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دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان فوالد ایــران بــا اشــاره بــه فعالیت هــای شــرکت فــوالد مبارکــه در راســتای 
حفــظ و ســیانت از محیــط زیســت اظهــار کــرد: شــرکت فــوالد مبارکــه جــزو اولین شــرکت هایی اســت که 
موفــق بــه دریافــت اســتاندارد ISO۱۴۰۰۰ )شــامل اســتانداردهای بین المللــی در رابطه با سیســتم های 
زیســت محیطــی ( شــده و رونــد ســرمایه گذاری ایــن شــرکت در بحث محیط زیســت به یک بنــچ مارک 
بــرای صنعــت فــوالد تبدیــل شــده اســت. ســید رســول خلیفــه ســلطانی بــا بیان ایــن مطلــب در ادامــه 
کاهــش  افــزود: همچنیــن شــرکت فوالدمبارکــه روی مباحــث زیســت محیطــی همچــون فیلترینــگ و 
گــرد وغبارهــا و فیلترینــگ آنهــا،  ــش  ــی بشــدت در حــال فعالیــت اســت. پاالی ــای محیط آالیندگی ه
کارخانــه  همچانیــن جلوگیــری از نفــوذ آالیندگــی بــه آب هــای ســطحی و عمیــق و پاالیــش پســاب های 

کــرده و عمــا در اســتاندارد خوبــی از زاویــه رعایــت مســائل زیســت محیطــی قــرار دارد. خــود اقــدام 

ح کرد؛  دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران مطر

مدل سرمایه گذاری فوالد مبارکه 
در حوزه محیط زیست؛ الگوی صنعت فوالد ایران

مهاجم ملی پوش سپاهان:

تورنمنت بالروس حکم بازی های تدارکاتی 
را دارد

۶

رکود مسکن به بازار اوراق تسهیالت رسید:

افت شدید تقاضای وام مسکن

آب برای استفاده در صنعت منتقل می شود؟ 

نقشه جدید دولت برای آب 
استان های فالت مرکزی

معاون سازمان امور مالیاتی اعالم کرد:

ک  عدم ثبت نام در سامانه امال
به منزله خالی بودن ملک است

استاد دانشگاه اصفهان :

نامزدهای انتخابات 
به » اف ای تی اف« 

به عنوان مساله ریشه ای بنگرند

اعالم شرط دریافت خسارت 
کروکی پلیس تصادفات بدون 
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شهردار اصفهان خبر داد :

صرفه جویی ۱۷۰ میلیارد تومانی 
در هزینه های جاری

وعده های روی آبی که به خشکی گاوخونی سرعت بخشید:

سراب احیای زاینده رود 
میراث دولت تدبیر و امید

۳

۴

احمدرضاپریتبار-شهردارشاهینشهر

گذاری ۳ واحد تجاری و 1 واحد خدماتی  شــهرداری شــاهین شــهر باســتناد مصوبه شــماره ۵91/ش مورخ 99/۰۴/11 شــورای محترم اسامی شــهر درنظردارد نســبت به وا
تحــت مالکیــت خــود واقــع در خیابــان فردوســی - فرعــی ۳ شــرقی مربــوط بــه پارکینــگ طبقاتــی فردوســی بــا اجــاره بهــاء ماهیانــه بصــورت یکســاله براســاس قیمــت پایــه 

کارشناســی رسمی دادگســتری بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی اقــدام نمایــد.
کثــر تــا  متقاضیــان جهــت کســب اطاعــات بیشــتر و اخــذ اوراق مزایــده می بایســتی در ســاعات اداری بــه واحــد حســابداری شــهرداری مراجعــه و پیشــنهادهای خــود را حدا

پایــان وقــت اداری روز شــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰۳/29 بــه دبیرخانــه حراســت تحویــل نماینــد. شــهرداری در رد یــا قبــول یــک یــا کلیــه پیشــنهادها مختــار اســت.

11۴۴۵۰8 / م الف

نوبت چاپ دوم

گهیتجدیدمزایدهعمومی)نوبتچهارم( آ

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهان

ک استان اصفهان مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و اما
ک استان اصفهان موضوع مناقصه: خرید 12۰ دستگاه رایانه موردنیاز اداره کل ثبت اسناد و اما

ک کشور محل تامین اعتبار: سازمان ثبت اسناد و اما
مهلت دریافت اسناد: از روز پنج شنبه 1۴۰۰/۰۳/2۰ لغایت روز سه شنبه مورخ 1۴۰۰/۰۳/2۵

کت ها ازطریق  محل دریافت اســناد: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پا
گــران درصــورت  درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس )www.setadiran.ir( انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه 

عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضاء الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق ســازند.
ک استان به نشانی www.es.ssaa.ir درج شده است. گهی مناقصه در سایت اداره کل ثبت اسناد و اما آ

کت های مناقصه: روز شنبه 1۴۰۰/۰۴/۰۵ تا ساعت 1۴ تاریخ تحویل پا
کت ها: ساعت 1۰ صبح روز یکشنبه 1۴۰۰/۰۴/۰۶ تاریخ بازگشایی پا

گــروه و رشــته شــغلی: شــرکت هایی اجــازه شــرکت در مناقصــه را دارنــد کــه دارای حداقــل رتبــه بنــدی ۴ شــورای عالــی انفورماتیــک در بخــش 
)تولید و ارائه رایانه های غیر main frame( و یا تولید و ارائه دستگاههای جانبی و یا تولید و ارائه قطعات و ملزومات و یا خدمات پشتیبانی 
کثــر مبلــغ مجــاز عقــد قــرارداد آنهــا از جمــع مبلــغ اعــام شــده در بــرگ پیشــنهاد  و دارای تائیدیــه از ســازمان نظــام صنفــی رایانــه باشــند و حدا

قیمت کمتر نباشــد.
کلیــه مــدارک اعــام شــده ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت  کت هــای مناقصــه: پیشــنهاد قیمــت بــه انضمــام  محــل تحویــل پا
کــت الــف حــاوی ضمانــت نامه بانکی به نشــانی اصفهان خیابان چهاربــاغ باال بعد از چهارراه نیکبخت روبروی بیمارســتان  گــردد و پا اعــام 

ک اســتان اصفهــان تحویــل و رســید دریافت شــود. شــریعتی دبیرخانــه اداره کل ثبــت اســناد و امــا
ک اســتان اصفهــان بــه مبلــغ  کل ثبــت اســناد و امــا نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه: مبلــغ ضمانتنامــه بانکــی دروجــه اداره 
1/8۰9/1۰۰/۰۰۰ )معادل یک میلیارد و هشــتصد و نه میلیون و یکصد هزار ریال( جهت شــرکت در مناقصه شــماره 1۰۳/1۴۰۰/۳ می باشــد 
که فاقد ضمانتنامه  کارفرما قابل تمدید باشــد. ضمنًا به پیشــنهاداتی  که می بایســت برای مدت 9۰ روز معتبر بوده و پس از آن نیز با اعام 
یــا امضــاء، مخــدوش و مشــروط و ضمانتنامه هــای کمتــر از میــزان مقــرر، چــک تضمیــن شــده و چک شــخصی و نظایر آن و پیشــنهاداتی که 

گهــی واصــل شــود، مطلقــًا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. پــس از انقضــاء مــدت مقــرر در آ
»سایر اطاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است«.

کل ثبت  ک: اصفهان خیابان چهارباغ باال بعد از چهارراه نیکبخت روبروی بیمارســتان شــریعتی اداره  آدرس اداره کل ثبت اســناد و امال
ک اســتان اصفهان اســناد و اما
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نوبت اول

گهیمناقصهعمومییکمرحلهای آ
شماره1۰۳/1۴۰۰/۳)تجدیدمناقصهشماره1۰۳/1۴۰۰/2(

جزئیات مراحل دریافت تسهیالت و تحویل ۳
موتورسیکلت برقی در اصفهان
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مــردم  گفــت:  مالیاتــی  امــور  ســازمان  معــاون 
برای اینکــه دچــار مشــکل نشــوند، بایــد در ســامانه 
ک و اســکان مشــخصات ملــک خــود را وارد  امــا
ک بــه عنــوان  کننــد، در غیرایــن صورت ایــن امــا
خالــی از ســکنه تعریــف و بــه ســازمان اعــام خواهــد 
ــزوم طراحــی  ــر ل کیــد ب ــا تأ شــد.  محمــود علیــزاده ب
از  مالیــات  دریافــت  بــرای  الزم  زیرســاخت های 
خانه هــای خالــی گفت: برای اینکه مشــخص شــود 
یــک فــرد طــی یــک ســال چنــد واحــد مســکونی 
را  زیرســاخت هایی  بایــد  کــرده  معاملــه  زمیــن  و 
رادیویــی  برنامــه  یــک  در  کــه  وی  کــرد.  فراهــم 
صحبــت می کــرد، قانــون پایانــه فروشــگاهی را یکــی 
ســرمایه  عایــدی  بــر  مالیــات  زیرســاخت های  از 
کــرد و افــزود: بــا اجرای ایــن قانــون می تــوان  عنــوان 
معامــات کلیــه افــراد در حوزه حوزه مســکن و طا و 

ســکه و ارز را تشــخیص داد.
معــاون فنــی و حقوقــی ســازمان امور مالیاتی کشــور 
کــه بــا  اظهارکــرد: نســبت بــه هــر ملــک و زمینــی 
اجرایــی شــدن این قانــون، خریــده شــده باشــد و 
بعــد به فروش رفته باشــد اقــدام به دریافت مالیات 
طراحی ایــن  از  قبــل  کــه  خانه هایــی  و  می کنیــم 
قانــون خریــده شــده باشــند مشــمول این موضــوع 

نمی شــود.
ــه چنــد واحــد  ک کســانی هــم  ــادآور شــد:  ــزاده ی علی
کــرده و آن هــا را اجــاره داده  مســکونی خریــداری 
باشــد، مشــمول قانــون مالیــات بر خانه هــای خالی 

و مالیــات بــر عایــدی ســرمایه نخواهنــد شــد.
وی بــا بیان اینکــه اصابت ایــن طرح هــا صرفــًا بــه 
ــوع  گفــت: اصابت ایــن ن گری اســت،  بخــش ســودا
کــه زیــر یــک ســال اقــدام  کســانی اســت  مالیــات بــه 
بــه خریــد و فــروش می کننــد کــه البته هنــوز مکانیزم 
طراحــی  کار  برای ایــن  جزئــی  زیرســاخت های  و 

نشــده اســت.
کید  معــاون فنــی و حقوقی ســازمان امــور مالیاتی تأ
کــرد: مــردم برای اینکــه دچــار مشــکلی نشــوند بایــد 
وارد ایــن ســامانه شــوند و مشــخصات ملــک خــود 
کننــد در غیرایــن صورت ایــن  کــد پســتی را وارد  و 
کاربــر تعریــف  ک بــه عنــوان خالــی از ســکنه و  امــا
و بــه ســازمان اعــام خواهــد شــد البته ایــن افــراد 
می تواننــد بــا ارائــه مــدارک و مســتندات خــود بــه 

کننــد. اداره مالیــات وضعیــت خــود را مشــخص 

معاون سازمان امور مالیاتی اعالم کرد:

عدم ثبت نام در سامانه 
ک به منزله خالی  امال

بودن ملک است
خبرربخ

براســاس آمارهــای منتشــر شــده از ســوی بانــک 
مرکــزی، در ســال 99 کــه عبدالناصــر همتــی ریاســت 
بانــک مرکــزی را برعهــد داشــت حجــم نقدینگــی 
که ایــن میــزان از ســال  کــرده  ۴0.۶ درصــد رشــد 
رکــورد  یــک  و  اســت  بی ســابقه  کنــون  تا  1۳۵7

می شــود.  محســوب 
کوتــاه از رشــد  پیش تــر بانــک مرکــزی در خبــری 
نقدینگــی ۴0.۶ درصــدی و افزایــش 29.2 درصــدی 

ــود. ــر داده ب ــال 99 خب ــی در س ــه پول پای
امروز جزئیات متغیرهای پولی و بانکی اســفند ماه 
کــه درواقــع رونمایی رســمی از رشــد  99 منتشــر شــد 

۴0.۶ درصــدی نقدینگی در 99 اســت. 
حجــم نقدینگــی در ســال 98 معــادل 2۴72 هــزار و 
کــه بــا 100۴ هــزار میلیــارد  1۵0 میلیــارد تومــان بــوده 
تومــان رشــد بــه ۳۴7۶ هــزار و 170 میلیــارد تومــان 
رســیده اســت.بانک مرکــزی آمــار رشــد نقدینگــی 
کــه در جــدول زیــر آمــده  از ســال ۵7 بــه بعــد را دارد 
دهــه  در  نقدینگــی  رشــد  میــزان  بررســی  اســت. 
میــزان  می دهد ایــن  نشــان  بررســی ها   ۴0 و   ۵0
گذشــته  رشــد نقدینگــی در ســال 99 در ۴2 ســال 
کــه نقدینگــی  بی ســابقه بــوده اســت. در صورتــی 
کنــد، اثــر خــود را بــه  بیــش از ظرفیــت اقتصــاد رشــد 
صــورت تــورم در اقتصــاد نشــان می دهــد. در ســال 
98 هــم حجــم نقدینگــی ۳1.۳ درصد رشــد داشــته 
اســت و قطعــا یکــی از دالیــل افزایــش نــرخ ارز در 
گذشــته، افزایــش بیــش از حــد نقدینگــی در  ســال 
گذشــته  ســال 98 بــوده اســت. نــرخ تــورم در ســال 
بــه حــدود ۴0 درصــد نزدیــک شــد. رشــد نقدینگــی 

در ســال 99 بــا جهــش ۴0.۶ درصــدی روبــرو شــد 
و ایــن رشــد قطعــا بــر ســایر متغیرهــای اقتصــادی 

ماننــد تــورم تاثیرگــذار بــوده اســت.
* ارقام به میلیارد تومان/ منبع بانک مرکزی

رکورد رشد نقدینگی شکست:

رشد ۴0 درصدی نقدینگی در سال 99 

گزارشربخ

و  تولیدکننــدگان  انجمــن  مدیــره  هیــات  عضــو 
صادرکننــدگان طــا اصفهــان بــا بیان اینکه بــا توجه 
بــه قوانیــن متعارض تعــداد صادرکنندگان طــا از ۲۰ 
نفــر به ۲ نفر رســیده اند، گفــت: امروز تولیدکنندگان 
کــه  می کننــد  کار  فضایــی  در  اصفهــان  طــای 
گرچــه بعضــا تولیــدات طــای  اســتاندارد نیســت، ا
اصفهــان از لحــاظ کیفیــت با تولیــدات تــرک و ایتالیا 
کار طای ایــران بــه  برابــری می کنــد و حتــی در بــازار، 

