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با وجود آنکه این روزها از اقتصاد ترکیه اخبار خوبی به گوش نمی رسد، لیر هر روز ارزش خود را از دست 
می دهد، بیکاری در این کشور  روز افزون شده، گردشگری ۶۵ درصد کاهش یافته، ۳۵ درصد قیمت 
خانه در ترکیه مشــمول مالیات بر ارزش افزوده می شــود و خریداران تا سه ســال حق فروش ملک را 
ندارند، ایرانی ها باز هم به دالیل نامعلوم در ماه گذشته با خرید ۱۲۶۵ خانه بزرگترین گروه خریداران 

ملک در ترکیه لقب گرفتند.  
 اوضاع نابسامان اقتصاد ترکیه دست از سر این کشور برنمی دارد و به اذعان اردوغان ـ رییس جمهور ترکیه 
ـ همین وضعیت دست کم تا سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت. از زمان شیوع ویروس کرونا تورم و رکود 
کتبر تورم ترکیه به ۱۹.۸  اقتصادی ترکیه آغاز شده و نفس اقتصاد این کشور را بریده است. تا پایان ماه ا

کتبر سال قبل دارد. درصد رسید که فاصله قابل توجهی از تورم ۱۱ درصدی ا

چراایرانیهابرایترکیهدستوپامیشکنند!

سندروم خرید ملک در ترکیه؛ 
کچری بازی یا سردرگمی؟ ال

ثبت نام ۱۳۳ هزار نفر 
برای دریافت وام ودیعه مسکن

 در استان اصفهان

جهشتولیددرخانهسازی:

سهم ساالنه اصفهان در 
ساخت مسکن ۶ تا ۱۰ درصد

سیل نقدینگی؛ 
گریبان گیر اقتصاد ایران

تولیدات صنعتی نایین 
به دلیل نقص حمل و نقل

 انباشته شده است

فرونشست زمین در اصفهان 
محور جلسات  با نمایندگان 

کمیسیون فرهنگی مجلس
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نویدکیا:

حال سپاهان هم مثل زاینده رود 
خوب نیست

آغاز فعالیت مرکز نوآوری لجستیک هوشمند 
پست اصفهان
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جشنوارهایازجنسکاغذ:

میزبانی اصفهان 
کاغذی از جشنواره تئاتر 
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# اصفهان  تنها  نیست

کیدکرد: مدیرعاملشرکتفوالدمبارکهتأ

ضرورت توجه به سبد سهام داری 
و سرمایه گذاری برای فوالد مبارکه
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دکتر علیرضا مرتضوی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت 
و  انتخاب  بین المللی استان اصفهان  نمایشگاه های 

معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان، در جلسه هیئت مدیره این شرکت و با رای 
موافق تمامی اعضا، دکتر علیرضا مرتضوی به عنوان عضو 
هیئت مدیره و ششمین مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان از دوره تاسیس تاکنون انتخاب 

و معرفی شد.

مرتضوی دکترای مدیریت صنعتی دارد و عضو هیئت 
علمی دانشگاه صنعتی شریف است. او همچنین سوابقی 
فروشگاه های  مجموعه  مدیریت  توسعه  مشاور  نظیر 
زنجیره ای شهروند و مشاور استانداردسازی شرکت های 
صنعتی و مشاور مالی شرکت های خصوصی برای ورود به 

بازار سرمایه را در کارنامه خود ثبت کرده است.
سال  چهار  مدت  به  یارمحمدیان  علی  از این  پیش 
بین المللی  نمایشگاه های  مسئولیت مدیریت شرکت 

استان اصفهان را بر عهده داشت.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان گفت: 
در گلخانه تقریبا به ۱۰ درصد مقدار مصرفی آب کشاورزان 

نیاز داریم که باعث افزایش راندمان می شود. 
آزاد  علمی دانشگاه  هیئت  عضو  حاجیان  ناصر 
احیای  با  رابطه  گفت :در  اصفهان  اسالمی واحد 
زاینده رود راهکار های مختلفی وجود دارد؛ در کتابی 
تحت عنوان مرجع جامع زاینده رود جلد سوم ۱۶۰ 
راهکار را به صورت دسته بندی شده آورده شده است؛ 
یکی از ۱۶۰ راهکار، گلخانه ها است؛ البته مسلم است 
که هیچ یک از این راهکار ها به تنهایی نمی تواند نجات 
دهنده واقع شود، ولی ترکیب آن ها می تواند باعث 

کاهش بحران شود.
او افزود: با استفاده از گلخانه ها می توان تولیدات بیشتری 
را در مساحت و مصرف آب کمتر به دست آوریم؛ در گلخانه 
تقریبا به ۱۰ درصد مقدار مصرفی آب کشاورزان نیاز داریم 

که این باعث افزایش راندمان می شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 

گفت :حدود چهارسال پیش طرحی برای گلخانه ها مطرح 
شد؛ در این طرح وزارت نیرو و کشاورزی ملزم می شدند 
یک متر مکعب آب ظرفیت لوله ها را وارد صنعت گلخانه 
کرده و چندین گلخانه در شهر اصفهان احداث کند؛ با 
احداث گلخانه ها نیاز به بکارگیری افرادی نیز داریم تا در 

نتیجه به کیفیت مطلوب برسیم. 
درواقع اگر آب گلخانه تامین شود یعنی یک متر مکعب 
وارد سیستم شود و مقدار آب یک شهرک گلخانه ای تامین 

شود، بهره برداری بیشتر از آب می شود.
حاجیان در پاسخ به این سوال که میزان مصرف آب در 
گلخانه نسبت به روش سنتی چقدر تفاوت دارد؟ بیان 
کرد: استفاده از گلخانه باعث مصرف آب کمتری نسبت 
به کشاورزی سنتی می شود و تنها حدود ۱۰ درصد از 
آبی که در کشاورزی سنتی مصرف می شود برای گلخانه 

الزم است. 
یکی دیگر از ویژگی های گلخانه این است که با روش های 
مدرن و بروز مدیریت می شود و طبق اصول پیش می رود؛ 

عالوه بر این ویژگی ها احتمال اینکه در آینده ای نزدیک این 
صنعت پیشرفت کرده و بتوان آب تبخیر شده در گلخانه را 
دوباره به مایع تبدیل کرده و از آن استفاده کنیم نیز وجود 
دارد که فکر می کنم تا ۱۰ سال دیگر این کار شدنی است. 
تاکنون نیز در ۲۰ سال اخیر گلخانه های احداث شده 

بسیار موفق بوده عمل کرده اند.

استان  آبفای  سریع  واکنش  آموزشی  دوره  نخستین 
اصفهان در مرکز پایش و کنترل تاسیسات آب برگزار شد.

این دوره با هدف ارتقای سطح مهارتی تیم های واکنش 
سریع در برابر حوادث احتمالی برای سه تیم ۳۰ نفره 

برگزار شد.
 اعضای تیم های واکنش سریع دارای تخصص و مهارت 
الزم در مهار حوادث خطوط انتقال، شبکه توزیع، تعمیرات 
پمپ، کنترل کیفی آب، برق، غواصی، ایمنی و بهداشت، 
روابط عمومی، خدمات حمل و نقل، پشتیبانی و تداراکات 

هستند. 
داشتن نظم و انضباط، پاکیزگی، سرعت عمل و سالمت 
جسمانی و روانی از دیگر ویژگی های اعضای تیم های 
واکنش سریع برای کمک رسانی به آسیب دیدگان حوادث 

طبیعی و غیرطبیعی است. 

معرفی مدیرعامل جدید شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

تاثیر گلخانه ها در برون رفت از بحران کم آبی 

برگزاری نخستین  دوره  آموزشی 
تیم های واکنش سریع آبفای استان اصفهان 

فرید شریعت زاده - شهردار شاپورآباد

شــهرداری شــاپورآباد بــه اســتناد صــورت جلســه ۴ بــه شــماره ۶/۴9 مــورخ 1۴۰۰/۰۶/1۴ و صــورت 
ــه شــماره ۶/8۳ مــورخ 1۴۰۰/۰8/2۵ شــورای محتــرم اسالمی شــهر درنظــردارد   جلســه اصالحیــه 9 ب
ک زمیــن بــا کاربــری تجــاری واقــع در ضلــع شــمالی مدرســه ســمیه )جنــب کانــال آب(  تعــداد ۴ پــا
شــهر شــاپورآباد را ازطریــق مزایــده عمومی بشــرح زیــر و بــه صــورت نقــد و اقســاط بــه طــوری کــه مبلــغ 
گــردد را بــه  ۶۰% قیمــت پیشــنهادی بــه صــورت نقــد و مابقــی طــی ۴ مــاه توســط متقاضــی پرداخــت 
کلیه متقاضیان دعوت می شــود جهت بازدید از محل و دریافت اطالعات  فروش برســاند. بنابراین از 
بیشــتر و همچنیــن اخــذ اســناد و مــدارک مزایــده در مــدت زمــان تعییــن شــده بــه شــهرداری شــاپورآباد 

مراجعه نمایند.
1( برنــده مزایــده می بایســت مبلــغ زمیــن را بــه صــورت نقــدی بــه حســاب شــماره ۰11۰۶91۰92۰۰۴ نــزد 

بانــک ملــی شــعبه دولــت آبــاد واریــز و فیــش آن را بــه شــهرداری تحویــل نمایــد.
2( متقاضیــان می بایســت مبلــغ ۵% قیمــت کل زمیــن را )قیمــت پایــه( به صــورت وجه نقد به حســاب 
شــماره ۰1۰7۶77۵۵8۰۰8 نــزد بانــک ملــی شــعبه دولــت آبــاد به عنوان ســپرده شــرکت در مزایــده واریز و 

یــا معــادل آن ضمانــت نامه بانکــی ارایه نمایند.
۳( متقاضیــان بایــد قیمتهــای پیشــنهادی خــود را براســاس شــرایط مزایــده تــا پایــان وقــت اداری روز 
چهارشنبه مورخ 1۴۰۰/۰9/17 به دبیرخانه حراست شهرداری شاپورآباد تسلیم و رسید اخذ نمایند.
۴( شــرکت کننــدگان بایــد منــع مداخلــه کارمنــدان دولــت را رعایت بنماینــد و کمیســیون در رد یا قبول 

یــک یــا کلیــه پیشــنهادات مختار می باشــد.
ــه  کلی ــور  ــا حض ــورخ 1۴۰۰/۰9/18 ب ــنبه م ــح روز پنجش ــاعت 9 صب ــیده در راس س ــنهادات رس ۵( پیش
اعضای کمیســیون عالی معامالت شــهرداری شــاپورآباد که در محل شــهرداری تشکیل می گردد مورد 

بررســی قــرار خواهــد گرفــت. ضمنــا شــرکت متقاضیــان در جلســه کمیســیون بالمانــع می باشــد.
۶( ســپرده نفــر اول، دوم و ســوم درصــورت حاضــر نشــدن بــه عقــد قــرارداد بــه ترتیــب بــه نفــع شــهرداری 

ضبــط خواهــد شــد.
گهی روزنامه در مرحله اول و دوم برعهده برنده مزایده می باشد و به پیشنهادات مشروط  7( هزینه آ

1227۳۳7 / م الفو مخدوش یا خارج از زمان تعیین شــده ترتیب اثر داده نخواهد شــد.

نوبت چاپ اول
گهی مزایده فروش زمین )نوبت اول( آ
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رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: با حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی، بخش مهمی از قاچاق معکوس دارو 

از ایران متوقف خواهد شد.
بــه گزارش ایســنا، ناصر ریاحــی، رئیــس اتحادیه 
واردکنندگان دارو اظهــار کــرد: در رابطه با حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی دارو، بایــد بــرای مــردم شــفاف 
غ متفاوت  غ و تخــم مــر کــرد که این حــوزه بــا مــر
اســت. یعنــی قیمــت دارو کــه به دســت مصرف 
کننده می رسد بر اساس سهمی تعیین می شود 
که بیمه هــا پرداخت می کننــد و به ایــن ترتیب با 
حذف ایــن ارز، بحــث بــر ســر این خواهد بــود که 
ســهم بیمه ها چقدر اســت و چه میــزان بودجه 
در اختیار آنها قرار دارد. به گفته وی، برای برخی 
بیماری های خاص، حتی داروهای وارداتی نیز در 
تمام این سال ها با قیمتی ثابت به دست مصرف 
کننده رسیده است؛ یعنی با افزایش قیمت یا گران 
شــدن دالر، بیمه سهم بیشــتری را تقبل کرده و 

مصرف کننده تغییر قیمتی را تجربه نکرده است.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه 
می تــوان مکانیــزم مشــابهی را نیــز بــرای حــذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی در نظــر گرفــت، توضیــح داد: ما 
برنامه هایــی را در ایــن زمینــه ارائــه کرده ایــم کــه 
محوریت ارز دولتی را کنار می گــذارد و با پرداخت 
مابه التفاوت هــا به بیمه و ســپس از طریق بیمه 
به مردم، عمال فشــاری به مصرف کننده نهایی 

وارد نمی شود.
کیــد کــرد: در حال حاضــر که بنا شــده  ریاحــی تا
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان امســال ادامه 
یابد، به همین دلیل در صورتی که مواد اولیه رشد 
قیمت نداشــته باشــد، قیمــت دارو نیــز افزایش 
نخواهد یافت. ما معتقدیم حتی در صورت حذف 

ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز قیمت دارو باال نخواهد رفت.
وی بــا بیان اینکــه برآوردهــا از قاچــاق معکــوس 
داروهای وارداتی و تولیدی ایران به خارج از کشور 
حکایت دارند، تصریــح کرد: در برخــی گزارش ها 
سهم این موضوع از کل داروهای کشور حتی به ۲۰ 
درصد نیز می رسد که بخش مهمی از آن به دلیل 
ارز ارزان قیمت دولتی به وجود آمده که در صورت 
حذف این ارز بخش مهمی از ایــن دارو به چرخه 
مصرفی کشور باز می گردد که خود جنبه مثبتی 
خواهد بود. در کنــار آن در صورت افزایش ســهم 
بیمه ها و پرداخت مابه التفاوت از سوی آنها، باز 
هم فشاری به اقشار مختلف جامعه وارد نمی شود 

و تنها راه رانت و عدم شفافیت بسته می شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به سوالی درباره 
احتمــال تولیــد دارو اختصاصــی کرونــا در ایران 
نیــز گفــت: داروی اختصاصی ایــن ویــروس که 
از ســوی یک یــا دو شــرکت معرفی شــده و حتی 
تاییدیه هایــی نیــز در اروپــا و آمریکا نیــز دریافت 
کــرده فعــال در بــازار جهانــی مطــرح اســت. یکی 
از ایــن شــرکت ها اعــالم کــرده کــه بــرای اهداف 
بشردوستانه محدودیتی برای تولید جهانی آن 
وضع نخواهد کرد و به همین دلیل مواد اولیه آن 
نیز در چین در حال تولید شدن است. در صورت 
دریافت این مواد اولیــه و فراهم کردن مقدمات 
تولید، شــرکت های ایرانی نیز می تواننــد در این 
حوزه فعال شوند؛ هرچند فعال خبر قطعی در این 

زمینه وجود ندارد.

سهم ساالنه استان اصفهان از ساخت واحد های 
مسکونی جهش تولید در کشور ۶ تا ۱۰ درصد است.

 مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان گفت: 
قانون جهش تولیدمسکن به ساخت واحد های 
مسکونی کمک می کند و بازار عرضه و تقاضا متعادل 

می شود.
علیرضا قاری قرآن افــزود: در حال حاضر هیچ کدام 
از طرح های ساخت واحد های مسکونی متوقف 
نبوده و بازه تولید مسکن حدود دو سال خواهد بود.

وی گفت: طرح اقدام ملی و جهش تولید مسکن از 
هم جدا نیست و اقدام ملی هم با قوت و قدرت در 

حال پیگیری و ساخت است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان درباره وضع 

اجرای طرح مسکن مهر استان گفت: تمام مسکن 
مهر های دارای متقاضی تا پارسال به پایان رسید، 
قسمتی از تکمیل واحد ها از جمله نصب تزئینات 
و لــوازم با متقاضیــان بــوده و البته محوطه ســازی 

پیرامونی نیز در حال تکمیل است.

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو:

کشور از ایران قاچاق می شود ٢٠ درصد داروهای 

خبر

بیش از ۱۳۳ هزار نفر برای دریافت وام ودیعه 
مسکن در استان اصفهان ثبت نام کرده اند.

 مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان 
گفت: از این تعداد حدود ۴۴ هــزار نفر دارای 
شرایط بودند و این وام به بیش از ۱۶ هزار نفر 
که مدارک خــود را تکمیل کردنــد، پرداخت 

شده است.
علیرضــا قــاری قــرآن بــا بیان اینکــه از ســال 
گذشــته طــرح پرداخــت تســهیالت ودیعــه 
مسکن به عنوان یکی از برنامه های ستاد ملی 
کرونا به اجرا درآمد افزود: امســال ســقف وام 
ودیعه مسکن در در کالنشــهراصفهان از ۳۰ 
میلیون به ۴۰ میلیون تومان و در دیگر شهر ها 

از ۱۵ میلیون به ۲۵ میلیون تومان رسید.
کارگــران و  بــا توجــه بــه پیــش بینی هــا، 
حقوق بگیران ثابت بــا اولویــت ازدواج های 
جدید و خانواده های ۵ نفره و بیشتر مشمول 

دریافت این تسهیالت هستند.

ح اشــتغازایی بنیاد برکت در حوزه  ۴۰۰ طر
آزادکاری به بهره برداری رسید.

مدیرعامــل بنیــاد برکــت ســتاد اجرایــی 
ح  فرمــان امــام بــا اعالم اینکه ایــن ۴۰۰ طــر
در ۹۳ روســتا و ۶۹ شــهر ایجاد شده گفت: 
آزادکاری یک ســبک نوین اشــتغال اســت 
کــه در کشــور های توســعه یافتــه و در حال 

توسعه، خیلی استقبال شده است.
آزا کاری  افــزود: شــیوه  محمــد ترکمانــه 
ســفارش ها  کــه  اســت  به اینگونــه 
صــورت  بــه  مختلــف  و نیازمندی هــای 
آنالیــن معرفــی و متخصصــان مربوطــه بــا 
قبــول مســئولیت و خدمــات دهــی الزم، 

درآمدزایی می کنند.
مدیــر عامــل بنیــاد برکــت ادامــه داد: ۲۰۰ 
رسته شــغلی در حوزه آزادکاری وجود دارد 
که از جملــه شــاخص ترین آن هــا می توان 
به طراحی، برنامه نویســی، ترجمه، تولید 
محتوا، ساخت انیمیشن و عکاسی اشاره 

کرد.
ح هــا در کل  کیــد براینکه ایــن طر وی بــا تا
ح هــای  کشــور اجرایــی شــده، گفــت: طر
اشــتغالزایی دو اســتان فارس و کرمانشــاه 

در حوزه دورکاری افتتاح شد.
مــدل  مزیت های ایــن  از  یکــی  ترکمانــه 
اشــتغالزایی را اجــرای مناســب آن هــا در 
روستا های کشــور خواند و گفت: بسیاری 
کارآفرینــان توانســته اند در ایــن حــوزه  از 

ح های بین المللی جذب کنند. طر
مدیر عامل بنیاد برکت همزمان از آغاز بکار 
رویداد ملی »برکتینو« در سراسر کشور خبر 
داد و گفت: این رویداد با هدف ایجاد ۲۵۰۰ 
ح اشــتغالزایی در حــوزه آزادکاری آغــاز  طــر
شده که تا پایان سال افتتاح خواهند شد.
ترکمانه افزود: هدف از برگزاری رویداد ملی 
»برکتینو« ایجــاد ظرفیت هــای مناســب 
برای اشــتغال در حوزه آزادکاری است و در 
قالب ایــن رویــداد، از شــرکت های فعــال و 

واسط این حوزه حمایت می شود.
وی جامعــه مخاطبــان هــدف رویــداد 
ملــی »برکتینــو« را افــراد تحصیل کــرده و 
دانشــگاهی بــا مــدرک تحصیلــی معتبــر و 
مرتبــط در مناطــق روســتایی و محــروم 
کشور اعالم کرد و افزود: افراد مستعد برای 
اجرای این رویداد، با برگزاری شــش پیش 
رویــداد شناســایی و فرآینــد آمــوزش برای 

آن ها آغاز شده است.
مدیــر عامــل بنیــاد برکــت ســناد اجرایــی 
کننــدگان  شــرکت  گفــت:  امــام  فرمــان 
رویــداد »برکتینــو« در ایــن مرحلــه،  در 
کره  مهارت هایــی همچــون چگونگــی مذا
و جــذب پــروژه را می آموزنــد، و پــس از 
طــی دوره هــای آموزشــی، از تســهیالت 
اشــتغال زایی بنیــاد برخــوردار، و مشــغول 

به کار می شوند.
ترکمانــه دربــاره نحــوه پشــتیبانی بنیــاد 
برکت از کارآفرینــان حــوزه آزادکاری افزود: 
بنیاد عــالوه بر برگزاری دوره های آموزشــی 
جدید و ارائه مشــاوره، اقــدام به وصل این 
کارآفرینان به بازار های بین المللی می کند.

وی اضافه کــرد: رویداد ملــی »برکتینو« در 
دو ســطح برگزار می شــود و افــراد منتخب، 
بســتگی بــه توانایــی و استعدادشــان در 
سطوح داخلی و بین المللی مشغول به کار 
می شــوند کــه کارآفرینــان فعال در ســطح 
ج کشــور هم  بین المللــی می تواننــد از خار
ســفارش دریافت کنند و پروژه هــای ارزی 

را جذب کنند.

خبر چراایرانیهابرایترکیهدستوپامیشکنند!

سندروم خرید ملک در ترکیه؛ 
کچری بازی یا سردرگمی؟ ال

با وجود آنکه این روزهــا از اقتصاد 
گــوش  ترکیــه اخبــار خوبــی بــه 
نمی رســد، لیر هر روز ارزش خود را 
از دســت می دهد، بیکاری در این کشــور روزافززون 
شده، گردشگری ۶۵ درصد کاهش یافته، ۳۵ درصد 
قیمت خانه در ترکیه مشمول مالیات بر ارزش افزوده 
می شــود و خریداران تا ســه ســال حق فروش ملک 
را ندارند، ایرانی ها بــاز هم به دالیل نامعلــوم در ماه 
گذشته با خرید ۱۲۶۵ خانه بزرگترین گروه خریداران 

ملک در ترکیه لقب گرفتند. 
به گزارش ایسنا، اوضاع نابسامان اقتصاد ترکیه دست 
از سر این کشور برنمی دارد و به اذعان اردوغان ـ رییس 
جمهور ترکیه ـ همین وضعیت دست کم تا سال ۲۰۲۳ 
ادامه خواهد داشت. از زمان شیوع ویروس کرونا تورم 
و رکود اقتصادی ترکیه آغاز شده و نفس اقتصاد این 
کتبر تورم ترکیه به  کشور را بریده اســت. تا پایان ماه ا
۱۹.۸ درصد رسید که فاصله قابل توجهی از تورم ۱۱ 

کتبر سال قبل دارد. درصدی ا
     سراب سرمایه گذاری

در این شــرایط ســرمایه های ایرانیانی کــه در ترکیه 
اقدام به خریــد ملک می کننــد در خطر قــرار گرفته 
است. هرچند کارشناسان علت اصلی خرید مسکن 
در ترکیه توسط ایرانی ها را نه افزایش سرمایه بلکه 
اخذ اقامت عنوان می کنند، اما با روند ســقوط آزاد 
اقتصاد ترکیه احتمال ریزش سرمایه های ایرانیان 

وجود دارد.
در شرایط عادی بازار مسکن ترکیه در ثبات قیمتی 
قــرار دارد امــا طــی یک ســال گذشــته تورم مســکن 
گــر  ترکیــه ۳۲.۴ درصــد بــوده اســت. با ایــن حــال ا
اوضاع اقتصــادی ترکیه بهتر شــود احتمــال ثبات و 
حتی کاهش قیمت ملک در این کشــور وجود دارد 
و ایرانیانــی که همیــن حاال هــم ۳۵ درصــد مالیات 
بر عایدی ســرمایه مشــمول خانه های آنها در زمان 
فــروش می شــود حــدود نیمــی از ســرمایه خــود را از 

دست می دهند.
افت ۶۵ درصدی درآمد ترکیه از گردشگری به علت 
شــیوع کرونــا، کاهــش روزافــزون ارزش لیر ترکیــه در 
برابــر دالر، اصرار به کاهش نرخ بهره که اثر ریزشــی بر 
قیمت لیــر داشــته و تهدید اروپــا به تحریــم ترکیه به 
کتشافات در دریای مدیترانه به معضالت این  علت ا

روزهای اقتصاد ترکیه تبدیل شده است.

