به دســت آوردیم کــه در تاریــخ پرورش  اندام کم 

سابقه است. 
حســین یارمحمدیان دربــاره عملکــرد هیئت 
بدنسازی و پرورش اندام استان در ۶ ماهه نخست 
ســال اظهار داشــت: با وجود شــرایط کرونایی 
در این مدت با اســتفاده از مجوزهایی که از ستاد 
کرونا گرفتیم، تمام برنامه هایمان را اجرا کردیم و 
مسابقات قهرمانی پرورش  اندام نیز در نجف آباد 

برگزار شد. وی ادامه داد: در بخش قهرمانی سال 
فوق العاده ای را پشت سر گذاشتیم و در مسابقات 
پرورش  اندام ۱۳ قهرمان داشته و ۳ جام قهرمانی 
به دست آوردیم که در تاریخ پرورش  اندام کم سابقه 
است. تیم اصفهان در مســابقات فیتنس به مقام 
دوم کشور رسید و در مسابقات مچ اندازی چند جام 
قهرمانی در رده های مختلف سنی به دست آوردیم.
رئیس هیئت بدنســازی و پرورش  اندام اســتان 
خاطرنشان کرد: هفته گذشــته مجمع سالیانه 
هیئت با حضور رئیس فدراســیون برگزار شد که 
در این مجمع از هیئت اســتان اصفهان تقدیر به 
عمل آمد. در بخش فرهنگی نیز به صورت مرتب 
کالس ها و مســابقات فرهنگی برگزار می کنیم و 

هیئت برای ارتقای فرهنگ ورزشکاران برنامه های 
مختلفی اجرا می کند.

یارمحمدیان درباره برنامه های هیئت بدنسازی و 
پرورش اندام اســتان در ادامه سال ۱۴۰۰ گفت: 
قرار است مسابقات آسیایی در تمام رده های سنی 

و در هر ۲ بخش بانوان و آقایان در ایران برگزار شود 
که هیئت اســتان مذاکرات خود را برای میزبانی 
از این رقابت ها آغــاز کرده و به احتمــال زیاد این 

مسابقات در اصفهان برگزار خواهد شد.
وی افزود: قرار است مسابقات کشوری در ۶ ماهه 
دوم سال برگزار شود و هیئت بنا دارد حدود ۲ هفته 
پیش از آغاز این رقابت ها، مســابقات اســتانی را 
برگزار کند. البته گاهی به خاطر شرایط کرونایی 
مســابقات کشــوری بدون برنامه ریزی قبلی و به 
صــورت ناگهانی برگزار شــده و ما نتوانســته ایم 
مسابقات استانی را برگزار کنیم و به ناچار فراخوان 
داده و به صورت مقایسه ای تیم استان را تشکیل 

داده ایم.

رئیس هیئت بدنسازی اصفهان: 

برای کسب میزبانی مسابقات آسیایی تالش می کنیم 

خبر



سال پنجم - شماره  12۴9
چهارشنبه  21 مهر 1۴۰۰ - ۶ ربیع االول 1۴۴۳
1۳7  اکتبر   2۰21 سالمت

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۰۷۲، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه 
هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۴۶۲ مربوط به تقاضای آقای/
خانم عصمت سرخی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک 
شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. 
هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه 
شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات 
ضمیمه شامل صفحه ۲۰۹ دفتر ۲۹۶ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک 
موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت 
به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض 
و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم عصمت سرخی به 
شناسنامه شماره ۱ کدملی ۱۱۴۱۶۴۶۸۵۴ صادره فرزند غالمعلی نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت ۱۱۴ مترمربع پالک شماره ۳۰۷ فرعی از ۸۲ اصلی واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر 
می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد 
اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند 
مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰۷/۰۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ - رییس اداره ثبت اسناد و 

امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۱۹۷۹۳۲ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۰۴۵، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹، جلسه هیات 
ع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند  موضو
رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده 
در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۲۵۲۰ مربوط به 
تقاضای آقای/خانم حسینعلی صرامی فروشانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت 
به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و 
مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه 
به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل سند ۱۷۰۷۰ مورخ ۹۵/۱۲/۱۱ 
دفتر ۳۵ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک 
رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده 
و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات 
متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم حسینعلی صرامی فروشانی به شناسنامه 
شماره ۳۹۰۵ کدملی ۱۱۴۱۳۴۸۰۸۱ صادره فرزند ولی اله نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت ۱۳۸/۶۸ مترمربع پالک شماره ۶۴۴ فرعی از ۱۰۷ اصلی 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل 
صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر 
می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به 
صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۰۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ - رییس اداره 

ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۱۹۷۹۶۶ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۰۹۵، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه 
هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۱۵۰ مربوط به تقاضای آقای/

خانم شهناز رحیمیان مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک 
شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. 
هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه 
شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات 
ضمیمه شامل سند ۵۴۲۸۸۱ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ 
وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال 
ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز 
گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن 
تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم شهناز رحیمیان به شناسنامه شماره 
۶۸ کدملی ۱۱۴۱۶۸۳۹۳۸ صادره فرزند اسداله نسبت به ۲ دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت ۲۶۴/۸۰ مترمربع پالک شماره ۸۲۶ فرعی از ۷۲ اصلی واقع 
در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر 
می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد 
اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند 
مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰۷/۰۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ - رییس اداره ثبت اسناد و 

امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۱۹۷۹۸۷ / م الف

آگهی مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

آرا که دراجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک اردستان صادر گردیده و دراجرای ماده ۳ قانون مذکور در ۲ نوبت 
گهی میشود تا شخص  به فاصله ۱۵ روز ازطریق روزنامه های کثیراالنتشار محلی آ
گهی ظرف مدت ۲ ماه  یا اشخاصی که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آ
اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم 
نمایند دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است. درصورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل را ارایه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید 
 ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. ۱( رای شماره
 ۱۹۳ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۳۲۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ آقای رمضان ربیعی ده گردیانی 
فرزند حسین کدملی ۱۱۸۹۶۳۲۷۳۱ ششدانگ خانه واقع در مزرعه پنارت ۱۱ 
اصلی علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت ۴۲۵.۳۵ مترمربع مالک 
رسمی مشاعی، ۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۳۲۰۰۰۱۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۷ 
خانم بتول رحمتی فرزند اسمعیل کدملی ۱۱۸۹۷۶۶۳۸۸ ششدانگ خانه احداثی 
بر روی قسمتی از پالک ثبتی فرعی ۸۱ واقع در کچومثقال ۷۵ اصلی سفلی اردستان 
بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت ۹۵.۱۸ مترمربع مالک رسمی مشاعی تاریخ 
انتشار اول: ۱۴۰۰/۰۷/۲۱، تاریخ انتشار دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ذبیح اله فدائی 

اردستانی مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک اردستان – ۱۲۰۵۲۸۶ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۳۳۹، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۰، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه 
هیات تشکیل وپرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۶۷۸ مربوط به تقاضای آقای/
خانم رحمن شیروی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک 
شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. 
هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه 
شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات 
ضمیمه شامل سند ۲۷۷۵۸ مورخ ۹۷/۰۸/۰۶ دفتر ۳۲۲ و مالحظه نقشه ملک و 
گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی 
نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات 
متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت 
از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم رحمن 
شیروی به شناسنامه شماره ۱۰۵۱۸ کدملی ۱۱۴۰۳۵۸۱۲۱ صادره فرزند حمید 
نسبت به ششدانگ یکباب باغ به مساحت ۱۶۹۷.۸۷ مترمربع پالک شماره ۳۶ فرعی 
از ۷۸ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با 
حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن 
مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت 
به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۲۱، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - رییس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۰۳۴۴۵ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۴۸۸، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۲، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات 
تشکیل وپرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۲۸۷۳ مربوط به تقاضای آقای/خانم 
فضل اله ابراهیمیان خوزانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی 
از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی 
است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه 
ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و 
مستندات ضمیمه شامل سند ۱۱۷۵۶۴ مورخ ۸۴/۰۳/۱۸ دفتر ۶۳ و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت 
متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و 
تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم 
فضل اله ابراهیمیان خوزانی به شناسنامه شماره ۱۵۸۱۰ کدملی ۱۱۴۰۱۵۶۹۱۸ 
صادره فرزند رمضانعلی یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت ۲۱۶.۳۰ مترمربع پالک 
شماره ۹ فرعی از ۱۵۶ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید 
و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ۱ قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین 
نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات 
ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۲۱، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - 

رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۰۳۶۲۸ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۴۰۵، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه 
هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۲۸۶۷ مربوط به تقاضای آقای/

خانم عباسعلی هاشمی ورنوسفادرانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ 
قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت 
بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق 
نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده 
و مستندات ضمیمه شامل مع الواسطه از محمدحسن حاج ابراهیمی و علی محمدی 
و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به 
متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای 
محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا 
مالکیت آقای/خانم عباسعلی هاشمی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ۲۰۵ کدملی 
۱۱۴۰۶۹۸۲۶۵ صادره فرزند تقی نسبت به ششدانگ یکباب قسمتی از یکباب کارگاه 
متروکه به مساحت ۷۵۴.۹۰ مترمربع پالک شماره ۳۰۱ فرعی از ۱۷۳ اصلی واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر 
می نماید. طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد 
اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند 
مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰۷/۲۱، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - رییس اداره ثبت اسناد و 

امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۰۳۶۷۷ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۰۹۴، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات 
تشکیل و پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۱۵۱ مربوط به تقاضای آقای/خانم 
علی عموچی فروشانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک 
شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. 
هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با 
سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل 
سند ۵۴۲۸۸۲ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به 
متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی 
کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت 
آقای/خانم علی عموچی فروشانی به شناسنامه شماره ۲۱۴ کدملی ۱۱۴۱۶۱۴۱۲۱ 
صادره فرزند محمدرضا نسبت به ۴ دانگ یکباب خانه به مساحت ۲۶۴/۸۰ مترمربع پالک 
شماره ۸۲۶ فرعی از ۷۲ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید 
و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه 
اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی 
نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ 
انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۰۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ - رییس اداره 

ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۱۹۷۹۷۴ / م الف 

آگهی

با مصرف بادام زمینی به جنگ افسردگی بروید! 
بادام زمینی دارای خواص فراوانی 
است و می تواند تاثیر زیادی برای 

درمان افسردگی داشته باشد. 
بادام زمینی یکی از مــواد غذایی مغــذی که برای 
سالمت بدن تاثیر زیادی دارد و شامل ویتامین هایی 
مانند: منگنز، نیاسین، ویتامین E، اسید فولیک، 
فیبــر، فســفر و... اســت و باعــث کاهــش خطــر 
بیماری های قلبی، کنترل وزن، تثبیت ســطح قند 

خون، افزایش متابولیک در بدن انسان می شود.
ارزش غذایــی برای هــر ۱۰۰ گــرم بــادام زمینی 
شــامل ۵۶۷ کالــری، ۴۹ گــرم چربــی کامل، ۱۸ 
میلی گرم سدیم، ۷۰۵ میلی گرم پتاسیم، ۱۶ گرم 

کربوهیدرات کل و ۲۶ گرم پروتئین است. 
مصرف بــادام زمینی به صورت عمده از ســرطان، 
بیماری های قلبی، بیماری های عصبی و یا هر نوع 
قارچ ویروســی جلوگیری می کند و تولید اکســید 