ــی رود.  ــروش م ــی ف ــای خارج ــم ط اس
ابراهیــم حبیــب الهــی در خصــوص شــهرک طــا 
کــرد: بــا توجــه بــه ســبقه طــا  اصفهــان، اظهــار 
اصفهــان و رتبــه اول ایــن شــهر در تولیــد الگــو در 
دنیــا و همچنیــن رتبــه اول صــادرات طــا در کشــور، 
بــا احداث ایــن شــهرک حرف هــای زیــادی بــرای 
گفتن خواهیم داشــت. وی با بیان اینکه برندهای 
مطــرح طــا در تهــران یــا اصالتــا اصفهانــی هســتند 
کــوچ  و یــا بــه دلیــل برخــی مشــکات از اصفهــان 
ــت در  ــه دول ک ــد توجــه داشــت  گفــت: بای ــد،  کرده ان
کارگاه هــای تولیــد طــا هیــچ سوبســیدی  بحــث 
کارگاه هــا پرداخــت  بابــت انــرژی، بیمــه و... به ایــن 
نمی کنــد، همچنیــن هیــچ تســهیاتی بــرای خریــد 
کارگاه هــا پرداخــت نمی شــود. تجهیــزات به ایــن 

و  تولیدکننــدگان  انجمــن  مدیــره  هیــات  عضــو 
در  بیان اینکــه  بــا  اصفهــان  طــا  صادرکننــدگان 
کــه بــازار طــا شــرایط عــادی  گذشــته و تــا زمانــی 
داشــت و کشــورهایی همچــون ترکیــه و دبــی رقیــب 
کارگاه هــای  تمــام  بودنــد،  نشــده  طایی ایــران 
تولیــد طــا روی پــای خــود بودنــد و بــا فــروش انــواع 

تولیــدات و مصنوعــات طــای خــود، در منطقــه 
ــه ترکیــه و  ک ــی  گفــت: از زمان ــد،  ــازی می کردن یکــه ت
دبی، هــاب تولیــد طــا در منطقــه شــدند، تولیدات 
آن  کــه  چرا مانــد،  عقــب  قافلــه  از  طای ایــران 
کشــورها مصنوعــات طــای خــود را بــه صــورت صــد 
درصــد صنعتــی و علمــی و براســاس نیــاز بــازار تولیــد 
کــه طــی ۱۰ ســال بــه جایــی  می کردنــد تــا جایــی 
کــه صنعــت طای ایــران و اصفهــان بــا  رســیدند 

ســابقه ۳۵۰۰ ســال بــه آن رســیده بــود.
داشــتن  بــا  کشــور  دو  امروز ایــن  داد:  ادامــه  وی 
بانک هــای طــا، بــه تولیدکننــدگان خود طــا قرض 
تولیدکننــدگان  بــا  افــزوده  ارزش  در  و  می دهنــد 
کــه  تاجایــی  می شــوند،  شــریک  خــود  طــای 
کمــی و  نظــر  از  دبــی  و  ترکیــه  طــای  تولیــدات 
الهــی  حبیــب  می کننــد.  برابــری  با ایتالیــا  کیفــی 
کــرد: متاســفانه از ســال ۱۳۹۱ به ایــن طــرف  اضافــه 
مشــکات بســیاری بــرای صادرکننــدگان طا کشــور 
کــه موجــب شــد تــا صــادرات  و اصفهــان پیــش آمــد 
طای ایــران، کــن فیکــن شــود و امــروز شــاهد برخــی 

گمرکــی هســتیم. تعارضــات در آییــن نامه هــای 
تعــداد  کنــون  تا ابتــدا  از  بیان اینکــه  بــا  وی 
صادرکننــدگان طــا در ایــران بــه ۲۰ نفــر هــم نرســیده 
 ۷۵۰ حــدود   ۱۳۹۲ و   ۱۳۹۱ ســال  گفــت:  اســت، 
کنــون  کــه ا میلیــون دالر طــا از اصفهــان صــادر شــد 
کاهــش یافتــه اســت. بــه حــدود ۲۰ میلیــون دالر 
و  تولیدکننــدگان  انجمــن  مدیــره  هیــات  عضــو 
دلیــل  بــه  گفــت:  اصفهــان  طــا  صادرکننــدگان 
مشــکات موجــود تعــداد صادرکننــدگان طــای 
کشــور یــک یــا دو نفــر اســت و بقیــه درگیــر بروکراســی 

هســتند. قوانیــن  تناقــض  و  اداری 
وی بــا بیان اینکــه در حــال حاضــر صادرکننــدگان 
طــا درگیــر مشــکات و ناهماهنگــی بیــن بانــک 
گمــرک هســتند و بــه نوعــی بانــک مرکــزی  مرکــزی و 
گمــرک دسترســی نــدارد،  بــه سیســتم ورود موقــت 
ــوردی  ــتین م ــه نخس ک ــت  ــه داش ــد توج ــزود: بای اف
گرانبهــا  کــه در دنیــا درگیــر تحریم هــا می شــود فلــزات 
اســت و هیــچ شــخصی نمی توانــد با ایــران وارد طــا 

ــد. ــا را دور بزن ــه تحریم ه ــود، مگر اینک ــه ش معامل
حبیــب الهــی امــا دربــاره تاثیــر شــهرک طــا اصفهــان 
گفت: ایجــاد  کشــور،  از  طــا  صــادرات  رونــق  در 
ــر تاثیــر مثبــت در  شــهرک طــا در اصفهــان عــاوه ب
بــازار و تولیدکننــده، بــه نوعــی ســبب ایجاد فضــای 
بــه  در  ســعی  و  می شــود  آنهــا  بیــن  در  رقابتــی 

کــرد. روزرســانی تجهیــزات خــود خواهنــد 
کیــد بر اینکــه تغییــر در فضــای سیســتم  وی بــا تا
تولیــد، موجــب بهبــود کار خواهــد شــد، گفــت: باید 
توجــه داشــت امــروز تولیدکنندگان طــای اصفهان 
کــه اســتاندارد نیســت،  کار می کننــد  در فضایــی 
گرچــه بعضــا تولیــدات طــای اصفهــان از لحــاظ  ا
ــری می کنــد  ــا براب ــرک و ایتالی ــا تولیــدات ت کیفیــت ب
کار طای ایــران بــه اســم طــای  و حتــی در بــازار 

خارجــی فــروش مــی رود.
و  تولیدکننــدگان  انجمــن  مدیــره  هیــات  عضــو 
کــرد: بــه طــور  صادرکننــدگان طــا اصفهــان تصریــح 
ــا تجمــع واحدهــای تولیــد طــا در شــهرک  قطــع ب
طــای اصفهــان، آنهــا از برخــی امتیــازات دولتــی 
بهــره منــد می شــوند و از ســوی دیگــر نــگاه دولــت به 

ــگاه صنعتــی خواهــد شــد. طــا، ن

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال در اصفهان:

طالیایرانیبهاسمخارجیفروختهمیشود
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شــدید  افــت  بــا  مســکن  تســهیالت  اوراق  بــازار 
اســتقبال مواجــه شــده و تقاضــا بــرای دریافــت وام 
کمتریــن میــزان در ســال های اخیــر  مســکن بــه 

اســت. رســیده 
گواهــی حــق تقــدم تســهیالت  بــازار خریــد و فــروش 
ــرداد  ــنبه )۱۸ خ ــروز سه ش ــالت ام ــکن در معام مس
گرچــه بــا افزایــش قیمــت بعضــًا  ۱۴۰۰( فرابــورس ا
تــا پنــج درصــدی در بعضــی از نمادهــا مواجــه شــد 
کاهــش شــدید  امــا بــه دلیــل رکــود ســنگین، بــا 

معامــالت مواجــه اســت.
در معامــالت امــروز تنهــا بــرای دو نمــاد »تســه ۰۰۰۲« 
و »تســه ۰۰۰۱« بــه ترتیــب ۱۱ و ۵ هــزار برگــه فــروش 
ثبــت شــد امــا بــرای ســایر نمادهــای معامالتــی 
زیرمجموعه اوراق تســهیالت مســکن، کمتر از هزار 

برگــه از ایــن اوراق بــه فــروش رفتــه اســت.
در  مســکن  تســهیالت  اوراق  قیمــت  متوســط 
معامــالت امــروز از ۵۷ تــا ۵۹ هــزار تومــان در نوســان 
کمتریــن رقــم فروختــه شــده  کــه  گونــه ای  بــود بــه 
۵۳ هــزار تومــان بــرای یکــی از معامالت نماد »تســه 
۹۸۰۹« )اوراق مســکن آذر ۹۸( و گران تریــن معاملــه 
نیــز ۵۹ هــزار و ۳۵۵ تومــان بــرای نمــاد »تســه ۹۹۰۱« 

)اوراق مســکن فروردیــن ۹۹( ثبــت شــده اســت.
با ایــن حــال شــاهد افزایــش ۴ تــا ۵ درصــدی قیمت 
مســکن  تســهیالت  اوراق  نمادهــای  بیشــتر  در 
گذشــته متوســط  کــه در روز  گونــه ای  بودیــم بــه 
ــه ثبــت رســیده  ــا ۵۷ هــزار تومــان ب قیمــت از ۵۵ ت

ــود. ب
همچنیــن اوراق تســهیالت مســکن بانــک ملــی در 
معامــالت امــروز بــا متوســط قیمــت ۷۳ تــا ۹۷ هــزار 
تومــان بســته بــه نــوع نمــاد معامالتی ایــن اوراق در 
نوســان بــود ولــی تقریبــًا همــه نمادهــا افزایــش پنج 

درصــدی قیمت را نســبت به معامــالت دیروز ثبت 
ــالت اوراق  ــده معام ــه عم ــد؛ ضمن اینک ــرده بودن ک
مســکن بانــک ملی )فملی( کمتــر از ۴۰ برگــه فروش 

در هــر نمــاد زیرمجموعــه »فملــی« بــود.
گزارش هــای بــازار مســکن منتشــره از ســوی بانــک 
کاهــش  از  امســال  نخســت  مــاه  دو  در  مرکــزی 
ماهانــه قیمــت مســکن در فروردیــن و اردیبهشــت 

بــه ترتیــب ۳.۱ و ۱.۸ درصــد حکایــت دارد.
گرچــه در اردیبهشــت امســال بــا ثبــت ۳ هــزار و ۹۰۰  ا
فقــره معاملــه مســکن نســبت بــه اولیــن مــاه ســال 
کــه تنهــا ۲ هــزار و ۱۰۰ فقــره معاملــه بــه ثبــت  جــاری 
رســید، افزایــش ۸۸.۱ درصــدی معامــالت مســکن 
بــا مــاه مشــابه  رخ داده اســت، امــا در مقایســه 
ســال قبــل از آن )اردیبهشــت ۱۳۹۹( کاهــش ۶۵.۲ 
کاهــش  درصــدی داشــته اســت. بــه نظــر می رســد 
در  مســکن  تســهیالت  اوراق  معامــالت  شــدید 
پی ایــن رکــود بــازار مســکن در دو ماه اخیر باشــد که 
کارشناســان احتمــااًل در یکــی دو  بــه اعتقــاد برخــی 
مــاه آینــده نیــز ادامــه خواهــد داشــت؛ ضمن اینکــه 
ســال  نیمه هــای  تورمــی از  رکــود  وقــوع  احتمــال 
بــازار  کارشناســان  برخــی  ســوی  از  هــم  جــاری 

مســکن پیــش بینــی شــده اســت.
بــا توجــه به اینکــه بــرای دریافــت تســهیالت ۲۴۰ 
می بایســت  زوجیــن،  مســکن  تومانــی  میلیــون 
۴۸۰ برگــه ۵۰۰ هــزار تومانــی بــا متوســط قیمــت 
۵۸ هــزار تومــان خریــداری شــود، هزینــه تهیه ایــن 
تســهیالت، ۲۷ میلیــون و۸۴۰ هــزار تومــان بــرای 
زوجیــن تهرانــی و بــرای متقاضیــان فــردی دریافــت 
وام ۱۴۰ میلیون تومانی خرید مسکن در تهران نیز 
با توجه به لزوم خرید ۲۸۰ برگه تســهیالت مســکن 
بــا متوســط قیمــت ۵۸ هــزار تومان، می بایســت ۱۶ 

کــرد. میلیــون و ۲۴۰ هــزار تومــان هزینــه 

معــاون امــور تولیدات دامــی وزارت جهاد کشــاورزی 
گذشــته حــدود یــک میلیــون ُتــن شــیر  گفــت: ســال 
خــام صــادر شــده و ایــن صنعــت بــه خوداتکایــی 
رســیده اســت. مرتضی رضایی افزود: ســال گذشته 
تولیــد شــیر در ایــران بــه مــرز ۱۱.۵ میلیــون ُتــن رســید 
کــه نزدیــک بــه یــک میلیــون ُتــن آن صــادر شــد. وی 
افــزود: پیــش بینــی می شــود امســال تولیــد شــیر بــه 
که ایــن نشــانه خوداتکایی  ۱۱.۹ میلیــون ُتــن برســد 
کامــل نیازهــای داخلــی  در ایــن صنعــت و تامیــن 
اســت. معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت جهــاد 
کشــاورزی بــه تولیــد  بــه ۸۷۰ تــا۸۸۰ هزار ُتن گوشــت 
گفــت: ســال گذشــته  کــرد و  قرمــز در ایــران نیــز اشــاره 
در کشــور بیــش از ۲ میلیــون و ۴۰۰ هــزار ُتــن گوشــت 
کــه بــا احتســاب ۲۰۰ هــزار  غ صنعتــی تولیــد شــد  مــر
غ مــادر  غ، بوقلمــون، مــر گوشــت شــترمر ُتــن تولیــد 
غ تخمگــذار، در پایــان دوره مجمــوع تولیــد  و مــر

کشــور بــه از ۲ میلیــون و ۶۰۰ هــزار تــن  گوشــت طیــور 
رویدادهایــی  برگــزاری  داد:  ادامــه  می رســد.  وی 
کــه دامــداران و مرغــداران را  مانند ایــن نمایشــگاه 
بــا فناوری هــا، داروهــا، تجهیــزات و مــواد جدیــد 
آشــنا می کنــد موجــب ارتقا ایــن صنعــت می شــود 
کیفــی  کمــی و  گام مهمــی در راه ارتقــا  و می توانــد 
و  دام  ژنتیکــی  ترکیبــات  شــامل ایجاد  تولیــدات 
گوشــت بــا اجــرای طرح هــای  افزایــش تولیــد شــیر و 
بــا اشــاره  نــژاد شــود. رضایــی همچنیــن  اصــالح 
بــه بــاال بــودن ضریــب نفــوذ فنــاوری در صنعــت 
دامداری هــای  جــز  گفــت:  کشــور  دامپــروری 
ــه شــکلی  کشــور ب روســتایی، همــه دامداری هــای 
از فناوری هــای نویــن اســتفاده می کننــد. اصفهــان 
کشــور در حــوزه صنایــع مختلــف  از مناطــق اصلــی 
کشــاورزی محســوب می شــود و نقــش بســزایی در 
تولیــد انــواع محصوالت ایفــا می کنــد بطوری کــه از 
نظــر رتبه بنــدی بــا تولیــد ســاالنه یــک میلیــون و 