     ایرانیان برای ترکیه دست و پا می شکنند!
البته ظاهرا بــرای برخی ایرانی هــا فرقی نمی کند که 
وضعیت اقتصادی ترکیه در چه شــرایطی قرار دارد. 
کتبــر ۲۰۲۱ )مهــر و آبــان ۱۴۰۰( با  اتباع ایرانــی در مــاه ا
خرید ۱۲۶۵ دستگاه خانه در صدر خریداران خانه و 
سرمایه گذاران در این کشــور قرار گرفتند. آنها در ماه 
سپتامبر )شهریور و مهر( هم رکورد بیشترین تعداد 
خرید مســکن در ترکیــه را شکســتند و بیــش از ۱۳۰۰ 
خانه در این کشور خریداری کردند. همچنین در ماه 
سپتابر )شهریور و مهر( تعداد ۱۰۶ هزار گردشگر ایرانی 
از ترکیه دیدن کردنــد که افزایــش ۱۱۱ درصــدی را در 

مقایسه با ماه مشابه سال قبل نشان می دهد.
تعــداد خانه هایــی کــه در ایــن ماهها ایرانی هــا در 
خریداری می کنند ۲.۵ برابر بیش از میانگین خرید 
گرچه پایین  ماهانه اتباع ایرانی در این کشور است؛ ا
بودن قیمت مسکن در بعضی مناطق ترکیه نسبت 
به تهران در تمایل به خرید ملک در این کشور بی تاثیر 
نیست. کسی که قصد دریافت اقامت در ترکیه را دارد 
باید سرمایه ای به اندازه ۲۵۰ هزار دالر به خرید خانه 
در این کشور اختصاص دهد و تا سه سال حق فروش 
کی به  آن را ندارد. یعنی برای دریافت اقامت باید امال

ارزش حدود ۷ میلیارد تومان خریداری کنید.
     حداقل سرمایه گذاری برای دریافت اقامت 

۷ میلیارد تومان
البته قیمت خانه در ترکیه به پول ایران از ۵۰۰ میلیون 
تومان شروع می شود که مشــمول اقامت نخواهد 
شد؛ در حالی که برای خرید یک آپارتمان ۷۰ متری در 
ارزانترین منطقه تهران )منطقه ۱۸( باید حدود یک 
میلیارد و ۷۵ میلیون تومان هزینه کرد. در مناطق 
متوســط شــهر تهران این عدد به حــدود ۲ میلیارد 
و ۱۰۰ میلیون تومان می رســد. در شــمال تهــران نیز 
با توجه به متوســط قیمت مســکن منطقه یک در 
مهرماه ۱۴۰۰ یک واحد ۷۰ متری به طور میانگین ۴ 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان قیمت دارد. حاال این 
ارقام را با قیمت ملک در ترکیه مقایســه کنیم. کف 
قیمت مسکن در اطراف استانبول ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار لیر 
کثر ۷۹۰ میلیون  است. با این حساب می توان با حدا
تومــان )۲۶ درصــد ارزانتــر از منطقه ۱۸ تهــران( یک 
آپارتمان در ترکیه خریداری کرد. البته خانه هایی با 
قیمت حدود ۵۰۰ میلیون تومان هم وجود دارد که 
طبیعتا از امکانــات کمی برخوردار و قدیمی اســت. 
اما بــرای خرید یــک آپارتمان یک خوابه مناســب با 

اســتخر، ســونا، زمین بازی و دیگر امکانات باید ۶۰۰ 
تا ۸۰۰ هزار لیر معادل حــدود ۲ تا ۲.۷ میلیارد تومان 
بپردازید؛ یعنی یک آپارتمان نســبتا لوکس در ترکیه 
تقریبا یک چهارم شــمال تهران قیمــت دارد. البته 
با خرید خانــه ۲.۷ میلیارد تومانی در ترکیه به شــما 
اقامت نمی دهند و جمع سرمایه گذاری شما در بازار 
ک ترکیه باید حداقل ۲۵۰ هزار دالر معادل حدود  امال
۷ میلیارد تومان باشد. ترکیه از نظر معیشتی و شغلی 
نیز شرایط مناسبی ندارد. شاید بهترین توصیف را 
در این باره حسن محتشم ـ کارشناس بازار مسکنـ  
انجام داد که گفت: »ترکیه آش دهن سوزی نیست«. 
از طــرف دیگر کســی کــه ۷ میلیــارد تومــان در ترکیه 
سرمایه گذاری می کند طبیعتا به دنبال یافتن شغل 
نیست. ســرمایه اش هم با توجه به توضیحات این 
گزارش ممکن اســت با خطــر مواجــه شــود. اما چه 
چیزی باعث شده که ایرانی ها اینقدر نسبت به خرید 
کچری بــازی، نبود  ملک در ترکیه عطــش دارند؟ ال
مأمنی برای سرمایه گذاری در ایران، باد کردن پولهای 
هنگفت روی دست برخی افراد، ســردرگمی و بازی 
با سرمایه، همگی می تواند از دالیل سندروم خرید 

ملک در ترکیه باشد.

معاون امور صنایــع وزیر صنعت، معــدن و تجارت 
با بیان اینکه برای صــادرات ۲۰۰ میلیــون دالر لوازم 
خانگی در سال ۱۴۰۰ برنامه ریزی شده است، گفت: 
میزان صادرات لوازم خانگی در سه سال آینده باید بیش از واردات باشد 

تا تراز تجاری این صنعت مثبت شود. 
مهدی صادقی نیارکی افزود: متوسط رشد تولید لوازم خانگی در نیمه 
نخست امسال ۱۱ درصد و در برخی اقالم همچون ماشین لباسشویی 

بیش از ۴۰ درصد بوده است.
معاون وزیر صنعت خاطرنشــان کرد: تا پارســال عمده اهداف در این 
صنعت جهش تولید بود به طوری که در پایان سال ۹۹ رشد ۷۰ درصدی 

انواع لوازم خانگی را در کشور شاهد بودیم  اما امسال تمرکز روی حقوق 
مصرف کنندگان، قیمت ها، کیفیت و بهبود مستمر تولیدات است.

وی بیان داشت: تغییر طراحی ها، تولید، عمق ساخت داخل و رشد 
صنعت قطعه سازی در نمایشگاه امسال قابل رویت است و مسیر رو 
به رشدی را در این صنعت متصور هستیم و امیدواریم تا دو سال آینده 

شاهد توسعه صادرات در این صنعت باشیم.
صادقی نیارکی یادآور شد: لوازم خانگی صنعتی ساخت محور است و 
بر لبه تکنولوژی حرکت می کند، یعنی باید محصول نهایی در آن تولید 
شود که نیازمند برندسازی، طراحی، برآورده کردن انتظارات مشتریان، 

داخلی سازی و خدمات پس از فروش است.

وی همچنیــن در خصــوص افزایــش قیمــت لــوازم خانگــی در بــازار، 
خاطرنشان کرد: بخشی از این مساله ناشی از افزایش قیمت نهاده ها 
است، به طور مثال قیمت ورق فوالدی و محصوالت پتروشیمی که در 
بورس کاال عرضه می شود افزایش یافته و همچنین قیمت جهانی برخی 
قطعات مانند ماژول تلویزیون بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش داشته است.

     گرانی لوازم خانگی
معاون امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت ادامه داد: بخشــی 
دیگر از افزایش قیمت ها مربوط به حاشیه بازار و گران فروشی از سوی 
مغازه داران و غرفه داران است و وزارت صنعت در این زمینه با جدیت به 

دنبال رفع مشکالت و رصد بازار است.
کنــون ثبــت در ســامانه جامــع تجــارت بــه همــه  کیــد کــرد: ا وی تا
تولیدکنندگان الزام شــده اســت، به این معنا که تولیدکننــدگان باید 
کتور کنند و همچنین حلقه های  محصوالتشان را در این ســامانه فا
کتورهــا با  بعــدی کــه عمده فروش هــا هســتند بایــد بــه تایید ایــن فا
قیمت های مشــخص بپردازنــد تــا مصرف کننــدگان با خیــال راحت 

خرید کنند.
صادقی نیارکی اظهار داشت: سازمان حمایت در حال پیگیری این پروژه 
است و عالوه بر آن فهرست سه لیستی از سوی وزارت صنعت در دست 
پیگیری اســت که در آن قیمت هــای عمده فروشــی و مصرف کننده، 

مشخص شده تا هیچ اجحافی در حق مصرف کنندگان نشود.
وی بیان داشت: پروژه استقرار سامانه جامع تجارت از شهریور ماه آغاز 

شده و امیدواریم این سامانه تا پایان امسال جاری شود.
کید کرد: هوشمندسازی لوازم خانگی یکی از موارد  معاون وزیر صنعت تا

مهمی است که به طور جدی پیگیری می شود.
صادقی نیارکی همچنین در خصوص برخی برندهای خارجی که در 
داخل تولید می شوند، گفت: مراجع مربوطه که مسوول ثبت عالئم 

تجاری هستند باید در این زمینه پاسخ گو باشند.

شــرکت مدیریــت تولیــد، انتقــال و توزیــع نیــروی برق ایــران )توانیر( بــا دعــوت از همه 
شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی برای ارائه 

طرح های خطرپذیر، نسبت به حمایت 
از آنها اعالم آمادگی کرد.

به گزارش وزارت نیرو، بر اســاس بنــد »ز« تبصره ۱۵ قانون 
بودجه سال ۱۴۰۰، وزارت نیرو مکلف است بخشی از منابع 
حاصل از افزایش بهای برق برخی از صنایع بزرگ را تا سقف 
۱۳ هزار میلیارد ریال صرف اعطای تسهیالت خطرپذیر به 
شرکت های دانش بنیان صنعت برق و شرکت های فعال 

در حوزه اصالح الگوی مصرف انرژی کند.
با توجه به این تکلیف قانونی، دبیرخانه کارگروه راهبری 
مصارف بند »ز« تبصره ۱۵ قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ که با 

دستور مدیرعامل شرکت توانیر در پژوهشگاه نیرو آغاز به کار کرده، از شرکت های فعال در زمینه بهینه سازی 
و مدیریت مصرف انرژی الکتریکی و شــرکت های دانش بنیان در همه زمینه های مرتبط با صنعت برق 
دعوت به همــکاری و برای حمایــت از آنها اعــالم آمادگی 

کرده است.
ایــن گــزارش می افزاید: ایــن شــرکت ها می تواننــد بــرای 
اخــذ تســهیالت، طرح هــا و پروژه هــای خــود را از طریــق 
https://www.nri. لینک هــای اعــالم شــده در آدرس

ac.ir/Technology/RTF به دبیرخانه ارائه کنند.
شــرکت های عالقه منــد تــا هفتــم آذر مــاه فرصــت دارند 
نخســتین ســری طرح ها و پروژه های خــود را بــرای اخذ 
تسهیالت از منابع شرکت توانیر در سامانه مذکور بارگذاری 

کنند.

معاون وزیر صنعت خبر داد:

صادرات ۲۰۰ میلیون دالری لوازم خانگی در سال ۱۴۰۰

توانیر به شرکت های دانش بنیان حوزه مدیریت مصرف برق تسهیالت می دهد

جهش تولید در خانه سازی:

سهم ساالنه اصفهان در ساخت مسکن ۶ تا ۱۰ درصد

ثبت نام ۱۳۳ هزار نفر 
برای دریافت وام ودیعه مسکن

 در استان اصفهان

بهره برداری از ۴۰۰ طرح
 اشتغال زایی بنیاد برکت

خبر

خبر

خبر

ایمان کرمی؛ کارشناس اقتصادی 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست 
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی برگزار و وزارتخانه های 
صنعــت، معــدن و تجــارت و جهــاد کشــاورزی 
گانــه ای از تالش برای تنظیم بازار  گزارش های جدا

و قیمت کاالها ارائه کردند.
دولــت تصمیــم دارد کــه از تمامی ظرفیت هــای 
اقتصــادی خــود بــرای کنتــرل و تثبیــت قیمت ها 
استفاده کند، برخی معتقدند این تصمیم می تواند 
وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد، اما در این 
نوشتار ســعی شــده این موضوع از دیدگاه دیگری 
گر در کشور تنها یک کاال و به ازای آن  بررسی شود. ا
کاال یک ریال پول وجود داشــته باشــد، قیمت آن 
گر موجودی پول  کاال هم یک ریال خواهد شد، اما ا
در کشور دو ریال شود، طبیعتا پول بیشتر به دنبال 
همان کاالی محدودی است که وجود دارد و قیمت 
آن بــه دو ریال افزایش می یابد. در همین شــرایط و 
گر کاالی دیگری هم  با دارا بودن ســرمایه دو ریالی ا
ساخته شود همچنان قیمت افزایش یافته و شاهد 
تورم خواهیم بود. در این مثال در مثالی رابطه بین 

پول و کاال کامال مشخص است.
در سال های اخیر رشد اقتصادی تقریبا در محدوده 
صفر درصد بوده است یعنی آن مقدار کاال و خدماتی 
کــه در ســال های گذشــته تولیــد و ارائــه می شــده 
همچنان در همان حجم در حال ارائه است، اما این 
موضوع همزمان با حجم نقدینگی هرساله با رشد 
کی است. باالیی همراه شده که این موضوع خطرنا
در آخرین گزارش بانک مرکزی که شهریور ماه ارائه 
شــد، میزان نقدینگی از چهار هزار میلیــارد تومان 

عبور کرده و رشدی بالغ بر ۴۰ درصد نسبت به سال 
گذشته داشته است، در این شرایط همانند مثالی 
که گفته شد، پول بیشــتر به دنبال کاال و خدمات 
محدودی که در اقتصاد وجــود دارد، خواهد بود و 
حاضر است با قیمت باالتری تقاضا کند که منجر به 
افزایش پلکانی قیمت ها می شود. در چنین شرایطی 
سرکوب قیمت ها و ثابت نگه داشتن آن اثرات منفی 
بیشتری به دنبال خواهد داشت زیرا کنترل و تثبیت 
هزینه های تولید ممکن نبوده و در نهایت شــاهد 
کاهش حاشــیه ســود و اقتصادی نبود تولید بوده 
که کاهش بهره وری و توسعه نیافتن فعالیت های 
اقتصادی را به دنبال دارد، بنابراین می توان گفت: 
قیمت گذاری دستوری و تثبیت قیمت ها سال های 

زیادی بوده که گریبانگیر تولید کننده است.
     نتیجه گیری:

تا زمانی که پمپاژ پول در اقتصاد بدون اینکه رشــد 
اقتصاد محقق شود در حال انجام است قیمت ها 
همچنان رشد خواهد کرد، هیچ ستاد و کارگروهی 
نیــز توانایــی کنتــرل قیمت هــا را نخواهد داشــت، 
مشکل اقتصاد ایران پمپاژ نقدینگی به درون جامعه 
است که ارتباطی با دیدگاه های مختلف سیاسی و 
دولت ها نداشته و در تمامی دوره ها در حال انجام 
گر دولت آقای رئیسی نتواند در دوران ریاست  است. ا
جمهوری خود برای کنترل نقدینگــی کاری کند، 
شــاهد تورم هــای شــدیدتری در ســال های آینده 
خواهیم بــود، بنابراین الزم اســت دولــت به جای 

درمان موقت، جراحی اقتصادی کند.
     نگاهی آماری به اطاعات پولی کشور

در شهریور ۱۴۰۰ نســبت به شــهریور ۱۳۹۹ شاهده 
رشــد پایه پولی و ضریــب فزاینــده به ترتیــب ۳۹.۹ 

درصد و ۰.۷ درصد بوده ایم.
ضریب فزاینده در شــهریور ۱۴۰۰ نســبت به اسفند 

۱۳۹۹ رشد ۳.۵ درصدی داشته است.
رشد پول از شهریور تا شهریور ۳۵ درصد.

رشد شبه پول از شهریور تا شهریور ۴۱ درصد.
رشد پول از شهریور تا اسفند ۱۸ درصد.

رشد شبه پول از شهریور تا اسفند ۱۷ درصد.

یادداشت میهمان 

گریبان گیر اقتصاد ایران سیل نقدینگی؛ 
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کیدکرد: مدیرعاملشرکتفوالدمبارکهتأ

ضرورت توجه به سبد سهام داری و سرمایه گذاری
 برای فوالد مبارکه 

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

فــوالد  شــرکت  مدیرعامــل 
مبارکــه گفــت: نباید منابــع مالی 
بــه نقدینگــی و  شــرکت صرفــا 
ســودآوری محدود شوند، بلکه سبد ســهام داری و 
سرمایه گذاری نیز باید به منابع مالی اضافه شوند و 
در این صورت اســت که ظرف چند مــاه می توان به 
یک استراتژی بلندمدت کارآمد رسید.  محمدیاسر 
طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، در جلسه کمیته 
عالــی تحول ایــن شــرکت کــه بــا موضــوع »تدویــن 
جهت گیری های استراتژیک آینده فوالد مبارکه« برگزار 
کید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه های  شد، با تأ
جاری فوالد مبارکه اظهار کــرد: پروژه های مرتبط با 
پایداری، تولید، افزایش بهره وری، کاهش ضایعات، 
افزایش تاب آوری و توازن در زنجیره تولید در اولویت 

شرکت قرار دارند.
     لزوم تدوین برنامه های بلندمدت برای 

فوالد مبارکه
کید بــر ضرورت ترســیم افق چشــم انداز  وی بــا تأ
۱۴۱۰ و ۱۴۵۰ در فــوالد مبارکه افــزود: از امروز باید 
بــرای تدویــن برنامه هــای بلندمدت بــرای افق 
ده ساله و پنجاه ساله اقدام کنیم و در پروژه های 
فــوالد مبارکه ســهمی برای تبدیل شــدن به یک 
شرکت موفق همچون شرکت های نامدار جهانی 
که فوالد مبارکه بایــد در تراز  داشــته باشــیم؛ چرا
شــرکت های موفــق و مشــهور جهــان همچــون 

پوسکو، ال. جی و تویوتا قرار داشته باشد. 
گر  مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه ا
قرار است تنها به حفظ سهم کّمی فوالد در کشور 
بیندیشیم، به طور قطع این جایگاه و سهم را نیز 
از دســت خواهیــم داد، خاطرنشــان کــرد: فوالد 
مبارکه بــرای افزایش و حفظ ســهم کمــّی خود از 
تولید فــوالد، تنهــا نباید به فکــر احــداث و ایجاد 
کــه در حال  واحــد جدید بــرای تولید باشــد؛ چرا
حاضر ایــن شــرکت در مجموعه هــای مختلــف 
صنعتــی و معدنــی همچــون »گل گهــر« به عنوان 
یکــی از تولیدکننــدگان فــوالد، ســهام دار عمــده 
است؛ بنابراین بهتر است به ترکیب سهام داران 

گروه فوالد مبارکه اندیشیده شود.
     جنبه استراتژیک مبحث حمل ونقل از 

جنبه سودآوری آن برای فوالد مبارکه بیشتر 
است

وی ادامه داد: شــرکت فــوالد مبارکــه می تواند با 
خرید بخشی از سهام یک شرکت جدید، مسائل 
و برنامه هــای تعریف شــده خــو د را پیــش ببــرد. 
ما باید تمرکز بیشــتری بــر ســهام های موجود در 
بورس داشــته باشــیم، زیرا می توانیم سهام یک 
شــرکت را خریداری و چند میلیون تن فوالد را به 

تملک درآوریم. 
برخی شرکت های کوچک و تولیدکننده فوالد در 
بورس وجود دارند که می تــوان آن ها را به عنوان 
یک بخش جدید برای فــوالد مبارکه خریداری و 
به تولید این مجموعــه اضافه کــرد. در خصوص 
نیــروگاه و تولید انــرژی نیز همین مصــداق وجود 
دارد.  طیب نیــا با اشــاره بــه مســائل اقتصادی، 
انــرژی و همچنیــن  محدودیت هــای  منابــع 
حمل ونقــل در فــوالد مبارکــه اذعــان داشــت: 
جنبــه اســتراتژیک مبحــث حمل ونقــل از جنبه 
ســودآوری آن بــرای فــوالد مبارکه بیشــتر اســت؛ 
حمل ونقــل یــک حــوزه چالشــی اســت و ممکن 
اســت که بخواهیم به صــورت مســتقیم وارد آن 

شویم.

     ضرورت توجه به سبد سهام داری و 
سرمایه گذاری برای فوالد مبارکه

وی تصریــح کــرد: زمانــی که افــق بلندمــدت برای 
سال ۱۴۵۰ را ترسیم کرده و به نقش آفرینی در عرصه 
بین المللی و اســتراتژی های خود توجه می کنیم، 
شاید نیاز به مشارکت دیگر بخش ها برای حوزه های 
استراتژیک و سودآور وجود داشته باشد؛ برای مثال 
در حال حاضر، شرکت معدنی و صنعتی »چادرملو« 
در بحث معدن حاضر به همــکاری با فوالد مبارکه 
اســت، اما باید محدودیت ها، ظرفیت هــا و منابع 

مالی نیز در این راستا در نظر گرفته شوند. 
مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه ابــراز داشــت: 
نبایــد منابــع مالــی شــرکت صرفــا بــه نقدینگی و 
سودآوری محدود شوند، بلکه سبد سهام داری و 
سرمایه گذاری نیز باید به منابع مالی اضافه شود 
و در این صورت است که ظرف چند ماه می توان 

به یک استراتژی بلندمدت کارآمد رسید. 
کید کرد: باید افق فکری موجود در شرکت  وی تأ
فوالد مبارکه را از زنجیره فوالد و حفظ سهم فوالد 
که این شرکت قادر به انجام  در کشور دور کرد؛ چرا

فعالیت هایی اســت که بســیاری از شــرکت های 
داخلــی تــوان انجــام آن را ندارنــد. پــس بایــد به 
فکر این باشــیم که فــوالد مبارکه در افــق بعدی، 
در پله هــای باالتــری از زنجیره فــوالد قــرار  گیرد و 
مصداق آن حوزه هــای معدنی اســت که مکمل 

زنجیره فوالد هم به شمار می آیند.
ســیدمهدی نقــوی معــاون تکنولــوژی شــرکت 
فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنــگار فوالد اظهار 
کرد: نخستین جلسه کمیته عالی تحول در دوره 
مدیریت جدید شرکت فوالد مبارکه روز شنبه ۱۵ 
آبان ماه ۱۴۰۰ با موضوع تدوین جهت گیری های 
اســتراتژیک آینــده فــوالد مبارکــه برگــزار گردیــد و 
گزارشــی از وضعیت زنجیره تولید فوالد، از سنگ 
آهــن تــا محصــوالت نهایــی در کشــور ارائه شــد. 
گــزارش، در مــورد  همچنیــن متناســب با ایــن 
وضعیــت و جایگاه فــوالد مبارکــه در میان ســایر 
بازیگــران اصلی ایــن زنجیــره تبادل نظــر صورت 
گرفت و مفاد کلی طرح جامع توسعه فوالد مبارکه 
ح و برنامه های آتی این شرکت  در افق۱۴۱۰، مطر

نیز بررسی شد.

در حــال حاضــر اطالعــات مکانــی و توصیفــی ۷۷ 
درصد از۱۷ هزار و ۲۶۷ کیلومتر طول  شــبکه توزیع 
آب شهرها و روستاهای استان اصفهان، در سامانه 
نجما  قــرار دارد. رئیس گروه سیســتم های مکانی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در خصوص 
عملکرد سامانه نجما WEB GIS(( گفت: نمایش، 
ثبت، ویرایش اطالعات مکانی و توصیفی عوارض 
و تاسیســات آبفــا و قابلیت انــدازه گیری ســطوح، 
مســافت ها و تعییــن اطالعــات مکانــی نقــاط از 

طریق این سامانه در دسترس است.
کنــون ۱۰۰ درصد  شــهرزاد داورپناه اعالم کــرد: هم ا
اطالعــات مکانــی و توصیفــی چاه هــا، ۱۰۰ درصــد 
مخازن آب، ۹۵ درصد ایستگاه گندزدایی و  ایستگاه 
پمپاژ آب، بیش از ۹۰ درصد فشــار شــکن ها و شــیر 
آتش نشانی، بیش از ۸۰ درصد کنتورهای حجمی  
و نزدیک به ۸۰ درصد دســتگاه های دبی ســنج در 

سامانه نجما  وجود دارد.
وی قدرت تجزیه، تحلیل و گزارش گیری را از جمله 

 GIS مهم تریــن ویژگی هــای اصلی سیســتم های
دانســت و تصریح کــرد: به کارگیری این سیســتم، 
منجر به افزایش بهره وری و تصمیم گیری بهینه در 

تاسیسات می شود.
داورپناه در خصوص دیگر مزایای استفاده از سیستم  
GIS گفت: مکان یابی برای  نصب کلیه تاسیسات 
آبفا مانند ایستگاه های پایش فشار و شیرهای آتش 
نشانی و غیره، دسترسی و بازیابی سریع اطالعات به 
منظور اخذ تصمیم در بحران ها با نقشه های تهیه 
شــده، مکان مند نمودن پیمایش و مرئی ســازی  
شیرآالت شبکه آب، تحلیل حوادث در شبکه توزیع 
آب و ارائه راهکارهای پیشگیری، دسترسی و بازیابی 
سریع اطالعات به منظور اخذ تصمیم در بحران ها، 
اخذ تصمیم درارزیابی به منظور فروش انشعابات با 
بررسی توزیع مکانی شبکه و مشترکین، برنامه ریزی 
عملیات بهره برداری )شســت و شــو، ســم پاشی، 
مرئی سازی، تعویض و... ( از دیگر قابلیت های این 

سیستم است. 
رئیــس گــروه سیســتم های مکانــی شــرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان به برنامه های پیش رو در 
سامانه نجما اشاره کرد و گفت: تکمیل GIS شبکه 
آب شهری استان و تکمیل GIS مشترکین شهری 
تا ســال ۱۴۰۱، تکمیل GIS شبکه فاضالب شهری 
استان و تکمیل GIS شــبکه آب ۳۰۰ روستا تا سال 

۱۴۰۲ از مهم ترین برنامه ها درسامانه نجما است.

رئیس پلیس راهور اصفهــان در بیانیه ای ضمن 
قدردانی از رفتار نجیبانه مردم اصفهان، این نوع 
مطالبه گری بدون تضییع حقوق دیگران را الگویی 
بــرای جهانیــان دانســت. ســرهنگ محمدرضا 
محمــدی در ایــن بیانیــه ای خطــاب بــه مــردم 
اصفهان نوشت: اینجانب ضمن تبریک به مردمان 
شهر شهیدان، افتخار می کنم که پلیس این شهر و 
مردم آن به ویژه کشاورزان صبور و با شعور هستم.

کید  رئیس پلیس راهور اصفهــان در این بیانیه تا
کــرد: در ایــن گردهمایــی فرهنــگ اصیــل و نــاب 

مردم اســتان بــه نمایش گذاشــته شــد و نشــان 
داد کــه عنــوان پایتختــی فرهنــگ و تمدن ایران 

اسالمی برازنده این شهر است.

