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سرقت خاک با ارزش از شرق اصفهان
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معاون فنی و اجرایی مدیریت جهاد کشاورزی سمیرم گفت: خرید تضمینی سیب درختی درجه ۳ یا 
صنعتی سمیرم از ۲۱ مهرماه آغاز شده و تا پایان همین ماه ادامه دارد.  مصطفی طایی اظهار داشت: 
چهار مرکز خرید در چهار بخش از شهرستان سمیرم سیب های درجه ۳ باغداران را تحویل می گیرند 
و باغداران باید محصول خود را در بســته بندی نایلونی و نه فله ای به مراکز خرید ارائه کنند که تعداد 
میوه سیب در یک کیلوگرم آن حداکثر ۱۵ عدد در هر کیلو  باشــد. به گفته وی، نرخ خرید تضمینی 
سیب درختی ۱۴ هزار و ۶۰۸ ریال اعالم شده و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز این قیمت را 
تایید کرده است. طایی خاطرنشان کرد: سایر مشخصات محصول خریداری شده از کشاورز و باغدار در 
اطالعیه و بنرهای جهاد کشاورزی و تعاون روستایی در رسانه های مختلف، نیز اطالع رسانی شده است.

وی در رابطه به پیش بینی برداشت محصول سیب های درجه ۲، درجه یک و ممتاز این خطه...

خرید تضمینی سیب  درختی صنعتی 
سمیرم تا پایان مهر ادامه دارد

شهرکی که کشور را از 
صادرات نفت بی نیاز می کند 

وزیر راه اعالم کرد:

تامین ۱۲۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار برای تکمیل آزادراه 

شیراز-اصفهان

صنعت لوازم خانگی در مسیر بالندگی:

خطر انحصار در بازاری 
با ۱۵۰۰ تولیدکننده؟!

چشم انداز بازار اجار ه بها در سال ۱۴۰۰:

تسهیالت مسکن 
بالاستفاده شده است

آخرین وضعیت بازگشایی 
دانشگاه های استان اصفهان 

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان:

بیشترین تصادفات 
اصفهان در ورودی 
شهرها اتفاق می افتد
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مربی تیم ملی کشتی فرنگی: 

تداوم موفقیت ایران در مسابقات 
جهانی نیازمند حمایت مالی است

 بساط قرعه کشی جمع می شود؟

  درآمد چند ده میلیون تومانی
   از حواله فروشی خودرو

۶

مشکل اختصاص یک پالک برای ساخت چند واحد 
در روستا ها در تعامل مجلس و دولت حل شد.

اسالمی با  شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
بیان اینکه معماری روستا ها به گونه ای است که 
بایددر هر پالک زمین یک واحد مسکونی ساخته 
شود گفت: در حال حاضر در اجرای طرح اقدام ملی 
ک زمین در روستا ها برای ساخت  مسکن یک پال
چند واحد مسکونی در نظر گرفته شده که ما این را 

قبول نداریم.
حسینعلی حاجی دلیگانی افزود: پس از پیگیری های 
فراوان به این نتیجه رسیدیم که باید موضوع را با وزیر 
راه و شهرسازی مطرح کنیم تا با استفاده از اختیارات 

خود این مشکل را حل کند.
وی گفت بر همین اساس نایب رئیس اول مجلس 
نامه ای خطاب به وزیر راه و شهرسازی برای ارسال و 

حل مشکل ارسال کرده است.

۳۷.۵ مگاواتی نیروگاه  تعمیرات دوره ای واحد های 
اصفهان با هدف آمادگی تولید پایدار انرژی الکتریکی 

در حال اجراست.
مدیر دفتر مهندسی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان 
گفت : واحد های شماره ۱ و ۲ بخاری نیروگاه اصفهان به 
ظرفیت هر یک ۳۷.۵ مگاوات برای تعمیر بازدید دوره ای 

از شبکه سراسری تولید برق خارج شده است.
مهندس سید حسن فرزام مهر با بیان اینکه متخصصان 
در حال تمیز کردن داخل لوله های کلیه مبدل های 
حرارتی شامل کندانسور، کولر های هیدروژن ژنراتور، 

کولر های کلوز سیکل وکولر های روغن، بازدید و تمیز 
کردن داخل استخر برج خنک کن، ساماندهی تابلو توزیع 
مصارف مهم، روانکاری والو رابط بخار کمکی هستند 
افزود: گاززدایی و تصفیه فیزیکی روغن ترانسفورماتور 
اصلی، رفع نشتی روغن از بوشینگ های ترانسفورماتور 
اصلی، رفع صدای غیر عادی از کوپلینگ الکتروموتور 
ژانگستروم، رفع لیک بخار از قسمت ساق الکتروماتیک 
والو و نصب ترانسدیوسر مگاوات از جمله تعمیرات این 

واحد ها است.
این نیروگاه حرارتی و دارای پنج واحد بخاری مولد برق 

با ظرفیت های متنوع و مجموع توان تولید اسمی ۸۳۵ 
مگاوات برق است.

با تعامل مجلس و دولت:

حل مشکل اختصاص یک پالک برای ساخت چند واحد در روستاها 

آغاز تعمیرات دوره ای واحدهای ۳۷.۵ مگاواتی نیروگاه اصفهان 

۳

افتتاح نمایشگاه استاد 
معین الکتاب در اصفهان 

شهرداری نیاسر

شــهرداری نیاســر درنظــردارد بــه اســتناد مصوبــه صورتجلســه شــماره 11 تاریــخ 1۴۰۰/۶/29 شــورای اسالمی شــهر نســبت بــه فــروش 
2 قطعــه از امــالک خــود واقــع در شــهرک باغشــهر نیاســر بــه شــماره پالکهــای ۳81۳ و ۳929 فرعــی از ۳۵ اصلــی بــه ترتیــب بــه متــراژ 
۵8۰/2۵ و ۳۴۶/۶9 مترمربــع و همچنیــن قطعــه زمینــی بــه شــماره پــالک ۳99۴ فرعــی از ۳۵ اصلی به مســاحت 21۵ مترمربــع واقع در 
خیابــان شــهید مفتــح کوچــه 8 متــری بــا کاربــری باغ مســکونی ازطریــق مزایده کتبــی به متقاضیان براســاس شــرایط ذیــل واگــذار نماید:

مهلت دریافت اسناد و مدارک: 1۰ روز پس از درج نوبت اول آگهی
مهلت تحویل اسناد: 1۰ روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی

شرایط مزایده 
ســپرده شــرکت در مزایــده: ۵% مبلــغ قیمــت پایــه هــر پــالک میباشــد کــه بــه صــورت ضمانتنامه بانکــی و یــا وجه نقــد واریزی به حســاب 

ســپرده ۰1۰28۴792۴۰۰۳ نــزد بانــک صادرات بنام شــهرداری نیاســر
درصورتیکــه برنــده مزایــده اول، دوم و ســوم بــه ترتیــب هریــک ظــرف مــدت یــک هفتــه از ابــالغ، حاضر بــه واریز وجه و ســیر مراحــل قانونی 

خریــد زمیــن نشــوند ســپرده آنها بــه نفع شــهرداری ضبــط خواهــد گردید.
شهرداری در رد و یا  قبول پیشنهادات مختار است.

محل تحویل اسناد، دبیرخانه محرمانه شهرداری میباشد.
سایر اطالعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.
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# اصفهان  تنها  نیست

شرکت عمران شهر جدید بهارستان

شــرکت عمــران شــهر جدیــد بهارســتان درنظــردارد انتخــاب پیمانــکار انجام امــور خدمات پشــتیبانی 
ــت  ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــق س ــتان ازطری ــر را در بهارس ــرح زی ــه ش ــورت حجمی ب ــه ص ب
)ســتاد( بــه شــرکتهای دارای گواهینامــه صالحیــت معتبــر پیمانــکاری و براســاس شــرایط مناقصــه 
واگــذار نمایــد، لــذا باتوجــه باینکــه کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا پیشــنهاد 
مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکتهــا ازطریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه 
آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد، الزم اســت مناقصــه گــران درصــورت عــدم عضویــت 
قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی جهت شــرکت در 
مناقصــه را محقــق ســازند. )مناقصــه گــران می بایســت بــه دقــت شــرایط مناقصــه را مطالعــه نماینــد. 
نحــوه بارگــذاری اســناد پاکــت ب و ج ازطریــق ســامانه ســتاد و اســناد بــه وســیله امضــا الکترونیکــی 

)دیجیتالــی( صاحبــان مجــاز امضــا می گــردد.
تاریخ انتشار آگهی در سامانه مورخ 1۴۰۰/۰7/2۵ ساعت 1۴ می باشد.

ــه و  ــوه ارای ــه و  نح ــناد مناقص ــوص اس ــتر درخص ــات بیش ــه اطالع ــاز ب ــورت نی ــران درص ــه گ مناقص
تســلیم پاکــت الــف بــه ارایــه پاکــت الــف بــه آدرس بهارســتان بلــوار امیرکبیــر مراجعــه یــا بــا شــماره 

ــد. ــل نماین ــاس حاص ــی 2۳2 تم ــن۳۶8۶1۰9۰ داخل تلف
 اطالعــات تماس ســامانه ســتاد جهت انجــام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تمــاس ۴19۳۴، ۰21  

دفتر ثبت نام: 889۶97۳7 و 8۵19۳7۶8
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نوبت دوم
آگهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای

موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
گواهینامه 
صالحیت 
پیمانکاری

مبلغ برآورد اولیه 
)ریال(

مبلغ ضمانت 
نامه شرکت در 
مناقصه )ریال(

مهلت 
دریافت 

اسناد مناقصه

مهلت ارایه 
پیشنهاد

زمان 
بازگشایی

مدت 
قرارداد

12۰۰۰۰۰1۳۵2۰۰۰۰۳2

واگذاری انجام امور 
خدمات پشتیبانی 
موردنیاز شرکت 

عمران شهر جدید 
بهارستان به 
صورت حجمی

گواهی 
صالحیت 
انجام امور 
پشتیبانی 
و خدماتی

۴۴/۳1۳/1۵۶/2۵22/22۰/۰۰۰/۰۰۰
تا ساعت 
1۴ مورخ 

1۴۰۰/۰8/۰1

تا ساعت 
1۴ مورخ 

1۴۰۰/۰8/11

ساعت 
1۰ مورخ 

1۴۰۰/۰8/12
12 ماه

آگهی مزایده عمومی نوبت اول
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قرعه کشی خودرو، بستری برای رانت و داللی شده 
است چراکه حواله فروشی سودی چند ده میلیون 

تومانی برای خریداران به همراه دارد.
طی چند سال گذشته همواره شاهد صف چند 
میلیونی برای خرید خــودرو در مراحل مختلف 

فروش به صورت قرعه کشی هستیم.
قرعه کشــی خودرو، راهکاری که قرار بود به بازار 
سر و سامان بدهد، اما اکنون بستری برای رانت و 
داللی شده است چراکه حواله فروشی سودی چند 

ده میلیون تومانی برای خریداران به همراه دارد.

وزیر صمت به تازگی اعالم کرده که مخالف فروش 
خودرو به صورت قرعه کشی است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: برای تکمیل پروژه 
آزاد راه شــیراز- اصفهان ۱۲۰۰ میلیارد تومان 

اعتبار تامین شده است. 
رســتم قاســمی در حاشــیه بازدیــد از آزادراه 
شــیراز اصفهان، به خبرنگاران گفت: ساخت 
قطعه های ۷  و ۸آزاد راه شــیراز به اصفهان در 
سال ۱۴۰۱ به اتمام خواهد رسید و برای اتمام 
کامل پروژه نیز یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان 

تامین شده است.
قاسمی که همزمان با سفر اعضای هیئت دولت 
به اســتان فارس، وارد شیراز شــده و از برخی 
پروژه هــای عمرانی بازدید کرده اســت، ادامه 
داد: قطعه ششــم آزاد راه بیــش از ۹۴ درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد.

وی ادامــه داد: قطعــه ۷ حــدود ۵۰ درصــد 
پیشــرفت دارد که با ســرمایه گذاری مشترک 
کار ســرعت خواهد گرفت و قطعه هشت نیز با 
همکاری شهرداری شیراز و وزارت دفاع تأمین 

اعتبار خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: با راه اندازی این 
آزاد راه مسیر اصفهان به شیراز حدود ۲ ساعت 

نزدیک تر می شود.
قاسمی با بیان اینکه قطعه های ۷ و۸ این آزادراه 
تا پایان ســال ۱۴۰۱ تکمیل می شود، گفت: 
اعتبــارات ســرمایه گــذاری ارزش روز ۷ هزار 
میلیارد تومان و یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان 
برای اتمام نیاز دارد که توسط وزارت دفاع و راه و 

شهرسازی تأمین خواهد شد.

بازار مسکن بیش از مسئله عرضه به قیمت دالر و 
جهش قیمتی ارز وابسته بوده است. به گونه ای که 
از سال ۹۷ همگام با سرعت صعودی نمودار قیمتی 

مسکن نیز افزایش داشته است.
افزایش زمان الزم برای خرید یک واحد مسکونی 
با حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورایعالی 
کار منجر به افزایش جمعیت موجران شده است. 
کاهش قدرت خرید مســکن درحالی است که 
تعداد زیــاد خانه های خالی که غالبــا مربوط به 
خانه های لوکس در شــهر ها است و عدم تعیین 
مالیات بر خانه های خالی عمال مشــکالت بازار 

اجاره را به حال خویش رها کرده است.
اگرچه کارشناسان تولید ناکافی مسکن را دلیلی 
بر عدم کاهش قیمت مسکن می دانند، اما آنطور 
که افزایش قیمت مسکن نشان داده، بازار مسکن 
بیش از مسئله عرضه به قیمت دالر و جهش قیمتی 
ارز وابسته بوده اســت. به گونه ای که از سال ۹۷ 
همگام با سرعت صعودی نمودار قیمتی مسکن 
نیز افزایش داشته است. گزارش مرکز آمار نشان 
می دهد که از سال ۹۷ متوسط اجاره بها برای کل 
خانوار هایی که تمدید قرارداد داشــته اند، بیش 
از ۲۵ درصد بوده است و جالب اینکه خانواده ها 
در بهار و تابستان سال ۱۴۰۰ با یک جهش اجاره 
مواجه شدند که تنها در تابســتان سال گذشته 
سابقه داشته است. آنهم در شرایطی که معموال 
تابستان به علت افزایش نقل و انتقاالت افزایش 
اجاره بها رخ می دهد. در بهار امســال متوســط 
افزایش اجــاره بها بــرای خانوار هایی که تمدید 
قرارداد داشتند ۳۹.۸ درصد و در تابستان به رقم 
نجومی ۴۶.۹ درصد افزایش رسیده است. باید 
توجه کرد که این ارقام به صورت متوســط عنوان 
شده است و تحقیقات میدانی در تابستان سال 
گذشته تا ۶۰ درصد افزایش اجاره بها را برای برخی 

نقاط نشان می دهد.  
     تورم اجاره بها در لرستان نجومی شد

در تابستان امسال اجاره واحد های مسکونی در 
برخی شهر ها با رشدی بیش از میانگین کشوری 
همــراه بوده اســت که براســاس گــزارش مرکز 
آمار ایران، از این بین لرستان با رشد ۴۱.۸ درصدی 
تورم نقطه به نقطــه اجاره بهــاش خانواده های 
شهری بیشترین میزان تورم را در تابستان ۱۴۰۰ 
به ثبت رسانده است. همچنین خراسان جنوبی، 
اردبیل، آذربایجــان غربی، گیالن، کرمانشــاه 
مرکزی، اصفهــان، قم، گلســتان و کهگیلویه و 
بویراحمد همگی تورم نقطه به نقطه بیش از ۳۰ 
درصد را در تابستان امسال تجربه کرده اند. لرستان 
در فصل تابستان حتی نســبت به بهار ۱۴۰۰ به 

میزان ۲۷.۵ درصد رشد داشته است.
جالب اینجا است که حتی رشــد قیمت دالر نیز 
از فروردین ماه تاکنون حــدودا ۳ تا ۴ هزار تومان 
افزایش یافته است، اما لرستانی های رشد اجاره 
بهای واحدمسکونی لرستان بیش از ۴ برابر این رقم 
بوده است. اجرای طرح های مسکن اجتماعی 
در دولت های مختلف اعطای تســهیالت ارزان 
قیمت تاکنون نتوانسته است قدرت خرید مسکن 
و مشــکالت بازار اجاره بها را کاهش دهد. از آنجا 
که دستمزد واقعی کارگران نسبت به تورم کاال ها 
رشد بسیار کندتری داشته است و فاصله دستمزد 
کارگری از سبد معیشت خانوار که طی اعالم اخیر 

نمایندگان کارگری شــورای عالی کار به بیش از 
۱۱ میلیون تومان رسیده با دستمزد تعیین شده 
از سوی شــورایعالی کار مبنی بر ۳ میلیون ۶۰۰ 
هزار تومان فاصلــه فاحشــی را تجربه می کند، 
حتی پرداخت وام های مسکنی برای خانواده ها 

غیرممکن شده است.  
اقســاط وام ۴۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن 
برای تهرانی ها در بازپرداخت به روش ساده ماهانه 
۶ میلیون و ۶۶۱ هزار تومان است. این رقم تقریبا 
دوبرابر دســتمزدی اســت که کارگران به عنوان 
حداقل حقوق دریافت می کنند. خیلی بعید است 
که خانواده ای با دو نفر شاغل هم بتواند موفق به 

بازپرداخت این وام ها شود.  
جالب اینکه سهم مســکن از درآمد خانوار نیز بر 
اســاس گزارش های مرکز آمار رشد چشم گیری 
داشته است و از ۴۶.۸ درصد در سال ۹۷ به ۵۵ تا 
۶۰ درصد در دو سال اخیر رسیده است. این سهم 
البته در حالی است که درآمد خانوار عمال به چند 
شغله شدن و اشتغال چند نفر در خانواده رسیده 
است و افزایش ســهم اینچنینی در خانوار هایی 
از دهک هــای پایین درآمدی بر زندگــی و اوقات 
استراحت و دغدغه های آنان اثر گذاشته است. این 
جمعیت بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران را تشکیل 
می دهند و با وجود تورم باال که از ابتدای سال به 
حوزه خوراکی ها نیز رسیده است، جمعیت کم 

درآمد ها در ایران بیش از قبل نیز خواهد بود.
     وام های ودیعه مسکن کارساز بود؟

در این میان حتی وام های ودیعه مسکن نیز برای 
اجاره نشینان اثر چندانی نداشته است. به گونه ای 
که با نگاهی به مبالغ رهن و اجاره در نقاط مختلف 
تهران خواهیم فهمیــد که توقع موجــران برای 
پرداخت اجاره بها حتی در مناطق جنوب شهر 
تهران به بیش از ۳ میلیون تومان در ماه رســیده 
است. درحالیکه تنها برای بازدپرداخت وام ۳ ساله 
۴۰ میلیون تومانی کالنشهر ها باید ماهیانه یک 
میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بازپرداخت صورت بگیرد 
که در کنار مبالغ اجاره بها اصال رقم کمی نیست. 
مسئله اصلی اینجا است که چنین شرایطی در این 
روز ها حتی بر مناطق پایین شــهر تهران حاکم 
است. اجاره نشینان به یکباره بیش از ۵۰ میلیون 
تومان باید بر رهن می افزودند و ارقام باالی اجاره 

بها را پرداخت می کردند.  
قیمت مسکن به حدی رســیده است که خرید 
خانه در ترکیه از ســوی ایرانیان رکورد زده و دچار 
افزایش ۱۵ برابری شــده اســت. عدم نظارت بر 
قیمت مسکن در ایران موجب شده است تا نزدیک 
به ۷ میلیارد دالر ارز از راه بازار مسکن کشور خارج 
شود و به اقتصاد ترکیه ســرازیر شود. در عینحال 
خانواده هایی که بودجه ای برای خرید مســکن 
ندارند هرچه بیشتر به نقاط حاشیه تران منتقل 

شده اند.  

بساط قرعه کشی جمع می شود؟

درآمد چند ده میلیون تومانی 
از حواله فروشی خودرو 

وزیر راه اعالم کرد:

تامین ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای تکمیل آزادراه شیراز-اصفهان

خبر

بررسی های میدانی نشــان می دهد که 
قیمت ســیمان اگرچه در بــورس کاال به 
کیســه ای ۲۳ تا ۲۸ هزار تومان رســیده 
اما نرخ در مصالح فروشی ها برای خرده 

فروشی ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان است.
بــا روی کار آمدن دولت ســیزدهم، همه 
دســتگاه های از جملــه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برای اجرای اصلی ترین 
شــعار این دولت که ســاخت ساالنه یک 
میلیون واحد مســکونی اســت به وزارت 
خانــه اصلــی )راه و شهرســازی( کمک 
کرده و وظیفه وزارت صمت در این میان، 
افزایش تولید و کاهش قیمت ســیمان و 

میلگرد تعیین شده است.
ســید رضا فاطمی امین وزیر صنعت نیز 
بارها بر موضوع حمایت از تولید ســاالنه 
یک میلیــون مســکن از محــل افزایش 
ظرفیــت تولیــد ســیمان و محصــوالت 
فــوالدی خصوصــا میلگرد تأکیــد کرده 

است.
در خرداد ماه امسال برخی کارخانه های 
سیمان عرضه محصول خود را در بورس 
کاال آ غــاز کردند که بــه افزایش ناگهانی 
قیمــت آن منجر شــد؛ به خصــوص که 
عرضه سیمان در بورس، از تحت قیمت 

گذاری سازمان حمایت خارج می شد.
از ســوی دیگر با آغاز فصل گرما در سال 
جــاری و افزایــش میزان مصــرف برق، 
وزارت نیرو اقدام به قطع برق مشــترکان 
صنعتی پر مصرف از جمله ســیمانی ها 
و فوالدی ها کــرد که این اتفــاق منجر به 
کاهش تولید ســیمان و ســپس افزایش 
بی رویه قیمت آن تا حدود کیسه ای ۱۰۰ 
هزار تومان شــد؛ این در حالی است که 
ســازمان حمایت از مصــرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، آخرین مجوز افزایش نرخ 
سیمان را تا کیسه ای ۲۳ هزار تومان برای 

تحویل درب کارخانه، صادر کرده بود.
با این حــال علی رغــم مخالفــت وزرای 
صمت و راه و شهرسازی دولت دوازدهم، 
به تدریج همه کارخانه های سیمانی وارد 
بورس کاال شده و ملزم به فروش محصول 

در بورس شدند.
این اقــدام اگرچه تا حــدودی به کاهش 
قیمــت ســیمان و رســیدن بــه دامنــه 
کیســه ای ۴۰ هزار تومان منجر شد، اما 
باز هم نتوانســت دســت دالالن سیمان 
که گفته می شد کمتر از ۲۰ نفر هستند، 
شــود؛ ســازمان بورس و اوراق بهادار در 
دســتورالعملی، کلیــه عرضــه و مصرف 
کنندگان سیمان )فروشــنده و خریدار( 
را ملزم به دریافت کد بورسی و کد معامله 
کرد تا مسیر همه خرید و فروش ها شفاف 

شود.
این اقدام ســبب شــد تا بــه تدریج نرخ 
سیمان از اواخر شهریور ماه تا کنون رفته 
رفته کاهش یافتــه و حتی بــه نرخ های 
تعیین شده از سوی سازمان حمایت در 
اواخر سال گذشته برسد که کیسه ای ۱۷ 

هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده بود.
در معامالت هفته گذشــته بــورس کاال 
سیمان تولیدکننده های مختلف با درجه 
کیفیت متفاوت از کیسه ای )۵۰ کیلویی( 
۱۷ هزار و ۲۵۰ تومان آغــاز و تا ۲۴ هزار 
۵۰۰ تومان معامله شد؛ اما بخش عمده 
محصــوالت کارخانه هــای ســیمان در 
معامالت هفته جاری بورس کاال در دامنه 

۲۳ تا ۲۴ هزار تومان کشف قیمت شد.
با احتســاب مالیــات بــر ارزش افزوده، 
کرایه حمل و سود خرده فروشی، قیمت 
کیسه های سیمان تا ۳۰ درصد افزایش 
داشته و در مصالح فروشی ها از کیسه ای 
۳۵ هزار تومان برای سیمان تیپ ۵ آغاز 

می شود.
یک عضو اتحادیه مصالح فروشان استان 
تهران اظهار کرد: در حال حاضر قیمت 
هر کیسه سیمان تیپ ۲ در فاصله ۳۸ تا 
۴۰ هزار تومان برای خرده فروشی عرضه 
می شــود؛ اما در برخی نقاط شهر تهران 
ممکن اســت تا حدود کیسه ای ۵۰ هزار 

تومان هم برسد.
به گفته این فروشنده مصالح ساختمانی، 
در حال حاضر قیمت هر کیســه سیمان 
تیپ ۲ و محصول بــا کیفیت برای عمده 
فروشی و انبوه ســازی از ۳۲ تا ۳۵ هزار 

تومان هم عرضه می شود.