ــرار دارد و  ــگاه نخســت ق ــن شــیر در جای ۳۷۰ هــزار ُت
غ و  یکصــد هــزار  گوشــت مــر بــا تولیــد ۲۰۰ هــزار ُتــن 
کشــوری را بــه خــود  غ، جایــگاه دوم  ُتــن تخم مــر

اختصــاص داده اســت.
تولیــدات  قطب هــای  از  یکــی  اصفهــان  اســتان 
مرغــداری  واحــد   ۶۰۰ و  هــزار   ۲ بــا  و  دامی کشــور 
کشــتارگاه دام  کشــتارگاه طیــور و ۳۳  صنعتــی، ۱۷ 
و بیــش از ۱۰ هــزار مرکــز بســته بندی و فرآورده هــای 
خــام دامــی دارای ظرفیــت مناســب در ایــن  بخــش 
اقتصــادی اســت. ایــن اســتان دارای بیــش از هفــت 
که ایــن  میلیــون و ۸۰۰ هــزار راس انــواع دام اســت 
خطــه را بــه یکــی از قطب هــای تولیــد فرآورده هــای 

ــت.  ــرده اس ک ــل  ــور تبدی کش ــی در  دام
غ و بوقلمــون،  اصفهــان رتبــه اول تولیــد گوشــت مــر
گوشــت قرمــز، رتبــه دوم تولیــد  رتبــه چهــارم تولیــد 
غ و رتبــه اول تولیــد شــیر خــام و رتبــه ســوم  تخــم مــر

کشــور را داراســت.  تولیــد عســل 

معاونــت  بازرگانــی  خدمــات  دفتــر  سرپرســت 
بــا  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  بازرگانــی  توســعه 
غ در ســامانه  ــا صــد تولیــد مــر بیان اینکــه صفــر ت
مدیریــت اطاعــات صنعت طیور رصد می شــود، 
گفت: قیمت جوجه یکروزه در سامانه سماصط 
کثــر  همــان قیمــت مصــوب ۴۲۰۰ تومــان اســت و ا
کرده انــد  مرغــداران با ایــن قیمــت جوجــه تهیــه 
و قیمت هــای ۸۰۰۰، ۹۰۰۰ تومــان بــرای جوجــه 

گرمی توســط برخــی افــراد اســت.  یکــروزه بــازار 
به ایــن  پاســخ  در  معروفــان  عباســی  حســن 
گذشــته  ۶مــاه  در  می شــود  گفتــه  کــه  ســوال 
چندیــن هــزار مرغــداری غیرفعــال نهــاده دولتــی 
موضوعــی  چنیــن  آیــا  و  کرده انــد  دریافــت 
گفــت: ســامانه ای بــه نــام  صحــت دارد یــا خیــر؟  
ــت  ــات صنع ــت اطاع ــامانه مدیری سماصط)س
که  کشــاورزی وجود دارد  طیور(  در وزارت جهاد 
همــه اطاعــات مرغداری هــای از جوجــه ریــزی 
کــه بایــد تحویــل  تــا مصــرف دان و میــزان مرغــی 
داده شــود، ثبــت می شــود و معاونــت امــور دام 
کشــاورزی نیــز از صفــر تــا صــد آن را  وزارت جهــاد 

رصــد می کنــد.
وی ادامــه داد: مرغداری هایــی کــه مجــوز و پروانه 
بهره برداری نداشــته باشــند در این ســامانه ثبت 
نمی شــوند و ســهمیه نهــاده دولتــی بــه آنها تعلق 

نمی گیرد.
معاونــت  بازرگانــی  خدمــات  دفتــر  سرپرســت 
کشــاورزی اضافــه  ــی وزارت جهــاد  توســعه بازرگان
پذیــر  امــکان  هــم  دولتــی  نهــاده  نشــت  کــرد: 
نیســت، زیــرا تخصیــص نهــاده از صفــر تــا صــد 
ســایه  در  قبــا  شــاید  البتــه  اســت.  مشــخص 
ــی  نبــود نظــارت شــدید این اتفــاق رخ مــی داد ول

نــدارد.  وجــود  نهــاده  نشــتی  حاضــر  حــال  در 
گــر مــواردی هــم باشــد در صــورت اعــام قابــل  ا

بــود. پیگیــری و برخــورد خواهــد 
ــه طــور  ــرد: در ســامانه ســماصط ب ک وی تصریــح 
کــه هــر مرغــداری چقــدر  دقیــق مشــخص اســت 
ریــزی  جوجــه  میــزان  چــه  بــه  گرفتــه،  نهــاده 
غ بایــد تحویــل کشــتارگاه  انجــام داده و چقــدر مــر
ــرای همــه اســتان ها بــوده و  دهد. ایــن ســامانه ب

کنتــرل می شــود. ورودی و خروجــی 
مبنــی  دیگــری  ســوال  بــه  پاســخ  در  معروفــان 
دســتگاه های  مــاه  فروردیــن  در  آیــا  براینکــه 
مربوطــه بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت جوجــه 
غ را اصاح کردند،  یکــروزه و نهــاده و... قیمــت مــر
گفت: در کشــور ســازمانی به نام ســازمان حمایت 
کننــدگان وجــود دارد  از تولیدکننــدگان و مصــرف 
کــه مکانیــزم تعییــن قیمــت بــا آنهــا اســت. یعنــی 
اســتخراج   را  تولیــد  مولفه هــای  همــه  قیمــت 
اعــام  را  نهایــی  محصــول  قیمــت  ســپس  و 
غ بــه ۲۴هــزار و 900  می کننــد. زمانــی کــه قیمت مر
تومــان تغییــر یافت همه افزایش هزینه هــا در نظر 

گرفتــه شــد.
گفــت:در ســامانه ســماصط قیمــت  وی در پایــان 
جوجــه یکــروزه  همــان ۴۲۰۰ تومــان اســت و بیش 
ــان قیمــت  ــا هم ــم ب ــا ه ــد مرغداری ه از ۹۸ درص
کســی  کرده اند. اینکــه  مصــوب جوجــه خریــداری 
گــران تــر خریــده  خــارج از ســامانه بــا قیمت هــای 
تــا ۹۰۰۰  مــا نیســت. قیمت هــای ۸۰۰۰  مبنــای 
گفتــه می شــود  کــه بــرای جوجــه یکــروزه  تومانــی 
بازارگرمی توســط برخــی افــراد اســت. همچنیــن 
کــه جوجــه یکــروزه را  کســی مدعــی اســت  گــر  ا
گــران خریــده می توانــد اعــام کنــد و دســتگاه های 

کــرد. نظارتــی حتمــا پیگیــری خواهنــد 

رکود مسکن به بازار اوراق تسهیالت رسید :

افت شدید تقاضای وام مسکن 

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

پارسال نزدیک به یک میلیون ُتن شیر خام صادر شد

غ رصد می شود: صفر تا صد تولید مر

جوجه ۸۰۰۰ تومانی بازارگرمی است 

خبر

مدیــر قطــب علمی اقتصــاد بین الملــل دانشــگاه 
ــات  ــای انتخاب ــک از نامزده ــر ی ــت:  ه گف ــان  اصفه
ریاســت جمهــوری بایــد بــه موضــوع تصویــب لوایــح 
  )FATF( مالــی  اقــدام  ویــژه  کارگــروه  بــه  مربــوط 

به عنــوان یــک مســاله ریشــه ای بنگرنــد. 
غ  ــار کمیــل طیبــی افــزود: ترکیــب نامزدهــا ف ســید 
ــان  ــتند نش ــی هس ــه جناح ــه چ ــق ب ــه  متعل از اینک
گــر هــر نامــزدی بطور عمیق تر  کــه ا دهنــده آن اســت 
ــه مســائل اقتصــادی و تحلیــل دالیــل و عواملــی  ب
کــه موجب ایجاد ایــن شــرایط ســخت شــده بپــردازد 
کنــد نمی توانــد به ایــن نتیجــه  و آسیب شناســی 
گــروه ویــژه اقــدام مالــی   کــه تعلیــق توســط  برســد 
)FATF(  یک مشــکل اساســی برای کشــور نیســت.
کــه نامزدها  طیبــی افــزود: بر ایــن اســاس بهتر اســت 
کننــد و برنامــه داشــته باشــد تا ایــن مشــکل  تــاش 
جهانــی از پیــش پــای اقتصاد ایــران برداشــته شــود.

کــرد : دولــت به دلیل اینکــه  کیــد  کارشــناس تا ایــن 
بــه  پیوســتن  متقاضــی  اســت  اجرایــی  مقــام 
گــروه ویــژه اقــدام مالــی )FATF( اســت و متوجــه 
ــی  ــت مبتن ــتمر دول ــای مس ــه تاش ه ک ــویم  می ش
کنــد از تعلیق ایــران  کــه ســعی  بر ایــن بــوده اســت 
کنــد. گــروه توســط مقامــات آن جلوگیــری  از ایــن 

قالــب  در  بســیاری  تــاش  دولــت  گفــت:  وی   
عقب انداختــن  بــرای  گیــر  وقــت  کــرات  مذا
گــروه ویــژه اقــدام مالــی انجــام داد تــا  تعلیق ایــران از 

نیایــد. به وجــود  رسمی مشــکلی  بطــور 
طیبــی بــا اشــاره به اینکــه زمان ایــن مهلت هــا رو 

ــه شــکل بحثــی درآمــده اســت  ــان اســت و ب ــه پای ب
گفــت: در  کــه بایــد بــرای آن تصمیم گیــری شــود 
تشــخیص  مجمــع  بــه  مهــم  حاضر ایــن  شــرایط 
گــذار شــده اســت  و بایــد بــرون داد و یــا  مصلحــت وا
گــروه ویژه  خروجــی تصمیــم مربوط به پیوســتن به 
اقــدام مالــی  از طریــق مجمــع تشــخیص مصلحــت 
کــرد: درمجمــوع  به وجــود بیایــد. وی خاطرنشــان 
کــرد تــا  دولــت در ایــن هشــت ســال بســیار تــاش 
مخالفــان بــه یــک جمع بنــدی و نتیجــه نهایــی 
کــه  عضویــت درگــروه ویــژه اقــدام مالــی )  برســند 
FATF( بــه اقتصــاد کشــور کمــک می کنــد و از منظــر 
اقتصــاد هــر چــه تنــش و زمــان کمتــر باشــد به مســیر 
جریــان معامــات و فعالیت هــای اقتصــادی کمــک 
بیشــتری می کنــد. عضــو هیــات علمی گــروه اقتصــاد 
دانشــگاه اصفهــان افــزود: پیوســتن ایران به ایــن 
ــه بهبــود شــرایط اقتصــاد  ــی ب ــژه اقــدام مال ــروه وی گ
کمتــر  کنتــرل  کمــک می کنــد زیــرا هرچــه مانــع و 
باشــد و مانع تراشــی نشــود به بهبود شــاخص های 
کمــک  کشــور  اقتصــادی و فعــال شــدن اقتصــاد 
کــرد: در هــر صــورت دولــت  می شــود. وی تصریــح 
کشــور تــاش  به دلیــل داشــتن مســوولیت اجرایــی 
گــروه  از  تعلیق ایــران  برداشــتن  بــرای  بســیاری 
ــا معامــات اتفــاق بیافتــد  ــرد ت ک ــی  ــژه اقــدام مال وی
و ســرمایه گذاری انجــام شــود و مشــکات بانکــی و 
مالــی در جریــان ســرمایه گذاری بوجــود نیاید و مزید 

ــود. ــا نش ــر تحریم ه ب
 مدیــر قطــب علمی اقتصــاد بین الملــل دانشــگاه 

اصفهــان افــزود: بــا توجــه به اینکــه نپیوســتن به این 
گــروه روی واردات و صادرات ایــران و نحــوه پرداخت 
ــت ســعی بســیاری در  ــود دول ــذار ب بیــن بانکــی اثرگ

ــرد. ک عقب انداختن ایــن تعلیــق 
کــه تحریم هــای آمریــکا  وی یــادآور شــد: در شــرایطی 
وجــود نداشــته باشــد ولی ایــران درگــروه ویــژه اقــدام 
مالــی تعلیــق باشــد برای ایــران خــود تحریمی بــه 
جریــان  روی  اســت  طبیعــی  کــه  می آیــد  وجــود 
ســرمایه گذاری خارجــی و حتــی داخلــی هــم اثرگــذار 
باشــد زیــرا بخشــی از ســرمایه گذاری داخلــی ارزی 
گــروه ویــژه اقــدام مالی ایــن جریــان و  گــر  اســت و ا
منابــع ارزی را ببنــدد روی ســرمایه گذاری داخلــی 

هــم اثرگــذار خواهــد بــود.
ــی اف«  ــه » اف ای ت ــتن ب ــی نپیوس ــر منف وی از تاثی
واردات  و  صــادرات  و  تجارت ایــران  بخــش  بــه  
گــر جریــان مالــی در قالب ایــن  گفــت: ا کــرد و  اشــاره 
کارگــروه  برقــرار نباشــد نحــوه دور زدن هــا و برجســته 
نهایــت  و در  و دالل هــا  واســطه ها  نقــش  شــدن 
نوســان بــازار ارز مطــرح می شــود.  »کارگــروه اقــدام 
مالــی«  )Financial Action Task Force(، در ســال 
تاســیس   )G۷( هفــت  گــروه  به دســتور  و   ۱۹۸۹
کارگــروه یــک  شــد و مقــر آن در پاریــس اســت. این 
کــه تــاش دارد بــا اجــرای  ســازمان فرادولتــی اســت 
سیاســت ها و اســتانداردهای خــود، جرایــم مالــی 
نظیــر پولشــویی، تامیــن مالــی تروریســم و ســایر 
تهدیدهای مربوط به سیســتم مالی بین المللی را 
تحــت نظــارت قــرار داده و از بــروز آن جلوگیــری کند.