کارگروهی با رعایت خط قرمز آب آشامیدنی حوضه 
آبریز زاینده رود شرایط رهاسازی آب برای کشت 

پاییزه را بررسی و اعالم می کند.
اســتاندار اصفهان در گفتگوی تلفنی مشکالت 
چند وجهی زاینده رود را ناشی از بی توجهی های 
ســال های گذشــته دانســت و گفت:مشــکالت 

پیش آمده ریشــه در بارگذاری های بیش از حد، 
افزایش مصرف آب آشــامیدنی، کاهــش نزوالت 
آسمانی و خشکســالی های متعدد است. سید 
رضا مرتضوی افزود: از ابتدای دولت سیزدهم به 
دستور رئیس جمهور ضمن ارتباط نزدیک با آحاد 
مردم، ده ها نشست با کشاورزان، متخصصان و 
کارشناسان دستگاه های مختلف اجرایی برگزار 

شد تا تصمیمات بلندمدت و پایدار گرفته شود.
وی گفت: وزیر نیرو پذیرفته که مصوبات گذشته 
شــورای عالــی آب را اجــرا کند و با تشــکیل ســتاد 
احیای زاینده رود برنامه ریزی بلند مدتی را برای 
بهره مندی همه استان های حوضه زاینده رود 

داشته باشد.

مرکــز نــوآوری لجســتیک هوشــمند و تجــارت 
الکترونیــک پســت اســتان اصفهــان بــه عنــوان 
نخستین رویداد کارآفرینی و نوآوری پست استان 
فعالیت خود را آغاز کرد.  مرکز نوآوری پســت استان 
اصفهان در حال حاضر دارای بخش های کلینیک 
کسب و کار با هدف ارائه مشاوره کســب و کار و ارائه 
آموزش هــای تخصصــی در حــوزه پســت و تجارت 
الکترونیک و همچنین مرکز جذب و پرورش ایده ها با 
همکاری دانشگاه آزاد اصفهان و شتاب  دهندهای 

فعال استان شروع به فعالیت کرده است.
مدیرکل پست استان اصفهان با اشــاره به سهم ۸ 
درصدی استان اصفهان در واحدهای پستی کشور 
و انتخاب استان به عنوان پایلوت، در راه اندازی مرکز 
نوآوری افزود: سیاست گذاری این مرکز زیر نظر وزارت 
ارتباطات و پارک علم و فناوری کشور انجام شده و در 
راستای تسریع در ارائه خدمات نوین پستی فعالیت 
خواهد کرد. به گزارش روابط عمومی پست استان 
اصفهان، حمید باقری با اشاره به اهمیت توسعه 
اقتصاد دیجیتال در دنیا، اضافه کرد: برای اینکه از 
گزیر  دنیا و کسب و کارها در این زمینه عقب نباشیم نا

به ایجاد فعالیت های نوآوری هستیم.
وی بــا بیان اینکــه رفع مشــکالت بســته بنــدی در 
حــوزه پســت، طراحــی اپلیکیشــن های پیگیــری 
مرسوالت پستی، طراحی تمبر دیجیتال از جمله 
اقدامات اولیه در دســتور کار این مرکز اســت گفت: 
ارائــه پســت هوشــمند، لجســتیک یکپارچــه، 
ک و برقی،  سیستم های پرداخت، حمل و نقل پا
سکوی تجارت الکترونیک و استفاده از فناوری های 
حمل و نقل پیشرفته هوشمند از جمله ویژگی ها و 

کارکردهای این مرکز در استان است.
به گفته مدیرکل پست استان اصفهان، بخش های 
تجــارت  ستاپ)ســکوی  ح  طــر در  خصوصــی 
الکترونیک پســت( و ایــن طرح، بــه عنوان بــازوی 
توانمند پســت قــرار می گیرنــد و به تحقــق تجارت 
الکترونیک کمک می کنند و امیدواریم همه فعاالن 

نفش آفرین حضــور پیدا کننــد. وی افزود: پســت 
استان با ۹۹۷ واحد پستی سهم هشت درصدی از 
واحدهای پستی کشــور را به خود اختصاص داده 
است و در زمان حاضر یکی از استان های شاخص 
در امر ارتباطات و شــبکه پســتی کشــور محســوب 
می شود. باقری گفت: لجستیک هوشمند و توسعه 
تجارت الکترونیک موجب افزایش سرانه مرسوالت و 
توسعه محصول)ترافیک پستی( را به دنبال خواهد 
داشت که در این زمینه هم از ورود و همکاری شتاب 

دهنده ها و کسب و کارها استقبال می کنیم.
به گفته این مسئول، در حال حاضر جهت استقرار 
شتابده ها و دفاتر مشاوره و آموزشگاه های تخصصی 
در این مرکز فراخوان عمومی اعالم شــده اســت که 
کنون استقرار یک شــتاب دهنده تصویب شده  تا
اســت و یک مرکــز آموزشــی و یــک مرکز مشــاوره نیز 
تقاضای خود را جهت استقرار به مرکز نوآوری اعالم 
کرده اند کــه روند اســتقرار آنها نیــز در حال پیگیری 
اســت.  ۵۲ درصد واحدهــای پســتی در اصفهان، 
شــهری و ۴۸ درصــد در روســتاهای اســتان بــه 

همشهریان خدمات ارائه می کنند.
پوشــش جمعیتــی هــر واحــد پســتی در اســتان از 
کنون هر واحد  میانگین کشوری پایین تر اســت و ا
پستی در استان چهار هزار و ۹۹۱ نفر و به طور متوسط 
در کشور هر واحد پستی پنج هزار و ۸۲۹ نفر را پوشش 
می دهد.   پوشــش مســاحتی هــر واحد پســتی در 
اســتان اصفهــان ۱۰۲ و در کشــور این رقــم بــه ۱۱۵ 

کیلومترمربع است.  

رئیس گروه سیستم های مکانی آبفای استان اصفهان اعام کرد؛

دسترسی به 77 درصد اطالعات مکانی و توصیفی 
شبکه توزیع آب استان اصفهان در سامانه نجما

گری گردهمایی اصفهان، الگوی منطقی مطالبه 

اتخاذ بهترین تصمیم با لحاظ خط قرمز آب آشامیدنی

آغاز فعالیت مرکز نوآوری لجستیک هوشمند پست اصفهان

تســهیل گــری در کارآفرینــی، رونــق تولیــد را به 
همــراه دارد. فرمانــدار لنجان در بازدیــد از چند 
کننــده صنعتــی، کشــاورزی و  کارگاه تولیــد 
خدماتــی بــا بیان اینکــه حمایــت از کارآفرینان 
شهرستان و زمینه سازی برای سرمایه گذاری 
در اولویت برنامه های شهرستان است، گفت: 
تســهیل گری در کارآفرینی موجب رونق تولید 
و در نهایت، ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان 
خواهــد شــد. خدامــراد صالحــی بــا اشــاره بــه 
مشکالت کارآفرینان در تأمین نقدینگی افزود: 
دســتگاه های اجرایــی و بانک هــای عامــل در 
شهرســتان باید زمینه رفع مشــکالت و تعامل 
ســازنده با کارآفرینان را به منظور توسعه و رشد 
تولید و اشــتغال فراهم ســازند. در این بازدید از 

کارآفرینان تجلیل شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سمیرم 
گفت: تنها رویشــگاه جنــگل بلوط در ســمیرم 
منطقــه شــمس آباد ونک اســت کــه ۳۰ هکتار 
از اراضی این منطقــه را پوشــش جنگلی بلوط 
تشــکیل می دهد. میثم جباری، رئیــس اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری سمیرم در گفت وگو 
با فارس در سمیرم اظهار داشت: ۸۰ هزار هکتار 
اراضــی جنگلــی در ســمیرم این منطقــه را بــه 
شهرســتانی متنوع در زمینه درختان جنگلی 
تبدیل کرده است که از این ۸۰ هزار هکتار جنگل 
سمیرم، ۴۵ هزار هکتار رویشــگاه جنگلی، ۲۵ 
هزار هکتــار بــا پوشــش ۵ درصــد و ۷۰۶۰ هکتار 

ذخیره گاه جنگلی هست.
وی افزود: گونه جنگلی بلوط یکــی از د رختان 
کند رشد و مقاوم در برابر کم آبی و خشک سالی 
اســت و تنها رویشــگاه جنگل بلوط در سمیرم 
منطقه شــمس آباد ونک اســت که ۳۰ هکتار از 
اراضی این منطقه را پوشــش جنگلی بلوط در 

کنار دیگرگونه های جنگلی تشکیل می دهد.
جبــاری بیان کــرد: رویــش گونه هــای جنگلی 
بلــوط، ارس، بنــه، زالزالــک، بــادام وحشــی، 
زرشک وحشی، ارژن، داغ داغان، انجیر کوهی 
و دیگرگونه های ایــن اراضــی جنگلــی را متنوع 
کرده است و یکی از رویشــگاه اصلی سرو کوهی 
گــرس مرکــزی در ســمیرم اســت  ارتفاعــات زا
که این گونه جنگلی بســیار نادر طی چند سال 
گذشــته به دلیل حفاظت این گونه جنگلی در 
حال افزایش هست. رئیس اداره منابع طبیعی 
سمیرم خاطرنشان کرد: گونه های جنگلی نقش 
مهمی در تثبیت خاک در شهرستان کوهستانی 
ک  و شــیب دار ســمیرم دارنــد و از فرســایش خا
جلوگیری می کند. منطقه شمس آباد شهر ونک 
در فاصله ۴۰ کیلومتری غرب سمیرم در منطقه 
گرس مرکــزی و در فاصلــه ۲۰۰  حفاظت شــده زا

کیلومتری جنوب اصفهان واقع شده است.

عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای 
اسالمی گفت: تولیدات صنعتی و معادن نایین 
به دلیــل نقص حمــل و نقل انباشــته و بــه بازار 

عرضه نشده است.
کسیون  معصومه پاشــایی در حاشیه ســفر فرا
زنان مجلس شورای اسالمی به نایین در گفتگو 
با ایرنا، افزود: مشکل حمل و نقل بار برای عرضه 
محصوالت تولیدات یکــی از چالش های مهم 

فعاالن اقتصادی این شهرستان است.
وی بیان کــرد: ضعــف در حمــل و نقــل باعــث 
تجمیع تولیدات در کارخانه ها و معادن شده که 
موضوع در تهران و با مشارکت شرکت های بزرگ 
کسیون زنان مجلس  پیگیری می شود. عضو فرا
شورای اسالمی همدلی و همبستگی بین حوزه 
صنایع و معادن نایین را فرصت مهم عنوان کرد 
و اظهارداشــت: نقش بانوان این خطــه در این 
عرصه بسیار پررنگ بود که در سطح ملی بی نظیر 
است. وی به دیگر مشکالت فعاالن حوزه تولید 
شهرستان های نایین و خورو بیابانک اشاره کرد 
و گفت: موانــع حوزه صنعت و معدن کشــور در 
مناطق مختلف یکسان بوده و تنها اقلیم بر نوع 

و مدل تاثیر داشته است.
پاشایی موانع اخذ تسهیالت بانکی و مجوزها را 
یکی از دغدغه های مشترک همه متولیان حوزه 
صنعت و معدن کشور اعالم کرد و افزود: با ارائه 
طرح های پیشنهادی مثل ســامانه تجارت و 
گمرک و تسهیل شرایط صدور مجوزها امکان رفع 

بسیاری از این موانع رفع خواهد شد.
سومین جشــنواره نخل و آفتاب با هدف رونق 
گردی، کارآفرینــی در حوزه  گردشــگری و روســتا
صنایــع دســتی و تولیــدات وابســته بــه نخل و 
محصوالت باغی و دامی در شهرستان کویری 

خور و بیابانک برگزار شد.

خبر خبر

استان

خبر

معاون آموزشی فنی و حرفه ای استان اصفهان 
بــا اشــاره به اینکــه در اســتان اصفهــان چهــار 
مســابقه مهارتــی برگــزار می شــود، گفت: ایــن 
مسابقات ۱۷ آذرماه در فوالدشهر و ۲۷ آذرماه در گلپایگان برگزار 

می شود.
عباس مهدیان در جلسه هماهنگی برگزاری مسابقات کشوری 
مهارت با اشاره به برگزاری مسابقات ملی مهارت توسط سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشــور با هدف شــناخته شــدن نخبگان 
مهارتی و ترغیب جوانان به مهــارت آموزی و ترویج فرهنگ کار و 
کارفرینی، اظهار کرد: برقــراری ارتباط میان کارجویان و نخبگان 
مهارت آمــوزی و اتحادیه های صنفــی و صنعتــی از دیگر اهداف 

مسابقات است.
وی با اشــاره به اینکه این مســابقات زیر نظر ســازمان جهانــی کار هر 
دو ســال یک بار به صورت بین المللی برگزار می شود و ســال ۲۰۲۲ در 
شانگ های چین است، افزود:  برگزاری این مسابقات در کشور با هدف 

انتخاب برترین ها برای شرکت در مسابقات شانگ های چین است.
مهدیــان بــا اشــاره به اینکه امســال ســازمان فنــی و حرفــه ای در 
سطح  کشور این مسابقات را در رشته های مختلف برگزار می کند، 
افزود: در استان اصفهان چهار مسابقه مهارتی برگزار می شود که 
نخستین مسابقه ۱۷ آذرماه در فوالدشهر در زمینه طراحی فضای 
سبز و همزمان مســابقات گل آرایی به صورت مشترک میان گل 
ســپاهان اصفهان و مجموعه شــهرداری و شــرکت عمــران فوالد 

شهر و ۲۷ آذرماه در گلپایگان برگزار می شود.
معاون آموزشی فنی و حرفه ای استان اصفهان  خاطرنشان کرد: 
در سال های گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای مسابقات ملی 
مهارت از ظرفیت مهارتی آموزش و پرورش و دانشــگاه های فنی 
و حرفــه و آزاد و غیره و حتی صنــوف صنعتی اســتفاده می کرد اما 
امسال مجموعه های آموزشی کشور منتخبین خود را به صورت 

مجزا در مسابقات معرفی می کنند.
کید کرد: در شهرستان گلپایگان، دستگاه های مربوطه در  وی  تأ

زمینه اطالع رسانی و تشویق گروه های هدف و بازدید عمومی از 
مسابقات و فضاسازی شــهر با دبیرخانه مســابقات ملی مهارت 

همکاری الزم را انجام دهند.
     امکان تبدیل استان اصفهان به قطب تکنولوژی کشور 

وجود دارد
در ادامــه ســیف اهلل نیکنامی مدیــر عامــل شــرکت آتریــا با اشــاره 
به اینکه چند ســال اســت بــه عنوان اسپانســر بــا ســازمان فنی و 
حرفه ای در سطح ملی و بین المللی همکاری داریم، اظهار کرد: 
در ســازمان فنــی و حرفه ای کشــور توانســتیم با آمــوزش مربیان 

تحوالت بزرگی ایجاد کنیم.
ج به صــورت کامل و  وی با اشــاره به تجهیز مرکز تربیــت بدنی کر
همچنین تربیــت مربیان فنی و حرفه ای و مهندســین ســازمان 
نظام مهندســی کشــور،  افزود: به واســطه ارتباطات بین المللی 
در ســازمان فنی و حرفه ای کشور ظرفیت ســازی انجام دادیم و 
در واحدهای مرکز فنی و حرفه ای کشــور نیــز امکان ایجاد برنامه 

ستاب داریم.
مدیر عامل شرکت آتریا با اشاره به جایگاه ویژه مسابقات مهارت 
آموزی، گفت: مســابقات مهــارت آمــوزی می تواند تــب کنکور را 
کاهش دهــد چون که افــراد می توانند بــا افزایش مهــارت افزایی 
ج کشــور ایجاد کننــد، مهارت  شــرایط ویژه ای را در داخــل و خار
تنها مهارت آموزی سخت به مانند جوشکاری و غیره نیست بلکه 

مهارت نرم افزاری هم وجود دارد.
کنــون به واســطه تأسیســات مهارتــی در ردیف  نیکنامی گفــت: ا
پانزدهــم دنیا قــرار داریــم، مهارت آمــوزی کــه در مســابقات آزاد 
روســیه مــدال نقره کســب کــرد تنهــا شــرکت کننده ایرانــی بود و 
کنون به عنوان داور مســابقات مهارتی مشــعول فعالیت است،  ا
نخبه هــای مهارتــی بــه لحــاظ  نیــاز امروز کشــور بــه تکنیســین و 

خالقیت از نخبه های دانشگاهی بیشتر  اهمیت دارند.
وی بــا بیان اینکه بــا وجــود ظرفیــت و پتانســیل نیروی انســانی 
اســتان اصفهــان، امــکان  تبدیــل شــدن گلپایــگان بــه قطــب 
هوشمندسازی و استان اصفهان به قطب تکنولوژی کشور وجود 
دارد، افزود:جذب سرمایه گذار نیاز به ایجاد زیرساخت های الزم 
دارد بــا هــم افزایــی می توانیــم ســرمایه گذار در زمینــه راه اندازی 

کارخانه دیجیتال فنآوری در گلپایگان جذب  کنیم.

اولیــن نکوداشــت شــهر خــورزوق و تجلیــل از ۲۵ 
فرهیخته این شهر برگزار شد.

علی فتحی رییس شــورای اسالمی شــهر خورزوق 
در ایــن آییــن وجــود بیــش از ۱۰۰ کارگاه تولیــد پارچه هــای قلمــکار، 
کارگاه های تریکو دوزی، تولید لوازم و تجهیزات ورزش اسب سواری 
و اسب داری، شهر تولید چغندر و فعالیت چندین ورزشکار جهانی 

گی های شهر خورزوق دانست. را از ویژ

در این آیین از ۲۵ فرهیخته، نخبه، قهرمان ورزشــی و پیشکســوت 
هنر تعزیه و اسب داری خورزوق قدردانی شد.

در این آیین فاطمه قدیر زاده پژوهشــکر خورزوقی، تاریخچه شــهر 
خــورزوق و برخــی از آثــار تاریخــی، صنایــع دســتی این شــهر را برای 

شرکت کنندگان معرفی کرد.
شــعر خوانی به زبــان و گویش محلــی و برگــزاری نمایشــگاه صنایع 

دستی و آثار شهر خورزوق از دیگر برنامه های این آیین بود.

مسابقات ملی مهارت آذر ماه در اصفهان برگزار می شود

اولین نکوداشت شهر خورزوق 

خبر

خبر

تسهیل گری در کارآفرینی
 مساوی است با رونق تولید

شهرستان سمیرم
 8۰ هزار هکتار جنگل دارد

تولیدات صنعتی نایین 
به دلیل نقص حمل و نقل

 انباشته شده است
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فرونشست زمین در اصفهان محور جلسات 

با نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس
فرهنگــی  کمیســیون  اعضــای 
مجلــس بــرای بررســی مشــکالت 
حــوزه فرهنــگ و بــه درخواســت 

نمایندگان استان به اصفهان سفر کردند.
نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس در دومین روز 
سفر خود به اصفهان با اعضای شــورای این کالنشهر 

دیدار کردند.
     مسائل و مشکات اصفهان را پیگیری 

خواهیم کرد
مرتضی آقا تهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس 
در این نشســت اظهار کرد: شــب گذشــته بازدیدی از 
منطقه حصه داشتیم، متأسفانه این منطقه وضعیت 
خوبــی نــدارد و الزم اســت اقدامــات مناســبی در این 

محدوده انجام شود.
وی افزود: شهرداران مناطق باید پیگیر مشخص کردن 
وضعیت این منطقه باشند، متأسفانه حصه در خور و 
شأن اصفهان نیست و باید برای آن برنامه ریزی شود، 
در این راســتا از مقامات کشــوری بخواهید که بیایند 

گر گره ای است، باز شود. و اینجا را ببینند تا ا
شــورای  مجلــس  فرهنگــی  کمیســیون  رئیــس 
اســالمی تصریح کــرد: قــول خواهــم داد مســائل و 
مشکالت اصفهان را پیگیری کنم؛ کمیسیون فرهنگی 
و نماینــدگان اســتان اصفهــان ظرفیــت خوبــی برای 
بررسی و پیگیری مشکالت دارند که باید از این ظرفیت 

استفاده کرد.
     مهم ترین مطالبات کانشهر اصفهان 

محمد نورصالحی، رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان 
در این نشست اظهار کرد: هر بخشی از کشور ظرفیت ها و 
مشکالتی دارد که باید به آن توجه شود، حضور میدانی 
اعضا کمیســیون فرهنگی مجلــس در نقاط مختلف 
کشور به شناخت بهتر این ظرفیت ها کمک کرده و منجر 

به بهبود قانون گذاری خواهد شد.
وی افــزود: مدیریت بهره بــرداری یکی از اموری اســت 
که بایــد بــه آن توجه شــود، در کل کشــور بایــد نقاطی 
که مناســب کشــاورزی اســت مشــخص شــده و برای 
کشاورزانی که به دلیل تغییرات اقلیمی امکان کشت 

ندارند راهکار و اشتغال جایگزین تعیین شود.
رئیس شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: در دولت 
نهم و دهم موافقت نامه ای تنظیم شد که بر اساس آن 
سالن اجالس سران به عنوان دبیرخانه دائمی اجالس 
غیرمتعهدها در نظــر گرفته شــود، بهره بــرداری از این 
سالن ضرورت دارد زیرا بودجه کشور و بیت المال در آن 

صرف شده است.
نورصالحی اضافه کرد: شورای اسالمی شهر اصفهان از 
اعضا کمیسیون فرهنگی مجلس و دولت درخواست 
دارد تا اقدامات الزم برای تعیین ســالن اجالس سران 
اصفهــان بــه عنــوان دبیرخانــه دائمی اجــالس غیــر 
متعهدها انجــام شــود، ظرفیــت بزرگی در ایــن زمینه 
وجود دارد که منجر به رفع مشــکالت کالن کشور هم 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه دهکده المپیک تنها نقطه ای است 
که در کشــور مصوبــه مجلس شــورای اســالمی را برای 
کاربری ورزشــی دارد، ادامه داد: این دهکــده ابتدا قرار 
بــود یک هــزار و ۱۰۰ هکتار بــه عنوان دهکــده المپیک 
در اصفهان در نظر گرفته شــود اما پس از آن با تصویب 

مجلس این میزان به ۳۰۰ هکتار رسید.
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: ۱۷۰ هکتار از 
گر حمایت الزم  کنون تملک شده و ا زمین این دهکده ا
انجام شود، با اســتفاده از ظرفیت های درون استانی 

می توان دومین مجموعه بزرگ ورزشی کشور را در این 
مجموعه راه اندازی کرد.

نورصالحــی اضافــه کــرد: در آمار معضــالت اجتماعی 
اصفهان از جمله استان هایی اســت که در رتبه های 
اول قــرار دارد، حضور یک مجموعه ورزشــی بــزرگ در 
اصفهان بــه حل برخــی از ایــن مشــکالت هم کمک 

خواهد کرد.
وی با اشاره به پدیده فرونشست اصفهان ادامه داد: این 
موضوعات باید به طور کالن در کشــور مدیریت شده 
و پیش از آنکه بدبینی به مدیریت اســتان ایجاد شود 
باید چنین مشکالتی در سطح کشــوری بررسی شود 
لذا مدیریت مصــرف آب و منابع مالــی نیازمند تالش 
نهادهــای ذی ربط بــوده و برنامه هــای کلی بــرای آن 

نیاز است.
رئیس شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: اصفهان 
گر  ظرفیت های تاریخی، فرهنگی و مذهبــی دارد که ا
اداره کل میراث فرهنگی این شهر اختیارات بیشتری 
داشته باشد می توان بسیاری از مشکالت موجود را حل 
کرده و برای افرادی که به دلیل خشکسالی شغل خود را 
از دست داده اند هم شغل ایجاد کرد تا شاهد اعتراضات 

کمتری باشیم.
نورصالحــی اضافه کــرد: در کشــور قانــون جابه جایی 
جمعیــت و مهاجــرت وجــود نــدارد، به نظر می رســد 
جای چنین قانونی در کشور خالی است تا این پدیده 
با ضوابط خاصی انجام شده و بارگذاری بیش از حد بر 

شهرها انجام نشود.
وی ادامه داد: به دلیل مشکالت اقتصادی موجود در 
شهرها و روستاها افراد به کالنشهرها مهاجرت می کنند 
که مشکالت زیادی را به همراه دارد، بنابراین الزم است 
قانونی برای مهاجرت از شهری به شهر دیگر هم تعیین 
شده و مناطقی که توانایی میزبانی از مهاجران را دارند 

در آن مشخص شود.
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: توجه ویژه 
به بافت فرسوده در کل کشور الزامی است، همچنین 
طرح های مســکن نباید منجر به تشــدید مشــکالت 
گر دولت و مجلس برای احیا  کالنشهرها شود بنابراین ا
بافت فرسوده تالش کنند بخشی از مشکل مسکن در 

کالنشهرها هم حل خواهد شد.