خبر صنعت لوازم خانگی در مسیر بالندگی:

خطر انحصار در بازاری با ۱۵۰۰ تولیدکننده؟!
اخیرا برخی با مقایســه صنعت 
خودروســازی با صنعــت لوازم 
خانگــی از ممنوعیــت واردات 
انتقاد کردند در حالیکه این دو صنعت شباهتی 

به یکدیگر ندارند.
به گزارش مهــر، پــس از نامه نــگاری جمعی از 
تولیدکنندگان با رهبری در مورد لزوم ممنوعیت 
واردات لوازم خانگی کره ای و تأیید این ممنوعیت 
از سوی رهبری، ابهامی در خصوص تبدیل بازار 
لوازم خانگی به بازار خــودرو در محافل مختلف 

مطرح شد.
منتقدان ایــن ممنوعیــت معتقد هســتند که به 
دلیل عدم ورود شرکت های خارجی به بازار لوازم 
خانگی، این بخش نیز پس از مدتی مشابه صنعت 
خودرو هم انحصاری می شــود و هم تولیدکننده 
به زعم تصاحب بازار، دیگر دغدغه ای برای بهبود 

راندمان تولید و کیفیت نخواهد داشت.
اگرچه برای جلوگیری از بروز انحصار تنظیم گری 
دولت الزامی است اما نکته قابل توجه که از دید 
منتقدان دور مانده این اســت که عمده صنعت 
خودروســازی کشــور در اختیار دو تولیدکننده 
است، در حالی که در حوزه لوازم خانگی حدود 
۱۵۰۰ تولیدکننده فعال هســتند. این مســاله 
بیانگر باز بودن دســت مشــتریان داخلی برای 

انتخاب محصول است.
از ســویی دیگــر نیــز در صنعت خودروســازی 
قیمت گذاری دســتوری ســبب رکود و افزایش 
ســنگین قیمت این کاال برای مصــرف کننده و 
زیان تولیدکننــده و به تبع آن عــدم انگیزه برای 
بخش خصوصی جهت ورود به این صنعت شده 
که در نتیجه ایجاد انحصار در این صنعت را گریز 
ناپذیر کرده اســت امــا در صنایع لــوازم خانگی 
مطلقا چنین وضعیتی را شــاهد نیســتیم و این 
صنعت صرفا با ضوابط سازمان حمایت اقدام به 

قیمت گذاری می کند.
همچنین بایــد توجه داشــت کــه ورود و خروج 
تولیدکننده ها به صنعت لوازم خانگی به سادگی 
امکان پذیر بــوده اما در صنعت خــودرو به دلیل 
مــدل قیمــت گــذاری و ســاختار ســهامداری 
غیرمنطقی و تودرتویی این صنعت، عمال ورود و 

خروج سرمایه گذاری نشدنی است.
     صنعت لوازم خانگی قائل قیاس با 

خودروسازی نیست
در این رابطه سید حسن حسینی شاهرودی دبیر 
انجمن صنفی صنایع لوازم خانگی اظهار کرد: 
پس از اینکه برجام به نتیجه نرسید و واردات لوازم 
خانگی ممنوع شــد، طی سه ســال اخیر در این 
صنعت تقریبــا بــه خودکفایی رســیدیم و لوازم 
خانگی به طور تقریبی توانسته بن بست تحریم 

را بشکند و به رشد ۷۰ درصدی در تولید برسد.
وی با اشــاره به ممنوعیت واردات لوازم خانگی 
کره ای تصریــح کــرد: در حال حاضــر موضوع 
انحصار در بازار لوازم خانگی را باب کرده اند و این 
صنعت را با صنعت خودروسازی مقایسه می کنند 

در حالی که این دو صنعت شباهتی بهم ندارند.
حســینی شــاهرودی گفــت: اگرچــه صنعت 
خودروســازی سالهاســت خصوصی شــده اما 

همچنــان دولت بر آنجــا حاکمیــت دارد و دائم 
به این شــرکت ها وام های مختلفــی می پردازد. 
تاکنون به کدام یک از شرکت های لوازم خانگی 
وام های این چنینی داده شده است؟ آیا حمایتی 
که از صنعت خودروســازی شــد از صنعت لوازم 

خانگی شده است؟
وی یادآور شــد: طی سالهای گذشــته و پیش از 
تحریم )ســال ۹۷( هیچ مانعــی در برابر واردات 
لــوازم خانگی وجود نداشــت و ایــن محصول به 
راحتی وارد کشور می شد به شــکلی که بیش از 

۷۰ درصد بازار در اختیار آنها بود.
دبیر انجمن صنفی صنایع لــوازم خانگی ادامه 
داد: همین سیاست ها موجب شد تولیدکنندگان 
قدیمی همچون ارج، آزمایش، شــهاب و غیره از 

دور خارج شوند.
     صنعت لوازم خانگی نیاز به تدوین سند 

چشم انداز دارد

حسینی شــاهرودی گفت: از ســویی دیگر نیز 
هیچ گونه ســند چشــم اندازی در سیاست های 
کالن کشــور برای لوازم خانگی پیدا نمی کنید. 
در این سه ســال هم به یمن تحریم، دولت به فکر 
ممنوعیت واردات افتاد که در همین ســه ســال 

صنعت لوازم خانگی جهش زیادی کرد.
وی تاکید کرد: بنابرایــن نمی توان صنعت لوازم 
خانگی را بــا صنعت خودروســازی قیاس کرد و 

برای هر دو یک نتیجه گرفت.
حسینی شاهرودی اظهار کرد: باید در خصوص 
نوع مصرف نیز فرهنگ ســازی صــورت بگیرد. 
صنعت لوازم خانگی ایران بعد از ۴۰ سال تازه به 

حرکت افتاده است.
وی گفت: کشــورهای توســعه یافته به شدت از 
تولید خود دفــاع می کننــد چرا کــه در غیر این 
صورت اشــتغال و درآمــد ناخالص ملی آســیب 

می بیند.

معــاون وزیــر راه افزایــش ۴۶ 
درصــدی هزینــه اجــاره بهای 
مسکن را نشان دهنده شکست 
طرح تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها 

ندانست.
به گزارش خانه ملت محمود محمــودزاده معاون 
وزیر راه و شهرســازی در پاســخ به این سوال که آیا 
متوسط افزایش ۴۶.۹ درصدی هزینه اجاره بها در 
تابستان ۱۴۰۰ برای خانوار هایی که تمدید قرارداد 
داشته اند، نشان دهنده شکست طرح تعیین سقف 
۲۵ درصدی افزایش اجاره بها است، گفت: مصوبه 
ســتاد ملی کرونا در حکم قانون بــوده و الزم اجرا 
است. بر اساس مصوبه این ستاد در راستای حمایت 
از مستاجران، تمامی اجاره نامه ها مصوب و تمدید 
شده تلقی می شوند مگر آن استثنا های ۸ گانه ذکر 
شده در مصوبه ستاد ملی؛ از طرفی اگر مستاجر و 
موجر با هم توافق کنند، کسی مانع آن نخواهد شد، 
اما هیچ مالکی نمی تواند مستاجر خود را ملزم به 

افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی درباره 
ضمانت اجرای درست مصوبه تعیین سقف اجاره 
بها افزود: عدم اطالع مستاجران نسبت به حقوقی 
که برای آن ها در مصوبه ســتاد ملــی کرونا در نظر 
گرفته شده موجب می شود، برخی از مستاجران 
مسائل خودشان را پیگیری نکرده و با اجاره بهای 
پیشــنهادی موجر با وجــود افزایش بیــش از ۲۵ 

درصدی موافقت کنند.
وی در پاســخ به این سوال که بســیاری از صاحب 
خانه ها به بهانه اینکه خودشان قصد سکونت دارند، 
مســتاجر را بیرون کرده تا برای مســتاجر جدید، 
آزادانه نــرخ اجاره بهــا تعیین کند، بــرای کنترل 
چنین مواردی چه تدابیری اندیشیده شده است، 
گفت: اگر صاحب خانه ها سکونت خود را بهانه ای 
برای عدم تمدید قرار مستاجران کنند، باید توسط 
دستگاه های قضایی بررسی و صحت سنجی شود 
که وی محل دیگری برای سکونت نداشته باشد، از 
طرفی ۸ استثنا و شرطی که برای لغو تمدید قرارداد 
در مصوبه ستاد کرونا ذکر شده باید توسط مراجع 

قضایی تایید شود و تنها نظر شخصی افراد مالک 
نخواهد بود.

معاون شهرسازی وزارت راه اظهار کرد: اگر با هدف 
کنترل افزایش اجاره بها بیش از سقف ۲۵ درصدی 
از صدور کد رهگیری قرارداد ها جلوگیری شود، به 
دلیل خصوصی بودن قراردادهــا، امکان افزایش 
اقدامات غیر رســمی وجود دارد؛ لذا مســتاجران 
باید به حقوقی که قانون برای آن ها مشخص کرده 
آگاه باشــند در غیر این صورت طبیعی اســت که 
شاهد افزایش نرخ اجاره بیش از میزان تعیین شده 

خواهیم بود.

محمود زاده تاکید کرد: با توجه به مصوبه ستاد ملی 
کرونا و حمایت و همکاری مراجــع قضایی و عدم 
صدور حکم تخلیه برای مستاجران جز استثنا های 
۸ گانه؛ ســال گذشــته کاهش ۶۵ درصدی جا به 
جایی مستاجران را شــاهد بودیم که نشان دهنده 
موفقیت این مصوبه است. البته برخی از مستاجران 
با میل شــخصی و بیش از میزان تعیین شــده در 
قانون، قرارداد جدید تنظیم می کنند، در صورتی 
که بر اســاس قانون امکان تمدید قرارداد با همان 

سقف تعیین شده وجود داشته است.

سقف 2۵ درصدی 
برای تمدید قرارداد 

اجاره مسکن رعایت می شود؟ 

چشم انداز بازار اجار ه بها در سال 1۴۰۰:

تسهیالت مسکن بالاستفاده شده است 

به گزارش اداره کل امور مالیاتی تهران، محســن برای رفع موانع قانونی خبر داد.سامانه برخط قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده معاون حسابرســی امــور مالیاتی تهــران از ایجاد 
ابراهیمی، معاون حسابرســی امور مالیاتی شهر و 
استان تهران، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، 
از تالش ها و مساعدت های نیروی انتظامی با امور 

مالیاتی شهر و استان تهران تقدیر و تشکر کرد.
ابراهیمی با اشاره به وظایف ذاتی نیروی انتظامی که 
حفظ امنیت و آســایش در جامعه است گفت: در 
ســال های اخیر، نیروی انتظامی عــالوه بر ایجاد 
امنیت در کشــور، احقاق حقوق دولــت و ملت در 
حوزه شناسایی و مبارزه با فرار مالیاتی همواره یار و 

یاور سازمان امور مالیاتی بوده است.
در ادامه معاون حسابرســی امور مالیاتی شــهر و 
اســتان تهران در خصــوص نقل و انتقــال خودرو 
تاکید کرد، اینکــه کدام نهاد متولی این امر باشــد 
دغدغه ســازمان امور مالیاتی کشــور نیست. وی 
افزود: احقاق حقوق مالیاتی دولت و ملت رسالت 

اصلی این سازمان است.
معاون حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران 
در ادامه از رفع موانع قانونی با اجرایی شدن قانون 
جدید مالیات بر ارزش افزوده و ایجاد سامانه برخط 

مرتبط با این موضوع در آینده نزدیک خبر داد.

معاون حسابرسی امور مالیاتی تهران:

سامانه قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده راه اندازی شد

نرخ سیمان از بورس کاال 
تا مصالح فروشی:

کیسه ای ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان

گزارش

خبر
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شهرکی که کشور را از صادرات نفت 
بی نیاز می کند 

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

مشــکالت جانمایــی و تامین 
آب و گاز شیمی پارک شهرضا، 
بیــش از یــک دهه اســت که 
ســاخت این منطقه اقتصادی راهبــردی را به 

تاخیر انداخته است. 
بــه گــزارش  باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
پتروشیمی صنعتی منحصر به فرد و معطوف به 
انرژی های نفتی و گاز و یکــی از صنایع راهبر و 
پیشرفته با ایجاد ارزش افزوده است. این صنعت 
بــه دلیل نفــوذ زیــاد در زوایای زندگــی امروز، 
کاربرد و نقش محــوری آن در تامین مواد اولیه 
برای قریب به تمام رشته های صنعتی و افزایش 
خدمــات جانبی، نقشــی مهمی در پیشــرفت 

اقتصادی و اجتماعی ایفا می کند.
قــرار گرفتــن  شهرســتان شــهرضا در مســیر 
ترانزیــت شــمال به جنــوب و همجــواری با ۵ 
استان، دسترسی به تمام شــبکه های حمل و 
نقل زمینی، ریلی و هوایی برای تسهیل در امور 
بازرگانی داخلــی و خارجی، اســتقرار صنایع 
مهم با تولیدات خاص و دانــش بنیان از جمله 
صنایع شــیمیایی و پایین دستی پتروشیمی از 
فرصت های سرمایه گذاری شهرستان شهرضا 
اســت؛ با در نظر گرفتن این مزایــا و امکانات، 
اولین شــیمی پارک تخصصــی تبدیالت گازی 

استان اصفهان در شهرضا ایجاد می شود.
هرچند که حدود یــک دهــه از تصمیم گیری 
برای احداث شیمی پارک شهرضا می گذرد، اما 
مشــکالتی نظیر تعیین محل دقیق این شهرک 
و تامین انرژی هــای مورد نیاز موجب شــده تا 

اجرای این طرح با تاخیر مواجه شود.
     اولین شیمی پارک کشور در شهرضا

ناصر اســدی فرمانــدار شــهرضا گفت: ایجاد 
اولین شیمی پارک تخصصی تبدیالت گازی به 
مســاحت حدود ۲ هزار هکتار در جوار منطقه 

صنعتی پاتله شهرضا به تصویب رسیده است.
او افــزود: شــیمی پارک شــهرضا در حقیقــت 
شهرکی تخصصی برای تبدیالت گازی است که 
به دلیل عبور بزرگ ترین خط انتقال گازرسانی 
کشــور از کنار منطقه پاتله، برای راه اندازی آن 

تصمیم گیری شده است.
فرمانــدار شــهرضا گفــت: بــا راه انــدازی و 
بهــره برداری این شــهرک تخصصــی و تبدیل 
فرآورده های نفت و گاز، کشور از صادرات نفت 

بی نیاز می شود.
اسدی یادآور شــد: راه اندازی شیمی پارک در 
کشــور و از جمله اســتان اصفهان در شــرایط 
حاضر ضروری اســت، زیرا به توسعه صنعتی و 

اشتغالزایی کمک بسیاری می کند.
او افزود: اشــتغال مســتقیم و غیرمستقیم این 
طــرح قابل توجه اســت و بــه دلیــل تولیدات 
خاصی کــه دارد بیش از ۳۰ هزار نفر اشــتغال 

مستقیم ایجاد می کند.
     اولویت ما در منطقه ویژه با 

سرمایه گذاران شهرضایی است
فرماندار شــهرضا، بیان کرد: در جلسه تیرماه 

شــورای عالی مناطق آزاد و ویــژه اقتصادی در 
تهــران، مدارک و مســتندات ارائــه و تصویب و 

ارزیابی زیست محیطی نیز انجام شد.
اســدی با تاکید بر اینکه فاز تجاری و اقتصادی 
و گمرک ایــن پــروژه به نفع شهرســتان اســت 
بیــان کــرد: اولویــت مــا در منطقــه ویــژه با 
سرمایه گذاران شهرستان شــهرضا است تا در 
منطقه سرمایه گذاری کنند و در ادامه به دنبال 
جذب سرمایه گذاران اســتان اصفهان و دیگر 

سرمایه گذاران خواهیم بود.
     تولید 1۵ محصول راهبردی در 

شیمی پارک شهرضا
سید حســن قاضی عســگر معاون هماهنگی 
امــور اقتصادی اســتانداری اصفهــان گفت: 
شیمی پارک شــهرک تخصصی تبدیالت گازی  
قرار است ۱۵ محصول راهبردی و مهم را تولید 
کند. او ادامه داد: ایجاد شیمی پارک بر اساس 
سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر تبدیل 
نفت به ثروت مورد تأکید قرار گرفته اســت تا با 
تبدیــل فرآورده های نفت و گاز، کشــور از نفت 

بی نیاز و بودجه نیز از نفت جدا شود.
او اظهارکرد: آینده اقتصادی شــهرضا در گروه 
راه اندازی این منطقه ویژه اقتصادی و صنعتی 

است.
     1۰ سال معطلی به دلیل مشخص 

نبودن نهایی جانمایی
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
اصفهان گفت: منطقه ویژه اقتصادی شهرضا 
مصوبه شــورای برنامه ریزی و توســعه استان را 
گرفته و در شــورای عالی مناطــق ویژه مطرح 
و تصویــب و به هیــات دولت ارجــاع و آنجا هم 

مصوب شده است.
قاضی عســگر ادامــه داد: ابتدا منطقــه پاتله 
جانمایــی شــده بود که بعد ها مشــخص شــد 
سرمایه گذار استقبال نمی کند، ۱۰ سال معطل 
پاتله ماندیم، اما در یکی دو سال اخیر جانمایی 
جدید مقابل شهرک رازی شد و سرمایه گذاران 

بیشتر استقبال کردند.

     تامین آب و گاز مهم ترین مشکل 
شیمی پارک شهرضا

عباس رضایــی اســتاندار ســابق اصفهان در 
آخرین جلسه ای که در زمان تصدی استانداری 
اصفهان با موضوع شیمی پارک در مهر ماه برگزار 
کرده بود گفت: برای راه اندازی شیمی پارک با 
دو مســاله اصلی یعنی تامیــن گاز و آب مواجه 
هســتیم کــه در صورت ایجاد شــیمی پارک در 
کمشــچه برخوار آب از طریق انتقــال از خلیج 

فارس و عمان تامین خواهد شد.
او با بیان اینکه برای تامین این آب باید هزینه آن 
را به قیمت روز پرداخت شود، اظهار کرد: برای 
تامین گاز نیز باید ســهمیه گاز استان افزایش 
یابد و ما لوله، امکانات و زیرساخت های آن را در 
اختیار داریم. اســتاندار وقت اصفهان با تاکید 
بر اینکه جدا از موضوع شیمی پارک، این استان 
نیاز به افزایش ســهمیه گاز دارد، خاطرنشــان 
کرد: سهم گاز استان روزانه حدود ۵۸ میلیون 

متر مکعب است.
     شیمی پارک بخشی از پساب فاضالب 

شهرضا را استفاده می کند 
فرماندار شهرضا گفت: شــیمی پارک شهرضا 
بخشی از پساب شهرستان را استفاده می  کند 
و ما اجازه ندادیم طرح شبکه فاضالب شهرضا 

متوقف شود.
اســدی با اشــاره به افتتاح خط انتقال پساب 
از شــهرضا بــه شــهرک صنعتــی رازی افزود: 
شهرســتان شــهرضا بیش از ۱۸۰ لیتر بر ثانیه 
پساب تولید می کند که ۸۰ لیتر بر ثانیه پساب 
به شــهرک رازی منتقــل و افزون بــر۳۰ لیتر بر 
ثانیه پساب شــهرضا هم به شیمی پارک منتقل 

می شود.
     شهرضا و برخوار برای تعیین محل 

نهایی شیمی پارک مشخص شد
حسین یزدانی مدیرعامل شرکت مجری طرح 
شــیمی پارک گفت: ۲ منطقه برای راه اندازی 
شیمی پارک در استان اصفهان پیش بینی شده 

که در شهرضا و برخوار واقع است.

او با بیان اینکه شیمی پارک شــهرضا به مرحله 
عملیاتی رســیده و در آســتانه واگذاری زمین 
اســت، افزود: در شهرســتان برخــوار منطقه 
کمشچه برای راه اندازی شیمی پارک پیش بینی 
شده اســت که تولیداتی مانند اسید استیک و 

سوپر جاذب ها خواهد داشت.
یزدانی  بــا بیان اینکه راه اندازی شــیمی پارک 
در برخوار نیاز به حــدود ۴۰ هکتار زمین و ۳۴ 
لیتر بر ثانیه آب دارد، تصریح کرد: ســه شرکت 
خصوصی آماده سرمایه گذاری در این مجموعه 

هستند.
     لزوم توجه بیشتر مسئوالن برای 

راه اندازی سریعتر شیمی پارک
سمیه محمودی نماینده مردم شهرضا و دهاقان 
در مجلس شورای اسالمی گفت:  برای برخی از 
مسئوالنی که فقط محدوده خاصی را می بینند 
متاسفم، چند هفته معطل بودیم تا نقشه های 
محدوده منطقه ویژه اقتصــادی را مهر بزنند و 

بتوانیم در مورد آن جلسه بگیریم.
او افزود: بســیاری از مســئوالن دست اندازی 

کردند تا این منطقه راه اندازی نشود.
نماینــده مــردم شــهرضا و دهاقــان بیــان 
کرد: نخســتین صحبت بــا مســئوالن جدید 
اســتان اصفهان، دفاع از حقــوق اصلی مردم 
و رفــع کمبود هــا و نگاه هــای تبعیض آمیز در 
شهرستانهاســت و حتمــا در این زمینــه تذکر 

می دهیم و موارد را پیگیری می کنیم.
باید توجه داشــت وابســتگی کشــور به نفت، 
ســبب آســیب پذیری اقتصاد ایران و در نتیجه 
باز بــودن دســت دشــمنان کشــور در تحریم 
صادرات نفتی شــده است، با ســرمایه گذاری 
در ایجاد شهرک های دانش بنیان صنعتی مانند 
شیمی پارک شهرضا می توان اقتصاد کشور را بر 
پایه فعالیت های تولیــدی، صنعتی و صادراتی 
پیش برد و در نتیجــه عمال تحریم هــا را بی اثر 
کرد و در عین حــال گامی مهم برای پیشــرفت 
اقتصادی شهرستان های مستعد برداشت. این 

امر البته نیازمند حمایت ویژه دولت است.

معاون خرید ذوب آهــن اصفهان گفت: یکی از 
نگرانی ها و دغدغه های اصلی کنونی در صنایع 
فوالدی که چندی است شاهد اثرات آن هستیم، 
معروف به "اثر شالق چرمی"  در  زنجیره تامین 
است که نوسان در بحث عرضه و تقاضا به وجود 

می آورد. 
محمدجعفــر صالحی اظهــار کرد: اثر شــالق 
چرمی نوسانی در زنجیره تأمین است که عامل 
اصلی به وجود آورنده آن تغییرات در میزان تقاضا 
است. با حرکت از سطح مشتری جزء به سطوح 
باالتر در زنجیــره تامین، تغییــرات کوچک در 
ســطوح پایین باعث تغییرات بزرگ در سطوح 
باالیی می شــود. این تغییرات موجب نوسانات 

بزرگی در مجموعه زنجیره تأمین خواهد شد.
وی افزود: مشکل قطع برق در نیمه نخست سال 
و مشکل گاز در نیمه دوم سال با شروع فصل سرما 
که با آن مواجه خواهیم شــد از جمله مشکالت 

پیش رو است.
صالحی اظهــار کرد: مشــکل دیگــر در بحث 
قیمت های دســتوری و انتظــار کاهش قیمت 
است که به نوعی به جامعه تزریق شده است و بازار 
را در حالت رکود قــرار داده که امیدواریم تا اواخر 

آبان ماه جرقه های از حرکت را مشاهده کنیم.
معــاون خریــد شــرکت ذوب آهــن همچنین 
به اهمیت برگزاری این نمایشگاه اشــاره کرد و 
افزود: یکی از دســتاوردهای این نمایشگاه این 

اســت که امکان بهره گیری از نظــرات و تبادل 
نظر با کارشناســان و خبرگان با تجربه ازجمله 
پیشکسوتان ذوب آهن فراهم می شود که به نوعی 

مخزن تجربه و دانش هستند.
وی افزود: به نظر می رسد که شــرایط کرونایی 
در حال رقیق شــدن اســت و امید است که این 

نمایشگاه ها بتوانند به وضعیت سابق برگردند.
نمازی زاده- رئیس اندیشــکده صنعت ومعدن 
نیز گفت: مهمترین چالش صنعت فوالد کشور 
موضوع سنگ آهن اســت و باید این معضل را با 

کمک شرکت های دانش بنیان حل کنیم.
وی افزود: یکی از مشکالت خصوصی سازی در 
کشور این بود که دولت مالکیت شرکت ها را واگذار 

کرد اما مدیریت را واگذار نکرد.
رئیس اندیشــکده صنعت و معدن اظهار کرد: 
حوزه سیاست گذاری در کشــور باید به صورت 
غیرمتمرکز باشــد تا تصمیمات کاربردی تری 

گرفته شود.
وی با اشــاره به جایگاه ذوب آهــن اصفهان به 
عنوان مادر صنعت فوالد کشــور گفت: نظرات 
فنی و کارشناسی ذوب آهن اصفهان به عنوان 
متولی بخش معدن در خصوص تامین مواد اولیه 
صنایع فوالدی اهمیــت ویــژه ای دارد و باید در 
تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها، نظر این 
شــرکت های پیشــگام که جبهه تولید را حفظ 

می کنند، مورد توجه قرار گیرد.