استاد دانشگاه اصفهان :

نامزدهای انتخابات به » اف ای تی اف« به عنوان مساله ریشه ای بنگرند

درصد رشد حجم نقدینگی سال
--- 2۵7 1۳۵7
۳7.۶ ۳۵۵ 1۳۵8
2۶.9 ۴۵0 1۳۵9
1۶.1 ۵2۳ 1۳۶0
22.8 ۶۴۳ 1۳۶1
1۶.8 7۵1 1۳۶2

۶ 79۶ 1۳۶۳
12.9 900 1۳۶۴
19.1 1،0722 1۳۶۵
18.1 1،2۶۶ 1۳۶۶
2۳.8 1،۵۶8 1۳۶7
19.۵ 1،87۵ 1۳۶8
22.۴ 2،29۶ 1۳۶9
2۴.۶ 2،8۶2 1۳70
2۵.2 ۳،۵8۶ 1۳71
۳۴.2 ۴،81۳ 1۳72
28.۴ ۶،18۶ 1۳7۳
۳7.۵ 8،۵07 1۳7۴
۳7 11،۶۵۵ 1۳7۵

1۵.2 1۳،۴28 1۳7۶
19.۴ 1۶،0۴0 1۳77

درصد رشد حجم نقدینگی سال
20.1 19،2۶8 1۳78
29.2 2۴،911 1۳79
28.8 ۳2،09۵ 1۳80
۳0 ۴1،7۵2 1۳81

2۶.1 ۵2،۶۵9 1۳82
۳0.2 ۶8،۵8۶ 1۳8۳
۳۴.2 92،101 1۳8۴
۳9.۴ 128،۴19 1۳8۵
27.7 1۶۴،029 1۳8۶
1۵.9 190،1۳۶ 1۳87
2۳.9 2۳۵،۵89 1۳88
2۵.1 29۴،887 1۳89
19.۴ ۳۵2،220 1۳90
۳0.7 ۴۶0،700 1۳91
۳8.2 ۶۳9،۵۵0 1۳92
۳1.۵ 782،۳80 1۳9۳
۳0 1،017،280 1۳9۴

2۳.2 1،2۵۳،۳90 1۳9۵
22.1 1،۵29،980 1۳9۶
2۳.1 1،882،890 1۳97
۳1.۳ 2،۴79،1۵0 1۳98
۴0.۶ ۳،۴7۶،170 1۳99
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1۰  ژوئن      2۰21 3استان

ــگاه مدیریــت  ــه ن ک ــا بیان ایــن  شــهردار اصفهــان ب
شــهری این دوره شایســته ســاالری بــوده اســت، 
از مدیــران  نفــر  از ۳۸  بیــش  گفــت: در ایــن دوره 
بــه عنــوان رئیــس اداره، شــهردار منطقــه، رئیــس 
ســازمان و مدیــرکل از بیــن زنــان انتخــاب شــدند 
و ایــن بــه معنــای نــگاه برابــر بــه شایســتگان و پرهیز 

ــت. ــوده اس ــیتی ب ــگاه جنس از ن
از  بــرداری  بهــره  آئیــن  در  نــوروزی  اهلل  قــدرت 
پنــج  منطقــه  خدماتــی  و  عمرانــی  پروژه هــای 
شــهری،  مدیــران  امــروز  کــرد:  اظهــار  شــهرداری 
کنان منطقه پنج  اصحــاب رســانه، نوجوانان و ســا
کــه بــه نام یکــی از زنان افتخار  شــهرداری در ســالنی 
آفرین ایــران »آیلیــن ملکیــان« ســرمربی تیــم ملــی 
گردهــم  بســکتبال زنان ایــران نامگــذاری شــده، 
کــه بــرای اســتفاده  آمده انــد، مجموعــه ورزشــی 
زنــان توانمنــد نصــف جهــان به بهــره برداری رســید 
کــه توانســتند در عرصــه ورزش افتخــار آفرین  زنانــی 

ــند. باش
کــه ادیان اینگونــه بــه صــورت  وی ادامــه داد: ایــن 
کنــار  در  تاریخــی  شــهر  یــک  در  مســالمت آمیز 
هــم زندگــی می کننــد و بســیاری از آنهــا در ســطح 
کشــور و جهــان می درخشــند مایــه افتخــار اســت 
کــه زنــان اصفهانی اینگونــه می کوشــند تــا  و ایــن 
کننــد جــای  برابــری و حقــوق شــهروندی را اثبــات 
بســی خوشــحالی اســت. هــر انســان توانمنــدی 
کــه می توانــد  کنــد  در ایــن ســرزمین بایــد احســاس 

توانمندی هــای خــود را نشــان دهــد.
کــه اصفهــان فقــط بــه خاطــر  نــوروزی بــا بیان ایــن 
گذشــتگان جهانــی نشــده اســت  داشــتن میــراث 
نیــز  ورزشــی  عرصه هــای  در  زنــان  نقــش  بلکــه 
ــته  گذش ــش از  ــان را بی ــن درخش ــته این نگی توانس
کــرد: امــروز بــه افتخــار زنــان  کنــد، تصریــح  نمایــان 
گردهــم آمدیــم تــا بــه آنهــا بگوییــم  در ایــن محــل 
کســانی  در ایــن شــهر زمینــه شــکوفایی اســتعداد 
کــه می خواهنــد در عرصه هــا حضــور داشــته باشــند 

فراهــم شــده اســت.
نمی توان ۲ پروژه بزرگ رینگ چهارم و خط ۲ 

مترو را نادیده گرفت
کــم  کــرد: امــروز شــرایط خاصــی حا کیــد  نــوروزی تأ
کــه حــق  کنــد  کســی نمی توانــد اثبــات  کــه  شــده 
ــزرگ  ــه اتفاقــات ب ک اصفهــان ادا نشــده اســت چــرا 
گونــه ای اتفــاق افتــاده  کنــار شــهر بــه  گوشــه و  در 
به ایــن  نمی توانــد  منصفــی  انســان  هیــچ  کــه 
ــود را  ــمان خ ــذارد و چش پیشــرفت ها ســرپوش بگ
کار کوچکی  ببندد و یا بگوید حلقه حفاظتی شهر 

بــوده و یــا پــروژه خــط دو متــرو را نادیــده بگیــرد.
هســته ای  شــهدای  میــدان  بیان اینکــه  بــا  وی 
ســاله   ۲۰ خواســته های  از  یکــی  کــه  )پینــارت( 
را  تــا شــرایط روانــی  بــوده، احــداث شــده  مــردم 
کــرد: بــا  کنــد، تصریــح  بــرای تــردد مــردم فراهــم 
اجرای ایــن پــروژه خیابان هــای ارغوانیــه، زاینــده 
رود از وضعیت اســفبار گذشــته خارج شــده و رنگ 
آبادانــی بــه خــود گرفتــه اســت؛ آن محــدوده از شــهر 

بــا انجــام اقدامــات عمرانــی رو بــه رونــق اســت و 
مــردم از مخمصه هــای ترافیکــی رهــا شــده اند.
صرفه جویی ۱۷۰ میلیارد تومانی در هزینه های 

جاری
کســی می گویــد حــق  گفــت: چــه  شــهردار اصفهــان 
کســی می گویــد  اصفهــان ادا نشــده اســت؟ چــه 
کــه فقــط در  گــران اداره می شــود در حالــی  شــهر 
یکســال در بخــش هزینه هــای جــاری شــهرداری 
اســت؛  تومــان صرفه جویــی شــده  میلیــارد   ۱۷۰
بــا رعایــت ضوابــط و  کــه پیمانکارانــش  شــهری 
مقــررات و برگــزاری مناقصــات و مزایده هــا انتخــاب 
می شــوند و ایــن اقدامــات بــه معنــای اداره ارزان 

ــت. ــهر اس ش
ــرای اجــرای پروژه هــا  ــر ب ــد قی ــه خری ــا اشــاره ب وی ب
کــرد: وقتــی ۱۰۵ میلیــارد تومــان قیــر  در شــهر اظهــار 
بــرای آینــده شــهر خریداری می شــود، قیرهــا را ارزان 
گرانی هــا پل هــا را می ســازیم  می خریــم و در دوره 
یــا توافق هــا را ارزان انجــام داده و ســپس عملیــات 
اجرایــی پروژه هــا را آغــاز می کنیــم؛ آیا ایــن اقدامــات 
اداره ارزان شــهر نیســت، آیا ساختن پل و گذاشتن 
مصیبت هــای آن بــرای مدیــران دوره بعــد اداره 

ارزان شــهر اســت؟
کیــد کرد: این ظلم بزرگی اســت که گفته  نــوروزی تأ
گــر رفتارهــا  گــران اداره می شــود؛ ا می شــود شــهر 
قانونــی و اقدامــات منطبــق بــا ضوابــط باشــد و 
هزینه هــا بــه مــردم تحمیــل نشــود؛ شــهر ارزان اداره 

شــده اســت.

که به پیشــرفت و عمران  کســانی  وی با قدردانی از 
کرده انــد،  کمــک  و آبادانــی شــهر و اداره ارزان آن 
کرد: برای انجام مناظره با شهرداران،  خاطرنشان 
مدیــران و معاونــان هــم تــراز در دوره هــای قبــل 
آمادگی داریم تا مســائل تبیین شــود و همه بدانند 
کــه چــه کرده ایــم و چــه برنامه هایــی تبییــن شــده و 

آینــده شــهر چــه مســیری را خواهــد پیمــود.
شــهردار اصفهــان بــا بیان اینکــه رادیــو و تلویزیــون 
بایــد زمینــه گفتگــو با مــردم برای بیــان دســتاوردها 
کنــد تــا آنهــا بداننــد چــه اتفاقاتــی افتــاده و  را فراهــم 
کاهــش هزینه هــا انجــام  چــه اقداماتــی در راســتای 
شــده و بــرای انضبــاط مالــی چــه فعالیت هایــی 
گرفتــه اســت، گفت: ایــن اقــدام بــه معنــای  صــورت 
گفتگوی صادقانه با مردم اســت. شــفاف ســازی و 

کــه  کنیــم  گونــه ای عمــل  کــرد: بایــد بــه  کیــد  وی تأ
کاری  نتایــج عملکــرد مــا متوجــه مــردم باشــد و 
کام مــردم تلــخ  کــه خدمــات ارزشــمند بــه  نکنیــم 

شــود.
گفتــار، درســتی  نــوروزی بــا بیان اینکــه صداقــت در 
گزارش هــای صحیــح اثربخــش خواهــد  در رفتــار و 
گفــت: قطعــًا بــدون نقــاط ضعــف نیســتیم و  بــود، 
کســی منکــر داشــتن نقــاط ضعــف باشــد خــود  گــر  ا

را مافــوق انســان پنداشــته اســت.
همــه  همــکاری  بــا  کــرد:  امیــدواری  اظهــار  وی 
نــگاه سیاســی هــر روز شــاهد  از  غ  فــار بخش هــا 
حرکــت رو بــه جلــو در زمینــه رفــاه شــهروندان و 

باشــیم. توســعه شــهر  و  آینــدگان و پیشــرفت 

شهردار اصفهان خبر داد :

صرفه جویی ۱۷۰ میلیارد تومانی در هزینه های جاری
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خبر

دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان فوالد ایــران بــا اشــاره 
بــه فعالیت های شــرکت فــوالد مبارکه در راســتای 
کــرد:  حفــظ و ســیانت از محیــط زیســت اظهــار 
شــرکت فــوالد مبارکــه جــزو اولیــن شــرکت هایی 
 ISO۱۴۰۰۰ اســت که موفق بــه دریافــت اســتاندارد
ــا  )شــامل اســتانداردهای بین المللــی در رابطــه ب
سیســتم های زیســت محیطــی ( شــده و رونــد 
گذاری ایــن شــرکت در بحــث محیــط  ســرمایه 
زیســت بــه یــک بنــچ مــارک بــرای صنعــت فــوالد 
خلیفــه  رســول  ســید  اســت.  شــده  تبدیــل 
ســلطانی بــا بیان ایــن مطلــب در ادامــه افــزود: 
مباحــث  روی  فوالدمبارکــه  شــرکت  همچنیــن 
کاهــش  زیســت محیطــی همچــون فیلترینــگ و 
آالیندگی هــای محیطی بشــدت در حال فعالیت 
ــا،  ــگ آنه ــا و فیلترین ــرد وغباره گ ــش  ــت. پاالی اس
همچانین جلوگیری از نفوذ آالیندگی به آب های 
ســطحی و عمیــق و پاالیــش پســاب های کارخانه 
کــرده و عمــا در اســتاندارد خوبــی از  خــود اقــدام 

زاویــه رعایــت مســائل زیســت محیطــی قــرار دارد. 
مدل سرمایه گذاری فوالد مبارکه برای محیط 

زیست، بنچ مارک صنعت فوالد ایران
وی افزود: خوشــبختانه بودجه های قابل قبولی 
نیــز بــرای مســائل مربــوط بــه زیســت محیطــی از 
گرفتــه شــده و ایــن  ســوی فــوالد مبارکــه در نظــر 
موضــوع تبدیــل بــه یــک بنــچ مــارک در صنعــت 
فوالد شــده و ســبب می شــود تمامی شــرکت های 
فــوالدی نیــز از ایــن زاویــه الهام گرفته و در راســتای 
گام بردارنــد. همچنیــن  حفــظ محیــط زیســت 
بــه  را  روش  می تواند ایــن  نیــز  زیســت  محیــط 
عنــوان الگــو در نظــر بگیــرد و بــه بقیــه صنایــع 
تعییــن تکلیف کنــد تا رویه های زیســت محیطی 

کننــد. را ماننــد شــرکت فــوالد مبارکــه دنبــال 
فضای سبز اطراف فوالد مبارکه بسیار گسترده 

و وسیع است
در  فوالد ایــران  کننــدگان  تولیــد  انجمــن  دبیــر 
حفــظ  بــرای  مبارکــه  فــوالد  تــاش  خصــوص 
محیــط زیســت و ایجــاد فضــای ســبز در منطقــه 

کــه شــرکت فــوالد  کــرد: فضــای ســبزی  اظهــار 
بســیار  کــرده  خود ایجــاد  اطــراف  در  مبارکــه 
کــه بــا  گســترده و وســیع اســت و ایــن اقدامــات 
همــه  گرفتــه  عظیمی صــورت  گــذاری  ســرمایه 
کــه خوشــبختانه فــوالد  نشــان دهنده ایــن اســت 
کــرده اســت. مبارکــه در ایــن زمینــه موفــق عمــل 

افزایش تولید همراه با کاهش مواد اولیه 
مصرفی موفقیت بزرگ فوالد مبارکه

کــه همــواره مــد نظــر شــرکت  یکــی از موضوعاتــی 
کان زیســت  فــوالد مبارکــه بــوده و در اهــداف 
کاهــش  محیطی ایــن شــرکت نیــز تعریــف شــده، 
مصــرف منابــع و مواد اولیه مصرفی اســت؛ در این 
ــدازه  ــرد: هران ک ــار  ــلطانی اظه ــه س ــز خلیف ــاره نی ب
ــه مصــرف مــواد  نســبت محصــول تولیــد شــده ب
موفقیــت  یــک  قطــع  بــه  یابــد،  افزایــش  اولیــه 
بــود  خواهــد  تولیدکننــده  بــرای  بــزرگ  بســیار 
کــه در ایــن زمینــه نیــز می بینیــم شــرکت فــوالد 
کنــد  مبارکــه توانســته در ایــن چارچــوب حرکــت 
و رکوردهــای زیــادی را از خــود بجــای می گــذارد. 
کاهــش مصــرف مــواد اولیــه و حتــی  در واقــع بــا 
تجهیــزات توانســته در ایــن مســیر گامهــای بزرگــی 
بــردارد. دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان فوالد ایــران 
در خصــوص تعامــات شــرکت فــوالد مبارکــه بــا 
ســازمان های مرتبــط بــا محیــط زیســت و مراجــع 
نظارتــی اســتان اصفهــان نیز اینگونــه پاســخ داد: 
ــا  ــه ب خوشــبختانه تعامــات شــرکت فــوالد مبارک
ســازمان محیــط زیســت در شــرایط خوبــی قــرار 
زاویــه مســئوالن  از  لــوح تقدیــر  دارد و دریافــت 
گواهــی بــر تاییــد عملکــرد قابــل  کشــوری خــود 