کید کرد: سهم  رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان تا
دولت از محــل مالیات شــهرهای بزرگ به آن شــهرها 
تخصیص نمی یابد، اصفهان آن قدرها به بودجه های 
ملی نیاز نداشته و الزم است دولت اقدامات حمایتی 

برای این کالنشهر انجام دهد.
وی ادامه داد: اصفهان هم یکی از ظرفیت های کشور 
اســت، الزم اســت به این ظرفیت ها پیش از از دســت 

رفتن فرصت ها توجه شود.
     کارگروه تخصصی برای بررسی فرونشست در 

دولت تشکیل شود
علی قاسم زاده، شهردار اصفهان در این نشست اظهار 
کرد: فرونشســت اصفهــان نیازمند یک اقــدام عاجل 
اســت، در این راســتا بایــد یــک ســتاد مرکــب از وزارت 
مســکن، وزارت نیرو و میراث فرهنگی تشکیل شود تا 
با ارائه راهکارهاازابنیه تاریخی با اســتحکام بخشــی و 

تزریقات زیرزمینی محافظت شود.
وی پیشنهاد داد: کارگروهی برای بررسی فرونشست در 
دولت تشکیل شود، متأسفانه مسائل زیست محیطی 
جدی گرفته نشــده اســت و قطعا با تشــکیل کارگروه 
تخصصی اقدامات اساسی در این راستا انجام می شود.
شــهردار اصفهان گفت: در حــال حاضر برخی از اشــیا 
قیمتی در انبارهای میراث فرهنگی و شهرداری در حال 
از بین رفتن است و در این راستا باید با احداث یک موزه 

از این اشیا مراقبت ویژه شود.
     وضعیت فرونشست در اصفهان نگران کننده 

است
احمد راستینه، نماینده مردم شــهرکرد، بن و سامان 
در این نشست اظهار کرد: تا زمانی که به فهم مشترکی 
از مسائل دو استان نرسیم، نمی توان راه حلی ارائه داد؛ 
حس بی عدالتی در مردم بدترین عارضه عمومی است.
وی افــزود: حــدود دو ماه پیــش خدمت مردم شــرق 
اصفهان بودیم و در آنجا کامل توضیح دادم که میزان 
ورودی آب از چهارمحال پشــت ســد زاینده رود چقدر 

و برداشت آب زاینده رود در چهارمحال چقدر است.
نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای 
اســالمی با بیان اینکه تا دهه های گذشــته هفت متر 
برف در کوهرنگ می نشســت، اما ســال گذشته تنها 
۴۵ سانتی متر برف بر زمین نشست، ادامه داد: در حال 

حاضر تونل کوهرنگ خشــک شــده و میــزان ورودی 
آب آن حداقل به یک سوم رسیده است، بنابراین باید 
حقابه محیط زیست داده تا مشکالت زیست محیطی 
رفع شود؛ در واقع با انتقال آب و موضوعات این چنینی 

و مشکل فرونشست حل نخواهد شد.
راســتینه با بیان اینکه شــورای اسالمی شهر اصفهان 
وظیفــه دارد ببیند چه اتفاقی بر ســر آب اصفهــان رخ 
می دهد، اضافه کرد: وضعیت فرونشست در اصفهان 
واقعا نگران کننده اســت و وزارت نیرو نیــز باید پای کار 
بیاید، الزم اســت برای محیــط زیســت و آب خوان ها 

احترام قائل شویم.
وی گفت: بارگذاری ها در فالت مرکزی ایران از ساخت 
مســکن تا توســعه صنایع دیگر تاب نخواهد آورد. هر 
بارگذاری جدید که نیاز به آب داشــته باشــد، در فالت 

مرکزی ایران باعث خسران کل کشور می شود.
     سازوکار کاهش سنوات بازنشستگی بانوان 

باید دقیق تر بررسی شود
زهره الهیان در نشست مشترک فراکسیون زنان مجلس 
شورای اسالمی با جمعی از بانوان کار آفرین شهرستان 
نائیــن اظهار کــرد: متأســفانه در زمینــه ظرفیت های 
تاریخی ایــران غفلــت شــده اســت، در صورتــی کــه در 
کشــورهای همســایه به ویژه امارات توجه ویژه ای به 
تاریخ کمتر از ۱۰۰ سال خود دارند، در این راستا الزم است 
در خصــوص هویت تاریخــی و تمدنی ایــران اقدامات 
سازنده ای انجام شود. وی افزود: در حال حاضر با توجه 
به جنگ نرمی که علیه ایران در حــوزه فرهنگی وجود 
دارد، الزم است هویت فرهنگی ایران احیا شود قطعا 
در این راستا بسیج می تواند پرچمدار گردشگری سالم 
کســیون زنان مجلس شورای  در کشور شود. عضو فرا
اسالمی با اشاره به بازدید از منطقه کویر مصر خاطرنشان 
کرد: کویر مصر یک ظرفیت بی بدیل گردشگری کشور 
است که متأسفانه طی سال های گذشته نسبت به آن 

کم لطفی شده است.
ســنوات  کاهــش  موضــوع  داد:  ادامــه  الهیــان 
بازنشســتگی بانوان در ادوار گذشــته مجلس شورای 
اســالمی نیز مطــرح شــده و الزم اســت در خصــوص 
ســازوکار این موضوع اقدامــات کارشناســی دقیق تــر 

انجام شود.

گزارش

مدیــر کل بهزیســتی اصفهــان گفــت: اردوهــای 
جهادی بهزیســتی در مناطــق مختلــف و محروم 
استان، راهبردی و هدفمند است و با هدف کاهش 
آسیب های اجتماعی برای آن برنامه ریزی می شود. 
ولی اهلل نصر اصفهانی در حاشیه سفر به روستاهای 
سمیرم همراه با معاونان و کارشناسان بهزیستی، 
اظهــار داشــت: افزایــش ســطح توانمندســازی و 
مرتفع کــردن نیازهای حداقلی معیشــتی جامعه 
هدف از جمله اقشار کم درآمد در این اردوها دنبال 

می شوند.
کید کرد: امروز   مدیر کل بهزیستی استان اصفهان تا
در حالی شاهد چهارمین اردوی جهادی بهزیستی 
استان به ســمیرم هســتیم که پیش از این ۲ بار در 
پشت کوه فریدون شهر و یک مرحله در محله های 

فالورجان حاضر شده ایم.
نصر اصفهانی به موضوع مهم آمــوزش خانواده ها 
بویژه سالمت روان اشاره کرد و گفت: پیشگیری از 
پیشرفت آسیب های اجتماعی تنها با آموزش مداوم 

و حضور در مناطق و محله ها محقق می شود.
گــون  وی ریشــه بیشــتر مشــکالت و مســائل گونا
اجتماعی در برخی روســتاها و شــهرهای ســمیرم 
را اقتصــادی و درآمــدی برشــمرد و افــزود: بیــکاری 
یــا اشــتغال فصلــی مشــکالتی را بــرای شــماری از 
خانوارها ایجاد کــرده که امیدواریم بــا تدابیر دولت 

برای حل این مهم چاره اندیشی شود.
مدیــر کل بهزیســتی اصفهــان اجــرای اردوهــای 
جهــادی اجتماعی که بهزیســتی در پیــش گرفته 
اســت را موثــر برشــمرد و گفت: حضــور مدیــران در 

سکونتگاه های غیر رسمی و محروم جامعه به ارزیابی 
و درک واقعی از مشکالت مردم می انجامد.

وی اظهار داشــت: حرکت های جهــادی تنها یک 
کار عمرانی، فرهنگی و یا خودســازی نیســت بلکه 
مجموعه جامعی اســت که آثــار و برکات آن در ســه 
حوزه مردم و اهالی مناطق محروم، شرکت کنندگان 
در این طرح ها و مســئوالن و مدیران منطقه قابل 

بررسی است.
بسته های معیشتی شامل۱۵۰ سبد حمایتی، پتو، 
ک، کفش، لوازم بهداشتی، اسباب  بخاری، پوشا
بازی و کمک های نقدی در دیدار با ۱۲۰ مددجوی 
بهزیستی از بخش های مرکزی، پادنا و وردشت در 

روستاهای سمیرم توزیع شد.
 یک هزار و ۶۶۴ مددجو زیر پوشش اداره بهزیستی 
شهرستان سمیرم هستند، از این تعداد مددجوی 
دارای پرونده، ۹۸۵ نفر مســتمری بگیر بهزیســتی 
و ۶۸۷ نفــر مســتمری بگیــر در حیطه توانبخشــی 

هستند.
شهرستان سمیرم با افزون بر ۹۰ هزار جمعیت در ۱۶۰ 

کیلومتری جنوب اصفهان است.

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان گفت: در 
هفت ماهــه امســال تعــداد ۳۴ هــزار و دو نفر در 
استان متولد شده اند و استان ظرف دو سه سال 
آینده وارد فاز اول سالمندی خواهد شد، در حال 
حاضر قریب به ۵۶ هزار کارت ملی هوشمند برای 

متقاضیان صادر است.
حســین غفرانی در خصــوص صــدور کارت ملی 
هوشــمند اظهار کرد: از مجمــوع چهار میلیون 
و ۱۷۰ هــزار نفــر جامعــه هــدف کارت هوشــمند 
در اســتان اصفهان چهــار میلیــون و ۱۸ هزار نفر 
)۹۸ درصد( بــرای صــدور کارت ملی هوشــمند 

ثبت نام کرده اند.
     فعال بودن بارکد روی رسید و گرفتن 

خدمات
وی اضافه کرد: چنانچه افرادی که برای صدور 
کارت ملی هوشمند درخواست داده اند و هنوز 
به دست آنها نرســیده اســت می توانند با فعال 
بــودن بارکــد روی رســید در کنــار شناســنامه و 
ســامانه ثبت احوال، بــرای گرفتن خدمــات در 

مراجعه به ادارات مانند کســانی کــه کارت ملی 
هوشمند دارند با آنها برخورد می شود.

کید  مدیــرکل ثبــت احــوال اســتان اصفهــان تا
کرد: در حال حاضر قریب بــه ۵۶ هزار کارت ملی 
هوشمند برای متقاضیان صادر شده است که 
قبال بــرای صاحبــان آن پیامک وصول رســیده 
است تا برای تحویل به دفاتر پیشخوان یا ادارات 

ثبت احوال مراجعه کنند.
     برخی شهرستان ها به فاز اول سالمندی 

وارد شدند
غفرانی در مورد آمار زاد و ولد در اســتان در ســال 
جاری نزدیک شــدن به فاز سالمندی، تصریح 
کرد: در هفت ماهه امسال تعداد ۳۴ هزار و دو نفر 
در استان متولد شــده اند و استان ظرف دو سه 
سال آینده وارد فاز اول سالمندی خواهد شد، در 
سال های ۱۴۲۵ تا ۱۴۳۰ وارد فاز اصلی می شود 
کــه ۳۰ درصــد جمعیــت اســتان را ســالمندان 

تشکیل خواهند داد.
کــرد: در حقیقــت پنجــره  وی خاطرنشــان 
طالیــی جمعیــت بــا عمر چهــل ســال در ســال 
۱۳۸۵ گشــوده شــده اســت کــه در ســال ۱۴۲۵ 
بســته خواهد شــد، در حال حاضــر تعــدادی از 
شهرستان های استان مانند اردستان، خوانسار 
و بوئین و میاندشت در حال تجربه کردن فاز اول 
سالمندی هستند و تعدادی از شهرستان های 
به نســبت بــزرگ فاصلــه زیــاد و متفاوتــی با این 

وضعیت دارند.

رئیــس اداره آمــوزش و پــرورش اســتثنایی اســتان 
اصفهــان، گفت: از مهمتریــن چالش هــا در دوران 
شــیوع کرونا این اســت که دانش آموزان اوتیسم با 
فضای مجازی ارتباط خوبی ندارند و خانواده های 
آنهــا به دلیــل مشــغله های زیــاد نمی تواننــد برای 

آموزش آن ها زمان زیادی بگذارند.
محسن الماسی در خصوص تعداد مدارس اوتیسم 
در اصفهــان، اظهــار کــرد: در شــهر اصفهــان یــک 
مدرســه ویژه دانش آمــوزان اوتیســم وجــود دارد و 
یک مدرســه هم در حال ســاخت بوده کــه بیش از 
۹۴ درصد پیشرفت داشته اســت؛ امیدواریم قبل 
از نوروز به فضای مدارس اســتثنایی اضافه شــود. 
یک مدرسه مســتقل نیز در شهرســتان زرین شهر 
وجــود دارد و بــه دلیــل بیشــتر بــودن آمار کــودکان 
اوتیسم در این محدوده پیش بینی فضا شده است 
و با مساعدت یک خیر مدرسه ای در حال ساخت و 

آماده بهره برداری است.
وی افزود: عــالوه بر فراوانــی دانش آموزان اوتیســم 
نمی توانستیم منتظر استانداردسازی فضا بمانیم، 

در هــر مکانــی دانش آمــوز اوتیســم وجــود داشــته 
باشــد مدارس با نیاز ویژه پیش بینی شــده اســت 
تا این دانش آموزان بتوانند از خدمات این مدارس 

استفاده کنند.
     چالش های تحصیلی دانش آموزان اوتیسم 

در پاندمی کرونا
رئیــس اداره آمــوزش و پــرورش اســتثنایی اســتان 
اصفهــان اظهــار کــرد: تالش شــده تــا خدمــات به 
دانش آمــوزان بــا نیــاز ویــژه، ارائــه شــود، خدمــات 
آموزشی خاص که دانش آموزان اوتیسم نیاز دارند 
احتمال دارد تا حدودی با خدمات آموزشــی بقیه 
گروه ها با نیازهای ویژه متفاوت باشد و در بخش های 
توانبخشــی ماننــد کاردرمانــی و گفتاردرمانی هم 
به این موضوع پرداخته شــده اســت. الماســی در 
مورد چالش های تحصیلی دانش آموزان اوتیسم 
در پاندمی کرونــا، تصریــح کــرد: یکــی از مهم تریــن 
چالش ها این اســت کــه دانش آمــوزان اوتیســم با 
فضای مجازی ارتباط خوبی ندارند و خانواده های 
آنهــا به دلیــل مشــغله های زیــاد نمی تواننــد برای 
آموزش آنها فرصــت زیادی بگذارند، از ســوی دیگر 
تأثیری کــه آموزش حضــوری بــرای دانش آمــوزان 
اوتیسم دارد قابل مقایســه با آموزش غیرحضوری 
نیست. وی خاطرنشان کرد: در دوران شیوع کرونا، 
روند آموزش مجازی به خصوص بحث توانبخشی 
دانش آمــوزان اوتیســم بایــد مدنظــر قــرار بگیــرد، 
متأسفانه به صورت غیرحضوری امکانات آموزشی 

توانبخشی در بستر مناسبی ارائه نمی شود.

مدیرکل بهزیستی اصفهان:

اردوهای جهادی بهزیستی اصفهان هدفمند 
و راهبردی است

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان خبر داد:

ورود اصفهان به سالمندی در سه سال آینده

خبر

رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان اصفهان:

دانش آموزان اوتیسم با فضای مجازی ارتباط خوبی ندارند

خبر

معــاون امــور فرهنگــی کمیتــه امــداد امــام 
گفت:بــا  خمینــی )ره( اســتان اصفهــان 
پیگیری روحانیون حوزه علمیه دو مددجو 
از شهرســتان های لنجان و خوانســار خانه 

دار شدند. 
امــور  معــاون  محمدحســینیان  آرش 
فرهنگــی کمیته امــداد امــام خمینــی )ره( 
اســتان اصفهــان بــا اشــاره به اینکــه اصــل 
موضوع طرح ۳۱۳ مددکاری اسالمی است، 
گفت: ایــن طــرح بــا حضــور ۸ روحانــی در ۶ 
منطقــه اســتان اصفهــان اجرا و مشــکالت 
و نیــاز خانواده های تحــت حمایت کمیته 
امداد توســط روحانیون شناســایی و برای 

رفع آن اقدام شد.
ح بــا همــکاری  وی بــا بیان اینکه ایــن طــر
حوزه علمیه اســتان و بهره مندی از حضور 
روحانیــون طــرح هجــرت بــه مــدت ۵ مــاه 
به منظــور ارائــه خدمات فرهنگــی، تقویت 
باور هــای دینــی و پیشــگیری و مدیریــت 
آســیب های اجتماعی اجرا می شود، ادامه 
داد: طرح ۳۱۳ با هدف ایجاد ارتباط مستمر 
و موثــر روحانیــون بــا خانواده هــای مــورد 
حمایت کمیته امداد و تبلیغ چهره به چهره 
اجــرا و با نیازســنجی بــرای رفــع محرومیت 

آن ها اقدام می شود.
ح  ایــن مقــام مســئول افــزود: در ایــن طــر
مشــکالت  و  مســائل  پیگیــر  روحانیــون 
مددجویان با اولویــت خانواده های دارای 
جوان و نوجــوان بــوده و برای رســیدن این 
خانواده هــا بــه توانمنــدی در بخش هــای 
مختلف فکری، فرهنگی، اشتغال و مسکن 

تالش می کنند.
محمدحســینیان از این طــرح بعنــوان یک 
حرکــت جهــادی، در جهــت افزایش کیفیت 
زندگی و معیشت محرومان، یاد کرد و گفت: 
کز نیکوکاری برای  در این طرح روحانیون با مرا
رفع مشــکالت مالی و اقتصادی مددجویان 
همکاری دارند به طوری که همزمان در اجرای 
طرح در شهرستان های لنجان و خوانسار با 
کز نیکوکاری دو خانوار  مشــارکت خیران و مرا

مددجو صاحب خانه شدند.
وی همچنین با اشاره به اینکه در این برنامه 
ح هــای اشــتغال ایجاد شــده توســط  از طر
کمیته امداد استان حمایت های الزم برای 
رســیدن خانواده هــا بــه توانمنــدی کامــل 
ح  گفــت: در ســال،طر صــورت می گیــرد، 
۳۱۳ طــی دو دوره برگزار می شــود و در طول 
ح هــزار خانــواده مــورد حمایت  اجرای طــر

خواهند بود.
معــاون امــور فرهنگــی کمیتــه امــداد امــام 
خمینی )ره( اســتان اصفهان با بیان اینکه 
ح  در حــال برگــزاری دوره دوم ایــن طــر
هستیم، افزود: دوره اول در شهرستان های 
خوانســار، تیران و کرون، لنجان، شــهرضا، 

نجف آباد و منطقه ۴ اصفهان اجرا شد.

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان با اشــاره 
به تداوم اجرای طــرح زوج و فرد در کالنشــهر 
اصفهان از کشــف یک کلت کمری در یکی از 

ک خبر داد. کز تعویض پال مرا
سرهنگ محمدرضا محمدی اظهار کرد: در 
اجرای مصوبات ستاد استانی مقابله با کرونا 
طــرح زوج و فــرد از روز ۱۲ آبــان مــاه در هســته 
مرکزی کالنشهر اصفهان اجرا و در حال حاضر 

فعال است.
وی افزود: زمان اجرا صبح ها از ساعت ۸ الی ۱۳ 

عصرها از ساعت ۱۶ الی ۲۱ است.
     کشف کلت کمری در مرکز تعویض پاک
رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگی اســتان 
اصفهــان از کشــف یــک قبضــه کلــت کمری 
توســط مأموران پلیس راهور مســتقر در مرکز 

ک خبر داد. تعویض پال
وی ادامه داد: یکی از مأموران پلیس راهنمایی 
و رانندگی اصفهان هنگامی که قصد بررســی 
فنی اصالت یک وانت پیکان که برای تعویض 
ک شــهر اصفهان  ک بــه مرکــز تعویض پــال پال
مراجعه کرده بود را داشــت یک قبضه سالح 

کمری کلت کشف کرد.
مأمــور  گفت: ایــن  محمــدی  ســرهنگ 
وظیفه شــناس پلیــس راهــور کلت کمــری و 
چهار فشنگ مربوطه را صورتجلسه و به عوامل 

انتظامی تحویل داد.
وی ادامه داد: در این رابطه نیز یک نفر دستگیر 
شد که پس از تشکیل پرونده و برای اقدامات 

قانونی تحویل عوامل انتظامی شد.

خانه دار شدن
 ۲ مددجو از شهرستان های

 لنجان و خوانسار 

رئیس پلیس راهور استان اصفهان 
خبر داد:

تداوم اجرای طرح زوج 
کالنشهر اصفهان و فرد در 

مدیر اطالعات مکانی سازمان فاوا شهرداری اصفهان 
از راه اندازی ســامانه مدیریت نامگذاری معابر شهر 
اصفهان )منام( خبر داد. احمدرضا کروندی اظهار 
کرد: در این ســامانه فراینــد نامگــذاری و تغییر معابر 
شــهر اصفهان بــه صــورت مکان منــد پیاده ســازی 
شــده اســت. وی ادامه داد: مکان مند بــودن بدان 
معنا اســت که همزمان با اطالعات توصیفی مانند 
نام و تصاویر، مکان آن نیز روی نقشه قابل مشاهده 
است. مدیر اطالعات مکانی سازمان فاوا شهرداری 
اصفهان در رابطه با زمان راه اندازی این سامانه افزود: 
ساخت این سامانه از سال ۱۳۹۸ آغاز و در سال ۱۴۰۰ 
به بهره برداری رســید که دارای دو قســمت طراحی 
نرم افزار و بروزرسانی اسامی معابر در این سامانه است. 
شــهروندان با اســتفاده از ســامانه می تواننــد بدون 
مراجعه حضوری به شــهرداری، نامگــذاری معابر و 

تابلوها، موارد و مشکالت خود را مطرح کنند. کروندی 
یادآور شــد: در شــهر اصفهان معابر بی نــام و تکراری 
وجود داشته است که با استفاده از این سامانه، این 
کید کرد: این سامانه به دو  مشکل رفع می شود. وی تا
صورت عمومی و تخصصی ساخته شده که در بخش 
عمومی، مردم می توانند شکایات و پیشنهادات خود 
را ثبت کننــد و در بخش تخصصی امــکان مدیریت 
اسامی، تصحیح و ویرایش اطالعات موقعیت مکانی 
وجود دارد. کروندی با بیان اینکه این سامانه از طریق 
آدرس https://namgozari.isfahan.ir/ در دسترس 
شــهروندان اســت، گفــت: شــهروندان می توانند با 
کلیک بر روی هر کدام از معابر نام و عکس از تابلوی آن 
معبر را مشاهده کنند و چنانچه معبری نام ندارد، نام 
آن معبر را در این ســامانه وارد کرده تا پس از بررسی و 

نهایی شدن در سامانه قرار گیرد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به اینکه کلیه 
خودروهای سنگین باری و مسافربری باید بازتابنده 
نور یا مارکر نصب کنند، گفت: رانندگان این خودروها 
نسبت به نمایان سازی و نصب "مارکر" ابعاد عقب و 

جلوی خودرو حتما اقدام کنند.
ع اظهار کرد: طبق تبصــره ۱ ماده  ســرهنگ اصغر زار
۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به دلیل عدم 
رعایت مقررات ایمنی آشکار سازی و عدم رؤیت این 
دسته از ناوگان در شب و اجرای دستورالعمل اجرایی 
بــا اولویــت اســتانداردهای فنی و نحــوه اســتفاده از 
تجهیزات ایمنی در وسایل نقلیه باری و مسافربری 
باید نمایان سازی ابعاد عقب و پهلوی خودروهای 
سنگین انجام شود. وی افزود: رانندگان این خودروها 
الزم است نسبت به نمایان سازی و نصب بازتابنده نور 
یا همان " مارکر" در ابعاد عقب و جلوی خودروی خود 

اقدام کنند. رئیس پلیس راه استان اصفهان ادامه 
داد: برابر دســتورالعمل های اســتانداردهای فنی و 
نحوه اســتفاده از تجهیزات ایمنی در وسایل نقلیه 
باری و مسافری صادره از راهداری نمایان سازی ابعاد 
عقب و پهلوی خودروهای سنگین باری و مسافربری 
به منظور کاهش تصادفات جلو به عقب و پهلو است.
کید کرد: رانندگانی که نسبت به نمایان سازی  وی تا
اقدام نکننــد مــدارک رانندگــی آنها ضبــط و مراحل 

قانونی انجام می شود.
ع با اشــاره به شروع فصول ســرد سال و  سرهنگ زار
احتمال مه گرفتگی و کاهش شدید دید خاطرنشان 
کرد: رانندگان حتما چراغ های طولی و مه شکن خود 
گر عیب دارند نســبت به رفع عیب اقدام  را بازدید و ا
کنند و اصل مهم خوب دیده شدن و خوب دیدن را 
رعایت کنند تا شاهد وقوع حوادث جاده ای نباشیم.

خبرخبر
در راستای مدیریت نامگذاری معابر شهر؛

سامانه منام در اصفهان 
راه اندازی شد

رئیس پلیس راه استان اصفهان خبر داد:

الزام در نمایان سازی ابعاد عقب 
و پهلوی خودروهای سنگین
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رئیسکمیسیونفرهنگیمجلس:

بودجه فرهنگی چند برابر شده است
فرهنگــی  کمیســیون  رئیــس 
مجلس شــورای اســالمی گفت: 
بودجــه فرهنگــی از نیــم درصد 
به ۲.۵ تــا ۳.۵ درصــد افزایش یافته اســت و این 
مهــم یک تحــول بــود کــه در مجلــس به ویــژه در 
کــه بایــد از ایــن  کمیســیون فرهنگــی روی داد 

بودجه به  درستی استفاده شود. 
حجت االســالم  والمســلمین مرتضی آقا تهرانی، 
در همایــش شــورای فرهنــگ عمومی اســتان 
کید رهبــر معظم  اصفهــان، اظهار کــرد: بنا بــه تأ
انقالب باید مسئوالن بین مردم حاضر و با نیازها 
و مشــکالت آن هــا آشــنا شــوند زیرا ایــن انقــالب 

مردمی است.
عریانــی  بــه  بدحجابــی  کنــون  ا افــزود:  وی 
تبدیل شــده اســت و دشــمن دارد روی ایــن 
مساله مدیریت و کار می کند درحالی که باید این 
موضوع توسط مسئوالن و کارشناسان فرهنگ 
کمیســیون فرهنگــی  مدیریــت شــود. رئیــس 
مجلس گفت: هبر معظم انقــالب در بیانیه اخیر 
کیــد کردند کــه باید  شــورای انقــالب فرهنگــی تأ
قرارگاه سیاست گذاری برای موضوعات فرهنگی 
کنون با وجود دولت انقالبی  تشــکیل شــود زیرا ا
و مجلســی که نســبت به همه دوره هــا انقالبی تر 

است فرصت خوبی ایجاد شده است.
وی تصریــح کرد: انقالبــی بودن به آن معناســت 
که باید درصحنه و معرکه بود و پای عمل ایســتاد 

و میدانی عمل کرد.
آقــا تهرانــی بــر فعــال شــدن شــورای فرهنــگ 
کید کرد و گفت: با تغییری  عمومی در استان ها تأ
کــه در دولت ایجــاد شــد و حساســیتی کــه وزیــر 
فرهنــگ و ارشــاد اسالمی نســبت به این مســئله 
دارد باید شوراها در کشور فعال شوند. مصوبات 
شورای فرهنگی باید میدانی باشد و نباید تنها به 
تصویب چند موضوع که شــاید ربطی به جامعه 

کتفا شود. ندارد ا
رئیــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس از افزایــش 
بودجــه فرهنگی از نیــم درصد به دو و نیم تا ســه 
و نیــم درصــد اشــاره کــرد و گفت: ایــن مهــم یک 
تحول بود کــه در مجلــس به ویژه در کمیســیون 
فرهنگی روی داد که باید از این بودجه به  درستی 

استفاده شود. 
وی گفــت: از مهم تریــن اقدامات گــروه فرهنگی 
مجلــس می تــوان بــه تصویــب قانــون جوانــی 
جمعیت و خانواده اشــاره کــرد که در مــدت ۶ تا 
کیــد رهبر  هفت مــاه بــه نتیجــه رســید و مــورد تأ

معظم انقالب نیز بوده است.
آقا تهرانی در رابطه با پیشــنهاد تغییــر نام گذاری 
روز ایثــار شــهادت مــردم اصفهــان در 2۵ آبان به 
هفتــه ای به ایــن نــام گفت: این مهم در شــورای 
ح و  انقالب فرهنگی و گروه فرهنگی مجلس مطر

پیگیری خواهد شد.
     فرهنگ عمومی شناسنامه گویای فرهنگی 

و رفتارهای قابل پیش بینی جوامع است
مرتضوی-اســتاندار  رضــا  ســید  همچنیــن 
اصفهان  در ایــن جلســه گفت: شــورای فرهنگ 
عمومی، شــورایی راهبــردی با نگاهــی کالن نگر 

و فــرا دســتگاهی اســت و اجــرای مصوبــات آن 
یــک وظیفــه عمومــی و در چارچوب مســئولیت 
اجتماعی اســت کــه بــا عنایــت بــه ظرفیت های 
گســترده آن انتظــار اســت در راســتای  ژرف و 
اجرایی نمودن هرچه موثرتر مصوبات این شورا، 
تمهیدات الزم توسط سایر مسئوالن اندیشیده 

و اتخاذ شود.
وی افزود: ســالن اجالس ســران، ظرفیتی بسیار 
خــوب و برازنــده در اســتان مهیــا ســاخته اســت 
کــه می توانــد در بردارنــده رویدادهــا و اتفاقــات 
خیر فــراوان از جملــه اســتقرار دبیرخانه اجالس 
سران غیر متعهدها شود که این مهم در پیگیری 
مجدانه اعضای محترم کمسیون مذکور محقق 

می  شود.
مرتضوی اظهار کرد: در صورت قطعی شدن این 
گســترش  کار می توانــد در  موضــوع، فرجــام 

تعامالت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی 
و … استان اصفهان و کشور به شیوه ای تاثیرگذار 

موثر واقع شود.
بــه نقــل از روابــط عمومی اســتانداری اصفهــان 
و  آبــی  کــم  موضــوع  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
خشکســالی های متوالی در فــالت مرکزی ایران، 
موضوعی بســیار درخور توجه و قابل تامل است 
که در پس این پیشامد تلخ نیز آسیب های جدی 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و … نیز به گونه ای 
تاثیرگــذار جامعه را با خود درگیر ســاخته اســت و 
از این رو بــه منظور بــرون رفت از این رخــداد تلخ 
طبیعــی و پدیده هــای وابســته بــه آن از جملــه 
فرونشســت زمین، بحران ریزگرد هــا و … نیازمند 
انســجام همگانــی و اهتمــام مجدانه مســئوالن 
ملــی و اســتانی و مســئولیت پذیــری جمعــی 

هستیم.