معاون فنــی و اجرایی مدیریت جهاد کشــاورزی 
 ســمیرم گفت: خرید تضمینی ســیب درختی 
درجه ۳ یا صنعتی سمیرم از ۲۱ مهرماه آغاز شده و 

تا پایان همین ماه ادامه دارد. 
مصطفی طایی اظهار داشــت: چهار مرکز خرید 
در چهار بخش از شهرستان ســمیرم سیب های 
درجه ۳ باغداران را تحویل می گیرند و باغداران باید 
محصول خود را در بسته بندی نایلونی و نه فله ای 
به مراکز خرید ارائه کنند که تعداد میوه ســیب در 
یک کیلوگرم آن حداکثر ۱۵ عدد در هر کیلو  باشد.

به گفته وی، نرخ خرید تضمینی سیب درختی ۱۴ 
هزار و ۶۰۸ ریال اعالم شده و سازمان مرکزی تعاون 

روستایی ایران نیز این قیمت را تایید کرده است.
طایی خاطرنشان کرد: سایر مشخصات محصول 
خریداری شــده از کشــاورز و باغدار در اطالعیه 
و بنرهای جهاد کشــاورزی و تعاون روســتایی در 

رسانه های مختلف، نیز اطالع رسانی شده است.
وی در رابطــه بــه پیش بینی برداشــت محصول 
سیب های درجه ۲، درجه یک و ممتاز این خطه، 
گفت: حدود ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزار تن سیب درختی 
تا پایان مهرماه جــاری از باغ های هر چهار بخش 

سمیرم برداشت می شود.
معاون فنی جهاد کشــاورزی ســمیرم ادامه داد: 
عمده سیب سمیرم از باغ های بخش پادنای بزرگ 

در دامنه دنا و زاگرس در حال برداشت است.
به نظر می رسد امسال به دلیل خشکسالی و وارد 
شــدن تنش آبی به درختان سیب حجم زیادی از 
سیب های تولیدی ســمیرم به افت کیفیت روبرو 

شده و به عنوان سیب درجه سه محسوب شوند.
حدود هشت هزار تن ســیب مرغوب از نوع گالب 
بهاره نیز اواسط تابستان امسال از باغ های این خطه 

کوهستانی برداشت شد.
سردخانه های بزرگ چند هزار تنی توسط ۲ بازرگان 
بزرگ میوه در سمیرم احداث شده که هرسال بخش 
عمده ای از سیب های درختی باغداران این منطقه 

را نرخ گذاری کرده و می خرند.
همچنین بتازگی ســردخانه بــزرگ ۱۴ هزار تنی 
دیگری نیز توسط همین تاجران در جنوب سمیرم  

آغاز بکار کرد.
پیش از خشکسالی اخیر، درمجموع هرسال ۲۵۰ 
تا ۳۰۰ هزار تن انواع سیب درختی مرغوب از نوع 
گلدن، رد و گالب در شهرستان سمیرم تولید و روانه 

بازارهای صادراتی داخل و خارج کشور می شد.
سمیرم دارای ۳۴ هزار هکتار زمین زراعی و باغی، 
۴۵۵ هزار هکتار عرصه ملــی و ۳۳۰ هزار هکتار 
مرتع و جنگل  طبیعی است و در ۱۶۰ کیلومتری 

جنوب استان اصفهان واقع است.

فرهنگیان اصفهانی خواســتار مطالبات خود از 
جمله اجرای رتبه بندی معلمان و پرداخت پاداش 

پایان خدمت شدند.
فرهنگیان اصفهانی پیگیر اجرای طرح رتبه بندی 
معلمان و پرداخت نشــدن پــاداش پایان خدمت 

خود شدند.
آن ها تاکید کردنــد که تا تحقق ایــن مطالبات به 

پیگیری های خود ادامه می دهند.
قرار است الیحه رتبه بندی معلمان امروز یکشنبه در 

مجلس بررسی می شود.
بنابــر گفته احمــدی الشــکی معــاون حقوقی 
و پارلمانــی وزارت آمــوزش و پــرورش رتبه بندی 
معلمان شامل کادر اداری نیز می شود و با در نظر 
گرفتن اینکه باید در جذب نیروی آموزشی و اداری 
مانند دانشگاه تجدیدنظر داشته باشیم این تفکیک 

دائمی باشد.
هم اکنون 8٠ هزار نفر معلم شاغل و بازنشسته در 

استان اصفهان مشغول به تدریس هستند.

معاون خرید ذوب آهن اصفهان: 

اثر »شالق چرمی« 
در زنجیره تامین صنایع معدنی شکل گرفته است

خرید تضمینی سیب  درختی صنعتی سمیرم 
تا پایان مهر ادامه دارد

فرهنگیان اصفهانی از مطالبات خود می گویند 

فرمانده یــگان حفاظت منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان اصفهان گفت: خاک 
شــرق اصفهان به رغم برخــورد قضایی 
با برخــی متخلفــان همچنان ســرقت 
شــده و به کوره های گچ و آجر حومه این 

کالنشهر منتقل می شود. 
سرهنگ علیرضا طاهری فرمانده یگان 
حفاظت منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
استان اصفهان با اشاره به اینکه امسال 
تاکنون ۲۲ نفر در رابطه با سرقت خاک 
از شــرق اصفهان دســتگیر و به مراجع 
قضائی معرفی شده اند، گفت: خاک از 
شرق اصفهان )سجزی( در حالی سرقت 
و بــه کوره های گــچ و آجر حومه شــهر 
منتقل می شود که برای کاهش آلودگی 
هوا و محیط زیست و حفظ سالمت مردم 
اصفهان خروج این واحد هــای آالینده 

به شعاع ۵۰ کیلومتری ضروری است.
وی بــا بیان اینکــه مــازوت ســوزی این 
کوره هــا و همچنیــن انتقال خــاک به 
تشــدید آلودگی هوای اصفهــان منجر 
می شــود، ادامه داد: تاکنون جلساتی 
در راســتای مقابلــه بــا ریزگرد هــا در 
شــورای حفاظت از بیت المــال برگزار 
و ایــن موضوع مطرح شــده اســت، اما 
رفع این معضــل نیازمنــد ورود جدی و 
همکاری همه دســتگاه های مســئول 
به ویژه محیط  زیســت، مدیریت بحران 
و دســتگاه قضایی اســتان بــوده، زیرا 
موضوع سالمتی مردم اصفهان مطرح 

است.
فرمانده یگان حفاظــت منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان اصفهان با اشــاره 
به اینکه میزان تناژ خاک ســرقت شــده 
توســط کارشناســان باید بررسی شود، 
تاکید کرد: با هرگونه برداشت غیرمجاز 
خاک و حمل و نقل آن بــا کمک نیروی 

انتظامی برخورد خواهد شد.
کشف ۸۰ تن چوب قاچاق در اصفهان

طاهری همچنین به کشف و ضبط ۸۰ 
تن چوب قاچاق و چهــار تن زغال بلوط 
در هفت ماهه امسال اشاره کرد و گفت: 
در این رابطه نیز ۲۴ نفر دســتگیر و برای 
آن ها در مراجع قضائی پرونده تشــکیل 

شده است.
وی بــا بیان اینکه در ۲ ســال اخیر بیش 
از ۱۰۰۰ تن چــوب قاچــاق و افزون بر 
۴۰ تن زغال بلوط در این اســتان کشف 
و ضبط شده است، ابراز داشت: امسال 
کشــف چوب قاچــاق در مقایســه با دو 
ســال گذشــته ۷۰ درصد کاهش یافته 
اســت که با توجه بــه تشــدید نظارت و 
پایش ها و همچنین احکام سنگینی که 
در این ۲ سال برای قاچاقچیان صادر شد 
موارد قاچاق چوب در اصفهان نسبت به 

گذشته کمتر شده است.
فرمانده یــگان حفاظت منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان اصفهان با بیان اینکه 
چوب بلــوط از اســتان های زاگرســی 
چهارمحــال و بختیــاری و کهگیلویه و 
بویراحمد به اصفهان قاچاق می شــود، 
اضافه کرد: بیشــترین کشفیات چوب 
قاچاق در اصفهان در شهرســتان های 
نجف آباد و خمینی شــهر و از کوره های 

تولید زغال است.
طاهری با بیان اینکه ارزش هر کیلوگرم 
چوب بلوط بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار تومان 
برآورد می شــود، گفت: ارزش زیســت 
محیطــی جنگل هــای بلــوط، فراتر از 
اعــداد و ارقام اســت، زیــرا جنگل ها و 
درختــان بلوط و تاغ فواید ارزشــمندی 
برای مردم دارند که از جمله آن می توان 
به ترسیب کربن، اکسیژن دهی، ذخیره 
آب در آبخوان ها، جلوگیری از فرسایش 
خاک و خیزش ریزگرد ها به ویژه در شرق 

اصفهان اشاره کرد.
وی ادامه داد: گشــت و پایش مســتمر 
بــرای جلوگیــری از قطع درختــان تاغ 
و جنگل های دســت کاشــت شــمال و 
شرق استان اصفهان نیز در مناطق اجرا 
می شــود و با اقدامات اطالعاتی انجام 
شــده میزان قطع درختــان تاغ کاهش 
یافته و برای جلوگیری از این دست موارد 
تخلف، عملیات برون استانی با همکاری 

سایر استان ها در حال اجرا است.

خبر خبر

استان

گزارش

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان 
گفت: بیشترین تصادفات استان اصفهان بر اساس 
بررسی های صورت گرفته در ورودی شهرها اتفاق 

می افتد.
حجت اله غالمــی در آئین تجلیــل از نمونه های 
ترافیکی اســتان اصفهان که به همــت پلیس راه 
استان اصفهان در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، 
ضمن تبریک اعیاد ماه ربیع االول اظهار داشت: 
استان اصفهان عنوان قطب گردشگری کشور را 
یدک می کشد و این ویژگی منحصر به فرد حجم انبوه 

سفرها را به دنبال دارد.
وی افزود: اصفهان صنعتی ترین اســتان کشــور 
است و از این رو تردد در محورهای این استان نیاز به 

خدمات رسانی ملی دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان 
با اشاره به اینکه استان اصفهان با ۹ استان مجاور 
تبادالت مختلف دارد، تصریح کرد: اصفهان رتبه اول 
حمل بار و رتبه سوم جابجایی مسافر در کشور را دارد.

وی ادامــه داد: محوریــت هماهنگــی همه این 

جابجایی ها نیروی انتظامی است و نهادهایی مانند 
اداره حمل و نقل و راهداری، فرمانداری ها و دیگر 

نهادها نیز این نیروی خدوم را همراهی می کند.
غالمی با بیان اینکه هر ماه کمیسیون ایمنی راه ها 
در استانداری اصفهان تشــکیل می شود، اضافه 
کرد: در این جلســات در کنار گزارش دستگاه ها 
گزارش های تحلیلی پلیــس راه و راهور را نیز مورد 
بررســی قرار می دهیــم و بــرای اجــرای پروژه ها 

برنامه ریزی می کنیم.
وی با بیان اینکه در بررسی ها نقاط پر حادثه شناسایی 
و تمرکز بر روی ساماندهی این مناطق در دستور کار 
قرار گرفت، گفت: ورودی شهرها بیشترین حجم 
تصادفات را داشته که در دست ساماندهی است. 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان 
گفت: با توجه به حجم سفرها و طول راه ها در کشور 
در زمینه میزان کاهش تصادفات جز پنج اســتان 
برتر کشوری هستیم و امیدواریم با حضور فعال در 
شبکه راه ها شاهد کاهش تعداد تصادفات در شبکه 

راه ها باشیم.

سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای اســتان گفت:  میزان ذخیره سد زاینده 
رود بعنوان منبع اصلی تامین آب استان اصفهان با 
کاهش چشمگیری روبروســت و حدود 8۶ درصد 

آن خالیست. 
محمود چیتیان مقدار ذخیره فعلی سد زاینده رود را 
۱۹۶ میلیون مترمکعب اعالم کرد و افزود: این رقم 
نشان می دهد که بخش قابل توجه از حجم این مخزن 
خالی است و با توجه به نیاز استان به آب، راهی جز 

کاهش خروجی سد نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: مقدار ورودی و خروجی از سد به ترتیب 
پنج و ۱۹ مترمکعب بر ثانیه اســت و مقدار ذخیره 
کنونی نســبت به میانگین بلندمدت دستکم ۵۰ 

درصد کاهش دارد.
سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای اصفهان با اشاره به اینکه مقدار بارش های 
ابتدای ســال آبی جاری )مهــر ۱۴۰۰( تاکنون در 
سرشاخه های زاینده رود صفر میلی متر بوده است 
اظهار داشت: بر اساس پیش بینی های هواشناسی 
بارندگی پاییز امسال نسبت به گذشته بسیار کمتر 

خواهد بود.
چیتیان بابیان اینکه وضعیت ذخیره آب در استان 

مناســب نیســت تصریح کرد: گذر از این شرایط 
نامطلوب با مشارکت مردم و تمامی مصرف کنندگان 

میسر می شود.
وی گفت: هم اســتانی ها  مصرف بهینــه در پاییز 
امسال را جدی بگیرند، این به معنای مصرف نکردن 
نیست بلکه جلوگیری از اقدامات غیرضروری مانند 
شستشوی حیاط و خودرو، کاهش زمان استحمام 
و یا هر فعالیت دیگر برای برون رفت از این شــرایط 

ضروری است.
استان اصفهان یکی از بدترین دوران خود را از حیث 
کمبود منابع آبی پشت ســر می گذارد، زاینده رود 
ماه هاست که خشک شــده و همین امر معضالت 
جدی همچون خشکی تاالب بین المللی گاوخونی، 
تخریب آثار تاریخی، انتشار ریزگرد، فرونشست زمین، 
توقف کشت و کار کشاورزی، مرگ درختان و کمبود 

آب آشامیدنی را به وجود آورده است. 
سد زاینده رود به عنوان یکی از اصلی ترین سدهای 
مرکز کشور و تامین کننده آب شرب، محیط زیست، 
کشاورزی و صنعت در منطقه مرکزی ایران، در سال 
۱۳۴۹ با ظرفیت ۱.۴ میلیارد مترمکعب بهره برداری 
شد، این سد قوسی شکل در۱۱۰ کیلومتری غرب 

اصفهان در شهرستان چادگان قرار دارد.

خبرخبر
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان:

بیشترین تصادفات اصفهان 
در ورودی شهرها اتفاق می افتد

8۶ درصد از سد زاینده رود خالی است

کوره های گچ و آجر حومه شهر 
مقصد خاک منطقه سجزی :

سرقت خاک با ارزش 
از شرق اصفهان
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آخرین وضعیت بازگشایی دانشگاه های 

استان اصفهان 
در چهارمین جلســه شــورای 
مدیریت آموزش عالی اســتان 
اصفهان که با حضور رؤســای 
دانشــگاه های اســتان برگــزار شــد، شــرایط 
بازگشــایی حضوری دانشــگاه ها مــورد بحث و 

بررسی قرار گرفت. 
در مهمترین دستور کار نشست شورای مدیریت 
آموزش عالی اســتان، »شــیوه نامه بهداشتی 
مبارزه با بیمــاری کوویــد۱۹ در دانشــگاه ها، 
مراکــز آموزشــی و تحقیقاتــی« در خصــوص 
شرایط بازگشایی دانشگاه ها و حضور مجموعه 
دانشــگاهیان در دانشــگاه ها به بحث و گفتگو 

گذاشته شد.
در این رابطــه رؤســای دانشــگاه های صنعتی 
اصفهــان، هنــر، علمی کاربــردی، نماینــده 
دانشگاه های غیرانتفاعی استان، دانشگاه فنی 
و حرفه ای و پیام نــور، نظرات و دیدگاه های خود 
را مبنی بر شرایط دانشگاه ها در خصوص زمان 

مناسب بازگشایی ارائه کردند.
ســید مهدی ابطحی رییس دانشــگاه صنعتی 
اصفهــان در ایــن نشســت گفــت: مجموعــه 
دانشگاه های اســتان هرچه قدر نزدیک به هم 

تصمیم بگیرند موفق تر هستند.
وی افزود: ما دانشجویان سال ۹۸_۹۹ و ۱۴۰۰ 
را داریم که هنوز دانشــگاه را ندیده اند و مشکل 
بعــدی ما ســنوات ورودی هــای قبلی اســت و 
همچنین منابــع مالی محــدود و عــدم امکان 

اسکان دانشجویان در خوابگاه ها مطرح است.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت ارتقــاء وضعیــت 
آزمایشگاه ها، برگزاری جلسات دفاعیه به صورت 
ویژه تا بهمن ماه و واکسیناســیون دانشجویان، 
تصریح کــرد: درخصــوص جذب بودجــه باید 
رؤسای دانشگاه ها به صورت جدی ورود نمایند. 
و ادامه پذیرش حضوری دانشجویان از ابتدای 

ترم آتی از سرگرفته شود.
وی با بیان این که مشکالت تحصیلی و سنواتی 
شدن دانشــجویان تحصیالت تکمیلی، توازن 
حجم ورودی و خروجی دانشجویان را به هم زده 
است؛ افزود: به نظر می رسد در نیمسال جاری 

تمرکز دانشگاه بر تقویت امکانات آزمایشگاهی و 
زمانبندی دفاع دانشجویان باشد چرا که ظرفیت 
خوابگاه های دانشجویی  برای پذیرش حضوری 
دانشجویان با شیوه نامه های بهداشتی تناسب 

نخواهد داشت.
هوشــنگ طالبــی رئیــس دانشــگاه اصفهان 
نیــز در ایــن نشســت بــا بیان این که قیــد الزام  
بــرای تصمیــم گیــری در خصوص بازگشــایی 
دانشــگاه برداشته شــده اســت، خاطر نشان 
کرد: دانشــگاه ها الزم اســت با توجه به شرایط 
و امکانــات موجــود در برقراری شــیوه نامه ها و 

دستورالعمل های ستاد کرونا اقدام کنند.
وی درگام نخســت خواســتار فرهنــگ ســازی 
دانشگاه ها در رابطه با لزوم واکسیناسیون کامل 
دانشــگاهیان، آماده ســازی امکانات رفاهی و 

خوابگاهی برای ایمن شــدن شــرایط بازگشت 
دانشجویان به دانشگاه شد.

طالبی بــا بیان این که بازگشــایی دانشــگاه به 
صورت تدریجــی و با نوبتی کــردن کالس های 
حضوری باشد تأکید کرد: به نظر می رسد امکان 
حضور دانشجویان مقطع کارشناسی در نیمسال 

اول وجود ندارد.
رئیــس دانشــگاه اصفهان پیشــنهاد کــرد: به 
صورت پایلوت اولویت بازگشــایی دانشگاه ها با 
دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا و بانیمی از 

ظرفیت خوابگاهی دانشگاه ها قرار داده شود.
وی تأکید کرد: از سوی دبیرخانه شورای مدیریت 
آموزش عالی استان اصفهان پیشنهادات و نقطه 
نظرات رؤسای دانشگاه ها در رابطه با بازگشایی 
دانشــگاه ها به صورت مکتوب بــه وزارت عتف 

ارائه می شود.
رئیس دانشــگاه معین اســتان بــا بیان این که 
تصمیــم گیــری در خصــوص شــیوه برگزاری 
امتحانات به زمان مناســب آن ســپرده شــود 
اضافه کــرد: ممکــن اســت نیــاز باشــد بــازه 
امتحانات برای برنامه ریزی حضور دانشجویان 
طوالنی تر شــده و شــروع ترم دوم نیز متعاقبا 

تغییر کند.
در بخــش دیگــری از این نشســت گزارشــی از 
تشــکیل کارگروه های تخصصــی مختلف میان 
اعضای شورای آموزش عالی، معرفی کنسرسیوم 
صندوق های پژوهش و فناوری در شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان و گزارشــی از کنسرســیوم 
همکاری دانشــگاهی اســتان در پروژه محیط 

زیست توسط دانشگاه اصفهان ارائه شد.

خبر

بســیج  ســازمان  رئیــس 
مســتضعفین گفت: عشــایر 
بختیاری مانند نگین انگشتری 
در حمایــت از امام راحــل)ره( و نظام جمهوری 
اسالمی می درخشند و در حفاظت از کیان کشور 

حضور همیشگی داشته اند.
غالمرضــا ســلیمانی در برنامه معرفی شــهید 
شاخص جامعه عشایر کشور، شــهید »اله کرم 
محمود صالحی« در روستای آورگان شهرستان 
چادگان در غرب استان اصفهان، اظهار داشت: 
قبل از پیروزی انقالب اسالمی دو دوره متفاوت را 
شاهد هستیم که یک دوره به قبل از استقرار رژیم 
منحوس پهلوی و یک دوره هم پیش از سلطنت 
پهلوی بر می گردد که قوای مسلح کشور از عشایر 
شکل می گرفت. وی افزود: حدود هزار نفر نیروی 
ثابت در دربار پادشــاهان وجود داشــت و هرگاه 
مهاجمی به کشــور ما حمله می کــرد و یا بحث 
بازپس گیری سرزمین های ایران مطرح می شد، 
ارتش های بزرگ از عشایر داوطلب کشور به میدان 

نبرد می رفتند.
رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین گفت: 
درس های بسیاری از فداکاری ها و مردانگی های 

عشــایر وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود، 
زیرا اولین ضربه به عشــایر در دوره قاجار توسط 
آقامحمدخان قاجار زده شد که با پراکنده کردن 

عشایر سرزمین های بسیاری را از دست داد.
     عشایر حامی انقالب و نظام جمهوری 

اسالمی
وی ادامه داد: همچنین در زمان رضاخان پهلوی 
و روی کار آمدن انگلیسی ها، نقش آفرینی عشایر 
در کیان کشور کم رنگ شد و به همین دلیل عشایر 

بختیاری رژیم پهلوی را به رسمیت نشناختند.

سلیمانی با بیان اینکه عشایر در قیام ۱۵ خرداد 
به حمایت از امــام خمینی )ره( نامه نوشــتند، 
گفت: عشــایر در آن زمان اعالم آمادگی کردند 
که در مقابل ایــن رژیم پهلوی بیاســتند اما امام 
)ره( ضمن تشــکر از آنها و عدم توصیــه به قیام 
مسلحانه، فرمودند »عشایر ذخایر حضرت بقیه 
الله هستند« و اسناد این مکاتبات در کتاب های 

تاریخ موجود است.
وی افزود: عشایر بختیاری در بین عشایر مانند 
نگیــن انگشــتری در حمایــت از امــام راحل و 

نقش آفرینی در دفاع مقدس هســتند که حتی 
بزرگانی همچون سردار حاج قاسم سلیمانی که 
افتخار جهان اسالم است، از ایل محمد سلیمانی 
و بختیاری بوده که به فــارس و از آنجا به کرمان 

مهاجرت کرده اند.
     ایران کشوری امن در آسیا

رئیس سازمان بسیج مستضعفین خاطر نشان 
کرد: امروز هم عشــایر مدافع اصلی کشور ایران 
هستند که گوش به فرمان امام و رهبری هستند 
و پیروی از نظام امام و امت در بین عشایر جاری 

و این همان رمز پیروزی است.
وی با بیان اینکه دشــمن به دنبال تضعیف نظام 
و انقالب است، گفت: مردم باید هوشیار باشند 
و ببینند که دشــمن دلســوزی برای ما نــدارد و 
ببینند که تاکنون آمریکا و کشــورهای غربی در 
کشورهایی که پا گذاشتند، نه تنها خدمتی به آنها 
نکرده اند بلکه با چپاول، غارت، اشغال و کشتار 

کشورها را نابود می کند.
ســلیمانی ادامه داد: دشــمن اکنون دلســوز 
کارتل های نفتی، صهیونیست و جیب عربستان 
است و کشــور ایران امروزه به منطقه ای امن و با 

ثبات در آسیا و جهان مبدل شده است.