قبول ایــن شــرکت بــزرگ فــوالدی اســت.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران مطرح کرد؛ 

مدلسرمایهگذاریفوالدمبارکهدرحوزهمحیطزیست؛الگویصنعتفوالدایران
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اســتاندار اصفهــان بــا بیان اینکــه مســووالن بایــد 
نیروگاه هــا  ســوخت  تامیــن  بــرای  کنــون  ا هــم  از 
در فصــول مختلــف ســال پیــش بینی هــای الزم 
گفت: ایــن اســتان در شــرایط  را داشــته باشــند،  
کنونــی امــکان اســتفاده از مــازوت را نــدارد.  عبــاس 
گاز،  رضایــی در جلســه هماهنگــی مصــرف بهینــه 
کــه ســال  در اســتانداری اصفهــان افــزود: همانطــور 
گذشــته قــرص و محکــم بــرای جلوگیــری از مصــرف 
اجــازه  امســال  استان ایســتادیم،  در ایــن  مــازوت 
اســتان  نیروگاه هــای  در  را  ســوخت  مصرف ایــن 
ــه اهمیــت اســتفاده  ــا اشــاره ب نخواهیــم داد. وی ب
از مصــرف  پیشــگیری  بــرای  گاز  انــرژی  از  بهینــه 
فکــر  بایــد  کشــور  داد: مســووالن  ادامــه  مــازوت، 
مصــرف مــازوت در اصفهــان را از ذهــن خــود بیــرون 
کننــد. اســتاندار اصفهــان اظهــار داشــت: ســازمان 
صمــت و شــرکت شــهرک های صنعتی ایــن اســتان 
بایــد نســبت ممیــزی و اســتاندارد ســازی و مصــرف 
ــد. کنن ــدام  ــتان اق ــزرگ اس ــع ب گاز در صنای ــه  بهین

گاز اســتان بایــد پیــش  کــرد: شــرکت  وی اضافــه 
گاز صنایــع و  کاهــش فشــار  گونــه قطــع یــا  از هــر 
بخش هــای مختلــف مصرفــی، اطــاع رســانی الزم 
را در ایــن زمینــه انجــام دهــد. رضایــی خاطرنشــان 
کشــاورزی اســتان هــم بایــد  کــرد: ســازمان جهــاد 
و  تولیــدی  واحدهــای  ســاماندهی  بــه  نســبت 
گلخانــه ای بــا هــدف مصــرف بهینــه گاز اقــدام کنــد. 
بــه اهمیــت اســتاندارد  بــا اشــاره  وی همچنیــن 
شــهرداری های  و  ادارات  موتورخانه هــا  ســازی 
کاری  عایــق  و  ســازی  اســتاندارد  گفــت:  اســتان 
اتصــاالت موتورخانه هــای اداره هــا و شــهرداری ها 
گاز دارد. اســتاندار  تاثیــر بســیاری در مصــرف بهینــه 
اصفهان افزود: جلســه های مدیریت بحــران انرژی 

بایــد بــه صــورت مســتمر و هفتــه ای در اســتانداری 
بــرای  عملیاتــی  برنامــه  گفــت:  وی  شــود.  برگــزار 
مصــرف بهینــه گاز توســط همــه مشــترکان خانگی، 
کشــاورزی تدویــن و ابــاغ شــود و اطــاع  صنعتــی و 
رســانی و آموزش هــای همگانــی در ایــن زمینــه بــا 
ــه شــود.  اســتفاده از اصــول و شــیوه های نویــن ارائ
کــرد: برای فرهنــگ ســازی روش های  رضایــی بیان 
صرفــه جویــی و مصــرف بهینــه انــرژی و از جملــه 
کــرد و  گاز بایــد از مــدارس و دانــش آمــوزان شــروع 
اســتفاده از ظرفیت بســیج اداره ها هم در این راســتا 
کــوره یــا مــازوت )Mazut( یکــی از  موثــر اســت. نفــت 
هیدروکربن های نفتی و ارزان ترین ماده ســوختنی 
بــرای موتورهــای دیزلــی و برخــی نیروگاه هــا اســت. 
بــه دلیل اینکــه اســتفاده از ایــن ســوخت، آلودگــی 
بســیاری در هــوا به ویــژه در شــرایط پایــداری جــوی 
به وجــود مــی آورد اســتفاده از آن بــرای واحدهــای 
صنعتــی به ویــژه در مناطــق پرجمعیــت و دچــار 
معضــل آلودگــی هوا محدود یا ممنوع شــده اســت. 
کانشــهر  آلودگــی هــوا یکــی از چالش هــای اساســی 
اصفهــان و ســایر شــهرهای صنعتــی و بزرگ ایــن 
اســتان اســت و اســتفاده از ســوخت مــازوت )نفــت 
کــوره( در واحدهــای صنعتــی و تولیــدی اســتان 
حتــی در شــرایط معمــول و روزهــای بــا هــوای ســالم 
نیــز ممنــوع اســت و بایــد برخــورد قاطع با متخلفان 

گیــرد. در ایــن زمینــه صــورت 

شــورای  مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
اســامی با انتشــار متنــی در صفحــه توییتــر خــود 
نســبت بــه صحبت های اخیــر اســحاق جهانگیری 
اســتان  جنــوب  از  آب  انتقــال  خصــوص  در 

نشــان  کنــش  وا اســتان ها  از  یکــی  بــه  اصفهــان 
نماینــده  داد.  حجت االســام حســین میرزایــی 
اســامی،  شــورای  مجلــس  در  اصفهــان  مــردم 
بــا انتشــار متنــی در صفحــه توییتــر خــود نســبت 
در  جهانگیــری  اســحاق  اخیــر  صحبت هــای  بــه 
خصــوص انتقــال آب از جنــوب اســتان اصفهــان 
کنش  برای اســتفاده صنعتی در یکی از اســتان ها وا
نشــان داد. وی در صفحــه خــود نوشــت:  آقــای 
جهانگیــری، در حــال احتضــار دولــت از ظلــم بــه 
مــردم اســتان های مظلــوم اصفهــان، چهارمحــال 
و بختیــاری و خوزســتان دســت برنمی داریــد؟ در 
ــه صــدای العطــش از مردم ایــن اســتان ها  ک ــی  حال
گــوش می رســد، بــاز هــم بــرای آب ایــن مــردم  بــه 

کشــیده اید؟ کرمــان نقشــه  بــرای صنعــت 

 استاندار اصفهان: 

اصفهانامکاناستفادهازسوختمازوتراندارد

آب برای استفاده در صنعت منتقل می شود؟

نقشهجدیددولتبرایآباستانهایفالتمرکزی

خبرربخ

خبرربخ

کوتاه از آبفا منطقه فریدونشهر

کوتاه از آبفا منطقه خمینی شهر

عملیــات توســعه شــبکه توزیــع آب روســتای 
منطقــه  ســیبک  روســتای  و  ســفلی  ســرداب 

فریدونشــهر بــه طــول 7۰ متــر انجــام شــد.
گــزارش روابــط عمومی آبفــای فریدونشــهر، بــا  بــه 
کنین روســتای سرداب  توجه به درخواســت ســا
گــذاری  ســفلی منطقــه فریدوشــنهر مبنــی بــر وا
انشــعاب آب و عــدم وجــود شــبکه توزیــع آب در 
گــذاری و توســعه  محل، ایــن امــور اقــدام بــه لولــه 
ســفلی  ســرداب  روســتای  آب  توزیــع  شــبکه 

کــرد. منطقــه فریدونشــهر بــه متــراژ ۴۰ متــر 
همچنیــن در عملیاتــی دیگــر توســعه شــبکه 
ــول  ــه ط ــه ب ــیبک منطق ــتای س ــع آب روس توزی

گفتنــی اســت این عملیــات  ۳۰ متــر انجــام شــد. 
بصــورت امانــی و توســط پرســنل آبفــا منطقــه 
فریدوشــنهر در راســتای آبرســانی و تامیــن آب 

گرفــت. شــرب پایــدار و ســالم انجــام 

عملیات توســعه شــبکه فاضاب شــهر درچه به 
نیــروگاه برق ایــن شــهر توســط اداره بهــره بــرداری 
و توســعه شــبکه فاضــاب آبفــا منطقــه خمینــی 

شــهر انجــام شــد.
منطقــه  عمومی آبفــای  روابــط  گــزارش  بــه 
خمینــی شــهر، اجــرای عملیــات 7۰۰ متــر لولــه 
گــذاری خــط انتقــال قطــر ۶۰۰ میلی متــر فاضاب 
ــا  ــر ب ــا عمــق 8 مت ــرق ب ــه نیــروگاه ب شــهر درچــه ب

اســتفاده از جعبه هــای غــول پیکــر فلــزی جهــت 
ــروژه انجــام شــد.  تامیــن هرچــه بیشــتر ایمنی پ
گفتنــی اســت هــدف از انجام ایــن طــرح، توســعه 
شــبکه فاضاب به منظور انتقال فاضاب شــهر 
درچــه بــه واحــد تصفیــه فاضــاب نیــروگاه بــرق 
جهــت تامیــن آب مــورد نیــاز توربین هــای بخــار و 
در نتیجــه صرفــه جویــی قابــل توجــه در مصــرف 

آب اســت.

بــا توجــه بــه شکســتگی خــط انتقــال چــدن 
و  لنــگان  چشــمه  میلی متــری   ۴۰۰ کتیــل  دا
خــط  تنهــا  آبرســانی،  امــر  در  تداخــل  وجــود 

انتقال آب شــرب شهر فریدونشــهر و روستاهای 
گرمــا  ــا وجــود فصــل  همجــوار بازســازی شــد.  ب
افزایــش مصــرف آب در شــهر و روســتاهای  و 
زمــان  کوتاه تریــن  در  امــور  شهرســتان، این 
ممکــن حادثــه خــط انتقــال آب شــرب چشــمه 
امــر  خوشــبختانه این  و  کــرده  رفــع  را  لنــگان 
بــدون قطعــی آب و افــت فشــار مشــترکین بــه 
وقــوع پیوســت. الزم بــه ذکــر اســت علت ایجــاد 
حادثــه در حــال بررســی بوده تا از وجــود حوادث 
ــر روی خــط انتقــال جلوگیــری شــود. متعــدد ب

توسعهشبکهتوزیعآبفریدونشهر

توسعه7۰۰مترشبکهفاضالبنیروگاهبرقشهردرچه

رفعحادثهخطانتقالآبچشمهلنگانمنطقه
فریدونشهر

آب  خانــه  تصفیــه  میکروبیولــوژی  آزمایشــگاه 
نامــه  گواهــی  دریافــت  بــر  عــاوه  باباشــیخعلی، 
 ایــزو17۰2۵ از شــرکت مهندســی آب و فاضــاب 
کشــور، آزمایشــگاه برتــر در بیــن تصفیــه خانه هــای 
کشــور شــناخته شــد. مدیــر تصفیــه خانــه آب بابــا 
کــرد:  شــیخعلی آبفــای اســتان اصفهــان عنــوان 
ممیزی فنی و مدیریتی آزمایشگاه میکروبیولوژی 
تصفیــه خانــه آب باباشــیخعلی توســط ممیزیــن 
کشــور و مطابــق  شــرکت مهندســی آب و فاضــاب 
بــا الزامــات اســتاندارد ایزو 17۰2۵ بــه صــورت آنایــن 

ــد.  ــام ش انج

نظــر  اســاس  بــر  افــزود:  زاده  گرجــی  اســماعیل 
ممیزین، آزمایشگاه آب تصفیه خانه باباشیخعلی 
کیفــی، فنــی و  آزمــون هــای میکروبــی و  از نظــر 
بیولوژی آب، مطابق با اســتاندارد ایزو 17۰2۵ بوده 

اســت. وی با اشــاره به ممیزی مراقبتی که توســط 
کارشناسان شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور 
کــرد: آزمایشــگاه آب تصفیــه  انجــام شــد تصریــح 
خانــه باباشــیخعلی، بــه عنــوان آزمایشــگاه برتــر در 

کشــور معرفــی شــد. بیــن تصفیــه خانه هــای 
اضافــه می شــود تصفیــه خانــه آب باباشــیخعلی 
بــا ظرفیــت تصفیــه 11.۵ متــر مکعــب آب در ثانیــه از 
بزرگتریــن تصفیــه خانه هــای خــاور میانــه به شــمار 
کن در ۵7  کــه آب مــورد نیــاز جمعیــت ســا مــی رود 
شــهر و ۳8۰ روســتای طرح آبرسانی اصفهان بزرگ 

را تامیــن می کنــد.

دریافت گواهینامه ایزو 17۰2۵ برای دومین سال متوالی ؛ 

آزمایشگاهآبتصفیهخانهباباشیخعلی،
کشورشد آزمایشگاهبرتردربینتصفیهخانههای

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهان 
تحویــل  و  تســهیات  دریافــت  مراحــل  جزئیــات 

ــرد. ک موتوربرقــی را تشــریح 
کــرد: امــروزه آلودگــی هــوا  مســعود بنده خــدا اظهــار 
بــه عنــوان چهارمیــن عامــل مــرگ و میــر زودرس 
در جهــان بــه شــمار می آیــد؛ در واقــع آلودگــی هــوا 
بــه  آن  اثــرات  ولــی  اســت  جهانــی  چالــش  یــک 
کشــورهای در حــال توســعه از  طــور برجســته در 
جمله ایران و به خصوص در ســالیان اخیر در شــهر 

اصفهــان بســیار مشــهود اســت.
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهردار اصفهــان 
شــهر  هــوای  آالینــده  منابــع  از  یکــی  داد:  ادامــه 
کــه  اســت  بنزینــی  موتورســیکلت های  اصفهــان 
برخــاف تصــور عمــوم که گمــان می کننــد خودروها 
بــه موتورســیکلت ها ســهم بیشــتری در  نســبت 
کــه  معتقدنــد  کارشناســان  دارنــد  هــوا  آلودگــی 
موتورســیکلت ها در جــدول متهمــان آلودگــی هــوا 

صدرنشــین هســتند.
کــه طبــق آمارهــای منتشــر شــده  ــا بیان ایــن  وی ب
توســط پلیــس راهــور اســتان اصفهــان یــک میلیون 
و ۳۰۰ هــزار موتورســیکلت در اســتان اصفهــان تــردد 
کــه نزدیــک بــه نیمــی از آن هــا در شــهر  می کننــد 
ــیکلت  ــداد موتورس ــن تع گفت: ای ــت،  ــان اس اصفه
درصــد قابــل توجهــی از تولیــد آلودگــی هــوا و صوتــی 
در شــهر اصفهــان را باعــث می شــود عــاوه بر ایــن 
۵۲ درصــد ســهم جــان باختــگان حــوادث ترافیکــی 
کاهــش دهنــده  و بیــش از ۶۰ درصــد جرایــم خشــن 
انجــام  کبــان  را توســط این  اجتماعــی،  امنیــت 

می شــود.