خبر

نخستین جشنواره تئاتر کاغذی ویژه نوجوانان در 
اصفهان برگزار شد. 

کــودکان و  کانــون پرورشــی فکــری  سرپرســت 
نوجوانان اســتان اصفهــان گفــت: ۵۰ اثر بــه دبیر 
خانه این جشنواره ارائه شده که پس از داوری های 
اولیه ۳۵ اثر به مرحلــه داوری راه پیدا کردند و بعد 
از بازبینی ۱۰ اثــر به به عنوان آثار برگزیده جشــنواره 

انتخاب شدند. 

نسرین باباپور افزود: در جشنواره تئاتر کاغذی همه 
شخصیت ها و صحنه ها با بهره گیری از کاغذ ایجاد 
شــده بودند که ایــن موجــب افزایش خالقیــت در 

کودکان و نوجوانان است.
وی گفت: کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان 
استان اصفهان با مشارکت شهرداری منطقه یک 
اصفهان نخســتین جشــنواره تئاتــر کاغــذی ویژه 

نوجوان در دو بخش مجازی و حضوری برگزار کرد.

رئیــس اداره میــراث فرهنگــی اردســتان گفــت: 
۶ درصد تســهیالت تا ســقف ۵۰۰۰ میلیون ریال 
برای مرمت بناهای ثبتی اردستان در نظر گرفته 

شده است. 
هادی میرزایی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 
صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف 
کن تاریخی و فرهنگی و  و احیا و بهره برداری از اما
هیئت همراه از آثار تاریخی شهرســتان اردستان 

بازدید کردند.
مهــدی مشــهدی در حاشــیه این بازدیــد اظهار 
داشت: دو کاروانســرای شاه عباسی »ظفرقند« 
و »بقم«، کاخ امیر آباد و قلعه روســتای مزدآباد از 
بنا های دارای اولویت میراث فرهنگی اردستان 
گــذاری اســت کــه با توجــه بــه موقعیت  بــرای وا
جغرافیایی و معماری بسیار زیبا دارای ویژگی های 

منحصر به فرد برای سرمایه گذاری نیز هست.
وی افزود: با هماهنگی های صــورت گرفته ۱۰ اثر 
تاریخی شهرستان از طریق مزایده صندوق احیا 

گذار می شود. به بخش خصوصی وا

رئیس اداره میراث فرهنگی اردستان خاطرنشان 
کرد: طی این سفر مهندس میرزایی وعده اعطای 
تسهیالت ۶ درصد تا سقف پنج هزار میلیون ریال 

برای بنا های ثبتی را دادند.
مشــهدی یادآور شــد: برای بنا هــای تاریخــی ۱۳۹ 
کاربری تعیین شده است و با برگزاری جلسات متعدد 
و انعقاد تفاهم نامه با معاونت روستای وزارت کشور، 
بنیاد و مسکن انقالب اسالمی، سازمان دهیاری ها و 
شهرداری های وزارت کشور و... مقرر شد  از ظرفیت 
همه این دستگاه ها در احیا و مرمت بنا های تاریخی 

استفاده شود.

نایب رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی گفت: با توجه به میراث فرهنگی اصفهان 
الزم است مدیرکل ویژه میراث فرهنگی اصفهان در 
قامت مشاور رئیس جمهور انتخاب شود. غالمعلی 
منتظری در نشست مشــترک اعضای کمیسیون 

فرهنگی با اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان، 
اظهار کرد: هنرمندان اصفهان در جلســه ای که با 
آنان داشتیم، خواســتار احداث بازارچه ای جهت 
ارائه محصوالت خــود بودنــد. وی پیشــنهاد داد: 
عباراتــی را کــه مقــام معظــم رهبــری در خصــوص 
اصفهان مطــرح کردند بــه صورت ســرود تنظیم و 
در برنامه های رادیویــی و تلویزیونی اصفهان بعد 
از سرود ملی پخش شــود. نایب رئیس کمیسیون 
کید کرد: الزم  فرهنگی مجلس شــورای اســالمی تا
است در جلسات کمیسیون فرهنگی با حضور وزیر 
میراث فرهنگی، در خصوص انتخاب مدیرکل ویژه 
میراث فرهنگی اصفهان که در قامت مشاور رئیس 

جمهور باشد، پیشنهاداتی را ارائه کنیم.

جشنواره ای از جنس کاغذ:

کاغذی  میزبانی اصفهان از جشنواره تئاتر 

اعطای تسهیالت ۶ درصدی 
برای مرمت بناهای ثبتی تاریخی اردستان 

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس پیشنهاد داد:

ضرورت انتخاب مدیرکل ویژه برای میراث فرهنگی اصفهان

تئاتر

میراث تاریخی

خبر

بــه همــت دپارتمــان ارتباطــات و اطالعــات 
اصفهــان و مؤسســه آمــوزش عالــی دانــش 
پژوهــان پیشــرو، نخســتین جشــنواره ملی 
خبر ایــران بــا رویکــرد پرونــدۀ خبــری برگــزار 
می شــود.  ســید محمــد موســوی، رئیــس 
جشــنواره ملــی خبر ایــران، برگزاری ایــن 
جشــنواره را بــه منظور ایجــاد رقابــت در 
راســتای ارتقای ســطح اثرگذاری و گسترش 
فرهنــگ مطالبه گــری در بیــان مســائل و 
مشــکالت روز جامعــه از طریق رســانه های 
گفــت: تقویــت ارزش و  رسمی دانســت و 
اهمیــت جایــگاه خبرنــگاران حرفــه ای در 
تحقیــق، ســوژه یابی و خالقیــت در شــیوه 
انعــکاس اخبــار از اهداف ایــن رویــداد ملــی 
است. وی از برگزاری آیین رونمایی و نشست 
خبری این جشــنواره در روزهــای آینده خبر 
داد و اظهــار کــرد: جشــنواره ملــی خبر ایران 
با داشــتن ســرمایه های علمی، پژوهشــی و 
صنفی، بــه دنبال کشــف شــیوه های نوین 
برای اطالع رســانی اخبار تا رســیدن به حل 
موضوع خبر به صورت پرونده طراحی شده 
و امید است با مشارکت فعاالن رسانه استان 
و کشور به صورت پویا برگزار شود. این مدرس 
علوم ارتباطات، با بیان اینکه جشنواره ملی 
خبر، دومین دستاورد کنفرانس رویکردهای 
نوین روابط عمومی از بعد خالقیت و نوآوری 
اســت، توضیــح داد: هدف ایــن جشــنواره 
داشتن نگاه موشــکافانه به اخبار به صورت 
پیوســت در رفــع مســائل جامعــه در قالــب 
پرونده خبــر و نیز ارزیابی علمی ســبک های 
خبری موجــود در بیــن رســانه ها و تاثیر این 

سبک ها در مخاطبان است.
به نقل از روابط عمومی این جشــنواره، وی 
بــا معرفــی ســامانه ثبــت نــام و دریافــت آثــار 
جشنواره تصریح کرد: عالقه مندان در سراسر 
کشــور می توانند برای شــرکت در این رویداد 
ملی با مراجعه به سایت کنفرانس بین المللی 
رویکردهــای نویــن روابــط عمومی ایــران به 
نشانی nipr.daneshpajoohan.ac.ir نسبت 

به ارسال آثار خود اقدام کنند.

جشنوارۀ ملی خبر ایران
 فراخوان داد

جشنواره

آگهی فقدان سند مالکیت
نامه:  ارسال  تاریخ   ،۱۴۰۰8۵۶۰۲۰۱9۰۰۱۳8۳ نامه:  شماره 
۱۴۰۰/۰8/۲۵، نظربه اینکه خانم جمیله غالم علیان فرزند عبدالرسول 
باارایه ۲ برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما توسط دفترخانه 
مورخ   ۱۴۰۰۰۲۱۵۵797۰۰۰9۱8 شماره  به  دهاقان   ۵9 شماره 
۱۴۰۰/8/۲۳ گواهی شده مدعی مفقود شند سند مالکیت ششدانگ 
پالک شماره ۱99 فرعی از ۱۲7 اصلی واقع در امالک خلف دزجا بخش 
ثبتی دهاقان که در صفحه ۵۲7 دفتر ۲ ذیل ثبت ۶87 به میزان ششدانگ 
بنام ابوالقاسم ابوالقاسمی می باشد که طبق گواهی حصروراثت شماره 
۳9 و تقسیم نامه شماره 87 مورخ ۳9/۱۱/۲۴  ۵۳7 مورخ ۱۱/۲۴/
بنام ابراهیم ابوالقاسمی انتقال و بموجب سند شماره ۶۱۶9۵ مورخ 
۱۳۴۴/9/۲۵ دفترخانه یک درجه یک شهرضا بنام خانم جمیله غالمعلیان 
ثبت می باشد اینک خانم جمیله غالم علیان فرزند عبدالرسول درخواست 
ک فوق را نموده که طبق  سند مالکیت المثنی نسبت به ششدانگ از پال
گهی  تبصره یک ماده ۱۲۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یک بار آ
می شود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور )غیر از آنچه 
گهی ذکر شده( و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد  در این آ
گهی بمدت ۱۰ روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود  از تاریخ انتشار این آ
را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارایه دهنده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه 
نشود برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام و به متقاضی 
تسلیم خواهد شد. داود جعفری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دهاقان 

ازطرف سودابه داتلی بیگی – ۱۲۲۵۵7۲ / 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰88۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲9 هیات 
۳79۰ کدملی  به شناسنامه شماره  آقای مجید عباسی اسکندری   ۴
۱۲8۵۱۶87۵۵ صادره از اصفهان فرزند حیدرقلی نسبت به ششدانگ 
ک ۱۵۱89 اصلی واقع  یکباب ساختمان به مساحت ۱9۲ مترمربع پال
ک شمال اصفهان از سند ۳۳۶۶7،  در بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
98/۰۴/۲۶ دفترخانه ۳۵7، 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: 
۱۴۰۰/۰8/۳۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۱۵ – رییس اداره ثبت 

اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۲۵7۱9 / 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰9۵۵9 مورخ ۱۴۰۰/۰7/۱۰ هیات دو 
آقای محمد دارالضیاره به شناسنامه شماره ۲۶ کدملی ۱۲8۶97۶۴۱۳ 
صادره اصفهان فرزند رضا بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۱۴/۶۴ 
مترمربع از پالک شماره 7۶ فرعی از ۱۴9۱۶ اصلی واقع در اصفهان بخش 
ک شمال اصفهان خریداری طبق قباله عادی  ۵ اداره ثبت اسناد و امال

مع الواسطه از مالکیت رسمی آقای حسن داوری دولت آبادی ذیل صفحه 
۵۶۴ دفتر 7۴ امالک جنوب نقل شده به صفحه ۴۰۴ دفتر ۴8 خروجی لذا 
گهی می شود.  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این  داشته باشند می توانند اولین آ
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: ۱۴۰۰/۰8/۳۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۰9/۱۵ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی 

– ۱۲۲۵7۳۴ / 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰8۵7۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ هیات یک 
شهرداری اصفهان به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲77۲۳۲ بصورت ششدانگ 
ک شماره  یکباب ساختمان تجاری به مساحت ۴9۴/۳۶ مترمربع از پال
۴8۰ فرعی از ۱۵۱77 اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد 
الکترونیکی  دفتر  ع  رسمی موضو مالکیت  اصفهان.  شمال  ک  امال و 
۱۳9۶۲۰۳۰۲۰۲۶۰۲۴۵7۴، 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: 
۱۴۰۰/۰8/۳۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۱۵ – رییس اداره ثبت 

اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۲۵7۵۶ / 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰9۴7۴ مورخ ۱۴۰۰/۰8/۱8 هیات 
۳ خانم فریبا فروزنده به شناسنامه شماره ۴9 کدملی ۶۳۳97۵8۳۵۵ 
صادره از کیار فرزند علی اصغر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
 ۱۱9 شماره  ک  پال مترمربع   ۲۳8/89 مساحت  به  ساختمان  یکباب 
فرعی از ۱۴9۱۵ اصلی واقع در بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال 
اصفهان از سند ۲۳۶۰9، 99/۰۲/۲۰ دفترخانه ۲۴۶ اصفهان رای شماره 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰9۴8۲ مورخ ۱۴۰۰/۰8/۱8 هیات ۳ آقای علی 
اصغر فروزنده به شناسنامه شماره 77۴ کدملی ۶۳۳9۳۶8۶۵۴ صادره 
از کیار فرزند احمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت ۲۳8/89 مترمربع پالک شماره ۱۱9 فرعی از ۱۴9۱۵ اصلی 
واقع در بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان از سند ۲۳۶۰9، 
99/۰۲/۲۰ دفترخانه ۲۴۶ اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
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: 

۱۴۰۰/۰8/۳۰، تاریخ انتشار نوب دوم: ۱۴۰۰/۰9/۱۵ – رییس اداره ثبت 
اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۲۵۶77 / م الف

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

شماره: ۱۳99۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰8۰9۶، تاریخ: ۱۳99/۰8/۰۲، رای 
هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل تقسیم 
نامه ۱۲8۶۴ مورخ ۲9/۰۶/۴7 دفتر ۶۳ مع الواسطه 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 
ع بودن  بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال مناز
تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم محمد محمدی جوی آبادی 
به شناسنامه شماره ۱7 کدملی ۱۱۴۲۱۶9۰8۱ صادره فرزند علی نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت ۴۳/۵۵ مترمربع پالک شماره 
78۲ فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. رای هیات: با توجه به 
تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل تقسیم نامه ۱۲8۶۴ مورخ 
۲9/۰۶/۴7 دفتر ۶۳ مع الواسطه 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 محمد محمدی جوی آبادی به شناسنامه شماره ۱7 کدملی 
۱۱۴۲۱۶9۰8۱ صادره فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت ۲7 مترمربع پالک شماره 78۱ فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان 
بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر 
می نماید و رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه 
شامل تقسیم نامه ۱۲8۶۴ مورخ ۲9/۰۶/۴7 دفتر ۶۳ و مالحظه نقشه ملک 
و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت 
متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی 
داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای 
محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی 
دارد. لذا مالکیت آقای/خانم محمد محمدی جوی آبادی به شناسنامه شماره 
۱۶۵88۱ کدملی ۱۱۴۲۱۶9۰8۱ صادره فرزند علی نسبت به ششدانگ 
به مساحت ۲7/۲7 مترمربع پالک شماره 78۱ فرعی از 99 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 تقسیم نامه ۱۲8۶۴ مورخ ۲9/۰۶/۴7 دفتر ۶۳ مع الواسطه 
و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از 
مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز 
گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع 
بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم محمد محمدی جوی 
آبادی به شناسنامه شماره ۱7 کدملی ۱۱۴۲۱۶9۰8۱ صادره فرزند علی 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۲8/۱۶ مترمربع پالک شماره 
78۱ فرعی از 99 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: 
۱۴۰۰/۰8/۳۰، نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۱۵ - رییس اداره ثبت اسناد و 

امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۲۵۳۵۳ / م الف

آگهی

کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای  عضــو 
کز فرهنگی اصفهــان در حوزه  اســالمی گفت: مرا

اقتصاد فرهنگ، پیشرو کشور هستند.
 امیرحســین بانکــی پــور فــرد عضــو کمیســیون 
کز  فرهنگــی مجلــس شــورای اســالمی گفت: مرا
فرهنگــی اصفهان توانســته اند الگو هــای خوب 
اقتصــادی ارائــه کرده انــد کــه بــرای نماینــدگان 
مجلس بســیار جالب توجه بود. وی بیــان کرد: 
در حوزه صنایع دستی، غذای طیب و خدمات 
کــز فرهنگــی خوبــی در اصفهــان  اجتماعــی مرا

فعالیت دارند. 
منظور از غذای طیب، غذایی حالل، پاک، پاکیزه، 
خوش بو، خوش مزه، مطبوع، بهداشتی، لذیذ و 
خوب است که انسان طیب، در مصرف آن، جانب 

میانه روی را رعایت می کند.
 نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اسالمی تصریح کرد: کمیسیون فرهنگی مجلس 
در تالش برای شناسایی و رفع موانع موجود بر سر 
کز فرهنگی به ویژه کانون های فرهنگی فعال  راه مرا

در زمینه اقتصاد فرهنگ هستند. 
وی ادامــه داد: مقــرر شــده تــا در مجلــس کاالی 
فرهنگی تعریف کنیم و شرایط کاالی فرهنگی و 
کاالی اقتصادی را از هم جدا کرده و نیز فهرستی از 
موانع موجود برای فعالیت های اقتصادی حوزه 

فرهنگ را تهیه و درصدد رفع آن برآییم. 
روز گذشته اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس 
شورای اســالمی با فعاالن حوزه اقتصاد فرهنگ 
اســتان دیــدار داشــتند و بــه ارائــه گــزارش درباره 
فعالیت هــای خــود پرداختــه و مشــکالت و 

دغدغه های خود را مطرح کردند.
ایــن مجموعه هــای فرهنگــی در حــوزه غــذای 
ک، ازدواج  طیب، صنایع دســتی، تولیــد پوشــا
آســان، مشــاوره، حفــظ قــرآن، تولیــد هدایــای 
فرهنگی، حمایت و دفاع از حقوق جنین و سایر 

فعالیت های فرهنگی فعال هستند. 
مهمتریــن دغدغه های ایــن فعــاالن فرهنگــی 

بودجه، بیمه و محل فعالیت بود که اظهار داشتند 
گــر موانع موجــود حل و فصل شــود بی شــک با  ا
قدرت و انگیزه بیشتری به کار خود در حوزه اقتصاد 

فرهنگ ادامه خواهند داد. 
حل مشــکالت مالیاتــی و محاســبه آن خــارج از 
فعالیت های اقتصادی مورد دیگری بود که این 

فعاالن فرهنگی خواستار آن بودند. 
کز فرهنگی برای دوهزار  همچنین برخی از این مرا
نفر اشــتغالزایی کــرده بودنــد که مورد اســتقبال 
اعضــای کمیســیون فرهنگــی مجلس شــورای 
اسالمی قرار گرفت و پیشنهاد تســری آن به سایر 

استان ها و مناطق کشور را دادند. 
توجه به مقوله خانواده، حمایت از حقوق جنین 
و مقابله با سقط جنین از دیگر فعالیت های این 
کــز اســت کــه بــه شبکه ســازی در کل کشــور  مرا
برای این امر انجامیده اســت.. در اصفهان ده ها 
صنعت دست ساز هنرمندانه به ثبت رسیده که 

قدمت برخی از آن بیش از چند صد سال است.
 از ۶۰۲ رشــته صنایع دســتی شناسایی شــده در 
دنیا ۲۹۹ مورد مربوط به ایــران و از این تعداد ۱۹۶ 
رشته مربوط به استان تاریخی و هنرپرور اصفهان 
اســت که از جمله شــاخص ترین آن هــا می توان 
کاری، قلمزنی،  به قلمکاری، خاتم کاری، مینــا

منبت، فیروزه کوبی اشاره کرد.
تاکنون ۴۰ هزار نفر شاغل در این بخش ساماندهی 
شدند با احتساب خانواده های این افراد معیشت 
حدود چهــار میلیون نفر بــه صنایع دســتی گره 

خورده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسامی: 

کز فرهنگی اصفهان  مرا
در حوزه اقتصاد فرهنگ، پیشرو هستند 



سال پنجم - شماره 1281
یکشنبه  ۳۰  آبان 1۴۰۰ - 1۵ ربیع الثانی 1۴۴۳

21 نوامبر    2۰21 ورزش6
سپاهاندرهفتهپنجملیگمتوقفشد

فرصت سوزی دوباره در خانه
تیم فوتبال ســپاهان در دومین 
هفتــه متوالــی متوقــف شــد تــا 
فرصت صدرنشــینی مجدد را از 

دست دهد.
در چارچــوب رقابت هــای هفتــه پنجم لیــگ برتر 
کتور در ورزشــگاه  فوتبال، تیم های ســپاهان و ترا
نقش جهان به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار 

با تساوی بدون گل به پایان رسید.
ســپاهان که در یک دیــدار خانگی دنبال بــرد و ۳ 
امتیاز بازی بــود در یک ربع ابتدایــی بازی با تمام 
کتور فشار آورد تا شاید با زدن یک  قوا روی دروازه ترا
گل زود هنگام خیلــی زود نبض بازی را در دســت 
بگیرد و با خیــال راحت تــری بــازی را ادامه دهد. 
گردان نویدکیــا در ایــن دقایــق موقعیت های  شــا
خوبی هم داشــتند امــا هیچکدام تبدیــل به گل 
کتور باشــد کــه رفتــه رفته بــر بازی  نشــد تا ایــن ترا
مسلط شود و جلوی موقعیت ســازی سپاهان را 
بگیرد. نیمه نخست هرچند با برتری سپاهان در 
مالکیت توپ و میــدان ادامه پیدا کــرد اما گلی در 
پی نداشت تا دو تیم بدون گل زده راهی رختکن 

شوند.
کتیــک نیمه  در نیمــه دوم ســپاهان بــا همــان تا
نخست بازی را آغاز کرد اما پس از گذشت یک ربع 
از نیمه دوم، با به زمین آمدن خلعتبری و سلمانی 
قصد داشــت از خالقیت انفرادی این دو بازیکن و 
قدرت حمل توپ آنها بهره ببــرد که این تغییرات 
هم ثمری برای سپاهان نداشت تا در نیمه ای که 
سپاهان ضعیف تر از نیمه نخست بازی کرد گلی 
به ثمر نرســد و تنها یک امتیازی عایدی سپاهان 
از این بازی باشــد. ســپاهان با ۲ امتیــاز مهمی که 
در این دیدار از دست داد فرصت بازگشت به صدر 
جــدول را از دســت داد زیرا اســتقالل و پیکان هم 

در این هفته نتوانستند برابر رقبا پیروز شوند.

     دقایق حساس:
دقیقــه ۴- ارســال از ســمت راســت و ضربــه ســر 
ک فرشاد احمدزاده که قبل از ورود توپ به  خطرنا
دروازه این اخباری بود که توپ را از زیر طاق بیرون 

کشید و راهی کرنر کرد.
دقیقه ۱۴- کرنر ارسالی سپاهان در تیر اول با ضربه 
ک پورقاز همراه شد اما توپ زوزه کشان  سر خطرنا

از باالی دروازه به بیرون رفت.
دقیقه ۲۶- توپ در ســمت چپ محوطه جریمه 
ک  کتور به نورافکن رسید اما ضربه بسیار خطرنا ترا
او را اخباری در آستانه ورود به دروازه بیرون کشید.
دقیقــه ۶۷- نفــوذ اســماعیلی فــر درون محوطه 
کتــور بــا ضربــه نــوک پــای آرام او همراه  جریمــه ترا
شــد که اخباری با نوک پا توپ را دفــع کرد و ضربه 
برگشــتی نیــز توســط اســماعیلی فــر در حالتــی 

نامتعادل به بیرون زده شد.

