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گفــت: میانگیــن  مدیــرکل هواشناســی اســتان اصفهــان 
کنــون  بارندگــی اســتان از ابتــدای ســال زراعــی جــاری تا
نســبت بــه ســال گذشــته ۳۷ درصــد کاهش داشــته اســت.
افــزود:  با ایرنــا  گــو  و  گفــت  در  خورشــیدی  حمیدرضــا 
میانگیــن بــارش از ابتــدای ســال زراعــی جــاری یعنــی از اول 
گــزارش  کنــون در اســتان  ۱۱۶.۵۲ میلیمتــر  گذشــته تا مهــر 

شــده اســت.

وی، میانگیــن بارندگــی در اســتان طــی مــدت مشــابه ســال 
گذشــته را ۱۸۵.۱۹ میلیمتــر و در دوره آمــاری بلندمــدت 

ــرد. ک ۱۷۳.۲۷ میلیمتــر اعــام 
تمــام  داشــت:  اظهــار  اصفهــان  هواشناســی  مدیــرکل 
کبوترآباد در نیمه اول  شهرستان های استان جز سمیرم و 
گذشــته و دوره آمــاری  ســال زراعــی جــاری نســبت بــه ســال 

کاهــش بارندگــی داشــته اند. مزبــور 
کمتریــن بــارش در ورزنــه بــا ۲۹  گفتــه وی، در ایــن مــدت  بــه 

میلیمتــر و بیشــترین بــارش در بــادرود بــا ۳۹۵.۴ میلیمتــر 
بــوده اســت.  

کــرد: در ایســتگاه اصفهــان نیــز در  خورشــیدی خاطرنشــان 
کنون ۸۰ میلیمتر بــاران باریده که این  ســال زراعــی جــاری تا
میــزان نســبت بــه مــدت مشــابه دوره آمــاری بلندمــدت ۲۵ 
درصد و نســبت به ســال گذشــته ۲۳ درصد کاهش داشــته 

است.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان نیــز در 
گــو با ایرنــا اظهــار داشــت: ۸۰ درصــد از مناطــق  گفــت و 
ــم آبــی  ک ــا  گذشــته ب اســتان در بررســی وضعیــت ۱۰ ســال 

مواجــه اســت.
منصــور شیشــه فروش افزود: شــرایط کم بارشــی، بــاال بودن 
میانگیــن دمــا نســبت بــه مقــدار نرمــال، افزایــش میــزان 
کاهش بارش برف درمقایســه با میانگین  تبخیر ســطحی، 
ک، ســبب تشــدید شــرایط  کاهش رطوبت خا بلندمدت و 

کــم آبــی در ســال زراعــی جــاری شــده اســت.
گفــت: پدیده هــای جــوی در فروردیــن بــدون رطوبــت  وی 

کــرد. بــود و انــرژی خــود را بــه صــورت بــاد تخلیــه 
کــرد: تحلیل هــای هواشناســی  شیشــه فــروش خاطرنشــان 
ــش  کاه ــه  ــه ب ــا توج ــت ب ــه در اردیبهش ک ــت  ــن اس بیانگر ای
گــذر امــواج  ارتفــاع در الیه هــای میانــی جــو شــرایط بــرای 
ناپایــدار مهیــا و انتظــار افزایــش ناپایداری هــای جــوی بــه 

صــورت بارش هــای رگبــاری پیــش بینــی می شــود.
اســتان  در  کامــل  زراعــی  ســال  یــک  بارندگــی  میانگیــن 
کشــور ۲۴۰ میلیمتــر اســت. اصفهــان ۱۹۹ میلیمتــر و در 

کشــاورزی  گیاهــی ســازمان جهــاد  معــاون بهبــود تولیــدات 
گــر نــرخ خریــد تضمینی  کیــد بر اینکــه ا اســتان اصفهــان بــا تا
گنــدم عادالنــه نباشــد، احتمــال قاچــاق آن وجــود دارد، 
گفــت: بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع و اســتراتژیک بودن 
اصــاح  و  تغییــر  بــرای  صحبت هایــی  گنــدم،  محصــول 
گنــدم وجــود دارد، اما هنوز قیمتی  قیمــت خرید تضمینــی 

اعــام نشــده اســت.
ــر  گ ــرد: ا ک ــام  ــران اع ــاق بازرگانی ای ــس ات ــش رئی ــدی پی چن
گنــدم تغییــر نکنــد، احتمــال شــکل  نــرخ خریــد تضمینــی 
ــازار ســیاه و قاچــاق وجــود خواهــد داشــت و دچــار  گیــری ب

گنــدم می شــویم! کمبــود 
کــرد:  گفت وگــو با ایســنا، اظهــار  اصغــر رســتمی در این بــاره در 
ــوری  کش ــی  ــتانی و برخ ــدم اس گن ــوزه  ــائل در ح ــی مس برخ
اســت و در حــال حاضــر بــرای حفــظ گنــدم در داخل کشــور، 
کشــور انجــام  کشــاورزی و وزیــر  مکاتباتــی بــا وزیــر جهــاد 
داده ایــم، تــا نســبت بــه تغییــر نــرخ خریــد تضمینی ایــن 

محصــول تجدیدنظــر شــود.
کشــاورزان از نــرخ خریــد  گایــه و انتقــاد  وی در خصــوص 
گنــدم و جــو اعــام شــده از ســوی دولــت، یــادآور  تصمینــی 
گنــدم صــادرات  کــه در حــوزه  شــد: بایــد توجــه داشــت 
تضمینی ایــن  خریــد  نــرخ  کــه  صورتــی  در  امــا  نداریــم، 
گنــدم وجــود  ــه نباشــد، احتمــال قاچــاق  محصــول عادالن

دارد.
کشــاورزی  گیاهــی ســازمان جهــاد  معــاون بهبــود تولیــدات 
اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه صحبــت شــافعی رئیــس اتــاق 
گفــت:  گنــدم می شــویم،  کمبــود  کــه دچــار  کشــور  بازرگانــی 
گنــدم  کاهــش ســطح زیــر کشــت  بخــش از ایــن صحیــت بــه 
گنــدم آزاد بــا نــرخ تصمینــی آن  و دیگــری بــه اختــاف نــرخ 

کــه در تمــام اســتان ها مطــرح اســت. برمی گــردد 
وی بــا بیان اینکــه شــورای اقتصــاد بــرای ســال جــاری نــرخ 
گفــت: بــا  کــرد،  گنــدم را ۴۰۰۰ تومــان اعــام  خریــد تضمینــی 
توجه به حساســیت موضوع و اســتراتژیک بودن محصول 
گنــدم، صحبت هایــی بــرای تغییــر و اصــاح قیمــت خریــد 

گنــدم وجــود دارد، امــا تــا بــه امــروز هیــچ قیمتــی  تضمینــی 
اعــام نشــده اســت.

رســتمی ابراز امیــدواری کــرد کــه بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت 
نهاده هــا و هزینه هــای تولیــد محصــول، قیمتــی متناســب 
کشــاورز  گرفتــه شــود تــا  با ایــن محصــول و هزینه هــا در نظــر 
رغبــت بــه تحویل گندم به دولت داشــته باشــد، همچنین 
اقتصــاد و معیشــت آنهــا تامیــن شــود و از همــه مهمتــر از 
گنــدم بــه عنــوان محصولــی اســتراتژیک جلوگیــری  قاچــاق 

شــود.
از  صحبــت  بارهــا  گذشــته  ســالیان  درباره اینکــه  وی 
کشــور شــده بــود، در حالــی  گنــدم در  خودکفایــی تولیــد 
کــه شــاهد واردات ایــن محصــول هســتیم، توضیــح داد: 
گنــدم آن محقــق نشــود نســبت بــه  کــه تولیــد  کشــوری  هــر 
واردات آن اقــدام می کنــد و بــا توجــه بــه شــرایط بارش هــا 
میــزان  زمانــی،  مختلــف  برهه هــای  در  خشکســالی ها  و 

کشــور شــده اســت. گنــدم وارد  متفاوتــی 
کشــاورزی  گیاهــی ســازمان جهــاد  معــاون بهبــود تولیــدات 
کــرد: در حــال حاضــر بایــد ســعی در  کیــد  اســتان اصفهــان تا
حفظ و ذخیره این محصول اســتراتژیک در اســتان داشــته 
کشــور در  کــم بارشــی  باشــیم. وی بــه شــرایط خشکســالی و 
ــد  گفــت: درص ــرد و  ک ــاره  ــی ۱۴۰۰_۱۳۹۹ اش ــی و آب ــال زراع س
کاهــش  کــم بارشــی هســتند و  کشــور درگیــر  ع  زیــادی از مــزار
گذاشــته اســت، از ســوی دیگــر  بارش هــا بــر منابــع آبــی تاثیــر 
کشــاورزی بــه آب بــه طــور  بــا توجــه بــه وابســتگی بخــش 
قطع، ایــن شــرایط محصــوالت و ســطح زیرکشــت و تولیــد 

گنــدم را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت.
رســتمی با اشــاره به اینکــه اســتان اصفهــان در ســال زراعــی 
کمبــود بــارش و افــت شــدید منابــع آبــی روبــرو  یــاد شــده بــا 
کــم شــود، ســطح  کــه منابــع آبــی  کــرد: زمانــی  کیــد  اســت، تا
زیر کشــت محصوالت کشــاورزی نیز کاهش خواهد یافت.

ــاماندهی  ــت: س گف ــان  ــهرداری اصفه ــه ۱۲ ش ــر منطق مدی
اصلــی  ورودی هــای  از  یکــی  کــه  معلــم  اتوبــان  کنارگــذر 
پروژه هــای  از جملــه  مــی رود،  بــه شــمار  اصفهــان  شــهر 

اســت. جــاری  ســال  در  منطقــه  شــاخص این 
از  یکــی  کــرد:  اظهــار  با ایمنــا  گفت وگــو  در  باقــری  علــی 
 ،۱۴۰۰ ســال  در  اصفهــان  شــهری  شــاخص  پروژه هــای 
ــم  ــان معل ــم اســت، اتوب ــان معل ــذر اتوب گ ــار  کن ســاماندهی 
و پــل شــریعتی یکــی از ورودی هــای اصلــی شــهر اصفهــان 
بــه دو شــاخه خیابــان فرزانــگان و  کــه  به شــمار مــی رود 
و  شــهروندان  رو  از ایــن  می شــود؛  تقســیم  کاوه  خیابــان 
که از این طریق به ســمت بلوار فرزانگان و شــرق  مســافرانی 
اصفهــان تــردد می کنند بایــد از روی پل شــریعتی گردش به 
چــپ کننــد که باعث بــروز ترافیک روی این پــل و تصادفات 
گــوار می شــود، زیــرا راننــدگان در ایــن مســیر  و حادثه هــای نا

دیــد الزم را ندارنــد.

وی ادامــه داد: طبــق طراحــی ورودی هــای شــهر، بــرای 
گانــه قبــل از رســیدن  رفع ایــن معضــل یــک مســیر جدا
بــه پــل شــریعتی پیــش بینــی شــده اســت تــا شــهروندان و 
که قصد ســفر به شــرق اصفهان و بلوار فرزانگان  مســافرانی 

کننــد. ــردد  ــد از ایــن مســیر ت را دارن

کرد: ایــن  مدیــر منطقــه ۱۲ شــهرداری اصفهــان تصریــح 
ــغ  ــک آن بال ــرای تمل ــه ب ک ــت  ــر اس ــول ۱۱۰۰ مت ــه ط ــیر ب مس
گرفتــه شــده اســت؛  بــر ۲۶ میلیــارد تومــان اعتبــار در نظــر 
ــر  ــا اعتبــار هفــت میلیــارد تومــان ب احداث ایــن مســیر نیــز ب

عهــده شــهرداری منطقــه هفــت اســت.

کاهش یافته است میانگین بارندگی در اصفهان ۳۷ درصد نسبت به پارسال  معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:

گندم عادالنه نباشد، احتمال قاچاق وجود دارد نرخ خرید تضمینی 

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان اعالم کرد:

ساماندهی ورودی شمال شهر در سال ۱۴۰۰

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

رئیــس اتحادیــه آش، حلیــم، کبــاب و بریانــی اصفهــان بــا اشــاره بــه آســیب های اقتصادی 
گفــت: قیمت هــای مصــوب پیــش از مــاه رمضــان  کرونــا به ایــن صنــف،  شــیوع ویــروس 
کــه درخواســت فــروش  بــه واحدهــای صنفــی اعــام شــد و آن دســته از واحدهــای صنفــی 
بــه قیمــت بیــش از قیمــت مصــوب داشــتند نیــز بــا درخواستشــان موافقــت نشــد. علــی 
کــرد: قیمــت مصــوب آش بیــن ۱۸ تــا ۲۳ هــزار تومــان و قیمــت حلیــم  میزبانــی اظهــار 
بادمجــان از ۲۵ تــا ۳۰ هــزار تومــان اعــام شــده اســت، هیــچ واحــد صنفــی اجــازه تخلــف 
گــزارش دهنــد تــا بــا  از ایــن قیمت هــا را نداشــته و مــردم می تواننــد تخلفــات را بــه اتحادیــه 
آن برخــورد شــود. وی افــزود: در ســطح شــهر اصفهــان فقــط یــک واحــد صنفــی واقــع در 
خیابــان فروغــی آش را بــه قیمــت هــر کیلــو ۲۵ هــزار تومــان و یــک واحــد صنفــی در خیابان 
کیلــو ۳۵ هــزار تومــان بــه فــروش می رســاند و در هیــچ  احمــد آبــاد حلیــم بادمجــان را هــر 

واحــد صنفــی دیگــری اضافــه قیمــت از مبالــغ مصــوب اعــام شــده نداریــم.

۳

تداوم پشتیبانی فوالدساز اصفهانی 
از تولیدکنندگان پایین دستی  در سال ۱۴۰۰

رئیس اتحادیه آش، حلیم، کباب و بریانی اصفهان:

در هیچ واحد صنفی اضافه قیمت نداریم

سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان:

کسر مالیات یکی بگوید  به جای انتقاد از 
چرا ۳ سال پاداش ها را ندادند؟

۶

یک کارشناس بازار مسکن:

مالیات خانه های خالی دردی 
دوا نمی کند؛ ساخت و ساز کنید

با ویدئو کنفرانس وزیر نیرو؛

بهره برداری از ۲ نیروگاه 
خورشیدی و ۲ ُپست انتقال برق 

اصفهان آغاز شد

چه عواملی صادرات مبلمان را 
کرد؟ کم تر از نصف 

بازار اجاره داغ شد:

تداوم فرارمالیاتی 
درگاههای پرداخت

استان اصفهان پیشتاز 
کردن دادرسی ها  در الکترونیکی 

2

2

۳

2

۳

گران می شود؟ غ دوباره  مر

نگاهی به پروژه های شاخص مرمتی اصفهان 
در سال ۱۴۰۰؛

کاخ گنبد تا  مرمت های  اصفهان؛ از 

2

۵

رضا رضایی - مدیرعامل

موضــوع: باســتناد مصوبــه شــماره 99/۳۳۰8 مــورخ 99/12/1۰ شــورای محتــرم اسامی شــهر نجــف آبــاد درخصــوص بهــره بــرداری از پارکینگ عمومی واقع 
در بلــوار آیــت الــه طالقانــی جنــب پــارک هزارگل شــهر نجــف آباد

مدت مزایده: یک سال شمسی از تاریخ عقد قرارداد
دستگاه مزایده گذار: سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد

محل اجاره: پارکینگ واقع در بلوار آیت اله طالقانی جنب پارک هزارگل نجف آباد
شرایط شرکت در مزایده: شرکت برای عموم آزاد میباشد که بایستی دارای کپی شناسنامه و یا کارت ملی معتبر باشند.

)رعایت منع مداخله کارکنان دولت الزامی است(.
سایر شرایط مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

مهلــت و محــل دریافــت اســناد مزایــده و پیشــنهاد قیمــت: از افــراد واجــد شــرایط دعــوت می شــود برای کســب اطاعات بیشــتر و دریافت اســناد مزایده 
کثر  تــا پایــان وقــت اداری روز دوشــنبه 1۴۰۰/۰2/1۳ بــه ســازمان مدیریــت حمــل و نقل بار و مســافر شــهرداری نجف آباد مراجعه و پیشــنهادات خــود را حدا

تــا پایــان وقــت اداری روز شــنبه 1۴۰۰/۰2/18 بــه دبیرخانــه محرمانه شــهرداری نجف آباد تحویل نمایند.
کارشناســی، میزان ســپرده و...( مبلغ 2۰۰/۰۰۰ ریال طی فیش واریزی به حســاب ســیبای بانک  اســناد مزایده: برای دریافت اســناد مزایده )قیمت پایه 

ملی به شــماره ۰112۶۴۳۳۴۶۰۰۵ ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مســافر شــهرداری نجف آباد اقدام نمایند.
هرگاه برنده یا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

تذکر 1: هزینه های برگزاری مزایده به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود.
112۳۰۰۳ / م الفتذکر 2: کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار میباشد.

نوبت دوم
گهی مزایده آ
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اقتصاد21  آوریل    2۰21 2
خبر

خبر

علیرغــم الــزام قانونــی بانــک مرکــزی و ســازمان 
مالیاتی برای شناسایی وگسترانیدن چتر مالیاتی 
اقــدام  نحــوه  کارتخــوان،  دســتگاههای  ســر  بــر 
کارتخوان هــای  ــازار اجــاره  ــه ب ک ــوده  ــه ای ب گون ــه  ب

کــرده اســت.  قدیمــی را داغ 
گــزارش مهــر، ســاماندهی درگاه هــای پرداخــت  بــه 
کــرده  گیــر  مرکــزی  بانــک  در ایســتگاه   اینترنتــی 
شــده  مقــرر  اســت  متمــادی  ماههــای  اســت. 
پرداخــت  درگاه هــای  مالیاتی ایــن  فــرار  جلــوی 
گرفتــه شــده و ســازمان امــور مالیاتــی ذره بیــن خــود 
را بــر عملکرد ایــن درگاه هــا قــرار دهــد؛ امــا همچنــان 
گریبانگیــر  کنــدی پیــش مــی رود و تعلــل  کار بــه 
اجــرای بخش هــای مهمــی از قانونــی شــده اســت 
فعالیــت  کســتری  خا فضــای  می توانســت  کــه 
کارتخوان هــا و دارنــدگان دســتگاه های پــوز بانکــی 

را صــاف و شــفاف نمایــد.
 ۱۱ آبان ۱۳۹۸ بود که قانون »پایانه های فروشگاهی 
و ســامانه مودیــان« بــه تصویــب مجلــس رســید و 
ــه ســازمان های امــور  ــرای اجــرا ب ــت ب از ســوی دول
مالیاتــی و بانــک مرکــزی ابــاغ شــد. بانــک مرکــزی 
و ســازمان امــور مالیاتــی یکســال فرصــت داشــتند 
کــه در مــاده ۱۰  کننــد و آنگونــه  تــا مــر قانــون را اجــرا 
و ۱۱ آن آمــده بــود، بانــک مرکــزی بایــد آن دســته 
شــبکه  از  می خواهنــد  کــه  را  پذیرنده هایــی  از 
کــه در  کنــد  پرداخــت اســتفاده نماینــد، مکلــف 
کــد مالیاتــی  کــرده و  ســامانه مالیاتــی ثبت نــام 
دریافــت و پــس از آن اقــدام بــه فعالیــت نماینــد.

کــه آمــار نشــان می دهــد در حــال حاضــر ۹  آنگونــه 
میلیــون پذیرنــده فعــال در شــبکه پرداخت کشــور 
گرچــه هــدف قانونگذار ایــن بــوده  وجــود دارد و ا
ــی را بگیــرد و پذیرنده هــای  ــرار مالیات ــه جلــوی ف ک
بــزرگ و دارای فــرار مالیاتــی را شناســایی نمایــد 
گاه حکایــت از آن  امــا اطاعــات دریافتــی از منابــع ا
کــردن پذیرنده هــای  کــه بــرای نظــارت پذیــر  دارد 
فعــال در شــبکه اقدام موثــری انجــام نشــده و چتــر 
گونــه ای  ــه  ــد ب ــر ســر پذیرنده هــای جدی نظارتــی ب
گســترانیده شــده کــه ثبت ایــن پذیرنده ها متوقف 

شــده اســت.
بانــک  فنــاوری  معــاون  گذشــته  ســال  آذرمــاه 
گــزارش انتقــادی مهــر از  کنــش بــه  مرکــزی در وا
کــرد: مــاده ۱۱ قانون  تعلــل در اجــرای قانــون، اعــام 
پایانه هــای فروشــگاهی پــس از ماه ها برنامــه ریزی 
بــا ســازمان امــور مالیاتــی وارد فــاز اجرایــی شــده 
کــه مودی  کارتخــوان  کلیــه صاحبــان  اســت؛ بــرای 
مالیاتــی نیســتند، بــا تکمیــل و صحــت ســنجی 
اطاعــات، پرونــده مالیاتــی تشــکیل خواهــد شــد.
ــام  ــی اع گفتگوی ــز وی در  ــال ۱۳۹۹ نی ــاه س دی م
کرد ایــن قانــون ابتــدا روی پذیرنده هــای قبلــی و 
قدیمی اجــرا شــده و ســپس بــر روی پذیرنده هــای 

جدیــد اعمــال خواهــد شــد. بر ایــن اســاس، قــرار 
کارتخوانهــا  کــه بــه صــورت خــودکار، تمــام  بــود 
دریافــت  مالیاتــی  امــور  ســازمان  از  مالیاتــی  کــد 
ــه تنهــا  ــه ن ک کار ایــن شــده  نماینــد؛ امــا ماحصــل 
ــی  ــه عنــوان مــودی مالیات پذیرنده هــای قدیمی ب
کنــون جلــوی ثبــت  شــناخته نشــده اند بلکــه هــم ا
پذیرنده هــای جدیــد از ســوی بانــک مرکزی گرفته 

ــت. ــده اس ش
گفتگــو بــا فعــاالن صنعــت  بررســی های میدانــی  و 
مــوج  کــه  دارد  آن  از  حکایــت  کشــور  پرداخــت 
بیــن  کارتخــوان  انتقــاالت  و  نقــل  از  جدیــدی 
دارنــدگان قدیمی دســتگاه های پــوز و متقاضیانی 
کــه پشــت درهــای بانــک مرکــزی مانده انــد، بــه راه 
که  افتاده و بر این اســاس آن دســته از پذیرندگانی 
کارتخــوان بوده انــد، یــک تــا  دارای چنــد دســتگاه 
کارتخــوان خــود را بــه متقاضیــان جدیــد اجــاره  دو 
کــه خــود را از زیــر چتــر مالیاتــی  می دهنــد چــرا 

ســازمان امــور مالیاتــی خــارج می بیننــد.
دســتگاه های  پذیرنده هــای  از  برخــی  کنــون  ا
کــه ســابقه طوالنــی در اســتفاده از ایــن  کارتخــوان 
اقدامی بــرای  هیــچ  کــه  می گوینــد  دســتگاه ها 
کــدی هــم از  کــد مالیاتــی نکرده انــد و  دریافــت 
ســوی ســامانه بــرای آنهــا ارســال نشــده اســت.
یــک مقــام مســئول در ایــن رابطــه می گویــد: بــه 
دولتــی  دســتگاه های  اســتنکاف  عــدم  دلیــل 
بــدون  پذیرنــده  میلیــون   ۹ قانــون،  اجــرای  از 
پرداخــت مالیــات رهــا شــده اند و فقــط جلــوی 
گرفتــه شــده اســت؛  ثبــت پذیرنده هــای جدیــد 
کــه  در حالیکــه قانون ایــن بنــا را نگذاشــته بــود 
پذیرنده هــای قدیمی کــد مالیاتــی نداشــته باشــند 
و در عیــن حــال، از ثبــت نــام پذیرنده هــای جدیــد 
نیــز از ســوی بانــک مرکــزی خــودداری شــود؛ پــس 
بــه نظــر می رســد قانــون بــه نوعــی دور زده شــده 

اســت.
وی افــزود: در ایــن میــان دو راه بیشــتر برای اینکــه 
مالیاتــی  کــد  دریافــت  بــه  ترغیــب  پذیرنده هــا 
مرکــزی  بانــک  یا اینکــه  نــدارد،  وجــود  شــوند، 
کنــد،  ســرویس های ارائــه شــده بــه آنهــا را قطــع 
کــد  یا اینکــه پذیرنده هــا راســا اقــدام بــه دریافــت 
مالیاتــی نماینــد؛ در حالیکه معاون فنــاوری بانک 
کــه بــرای  کــرده بــود  مرکــزی در ســال گذشــته اعــام 
پذیرنده هــا بــه دردســر مراجعــات بــه ســازمان امــور 
مالیاتــی و دریافــت کــد مالیاتــی نیفتنــد، بــرای آنهــا 
بــه صــورت خــودکار کــد مالیاتی صادر خواهد شــد؛ 
کــه شــاپرک اطاعات آنهــا را به ســازمان  بــه نحــوی 
کــد مالیاتــی صــادر شــود؛  امــور مالیاتــی ارائــه داده و 

اما ایــن اتفــاق رخ نــداده اســت.
کــه تــا آبان  کــرد: قــرار بــود  ایــن مقــام مســئول اعــام 
کنون  مــاه ســال ۹۹ ایــن کار بــه ســرانجام برســد اما ا
گذشــته  یکســال و نیــم از قانــون مصــوب مجلــس 
و هنــوز هــم خبــری از اقــدام نیســت و دولــت در 

اجــرای قانــون مجلــس ســهل انــگاری می کنــد.
وی افــزود: بیم ایــن وجــود دارد که بانک مرکزی به 
خاطــر نارضایتی هــای احتمالــی و نفــع شــرکتهای 
بــزرگ از اجرای ایــن قانــون خــودداری می کنــد؛ امــا 
کوچــک  کارهــای  کســب و  عمــًا ضربــه اصلــی بــه 
بر اینکــه  پــس بهتــر اســت عــاوه  وارد می شــود؛ 
ــه  ــی آمــار عملکــرد خــود را ارائ ســازمان امــور مالیات
کــه بــرای چنــد  کنــد  دهــد و بــه صراحــت اعــام 
کــرده، بانــک مرکــزی  کــد مالیاتــی صــادر  پذیرنــده 
گزارشــی مســتند از آخریــن وضعیــت  هــم آمــار و 
و  پذیرنــدگان  برای ایــن  مالیاتــی  کــد  دریافــت 
گزارشــی از عملکــرد خــود ا ز اجــرای یکســال و نیمــه 
نیــز  ارائــه دهــد؛ ضمن اینکــه مجلــس  را  قانــون 
مکلــف اســت بــه حســن اجــرای قانــون نظــارت 

ــد. ــته باش داش

بازار اجاره داغ شد:

تداوم فرارمالیاتی درگاههای پرداخت 
خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

رئیس کمیســیون اقتصادی اتاق اصناف اصفهان 
بــا اعتقــاد بر اینکــه تنظیــم بــازار دســتوری و دخالــت 
کاالهــای اساســی  در آن موجــب نوســانات قیمتــی 
گفــت: مجلــس در نخســتین اقــدام  شــده اســت، 
ــاد  ــه از اقتص ــرای همیش ــه ای ۴۲۰۰ را ب ــد ارز یاران بای

کنــد. کشــور حــذف 
ــو با ایســنا در خصــوص  گفت وگ روح اهلل چلونگــر در 
نوســانات شــدید قیمــت در بــازار کاالهای اساســی، 
کــه  کرد: ایــن موضــوع دالیــل مختلفــی دارد  اظهــار 
بخشــی از آن به نحوه مدیریت بازار و از ســوی دیگر 

بــه مطالبــه نادرســت مــردم برمی گــردد.
کشــور و  ــازار  ــا اعتقــاد بر اینکــه ســتاد تنظیــم ب وی ب
اســتان بایــد حقایــق بــازار را بــه مــردم بگویــد، یــادآور 
شــد: پیــش از نــوروز و در ایــام عیــد، ســتاد تنظیــم 
غ در بــازار موجــود اســت،  کــه مــر کــرد  بــازار اعــام 
غ فروشــی های ســطح شــهر  کثــر مــر امــا همــان روز ا
مرغی برای توزیع نداشتند، همچنین در مقطعی 
غ ۲۱ هــزار و ۵۰۰  کــه قیمــت دولتــی و مصــوب مــر
تعییــن شــد، مردم ایــن محصــول را بــا نــرخ ۳۸ هــزار 

تومــان خریــداری می کردنــد.
اصنــاف  اتــاق  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 
کیــد بر اینکــه یکــی از ایــرادات اساســی  اصفهــان بــا تا
اســت،  بــازار  در  دخالــت  کشــور،  بــازار  تنظیــم 
کجــا  کــرد: اقتصــاد نشــان داده، دولــت هــر  تصریــح 
کــه وارد مباحــث تنظیــم بــازار شــده، همــان بــازار 
ــازار  ــت در ب ــا دخال ــال ب ــوان مث ــه عن ــه، ب ــم ریخت به
گــران شــد، همیــن  روغن، ایــن محصــول نایــاب و 
غ و.... ایجــاد  غ، مــر شــرایط نیــز در بــازار تخــم مــر
شــد، همچنیــن در برهــه ای از زمــان بــا دخالــت 
ســتاد تنظیــم بــازار، بــازار ســیب زمینــی و پیــاز برهــم 

خــورد.
وی در ادامه با ابراز این عقیده که در تجارت چیزی 
ــنهادی  ــه پیش ــا ارائ ــدارد و ب ــا ن ــتور معن ــام دس ــه ن ب
کــه در نخســتین اقــدام بــا  بــه مجلــس مبنــی بر ایــن 
یــک جراحــی، ارز یارانــه ای ۴۲۰۰ تومانــی را باید برای 
کند، توضیح داد:  کشــور حذف  همیشــه از اقتصاد 
غ بــا ارز یارانــه ای  کــه تولیدکننــدگان مــر در حالــی 
ــی  ــت مرغ ــا در نهای ــد، ام گرفتن ــل  ــا را تحوی نهاده ه
کــه خســارت این عــدم  بــه بــازار تحویــل ندادنــد 
کننــده در بــازار رفــت. مدیریــت بــه چشــم مصــرف 

نیازمنــد  موجــود  شــرایط  در  کــرد:  کیــد  تا وی 
شــفافیت اقتصــادی و حــذف رانــت و واســطه ها 
هســتیم، همچنیــن باید رویکرد ســتاد تنظیم بــازار 

کنــد. تغییــر 
رئیس کمیســیون اقتصادی اتاق اصناف اصفهان 
غ و دیگــر  در خصــوص صف هــای طوالنــی خریــد مــر
کیــد کــرد: دادســتان بایــد برای  کاالهــای اساســی، تا
احقــاق حقــوق عامــه به ایــن مســئله ورود پیــدا 
کــه در حــوزه تنظیــم بــازار صحیــح،  کنــد و بــا افــرادی 

کرده انــد، برخــورد شــود. کوتاهــی 
وی بــا انتقــاد از صف هــای طوالنی خرید در شــرایط 
گفــت: در حــوزه تنظیــم بــازار بایــد بــه صــورت  کرونــا، 
شــفاف بــه مــردم اطــاع رســانی و از ســوی دیگــر 

فرهنگ ســازی در ایــن خصــوص انجــام شــود.

اعتبــاری  موسســات  مرکــزی،  بانــک  دســتور  بــا 
کارت پرداخــت ریالــی بــا  کثــر یــک  می تواننــد حدا
ســقف خریــد روزانــه ۱۵ میلیــون تومــان بــا تاریــخ 
انقضــا تعییــن شــده بــه اشــخاص حقیقــی خارجــی 
کننــد. بانــک مرکــزی  باالتــر از ۱۸ ســال تمــام اعطــا 
کارت پرداخــت ریالــی  دســتورالعمل نحــوه صــدور 
بــرای اشــخاص حقیقــی خارجــی بــا ســقف خریــد 
روزانــه یکصــد و پنجــاه میلیــون ریــال بــا تاریــخ انقضــا 

ــرد.  ک ــاغ  ــی اب ــبکه بانک ــه ش ــده را ب ــن ش تعیی
حمیدرضــا  امضــای  بــه  کــه  بخشــنامه  در ایــن 
کل  اداره  از  غنی آبــادی و محمدحســین دهقــان 
ــویی  ــا پولش ــارزه ب ــی و مب ــای بانک ــررات، مجوزه مق
و اداره مبــارزه بــا پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم 

بانــک مرکــزی صــادر شــده، آمــده اســت: احترامــًا 
کــه اســتحضار داریــد وفــق تبصــره ذیــل  همانگونــه 
ماده ۴ دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان 
خارجی مؤسســات اعتبــاری، مصوب جلســه مورخ 
پولشــویی  بــا  مبــارزه  عالــی  شــورای    ۱۳۹۰ /۱۰ /۱۲
اباغــی طــی بخشــنامه شــماره ۹۰/۲۷۴۵۰۸ مــورخ 
کارت الکترونیکــی و نیــز  گونــه  ۱۷/ ۱۱/ ۱۳۹۰  ارائــه هــر 

گونــه خدمــات الکترونیــک بــه اتبــاع  ارائــه مجــوز هــر 
خارجــی دارنــده دفترچــه پناهندگــی ســاده توســط 
کارت  کارت ویــژه اتبــاع خارجــی و  نیــروی انتظامــی، 
کشــور  وزارت  توســط  صــادره  دار  مــدت  خروجــی 
ممنــوع می باشــد. علیرغم ایــن و بــا توجــه بــه شــیوع 
از آن در  کرونــا و محدودیت هــای ناشــی  ویــروس 
کــه از ایــن  زمینــه اســتفاده از وجــه نقــد و مشــکاتی 
حیــث بــرای اتبــاع یادشــده پدیــد آمــده اســت، در 
جلســه مــورخ ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۹۹  شــورای عالــی مقابلــه 
و پیشــگیری از جرایــم پولشــویی و تأمیــن مالــی 
تروریســم مقــرر شــد بــا هــدف تســهیل ارائــه خدمات 
زمــان  تــا  خارجــی  حقیقــی  اشــخاص  بــه  بانکــی 
تصویــب و ابــاغ ضوابــط اجرایــی موضــوع مــاده ۷۳ 
آئیــن نامــه اجرایــی مــاده ۱۴ الحاقــی قانــون مبــارزه 

ــا پولشــویی مصــوب جلســه مــورخ ۲۱/ ۰۷/ ۱۳۹۸   ب
هیــأت محتــرم وزیــران و بــا لحــاظ شــرایط مــورد نظــر 
کارت بانکــی بــه  آن شــورا ضوابــط مربــوط بــه ارائــه 
اتبــاع خارجــی توســط بانــک مرکــزی تدویــن و ابــاغ 
کارت  گردد، بر این اساس دستورالعمل نحوه صدور 
ــرای اشــخاص حقیقــی خارجــی،  ــی ب پرداخــت ریال
کمیســیون  مــورخ ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۹۹   مصــوب جلســه 
مقــررات و نظــارت مؤسســات اعتبــاری بانک مرکزی 
بــه شــرح پیوســت ایفاد  جمهــوری اســامی ایران 
ــه  ــر مؤسس ــط اخیرالذک ــب ضواب ــه موج ــود، ب می ش
کثر یک کارت پرداخت ریالی  اعتباری می تواند حدا
بــا ســقف خریــد روزانــه یکصــد و پنجــاه میلیــون ریــال 
با تاریخ انقضای تعیین شــده به اشــخاص حقیقی 

ــر از ۱۸ ســال تمــام اعطــا نمایــد. خارجــی باالت

جهــاد  دامی ســازمان  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
نمی تــوان  گفــت:  اصفهــان  اســتان  کشــاورزی 
گوشــت تــا ۴۵ روز آینــده زمــان ثابــت  گفــت قیمــت 
ــا توجــه بــه شــروع ســال جدیــد و تغییــر  میمانــد، ب
غ نیــز تغییــر  قیمــت جوجــه و نهاده هــا قیمــت مــر
ــا  ــو ب گ گفــت و  ــرد. حسن ایراندوســت در  ک خواهــد 
ــوب  ــت مص ــه قیم ــا وجود اینک ــرد: ب ک ــار  ــا اظه  ایمن
ــده  ــام ش ــان اع ــزار و ۲۰۰ توم ــک روزه ۴ ه ــه ی جوج
کنون در در بازار جوجــه را تا ۷  اســت، امــا مرغــداران ا
هــزار تومــان نیــز پیدا نخواهنــد کرد امــا جوجه ریزی 

در حــال انجــام اســت.
وی افــزود: موضــوع قاچــاق جوجــه بــه خــارج از 
کمبــود جوجــه  کشــور نیز ایــن روزهــا مزیــد بــر علــت 
کشــاورزی  جهــاد  وزیــر   

ً
اخیــرا کــه  شــده  بــازار  در 

نیروهــای  از  و  کــرد  عنــوان  را  موضــوع  نیز ایــن 
انتظامی خواســت از قاچــاق بــه ویــژه از مرزهــای 
به اینکــه  توجــه  بــا  کننــد،  خوزســتان جلوگیــری 
اســت  گران تــر  مــرز  از  خــارج  در  جوجــه  قیمــت 
کــه آن را آن طــرف  ــر اســت  ــرای واســطه ها ارزنده ت ب
مرزهــا بــه فــروش برســانند. معــاون بهبــود تولیدات 
کشــاورزی اســتان اصفهــان  دامی ســازمان جهــاد 
کــرد می توانــد  گــر بتــوان از قاچــاق جلوگیــری  گفــت: ا
در کاهــش کمبــود جوجــه در بازار مؤثر باشــد. عاوه 
غ، در حال ایجــاد  بر ایــن بــرای مدیریــت پــرورش مــر
غ  کــه عــاوه بــر ورود تخــم مــر شــرایطی هســتیم 