نیتریک در بدن را افزایش می دهد.
مطابق مطالعات دانشــمندان زنانی کــه کره بادام 
زمینی را در رژیم غذایی خود حداقل دو باردر هفته 
قرار می دهند، ریسک کمتری در چاقی دارند. برای 
جلوگیری از چاقی، توصیه می شــود به طور منظم 

بادام زمینی بخورید.
بادام زمینی حاوی سطوح باالیی از آنتی اکسیدان 
هستند و در صورت مصرف حتما جذاب تر به نظر 
خواهید رســید. همچنین، پوســت بادام زمینی 
منبع بسیار زیادی از آنتی اکسیدان ها هستند و 
دارای محتوای باالی فیبر رژیمی هســتند. انواع 
مختلف پوســت بادام زمینی حاوی مقدار زیادی 
مواد مغذی بوده و اضافه کــردن کره بادام زمینی 
به رژیم غذایی روزانــه می تواند محتوای غذایی را 

افزایش دهد.

     بادام زمینی برای استخوان های سالم
فراوانی آهن و کلســیم موجود در کره بادام زمینی 
مهم ترین عوامل انتقال اکســیژن بــه خون و بهبود 
اســتخوان های ســالم و قوی اســت. آن ها تقویت 
کننده های انــرژی با مقادیر زیــادی از ویتامین ها، 

مواد معدنی هستند.
مصرف بادام زمینی کمک زیادی به درمان افسردگی 
می کند؛ چرا که علت اصلی افسردگی سطوح پایین 
سروتونین است. برای جلوگیری از این بیماری های 
خطرناک، حداقل دو قاشق سوپ خوری کره بادام 

زمینی هفتگی را در برنامه غذایی خود قرار دهید.

مصرف منظم بادام زمینی به جذب کلسیم، چربی ها 
و کربو هیدرات ها کمک کرده و باعث تنظیم سطح 

قند خون در بدن انسان می شوند.
     مضرات بادام زمینی را بشناسید

۱_ آلودگی موجود در بــادام زمینی گاهی منجر به 
تولید مواد سمی می شود که در نتیجه استفاده بیش 
از حد، باید انتظار بی اشتهایی و تغییر رنگ چشم ها 

را داشته باشیم.
۲_ متخصصان طب سنتی توصیه می کنند افرادی 
که به بــادام زمینی یا محصــوالت آن آلــرژی دارند 

نباید این خوراکی خوشمزه را مصرف نکنند.

۳_ معضل کیسه صفرا و درد ناگهانی در سمت راست 
شکم ممکن است از مصرف بادام زمینی باشد که در 

نهایت باید از خوردن آن اجتناب کرد.
محققتان به این نتیجه دســت یافته اند که مصرف 
متعادل کره بادام زمینی باعث کاهش ۲۵ درصدی 
سنگ صفرا می شود؛ چراکه بادام زمینی ها توانایی 

کاهش کلسترول تا حد زیاد را دارند.
بادام زمینی ها پتاسیم باالیی دارد و میزان آن دو برابر 
سدیم است؛ بنابراین مصرف کره بادام زمینی برای 
بیماران قلبی و کسانی که فشــار خون باالیی دارند 

بسیار مفید است.

افسردگی

نشستن طوالنی مدت عوارض 
زیادی را در بدن ایجاد می کند، 
شما می توانید با افزایش فعالیت 

بدنی این عوارض را کاهش دهید. 
یکی از مهم ترین تهدید هایی که پشت میزنشینی 
برای انسان ایجاد می کند کاهش متابولیسم بدن و 

بروز اضافه وزن و چاقی است.
بر اساس بررسی های اخیر محققان، نشستن های 
طوالنی مــدت تــا ۶۴ درصــد احتمــال ابتال به 

بیماری های قلبی را افزایش می دهد. تحلیل ستون 
فقرات، فشــار های بیش از حد بر استخوان های 
گردن، کمر و لگن و بسیاری دیگر از ناهنجاری های 
اسکلتی، غضروفی و عضالنی هم از دیگر عوارض 

پشت میزنشینی های طوالنی مدت است.
ابتال به ســندرم تونل مچ دســت، رایج ترین خطر 
نشستن طوالنی مدت پشت میز کار است که با بی 
حسی، ضعف، درد در دست، مچ و بازو خود را نشان 
می دهد؛ بخصوص هنگام کار با کیبورد و ماوس. 

ســندرم تونل کارپال شــایع ترین نوروپاتی به دام 
افتادن عصب است که در نتیجه فشردگی عصب 

میانی در ناحیه تونل کارپال ایجاد می شود.

به عقیده محققان کانادایی، نشستن های طوالنی 
مدت در پشــت میز کار یا روی کاناپــه امکان بروز 
ترومبوز وریدی عمقی را به ویژه در بین افراد مبتال به 

چاقی مفرط افزایش می دهد.
محققان انستیتوی ملی اختالالت عصبی و سکته 
مغزی در آمریکا به این نتیجه رسیده اند که حرکات 
منظم بدنی باعث تحریک جریان خون تازه و ارسال 
مواد مغذی به دیسک های بین مهره ای می شود 
اما نشستن های طوالنی مدت به برهم خوردن هم 
ترازی دیسک ها و تشکیل کالژن های سخت بین 

تاندون ها و لیگمان ها منجر می شود.