دقیقــه ۷۸- حرکــت در عــرض و شــوت بســیار 
ک پیمان بابایــی با اختالفی کــم و به طرز  خطرنا
کی از کنار تیــر عمودی دروازه ســپاهان به  خطرنا

بیرون رفت.
دقیقــه ۹۲-- کرنــر ارســالی رفیعــی بــا ضربــه ســر 
چکشــی حســینی همراه شــد اما توپ با اختالفی 

بسیار کم از باالی دروازه به بیرون رفت.
     اتفاق ویژه:

این بازی اولین تجربه سرمربیگری سولدو در لیگ 
کتــور بود که با یــک نتیجه خوب در  برتر ایران و ترا

خانه سپاهان همراه شد.
     بهترین بازیکن:

کنش هــای خوبــی کــه  محمدرضــا اخبــاری بــا وا
در نیمــه نخســت داشــت بهتریــن بازیکن ایــن 

دیدار بود.
از حضور اسکوچیچ تا نتیجه ارزشمند هم وطنش؛

کتور حواشی دیدار سپاهان و ترا
گان اســکوچیچ ســرمربی تیــم ملــی فوتبال  * درا

کشورمان از نزدیک به تماشا این تقابل نشست.
کتور نخستین باری  * سولدو، سرمربی کروات ترا

است که روی نیمکت این تیم نشسته است.
* تقابل این هفته سپاهان مانند روال هفته های 

گذشته بدون حضور خبرنگاران برگزار می شود.
* پیش از شروع مسابقه بنری در کنار زمین به یاد 
هوادار فقید سپاهان وجود داشت که بازیکنان دو 

تیم یاد او را گرامی دانستند.
* ســپاهانی ها قبــل از آغــاز دیــدار و در عکــس 
تیمی خود سالگرد ۲۵ آبان ماه و درگذشت محمود 

یاوری را گرامی داشتند.
کبر ایمانــی، رضــا دهقانــی و ســامان نریمــان  * ا
جهان به سمت نیمکت سپاهان آمده و با کادر و 

بازیکنان این تیم خوش و بش کردند.

خبر

پرونده رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام 
بــرای احــراز یــا عــدم احــراز تخلــف بــه شــورای 
کمیسیون اخالق کمیته ملی المپیک و پارالمپیک 

ارجاع شد.
به گزارش  کمیسیون اخالق کمیته ملی المپیک 
و پارالمپیــک، عبدالمهــدی نصیــرزاده رئیــس 
فدراســیون بدنســازی و پرورش انــدام کــه روز 
سه شنبه ۲۵ آبان ماه در کمیسیون اخالق حاضر 
شــده بود، در خصوص حاشیه های ایجاد شده 
در اردوی تیــم ملی ایــران در رقابت های جهانی 

پرورش اندام اسپانیا توضیح داد.
وی در این جلســه ضمن ارائــه گزارشــی دقیق از 
موضوع، نظــرات و دیدگاه های خــود را بیان کرد 
و اعضای کمیسیون اخالق نیز با محوریت آئین 
کید بر بند پ  نامه اجرایی کمیسیون اخالق و با تا

ماده ۴۸ این آئین نامه موضوع را بررسی کردند.

پــس از بحــث و بررســی مقــرر شــد، گزارش ایــن 
جلسه در نشست آتی شورای کمیسیون اخالق 
و با حضور همه اعضا بررسی و در مورد احراز یا عدم 
احراز تخلف فدراسیون و اهمال احتمالی در انجام 

وظایف تصمیم گیری شود.
تعامــل خــوب و همــکاری صمیمانــه رئیــس 
فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در این جلسه 

قابل قدردانی تشخیص داده شد.

تیــم ملــی فوتبال ایــران در رده هفتــم شکســت 
ناپذیرترین تیم های فوتبال جهان قرار گرفته است.
از آخرین باخــت تیــم ملــی فوتبال ایــران ۱۳ بازی 
می گــذرد، زمانــی کــه تیــم تحــت هدایــت مــارک 
ویلموتس برابر عراق شکست خورد و همین نتیجه 
باعث شد تا این مربی بلژیکی آخرین حضور خود را 

روی نیمکت ایران تجربه کند.
از آن زمان هدایت تیم ملی ایران بر عهده اسکوچیچ 
بــوده اســت و ایــن مربــی در ۱۳ دیــداری کــه روی 
نیمکت تیم ملی نشســته اســت بــه ۱۲ بــرد و یک 

مساوی رسیده تا ایران بدون شکست بماند.
کنون هفتمین تیم  به این ترتیب تیم ملی ایــران ا
شکســت ناپذیر دنیا محســوب می شــود و یکی از 
تیم هایی است که در سال ۲۰۲۱ شکست نخورده 
است. در رده نخست الجزایر قرار دارد که ۳۳ بازی 
بدون شکست است و با فاصله زیاد عنوان شکست 
ناپذیرترین تیم ملی فوتبال جهان را در حال حاضر 

در اختیار دارد.
     فهرست شکست ناپذیرترین تیم های 

ملی جهان در حال حاضر:

۱- الجزایر ۳۳ بازی
۲- آرژانتین ۲۷ بازی
کش ۲۲ بازی ۳- مرا
۴- انگلیس ۲۰ بازی
۵- فرانسه ۱۸ بازی

۶- مصر ۱۴ بازی
۷- ایران ۱۳ بازی

۸- سنگال ۱۱ بازی
۹- عربستان ۱۱ بازی

۱۰- کره جنوبی ۹ بازی
شکســت در ضربات پنالتی مســاوی لحاظ شده 
است و بنابراین باخت انگلیس به ایتالیا در فینال 

یورو مساوی در نظر گرفته شده است.

افسانه چترنور می گوید تیم فوتبال زنان شهرداری 
سیرجان با نایب قهرمانی در جام باشگاه های آسیا 
شگفتی خلق کرد و در تاریخ فوتبال زنان ایران ثبت 
شــد. به گزارش ایســنا، تیم فوتبال زنان شهرداری 
ســیرجان برای اولین بار در مسابقه ای بین المللی 
شرکت کرد و به دومین دوره جام باشگاه های زنان 
آســیا اعزام شــد. ســیرجان در این رقابت ها مقابل 
بنیادکار ازبکســتان و گوکوالم هند پیروز شــد اما در 
آخرین دیدار خود مقابل امان کالب اردن شکست 

خورد و عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد.  
افســانه چترنور در مورد عملکــرد ســیرجان در این 
مسابقات به ایسنا گفت: به نظر خیلی از کارشناسان 
فوتبال، ما شــگفتی خلق کردیم و این عنوان برای 

فوتبال زنان ایران ثبت تاریخ شد.
او در مــورد عملکــرد خــود بیــان کــرد: بــا توجــه بــه 

آسیب دیدگی جا مانده از اردوهای ملی به مدت یک 
ماه از هر تمرینی باز ماندم، اما بالفاصله از لحظه ای که 
مجوز تمرین به من داده شد، تمریناتم را با تیم و حتی 
اختصاصی  با شدت ویژه ای آغاز کردم.  رسیدن به 
شرایط آرمانی برایم خیلی سخت بود  اما می خواستم 
در خلق شگفتی بزرگ  برای کشورم تاثیر گذار باشم. 

بنابراین تالش زیادی کردم.  
چترنــور در مورد گلــی کــه از روی ضربه ایســتگاهی 
به هند زد و انتشــار زیــادی در شــبکه های مجازی 
داشت، گفت: بارها ضربات ایســتگاهی ام را به گل 
تبدیل کرده بودم اما در آن لحظه چون خانواده ام 
بازی را زنده می دیدند و از آسیب دیدگی زهرا علیزاده  
ناراحت بودم، حتما باید بهترین ضربه ایستگاهی 
خود را می زدم. او به تبعیض بین فوتبالیست های 
زن و مرد ایران اشاره کرد و گفت: برابر نبودن و تفاوت 
زیادی بین قراردادهای زنان و مردان وجود دارد اما ما 
دختران فوتبالی به خاطر عشق و عالقمه مان با تالش 

و پشتکار فقط رو به جلو پیش می رویم.
چترنــور در پایان گفــت: تمــام بازخوردهایی کــه از 
طــرف مــردم در فضــای مجــازی گرفتیــم،  سراســر 
جامعه زنان را غرق شور و شعف ملی کرد که جا دارد 
از همه مردمی که برای مان دعا کردند و انرژی مثبت 

فرستادند، تشکر کنم.

دو ملی پوش فوتبال ایران از زهره کودایی حمایت 
کردند. به گزارش ایســنا، پس از شکســت تیم ملی 
فوتبال زنان اردن مقابل ایران در مرحله مقدماتی 
جام ملت های زنان آســیا،  فدراسیون فوتبال این 
کشور در ادعایی  خواستار تعیین جنسیت دروازه بان 

تیم زنان ایران شد.  
 در پی این اتفاق برخی از زهره کودایی حمایت کردند 
و در مقابل هم تعدادی ادعای اردنی ها را دستمایه 

تمسخر قرار دادند.  

 به تازگی مهدی طارمی و علیرضا بیرانوند در صفحات 
گرام از کودایــی حمایت  شــخصی خــود در اینســتا
کرده اند.   طارمی نوشته است" خانم کودایی شما 
استعداد باالیی دارید و هنر شما از چشم ما پوشیده 
نیســت. به حرف هــای منفــی اهمیــت ندهید به 

اهداف تان در زندگی توجه کنید. " 
علیرضا بیرانوند، دروازه بان تیــم ملی فوتبال ایران 
هم یکی از پست های کودایی را بازنشر کرده و با قرار 
دادن تصویر پرچم ایران گلر تیم زنان را حمایت کرد.

نام مهــدی طارمی در کنــار ســتاره هایی همچون 
رونالدو، مســی و نیمــار در میــان برتریــن بازیکنان 

بازی های ملی دیده می شود.
بــه گــزارش میــزان، وب ســایت Sport۳۶۰ طرحی 
را از برتریــن بازیکنــان دنیــای فوتبال منتشــر کرده 
کــه در ســال ۲۰۲۱ و در رده بازی هــای ملــی بــرای 

کشورهایشان خوش درخشیده اند.
در ایــن طــرح گرافیکــی، نــام مهــدی طارمی فوق 
ستاره بوشهری تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پورتو 
در کنار ســتاره هایی همچون کریســتیانو رونالدو، 
کو، ممفیس  لیونل مسی، نیمار، لواندوفسکی، لوکا

دیپای، ریاض محرز و دوناروما دیده می شود.

ارجاع پرونده فدراسیون بدنسازی 
کمیسیون اخالق به شورای 

خبر

ایران، هفتمین تیم شکست ناپذیر فوتبال جهان

کردیم گل فوتبال ایران: در آسیا شگفتی خلق  خانم 

حمایت ملی پوشان فوتبال 
از دروازه بان تیم ملی فوتبال زنان ایران

طارمی در میان برترین بازیکنان بازی های ملی

خبر

چهارمین دوره لیگ برتر اسکیت فری استایل، 
اسپید اساللوم در بخش بانوان پایان یافت.

مرحلــه دوم لیگ برتــر اســپید اســاللوم در دو 
رده ســنی زیر ۱۹ سال و باالی ۱۹ ســال ۱۴۰۰ به 

میزبانی اصفهان برگزار شد.
در پایان این مسابقات نتایج زیر بدست آمد:

رده سنی زیر ۱۹ سال:
رومینا سالک از باشــگاه CTP نجف آباد مقام 

اول
مژده شعبانی از باشگاه CTP سروش اسکیت 

البرز مقام دومگ
کادمی اسکیت احسان  پریناز ذکریا از باشگاه آ

)ج( نجف آباد مقام سوم
رده سنی باالی ۱۹ سال:

ترانــه احمــدی از باشــگاه هیوا تجــارت نجف 
آباد مقام اول

لعیا عربی و زهرا حسینی از باشگاه CTP نجف 
آباد به ترتیب مقام های دوم و سوم

کن  مدیرعامل شــرکت توســعه و نگهــداری اما
ورزشــی کشــور: اخبــار منتشــر شــده در برخــی 
خبرگزاری هــا در خصــوص پلمــب فدراســیون 

ژیمناستیک را تکذیب می کنم.
علیرضــا عاصــم یوســفی افــزود: از آن جــا کــه 
فدراســیون  ریاســت  درگاهــی  زهرا اینچــه 
ژیمناســتیک را برعهده ندارد وی از نظر ما یک 
کنون به هیچ  بهره بردار محسوب می شــود و تا

یک از تعهداتش عمل نکرده است.
وی گفت: متاسفانه در برخی اخبار مندرج در 
رسانه ها اعالم شده که فدراسیون پلمب شده 
است در صورتی که ما بهره بردار را از ادامه فعالیت 
کنون  در مجموعــه اداری منــع کرده ایم، هــم ا
درب خانه ژیمناستیک به روی ورزشکاران باز 
است البته سیستم سرمایشی و گرمایشی نیاز 
به تعمیرات داشت که در حال انجام آن هستیم.

کن  مدیرعامل شــرکت توســعه و نگهــداری اما
ورزشی افزود: ادامه همکاری و حضور این بهره 
بــردار در مجموعه فدراســیون و ســالن تمرین 
شیرودی غیرقانونی بود چرا که آن ها هیچ قرارداد 
گر  جدیدی با ما ثبت نکرده بودند و در این مدت ا
در زمان تمرین اتفاقی برای ژیمناست ها می افتاد 
از نظــر حقوقــی شــرکت توســعه و وزارت ورزش 

مقصر بود و باید پاسخ می داد.
عاصم یوســفی گفــت: تــا زمانی کــه بهره بــردار 
یا رئیس فدراســیون جدید با شــرکت توسعه و 
کن ورزشی برای این مجموعه ها  نگهداری اما
که در اختیار فدراسیون ژیمناستیک بود، قرارداد 
جدید ببندد همکاران مان در مجموعه انقالب و 
کن را مدیریت خواهند کرد، چرا  شیرودی این اما

که ورزش نباید تعطیل شود.
کــه آیــا دیگــر  وی در پاســخ به ایــن ســوال 
فدراسیون های ورزشی با شرکت توسعه قرارداد 
همکاری دارند؟ افزود: بله، همه فدراسیون ها 
در طــول هفته هــای اخیــر بــا حضــور در محل 
شرکت توســعه و تشکیل جلســه در خصوص 
کنــی کــه در اختیــار دارند تعییــن وضعیت  اما
کردند شــاید برخی از آن ها بدهکار باشــند، اما 
تکلیف شان روشــن اســت و تعهدات حقوقی 
دارند، فهرســت برخــی از فدراســیون ها و بهره 
بــرداران بدهکار در اختیــار وزارت ورزش اســت 
و قرار شــد وزارتی هــا از بودجــه اختصاصی این 
فدراســیون ها بدهی شان را کســر و به حساب 

شرکت توسعه واریز کنند.
کن  مدیرعامل شــرکت توســعه و نگهــداری اما
ورزشــی گفت: زهرا اینچه درگاهی بهره برداری 
اســت که قراردادش با شرکت توســعه به پایان 
رسید و برای تعیین وضعیت هیچ اقدامی نکرده 
اســت و بــا وجــود چنیــن شــرایطی می خواهد 

فعالیت داشته باشد.

تیم هــای راه یافتــه بــه رقابت هــای کومیتــه 
تیمی قهرمانی جهان ۲۰۲۱ در امارات مشخص 
شدند. به گزارش ایسنا، در غیاب تیم ملی کاراته 
مردان ایران به عنوان قهرمان ســه دوره پیاپی 
رقابت های تیمی مســابقات قهرمانی جهان، 
تیم های ایتالیا و صربستان راهی فینال شدند و 
تیم های قزاقستان و ترکیه در یک سمت جدول 
و آذربایجان و ازبکستان در سمت دیگر جدول 
برای رســیدن به مدال های برنز به مصاف هم 

می روند. 
در بخش زنــان نیز، تیم هــای مصر و فرانســه با 
برتری مقابل رقیبان شــان راهی دیــدار نهایی 
شدند، کلمبیا و مونته نگرو نیز برای کسب مدال 
برنز به مصاف هم می روند و ایتالیا و ژاپن نیز دیگر 

دیدار رده بندی را برگزار می کنند.

معرفی برترین بانوان 
کشور اسکیت باز 

تکذیب خبر پلمب
 فدراسیون ژیمناستیک

فدراسیون جهانی کاراته: 

در غیاب ایران تیم های ایتالیا 
و صربستان راهی فینال شدند

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 
شــناختش  بیان اینکــه  بــا 
بازیکنان ایــران  ذهنیــت  از 
کارش را در این تیم ســاده تر کــرد، گفت: مهدی 

طارمی بهترین بازیکن تیم پورتو است.
گان اســکوچیچ کــه با پیــروزی برابر ســوریه و  درا
لبنــان گام بلنــدی برای صعــود به جــام جهانی 
۲۰۲۲ قطر با تیم ملی ایران برداشت، در خصوص 
عامل موفقیتش در تیمی که با ویلموتس شرایط 
خوبی نداشت گفت: شاید مزیت من این بود که 
تیم را می شــناختم، ذهنیــت بازیکنان ایرانی را 
می شناختم. شرایط کامل برای من روشن بود 

و این مسئله مطمئنا کار را آسان تر کرد.
اسکوچیچ که پس از تومیسالو ایویچ، میروسالو 
بالژویچ، استانکو پوکلپوویچ و برانکو ایوانکوویچ 
پنجمیــن ســرمربی کــروات روی نیمکت ایــران 

اســت، رکــورد ۱۳ بــازی، ۱۲ بــرد و یک تســاوی را 
کسب کرده است. 

وی در ایــن خصــوص گفت: ایرانی هــا عاشــق 
فوتبال کرواسی هستند، آن ها کروات ها و روش 
کار ما را دوســت دارند. فکــر می کنم ایرانی ها این 
را در ما تشــخیص دادند که ما حرفه ای هستیم 
و اینکه کشور کوچکی می تواند چنین ارزش های 

ورزشی ایجاد کند.
وی درباره صعود تیم ملی ایران به رده ۲۲ جهان 
و انتخابــش به عنــوان یکــی از مربیان برتر ســال 
۲۰۲۲ جهان از سوی فدراسیون بین المللی آمار 
اظهــار کرد: ایــن فقط نتیجــه کار ماســت. اینجا 

مربیانمان، دستیاران مالدن زگانیر و ماریا توت 
را هــم داریم که مطمئنــا به من کمــک خواهند 

کرد. ما واقعا تیم خوبی داریم.
اســکوچیچ همچنیــن در خصــوص لژیونرهای 
کیــد کــرد: ســردار آزمــون در تیم  فوتبال ایــران تا
زنیــت روســیه بازی می کند، او ســه ســال اســت 
که بهترین گلزن روســیه اســت. طارمــی را داریم 
کــه بهترین بازیکــن پورتــو اســت. جهانبخش را 
داریم که در فاینورد بازی می کند. تیم ملی کامال 
متعــادل و قــوی اســت. مطمئنــا در کنــار ژاپن، 
استرالیا و کره جنوبی تیم ملی شایسته صعود به 

جام جهانی است.

اظهارنظر جدید اسکوچیچ درباره مهدی طارمی

سرمربی ســپاهان امیدوار است با کسب نتایج 
خــوب حــال تیمــش و زاینــده رود از هفته های 

آینده خوب شود.
کتور اظهار کرد: باید  محرم نویدکیا پس از توقف تیمش مقابل ترا
بگویم واقعیت به نظرم نیمه اول فوتبال فوق العاده بازی کردیم و 
کتور تصمیم داشت  سعی کردیم موقعیت های خوب را ایجاد. ترا
با سیستمی بازی کند که سعی کند در زمین خودش دفاع کند و 
با فوروارد سرعت خود حمله کند. فرصت هایی داشتیم که باید 

استفاده اما متأسفانه آنها را از دست دادیم.
کردیــم و  وی افــزود: نیمــه دوم بــاز هــم همیــن طــور بــازی 
موقعیت هایــی داشــتیم یکــم عجلــه کردیــم. فقط چنــد جایی 

توپ های بلندی که شاید نیاز نبود.
سرمربی سپاهان با بیان اینکه از نوع فوتبال تیم ام راضی هستم، 
خاطرنشــان کرد: نتیجه خیلی ایده آل نیســت و اینها مشــکالتی 
اســت که به همراه همکاران دارم. باید با واقعیت زندگی کنیم و 
تیم ها در نقش جهان با الیه های دفاعی بازی می کنند. حال ما 
مثل زاینده رود خیلی خوب نیست و امیدوارم هفته های بعدی 

نتایج خوبی بگیریم و حال هر دویمان خوب شود.
نویدکیا در پاســخ به این ســوال که چرا این تیم شــوت زنی را امتحان 
نمی کند، گفت: در نیمه اول چند موردی شانس را امتحان کردیم و در 
نیمه دوم باید بیشتر شوت می زدیم. این معضل من است چرا که باید 
فضا ایجاد کنیم. سبک فوتبالمان جوری است که فضا کمی تیم ها 

بایــد  و  می دهنــد 
یــی  ها ر هکا ا ر
بیاوریــم کــه فضا 
بیشتری از تیم ها 

بگیریم.

نویدکیا:

حال سپاهان هم مثل زاینده رود خوب نیست

خبر

پژوهش

تیــم فوتبــال بانــوان ســپاهان 
در هفتــه دوم لیگ برتــر زنان با 
نتیجه ۸ بر صفر مقابل ســارگل 

بوشهر به پیروزی رسید.
در هفته دوم لیگ برتر فوتبال بانوان تیم فوتبال 
سپاهان میزبان سارگل بوشهر بود و با نتیجه ۸ بر 

صفر به پیروزی رسید.
ترکیــب تیــم ســپاهان: فاطمــه پســندیده، کوثر 
عنبــری، میتــرا نظــری، ســارا ظهرابی نیــا، کوثــر 
کمالی، شــقایق روزبهــان، مریم رهیــده، فاطمه 
عادلی، هاجر دباغی، مرضیه نیکخواه و رها یزدانی 

به میدان رفت.
کبری،  ترکیب تیم ســارگل بوشــهر: بیتا مالعلــی ا
نرگس محــارس، کوثر ایزدپناه، فاطمه حســنی، 
فاطمــه پیرحاجــی، فاطمــه شــکری، فاطمــه 
رســتم زاده، مــژگان قریشــی وند، آنیتــا انصــاری، 

کبری شاپوری و نگین همتی
     نیمه اول:

سپاهان در نیمه نخست بازی یک طرفه و برتری 
را به نمایش گذاشت و به ۶ گل رسید. هاجر دباغی 
۴ گل برای سپاهان به ثمر رساند و سارا ظهرابی نیا 
و مرضیه نیکخواه نیز دو توپ دیگر را از خط دروازه 

سار گل رد کردند.

     نیمه دوم:
داور یک ضربه پنالتی به ســود تیم سارگل بوشهر 
اعالم کرد که به دلیل تخلف دروازه بان ســپاهان 
مجدد تکرار شد، اما ضربه دوم نیز به دلیل جابه 
جایی بازیکــن پنالتــی زن ســار گل، باوجــود گل 

شدن مردود اعالم شد.
در ادامه میترا نظــری تــوپ را درون دروازه حریف 
زد تا سپاهان به گل هفتم برسد و نتیجه ۷ بر صفر 
شود. در دقایق پایانی نیمه دوم شقایق روزبهان 
حســاب کار را ۸ بــر صفــر کرد تــا ســپاهان دومین 
پیروزی خود در لیگ امســال را با یــک پیروزی پر 

گل جشن بگیرد.
     بین داوران هماهنگی وجود نداشت

ســرمربی تیــم فوتبــال بانــوان ســپاهان گفــت: 
کمی عــدم هماهنگی بیــن داوران وجود داشــت 
که امیدوارم در آینده تکرار نشــود. ۷ بازیکن ما به 
تیم ملی دعوت شده اند و از فدراسیون فوتبال و 
سازمان لیگ درخواست می کنم شرایطی فراهم 
شود تا این بازیکنان در اختیار سپاهان هم باشند.

بیــان محمــودی، پــس از برتــری هشــت بــر صفر 
برابر سارگل بوشهر در هفته دوم لیگ برتر فوتبال 
بانــوان، در نشســت خبــری پــس از بــازی، اظهار 
کرد: پیش بینی می کردیم بتوانیم سه امتیاز این 

دیدار را کســب کنیــم. جــز اولین تیم هــای لیگ 
برتری بودیم که تمرینات خود را آغاز کرده و بازی 
تدارکاتی برگزار کردیم و با شناختی که از بازیکنان 
داشــتیم می دانســتیم کــه می توانیــم ســارگل را 

شکست دهیم.
وی افــزود: ســارگل بوشــهر تیــم خیلــی خــوب و 
قابل احترامی بود. خوشبختانه خیلی زود به گل 
رســیدیم و بازیکنان تمریناتی کــه در طول هفته 
گذشــته انجــام داده بودیــم را به خوبــی در زمین 

پیاده کردند.
ســرمربی تیم فوتبال بانوان ســپاهان افــزود: در 
نیمه دوم سیســتم تیم را تغییر داده و ۵ بازیکن 
خود را تعویض کردیم تا تمام بازیکنان در جریان 
بازی قرار بگیرند. شاید کیفیت بازی ما در نیمه 
دوم کمی افت کرد اما در مجموع از عملکرد تمام 

بازیکنان راضی هســتم و به آنها خسته نباشــید 
می گویم.

محمودی در خصوص داوری، گفت: نظر خاصی 
درباره داوری ندارم اما کمی عدم هماهنگی بین 
داوران وجود داشــت که امیــدوارم در آینده تکرار 
نشــود. البته مشــکل خاص داوری که در نتیجه 

بازی تأثیرگذار باشد اتفاق نیفتاد.
وی با اشاره به دیدار با شهرداری سیرجان، تصریح 
کرد: بازی هفته بعدی ما با شــهرداری ســیرجان 
بســیار حســاس اســت. ۷ بازیکن ما بــه تیم ملی 
دعوت شده اند و از فدراســیون فوتبال و سازمان 
لیــگ درخواســت می کنم شــرایطی فراهم شــود 
تا این بازیکنان در اختیار سپاهان هم باشند. آنها 
تنها ۱۵ ســاعت پیش از بازی هفته گذشته ما به 
تیم اضافه شــدند و میان تمرینات ما و تمرینات 

تیم ملی باالنس فنی وجود نداشت.
ســرمربی تیــم فوتبــال بانــوان ســپاهان افــزود: 
امیــدوارم فدراســیون و ســازمان لیــگ به این امر 
ترتیب اثر دهند تا بازیکنــان ملی پوش ما بتوانند 
بیشــتر با تیم هماهنــگ شــوند. دیدار ســپاهان 
با شــهرداری ســیرجان رقابت مدعیان قهرمانی 
است و تیمی که در آن دیدار پیروز شود برای کسب 

قهرمانی دورخیز می کند.