ــود. ــد ش ــتر تولی ــه بیش ــازار، جوج ــه ب ــه دار ب نطف
کــرد: تا امــروز جوجه ریزی  ایراندوســت خاطرنشــان 
ــرار  ــات ق ــن موضوع ــت تأثیر ای ــان تح ــتان اصفه اس
نگرفتــه اســت آمــار جوجه ریــزی اســتان در مقایســه 
بــا ســال قبــل همــان رونــد را طی می کنــد. مکاتباتی 
بــا وزارتخانــه انجــام داده ایــم تــا شــرایطی ایجاد شــود 
کــه جوجــه بیشــتر بــا بــا قیمــت مناســب تر در اختیار 

کنــون شــرایط بــرای تولیــد  مرغــداران قــرار بگیــرد، ا
گوشــت فراهــم اســت مرغــدار نیــز از افزایــش  غ و  مــر
کننده نیز نیاز دارد  تولید اســتقبال می کند مصرف 

بتوانیــم آمــار جوجه ریــزی را افزایــش دهیــم.
غ اســتان  ع مر کرد: جلســاتی نیز با مزار وی تصریح 
کــه بــر اســاس آن اولویــت جوجــه  تشــکیل شــده 
تولیــدی را بــه مرغداران اســتان اختصــاص دهند تا 
بتــوان نیــاز اســتان را از ایــن روش تأمیــن کــرد. عــاوه 
ــر اقدامــات اســتانی در ســطح ملــی نیــز اقداماتــی  ب
کشــور و تقویــت  بــرای افزایــش تولیــد جوجــه در کل 

ع مــادر در حــال انجــام اســت. مــزار
جهــاد  دامی ســازمان  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
مــاه   ۱۰ در  گفــت:  اصفهــان  اســتان  کشــاورزی 
کرده انــد و ضــرری  گذشــته مرغــداران همــواره ســود 
کامــًا تأمیــن شــده قیمــت  ندیده انــد نهــاده آن هــا 
غ  غ افزایــش داده شــد تــا بتواننــد مــر تمــام شــده مــر
گــر بــه  را قیمــت مناســب بــه فــروش برســانند و ا
نقدینگــی نیــاز داشــته باشــند وام هایــی در اختیــار 

آنهــا قــرار می گیــرد.
هــزار   ۷ جوجه هــای  کــرد:  تصریــح  ایراندوســت 
خریــداری  مرغــداران  توســط  امــروز  کــه  تومانــی 
می شــود ۴۵ روز دیگــر بــه بــازار عرضــه می شــود و 
ــا آن  گوشــت ت کــه قیمــت  نمی تــوان مطمئــن بــود 
کــه بــا توجــه  زمــان ثابــت می مانــد طبعــی اســت 
بــه شــروع ســال جدیــد و تغییــر قیمــت جوجــه و 

کــرد. غ نیــز تغییــر خواهــد  نهاده هــا قیمــت مــر

رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف اصفهان: 
مجلس ارز ۴۲۰۰ تومانی را 

برای همیشه از اقتصاد کشور حذف کند

ابالغیه جدید بانک مرکزی؛ 
اتباع خارجی باالی ۱۸ سال کارت بانکی می گیرند

گران می شود؟ غ دوباره  مر

خبرربخ

کــه  می گویــد  مســکن  بــازار  کارشــناس  یــک 
معضــل بــازار مســکن، تعــداد خانه هــای خالــی 
گری هــم مشــکل اصلــی  نیســت، حتــی ســودا
که از کمبود  گری عارضه ای اســت  نیســت؛ ســودا
ــی  ــا ط ــرد و دولت ه ــأت می گی ــکن نش ــد مس تولی
گذشــته بــرای آن برنامــه نداشــته اند؛  دهه هــای 
هنــوز هــم می خواهنــد بــا مســائلی مثــل مالیــات 
خانه هــای خالــی بــرای خود زمان بخرند تا شــاید 

ــد.  ــه ســاخت و ســاز بپردازن در زمــان مناســب ب
آنکــه  وجــود  بــا  کــرد:  اظهــار  مرتضــوی  ســید 
می گوینــد  شهرســازی  و  راه  وزارت  مســئوالن 
هدفشــان از شناسایی خانه های خالی، افزایش 
درآمدهــای مالیاتــی نیســت، بــه نظــر مــن قطعــا 
نــگاه مالیاتــی در ایــن مســاله وجــود دارد. البتــه در 
کشــورهای توســعه یافته هــم خانه هــای دوم و 
ســوم افراد مشــمول مقادیر قابل توجهی مالیات 
کــه  هســتند. این موضــوع از ایــن جهــت اســت 
مســکن بــه عنوان یــک کاالی ســرمایه ای نباشــد 
و بــرای نیــاز افــراد جامعــه ســاخته و در معــرض 
فــروش قــرار داده شــود. در واقــع خریــداران واقعــی 

ــازار حضــور داشــته باشــند. مســکن صرفــا در ب
وی افــزود: اعمــال مالیــات بــر واحدهــای خالــی 
ــرای درآمدزایــی  ــی و وســیله ای ب کنترل ــزار  یــک اب
کــرد  کتمــان  دولتهــا اســت. این را هــم نمی تــوان 
کــه در درازمــدت تاثیــر قابل توجهی بــر درآمدهای 
کــه  مالیاتــی خواهــد داشــت. اعــداد و ارقامی هــم 
امســال بــرای جرایــم مالیاتــی اعــام شــده بــدون 

تردیــد در ســالهای آینــده افزایــش می یابــد.
یک اتفاق روشن افتاده که افزایش قیمت 

تمام شده مسکن است
این کارشــناس بازار مســکن با بیان اینکه مالیات 
ــل توجهــی در بهبــود  ــر قاب ــی تاثی خانه هــای خال
گفــت: یــک  وضعیــت بــازار مســکن نمی گــذارد 
اتفــاق روشــن و شــفاف در بــازار مســکن افتــاده که 
آن هــم افزایــش قیمــت تمــام شــده اســت. حتــی 
دولــت پذیرفــت که قیمت مســکن ملــی را حدود 
۸۰ درصــد افزایــش دهــد و از متــری ۲.۷ میلیــون 
تومــان بــه حــدود ۵ میلیــون تومــان افزایــش داد.
از  مالیــات  مالیــات  اخــذ  مرتضــوی،  گفتــه  بــه 
کــه تبلیغــات روی  خانه هــای خالــی به انــدازه ای 
نخواهــد  مســکن  بــازار  در  گشایشــی  شــده  آن 
داشــت و دردی را دوا نمی کنــد. دولــت بایــد دو 
اقــدام بــرای کاهــش قیمــت مســکن انجــام دهــد؛ 

تعییــن  ســاختمانی  مصالــح  برخــی  اول اینکــه 
ــات  ــر و تاسیس ــیمان، آج ــوالد، س ــل ف ــده مث کنن
اختیــار  در  مناســب  قیمــت  بــا  را  ســاختمانی 

بگــذارد.  ســازندگان 
دوم اینکــه مســکن را بــه تولیــد انبــوه برســاند؛ 
گذشــته  ســالهای  در  هیچــگاه  کــه  موفقیتــی 
نداشــته ایم؛ زیــرا دولــت دخالتــی در بــازار مســکن 
ندارد. در بخشــهایی مثل مســکن مهر اقداماتی 
کــه بــه آن  انجــام داد و بــا وجــود همــه نقدهایــی 
کــه تــوان  وارد اســت بــه هــر حــال عــده ای از مــردم 

ــه دار شــدند. ــد مســکن نداشــتند خان خری
دولت پس از یک سال هدر دادن زمان، تورم 

نهاده های ساختمانی را پذیرفت
ســازان  انبــوه  کانــون  مدیــره  هیــات  عضــو 
کــرد: دولــت بیــش از یــک ســال را  خاطرنشــان 
ــر قیمــت متــری ۲.۷ میلیــون  ــا اصــرار بیهــوده ب ب
گذرانــد تــا ســرانجام  تومــان بــرای مســکن ملــی 
کــرد قیمــت مســکن ملــی بایــد متــری  اعتــراف 
کــه قطعــا تــا بــه دســت  ۵ میلیــون تومــان باشــد 
مصــرف کننده برســد بــا افزایش مواجه می شــود. 
بــزرگ  بــه طرحهــای  در چنیــن شــرایطی بایــد 

کنــد. مســکن در ســطح ملــی فکــر 
از  گری  ســودا حــذف  وعــده  بیان اینکــه  بــا  وی 
ک و وضعیت ســکونتی به  طریق شناســایی اما
گفــت: شــاید این  هیــچ عنــوان محقــق نمی شــود 
کنــد و  کمــک مختصــری بــه بــازار اجــاره  اقــدام 
قیمتهــا ۵ تــا ۱۰ درصــد شکســته شــود اما اینکــه 
تصــور کنیــم بــه بهــره منــد شــدن مــردم از مســکن 

کمــک می کند اینگونــه نخواهــد شــد.
توســعه  کشــورهای  در  کــرد:  کیــد  تا مرتضــوی 
یافته هم سیاســتهای مالیاتی در حوزه مســکن، 
بیشــتر  و  نمی کنــد  مســکن  تولیــد  بــه  کمکــی 
کنتــرل بــازار اجــاره اعمــال می شــود. بــه  بــرای 
هــر حــال برخــی افــراد در زمــان تورمهــای خــاص 
بــا توجــه بــه امــن بــودن بــازار مســکن وارد ایــن 
که ایــن اقــدام ممکــن اســت  بخــش می شــوند 
گری ختــم شــود. امــا مشــکل اصلــی  بــه ســودا
گری نیســت بلکــه  بــازار مســکن در ایــران ســودا
گری بــه عنــوان یــک عارضــه وجــود دارد. در  ســودا
واقــع مشــکل اصلــی عــدم تولیــد متناســب بــا نیاز 
گری  کــه زمینــه را برای ســفته بــازی و ســودا اســت 

فراهــم می کنــد.
اغلب واحدهای خالی از نوع لوکس است

ایــن کارشــناس بازار مســکن اظهــار کرد: معتقدم 
مــا در تولیــد مســکن ضعــف داریــم و از طرحهایــی 
می خواهیــم  خالــی  خانه هــای  مالیــات  مثــل 
تولیــد  بــه  مناســب  زمــان  در  تــا  بخریــم  زمــان 
مســکن هــم بپردازیــم. بســیاری از واحدهــای 
خالــی، لوکــس اســت. یک ســری افراد چنــد واحد 
کــه اصــا مشــکل امــروز ما  لوکــس در اختیــار دارنــد 
گــر فروختــه یــا  وجود ایــن واحدهــا نیســت. حتــی ا
ــرای مســکن  گشایشــی ب اجــاره داده شــود هیــچ 

کــم درآمــد نخواهــد داشــت. اقشــار 
کــه آیــا مهلــت ۱۲  وی در پاســخ به ایــن ســوال 
ماهــه بــه واحدهــای نوســاز و ۱۸ ماهــه در حالــت 
کــه در  انبــوه ســازی بــرای ورود بــه بــازار مصــرف 

قانــون پیــش بینــی شــده مناســب اســت یــا خیــر، 
گفــت: دوره هــای رکــود معمــوال طوالنــی اســت و 
گــر در زمــان رکــود، واحــدی ســاخته شــود شــاید  ا

کفایــت نکنــد. ــرای فــروش آن  یــک ســال ب
سازندگان از مالیات معاف شوند

کــرد: در رابطــه بــا پیــش فــروش  کیــد  مرتضــوی تا
هــم قانــون پیــش فــروش را بــه عنــوان یــک مانــع 
حــوزه  بــر  ســالی  چنــد  کــه  داریــم  افــزاری  نــرم 

کــم اســت.  ســاخت و ســاز حا
بنابرایــن ســازندگان از پیــش فــروش اجتنــاب و 
کننــد و بعــد بــه  ســعی می کننــد واحــد را تکمیــل 
فــروش برســانند. این فرآینــد زمانبــر اســت و شــاید 
بخــش قابــل توجهــی از واحدهــا در ۱۲ یــا ۱۸ مــاه 

بــه فــروش نرســد. 
بنابرایــن انبــوه ســازان بایــد از مالیــات خانه هــای 
گر اینگونــه نشــود مطمئنــا  خالــی معــاف شــوند. ا
تعلــل  بعــدی  انجــام پروژه هــای  ســازندگان در 
می کننــد و انگیزه هــای خــود را بــرای ســاخت و 
ــازار  ــا ریســکی در ب ســاز از دســت می دهنــد؛ زیــرا ب
کــه تــا قبــل از آن وجــود  مســکن مواجــه می شــوند 

نداشــته اســت.
و  ملکــی  اطاعــات  ثبــت  گــزارش،  بنابرایــن 
ک و اســکان  ســکونتی خانوارهــا در ســامانه امــا
بــه نشــانی amlak.mrud.ir از روز پنجشــنبه )۱۹ 
کلیــه سرپرســتان  فروردیــن( آغــاز شــده اســت. 
و  مالــک  روســتایی،  و  شــهری  از  اعــم  خانــوار 
مســتاجر و تمامی مالکیــن واحدهــای مســکونی 
کــه اطاعــات محــل ســکونت  مکلــف هســتند 
ک تحــت مالکیــت خــود )بــا  )اقامتــگاه( و امــا
ــهری  ــی ش ــی، تعاون ــمی، وکالت ــای رس مالکیت ه
و روســتایی( را ظــرف مــدت دو مــاه از تاریــخ ۱۹ 
ک و اســکان درج  فروردیــن ۱۴۰۰ در ســامانه امــا

کننــد.
در مرحلــه اول زمــان بنــدی مراجعــه بــه ســامانه 
کــد  ک و اســکان بــر اســاس آخریــن رقــم  ملــی امــا
ملی سرپرســت خانوار اســت اما از ۱۰ اردیبهشــت 
ــا ۱۹ خــرداد تمامی کدهــای ملــی قابلیــت ثبــت  ت
اردیبهشــت  تــا ۹  فروردیــن  روز ۱۹  از  نــام دارد. 
کــد ملــی آنهــا بــه ترتیــب  کــه آخریــن رقــم  افــرادی 
۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ و صفــر اســت بــه ترتیــب 
هرکــدام دو روز فرصــت نــام نویســی دارند. ســپس 
ــا  گفتــه شــد از روز ۱۰ اردیبهشــت ت ــه  ک همانطــور 
۱۹ خردادمــاه تمامی افــراد می تواننــد اطاعــات 

کننــد. ملکــی خــود را ثبــت 

یک کارشناس بازار مسکن:

مالیات خانه های خالی دردی دوا نمی کند؛ ساخت و ساز کنید
و صادرکننــدگان  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس 
کرونــا،  گذشــته  کــه در ســال  گفــت  مبلمان ایــران 
ــی  ــم و اف ای ت تأمیــن مــواد اولیــه، مشــکات تحری
اف و مشــکات مربــوط بــه بانــک مرکــزی منجــر بــه 

کاهــش چشــمگیر صــادرات مبلمــان شــد. 
حســن احمدیان در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
گذشــته اعــام  هنــوز آمــار دقیــق صــادرات در ســال 
کــرد: بــر اســاس اطاعــات اتحادیــه،  نشــده، اظهــار 
ــا ۸۰  صــادرات مبلمــان در ســال ۱۳۹۸ حــدود ۷۵ ت
گذشــته بــه حــدود  میلیــون دالر بــوده، امــا در ســال 

۳۰ میلیــون دالر رســیده اســت.  
شــیوع  را  صــادرات  کاهــش  دالیــل  از  یکــی  وی 
کشــورهای  گفــت:  و  کــرد  عنــوان  کرونــا  ویــروس 
هدف صادرات مبلمان ایران، کشــورهای همسایه 
قطــر  و  آذربایجــان  افغانســتان،  عــراق،  جملــه  از 
ــا و بســته  کرون هســتند. در نتیجــه شــیوع ویــروس 
شــدن مرزهــا منجــر بــه کاهش صــادرات شــد. دلیل 
کمبــود  گذشــته  کاهــش صــادرات در ســال  دیگــر 
موجــودی اولیــه بــود و طبیعتــًا در چنیــن شــرایطی 

اولویــت مصــرف محصــوالت در داخــل اســت.  
افزایش ۲ تا ۷ برابری قیمت مواد اولیه

احمدیــان از افزایــش ۲ تــا ۷ برابــری قیمــت انــواع 
مــواد اولیــه تولید مبلمان مثل فــوم، پارچــه، ام دی 
گفــت:  اف، یــراق آالت، آهــن آالت و غیــره خبــر داد و 
که برنامه صادراتی دارد و به خارج  کننده ای  تولید 
از کشــور تعهــد می دهــد، بایــد بــا برنامه ریــزی دقیــق 
مــواد اولیــه خــود را تامیــن کند کــه امکان این فرآیند 
وجــود نداشــت و تاثیــر منفــی بــر صــادرات گذاشــت.  
و صادرکننــدگان  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس 

نیــز  را  صــادرات  کاهــش  ســوم  دلیــل  مبلمــان 
مشــکات مربــوط بــه تحریم هــا و اف ای تــی اف 
کــرد: همچنیــن رفتارهــای بانــک  عنــوان و تصریــح 
ــزی در زمینــه بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات،  مرک
جرایمی کــه به دنبال داشــت و ســخت بــودن فرایند 
منجــر بــه کاهــش صــادرات در بخش هــای مختلف 

گذشــته شــد.   در ســال 
کرونــا، تأمیــن مــواد  احمدیــان بــا بیان اینکــه برآینــد 
اولیه، مشــکات تحریم و اف ای تی اف و مشــکات 
کاهــش صــادرات  ــه  ــزی منجــر ب ــوط بانــک مرک مرب
کــه ســال  کرد: ایــن در حالــی اســت  شــد، تصریــح 
گذشــته بــا توجــه بــه نــرخ دالر بهتریــن زمــان بــرای 
در ایــران  کــه  معمــول  طبــق  امــا  بــود،  صــادرات 
ــت  ــز از دس ــت نی ــود. این فرص ــوزی می ش فرصت س

ــت.   رف
عدم تخصیص ارز و دالالن عامل گرانی مواد 

اولیه
احمدیــان همچنیــن در پاســخ بــه ســوالی دربــاره 
گفــت:  مشــکات مربــوط بــه تامیــن مــواد اولیــه 
ســلولزی،  بخش هــای  در  مبلمــان  اولیــه  مــواد 
کــه  منســوجات، یــراق آالت و فلــزات وجــود دارد 
بخشــی از آنهــا وارداتــی و بخــش در داخــل تامیــن 
می شــود. بــرای مثــال ۸۰ درصــد یــراق آالت از طریق 
کــه بــا نــرخ ارز و مســائل  واردات تامیــن می شــود 
گذشــته بــه دلیــل  ســفارش ارتبــاط دارد. در ســال 
کــم و در  کــم ارز، موجــودی محصــوالت  اختصــاص 
نتیجــه گــران بــود. در مــورد مــواد اولیــه تولیــد داخــل 
ماننــد پتروشــیمی نیز بــه دلیــل افزایــش نــرخ ارز، 
ترجیــح صنایع صادرات بود، بنابراین قیمــت را باال 

ــران شــد.   گ کاالهــای مرتبــط نیــز  ــد و  بردن
همچنیــن بــه گفتــه وی کاالهایــی ماننــد پارچه که 
کــه  بخشــی از آن از طریــق واردات تأمیــن می شــود 
ــا افزایــش نــرخ ارز و هزینــه جابجایــی پــول در پــی  ب
کــه  کننــدگان داخلــی  گــران شــد. تامیــن  تحریم هــا 
کاالهــای خارجــی را تولیــد می کردنــد نیــز  مشــابه 
فقــط تــورم واقعــی را بــر محصــوالت خــود اعمــال 
نکردنــد، بلکــه بــا توجــه بــه افزایش قیمــت کاالهای 

کردنــد.   گــران  خارجــی قیمــت خــود را 
رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان 
مبلمــان در ادامــه از حضــور دالالن در بــازار مــواد 
اولیــه مبلمان خبــر داد و گفــت: دالالنی هــم در این 
کاالهــای  کــه از خــاء قیمتــی  بــازار وجــود دارنــد 
بــا  و  می کننــد  اســتفاده  خــارج  و  داخــل  تولیــد 
ســرمایه گذاری مالــی مجموعــه محصــوالت را بــه 
صــورت عمــده می خرنــد و بــرای ســودآوری بــا در 
گرفتــن قیمــت خارجــی آن را در بــازار توزیــع  نظــر 

می کننــد.  
بنابرایــن بــه گفتــه وی برآینــد عدم نظارت مناســب 
ــر تولیــد و توزیــع مــواد اولیــه و عــدم تخصیــص ارز  ب
بــه مــواد اولیــه باعــث کمبــود و نوســان قیمــت مــواد 

اولیــه در بــازار شــد.  
احمدیان همچنین با اشــاره به ممنوعیت واردات 
مبلمــان  واردات  میــزان  دربــاره  نهایــی  کاالهــای 
گفــت: رقــم واردات در ســال قبل نهایتا یک میلیون 
دالر و در ســال ۱۳۹۸ حــدود ۵۰۰ تــا ۶۰۰ هــزار دالر 
کــه در مقابــل صــادرات و ترنــور مالــی جهانــی  بــوده 
حــدود ۸ میلیــارد دالری صنعــت مبلمــان و چــوب 

رقــم ناچیــزی اســت.

کرد؟ کم تر از نصف  چه عواملی صادرات مبلمان را 
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بهــره بــرداری از ۲ نیــروگاه خورشــیدی و ۲ پســت 
انتقــال بــرق اصفهــان در قالــب هفتــه ســوم » طــرح 
ملــی پویــش الــف- ب- ایــران« بــا اعتبــاری بالــغ بــر 
۵۵ میلیــارد تومــان بــا حضــور ویدئو کنفرانســی وزیر 

نیــرو آغــاز شــد. 
نیــروگاه خورشــیدی یک مگاواتی طالخونچــه واقع 
در شهرســتان مبارکــه بــا هزینــه ای بالــغ بــر هشــت 
میلیــارد تومــان بــا ســرمایه گذاری بخــش خصوصی 
بــا هــدف تولیــد تجمعــی یــک میلیــون و ۷۵۲ هــزار 
کیلــو وات ســاعت انــرژی الکتریکــی احــداث و بــه 

مرحلــه بهــره بــرداری رســید.
صرفــه جویــی در مصــرف ۵۰۰ هــزار متــر مکعــب 
لیتــر صــرف  گاز طبیعــی ســوخت، ۳۸۵میلیــون 
جویــی در مصــرف آب و انتشــار نیافتــن ۲ هــزار و 
گلخانــه ای در ســال، اشــتغال زایی  گازهــای  ۱۰۰ تــن 
ــه  ــتقیم از جمل ــر مس ــتقیم و ۳۰ نفــر غی ۱۲ نفــر مس

مزایای ایــن پــروژه بــه شــمار مــی رود.
ایــن نیــروگاه در زمینــی بــه مســاحت ۲ هکتــار بــا  ۳ 
هــزار و ۱۱۴ صفحــه )َپِنــل( خورشــیدی ۳۲۵ واتــی بــا 
برنــد TRUNSUN TSP-۷۲ و مــدل پلــی کریســتال 
و۱۳ عدد اینورتــر مــدل SMA SHP-۷۵ بــه ظرفیــت 

کیلــووات احــداث شــده اســت.  ۷۵
ــیدی  ــروگاه خورش ــان نی ــور همزم ــه ط همچنیــن ب
کــرون بــا هــدف  یــک مگاواتــی زاد افشــار در تیــران و 
تولیــد تجمعــی یــک میلیــون و ۷۵۲ هزارکیلــووات 
گــذاری بالــغ بــر  ســاعت انــرژی الکتریکــی بــا ســرمایه 
هشــت میلیــارد تومــان توســط بخــش خصوصــی 
وارد مــدار تولیــد شــد. صرفــه جویــی در مصــرف 
ســوخت،  طبیعــی  گاز  مکعــب  متــر  هــزار   ۵۰۰

۳۸۵میلیــون لیتــر صــرف جویــی در مصــرف آب، 
انتشــار نیافتــن ۲ هــزار و ۱۰۰ تــن گازهــای گلخانــه ای 
و اشــتغال زایــی ۱۲ نفــر مســتقیم و ۳۰ نفــر غیــر 
مســتقیم از مزایای ایــن پــروژه اســت. نیــروگاه یــاد 
دارای   و   شــده   زمین ایجــاد  هکتــار  در ۲  شــده  
۴۶۸ پنــل خورشــیدی ۳۲۵  و ۳۳۵ واتــی بــا نشــان 
 Csun-Risen۳۳۵- Znshine۳۲۵ برنــد( و مــدل(
ظرفیــت ۱۴۰  بــه   Huawei مــدل  عدد اینورتــر  و ۳ 
کیلوولــت  کیلــووات اســت. خــط چهــار مــداره ۶۳ 
کیلوولــت َهســنیجه  منشــعب از پســت ۴۰۰ بــه ۶۳ 
کیلومتــر مــدار و تعــداد ۳۰ عــدد دکل بــا  بــه طــول ۲۰ 
هــدف تامین بــرق پایدار و مطمئن برای مشــترکان 
کیلوولت شــهرک  صنعتــی و تغذیــه پســت های ۶۳ 
ــا  صنعتــی علویجــه، ســیمان ســاروج، هســنیجه ب
هزینــه ای معــادل ۱۵میلیــارد تومــان ســومین طرح 
بــه  از پروژه هــای مــورد اشــاره اســت. پســت ۴۰۰ 
کیلوولــت هســنیجه بــا اعتبــاری معــادل ۳۲۰   ۶۳
میلیــارد تومــان در زمینــی بــه مســاحت ۱۹ هکتــار با 
دو قســمت ۴۰۰ و ۶۳ کیلوولت در مجاورت شــهرک 
بــزرگ صنعتــی اصفهان،یکــی از پروژه هــای مهــم 
کــه  و زیربنایــی صنعــت برق ایــن منطقــه  اســت 
گذشــته بــه بهــره بــرداری رســید. خــط ۴  دی  ســال 
کیلوولــت منشــعب از پســت ۴۰۰ بــه ۶۳  مــداره ۶۳ 
کیلومتــر مــدار و ۳۰  کیلوولــت ســپاهان بــه طــول ۲۰ 
ــا هــدف تامیــن بــرق پایــدار و مطمئــن  عــدد دکل ب
ــه پســت های ۶۳  ــی و تغذی ــترکان صنعت ــرای مش ب
کیلوولــت جــاده نایین و الله هســنیجه با هزینه ای 
اســت  تومــان طــرح دیگــری  معــادل ۱۵میلیــارد 
کــه افتتــاح شــد. پســت ۴۰۰ بــه ۲۳۰ و ۴۰۰ بــه ۶۳ 
کیلوولــت ســپاهان در مجــاورت فــرودگاه در شــمال 

شــرق اصفهــان در زمینــی بــه مســاحت ۱۵  هکتــار 
ــر در  ــت آمپ ــت  ۸۰۰  مگاول ــا ظرفی ــده و ب ــداث ش اح
کیلوولــت بــه  ســه ســطح ولتــاژ  ۴۰۰، ۲۳۰  و ۶۳  
  ۴۰۰ بــرق  بزرگترین ایســتگاه های  از  یکــی  عنــوان 
ــت منطقــه و از پروژه هــای راهبــردی و ملــی  کیلوول

کشــور محســوب می شــود. صنعــت بــرق 
همچنیــن احــداث ۲ بی)اصطالحــی در عملیــات 
کیلوولــت در پســت ۶۳  توزیــع و تامیــن بــرق( ۶۳ 
کیلوولــت شهرســتان فارســان در اســتان  بــه ۲۰ 
چهارمحال و بختیاری جهت  تغذیه پســت ۶۳ به 
۲۰ کیلوولــت دشــتک و بــا هــدف تامیــن بــرق پایــدار 
بــرای مشــترکان صنعتــی و تجــاری و تغذیــه پســت 
دشــتک بــا هزینــه ای معــادل ۹ میلیــارد تومــان بــه 
تــالش شــرکت برق منطقــه ای اصفهان انجام شــد.
مدیر عامل شــرکت برق منطقه ای اصفهان در این 
مراســم بــا اشــاره بــه بهــره بــرداری از ایــن طرح هــا در 
گفــت:  ــران  ــف، ب، ای ســومین پویــش هــر هفتــه ال
کیلــو ولــت منشــعب از پســت ۴۰۰  خــط ۴ مــداره ۶۳ 
بــه ۶۳ کیلوولــت هســنیجه بــرای تامین بــرق پایدار 
و مطمئــن و پایــداری ولتــاژ برای مشــترکان صنعتی 
کیلوولــت شــهرک صنعتی  و تغذیــه پســت های ۶۳ 
کیلوولــت  علویجــه، ســیمان ســاروج و پســت ۶۳ 

هســنیجه از جمله ایــن طرح هــا اســت.
خــط  همچنیــن  افــزود:  رضایــی  موســی  رســول 
کیلوولــت منشــعب از پســت ۴۰۰ بــه  ۴ مــداره ۶۳ 
کیلومتــر مــدار  کیلوولــت ســپاهان بــه طــول ۲۰   ۶۳
ــاده ناییــن و  ــت ج کیلوول ــه پســت های ۶۳  و تغذی
اللــه، پروفیل ســپاهان از دیگــر طرح های افتتاحی 
کیلــو  گفتــه وی احــداث ۲ بــِی ۶۳  امــروز اســت. بــه 
کیلوولــت فارســان در  بــه ۲۰  ولــت در پســت ۶۳ 
اســتان چهــار محــال و بختیــاری هــم بــا هــدف 
تامیــن بــرق پایــداری بــرای مشــترکان صنعتــی و 
تجــاری و روســتا های منطقــه احــداث شــده اســت.

از  بــرداری  بهــره  بــه  اشــاره  بــا  رضایــی  موســی 
ــیم  ــرکت نس ــی ش ــک مگاوات ــیدی ی ــروگاه خورش نی
عمــران طالقــان جــی در طالخونچــه بــا اشــتغالزایی 
افــزود:  نفــر  بــرای ۳۲  غیــر مســتقیم  و  مســتقیم 
نیــروگاه خورشــیدی یــک مگاواتــی زاد افشــار هــم بــا 
اشــتغالزایی مســتقیم و غیــر مســتقیم بــرای ۴۲ نفــر 
کــرون بــه  در روســتای عزیــز آبــاد شهرســتان تیــران و 

بهــره بــرداری رســید.

کنفرانس وزیر نیرو؛ با ویدئو 

بهره برداری از ۲ نیروگاه خورشیدی 
و ۲ ُپست انتقال برق اصفهان آغاز شد
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خبرربخ

خبر

خبر

کــردن  الکترونیکــی  زمینــه  در  اصفهــان  اســتان 
اســت. پیشــتاز  کشــور  در  دادرســی ها 

معاون قضایی و برنامه ریزی و فناوری دادگستری 
و  قضاییــه  قــوه  تالش هــای  اصفهــان،  اســتان 
کــردن  الکترونیکــی  در  را  اســتان  دادگســتری 
کوتــاه  گفــت: در مدتــی  دادرســی ها موثــر دانســت و 

در بیش از ۱۵۰ نقطه اســتان بیش از ۱۵۰ تجهیزات 
واحد هــای  و  شــعب  بــه  الکترونیــک  دادرســی 
دادرســی  بــه  واحد هــا  و ایــن  ارســال  قضایــی 

الکترونیــک مجهــز شــده اســت.
حجــت اســدی افــزود: همچنیــن در یــک مــدت 
ــک  ــی الکترونی ــورد دادرس ــزار م ــش از ۱۲ ه ــاه بی کوت
گذشــته این  روز هــای  و  امــروز  و  شــده  ثبــت 
کشــور  دادرســی های الکترونیک به ســطح خارج از 

کــرده اســت. هــم توســعه پیــدا 
گفــت: بطوریکــه امــروز در نشســتی همــکاران  وی 
دادســرا های اســتان همزمــان بــا همــکاران خــود 
کشــور های نــروژ و آلمــان دادرســی الکترونیــک  در 
که ایــن نــوع دادرســی ها در جلوگیــری از  داشــتند 
کرونا باتوجه به شــرایط  گســترش و توســعه بیماری 

کــم در جامعــه بســیار موثــر اســت. خــاص حا

نشســت پویــش ملــی اطــالع رســانی مقابله بــا کرونا 
)پویــش ملــی ره ســالمت( بــا حضور ایــرج حریرچــی 
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت  کل  معــاون 
کیانــوش جهانپــور رییــس مرکــز روابــط  پزشــکی، 
عمومــی و اطــالع رســانی وزارت بهداشــت و جمعــی 
گام  از مدیــران و مســئوالن ســازمان های همــراه 
چهــارم بســیج و پویــش ملــی اطــالع رســانی مقابلــه 
ــتودیو  ــس در اس کنفران ــو  ــورت ویدئ ــه ص ــا ب کرون ــا  ب

ســالمت برگــزار شــد.
کــه  در ابتدای ایــن نشســت حریرچــی بــا بیان ایــن 
ســالمت موضوعــی چندوجهــی و بــا ســایر مســائل 

اصــوال  گفــت:  اســت،  مرتبــط  بســیار  اجتماعــی 
از  بیــش  از جســمی و روانــی  اعــم  ســالمت مــردم 
۸۰ درصــد بــه عوامــل اجتماعــی موثــر بــر ســالمت 
که خارج از حوزه بهداشــت و درمان  وابســته اســت 

می دهــد.  رخ 
کشــور خصوصــا  همچــون میــزان درآمــد ملــی آن 
سرانه ملی، توزیع مناسب و عادالنه درآمد، میزان 
اشــتغال و بهــره منــدی مــردم از مســکن مناســب یــا 
مــوارد منفــی ماننــد اعتیــاد، طــالق و بیــکاری. بــی 
راهــه اســت کــه فکــر کنیم همه مســائل بهداشــت و 

کــرد. کشــور را بــا پزشــکی می تــوان رفــع  درمــان 
منصــور یــزدی زاده مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهان 
گســترده این  ــا تشــریح اقدامــات  در ایــن نشســت ب
کرونــا و اختصــاص بیمارســتان  شــرکت در مبــارزه بــا 
بــه مــردم  ارائــه خدمــات  بــرای  شــهید مطهــری 
می توانــد  بهداشــت  وزارت  کــه  کمک هایــی  و 
گفــت: در ذوب آهــن  در ایــن زمینــه داشــته باشــد، 
اصفهــان، رعایــت پروتکل هــای وزارت بهداشــت، 
ــا انجــام  کرون ــر  عملــی و اقدامــات الزم بــرای غلبــه ب
شــده اســت، بنابراین بایــد در خــارج از محیط های 
کار و بــه ویــژه در ایــام تعطیــالت، مراقــب افــراد بــود.
کرونــا  وی افــزود: مــا نیــز خــود را در راســتای غلبــه بــر 
مســئول می دانیم تا ان شــاءا... این دوره ســخت را 

پشــت ســر بگذاریم.
مرکــز  رییــس  جهانپــور  نشســت  پایان ایــن  در 
روابــط عمومــی و اطــالع رســانی وزارت بهداشــت از 
ــی و  ــد صنعت ــرکت و برن ــاری ۷۰ ش ــکاری و همی هم
تجــاری همــراه و همیــار گام چهــارم بســیج و پویش 
کــرد. کرونــا قدردانــی  ملــی اطــالع رســانی مقابلــه بــا 

رئیــس پلیــس راهور اســتان اصفهــان گفت: هیچ 
کرونــای  گونــه تصمیمــی از ســوی ســتاد مقابلــه بــا 
اســتان مبنــی بــر لغــو طــرح زوج و فــرد در اصفهــان 

گرفته نشــده اســت.
گفت وگــو بــا  ســرهنگ محمدرضــا محمــدی در 
مهــر اظهــار داشــت: در حــال حاضــر دوربین هــای 
مرکــزی  هســته  در  ترافیــک  فــرد  و  زوج  طــرح 

ترددهــای  و  بــوده  فعــال  اصفهــان  کالنشــهر 
جریمــه  دوربین هــا  ایــن  توســط   غیرمجــاز 

می شــوند.
گونــه تصمیمــی از ســوی  وی بــا بیان اینکــه هیــچ 
کرونــای اســتان مبنــی بــر لغــو  ســتاد مقابلــه بــا 
طــرح زوج و فــرد گرفتــه نشــده افــزود: ثبت تخلف 
ــا قــوت بــه جهــت  ورود بــه محــدوده زوج و فــرد ب
کاهــش آلودگــی هــوا و پیشــگیری از ترددهــای غیر 

ضــروری اجــرا می شــود.
رئیــس پلیــس راهــور فرماندهــی انتظامی اســتان 
اصفهــان زمــان اجــرای طــرح مذکــور را صبح هــا 
از ســاعت ۹ تــا ۱۴ و بعــد از ظهرهــا از ســاعت ۱۷ 
گفــت: ثبــت تخلــف  کــرد و  تــا ۲۲ شــب عنــوان 
نداشــتن معاینــه فنــی هــم توســط دوربین هــا 
صــورت می گیــرد و بنابر ایــن خودروهــای تــا چهــار 
ســال زیــر مــدل ســاخت نیــاز بــه بــرگ معاینه فنی 
کــز  داشــته و می بایســت جهــت دریافــت بــه مرا

کننــد. مجــاز مراجعــه 

استان اصفهان پیشتاز 
در الکترونیکی کردن دادرسی ها 

منصور یزدی زاده در پویش ملی اطالع رسانی مقابله با کرونا:

در شرکت ذوب آهن اصفهان اقدامات الزم 
کرونا انجام می شود برای غلبه بر 

رئیس پلیس راهور استان اصفهان:

طرح زوج و فرد در اصفهان لغو نشده است

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

پیکــر ســردار شــهید ســید محمــد حجــازی در 
مختلــف  شــخصیت های  حضــور  بــا  اصفهــان 
گلســتان  در  و  تشــییع  کشــوری  و  اســتانی 

شــد.  ســپرده  ک  خــا بــه  شــهر  شــهدای این 
پیکــر مطهــر ســردار شــهید ســید محمــد حجــازی، 
دیــروز )ســه شــنبه- ۳۱ فروردیــن( در اصفهــان 
اســتانی  مختلــف  شــخصیت های  حضــور  بــا 
گلســتان  کشــوری تشــییع و ســاعت ۱۰:۳۰ در  و 
در  شــد.  ســپرده  ک  خــا بــه  اصفهــان  شــهدای 
کــه در فضــای بــاز و بــا رعایــت  ابتدای ایــن مراســم 
پروتکل هــای بهداشــتی در محــل پــادگان پــرواز 
ســردار  شــد،  برگــزار  پاســداران  ســپاه  هوانیــروز 
کل قــوا و ســردار  صفــوی- مشــاور فرمانــده معظــم 
ــده قــدس ســپاه پاســداران انقــالب  قاآنــی– فرمان
اســالمی به ســخنرانی دربــاره ابعــاد شــخصیتی و 

خدمــات شــهید حجــازی پرداختنــد.
در ایــن مراســم ســردار ســالمی- فرمانــده کل ســپاه 
پاســداران، عبــاس رضایــی اســتاندار اصفهــان و 
جمعــی از فرماندهــان نیروهای نظامی اســتان نیز 

حضــور داشــتند.
در پایان ایــن مراســم نیــز نماینــده حــزب اهلل لبنــان 
قرائــت  را  نصــراهلل  حســن  ســید  تســلیت  پیــام 
آیــت اهلل  امامــت  بــه  نمــاز میــت  کــرد و ســپس 
مهــدوی- امــام جمعــه موقــت اصفهــان بــر پیکــر 
شــهید حجــازی اقامــه شــد و بــا مشــایعت مــردم و 
مســئوالن اســتانی و لشــکری پیکر ایــن شــهید واال 
کنــار قبــور  گلســتان شــهدا در  مقــام تشــییع و در 

ک ســپرده شــد. همرزمــان شــهیدش بــه خــا
 ۱۳۳۵ متولــد  حجــازی  محمــد  ســید  ســردار 
ســپاه  مســئولیت  مدتــی  کــه  بــود  اصفهــان  در 
ــیج  ــازمان بس ــی س ــان، فرمانده ــداران در لبن پاس
ســپاه  کل  فرمانــده  جانشــین  مســتضعفین، 
از  پاســداران و جانشــین فرمانــده ســپاه قــدس 
جمله ســوابق او بود. ایشــان در روز ۲۹ فروردین در 
اثــر عــوارض شــیمیایی دوران جنــگ تحمیلــی بــه 

رســیدند. شــهادت 

تشییع پیکر شهید 
حجازی در اصفهان

مجموعــه فــوالد مبارکــه بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن 
در  پررنگــی  نقــش  کشــور،  صنعتــی  گروه هــای 
محقــق ســاختن اهــداف تعریــف شــده برای ایــران 
کیفیــت و  اسالمی داشــته و بــا تولیــد محصــوالت بــا 
مطابــق با اســتانداردهای روز جهــان در ســال ۱۴۰۰، 
ضمــن پشــتیبانی از ســایر صنایــع وابســته بــرای 

ــت.  ــد داش گام برخواه ــال  ــعار س ــق ش تحق
گذشــته توانســت  کــه در ســال  یکــی از صنایعــی 
کنــد، بخــش معــدن و  جهــش تولیــد را محقــق 
کشــور بــود. به ایــن  صنایــع معدنــی از جملــه فــوالد 
کــه در صنعــت فوالد با تولیــد ۳۰ میلیون تن  شــکل 
کشــور به ایــن فلــز اســتراتژیک را  فــوالد، نــه تنهــا نیــاز 
کــرد، بلکه توانســت مــازاد تولیــد نزدیک بــه ۱۴  حــل 

تــا ۱۵ میلیــون تــن فــوالد را بــه ثبــت برســاند.
در ایــن میــان مجموعــه فــوالد مبارکــه بــه عنــوان 
در  فــوالدی  محصــوالت  تولیدکننــده  بزرگتریــن 
ــی  ــه و شــمال افریقــا نقــش بزرگ منطقــه خــاور میان
در ایــن زمینــه داشــت و توانســت تولیــد ۱۰میلیــون 
تــن فــوالد خــام را بــه ثبــت برســاند، امــا نکتــه مهــم 
در خصــوص عملکــرد شــرکت فــوالد مبارکــه نــوع 
کــه همــواره در جهــت  فعالیت ایــن شــرکت اســت 
حمایــت و پشــتیبانی از صنایــع پاییــن دســتی و بــه 
کشــور همچــون صنعــت لــوازم خانگــی،  ویــژه بــزرگ 
خودروســازی، صنعــت ســاخت و ســاز، صنعــت 
کــرده و توانســته اســت بخش  گاز و...تــالش  نفــت و 
قابــل توجهــی از نیاز این صنایــع به مــواد اولیه مورد 
کنــد و ایــن اتفــاق نیــز بــا ثبــت  نیازشــان را تامیــن 
ــق  ــال ۹۹ محق ــال در س ــن تخت ــون ت ــد ۷ میلی تولی

شــد.