خطرات باورنکردنی نشستن طوالنی مدت 

دانستنی ها

یک فوق تخصص ریه با بیان اینکه در بسیاری 
موارد درگیــری ریوی بدون عالمــت بوده و یا 
عالئم خفیفــی دارد، گفت: در همین راســتا 

نیاز است افراد در این زمینه هوشیار باشند. 
دکتر جاســمی با بیان اینکه یکی از عوارض و 
مشکالت بیماری کرونا درگیری ریوی است، 
گفــت: در برخــی مبتالیــان کرونا بــه دلیل 
پیشــروی بیماری درگیری هایی در ریه ایجاد 
می شود که خفیف تا شدید اســت و در موارد 
شدید در صورت عدم درمان به موقع می تواند 

منجر به فوت بیمار شود.
وی افزود: درگیری ریوی عارضه ای خطرناک 
در مبتالیــان کرونا اســت کــه باید بــه موقع 
شناسایی و درمان شود، بنابراین کوچکترین 
عالمت در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد.
جاســمی با تاکید بر لزوم مراجعــه به موقع به 
پزشــک گفت: این انتظار هســت که بیماران 
مبتال به کرونا با هر ســطح بیمــاری )خفیف 
تا شــدید( حتما در کوتاهتریــن زمان ممکن 
به پزشــک مراجعه کــرده و معاینــات اولیه را 

انجام دهند.
وی افزود: پزشــکان قطعا تشخیص خواهند 
داد که شرایط بیمار چگونه است و در صورت 
نیاز برای بیمار ســی تی اســکن ریــه تجویز 

می کنند.
جاســمی تصریح کــرد: درگیری هــای ریوی 

خفیف تقریبا بدون عالمت اســت و شــاید در 
برخی موارد فرد دچار سرفه های خفیف شود 
که در این شــرایط بهترین کار سنجش سطح 
اکسیژن خون است، بنابراین توصیه می شود 
افرادی که مبتال به کرونا بوده، اما عالئم آن ها 
خفیف است، حتما سطح اکسیژن خون خود 

را بطور مرتب اندازه گیری کنند.
جاســمی افزود: بیمارانی که عالئم ســرفه و 
تنگی نفس آن ها شــدیدتر است باید حتما به 
پزشک مراجعه کرده و با تجویز پزشک سی تی 

اسکن ریه انجام گیرد.
وی با اشاره به سیر نامشــخص بیماری کرونا 
گفت: این امر می طلبد که مبتالیان در طول 
مدت بیمــاری مراقب ریه های خود باشــند و 

هرگونه عالمت را جدی بگیرند.
جاسمی گفت: چنانچه درگیری ریوی متوسط 
باشــد، داروی "رمدســیویر" توســط پزشک 
تجویز می شود و برای درگیری ریوی باال بیمار 
بستری شده و تحت مراقبت های بیشتر قرار 

می گیرد.
وی تاکید کرد: مردم بایــد بدانند که چنانچه 
درگیری ریوی باال باشــد پاســخ به درمان آن 
ضعیف تر اســت، بنابراین افــراد پیش از آنکه 
کرونا ریه هایشــان را به مقدار زیاد درگیر کند 
باید به پزشــک مراجعه کــرده و تحت درمان 

قرار گیرند.

از کجا بفهمیم ریه هایمان درگیر »کرونا« شده است؟ 

کرونا

پزشکان سوئدی معتقدند نوشیدن چند لیوان 
شیر در دوران کودکی، خطر ابتال به دیابت نوع 

یک را افزایش می دهد. 
طبق مطالعه جدیدی که توسط دانشمندان 
موسسه کارولینسکا در کشور سوئد انجام شده 
است، نوشیدن ۳-۲ لیوان شیر در روز در دوران 
کودکی با افزایش خطر ابتال به دیابت نوع یک 

مرتبط است.
آنا ماریا المپوسی، مدیر این تحقیقات توضیح 
داد که دیابت نوع یک بیماری جدی اســت 
که نیاز به درمان مادام العمر دارد. با گذشــت 
زمان، ســطح باالی قنــد خــون می تواند به 
قلب، چشــم ها، پا ها و کلیه ها آسیب برساند 
و همچنین طول عمر را به طرز چشــمگیری 

کوتاه کند.
متخصصان سوئدی یک بررسی سیستماتیک 
و متاآنالیز مطالعات موجود در مورد دیابت و رژیم 
غذایی انجام دادند تا مشخص شود کدام غذا 
بیشتر با توسعه دیابت نوع یک مرتبط است. 
غذا های مورد مطالعه عبارتنــد از غذا هایی 
که مادر در دوران بــارداری مصرف می کند و 
غذا هایی که کودکان در دوران نوزادی، کودکی 

و شیردهی مصرف می کنند.
نتایج این مطالعه، ارائه شده در نشست ساالنه 
انجمن اروپایی برای مطالعه دیابت، نشــان 
داد که مصــرف مکرر شــیر گاو و محصوالت 
لبنی )کره، پنیر، ماست و بستنی( در دوران 
کودکــی )کمتر از ۱۵ ســال(  بــا خطر باالی 
تخریب خود ایمنی سلول های بتا تولیدکننده 
انسولین در پانکراس و دیابت نوع یک مرتبط 
است. برای مثال، کودکانی که حداقل ۲-۳ 
فنجان شیر گاو در روز می نوشند، ۷۸ درصد 
بیشتر از کودکانی که شیر کم می نوشند، به 

دیابت مبتال می شوند.
به گفته المپوسی، رژیم غذایی در دوران نوزادی 
و کودکی می تواند بر خطر ابتال به دیابت نوع 
یک تأثیر بگــذارد. با این حــال، قبل از اینکه 
بتوانیم توصیه هــای تغذیه ای خاصــی را به 
والدین و فرزندان ارائه دهیم، نیازمند تحقیقات 

بیشتر هستیم.