سپاهان ۸ سارگل بوشهر۰

گل دختران سپاهان مقابل سارگل  جشن 

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۱7۶۴۱ مورخ ۱۳9۴/۰۶/۲۴ آقای 
احمد افروغ فرزند علی محمد ششدانگ یکبابخانه  به مساحت ۲۱۴/۳۳ مترمربع قسمتی از پالک 
شماره 87  اصلی واقع در یزدانشهر بخش ۱۲ ثبت اصفهان متقاضی بوسیله مبایعه نامه عادی مع 
الواسطه از ورثه غالمحسین معینی مالک گردیده است. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰8/۱۵، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰8/۳۰ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست  واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۱7۰۵۰ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. آرای شماره ۳۲8۰-۳۲8۱-۳۲8۲- ۳۲8۳ و 
۳۲8۴  مورخ ۱۴۰۰/۰7/۰۶ آقایان  احمد حمیدی نجف آبادی فرزند رضا، نسبت به یک و سیصد 
و چهل و چهار-هزارم دانگ مشاع، مهدی حمیدی نجف آبادی فرزند رضا نسبت به یک و یکصد و 
چهار-هزارم دانگ مشاع، رحمن حمیدی نجف آبادی فرزند رضا نسبت به یک و پانصد و هشتاد و 
یک هزارم دانگ مشاع، رسول حمیدی نجف آبادی فرزند رضا نسبت به یک و یکصد و چهار هزارم 
دانگ مشاع و ابراهیم حمیدی نجف آبادی فرزند رضا نسبت به هشتصد و شصت و هفت هزارم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه و فوقانی به مساحت ۳۴/9۴ مترمربع قسمتی از پالک ثبتی 
شماره ۵۱۵ و ۵۱7 واقع در قطعه ۵ نجف آباد واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی 
مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰8/۱۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۰8/۳۰ - حجت اله کاظم زاده اردستانی  سرپرست  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۱۶7۳۵ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۳۳۲9 مورخ ۱۴۰۰/۰7/۰8 آقای 
داود آقا کبیری نجف آبادی فرزند محمدرضا ششدانگ یک درب باغ   به مساحت ۳۳۶ مترمربع 
قسمتی  از پالک ثبتی  شماره ۴۴۳/۲  اصلی قطعه۶ نجف آباد واقع در بخش ۱۱ ثبت اصفهان 
متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰8/۱۵، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰8/۳۰ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

نجف آباد  ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۱۶7۱8 / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۳۳7۱ مورخ ۱۴۰۰/۰7/۱۱ خانم 
ریحانه رضائی فرزند علیرضا ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۲۶/۲۱ مترمربع قسمتی از پالک 
ثبتی شماره 78۲ اصلی قطعه۳ نجف آباد  بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی طی سند 
انتقال شماره ۱۴۱۰۵۲، 9۵/۰7/۰۴  مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰8/۱۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰8/۳۰ - حجت اله کاظم زاده اردستانی 

سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی -  ۱۲۱7۰۱۱ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. آرای شماره ۳۴78 و ۳۴77 
مورخ ۱۴۰۰/۰7/۱7 خانم زهرا مهدیه نجف آبادی فرزند غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع و 
آقای محمد مهدیه نجف آبادی فرزند مصطفی نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت ۲۰9/۵7 مترمربع از پالک شماره ۱۲8 و ۱۲9 اصلی واقع در قطعه ۴ بخش ۱۱ حوزه ثبت 
ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰8/۱۵، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰8/۳۰ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی -  ۱۲۱۶7۵7/ م الف

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

شماره نامه: ۱۴۰۰8۵۶۰۲۰۱9۰۰۱۲9۵، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۰8/۱۰، مفاد آرا هیات 
حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که دراجرای ماده ۱ قانون و ماده 8 آیین نامه 
صادر گردیده است و دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار 
و محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ 
انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق آگهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
ثبت محل ارایه نمایند. بدیهی است دراینصورت اقدامات ثبت منوط به ارایه حکم قطعی دادگاه 
خواهد بود. درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه محل ارایه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱9۰۰۰۳7۵، 
۱۴۰۰/۰7/۱۲، آقای حجت اله خسروی فرزند محمدصادق 7۶۵/۶۴ سهم مشاع از ۲۳۵7/۳۵ 
سهم ششدانگ به مساحت ۲۳۵7/۳۵ مترمربع یک قطعه باغ پالک ۱۵7 فرعی از ۱۲۲ اصلی 
که قبال ۲۱8/۱ فرعی از ۱۲۲ اصلی بوده واقع در اراضی صحرای حیدرآباد انتقال مع الواسطه 
ازطرف عبدالخالق هاشمیون و فاطمه هاشمیون مالکین رسمی به میزان سه حبه و یک چهارم حبه 
و سه حبه و یک چهارم حبه از ششدانگ پالک فوق موضوع اظهارنامه ثبتی و سند شماره ۴۱88۵ 

مورخ ۱۳۳۵/8/۲۳ دفتر سه شهرضا. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰8/۱۵، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: ۱۴۰۰/۰8/۳۰ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دهاقان – ۱۲۱۶۴۶۲ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۱7۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲8آقای 
سید رضا موسوی پور فرزند مهدی ششدانگ یکبابخانه  به مساحت ۱۴۶/۴۴ مترمربع قسمتی از 
پالک شماره  یک  فرعی از ۳۲۵ اصلی واقع در قطعه۳ نجف آباد  واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک 
اصفهان – متقاضی طبق سند  رسمی شماره مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰8/۳۰ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۱۵ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۲۵۲۳۲  م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۲۵۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ آقای 
وحید بخردی نسب فرزند عیسی ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۲۲/۳7 مترمربع قسمتی از 
پالک شماره ۴۳9   اصلی واقع در قطعه۱۰ نجف آباد واقع در  بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان 
متقاضی طبق سند رسمی شماره ۱8۴۶9۴، 98/۱۰/۱8 دفترخانه ۲۳ نجف آباد  مالک رسمی  
مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰8/۳۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۱۵ 
- حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسی - ۱۲۲۵۲۴7/  م الف

آگهی تبصره یک ماده 1۰۵ آیین نامه قانون ثبت
شماره نامه: ۱۴۰۰8۵۶۰۲۰۰۶۰۰8۳۲۲، تاریخ: ۲۵ /۱۴۰۰/۰8، مربوط به درخواست ثبتی 
شماره ۰7۱۴۰۰۰۶۲8۱۱۱8۰۰9۴۳O ۱۴۰۰۲۱7۰۲۰۰۶۰۰۶۵79 گزارش شماره براساس 
تقاضای آقای حسین فرهادی و خدیجه کازرانی مبنی بر تعیین بها ثمنیه اعیانی ششدانگ مورد ثبت 
در دفتر الکترونیک ۱۲7۰۱ و ۱۲7۰۰ مربوط به پالک ۱۴۵۱ فرعی از ۱۱8 اصلی واقع در خمینی 
شهر بخش چهارده ثبت اصفهان واقع در خمینی شهر بخش چهارده ثبت اصفهان که طبق سوابق 
متعلق است به خانم شاهزاده کرانی فرزند غالمحسین که دراجرای تبصره یک ماده ۱۰۵ اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت طبق نظر کارشناسی رسمی دادگستری ارزش ملک مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال 
)چهارصد هزار تومان( تقویم و در حساب سپرده اشخاص ثبت تودیع گردیده است لذا باتوجه به مفاد 
تبصره یک آئین نامه فوق الذکر مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شود تا ذینفع درصورتی که 
مدعی تضییع حقی باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۳۰ روز به مراجع صالحه قضائی مراجعه و 
گواهی طرح دعوی را به اداره مذکور تسلیم نماید بدیهی است درصورت عدم ارایه گواهی طرح دعوی 
سند مالکیت متقاضی بدون استثنا ثمنیه اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد. سرپرست واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک خمینی شهر سیدامیرحسین حسن زاده – ۱۲۲۵۲88 / م الف

اخطار اجرایی
محکوم علیه: ۱( مسلم محمدی، ۲( امین محسنی نشانی محل اقامت هردو مجهول المکان 
و محکوم له: احمد امینیان جزی فرزند محمدعلی نشانی محل اقامت: گز بلوار معلم پ ۱۲۶، 
محکوم به به موجب رای شماره ۱۶ تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ حوزه ۶ حقوقی شورای حل اختالف 
شهر گز محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ شصت و چهار میلیون و پانصد و پنج هزار 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هشتصد و نود و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی با محاسبه دایره اجرا از تاریخ سررسید 
چک 97/۱۰/۱۳ لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق 
صندوق دولت. ماده ۳۴ قانون اجرای احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و درصورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. قاضی شعبه ششم  حقوقی شورای حل 

اختالف گز - ۱۲۲۵79۴/ م الف 

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره: ۱۴۰۰8۵۶۰۲۰۳۰۰۱۳۰9۱، مهناز رجائیان  فرزند فتح اله طبق درخواست وارده 
به شماره ۱۴۰۰۲۱7۰۲۰۳۰۰۲۲۰۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۰8/۱۰ و باستناد یک برگ استشهاد 
محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 
ثبتی شماره 79۰/۴7۲۴  واقع در قطعه 8 نجف آباد بخش یازده  ثبت اصفهان که در صفحه ۴۲۲ 
دفتر ۵۰۵ امالک ذیل ثبت ۱۱8۵۲7 بنام مهناز رجائیان فرزند فتح اله  ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و معامله دیگری هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایی 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله 
)غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 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 ۱۴۰۰/۰8/۳۰ - حجت اله 
کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف محسن نساج نجف 

آبادی - ۱۲۲۳9۲۶/ م الف

آگهی

ویتامین های محلول 
در چربی و روش های افزایش جذب آنها 

ویتامین هــای محلــول در چربــی 
در  مهمــی را  بســیار  نقش هــای 
سالمت دارند که در ادامه آن ها را به 

شما معرفی می کنیم. 
به خوبی شناخته شده اســت که همه ویتامین ها یا 
محلول در چربی هستند یا محلول در آب، این تفاوت به 

دلیل نحوه جذب و ذخیره آن ها در بدن است.
هــم چربی ها و هــم ویتامین هــای محلــول در آب در 
طول هضم غــذا جــذب می شــوند و در ادامه هرگونه 
ویتامین اضافی محلول در چربی در کبد و بافت های 
چربی بدن ذخیره می شوند در حالی که ویتامین های 
محلــول در آب اضافــی از بــدن دفــع می شــوند. این 
تفاوت بر میزان نیاز به هر نوع ویتامین، تعداد دفعات 
نیاز به آن و خطرات مصرف بیش از حد ویتامین تأثیر 
می گذارد. چهار نوع ویتامین محلول در چربی وجود 

K و A، D، E :دارد
     ویتامین های محلول در چربی چیست؟

ویتامین های محلول در چربی شبیه روغن هستند 
و در آب حــل نمی شــوند. برای اینکه جذب شــوند 
نیاز به وجود چربی دارند که معموال از غذای موجود 
گر در طول هضم جذب  در معده جذب می شــود. ا
نشــوند، هــر مقــداری از ایــن ویتامین ها کــه جذب 
نشــود در کبد و بافت چربی ذخیره می شــود تا بعدا 
در عملکرد هایی از بدن مانند بینایی و کنترل لخته 

خون استفاده شوند.
اشلی ریور، مدرس تغذیه در دانشگاه برکلی کالیفرنیا، 
می گوید: در مقابل، ویتامین های محلول در آب مانند 
ویتامین هــای C، B ۶ و B ۱۲ می تواننــد با معده خالی 
جذب شوند و نیازی به وجود چربی ندارند؛ اما مقدار 

اضافی آن با ادرار دفع می شود.
با این حال، ویتامین های محلول در چربی نمی توانند از 
طریق ادرار دفع شوند، بنابراین احتماال در بدن تجمع 
می یابند تا به مقادیر سمی برسند. متخصص تغذیه 
نیکول دماسی مالچر می گوید: مسمومیت به ندرت به 
دلیل رژیم غذایی اتفاق می افتد و اغلب نتیجه استفاده 

بیش از حد از مکمل های غذایی است.
درتحقیقات نشان داده شده است که ویتامین های 
محلول در چربی باید در مقادیر مناسب مصرف شوند، 
زیرا برای عملکرد طبیعی، رشد و ترمیم بافت ضروری 

هســتند. آن ها همچنیــن می تواننــد به عنــوان آنتی 
کسیدان عمل کنند، به این معنی که از سیستم ایمنی  ا
حمایت و از پیری زودرس سلول ها جلوگیری می کنند.

هــر ویتامیــن محلــول در چربــی نقــش مشــخصی در 
ســالمت و عملکــرد بــدن دارد. در زیــر بــه تفکیــک هر 
ویتامین محلول در چربی و فواید سالمت منحصر به 

فرد آن اشاره شده است:
A ۱- ویتامین

نقش اولیه ویتامین A فرآیند مهمی به نام تمایز سلولی 
است. این فرآیند سلول ها را به عملکرد خاصی در بدن 

اختصاص می دهد.
تمایز سلولی چیزی است که به سلول های چشم اجازه 
می دهد تصاویر را به مغز و سلول های روده برای جذب 
مواد مغذی منتقل کنند؛ همچنین برای رشد جنین در 

دوران بارداری بسیار مهم است.
ویتامین A در بسیاری از میوه ها و سبزیجات از جمله 
هویج، کدو تنبل، سیب زمینی شیرین، اسفناج، کلم 
پیچ و گوجه فرنگی یافت می شود. تشخیص غذا های 
غنی از ویتامین A به لطف کاروتن، پیش ساز ویتامین 
A موجود در غذا هایی مانند هویــج، به رنگ نارنجی 

آسان است.
D ۲. ویتامین

ویتامیــن D به تنظیــم جــذب کلســیم از روده کمک 
می کند. کلســیم به انقباض عضالنی، مدیریت فشار 

کم مناسب استخوان کمک می کند. خون و حفظ ترا
وقتی بــدن ویتامیــن D کافی نــدارد، باید کلســیم را از 
استخوان ها حذف کند تا عملکرد های ضروری خود 
را حفظ کند. این عارضه می تواند باعث بیماری هایی 

مانند پوکی استخوان و راشیتیسم شود.
در حالــی کــه مــواد مغــذی در برخــی غذا هــا ماننــد 
 D ماهی های چرب و قارچ ها یافت می شود، ویتامین
بیشتر توسط پوست ما هنگام قرار گرفتن در معرض نور 

خورشید جذب می شود.
E ۳. ویتامین

کســیدان های ضــروری برای  ویتامین E یکی از آنتی ا
محافظت از بدن در برابر رادیکال های آزاد است.

رادیکال هــای آزاد مولکول هــای ناپایــداری هســتند 
کــه می تواننــد از منابــع خارجــی ماننــد دود ســیگار یا 
آلودگــی یا بــه عنــوان یــک محصــول جانبــی طبیعی 
از متابولیســم بــدن بــه دســت آیند. ایــن مولکول هــا 
می توانند ســلول های دیگــر بــدن را از بیــن ببرند، که 
می توانــد خطر ابتــال به ســرطان و ســایر بیماری های 

جدی را افزایش دهد.
ویتامین E همچنین به گشاد شــدن رگ های خونی 

کمک می کند که از لخته شدن خون که می تواند منجر 
به حمالت قلبی و سکته شود، جلوگیری می کند.

ویتامین E در دانه های آفتابگردان، مغز ها و روغن های 
گیاهی به وفور یافت می شود. خوردن این مواد غذایی 
موثرتریــن راه بــرای حفظ ســطح ویتامیــن E در بدن 

هستند.
K ۴. ویتامین

۲ K ۱ و K وجود دار K دو نوع اصلی ویتامین
 ۲ K ۱ را می تــوان در منابع گیاهی یافــت در حالی که K
در محصــوالت حیوانی یافت می شــود. هر دو شــکل 
ویتامین K به لخته شدن خون، سالمت استخوان، 
سالمت قلب و عروق و بسیاری از عملکرد های دیگر در 

بدن کمک کنند.
در حالی که بیشتر مردم نیازی به نگرانی در مورد مصرف 
ویتامیــن K خــود ندارند، اما نــوزادان بــه ویــژه در برابر 
کمبود این ویتامین آسیب پذیر هستند، زیرا با سطوح 
پایین این ویتامین متولد می شوند. به همین دلیل 
است که پزشکان توصیه می کنند بالفاصله پس از تولد 

به نوزادان ویتامین K بدهید.
ویتامین K ۱ در سبزیجاتی مانند جعفری، کلم پیچ و 
اسفناج یافت می شــود، در حالی که K ۲ در زرده تخم 

مرغ، سویا تخمیر شده و گوشت گاو یافت می شود.

دانستنیها

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج سرکه 
نارگیل این گونه آمده است که:

• ایــن ســرکه منبــع خوبــی از مــواد معدنــی و 
ویتامین ھا هست.

• خطر ابتال به دیابت و بیمــاری قلبی را کاهش 
می دهد.

• بــه بهبــود عملکــرد دســتگاه گــوارش انســان 
کمک می کند.

• ســرکه نارگیــل بــه کاهــش ســطح قنــد خــون 
کمک کرده و خطر ابتال به دیابت نوع ۲ را کاهش 

می دهد.
• عالوه بر کاهش اشــتها، باعث خاموش شدن 
ژن ذخیره کننــده چربــی و در نتیجــه افزایــش 

چربی سوزی بدن می شود.
•  بــه دلیــل مقادیــر بــاالی ترکیبــات گیاهــی و 
ویتامین C کــه دارد بــه تقویت سیســتم ایمنی 

بدن کمک می کند.
ک کننده طبیعی پوســت صورت  •  به عنوان پا
ک ســازی پوست سر و موها  و همچنین برای پا

استفاده می شود.
• سرکه نارگیل، حاوی اسیدآمینه هایی هست 
که معموال در غذاهای گیاهی یافت نمی شوند. 
اســیدھای آمینه اضافه بر  اھمیــت کلیدی که 
در تعداد زیادی از فعالیتھای بدن دارند، نقش 
بســیار مھمی نیــز در ســالمتی سیســتم ایمنی 

بدن ایفا  می کنند. 

یکی از دانه هایی که در بسیاری از درمان ها استفاده 
می شود، بادیان رومی است. 

دانه های بادیان رومی )که به آن انیسون نیز گویند( 
دارای طعم شیرینی هستند و در بسیاری از درمان ها 
مانند التهــاب و افســردگی اســتفاده می شــود؛ اما 
نکته ای کــه در اینجــا وجــود دارد، این اســت که آیا 

بادیان رومی سبب افزایش قند خون می شود؟
در اینجا ابتدا باید به فواید دانه های بادیان رومی در 

کاهش سطح قند خون اشاره کنیم:
نخســت بایــد گفتــه شــود کــه دانه هــای بادیــان 
رومی طعمی خوب داشته که عالوه بر آنکه در درمان 
بســیاری از بیماری هــا بــه مانند عالئم افســردگی، 
درمان سرماخوردگی و برونشیت کمک می کند، در 
درمان سطح قند خون نیز مفید است؛ همچنان که 

از رشد قارچ ها نیز جلوگیری می کند.
     فواید بادیان رومی

بادیان رومی دارای مزایای فراوانی اســت؛ از جمله 
کتری،  کســیدانی، ضد با آنکه دارای خواص آنتی ا
ضد قارچ است که مسکن برای درد های خفیف به 
شمار می رود. بادیان رومی همچنین ادرار آور است 
و از زخم معده محافظت کرده و به کاهش قند خون 
کمک می کند. دانه های بادیان رومی سرشار از مواد 
غذایی است و حاوی بسیاری از مواد معدنی مفید 
و مغذی در هر وعده غذایی است. آن ها همچنین 

کالری کمی دارند و سرشار از آهن هستند که امری 
حیاتی برای تولید گلبول های سالم در بدن شما به 
حساب می آید. آن ها همچنین حاوی مقدار اندکی 
منگنز هستند که یک ماده معدنی کلیدی است که 

کسیدان عمل می کند. به عنوان آنتی ا
از دیگر فواید بادیان رومی، محافظت از زخم معده 
اســت. دانه هــای بادیــان رومی )انیســون( به حل 
بسیاری از مشکالت دستگاه گوارشی کمک می کند؛ 
به طوری کــه در درمــان ســوء هاضمه و درد قولنج 

کاربرد دارد.
دانه هــای انیســون )بادیــان رومــی( همچنین به 
کاهش ترشح اســید معده و محافظت از آن در برابر 
بروز زخم معده کمک می کند. از دیگر خواص بادیان 
کتری ها  رومی می توان به جلوگیری کردن از رشد با
و قارچ ها، کاهش التهاب و تنظیم قند خون برای 

افرادی که از دیابت رنج می برند، اشاره کرد.
تحقیقات نشان می دهد مصرف پودر دانه بادیان 
رومی به مدت دو ماه می تواند قند خــون افرادی را 

که به دیابت مبتال هستند کاهش دهد.
حــال بــا در نظــر گرفتن ایــن مــوارد باید گفــت تنها 
در صورتــی بادیان رومی ســبب افزایــش قند خون 
می شود که نوشیدنی درست شده از بادیان رومی را 
با شکر شیرین کرده باشــید؛ وگرنه به طور کلی این 

ماده سبب کاهش قند خون می شود.

آیا بادیان رومی سبب افزایش قند خون است؟ 

قند خون

طب سنتی

خواص و مزاج سرکه نارگیل در طب سنتی 

۶ ماده غذایی وجــود دارد که خــوردن آن ها در 
وعده صبحانه به سالمت افرادی لطمه می زند. 
براساس تحقیقات پزشــکی، نباید آب پرتقال 
را بــا معــده خالی بنوشــید؛ زیــرا اســید مرکبات 
پوشش معده را تحریک می کند و می تواند باعث 
گاستریت شود. قبل از مصرف مرکبات، ابتدا باید 
صبحانه بخورید همچنین نباید این آب میوه را 

هر روز بنوشید.
     موز

گر با  موز حاوی مقدار زیادی منیزیم اســت که ا
معده خالی خورده شود به سالمت قلب و عروق 
خونی آســیب می رســاند. مصرف مداوم موز با 
معده خالی می تواند منجر به اختالل در تعادل 

کلسیم و منیزیم در بدن شود.
     نان های مخمر شده

هر محصولی که با مخمر پخته شــود، صبح به 
دشــمن معده شــما تبدیــل می شــود. مخمر 
دیواره های روده و تشکیل گاز را تحریک می کند. 
برای صبحانه از خوردن رول دارچین یا کروسان 

خودداری کنید.
     شیرینی ها

در اوایــل صبــح، لوزالمعــده فعال تــر اســت و 
غذا های حاوی قند باال می توانند منجر به عدم 
تعادل اسید و باز شوند؛ همچنین تولید انسولین 

را مختل می کنند.
     خیار و گوجه فرنگی

اســید های موجود در این ســبزی بــرای معده 
خالی در اوایل صبح نامطلوب اســت. زخم ها 
می توانند بــه دلیل اســید تانیک ایجــاد و روند 
هضم طوالنی شــود، زیرا در اوایل صبح شــیره 

معده کمی در معده وجود دارد.
     محصوالت لبنی

ماســت، کفیــر و شــیر ضــرر زیــادی ندارنــد؛ اما 
هیچ فایــده ای هم نخواهد داشــت، زیــرا تمام 
کتری هــای زنــده توســط آب معــده از بیــن  با

می روند.
     کلم

ســاالد کلــم بــرای صبحانه ایــده بســیار بــدی 
اســت؛ این ســبزیجات ســخت هضــم شــده و 

باعث ایجاد گاز و ناراحتی معده می شوند.

تغذیه

غذا هایی که مصرفشان در 
ک است  وعده صبحانه خطرنا

گهی فقدان مدرک تحصیلی آ
فرزند  قائدی  علیرضا  التحصیلی اینجانب  غ  فار مدرک 
عبدالحسین به شماره شناسنامه ۴۳۶ صادره از آبادان در مقطع 
کارشناسی رشته مهندسی مواد تولید آهن و فوالد صادره از واحد 
دانشگاه نجف آباد با شماره ۲۶۷۶۰۱، ۷۸/۱۲/۱ مفقود گردیده 

است و فاقد اعتبار می باشد

گهی فقدان مدرک تحصیلی آ
غ التحصیلی اینجانب محسن ریاحی قهفرخی فرزند  مدرک فار
مهیار به شماره شناسنامه ۴۶۱۰۲۰۱۷۲۰ صادره از شهرکرد در 
مقطع کارشناسی رشته برق قدرت صادره از واحد دانشگاه نجف 
آباد با شماره ۱۳۸۵ مورخ ۹۵/۱/۲۴ مفقود گردیده است و فاقد 

اعتبار می باشد.
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طبق گزارش ها، شرکت اپل "پروژه تیتان" را شتاب 
می دهد تا با تسال و سایرین رقابت کند. 

بلومبرگ گــزارش داد که اپل تصمیم گرفته اســت 
خودرویی را تولید کند که بدون کمک انسان قادر 
به رانندگی باشــد. طبق گزارش ها، اپل بین تولید 
خودرویی با قابلیت های خودران محدود مشابه 
مدل های موجود و خودرویی که نیازی به دخالت 

انسان نداشته باشد، دومی را انتخاب کرد.
گاه به بلومبرگ گفته بودنــد که اپل در  قبال منابع آ
تالش است تا با اولین وسیله نقلیه خود، انسان ها 
را از معادله خارج کند و ممکن اســت تا سال ۲۰۲۵ 
شــاهد عرضه Apple Car باشــیم. اما گزارش امروز 
می گویــد که این تاریــخ می توانــد تغییر کنــد و اپل 
همچنین می تواند تصمیم بگیرد که در صورت نیاز، 
استقالل فرمان و شــتاب را با اولین مدل خود ارائه 
دهد. البته بسیاری از اعضای تیم خوشبین نیستند 
که این محصول به زودی و در سال ۲۰۲۵ در دسترس 
مصرف کنندگان قرار گیرد. اپل هنوز باید شــرکای 

خود را برای ســاخت خودرو پیدا کند. با این حال، 
سرمایه گذاران این اخبار را دوست داشتند و سهام 
اپل امــروز با افزایش بیــش از ۳ درصــدی )در روز( به 
باالترین سطح تاریخ خود یعنی ۱۵۸.۴۰ دالر رسید. 
اپل این پروژه خــودروی خــودران را "پــروژه تیتان" 
نامیده اســت. این خودرو قرار است با خودرو های 
تسال و ســایر خودروســازان بزرگ این عرصه رقابت 
کند. انتظار می رود خودروی اپل بدون فرمان حرکت 
کند و یک صفحه نمایش لمسی بزرگ شبیه آیپد 

برای استفاده مسافران داشته باشد.