رکوردهــای پــی درپــی شــرکت فــوالد مبارکه در ســال 
ــال  ــتین س ــای نخس ــن آن در روزه ــه یافت ۹۹ و ادام
۱۴۰۰ را می تــوان بــه نوعــی بــه عنــوان پشــتیبانی 
کشــور  گــروه در بخــش صنعــت  و مانع زدایی ایــن 

دانســت.
کــه همــواره یکــی از نیازهــای صنایــع داخلــی   چرا
کشــور، پشــتیبانی از ســوی مســئوالن در جهــت 
ــا  که ایــن امــر ب ــوده اســت  تامیــن مــواد اولیــه آنهــا ب
ــده  ــزرگ تولیدکنن ــرکت های ب ــی ش ــک و همراه کم

گشــته اســت. همچــون فــوالد مبارکــه محقــق 
تامین نیاز ۵۰ درصد از صنایع وابسته به فوالد

و  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  عملکــرد  نــوع  واقــع  در 
توانمنــدی بــرای تامیــن نیــاز حــدود ۵۰ درصــد از 
صنایــع داخلــی کشــور، موجــب شــده تا این شــرکت 
ــور  کش ــی  ــاخص های صنعت ــن ش ــی از بهتری ــه یک ب
تبدیــل شــود و حتــی انتظــار می رود ایــن مجموعــه 
بتوانــد بــه تنهایــی نیــاز کل کشــور را بــه تامیــن مــواد 
می تــوان  بنابرایــن  کنــد.  تامیــن  فــوالدی  اولیــه 
گفــت در ســال ۱۴۰۰ مجموعــه فــوالد مبارکــه یکــی از 
پشــتیبان های اصلی در تولید کشــور بوده و چشــم 
دســتی  پاییــن  تولیدکننــدگان  از  بســیاری  امیــد 
توانمند ایــن  دســتان  بــه  نیــز  فــوالد  صنعــت  در 

کشــور خواهــد بــود. تولیدکننــده بــزرگ فــوالدی 
رفع موانع تولید، با همت فوالدمردان محقق 

خواهد شد
کنــار بحــث تولیــد و پشــتیبانی ها، رفــع موانع  امــا در 
ــواره از آن  ــه هم ک ــت  ــوارد مهمی اس ــه م ــز از جمل نی
بــه عنــوان یکــی از نیازهــای اساســی در صنعــت 
فــوالد،  و  امــروزه در حــوزه معــدن  یــاد می شــود. 

تامیــن مــواد اولیــه بــه ویــژه ســنگ آهــن بــه عنــوان 
یــک چالــش اساســی بــوده و در برخــی مــوارد نیــز 
کاهــش تولیــد  کمبود ایــن مــاده معدنــی منجــر بــه 
شــده اســت. ورود شــرکت فــوالد مبارکــه در حــوزه 
معــدن و تــالش بــرای افزایــش ذخایــر ســنگ آهــن 
ــود. ــزرگ خواهــد ب ــع ب گامــی در جهــت رفع ایــن مان

فــوالد  شــرکت  فعالیــت  واســطه  بــه  کــه  چرا
مجمــوع  در  کــه  آن  زیرمجموعه هــای  و  مبارکــه 
اشــتغالزایی۳۵۰ هزارنفــری را بــه دنبــال داشــته، 
کشــور همچــون خودروســازی،  بســیاری از صنایــع 
لــوازم خانگــی و ســاخت و ســاز و... نیــز بــا ســهم 
کشــور، نیازمنــد تامیــن مــواد  اشــتغالزایی بــاال در 

فــوالدی هســتند. ورق  از جملــه  اولیــه 
کــه بــه واســطه تولیــد ورق هــای  ایــن درحالــی اســت 
در  خودکفایــی  و  مبارکــه  فــوالد  توســط  فــوالدی 
از  صنایــع،  در  مصرفــی  ورق هــای  بیشــتر  تولیــد 
خــروج ســاالنه ۸ میلیــارد دالر بــرای واردات ورق از 
گفته می شــود با راه اندازی  کشــور جلوگیری شــده و 
قــدرت  ابــر  توســعه ای این  طرح هــای  تولیــد  و 
گــرم ۲، نــه تنهــا نیــاز  فــوالدی، بــه ویــژه پــروژه نــورد 
کامــل تامیــن می شــود،  ــه صــورت  ــه ورق ب کشــور ب
بلکــه می تــوان بــه فکــر صــادرات از مــازاد تولیــد ورق 

کشــور نیــز بــود. در 
کــه مســائل مرتبــط بــا  بــه نظــر می رســد هر انــدازه 
مجموعــه فوالدمبارکــه در ســال ۱۴۰۰ مــورد توجــه 
کشــور  گیــرد، در همــان ابعــاد منجــر بــه توســعه  قــرار 
شــده و اهــداف تعریــف شــده بــرای پیشــبرد اقتصاد 
مقاومتی و تکیه هرچه بیشتر به اقتصاد غیر نفتی 

زودتــر محقــق می گــردد.

تداوم پشتیبانی فوالدساز اصفهانی از تولیدکنندگان پایین دستی 
در سال ۱۴۰۰

اخبار کوتاه آبفا 

گــذاری ۶ هــزار و ۶۰۰ متــر شــبکه  عملیــات لولــه 
فاضــالب در منطقه چهار اصفهــان طــی دوازده 
بــا  اقــدام  شــد. این  اجرائــی   99 ســال  ماهــه 
هــدف توســعه شــبکه فاضــالب شــهری و عمــل 
بــه تعهــدات شــرکت در دســتورکار قرارگرفــت. 
کل شــبکه فاضــالب  ــا انجام ایــن طــرح طــول  ب

کیلومتــر رســید. منطقــه بــه 8۵۰ 

عملیــات ترمیــم بیــش از 11۰۰ مترمربــع ترانشــه 
آســفالت طــی دوازده ماهــه ســال 99 در منطقــه 

چهــار اصفهــان بــه مرحلــه اجــرا درآمــد.
ایــن فعالیــت اصالحــی در پــی تخریــب آســفالت 
کــه مربــوط بــه  گرفتــه  و حفاری هــای صــورت 
حــوادث و نصــب انشــعابات آب و فاضــالب بوده 

در دســتورکار قرارگرفــت.

گرفتگــی و ریــزش شــبکه فاضــالب در  حادثــه 
گــذر پــل شــهید چمــران مهــار شــد. کنــار 

کنــار  ایــن اتفــاق بــه علــت فرســودگی شــبکه در 
گفتنــی اســت  گــذر پــل شــهید چمــران رخ داد. 

کیپــی از  گزارشــات ا بالفاصلــه پــس از وصــول 
کیــپ  ــا همــکاری ا حــوادث در محــل حاضــر و ب
بحــران آبفــا اســتان عملیــات حفــاری بــه طــول 
21 متــر و عمــق 1۰ متــر انجــام شــد. همچنیــن 
نســبت بــه مقــاوم ســازی بدنــه ترانشــه وگل 
و  لولــه  اطــراف  ریــزی  شــن  و  نمــودن  آهــک 
الزم  اقدمــات  فاضالبــی  حوضچــه  تعمییــر 
صــورت گرفــت. در ادامــه عملیات تعمیر شــبکه 
فاضــالب بوســیله تعویــض شــش متــر لولــه 1۰۰۰ 
میلیمتــری و پرســازی مســیر پــس از ســه شــبانه 

روز تــالش بــی وقفــه بــه مرحلــه اجــرا درآمــد.

چــاه آب نیــرو واقــع در محــل حــوادث منطقــه 
چهــار اصفهــان تجهیــز شــد. بــا توجــه بــه کاهش 
بارندگی هــای ســال جــاری و لــزوم اســتفاده از 
منابــع آب زیــر زمینــی اقدامــات الزم بــرای تجهیز 
گرفــت. چــاه آب حــوادث منطقــه چهــار صــورت 

گفتنــی اســت در ایــن عملیــات از یــک دســتگاه 
گالوانیزه  الکترو پمپ شــش طبقه و ۶۶ متر لوله 
۴ اســتفاده شــد. الزم بــه توضیــح اســت پــس از 
انجــام نمونــه گیری های میکروبی و شــیمیائی، 
آب چــاه توســط آزمایشــگاه ســتاد آبفــا و مرکــز 

بهداشــت اســتان بــا دبی حدقــل 2۰ لیتر بر ثانیه 
گرفــت در مــدار بهــره بــرداری قــرار 

گذاری ۵ هزار و ۶۰۰ متر شبکه فاضالب  لوله 
درمنطقه چهار اصفهان

ترمیم بیش از 11۰۰ مترمربع ترانشه آسفالت 
درمنطقه چهار اصفهان

مهارحادثه کلکتور فاضالب 
کنار گذر پل شهید چمران

تجهیز چاه آب نیرو در منطقه چهار اصفهان

بریانــی  و  کبــاب  حلیــم،  آش،  اتحادیــه  رئیــس 
اصفهــان بــا اشــاره به آســیب های اقتصادی شــیوع 
گفــت: قیمت هــای  ــا به ایــن صنــف،  کرون ویــروس 
مصــوب پیــش از مــاه رمضــان بــه واحدهای صنفی 
کــه  اعــالم شــد و آن دســته از واحدهــای صنفــی 
قیمــت  از  بیــش  قیمــت  بــه  فــروش  درخواســت 
مصــوب داشــتند نیــز بــا درخواستشــان موافقــت 

نشــد.
کــرد:  گــو با ایمنــا اظهــار  گفــت و  علــی میزبانــی در 
قیمــت مصــوب آش بیــن ۱۸ تــا ۲۳ هــزار تومــان و 
قیمــت حلیــم بادمجــان از ۲۵ تــا ۳۰ هــزار تومــان 
اعــالم شــده اســت، هیچ واحد صنفــی اجازه تخلف 
می تواننــد  مــردم  و  نداشــته  را  قیمت هــا  از ایــن 
گــزارش دهنــد تــا بــا آن  تخلفــات را بــه اتحادیــه 

برخــورد شــود.
وی افــزود: در ســطح شــهر اصفهــان فقــط یــک 
واحــد صنفــی واقــع در خیابــان فروغــی آش را بــه 
واحــد  یــک  و  تومــان  هــزار  کیلــو ۲۵  هــر  قیمــت 
صنفــی در خیابــان احمــد آبــاد حلیــم بادمجــان را 
کیلــو ۳۵ هــزار تومــان بــه فــروش می رســاند و در  هــر 
هیــچ واحــد صنفــی دیگــری اضافــه قیمــت از مبالــغ 

مصــوب اعــالم شــده نداریــم.
بریانــی  و  کبــاب  حلیــم،  آش،  اتحادیــه  رئیــس 
از  پیــش  مصــوب  قیمت هــای  گفــت:  اصفهــان 
مــاه رمضــان بــه واحدهــای صنفــی اعــالم شــد و آن 
کــه درخواســت فــروش  دســته از واحدهــای صنفــی 
بــه قیمــت بیــش از قیمــت مصــوب داشــتند نیــز بــا 

درخواستشــان موافقــت نشــد.
کــه در  میزبانــی افــزود: بــه تمــام واحدهــای صنفــی 
کــه  مغازه هایشــان ازدحــام می شــود اعــالم شــده 
حتمــًا پارکبانــی درب واحدهــا مســتقر باشــد و بــه 
کــه ماســک ندارنــد ماســک بدهنــد و  مشــتریانی 
کننــده نیــز درب مغازه هــا وجــود  مــواد ضــد عفونــی 
داشــته و فاصلــه یــک متــر و نیم بین هر دو مشــتری 

نیــز حتمــًا بایــد رعایــت شــود.
کــرد: بر رعایت پروتکل های بهداشــتی  وی تصریــح 
کامــل می شــود  در ایــن واحدهــای صنفــی نظــارت 
کــه  کنــون نیــز معــدود واحدهایــی متخلفــی  و تــا 
ــه مــدت ۲۴ ســاعت توســط  شناســایی شــده اند ب
کنــون واحدهــای  کــن پلمــب شــده اســت. ا اداره اما
ــد از  ــاعت ۲ بع ــم از س ــنده آش و حلی ــی فروش صنف
ظهــر تــا ۹ و ۳۰ دقیقــه شــب اجــازه فعالیــت دارنــد.

بریانــی  و  کبــاب  حلیــم،  آش،  اتحادیــه  رئیــس 
اصفهــان گفــت: واحدهــای صنفــی فروشــنده آش، 
کبــاب، بریــان و جگــر، ضــرر و زیان شــدیدی  حلیــم، 
از محدودیت های ایجــاد شــده بــه دلیــل شــیوع 
کنــون واحدهــای کبابــی،  ویــروس کرونــا دیده انــد، ا
کلــه پــزی، بریانــی و جگــر فقــط از ســاعت ۸ شــب تــا 
۹ و ۳۰ دقیقــه شــب اجــازه فعالیــت دارنــد کــه در این 
کوتــاه حتــی فرصــت طبــخ نیــز نخواهنــد  مــدت 

داشــت و ایــن واحدهــا عمــاًل تعطیــل شــده اند.
میزبانــی افــزود: بســیاری از دارنــدگان واحدهــای 
مغازه هایشــان  اجــاره  پرداخــت  توانایــی  صنفــی 
رمضان ایــن  مــاه  شــروع  بــا  کنــون  ا و  نداشــته  را 

مشــکالت بیشــتر نیــز شــده اســت. بســیاری از افــراد 
نیــز درخواســت انصــراف از فعالیــت داشــته اند.

کــرد: مــردم بایــد توجــه داشــته باشــند  وی تصریــح 
کســب دارنــد  کــه پروانــه  کــه فقــط از واحدهایــی 
ــه  ــه پروان ک ــانی  کس ــد از  ــرا خری ــد، زی کنن ــداری  خری
کســب ندارنــد موجــب ضایــع شــدن حقــوق ســایر 

ــد. ــد ش ــبه خواه کس
بریانــی  و  کبــاب  حلیــم،  آش،  اتحادیــه  رئیــس 
گفــت: واحدهــای عضو ایــن  اصفهــان همچنیــن 
گوشــت،  ماننــد  اولیــه  مــواد  تأمیــن  در  اتحادیــه 
ــازار از ایــن  ــد و در ب ــات و روغــن مشــکلی ندارن حبوب
ــی مشــکل عمــده  ــدارد، ول کمبــودی وجــود ن نظــر 
نوســان و افزایــش قیمت هاســت که در مــورد برخی 
از ایــن اقــالم قیمت ها رشــد ۳ تا ۴ برابری داشــته اند 
ــواع آش و  کــه باعــث افزایــش قیمــت تمــام شــده ان

ــده اســت. ــم ش حلی
کیلــو حلیــم بادمجــان در ســال  کثــر قیمــت هــر  حدا
قبــل ۱۹ هــزار تومــان و آش شــله قلمــکار ۱۴ هــزار 

تومــان تعییــن شــده بــود.

رئیس اتحادیه آش، حلیم، کباب و بریانی اصفهان:

در هیچ واحد صنفی اضافه قیمت نداریم
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خبرربخ

مدیــرکل زندان هــا و اقدامــات تامینــی و تربیتــی 
اســتان اصفهــان بــا بیان اینکــه در حــال حاضــر 
۸۵۹ زندانــی جرائــم غیرعمــد مربوط به ســتاد دیه 
در اســتان داریــم، گفــت: از ایــن تعــداد ۸۲۹ نفر مرد 
و ۳۰ نفــر زن هســتند کــه جمــع کل بدهی آنها بالغ 

بــر ۸۰۰ میلیــارد تومــان اســت.
بــا  با ایســنا،  گفت وگــو  فــرد در  محمــود ضیایــی  
اشــاره بــه برگــزاری برنامــه »یــک شــهر ضیافــت« از 
ــرد: برنامــه یــک شــهر  ک کنــون، اظهــار  ســال ۹۳ تا
بــه اذان مغــرب و  ضیافــت در ســاعات منتهــی 
ــیمای  ــدا و س ــا همــکاری ص ــان ب ــاه رمض ــاء م عش
مرکــز اصفهــان بــه صــورت زنــده از شــبکه اصفهــان 

می شــود. پخــش 
وی ایجــاد انگیــزه و امیــد در بیــن زندانیــان، تغییــر 
زندانــی،  و  زنــدان  بــه  مــردم در جامعــه  نگــرش 
ــج فرهنــگ  ــارکت مــردم، تروی افزایــش زمینــه مش
زندانبانــی اســامی، توســعه اشــتغال در زندان هــا 
از  را  زندانیــان  خانواده هــای  وضعیــت  بهبــود  و 

اهداف ایــن برنامــه برشــمرد.   نائــب رئیــس ســتاد 
دیــه اســتان اصفهــان بــا بیان اینکــه برنامــه یــک 
شــهر ضیافــت ســال گذشــته بــه دلیل همــه گیری 
گفــت:  کرونــا بــدون حضــور میهمانــان برگــزار شــد، 
 ۶۷۷ آزادی  زمینــه  برنامــه  گذشــته این  ســال 
کل میــزان بدهــی آنهــا  کــه  کــرد  زندانــی را فراهــم 
بالــغ بــر ۲۱۸ میلیــارد تومــان بــود. از ایــن میــزان، 
بالــغ بــر ۱۵۲ میلیــارد تومــان بــا گذشــت شــکات، ۵ 
میلیــارد تومــان آورده زندانیان و ۶۱ میلیارد تومان 
بــا کمــک خیریــن، ســتاد دیــه و ســایر منابع تامین 
گفــت: از مجمــوع برنامه هــای  شــد.   ضیائــی فــرد 
گلریزان، ســامانه  یک شــهر ضیافــت، جشــن های 
گذشــته،  پیامکــی و تماس هــای تلفنــی در ســال 
ــارد و ۲۰۰ میلیــون تومــان شــامل  ــر ۱۴ میلی ــغ ب بال
بــه  تعهــدی  و  نقــدی  غیــر  نقــدی،  کمک هــای 
کمــک بــه آزادســازی زندانیــان نیازمنــد  منظــور 

تعهــد شــد.
کمــک ســایر  گذشــته بــه  وی بــا بیان اینکــه ســال 
زنــدان،  مــددکاران  و  مراجــع قضایــی  و  نهادهــا 

۱۳۸۷ زندانــی آزاد شــدند، گفــت: اصــل بدهی ایــن 
کــه بالــغ  زندانیــان بالــغ بــر ۴۰۰ میلیــارد تومــان بــود 
گذشــت شــکات و ۹۲  بــر ۳۰۰ میلیــارد تومــان بــا 
کمــک خیریــن، ســتاد دیــه،  میلیــارد تومــان بــا 
بســیج و ســایر نهادهــا تامیــن شــد. این آمــار در 
ســال ۹۸ تعــداد ۹۸۰ زندانــی بود که نشــان دهنده 
رشــد ۴۲ درصــدی آزادســازی زندانیــان در اســتان 
بــا وجــود مشــکات اقتصــادی و همــه گیــری کرونــا 

اســت.
گذشــته مبلــغ ۳۵۸ میلیــون  گفتــه وی، ســال  بــه 
حمایــت  اعامی انجمــن  حســاب  بــه  تومــان 
زندانیــان اصفهــان در برنامــه یــک شــهر ضیافــت و 

ــد. ــز ش ــی واری ــیم مهربان نس
مدیــرکل زندان هــا و اقدامــات تامینــی و تربیتــی 
اســتان اصفهــان بــا بیان اینکــه در حــال حاضــر 
۸۵۹ زندانــی جرائــم غیرعمــد مربوط به ســتاد دیه 
گفــت: از ایــن تعــداد ۸۲۹  نفــر  در اســتان داریــم، 
ــن  کل بدهی ای ــع  ــتند. جم ــر زن هس ــرد و ۳۰ نف م
کــه ۹۳  زندانیــان بالــغ بــر ۸۰۰ میلیــارد تومان اســت 

درصــد مالــی، شــش درصــد مهریــه و نفقــه و یــک 
ــه اســت. درصــد دی

ضیایــی فــرد همچنین بــه رشــد اشــتغال زندانیان 
کــرد: ســال  اســتان در ســال ۹۹ اشــاره و تصریــح 
کار  بــه  گذشــته ۵ هــزار و ۷۹۵ زندانــی مشــغول 
کــه رشــد بیــش از ۲۸ درصــدی نســبت بــه  شــدند 

ســال ۹۸ داشــته اســت.
وی بــا بیان اینکــه ســال گذشــته ۱۱ میلیــارد تومــان 
پرداخــت حقوق و دســتمزد به زندانیــان پرداخت 
کــه رشــد ۱۰۰ درصــدی نســبت بــه ســال ۹۸  شــد 
داشــت، افــزود: طی ایــن مــدت ۲۲۶ دوره حرفــه 
کــه ۷ هــزار و ۹۰۵ نفــر در ایــن  آمــوزی برگــزار شــد 
درصــدی   ۳.۵ رشــد  و  کردنــد  شــرکت  دوره هــا 

داشــت.
حمایــت  انجمــن  مدیــره  هیــات  رئیــس  نائــب 
زندانیــان اصفهــان میــزان اشــتغال زندانیــان در 
کــرد و افــزود: ۵  ســال ۹۸ را ۴ هــزار و ۵۰۲ نفــر اعــام 
میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون تومــان حقــوق و دســتمزد 
به ایــن زندانیــان پرداخــت شــد، همچنیــن ۲۰۳ 
دوره حرفــه آمــوزی برگــزار شــد که ۷ هــزار و ۶۳۷ نفر 

ــد. کردن ــرکت  ــا ش ــن دوره ه در ای
ضیایــی فــرد همچنیــن تعــداد خانوارهــای تحــت 
پوشــش انجمــن حمایــت زندانیــان و خیریــه امــام 
کاظم )ع( را در سال ۹۸ حدود ۲ هزار و ۸۰۰  موسی 
گفــت: تعــداد خانواده هــای  کــرد و  ــواده اعــام  خان
تحــت حمایت ایــن خیریــه بــا رشــد ۱۸ درصــدی در 

ســال ۹۹ بــه ۳ هــزار و ۳۰۰ خانــواده رســید.
وی از معرفــی ۲ هــزار و ۱۹۱ نفــر از خانواده هــای 
کمیتــه امــداد و بهزیســتی در ســال  زندانیــان بــه 
گذشــته  افــزود: طــی ســال  و  گذشــته خبــر داد 
از خانــواده مددجویــان  نفــر  و ۱۳۸  هــزار  بــه ۱۵ 
خدمــات آموزشــی، فرهنگــی، بهداشــتی ارائه شــد 
و یــک میلیــارد و ۳۰۰ میلیــون تومان مســتمری به 
خانواده هــای نیازمنــد زندانیــان پرداخــت شــد.،
مدیــرکل زندان هــا و اقدامــات تامینــی و تربیتــی 
اســتان اصفهــان همچنیــن از ۶ هــزار و ۸۹۴ مــورد 
ــرار، یــک  ــه مــددکاری در تعییــن تکلیــف ق مداخل
آزادســازی  در  مــددکاری  مداخلــه   ۷۰۰ و  هــزار 
اخــذ  در  مــددکاری  مداخلــه   ۷۰ و  مددجویــان 
گذشــته خبــر  رضایــت شــکات قصــاص در ســال 

داد.

کرد؛ مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان اصفهان اعالم 

۸۵۹ زندانی جرائم غیرعمد 
در استان اصفهان چشم انتظار همت خیران 

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

برابــر آراء صــادره هیئت هــای اول و دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه 1۴ اصفهــان 
گردیده  حوزه ثبت ملک خمینی شهر تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز 
ک موردتقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع  اســت. لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــا
گهــی می شــود. درصورتیکــه اشــخاص  عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز آ
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ 
ک  گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــا انتشــار اولیــن آ
محــل، تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 

دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.  
الف( آراء صادره از هیات شعبه اول:

کاســه 2۶81 آقــای / خانــم مهــدی  1( رای شــماره ۰۰12  مــورخ 1۴۰۰/۰1/1۴ بــه شــماره 
ــد رضاقلــی  کدملــی 1۰91177۴۴9 صــادره فرزن ــه شناســنامه شــماره 1۰۵۳  ــژاد ب ظهیرن
ک شــماره ۶8  ــع پــا ــه مســاحت ۳2۰۰ مترمرب ــه ۳2۰۰ ســهم از 7۴۰۰ ســهم ب نســبت ب
فرعــی از 1۰۳ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملک خمینی شــهر شــامل مع 
کارشــناس  گزارش  الواســطه از معتمدی  دفتر 12 صفحه ۴18 و ماحظه نقشــه ملک و 

گردیــده اســت. ماحظــه و محــرز 
2( رای شــماره ۰۰21  مــورخ 1۴۰۰/۰1/1۴ بــه شــماره کاســه 2۵۳9 آقــای / خانــم مهــدی 
فریــد بــه شناســنامه شــماره 1۰۶9 کدملــی 128۴9۰۶۵۰7 صــادره فرزنــد مرتضــی نســبت 
بــه 121۳.1۵1 ســهم از ۴۵۰۰ ســهم شــش دانــگ یکبــاب بــاغ بــه مســاحت 121۳.1۵1 
ک شــماره ۵8 فرعــی از 1۰۳ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت  ــع پــا مترمرب
کازرونــی دفتــر 12 صفحــه 2۰8 و  ملــک خمینــی شــهر شــامل مــع الواســطه محمدتقــی 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  ماحظــه نقشــه ملــک و 
۳( رای شــماره ۰۰2۵  مورخ 1۴۰۰/۰1/1۴ به شــماره کاســه 2۵۳7 آقای / خانم حبیب 
کدملی 128۳۵921۳۴ صادره فرزند ابوالقاسم  رضا ارزانی به شناسنامه شماره 2۴78 
نســبت بــه 29۰۴.۵2 ســهم از 7۴۰۰ ســهم یکبــاب بــاغ بــه مســاحت 29۰۴.۵2 مترمربــع 
ک شــماره ۶8 فرعــی از 1۰۳ اصلــی واقــع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی  پــا
شــهر شــامل مــع الواســطه از معتمــدی دفتــر 12 صفحــه ۴18 و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گــزارش کارشــناس ماحظــه و محرز گردیده اســت.
خانــم   / آقــای  کاســه 2۵۶۰  شــماره  بــه  مــورخ 1۴۰۰/۰1/1۴  شــماره ۰۰17  رای   )۴
کدملــی 11۴2۴۶۳222  کوشــکی بــه شناســنامه شــماره ۳۳9  محمدحســین مهرابــی 
ک  صــادره فرزنــد رضــا نســبت بــه ۶ دانگ یکباب بــاغ به مســاحت 118۵.۰8 مترمربع پا
شــماره 91 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل 
کارشــناس  گــزارش  مــع الواســطه ا ز محمــد علــی نقــی نجفــی و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. ماحظــه و محــرز 
آقــای / خانــم  کاســه 2۵۶1  بــه شــماره  مــورخ 1۴۰۰/۰1/1۴  رای شــماره ۰۰28   )۵
کدملــی 11۴2۴۶۳222  کوشــکی بــه شناســنامه شــماره ۳۳9  محمدحســین مهرابــی 
صــادره فرزنــد رضــا  نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب بــاغ  بــه مســاحت 1۳۴2.۶۳ مترمربــع 
ک شــماره 91 اصلــی واقــع در اصفهــان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل  پــا
گــزارش کارشــناس ماحظه  مــع الواســطه از علــی نقــی نجفــی و ماحظه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. و محــرز 
کاســه 179۳ آقــای / خانــم  ۶( رای شــماره ۴۴91 مــورخ 1۳99/12/۰9 بــه شــماره 
کدملــی 11۴۰127۶۴۰ صــادره فرزنــد  غامعلــی مختــاری بــه شناســنامه شــماره 1289۳ 
ک شــماره 211  علــی نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب گاراژ بــه مســاحت ۳۴1.۴7 مترمربــع پا
فرعــی از 121 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل 
کارشــناس  گزارش  ســند 177۳۶ مورخ ۴۵/۰۶/27 دفتر ۳۵ و ماحظه نقشــه ملک و 

گردیــده اســت. ماحظــه و محــرز 
کاســه 2۳89 آقای / خانم احمد  7( رای شــماره ۴۵71 مورخ 1۳99/12/11 به شــماره 
کدملی 11۴17۰۶7۶8 صادره فرزند ولی اله  رفیعی فروشانی به شناسنامه شماره ۳۴1 
ک شــماره 11 فرعــی  نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت ۳۰.72 مترمربــع پــا

از 8۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ســند 
گــزارش کارشــناس ماحظــه و محرز گردیده اســت. 1۶1۶۶ و ماحظــه نقشــه ملــک و 

کاســه 28۴۶ آقــای / خانــم  8( رای شــماره ۵28۰ مــورخ 1۳99/12/2۵ بــه شــماره 
کدملــی 127۳2۴۰2۶1  بــه شناســنامه شــماره 127۳2۴۰2۶1  ترکــی  آناهیتــا عشــق 
صــادره فرزنــد بهمــن نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب بــاغ بــه مســاحت 2199.22 مترمربــع 
ک شــماره ۶2۳ و ۶2۴.1 فرعــی از 1۰8 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت  پــا
ملــک خمینــی شــهر شــامل مــع الواســطه از ســند 789۰ مــورخ 72/۰۵/۰8 دفتــر ۶۳ و 
ســند 797۳ مــورخ ۳8/۰۶/18 دفتــر 7۳ و ســند ۳22۰ مــورخ ۳9/۰7/27 دفتــر ۵9 و 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  ماحظــه نقشــه ملــک و 
کاســه 2۵۰۰ آقــای / خانــم  9( رای شــماره ۵۳۳۳ مــورخ 1۳99/12/27 بــه شــماره 
کدملــی 11۴12۶۵۳11 صــادره  نورعلــی پریشــانی فروشــانی بــه شناســنامه شــماره 2818 
ک  فرزنــد رمضانعلــی نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 19۵ مترمربــع پــا
شــماره 112 فرعــی از8۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر 
شــامل ســند 88712 مــورخ 7۴/11/19 دفتــر ۶۳ مــع الواســطه و ســند 1۳۳9۵۴ مــورخ 
کارشــناس ماحظــه و محــرز  ــزارش  گ 98/۰1/28 دفتــر ۶۳ و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت.
 / آقــای   2۳78 کاســه  شــماره  بــه   1۳99/12/2۳ مــورخ   ۵21۵ شــماره  رای   )1۰
کدملــی  ــه شناســنامه شــماره ۶21۴  ــم عشــرت حاجــی حیــدری ورنوســفادرانی ب خان
ک  ۴17۰۰۶217۵ صــادره فرزنــد حســین ۶ دانــگ بــه مســاحت 98.2۴ مترمربــع پــا
شــماره 1۶9۴ فرعــی از 87 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملک خمینی 
شــهر شــامل مع الواســطه از اقابیگم حاج حیدری ســند ۳8۴98 مورخ ۵1/۰1/2۰ دفتر 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  ۶1 و ماحظــه نقشــه ملــک و 
کاســه 29۴2 آقــای / خانــم  11( رای شــماره ۵۳۶۴  مــورخ 1۳99/12/28 بــه شــماره 
ــد  ــادره فرزن ــی 11۴۰77۶۴9۵ ص کدمل ــماره 2۰11  ــنامه ش ــه شناس ــور ب ــب پ ــرت رج عش
ک شــماره  احمــد نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 2۵9.۳۰ مترمربــع پــا
2۶11 فرعــی از 87 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر 
شــامل ســند 2778۵ مــورخ ۵1/۰۶/۰9 دفتــر ۶1 و ســند 2۴9۶8 مــورخ ۴8/۰۵/۳۰ 
گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  دفتــر ۶1 و ماحظــه نقشــه ملــک و 

کاســه 21۴۳ آقــای / خانــم  12( رای شــماره ۵217 مــورخ 1۳99/12/2۳ بــه شــماره 
کدملــی 11۴22۴98۰8 صــادره فرزنــد  فهیمــه ماهــوش بــه شناســنامه شــماره 21۶2 
محمدتقــی نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب ســاختمان مســکونی درحــال ســاخت  بــه 
ک شــماره ۵۳۶ فرعــی از 1۵8 اصلــی واقــع در اصفهان بخش  مســاحت 2۰۰ مترمربــع پــا
حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل مــع الواســطه از مالکیــت  شــهرداری خمینــی 
شــهر دفتــر 1۵7 صفحــه 8۰ و ماحظــه نقشــه ملــک و گزارش کارشناســماحظه و محرز 