کــرد: یکــی از بهتریــن راهکارهــای  کیــد  بنده خــدا تا
موتورســیکلت های  حــذف  آمــار،  کاهش ایــن 
کاربراتــوری از سیســتم حمــل و نقــل درون شــهری 
و جایگزینــی آن بــا موتورســیکلت های برقــی اســت 
کــه میــزان آالیندگــی آن نزدیــک بــه صفــر بــوده و 
بــه دلیــل ســرعت پاییــن و بــروز بــودن تجهیــزات 
آمــار  کاهش ایــن  در  ســزایی  بــه  نقــش  می توانــد 

داشــته باشــد.
تولیــد  نظــر  از  اســتان اصفهــان  کــرد:  اظهــار  وی 
کشــور پیشــرو بــوده اســت،  موتورســیکلت برقــی در 
نبــود  و  مشــکات  برخــی  وجــود  دلیــل  بــه  امــا 
کــرو هنــوز بــه جایــگاه  اســتقبال مردم ایــن وســیله پا
مناســب خــود در حــوزه حمــل و نقــل درون شــهری 
کــه در جهــت تســهیل خریــد  دســت نیافتــه اســت 
موتورهای برقی، شــهرداری اصفهان سال گذشته 
اقــدام بــه عقــد تفاهم نامــه ســه جانبــه بــا ســازمان 
کارآفرینــی امیــد  کشــور و صنــدوق  برنامــه و بودجــه 
جهت جایگزینی شــش هزار و ۶۶۷ دســتگاه موتور 

کــرد. ســیکلت برقــی بــا موتــور بنزینــی 
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهردار اصفهــان 
بــا اشــاره بــه شــرایط ارائــه تســهیات بــر اســاس 
تفاهمنامــه، گفت: پرداخــت وام ۱۲۰ میلیون ریالی 
کارمــزد چهــار درصــد  جهــت خریــد موتــور برقــی )بــا 
ــال  و اقســاط پنــج ســاله(، پرداخــت ۱۵ میلیــون ری
از طــرف شــهرداری و پرداخــت  کمــک باعــوض 
۱۵ میلیــون ریــال تخفیــف از طــرف فروشــنده از 

جمله ایــن شــرایط اســت.
و  تســهیات  دریافــت  مراحــل  خصــوص  در  وی 
کرد: فرد متقاضی باید  تحویل موتوربرقی، تصریح 

 https://my.isfahan.ir در ابتــدا بــا ورود بــه ســامانه
ــور برقــی  ــام در طــرح جایگزینــی موت جهــت ثبــت ن
کنــد و در ادامــه انجــام  کــد رهگیــری اقــدام  دریافــت 
اعتبارســنجی توســط شــهرداری و ارســال پیامــک 
بــرای متقاضیــان جهــت تأییــد مــدارک و ارســال 
ــام  ــد انج ــی امی کارآفرین ــدوق  ــه صن ــه ب ــی نام معرف

می شــود.
فروشــگاه های  بــه  مراجعــه  گفــت:  بنده خــدا 
منتخــب و انتخــاب محصــول مــورد نظــر و دریافــت 
کارآفرینــی  کتــور جهــت ارائــه بــه صنــدوق  پیــش فا
کارآفرینــی امیــد جهــت  امیــد، مراجعــه بــه صنــدوق 
افتتــاح حســاب و تکمیــل مــدارک جهــت دریافــت 
تســهیات، اســقاط موتــور ســیکلت فرســوده در 
گواهــی اســقاط بــه  کــز معتبــر اســقاط و تحویــل  مرا
کارآفرینــی امیــد از دیگــر مراحــل دریافــت  صنــدوق 

تســهیات و تحویــل موتوربرقــی اســت.
وی ادامــه داد: شــهرداری اصفهــان جهــت رفــاه 
مــکان  اختصــاص  بــه  اقــدام  شــهروندان  حــال 
مناســبی در مرکز شــهر جهت اســتقرار نماینده مرکز 
اســقاط بــرای دریافت موتــور فرســوده و اخذ گواهی 
کــرده تــا از تــردد شــهروندان بــه خــارج از  اســقاط 

محــدوده شــهر جلوگیــری شــود.
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهردار اصفهــان 
کارآفرینــی  بــا بیان اینکــه دریافــت تاییدیــه صنــدوق 
بــه  معرفــی  و  تســهیات  پرداخــت  امیــد جهــت 
فروشــگاه منتخــب جهــت دریافــت موتورســیکلت 
ــه  گفــت: تســویه حســاب )ب برقــی ضــروری اســت، 
دریافــت  و  فروشــگاه  بــا  اقســاط(  و  نقــد  صــورت 

موتورســیکلت مــورد نظــر بایــد انجــام شــود.

جزئیاتمراحلدریافتتسهیالتوتحویلموتورسیکلتبرقیدراصفهان

خبر
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اســتان  میلیونــی   ۵ جمعیــت  حاضــر  حــال  در 
اصفهــان بــا فاجعــه بی آبــی، تعطیلــی بخــش بزرگــی 
کاهــش تولیــدات بخــش صنعــت و  کشــاورزی،  از 
هجــوم ریزگردهــا دچــار شــده اســت و دولــت تدبیــر و 
کشــاورزی بــه وظایــف قانونــی  امیــد و وزرای نیــرو و 
کشــاورزی شــمال  ــرای احیــای زاینــده رود و  خــود ب

اســتان اصفهــان عمــل نکردنــد.
فــارس: شــهر تاریخــی اصفهــان بــا ظرفیت هــای 
کل دنیــا شــناخته شــده  گردشــگری متعــدد در 
ــار تاریخــی  ــه همیشــه خروشــان آن و آث امــا رودخان
روی ایــن بســتر برای همــه دارای جذابیت و معرفی 
کــه بــه دلیــل برخــی از بی مدیریتی هــا  بیشــتر اســت 
کاهــش حجــم بارندگــی در بیــش از یــک دهــه  و 
طبیعــی  جاذبــه  خشــکی این  شــاهد  گذشــته 

بوده ایــم.
خشــکی زاینــده رود اولیــن بار همزمان با انتقــال آب 
از زاینــده رود بــه یــزد در دو دهــه پیــش اتفــاق افتــاد 
و قبــح خشــکاندن زاینــده رود ریختــه شــد و ایــن در 
کــه قــرار بــود همزمــان بــا انتقــال آب از  حالــی اســت 
زاینــده رود بــه یــزد، کوهرنــگ۳ هــم اجرایــی شــود تا 
کنــون بیــش از  کم آبــی نشــود، امــا ا زاینــده رود دچــار 
۲۰ ســال اســت بــدون بهره برداری از کوهرنــگ۳ آب 

بــه یــزد منتقــل می شــود.
در ایــن دو دهــه نــه تنهــا آب انتقالــی بــه یــزد جبــران 
نشــد بلکــه بــا وعــده بهشــت آباد، بــاز هــم شــاهد 
در  زاینــده رود  بــر  دیگــری  فــراوان  بارگذاری هــای 
اصفهــان  و  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان  دو 
بوده ایــم و روز بــه روز وضعیــت زاینــده رود بدتــر و 
کم آبــی تشــدید یافــت و جریــان  بحرانی تــر شــد و 
دائمی زاینــده رود، فقــط در حــد شــعار باقــی مانــد.
پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی طرح بن- بروجن

در ســال ۱۳۹۲ شــورای عالــی آب هرگونــه بارگــذاری 
امــا  کــرد،  اعــام  ممنــوع  را  زاینــده رود  بــر  جدیــد 
و  برداشــت ها  هــم  بــاز  ممنوعیــت  وجود ایــن  بــا 
زاینــده رود متوقــف نشــد،  از  انتقال هــای جدیــد 
کــه در ســال ۱۳۹۶ جمعــی از شــهروندان  تــا جایــی 
کشــاورزان اصفهــان بــه دلیــل نگرانــی از وضعیــت  و 
ــود  ــا وج ــر آن ب ــد ب ــای جدی ــده رود و بارگذاری ه زاین
ــه و ممنوعیت هــای  ــراز بســیار منفی ایــن رودخان ت
کشــور  مصــوب شــورای عالــی آب و شــورای امنیــت 
ــا ده هــا  ــه دادخواســت های متعــدد ب ــه ارائ اقــدام ب
کی بــه دیــوان عدالــت اداری بــا موضــوع توقــف  شــا
طرح هــای بارگــذاری جدیــد بــر زاینــده رود باالخــص 

که ایــن شــکایات پــس  طــرح بن-بروجــن شــدند 
گذشــت چنــد ســال در بهمــن ۱۳۹۹ منجــر بــه  از 
صــدور رأی رســیدگی بــه آب هــای زیرزمینــی مبنــی 
بــر توقــف هرگونــه طــرح بارگــذاری جدیــد بــر زاینــده 
کنــون بیش از ســه  رود بــه ویــژه بــن-  بروجــن شــد. ا
ســال از اطالــه رســیدگی به ایــن موضــوع می گــذرد، 
پیشــرفت فیزیکــی ۷۰ درصــدی طــرح را شــاهدیم و 
ــارد تومــان از بودجــه  در ایــن ســال ها، صدهــا میلی
کنــون بــا وجــود  کشــور صــرف آن شــده اســت و ا
صــدور حکــم توقــف، بــاز هــم بودجه ایــن طــرح را بــه 

ــر افزایــش یافــت. میــزان دو براب
ک  گــرد و غبــار، آلودگی هــای خــا پدیــده رو بــه رشــد 
کــم جمعیــت و منابــع در محــدوده کمی از  و هــوا، ترا
ســرزمین و بــه عبــارت دیگــر بــا یــک شــرایط زیســت 

محیطــی مطلــوب فاصلــه  قابــل توجهــی دارد.
بــا توجــه بــه خشکســالی های یــک دهــه اخیــر در 
اســتان اصفهــان، بســیاری از زیســتگاه های آبــی و 
ــه  ک ــت  ــی اس ــدند. این در حال ــک ش ــا خش تاالب ه
عــدم توجــه تصمیم گیــران و مســؤوالن بــه چنیــن 
زیســتگاه های ارزشــمندی، روند تخریــب و نابودی 

آن هــا را ســرعت بخشــیده اســت.
احیای رودخانه زاینده رود شانتاژ تبلیغاتی 

روحانی
نزدیــک بــه هشــت ســال از آن فریادهــای شــادی 
پرشــور  وعده هــای  بــه  پاســخ  در  مــردم  امیــد  و 
کــه می گفــت زاینــده رود فقــط مظهــر  رئیس جمهــور 
تمــدن اصفهانی هــا نیســت بلکــه مظهــر تمــدن 
تمام ایرانی هاســت، می گــذرد امــا امــروز چشــمان 
غــم زده همــان مــردم بــه بســتر خشــک زاینــده رود و 
کــه ترک هــای تنشــان روز بــه روز در نبــود  پل هایــی 

آب بیشــتر می شــود، خیــره اســت.
فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر  واعظــی،  محمــود 
اداری  شــورای  در  بهمــن ۱۳۹۴  در ۱۷  اطاعــات 
گفــت: رئیس جمهــور بعــد از ســفر  اســتان اصفهــان 
وضعیــت  آخریــن  دربــاره  همــواره  اصفهــان،  بــه 
رودخانــه زاینــده رود و اهمیــت آن ســخن بــه زبــان 
گاوخونــی و جریــان آب  مــی آورد زیــرا احیــای تــاالب 

در ایــن رودخانــه بــرای او بســیار مهــم اســت.
کام روحانــی تنهــا در حــد یــک  اما ایــن اهمیــت در 
شــعار تــا بــه امــروز باقــی مانــد و نــه تنهــا زاینــده رود و 
تــاالب گاوخونــی احیا نشــد بلکه مشــکات زیســت 

محیطــی آن هــم روز بــه روز بیشــتر شــده اســت.
زاینــده رود جــاری می شــد  کــه در رودخانــه  آبــی 
ــظ  ــوا، حف ــر ه ــد ب کارآم ــت و  ــرات مثب ــر تأثی ــاوه ب ع
ابنیــه تاریخــی، آرامــش روانــی و تامیــن آب مــورد نیاز 
گاوخونــی  ــر حفــظ تــاالب  کشــاورزی ب بخش هــای 
و حیات ایــن قســمت از اصفهــان نقــش داشــت و 
در جلوگیــری از خشــکی این تــاالب از پخــش ذرات 
معلق ایــن زمیــن خشــک در اصفهــان، تهــران، یــزد 

ــرد. ــری می ک ــمنان جلوگی و س
احیای رودخانه زاینده رود بازیچه دست 

روحانی برای گرفتن رأی مردم اصفهان
احیــای  بــرای  امیــد  و  تدبیــر  دولــت  وقتــی  امــا 
ــداد، مشــکات  کاری انجــام ن زاینــده رود اصفهــان 
کشــاورزان  ــه  آب آشــامیدنی و عــدم تأمیــن حــق آب
و اعتراضــات بــه حــذف اعتبــار طرح هــای انتقــال 
ــدگان  ــر از نماین ــا ۱۹ نف ــد ت ــبب ش ــه س آب در بودج
مــردم اســتان اصفهــان در مجلــس دهــم، روز ۲۵ 
آذرمــاه ۱۳۹۷ اســتعفای دســت جمعــی بدهنــد و 
بــه شــخص رئیس جمهــور خواســتار  در نامــه ای 

تشــکیل ســتاد احیای زاینده رود به ریاســت معاون 
وزرای  حضــور  همچنیــن  و  رئیس جمهــور  اول 
مرتبــط بــا بحــث زاینــده رود در ســتاد احیــای تنهــا 

شــوند. مرکزی ایــران  رودخانــه 
بــه الریجانــی،  نامــه نماینــدگان خطــاب  در ایــن 
کــرده  اســامی اعام  شــورای  مجلــس  ریاســت 
بودنــد متاســفانه بــا توجــه به اینکــه رئیس جمهــور 
احیــای  انتخاباتــی  تبلیغاتــی  فعالیت هــای  در 
و  اعــام  مــردم  حضــور  در  را  زاینــده رود  رودخانــه 
کــه  ســال ها از آن قــرار می گــذرد، احیــای زاینــده رود 
هیــچ، ســازمان برنامــه و بودجــه بــا وجــود پیگیــری 
گذاشــتن  کــه انجــام شــده حتــی از  بســیار زیــادی 
اعتبــار و ردیــف مرتبــط بــا تأمیــن آب شــرب )کــه در 
ــا مــرز بحــران جلــو رفــت( خــودداری  ســال جــاری ت
حداقــل  نتوانیــم  کــه  صورتــی  در  بنابرایــن  کــرد، 
حــق مــردم اســتان و جمعیــت چندیــن میلیونــی را 
ــت  ــن دول ــا از طریق ای ــرب آن ه ــن آب ش ــرای تأمی ب
کنیــم، دلیلــی بــرای حضــور و مســؤولیت  تأمیــن 
نمایندگــی نمی بینیــم و اســتعفای خــود را تقدیــم و 
کمیســیون ها  از زمــان تقدیــم از حضــور در صحــن و 
ــخص  ــف مش ــن تکلی ــا تعیی ــم ت ــودداری می کنی خ