پژوهش

تاثیر لبنیات بر دیابت؛ 
مصرف شیر، قند خون را 

افزایش می دهد؟ 
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اپلیکیشــن Personal Safety اکنون می تواند 
یک کلیپ ویدئویی حداکثر ۴۵ دقیقه ای ضبط 
کند که سپس به صورت اتوماتیک قابل ارسال به 

مخاطبان اضطراری است.
گوگل، اگرچه اندروید را برای طیف گسترده ای 
از شــرکای OEM توســعه می دهد، ولی برخی 
قابلیت های اختصاصی را برای گوشیهای سری 
Pixel خــود رزرو می کند. به عنــوان مثال، اپ 
Personal Safety ابــزاری قدرتمنــد در اختیار 
دارندگان پیکســل قرار می دهــد که ایمنی آنها 
را تضمین خواهد کرد یا، در بدترین ســناریوی 
ممکن، در یک وضعیت اورژانسی به بستگان آنها 
اطالع دهد که او در چه جایی گیر افتاده است. 
با این حال، گاهی حرف زدن یا حتی تماس تلفنی 
برای اطالع یافتن واضح از شرایط موجود کفایت 
نمی کند، از ایــن رو اکنون گوگل بــرای کاربران 
پیکسل امکان ضبط ویدئو را فراهم آورده که در 
صورت لزوم به صورت اتوماتیک قابل ارســال به 

مخاطبان اضطراری است.
 اپ Personal Safety هم اکنــون قابلیت های 
مفید بسیاری دارد اما در آپدیت جدید گوگل این 
اپ برای کاربر این امکان را فراهم آورده که کاربر با 
 emergency پنج بار فشار دادن دکمه پاور حالت
SOS )درخواست کمک اضطراری( را فعال کند.
عالوه بر ایــن قابلیت، این اپ اکنــون می تواند 
یک کلیپ ویدئویی حداکثر ۴۵ دقیقه ای ضبط 
کند که ســپس به صورت اتوماتیک قابل ارسال 
به مخاطبان اضطراری است. همه این قابلیتها 
اختیاری هســتند و کاربران می تواند به صورت 

دســتی ضبط ویدئو را در هر زمان کــه مایل بود 
متوقف کند یا از ارســال آن به دیگران جلوگیری 

کند.
البتــه باید توجه داشــت کــه یک ویدئــوی ۴۵ 
دقیقه ای طبیعتا به بسیار طوالنی است و از اینرو 
الزم خواهد بود که بر روی گوشــیتان هم فضای 
کافی در اختیار داشته و هم به یک اتصال اینترنتی 
پایدار دسترسی داشته باشید. البته خود کاربر هم 
می تواند قبل از رسیدن مدت ضبط ویدئو به ۴۵ 
دقیقه آن را متوقف کند، که در برخی از شــرایط 
اضطراری احتمــال دارد چنیــن امکانی وجود 

نداشته باشد.
این ویدئوها در ســرورهای گــوگل بکاپ گیری 
می شــوند و به مدت هفت روز یا تــا زمانی که به 
صورت دستی حذف شوند در آنجا باقی خواهند 
ماند. پیــش از آنکه این موعد انقضا فرا برســد، 
کاربران، در صورتی که به هر دلیلی پس از حادثه 
نیاز به اشــتراک گذاری این ویدئو داشته باشند، 
همچنــان می توانند لینــک آن را به اشــتراک 

بگذارند. 

ناسا برای کم صدا کردن هواپیما X-۵۹ باید 
پنجره های جلو را حذف می کرد اما به جای 
آن یک سیســتم بینایی روی این هواپیمای 
مــا فــوق صوت ایجــاد کــرد.  هواپیما های 
مافوق صوت ممکن اســت سریع باشند، اما 
یک مشــکل مشــخص دارند، آن ها صدایی 
غیرقابل تحمل تولید می کنند. به این صورت 
که هنگامی که هواپیما ســریعتر از ســرعت 
صوت حرکت می کند، به زبان عامیانه امواج 
شوکه شده، شکل می گیرند و از هواپیما دور 
می شوند و با یکدیگر ادغام شده و در نهایت 
صدای بلند غیرقابل تحملی  را تولید می کنند 

که حتی در زمین هم شنیده می شود.
 Lockheed Martin ناســا در حال حاضر با
Skunk Works همــکاری می کنــد تــا 
حمل و نقل هوایــی را از طریــق هواپیمای 
 Quiet SuperSonic ۵۹-X سریعتر از صدا

Technology )QueSST( انجام دهد.
     مشــخصات هواپیمــا مافــوق صوت 

۵9-X
هواپیمای تک نفره جدید X-۵۹ دارای طول 
۹۹.۷ فوت، عرض ۲۹.۵ فوت )۳۰ متر در ۹ 
متر( خواهد بود و در ارتفاع ۵۵ هزار پا )۱۶.۷ 
کیلومتر( حرکت می کند اما آنچه که نخواهد 
داشت، پنجره ای رو به جلو است. در عوض، 
به یک سیستم دید خارجی )XVS( توسعه 

یافته توسط ناسا متکی خواهد بود.
رندی بیلی، رهبر زیر سیســتم XVS ناسا، 
سیســتم بینایی مصنوعــی را "آخرین خط 
دفاعی" در حوزه ای می داند که در آن خلبان 

می تواند از این سیســتم برای مشاهده یک 
وســیله نقلیه هوایی اســتفاده کنــد. بیلی 
در این باره گفت: "قبل از رسیدن به آن نقطه، 
ما ATC ]کنترل ترافیک هوایی[ و اطالعات 
ADS-B را داریــم با این فرض کــه ترافیک 
هوایــی در آن قــرار دارد." بیلــی همچنین 
اضافه کرد که X-۵۹ برای حفظ شکل دماغه، 
هواپیما سایبان جلو ندارد. در عوض، از آنچه 
بیلی به عنوان "پنجره الکترونیکی" یاد کرده، 

استفاده می کند.
سیســتم الکترونیکــی پنجره XVS ناســا 
شامل یک جفت دوربین با وضوح باال و یک 
مانیتور ۴K است. اولین دوربین ۴K در باال 
و کمی جلوتــر از کابین خلبان قــرار دارد و با 
قابلیت دید مصنوعی تقویت شــده است و 
به خلبــان اجازه می دهد بــه طور مصنوعی 
از میان مه و ابر ها جلــو را ببیند. دوربین دوم 
زیر دماغــه می تواند در هنگام برخاســتن و 
فرود امتداد یابــد. از این نظر، هواپیما کامال 
پوشیده شده و نیازی به پنجره ندارد. سیستم 
XVS ناســا تمام اطالعات بصری مورد نیاز 

برای پرواز ایمن خلبان را فراهم می کند.