گردیــده اســت.
کاســه ۰79۰ آقــای / خانــم  1۳( رای شــماره ۴۵۳۳ مــورخ 1۳99/12/11 بــه شــماره 
کدملــی 17۵۰۵۶۳1۵۰ صــادره  فاطمــه یــاوری فروشــانی بــه شناســنامه شــماره ۶98۶ 
ک  فرزنــد حســین نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب انبــار بــه مســاحت 2۴۳.8۶ مترمربــع پــا
شــماره 18۵۳ و 18۵۴ فرعــی از 72 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک 
خمینــی شــهر شــامل ســند ۳۵298 مــورخ 97/۰۵/29 دفتــر ۳۰1 و ســند ۶11۴ و 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  ماحظــه نقشــه ملــک و 
کاســه 21۵7 آقــای / خانــم  1۴( رای شــماره ۵۰19 مــورخ 1۳99/12/18 بــه شــماره 
حمیدرضــا حاجــی حیــدری بــه شناســنامه شــماره 289 کدملــی 11۴1۰۶۴2۴۳ صــادره 
فرزنــد قدمعلــی نســبت بــه ۳ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب خانــه دو طبقــه بــه 
ک شــماره 2۵۴ فرعــی از 118 اصلــی واقــع در اصفهــان  مســاحت 1۳۶.۰۳ مترمربــع پــا
بخــش حــوزه ثبــت ملک خمینی شــهر شــامل دفتر 2۴7 صفحــه 11 و دفتــر ۵71 صفحه 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  ۵1۳ و ماحظــه نقشــه ملــک و 
کاســه 21۵۶ آقــای / خانــم زهــرا  1۵( رای شــماره ۵۰21 مــورخ 1۳99/12/18 بــه شــماره 
توانــا بــه شناســنامه شــماره 8۵۶ کدملــی 11۴1۰771۶7 صــادره فرزند عزیزاله نســبت به 
ک  ۳ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب خانــه دو طبقــه به مســاحت 1۳۶.۰۳ مترمربع پا
شــماره 2۵۴ فرعــی از 118 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی 
شــهر شــامل ثبــت در دفتــر 2۴7 صفحــه 11 و دفتــر ۵71 و صفحــه ۵1۳ و ماحظــه نقشــه 

گــزارش کارشــناس ماحظــه و محــرز گردیــده اســت. ملــک و 

کاســه 1۳۴9 آقــای / خانــم  1۶( رای شــماره ۰2۴9 مــورخ 1۴۰۰/۰1/1۶ بــه شــماره 
کدملــی 11۴2۳۶۵۴7۶ صــادره فرزنــد  علیرضــا صادقــی بــه شناســنامه شــماره 1۵۰7۴ 
کارگاه به مســاحت 7۵9.۵7  محمدرضــا نســبت بــه 1 دانــگ مشــاع از ۶ دانگ یکبــاب 
ک شــماره 1۰1 فرعــی از 1۵7 اصلــی واقــع در اصفهان بخــش 1۴ حوزه ثبت  مترمربــع پــا
ملــک خمینــی شــهر شــامل مــع الواســطه از حســن و عاطفــه و نــگار نعمتــی و رجبعلی 
نعمتــی و ســهیا شــجاعی و بهــزاد و محمــود و پــری نــاز نعمتــی و منیــژه مقیمی ارائــه 
کارشــناس ماحظه و محرز  گزارش  وکالــت و انتقــال اجرایــی و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت.
کاســه 1۳۴8 آقــای / خانــم  17( رای شــماره ۰2۴8 مــورخ 1۴۰۰/۰1/1۶ بــه شــماره 
کدملــی 11۳۰1۴19۰1 صــادره  حمیدرضــا صادقــی بــه شناســنامه شــماره 11۳۰1۴19۰1 
کارگاه بــه مســاحت  فرزنــد محمدرضــا نســبت بــه 2 دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب  
ک شــماره 1۰1 فرعــی از 1۵7 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴  7۵9.۵7 مترمربــع پــا
حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل مــع الواســطه از حســن نعمتــی و عاطفــه و نــگار 
نعمتــی و رجبعلــی نعمتــی و ســهیا شــجاعی و بهــزاد و محمــود و حســن نعمتــی و پری 
ــت و انتقــال اجرایــی و ماحظــه نقشــه ملــک و  ــه وکال ــاز  نعمتــی و منیــزه مقیمی ارائ ن

گردیــده اســت. کارشناســماحظه و محــرز  گــزارش 
کاســه 1۳۴۶ آقــای / خانــم  18( رای شــماره ۰2۴۶ مــورخ 1۴۰۰/۰1/1۶ بــه شــماره 
کدملــی 11۴1۰88۵۴1 صــادره  محمدجــواد آقامحمــدی بــه شناســنامه شــماره 1۵۴ 
کارگاه بــه مســاحت 7۵9.۵7  کبــر نســبت بــه ۳ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب  فرزنــد ا
ک شــماره 1۰1 فرعــی از 1۵7 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت  مترمربــع پــا
ملــک خمینــی شــهر شــامل مــع الواســطه از حســن نعمتــی و عاطفــه و نــگار  نعمتــی و 
رجبعلی نعمتی و ســهیا شــجاعی و بهزاد و محمود و حســن نعمتی و پری ناز نعمتی 
کارشــناس  گزارش  منیزه  مقیمی و انتقال اجرایی و وکالتنامه و ماحظه نقشــه ملک و 

گردیــده اســت. ماحظــه و محــرز 
کاســه ۰۶۳۴ آقــای / خانــم  19( رای شــماره ۴۵88 مــورخ 1۳99/12/12 بــه شــماره 
کدملی 11۴۰98۶77۵ صادره فرزند  محمدحســن معاذی به شناســنامه شــماره 29۳ 
ک شــماره 92۵ و 92۴ و  محمــود نســبت بــه ســهم االرث بــه مســاحت 91۰۰ مترمربــع پــا
92۳ و 922 و 921 و 92۰ و 919 و 918 فرعــی از 99 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه 
کارشــناس و ماحظــه نقشــه ملــک و  گــزارش  ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل طــی 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش 
2۰( رای شــماره ۴۵87 مورخ 1۳99/12/12 به شــماره کاســه ۰۶۳۶ آقای / خانم علی 
اصغــر معــاذی بــه شناســنامه شــماره ۴۴۰ کدملــی 11۴1۰۳۶2۶۶ صــادره فرزنــد محمــود 
ک شــماره 92۵ و 92۴ و 92۳ و  نســبت بــه ســهم االرث بــه مســاحت 91۰۰ مترمربــع پــا
922 و 921 و 92۰ و 919 و 918 فرعــی از 99 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت 
گــزارش  کارشــناس و ماحظــه نقشــه ملــک و  گــزارش  ملــک خمینــی شــهر شــامل طــی 

گردیــده اســت. کارشــناس  ماحظــه و محــرز 
کاســه ۰۶۳۳ آقــای / خانــم  21( رای شــماره ۴۵8۶ مــورخ 1۳99/12/12 بــه شــماره 
محمدحســین معــاذی بــه شناســنامه شــماره 92 کدملــی 11۴۰97۵8۶2 صــادره فرزند 
ک شــماره 92۵ و 92۴ و  محمــود نســبت بــه ســهم االرث بــه مســاحت 91۰۰ مترمربــع پــا
92۳ و 922 و 921 و 92۰ و 919 و 918 فرعــی از 99 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه 
کارشــناس و ماحظــه نقشــه ملــک و  گــزارش  ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل طــی 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش 
کاســه ۰۶۳۵ آقــای / خانــم  22( رای شــماره ۴۵8۵ مــورخ 1۳99/12/12 بــه شــماره 
طوبــی معــاذی بــه شناســنامه شــماره ۴2 کدملــی 11۴۰971۶۴۶ صــادره فرزنــد محمــود 
ک شــماره 92۵ و 92۴ و 92۳ و  نســبت بــه ســهم االرث بــه مســاحت 91۰۰ مترمربــع پــا
922 و 921 و 92۰ و 919 و 918 فرعــی از 99 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت 
گــزارش  کارشــناس و ماحظــه نقشــه ملــک و  گــزارش  ملــک خمینــی شــهر شــامل طــی 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز 
2۳( رای شــماره ۴۵78 مــورخ 1۳99/12/12 بــه شــماره کاســه ۰۶۴1 آقــای / خانــم کبرا 
معاذی به شناسنامه شماره ۴۶۴ کدملی 11۴۰99۵928 صادره فرزند محمود نسبت 
ک شــماره 92۵ و 92۴ و 92۳ و 922 و 921  به ســهم االرث به مســاحت 91۰۰ مترمربع پا
و 92۰ و 919 و 918 فرعــی از 99 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل صفحه ۴۳9 دفتر 29 و صفحه ۳7۶ دفتر 28 و صفحات ۴۳1 و ۴۳۵ دفتر 

۶۳ و صفحه 17۰ و دفتر ۵9 و صفحه 1۰۰ دفتر ۳۳  و صفحه 1۶2 و 1۶۴ دفتر ۵9 و سند 
1۰897 مــورخ ۵۴/۰2/۰2 دفتــر ۶۳ و ســند ۴9۶۳۳ مــورخ ۵۵/1۰/1۶ دفتــر ۵ و ســند 
29۰9۴ مورخ ۵1/11/۰8 دفتر 7۳ و سند ۳1۴79 مورخ ۵2/1۰/1۳ دفتر 7۳ و ماحظه 

گردیده اســت. کارشــناس ماحظه و محرز  گزارش  نقشــه ملک و 
کاســه 2۴2۵ آقــای / خانــم  2۴( رای شــماره ۴۵8۰ مــورخ 1۳99/12/12 بــه شــماره 
کدملی 11۴1۰۰7۵7۶ صادره فرزند محمود  صدیقه معاذی به شناسنامه شماره ۶۰۳ 
ک شــماره 92۵ و 92۴ و 92۳ و  نســبت بــه ســهم االرث بــه مســاحت 91۰۰ مترمربــع پــا
922 و 921 و 92۰ و 919 و 918 فرعــی از 99 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت 
گــزارش  کارشــناس و ماحظــه نقشــه ملــک و  گــزارش  ملــک خمینــی شــهر شــامل طــی 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز 
ــم  ــای / خان ــه 2۴۴۶ آق کاس ــماره  ــه ش ــورخ 1۳99/12/12 ب ــماره ۴۵8۳ م 2۵( رای ش
فاطمــه معــاذی به شناســنامه شــماره ۴9۶ کدملــی 11۴1۰۶۰9۴9 صادره فرزند محمود 
ک شــماره 92۵ و 92۴ و 92۳ و  نســبت بــه ســهم االرث بــه مســاحت 91۰۰ مترمربــع پــا
922 و 921 و 92۰ و 919 و 918 فرعــی از 99 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت 
گــزارش  کارشــناس و ماحظــه نقشــه ملــک و  گــزارش  ملــک خمینــی شــهر شــامل طــی 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز 
کاســه ۰۶۳9 آقــای / خانــم  2۶( رای شــماره ۴۵8۴ مــورخ 1۳99/12/12 بــه شــماره 
صغــری خانــم معــاذی به شناســنامه شــماره 2۳۰ کدملــی 11۴۰9787۴8 صــادره فرزند 
ک شــماره 92۵ و 92۴ و  محمــود نســبت بــه ســهم االرث بــه مســاحت 91۰۰ مترمربــع پــا
92۳ و 922 و 921 و 92۰ و 919 و 918 فرعــی از 99 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه 
کارشــناس و ماحظــه نقشــه ملــک و  گــزارش  ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل طــی 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش 
کاســه 27۶۰ آقــای / خانــم  27( رای شــماره ۵۰12 مــورخ 1۳99/12/18 بــه شــماره 
کدملــی 127۰81۵8۶۵  احســان نکوئــی مهــر بــه شناســنامه شــماره 127۰81۵8۶۵ 
صــادره فرزنــد محمدمهــدی نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 1۶8.22 
ک شــماره 1۰۳۰۶ فرعــی از 7۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت  مترمربــع پــا
ملــک خمینــی شــهر  شــامل ثبــت در صفحــه 1۵8 دفتــر ۶8۳ و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش 
ــم  ــای / خان ــه 27۴2 آق کاس ــماره  ــه ش ــورخ 1۳99/12/1۶ ب ــماره ۴۶97 م 28( رای ش
سیدابوالحسن نوربخش ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 1۳ کدملی 11۴1۰۴۳۵99 
صادره فرزند ســیدرضا نســبت به ۶ دانگ یکباب  مغازه  به مســاحت 7۴/۰۶ مترمربع 
ک شــماره ۳۰71 فرعــی از 17۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک  پــا
کارشناس ماحظه  گزارش  خمینی شهر شامل سند 17۳18 و ماحظه نقشه ملک و 

گردیده اســت. و محــرز 
کاســه 2۶1۰ آقــای / خانــم  29( رای شــماره ۴8۳۰ مــورخ 1۳99/12/17 بــه شــماره 
کدملــی 11۳۰۴9۴8۴۵  شــماره 11۳۰۴9۴8۴۵  شناســنامه  بــه  مجیــری  ابوالفضــل 
صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد نســبت بــه 1.۵ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب خانــه 
ک شــماره 1۵۰۰ فرعــی از 72 اصلــی واقــع در اصفهــان  بــه مســاحت 191.98 مترمربــع پــا
بخش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند ۴22۳2 مورخ 99/۰۶/۰7 دفتر 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  ۳۰1 و ماحظــه نقشــه ملــک و 
۳۰( رای شــماره ۴8۳2 مــورخ 1۳99/12/17 بــه شــماره کاســه 2۶11 آقــای / خانــم علی 
مجیــری بــه شناســنامه شــماره 11۳۰779۵۵۶ کدملــی 11۳۰779۵۵۶ صــادره خمینــی 
شــهر فرزنــد محمــد نســبت بــه 1.۵ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
ک شــماره 1۵۰۰ فرعــی از 72 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴  191.98 مترمربــع پــا
حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ســند ۴22۳2 مــورخ 99/۰۶/۰7 دفتــر ۳۰1 و 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  ماحظــه نقشــه ملــک و 
۳1( رای شــماره ۴8۳۴ مــورخ 1۳99/12/17 بــه شــماره کاســه 2۶12 آقــای / خانــم زهرا 
کدملی 11۴1۶۳۰788 صادره خمینی شــهر فرزند  مجیری به شناســنامه شــماره 28۵ 
رمضانعلــی نســبت بــه 1.۵ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 191.98 
ک شــماره 1۵۰۰ فرعــی از 72 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت  مترمربــع پــا
ملک خمینی شــهر شــامل ســند 8۶7۵2 مورخ 7۴/۰7/۰9 دفتر ۶۳ و ماحظه نقشــه 

ملــک و گــزارش کارشــناس ماحظــه و محــرز گردیده اســت.
گهی در صفحه ۵ ادامه آ

گهی آ

خبر

اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ســخنگوی 
اســت  ضــروری  افــراد  کــه  موضــوع  گفت: ایــن 
آینــده اطاعــات خــود  کســن در  بــرای تزریــق وا
کننــد صحیــح اســت،  را در ســامانه ســیب ثبــت 
امــا ثبت نــام در ایــن ســامانه توســط افــراد انجــام 
ســیب  ســامانه  بــه  افــراد  کــه  چــرا  نمی شــود 
دسترســی ندارند و این ســامانه تنها برای ثبت نام 
کادر درمــان اســت. توســط مراقبــان ســامت و 
گفت وگــو با ایمنــا، در خصــوص  آرش نجیمــی در 
در  ســالمندان  ثبت نــام  لــزوم  بــر  مبنــی  خبــری 
کــه افــراد  کرد: ایــن موضــوع  ســامانه ســیب، اظهــار 
آینــده  در  کســن  وا تزریــق  بــرای  اســت  ضــروری 
کننــد  اطاعــات خــود را در ســامانه ســیب ثبــت 
صحیــح اســت امــا ثبت نــام در ایــن ســامانه توســط 
ــامانه  ــه س ــراد ب ــه اف ک ــرا  ــود چ ــام نمی ش ــراد انج اف
ســیب دسترســی ندارنــد و ایــن ســامانه تنهــا بــرای 
ــان  کادر درم ــامت و  ــان س ــط مراقب ــام توس ثبت ن

اســت.
کسیناسیون نیاز به ورود به سامانه  فعاًل برای وا

یا سایت خاصی نیست
بهداشــت  وزارت  کسیناســیون  وا افــزود:  وی 
ســیب  ســامانه  طریــق  از  مــردم  عمــوم  بــرای 
در  اطاعاتشــان  کــه  افــرادی  و  می شــود  انجــام 
کــز  ســامانه ثبــت نیســت می تواننــد بــه مــرور بــه مرا
در  را  خــود  پرونــده  و  کــرده  مراجعــه  بهداشــت 
کز بهداشتی ایجاد کنند  ســامانه سیب توســط مرا
و بــر اســاس این پرونده هــا منتظــر اطاعیه هــای 
کســن باشــند. بــرای تزریــق وا وزارت بهداشــت 

اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ســخنگوی 
ــه  ــاز ب ــیون نی کسیناس ــرای وا ــًا ب ــرد: فع ک ــح  تصری

کــه  ورود بــه ســامانه یــا ســایت خاصــی نیســت چــرا 
کسیناســیون به مراحلی نرســیده که همه  هنوز وا

ــرد. ــر بگی ــردم را درب ــی م ــای جمعیت گروه ه
کسیناســیون  وا شــروع  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کــرد:  کبان هــای شــهر اصفهــان، خاطرنشــان  پا
همه بیمارستان های استان تقریبًا درگیر مسائل 
کرونایــی هســتند و بیمارســتانی نداریــم  بیمــاران 
کوویــد خــارج باشــد امــا برخــی از  کــه از وضعیــت 
بیمارســتان ها شــرایط بدتــری نســبت بــه دیگــر 
بیمارســتان ها دارند و ظرفیت بیمارستانی برخی 
شهرســتان ها ماننــد داران تکمیــل اســت و مجبور 
کــز نزدیــک  بــه ارائــه خدمــت بــه بیمــاران در مرا
بیمارســتان ها شــدیم و با این رشــد تعداد بیماران 
تکمیــل ظرفیــت همــه تخت هــای اختصاصــی 

کوویــد چنــدان دور از ذهــن نیســت.
محدودیت های طرح هوشمند مدیریت کرونا 

به درستی اجرا نشد
رنگ بنــدی  وضعیــت  خصــوص  نجیمــی در 
کــرد: طبــق  شــهرهای اســتان اصفهــان، اظهــار 
گذشــته در ۲۲  اعــام ســامانه ماســک در شــب 
شهرســتان تحت پوشــش علوم پزشــکی اصفهان 
ســه شهرســتان نارنجــی و مابقــی قرمــز اســت، 
کــه  در ایــن شــهرهای قرمــز برخــی از شهرســتان ها 
ــر  ــا رنــگ قرمــز پررنگ ت ــد ب وضعیــت حادتــری دارن
شهرســتان های  کــه  می شــوند  داده  نشــان 
اصفهان، اردستان، بوئین و میاندشت، سمیرم، 
فریدونشــهر،  شــهرضا،  فریــدن،  شاهین شــهر، 
نائیــن و نطنــز از جملــه شــهرهای قرمــز پررنــگ 
هســتند و این به معنی شــرایط حادتر آنها نســبت 
به دیگر شهرستان هاســت.وی با ابراز نارضایتی از 

کرد: متأســفانه  روند اعمال محدودیت ها تصریح 
و  نیســت  خــوب  محدودیت هــا  رعایــت  وضــع 
مــا نتوانســتیم محدودیت هــا و طــرح هوشــمند 
مدیریــت کرونــا را بــه درســتی در اســتان اصفهان یا 
کنیــم و هنــوز هم  در دیگــر اســتان های کشــور اجــرا 
کــز آموزشــی و فعالیــت  کامــل مرا شــاهد تعطیلــی 
گروه هــای شــغلی ۲، ۳ و ۴ را نمی بینیــم  نداشــتن 
ــم  ــروه ۱ ه گ ــاغل  ــی از مش ــی برخ ــه حت ضمن اینک
کــه ضرورتــی ندارنــد می توانســتند در ایــن شــرایط 
بحرانــی تعطیــل باشــند، متأســفانه همکاری هــا و 

ــت. ــف اس ــدت ضعی ــه ش ــا ب ــت پروتکل ه رعای
به پایان آستانه تحمل سیستم درمانی 

می رسیم
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان در 
کســیژن و تجهیــزات در برخــی  کمبــود ا خصــوص 
بــه  توجــه  بــا  گفــت:  اســتان،  بیمارســتان های 
تعــداد تخت هــای موجــود فعــًا کمبــود خاصــی در 
بیمارســتان ها نداریــم امــا قطعــًا در حــال نزدیــک 
تأمیــن  تــوان  کــه  بــه شــرایطی هســتیم  شــدن 
بــه  و  داشــت  نخواهیــم  را  پرســنل  و  تجهیــزات 
ــی  ــتم درمان ــل سیس ــتانه تحم ــان آس ــه پای ــرور ب م
می رســیم هرچند امیــدوارم به آن مرحله نرســیم.

تأثیــر تعطیلــی دو هفتــه ای و  وی در خصــوص 
اجــرای طــرح محدودیت هوشــمند کرونا، تصریح 
ــدن  ــر ش ــمت بدت ــه س ــان ب ــدت زم ــن م ــرد: در ای ک
اوضــاع پیــش رفتیــم و محدودیت هــای اجرا شــده 
گذشــته هیــچ تغییــر مثبتــی روی  در دو هفتــه 
شــرایط بســتری اعــم از تعداد مبتایــان و وضعیت 
بهبــود  لحــاظ  بــه  شهرســتان ها  رنگ بنــدی 

نداشــته اســت.

 سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پاسخ داد:

کنیم؟ کسن ثبت نام  چه زمانی و چگونه در »سامانه سیب« برای تزریق وا
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21  آوریل    2۰21 ۵رفهنگ

خبرربخ

فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه پاســداران انقــاب 
عرصــه  و  حجــازی  شــهید  راه   : اســامی گفت 
کــه  مقاومــت همچنــان اســتمرار دارد و مســیری 
میــدان مقاومــت  در  ســردار شــهید ســلیمانی 
کردنــد  گســترش داد و شــهید حجــازی آن را طــی 
تشــکیل حکومــت  تــا  و  در منطقــه  همچنــان 
جهانــی امــام زمــان )عــج( ادامــه خواهــد داشــت. 
اســماعیل قاآنــی در آییــن تشــییع شــهید ســردار 
ســید محمــد حجــازی در گلزار شــهدای اصفهان 
کــه بــا حضور شــخصیت های سیاســی، لشــکری، 
خانواده هــای  نهادهــا،  مســووالن  کشــوری، 
ــزود:  ــد، اف ــزار ش ــردم برگ ــار م ــهدا و اقش ــم ش معظ
لبنــان  تــا  از ایــران  مقاومــت  جبهه هــای  امــروز 
ســوریه، فلســطین و یمــن و فرزنــدان مقاومت که 
از ایــن مکتــب درس گرفته انــد یــک اقدام اساســی 
در مقابــل رژیــم صهیونیســتی دارند، ایــن مســیر 
مقاومــت تــا رســیدن بــه حکومــت امــام زمــان 

)عــج( ادامــه خواهــد یافــت.
کجــا نیــاز  وی اظهارداشــت :در دفــاع مقــدس هــر 
بــود در مناطــق ماموریتــی از پایــگاه منتظــران 
فلــک  بــه  ســر  کوه هــای  تــا  اهــواز  در  شــهادت 
ــان های  ــدس انس ــرارگاه ق ــتان و ق کردس ــیده  کش
کــه یکــی از آنهــا شــهید  نمونــه ای حضــور داشــتند 

حجــازی بــود.
کــه  گفتــه ســردار قاآنی ایــن مســیری اســت  بــه 
خداونــد وعــده بــه پیــروزی داده و بــا صابــت و 

کــه  موفقیــت بــه جلــو خواهــد رفــت و تنهــا جایــی 
کــه حکومــت جهانــی امــام زمــان  توقــف می کنــد 

تشــکیل شــود.
فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه پاســداران انقــاب 
کــه هــر جــا نیــاز بــود اصفهــان  اســامی با بیان ایــن 
جلــودار و شــهید حجــازی در ایــن مصــاف پیشــتاز 
کــرد : شــهید حجــازی بســیج را بــه   بــود، تصریــح 
کــرد و  عنــوان پشــتوانه انقــاب اســامی هدایت 
در ایــن دوره آخــر خــدا بــه او توفیــق داد در عرصــه 
کنــد و حضــور او  مقاومــت بیــن الملــل خدمــت 

اثرگــذار بــود.
وی یــادآور شــد : وقتــی رهبــران جهــادی منطقــه 
ــا هنیــه و  مطلــع شــدند از سیدحســن نصــراهلل ت
کتبــی یــا شــفاهی  همــه رهبــران جهــادی یــا پیــام 
داشــتند و عــرض تســلیت بــه رهبر معظــم انقاب 

و مردم ایــران داشــتند.
انقــاب  معظــم  رهبــر  پیــام  کــرد:  بیــان  قاآنــی 
بــه عنــوان  تــا روز آخــر  کــه  برای ایــن شــهیدی 
بــود، پیامی سرشــار از  تفســیر عملــی مقاومــت 
که ایــن  محبــت بــود و بایــد توجــه داشــته باشــیم 
پیــام، بیــان نماینــده امــام زمــان عــج روی زمیــن 

اســت.
وی ادامــه داد : رهبــر معظــم انقــاب اســامی  در 
ــد او عمــری  توصیفــی از شــهید حجــازی فرمودن
ســرا پــا مجاهــد و فکــری پویــا داشــت و بــا دلــی 
سرشــار از ایمــان راســتین و نیرویــی در خدمــت 
و  بــزرگ  مســولیتهای  در  کــه  انقــاب  و  اســام 

کــرده و در همــه ســربلند و موفــق  اثرگــذار خدمــت 
بــوده اســت.

فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه پاســداران انقــاب 
اســامی گفت : این  ســرمایه های این شــهید عالی 
ــرور  ــهید پ ــردم ش ــزرگ م ــرمایه ب ــت و س ــام اس مق
کــه تربیــت  اصفهــان نیــز اســت، این ســرزمینی 
کســانی  ک و  می کنــد انســان های خالــص و پــا
کــه آمادگــی دارنــد بــرای دفــاع از اســام و تشــییع 
و محصــول آن انســان متخلــق و با ایمــان و دارای 
که در خدمت برجســته هســتند. نورانیت وجود 

شــرایط  کاش  : ای  کــرد  تصریــح  قاآنــی  ســردار 
عیــان  تــا  نبــود  بهداشــتی  محدودیت هــای 
می شــد تــا همــه مــردم وفــادار اصفهــان در ایــن 

کننــد. شــرکت  مراســم 
کــه ســردار  کــرد : بــه علمــا و بــزرگان  وی اضافــه 
صفــوی و ســردار ســامی الزم بــود عــرض ارادت 
کــه راه شــهید حجــازی در  کنــم و مهــم تر ایــن 
خواهــد  اســتمرار   همچنــان  مقاومــت  عرصــه 
گرانقــدر ســردار حجــازی  پــس  داشــت. شــهید 
از دفــاع مقــدس در ســپاه و بســیج و نیــز ســتاد 
کل نیروهــای مســلح مســئولیت های خطیــر و 
کــه از جملــه آنهــا می تــوان  مهمی عهــده دار شــد 
بــه فرماندهــی نیــروی مقاومــت بســیج بــه مــدت 
۱۰ ســال، ریاســت ستاد مشــترک سپاه، جانشین 
کل ســپاه و معاونــت آمــاد، پشــتیبانی و  فرمانــده 
تحقیقــات صنعتــی ســتادکل نیروهــای مســلح 

کــرد. اشــاره 
مدتــی  خــود  کارنامــه  در  کــه  حجــازی  ســردار 
مســئولیت سپاه در لبنان را داشــت در سال های 
اخیــر تجــارب ارزنــده خــود را بــرای یــاری بخشــی 
کمــک بــه جبهــه مقاومــت  بــه مدافعیــن حــرم و 
ــم  ــش و تروریس ــا داع ــه ب ــه مقابل ــامی در عرص اس
گرفــت و پــس از شــهادت ســردار  کار  تکفیــری بــه 
ســلیمانی  قاســم  حــاج  پاســدار  ســپهبد  دلهــا 
بــه پیشــنهاد ســردار پاســدار اســماعیل قاآنــی 
فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه، بــا حکــم ســردار 
کل  سرلشــکر پاســدار حســین ســامی فرمانده 
ســپاه، بــه ســمت جانشــینی فرماندهی ایــن نیــرو 
 منصــوب و خدمــات ارزنــده ای از خــود بــه یــادگار 

گذارد.
ــاوه  ــدس ع ــاع مق ــان در دوران دف ــتان اصفه اس
ــر ۵۰ هــزار جانبــاز، ســه هــزار و ۵۰۰ آزاده و یکهــزار  ب
مفقوداالثــر، ۲۳ هــزار و ۵۰۰ شــهید تقدیــم انقاب 

اســامی کرده اســت.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اصفهان:

راه جبهه مقاومت ادامه دارد

گهی از صفحه ۴ ادامه آ
کاســه 2۶1۳ آقــای / خانــم مریــم  ۳2( رای شــماره ۴8۳۶ مــورخ 1۳99/12/17 بــه شــماره 
کدملــی 11۴۰۶89۳12 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد  شــاهین بــه شناســنامه شــماره ۳91۰ 
ابوالقاســم نســبت بــه 1.۵ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 191.98 
ک شــماره 1۵۰۰ فرعــی از 72 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت  ــع پــا مترمرب
ملــک خمینــی شــهر شــامل  ســند ۴۶1۵۶ مــورخ ۶7/11/۰9 دفتــر ۵9 و ماحظــه نقشــه 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  ملــک و 
کاســه 2۴71 آقــای / خانــم صدیقــه  ۳۳( رای شــماره ۰1۵۴ مــورخ 1۴۰۰/۰1/1۵ بــه شــماره 
کدملــی 11۴۰9۰۶۶۵8 صــادره فرزنــد  ســعیدی ورنوســفادرانی بــه شناســنامه شــماره ۴۴۶ 
ک شــماره  عبــاس نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب  خانــه  بــه مســاحت ۳۶1.۳۰ مترمربــع پــا
197 فرعــی از 12۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل 
مــع الواســطه از مالکیــت حســن روح الهــی و عباســعلی روح الهــی و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش 
ــم اداره  ــای / خان کاســه 1۰99 آق ــه شــماره  ۳۴( رای شــماره ۳97۴ مــورخ 1۳99/11/28 ب
اوقاف خمینی شــهر به شناســنامه شــماره کدملی 1۴۰۰۰۶8۰۴۶۴ صادره فرزند نســبت به 
ک شــماره 181 فرعــی از 1۰۵ اصلی  ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۶۴.22 مترمربــع پا
واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل طــی دادنامــه از دادگاه و 

گــزارش کارشــناس ماحظه و محــرز گردیده اســت. ماحظــه نقشــه ملــک و 
ــم اداره  کاســه 1۰98 آقــای / خان ــه شــماره  ۳۵( رای شــماره ۳97۶ مــورخ 1۳99/11/28 ب
اوقاف خمینی شــهر به شناســنامه شــماره کدملی 1۴۰۰۰۶8۰۴۶۴ صادره فرزند نســبت به 
ک شــماره 181 فرعــی از 1۰۵ اصلی  ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 11۳.2۴ مترمربــع پــا
واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینی شــهر شــامل  طــی دادنامــه دادگاه  و 

ماحظــه نقشــه ملــک و گــزارش کارشــناس ماحظــه و محــرز گردیده اســت.
۳۶( رای شــماره ۳978 مورخ 1۳99/11/28 به شــماره کاســه 11۰2 آقای / خانم اداره اوقاف 
و امورخیریــه شهرســتان خمینی شــهر به شناســنامه شــماره کدملــی 1۴۰۰۰۶8۰۴۶۴ صــادره 
ک شــماره 181  فرزنــد نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 179.۴8 مترمربــع پــا
فرعــی از 1۰۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل طــی 
دادنامــه دادگاه و ماحظــه نقشــه ملــک و گــزارش کارشــناس ماحظه و محرز گردیده اســت.

کاســه 11۰۰ آقــای / خانــم اداره  ۳7( رای شــماره ۳972 مــورخ 1۳99/11/28 بــه شــماره 
اوقاف خمینی شــهر به شناســنامه شــماره کدملی 1۴۰۰۰۶8۰۴۶۴ صادره فرزند نســبت به 
ک شــماره 181 فرعــی از 1۰۵ اصلــی  ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 2۰1.۰9 مترمربــع پــا
واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل طــی دادنامــه دادگاه  و 

گــزارش کارشــناس ماحظــه و محــرز گردیــده اســت. ماحظــه نقشــه ملــک و 
کاســه 11۰1 آقــای / خانــم اداره  ۳8( رای شــماره ۳97۰ مــورخ 1۳99/11/28 بــه شــماره 
اوقاف خمینی شــهر به شناســنامه شــماره کدملی 1۴۰۰۰۶8۰۴۶۴ صادره فرزند نســبت به 
ک شــماره 181 فرعــی از 1۰۵ اصلی  ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 199.9۳ مترمربع پــا
واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل طــی دادنامــه دادگاه  و 
کارشــناس شــامل طــی دادنامــه دادگاه و ماحظــه نقشــه  گــزارش  ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  ملــک و 
کاســه ۰1۴2 آقــای / خانــم ســید  ۳9( رای شــماره ۵۴22 مــورخ 1۳99/11/2۳ بــه شــماره 
ســلطان محمد موســوی صدر به شناســنامه شــماره 11۰9 کدملی ۵۵۵877۶۴12 صادره 
فرزنــد ســیدجان محمــد نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب خانــه و مغــازه متصلــه بــه مســاحت 
ک شــماره 81۶ فرعــی از 99 اصلــی واقــع در جــوی اباد بخش1۴ اصفهان   118.۶ مترمربــع پــا
حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ســند 21۵8۵ مــورخ 9۶/۰۶/28 دفتــر ۳۰۰ و 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  ماحظــه نقشــه ملــک و 
۴۰( رای شــماره ۰1۳1 مــورخ 1۴۰۰/۰1/1۴ بــه شــماره کاســه 181۶ آقــای / خانــم رمضانعلــی 
ــی  ــد قدمعل ــادره فرزن ــی 11۴۰1۴۳12۳ ص کدمل ــماره 1۴۴۳7  ــنامه ش ــه شناس ــک زاده ب مل
ک شــماره ۶ فرعــی از  نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب ویــا بــه مســاحت ۴7۴1.22 مترمربــع پــا
1۰۴ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل مــع الواســطه 
از عبــداهلل صالحــی و اســداهلل حــاج باقــری و رضاقلــی براتــی و نادعلــی حاجیــان و ماحظــه 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  نقشــه ملــک و 

۴1( رای شــماره ۰129 مــورخ 1۴۰۰/۰1/1۴ بــه شــماره کاســه 18۰۶ آقــای / خانــم رمضانعلــی 
ملک زاده به شناسنامه شماره 1۴۴۳7 کدملی 11۴۰1۴۳12۳ صادره فرزند قدمعلی نسبت 
ک شــماره 1187 فرعی از 1۰۴ اصلی  به ۶ دانگ یکباب باغ به مســاحت278۵.11 مترمربع پا
واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل مــع الواســطه از حبیــب اهلل 

عموشــاهی و ماحظــه نقشــه ملــک و گزارش کارشــناس ماحظه و محــرز گردیده اســت.
۴2( رای شــماره ۰1۳۰ مــورخ 1۴۰۰/۰1/1۴ بــه شــماره کاســه 18۰7 آقــای / خانــم رمضانعلــی 
ــی  ــد قدمعل ــادره فرزن ــی 11۴۰1۴۳12۳ ص کدمل ــماره 1۴۴۳7  ــنامه ش ــه شناس ــک زاده ب مل
ک شــماره ۳1۶ فرعــی  نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب بــاغ بــه مســاحت 1179.۵8 مترمربــع پــا
از 1۰9 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند ۴79۳۵ 
کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  مــورخ 8۳/۰9/۰۵ دفتــر ۴۶ و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت.
کاســه 27۳۶ آقــای / خانــم ایــوب  ۴۳( رای شــماره 1۳۴ ۰ مــورخ 1۴۰۰/۰1/1۴ بــه شــماره 
ملــک زاده بــه شناســنامه شــماره ۵۴۰ کدملــی 11۴1۰۰۶9۴۴ صــادره فرزنــد فــرج اهلل نســبت 
ک شــماره 8۶ و ۵97  بــه ۶ دانــگ یکبــاب ســنگبری بــه مســاحت 2۶28.۰۵ مترمربــع پــا
فرعــی از 118 و 17۳ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل 
ــناس  کارش ــزارش  گ ــک و  ــه مل ــه نقش ــلطانی و ماحظ ــی س ــت طوب ــطه از مالکی ــع الواس م

گردیــده اســت. ماحظــه و محــرز 
کاســه 2۴8۰ آقای / خانم فرزانه علی  ۴۴( رای شــماره ۰1۵۰ مورخ 1۴۰۰/۰1/1۴ به شــماره 
کدملــی 11۴۰178۶۰1 صــادره فرزنــد  اصغــری ورنوســفادرانی بــه شناســنامه شــماره 179۰۶ 
ک شــماره ۴۳7  محمــد نســبت بــه ۶ دانــگ یکباب بــاغ بــه مســاحت 2۰1۶/1۴ مترمربع پا
فرعــی از 119 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل مــع 
کارشناس  گزارش  الواسطه از صفحه 1۶۴ دفتر 188 مجید توکلی و ماحظه نقشه ملک و 

گردیده اســت. ماحظــه و محــرز 
۴۵( رای شــماره ۰1۳2 مــورخ 1۴۰۰/۰1/1۴ بــه شــماره کاســه 27۳۵  آقــای / خانــم فریــدون 
ملــک زاده ورنوســفادرانی بــه شناســنامه شــماره ۳۳8 کدملــی 11۴۰97982۵ صــادره فرزند 
ک  ــه  نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب ســنگبری  بــه مســاحت 2۶28.۰2 مترمربــع پــا فــرج ال
شــماره 8۶ و ۵97 فرعــی از 118 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی 
گــزارش کارشــناس  شــهر شــامل مــع الواســطه از طوبــی ســلطانی  و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. ماحظــه و محــرز 
خانــم   / آقــای   27۵۰ کاســه  شــماره  بــه   1۴۰۰/۰1/1۴ مــورخ   ۰1۳۶ شــماره  رای   )۴۶
مهرالسادات میردامادیان ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ۳27 کدملی 11۴1۰2۳۰8۳ 
صــادره فرزنــد ســیداحمد نســبت بــه ۶ دانگ یکباب انبار بــه مســاحت 1۴8۴.۴۶ مترمربع 
ک شــماره ۵97 فرعــی از 118 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی  پــا
شــهر شــامل مع الواســطه از فرج اهلل ملک زاده و ماحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس 

گردیــده اســت. ماحظــه و محــرز 
کاســه ۰۳19 آقــای / خانــم علــی  ۴7( رای شــماره ۳۳97 مــورخ 1۳99/۰۴/1۵ بــه شــماره 
ــد  کدملــی 11۴۰9۳۳۶81 صــادره خمینــی شــهر فرزن ــه شناســنامه شــماره 1۶7  داورپنــاه ب
محمــد نســبت بــه 2 دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یکبــاب خانــه  بــه اســتثنای بهــای 
ک شــماره 2۳۰ فرعــی از 12۰ اصلــی واقــع در   ثمنیــه اعیانــی بــه مســاحت 21۰.۶ مترمربــع پــا
ورنوســفادران  بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ثبــت در صفحــه ۳7۰ دفتــر 
کارشناس ماحظه و محرز  گزارش  1۵۶ و صفحه ۳7۳ دفتر 1۵۶ و ماحظه نقشه ملک و 

گردیــده اســت.
کاســه ۰۵۵۴ آقــای / خانــم لیــا  ۴8( رای شــماره  ۴۰۵۳ مــورخ 1۳99/۰۴/2۴ بــه شــماره 
کدملــی 11۴22712۴2 صــادره فرزنــد  کاظمــی ورنوســفادرانی بــه شناســنامه شــماره ۴۳2۰ 
غامحســین نســبت بــه 2 دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب خانــه به اســتثنای بهای ثمنیه  
ک شــماره 2۳۰ فرعــی از12۰ اصلــی واقــع در اصفهان بخش  بــه مســاحت 21۰.۶ مترمربــع پــا
حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ثبــت در صفحــه ۳7۰ و ۳7۳ دفتــر 1۵۶ و ماحظــه 

گــزارش کارشــناس  ماحظــه و محــرز گردیــده اســت. نقشــه ملــک و 
کاســه ۰۳2۰ آقای / خانم صدیقه  ۴9( رای شــماره ۳۳98 مورخ 1۳99/۰۴/1۵ به شــماره 
کدملــی 11۴۰127۶۵9  شــماره 1289۴  شناســنامه  بــه  ورنوســفادرانی  حاجی هاشــمی 
صــادره خمینــی شــهر فرزنــد غامعلــی نســبت بــه 2 دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب خانــه 
ک شــماره2۳۰ فرعــی از  بــه اســتثنای بهــای ثمنیــه اعیانــی بــه مســاحت 21۰.۶ مترمربــع پــا
12۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 

گردیده  کارشناســماحظه و محرز  گزارش  ۳7۰ و ۳7۳ دفتر 1۵۶ و ماحظه نقشــه ملک و 
اســت.