شــود.
کش های سیاسی  تاالب گاوخونی در کشا

محروم از حق آبه
اســت،  گاوخونــی  تــاالب  ســکه  دیگــر  روی  امــا 
کــه روزی مأمــن و پناهــگاه بیــش از ۲۰ هــزار  تاالبــی 
کمــال آرامــش و آســایش  کــه در  پرنــده مهاجــر بــود 
کنــون بیــش از ۹۶ درصــد  جوجــه آوری می کردنــد، ا
گرفتــه  آن خشــک شــده و در ورطــه نابــودی قــرار 
اســت و ادامه ایــن رونــد هیــچ چشــم انداز روشــنی را 

ــد. ــان نمی ده ــا نش ــه م ب
گاوخونی خسته و بی رمق واپسین لحظات  تاالب 
کش های  کشــا و  بی تدبیــری  در  را  خــود  عمــر 
منطقــه ای و سیاســی محــروم از حــق آبــه ســپری 

می کنــد و فرامــوش شــده اســت.
در یــک دهــه اخیــر فشــارها و اخطارهــای ســازمان 
کارشناســان و  محیــط زیســت اســتان اصفهــان و 
فعاالن محیط زیســت برای متقاعد کردن دیگرانی 
گاوخونــی بــه  کــه بایــد بــرای احقــاق حق آبــه واقعــی 
گاوخونــی  میــدان بیاینــد بــه جایــی نرســید. تــاالب 
یک ســرمایه ملی اســت که خداوند آن را در اســتان 
گرفتــه  گــر درســت از آن بهــره  اصفهــان قــرار داده و ا
می شــد بــرای کشــور یــک ثــروت و بــرای منطقه یک 
ظرفیت زیســتگاهی ارزشــمند بود، اما حاال بیشــتر 

بــه یــک تهدیــد شــباهت دارد.
کــه بارهــا از ســوی مدیــرکل مدیریــت  تهدیــدی 
کــه  بحــران اســتانداری اصفهــان فریــاد زده شــد 
ســازمان حفاظت محیط زیســت کشــور بایــد طرح 
گاوخونــی را ماننــد طــرح  جامعــه احیــای تــاالب 
کار  جامعــه احیــای دریاچــه ارومیــه را در دســتور 
خــود قــرار دهــد و بــا تخصیــص اعتبــار و پیگیــری 
تامیــن حق آبه هــا نســبت بــه حفاظــت از تــاالب 
کند؛ ایــن تــاالب بــه عنــوان یــک پیکــره بــزرگ  اقــدام 

ــد تثبیــت شــود. ــرد بای ــه ف و منحصــر ب
گیاهــی و جانــوری  گونه هــای  ایــن تــاالب پناهــگاه 
در معــرض انقــراض اســت و وزرات نیــرو بایــد تأمیــن 
کار قــرار دهــد و  حق آبه هــای تــاالب را در دســتور 
کارگروهــی در  ــه یــک  ک در طــرح احیــای زاینــده رود 
گاوخونــی هــم در  کشــور اســت طــرح احیــای تــاالب 

ــده شــود. آن دی
کــه قــرار بــود  کشــوری احیــای زاینــده رود  امــا ســتاد 
بــا حضــور تعــداد از اعضــای دولــت و نماینــدگان 
ــا در  ــت و عم ــاء رف ــه اغم ــود ب ــکیل ش ــس تش مجل
کــه بــا شــعار تدبیــر و امیــد  دولــت روحانــی، دولتــی 
کارآمــدی بر  بــر ســر کار آمــد  امــا بیشــتر بــا تخریــب و نا
ســر کار آمــد اقدامی بــرای احیــای زاینــده رود و تاالب 

گاوخونــی نشــد.
اســتان  میلیونــی   ۵ جمعیــت  حاضــر  حــال  در 
بخــش  تعطیلــی  بی آبــی،  فاجعــه  بــا  اصفهــان 
تولیــدات  کاهــش  کشــاورزی،  بخــش  مهمــی از 
بخش صنعت و هجوم ریزگردها دچار شــده اســت 
کشــاورزی بــه وظایــف قانونــی خــود  و وزرای نیــرو و 
کشــاورزی فــات مرکــزی  بــرای احیــای زاینــده رود و 
به خصوص شــمال اســتان اصفهان عمل نکردند.

گاوخونی سرعت بخشید: که به خشکی  وعده های روی آبی 

سراب احیای زاینده رود میراث دولت تدبیر و امید
معــاون آمــوزش و فرهنــگ ترافیــک پلیــس راهــور 
ــی از  ــارات ناش ــت خس ــت: دریاف گف ــزرگ  ــران ب ته
کمتــر از ۱۶ میلیــون  تصادفــات رانندگــی بــا مبلــغ 
کروکــی پلیــس امــکان پذیــر اســت. تومــان بــدون 
گزارش ایمنــا، ســرهنگ علــی همــه خانــی،  بــه 
هماهنگی هــای  و  پیگیری هــا  بــا  کــرد:  اظهــار 
انجــام شــده پرداخــت خســارت توســط شــرکت 
بیمــه تــا ســقف ۱۶ میلیــون تومــان امکان پذیــر 

اســت و در صورتی کــه طرفیــن حادثــه دارای بیمه 
نامــه شــخص ثالــث معتبــر هســتند و اطمینــان 
ــر  ــه غی ــیله نقلی ــه وس ــارت وارده ب ــه خس ک ــد  دارن
کمتر از ۱۶ میلیون تومان اســت می توانند  مقصر 
و  راهنمایــی  پلیــس  از  کروکــی  دریافــت  بــدون 
کــز پرداخــت  رانندگــی و بــه اتفــاق یکدیگــر بــه مرا
خســارت شــرکت بیمه فرد مقصر حادثه مراجعه 

ــد. کنن ــت  ــود را دریاف ــارت خ ــرده و خس ک
معــاون آمــوزش و فرهنــگ ترافیــک پلیــس راهــور 
ــودن میــزان خســارت  ــاال ب ــاره ب ــزرگ درب تهــران ب
گفــت: در صــورت بــاال بــودن مبلــغ خســارت  نیــز 
وارده بــه خــودروی غیرمقصــر یــا عــدم رضایــت 
طرفیــن می تــوان بــا شــماره ۱۱۰ تمــاس گرفتــه تا با 
کارشــناس  اعام آدرس دقیق محل حادثه افســر 
راهنمایــی و رانندگــی بــه محــل حادثــه اعــزام و 

کروکــی ترســیم شــود.

اعالم شرط دریافت خسارت تصادفات بدون 
کروکی پلیس

خبر

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

برابــر آراء صــادره هیئت هــای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 1۴ اصفهان حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
ک موردتقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به  متقاضیــان و امــا
گهــی می شــود. درصورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت  فاصلــه پانــزده روز آ
گهی بــه مــدت دو ماه  متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آ
ک محل، تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت  اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و اما

یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مرجع قضایی تقدیم نمایند.
الف( آراء صادره از هیات شعبه اول:

کبــری  کاســه ۰1۶۴ آقــای / خانــم  1( رای شــماره ۰7۴۶ مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۴ بــه شــماره 
آقامحمــدی ورنوســفادرانی به شناســنامه شــماره 719 کدملــی 18292۴9۶۵7 صــادره فرزند 
کبــر نســبت بــه 1.۵ دانــگ از ۶ دانــگ زمیــن دارای اعیانــی بــه مســاحت 129.۳۵ مترمربــع  ا
ک شــماره ۳۳9 و ۳۳8.1 فرعــی از 122 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک  پــا
خمینــی شــهر شــامل ســند 12791 مــورخ ۳۴/۰۴/19 دفتــر ۳۵ و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش 
کاســه ۰1۶2 آقــای / خانــم ناهیــد  2( رای شــماره ۰7۴۵ مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۴ بــه شــماره 
آقامحمــدی ورنوســفادرانی بــه شناســنامه شــماره 2۰۶2۶ کدملــی 18278۵7۶۵1 صــادره 
کبر نسبت به 1.۵ دانگ از ۶ دانگ زمین دارای اعیانی  به مساحت 129.۳۵ مترمربع  فرزند ا
ک شــماره ۳۳9 و ۳۳8.1 فرعــی از 122 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک  پــا
خمینــی شــهر شــامل ســند 12791 مــورخ ۳۴/۰۴/19 دفتــر ۳۵ و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش 
کبــری  کاســه ۰۰17 آقــای / خانــم  ۳( رای شــماره ۰7۴۴ مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۴ بــه شــماره 
آقامحمــدی ورنوســفادرانی به شناســنامه شــماره 719 کدملــی 18292۴9۶۵7 صــادره فرزند 
کبر نســبت به 1.۵ دانگ مشــاع از ۶ دانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مســاحت 19۶.۳۴  ا
ک شــماره 1222 فرعــی از 122 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک  مترمربــع پــا
گــزارش کارشــناس  خمینــی شــهر شــامل صفحــه ۴۳۶ دفتــر ۵2۵ و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. ماحظــه و محــرز 
کاســه ۰۰1۶ آقــای / خانــم فاطمــه  ۴( رای شــماره ۰7۴۰ مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۴ بــه شــماره 
آقامحمــدی ورنوســفادرانی بــه شناســنامه شــماره 229 کدملــی 11۴1۰۳۴1۵8 صــادره فرزنــد 
کبر نســبت به 1.۵ دانگ مشــاع از ۶ دانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مســاحت 19۶.۳۴  ا
ک شــماره 1222 فرعــی از 122 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک  مترمربــع پــا
ــزارش  گ خمینــی شــهر شــامل ثبــت در صفحــه ۴۳۶ دفتــر ۵2۵ و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز 
کاســه ۰1۶۳ آقــای / خانــم فاطمــه  ۵( رای شــماره ۰7۵2 مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۴ بــه شــماره 
آقامحمــدی ورنوســفادرانی بــه شناســنامه شــماره 229 کدملــی 11۴1۰۳۴1۵8 صــادره فرزنــد 
کبــر نســبت بــه 1.۵ دانــگ از ۶ دانــگ زمیــن دارای اعیانــی بــه مســاحت 129.۳۵ مترمربــع  ا
ک شــماره ۳۳9 و ۳۳8.1 فرعــی از 122 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک  پــا
خمینی شهرشامل سند 12791 مورخ ۳۴/۰۴/19 دفتر ۳۵ و ماحظه نقشه ملک و گزارش 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز 
آقــای / خانــم زهــرا  کاســه ۰۰1۴  بــه شــماره  ۶( رای شــماره ۰7۳8 مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۴ 
آقامحمــدی ورنوســفادرانی بــه شناســنامه شــماره ۴۳۰ کدملــی 1828971۶۰1 صــادره فرزنــد 
کبر نســبت به 1.۵ دانگ مشــاع از ۶ دانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مســاحت 19۶.۳۴  ا
ک شــماره 1222 فرعــی از 122 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک  مترمربــع پــا
گــزارش  خمینــی شــهر شــامل ثبــت در صفحــه ۴۳۶  دفتــر ۵2۵ و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز 
کاســه ۰۰1۵ آقــای / خانــم ناهیــد  7( رای شــماره ۰7۳9 مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۴ بــه شــماره 
آقامحمــدی ورنوســفادرانی بــه شناســنامه شــماره 2۰۶2۶ کدملــی 18278۵7۶۵1 صــادره 
کبــر نســبت بــه 1.۵ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب زمیــن دارای اعیانــی بــه مســاحت  فرزنــد ا
ک شــماره 1222 فرعی از 122 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت  19۶.۳۴ مترمربع پا

ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه ۴۳۶ دفتر ۵2۵ و ماحظه نقشــه ملک و گزارش 
کارشــناس ماحظــه و محــرز گردیــده اســت.

کاســه ۰1۶1 آقــای / خانــم زهــرا آقــا  8( رای شــماره ۰7۵۰ مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۴ بــه شــماره 
کبر  محمدی ورنوســفادرانی به شناســنامه شــماره ۴۳۰ کدملی 1828971۶۰1 صادره فرزند ا
ک  نســبت بــه 1.۵ دانــگ از ۶ دانــگ زمیــن دارای اعیانــی بــه مســاحت 129.۳۵ مترمربــع پــا
شــماره ۳۳9 و ۳۳8.1 فرعــی از 122 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حوزه ثبت ملک خمینی 
گــزارش  شــهر شــامل ســند 12791 مــورخ ۳۴/۰۴/19 دفتــر ۳۵ و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز 
9( رای شــماره ۰۶۵8 مــورخ 1۴۰۰/۰1/۳1 بــه شــماره کاســه 2۵29 آقــای / خانــم زینــب بابائی 
ســودانی بــه شناســنامه شــماره ۵۰ کدملــی 129۳1889۳1 صــادره فرزند شــکراله نســبت به ۶ 
ک شــماره 9 فرعــی از 1۵۶  دانــگ یکبــاب زمیــن دارای اعیانــی بــه مســاحت 2۳2 مترمربــع پــا
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل طــی دادنامه ایران 

اصفهانــی و ماحظــه نقشــه ملــک و گزارش کارشــناس ماحظه و محــرز گردیده اســت.
1۰( رای شــماره ۰77۵ مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۵ بــه شــماره کاســه 289۳ آقــای / خانــم طوبــی 
حــاج حیــدری بــه شناســنامه شــماره 12۴7۰ کدملــی 11۴۰12۳27۰ صــادره فرزند حســینعلی 
ک شــماره 171۶ فرعــی از  نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 99.9۴ مترمربــع پــا
87 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینی شــهر شــامل ســند 2۴17۴ 
کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  مــورخ ۴7/۰7/۰۴ دفتــر ۶1 و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت.
11( رای شــماره 1۶۰8 مــورخ 1۴۰۰/۰2/22 بــه شــماره کاســه ۰28۵ آقــای / خانــم مرتضــی 
مهرابــی بــه شناســنامه شــماره 9۳ کدملــی 11۴2۰۵2۴9۴ صــادره فرزنــد قربانعلــی نســبت بــه 
ک شــماره 91 اصلــی واقع در اصفهان  ۶ دانــگ یکبــاب بــاغ بــه مســاحت 1981.۶1 مترمربع پا
بخش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالکیت قمر شیخ االسام و 

ماحظــه نقشــه ملــک و گــزارش کارشــناس ماحظــه و محــرز گردیده اســت.
ــم مرتضــی  ــه شــماره کاســه ۰28۴ آقــای / خان 12( رای شــماره 1۵87 مــورخ 1۴۰۰/۰2/21 ب
کوشــکی بــه شناســنامه شــماره 9۳ کدملــی 11۴2۰۵2۴9۴ صــادره فرزنــد قربانعلــی  مهرابــی 
ک شــماره ۳9۰ فرعــی از  نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب کارگاه بــه مســاحت 911.88 مترمربــع پــا
1۰۳ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند ۴۴8۶ و 