شرکت سامسونگ قرار اســت گوشی جدید 
تاشــو ۵G W۲۲ را ۱۳ اکتبر در چین عرضه 
کند.  شرکت سامسونگ سال گذشته گوشی 
هوشــمند ۵G W۲۱ را روانه بازار کرد و اکنون 
به نظر می رســد که زمان عرضه جانشین این 
دستگاه فرا رسیده است. سامسونگ به تازگی 

و به طور رسمی تاریخ عرضه گوشی هوشمند 
۵G Samsung W۲۲ را اعالم کرد. سامسونگ 
۵G W۲۲ در ۱۳ اکتبــر ســاعت ۱۹ به وقت 
محلــی در چیــن عرضــه می کنــد. انتظار 
می رود این دستگاه به زودی پس از رونمایی در 
چین برای خرید جهانی در دسترس قرار گیرد.

     جزئیات بیشتری از گوشی جدید 
سامسونگ

همانطور که از نشت های قبلی مشخص شد، 
سامســونگ ۵G W۲۲ همان طرحی را دارد 
که اخیرا سامسونگ Galaxy Z Fold ۳ با آن 
راه اندازی شــده است. این دســتگاه فقط از 

خارج وام نمی گیرد. گوشی ۵G W۲۲ مجهز 
 ۸۸۸ Qualcomm Snapdragon به تراشــه
است که با ۱۶ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت 

حافظه داخلی همراه می شود.
انتظار می رود این دستگاه تاشو دارای صفحه 
نمایش اصلی ۷.۶ اینچــی و صفحه نمایش 
جلویی ۶.۲ اینچی باشد. همچنین احتماال 
صفحه نمایش ها دارای نرخ تازه سازی ۱۲۰ 
هرتز و محافــظ گوریال گلس باشــند. گفته 
می شــود که این دســتگاه دارای دوربین زیر 
نمایشگر و سیستم دوربین سه گانه در قسمت 

پشت است.
با توجه به طراحی مشــابه Z Fold ۳، گوشی 
W۲۲ ممکن است دارای باتری ۴۴۰۰ میلی 
آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع باشد. از 
نظر قیمت، شایعات حاکی از آن است که این 
تلفن ممکن اســت حدود ۲۹۴۹ دالر هزینه 

داشته باشد.

قابلیت ضبط اتوماتیک ویدئوهای اضطراری 
در گوشی های گوگل پیکسل

هواپیمای مافوق صوت کم صدای ناسا پنجره جلو ندارد 

عرضه نزدیک گوشی هوشمند تاشو ۵G W۲۲ سامسونگ 

فناوری سامانه ترکیبی احراز هویت و تشخیص زنده بودن 
فرد ایران ساخت شد

یک شرکت دانش بنیان موفق 
به ساخت سامانه ترکیبی احراز 
هویت و تشــخیص زنده بودن 
فرد بر اساس چهره و اثر انگشت به صورت آنالین 
و تحت وب شــد که همگی در قالب یک سامانه 

مشترک به مشتری ارائه می شود. 
پیشــرفت های زیــادی در حــوزه فنــاوری در 
تشــخیص هویت حاصل شــده اســت و اکنون 
محصوالت ایران ساخت این حوزه کار تشخیص 

را آسان کرده اند.
محصوالتی که در شــرکت دانــش بنیان ایرانی 
تولید شــده اند از دقتی باال برخوردار هســتند 
و تاکنون، ۱۰ میلیون اپلت اثر انگشــت تجاری 

سازی شده و به فروش رسیده است.
محمدرضــا نــوروزی مدیرعامل ایــن شــرکت 
دانش بنیــان درمــورد مهم تریــن محصــول 
دانش بنیان این شرکت گفت: ســامانه ترکیبی 
احراز هویت و تشخیص زنده بودن فرد بر اساس 
چهره و اثر انگشــت بــه صورت آنالیــن و تحت 
وب، حاصل ترکیب سه بخش تشخیص چهره، 
اثرانگشت و زنده بودن است که همگی در قالب 

یک سامانه مشترک به مشتری ارایه می شود.

وی بیان کرد: این نسخه، نســبت به نمونه های 
موجود و پیشــین، پیشــرفته تر اســت و اگرچه 
نسخه ساده تشخیص چهره قبال هم وجود داشته 
اما با توســعه فناوری و تجاری ســازی ایده های 

نوآورانه، این محصول اکنون  بهبود یافته است.
این فناور ادامه داد: هر دو محصول تشــخیص 

چهره و اثرانگشت، دانش بنیان شناخته شده و 
بخش تشــخیص زنده بودن فرد، از سال ۱۳۹۴ 
تحت توسعه و تحقیق قرار گرفته و در حال حاضر 
نسخه بالغ آن در ترکیب با دو محصول تشخیص 