کاســه 2۶78 آقــای / خانــم  بــه شــماره  ۵۰( رای شــماره ۵2۶۰ مــورخ 1۳99/12/2۴ 
کدملــی 11۴۰2۳۴۶۳2 صــادره  عبــاس خالوئــی خوزانــی بــه شناســنامه شــماره 2۴۳۰۳ 
ک  ــع پــا ــه مســاحت 2۳.1۵ مترمرب ــه ۶ دانــگ یکبــاب مغــازه ب ــد غامعلــی نســبت ب فرزن
شــماره ۶۳28 فرعــی از 72 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی 
گــزارش  شــهر شــامل ســند 8218۴ مــورخ 99/11/۰2 دفتــر 172 و ماحظــه نقشــه ملــک و 

ــده اســت. گردی کارشــناس ماحظــه و محــرز 
۵1( رای شــماره ۵2۶8 مــورخ 1۳99/12/2۴ بــه شــماره کاســه 2۶8۰ آقــای / خانــم عبــاس 
کدملــی 11۴۰2۳۴۶۳۳ صــادره فرزنــد غامعلــی  خالوئــی بــه شناســنامه شــماره 2۴۳۰۳ 
ک شــماره ۶۳28 فرعی  نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب مغازه به مســاحت 28.8۰ مترمربــع پا
از 72 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینی شــهر شــامل ســند 8218۴ 
کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  مــورخ 99/11/۰2 دفتــر 172 و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت.
۵2( رای شــماره ۵2۶۶ مورخ 1۳99/12/2۴ به شــماره کاســه 2۶79 آقای / خانم عباس 
کدملــی 11۴۰2۳۴۶۳۳ صــادره فرزنــد غامعلــی  خالوئــی بــه شناســنامه شــماره 2۴۳۰۳ 
ک شــماره ۶۳28  نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 2۵.72 مترمربــع پــا
فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 
گــزارش کارشــناس ماحظــه  8218۴ مــورخ 99/11/۰2 دفتــر 172 و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. و محــرز 
کاســه 2۶77 آقــای / خانــم  ۵۳( رای شــماره ۵2۶2 مــورخ 1۳99/12/2۴ بــه شــماره 
کدملــی 11۴۰2۳۴۶۳۳ صــادره  عبــاس خالوئــی خوزانــی بــه شناســنامه شــماره 2۴۳۰۳ 
ک  ــا ــع پ ــاحت 19.1۴ مترمرب ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــگ یکب ــه ۶ دان ــبت ب ــی نس ــد غامعل فرزن
شــماره ۶۳28 فرعــی از 72 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی 
گــزارش  شــهر شــامل  ســند 8218۴ مــورخ 99/11/۰2 دفتــر 172 و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز 
کاســه 2۶7۶ آقــای / خانــم  ۵۴( رای شــماره ۵2۶۴ مــورخ 1۳99/12/2۴ بــه شــماره 
کدملــی 11۴۰2۳۴۶۳۳ صــادره  عبــاس خالوئــی خوزانــی بــه شناســنامه شــماره 2۴۳۰۳ 
ک  ــع پــا ــه مســاحت 17.2۴ مترمرب ــه ۶ دانــگ یکبــاب مغــازه ب ــد غامعلــی نســبت ب فرزن
شــماره ۶۳28 فرعــی از 72 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی 
گــزارش  شــهر شــامل ســند 8218۴ مــورخ 99/11/۰2 دفتــر 172 و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز 
خانــم   / آقــای  کاســه 28۰8  شــماره  بــه  مــورخ 1۴۰۰/۰1/2۵  شــماره ۰۴7۵  رای   )۵۵
کدملــی 11۳۰11۴۳2۵  کوشــکی بــه شناســنامه شــماره 11۳۰11۴۳2۵  حمیدرضــا جالــی 
صــادره فرزنــد غامعلــی نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب بــاغ بــه مســاحت 1۰۴1.28 مترمربــع 
ک شــماره 11۵.1 و 11۶ فرعــی از 1۰8 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک  پــا
خمینــی شــهر شــامل ســند 18219 و ســند 12۴1۰ مــورخ 92/۰۶/۰۴ دفتــر ۳۰1 و ماحظــه 

گردیــده اســت.  کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  نقشــه ملــک و 
کاســه 2۶2۶ آقــای / خانــم حســن  ۵۶( رای شــماره ۰۳2۵ مــورخ 1۴۰۰/۰1/۳۰ بــه شــماره 
غفوری به شناســنامه شــماره 1۳۳21 کدملی 11۴۰1۳19۳1 صادره فرزند کاظم در قســمتی 
ک شــماره فرعــی 117 از اصلــی  از ششــدانگ یکبــاب بــاغ بــه مســاحت 19۴9.1۶ مترمربــع پــا
119 واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر مــع الواســطه از عباســعلی 
غفــوری طبــق ســند 2۶۵8۳ تاریــخ 7۶/1۰/۰۳ دفتــر ۴۶ و کاظم غفوری طبق حصر وراثت 

تأئیــد و رأی خــود را بــا حــدود ذیــل صادرمــی نمایــد
۵7( رای شــماره ۰۴88  مورخ 1۴۰۰/۰1/2۶  به شــماره کاســه  28۵۰  آقای / خانم مهدی 
خانیــان بــه شناســنامه شــماره 1199 کدملــی 129۰۴77۳۳7 صــادره فرزنــد فتح اله نســبت 
ک شــماره ۵۳ فرعــی از 1۰۴  بــه شــش دانــگ یکبــاب بــاغ  بــه مســاحت 1۳۰۶.2 مترمربــع پــا
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند ۶۰۰۴۳7۶۵ و 

گــزارش کارشــناس ماحضه و محــرز گردیده اســت. ماحظــه نقشــه ملــک و 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰2/۰1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰2/1۶
ک خمینی شهر نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و اما

112۵۳7۰ / م الف

گهی مزایده آ
ــی 1۶۰1  ــی فرع ک ثبت ــا ــگ پ ــش دان ــت ش ــه 99۰۰1۳8، تمام کاس ــی  ــده اجرای پرون
ــه  گرمســیر بخــش 17 ثبــت اصفهــان قطعــه 1 طبقــه همکــف متعلــق ب از ۵1 اصلــی 
کــه ســند مالکیــت آن در صفحــه 1۳9 دفتر28۰  کســار فرزنــد عبــاس  آقــای حســین خا
کســار  ک بــا شــماره ثبــت 221۶۶ و شــماره چاپــی 9۳97۶۴ بــه نــام حســین خا امــا
ــام  ــان ام ــا، خیاب ــتا، مهاب ــه آدرس: اردس ــت ب ــده اس ــادر ش ــت و ص ــاس ثب ــد عب فرزن
ک 21 بــا حــدود: شــماال: دیواریســت بطــول  خمینــی، خیابــان هشــت بهشــت، پــا
ــه عرصــه ملــک مجــاور شــماره 189 فرعــی  ــر و پنجــاه و پنــج ســانتیمتر ب ســیزده مت
کــه  قســمت چهــارم آن شــمالی، قســمت دوم آن جنوبــی  شــرقا: در پنــج قســمت،  
اســت. اول دیواریســت بطــول چهــار متــر  و چهــل ســانتیمتر بــه عرصــه ملــک مجــاور  
ــه  ــانتیمتر ب ــج س ــتاد و پن ــول هش ــت بط ــره اس ــوار و پنج ــی دوم دی ــماره 189 فرع ش
نورگیــر مشــاعی ســوم دیواریســت بطــول هفتــاد ســانتیمتر بــه نورگیــر مشــاعی چهارم 
دیواریســت بطــول هشــتاد و پنــج ســانتیمتر بــه نورگیــر مشــاعی پنجــم دیواریســت 
بطــول پنــج متــر و ســی ســانتیمتر بــه عرصــه ملــک مجــاور شــماره 189 فرعــی جنوبــا: 
کــه  قســمت دوم آن غربــی اســت. اول دیواریســت بطــول پنــج متــر  در پنــج قســمت  
و ســی و پنــج ســانتیمتر بــه عرصــه ملــک مجــاور شــماره 189 فرعــی دوم درب و دیــوار 
اســت بطــول دو متــر و نــود ســانتیمتر بــه نورگیــر مشــاعی ســوم دیــوار و پنجــره اســت 
بطــول یــک متــر و هشــتاد ســانتیمتر بــه نورگیــر مشــاعی چهــارم درب و دیــوار اســت 
بطــول ســه متــر و شــصت ســانتیمتر بــه راه پلــه مشــاعی پنجــم دیواریســت بطــول دو 
متــر و هشــتاد ســانتیمتر بــه پارکینــگ قطعــه 1 غربــا: درب و دیــوار و پنجــره ای اســت 
بطــول هفــت متــر  و پنجــاه ســانتیمتر  بــه ایــوان. حقــوق ارتفاقــی: لــه و علیــه طبــق 
کارشــناس  گــزارش  قانــون تملــک آپارتمانهــا و آئیــن نامــه اجرائــی آن اســت و طبــق 
تاریــخ  در  همکــف  طبقــه  در  آپارتمــان  واحــد  یــک  بصــورت  فــوق  ک  رســمی پا
ــی 11۶.۵1  ــه مســاحت اعیان کار اخــذ نمــوده ب ــان  87/7/۴ از شــهرداری محــل پای
گــچ بدنــه  مترمربــع و دارای پله هــای ســنگی، نــرده فلــزی، درهــای چوبــی و انــدود 
کابینت MDF ، ســرویس بهداشــتی  گلوئــی ســقف، آشــپزخانه اوپن و  داخلــی و ابــزار 
پنجره هــای  ســرامیک،  کف هــا  ســقف،  تــا  شــده  کاشــی  آشــپزخانه  و  حمــام  و 
ــور از نورگیــر مشــاعی و پنجره هــای مشــرف  آلومینیــوم مشــرف بــه حیــاط، تامیــن ن
کولــر آبــی و باعنایــت بــه  گازی و آبگرمکــن، ســرمایش  گرمایــش بخــاری  بــه حیــاط، 
ــده و  گردی ــور  ــاعات منظ ــزء مش ــا ج ــر و پله ه ــاط و نورگی ــی حی ــس تفکیک صورتمجل
ــی  ــع جنوب ــنگ در ضل ــای س ــد. دارای نم ــد نمی باش ــن واح ــق به ای ــگ متعل پارکین
کــه درقبــال بدهــی خانــم شمســی خلیلیان  غربــی و حیــاط فــرش شــده بــا موزاییــک 
بازداشــت و ســاختمان فــوق بــا تمــام جزییــات و شــرایط منطقــه و عمــر ســاختمان 
گردیــده اســت.  و ســایر مــوارد موثــر در ارزیابــی بــه ارزش 292۶۴۳۵۰۰۰ ریــال ارزیابــی 
خ 1۴۰۰/2/1۵ در محــل اداره ثبــت  مزایــده از ســاعت 9 الــی 12 روز چهارشــنبه مــور
ک اردســتان انجــام می گــردد. مزایــده از مبلــغ پایه به شــرح فوق شــروع  اســناد و امــا
و بــه هرکــس خریــدار باشــد بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی فروختــه می شــود. الزم 
گاز اعــم از حــق انشــعاب  بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهی هــای مربــوط بــه آب، بــرق، 
کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز  ک و مصــرف درصورتــی  و یــا حــق اشــترا
بدهی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری وغیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم 
قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت. ضمــن آنکــه 
پــس از مزایــده درصــورت وجــود مــازا، وجــوه پرداختــی بابــت هزینه هــای فــوق از 
گهــی در یــک نوبــت  محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد می گــردد. ضمنا ایــن آ
ج و منتشــر می گــردد  خ 1۴۰۰/2/1 در در روزنامــه ســیمای شــهر چــاپ اصفهــان مــور
ــه روز بعــد موکــول می گــردد. توضیحــًا شــرکت در  و درصــورت تعطیلــی روز مزایــده ب
کارشناســی بــه حســاب ســپرده  مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از مبلــغ پایــه 
ثبــت و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی او در جلســه مزایــده اســت. برنــده مزایــده 
مکلــف اســت مابــه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ مزایــده 
کــه ظــرف مهلــت مقــرر، مانــده  بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد و درصورتــی 
فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد، مبلــغ مذکــور قابــل اســترداد نبــوده 
ــز خواهــد شــد. در ایــن صــورت عملیــات فــروش از درجــه  ــه واری ــه حســاب خزان و ب
ک شهرســتان  اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد می گــردد. اداره ثبــت اســناد و امــا
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مدیــر دفتــر تخصصی ســینما، با شــرح برنامه هایی 
کــه از ســوی این دفتــر بــه مناســبت هفتــه فرهنگــی 
اصفهــان تــدارک دیده شــده، خبــر داد کــه کمــک به 
ســاخت ۲۳ فیلم نیز، پیرو نشــر فراخوان حمایت از 

تولیــد فیلم قطعی شــده اســت.
مصطفــی حیــدری در گفت وگــو با ایســنا بــه فعالیت 
ســازمان  بــه  )وابســته  ســینما  تخصصــی  دفتــر 
فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهان( 
کــرد: بســتر  کرونایــی اشــاره و اظهــار  در ایــن روزهــای 
فعالیــت مــا فعــًا در ایــن دوران فضــای مجــازی 
اســت و تــا بهبود شــرایط، معرفــی کتاب های بــه روز 
کتابخانه اختصاصی سینما  ســینمایی موجود در 
ــی ای  ــای تخصص کارگاه ه ــی از  ــش بخش های و پخ
کرده ایــم، ادامــه  گذشــته برگــزار  کــه ســال های  را 

می دهیــم.
کــه »بودجــه در نظــر  وی در پاســخ به ایــن ســؤال 
گرفته شــده بــرای حمایــت از هنرمنــدان تئاتــر و 
کرونــا امســال بــه چــه شــکل  ســینما در دوران 
گفــت: از بودجــه تصویــب  هزینــه خواهــد شــد؟« 
شــده در ســال ۱۴۰۰ خبــری نــدارم، ولــی ســال 
ــود  گذشــته این حمایــت در بودجــه دیده شــده ب
کــه پیــرو آن فراخــوان حمایــت از تولیــد فیلــم را 
ــه  کردیــم و فعــًا امســال هــم هــدف مــا ب منتشــر 
 ۲۳ همــان  تولیــد  مراحــل  رســاندن  ســرانجام 
گــر اوضــاع  کــه پذیرفته شــده اند. ا فیلمی اســت 
خــوب باشــد، هم زمــان بــا روز ملی ســینما شــاهد 
رونمایــی برخــی از ایــن فیلم هــا خواهیــم بــود. در 
صــورت ابــاغ تصویــب بودجــه در ســال جدیــد 
و ســپردن مســئولیت آن بــه ســازمان فرهنگــی 
کــرد بــا الهــام از برخــی  اجتماعــی، تــاش خواهیــم 
گران بــه  کمــک ســینما تجربیــات دوره اول و بــا 
گام هایــی  مســتند  ســینمای  حــوزه  در  ویــژه 

برداریــم.
مدیــر دفتــر تخصصــی ســینما در اصفهــان یــادآور 
شــد: امســال قصــد داریــم بیشــتر بــه ســمت انجــام 
کارهــای مشــارکتی و حمایتی برویــم و برای نمونه با 
رســیدن به تفاهمی بین مجموعه های ســینمایی 
دولتــی و همچنیــن بخــش خصوصــی ماننــد حــوزه 
جوانــان  ســینمای  انجمــن  اصفهــان،  هنــری 
ــی  ــت های تخصص ــی نشس ــه برپای ــان و... ب اصفه
کوتــاه  و پخــش فیلــم مثــل نشســت پاتــوق فیلــم 

کنیــم. کمــک  اصفهــان 
کــه دفتــر تخصصــی  حیــدری، دربــاره برنامه هایــی 
ســینما بــرای هفته فرهنگی اصفهــان تــدارک دیده 
قــاب  مــا »اصفهــان در  اول  برنامــه  توضیــح داد: 

ــا  ــر اســاس آن، از روز ســوم ت کــه ب ــام دارد  ســینما« ن
نهــم اردیبهشــت ماه هفــت فیلمی کــه اصفهــان در 
کارکــرد و هویــت خــود را دارد و به مثابــه لوکیشــن  آن 
نیســت، در بســتر فضــای مجــازی بــه مخاطبــان 

ــم. ــی می کنی معرف
بــاد«،  »فــرش  »گاوخونــی«،  »رضــا«،  افــزود:  وی 
شــهر  در  »پرســه  مــن«،  »قبیلــه  شــعر«،  و  »نــان 
الجــوردی« و »نصــف جهــان« نام ایــن هفــت فیلــم 
گــر شــرایط اجــازه مــی داد، حتمــًا آن هــا  کــه ا اســت 
کارگردانــان آن نیــز  کــران می کردیــم و از حضــور  را ا
بهــره می بردیــم، امــا فعــًا در حــد معرفــی بــه آن 
می پردازیــم و بعدتــر، یــک بســته از تمام فیلم هایی 
نــام  بــا همیــن  کــه اصفهــان در آن حضــور دارد، 
»اصفهــان در قــاب ســینما« تهیــه و عرضــه خواهیم 

ــرد. ک
مدیــر دفتــر تخصصــی ســینما در اصفهــان بــا اشــاره 
گفــت:  بــه فعالیت های ایــن دفتــر در حــوزه نشــر 
کــه بــرای هفتــه فرهنگــی اصفهــان  برنامــه دیگــری 
در نظــر داریــم، هفتــم اردیبهشــت ماه، هم زمــان 
بــا زادروز زاون قوکاســیان اجــرا می شــود و شــامل 

ــینمایی اســت. ــاب س کت ــار  رونمایــی از چه
حیــدری، تازه های مکتوب دفتر تخصصی ســینما 
کتــاب »ســینماتوگراف ســه«  کــرد:  را چنیــن معرفــی 
بــا موضــوع ســینمای مســتند و »ســینماتوگراف 
کــودک و نوجــوان  بــا موضــوع ســینمای  چهــار« 
کــه توســط جمعــی از نویســندگان نوشته شــده و 
کتــاب  کــدام حــاوی حــدود ســی مقالــه اســت،  هــر 
کــه  کوشــش حامــد قصــری  »ســینما هشــت« بــه 
اصفهــان  آزاد  گران  ســینما بــا  گفتگــو  شــامل ۲۱ 
ــی محســوب می شــود  ــرای اقدامات ــی ب اســت و پازل
کــه پیش تــر بــرای ســینمای آزاد اصفهــان انجــام 
کتــاب »تاریــخ ســینما از مــا  داده ایــم، همچنیــن، 
شــروع نمی شــود« کــه مجموعه گفتگوهــا، مقاالت 
و یادداشــت های منتشــر نشــدۀ زاون قوکاســیان در 
گذشــته  آثــار مکتــوب چــاپ شــدۀ او طــی ۵۰ ســال 
بــه انتخــاب بنــده و حامــد قصــری اســت، آثــاری 
کــه روز هفتــم اردیبهشــت ماه از آن رونمایــی  اســت 

ــرد. ک خواهیــم 
در  دفتــر  قبلی ایــن  محصــوالت  از  داد:  خبــر  وی 
ــان«  ــت اصفه ــه روای ــینما ب ــاب »س کت ــر،  ــوزه نش ح
و »ســینماتوگراف دو« بــه چــاپ دوم رســید و ایــن 
کــه با ایجــاد تغییــر در سیســتم  تجربــه نشــان داد 
توزیــع آثــار مکتــوب، می توانیــم بــا خیلــی از آثــار 
ســینمایی تولیــد شــده در تهــران در حــد بضاعــت و 

کنیــم. توانمــان رقابــت 

گنبــد مســاجد شــیخ لطــف اهلل،  عملیــات مرمــت 
همچنیــن  چهاربــاغ،  مدرســه  و  عباســی  جامــع 
تزئینــات ســقف چهلســتون، چهــار پروژه شــاخصی 
کــه به گفتــه مدیرکل میراث فرهنگی اســتان  اســت 
ــرار  کل ق کار ایــن اداره  اصفهــان، امســال در دســتور 

دارد.
گنبــد  گفــت: مرمــت  فریــدون اللهیــاری به ایســنا 
مســجد جامــع عباســی یــا مســجد امــام )ره( حــدودًا 
اخیــر  ســال های  در  و  شروع شــده   ۱۳۹۰ ســال  از 
ــت  ــدون محدودی ــم ب ــه بتوانی ک ــود  ــن ب ــعی ما ای س

مالی ایــن پــروژه را پیــش ببریــم.
کــه بنــده مدیریــت میــراث  وی توضیــح داد: زمانــی 
فرهنگــی اســتان اصفهان را بر عهــده گرفتم، مرمت 
گنبد ایــن مســجد در دســتور  ۱۳ تــرک از ۱۶ تــرک 
گرفــت و در حــال حاضــر نیــز مرمــت دو تــرک  کار قــرار 
کــه پیشــرفت خوبــی داشــته  نهایــی شروع شــده 
گردشــگری و  اســت. مدیــرکل میــراث فرهنگــی، 
صنایع دســتی اســتان اصفهــان ابــراز امیــدواری کرد 
کــه تــا پایــان ســال مالــی، یعنــی تیــر یــا نهایتــًا مــرداد 
گنبــد مســجد  مــاه، فــاز نهایــی عملیــات مرمــت 
جامــع عباســی به اتمام برســد و بتوانیــم آن را بدون 

داربســت ببینیــم.
گنبد مســجد شــیخ لطف اهلل چه خبر؟«  »از مرمت 
گفــت: مرمــت  اللهیــاری، در پاســخ به ایــن ســؤال 
کار  گنبــد نیــز در دســتور  ــرک بعدی ایــن  ســه نیــم ت
ــر قبلــی ادامــه  ــا همــان مرمت گ کار را ب گرفتــه و  ــرار  ق

خواهیــم داد.
وی در ادامــه، دربــاره وضعیت مرمت گنبد مدرســه 
ــان  ــه پای ــد ب گنب ــن  ــرد: مرمت ای ک ــار  ــاغ، اظه چهارب
رســیده، امــا بــه دلیــل اشــکاالتی کــه در مرمت قبلی 
دو تــرک از آن وجــود داشــت، تصمیــم گرفتیم که آن 
کنون در حال گرفتن پیمانکار  را هم اصاح کنیم و ا

گردشــگری و  هســتیم. مدیــرکل میــراث فرهنگــی، 
صنایع دســتی اســتان اصفهان افزود: بــا اصاح این 
گنبــد مدرســه چهاربــاغ نیــز  دو تــرک، داربســت های 
برچیده خواهد شــد. اللهیاری از آغاز مرحله ششــم 
عملیــات آسیب شناســی و مرمت ایــوان ســتون دار 
ــر داد و  ــز خب ــتون نی کاخ چهلس ــی  ــه جهان مجموع
گفت: ایــن عملیات مرمتی شــامل آسیب شناســی، 
مرمت و موزون ســازی رنگی ســقف ایوان ســتون دار 
کاخ چهلســتون می شــود و وســعتی بیــش از ۱۱۰ 
کــه بــا توجــه بــه برنامه ریزی هــای  مترمربــع دارد 
انجام شــده، در مدت زمــان چهــار مــاه بــه پایــان 

خواهــد رســید.
کــه در حــال حاضــر، بیــش از ۱۰۰  وی یــادآور شــد 
پروژه مرمتی توســط این اداره کل در ســطح اســتان 
کــه چهــار مــورد یــاد شــده، از  در حــال انجــام اســت 
شــاخص ترین آن هــا بــه شــمار مــی رود. مدیــرکل 
صنایع دســتی  و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث 
ــا  ــه »آی ک ــؤال  ــخ به ایــن س ــان، در پاس ــتان اصفه اس
اصفهــان  در  انجام شــده  مرمت هــای  نقــد  بــرای 
در  مرمــت  نقــد  کنگــره  ســیاق  بــه  کنگــره ای 
گذشــته های دور برگــزار خواهــد شــد یا خیــر؟« اظهار 
کــه  کنگــره معمــاری را  کــرد: حــدود ســه ســال پیــش 
در برپایــی آن مدت هــا وقفه ایجادشــده بــود، برگــزار 
کنگــره نشســت های مســتقلی نیــز  کردیــم و در ایــن 
برپــا شــد کــه نقــد پروژه هــای مرمتــی را در دســتور کار 
کرونــا مانــع ادامــه راه شــد و امیدواریــم  داشــت، امــا 
کــه بــا بهبــود شــرایط، دوبــاره شــاهد برگزاری ایــن 
ــای  ــه پروژه ه ک ــت  ــرار اس ــه، ق گرچ ــیم. ا ــره باش کنگ
مرمتــی و انــواع الگوهــای مرمــت در فضــای مجــازی 
ــاره  ــر صاحب نظــران دراین ب گ ــا ا نیــز معرفــی شــود ت
ــرای  ــه نظــر ب نقــد و دیدگاهــی داشــتند، امــکان ارائ

آن هــا فراهــم باشــد.

نگاهی به پروژه های شاخص مرمتی اصفهان در سال ۱۴۰۰؛ تازه های سینمایی در اصفهان

کاخ گنبد تا  مرمت های  اصفهان؛ از 
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ســرمربی تیم فوتســال گیتی پسند اصفهان گفت: 
کاله  ــودم  ــر خ ــماره ۴۵ س ــن ش ــیدن پیراه ــا پوش ب

گذاشــتم. شــرعی 
وضعیــت  آخریــن  دربــاره  شمســایی  وحیــد 
کرونــا  جســمانی خــود پــس از ابتــال بــه ویــروس 
اظهــار داشــت:  در مــاه میهمانــی خــدا هســتیم و 
امیــدوارم نمــاز و روزه مردم ایــران قبــول باشــد. خدا 
کــه حــال مــن هــم  را صدهــزار مرتبــه شــکر می کنــم 
خــوب اســت. البتــه بــه عنــوان یــک بــردار کوچک تر 
ــه ای  ــژه ورزشــکاران حرف ــه وی ــه همــه دوســتان ب ب
رخ  کرونــا  از  پــس  زیــادی  اتفاق هــای  می گویــم 

می دهــد. 
کنــار بگذاریــد، امــا از  وی افــزود: مصدومیت هــا را 
همــه دوســتان ورزشــکار می خواهــم پــس از ابتال به 
کــی برای  کرونــا بــا توجــه به اینکــه اتفاق های خطرنا
قلــب رخ می دهــد حتمــا یــک تســت قلــب بدهند. 
کرونــای خــودم تمــام شــد ،8 9 روز خیلــی  وقتــی 
گیتی پســند  ســخت داشــتم. در آن زمــان باشــگاه 
تمــام بازیکنــان کرونایی و خــود مرا مجبور کرد یک 

کــوی قلــب بگیریــم. نــوار یــا ا
کــرد:  گیتی پســند عنــوان  ســرمربی تیــم فوتســال 
کرونــا پمپــاژ قلــب مــن خیلــی پاییــن آمــده  پــس از 
بــود امــا هــر چــه زمــان گذشــت شــرایطم بهتــر شــد. 
کــه شــرایط خوبــی  االن هــم خــدا را شــکر می کنــم 

دارم.
شمســایی دربــاره بازگشــت رؤیایــی خــود بــه زمیــن 
بــه عنــوان بازیکــن توضیــح داد: تقریبــا پــس از ســه 
به ایــن  اصــال  مــدت  در ایــن  کــردم.  بــازی  ســال 
موضــوع فکــر نمی کــردم امــا تمرینــات فشــرده ای 
کنیــد امــا بــازی  انجــام دادم. البتــه هــر چــه تمریــن 
انجــام ندهیــد اثــری نــدارد. ریســک خیلــی بزرگــی 
گرفتــم بــه زمیــن  کــردم زیــرا در مســابقه ای تصمیــم 
گــر بــه هــدف  کــه فقــط یــک تیــر داشــتم و ا بــروم 
گیتی پســند آســیب زیــادی  نمی خــورد، مجموعــه 

می دیــد.
وی افزود: 22، 2۳ ســال اســت در خدمت فوتســال 
باشــگاه  بــرای  امســال  کــه  اتفاقــی  امــا  هســتم 
گیتی پســند رخ داد عجیــب و غریــب بــود. چهــار 
کردنــد. جعفــری را  ــاره  بازیکــن مــا ربــاط صلیبــی پ
بــه دلیــل بســته بــودن ســه رگ قلبــش از دســت 

کیفیت خــود را  دادیــم. یــک بازیکــن ملی پــوش و با
کنار گذاشــتم. 9 بازیکن  بــه دلیــل موارد انضباطــی 
کرونایــی داشــتم و 2 نفــر از آنهــا را از دســت دادیــم. 
کــرد:  گیتی پســند تصریــح  ســرمربی تیــم فوتســال 
کــردن بــه تیم ایــن  کمــک  مجبــور شــدم بــه خاطــر 
ریســک را انجــام بدهم.بــه همیــن دلیــل تفألــی بــه 
کتــاب مقــدس بــرای مــن خــوب  قــرآن زده و ایــن 
بــاز شــد. حتــی تــا آخریــن لحظــه هم ایــن موضــوع 
کار مــن  کســی نگفتــم زیــرا ســورپرایز داشــتم.  را بــه 
می توانســت دو طرفــه باشــد یــا از ایــن  طــرف بیفتــم 

ــا از آن طــرف. ی
شمســایی دربــاره برتــری پــرگل گیتی پســند مقابل 
مــس ســونگون توضیــح داد: نقشــی در ایــن بــرد 
تیــم  بــه  شــوک  می خواســتم  فقــط  و  نداشــتم 
ــل علی اصغــر  ــند مث گیتی پس ــم  ــزرگان تی ــم. ب بده
حســن زاده، محمدرضــا سنگ ســفیدی، جوان ها 
کردنــد و از همــه  کار  و دروازه بــان تیــم فوق العــاده 

کردنــد.  کمــک  کــه بــه مــن  آنهــا ممنــون هســتم 
شــماره  پیراهــن  پوشــیدن  دلیــل  بــاره  در  وی 
کــه بــه عنــوان یک ایرانــی  گفــت: حتــی زمانــی   ۴۵
کاپیتــان منتخــب جهــان شــدم پیراهــن شــماره 9 
کــردم. امســال دوســت داشــتم این پیراهــن  را تــن 
ــن  گرد چندی ــا ــه ش ک ــم  ــی بده ــعید عباس ــه س را ب
کــرده امــا نبایــد  کار  ســاله ام اســت. وی فوق العــاده 
نمی خواســت  مســابقه  در ایــن  بخــورد.  چشــم 
گفتــم بپــوش و  پیراهــن شــماره 9 را بپوشــد ولــی 
گلهــا را  گل شــو. بیشــترین  با ایــن پیراهــن آقــای 

گیتی پســند زده اســت.  بــرای 
کنــم، ســر  وی ادامــه داد: وقتــی قــرار شــد بــازی 
گذاشــتم. )بــا خنــده( جمــع  کاله شــرعی  خــودم 

چهــار و پنــج 9 می شــود و از طرفــی ۴۵ ســالگی 
ســلگی   ۴۶ وارد  و  شــده  تمــام  تــازه  مــن 

شــده ام. بــه همیــن دالیــل دوســت دارم 
کنــم. با ایــن شــماره پیراهــن بــازی 

کاپیتانی پس  وی دربــاره نبســتن بازوبند 
از ورود بــه زمیــن توضیــح داد: ســالها بــا 

کــرده  افتخــار پیراهــن مقــدس تیــم ملــی را تــن 
و بازوبند این تیم در دســتانم بود. با افتخار ســالها 
کاپیتــان بــودم  در باشــگاه های مختلــف جهــان 
اما ایــن بازوبنــد بــرای مــن یــک تکــه پارچــه اســت. 
بــرای مــن ارزشــمند بــود بــه علی اصغــر حســن زاده 

کــه کاپیتــان گیتی پســند و کاپیتــان فعلیتیــم ملی 
بــه  اســت احتــرام بگذاریــم. می خواســتم وی را 
عنــوان فرمانــده جلــو بفرســتم و خــودم پشــت ســر 

بچه هــا و مواظــب تیــم باشــم.
شمســایی دربــاره واریــز پــاداش بازیکنــان تیــم ملی 
فوتســال بانــوان پــس از ســه ســال تأخیــر عنــوان 
و  بــودم  فوتســال  فنــی  کمیتــه  در  کــرد: دوره ای 
کــردم زیرا  همیشــه بــرای زحمــت بانــوان مصاحبــه 
کار بزرگــی را بــا کســب قهرمانــی آســیا انجــام دادنــد. 
پــس از مســابقه بــا مــس ســونگون مصاحبــه ای 
کــه یکــی دو نفــر از بچه هــای تیــم ملــی  انجــام دادم 
کنــش نشــان دادنــد. فکــر می کنــم آنهــا  بانــوان وا
گفتــم  حــرف مــرا متوجــه نشــدند. در آن مصاحبــه 

و  بــزرگ  ارزش هــای  نمی تــوان  هیچــگاه 
کــه در بدتریــن  زحمــات بانــوان را 

کمتریــن امکانــات   شــرایط و بــا 
ــده  ــدند، نادی ــیا ش ــان آس قهرم

ــت. گرف
روزهــای  در  کــرد:  اضافــه  وی 
واریز ایــن  از  پــس  ابتدایــی 
شــد  مصاحبه هایــی  پــاداش 

کــم  مبنــی بر اینکــه چــرا مالیــات 
حرفهــا  جای ایــن  بــه  شــده. 