خبر

معاون منابع انســانی رئیس کل دادگستری استان 
اصفهان از اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان در 

استان خبر داد. 
سید رضا ســجودی معاون منابع انسانی رئیس کل 
دادگستری استان اصفهان در حاشیه آیین تکریم و 
معارفه رئیس حوزه قضایی بادرود گفت: حضور مردم 
در مساجد و تمرکز بر فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 
در کنار مسائل مذهبی در این مکان ها، نقش مهمی در 

کاهش آسیب های اجتماعی و جرائم دارد.
معاون منابع انســانی رئیس کل دادگستری استان 

اصفهان گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم قوه قضائیه تالش می کند با تقویت فعالیت های 
اجتماعی و اســتفاده بیشــتر از ظرفیت مســاجد 
محالت در زمینه پیشگیری از وقوع جرائم و همچنین 
توســعه فرهنگ ســازش بین آحاد مردم، گام های 

محکمی بردارد.
ســجودی افزود: ارتبــاط تنگاتنگ بــا خانواده ها، 
پایش وضعیت محله از جهت وضعیــت اقتصادی، 
آسیب های اجتماعی و بسیاری از موارد مثبت دیگر 
می تواند از حضور و شرکت در فعالیت های خودجوش، 

خیرخواهانه و خردمندامه در مسجد به عرصه ظهور 
برسد.

معاون منابع انسانی دادگستری کل استان اصفهان 
گفت: طرح مسجد محور صلح و سازش به دادگستری 
کل استان اصفهان به عنوان استان پایلوت ابالغ شده 
است. این در حالی که در گذشته ۸۸ مسجد در طرح 
“هر مسجد یک حقوقدان” با دادگستری همکاری 
داشته و ۲۶ مسجد شــاخص در این زمینه همکاری 

مستمر داشته اند و این روند رو به افزایش است.
وی درباره طرح هر مسجد یک حقوقدان خاطرنشان 
کرد: این طرح با هدف کاهش مشکالت مردم و حل 
گره ها در پرونده های دســتگاه قضایی با مساعدت 
نهاد های دخیــل، طراحی و اجرا شــده اســت و بر 
اساس مفاد این طرح، شورای سیاست گذاری ائمه 
جمعه، سازمان تبلیغات اســالمی، مرکز رسیدگی 
به امور مساجد، مرکز امور مشــاوران حقوقی، وکال و 
کارشناسان قوه قضائیه، کانون وکالی دادگستری و 
بسیج حقوقدانان از جمله نهاد های مشارکت کننده 

در اجرای این طرح هستند.
ســجودی افزود: از مهم ترین مشکالتی که دستگاه 
قضایی سال ها با آن روبه رو بوده است، کثرت و تراکم 
روزافــزون پرونده ها اســت که اجــرای صحیح طرح 
موصوف می تواند نقش بسزایی در کاهش و ورودی 

پرونده ها ایفا کند.
معاون منابع انســانی رئیس کل دادگستری استان 
اصفهان گفت: طرح مصلحین خانــواده به منظور 
هم افزایی، تالش برای کاهش آمار طالق و آسیب های 
ناشی از این معضل اجتماعی از دیگر طرح های قابل 

اجرا است که باید عملیاتی شود.
معاون منابع انســانی رئیس کل دادگستری استان 
اصفهان با بیان اینکه اهمیت بهره گیری از ظرفیت 
گروه هــای مردمی در ســند تحــول قــوه قضائیه و 
دستورالعمل مشــارکت های مردمی مورد تأکید قرار 
گرفته است افزود: مصلحین قرآنی در پرونده هایی که 
زوجین در آستانه جدایی هستند به عنوان میانجی ورود 
پیدا کرده و برای حفظ کانون خانواده تالش می کنند.

سجودی در ادامه به کمبود ها و کاستی های دادگاه 
عمومی بادرود اشــاره کرد و گفت: بــا پیگیری های 
انجام شده در مدت زمان کوتاه کمبود نیروی انسانی 
و قضات این حوزه قضایی از طریق برگــزاری آزمون 

برطرف خواهد شد.
در آیین تکریــم و معارفه از زحمــات ۴۵ ماهه مجید 
اسماعیلی بیدگلی تقدیر و سجاد عسکری آرانی به 
سمت رئیس جدید حوزه قضایی بادرود معرفی شد، 
دادگاه عمومی بخش بادرود به صورت مســتقل در 

اسفندماه سال ۸۰ فعالیت خود را آغاز کرد.

اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان در استان اصفهان 

فرمانده انتظامی شهرســتان شاهین شهر و میمه 
از افزایش کشــف ۳۳ درصدی کاالی قاچاق و ۱۴ 
درصدی مواد مخدر در شهرســتان شاهین شهر و 

میمه خبر داد. 
سرهنگ علی صادقی فرمانده انتظامی شهرستان 
شاهین شــهر و میمه بــا بیان اینکه نــگاه نیروی 
انتظامی در تامین امنیت فرا منطقه ای است، گفت: 
در شش ماهه اول ۱۴۰۰ نسبت به مشابه سال قبل 
در راستای تحقق شعار "سال تولید، پشتیبانی و مانع 
زدایی ها" با محوریت پلیس امنیت اقتصادی کشف 
و توقیف قاچاق در شهرستان رشد ۳۳ درصدی و در 
حوزه مبارزه با مواد مخدر نیز با کشف ۵۸۰ کیلوگرم 
مواد مخــدر از جنس تریاک در محــور مواصالتی 

شمال به جنوب مواجه بودیم.
وی بــا تاکید بــر شــعار "پلیس هوشــمند امنیت 
پایدار"، افزود: همگام با پیشرفت جامعه در مسیر 
توســعه و تکنولوژی، نیروی انتظامی شهرســتان 
نیز با بهره گیری از دسترســی به برخی سامانه ها، 
دوربین های مستقر در شــهرها، حضور فیزیکی، 
هماهنگی بین دســتگاهی و... مستندسازی در 
راستای برقراری امنیت اقتصادی در حوزه جلوگیری 
از ورود کاالی قاچاق، مبارزه با مواد مخدر و نیز تامین 
امنیت و آرامش اجتماعی به شــهروندان خدمات 

متناسب ارائه می دهد. 
صادقی بــا بیان اینکه در شــش ماه ابتدای ســال 
تصادفات جرحی در شهرستان ۳۶ درصد کاهش 
داشته است، تصریح کرد: پلیس راهور با همکاری 
مجموعه شهرداری اقدامات متناسبی در راستای 

فرهنگسازی و کاهش تصادفات انجام داده است.
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه با 
تاکید بر اصل پیشگیری در وقوع جرم و جلوگیری از 
بزه اجتماعی، خاطرنشان کرد: معاونت اجتماعی 
نیروی انتظامی و پلیس فتا در شهرستان با بهره گیری 
از آموزش، اطالع رسانی و آگاهی بخشی در راستای 
پیشگیری از جرائم مالی، کالهبرداری، سو استفاده 
از اطالعــات شــخصی و... اقدامــات موثــری در 

شهرستان انجام داده اند.
وی ضمن قدردانی از شهروندان برای همکاری با 
ماموران نیروی انتظامی در راستای برقراری نظم و 
امنیت، ادامه داد: طرح های رعد، قدس، ذوالفقار و 
محرم در شهرستان با همکاری شهروندان در راستای 
پاکسازی نقاط آلوده و دارای مزاحمت با موفقیت 

اجرا شده است.
صادقی خبرنگاران را توزیع کنندگان امنیت دانست 
و خاطرنشان کرد: هدف نیروی انتظامی خدمت 
رسانی به آحاد مردم و تامین امنیت همه جانبه آنان 
بوده و این مهم با همکاری نزدیک خبرنگاران در امر 
خطیر اطالع رسانی و آگاهی بخشی میسر می شود.

رئیس شــبکه بهداشــت و درمــان فریدونشــهر 
گفت:ارتفــاع باالی فریدونشــهر و درصــد پایین 
اکســیژن هوا باعث ایجاد غلظت خــون در درصد 

باالیی از مردم این شهرستان شده است.
افشین ملیانی با بیان این مطلب که در گذشته برنامه 
اهدای خون در مراســم های خاص مثل عاشــورا 
و ۲۸ صفر انجام می شــد اظهار داشــت: به شکل 
تقریبی هر ســه ماه یک بار، یک تیم از خوانسار که 
نزدیک ترین مرکز انتقال خون به فریدونشهر است 
به اینجا می آمدند، فراخوان می دادند و مردم برای 

اهدای خون به این مرکز مراجعه می کردند.
وی ادامه داد: از زمان شیوع کرونا برنامه کامال عوض 
شده است و اگر کسی از مردم فریدونشهر مایل به 
اهدای خون باشد باید شخصا به مرکز انتقال خون 

خوانسار مراجعه کنند.
فریدونشهر نسبت به جمعیت فرآورده خونی 

بیشتری نیاز دارد
ملیانی با بیان این مطلب که شهرستان فریدونشهر 
نســبت به شــهرهای بزرگ و نســبت به جمعیت 
فرآورده های خونی بیشتری نیاز دارد تصریح کرد: 

دلیل این موضوع این است که شهرستان فریدونشهر 
از پراکندگی جغرافیایی زیاد و روستاهایی با راه های 

صعب العبور برخوردار است.
وی اضافه کرد: در بســیاری مواقع بیماران عشایر 
و پشــتکوه که به بیمارســتان فریدونشهر منتقل 
می شوند به دلیل طی مسافت زیاد حتی اگر در شروع 
وضعیت بحرانی نداشته باشند وقتی به بیمارستان 

می رسند حالت بحرانی دارند.
وی گفت: با توجه به اینکه خون و فرآورده های خونی 
برای مصرف زمان مشخصی دارند ما سعی می کنیم 
همیشــه به اندازه نیاز بیمارســتان ذخیره داشته 
باشیم و در کمترین زمان خون مورد نیاز بیماران را 

تأمین کنیم.

فرمانــده انتظامی اســتان اصفهــان گفت: 
شــش ماهه نخســت امســال ارتکاب جرایم 
خشن در اســتان اصفهان کمتر از ۵۰ درصد 

کاهش یافت. 
سردار محمدرضا میرحیدری افزود: در نیمه 
نخست امســال ســرقت های مهم در استان 

کمتر از ۵۰ درصد کاهش داشته است.
فرمانده انتظامی اصفهــان ادامه داد: در این 
مــدت ۴۹ باند ســرقت منازل ۹ باند ســرقت 
احشام، ۱۲ باند سرقت قطعات و ۵ باند سرقت 

خودرو در این استان دستگیر شدند.
وی بابیان اینکــه دســتگیری این گروه ها در 
کاهش جرائم نقش مهمی داشته است تصریح 
کرد: در شش ماه نخست امسال با برنامه ریزی 
و اجرای ۸۰ طرح  مختلف مانند نصر، محرم، 
رمضان و قدس ۹۳ باند ســرقت سازمان یافته 
توســط پلیــس آگاهــی و پلیس پیشــگیری 

شناسایی و دستگیر شدند.
ســردار میرحیدری اظهار داشــت: سرقت از 
منازل و مغازه نیز در شش ماه ابتدایی امسال 

۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داشته است.
وی همچنیــن در زمینه مبارزه بــا مواد مخدر 
بیــان کــرد: در این مدت دســتگیری اشــرار 

۲۱ درصد، جمع آوری معتــادان ۶۷ درصد، 
برخورد با خرده فروشان ۱۳ درصد رشد داشته 

و ۳۰ تن مواد مخدر نیز کشف و ضبط شد.
فرمانــده انتظامی اصفهان گفــت: در بحث 
مبارزه با قاچاق کاال و مفاسد اقتصادی نسبت 
به ســال قبل نیــز ۱۵۰ درصــد و ارزش اقالم 
مکشــوفه ۱۱۲ درصــد و کاالهای مکشــوفه 
بــاارزش بــاالی ۵۰۰ میلیون تومــان نیز ۷۶ 

درصد رشد داشتیم.
سردار میرحیدری افزود: درصددیم با تشکیل 
پلیس های تخصصــی و تجهیــز نرم افزارها و 
امکانات خود، افزایش ســرعت و دقت عمل و 

کاهش اتالف وقت شهروندان را رقم بزنیم.
وی عنــوان کــرد: طرح هایــی در مناطــق 
حاشیه ای و کم برخوردار در دستور کار پلیس 
قــرار دارد و اقدامــات ارزنده ای با مشــارکت 
ســایر نیروهای نظامی و امنیتی در راســتای 
پاکســازی و ایمن ســازی و ایجــاد امنیــت 

انجام شده است.
فعــاالن  از  انتظامی اصفهــان  فرمانــده 
حوزه رســانه و فرهنــگ خواســت، در زمینه 
فرهنگسازی و پیشــگیری از جرایم با نیروی 

انتظامی همراهی و همدلی داشته باشند.

افزایش ۳۳ درصدی کاالی قاچاق کشف شده 
در شاهین  شهر 

رئیس شبکه بهداشت و درمان فریدونشهر خبر داد؛

فریدونشهر کمبود فرآورده خونی دارد

خبر

در شش ماه نخست امسال

ارتکاب جرایم خشن در اصفهان ۵۰ درصد 
کاهش یافت

خبر

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد 
اســتان اصفهان گفت: در شــش ماه ابتدای 
امسال کمک هزینه اجاره بها و تسهیالت ودیعه 
مسکن به چهار هزار و ۳۶۰ خانوار تحت حمایت 

کمیته امداد استان اصفهان پرداخت شد. 
هادی بنایی معاون حمایت و سالمت خانواده 
کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به اقدامات 
کمیته امداد اصفهان در تأمین هزینه های ودیعه 
مســکن و اجاره بهــا، گفت:  امســال  با هدف 
کاهش نگرانی های مددجویان در این زمینه، پنج 
میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان در قالب تسهیالت 
و به صورت بالعوض به چهار هزار و ۳۶۰ خانوار 
تحت حمایت، پرداخت شده است. وی با اشاره 
به اینکه در حــال حاضر ۲۰ هــزار و ۵۲ خانوار 
مددجو فاقد مسکن هستند، افزود: برای این 
مددجویان، به صورت ماهیانه و بالعوض به طور 
میانگین ۳۰۰ هزار تومان اجاره بهای مسکن 
پرداخت می شود، همچنین تسهیالت ودیعه 
مسکن نیز تا سقف مبلغ ۳۰ میلیون تومان به 

خانوار های متقاضی ارائه شده است.
معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد 
استان اصفهان با تاکید بر اینکه وضعیت تأمین 
هزینه های ودیعه و اجاره بهای مسکن مددجویان 
یکی از اولویت های این نهاد برای ایجاد آرامش 
در کانون گرم خانواده هاســت، افزود: هرساله 
تعدادی از مددجویان با بهره مندی از حمایت 
خیران و نیکوکاران و با ارائه بسته های حمایتی 
کمیتــه امــداد، صاحبخانه شــده و یکــی از 

دغدغه های اساسی آن ها برطرف می شود.
وی بــا بیان اینکه این نهــاد همــواره در تالش 
برای ایجاد یک الگوی مناســب در حوزه تأمین 
مسکن مددجویان اســت، گفت: امیدواریم با 
همکاری آحاد جامعه، نیکوکاران، خیران مسکن 
ساز و سایر سازمان ها و نهاد های خدمت رسان، 
گام های اساســی در کاهش مشــکالت حوزه 

مسکن نیازمندان برداریم.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان 
از کسب رتبه برتر این دانشگاه در رتبه بندی 
تایمز موضوعی ۲۰۲۲ خبر داد و گفت: بر 
اساس این رتبه بندی دانشگاه کاشان در دو 
رشته موضوعی در میان ۵۰۰ دانشگاه برتر 

جهان قرار گرفت. 
مجیــد منعــم زاده معــاون پژوهشــی و 
ارتباطات علمی دانشگاه کاشان مهم ترین 
معیار های  نظــام رتبه بنــدی را، آموزش، 
پژوهش، استنادات، درآمد صنعتی و وجه 
بین المللی عنوان کرد و گفت : دانشــگاه 
کاشــان در موضــوع مهندســی و فناوری 
)مهندســی شــیمی، مهندســی عمران، 
مهندســی برق و الکترونیک، مهندســی 
مکانیک(، رتبــه ۳۰۰-۲۵۱ جهــان و در 
موضــوع علــوم پایــه )فیزیک، شــیمی، 
ریاضــی و آمــار، زمین شناســی و محیط  
زیســت( رتبه ۴۰۰ تا ۵۰۰ جهان را کسب 

کرده است.
ع  وی افزود: ایــن دانشــگاه در موضــو
مهندســی و فنــاوری در جایــگاه رتبــه 
دوم کشــوری و همچنیــن دوم در میــان 
دانشــگاه های جامع کشــور و در موضوع 
علوم پایه در جایگاه سوم کشــور و دوم در 

میان دانشگاه های کشور قرار گرفت.
معاون پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه 
کاشــان بــا بیان اینکه بــر اســاس اعالم 
اخیر این رتبه بندی دانشگاه کاشان در دو 
فیلد موضوعی در میان ۵۰۰ دانشگاه برتر 
جهان قرار گرفت، افــزود: نظام رتبه بندی 
تایمز هرساله رتبه بندی جامعی از بررسی 
اطالعات بیش از ۱۵۰۰ دانشــگاه از ۹۳ 
کشور جهان ارائه می دهد و موسسه تایمز 
در انگلســتان به مدت ۸ ســال اســت که 
اقدام به رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات 
آمــوزش عالی می کنــد که در ســال های 
۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰، این موسسه جهت تأمین 
 QS داده های پژوهشی با نظام رتبه بندی
همکاری داشته اســت ۲۰۰ دانشگاه برتر 

جهان را با ۶ شاخص ارزیابی کرده است.
معاون پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه 
کاشــان افزود: این دانشــگاه در موضوع 
مهندســی و فنــاوری در جایــگاه رتبــه 
دوم کشــوری و همچنیــن دوم در میــان 
دانشــگاه های جامع کشــور و در موضوع 
علوم پایه در جایگاه سوم کشــور و دوم در 

میان دانشگاه های کشور قرار گرفت.

پرداخت ودیعه و اجاره مسکن
 ۴ هزار و ۳۶۰ خانوار تحت

 حمایت کمیته امداد اصفهان 

کسب رتبه برتر دانشگاه کاشان 
در نظام تایمز ۲۰۲۲ 

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:

درخشش عشایر در حفاظت از کیان کشور همیشگی است
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کربالیی زاده در یک سریال طنز
امیـر کربالیـی زاده، کمدیـن، 
بـه جمـع بازیگـران سـریال طنز 

“خوشـنام” پیوسـت. 
این مجموعه طنز بـه کارگردانی 
علیرضا نجـف زاده و تهیـه کنندگی احمـد زالی در 
حال تولیـد بـرای پخش از شـبکه یک سیماسـت. 
گـروه تولیـد هـم اکنـون در شـهرک غـرب تهـران 
مشـغول تصویربـرداری سـکانس های خارجـی 

داسـتان هسـتند.
علیرضـا نجـف زاده، کارگـردان “خوشـنام” درباره 
نقشـی که امیـر کربالیـی زاده در این سـریال بازی 
می کند توضیح داد: ماشـال )امیر کربالیـی زاده( 
کاراکتـر پیچیـده سـریال “خوشـنام” اسـت کـه از 
جایی با شهرام )هومن حاجی عبداللهی)برخورد 
می کنـد و مسـیر زندگـی اش تغییـر می کنـد. در 
خالصـه معرفی ایـن شـخصیت آمـده اسـت: ای 
صنم جز تو کسـی قلب مـرا پـاره نکرد، ایـن چنین 

رانـده و بیچـاره و آواره نکرد.
احمـد زالـی، تهیـه کننده ایـن سـریال هـم گفت: 
گروه تولید در لوکیشن های خارجی، بیمارستان، 
خیابان جمهوری، شـهرک غرب و.... مشـغول کار 
هسـتند و در ادامـه مجـددا کار تصویـر بـرداری بـه 

خانه شـهرام در میـدان قیام خواهد کشـید.
وی دربـاره زمـان پخـش سـریال “خوشـنام” اعالم 
کـرد: مـا در آرامـش کامـل و بـا تمرکـز مشـغول 
تصویربرداری هسـتیم. مدیران شـبکه یک و آقای 
الماسـی، مدیر فیلم و سـریال شـبکه دربـاره زمان 
پخـش تصمیـم گیـری نهایـی را خواهنـد کـرد. 
درحال حاضـر فیلمنامه درحال نگارش اسـت و بر 
اساس قصه و تغییرات نهایی بازیگران نیز در آینده 

بـه مـا اضافـه خواهند شـد.
سـریال “خوشـنام” محصـول گـروه فیلم و سـریال 
شـبکه یـک سیماسـت. در خالصـه داسـتان این 
سـریال طنـز می خوانیـم: از مکافـات عمـل غافل 

مشـو، گنـدم از گنـدم برویـد جـو ز جو.
حمیـد لوالیـی، هومـن حـاج عبدالهـی، شـهره 
لرسـتانی، سـحر ولدبیگی، فریـده سـپاه منصور، 
فـر،  رجایـی  نیلوفـر  فـر،  جمشـیدی  عبـاس 
محمدرضـا داودنـژاد، مهـرداد ضیایـی، سـاناز 
سـماواتی، الهه جعفری، سـیامک ادیب، سـلمان 
خطی، فرزاد حاتمیان، سید رضا حسینی، پروین 
ملکـی، مهـری آل آقـا از بازیگران ایـن مجموعـه 

طنـز هسـتند.
 لیسـت عوامل اصلی  سـریال “خوشـنام” عبارتند 
از: فیلمنامه اولیه: محسن کیایی، علی کوچکی، 
فیلمنامه نهایی: فهیمـه سـلیمانی، ناظر کیفی: 
محمد صدری، دسـتیار یک کارگردان: امیر سلیم 
خانی،  دسـتیاران: فرهاد فضلی، نگار نجف زاده، 
محمدامیـن سـلیمی راد، منشـی صحنـه: مهدیه 
درگاه نـژاد، عکاس: آرشـا عقیقـی، پیام شـاد پور، 

برنامـه ریـز: فرزیـن فتحـی، دسـتیار برنامـه ریـز: 
فاطمه حسـن لـی، دسـتیار تهیـه کننده: سـعید 
شـجاعی، مدیـر امـور رسـانه: مجتبـی احمـدی، 
مشـاور حقوقـی: سـید کمـال سـجادی، مدیـر 
تولید: حمیدرضا سرپیران، مدیر تدارکات: مجید 
نامنـی، دسـتیار تـدارکات: مصطفـی جعفـری، 
همیار تدارکات: فرزاد گودرزی، ماشالله جودکی، 
حسـین فرهومندنـژاد و محمـد وطـن چـی، مدیر 
تصویربـرداری: سـجاد حیـدری، تصویـر بـردار: 
مصطفـی معمـار، دسـتیار اول تصویـر: سـهیل 
خبـاز زاده، سرپرسـت گـروه تصویربـرداری: 
شمس حسـن نژاد، دسـتیار تصویر: علی کوهی، 
امیرحسـین صالحی، مدیر صدا برداری: فرشـید 
احمـدی، دسـتیار صـدا: مجتبـی خیرآبـادی، 
مسلم عبدالهی، احسـان گودرزی، طراح صحنه: 
حمید شـهیری، دسـتیار یک طراح جاویـد جاوید 

نیـا، مدیر صحنـه: مهـران بهرامی، سرپرسـت تیم 
پیشـرو: وحیـد تهرانـی، دسـتیار صحنـه :سـعید 
یعقوبـی، طـراح لبـاس: زهـره رحمانـی، دسـتیار 
طـراح :سـیما فراهانـی، احمـد سـلیمانی، طراح 
گریـم: شـهرام خلـج، اجـرای گریـم: آقایـان رضـا 
نـادی، اجـرای گریـم خانم هـا: آذیـن دانـش 
وزیری، دسـتیار گریم: سـجاد کریمی، تدوین گر: 
رضـا بهارانگیـز، دسـتیار تدویـن: محمد حسـین 
سـرفرازی، اصالح رنگ: محراب مشـهد بان، صدا 
گذار: مهـدی جمشـیدیان، حمل و نقـل: مهدی 
زحمتکـش، جعفـر نامنـی، فیـروز علـی قربانـی، 
علیرضـا حصارکی، مجیـد قانعی اردکانـی، حمزه 
فرخزادی، محمد جاللی، غالمرضا رودابه،حسن 
دیجـور، احمـد قایم مقامی، سـید سـلیم آراسـته، 
احسـان نامنـی، حسـین شـعبانی نـژاد، رضـا 

نصیـری.