تبلت سامسونگ گلکسی تب A۸ با دریافت یک 
گواهینامه دیگر در آستانه رونمایی قرار گرفت. 

تبلت گلکسی تب A۸ جدید سامســونگ امروز 
گواهینامه وای فای خود را دریافت کرد که پیش 
نیاز مهمی برای عرضه رسمی آن است. بسیاری از 
هواداران امیدوارند رونمایی از این تبلت به زودی 
رخ دهد. این تبلت در Wi-Fi Alliance با شماره 
مدل SM-X۲۰۵ مشاهده شد. این فهرست نام 
گلکســی تب A۸ را تأیید می کند و همچنین این 

واقعیت را تأیید می کند که از Wi-Fi ۲.۴ گیگاهرتز 
و ۵ گیگاهرتز پشتیبانی می کند.

این دستگاه قبال در پایگاه داده Geekbench دیده 
شده بود و آن فهرست نشان می داد که این تبلت 
از تراشــه Unisoc T۶۱۸ پشــتیبانی می کند. ایــن 
 One دســتگاه اندروید ۱۱ را به همراه رابط کاربری

UI ۳.۰ اجرا خواهد کرد.
طبق اطالعــات فاش شــده قبلی، گلکســی تب 
A۸ دارای صفحــه نمایــش ۱۰.۵ اینچــی ۶۰ هرتز 
LCD با رزولوشــن ۱۹۲۰ در ۱۲۰۰، دوربین پشــتی 
۸ مگاپیکسلی با فالش LED و دوربین جلوی ۵ 
مگاپیکسلی خواهد بود. نسخه های رم و حافظه 
ذخیره سازی موجود نیز ۳+۳۲ گیگابایت، ۶۴+۴ 
گیگابایت و ۴+۱۲۸ گیگابایــت خواهند بود. این 
تبلت دارای باتری ۷۰۴۰ میلی آمپر ساعتی است و 
کستری و نقره ای عرضه  در رنگ های طالیی، خا

خواهد شد.

مدیرعامل شرکت جنرال آتالنتیک از یک سرمایه 
گــذاری ۱.۴ میلیــاردی در Sierra Space بــه منظور 
پیشبرد برنامه  های حمل و نقل فضایی مقرون به 

صرفه خبر داد. 
مدیرعامل شرکت جنرال آتالنتیک در مصاحبه ای 
گفت که یک سرمایه گذاری ۱.۴ میلیارد دالری در 
Sierra Space انجــام داده اســت کــه ارزش شــرکت 
تابعــه Sierra Nevada Corp را ۴.۵ میلیــارد دالر 
می کند. تام وایــس، مدیر اجرایی فضایی ســیرا در 
مصاحبه ای گفت: "شرکت مستقر در کلرادو، درآمد 
حاصل از بودجه را صرف پیشبرد برنامه های حمل 
و نقل فضایی مقرون به صرفه و همچنین سکونت 
و ســاخت پروژه هایی در مــدار خواهد کــرد. امروزه 
تعــدادی از شــرکت ها را روی زمین می بینیم که به 
دنبــال ســرمایه گذاری انبــوه و ایجاد کســب وکار در 

فضا هستند."
ایستگاه فضایی برنامه ریزی شده سیرا اسپیس، 
یک پــروژه مشــترک با جف بــزوس اســت و ممکن 
است تا سال ۲۰۲۷ عملیاتی شود. وایس همچنین 
توضیــح داد که ســیرا اســپیس در مســیر رســیدن 
بــه درآمــد حــدودا ۴۰۰ میلیــون دالری در ســال 
۲۰۲۱ اســت کــه بخشــی از آن بــه لطــف قــرارداد بــا 
ناسا است. این ایســتگاه فضایی قرار اســت دارای 
 Dream پورت های لنگر برای هواپیما های فضایی

Chaser و زیســتگاه های انعطــاف پذیــر یکپارچــه 
باشد. مدیر اجرایی سیرا اشــاره کرد که این شرکت 
قرار اســت یــک هواپیمــای Dream Chaser را برای 
تامین مجدد ایستگاه فضایی بین المللی در اواخر 

سال ۲۰۲۲ به فضا پرتاب کند
بیــل فــورد، رئیــس و مدیرعامــل شــرکت جنــرال 
آتالنتیک، که شرکتش مانند »Coatue«، چهارصد 
دالر از دور ســرمایه گذاری کرده است، گفت: "فضا 
یک تجارت سرمایه بر است اما ما نتیجه خاصی را در 
آن پیش بینی می کنیم. ما از فرصت تجاری سازی 
در مــدار پایین زمین بســیار هیجان زده هســتیم. 
فورد گفت: "Blue Origin و اسپیس ایکس از جمله 
شــرکت هایی هســتند که به کاهش هزینه پرتاب 
کمک کرده اند." مورگان استنلی تخمین می زند که 
اقتصاد فضایی، به ارزش تقریبی ۳۵۰ میلیارد دالر، 

تا سال ۲۰۴۰ به بیش از ۱ تریلیون دالر افزایش یابد.

هندوســتان کشــور عجیب ترین ها اســت و رسم و 
رسومات در عروسی ها در این کشور رنگارنگ، دارای 

قوانین عجیبی هستند. 
عروســی های هندی فقــط رویداد های پــر از رنگ 
و لعــاب نیســتند بلکــه در آن هــا از آداب و رســوم 
بعضا عجیب و غریب پیشینیان پیروی می شود. 
در این گزارش نگاهــی خواهیم انداخت به بعضی 
از عجیب ترین و در عین حال زیباترین رســومی که 

عروسی های هندی از آن ها پیروی می کنند.
     تاریخ عروسی توسط طالع بینی تعیین 

می شود
طالــع بینــی در فرهنگ هنــدو نقــش مهمی بازی 
می کنــد، امــا نــه آن نــوع از طالع بینــی کــه در غرب 
مرسوم اســت بلکه نوعی که با ودا ها و کارما و دارما 
مرتبــط اســت. طالــع بینــان در هنــد بــه مــردم در 
تصمیم گیری های مهم کمــک می کنند که یکی 
از ایــن تصمیمات، تاریخ عروســی اســت. هندو ها 
گر تاریخ عروسی بر اساس طالع عروس  معتقدند که ا
و داماد محاسبه شود، زندگی آن دو طوالنی و شاد 

خواهد بود.
     عروس روی سر خودش برنج می پاشد

در پایان مراسم عروسی، عروس باید آخرین آیین را به 
جا بیاورد: »وداع« یا همان خداحافظی با پدر و مادر. 
در طول وداع، عروس باید یک مشت برنج روی سر 
خودش بریزد و مادرش که پشــت سرش ایســتاده 
باید آن را بگیرد. این کاری نمادین برای ابراز تشکر 
از والدین اســت بــه خاطر تمــام زحماتی کــه برای 

دخترشان کشیده اند.
     عروس نمی تواند لباس سفید بپوشد

برعکــس کشــور های دیگــر، عروس هــای هنــدی 
نمی توانند در جشــن عروسی ســفید بپوشند چرا 
کــه در فرهنــگ هندو، ایــن رنــگ در ســوگواری ها 
استفاده می شود. در عوض آن، زن ها ساری هایی 
با رنگ های سرزنده می پوشند. غالبا رنگ قرمز به 
سایر رنگ ها ترجیح داده می شود چرا که این رنگ 

معانی مثبت بسیاری در فرهنگ هندی دارد.
     پا های داماد با شیر و عسل شسته می شوند

در بعضی جوامع گجراتی، وقتــی داماد به خانه ی 
عــروس می آید، مادر عروس یک مناســک عجیب 
را انجــام می دهــد: او پــای دامــاد را با شــیر و عســل 
می شــوید. این یکــی از روش هــای باســتانی برای 

خوشامدگویی به مهمان است.

کار بر روی خودروی مستقل پروژه تیتان  اپل در حال 

گلکسی تب A8 یک قدم  تبلت سامسونگ 
به عرضه نزدیک شد 

کار در مدار زمین  پروژه  ای میلیاردی برای زندگی و 

که فقط در عروسی های هندی ممکن است ببینید  ۴ رسم 
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خواندنی ها

آشنایی با خانواده ایربادزهای هواوی 
کــه  از یکــی دو ســال گذشــته 
موجودی ایربادزهــا در بــازار به 
نحو چشمگیری افزایش یافته 
شــاهد عرضــه محصــوالت متعــدد از برندهــای 
مختلف موجــود در بــازار هســتیم. در ایــن میان 
شــرکت هــواوی بــا عرضــه مدل هــای متنــوع و 
متناسب با نیازهای کاربران، بهترین انتخاب ها را 
ارائه می کند. در ادامه با ما همراه باشید تا دالیلی 
که ایــن هدفون هــا را از دیگــر محصــوالت متمایز 

می کنند با هم مرور کنیم.
۴i FreeBuds هواوی     

گر از جمله کاربرانی باشــید کــه بخواهید ایربادز  ا
خــود را در هر شــرایط و مکانی مورد اســتفاده قرار 
دهید بدون شک هواوی فری بادز ۴ آی بهترین 
انتخاب برای شما خواهد بود. بدنه مقاوم در برابر 
نفــوذ آب، مســتحکم، ارگونومیــک و زیبای ایــن 
هدفون با ســه رنگ بدنه مشــکی، قرمز و سفید، 
پاســخگوی ســلیقه همــه کاربــران خواهــد بود.  
سیســتم حذف نویز فعــال )ANC( این ایربادز با 
تکیه بر دو میکروفــون خارجی و پردازش ســطح 
بــاالی بهره منــد از هــوش مصنوعــی، عملکــرد 
موثری در حــذف نویزهــای مزاحم محیط حتی 
در مکان های شلوغ و پر سر و صدا خواهد داشت 
گم  و می تواند صــدای تولید شــده توســط دیافرا
۱۰ میلی متــری دســتگاه را در نهایــت کیفیــت به 
گوش شــما برســاند.مجموعه کیس نگهدارنده 
و ایربادزهای ۴i FreeBuds تا ۲۲ ساعت شارژدهی 
مداوم را ارائه می کنند. جالب اســت بدانید برای 
مواقعی که زمان کمی برای شارژ دستگاه دارید نیز 
تنها کافیست فری بادز ۴i را به مدت ۱۰ دقیقه به 
شارژ بزنید تا بتوانید برای ۴ ساعت بدون دغدغه 

از آن استفاده کنید.
در انتها باید به استاندارد بلوتوث ۵.۲ این هدفون 
اشــاره کنیم که بــا تأخیر بســیار کم خود به شــما 

اجــازه اســتفاده از هدفــون بــرای انتقــال صدای 
گیم و فیلم ها با همزمانی باال را خواهد داد. البته 
فراموش نکنید کــه بدنه لمســی این هدفون نیز 
اجازه می دهد تا هر گونه عملیات کنترلی را با تنها 
لمس قسمت پشــتی بدنه ایربادز انجام دهید و 
حتی در صورت نیاز، ایــن کنترل ها را در نــرم  افزار 

همه فن حریف AI Life تغییر دهید.
FreeBuds Lipstick هواوی     

چندی پیــش شــرکت هــواوی در اقدامی جالب 
توجــه، یــک نســخه از ایربادزهــای خــود را بــا 
طراحــی خــاص و قابل توجــه بدنــه و رنگ ها، به 
صــورت نســخه FreeBuds Lipstick، معرفــی 
کرد. این ایربــادز همانطور که از نامش مشــخص 
است، محصولی عالی ویژه بانوان خواهد بود که 
شاید در نگاه اول، نتوان متوجه تفاوت آن و یک 

رژ لب کالسیک و خاص شد!
رنگ بدنه مشکی- طالیی کیس نگهدارنده و قرمز 

خالص ایربادز که قابلیت هماهنگ شدن با آرایش 
صورت بانوان را نیز دارد بدین معناست که هواوی 
نهایت دقت را در ســاخت یک محصــول لوکس، 
خاص و جذاب، باب سلیقه بانوان، به خرج داده 
که حتی می تواند هدیه ای ویژه بــرای افرادی که 

دوستشان دارید باشد.
غ از بحث ظاهری، از لحاظ مسائل فنی نیز این  فار
هدفــون در ســطح باالیــی قــرار دارد. اســتفاده از 
درایــور LPC داینامیــک ۱۴.۳ میلی  متــری کــه 
طیف فرکانسی تا ۴۰ کیلوهرتز را به خوبی پوشش 
می دهــد از نــکات ویــژه بخــش ســخت افزار این 
هدفــون اســت. تقویت کننــده صداهــای باس و 
 Open-Fit Active Noise سیســتم حــذف نویــز
Cancellation ۲.۰ در کنــار طراحــی ارگونومیــک 
Air-Like Comfort نیز موجب می شود فری بادز 
لیپ اســتیک را بتوان در هر شــرایط محیطی، به 

راحتی مورد استفاده قرار داد.

کیفیت در کنار تأخیر بسیار کم  میکروفون های با
در پخش صدای دریافتی از گوشــی هوشمند نیز 
موارد هستند که باید در کنار شارژدهی ۲۲ ساعته 
مجموعه ایربــادز و کیــس، به آنها اشــاره کــرد که 
 FreeBuds نشــان می  دهد هدف هواوی از تولید
Lipstick، ساخت محصولی عالی در همه وجوه 

بوده است.
۴ FreeBuds هواوی     

آخرین پیشــنهاد ما در ایــن مطلب فری بــادز ۴، 
یکی از بهترین محصوالت موجود در بازار بوده که 
به معنای اصل کلمه، یک هدفــون TWS کامل 
اســت. از طراحی این هدفون که شــروع کنیم، با 
قابلیت Air-Like Comfort و ارگونومی هماهنگ 
آن، بعید است کاربری، حتی با استفاده طوالنی 

مدت از آن نیز احساس ناراحتی پیدا کند. 
 Open-Fit طراحی سیستم حذف نویز نسل دوم
نیز برگ برنــده دیگر ایــن هدفون اســت که حتی 
با وجود عدم اســتفاده از سری  های سیلیکونی، 
در حالت  ها و شــرایط متفاوت و مختلف، امکان 
حــذف نویــز فعــال هوشــمند را فراهم مــی  کند. 
جــدای از آن، سیســتم صوتــی داخلــی هدفــون 
بــا اســتفاده از درایورهــای داینامیــک ۱۴.۳ 
میلی متری LCP و ترکیــب آن با بخش  های ویژه 
تقویــت صداهای فرکانــس پایین و ســاختار ضد 
بازتــاب داخلی، یکــی از شــفاف  تریــن صداهای 
ممکن را تولید می کند که احتماال تا پیش از این با 

هیچ ایربادزی، نشنیده باشید.
این هدفون که بارها و توسط رسانه  های مختلف 
مورد تحسین و ستایش قرار گرفته در بخش باتری 
و شارژدهی نیز عملکردی عالی داشته و می  تواند 
تــا ۲۲ ســاعت شــارژدهی را در اســتفاده مــداوم، 
تضمین کند. در نظر داشــته باشید که شارژ تنها 
یک ربع ساعت این هدفون به شما اجازه استفاده 

برای ۲.۵ ساعت را می دهد.
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داستان کوتاه

پژوهش های جدید نشان می دهد کسانی 
که ضریب هوشی باالتری دارند در مقایسه 
با دیگران، فعالیت بدنی کمتری را از خود 

نشان می دهند. 
کــه بــه تازگــی در ایندیپندنــت  پژوهشــی 
کــه بــه  کــی از آن اســت  منتشــر شــده حا
احتمــال زیــاد افــراد کم تحــرک یــا همــان 
تنبل هــا فعالیــت مغــزی بیشــتری دارند. 
یافته های این مطالعه علمی ثابت می کند، 
آن هایی که ضریب هوشــی باالتری دارند، 
دیرتــر از افــراد بــا ضریب هوشــی پایین تــر 
خسته می شوند و همین سبب خواهد شد 
که زمان بیشتری را صرف فکر کردن کنند. 
به طــور خالصه افــراد غیــر متفکــر راحت تر 
خسته می شــوند و بدین ترتیب زمان آزاد 

خود را با فعالیت بدنی پر می کنند.
بــه گفتــه انجمــن روان شناســی بریتانیــا، 
عاملــی کــه در نهایــت بــه افــراد متفکــر در 
مبارزه با ســطح فعالیت کمتر آن ها کمک 
گاهی.  خواهــد کــرد، چیــزی نیســت جــز آ
گاهی از تمایل خود به فعالیت پایین توام  آ
گاهــی از هزینه هایــی کــه انســان برای  بــا آ
بی تحرکی خود در آینده ای نه چندان دور 
پرداخت می کند، افراد متفکر را به سمت و 
سوی افزایش تحرک و ورزش منظم سوق 

خواهد داد.
گی باورنکردنی باهوش ها      چند ویژ

در مقاله ای دیگر که از طریق وبگاه خبری 
آمریکایی بیزنس اینسایدر قابل دسترسی 
اســت، می خوانیــم: »تنبلــی تنها نشــانگر 
ضریب هوشــی بــاال نیســت. در مطالعــات 
کــه افــراد باهــوش  مختلــف دیــده شــده 
اغلــب ادبیــات کالمی مطلوبــی ندارنــد، 
شب ها تا دیر وقت بیدار هستند و در عین 
حــال افــرادی شــلخته و نامرتب به شــمار 

می روند«. 
عــالوه بر ایــن پژوهشــی در ســال ۲۰۱۷ بــه 
صــورت مشــترک توســط روان شناســان 
مدرســه اقتصــاد و علــوم سیاســی لنــدن 
انجــام  ســنگاپور  مدیریــت  دانشــگاه  و 
ح  شــد کــه ضمــن تاییــد یافته هــای مطــر
شــده، نکتــه جالــب دیگــری را هم نشــان 
داد. افراد باهوش نــه تنها فعالیت فیزیکی 
محدودتــری دارنــد بلکه دوست هایشــان 
کــه  را هــم بــه نحــوی انتخــاب می کننــد 
معاشــرت با آن هــا نیازمنــد تحــرک باالیی 
نباشــد! البته این همه داستان نیست. بر 
اساس گزارشی از واشــنگتن پست، هرچه 
یــک فــرد تعامــالت اجتماعــی بیشــتری با 
دوســتان صمیمی خــود داشــته باشــد، 
شــادمانی و رضایــت از زندگــی بیشــتری را 
هم تجربــه خواهد کــرد. البته به جــز افراد 
باهوش! بله درســت اســت دیده شده که 
افراد با ضریب هوشــی بــاال کمتــر از زندگی 
خود راضی هستند و تمایل چندانی هم به 

معاشرت های اجتماعی ندارند.

در باغی چشــمه ای بود و دیوارهــای بلند 
گــرد آن بــاغ را گرفته بودند، تشــنه ای  گردا
دردمنــد بــاالی دیــوار بــا حســرت بــه آب 

نگاه می کرد. 
گهان خشــتی از دیــوار کند و در چشــمه  نا
افکند. صدای آب مثل صدای یار شیرین 
و زیبا به گوشش آمد. آب در نظرش شراب 
بود. مرد آنقــدر از صدای آب لــذت می برد 
کــه تنــد تنــد خشــت ها را می کنــد و در آب 

می افکند.
آب فریــاد زد: هــای، چــرا خشــت می زنی؟ 
از ایــن خشــت زدن بــر مــن چــه فایــده ای 

می بری؟ 
تشنه گفت: ای آب شــیرین! در این کار دو 
فایده است. اول اینکه شنیدن صدای آب 
برای تشنه مثل شنیدن صدای موسیقی 
رباب اســت. نوای آن حیات بخش است، 
مــرده را زنــده می کنــد. مثل صــدای رعد و 
برق بهاری برای باغ سبزه و سنبل می آورد. 
صــدای آب مثــل هدیه بــرای فقیر اســت. 
پیام آزادی برای زندانی است، بوی یوسف 
لطیف و زیباســت که از پیراهن یوســف به 

پدرش یعقوب می رسید. 
فایده دوم اینکه: من هر خشــتی که برکنم 
بــه آب شــیرین نزدیکتــر می شــوم، دیــوار 

کوتاهتر می شود.
     نکته!

خــم شــدن و ســجده در برابــر خــدا، مثــل 
کندن خشــت اســت. هر بــار که خشــتی از 
غــرور خــود بکنــی، دیــوار غــرور تــو کوتاهتر 
می شود و به آب حیات و حقیقت نزدیکتر 
می شــوی. هــر کــه تشــنه تــر باشــد تندتــر 
خشت ها را می کند. هر که آواز آب را عاشق 

تر باشد. خشت های بزرگتری برمی دارد.

باهوش ها تنبل ترند؟ 

چشمه

کوفته ها همواره جزو غذاهای مورد 
عالقه ایرانی هــا به شــمار مــی رود 
و بیــن مــردم طرفــداران زیــادی 
دارد.  کوفته برنجی خرمایی یکی از خوشــمزه ترین 
و پرطرفدارتریــن کوفته ها اســت که در مــدت زمان 
۳۰ دقیقــه کامــال پختــه شــده و آمــاده میــل کــردن 
می شــود. این کوفتــه طــرز تهیــه خاصــی نــدارد اما 
طعمی جدیــد را بــا آن امتحــان خواهیــد کــرد. با ما 
همراه باشید تا طرز تهیه کوفته برنجی خرمایی را با 

هم یاد بگیریم.

     مواد الزم برای کوفته برنجی خرمایی
• گوشت چرخ کرده: ۸۰۰ گرم

• برنج از قبل خیس خورده: ۲ پیمانه
• ســبزی معطر خشــک ترخون و مرزه: یک قاشــق 

غذاخوری
• نمک، فلفل و زعفران: به میزان الزم

• رب گوجه: ۲ قاشق غذاخوری
• پیاز: ۲ عدد

• خرما: برای هر کوفته ۲ عدد
• تخم مرغ: یک عدد

• آرد نخودچی: ۲ قاشق غذاخوری
     طرز تهیه کوفته برنجی خرمایی

     مرحله اول
برنج خیس خورده شده را در آب جوش بریزید و وقتی 
نیم پز شد ، آن را آبکش کنید و بعد روی پارچه ای پهن 
کنید تا آب آن کامال گرفته و برنج خشک شود. بعد آن 

را آسیاب کنید.
     مرحله دوم

ســپس پودر برنج آســیاب شــده را به همراه گوشت 
چرخ کــرده ، ســبزی های معطــر ، مقــداری نمک و 
فلفل  و یک عدد پیاز رنده شده با هم مخلوط کنید 

و خوب هم بزنید.
     مرحله سوم

غ را هم به مواد گوشــت اضافه کنید و با  بعد تخم مر
دست خوب ورز دهید تا چسبندگی الزم را به دست 
گر مواد شل بود می توانید به آن یکی دو قاشق  آورد. ا

غذاخوری آرد نخودچی اضافه کنید.
     مرحله چهارم

برای تهیه ســس کوفته داخل قابلمــه ای مقداری 
روغن بریزید و پیاز را خرد کنیــد و داخل روغن تفت 
دهید و به پیاز سرخ شده ، رب  گوجه فرنگی ، مقداری 
نمک ، فلفل و زعفران اضافه کنید و تفت دهید تا رب 

رنگ بگیرد. سپس داخل قابلمه ۲ لیوان آب بریزید و 
اجازه دهید تا بجوشد.

     مرحله پنجم
در این فاصله از مواد گوشت به اندازه یک نارنگی جدا 
کنید و ۲ عدد از خرماها را وسط مواد گوشت بگذارید و 
آن را جمع و گرد کنید. بعد کوفته ها را به آرامی داخل 
سس در حال جوش بریزید. وقتی آب داخل قابلمه 
به نصف لیوان رسید ، حرارت را خاموش کنید. دقت 
کنید در فاصله پخت کوفته ها در قابلمه باز باشــد و 

حرارت خیلی باال نباشد.
     نکات تکمیلی در مورد کوفته برنجی  خرمایی

• کوفته برنجی  خرمایی یک کوفته با طعم متفاوت 
است.

• زمان آماده سازی مواد اولیه و مایحتاج آن حدودا 
۳۰ دقیقه است.

• زمان پخت و انتظار آن در حدود ۳۰ دقیقه می شود.
• کوفته برنجی  خرمایی را می توانید در وعده ناهار و 

شام و پیش غذا سرو کنید.
• همچنین می توان در ماه رمضان به عنوان سحری 

و افطاری میل کرد.
• توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای ۱۰ 

نفر مناسب است.

کوفته برنجی خرمایی

مــوزه هنرهــای معاصر تهــران، 
سرشــناس ترین  از  یکــی 
موزه های ایران است. این موزه 
در ســال ۱۳۵۶ خورشــیدی، در ضلــع غربــی پارک 
بوستان الله، در امیرآباد تهران بنا شد. بنای موزه 
را کامران دیبا به ســبک معماری مدرن و با الهام از 

بادگیرهای کویری ایران طراحی کرد.

موزه هنر های 
معاصر تهران

گردشگری

دستپخت

فصل جمع آوری َبلیط 
)بلوط(

هر ســاله در میانه هــای فصــل پاییز زنــان و 
دختران عشایر در شهر کرد راهی جنگل های 
بلوط می شوند.در مناطق روستایی بازفت 
هر خانواده صاحب بخشــی از جنگل است 
تا بتوانــد بلوط های همان قســمت را برای 
ک انســان  ک دام، خورا مصارفی مثل خورا

و فروش بچیند.
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