به ایــن موضــوع توجــه کنیــد ســه ســال این مبلــغ را 
ندادنــد امــا یــک گروه آمدنــد و پــس از ۵۰ روز پاداش 
بانــوان را پرداخــت کردنــد. بــه جای ناراحتــی از این 
کنیــد تا ایــن راه ادامــه یابــد و دیدگاه هــا  افــراد تشــکر 

ــود.  ــر ش ــائل بهت ــه مس ــبت ب نس
ــح  ــال ایران تصری ــی فوتس ــم مل ــبق تی ــان اس کاپیت
گــروه  کوچکــی از فوتســال از  کــرد: بــه عنــوان عضــو 
ــوان  ــه بان جدیــد فدراســیون بــه دلیــل رســیدگی ب
تشــکر می کنــم. مــا در ایــن کشــور زندگــی می کنیم و 
همــه می دانیــم 22 میلیــون تومــان امســال بــا ســه 
ســال قبــل خیلــی فــرق دارد امــا چــرا ســه ســال این 
کنــون که ایــن  پــول پرداخــت نشــد اتفاقــی نیفتــاد ا
پــول پرداخــت شــده این عزیــزان مــورد هجمــه قــرار 

گرفتند؟
گــو بــا برنامــه تهــران ورزشــی  گفــت و  وی در 
از  هــم  مــن  داد:  ادامــه  تهــران  رادیــو 
گروهــش خواهــش  عزیــزی خــادم و 
می کنــم به ایــن مجموعــه رســیدگی 
کارهای  کننــد زیــرا بانــوان عزیــز بــوده و 
بزرگــی انجــام دادنــد. بــا 1۵، 22 و ۳۰ 
میلیــون تومــان ارزشــهای بانــوان دیــده 
کنیــم. جایــی  نمی شــود فقــط بایــد تشــکر 

ــم.  ــزه بدهی ــد انگی ــروه جدی گ ــه  ــم ب ه

سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان:

به جای انتقاد از کسر مالیات یکی بگوید 
چرا ۳ سال پاداش ها را ندادند؟

گفت و گوربخ

ک شهرستان  گهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1۳99 اداره ثبت اسناد و امال آ
آران و بیدگل

ک و مــاده ۵9 اصالحــی و آییــن نامــه مربــوط  بموجــب مــاده 11 قانــون ثبــت اســناد و امــال
کــی کــه در ســه ماهــه چهــارم ســال 1۳99 تقاضــای ثبــت آنهــا پذیرفتــه و نیــز آنچه  بــه امال
گهــی آنهــا بایــد تجدیــد شــده و یــا شــماره های  طبــق آراء هیئــت نظــارت ثبــت اســتان آ
ازقلــم افتــاده مربــوط بــه بخش هــای حــوزه ثبتــی آران و بیدگل بــه ترتیــب در ردیف های 

گهــی می نمایــد: آراء: الــف وب بــه شــرح آتــی آ
کــه اظهارنامــه آنهــا در ســه ماهــه  ک و مشــخصات مالــک و نــوع ملــک  الــف( شــماره پــال
کــه  کــی  گهــی در ردیــف منظــور گردیده انــد وامال مربوطــه قبــل تنظیــم و جهــت انتشــار  آ

گهــی نشــده اند: قبــال اظهارنامــه آنهــا تنظیــم شــده ولــی اشــتباها در موعــد مقــرر  آ
ک وابنیه بخش سه آران و بیدگل   امال

ک 2 اصلی واقع در مزرعه ایوب اباد بیدگل  شماره های فرعی از پال
79۳ فرعــی: ابوالفضــل مزرعتــی فرزند تقی بشــماره ملــی 12۵۰1۰۶7۵۳ ششــدانگ یک 

قطعــه زمیــن بــا کاربری صرفا کشــاورزی بــه مســاحت ۵1۶/9۵ مترمربع
79۴ فرعــی: ابوالفضــل مزرعتــی فرزند تقی بشــماره ملــی 12۵۰1۰۶7۵۳ ششــدانگ یک 

کاربری صرفا کشــاورزی بــه مســاحت 12۶۶/۵۰ مترمربع قطعــه زمیــن بــا 
79۵ فرعی: رضا محمودیان فرزند داود بشــماره شناســنامه 2۰۵1 ششــدانگ یک باب 

کشــاورزی به مســاحت ۴۶۰۳/8۰ مترمربع کاربری صرفا  چهاردیواری با 
بشــماره شناســنامه ۳1۴  الــه  نعمــت  فرزنــد  آرانــی  فرعــی: ســعید حیــدرزاده   797
کشــاورزی بــه مســاحت ۳91/۰2  کاربــری صرفــا  ششــدانگ یــک بــاب چهاردیــواری بــا 

ــع مترمرب
798 فرعی: آقای سیدحسن هاشــمیان فرزند ســیدابراهیم شــماره شناســنامه ۶7۳۵ 
ــه مســاحت27۶/۵۰  کشــاورزی ب ــا  ــری صرف کارب ــا  ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور ب

مترمربع.
799 فرعــی: آقــای جــواد پیردهقــان فرزنــد مســلم شــماره شناســنامه 1۴۳ ششــدانگ 

کشــاورزی بمســاحت ۳2۳/2۵ مترمربــع  کاربــری صرفــا  یکــدرب بــاغ بــا 
کاربیدگلــی فرزنــد عبــاس شــماره شناســنامه 7۶۳۶  8۰۰ فرعــی: آقــای حســین ســبزی 
ششــدانگ یک قطعه زمین محصور با کاربری صرفا کشــاورزی بمســاحت ۵1 مترمربع  

کن آران  ک 1۶۵2 اصلی واقع اما شماره های فرعی از پال
1 فرعی: حســن مهران فر فرزند محمد بشــماره شناســنامه 2۶72 ششــدانگ قســمتی 

از یــک بــاب کارگاه نجــاری به مســاحت 1۰/۵۰ مترمربع
کن آران ک211۰ اصلی واقع در اما شماره های فرعی از پال

ــک  ــدانگ ی ــی ۳۵۴ شش ــماره مل ــا بش ــد غالمرض ــی فرزن ــدی آران ــن بلن ــی: حس 21 فرع
باب ایــوان احداثــی بــرروی قســمتی از مفــروزات و مشــاعات خانــه بــه مســاحت ۵2/۳1 

مترمربع
کن آران ک 2211 اصلی واقع در اما شماره های فرعی از پال

شناســنامه ۳۳7  بشــماره  غالمرضــا  فرزنــد  بیدگلــی  خانــی  امیرحســین  فرعــی:   7
مترمربــع بــه مســاحت 18  اطــاق  بــاب  یــک  ششــدانگ 

ک 2۶۳7  اصلی واقع در مزرعه مسعودآباد آران  شماره های فرعی از پال
2۵۴ فرعــی: آقــای حســین جــوادی فرزند عیســی بشــماره شناســنامه 2۳۵ ششــدانگ 

یــک قطعــه زمیــن بمســاحت 282 مترمربع 
822 فرعــی: آقایــان ســیداحمد و ســیدرضا و خانم هــا علویــه و بتــول و معصومه بترتیب 
بشــماره شناســنامه 72۰7 و 2۵۰ و 72۰۶ و 11۳11و 1۳۶ همگــی شــریف آرانــی و همگــی 
کمافــرض الــه  کبــری خانــم دربنــدی آرانــی(  فرزنــدان ســیدجواد )ورثــه قانونــی مرحومــه 

ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بمســاحت ۳2۵ مترمربع
1۰۰۶۴ فرعــی: آقــای محمــد مــوری آرانــی فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه ۳۳2 

ششــدانگ قســمتی از یکبــاب خانــه بمســاحت 2۰ مترمربــع 
کاظــم شــماره شناســنامه 8۵1۶  کاظمی آرانــی فرزنــد  1۰۰۶۵ فرعــی: خانــم نســرین 

ششــدانگ قســمتی از یکبــاب خانــه بمســاحت ۴7/۶۵ مترمربــع
1۰1۰۰ فرعــی: آقــای حســین فامیلــی بیدگلی فرزند مصطفی شــماره ملــی ۶1997۰۶1۵۳ 
و خانــم عــذرا پیری فرزند محمد بشــماره ملــی ۶19992۰۰۶۶ )بالمناصفه(، ششــدانگ 

یکباب خانه بمســاحت 2۴۳ مترمربع  
ک 2۶۴۵ اصلی واقع در مزرعه وشادآران  شماره های فرعی از پال

12۴۳ فرعــی: آقــای یاســر مطیعــی آرانــی فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 7۳ ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن محصــور بــا کاربــری صرفــا کشــاورزی بمســاحت ۴۰۵/۵۳ مترمربــع 

ک 27۰۰  اصلی واقع در مزرعه مهذب آباد بیدگل شماره های فرعی از پال
 ۳۴۶ فرعــی: آقایــان حســین آدینــه فرزنــد مرحــوم عبــاس شــماره ملــی 12۶۰۵۵97۵۰ و 
حســن آدینــه فرزنــد مرحــوم عبــاس شــماره 12۶228772۳ هریــک نســبت به دو ســهم 
مشــاع ازپنــج ســهم از ده ســهم دو دانــگ مشــاع و خانم هــا فریبــا مســکین اردســتانی 
فرزنــد رحمــت الــه بشــماره ملــی ۴۰۰۳۰7۰8۴۶۵8 و نیــره اردســتانی فرزنــد رحمــت 
کاظمی فرزنــد رحمــت الــه بشــماره ملــی  الــه بشــماره ملــی ۵۰۰۶۶۶۳8۰۳8 و ســودابه 
۶۰۰۴29188۰۴ و آقــای مهــرداد اردســتانی فرزنــد رحمــت اله بشــماره ملــی ۰۰۵۶۰11717 
همگــی کمافــرض اهلل نســبت بــه یــک ســهم از پنــج ســهم از ده ســهم دو دانــگ مشــاع از 

ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت 8۶۶ مترمربــع 
ک 27۰۳  اصلی واقع در اراضی دوالب بیدگل شماره های فرعی از پال

۵8۴ فرعــی: آقــای ابوالفضــل توکلــی بیدگلــی فرزنــد رضــا بشــماره ملــی ۶19۰۰۶88۶۳ و 
خانــم زهــره الماســی مؤخــر بیدگلــی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 82 بالمناصفــه 

ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت 1۰9/2۵ مترمربــع
۵8۵ فرعــی: آقــای علــی عبــاس عبــاس زاده بیدگلــی فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه 

7۰1۶ ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت 1۳۴ مترمربــع
۵8۶ فرعــی: خانــم صدیقــه ابــن علــی ســه ده فرزنــد اســمعیل بشــماره شناســنامه ۶7۵ 

ششــدانگ یکباب خانه مســکونی بمســاحت 1۰۳ مترمربع
۵87 فرعــی: خانــم انســیه عابــدی بیدگلــی فرزنــد غالمرضــا بشــماره شناســنامه 7928 

ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت 11۶/1۰ مترمربــع
ک 271۵  اصلی واقع در شهر ابوزیدآباد  شماره های فرعی از پال

1۴29 فرعی: آقای مرتضی شــاهین فرزند امیر آقا بشــماره شناســنامه ۳۰۶9 ششــدانگ 
یک درب باغ محصور بمســاحت ۵۶8/۶8  مترمربع

۴19۴ فرعــی: آقــای غالمحســین جهانــی تبــار فرزنــد ذبیــح اله بشــماره شناســنامه ۳19۰ 
ششــدانگ یکبــاب چهاردیــواری بمســاحت 27۵/۵۰  مترمربع

۴2۰2 فرعــی: آقــای مرتضــی حســین زاده فرزنــد علی بشــماره شناســنامه 2۰ ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــا کاربــری صرفــا کشــاورزی بمســاحت ۴۳۵۶/۶۶  مترمربع

۴2۰۳ فرعــی: آقایــان حســین و غالمرضــا و عبــاس و تقــی و اصغــر همگــی باقــری فرزندان 
میرزا بترتیب بشــماره شناســنامه ۴۰ و 21۴2 و ۴ و ۳۴ و 2718 بترتیب نســبت به 12۶7 
ســهم و 9۶۰ و 8۵۳/۵۰ ســهم و 8۶۴ و 9۶۰ ســهم مشــاع از ۴9۰۴/۵۰ ســهم ششــدانگ 

یــک قطعــه زمیــن مزروعــی با کاربــری صرفا کشــاورزی بمســاحت ۴9۰۴/۵۰ مترمربع
کــن بیــدگل خانــم طیبــه صابــری مقــدم فرزنــد تقــی  ک ۳1۴9 اصلــی واقــع در اما پــال
بشــماره شناســنامه 128 ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن )محــل خانــه( بمســاحت 

مترمربــع  222/۳۰
کــن بیــدگل آقــای سیدحســین ســیدزاده بیدگلــی فرزنــد  ک ۳1۵2 اصلــی واقــع در اما پــال
ســیداحمد بشــماره شناســنامه 1۵7 ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت 1۵1/۳۰ 

مترمربع
کبر  کــن بیــدگل آقای حســن اســکندرپور بیدگلــی فرزند ا ک ۳1۵۳ اصلــی واقــع در اما پــال
بشــماره شناســنامه 2۵7 و خانــم شــهین جعفــری بیدگلــی فرزنــد نعمــت الــه بشــماره 

شناســنامه 1۰1۵ ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت 122/۳۵ مترمربــع
کــن بیــدگل خانــم روح انگیــز سردشــتی فرزنــد عبــاس  ک ۳1۵۵ اصلــی واقــع در اما پــال
بشــماره شناســنامه ۴12 ششــدانگ یــک درب بــاغ محصــور و مشــجر بمســاحت ۳711 

مترمربع
ک ۳1۵۶ اصلــی واقــع در پشــت بنــد ریــگ ابوزیدآبــاد آقــای اســماعیل دهقانــی فرزند  پــال
غالمرضــا بشــماره شناســنامه ۳۵9 ششــدانگ یکبــاب کنــده زیرزمینــی مشــهور بــه کوه 
کــن و اراضــی تابعــه بمســاحت 29۶۴۰  کنــده مشــتمل بــر مردخانــه و چالــه آب دســت 

مترمربع
ک و ابنیه بخش چهار آران و بیدگل   امال

ک 1۴ اصلی واقع در روستای علی آباد مرکزی شماره های فرعی از پال
1۶۴2 فرعــی: آقــای یونــس عبدلــی علــی آبــادی فرزنــد خســرو بشــماره شناســنامه 22 

کشــاورزی بمســاحت 12۰ مترمربــع کاربــری صرفــا  ششــدانگ قطعــه زمیــن بــا 
1۶۴۳ فرعــی: آقــای علــی اصغــر امیــن نیــا فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 1۰8۳2 
کشــاورزی بمســاحت 1۰۰9  کاربــری صرفــا  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــا 

مترمربــع
1۶۴۴ فرعــی: آقــای احمــد محلوجــی یزدلــی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 1۶72 
ــاحت 2۳28/۴1   ــاورزی بمس کش ــا  ــری صرف کارب ــا  ــی ب ــن مزروع ــه زمی ــدانگ قطع شش

مترمربع
1۶۴8 فرعــی: آقــای حســن صادقــی علــی آبــادی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 1۵ 
کشــاورزی بمســاحت 1۰۳۶7/۰۵   کاربری صرفا  ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی با 

مترمربع
1۶۴9 فرعــی: آقــای حســن صادقــی علــی آبــادی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 1۵ 
کشــاورزی بمســاحت 27۴۴/7۵   کاربــری صرفــا  ــا  ششــدانگ قطعــه زمیــن مزروعــی ب

مترمربع
1۶۵۰ فرعــی: آقــای حســن صادقــی علــی آبــادی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 1۵ 
ششــدانگ یــک قطعــه زمین مزروعی بــا کاربری صرفا کشــاورزی بمســاحت ۴7۳۶/12  

مترمربع
1۶۵۳ فرعــی: آقایــان امیــن و ســیدمرتضی و ســیدعلی و ســیدمحمد و ســیدمنصور 
و سیدحســن و سیدحســین و خانم هــا معصومــه و فاطمــه و زهــرا و انیــس بترتیــب 
بشماره شناسنامه 11 و 11۰۴۳ و 8 و ۶9۴ و 9 و 1 و 1 و 1۳۰7 و 1۴ و 2۰ و 1 همگی موسوی 
علــی آبــادی و همگــی فرزنــدان ســیدرضا )کمافــرض الــه بــه نســبت پســر دو برابــر دختــر( 
کشــاورزی بمســاحت 12۰7۳   کاربــری صرفــا  ششــدانگ قطعــه زمیــن مزروعــی صرفــا بــا 

مترمربع
کبــری فرزنــد آقــا رضــا بشــماره شناســنامه ۳7۴ ششــدانگ  1۶۵۴ فرعــی: آقــای حمیــد ا

قســمتی از یکبــاب مرغــداری بمســاحت ۴۰۶8 مترمربــع
کبر بشــماره شناســنامه 1۰  1۶۵۵ فرعی: آقای ابوالفضل شــبانی علی آبادی فرزند علی ا

ششدانگ یکباب دامداری بمساحت ۴۶۳۵/22  مترمربع
ک ۴۰  اصلی واقع در شهر نوش آباد شماره های فرعی از پال

۳8۵ فرعــی: آقــای احمــد بهنــام فرزنــد منــده علــی بشــماره شناســنامه 8۴9 دو دانــگ 
و پنجــاه و هفــت صــدم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ۴۵۰/2۵ 

مترمربع
گهــی نوبتــی آنهــا در وقــت مقــرر منتشــر ولکــن بواســطه  اشــتباه موثــری  کــی کــه آ ب( امال
ــا دســتور اداری مســتند  ــه در انتشــار آنهــا  رخ داده و بموجــب آرائ هیئــت نظــارت ی ک
بــه اختیــارات تفویضــی هیئــت نظــارت موضــوع بندهــای ۳8۵ و۳8۶ و۳87 مجمــوع 

گهــی شــده اند. بخشــنامه های ثبتــی تــا اول مهرمــاه ســال 1۳۶۵ منجــر بــه تجدیــد آ
ک و ابنیه  بخش سه آران و بیدگل  گهی اصالحی امال آ

ک 72۶ اصلی واقع در مختص آباد  شماره های فرعی  از پال
1۵ فرعــی: خانــم زهــرا مختــص آبــادی بیدگلــی فرزنــد اســداله بشــماره شناســنامه 2۶۶ 
ششــدانگ یــک بــاب اطــاق در اظهارنامــه ثبتــی بعنــوان یکــدرب بــاغ محصــور پذیــرش 
ــی  ــی از 72۶ اصل ک 1۶ فرع ــال ــت پ ــتباه تح ــی باش ــه ثبت ــه در اظهارنام ک ــده  گردی ــت  ثب
گردیــده طبــق  گهــی نوبتــی آن متعاقبــا باشــتباه منتشــر  پذیــرش ثبــت بعمــل آمــده و آ
گهــی نوبتــی آن اصالح و  دســتور ذیــل وارده شــماره 7، 1۴۰۰/۰1/۰7 ثبــت آران و بیــدگل آ

مجــددا منتشــر می گــردد.
ک 2۶۴۶ اصلی واقع در مزرعه طلق آباد شماره های فرعی از پال

1772 فرعــی: اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان آران و بیــدگل تصــدی بــر وقــف 
ششــدانگ عرصــه و اعیــان یکبــاب مســجد )محــل ســرجه پیمــا( بمســاحت 21۰/2۰ 
ــی  ــی از 2۶۴۶ اصل ک 1228 فرع ــال ــت پ ــتباه تح ــی باش ــه ثبت ــه در اظهارنام ک ــع  مترمرب
گردیــده طبــق  گهــی نوبتــی آن متعاقبــا باشــتباه منتشــر  پذیــرش ثبــت بعمــل آمــده و آ
گهــی نوبتــی آن  دســتور ذیــل وارده شــماره 1789، 1۳99/11/۰۴ ثبــت آران وبیــدگل آ

اصــالح و مجــددا منتشــر می گــردد
ک منــدرج  کســی نســبت بــه امــال ک چنانچــه  بموجــب مــاده 1۶ قانــون ثبــت امــال
گهــی واخواهــی داشــته باشــد ظــرف مــدت 9۰ روز و نســبت بــه بنــد  قســمت )الف( ایــن آ
ــق  ــلیم و طب ــن اداره تس ــود را به ای ــی  خ ــت واخواه ــدت ۳۰ روز دادخواس ــرف م )ب( ظ
ــون تعیــن تکلیــف پرونده هــای معترضــی ثبــت،  معتــرض  تبصــره 2 مــاده واحــده قان

ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره  بایســتی دادخواســت خود 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و به ایــن اداره تســلیم  را بــه مرجــع ذیصــالح قضائــی 
نمایــد و درصورتــی کــه قبــال دعوائــی  اقامه شــده باشــد طــرف دعــوی باید گواهــی دادگاه 
مشــعر بــر جریــان دعــوی ظرف مدت مرقوم تســلیم نمایــد. اعتراضات و یــا گواهی طرح 
کــه بعــد از انقضــا مــدت مرقــوم واصــل شــود بالاثــر بــوده و مطابــق قســمت اخیــر  دعــوی 
مــاده 1۶ و تبصــره 17 قانــون ثبــت رفتــار خواهــد شــد. ضمنــا طبــق مــاده ۵۶ قانــون ثبت 
و تبصــره 2 مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف پرونده هــای معترضــی ثبــت پذیرفتــه 
گهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ۳۰ روز از تاریــخ انتشــار بشــرح ذیــل  در  خواهــد شــد. این آ

روزنامــه ســیمای شــهر درج و منتشــر میشــود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰2/۰1 

تاریخ انتشار نوبت  دوم: 1۴۰۰/۰۳/۰1
ک آران و بیدگل رئیس اداره ثبت اسناد و امال
حامد فکریان آرانی

112۳۴۰۳ / م الف

گهی موضوع ماده 1۴9 قانون ثبت آ
شــماره: 2۶۰۰18۵8، تاریــخ: 1۴۰۰/1/۳۰، احترامــًا نظربه اینکــه بــه موجــب صــورت 
ک ۳ و 7 و 8 و 9  مجلس تفکیکی شــماره ۳/129۴1 مورخ 1۳۴8/۶/1۳ ششــدانگ پال
فرعــی از 1۵182 واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بنــام آقــای حاج اســداله قنادیان فرزند 
ک ثبتی 1۰۰۳ فرعی مجزا  گرفته و ششدانگ پال عبدالمحمود موردتفکیک عرصه قرار 
شــده از آن بــه موجــب تقســیم نامــه شــماره ۳992۴ مــورخ ۵2/1/21 دفترخانــه 82 
کبــر قنادیــان فرزنــد اســداله اختصــاص یافتــه و متعاقبًا مع الواســطه  اصفهــان بــه آقــای ا
بــه موجــب ســند انتقــال شــماره 71۶۶ مــورخ 1۳8۳/12/2۶ دفترخانــه 129 اصفهــان 
به ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اصفهان انتقال شــده و باتوجه به درخواســت 
ک اخیرالذکــر ازطــرف مالــک اخیرالذکــر دراجــراء دســتور وارده  اصــالح ســند مالکیــت پــال
بــه شــماره 2۶۰۵۰78۶ مــورخ 1۳99/1۰/1۴ بــه اســتناد مــاده 1۴9 قانــون ثبــت بــه دلیــل 
ــت  ــند مالکی ــه س ــبت ب ــدام نس ک مورداق ــال ــود پ ــع موج ــه وض ــاحت عرص ــه مس اضاف
گردیــده اســت. لــذا مراتــب یــک  صــادره مبلــغ ۳۰1/۴۰۴ ریــال در صنــدوق ثبــت تودیــع 
گهــی می گــردد تــا مالــک جهــت دریافــت مبلــغ مذکــور ظــرف مــدت 1۵ روز بــه  مرتبــه آ
کــه عــدم  ک شــمال اصفهــان مراجعــه نمایــد و باقید ایــن نکتــه  اداره ثبــت اســناد و امــال
گیــری اقدامات ایــن منطقــه ثبتــی  مراجعــه جهــت دریافــت مبلــغ مذکــور مانــع از پــی 
ک مذکــور نخواهــد بــود. رئیــس اداره ثبــت اســناد و  جهــت اصــالح مســاحت عرصــه پــال

ک منطقــه شــمال اصفهــان محمدعلــی فــالح – 112۵۳2۵ / م الــف امــال
گهی فقدان سند مالکیت آ

شــماره: 99/2۰27۰۵17۰9، تاریــخ: 99/12/2۶، آقــای جــواد رمضــان زاده اصفهانــی 
کــه ســند مالکیــت  فرزنــد حســین بــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد محلــی مدعــی میباشــد 
ک ثبتــی 1171۰/27 واقــع در بخــش  ــال 12 حبــه مشــاع از ششــدانگ عرصــه و اعیــان پ
ثبــت 11۳7۴۰ و شــماره  کــه در صفحــه 29۶ دفتــر ۵۶9 شــماره  ثبــت اصفهــان   ۵
چاپــی ســند مالکیــت ۴۴۳9۶7 ســری ه ســال 91 بنــام خانــم فرشــته نیــازی اصفهانــی 
گواهــی حصــر وراثــت شــماره  فرزنــد امیرحســین صــادر شــده اســت ســپس بــه موجــب 
98۰997۶8۶2۵۰۰21۳ مــورخ 1۳98/۰۶/28 شــعبه ۵۴ حصــر وراثــت اصفهــان فــوت 
کــه جــواد رمضــان زاده اصفهانــی مزبــور زوج متوفــی می باشــد و اعــالم  نمــوده اســت 
داشــته ســند بعلت ســهل انگاری مفقود گردیده اســت و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنــی ســهم ارث خــود را نمــوده طبق تبصره یک اصالحی مــاده 12۰ آیین نامه قانون 
ــر از آنچــه در ایــن  ــه )غی ــه هرکــس مدعــی انجــام معامل ک گهــی می شــود  ثبــت مراتــب آ
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا وجــود اســناد مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ  آ
گهــی تــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خود را کتبًا ضمــن ارائه اصل  انتشــار این آ
اســناد مالکیت و ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به 
گــر ظــرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یــا درصــورت اعتراض  گــردد. ا ارائــه کننــده مســترد 
اصــل ســند ارائــه نگــردد المثنــی اســناد مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم 
ع وقــت – مهــدی شــبان رییس منطقه ثبت  گهــی: دراســر خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار آ

اســناد شــرق اصفهــان - 112۵۳۵2 / م الــف

گهی آ

سرپرســت هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس اســتان 
اصفهــان بــا بیان اینکه امیدواریــم فدراســیون زودتر 
گفــت:  کنــد،  تکلیــف برگــزاری مجمــع را مشــخص 
بــا برنامــه ریزی هــای انجــام شــده، رئیــس آینــده 
در  را  برنامه هــا  می تواند ایــن  خوبــی  بــه  هیئــت 
کنــد. امیــر عطابخــش  کنــار برنامه هــای خــود اجــرا 
اوایــل  از  کــرد:  اظهــار  با ایســنا،  وگــو  گفــت  در 
کــه حکــم بنــده از سوی هاشــم  اســفند ســال ۹۹ 
اســکندری رئیــس فدراســیون بولینــگ، بیلیــارد 
و بولــس جمهــوری اســالمی اعالم شــد، بــا توجــه 
به اینکــه روزهــای پایانــی ســال را در پیــش داشــتیم 
رونــد  طــور  و همیــن  برگــزاری مجمــع  مقدمــات 
اجرایــی برنامه هــای فعلی هیئــت را تــدارک دیدیم. 
ــه دفتــر هیئــت  ــا مراجعــه ب وی افــزود: متاســفانه ب
ــه دو ســال اســت اتفــاق خاصــی  ک متوجــه شــدیم 
بنــدی  نــداده و نامه هــای طبقــه  در هیئــت رخ 
شــده موجــود مربــوط بــه ســال ۹۷ اســت. باالتریــن 
مــدرک مربیگــری موجــود در بیلیــارد درجــه ۲ اســت 
کالس ارتقایــی در ایــن زمینــه برگــزار  و ســال ها هیــچ 
کــه مربیگــری و  کســانی  نشــده اســت. همچنیــن 
گرفته انــد، نتوانســته اند در  داوری درجــه ۲ یــا ۳ 
کننــد.  عطابخــش  دوره هــای ارتقــا درجــه شــرکت 
یــا  بولــس  بولینــگ،  رشــته های  در  داد:  ادامــه 
متاســفانه  و  کمی داریــم  بســیار  مربیــان  پتانــگ 
بعضــی اتفاقــات موجــب شــد تــا تنهــا زمیــن بولــس 
برای ایــن  کــه  هســتیم  صــدد  در  بــرود.  بیــن  از 
کیفیــت راه انــدازی  رشــته چنــد زمیــن مناســب و با
و  بیلیــارد  بولینــگ،  هیئــت  سرپرســت  کنیــم. 

بولــس اســتان اصفهــان درخصــوص برگــزار نشــدن 
گفــت: قــرار بــود مجمــع  مجمــع انتخابــات هیئــت 
انتخابــات هیئــت در تاریــخ ۲۹ فروردیــن مــاه برگــزار 
کرونــا، از ســوی  کــه بــه دلیــل شــیوع ویــروس  شــود 
فدراســیون این موضــوع بــه تعویــق افتــاد، باتوجــه 
به اینکــه اداره کل ورزش و جوانــان اســتان اصفهان 
زیرســاخت های خوبــی در ایــن زمینــه دارد، هیئــت 
کل ورزش و جوانان استان اصفهان آمادگی  و اداره 
بولینــگ،  هیئــت  مجمــع  برگــزاری  بــرای  کامــل 
کامــل پروتکل هــای  بیلیــارد و بولــس را بــا رعایــت 
کــه فدراســیون زمــان  بهداشــتی دارنــد تــا هــر زمانــی 
کنیــم. وی اضافــه  کنــد، برگــزار  آن را بــه مــا اعــالم 
کــرد: در جلســه بــا رئیــس فدراســیون این موضــوع را 
اعــالم کردیــم و قول همکاری و مســاعدت در زمینه 
برگــزاری مجمــع داده شــد تــا رئیــس آینــده هیئــت از 

ــود. ــاب ش ــود انتخ ــای موج کاندیداه ــن  بی
کــرد: بــا برنامــه ریزهــای  عطابخــش خاطرنشــان 
انجــام شــده چنــد مســابقه در ایــن مــدت خواهیــم 
داشــت؛ از جملــه جایــزه بــزرگ بولینگ ایــران بیــن 
گــر شــرایط  بولرهــای برتر ایــران در خردادمــاه، البتــه ا
رنگــی اصفهــان از نظــر شــرایط کرونــا به ما ایــن اجازه 
کــه بــا هماهنگــی اداره کل ورزش و جوانان  را بدهــد 
اســتان اصفهــان، فدراســیون و ســتاد ملــی کرونــا در 

کــرد.  کــه بتوانیــم آن را برگــزار خواهیــم  تاریخــی 
زیرســاخت ها و شــرایط میزبانــی را آمــاده می کنیم تا 
کرونایــی بالفاصلــه  در صــورت مهیــا شــدن شــرایط 
بــزرگ  جایــزه  مســابقات  آخریــن  شــود.  اجرایــی 
که  بولینگ بیش از یک ســال پیش در تهران بوده 

امیدواریــم بتوانیــم میزبانی خوبی داشــته باشــیم و 
نشــان دهیــم اصفهــان در برگــزاری مســابقات حتی 
کرونــا می توانــد الگــوی خوبــی بــرای دیگــر  در دوران 
گفــت: بــه منظــور تجلیــل و  اســتان ها باشــد.وی 
قدردانــی از کادر درمــان اســتان اصفهان مســابقات 
کادر  گــروه خواهیــم داشــت و  بولینــگ برای ایــن 
کــه در آن فعــال  کــز درمانــی  درمــان در قالــب مرا
کــرد  هســتند در ایــن مســابقات شــرکت خواهنــد 
ــا بتوانیــم قــدردان تالش هــا و زحمــات بــی وقفــه  ت
کوچــک و جزیــی امــا  کادر درمــان باشــیم، هرچنــد 
کــه مــا دوســت داریــم آنهــا هــم  می خواهیــم بداننــد 
که البته شــادی بزرگ و اصلی همه در  شــاد باشــند 

کرونــا اســت. دنیــا از بیــن رفتــن ویــروس 
کــرد: تیــر و مــرداد مــاه مســابقات جایــزه  وی اظهــار 
بــزرگ بیلیــارد اســنوکر آقایــان و بانــوان را میزبانــی 
کــرد، برنامــه ریزی های ایــن مســابقات  خواهیــم 
نیــز انجــام شــده و بــا حامیــان مالــی و اسپانســرها در 
گفتــه شــد جلســه  کــه  تمــام رشــته ها و مســابقاتی 

ــت. ــی اس ــل نهای ــال مراح کار در ح ــتیم و  داش
سرپرســت هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس اســتان 
فدراســیون  امیدواریــم  بیان اینکــه  بــا  اصفهــان، 
کنــد،  زودتــر تکلیــف برگــزاری مجمــع را مشــخص 
گفــت: بــا برنامــه ریزی هــای انجــام شــده رئیــس 
آینــده هیئــت بــه خوبی می تواند ایــن برنامه هــا را در 
کنــد و بــه نوعــی ســفره  کنــار برنامه هــای خــود اجــرا 
آمــاده ای را بــرای رئیــس بعــدی تــدارک دیده ایــم 
کــه تــا چنــد مــاه دغدغــه مالــی یــا برگــزاری مســابقات 

نداشــته باشــد.

سرپرست هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس استان اصفهان:

منتظر اعالم تاریخ برگزاری مجمع هیئت بولینگ هستیم
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کرونــا  اســتاد تمــام دانشــگاه تهــران بــا ویــروس 
کشــیده اســت و در واقــع  بشــریت را بــه چالــش 
ویــروس  گفت: ایــن  می طلبــد،  مبــارز  روز  هــر 
کارهــای بســیاری  می توانــد بــه ژنــوم وارد شــود و 
را انجــام دهــد. دکتــر منصــور حیــدری بــا اشــاره 
چندیــن  دارای  پزشــکی  ژنتیــک  به اینکــه 
شــاخه از جملــه ســیتوژنتیک پزشــکی و ژنتیــک 
بــه  شــاخه  دو  افزود: ایــن  مولکومی اســت، 
ــک  کم ــی  ــای ژنتیک ــق بیماری ه ــخیص دقی تش
می کننــد و نتیجه ایــن تشــخیص دقیــق، کاهــش 
کشــورها  هزینه هــای اقتصــادی بــرای دولت هــا، 
و  بــار  می توانــد  طرفــی  از  و  خانواده هاســت  و 
کاهــش  فشــارهای روانــی را از دوش خانواده هــا 

دهــد.
ــد دارای  ــک فرزن ــود ی ــال وج ــرای مث ــزود: ب وی اف
خانــواده  بــرای  نظــر  همــه  از  داون  ســندروم 
مشــکل آفرین اســت و فشــارهای روحی و روانی و 
هزینه هــای ســنگینی را بــرای دولت و خانــواده به 
گر ریشــه ای  همــراه دارد. ســقط های تکــراری نیــز ا
گیرنــد،  و ژنتیکــی مــورد بررســی و علــت یابــی قــرار 
خانــواده مجبــور بــه آزمــون و خطــا نخواهــد شــد 
و نــه تنهــا از آســیب جســمی مادر در اثــر ســقط 
ــواده از نظــر  ــه خان ک تکــراری جلوگیــری می شــود 
روانــی و مالــی اثــرات بــدی را تجربــه نمی کنــد و 
در عیــن حــال از مــرگ و میــر نــوزاد و مــادر هــم 

جلوگیــری می شــود.
نــام  بــه  ابــزاری  بــا  بر اینکــه  کیــد  تا بــا  حیــدری 
بــه  را  ســالم  نســلی  می تــوان  پزشــکی  ژنتیــک 
کشــور نیــروی  گفــت: یــک  جامعــه تحویــل داد، 
انســانی ســالم و دارای هوش مناسب می خواهد 
و ژنتیــک پزشــکی در مســیر دســتیابی به ایــن 
ــد  ــع نبای ــت. در واق ــم اس ــیار مه ــم، علمی بس مه
گاهــی یــک  کــه بــا ســهل انــگاری یــا ناآ اجــازه داد 

نــوزاد معلــول متولــد شــود.
مسئول فنی آزمایشگاه ژنتیک جهاد دانشگاهی 
اســتفاده  در  بیان اینکــه  بــا  مرکــزی  اســتان 
گرایــش افــراد بــه ســمت  عمومــی از علــم ژنتیــک و 
گیری از آن، مســائل اقتصادی نقش بســیار  بهره 
کــرد: مســلما خانواده هــا بایــد  مهمــی دارد، اظهــار 
تــوان اقتصــادی بــرای رجــوع و اســتفاده از علــم 
ژنتیــک را داشــته باشــند، یکــی از معضــات فعلی 
کــز خیریــه و حمایتگــر  کــه مرا کشــور این اســت  در 
افــراد یــا خانواده های گرفتار بیماری های ژنتیک 

ــه  ــوان ب ــد بیشــتر فعــال باشــند. در واقــع می ت بای
معلولیــن،  از  نگهــداری  مرکــز  یــک  جای ایجــاد 
هزینــه یــک شــب نگهــداری و اداره ایــن مرکــز را 
صرف پیشــگیری از تولد بیمــاران معلــول و دارای 
ــرد. عــاوه بر ایــن، موسســات  ک مشــکل ژنتیکــی 
بیمــه نیــز در حــوزه بیمــه تکمیلــی نیز باید بیشــتر 

ــد. کنن ــر ورود  ــن ام به ای
کــرد:  ایــن متخصــص ژنتیــک پزشــکی تصریــح 
گام اول  برای اســتفاده از علم ژنتیک پزشــکی در 
گاهــی داد تــا بــه خودشــان کمــک  بایــد بــه مــردم آ
بایــد  بــرای فرزنــدآوری  کننــد، مســلما هــر زوج 
گاهــی  برنامــه داشــته باشــد و بــا مشــاوره به ایــن آ
گــر فرزنــد او دچــار مشــکل بــود بایــد بــه  کــه ا برســد 
کنــد، از طرفــی  موقــع بــرای رفــع مشــکل اقــدام 
ــده  ــخص ش ــل مش ــد از قب ــز بای ــان نی ــه درم هزین
گاهی بخشــی، موضوعات  که پس از آ باشــد، چرا
اقتصــادی و تامیــن هزینه هــای درمــان از اهمیت 
باالیــی برخــوردار هســتند، متاســفانه در جامعــه 
پررنــگ شــده  بســیار  اقتصــادی  مــا معضــات 
اســت و افــراد تــوان تامیــن هزینه هــای درمــان 
بیماری هــای ژنتیــک را ندارنــد، در ایــن شــرایط 
گاهــی بخشــی می توان ایــن افــراد را  مســلما بــا آ
ارجــاع داد  کــز و ســازمان های حمایتــی  بــه مرا
مشــکل  دارای  نــوزاد  یــک  تولــد  از  حداقــل  تــا 