چهره و اثر انگشت، ارایه شده است.
نــوروزی گفــت: پایلــوت تشــخیص زنــده 

بودن ایران ســاخت، این قابلیت را دارد که ۱۰۰ 
هزار نفر در روز را ظــرف ۴۵ روز و همچنین یک 
پایلوت یک میلیــون نفر در روز را ظــرف ۷۵ روز 
انجام دهد. وی افزود: این محصول ایران ساخت 
از نرم افزارها و ابزارهای داخلی استفاده می کند و 
می تواند در حالت ساده بر روی مرورگر انجام شده 
و مستقل از سیستم عامل بر روی همه پلتفرم ها 
اجرا شــود، همچنین نســخه تحت اندروید این 
محصول نیز ارایه شــده که می تواند صــدا را به 
عنــوان فاکتور تکمیلــی برای تشــخیص زنده 
بودن انتقال دهــد. وی یادآور شــد: مهم ترین 
مزیت این محصول آن است که تمامی مقایسه ها 
و تاییدات در کمتر از یک دقیقه انجام می شود، 
اگر دســتورها به درستی ارایه شــود، فرد را زنده 
محســوب کرده و ضمنا تصویر چهره را با تصویر 
قدیمی که هنگام صدور کارت ملی دریافت شده 
مقایسه می کند. نوروزی با یادآوری اینکه نمونه 
مشابه خارجی برای تشــخص چهره وجود دارد 
ولی ترکیب آن با اثر انگشت در بازار نیست، بیان 
کرد: به شدت به فکر صادرات هستیم و امیدواریم 
از طریق واسطه هایی بتوانیم محصول را در این 

کشورها ارائه دهیم.

فناوری

حکایت

برخی اوقات سخت از خواب بیدار می شوید 
و بعد از خواب باز هم خسته هستید. عوامل 
زیادی در ایجاد این احساس موثر هستند که 

می توانید برای خواب بهتر آن ها را بدانید.
بیش از اندازه خوابیدن، برنامه روزانه تان را به 
هم می ریزد و باعث می شود به موقع نتوانید 
ســر کار و مدرســه و دانشــگاه حاضر شوید. 
عالوه بر این، زیاد خوابیدن باعث احســاس 
خواب آلودگی و سســتی نیز می شود. در این 
مطلب  به علت های سخت بیدار شدن صبح ها 

می پردازیم.
     اتاق شما همیشه شلوغ است

اگر اتاق بهم ریختــه ای دارید، یعنی به ذهن 
خود یادآوری می کنید که کار های ناتمامی را 
در طول روز باقی گذاشته اید و در نتیجه ذهن 
به خواب نمی رود؛ اما اگر اتاق منظم و مرتبی 
همراه با بوی خوب داشــته باشید، راحت تر 
به خواب می روید بنابراین برای خواب راحت 
باید اتاق خود را منظم، مرتب و تمیز نگه دارید.

     دیر غذا خوردن و سخت بیدار شدن 
صبح ها

دیروقت شام خوردن یا آخر وقت ریزه خواری 
کــردن در توانایی شــما در به خــواب رفتن و 
در خــواب مانــدن اختالل ایجــاد می کند. 
مطالعه ای نشــان داد دیروقت غــذا خوردن 
می تواند موجب افزایش قند خون شــود که 
عالمت دیابت است. وقتی شما نزدیک به زمان 
خوابتان غذا می خورید، سوخت و ساز بدنتان 
کند می شود و گوارش را دشوار می کند. شب 
دیروقت غــذا در معده داشــتن، خوابیدن را 

مشکل می کند.
     زیاده روی در مصرف کربوهیدرات 

خوردن کربوهیدرات زیاد می تواند قند خون 
را باال ببرد و برای مدت کوتاهی به شما انرژی 
بدهد و باعث شود بعد از آن احساس خستگی 
کنید. این تولید انرژی و خستگی بعد از آن، 
خواب را دچار اختالل می نماید. ممکن است 
شــما به خواب بروید، اما نیمه شب از خواب 

بیدار شوید و صبح زیاده از حد بخوابید.
     تهویه نامناسب هوا

تهویه نامناســب هوای اتاق خواب در شــب 
می تواند بر توانایی شما برای به خواب رفتن و 
صبح از خواب بیدار شدن اثر بگذارد. اگر اتاق 
خوابتان گرم و دم کرده باشد، شما را بیدار نگه 
خواهد داشت. همچنین مطمئن شوید که 
اتاق خوابتان CO۲ نداشته باشد. پنجره ها را 
شب باز کنید یا فن را روشن کنید تا هوای اتاق 

خوابتان به گردش دربیاید.
     چرت زدن طی روز

وقتی طــی روز می خوابید، خواب شــبتان 
دچار اختالل می شــود و در نتیجه صبح روز 
بعد زیاد می خوابید. ســعی کنیــد طی روز 
چرت هــای طوالنی نزنید. در عــوض بیرون 
بروید و کمی پیاده روی کنید یا به یک فعالیت یا 
سرگرمی بپردازید که خستگی تان را رفع کند.

پس از ۱۱ سال زوجی صاحب فرزند پسری 
شدند. آن دو عاشــق هم بودند و پسرشان را 

بسیار دوست داشتند. 
فرزندشان حدودا دو ســاله بود که روزی مرد 
بطری بــاز یک دارو را در وســط آشــپزخانه 
مشــاهده کرد و چون برای رسیدن به محل 
کار دیرش شــده بود به همسرش گفت که 
درب بطری را ببندد و آن را در قفسه قرار دهد. 
مادر پر مشغله موضوع را به کل فراموش کرد.