نمایشگاه آثار خط استاد معین 
الکتاب در گالری های نقطه و 
گلستان عمارت سعدی حوزه 
هنری استان اصفهان برپا شد.  در نمایشگاه آثار خط 
استاد معین الکتاب ۵۱ اثر برجسته از این استاد شامل 
خط های شکسته و تعلیق، نستعلیق و سیاه مشق که از 

اوایل دهه ۵۰ شمسی لغایت سال ۸۳ خلق شده اند در 
دو گالری عمارت سعدی برپا شدند.

این نمایشگاه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ تا ۱۲ آبان ماه در 
خیابان استانداری، گذرسعدی، عمارت سعدی، 
گالری های گلستان و نقطه جهت بازدید عموم دایر 
است. در افتتاحیه این نمایشگاه استاد علی شیرازی 

نکاتی در خصوص جایگاه و نقش استاد معین الکتاب 
در خطاطی ایران بیان کرد.

استاد معین الکتاب متولد ۱۳۱۳ در اصفهان و با 
۶۵ سال سابقه ی فعالیت در هنر خوشنویسی، هم 
چنین از مؤسسان، استادان و مشاوران عالی انجمن 

خوشنویسان و شاگرد استادان کاوه و زرین خط بود.

خطاطی یکی از در های ورودی حرم امام رضا )ع(، 
سنگ قبر رودکی در تاجیکستان، یکی از کتیبه های 
حرم حضرت زینب )س( در سوریه و... از جمله آثار 

استاد معین الکتاب است.
وی پس از سال ها خطاطی در سوم مهر ۱۳۸۸ دار 

فانی را وداع گفت.

افتتاح نمایشگاه استاد معین الکتاب در اصفهان 

فیلم و 
سریال

نمایشگاه

برنامه تلویزیونی »ایست گاه« با اجرای سید 
جواد هاشمی و حسین رفیعی به روی آنتن شبکه 
نسیم رفت. این برنامه تلفیقی از دو سبک برنامه 
سازی واقع نما و نمایشی است که در محله ای 
به نام "نسیم آباد" اتفاق می افتد و به ریشه یابی 
کنش های فردی و اجتماعی مانند خشم، تندخویی 
و عصبانیت های آنی و کنترل نشده و همچنین 
شادی و نشاط می پردازد. برنامه »ایست گاه« با 
شعار »محلی برای درنگ و تامل«، نگاهی طنزآمیز 
به ماجرهای اتفاق افتاده در محله نسیم آباد دارد و 
در بخش های مختلفی از این محله داستان های 
متنوعی را به نمایش می گذارد.  فریدالدین نیکجو 
کارگردان و تهیه کننده برنامه تلویزیونی »ایست گاه« 
درباره پیش تولید این برنامه و همچنین پخش آن 
از شبکه نسیم گفت: باتوجه به اتفاقات به وجود 
آمده در جامعه - مسائل اقتصادی، اجتماعی 
و همه گیری کرونا- و باتوجه به موضوع خشم و 
عصبانیت های آنی، پژوهش و تحقیقات میدانی 
انجام شد و دقیقا از همین مباحث به طرحی برای 
ساخت یک برنامه که هم ساختار واقع گرا داشته 
باشد و هم اینکه به صورت یک نمایش طنز، موقعیت 
همه ما را در شرایط خشم و عصبانیت غیرعادی، 
ناراضی و خسته به تصویر بکشد و نقد موقعیت کند. 
وی ادامه داد:کارهای مطالعاتی و پژوهشی این 
برنامه تقریبا از ۲ سال گذشته آغاز شد و جلسات 
متعدد،تحقیق، گفتگو و آسیب شناسی تجربی 
و علمی انجام شد.کارشناسان و صاحب نظران 
مختلفی در حوزه های روانشناسی، قضایی، جامعه 
شناسی و پزشکی در پرداخت و قوام این طرح ما را 

همراهی کردند.
و  متنوع  بخش های  درباره  همچنین  نیکجو 
جدید این برنامه تصریح کرد: برنامه ایست گاه در بین 

برنامه هایی که تا به امروز در تلویزیون تولید شده اند، 
ساختار جدید و متفاوتی دارد. همه داستان ها  و 
اتفاقات این برنامه در محله نسیم آباد جریان دارد 
و این محله نیز شامل بخش های مختلفی است که 

در هر شهر و محله ای ما به ازای بیرونی دارد. 
این برنامه ساز باسابقه صداوسیما عنوان کرد: 
اولویت ما این است که در این برنامه مخاطبان همراه 
با خنده و نشاطی که از اجرای نمایش ها کسب 
می کنند، در مورد رفتارهای اهالی این محله نیز 
دقیق شوند و با اندکی تامل و درنگ در زندگی و رفتار 
روزانه خود نیز واکاوی و تجزیه و تحلیل مختصری 

داشته باشند. 
وی در پایان افزود: تالش کردیم در این دوران شیوع 
بیماری منحوس کرونا که تاثیرات زیادی در رفتار و 
سبک زندگی ما داشته است، لحظات شادی را برای 
خانوداه های ایرانی رقم بزنیم و بتوانیم حال خوبی را 

به مخاطبان خودمان انتقال دهیم. 
گفتنی است این برنامه روزهای چهارشنبه، پنج 
شنبه، جمعه هر هفته از شبکه نسیم پخش خواهد 

شد.
     عوامل برنامه ایست گاه عبارتند از: 

تهیه کننده: فریدالدین نیکجو
کارگردان: فریدالدین نیکجو، سید مجید پرهیز

بازیگران: مریم سعادت، عطیه غبیشاوی، سید 
جواد هاشمی، حسین رفیعی، خسرو احمدی، 
مرتضی  طاهرخانی،  محمد  عرب،  حمید 
اسماعیلی،آرزو صراف رضائی، شبنم عقیلی 
نیاکی، مهرآفاق جودکی، دالرام فرهناک، غزاله 
محمد گنجی،الهام سلیمی، ملیکا پرهیز، زهرا 
خلجی، فروزان پروانی، زهرا حسینی، پیمان 
آزاد، هادی موسوی، علیرضا هاشمی، سجاد 

اکبرزاده.

»ایستگاه« به آنتن شبکه نسیم رسید 

خبر

سومین دوره مســابقات رایانه ای معلوالن و 
جانبازان در اصفهان برگزارشد.

رییــس کمیته بازی هــای رایانه ای اســتان 
اصفهان گفت: برای به وجود آمدن شــور و 
نشــاط در میان جانبازان تا کنون ســه دوره 
مســابقات رایانه ای برگــزار که با اســتقبال 

معلوالن و جانبازان روبرو شده است.
مهدی کاظمی افزود: در این دوره از مسابقات 
در دو نوبت بانوان و آقایــان ۴۰ نفر به رقابت 

پرداختند.

رمان »عشق خاموش« نوشته لیال عبدی 
توسط نشر آداش به چاپ پنجم رسید.

رمان »عشق خاموش« نوشته لیال عبدی 
به تازگی توسط نشر آداش به چاپ پنجم 
رســیده اســت. این کتــاب، اولین رمان 
عبدی اســت که براســاس مســتندات 
واقعی نوشته شده و موضوعی عاشقانه و 
معمایی دارد. داستان »عشق خاموش« 
در کوچه باغ های قدیم تهران جریان دارد 
و شــخصیت اصلی آن، دریــا زن جوانی 
است که با زیبایی بی نظیر خود، تنها فرد 

حاضر در صحنه قتل همسرش است.
دریــا کــه از مــرگ همســرش در بهت و 
حیرت فــرو رفته، بــرای پیداکــردن رد و 
نشــان قاتل بــه روزهای گذشــته و خانه 
قدیمی مادربزرگ و پدربزرگ خود ســفر 
می کند تا نشــانه ای پیدا کند. این سفر با 
همراهی کســی انجام می شود که عشق 
خامــوش دریا را در ســینه خــود مخفی 

کرده و...
چــاپ پنجم این کتــاب بــا ۴۸۸ صفحه 
و قیمت ۱۴۸ هــزار تومان عرضه شــده 

است.

خبر

کتاب

برگزاری سومین دوره مسابقات 
رایانه ای معلوالن و جانبازان 

در اصفهان 

توسط نشر آداش؛
»عشق خاموش« 
چاپ پنجمی شد

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۲۰۸، 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 
۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۲۸۸۳ مربوط به تقاضای آقای/خانم زهرا رجبی 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 ۱۵۸۱۷ 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 زهرا رجبی به شناسنامه شماره ۲۱۰۹ کدملی ۱۱۴۰۲۱۶۶۴۳ صادره 
فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۰۱/۲۴ مترمربع پالک شماره ۵۷۸ 
فرعی از ۱۵۷ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ 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: ۱۴۰۰/۰۷/۲۵، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله 

یزدانی – ۱۱۹۹۴۰۱ / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره: ۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۰۶۰۱۱۲۵۱، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۶، برابر آرا صادره هیات های اول 
و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی منطقه ۱۴ اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود. درصورتیکه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل، تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ۱( آقای/

خانم رجبعلی عروجی خوزانی به شناسنامه شماره ۸۷ کدملی ۱۱۴۱۴۴۲۵۲۳ صادره فرزند 
قدیرعلی نسبت به ۱ دانگ یکباب خانه مساحت ۲۵۴.۸۵ مترمربع پالک شماره ۳۰۴ فرعی 
از ۸۲ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ۱۰۰۲۰۶ مورخ 
۸۹/۰۷/۱۴ و سند ۲۴۱۲۶ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس، ۲( آقای/خانم ربابه 
شجاعی خوزانی به شناسنامه شماره ۱۲۵ کدملی ۱۱۴۱۵۰۰۸۳۳ صادره فرزند رضا نسبت به 
۱ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۵۴.۸۵ مترمربع پالک شماره ۳۰۴ فرعی 
از ۸۲ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ۱۰۰۲۰۶ مورخ 
۸۹/۰۷/۱۴ و سند ۲۴۱۲۶ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس، ۳( آقای/خانم مرتضی 
عروجی به شناسنامه شماره ۱۱۳۰۱۶۱۷۵۷ کدملی ۱۱۳۰۱۶۱۷۵۷ صادره فرزند رجبعلی 
نسبت به ۱ دانگ از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۵۴.۸۵ مترمربع پالک شماره ۳۰۴ 
فرعی از ۸۲ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ۱۰۰۲۰۶ 
مورخ ۸۹/۰۷/۱۴ و سند ۲۴۱۲۶ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس، ۴( آقای/خانم 
سمیرا رجایی خوزانی به شناسنامه شماره ۱۱۳۰۲۶۳۶۱۴ کدملی ۱۱۳۰۲۶۳۶۱۴ صادره 
فرزند مانده علی نسبت به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۵۴.۸۵ مترمربع 
پالک شماره ۳۰۴ فرعی از ۸۲ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند ۱۰۰۲۰۶ مورخ ۸۹/۰۷/۱۴ و سند ۲۴۱۲۶ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۱۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - رییس اداره 
ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۱۹۹۶۷۴ / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۳۰۰۱۰۹۹۶، چون آقای محمد موسوی فرزند عبداله بموجب درخواست 
وارده به شماره ۱۴۰۰۲۱۷۱۶۶۸۴، ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ و باستناد دو برگ استشهاد محلی که هویت 
و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
شماره ۱۴۵۱ واقع در قطعه ۲  نجف آباد بخش ۱۱ ثبت اصفهان که درصفحه ۵۱۸ دفتر ۴۵۶ امالک 
بنام نامبرده  ذیل ثبت شماره ۱۰۸۹۶۲ و سند چاپی شماره ۳۱۴۳۱۲ الف/۸۰ ثبت و سند صادر 
و تسلیم گردیده بعد بموجب سند انتقال قطعی شماره دفترخانه نجف آباد به نامبرده انتقال یافته و 
معامله دیگری هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایی مفقود شده 
است. چون درخواست صدورالمثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 
۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیراز آنچه در این 
آگهی ذکرشده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا 
درصورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشار ۱۴۰۰/۰۷/۲۵، - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک نجف آباد ازطرف محسن نساج نجف آبادی - ۱۲۰۵۷۴۴ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۶۹۲، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰، 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 
۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۲۵۹۴ مربوط به تقاضای آقای/خانم کاظم هوازاده جوآبادی 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 شهرداری 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 کاظم هوازاده جوآبادی به شناسنامه شماره 
۱۳۰۴ کدملی ۱۲۹۳۱۳۹۴۳۲ صادره فرزند مرتضی نسبت به سه دانگ یکباب زمین دارای 
اعیانی به مساحت ۱۹۳/۵۰ 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 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: ۱۴۰۰/۰۷/۲۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ - رییس 

اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۰۶۹۵۹ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۶۹۶، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰، 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 
۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۲۵۹۵ مربوط به تقاضای آقای/خانم پیمانه آقاجانی جلفائی 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 شهرداری خمینی شهر 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 پیمانه آقاجانی جلفائی به 
شناسنامه شماره ۱۲۷۱۰۴۴۷۵۷ کدملی ۱۲۷۱۰۴۴۷۵۷ صادره فرزند علیرضا نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت ۱۹۳/۵۰ 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 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: ۱۴۰۰/۰۷/۲۵، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله 

یزدانی – ۱۲۰۶۹۸۵ / م الف

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۷۳۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ هیات یک آقای مهرداد 
جابری دورکی به شناسنامه شماره ۳۰۹۱ کدمی ۱۷۵۳۷۶۶۱۴۱ صادره اهواز فرزند مرادقلی 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۶۸/۹۶ مترمربع از پالک ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در 
اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۲۵، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – 

۱۲۰۷۵۵۴ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۷۰۴، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۱، رای هیات: باتوجه به 
تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ۵۵ دفتر ۴۴ 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 مسعود نامور محمدی به 
شناسنامه شماره ۲۷ کدملی ۱۲۹۱۱۳۷۰۳۳ صادره فرزند عزت اله نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۷۹/۱۳ مترمربع پالک شماره ۱۷۲۴ فرعی از ۹۹ اصلی 
واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر 
می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه 
۵۵ دفتر ۴۴ 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 کبری 
جوانمرد جوآبادی به شناسنامه شماره ۵۰۲۱۹ کدملی ۱۲۸۰۳۹۲۳۳۹ صادره فرزند نوراله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۷۹/۱۳ مترمربع پالک شماره 
۱۷۲۴ فرعی از ۹۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای 
خود را با حدود ذیل صادر می نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۲۵، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – 

۱۲۰۷۱۷۰ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۷۰۳، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۱، رای هیات: باتوجه به تقاضانامه 
ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ۵۵ دفتر ۴۴ 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 زهرا حیدری کردآبادی به شناسنامه شماره ۳۹۰ کدملی 
۱۲۹۱۵۵۵۹۷۸ صادره فرزند غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت ۱۰۸/۱۱ مترمربع پالک شماره ۱۷۲۴ فرعی از ۹۹ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. رای هیات: باتوجه به 
تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ۵۵ دفتر ۴۴ 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 مصطفی نامور محمدی به شناسنامه شماره ۵۸۴۳ 
کدملی ۱۲۹۱۹۸۹۵۸۷ صادره فرزند عزت الله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت ۱۰۸/۱۱ مترمربع پالک شماره ۱۷۲۴ فرعی از ۹۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. تاریخ انتشار نوبت 
اول: ۱۴۰۰/۰۷/۲۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۰۷۱۳۳ / م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه شماره پالک ثبتی ۴۰۵۱ فرعی مجزی شده از 
۱۰۳۹۳ اصلی واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق رای شماره ۳۹۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ 
به نام مجید خیری حبیب آبادی فرزند حسن صادره از هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک 
منطقه شرق اصفهان ششدانگ صادر گردیده و باتوجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک ۱۰۳۹۳ 
واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان قانونی نبوده است اینک بنابه دستور قسمت اخیر از ماده ۱۵ قانون 
ثبت و برطبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ 
ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق ماده ۸۶ آیین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی 
خود را به این منطقه ثبتی ارایه نماید درغیراینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید. سپس 
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار 
آگهی: ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ – مهدی صادقی رییس ثبت منطقه شرق اصفهان – ۱۲۰۸۱۴۴ / م الف

آگهی
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چهار تیرانداز اصفهانی در رشته تپانچه به اردوی 
تیم ملی تیراندازی دعوت شدند.

بــه گــزارش فدراســیون تیرانــدازی، گلنوش 
سبقت اللهی، مهسا نیک نفس، شیدا انتشاری 
و شایان تمدن از اصفهان به همراه ورزشکارانی از 

سراسر کشوردر این اردو حضور دارند.
تمرینات تیم ملی تیراندازی از ۲۴ مهر در سالن 
۸۰ خط مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.

این اردو براساس رده بندی کشوری برای حضور 
در رقابت های آسیایی ۲۰۲۲ برپا خواهد شد.

گلپایگان میزبان اردوی آماده سـازی تیم ملی 
فوتبال پسـران زیر ۱۵ سال شد.

بـر اسـاس اعـالم فدراسـیون فوتبـال، اردوی 
آمـاده سـازی تیـم ملـی فوتبـال زیـر ۱۵ سـال 
از ۳۰ مهرمـاه بـه مـدت ۷ روز در شهرسـتان 

گلپایـگان برگـزار می شـود.
سـرمربیگری این تیـم بـر عهـده وحیـد امیری 

اسـت.
بازیکنان تیم زیر ۱۵ سـال خود را بـرای حضور 
در تورنمنت کافا تاجیکسـتان آمـاده می کنند.

خبرخبر
برترین های تیراندازی اصفهان 

در اردوی تیم ملی 
گلپایگان، میزبان اردوی آماده سازی 

تیم ملی فوتبال پسران 

گل ایران به کره اتفاقی بود
یک کارشناس فوتبال:  

یک کارشناس فوتبال می گوید گل 
علیرضا جهانبخش به کره جنوبی 

اتفاقی به ثمر رسید. 
فرشــاد فالحت زاده درباره دیدار ایــران و کره جنوبی 
که با تساوی یک بر یک خاتمه یافت و انتقاداتی را هم 
به دنبال داشــت، گفت: من فکر می کنم اسکوچیچ 
کار بزرگی انجام داده اســت. در این مدت ۱۰ پیروزی 
متوالی داشتیم و در بازی با کره جنوبی که از مدعیان 
است، به تساوی رسیدیم. دیدار با ایران برای کره ای ها 
حیثیتی شده و آن ها به خاطر باخت های گذشته با ما 

کری کری دارند.
این کارشناس فوتبال درباره عملکرد تیم ملی در این 
دیدار اظهار کرد: عملکرد تیم ملــی قابل قبول بوده 
است. نمی توانیم بگوییم کادرفنی زحمت نکشیده 
است. با حضور رئیس فدراسیون فوتبال و اسکوچیچ 
اتفاقاتی خوبی راه داد. در کل راضی هستم. در همین 
بازی اگر اســکوچیچ زودتر تعویض هایــش را انجام 
می داد، شرایط خیلی بهتری هم رقم می خورد. قایدی 
زودتر وارد زمین می شد که فرصتی نداشت. اگر علی 
قلی زاده را بیرون نمی کشیدیم شرایط ما هجومی تر 
باقی می ماند. این ها نظرات شــخصی اســت و نظر 
سرمربی ارجحیت دارد. در کل نتیجه خوبی جلوی 
کره جنوبی گرفتیم. دو بار توپ به دیرک دروازه رقیب 
خورد و چند موقعیت هم به تیم حریف دادیم. در این 
بازی دفاع راســت ما ناهماهنگ بــود و در هنگام گل 
سون هیونگ مین، خط آفســاید را پر کرده بود. فکر 
می کنم تفکرات اســکوچیچ خوب بود و تا االن خوب 

کار کرده است.
وی درباره انتقادها به نمایش تیم ملی جلوی امارات نیز 
یادآور شد: وقتی هشت تا ۹ بازی را با یک ترکیب بازی 
می کنید، مربیان حریف هم به شناخت خوبی می رسند 
و به اصطالح کار سخت می شود. بازی با امارات بچه ها 
خوب نبودند اما امتیاز الزم را گرفتند. مربی کره هم ایران 

را خوب آنالیز کرده بود. به نظرم گلــی که به کره زدیم 
اتفاقی بود و به طور اتفاقی به گل رســیدیم. این گل 
حاصل اشــتباه دروازه بان در خروج از دروازه بود. سه 
مدافع کره هم فکر می کردند توپ به اوت خواهد رفت 

و سر خود را دزدیدند.
فالحت زاده تاکید کرد: سخت است که هم زیبا بازی 
کنیم و هم امتیاز بگیریــم. وقتی شــرایط نزدیک به 
هم می شــود و مربیان آنالیز می کنند، باید به دنبال 
گرفتن امتیاز بازیم. باالخره آن ها تیم توانمندی بودند 
و بازیکنان شان در اروپا بازی می کنند. کره همیشه تیم 

خوبی مقابل ما بود.

این مربی فوتبال درباره بازی نرسیدن به سامان قدوس 
در بازی های اخیر که با انتقاد این مهاجم همراه شده 
است گفت: قدوس همیشه تاثیرگذار بوده است. فکر 
می کنم شاید اسکوچیچ حواسش نبود و دستیارهایش 
باید به یادآوری می کردند که از قدوس استفاده کند. 
تعویض قایدی هم در فاصله دو دقیقه به پایان بازی، 

بیشتر وقت کشی بود.
وی درباره ترکیب یک نواخت تیــم ملی در بازی های 
گذشته گفت: معموال مربیان وقتی نتیجه می گیرند، 
دست به ترکیب نمی زنند و این موضوع در تیم ملی دیده 
می شود. باید به نیمکت تیم هم توجه داشته باشیم. اگر 

بازیکن بازی نکند، مطمئنا افت خواهد کرد. قدوس 
بازیکن بزرگی اســت و در سطح باالیی بازی می کند. 
مطمئنا قدوس از این داســتان ناراحت شــده است. 

امیدوارم اگر مشکالتی وجود دارد، برطرف شود.
این مربی فوتبال درباره نبــود کمک داور ویدیویی 
در این مسابقه و نادیده گرفتن خطای پنالتی مدافع 
کره روی طارمی گفت: فکر می کنم برخورد بازیکن 
کره بــا طارمی خطا بود. همه گفتنــد پنالتی بود. 
واقعا چرا داور این صحنه را پنالتی نگرفت؟ حضور 
تماشاگران در این بازی می توانست داور را مجاب به 

گرفتن پنالتی کند.

خبر

بازیکن تیــم والیبال ســپاهان 
گفت: حدود ســه ســال در تیم 
بانک ســرمایه بودم که حاضرم 
همه چیز به عقب برگردد و با همــان مبلغ قرارداد 
ببندم. متأسفانه در کشور ما مبلغ قراردادها تغییری 
نکرده ولی تورم بیشتر شــده است، والیبال از نظر 

قراردادی ضرر کرده است و پیشرفتی نداشتیم.
علیرضا مباشری در رابطه با مسابقات چهارجانبه 
والیبال یادبود شــهید علی لندی نوجوان فداکار 
اظهار کرد: چند ماه است که تمرین می کنیم، در 
اوایل تمرینات برخی بازیکنان مصدومیت داشتند 
که به مرور زمان به تیم اضافه شدند؛ نیاز به چند بازی 
تدارکاتی خوب داشتیم که در تهران سه بازی انجام 
دادیم و در اصفهان سه تیم دیگر را دعوت کردیم تا 

مسابقه چهارجانبه برگزار کنیم.

وی ادامه داد: در رقابت های چهارجانبه انتظار این 
عملکرد خوب را از تیم ها نداشتم زیرا سال گذشته 
ضعف داشتند اما برای امســال تیم خود را تقویت 
کردند. لیــگ ســختی پیــش رو داریــم، انتظار 

تماشاگران از والیبال اصفهان زیاد است و امیدوارم 
موفق ظاهر شــویم. سال گذشته شــرایط خوبی 
نداشتیم و آســیب دیدگی یکی از بازیکنان به تیم 

لطمه زد.