ــود. ــری ش جلوگی
آزمایشــات  انجــام  هزینــه  بیان اینکــه  بــا  وی 
کشــورها بســیار  ژنتیــک در ایــران نســبت بــه دیگــر 
گفــت: هزینــه انجــام یــک آزمایــش  ناچیــز اســت، 
کشــور مــا برابــر بــا ۱۰۰ دالر اســت در  آمنیوســنتز در 
کــه همیــن آزمایــش در آمریــکا چنــد هــزار  صورتــی 
گاهــی دادن و  دالر هزینــه دارد، پــس بایــد بــا آ
کــودکان دارای  کمــک اقتصــادی بــه مــردم از تولــد 
مشــکل ژنتیکــی که هزینه هــای ســنگینی را برای 
کــرد. کشــور رقــم می زننــد، جلوگیــری  خانــواده و 

دکتــر حیــدری در خصــوص میــزان بهــره بــرداری 
کشــورهایی همچــون  از علــم ژنتیــک پزشــکی در 
کــرد: در اســترالیا  اســترالیا در قیــاس با ایــران بیــان 
کــودکان را بــا مقولــه ای بــه  از ابتــدای دبســتان 
می کننــد  آشــنا  زمینــه ای  هــر  در  مشــاوره  نــام 
عرصه هــای  در  گــون  گونا حمایت هــای  بــا  و 
کــه  مختلف ایــن تفکــر را در فرد ایجــاد می کننــد 
بــه  را  کودکــی ســالم  بایــد  در زمــان فرزنــدآوری 
دنیــا بیــاورد و در واقــع تکلیــف را روشــن می کننــد. 
در ایــن کشــور هیــچ فــردی فاقد پوشــش بیمه ای 

بــه  حمایتگرانــه  نگاهــی  سیســتم،  و  نیســت 
جامعــه دارد، امــا در ایران سیســتم آموزشــی دچار 
کار  راس  در  امــر  متخصصــان  و  اســت  مشــکل 
گاهــی بخشــی از  نیســتند تــا تفکــرات حمایتــی و آ

کننــد. کودکــی را در جامعــه دنبــال  زمــان 
جهــاد  ژنتیــک  آزمایشــگاه  فنــی  مســئول 
دانشــگاهی اســتان مرکــزی بــا بیان اینکــه امــروز در 
کدســت هســتیم که به  کشــور نیازمنــد مدیــران پا
کیــد  درســتی در جــای خــود بکارگیــری شــوند، تا
کشــور  گــر فقــط جلــوی یــک اختــاس در  کــرد: ا
گرفته شــود، می توان بســیاری از مشــکات را رفع 
کــرد و منابــع حفــظ شــده را بــرای چندیــن ســال 
صــرف پیشــگیری از تولــد نــوزادان دارای مشــکل 
کــرد تــا زایمانــی ســالم  کمــک بــه مــادران بــاردار  و 

داشــته باشــند.
ــرد:  ک ایــن اســتاد تمــام دانشــگاه تهــران تصریــح 
افــراد  کــه  دارد  وجــود  نیــز  مــواردی  متاســفانه 
جنیــن  در  مشــکل  وجــود  از  اطــاع  وجــود  بــا 
اقدامی بــرای ســقط نمی کننــد، بــه عنــوان مثــال، 
ــه جنیــن  ک در یکــی از آزمایشــات مشــخص شــد 

دارای ســندروم داون اســت، امــا پــدر اجازه ســقط 
گاهــی بخشــی  کــه بایــد بــا آ نمــی داد، در حالــی 
تفکــر جامعــه و افــراد را بــه ســمت تصمیم درســت 
کــه افــراد بــا وجــود  کــرد، دیــده می شــود  هدایــت 
گاهــی و آمــوزش  تمکــن مالــی امــا در اثــر فقــر آ
بــه  بالعکــس.  و  می گیرنــد  غلطــی  تصمیمــات 
گاهــی  ــه ســمت آ ــد جامعــه را ب همیــن دلیــل بای
ــوند. ــد ش ــالم متول ــی س ــا فرزندان ــرد ت ک ــت  هدای

کــرد:  کرونــا بــر ژن هــا اظهــار  در ارتبــاط بــا تاثیــر 
کرونــا یــک مقالــه در  در اوایــل شــیوع بیمــاری 
ــر روی  ــا و اســتقرار ویــروس ب کرون خصــوص تاثیــر 
اعضــای خاصــی از بــدن از جمله کبد، تخمــدان، 
در ایــن  و  شــد  منتشــر  و...  تناســلی  دســتگاه 
کــه اســتقرار این ویــروس بــر  مقالــه عنــوان شــد 
ــل  ــی از عوام ــد یک ــلی می توان ــتگاه تناس روی دس
نابــاروری در آینــده باشــد، البته مســلما اطمینان 
از ایــن امــر نیازمنــد تحقیقــات بالینــی و مطالعــات 
گــر چنین امــری بــه وقوع  گســترده تــر اســت، ولــی ا
بپیونــدد واقعــا تــرس آور اســت و در واقــع با ایــن 
مطالعــه زنــگ هشــداری بــرای آینــدگان بــه صــدا 

درآمــده اســت.
حیــدری بــا بیان اینکه ایــن ویــروس بشــریت را 
کشــیده اســت و در واقــع هــر روز مبــارز  بــه چالــش 
می طلبــد، افزود: ایــن ویــروس می توانــد بــه ژنــوم 
کارهــای بســیاری را انجــام دهــد. از  وارد شــود و 
ــد، یکــی دو مــورد  کــه بهبــود یافته ان هــر ۵ نفــری 
دچــار مشــکات مغزی بــه لحاظ فیزیکــی و روانی 
شــده اند. در واقع ایــن بیمــاری چالــش بزرگــی را 
رقــم زده و بــه نوعــی بــه یــک پاالیــش دســت زده 
کــه تــوان زنــده مانــدن دارنــد در  اســت. افــرادی 
مقابــل او تــاب می آورنــد و باقــی از بیــن می رونــد. 
ــر  ــال حاض ــروس، در ح ــن وی ــه با ای ــا راه مقابل تنه
ــره  ــا چه ــر روز ب ــروس ه ــت، این وی ــگیری اس پیش
ک  جدیــد وارد می شــود و ویروســی بســیار ترســنا

اســت.
ــا بیان اینکــه مشــکات مغــزی  وی همچنیــن، ب
عصبــی و عقــب ماندگــی یکــی از معضــات جــدی 
کشــور در بیماری هــای ژنتیکــی به شــمار مــی رود، 
گفــت: آمــاری مبنــی بــر تعــداد تولدهــای دارای 
کشــور در اختیــار  مشــکات ژنتیکــی در ســطح 

نــدارم، امــا در مرکــز آزمایشــگاهی که بنده فعالیت 
می کنــم، ماهانــه از هــر ۳۰ تــا ۴۰ نفــر دو جنیــن 
که متاسفانه  دارای مشکل شناسایی می شوند 

آمــار باالیــی اســت.
دکتــر حیــدری بــا اشــاره به بیمــاری pku بــه عنوان 
گفت: ایــن بیمــاری در  یــک بیمــاری ژنتیکــی، 
صورت تشــخیص درســت و به موقع در بدو تولد 
کــودک مشــکلی نخواهــد  قابــل درمــان اســت و 
کــردن شــیر مــادر  داشــت و تنهــا بــا جایگزیــن 
ــا  ــی از بیماری ه ــا برخ ــود، ام ــل می ش ــکل ح مش
ماننــد ســندروم داون، هموفیلــی، تاالســمی و... 
ژن  هنــوز  و  کــرد  قطعــی  درمــان  نمی تــوان  را 
درمانــی یــا ســلول تراپــی در دنیــا به نتیجه قطعی 
نرســیده اســت، بــه همیــن دلیــل آزمایش ژنتیک 
کــودکان دارای  و غربالگــری تنهــا می توانــد از تولــد 

کنــد. مشــکل جلوگیــری 
وی افــزود: در بحــث ســرطان، می تــوان از علــم 
کــرد، بــا  کثــری  ژنتیــک پزشــکی بهــره بــرداری حدا
کمــک ژنتیــک  تشــخیص بــه موقــع ســرطان بــه 
کــرد. بــه عنــوان  می تــوان داروی مناســب تجویــز 

مثــال در ســرطان پســتان بــا مشــاوره ژنتیــک 
ــا نبــودن بیمــاری پــی  ــودن ی ــی ب ــه ارث ــوان ب می ت
بــرد و در نهایــت بــا تجویــز داروی مناســب، طــول 
کمتــری را بــرای  عمــر بیشــتر و عــوارض جانبــی 

بیمــار رقــم زد.
ایــن اســتاد تمــام دانشــگاه تهــران در خصــوص 
بیماری هــای  بــروز  در  محیطــی  عوامــل  تاثیــر 
کرد: عوامل محیطی و آلودگی ها  ژنتیکی تصریح 
جهــش  و  موتاســیون  باعث ایجــاد  می تواننــد 
شــوند و در واقــع تاثیر ایــن عوامــل بــر بیمــار شــدن 
افــراد اظهرمن الشــمس اســت. برای مثــال فردی 
کار می کنــد در ســن  ــه در معــدن ذغــال ســنگ  ک
کــه  ۵۰ ســالگی ســرطان ریــه می گیــرد، امــا فــردی 
کبان اســت نهایتا در ســن ۷۰ سالگی دچار کمر  پا
کامــا نشــان دهنــده  درد می شــود، این مثــال 
تاثیــر عوامــل محیطــی اســت. مصــرف ســیگار یــا 
الــکل قطعــا می توانــد بــر روی جنیــن و مــادر تاثیــر 
مستقیم داشته باشد و در واقع عوامل محیطی 
هســتند  ژنتیکــی  بیماری هــای  تشــدیدکننده 
بــروز  بــه  می توانــد  نیــز  زندگــی  ســبک  حتــی  و 

ــود. ــر ش ــف منج ــای مختل بیماری ه
جهــاد  ژنتیــک  آزمایشــگاه  فنــی  مســئول 
دانشــگاهی اســتان مرکــزی بــا بیان اینکه مشــاوره 
ژنتیــک از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت و بــه 
کــه  کاهــش هزینه هــای تســت کمــک می کنــد چرا
کــه اصا نیــازی به تســت و آزمایش  ممکــن اســت 
نباشــد و بــا مشــاوره درســت از صــرف هزینه هــای 
مشــاوران  افــزود:  می شــود،  جلوگیــری  اضافــی 
کشــور در برخــی شهرســتان ها ماننــد  ژنتیــک در 
قــم بــه خوبــی عمــل می کننــد و حتــی بهزیســتی 
ــم چنیــن  حمایــت باالیــی از آنهــا دارد و امیدواری
اســتان  در  را  حمایت هایــی  و  مشــاوره  کــز  مرا
کــه در  ک نیــز شــاهد باشــیم چرا مرکــزی بویــژه ارا
واقــع اســتفاده از مشــاوره ژنتیــک در برهه هــای 
حســاس ماننــد قبــل از ازدواج، بعــد از ازدواج و 
قبــل از بــارداری بــرای تولــد فرزنــدان ســالم بســیار 
مهــم اســت. دکتــر حیــدری در خصوص اســتفاده 
کــه اخیــرا بســیار افزایــش  از مشــاوره های آنایــن 
یافتــه اســت، گفــت: مســلما مشــاورین بــه لحــاظ 
بایــد  اخاقــی  علمــی و  صاحیــت  و  تخصصــی 
کــه افراد بــه هرحال  گیرنــد، چرا مــورد نظــارت قــرار 
در مشــاوره تمــام زوایــای زندگــی خــود را مطــرح 
می کننــد و بایــد محــرم بــودن و قابــل اعتمــاد 

ــد. گیرن ــرار  ــودن مشــاورین مدنظــر ق ب

یک متخصص پاسخ داد:

تاثیر کرونا بر ژنتیک انسانی چیست؟
خبرربخ

ک زواره  گهی نوبتی سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ اداره ثبت اسناد و امال آ
بخش ۱۷ ثبت اصفهان

نوبت اول
ک و مــاده ۵۹ اصاحــی آئیــن نامــه  بــه موجــب مــاده ۱۱ قانــون ثبــت اســناد و امــا
کــه اظهارنامــه آنهــا در ســه ماهــه چهــارم ســال ۱۳۹۹ تنظیــم و  کــی  مربوطــه، اما

گهــی می گــردد. گردیــده بــه شــرح ذیــل آ گهــی در ردیــف منظــور  جهــت انتشــار آ
دهستان گرمسیر 

شهر زواره ۱۶ اصلی و فروعات ذیل:
 ۸۶۹۴( خانــم ســوده شــفیعی زاده فرزنــد غامحســین ششــدانگ یکــدرب بــاغ و 

ســاختمان متصلــه بمســاحت ۳۰ /۲۰۰۵ مترمربــع
۸۶۹۸( آقــای صابــر جمالــی فرزنــد حســین ششــدانگ یکدرب بــاغ و خانه متصله 

بمســاحت ۱۹/ ۱۲۰۴ مترمربع
۸۶۹۹( آقــای علــی شــواخی زواره فرزنــد حســن ششــدانگ یکــدرب بــاغ و دامداری 

بمساحت ۱۹۳۲/۱۸ مترمربع
۸۷۰۲( آقــای رضــا عربــزاده زواره فرزنــد حســین ششــدانگ یکــدرب بــاغ بمســاحت 

۶۱ /۸۶۶ مترمربــع
 ۸۷۰۸( آقــای رضــا مختاریــان پــورزواره فرزنــد عبــاس ششــدانگ یکــدرب بــاغ و 

ســاختمان متصلــة بمســاحت ۹۲۸/۹۳ مترمربــع
ــه  ــه متصل ــاغ و خال ــدرب ب ــدانگ یک ــل شش ــد خلی ــی فرزن ــر رب ــای ناص  ۸۷۱۷( آق

بمســاحت ۱۰۰۳/۹۰ مترمربــع
 ۸۷۱۸( آقــای ناصــر ربــی فرزنــد خلیــل ششــدانگ یــک درب بــاغ و خانــه متصلــه 

بمســاحت ۹۰۵/۲۷ مترمربــع
۸۷۲۱( آقــای ولــی الــه شــفیعی فرزنــد حســن ششــدانگ یکــدرب بــاغ و اطــاق 

متصلــه بمســاحت ۷۷ /۱۴۸۵ مترمربــع
گــری زواره فرزنــد حیــدر ششــدانگ یکــدرب بــاغ و  ۸۷۳۱( خانــم فاطمــه روی 

ســاختمان متصلــه بمســاحت ۹۶۲/۷۴ مترمربــع
 ۸۷۳۳( آقــای احمــد نصرتیــان زواره فرزنــد عبدالحمیــد ششــدانگ یکــدرب بــاغ 

بمســاحت ۸۳۶/۸۳ مترمربــع
۸۷۳۷( آقــای مهــدی نجــار حســینی فرزنــد علــی ششــدانگ یکــدرب بــاغ و خانــه 

متصلــه بمســاحت ۹۰۴/۸۰ مترمربع
و  بــاغ  یکــدرب  ششــدانگ  محمــد  فرزنــد  زواره  قربانــی  آقای هــادی   )۸۷۴۰

مترمربــع  ۹۲۴/۵۸ بمســاحت  متصلــه  ســاختمان 
۸۷۴۲( خانــم آرزو یزدانــی فرزنــد ســیفعلی ششــدانگ یکــدرب بــاغ و خانه متصله 

بمســاحت ۱۶۵۹/۵۳ مترمربع
۸۷۶۵( آقــای عبدالحســین ریحانیــان زواره فرزنــد حیــدر ششــدانگ یکــدرب بــاغ 

بمســاحت ۲۷۴۱/۹۳مترمربــع
و  بــاغ  یکــدرب  ششــدانگ  حســین  فرزنــد  ســامی زواره  میثــم  آقــای   )۸۷۵۶

مترمربــع  ۸۷۹/۰۱ بمســاحت  متصلــه  ســاختمان 
۸۷۵۹( آقــای علــی ســامه زاده زواره فرزنــد دخیــل عبــاس ششــدانگ یکــدرب باغ 

بمساحت ۸۵۴/۷۵ مترمربع
ک و مــاده ۸۶ آئیــن نامــه قانــون  لــذا بموجــب مــاده ۱۶ قانــون ثبــت اســناد و امــا
گهــی واخواهــی داشــته  ک منــدرج در ایــن آ کســی نســبت بــه امــا ثبــت چنانچــه 
گهــی بــه مــدت ۹۰ روز دادخواســت  باشــد بایــد از تاریــخ اولیــن نوبــت انتشــار آ
کتبــا به ایــن اداره تســلیم نمــوده و طبــق تبصــره ۲ مــاده واحــده  واخواهــی خــود را 
قانــون تعییــن تکلیــف پرونده هــای معتــرض ثبتــی ظــرف مــدت ۳۰ روز از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض به ایــن اداره بایســتی بــا تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و به ایــن اداره تســلیم نمایــد، ضمنــا  قضائــی 

کــه پــس از انقضــاء مهلــت قانونــی واصــل شــود بااثــر بــوده و  گواهــی طــرح دعــوی 
مطابــق قســمت اخیــر مــاده ۱۹ و تبصــره ذیــل مــاده ۱۷ قانــون ثبــت رفتــار خواهــد 
شــد. ضمنــا طبــق مــاده ۵۶ آئیــن نامــه ثبــت، حقــوق ارتفاقــی درموقــع تعییــن 
ک و مجاوریــن نســبت  حــدود و در صورتمجلــس قیــد و واخواهــی صاحبــان امــا
بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی مطابــق مــاده ۲۰ قانــون ثبــت و تبصــره ۲ مــاده واحــده 
گهی  قانــون تعیین تکلیــف پرونده های معترض ثبت پذیرفته خواهد شــد. این آ
گهی در روزنامه کثیراالنتشــار  در دو نوبــت بــه فاصلــه ۳۰ روز از تاریــخ انتشــار اولین آ

درج و منتشــر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۰۱/ ۰۲/ ۱۴۰۰
تاریخ انتشار نوبت دو : ۰۱ /۰۳ /۱۴۰۰

خیراله عصاری 
ک اردستان رئیس اداره ثبت اسناد و اما

11192۶۳ / م الف

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

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  آ
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره: 1۳99۶۰۳۰2۰12۰۰1۳۰1
تاریخ: 1۳99/12/19

برابــر رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰12۰۰۰7۴۵ هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فریدن تصرفــات مالکانه بامعــارض متقاضی آقــای جواد 
محمــدی فرزنــد شــکراهلل بشــماره شناســنامه ۳۳ صــادره از چــادگان در یــک بــاب 
ک 1 فرعــی از  گلخانــه بــه مســاحت ۳8۵۶/۴1 مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــا
۶2 اصلــی واقــع در اراضــی نوکــن ســمندگان خریــداری از مالــک رســمی آقای حــاج 
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم  شــکراله محمــدی فرزنــد علــی محــرز 
کــه اشــخاص  گهــی می شــود درصورتــی  مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از 
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و  تاریــخ انتشــار اولیــن آ
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت انقضــای مدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/1/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/2/1

موسی الرضا امامی
ک فریدن رئیس ثبت اسناد و اما

11172۶۶ / م الف

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
شــماره: 2۰27۰۰22۰2، تاریــخ: 1۴۰۰/1/28، چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ 
کــه  ک 9۵۰8/17 واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان  یکبــاب خانــه شــماره پــا
طبــق پرونــده ثبتــی بنــام رحمــت الــه حبیبــی خوراســگانی فرزنــد عبــاس و زهــرا 
جیهانــی نــژاد خوراســگانی فرزنــد حســین )بالســویه( درجریــان ثبــت اســت و آرای 
مــورخ 99/۰8/۰۴  شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰27۰1۴۵۴1 و 1۳99۶۰۳۰2۰27۰1۴۵۴۰ 
هیــات حــل اختــاف موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ک منطقــه شــرق  ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در ثبــت اســناد و امــا

گردیده اســت و باتوجه به اینکه ســابقه ای  اصفهان نســبت به ملک مرقوم صادر 
ک 9۵۰8 اصلــی مشــاهده نگردیــد لــذا بــه اســتناد مــاده  از تحدیــد حــدود اولیــه پــا
ــور تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در تاریــخ 1۴۰۰/۰۳/۰1  1۳ آییــن نامــه قانــون مزب
گهــی  ــذا بموجب ایــن آ ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. ل
کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل  کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد  بــه 
ک مطابــق مــاده 2۰ قانــون  حضــور یابنــد. اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــا
ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد 
شــد و طبــق مــاده 8۶ آئیــن نامــه قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک ماه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره بــا تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح 
گواهــی طــرح دعــوی خــود را به ایــن منطقــه ثبتــی ارائــه نمایــد  قضایــی اقــدام و 
درغیراینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه 
مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه تســلیم نماید. 
ســپس اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بارعایــت مقــررات 
ادامه خواهد داد. تاریخ انتشــار: 1۴۰۰/۰2/۰1 - مهدی شــبان رییس ثبت اســناد 

ک منطقــه شــرق اصفهــان - 112۴۳9۶ / م الــف و امــا

گهی های نوبتی سه ماهه چهارم سال 1۳99 آ
کــه در ســه  کــی  بموجــب مــاده 12 قانــون ثبــت و مــاده ۵9 اصاحــی نســبت بــه اما
ماهــه چهــارم ســال 1۳99 تقاضــای ثبــت آنهــا پذیرفتــه شــده اســت و همچنیــن 
شــماره های ازقلــم افتــاده نیــز آنچــه بموجــب آراء هیئــت نظــارت و اختیــارات 
گهــی می گــردد. گهی هــای نوبتــی آن تجدیــد شــود بــه شــرح ذیــل آ تفویضــی بایــد آ

ع چشمندگان فریدن اصلی 271 و فرعی ذیل: 1( مزرعه دیمه از مزار
1۶۴( آقایــان محمــد همتیــان فرزنــد علــی همت بمیزان یک و یک هشــتم حبه 
ــد شــاقلی بمیــزان یــک و یــک هشــتم  ــادر بهــرام پــور فرزن از 72 حبــه مشــاع و ن
ــد پرویــز بمیــزان یــک و یــک  ــژاد فرزن حبــه از 72 حبــه مشــاع و غامرضــا علــی ن
چهــارم حبــه از 72 حبــه مشــاع و آقاخان ایســپره نیــا فرزنــد آقاجــان بمیــزان دو و 
یــک چهــارم حبــه از 72 حبــه مشــاع و شــکری ادیــب فرزنــد حســینقلی بمیــزان 
یــک حبــه از 72 حبــه مشــاع و علــی بهــرام پــور فرزنــد امیرقلــی بمیــزان یــک و یک 
هشــتم حبــه از 72 حبــه مشــاع و رضاقلــی حســن نژاد فرزند حســن قلــی بمیزان 
یــک حبــه از 72 حبــه مشــاع و پرویــز همتیــان فرزنــد عظیــم بمیــزان چهــار و یــک 
دوم حبــه از 72 حبــه مشــاع و مریــد همــت نــژاد فرزنــد محمدتقــی بمیــزان ســه 
حبــه از 72 حبــه مشــاع و عبدالمجیــد علــی نــژاد فرزنــد پرویــز بمیــزان یــک و یــک 
چهــارم حبــه از 72 حبــه مشــاع و عبدالرضــا عیســی پــره فرزنــد مــراد بمیــزان ســه 
حبــه از 72 حبــه مشــاع و نصــرت اله ایســپره فرزنــد پرویــز بمیــزان یــک و یــک 
چهــارم حبــه از 72 حبــه مشــاع و احمــد علــی نــژاد فرزنــد محمدســلطان بمیزان 
کیــکاوس  ــد  یــک و یــک دوم حبــه از 72 حبــه مشــاع و ابراهیــم نکومنــش فرزن
بمیــزان یــک و یــک هشــتم حبــه از 72 حبــه مشــاع و فاضل ایســپره فرزنــد 
رضاجــان بمیــزان چهــار و یــک دوم حبــه از 72 حبــه مشــاع و غــام نکومنــش 
ــد حســینقلی بمیــزان یــک و یــک هشــتم حبــه از 72 حبــه مشــاع و ناصــر  فرزن
پورعیســی فرزنــد حیاتقلــی بمیــزان ســه حبــه از 72 حبــه مشــاع و یوســف بهــرام 
پــور فرزنــد عباســقلی بمیــزان یــک و یــک هشــتم حبــه از 72 حبــه مشــاع و 
امیرحســین حســن نیا فرزند سلطانحســین بمیزان 2 حبه از 72 حبه مشــاع و 
شــامحمد بهــرام پــور فرزنــد امیرقلــی بمیــزان یــک و یــک هشــتم حبــه از 72 حبه 
مشــاع و روزعلی ایســپره فرزند یارعلی بمیزان یک و چهار پنجم حبه از 72 حبه 
مشــاع و حمید صمیمی نژاد فرزند جمعه بمیزان یک و چهار پنجم حبه از 72 
حبــه مشــاع و حسینعلی ایســپره فرزنــد حســین بمیــزان یک و چهــار پنجم حبه 
از 72 حبــه مشــاع و شامحمد ایســپره فرزنــد محمــد بمیــزان یــک و چهــار پنجــم 
حبــه از 72 حبــه مشــاع و نوروزعلی ایســپره فرزنــد خیرعلــی بمیــزان یــک و چهــار 

پنجــم حبــه از 72 حبــه مشــاع از ششــدانگ مزرعــه دیمــه چشــمندگان بــا حــق 
الشــرب طبــق مقــررات قانــون توزیــع عادالنــه آبهــا.

ک ۶۰ اصلی بشرح فرعی ذیل: 2( ابنیه و مستغات شهر رزوه پا
2۰( آقای عروجعلی علی محمدی فرزند غامحســین نســبت به ســه حبه مشــاع 
ک ۶۰/2۰ واقــع در مزرعــه برآفتــاب رزوه بخــش 1۳ ثبــت  از 72 حبــه ششــدانگ پــا

اصفهان
ک مندرج  ک هرکــس نســبت بــه امــا لــذا طبــق مــاده 1۶ قانــون ثبــت اســناد و امــا
گهــی ظــرف مــدت  گهــی واخواهــی داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار آ در ایــن آ
ک تســلیم نمایــد. ضمنــا  9۰ روز بایــد اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــا
بموجــب تبصــره 2 مــاده واحــده مصــوب 7۳/2/2۵ موضــوع مــواد 1۶ و 2۰ قانــون 
ثبــت می بایســتی معتــرض ظــرف یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره با 
تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع قضایــی مراجعــه و درصورتیکــه قبــل از انتشــار این 
گواهی دادگاه را مشــعر  گهی دعوایی اقامه شــده باشــد طرف دعوی می بایســت  آ
بــر دعــوی ظــرف مــدت مرقــوم به ایــن اداره تســلیم نمایــد و طبــق مــاده ۵۶ آییــن 
نامــه قانــون ثبــت حقــوق ارتفاقــی در زمــان تحدیــد حــدود در صــورت جلســه قیــد 

خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰2/۰1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۳/۰1
موسی الرضا امامی
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  آ
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره: 1۳99۶۰۳۰2۰1۶۰۰1۰۰1
تاریخ: 1۳99/12/۰۶

برابــر رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰1۶۰۰۰9۰۶ مــورخ 99/11/۰9 هیــات اول موضــوع 
ســند  فاقــد  ســاختمانهای  و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون 
رسمی مســتقر در واحــد ثبتــی حوزه ثبت ملک تیــران تصرفات مالکانه بامعارض 
الــه دادخــواه فرزنــد حســینعلی بشــماره شناســنامه  متقاضــی آقــای نعمــت 
17 صــادره از تیــران بــه شــماره ملــی ۵۴99۳۳۰۵1۴ در یــک ســهم و یــک نهــم 
ســهم مشــاع از پنــج ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 
ک 1۳1 فرعــی از 8 اصلــی واقــع در تیــران خریــداری  ششــدانگ ۵۵12 مترمربــع پــا
گردیــده اســت.  از مالــک رســمی با واســطه خانــم خاتــون جــان معتمــدی محــرز 
گهــی می شــود  لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی  درصورتــی 
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض  داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آ
خــود را به ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهی 
ــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات  اســت درصــورت انقضــای مــدت مذک

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/1/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/2/1

سیدمحمدحسن مصطفوی
ک تیران رئیس ثبت اسناد و اما
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هــواوی  میــان رده ی  تــاپ  لــپ   D1۴ بــوک میــت 
کارهــای  کــه به دنبــال انجــام  کســانی اســت  بــرای 
روزمره هســتند؛ اما نمی خواهند متحمل هزینه ی 
ســنگینی شــوند. در ادامــه، به ایــن لــپ تــاپ نگاهــی 
می اندازیــم. هــواوی بــا لپ تاپ هــای ســری میــت 
بــوک توانســته اســت محبوبیــت فراوانــی بــرای خــود 
کنــد. لپ تاپ های ایــن شــرکت چینــی  دســت و پا 
عمومــا به دلیــل شــباهت زیــاد بــه مک بوک هــای 
می شــوند؛  مواجــه  زیــادی  انتقادهــای  بــا  اپــل 
ــه  ــی ب ــس خوب ــاپ ح ــپ ت ــران ل کارب ــت  ــی در نهای ول
کیفیــت ســاخت و طراحــی ظاهــری دارنــد. هــواوی 
بــه زومیــت می گویــد لپ تاپ هایــش در بازار ایــران 
و  شــده اند  مواجــه  درخورتوجهــی  اســتقبال  بــا 
 Huawei( ۱۴ لــپ تــاپ ۱۴ اینچــی میــت بــوک دی
MateBook D1۴( نیــز فــروش چشــمگیری تجربــه 
میــت  ســری  لپ تاپ هــای  در  هــواوی  می کنــد. 
بــوک D دو اصــِل طراحــی زیبــا و قیمــت منطقــی در 
کارایــی مناســب را در اولویــت قــرار داده اســت.  ازای 
خانــواده ی  لپ تاپ هــای  از  مــدل  چنــد  هــواوی 
میــت بــوک D را دردســترس مشــتریان جهانــی قــرار 
گرفتــه اســت تعــدادی از آن هــا را  داده و تصمیــم 
کنــد. در بازار ایــران، مــدل  بــرای بازار ایــران نیــز عرضــه 
۲۰۲۰ میــت بــوک دی 1۴ موجــود اســت و هــواوی 
می گویــد روی طراحــی شــیک و پرچــم دار محصــول 
در   D1۴ بــوک میــت  اســت.  داده  خاصــی  مانــور 
کثــر بخش هــای بدنــه ،  عیــن بهره منــدی از فلــز در ا
گــرم وزن دارد. ایــن اولترابــوک هــواوی بــا  تنهــا ۱٫۳۸ 
ضخامــت ۱۵٫۹ میلی متــر در دســته ی باریک تریــن 
لپ تاپ های ایــن بخــش از بــازار قــرار می گیــرد. در 
 D1۴ مقــام مقایســه، متوجــه می شــویم میــت بــوک
هــواوی وزن و ضخامــت کمتــری از ایســر ســوئیفت ۳ 
دارد )ســوئیفت ۳ گران تــر از میــت بــوک D1۴ اســت(. 
اهمیــت  ســبک  وزن  و  طراحــی  اولترابوک هــا  در 
زیــادی دارد و به نظــر می رســد هــواوی توانســته این 
رعایــت  لپ تاپــش  در  به خوبــی  را  مهــم  اصــل  دو 
ــاپ  ــپ ت ــش ل ــراف صفحه نمای ــیه ی اط ــد. حاش کن
میــت بــوک D1۴ هــواوی ۴٫۸ میلی متــر و زاویــه ی 
دیــد صفحه نمایــش ۱۴ اینچــی IPS آن ۱۷۸ درجــه 
اســت تــا وقتــی از زوایــای مختلــف بــه آن نــگاه کنیــد، 
رنــگ دقیــق تصاویــر حفــظ شــود. هــواوی می گویــد 
کرد. ایــن  میــت بــوک D1۴ را می تــوان ۱۸۰ درجــه بــاز 
آمــده  لــوالی جدیــدی به دســت  کارکــرد به لطــف 

ــه طبق اعــام هــواوی، طــول عمــر بیشــتری دارد.  ک
طراحــی شــارژر لــپ تــاپ میــت بــوک D1۴ نیــز منــاس 
اســت و میــت بــوک D1۴ به همــراه آداپتــور ۶۵ وات 
کــه ازطریــق آن امــکان  USB-C عرضــه می شــود 
گوشــی های هوشــمند هــم وجــود  شــارژ برخــی از 
دارد. هــواوی در لــپ تــاپ میــت بــوک D1۴ ســراغ 
اســت.  رفتــه  نســل دهمی اینتل  پردازنده هــای 
کانفیــگ خــود از یکــی از دو  میــت بــوک D1۴ در دو 
 Intel 1۰21۰ یــاU-Intel Core i۵ پردازنــده ی مرکــزی
گرافیکــی  1۰۵1۰U-Core i7 و یکــی از دو پردازنــده ی 
دو  حافظــه ی  دارای  و  )مجــزا   Nvidia MX2۵۰
گیگابایت( یا Intel UHD )مجتمع( میزبانی می کند. 
هــواوی می گویــد ترکیب ایــن قطعــات ســخت افزاری 
به خوبــی  کــه  اســت  منتهــی شــده  لپ تاپــی  بــه 
کاربــران را پاســخ می دهــد. در  نیازهــای روزمــره ی 
از درایــو ذخیره ســازی   ،D1۴ بــوک میــت  هــواوی 
نــوع  از   SSD PCIe پرســرعت  گیگابایتــی   ۵۱۲
کــه ســرعت بیشــتری  NVMe اســتفاده شــده اســت 
درمقایســه با درایوهای HDD دارد. هواوی می گوید 
ســرعت SSDهــای NVMe ازلحــاظ تئــوری تــا ۶ برابــر 
بیشــتر از حافظه هــای عــادی SATA اســت و در آن 
ــه کار رفتــه .  گیگابایــت حافظــه ی رم نیــز ب ــا ۱۶  از ۸ ی
-Core i۵ پردازنــده ی  از  گیگابایتــی   ۸ کانفیــگ 
 Core گیگابایتی از پردازنده ی کانفیگ ۱۶  1۰21۰U و 
1۰۵1۰U-i7 برخــوردار اســت.  در ایــن لپ تاپ هواوی 
کــه درون یکــی  از وب کــم باالجهنــده  اســتفاده شــده 
کلیدهــای صفحه کلیــد پنهــان اســت. هــواوی  از 
اهمیــت  از  نشــانه ای  را  دوربیــن  از ایــن  اســتفاده 
ــر  کارب ــم خصوصــی  ــرای حری ــه ب ک ــد  ــژه ای می دان وی
قائل اســت. یکی دیگر از قابلیت های امنیتی میت 
بوک D1۴ حســگر اثرانگشــت محســوب می شــود که 
 D1۴ کلیــد پــاور ادغــام شــده اســت. میــت بــوک بــا 
هواوی از قابلیت ویندوز هلو نیز پشتیبانی می کند. 
عاقه منــدان می تواننــد لــپ تــاپ میــت بــوک D1۴ را 

بــا خدمــات رســمی هواوی در بازار ایــران بخرنــد.

 bZ۴X برقــی  مفهومــی و  کــراس اور  از  تویوتــا 
ــر  ــا ســال ۲۰۲۲ مبتنی ب کــه ت کــرده اســت  رونمایــی 
بازارهــای جهانــی  و در  تولیــد   e-TNGA پلتفــرم
عرضــه خواهــد شــد. تویوتــا مجموعــه ای متنــوع از 
خودروهــای هیبریــدی را در بــازار ارائــه می دهــد؛ 
اما ایــن شــرکت در اســتقبال از تولیــد خودروهــای 
به گــزارش  اســت.  کــرده  عمــل  ُکنــد  الکتریکــی 
مفهومی کامــا  خــودرو  معرفــی  بــا   ،Carscoops
جدیــد bZ۴X، ایــن تغییــر بــرای تویوتــا هــم شــروع 
بــرای  کــه   bZ۴X مفهومــی خــودرو  می شــود. 
پیش نمایــش مــدل تولیــدی آینــده طراحــی شــده 
تویوتــا  از  مدرنــی  نســخه ی  درحقیقــت  اســت، 
نــکات  بــه  تویوتــا  مــی رود.  به شــمار   EV RAV۴
ــادی در ایــن زمینــه اشــاره نکــرد؛ اما ایــن خــودرو  زی
چراغ هــای  بــا  زاویــه دار  جلــِو  نمــای  مفهومــی از 
باریــک و دریچه  هــای هوای برجســته بهــره می برد. 
کامــا  صحبــت از آیرودینامیــک شــد: جلوپنجــره 
کــه  محصــوری در جلــو تویوتــا bZ۴X وجــود دارد 
قــرار  فلــزی  تزیینــات  بــا  بــزرگ  ورودی  بــاالی  در 

می گیــرد.
می توانیــم  عقــب،  به ســمت  بیشــتر  حرکــت  بــا 
را  مشــخص  گل گیــر  تغاری هــای  و  بلنــد  کاپــوت 
ببینیم. این مدل از شیشــه جلِو جذاب و ســقفی با 
شــیب مایــم و خــط شــانه ی متمایــز بهــره می بــرد. 
از دیگــر بخش هــای برجســته و درخورتوجه ایــن 
و  زاویــه دار  شیشــه عقب  بــه  می تــوان  خــودرو 
ســتون C برجســته و چراغ هــای عقــب چشــم نواز 
کناره هــای خــودرو قــرار  کــه در اطــراف  کــرد  اشــاره 
گرفته انــد. درحالی کــه نمــای بیرونــی بــا طرح هــای 
کابین کمی ســنتی تر  متفاوتــی تزییــن شــده اســت، 
به نظــر می رســد. راننــدگان پشــت غربیلــک فرمــان 
خــود  جلــِو  در  و  می نشــینند  ســه پره  و  بــزرگ 
کاســه  جلوداشــبورد دیجیتالــی بــا محیطــی شــبیه 
به نظــر  کمی عجیــب  طراحــی  می ببینند. ایــن  را 

ــت  ــد موقعی ــح می ده ــا توضی ــی تویوت ــد؛ ول می رس
در  نشــانگرها  موقعیــت  و  جلوداشــبورد  پاییــن 
گســترش حــس فضــای  بــاالی فرمــان نه تنهــا بــه 
دیــد  افزایــش  بــه  بلکــه  می کنــد؛  کمــک  خــودرو 
بــرای بهبود ایمنــی و رانندگــی مطمئن تــر نیــز کمک 
کنســول مرکــزی  کــرد. در وســط خــودرو،  خواهــد 
شــناور و سیســتم ســرگرمی و اطاعاتــی مســتقل 
ــات  ــود دارد. تزیین ــترده وج گس ــش  ــا صفحه نمای ب
کنتــرل مینیمالیســتی  مشــکی بــراق و دکمه هــای 
امکانــات  به ایــن  چرخــان  تعویض دنــده  اهــرم  و 
می پیوندنــد. همچنین، می تــوان روکش  داشــبورد 
کابیــن مشــاهده  و ردیــف دوم جــادار را در داخــل 
بــه مشــخصات عملکــردی خــودرو  تویوتــا  کــرد. 
که ایــن  کــرد  اشــاره ی چندانــی نکــرد؛ امــا تأییــد 
ســوار   e-TNGA پلتفــرم  مفهومــی روی  خــودرو 
می شــود و به طورمشــترک بــا ســوبارو ســاخته شــده 
 bZ۴X کــراس  اور  شــرکت،  به گفته ی ایــن  اســت. 
اطمینــان  قابلیــت  و  دوام  و  افســانه ای  کیفیــت 
طوالنی مــدت تویوتــا را بــا قابلیت هــای تمام چــرخ 
مشــتریان  تــا  می کنــد  ترکیــب  ســوبارو  محــرک 
کننــد. مســئوالن  رانندگــی راحــت و جذابــی تجربــه 
کــه مــدل تولیدی ایــن خــودرو  کردنــد  تویوتــا اعــام 
مفهومــی در چیــن و ژاپن ســاخته خواهد شــد. این 
کــراس اور در دیگــر بازارهــای جهــان نیــز در دســترس 
خواهــد بــود و قــرار اســت فروشــش اواســط ســال 

۲۰۲۲ آغــاز شــود.
در آینــده ی نزدیــک، تویوتــا ۱۵ خــودرو الکتریکــی 
اختصاصــی ازجملــه هفــت مدل با نــام bZ )مخفف 
همچنین، ایــن  می دهــد.  ارائــه   )Beyond Zero
کــه بــه زودی فنــاوری خــودرو  کــرد  شــرکت تأییــد 
برقــی، ازجملــه پیشــرانه های هیبریــدی و برقــی 
)BEV( را بــه بخــش وانت هــا وارد می کنــد. می تــوان 
گزینه هــای هیبریــدی  کــه احتمــاال  انتظــار داشــت 
کامــا جدیــد تویوتــا تونــدرا  و الکتریکــی در مــدل 

موجــود باشــد.