پســر بچه کوچک بطــری را دیــد و رنگ آن 
توجهش را جلب کرد به سمتش رفت و همه 

آن را خورد. 
او دچار مسمومیت شدید شد و به زمین افتاد. 
مادرش سریع او را به بیمارستان رساند ولی 
شدت مسمومیت به حدی بود که آن کودک 

جان سپرد.
مادر بهت زده شد و بسیار از اینکه با شوهرش 

مواجه شود وحشت داشت. 
وقتی شوهر پریشان حال به بیمارستان آمد 
و دید که فرزندش از دنیا رفته رو به همسرش 

کرد و فقط سه کلمه بزبان آورد. 
فکر می کنید آن سه کلمه چه بودند؟ 

شوهر فقط گفت: عزیزم دوستت دارم!
عکس العمل کامــال غیر منتظره شــوهر، 
یک رفتار فراکنشــی بود. کودک مرده بود و 
برگشــتنش به زندگی محال. هیچ نکته ای 
برای خطا کار دانســتن مادر وجود نداشت. 
بعالوه اگــر او وقت می گذاشــت و خودش 
بطری را ســرجایش قرار مــی داد، آن اتفاق 

نمی افتاد.
هیچ دلیلی برای مقصر دانستن وجود ندارد. 
مادر نیز تنها فرزندش را از دست داده و تنها 
چیزی که در آن لحظه نیاز داشــت، دلداری 
و همدردی از طرف شوهرش بود. آن همان 

چیزی بود که شوهرش به وی داد.

چرا صبح ها سخت 
از خواب بیدار می شوید؟

بطری دارو

معاونت علمــی و فناوری اعالم 
کرد در حال حاضر ۳۱ محصول 
فناورانــه در حــوزه هوانوردی 
عمومی، پرنده های بدون سرنشــین و... توسط 

محققان کشور به تولید رسیده است.
»پایش و ارزیابی وضعیت فعاالن و شــرکت های 
دانش بنیان هوایی و هوانوردی«، »تقویت تولید 
داخل«، »ایجاد، حفظ و توسعه کسب وکارهای 
دانش بنیان هوایی« و »کاهش نرخ خروج ارز« و 
»تجاری سازی فناوری و محصوالت دانش بنیان 
هوایی و برندسازی محصوالت و خدمات هوایی 

کشــور« مهم ترین اهدافی اســت که برای ایجاد 
شبکه صنعت هوایی و هوانوردی مدنظر معاونت 

علمی و فناوری است. در حال حاضر ۳۱ محصول 
فناورانــه در حوزه هــای هوانــوردی عمومــی، 

پرنده هــای بــدون سرنشــین، هواپیمای جت، 
تجهیزات فرودگاهی، قطعات هوایی، موتورهای 
هوایی و تعمیر، نگهداری و اورهال در این شبکه 

ثبت شده است.
گروه هوایی ســتاد توســعه فناوری های فضایی 
و حمل ونقل پیشــرفته معاونــت علمی و فناوری 
ریاســت جمهــوری با ایجاد این شــبکه در تکاپو 
اســت تا حمایت از شــرکت های دانش بنیان را 
ارتقا دهد و با این کار ایران را یک گام به دستیابی 
به جایگاه ۱۰ کشــور برتر دنیا در صنعت هوایی 

نزدیک تر کند.

توسط محققان کشور؛

۳1 محصول فناورانه در شبکه صنعت هوایی و هوانوردی ارائه شد 

خبر

سبک زندگی

مســئولیت  در نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی، توفیــق بزرگ و فرصتــی طالیی برای  خدمتگزاری بــه مردم بزرگواری  اســت 
گاهانه و مدبرانه دارند. که در مقاطع حســاس تاریخی و سرنوشــت ســاز،حضور آ

انتخابــات دوره ســیزدهم ریاســت جمهــوری اســالمی آنهم در هجــوم همــه جانبــه دشــمنان قســم خــورده بواســطه حضــور 
هوشــمندانه مــردم عزیــز و بــا انتخابــی اصلــح بــا شــکوهمندی فــراوان برگــزار شــد. 

کــه عــزم و اراده ای جــدی بــرای آبادانــی  دولــت مردمی آیــت الــه رئیســی در همیــن آغازیــن ماههــای فعالیــت خــود  نشــان داد 
کانــون فرهنــگ و تمــدن و اندیشــه و قطــب هنــر و  کشــور دارد و اصفهــان در قلب ایــران و  و رفــع محرومیت هــای اقصــی نقــاط 

اقتصاد ایــن ســرزمین پهنــاور، یکــی از خاســتگاههای مــورد توجــه دولــت مردمــی و اسالمی اســت.
نقــش محــوری و بــی بدلیــل  نماینــده عالــی دولــت در اســتان انــکار ناپذیــر بــوده و اســتاندار اصفهــان، مهمتریــن رکــن و بلکــه 

فرمانــده میــدان توســعه و پیشــرفت اســتان اســت.
 انتخــاب شایســته آنجنــاب توســط رئیــس محتــرم جمهــوری و رای اعتمــاد هیــات وزیران،نویــد بخــش روزهــای روشــن 

و امید بخش تر از گذشته استانی است که نصف جهانش می نامند.
سرزمینی که در هر حوزه ای از ایثار و شهادت گرفته تا صنعت و فرهنگ و هنر  سرآمد و الگو ساز بوده و هست.

 ضمــن تبریک ایــن انتصــاب ارزشــمند از طــرف خــود و اهالــی فرهنــگ و هنــر اســتان، توفیــق روز افــزون آن جنــاب در پیشــبرد 
اهــداف عالــی نظــام و دولــت را از خداونــد متعــال خواهانــم.

فرصت را مغتنم شمرده،آمادگی خانواده بزرگ فرهنگ و ارشاد اسالمی استان را در جهت همراهی و همسویی با سیاست های 
فرهنگــی دولــت انقالبــی و مکتبــی بویــژه منویــات مقــام معظم رهبری و مطالبات فرهنگــی  رئیس محترم جمهــور و برنامه های 

شــاخص اســتان بــرای اعتالی نام و اعتبار اصفهــان  اعالم مــی دارد.

إن اهلل یأرمکم أن تؤدوا األماانت إلى أهلها 

جناب آاقی دکتر سید رضا رمتضوی 

استاندار محترم  و رفهیخته اصفهان

با سالم و احترام

رمضانعلى معتمدی 
دمریکل رفهنگ و ارشاد اسالمى  

و دبیر شورای رفهنگ عمومى استان اصفهان

/