بازیکن تیم والیبال سپاهان با بیان اینکه بازیکنان 
جوان در کنار بازیکنان بزرگ تجربه کسب می کنند، 
تصریح کرد: ســپاهان ترکیبی از بازیکنان جوان 
و با تجربه است که ســرمربی تیم از همه بازیکنان 
استفاده می کند، زمانی که تیم در شرایط سخت 
باشد بازیکنان با تجربه را به زمین می فرستد و وقتی 
اختالف امتیاز داشته باشیم جوانان را بازی می دهد 

تا تجربه کسب کنند.
مباشــری در خصــوص مبلــغ قراردادهای لیگ 
والیبال، خاطر نشــان کرد: حدود سه سال در تیم 
بانک سرمایه بودم؛ حاضرم همه چیز به عقب برگردد 
و من با همان مبلغ قرارداد ببندم. متأسفانه در کشور 
ما مبلغ قراردادها تغییری نکرده ولی تورم بیشتر 
شده اســت. به نظرم والیبال از نظر قراردادی ضرر 

کرده است و پیشرفتی نداشتیم.

 بازیکن تیم والیبال سپاهان:   

در مبلغ قراردادهای والیبال پیشرفتی نداشتیم

خبر

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشــان گفت: 
اســالم روی ورزش و سالمت جسم تأکید دارد 
و ورزش مقدمه ای برای سالمت و نیرو گرفتن و 

خدمت به جامعه است.
آیت الله سلیمانی در مراسم تجلیل از کوهنورد 
۲۱ ساله کاشانی که به قله ۸۱۶۳ متری ماناسلو 
در نپال صعود کرده بود عشق به طبیعت را عشق 
به زندگی دانســت و افزود: کوهنوردی عشق 
به طبیعت است و عشــق به طبیعت ورزش ما 

نیست، باور ماست. 
معین عباسی کوهنورد کاشانی نیز گفت: از دو 
سال و نیم پیش فتح قله های برون مرزی را شروع 
و ۵۲ مرتبه به جهت های مختلــف قله دماوند 

صعود کرده ام.
محمــد جوادســالمیان رئیــس اداره ورزش 

وجوانان کاشان هم گفت: هم اکنون ۱۰ باشگاه 
کوهنوردی در قالب بیش از یکهزار نفر سازمان 
یافته در زمینه آموزش وساماندهی کوهنوردان 

فعالیت می کنند.
معین عباسی جوانترین صعودکننده کشور به 

هشتمین قله مرتفع دنیا هم لقب گرفته است.

ششمین دوره مسابقات فوتســال قهرمانی 
نوجوانان منطقه مرکز کشــور در کاشــان به 
میزبانی خیریه آبشار عاطفه های فین کاشان 

آغاز شد.

مسئول بر گزاری این مسابقات گفت: در این 
مســابقات ۲۵۰ جوان و نوجوان در قالب ۱۷ 
تیم از اســتان های چهارمحــال و بختیاری، 
تهران، قزوین، مرکزی، اصفهــان، همدان و 
کرمان به میزبانی خیریه ابشار عاطفه های فین 

کاشان رقابت می کنند. 
رسول فالحیان افزود : این ورزشکاران در سه 
گروه چهار تیمی و یک گروه سه تیمی تا شنبه 

به مصاف هم می روند.
دو تیم برتر این مسابقات در دوره های سنی به 
مسابقات کشور که در اسفند در مشهد بر گزار 

می شوند راه می یابند.

تیم کاشــان به مقام نخســت رقابت هــای گلبال 
نابینایان و کم بینایان اصفهان که به مناسبت روز 

عصای سفید برگزار شد دست یافت. 
مســابقات ورزشــی نابینایان و کم بینایان استان 
اصفهان با عنوان "جام مهر" در سه رشته گلبال، 

دوومیدانی و شطرنج آغاز شد.
این رقابت ها بــا مشــارکت این هیــات، معاونت 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
و اداره کل بهزیســتی اســتان  تا ۲۹ مهر امسال 

برگزار می شود.
رقابت های جام مهر با رشته گلبال آقایان در سالن 
شهید فیاض بخش بهزیســتی اصفهان پیگیری 

شد.
در این مسابقات تیم کاشان بر سکوی اول ایستاد و 
تیم های اصفهان )الف( و اصفهان )ب( نیز به ترتیب 

عناوین دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
تیم شهرداری اصفهان و جانبازان نیز در رده های 

چهارم و پنجم قرار گرفتند.
در این مسابقات پنج تیم شــامل تیم های )الف( و 
)ب( بهزیستی اصفهان، شــهرداری، جانبازان و 

کاشان حضور داشتند.
۹ داور نیز این بازی ها را قضاوت کردند.

حدود ۴۰۰ ورزشــکار زن و مرد  نابینا و کم بینا در 
رشته های گلبال، شــطرنج، جودو، دوومیدانی، 
پاورلیفتینگ و شــنا در اســتان اصفهان فعالیت 

دارند.

تیم های فوتســال نوجوانان گیتی پســند 
اصفهــان و فــردوس قــم در آخریــن روز از 
رقابت هــای لیگ برتــر فوتســال نوجوانان 
کشــور با شکســت رقبای هم گروهی خود 

راهی مرحله نیمه نهایی شدند. 
لیگ برتر فوتسال نوجوانان کشور با حضور 
۱۲ تیم در ۲ گروه ۶ تیمی از ۱۹ مهر تاامروز 
جمعه در شهرهای شاهرود و زابل برگزار شد.  
مسابقات گروه نخســت لیگ برتر فوتسال 
نوجوانان پسر کشور با حضور تیم های گیتی 
پسند اصفهان، چیپس کامل مشهد، نیکتا 
چوب سبزوار، فردوس قم، شهرداری ساوه و 
آراد شاهرود در سالن شهید اکبری شاهرود 

برگزار شد.
گیتــی پســند اصفهــان در آخریــن روز از 
رقابت ها با نتیجه ســه بــر ۲ چیپس کامل 
مشــهد را شکســت داد، فــردوس قــم هم 
توانست با نتیجه ۶ بر ۳ نیکتا چوب سبزوار 
را مغلوب کند و شهرداری ساوه نیز با نتیجه 

سه بر یک از سد آراد شاهرود عبور کرد.
گیتی پسند اصفهان در پایان این رقابت ها با 
کسب ۱۲ امتیاز از چهار پیروزی و یک باخت 
و با ۲۰ گل زده و ۱۲ گل خورده در این گروه 

صدر نشین شد.
فردوس قم نیز با کسب ۱۰ امتیاز از سه برد، 

یک مســاوی و یک باخت و بــا ۱۶ گل زده 
و ۱۱ گل خــورده در رده دوم جــای گرفت، 
شهرداری ساوه با کسب ۹ امتیاز از سه برد و 
۲ باخت و همچنین با ۱۰ گل زده و ۱۱ گل 

خورده در جایگاه سوم قرار گرفت.
نیکتا چوب سبزوار هم با کسب هفت امتیاز 
از ۲ برد، یک مســاوی و ۲ باخت و با ۱۵ گل 
زده و ۱۶ گل خورده به جایگاه چهارم دست 
یافت، چیپس کامل مشــهد با کسب چهار 
امتیاز از یک برد، یک تســاوی و سه باخت و 
با هفت گل زده و ۹ گل خورده در رده پنجم 
گروه قرار گرفت و آراد شــاهرود هم با کسب 
یک امتیاز از یک مساوی و چهار باخت با ۱۰ 
گل زده و ۱۹ گل خورده در جایگاه ششــم 

جای گرفت.
تیم های گیتی پسند اصفهان و فردوس قم 
از گروه یک به مرحله بعــد صعود کردند که 
باید با ۲ تیم از گروه ۲ برای کسب قهرمانی 

رقابت کنند.
در ایــن دوره از مســابقات که بــه میزبانی 
شــاهرود برگزار شد، هشــت داور از سراسر 

کشور رقابت ها را قضاوت کردند.
بهمن ماه سال گذشته هم شاهرود میزبان 
مســابقات لیگ برتر فوتســال در رده سنی 

نوجوانان کشور بود.

تجلیل از کوهنورد کاشانی که از کمر کوه باال رفت 

خبر

به میزبانی خیریه آبشار عاطفه های فین کاشان:

آغاز مسابقات فوتسال قهرمانی نوجوانان منطقه مرکز کشور 

کاشان قهرمان مسابقات گلبال نابینایان 
و کم بینایان اصفهان شد

نمایندگان اصفهان و قم راهی مرحله نهایی لیگ برتر
 فوتسال نوجوانان شدند

خبر

رئیس هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن 
گفت: حدادی فر کتبــا اعالم کرده در 
دیدار با ســپاهان که هفته چهارم لیگ 
برگزار می شــود قصــد خداحافظی از 
دنیای فوتبــال را دارد و مــا نیز در حال 

انجام روند اداری آن هستیم.
مرتضــی یزدخواســتی در گفــت و گو 
با  ایمنــا در خصوص حواشــی مربوط 
بــه خداحافظی قاســم حــدادی فر از 
باشگاه ذوب آهن اظهار کرد: نمی دانم 
چرا این موضوع آنقدر از سوی رسانه ها 
و برخی هــواداران عجیــب جلوه داده 
شده اســت! توافقی را با آقای حدادی 
فر انجام داده ایم و ایــن توافق در حال 
انجام است. اینکه به این مسئله زیاد از 
حد دامن زده می شود جای سوال دارد.
وی ادامه داد: حتی پستی که از سوی 
صفحه رسمی قاسم حدادی فر منتشر 
شــده طبق توافــق کاپیتان باســابقه 
باشــگاه ذوب آهن و ما بوده اســت. در 
واقع نه اختالفی بین ما و قاســم وجود 
دارد و نه حاشــیه خاصــی پیش آمده، 
اما یک عده از ماجرا بی خبر هســتند و 
حواشی گوناگونی برای تیم در آستانه 

لیگ برتر ایجاد می کنند.
رئیس هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن، 
تصریح کرد: دلیل اینکه هنوز باشــگاه 
ذوب آهــن در خصوص ایــن حواشــی 
موضع گیری نکرده این است که ما قصد 
داشتیم روز اداری شنبه در این خصوص 
بیانیه رسمی داشته باشیم و اعالم کنیم 
که هیچ اختالفی بین قاســم و باشگاه 

ذوب آهن وجود ندارد.
یزدخواســتی ادامــه داد: ایــن را باید 
دوباره اعالم کنــم، همانطور که قبل تر 
نیــز در برنامــه تلویزیونی اعــالم کردم 
توافقاتــی با حــدادی فر داشــته ایم و 
انشــاالله روز شــنبه نتایــج آن را اعالم 

می کنیم.
وی افــزود: نتیجه ایــن توافق شــامل 
درخواســت قاســم حدادی فــر برای 
خداحافظی از فوتبال بوده اســت. این 
یعنی حــدادی فر کتبا اعــالم کرده در 
دیدار با ســپاهان که هفته چهارم لیگ 
برگزار می شــود قصــد خداحافظی از 
دنیــای فوتبــال را دارد. ما نیــز پس از 
دریافت این درخواست، کارهای اداری 
آن را بــا ســازمان لیگ انجــام داده ایم 
و البتــه بخــش دیگــری از آن باقــی 
مانده اســت و منتظر جواب ســازمان 
لیگ فوتبال کشــور هســتیم. در واقع 
بعــد از خداحافظــی قاســم نیــز او در 
مجموعه ذوب آهن خواهــد بود و هیچ 
خداحافظی و ترک باشــگاه از سوی او 

نداریم.
رئیس هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن 
اظهار کرد: نسل در نسل قاسم حدادی 
فر در باشگاه ذوب آهن بوده اند. حتی 
پدر او کارمند کارخانــه ذوب آهن بوده 
و او نیــز مدت هاســت برای باشــگاه و 
تیــم ذوب آهــن زحمت کشــیده و این 
خداحافظی به معنی رفتن او از باشگاه 
نیست. این در حالی است که مشخص 
نیست چرا عده ای حواشی مختلفی را 
پیرامون تیم، حدادی فر و باشگاه ایجاد 
می کنند. آدم هایی که در گذشته علیه 
قاســم حدادی فر صحبــت می کردند 
حــاال کورکورانه حامی او شــده اند، در 
حالی که خبر ندارند اصل ماجرا چگونه 

است.
وی در خصــوص آغاز مســابقات لیگ 
برتر و لزوم حفظ آرامش باشــگاه و تیم 
ذوب آهن خاطرنشــان کرد: این روزها 
نیاز به آرامش داریــم تا بتوانیم با قدرت 
در لیــگ بیســت و یکم حاضر شــویم. 
هواداران واقعــی باشــگاه بدانند یک 
تیم بــرای موفقیت نیاز بــه دور بودن از 
حواشــی دارد. قاســم حــدادی فر در 
باشــگاه خواهد ماند اما طبق توافق او 
با ما قرار اســت بعد از طی شــدن روند 
اداری از فوتبال خداحافظی کند. حتی 
مقدمات خداحافظی کاپیتان با سابقه 
باشگاه ذوب آهن در بازی با سپاهان در 
حال انجام شدن اســت و به زودی همه 

چیز اعالم می شود.

رییس هیئت مدیره باشگاه 
ذوب آهن:

قاسم در بازی با سپاهان از 
فوتبال خداحافظی می کند

مربی تیم ملی کشتی فرنگی 
گفــت: تــداوم موفقیت ایران 
در مســابقات المپیــک و جام 
جهانی نیازمند حمایت مالی و رفع مشــکالت 

اقتصادی است. 
رســول جزینی در مراسم اســتقبال در گلستان 
شــهدای اصفهان در جمع خبرنــگاران افزود: 
حمایت هــای مالی و رفع مشــکالت اقتصادی 
ورزشکاران و مربیان سبب افزایش موفقیت های 
کشــتی گیــران در رویدادهای جهانــی آینده 

خواهد شد. 
وی ادامه داد: رشــته کشــتی به عنــوان ورزش 

اصلی کشــور از جایگاه باالیی برخوردار 
اســت و باید ضمن حمایت و پشتیبانی 
از آن، ایــن مطالبــه را از وزارت ورزش و 

جوانان و فدراسیون پیگیری کرد. 
مربی تیم ملی کشــتی فرنگی  با اشاره 

بــه کســب چهــار مــدال در 
رقابت ها اضافه کرد: در 

مسابقات ایران بوسیله 
یوســفی  علی اکبــر 
فرنگــی کار وزن ۱۳۰ 

نخســتین  کیلوگــرم 
ســنگین وزن  طــالی 

کشتی فرنگی را کسب کرد که در نوع خود 
بی نظیر بود. 

جزینی بــا تاکیــد بــر کار گروهی همه 
اعضا تیــم در موفقیت کشــتی گیران، 
اظهار داشت: تمام ایرانیان با همراهی 
و انرژی مثبت خود در کسب هر یک از 

سکوهای ایران سهیم بودند. 
از  اســتقبال  مراســم 
رسول جزینی مربی 
تیــم ملی کشــتی 
فرنگی  بــا حضور 
 ، ن ا ر شــکا ز ر و

دوستداران ورزش، پیشکســوتان دفاع مقدس 
و ورزش، اعضای باشــگاه فوالد مبارکه سپاهان 
و جامعه کشــتی اســتان در گلســتان شهدای 

اصفهان برگزار شد. 
پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی سال ۲۰۲۱ 
جهان ۱۵ تا ۱۸ مهر در شهر اسلو نروژ برگزارشده 
بود و تیم ملی کشورمان جایگاه دوم را کسب کرد.
رسول جزینی در چند دوره المپیک و رقابت های 
جهانی مربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران بوده 
است. وی در زمان  مسابقات کشتی، سه مدال 
آســیایی در ســال های ۱۹۹۷، ۱۹۹۹ و ۲۰۰۱  

کسب کرده بود.

مربی تیم ملی کشتی فرنگی: 

تداوم موفقیت ایران در مسابقات جهانی نیازمند حمایت مالی است

خبر
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»آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی«

برابر آرا صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 

نمایند. 
۱( رای شماره ۲۳۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات: آقای محمدحسین کیخا به شناسنامه 
شماره ۲۹۸۰ کدملی ۱۲۶۲۱۰۱۴۴۱ فرزند محمدعلی، ششدانگ یکباب کارگاه به 
مساحت ۷۴۷ مترمربع پالک شماره ۳۵ فرعی از ۴ اصلی واقع در عیسی آباد بخش دو 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی علیرضا پورعسگری
۲( رای شماره ۲۳۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات: آقای عبدالحمید جزائری نوش آبادی 
به شناسنامه شماره ۵۰۹ کدملی ۱۲۶۱۹۳۵۴۲۱ فرزند علی اکبر، ششدانگ یکباب 
کارگاه به مساحت ۶۰۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۶۳ فرعی از ۴ اصلی 

واقع در عیسی آباد بخش دو حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
۳( رای شماره ۲۳۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات: آقای صادق بهره دار به شناسنامه 
شماره ۱۵ کدملی ۱۲۶۳۱۴۲۹۵۸ فرزند کرمعلی، ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 
۶۰۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۶۳ فرعی از ۴ اصلی واقع در عیسی آباد 

بخش دو حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
۴( رای شماره ۲۴۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ هیات: آقای ماشااله متولی بیدگلی به 
شناسنامه شماره ۲۰۹ کدملی ۶۱۹۹۵۵۵۴۶۵ فرزند حسین، ششدانگ یکباب گلخانه 
به مساحت ۸۱۳۶.۲۶ مترمربع پالک شماره ۳۴ فرعی از ۵۵ اصلی واقع در مزرعه نو بخش 
دو حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی و ابتیاعی از مالکین رسمی محمد واحدیان و 

احمد ابراهیم آبادی
۵( رای شماره ۲۳۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات: آقای محمد توکلی بیدگلی به 
شناسنامه شماره ۱۵ کدملی ۶۱۹۹۳۷۹۸۴۵ فرزند علی اکبر، ششدانگ یکدرب باغ به 
مساحت ۶۵۹ مترمربع پالک شماره ۸۹ فرعی از ۲ اصلی واقع در ایوب آباد بخش سه حوزه 
ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی و ابتیاعی از مالکین رسمی خاتون توکلی و حسین توکلی

۶( رای شماره ۲۳۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات: آقای علیرضا دانیالی بیدگلی به 
شناسنامه شماره ۱۲۵۰۰۱۴۲۷۱ کدملی ۱۲۵۰۰۱۴۲۷۱ فرزند عباس، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت ۱۲۰.۲۵ مترمربع پالک شماره ۳۲۸۹ فرعی از پالک ۳ اصلی 
واقع در معین آباد بیدگل بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی علی 

مینایی بیدگلی
۷( رای شماره ۲۳۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات: آقای نوراله شاطریان به شناسنامه 
شماره ۱۸۶ کدملی ۶۱۹۹۷۴۱۰۳۱ فرزند ماشااله، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۷۴ 
مترمربع پالک شماره ۳۲۹۰ فرعی مفروز و مجزی از ۱ فرعی از ۳ اصلی واقع در معین آباد 

بیدگل بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی علی مینائی
۸( رای شماره ۲۴۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ هیات: آقای سیدامیرمهدی مؤمنی ثانی 
)با والیت پدرش سیدعلی محمد( به کدملی ۶۱۹۰۳۲۰۰۰۷، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت ۲۴۸.۷۰ مترمربع پالک شماره ۱۰۳۵ فرعی مفروز و مجزی از ۱۰۶ فرعی از 
۶ اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک 

رسمی علی صائبی بیدگلی
۹( رای شماره ۲۳۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ هیات: آقای مرتضی زاهدی به شناسنامه 
شماره ۷۵ کدملی ۶۱۹۹۴۵۶۹۵۵ فرزند حسین خان، ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت ۶۱.۷۵ مترمربع پالک شماره ۹ فرعی مفروز و مجزی از ۲ فرعی از ۱۵۴ اصلی و 
قسمتی از مشاعات تابعه آن واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی 

از مالک رسمی علیمحمد زاهدی
۱۰( رای شماره ۲۳۹۰ و ۲۳۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ هیات: آقای علی شفائی مقدم 

به شناسنامه شماره ۱۵۳ کدملی ۶۱۹۹۴۶۷۶۷۱ فرزند علی اکبر و خانم مهین جوادی 
به شناسنامه شماره ۲۲ کدملی ۶۱۹۹۵۱۹۰۶۱ فرزند جواد )بالمناصفه(، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت ۱۷۸ مترمربع پالک شماره ۸ فرعی از ۲۹۹ اصلی واقع در اماکن 

بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رسمی
۱۱( رای شماره ۲۴۱۰ الی ۲۴۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ هیات: آقای سیدمهدی 
سبحانی بیدگلی کدملی ۶۱۹۹۶۵۶۶۱۱ نسبت به ۳۶ سهم مشاع و خانم زهرا کاوانی 
کدملی ۶۱۹۹۵۱۱۹۴۸ نسبت به ۶ سهم مشاع به انضمام بهای ثمن عرصه و اعیان و 
آقای سیدحسین سبحانی بیدگلی کدملی ۶۱۹۹۹۴۷۷۶۲ نسبت به ۳۶ سهم مشاع 
و آقای سیدعلی سبحانی بیدگلی کدملی ۶۱۹۰۱۴۶۸۲۱ نسبت به۲۰ سهم مشاع و 
خانم فاطمه سادات سبحانی بیدگلی کدملی ۶۱۹۰۲۲۷۹۰۲ نسبت به۱۰ سهم مشاع 
و خانم فاطمه سبحانی بیدگلی کدملی ۶۱۹۹۶۶۵۹۷۱ نسبت به ۱۸ سهم مشاع و خانم 
معصومه سبحانی بیدگلی کدملی ۶۱۹۹۲۲۷۴۳۳ نسبت به۸۱ سهم مشاع و خانم 
نرجس سادات سبحانی بیدگلی کدملی ۶۱۹۹۹۶۵۵۳۱ نسبت به ۱۸ سهم مشاع و 
خانم هاجرسادات سبحانی بیدگلی کدملی ۶۱۹۹۷۰۵۳۱۹ نسبت به ۱۸ سهم مشاع از 
۲۴۳ سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳۷۸ مترمربع پالک شماره ۱۰ فرعی مفروز و 
مجزی از یک إلی۸ فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک ۴۸۷ اصلی واقع در اماکن بخش۳ 

حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رسمی
۱۲( رای شماره ۲۳۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات: خانم معصومه نگاری به شناسنامه 
شماره ۹۱ کدملی ۶۱۹۹۶۳۵۳۲۹ فرزند محمد، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۳۲ 
مترمربع پالک شماره ۱۰ فرعی مفروز و مجزی از قسمتی از مشاعات پالک ۵۸۰ اصلی 
واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی طیبه 

معظمی
۱۳( رای شماره ۲۳۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ هیات: آقای علی شفائی مقدم به شناسنامه 
شماره ۱۵۳ کدملی ۶۱۹۹۴۶۷۶۷۱ فرزند علی اکبر، ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
۹۳ مترمربع پالک شماره ۱۴ فرعی مفروز و مجزی از ۶ فرعی از ۶۷۵ اصلی واقع در اماکن 

بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمی
۱۴( رای شماره ۲۳۹۳ و ۲۳۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ هیات: خانم جمیله سعدآبادی 
آرانی به شناسنامه شماره ۸۳ کدملی ۶۱۹۹۶۰۲۰۷۲ فرزند علی محمد نسبت به 
۱۰۰ سهم مشاع و خانم کبریا سعدآبادی آرانی به شناسنامه شماره ۲۳۰ کدملی 
۶۱۹۹۴۰۷۳۴۲ فرزند آقاگل نسبت به ۱۵۵ سهم مشاع از ۲۵۵ سهم ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت ۲۵۵ مترمربع پالک شماره ۳۴ فرعی مفروز و مجزی از باقیمانده ۲۱ فرعی از 
۲۳۲۲ اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین 