 EPYC Milan پرچــم دار  پردازنــده ی  دو   AMD
کــرد و ایــن دو پردازنــده ی  را وارد ســروری مرجــع 
 Cinebench ۷،۹۸۰ دالری توانستند در بنچمارک
ســرور  پردازنده هــای  کننــد.  رکوردشــکنی 

شــدند. ظاهــر  ضعیف تــر  بســیار  جدید اینتــل 
اپیــک  دی  ام  ســرور ای  کاس  پردازند ه هــای 
گذشــته ی  مــاه   )AMD EPYC Milan( میــان 
کرد این  میــادی رونمایــی شــدند و تیم قرمــز ادعــا 
خانــواده ۱۲۰ رکــورد جدیــد در حوزه هــای مختلــف 
نظیــر رایانــش ابــری و رایانــش بســیار قدرتمنــد و 
ــرده اســت. البتــه  ک پردازش هــای ســازمانی ثبــت 
پردازنده هــا  اصاح شــده ی این  مدل هــای 
خانــواده ی  محصــوالت  قالــب  در  درنهایــت 
کامپیوترهــای دســکتاپ پرچــم دار  ــرای  تردریپــر ب
کــه  نیــز دردســترس قــرار می گیرنــد و رکوردهایــی 
کرده  انــد، نمی تواننــد  پردازنده هــای میــان ثبــت 
اطاعــات چندانــی دربــاره ی مــدل دســکتاپ این 

پردازنده هــا بــه مــا بدهنــد.
موفــق  اخیــرا   AMD تامز هــاردور،  به نوشــته ی 
رکــورد  میــان  پردازنده هــای  بــا  اســت  شــده 
جابه جــا  را   Cinebench بنچمــارک  جهانــی 
کند. ایــن رکوردشــکنی به وضــوح نشــان می دهــد 
حــوزه ی  در  قرمــز  تیــم  جدیــد  پردازنده هــای 
گفتــن  بــرای  زیــادی  حرف هــای  رندرگیــری 
دارنــد. تامز هــاردور می گویــد آزمایش هایــی روی 
 Intel پردازنده ی ۴۰ هســته ای کاس ســرور جدید
ــا بفهمــد  Ice Lake Xeon نیــز انجــام داده اســت ت
چــه تفاوت هایــی در بیــن پردازنده های اینتــل و 

دارد. وجــود   AMD
 The Bring در جدیدتریــن قســمت از ویدئوهــای
پردازنــده ی ۷،۹۸۰  دو   AMD یوتیــوب،  در   Up
 Cinbench وارد  را   77۶۳  EPYC Milan دالری 
کــرد. Cinbench R2۳ بنچمارکــی بــا تمرکــز   R2۳
کــه AMD معمــوال از آن بــرای  بــر رندرگیــری اســت 
بازاریابــی تراشــه های دســکتاپ اســتفاده می کند. 
موضــوع  به ایــن  زیــادی  حــد  تــا  اصلــی  دلیــل 
کــه Cinbench R2۳ عملکــرد بســیار  برمی گــردد 

موفقــی بــا معمــاری ذن AMD دارد. 
 AMD ــد ســری میــان پردازنده هــای نســل جدی
از ۶۴ هســته ی ذن ۳ و ۱۲۸ تــرد بهــره می برنــد 
ک پایــه و بوســت آن هــا به ترتیــب  کا و ســرعت 
می رســد.  گیگاهرتــز  و ۳٫۵  گیگاهرتــز  بــه ۲٫۴۵ 
کردیــم، AMD از دو پردازنــده  همان طور کــه اشــاره 
آزمایش ایــن  بنابرایــن  اســت؛  کــرده  اســتفاده 

شــرکت در Cinebench، شــامل ۱۲۸ هســته و ۲۵۶ 
تــرد می شــود.

امتیــاز   77۶۳  EPYC Milan پردازنــده ی  دو 
کردنــد. تــا پیــش  کســب  رکوردشــکن ۱۱۳،۶۳۱ را 
از ثبــت عملکــرد پردازنده هــای AMD، براســاس 
 ۱۰۵،۵۷۰ رکــورد  بیشــترین   HWBot رتبه بنــدی 
بــود. AMD می گویــد بــرای انجــام آزمایشــش از 
ســروری مرجع با سیســتم خنک کننده ی مرسوم 
بــرای  ویــژه ای  اقــدام  بنابرایــن،  کــرد؛  اســتفاده 
 AMD ک انجــام نشــده اســت. ســرور مرجــع اورکا

در آزمایــش بــه تــوان ۴۰۳ وات دســت یافــت.
اســت؛  نــداده  ارائــه  زیــادی  اطاعــات   AMD
کافــی  تامز هــاردور  بــرای  اطاعــات  همیــن  امــا 
بــود تــا آزمایشــی اختصاصــی ترتیــب دهد. ایــن 
 Xeon پردازنــده ی  دو  بــا  آزمایــش  چنــد  رســانه 
Ice Lake 8۳8۰ انجــام داد. همچــون سیســتم 
آزمایشــی AMD، سیســتم آزمایشــی تامز هــاردور 
کــه از  نیــز به نوعــی طراحــی مرجــع و اســتاندارد بــود 

می کــرد. اســتفاده  هــوا  خنک کننــده ی 
 ۱۰ پردازنــده ی  دو  از  آزمایشــی اینتل  سیســتم 
بــا ۴۰   Ice Lake Xeon دالری  نانومتــری ۸،۰۹۹ 
کــه بــه ســرعت  هســته و ۸۰ تــرد اســتفاده می کــرد 
ک بوست  ک پایه ی ۲٫۳ گیگاهرتز و سرعت کا کا
کردنــد. پردازنده هــای  گیگاهرتــز دســت پیــدا   ۳٫۲
هســته   زئون اینتــل  درمقایســه با   AMD میــان 
 8۳8۰  Ice Lake ولــی  دارنــد؛  بیشــتری  تــرد  و 
پیشــرفته ترین پردازنــده ی ســرور اینتل به حســاب 
می آیــد و قیمــت هــر دو تراشــه را می تــوان باهــم 

کــرد. مقایســه 
هســتیم  مواجــه  آزمایشــی  بــا  بدین ترتیــب 
تــرد   ۲۵۶ و  هســته    ۱۲۸ سیســتمی با  از  کــه 
و  هســته   ۸۰ سیســتمی با  و   )EPCY Milan(
۱۶۰ تــرد )Intel Ice Lake( تشــکیل شــده اســت. 
کامــا شــبیه  تامز هــاردور می گویــد آزمایش هایــش 
آزمایش هــای AMD نیســتند؛ بنابرایــن، نتایــج 

باشــند.  متفــاوت  اســت اندکی  ممکــن 
همان طورکــه در جــدول بــاال مشــاهده می کنیــد، 
 EPYC Milan دو پردازنــده ی Cinebench R2 در
77۶۳ تقریبا ۳۴ درصد ســریع تر از دو پردازنده ی 
کثــر  Ice Lake Xeon 8۳8۰ هســتند. AMD حدا
کــرده  تــوان ۴۰۳ وات را در آزمایش هایــش ثبــت 
عــدد  می زنیم ایــن  حــدس  بااین حــال،  اســت؛ 
صرفــا بــه پردازنــده محــدود باشــد و شــاید یــک 
پردازنــده. در مقــام مقایســه، تامز هــاردور متوجــه 
رســیدن تــوان ســرور Xeon 8۳8۰ بــه ۱،۱۵۴ وات 

گیگابایــت حافظــه و قطعــات  بود. ایــن تــوان ۵۱۲ 
دیگــر به همــراه تلفــات VR و... را شــامل می شــود. 
بدین ترتیــب، شــاید مقایســه ی مســتقیم تــوان 
ثبت شــده ی  تــوان  بــا   AMD ثبت شــده ی 

کار درســتی نباشــد. تامز هــاردور 
روی  تأثیــری  عمــا   Cinebench R2۳ نتایــج 
تصمیــم مشــتریان دیتاســنتر بــرای خریــدن یــا 
ــه ی  ــا مقایس ــذارد؛ ام ــا نمی گ ــدن پردازنده ه نخری
کــه  اســت  جالــب  می دهــد.  به دســت  جالبــی 
وقتــی   ۳99۰X  Threadripper پردازنــده ی  یــک 
قــرار  مایــع  نیتــروژن  خنک کننــده ی  در کنــار 
 Xeon گیــرد، همچنــان می توانــد دو پردازنــده ی
Platinum 8۳8۰ را شکســت دهــد؛ البتــه 8۳8۰ 
ــد  ــده ش ــده ی ۳99۰X برن ــر پردازن ــت دربراب درنهای
کــه از خنک کننــده ی هــوا اســتفاده می کــرد )در 

تامز هــاردور(.  آزمایش هــای 
درنهایــت، تامز هــاردور تصمیــم گرفت بررســی کند 
Ice Lake Xeon 8۳8۰ درمقایسه با تنوع بیشتری 
گفتــن  بــرای  حرف هایــی  چــه  پردازنده هــا  از 
ــته ای  ــده ی ۶۴ هس ــی پردازن ــان معرف دارد. در زم
سیســتم های  بــرای   ۳9۰۰X  Threadripper
به اینتــل  زیــاد  انتقــادات  دســکتاپ،  پرچــم دار 
پردازنــده ی ۳،۹۹۰  چون ایــن  بودیــم؛  شــاهد  را 
پردازش هــای  چندیــن  در  شــد  موفــق  دالری 
چندتــردی دو پردازنــده ی Xeon 828۰ اینتــل را 
شکســت دهد. ایــن دو پردازنده ی اینتل مجموعا 
در حال حاضــر،  و  دارنــد  قیمــت  دالر   ۲۰،۰۰۰
محســوب  آبــی  تیــم  ســرور  پلتفــرم  ســریع ترین 

می شــوند. 
تامز هــاردور می گویــد بــه پردازنــده ی دو ســوکتی 
بــرای اضافه کــردن نتایــج   77۶۳ EPYC Milan
دو  اســت.  نداشــته  دسترســی  مقایســه  بــه  آن 
قیمــت  بــا   8۳8۰  Intel Ice Lake پردازنــده ی 
مجموعــا ۱۷،۰۰۰ دالر موفــق شــدند در تنظیمــات 
پیش فــرض، قوی تــر از پردازنــده ی ۳،۹۹۰ دالری 
۳9۰۰X Threadripper ظاهــر شــوند. بااین حــال، 
فعال ســازی PBO باعــث شــد یــک پردازنــده ی 
۳99۰X Threadripper درمقایســه با جدیدتریــن 
پردازنده هــای ۱۰ نانومتــری ســرور اینتل بهتر عمل 
ک  گفته نماند PBO قابلیت خــودکار اورکا کنــد. نا
کــه بــا خنک کننده هــای اســتاندارد  AMD اســت 
کنیــم  کار می کنــد. درپایــان، بایــد بــه نکتــه اشــاره 
کــه تراشــه های پرچــم دار جدید اینتــل نمی تواننــد 
 AMD هســته ای   ۶۴ قبــل  نســل  پردازنــده ی 

EPYC Rome 77۴2 را نیــز شکســت دهنــد. 

میت بوک D1۴ هواوی؛ لپ تاپی زیبا 
با قدرت کافی برای کارهای روزمره

 bZ۴X کراس اور مفهومی و برقی تویوتا
برای تولید در سال آینده معرفی شد

 Cinebench در بنچمارک AMD EPYC Milan رکوردشکنی پردازنده های
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رســیدن به انــدام متناســب و وزن ایــده آل یــک شــاه 
کلیــد دارد و آنهــم رعایــت نــکات مهــم تغذیــه ای 
کــه در غالــب اصلــی تریــن توصیــه  اســت، نکاتــی 
ــه شــده اســت. ــد ارائ ــرای ســال جدی کاهــش وزن ب

1- غذاهای آماده و رستورانی را فراموش کنید
کــه بــرای  گفته ایــم و بازهــم تکــرار می کنیــم  بارهــا 
داشــتن تناســب اندام، جلوگیــری و رفــع چاقــی و 
اضافــه وزن و ســامتی تــا حــد ممکــن از مصــرف 
کنیــد، بهتــر اســت زمانــی  غذاهــای آمــاده پرهیــز 
ــم چــرب در  ک را خــاص تهیــه غــذای ســالم و البتــه 
کــه بــه  منــزل درنظربگیریــد و بــاور داشــته باشــید 
ــود  ــامت و وزن خ ــر در س ــه تغیی ــان متوج ــرور زم م

خواهیــد شــد.
2- نوع شیرهای مصرفی را گسترش دهید

امــروزه تنــوع در طعــم و مــزه ی شــیر بــه شــما این 
گــر نســبت بــه مصــرف  کــه ا امــکان را داده اســت 
شــیر ســاده حساســیت داریــد بــه راحتــی طعم های 
کــه  کنیــد، بــرای شــمایی  مختلــف آن را امتحــان 
تناســب اندام هــدف ســال جدیدتــان اســت شــیر 

ــود. ــادام بهتریــن مــورد خواهــد ب ســویا و شــیر ب
۳- قند نوشیدنی ها را تا حد امکان کم کنید

برای ایــن مــورد یــک قــدم مهــم می تــوان برداشــت 
و آن هــم حــذف تمــام نوشــیدنی های صنعتــی و 
کام نوشــیدنی های  فــرآوری شــده اســت ؛ در یــک 
طبیعــی خانگــی را میل کنید تا نگــران افزایــش وزن 

و قنــد نباشــید.

 ۴- سه وعده اصلی غذا باید مصرف شود
کــه بــا نخــوردن شــام زودتــر الغــر  گــر فکــر می کنیــد  ا
کامــا در اشــتباه هســتید، نخــوردن ۳  می شــوید 
وعــده اصلــی غــذا نــه تنهــا موجــب تناســب اندام 
ــری از چاقــی  نخواهــد شــد بلکــه عــوارض جــدی ت
نشــان  تحقیقــات  آورد.  خواهــد  بــار  بــه  برایتــان 
کــه غــذای منظــم می خورنــد و از  می دهــد افــرادی 
ــد احتمــال بیشــتری  ــذت می برن غذاهــای ســالم ل
بــرای انتخــاب غــذای ســالم در طــول روز دارنــد 
نخــوردن  از  ناشــی  گرســنگی  رفــع  بــرای  دیگــر  و 
کیــک و بیســکوئیت را انتخــاب  ــا ناهــار  ــه ی صبحان

نمی کننــد. 
۵- رنگ نان مصرفی خود را تیره تر کنید

ــن  ــا از بهتری ــور م ــد و منظ ــری دارن کال ــا  ــام نان ه تم
کالری نیســت  نان برای الغری به معنای نداشــتن 
بلکــه بحــث ارزش غذایــی و ســامت آنهــا در میــان 
کامــل  گــر در یــک رژیــم الغــری هســتید نــان  اســت. ا
کنید. فیبر موجود در نان  یا ســبوس دار را انتخاب 
کامــل یــا ســبوس دار در شــما احســاس ســیری بــه 
وجــود مــی آورد و باعــث می شــود بــه علــت احســاس 

کنیــد. پــس  کمتــری مصــرف  کالــری  کل  ســیری در 
یــک انتخــاب عالــی، نــان کامــل یــا ســبوس دار برای 
گــر بــه دنبــال بهتریــن نــان بــرای  الغــری اســت. ا
الغــری هســتید نــان ســبوس دار را در رژیــم غذایــی 

کنیــد. خــود امتحــان 
غ را خالص تر مصرف کنید ۶- گوشت قرمز و مر

کــه حتما پزشــک متخصــص رژیــم درمانی  مــوردی 
به شــما پیشــنهاد کرده اســت،مصرف گوشت قرمز 
گوشــت مصــرف  گــر از ایــن  را بــه حداقــل برســانید وا
می کنیــد تــا حدممکن چربــی آن را گرفته بعد طبخ 
غ هــم بــدون پوســت  گوشــت مــر کنیــد ؛ در مــورد 
کــه رژیــم الغــری دارد  بــودن آن اهمیــت دارد فــردی 
غ  و تصمیــم بــه کاهــش وزن گرفته نباید پوســت مر
کنــد. البته ایــن مــورد بــرای تمامی افــراد  مصــرف 

توصیــه می شــود.
7- در رژیم غذایی خود اصل تنوع را رعایت کنید

گــر مــدام نــان ســبوس دار و ســبزیجات بخوریــد  ا
وزن  کاهــش  بــرای  خــود  تصمیــم  از  زود  خیلــی 
کنــار  را  روش  پس ایــن  شــد  خواهیــد  منصــرف 
کــی  ــا مصــرف مــواد خورا گذاشــته و تنــوع غذایــی ب

مناســب چربــی ســوز را پیــش بگیریــد.
8- پروبیوتیک ها را جدی تر مصرف کنید

خــوردن غداهــای پروبیوتیــک بســیار پیشــنهاد 
کــه غذاهــای  می شــود. مطالعــات نشــان می دهــد 
حاوی ایــن مــاده، باعــث چربــی ســوزی می شــوند. 
لبنیــات دارای پروبیوتیــک بیشــتر از غذاهــای دیگــر 

موثــر اســت.

توصیه ی کاربلدها برای کاهش وزن

شــپش ها یکــی از بیماری های قدیمی می باشــند 
کســازی آنهــا می توانیــد  کــه بــرای از بیــن بــردن و پا
برخی راهکارهای خانگی را انتخاب و در کمترین 

زمــان ممکن اســتفاده کنید.
شــپش یکــی از بیماری هــای کهنــه نوظهور اســت 
کــودکان شــیوع پیــدا  کــه در بیــن افــراد بخصــوص 
کــرده و ســرعت پخــش آن بــه حــدی زیاد اســت که 
از ســری بــه ســر دیگــر بــه راحتــی منتقــل می شــود 
بــرای از بیــن بــردن آن ابتــدا ســر فــرد را بررســی و 
ک  کــه در این بخــش از نمنا ســپس بــا روش هایــی 
کســازی  کامــل پا ارائــه می شــود منــزل را بطــور 

کنید.
نحوه تمیز کردن لوازم جانبی مو

شــانه ها، برس هــا و لــوازم جانبــی مــو را داخــل آب 
جــوش قــرار دهیــد و بگذاریــد بــه مــدت 1 دقیقــه 
ــوازم  کســازی می توانیــد ل خیــس بخــورد. بــرای پا
جانبــی مــو را در مخلوطــی از شــامپوی مخصوص 
ضــد شــپش و آب داغ، بــه مــدت یــک ســاعت 
بخیســانید. ســپس موهــای باقــی مانــده در آن را 

کــرده و آبکشــی نماییــد. جــدا 
نحوه تمیز کردن لباس و ملحفه

رویــٔه بالش هــا، مافه هــا، لبــاس خــواب، روتختــی 
و حوله هــا را هــر روز عــوض کنید.مافه هــا را حتمــًا 
الزم نیســت بــا مــواد شــوینده شســت، بلکــه از 
کنیــد : مافه هــا،  گرمــا اســتفاده  کــن و  خشــک 
کاه، روســری، بالــش، پتــو و یــا لباس هــا را  کــت، 
کــن بریزیــد و ســپس حــدود ۳۰  داخــل خشــک 

دقیقــه در معــرض آفتــاب قــرار دهیــد.
ماشــین  داخــل  در  را  رختخواب هــا  همــه  گــر  ا
تعــداد  و  شســتید  بــاال  دمــای  بــا  لباسشــویی 
کــن  ملحفه هــا و پتوهــا بیشــتر از ظرفیــت خشــک 
کــردن آن هــا در یــک نوبــت  بــود و قــادر بــه خشــک 
کــن خالــی شــود و  کــه خشــک  نبودیــد، تــا زمانــی 
ــی  ــود باق ــاز ش ــایل ب ــن وس ــرار دادن ای ــرای ق ــا ب ج
کامًا بســته  آن ها را داخل یک کیســه پاســتیکی 

ــد. ــرار دهی ــوظ ق و محف
نحوه تمیز کردن تشک و تختخواب

تشک را با جارو برقی تمیز نمایید و قسمت های 
کــه ســر  چیــن دار و درزهــا و بخش هایــی از تشــک 
بــه روی آن قــرار می گیــرد، بــا دقــت بیشــتری جــارو 
بکشــید. برای از بین بردن شــپش روی تشــک ها 
ــتن  کش ــوص  ــپری مخص ــت اس ــوب تخ و چهارچ

شــپش یــا ســم ضــد شــپش را بپاشــید.
نحوه تمیز کردن فرش و مبل

ســایر ســطوحی که ممکن اســت در ۳ روز گذشته 
ــا  ــد ب ــند بای ــته باش ــاس داش ــر تم ــا س ــتقیمًا ب مس
جــارو برقــی تمیــز شــوند، این مــوارد عبارتنــد از: 
کــه ســر روی آن قــرار  مبلمــان، فرش هــا در صورتــی 

ــا. گرفتــه باشــد و بالش ه
کــف خانــه و فرش هــای تمامی اتاق هــا بــه ویــژه 

بــه  جاروبرقــی  از  اســتفاده  بــا  را  نشــیمن  اتــاق 
کمــک  خوبــی تمیــز نماییــد. ســطح مبل هــا را بــه 
جاروبرقــی بــه خوبی تمیز نمایید وپشــتی مبل ها 
را جــدا کنیــد و قســمت های پشــت آن هــا و دســته 
کامــًا  ــا جــارو برقــی  مبل هــا در دو طــرف مبــل را ب
کشــتن  مخصــوص  اســپری  از  و  نماییــد  تمیــز 

کنیــد. شــپش اســتفاده 
نحوه تمیز کردن صندلی اتومبیل

بایــد ۳  اتومبیــل  گاه هــای  تکیــه  و  صندلی هــا 
ــرای  ــا جــارو برقــی تمیــز شــوند. ب روز پــی در پــی ب
از  پــس  شــپش،  وجــود  از  اتومبیــل  کســازی  پا
کشــیدن صندلی هــای اتومبیــل بــه  جاروبرقــی 
کــه ســر را بــه آن  ویــژه قســمت پشــتی صندلــی 
گــرم  تکیــه می دهیــم را بــا یــک پارچــه خیــس و 

ــد. کنی ــز  تمی
نحوه تمیز کردن کاله گیس

گیــس و لباســهای پوشــیده شــده بایــد  کاه  کاه، 
یــک شــب در فریــزر قــرار بگیرنــد و ســپس بــا یــک 

پارچــه مرطــوب یــا پرزگیــر تمیــز شــوند.
نحوه تمیز کردن کف زمین

کننــده خــوب بشــویید  کــف زمیــن را بــا آب و تمیــز 
ک  تــا شــپش از بیــن بــرود. می توانیــد از انــواع پــا
کننده هــای طبیعی دلخــواه خــود، مانند محلول 
کــف  کســازی  پا بــرای  و جــوش شــیرین  ســرکه 

خانــه، اســتفاده نماییــد.
نحوه تمیز کردن اسباب بازی های پولیشی

کــه  را  دار  خــواب  مخمــل  بازی هــای  اســباب 
ممکــن اســت بــا شــپش در تمــاس باشــند را درون 
کیســه پاســتیکی بــه مــدت ۴8-72 ســاعت قــرار 
دهیــد زیــرا شــپش نمی توانــد خیلــی دور از ســر 
زنــده بمانــد، زیــرا بــه گرمــای پوســت ســر و میزبــان 

ــد. احتیــاج دارن
نحوه تمیز کردن شپش روی بدن

گزینــی شــپش روی  اســتحمام روزانــه امــکان النــه 
بــدن شــما را از بیــن می بــرد و رعایــت بهداشــت 
ــات  ــن اقدام ــی از بهتری ــه یک ــردن روزان ک ــام  و حم
اســپری های  از  اســت.هرگز  پیشــگیری  بــرای 
گازی  ــش  ک ــت  ــا آف ــی ب ــی ضدعفون ــی یعن تدخین
یــا  اســتفاده نکنیــد زیــرا در صــورت استنشــاق 
جــذب از طریــق پوســت می تواننــد سمی باشــند.

نکته مهم :
کــه داریــد داخــل  کــه هرچــه را  • نیــازی نیســت 
گــر نمی توانیــد آن را در  کیســه های زبالــه بریزیــد ؛ ا
کنیــد  کــن قــرار دهیــد یــا آن را جــارو برقــی  خشــک 
بــه مــدت ۳ روز آن را درفضــای بــاز قــرار دهیــد و از 

آن اســتفاده نکنیــد.
ــوده نمی کنــد و شــما  ــات را آل • شــپش ســر حیوان
نمی توانیــد از حیوانــات شــپش بگیریــد پــس در 
کــردن حیوانــات خانگــی خــود هــم  مــورد تمیــز 

نگــران نباشــید.

بــرای رســیدن بــه اهداف خــود به تاش زیــادی نیاز 
داریــد امــا ابتــدا بایــد بــرای تقویــت عــزم و اراده خــود 
را بــرای رســیدن بــه خواســته ها و موفقیت هــای 
بزرگ تاش کنید. انســان مجموعه ای از خواســتن 
و توانســتن اســت و خواســته های متعالــی فراوانــی 
گــر نتوانــد در مســیر تحقق آن خواســته ها  دارد، امــا ا
حرکــت کنــد، نمی تــوان او را صاحب اراده دانســت و 

کنــد. بایــد بــرای تقویــت اراده خــود تــاش 
تصمیم بگیرید که مصمم بمانید:

یــک تصمیــم قــوی و خاص باید طوری انجام شــود 
کــه در هــر چیــزی مصمــم تــر شــوید.این تصمیــم 
گیــری شــما را مشــخص می کند. ایــن بــه  جهــت 
کــه چگونه حتــی زمانــی که با  شــما نشــان می دهــد 
چالش هایــی در مســیر خــود مواجــه می شــوید، بــه 

کنیــد. جلــو حرکــت 
ایــن تصمیــم بســیار محکــم اســت و بــه شــما در 
زمان هــای ســختی انگیــزه می دهــد و شــما را در 
به ایــن  مــی دارد.  نگــه  متمرکــز  راحتیتــان  دوران 
ترتیــب، آنچــه کــه می خواهید را پیدا کنیــد و رویش 
تصمیــم بگیریــد و بــه تصمیــم خــود پایبند باشــید، 

ــه چــه اتفاقــی می افتــد. ک مهــم نیســت 
علتش را کشف کنید:

اراده توســط احساســات تغذیــه می شــود. این یــک 
انگیــزه بــرای ادامــه دادن اســت. برای اینکــه آن را 
شــعله ور نگــه داریــد، بایــد یک دلیل قوی در پشــت 
آن داشــته باشــید.این دلیــل شــما بــرای انجــام 
کــه  کــه آن را انتخــاب کرده اید.بفهمیــد  کاری اســت 
کمــک می کنــد  کار بــه شــما  چــرا قــوی اســت و ایــن 

کنیــد. کاری بایــد  بدانیــد بعــد از آن چــه 
نترسید:

یکــی از بــزرگ تریــن قاتــان تصمیــم، تــرس اســت. 
کــه شــما مصمــم هســتید، در ســطح باالیــی  زمانــی 
عمــل می کنیــد با ایــن حــال، تــرس از تداخــل با ایــن 
فرآینــد جلوگیــری می کند.به ایــن ترتیــب شــما بایــد 
شــجاع باشــید و بــا تــرس خــود مواجــه شــوید تــا 

بیشــتر مصمــم شــوید.
استرس خود را کنترل کنید:

یکــی از راه هــای داشــتن اراده، مدیریــت اســترس 
بــاال اشــاره شــد، اراده  کــه در  اســت.همان طــور 
قدرتــی عاطفــی اســت بنابرایــن، وقتــی اســترس 
داریــم، احساســات منفــی آزاد می شــوند و عــزم مــا 
کاهــش می یابــد در نتیجــه، مــا قــادر بــه انجــام موثــر 

در زمــان نیســتیم.
بایــد  قــدرت،  منبــع  افزایش ایــن  بــرای  بنابرایــن 
کــه آن  کنیــم  اســترس خــود را طــوری مدیریــت 
کار بــا اســتفاده از تمرینــات  کاهــش دهیم. ایــن  را 

تنفســی یــا مدیتیشــن نیــز انجــام می شــود.
خود را تشویق کنید که روی برنامه اصلیتان 

وفادار بمانید:
ــال شــخصیت  کــه در ژورن ــه مطالعــه ای  ــا توجــه ب ب

ــتفاده  ــد، اس ــر ش ــی منتش ــی اجتماع و روان شناس
کنــد تــا  کمــک  از ایــن عبــارات می توانــد بــه شــما 
چنیــن  باشــید.  داشــته  بیشــتری  اراده  قــدرت 
کنتــرل  می کننــد  کمــک  شــما  بــه  عبارت هایــی 
گســترش دهیــد و بــه همیــن دلیــل موفــق  خــود را 
باشــید ؛ ایــن خــود کنترلــی می توانــد در وفــاداری بــه 
کار رود و ایــن  روتین هــا، طرح هــا و اهــداف تــان بــه 

راهــی بــرای موفقیــت اســت.
به اندازه کافی بخوابید:

کــه هــر شــب 8  پزشــکان مــا را تشــویق می کننــد 
کــم  ســاعت بایــد خوابیــد. خیلــی از ماهــا خیلــی 
کار،  تــر از ایــن می خوابیم. ایــن می توانــد ناشــی از 
اســترس، روابــط و یــا تفریحات باشــد. انجام این کار 

انــرژی مــا را تهــی می کنــد.
کاهــش می یابــد. بنابرایــن، دقــت  در نتیجــه، عــزم 
کافــی بخوابید.ایــن  کــه هــر شــب به انــدازه  کنیــد 
کــرد تــا خــود را به انــدازه  کمــک خواهــد  کار بــه شــما 
کافــی خــود را احیــا  کنیــد و به انــدازه  کافــی تغذیــه 

ــا قــدرت اراده قــوی مواجــه شــوید. ــا ب کنیــد ت
خشنودی دیرتر به تالش شما کمک می کند:

باعــث  خشــنودی  تاخیر انداختــن  بــه  تمریــن 
کــه بــه  کــه شــما تصمیــم بگیریــد تــا زمانــی  می شــود 
چیــزی را بــه دســت نیاوردیــد، پــاداش خــود را بــه 
کار  تعویــق بیندازیــد. پــس شــما می توانیــد بــا یــک 
بــه خودتــان پــاداش بدهید.ایــن بــه طــور معمــول 
کمــک می کنــد و عزمتــان را قــوی  بــه انضبــاط شــما 

تــر می کنــد.
تغذیه خود را بهبود بخشید:

کــه می خوریم. ایــن امــر  مــا همــان چیــزی هســتیم 
در هــر دو ســطح فیزیکــی و ذهنــی صــادق اســت. 
کــه رژیــم غذایــی متعــادل داشــته  توصیــه می شــود 
باشــید ؛ شــما می توانیــد بــا مصــرف برخــی میوه هــا، 
ســبزیجات، نشاســته و پروتئیــن بــه صــورت روزانــه 

به ایــن هــدف دســت یابیــد.
در  خــوب،  غــذای  خــوردن  حقیقــت،  در 
باعــث  آزاد می کند.ایــن هورمــون  بدن اندورفیــن 
حــس خــوب مــا می شــود. آن هــا بــه مــا احساســات 
کنــد اراده  کمــک  کــه می توانــد  مثبتــی می دهنــد 
خــود را توســعه دهیــم به ایــن ترتیــب، تغذیــه خوب 

کنیــد تــا بــه موفقیــت برســید. را حفــظ 
به تعویق انداختن فعالیت های بی ربط برای 

حفظ تمرکز بر روی مسائل مهم:
تعویق انداختــن  بــه  کــه  بدانیــد  اســت  جالــب 
کمــک  چیزهــای بــی ربــط واقعــا می توانــد بــه شــما 
کنــد تــا بــر  کمــک  کار می توانــد بــه شــما  کند ایــن 
چیزهــای منفــی مثــل عادت هــای بــد و اعتیــاد 
گفتن ایــن جملــه »حــاال نــه، بعــدا،  کنید.بــا  غلبــه 
» می توانیــد بــه تدریــج تصمیــم و اراده خــود را قــوی 
ــه موفقیــت در  ــرای دســتیابی ب کار ب کنید.ایــن  ــر  ت

ــت. ــم اس ــیار مه ــی بس زندگ

کسازی خانه از شپش راهنمای پا روش های علمی و عالی برای تقویت اراده

خانه داریموفقیت

شــیرینی  آموزش هــای  ادامــه  در  زندگــی«  »ایرنــا 
آمــوزش  را  گوش فیــل  تهیــه  طــرز  کیک پــزی،  و 

می دهــد.
مواد الزم برای تهیه گوش فیل:

غ: ۱ عدد • تخم مر
• شیر: نصف لیوان

• شربت: ۲ قاشق غذاخوری
• بکینگ پودر: ۱ قاشق مرباخوری

• ماست: ۱ قاشق مرباخوری
• روغن جامد: ۲ قاشق غذاخوری

• آرد: به میزان الزم
• هل، وانیل و گاب: به میزان الزم

 طرز تهیه و دستور پخت گوش فیل:
کنیــد  ۱. دو لیــوان شــکر را در یــک لیــوان آب حــل 
کمی وانیــل، هــل، زعفــران )در صــورت  بــه همــراه 
گاب بگذاریــد روی شــعله تــا جــوش آیــد  تمایــل( و 
ــه  ــربت ب ــپس ش ــد. س ــوام یاب ــا ق ــد ت ــدر بجوش و آنق
کنــار بگذاریــد تــا خــوب ســرد شــود. دســت آمــده را 

غ، شــیر و روغــن را بــا هم مخلوط کنید،  ۲. تخــم مــر
ســپس ماســت و دو قاشــق شــربت و بیکینگ پودر 
را اضافــه و در آخــر بــه آرامــی آرد را بیفزاییــد، خــوب بــه 

هــم بزنیــد و بــا دســت ورز دهیــد تا خمیر گوش فیل 
آماده شــود.

کــه خمیــر دیگــر بــه دســت نچســبید،  ۳. زمانــی 
کنــار  کافــی اســت. یــک تــا دو ســاعت خمیــر را  آرد 
کنیــد و لــوزی  گذاریــد. ســپس بــا وردنــه آن را صــاف 
لــوزی ببریــد. می توانیــد وســط لوزی هــا را نیــز جمــع 
کــه  گــودی  کنیــد یــا همیــن طــور ســاده در ظــرف 
روغــن مایــع در آن ریختــه و خــوب داغ شــده اســت، 

بیندازیــد.
کنیــد و  کفگیــر آن را خــارج  ۴. وقتــی طایــی شــد بــا 
در صافــی بیندازیــد تــا خــوب روغــن آن گرفته شــود. 
ســپس در شــربت ســرد بیندازیــد و بــاز در صافــی 
دیگری انداختــه تــا شــیره های اضافــی آن نیــز گرفته 

شــود.
۵. می توانیــد خمیــر را نیــز بــا قالب هــای ســتاره ای یا 

گل شــکل دهید.

گوش فیل؛ مناسب برای افطار فوت و فن های تهیه 
دستپختربخ

تناسب اندام  ربخ
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