رسمی وراث آقاگل سعدآبادی
۱۵( رای شماره ۲۴۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ هیات: آقای محمد معینی آرانی به 
شناسنامه شماره ۶۷۲۱ کدملی ۶۱۹۹۱۰۷۱۹۵ فرزند محمود، ششدانگ یکباب دکان 
به مساحت ۳۰ مترمربع پالک شماره ۳۱ فرعی مفروز و مجزی از ۲۴ فرعی از ۲۴۶۰ اصلی 
و قسمتی از مشاعات ۲۴۶۰ اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک رسمی زهرا عصاری
۱۶( رای شماره ۲۳۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ هیات: خانم کبری مرنجابیان آرانی به 
شناسنامه شماره ۲۰ کدملی ۶۱۹۹۵۴۷۳۸۱ فرزند رمضانعلی، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت ۱۶۹.۳۱ مترمربع پالک شماره ۹ فرعی مفروز و مجزی از ۱ و ۲ و ۳ و ۶ و ۷ و 
۸ فرعی و قسمتی از ۴ و ۵ فرعی و مشاعات از پالک ۲۵۵۳ اصلی واقع در اماکن بخش 
سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمی و ابتیاعی از مالکین رسمی بتول رزاقیان 

و وراث عباس رزاقیان
۱۷( رای شماره ۲۳۹۶و۲۳۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ هیات: آقای محمد دشتی آرانی 
به شناسنامه شماره ۸۳ کدملی ۶۱۹۹۵۲۲۵۳۲ فرزند حسن و خانم طاهره زارع آرانی به 
شناسنامه شماره ۲۶۴ کدملی ۶۱۹۹۵۲۴۳۴۹ فرزند احمد )بالمناصفه(، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت ۲۸۵.۲۵ مترمربع پالک شماره ۱۰۲۵۱ فرعی مفروز و مجزی از 
۱۱۸۹ فرعی و ۲۶۴۶ فرعی از ۲۶۳۷ اصلی واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبت ملک 

آران و بیدگل. مالکین رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی علی اکبر مؤمن زاده
۱۸( رای شماره ۲۳۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ هیات: آقای مهدی قهاری بیدگلی 

به شناسنامه شماره ۱۱۳۷۴ کدملی ۶۱۹۹۱۵۳۷۲۳ فرزند علی محمد، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت ۱۶۰ مترمربع پالک شماره ۱۰۲۵۲ فرعی مفروز و مجزی از ۱۳۶ 
فرعی از ۲۶۳۷ اصلی واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک 

رسمی
۱۹( رای شماره ۲۴۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ هیات: خانم یسری سلمی به شناسنامه 
شماره ۱۲۷۶۰۰۴۳۶۲ کدملی ۱۲۷۶۰۰۴۳۶۲ فرزند احمد، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت ۱۲۵ مترمربع پالک شماره ۳۵۴۱ فرعی از ۲۶۳۸ اصلی واقع در احمدآباد 

بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل
۲۰( رای شماره ۲۴۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ هیات: آقای مهدی ذاکری به شناسنامه 
شماره ۱۰۲۷۲ کدملی ۶۱۹۹۱۴۲۶۸۳ فرزند محمد، ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
به مساحت ۳۲۳ مترمربع پالک شماره ۳۵۴۲ فرعی از ۲۶۳۸ اصلی واقع در احمدآباد 
بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی خانم پریوش زاهدی 

و علی اکبر بصیری
۲۱( رای شماره ۲۴۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ هیات: آقای جواد مرادپور آرانی به 
شناسنامه شماره ۳۲ کدملی ۶۱۹۹۶۰۱۵۶۴ فرزند علی محمد، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت ۲۰۳.۸۰ مترمربع پالک شماره ۳۵۴۳ فرعی مفروز و مجزی از ۶۴ فرعی از 
۲۶۳۸ اصلی واقع در احمدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک 

رسمی عباس حاجی حسینی آرانی
۲۲( رای شماره ۲۴۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ هیات: خانم معصومه سرکار ارانی به 
شناسنامه شماره ۱۷۳۹ کدملی ۱۲۶۱۹۶۴۴۷۰ فرزند اسمعیل، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت ۸۹.۹۰ مترمربع پالک شماره ۳۵۴۴ فرعی مفروز و مجزی از باقیمانده پالک 
۲۶۳۸ اصلی واقع در احمدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک 

رسمی علی اصغر مطمئن 
۲۳( رای شماره ۲۴۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ هیات: آقای سلمان عدنیان آرانی به 
شناسنامه شماره ۷۹ کدملی ۶۱۹۹۷۰۷۵۹۱ فرزند محمد، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت ۲۸۳.۴۱ مترمربع پالک شماره ۳۵۴۵ فرعی مفروز و مجزی از ۶۱ فرعی از 
۲۶۳۸ اصلی واقع در احمدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین 

رسمی عزیزاله دادگر و عذری سالمی ستوده
۲۴( رای شماره ۲۴۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ هیات: خانم عطیه قنائی مقدم آرانی به 
شناسنامه شماره ۷۹۸۲ کدملی ۶۱۹۹۱۱۹۷۸۹ فرزند مسلم، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت ۱۲۴.۵۰ مترمربع پالک شماره ۲۱۳۶ فرعی مفروز و مجزی از ۱۸۲ فرعی از 
۲۶۴۰ اصلی واقع در آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک 

رسمی هیات موسس دانشگاه پیام نور آران و بیدگل به نمایندگی آقای حسن فیروزی 
۲۵( رای شماره ۲۴۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ هیات: خانم عطیه قنائی مقدم آرانی به 
شناسنامه شماره ۷۹۸۲ کدملی ۶۱۹۹۱۱۹۷۸۹ فرزند مسلم، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت ۱۱۳.۵۰ مترمربع پالک شماره ۲۱۳۷ فرعی مفروز و مجزی از ۱۸۲ فرعی از 
۲۶۴۰ اصلی واقع در آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک 

رسمی هیات موسس دانشگاه پیام نور آران و بیدگل به نمایندگی آقای حسن فیروزی
۲۶( رای شماره ۲۴۲۰ و ۲۴۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ هیات: آقای احمدرضا محمدعلی 
زاده آرانی به شناسنامه شماره ۳۶۲ کدملی ۶۱۹۹۵۳۲۸۲۱ و خانم شمسی باغبانی آرانی 
به شناسنامه شماره ۳۱ کدملی ۶۱۹۹۵۷۵۸۰۶ فرزند تقی )بالمناصفه(، ششدانگ 
یکبابخانه )که جوی عمومی مزرعه آراندشت از آن می گذرد( به مساحت ۱۹۱.۲۱ مترمربع 
پالک شماره ۲۱۳۸ فرعی مفروز و مجزی از باقیمانده ۴۳ فرعی از ۲۶۴۰ اصلی واقع 
در آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی ابوالفضل 

قدیریان آرانی
۲۷( رای شماره ۲۴۲۲ و ۲۴۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ هیات: آقای مرتضی حاجیان آرانی 
به شناسنامه شماره ۶۱۹۰۰۴۳۳۱۳ کدملی ۶۱۹۰۰۴۳۳۱۳ فرزند علیرضا و خانم نیره 
قمبری قمصری به شناسنامه شماره ۶۱۹۰۱۱۵۳۵۷ کدملی ۶۱۹۰۱۱۵۳۵۷ فرزند 
ناصر )بالمناصفه(، ششدانگ یکباب چهاردیواری مشتمل بر ساختمان به مساحت ۱۴۳ 
مترمربع پالک شماره ۲۱۳۹ فرعی مفروز و مجزی از ۴۱۷ فرعی از ۲۶۴۰ اصلی واقع در 
آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی علیرضا حاجیان

۲۸( رای شماره ۲۴۲۴ و ۲۴۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ هیات: آقای حسین جهانمردی 
به شناسنامه شماره ۶۱۹۰۰۵۵۸۰۱ کدملی ۶۱۹۰۰۵۵۸۰۱ فرزند علی و خانم فاطمه 
خاجه آرانی به شناسنامه شماره ۰ کدملی ۶۱۹۰۰۷۸۷۴۵ فرزند علی )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۹۵ مترمربع پالک شماره ۲۱۴۰ فرعی مفروز و مجزی 
از ۲۷۴ فرعی از ۲۶۴۰ اصلی واقع در آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک رسمی مهدی صالحیان 
۲۹( رای شماره ۲۴۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ هیات: خانم فاطمه سادات عباس زاده 
آرانی به شناسنامه شماره ۹۱۱۱ کدملی ۶۱۹۹۱۳۱۰۵۳ فرزند سیدجواد، ششدانگ 
یکبابخانه و چندباب مغازه به مساحت ۲۵۵.۷۴ مترمربع پالک شماره ۲۱۴۱ فرعی مفروز 
و مجزی از ۱۳ فرعی از ۲۶۴۰ اصلی واقع در آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی رحمت اله صفایی 
۳۰( رای شماره ۲۴۳۴ و ۲۴۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ هیات: آقای محمد میرشکار به 
شناسنامه شماره ۱۱ کدملی ۱۲۶۲۴۴۱۴۰۴ فرزند رضا و آقای غالمرضا معتمدی به 
شناسنامه شماره ۲۹۸ کدملی ۰۴۹۱۱۹۷۳۲۲ فرزند اسداله )بالمناصفه(، ششدانگ 
قلعه شهریاری به مساحت ۳۲۱۶.۹۸ مترمربع پالک شماره ۶ فرعی از ۲۷۱۷ اصلی واقع 
در بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی وراث آقاجواد کیهان
۳۱( رای شماره ۲۴۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ هیات: خانم فاطمه بخشی کالهی آرانی 
به شناسنامه شماره ۲۳۸۸ کدملی ۶۱۹۹۹۳۷۹۷۱ فرزند دخیل، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت ۱۱۸.۵۰ مترمربع پالک شماره ۶۶۹۰ فرعی مفروز و مجزی از ۵۲۳۰ فرعی 
از ۲۸۴۰ اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی 

از مالک رسمی حبیب اله حاجیان
۳۲( رای شماره ۲۴۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ هیات: خانم طیبه خدمتیان بیدگلی به 
شناسنامه شماره ۴۴ کدملی ۶۱۹۹۷۵۴۵۲۲ فرزند یوسف، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت ۱۰۵.۷۵ مترمربع پالک شماره ۶۶۹۱ فرعی مفروز و مجزی از ۵۲۳۰ فرعی از 
۲۸۴۰ اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از 

مالک رسمی حبیب اله حاجیان
۳۳( رای شماره ۲۴۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ هیات: خانم اعظم خانی آرانی به شناسنامه 
شماره ۳۵۰ کدملی ۶۱۹۹۵۹۵۴۰۸ فرزند یداله، ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
۹۳.۵ مترمربع پالک شماره ۶۶۹۲ فرعی مفروز و مجزی از ۵۵۵۵ فرعی از ۲۸۴۰ اصلی 
واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین 

رسمی سیداحمد سجادی و خانم حورا ترابی
۳۴( رای شماره ۲۳۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات: آقای حسین اشجعی به شناسنامه 
شماره ۱۸۵۸ کدملی ۱۲۶۰۶۳۰۶۴۱ فرزند اسمعیل، ششدانگ قطعه زمین دیمکار 
مشتمل بر یک حلقه چاه نیمه عمیق و سیخه به مساحت ۸۹۹۹.۹۵ مترمربع پالک شماره 
۱۵ فرعی مفروز و مجزی از باقیمانده پالک ۲۸۴۱ اصلی واقع در مزرعه گوره بخش سه 

حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی وراث احسان اله احسان
۳۵( رای شماره ۲۳۶۹ و ۲۳۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات: آقای شهرام شکرائیان به 
شناسنامه شماره ۲۶۹۷ کدملی ۱۲۶۱۹۷۴۰۵۰ فرزند عبداله و خانم سمانه میرعلی به 
شناسنامه شماره ۱۲۵۰۱۰۸۰۰۴ کدملی ۱۲۵۰۱۰۸۰۰۴ فرزند رضا )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۸۹.۶ مترمربع پالک شماره ۶۶۳ فرعی مفروز و مجزی 
از پالک ۴۳ اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش چهار حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک رسمی عباس صالحیان
۳۶( ری شماره ۲۳۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات: خانم فاطمه حامدی نوش آبادی 
به شناسنامه شماره ۵۸۶۱ کدملی ۶۱۹۹۳۳۶۶۲۳ فرزند ولی اله، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت ۱۴۹.۶۳ مترمربع پالک شماره ۶۶۴ فرعی مفروز و مجزی از پالک ۴۳ اصلی 
واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش چهار حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک 

رسمی یداله بامداد نوش آبادی
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۲۵، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل حامد فکریان آرانی 

– ۱۲۰۸۲۳۴ / م الف

آگهی

مراقبت از پوست در فصل پاییز 
با چند راهکار طالیی 

با شروع فصول ســرد سال باید 
مراقبت های پوستی خود را هم 
ســازگار با آب و هوای این فصل 

کنید تا پوستتان بی آب نشود. 
با توجه به شروع فصل پاییز و ورود به فصول سرد 
ســال باید نســبت به سالمت پوســت خود آگاه 
باشید و مراقبت های الزم را انجام دهید، وقت آن 
است که محصوالت سبک تابستانی را جایگزین 

محصوالت مناسب این فصل کنید.
با شروع فصل پاییز وآغاز حساسیت های پوستی، 
خوب است که در مورد پوست صحبت کنیم. پاییز 
آب و هوای خنــک تر، همراه بــا کاهش رطوبت 
به همراه دارد، که باعث ایجاد خشــکی پوســت 

می شود.
به اعتقاد متخصصان پوست، همزمانی وضعیت 
آب و هوای این فصل، با حرارت خشک شوفاژ ها 
و وســایل گرمایشــی، یکــی از دالیــل اصلی و 
بدیهی ایجاد اگزما و خشــکی و خارش پوســت 
است. پزشــکان و بیوتی تراپیســت ها معتقدند، 
پاییز بهترین زمــان برای ارزیابــی مجدد روتین 
مراقبت از پوست است. متخصصان پوست و مو 
معتقدند که با تغییر فصل، مراقبت از پوست نیز 
باید تغییر کند. هرچند ایجاد این تغییرات جزئی 
می تواند تفاوت عمده ای ایجاد کند. به طور کلی، 
خوب است همیشــه به طور فصلی به مراقبت از 

پوست بپردازید.
برای جلوگیری از خارش پوستی ناشی از هوای 
پاییز، در اینجا چهــار نکته مهــم از متخصصان 
پوست برای ســازگاری با روال مراقبت از پوست 

آورده شده است:
     مرطوب کننده سنگین تری امتحان 

کنید
در فصول ســرد ســال با مرطوب کننده سبک و 
بدون چربی که احتماال در تمام تابســتان از آن 

استفاده کرده اید، خداحافظی کنید.
پزشکان می گویند: در این آب و هوا، وقت آن است 
که یک هیدراتور قوی تر داشــته باشید. کرم های 
سنگین ساخته شده با سرامید ها توصیه می شود 
که اسید های چرب ضروری و ســالم هستند و به 

طور طبیعی در پوســت ایجاد می شــوند، اما در 
ماه های سردتر باید دوباره پر شوند.

سرامیدها، بســیار مهم هســتند، زیرا به عنوان 
یک سیســتم حمایتی مانند ســد پوستی عمل 
می کنند. هنگامی که پوست فاقد سرامید است، 
ســد آســیب دیده و در نتیجه باعث خشــکی و 
سوزش می شــود. به این ترتیب، ســرامید های 
تخلیه شــده می توانند منجر به بروز مشــکالتی 

مانند اگزما شوند.
پزشــکان معتقدند که افزودن یــک الیه اضافی 
هیدراتاســیون به روتین پوســتی یکــی دیگر از 
راه هــای عالی بــرای جلوگیری از کــم آبی بدن 
است. با سرد شدن هوا، آب بدن به دالیل زیادی 

از بین می رود.
توصیه پزشکان پوست و مو این اســت که در کنار 
یک مرطوب کننده قوی تر، یک ســرم یا ماســک 

حاوی اسید هیالورونیک به روتین پوستی اضافه 
شود.

هنگامی که رطوبت تابســتانی به پایان می رسد، 
ممکن است پوست احســاس خشکی و خارش 
کند، زیــرا رطوبت بســیار کمتری در هــوا برای 

کمک به هیدراته شدن پوست وجود دارد.
ساده ترین راه برای جلوگیری از خارش پوست، 
مرطوب کننده ها هســتند که یک ســد محافظ 
روی پوست ایجاد می کنند و به آن اجازه می دهند 
هیدراته را حفظ کنند و آن  را به الیه بیرونی پوست 

برساند.
     کاهش الیه برداری

متخصصــان پوســت و مــو در ایــن خصــوص 
می گویند: با ســرد شــدن هــوا، بهتر اســت از 
ترکیبات قوی مانند رتینوئید ها و اسید گلیکولیک 
استفاده شود. به طور کلی، موضوع پیچیده ای 

بوده، زیرا زیاده روی در آن بسیار حساس است. 
الیه بــرداری بیــش از حــد می توانــد ترک های 
کوچکی در پوست ایجاد کند که منجر به از دست 

دادن بیشتر هیدراتاسیون و التهاب می شود.
اگر پوســت شــما دائما ملتهب اســت و سوزش 
و خارش یا حتــی درد دارد، باید با پوســت خود 
مهربان تر باشــید. برای جلوگیــری از ایجاد این 
امر، توصیه می شــود که بیش از یک بار در هفته 
از پد های درمانی گالیکولیک یا ماسک استفاده 

نکنید.
     از دستگاه بخور استفاده کنید

گرمای خشــک خانه، آپارتمان یا محل کار شما 
تهدیدکننده دیگری برای پوســت است. سطح 
رطوبــت پاییــن مانع رطوبــت طبیعی پوســت 
می شود که می تواند منجر به پوسته پوسته شدن، 

ترک خوردن و الیه برداری شود.

پوست و مو

شاید شــما هم بار ها این جمله را شنیده باشید: 
»میوه جات و سبزیجات بیشتر بخورید«. این جمله 
یکی از توصیه های بســیار رایجی است که برای 
داشتن بدنی سالم بسیار آن را می شنویم. اما زمانی 
که صحبت از خوردن میوه بیشتر به میان می آید، 
ما پیام های متفاوتی در خصوص اینکه کدام میوه 

سالم است، دریافت می کنیم.
برخی می گویند قنــد میوه بدین معناســت که 
خوردن آن ها آنچنان هم که کارشناســان توصیه 
می کنند، ســالم نیســت. این در حالی است که 
برخی افراد دیگر توصیه می کنند بدین دلیل که 
قند موجود در آن طبیعی است و داخل بافت های 

میوه وجود دارد، مصرف آن سالم است.
از ســوی دیگر، طیف گســترده ای از محصوالت 
میــوه ای وجــود دارد که شــما می توانیــد آن ها 
را خریداری کنیــد که از جمله آن هــا می توان به 
میوه های خشک شده و میوه های خشک یخ زده 
اشــاره کرد؛ بنابراین زمانی که صحبت از تغذیه 
سالم می شود، این سؤال مطرح می شود که کدام 
میوه بهتر است و این محصوالت چگونه با همدیگر 

مقایسه می شوند.
     مواد موجود در میوه ها

این نظریه که میوه برای شما ســالم است، تا حد 
زیادی مبتنی بر این حقیقت اســت که بسیاری 
از میوه ها کم کالری بوده و سرشــار از مواد مغذی 
هستند. مواد مغذی میوه ها شامل ویتامین ها، 
مواد معدنی، فیبــر و ترکیبات زیســت فعال )که 
به عنوان پلــی فنول ها و کارتنوئید ها شــناخته 

می شوند( است.
میوه ها همچنین شامل قند هستند که میزان آن 
می تواند متفاوت باشد. برخی از آن ها به مانند زغال 

اخته و شاه توت دارای میزان قند کمی هستند.
اما برخی از میوه های گرمســیری دارای سطح 
باالیی از قند اند. این میوه ها شامل انبه )۱۴ درصد( 
و »نان صحرایی« یــا همان »جک فــروت« )۱۹ 

درصد( می شود.
نوع قند میوه ها نیز بسته به نوع میوه و مقدار رسیده 
بودن آن متفاوت است. به طور کلی، رایج ترین قند 
موجود در میوه، »فروکتوز« است که به کل معمول، 
۴۰ تا ۵۵ درصد از قند بیشــتر میوه ها را تشکیل 
می دهد. ســاکاروز )یا همان شکر معمول که سر 

میز استفاده می کنیم( نیز بقیه را شامل می شود.

در حالی که ممکن اســت برخی از مردم بگویند 
فروکتوز بدتر از قند های دیگر است، اما برای این 

حرف شواهد اندکی وجود دارد.
     میوه یخ زده

به طور کلی انجماد در مقایسه با روش های دیگر 
مانند کنســرو کردن و در یخچال نگه داشتن، راه 

خوبی برای حفظ مواد مغذی است.
از سوی دیگر آب شــدن یخ میوه نباید به از دست 
دادن مواد مغذی قابل توجهی در میوه منجر شود.

     میوه خشک
خشک شدن )از دســت دادن آب( سبب تجمع 
قند میوه می شود. به طور مثال، قند زردآلو از ۹.۵ 
درصد در حالت تــازه، بــه ۵۴.۲ درصد در حالت 

خشک شده می رسد.
به همین دلیل است که میوه های خشک شده را به 
عنوان »بمب قندی« توصیف می کنند. با این حال 
سازمان جهانی بهداشت میوه های خشک شده را 
به عنوان مواردی که ما باید آن ها را در رژیم غذایی 

مان محدود کنیم، دسته بندی نمی کند.
میوه های خشک همچنین شش برابر نوع تازه شان 
انرژی بیشــتری دارند؛ بنابراین اگر می خواهید 
که مراقب وزن خود باشــید، حواســتان به حجم 

میوه های خشکی که مصرف می کنید، باشد.
اما این همه مسأله در خصوص میوه های خشک 
نیست؛ بلکه میوه خشــک آثار مثبتی نیز دارند. 
خشک کردن میوه سبب می شود تا سطح برخی 
از ویتامین ها و مواد معدنی در آن افزایش یابد. این 
بدان معناست که مصرف ۳۰ گرم زردآلوی خشک 
شــده می تواند بیش از ۵ درصد از مقدار توصیه 
شــدن برای مصرف آهن خاصیت داشته باشد. 
حال اگر شما بخواهید همین میزان ماده معدنی 
را از زردآلو تازه بدست آورید، باید ۱۷۵ گرم زردآلوی 

تازه مصرف کنید.

میوه تازه، خشک یا یخ زده؛ کدام بهتر است؟ 

تغذیه

با مصرف برخی از خوراکی ها خطر مرگ خود را 
کاهش دهید. 

نتایج مطالعه دانشمندان ایرانی و کانادایی در 
مجله BMJ نشان می دهد که آجیل، دانه ها و 
روغن های گیاهی یافت می شــود، خطر مرگ 
را به هر علت کاهش می دهد. این دانشمندان 
با مطالعه بیش از ۴۰ مقاله علمی منتشر شده 
بین سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۱ نشان دادند که 
اثرات سالمتی با مصرف آلفا لینولنیک اسید 
)ALA(، یک اســید چرب چند غیر اشــباع از 
گروه اسید های چرب ضروری برای بدن، مانع از 
مرگ زودرس می شود. این گروه شامل اسید های 
چرب اشباع نشده می باشد که آلفا لینولنیک 
اســید در غذا های گیاهی مانند سویا، آجیل 
درختی، روغن کانوال و دانه کتان یافت می شود.

در مجموع، ایــن مطالعات بــر روی ۱۲۰ هزار 
شرکت کننده در سنین ۱۸ تا ۹۸ سال، و گروه 
۱۸ تا ۳۲ سال را شامل شد. نتایج، عوامل دیگری 
مانند ســن، وزن، وضعیت ســیگار کشیدن، 

مصرف الکل و فعالیت بدنی را در نظر گرفت.
با در نظر گرفتن این عوامل و ارزیابی دقیق هر 
مطالعه از نظر سوگیری، نویسندگان دریافتند 
که مصرف زیاد آلفا لینولنیک اسید یا ALA به 
ترتیب بــا ۱۰، ۸ و ۱۱ درصد خطر کمتر مرگ و 
میر، بیماری های قلبی عروقی و بیماری عروق 

کرونر مرتبط است.
این مطالعه نشــان می دهد که مصرف بیشتر 
ALA با کمی بیشــتر، با خطر مرگ ناشــی از 
سرطان همراه است - ۶۳ مرگ ناشی از سرطان 

در هر ۱۲۰ هزار نفر دیده می شود.
از نظر دوز، افزایش مصرف ALA به میزان یک 
گرم در روز، معادل یک قاشق غذاخوری روغن 
کانوال یا ۰.۵ اونــس روغن گردو، بــا کاهش ۵ 
درصدی خطر مرگ ناشی از قلب و عروق مرتبط 
است. در این گزارش آمده است: “ما باید ارتباط 
بین ALA و طیف وســیع تری از علــل مرگ را 
بررسی کنیم تا اثرات بالقوه الفا لینولنیک اسید 
بر سالمتی را بهتر ارزیابی کنیم و بررسی کنیم 
که آیا برخی از غذا های غنــی از ALA در واقع 
متفاوت با سرطان و ســایر مرگ و میر ها مرتبط 

هستند یا خیر”.

پژوهش

با خوردن این خوراکی، 
خطر مرگ خود را کاهش دهید 
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برای محافظت از خــود در اینترنــت، در مقابل 
مجرمان سایبری باید بسیار مراقب باشید تا هک 
نشوید.  در دنیای پویای امروز، کاربران اینترنت 
باید بدانند چگونه باید در امان بمانند و از مجرمان 
سایبری دوری کنند، اما این روز ها باید برای حفظ 
امنیت خود متخصص شــوید تا بــرای هکر ها و 
کالهبرداران، دسترسی به اطالعات شخصی یا 

سرقت هویت شما ناممکن شود.
نکات زیر به شما کمک می کند تا با خیال راحت در 

وب گشت و گذار کنید و در اینترنت ایمن بمانید:
1. برای هر حساب در شبکه های اجتماعی 

از تصاویر مختلف استفاده کنید:
عکس نمایه شما نشان دهنده هویت شما است و 
در رسانه های اجتماعی برای عموم قابل مشاهده 
است و اگر شخصی جســتجوی تصویری انجام 
دهد، می تواند چندین پروفایل با همان تصویر را 
پیدا کند و همچنین می تواند داده های این نمایه ها 
را با هم پیوند دهد تا در مورد اطالعات شخصی شما 
اطالعات بیشتری کسب کند. استفاده از تصاویر 
مختلف برای هر حساب رسانه اجتماعی، حریم 
خصوصی شما را تضمین می کند، عالوه بر این، 
سعی کنید تصاویر را کوچک ارائه دهید تا اطالعات 

مربوط به خود را فاش نکنید.
2. مسابقه رسانه های اجتماعی یک تله 

است
اعتقــاد بر این اســت که مســابقه رســانه های 
اجتماعی راه خوبی برای فهمیدن شخصیت شما 
است، در واقع منظور این نیست که دانش شما را به 
چالش بکشند، بلکه هکر ها شما را فریب می دهند 
تا اطالعات کم عمق مورد انتظار از شخصی را که 
از رسانه های اجتماعی استفاده می کند، به دست 

آورند و استفاده کنند.
هــدف اصلی آن ها بــه دســت آوردن اطالعات 

شــخصی قربانیان خود، ماننــد آدرس ایمیل، 
رمز های عبور و شــماره کارت اعتباری اســت، 
همچنین مراقب اخبــار یا موضوعات مرســوم 
باشید. هکر ها اغلب آزمایشات آنالین را با چنین 

مقاالتی مرتبط می کنند.
۳. از استفاده از وای فای عمومی بدون 

امنیت خودداری کنید
استفاده از وای فای عمومی بدون امنیت، می تواند 
تهدیدی برای شما باشد، زیرا این شبکه ها ایمن 
نیستند و استفاده از این شبکه ها می تواند منجر 

به ردیابی شود.
۴. در اشتراک گذاری مکان خود مراقب 

باشید
هر بار که یک عکس ارسال می کنید یا یک توئیت 
می زنید یا ورود به سیستم دارید، مراقب باشید 

مکانتان جایی ثبت نشود.
۵. مجوز های برنامه را برای دسترسی به 

فایل های رسانه ای بررسی کنید
قبــل از نصب هــر برنامــه ای روی تلفن خود، 
مجوز هایــی را که از شــما می خواهد بررســی 
کنید تا اطالعات شخصی شما را هک نکنند. 
در صورت مشاهده هر چیزی که عجیب یا غیر 
ضروری به نظر می رسد، در نصب برنامه تجدید 

نظر کنید.

این کره خاکی که روی آن زندگی می کنیم پر از 
اتفاقات عجیب و شگفت انگیز است که با دیدن 

آن ها به قدرت مادر طبیعت پی خواهیم برد. 
این کره خاکی که روی آن زندگی می کنیم پر 
از اتفاقات عجیب و شــگفت انگیز است که با 
دیدن آن ها به قدرت مادر طبیعت پی خواهیم 
برد. بعضی از این پدیده ها عــالوه بر عجیب 
بودن بسیار زیبا نیز هستند. با ما همراه باشید 
تا از این عجایــب طبیعی روی زمین بیشــتر 

بدانید.
     چشم صحرا

چشم صحرا که به ساختار ریچات نیز معروف 
اســت با قطــر ۴۰ کیلومتــر شــباهت زیادی 
به شــکل چشــم دارد. در ابتدا دانشــمندان 
تشخیص دادند که این ساختار در اثر برخورد 
شــهاب ایجاد شــده اســت. اما بعدها زمین 
شناســان تشــخیص دادند که این پدیده یک 
گنبد زمین شناســی متقارن اســت که زمان 
تقسیم ابرقاره پانگه آ فشــار زمین باعث ایجاد 

آن شده است.
White Rim Trail شکاف سیاه در     

شــکاف ســیاه یک شــکاف طبیعی در پارک 
ملی Canyonlands است. به گفته برخی این 
شــکاف توســط معدن چی ها برای این که به 
قســمت های عمیــق تــری در ایــن منطقــه 
دسترســی پیدا کنند ایجاد شــده اســت و در 
سال ۱۹۵۰ توسط معدن چیان اورانیوم وسیع 
تر شده است. این شــکاف یک پدیده طبیعی 
است که توریست های زیادی را به سمت خود 

جذب می کند.
     ساحل درخشان بیولومینسنت

این ساحل درخشان در هنگ کنگ شبها نور 
بسیار زیبا و چشمگیری از خود منتشر می کند. 
همانطور که می گویند این پدیده در اثر آلودگی 
کشــاورزی ایجاد شده اســت و می تواند برای 
ماهی هــا و موجــودات دریایی بســیار مضر و 
خطرناک باشد. درست است که ظاهر زیبایی 

دارد اما به همان اندازه خطرناک نیز هست.
     کوهستان رنگین کمانی چین

شــاید یکی از دالیلی که انســان را به نقاشــی 
عالقمند کرده است همین کوهستان زیبای 
رنگین کمانی چین باشــد که در پــارک زمین 
شناســی Zhangye Danxia واقــع شــده 
اســت. این مکان جزو میراث یونســکو اعالم 
شده و رنگ های آن در اثر مواد معدنی و اکسید 

آهن بوجود آمده است.
     جنگل کج

در نگاه اول به نظر می رسد این تصویر از کتاب 
هری پاتر گرفته شــده اما این درخت ها کامال 
طبیعی هســتند که در ســال ۱۹۳۰ کاشــته 

شــده اند. تمام درختان این جنگل به ســمت 
زمیــن خمیــده هســتند و هنوز هم کســی 

نتوانسته علت آن را کشف کند.
     آبشار خون

به نظر می رسد قطب جنوب مرکز پدیده های 
عجیب و غریب باشد. آبشــار خون که در سال 
۱۹۱۱ توسط زمین شناســی به نام گریفیت 
تیلور کشف شده اســت رنگ خود را از اکسید 
آهن آب های شــور می گیرد. همه ما از دوران 
مدرسه با این فرآیند آشنا شده ایم که آهن در اثر 

تماس با اکسیژن قرمز رنگ می شود.
     آتشفشان ایجن

یکی دیگر از عجایب طبیعت شــعله های آبی 
رنگ آتشفشــان ایجن در اندونزی است. رنگ 
آبی شعله های این آتشفشــان نتیجه گازهای 
سولفوری است که در دمای باالتر از ۳۶۰ درجه 
سانتیگراد می ســوزند. زمانی که این گازها با 
اکسیژن در تماس قرار می گیرند رنگ آن ها به 

آبی تبدیل می شود.
     سنگ های زنده

این سنگ ها که در شیلی یافت می شوند بسیار 
عجیب اما خوشمزه هستند. شاید کمی عجیب 
باشــد که انســان ها ســنگ بخورنــد اما این 
موجودات ســنگ نیســتند بلکه موجوداتی 
دریایی هستند که گوشت قرمز رنگی دارند که 
با پوست ضخیم سنگ مانند از خود حفاظت 
می کنند. بومیان شیلی از این موجود عجیب 

غذاهای خوشمزه ای درست می کنند.
     آبشار زیردریایی

این پدیده جالب قانــون فیزیک را به نوعی زیر 
پا گذاشته اســت. چگونه ممکن است در زیر 
دریا آبشار وجود داشته باشد؟ اما واقعیت این 
است که هیچ آبشاری در این مکان وجود ندارد 
بلکه ساختار شن هاســت که این خطای دید 

را ایجاد می کند.
     گودال یخ در قطب جنوب

گودال یخ در اکتبــر ۲۰۱۷ روی زمین نمایان 
شده اســت و توسط ربات شــناور کشف شد و 

دانشمندان را شگفت زده کرد.
     فوران آتشفشان و طوفان رعد و برق 

در شیلی
زمانی که آتشفشــان با رعد و برق تماس پیدا 
می کند پدیده بسیار شــگفت انگیزی بوجود 
می آید. دلیل ایــن پدیده جریان الکتریســته 
ذرات خاکستری است که توسط مواد مذاب به 
بیرون پرتاب می شود. این پدیده به قدری مردم 
را به خوف و وحشت انداخت که دستور تخلیه 

مناطق نزدیک آتشفشان را دادند.
     رز صحرا

 the“ فکر می کنم همه شما آهنگ زیبا و معروف
desert rose” از اســتینگ را شــنیده باشید. 
باید بگویــم که رز صحرا واقعا وجــود دارد. این 
گل ها با خوشه های کریستالی سنگ گچ پر از 
دانه های شن است بوجود آمده است. زمانی 
که باران می بارد قطرات آب وارد الیه های شنی 
زمین می شود و با گرم شدن هوا بخار شده و به 
سمت باال می آیند و کریستال های شنی ایجاد 

می کنند.

۵ نکته مهم برای محافظت از خود در اینترنت 

آشنایی با عجیب ترین پدیده های کره زمین 

دانستنی های فناورانه

خواندنی ها

ایرپاد اپل جایگزین سمعک می شود 
نسل های بعدی ایرپاد به عنوان 
سمعک قابل استفاده خواهند 

بود. 
چند سالی اســت که هندزفری های بی سیم رواج 
یافته اند و اپل در طول این مدت به دنبال ارتقای این 
محصول است. تشخیص ســقوط، ضربان قلب، 
بررسی خواب و بررسی دمای بدن از جمله مواردی 
است که ایرپاد ها به کمک ساعت ها و گوشی های 

هوشمند آن ها را اندازه گیری می کنند.
اپل دائما به دنبال روش های جدید و ابتکاری برای 
پر کردن شــکاف بین وسایل الکترونیکی مصرفی 
قدیمی و تجهیزات پزشکی اســت. این بار نیز این 
شــرکت به دنبال جایگزیــن کردن ایرپــاد به جای 
سمعک های سنتی اســت. باید منتظر ماند و دید 
که این شرکت چگونه می تواند در زندگی میلیون ها 
انسان در سراسر جهان که از کم شنوایی خفیف یا 

متوسط رنج می برند، تفاوت ایجاد کند.
در مواقع بسیاری کم شــنوایان به دلیل استفاده از 
ســمعک و دیده شدن آن شــرمنده می شوند. این 

احســاس شــرم به طور طبیعی از بین می رود اگر 
یک جفت ایرپاد بتواند شــنوایی آن ها را در همه جا 
بهبود بخشــد، به ویژه اگر این ویژگی اضافی باعث 

افزایش قیمت ایرپاد ها نشود. این در حالی است که 
سمعک های سنتی بسیار گران هستند.

در ارتباط با این پروژه ســازمان غــذا و داروی ایاالت 

متحده ابتدا باید نسبت به قوانین سختگیرانه خود 
تجدید نظر کند تا اجازه دهد "سمعک بدون نسخه" 
وجود داشته باشد، که به نظر می رسد این امر می تواند 
بخشی از کار شرکت هایی مانند سامسونگ و اپل 

را راحت کند.
البته تولید این محصول یک پروژه طوالنی مدت و 
پیچیده است همچنین از نظر فنی و پزشکی ممکن 
است تولید این ایرپاد ها درست نباشد به همین دلیل 

احتمال اینکه این پروژه شکست بخورد وجود دارد.
گفتنــی اســت؛ سامســونگ یکــی از اولیــن 
شرکت هایی بود که در سال ۲۰۱۶ از هدفون های 
بی سیم با قابلیت ردیابی تناسب اندام و سالمتی 
رونمایی کرد، اما نسل اول و دوم Gear IconX در 
بررســی ضربان قلب کاربران بسیار قابل اعتماد 
و دقیــق نبودند. این یکی دیگــر از دالیل کلیدی 
است که باعث می شود اپل بخواهد قبل از انتشار 
تالش های مربوط به پروژه ایرپاد خود وقت زیادی 
را صرف کند و یا با قاطعیت درباره موفق شدن این 

پروژه صحبت نکند.

فناوری

داستان کوتاه

رنگ پوشش شــما می تواند نوعی ارتباط 
بین شــما و دیگــران بوده و حــس و حال 
شــما را منتقل کند. با ایــن مطلب همراه 
شوید تا از قوانین رنگ ها در استایل خود 

آگاه شوید.
     چگونه از رنگ های خنثی 

استفاده کنیم؟
چرخه رنگ به ما نشان می دهد که چگونه 
می توانیــم از ترکیب رنگ هــای متفاوت 
بی شــمار رنگ بســازیم. امــا رنگ هایی 
که ترکیبی از ســه رنگ یا بیشــتر هستند 

چطور ؟!
     تاثیر رنگ های خنثی در تیپ و 

استایل شما
رنگ هــای خنثــی می تواننــد مشــکی، 
ســفید، خاکســتری و قهوه ای باشــند. 
آن هــا زرد، آبی و قرمز همــه را درون خود 
دارند. آن ها چرخه رنگی را می شــکنند و 
در طیف چرخه رنگ قــرار نمی گیرند. به 
همین دلیل است که به سادگی می توانند 
مکمل هر رنگی که شما انتخاب می کنید 
قرار بگیرند و تیپ و استایل شما را دگرگون 

کنند.
بزرگ ترین قانون در نظریه رنگ ها این است 
که رنگ های متفاوت بر هــم اثر متفاوتی 
می گذارند. مثال رنگ بنفش و قرمز را کنار 
هم تصور کنید، در این حالت بنفش، آبی تر 
بنظر می رســد. اما اگر بنفش را کنار آبی 
قرار دهید، بنفش قرمزتــر به نظر خواهد 
رسید. یا اگر یک صندل هلویی رنگ داشته 
باشید در کنار لباس قرمز، بیشتر نارنجی 
به نظر می  رسد. اما در کنار رنگ نارنجی، 
صورتی مایل به قرمز به نظر می رسد. این 
موضوع کنار رنگ های خنثی نیز مصداق 
دارد. اگر سفید و بنفش را در تیپ و استایل 
خود کنار هم ست کنید، رنگ بنفش باعث 
می شــود که بخش هاله زرد رنگ سفید از 
بین برود. اگر خواستید که سفید مایل به 
آبی داشته باشید آن را با بنفش ست کنید. 
پس زمانی که رنگ ها را با هم ست می کنید 

هدف خود را در نظر بگیرید.

پســر کوچکــی در مزرعه ای دور دســت 
زندگی می کرد، هر روز صبح قبل از طلوع 
خورشید از خواب بر می خاست و تا شب 

به کارهای سخت روزانه مشغول بود. 
هم زمان با طلوع خورشید از نرده ها باال 
می رفت تا کمی اســتراحت کند. در دور 
دســت ها خانه ای با پنجره هایی طالیی 
همواره نظرش را جلــب می کرد و با خود 
فکر می کرد چقدر زندگــی در آن خانه با 
آن وسایل شیک و مدرنی که باید داشته 

باشد لذت بخش و عالی خواهد بود. 
بــا خــود می گفــت: اگــر آنهــا قادرند 
پنجره های خــود را از طال بســازند پس 
ســایر اســباب خانه حتما بســیار عالی 

خواهد بود .
باالخره یک روز به آنجا می روم و از نزدیک 

آن را می بینم...
یک روز پدر به پســرش گفت بــه جای او 
کارها را انجام می دهــد و او می تواند در 

خانه بماند. 
پسر هم که فرصت را مناسب دید غذایی 
برداشت و به طرف آن خانه و پنجره های 

طالیی رهسپار شد. 
راه بسیار طوالنی تر از آن بود که تصورش 

را می کرد. 
بعد از ظهــر بود که بــه آن جا رســید و با 
نزدیک شــدن به خانه متوجه شــد که از 
پنجره هــای طالیی خبری نیســت و در 
عوض خانه ای رنگ و رو رفته و با نرده های 
شکسته دید. به ســمت در قدیمی رفت و 

آن را به صدا در آورد. 
پسر بچه ای هم سن خودش در را گشود. 
سوال کرد که آیا او خانه پنجره طالیی را 

دیده است یا خیر؟ 
پســرک پاســخ مثبــت داد و او را بــه 
ســمت ایوان بــرد. در حالــی کــه آنجــا 
می نشستند نگاهی به عقب انداختند و 
در انتهای همان مســیری که طی کرده 
بود و هــم زمان با غــروب آفتــاب، خانه 
خودشان را دید که با پنجره های طالیی 

می درخشید.

رنگ هایی که استایل شما را 
دگرگون می کنند

پنجره طالیی

ایــن نــان بافــت پفکــی و خیلی 
نرمی دارد و برای عصرانه و صبحانه 
گزینه مناسبی است. این نان های 
خوشمزه با کره و مربای آلبالو یا مربای توت فرنگی طعم 

بی نظیری دارد.
نان شــیری یکی از انواع نان های خانگی خوشمزه و 

دلچسب است. این نان را می توانید به راحتی و خیلی 
سریع در منزل طبخ و نوش جان کنید. روش طبخ این 
نان خانگی و مواد اولیه در دسترس آن باعث راحتی و 

سادگی طبخ آن شده است. 
نان شــیری طعم شــیرینی داشــته و برای صبحانه و 
به خصوص عصرانه یک میان وعده ســالم و دلچسب 

خواهد بود. این نان می تواند یک خوراکی سالم و مناسب 
برای فرزندان شما باشد و با این روش آن ها را به خوردن 

صبحانه عالقه مند کند.
     مواد الزم

• آرد سفید: ۳ پیمانه
• شیر یا شیر نارگیل: یک و نیم پیمانه

• شکر: یک چهارم پیمانه
• خمیر مایه: ۱ قاشق غذاخوری
• روغن مایع: ۱ قاشق غذاخوری

• آب ولرم: یک چهارم پیمانه
• نمک: نصف قاشق چایخوری

     طرز تهیه
• ابتدا آرد را در یک کاسه بریزید، وسط آن حفره ایجاد 

کرده و آب ولرم را در آن بریزید.
• ســپس خمیر مایه را روی آن ریخته و ۵ دقیقه صبر 

کنید تا خمیر مایه در آب حل شود.

• روغن و نمک را اضافه و آن را با خمیرزن مخلوط کنید.
• شــیر را مرحله مرحله اضافه و خمیر را هم بزنید تا 

فرم پیدا کند.
• روی ظرف را با سلفون بکشید و ۱ ساعت استراحت 

دهید.
• سپس خمیر را به تکه های کوچک مساوی تقسیم 

و گلوله کنید.
• قالب را کمی چرب کنید و گلوله های کوچک خمیر 

را در آن بچینید.
• ۵ یا ۶ قاشق غذاخوری شیر را با شکر مخلوط کنید.

• مخلوط شکر را روی خمیرها بریزید.
• فر را در دمای ۱۸۰ درجه سانتی گراد تنظیم کنید.

• بعد از داغ شدن فر، قالب نان را به مدت ۴۰ دقیقه در 
فر بگذارید تا آماده شود.

• می توانید کمی کنجد نیز بعد از مخلوط شکر، روی 
خمیر نان بریزید.

طبق آمار برخی کارشناســان 
احتماال سامســونگ در تاریخ 
۱۱ ژانویه ســال ۲۰۲۲ گوشی 
هوشــمند FE Galaxy S۲۱ را به بــازار معرفی 

خواهد کرد. 
 Galaxy S۲۱ منابع متعدد ادعــا کرده اند کــه
FE در ژانویه ۲۰۲۲ عرضه می شــود. همچنین 
Leaker Jon Prosser نیــز مدعــی اســت 
که این دســتگاه در ۱۱ ژانویه ارائه خواهد شــد. 
سامسونگ به دلیل کمبود جهانی تراشه عرضه 
گلکسی FE S۲۱ را به تعویق انداخته بود. حتی 
برخی احتمــال می دهنــد که شــاید حتی این 
گوشــی هوشــمند در نهایت راهی بازار جهانی 
نشــود. در حال حاضر، کارشناســانی همچون 
ماکس واینباخ، راس یانگ و جان پروسر همگی 
گزارش داده اند که سامســونگ در حــال آماده 
شــدن برای انتشــار FE Galaxy S۲۱ در ژانویه 
۲۰۲۲ اســت. رویداد CES از ۵ تا ۸ ژانویه سال 
۲۰۲۲ اجرا می شود و به نظر می رسد سامسونگ 

در این رویــداد محصــوالت جدیــدش از جمله 
Galaxy S۲۱ را رونمایی خواهد کرد.

با ایــن وجود انتظار می رفت این شــرکت ســری 
Galaxy S۲۲ را در ماه ژانویه عرضه کند، بنابراین 
رونمایی همزمان از FE S۲۱ و سری S۲۲ در یک 
ماه به احتمــال فراوان ایده آل ایــن غول فناوری 
نخواهد بود. البته گمانه زنی ها حاکی از آن است 
که شاید این شرکت عرضه سری Galaxy S۲۲ را 
تا فوریه یا مارس به تعویــق بیندازد. حتی برخی 
کارشناســان بر این باورند سامســونگ می تواند 
FE Galaxy S۲۱ را مطابــق بــا ســری S۲۲ به 
عنوان مثــال Lite S۲۲تغییر نام دهــد و آن را به 

چهار تلفن همراه تبدیل کند.
 FE Galaxy S21 به نظر شما سامسونگ با     

چه باید بکند؟
در این نظرســنجی که ۴۷ نفر شرکت کردند آمار 
جالبی به دست آمده است، شــاید تعجب کنید 
اما بیشــتر کاربران گفته انــد به جــای انتظار تا 
ژانویه، عرضه محدود محصــول جدید را ترجیح 

می دهند. گزینــه راه انــدازی در ژانویــه ۲۱ %،  
راه انــدازی محــدود در حال حاضــر ۴۳ % و  لغو 
عرضــه ۳۶ % آرای کاربران را بــه خود اختصاص 

دادند. گــوگل نیز در ســال ۲۰۲۱ از این رویکرد 
استفاده کرد و تصمیم گرفت ۵a Pixel را در ژاپن 
و ایاالت متحده به دلیل کمبود تراشه عرضه کند. 

نان شیری، عصرانه دلپذیر و خانگی

زمان احتمالی رونمایی از FE Galaxy S۲۱ مشخص شد 

کاخ مروارید یا کاخ شــمس 
یکی از جاهــای دیدنی کرج 
در مهرشهر است که از زمان 
پهلوی به جا مانده است. این بنا توسط وسلی 
پیترز و بنیاد فرانــک لوید رایت بــا هزینه یک 
میلیــون دالر طراحــی و ســاخته شــد. همه 
فضاهای معماری این کاخ با فــرم حلزونی و با 
نورگیرهای گوناگون به شکل دانه های مروارید 
اجرا شد. ضلع شمالی کاخ دریاچه ای به شکل 
باله های ســفره ماهــی طراحی و اجرا شــده 
است. ۲۵۰۰ متر زیر بنای خود کاخ است که 
در حال حاضر یکی از با ارزش ترین کاخ های 

تاریخی ایران به شمار می رود.

کاخ مروارید کرج

گردشگری

دستپخت

فناوری

رونمایی از کتاب 
حق نگاری کودکانه

آیین رونمایی از کتاب "حق نگاری 
کودکانــه" در راســتای آگاهــی از 

حقوق کودکان برگزار شد.

منا
 / ای

ره
جوی

یه 
عط

عکس روز

استایل