ماحظــه نقشــه ملــک و گــزارش کارشناســماحظه و محــرز گردیــده اســت.
ــم حســین  ــه شــماره کاســه ۰289 آقــای / خان 1۳( رای شــماره 1۶1۳ مــورخ 1۴۰۰/۰2/22 ب
ادیــب بــه شناســنامه شــماره ۶۶۰97۴۰798 کدملــی ۶۶۰97۴۰798 صادره فرزند عباســعلی 
ک شــماره 91 اصلــی واقع  نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب بــاغ بــه مســاحت 12۳1.۵۵ مترمربع پا
در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل مــع الواســطه از قمــر شــیخ 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  االســام و ماحظــه نقشــه ملــک و 
1۴( رای شــماره 1۵8۴ مــورخ 1۴۰۰/۰2/21 بــه شــماره کاســه ۰287 آقــای / خانــم اســداله 
کوشــکی بــه شناســنامه شــماره 12۳ کدملــی 11۴2۰۵9۳2۴ صــادره فرزنــد ســیف الــه   نوریــان 
ک شماره  نسبت به ۶ دانگ دو باب مغازه و زمین متصله به مساحت 98۳.۰۰ مترمربع پا
۳98 فرعی از 1۰۳ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
17۵۴۳ مــورخ 98/۰۶/21 دفتــر 2۶۵ و ماحظــه نقشــه ملــک و گــزارش کارشــناس ماحظــه 

گردیده اســت. و محــرز 
کاســه ۰288 آقــای / خانــم جــال  1۵( رای شــماره 1۶1۰ مــورخ 1۴۰۰/۰2/22 بــه شــماره 
کوشــکی بــه شناســنامه شــماره 11۴21178۰۴ کدملــی 11۴21178۰۴ صــادره فرزنــد  مهرابــی 
ک شــماره 91  مصطفــی نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب بــاغ بــه مســاحت 1۰92.7۳ مترمربــع پــا
اصلی واقع در اصفهان بخش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل مع الواســطه از  قمر 
شــیخ االســام و ماحظــه نقشــه ملــک و گــزارش کارشــناس ماحظــه و محــرز گردیده اســت.
ــی  ــم مرتض ــای / خان ــه ۰28۶ آق ــماره کاس ــه ش ــورخ 1۴۰۰/۰2/22 ب ــماره 1۶12 م 1۶( رای ش
کوشــکی بــه شناســنامه شــماره 9۳ کدملــی 11۴2۰۵2۴9۴ صــادره فرزنــد قربانعلــی  مهرابــی 
ک شــماره 92 اصلــی  کارگاه بــه مســاحت 898.98 مترمربــع پــا نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب 
واقع در اصفهان بخش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از سیدرحیم 
کارشــناس  گــزارش  موســوی ۳2۰۵7 مــورخ ۳۳/11/28 دفتــر 1 و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. ماحظــه و محــرز 
17( رای شــماره ۰777 مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۵ بــه شــماره کاســه 2892 آقــای / خانــم فــردوس 
ماهوش محمدی ورنوســفادرانی به شناســنامه شــماره 12۵19 کدملی 11۴۰12۳89۰ صادره 

ک شــماره 171۶  فرزنــد ابراهیــم نســبت بــه ۶ دانــگ خانــه بــه مســاحت 19۰.۵۳ مترمربــع پــا
فرعــی از 87 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ســند 
گــزارش کارشــناس تأئیــد و رأی  188۳7 مــورخ ۴۰/۰۴/۰۴ دفتــر ۶1 و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. خــود را بــا حــدود ذیــل صــادر مــی نمایــد ماحظــه و محــرز 
کبر کاظمی  18( رای شــماره ۰272 مورخ 1۴۰۰/۰1/1۶ به شــماره کاســه 2۳21 آقای / خانم ا
فروشــانی بــه شناســنامه شــماره 19 کدملــی 11۴1۵۰72۴2 صــادره فرزنــد غــام نســبت بــه ۳ 
ک شــماره۴۰۰  دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 2۰.۳۵ مترمربــع پــا
فرعــی از 11۴ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینی شــهر شــامل  ثبــت در 
کارشــناس  گــزارش  صفحــه ۳۳۰ دفتــر 9 و صفحــه 2۳9 دفتــر ۴7۰ و ماحظــه نقشــه ملــک و 

ماحظــه و محــرز گردیــده اســت.
19( رای شــماره ۰۳۵9 مــورخ 1۴۰۰/۰1/21 بــه شــماره کاســه 2۳2۳ آقــای / خانــم مهــدی 
کاظمــی فروشــانی بــه شناســنامه شــماره 11۳۰۰89۵2۵ کدملــی 11۳۰۰89۵2۵ صــادره فرزنــد 
کبــر نســبت بــه ۳ دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 2۰.۳۵ مترمربــع  ا
ک شــماره ۴۰۰ فرعی از 11۴ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شــهر  پا
گزارش  شــامل ثبت در صفحه ۳۳۰ دفتر 9 و دفحه 2۳9 دفتر ۴7۰ و ماحظه نقشــه ملک و 

کارشــناس ماحظــه و محــرز گردیده اســت.
کاســه 1۶78 آقــای / خانــم افســانه  2۰( رای شــماره ۰8۰9 مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۶ بــه شــماره 
حاجی هاشــمی بــه شناســنامه شــماره 1۰219 کدملــی 11۴2۳27۰19 صــادره فرزنــد محمــد 
ک شــماره ۵۳7 فرعــی  نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 19۵.۵۰ مترمربــع پــا
از 1۵8 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ثبــت در 
صفحه ۳۶۴ دفتر 1۵8 شــهرداری خمینی شــهر و ماحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس 

گردیــده اســت. ماحظــه و محــرز 
21( رای شــماره ۰8۰1 مورخ 1۴۰۰/۰2/۰۶ به شــماره کاســه 2۰71 آقای / خانم زهره عموچی 
به شناسنامه شماره ۳۴۶ کدملی 11۴1۶۳1۳9۳ صادره فرزند حیدرعلی نسبت به 1 دانگ 
ک شــماره ۴1۴8 فرعــی از  مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 2۶۰ مترمربع پا
87 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ثبــت در صفحه 
کارشــناس  گــزارش  ۵9۵ و 2۳۶ دفتــر 21۶ و 27۴ و ســند 1۰27۶۰ و ماحظــه نقشــه ملــک و 

ماحظــه و محــرز گردیده اســت.
22( رای شماره ۰8۰2 مورخ 1۴۰۰/۰2/۰۶ به شماره کاسه 2۰7۰ آقای / خانم محمدهاشم 
فرزنــد  صــادره  کدملــی 11۴1۵۴۳۴9۴  شــماره ۳2۰  شناســنامه  بــه  فروشــانی  عموچــی 
محمدابراهیــم نســبت بــه ۵ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 2۶۰ 
ک شــماره ۴1۴8 فرعــی از 87 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک  مترمربــع پــا
خمینی شهر شامل سند 1۰27۶۰ و ثبت در صفحه ۵9۵ و 2۳۶ دفتر 21۶ و 27۴ و ماحظه 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  نقشــه ملــک و 
2۳( رای شــماره ۰82۳ مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۶ بــه شــماره کاســه 2۵۶8 آقــای / خانــم مرتضــی 
رحمتی به شناســنامه شــماره 1۳2۰9 کدملی 11۴۰۵۰8271 صادره فرزند حســینعلی نســت 
ک شــماره 1۳۴ فرعــی از 11۴ اصلی  بــه ۶ دانــگ یکبــاب مغازه به مســاحت 29.۵9 مترمربع پا
واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ســند 11۶۵8 مــورخ 
8۳/۰1/۰7 دفتــر ۶۳ و ماحظــه نقشــه ملــک و گــزارش کارشــناس ماحظــه و محــرز گردیــده 

اســت.
کاســه 177۴ آقــای / خانــم مریــم  2۴( رای شــماره ۰8۳۴ مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۶ بــه شــماره 
کدملــی 11۴1191۴2۳ صــادره فرزنــد  صالحیــان فروشــانی بــه شناســنامه شــماره 2277 
محمداســماعیل نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب خانــه دو طبقــه بــه مســاحت ۵1 مترمربــع 
ک شــماره ۶۴9 فرعــی از 1۰7 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبت ملک خمینی  پــا
شــهر شــامل   مــع الواســطه از ســند 17۵7۴۰ مــورخ 8۶/۰9/۰۶ دفتــر 7۳ صدیقــه عســگری و 

گردیــده اســت. کارشناســماحظه و محــرز  گــزارش  ماحظــه نقشــه ملــک و 
کاســه 1۶2۳ آقــای / خانــم محمــد  2۵( رای شــماره ۰811 مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۶ بــه شــماره 
فاتحــی بــه شناســنامه شــماره 17۳۳۰ کدملــی 11۴2۳88۰2۶ صــادره فرزنــد نادعلــی نســبت 
ک شــماره ۴88 فرعــی از 8۵  ــع پــا ــه ۶ دانــگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت ۵۵.8۳ مترمرب ب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینی شــهر شــامل مــع الواســطه از مریم 
گــزارش کارشــناس ماحظــه و  حدادیــان صفحــه ۳۳۳ دفتــر ۳۴۰( و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. محــرز 
2۶( رای شــماره ۰81۳ مورخ 1۴۰۰/۰2/۰۶ به شــماره کاســه 1۶21 آقای / خانم غامحســین 

صلواتــی بــه شناســنامه شــماره 12 کدملــی 11۴1۵2۳۳۶1 صــادره فرزنــد ابراهیــم نســبت بــه ۶ 
ک شــماره ۴88 فرعی از 8۵ اصلی واقع  دانگ یکباب مغازه به مســاحت۳1.۶۳ مترمربع پا
در اصفهان بخش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل مع الواســطه از مریم حدادیان 
کارشناس ماحظه و محرز  گزارش  ثبت در صفحه ۳۳۳ دفتر ۳۴۰ و ماحظه نقشه ملک و 

گردیده اســت.
ــم محمــود  ــه شــماره کاســه 1۶18 آقــای / خان 27( رای شــماره ۰81۵ مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۶ ب
کدملــی 11۴1۵۰۰9۴9 صــادره فرزنــد ابراهیــم  صلواتــی خوزانــی بــه شناســنامه شــماره 1۳۶ 
نســبت به 2 دانگ از ۶ دانگ یکباب مغازه و فوقانی مســکونی. به مســاحت ۶۰.1۵ مترمربع 
ک شــماره ۴88 فرعــی از 8۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی  پــا
شهر شامل مع الواسطه از مریم حدادیان ثبت در صفحه ۳۳۳ دفتر ۳۴۰ و ماحظه نقشه 

گــزارش کارشناســماحظه و محــرز گردیــده اســت. ملــک و 
28( رای شماره ۰81۶ مورخ 1۴۰۰/۰2/۰۶ به شماره کاسه 1۶2۰ آقای / خانم محمدمهدی 
صلواتــی بــه شناســنامه شــماره 11۰8 کدملــی 11۴111۰۶79 صــادره فرزنــد ابراهیــم نســبت بــه 2 
ک شــماره  دانگ از ۶ دانگ یکباب مغازه و فوقانی مســکونی به مســاحت ۶۰.1۵ مترمربع پا
۴88 فرعــی از 8۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل مع 
الواســطه از مریــم حدادیــان ثبــت در صفحه ۳۳۳ دفتر ۳۴۰ و ماحظه نقشــه ملــک و گزارش 

کارشــناس ماحظه و محرز گردیده اســت.
ــم احســان  ــه شــماره کاســه 1۶22 آقــای / خان 29( رای شــماره ۰818 مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۶ ب
عموشــاهی خوزانــی بــه شناســنامه شــماره 11۳۰۴8۰۰89 کدملــی 11۳۰۴8۰۰89 صــادره فرزند 
محســن نســبت به 2 دانگ از ۶ دانگ یکباب مغازه و فوقانی مســکونی به مســاحت ۶۰.1۵ 
ک شــماره ۴88 فرعــی از 8۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک  مترمربــع پــا
ــر ۳۴۰ و  ــه ۳۳۳ دفت ــت در صفح ــان ثب ــم حدادی ــطه از مری ــع الواس ــامل م ــهر ش ــی ش خمین

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  ماحظــه نقشــه ملــک و 
۳۰( رای شــماره ۰82۰ مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۶ بــه شــماره کاســه 1۶19 آقــای / خانــم احمدرضــا 
ــد ابراهیــم  صلواتــی خوزانــی بــه شناســنامه شــماره ۵۵ کدملــی 11۴1۵8۵۶77 صــادره فرزن
ک شــماره ۴88 فرعــی از  نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 29.۴7 مترمربــع پــا
8۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل مع الواســطه از 
مریــم حدادیــان ثبــت در صفحــه ۳۳۳ دفتر ۳۴۰ و ماحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس 

ماحظــه و محــرز گردیــده اســت.
ــد  ــم محم ــای / خان ــه 2۶۰9 آق ــماره کاس ــه ش ــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۵ ب ــماره ۰778 م ۳1( رای ش
پیمانی فروشانی به شناسنامه شماره 1۰۳98 کدملی 11۴۰۴8۰197 صادره فرزند حاجی اقا 
ک شــماره 27۶ و ۵12  نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۴۶1.۵7 مترمربــع پــا
فرعــی از 122 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل  ســند 
۴21۴۴ مورخ ۵۶/۰2/11 دفتر 7۳ و ســند ۴۶899 مورخ ۵7/۰9/۰۵ دفتر 7۳ و ســند ۴۰12 و 

ماحظــه نقشــه ملــک و گــزارش کارشــناس ماحظــه و محــرز گردیده اســت.
ــم افــروز  ۳2( رای شــماره ۵۳2۴  مــورخ 1۳99/12/27 بــه شــماره کاســه 21۴8 آقــای / خان
عســگری بــه شناســنامه شــماره 1۳۶28 کدملــی 11۴2۳۵111۴ صــادره خمینــی شــهر فرزنــد 
اصغــر نســبت بــه 2 دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۳۵۳.1۵ مترمربــع 
ک شــماره 128 فرعی از 121 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شــهر  پا
شــامل ســند 12۵22۰ مورخ 99/۰7/۰7 دفتر ۴۶ و ماحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس 

ماحظــه و محــرز گردیــده اســت.
ــم علــی  ــای / خان ــه شــماره کاســه 21۴9 آق ۳۳( رای شــماره ۵۳2۶ مــورخ 1۳99/12/27 ب
اصغر علیرضایی به شناســنامه شــماره 2۰۵1 کدملی 11۴112۰۰7۰ صادره خمینی شــهر فرزند 
کبــر نســبت بــه ۴ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکباب خانه بــه مســاحت ۳۵۳.1۵ مترمربع  علــی ا
ک شــماره 128 فرعی از 121 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شــهر  پا
شــامل ســند 12۵22۰ مورخ 99/۰7/۰7 دفتر ۴۶ و ماحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس 

ماحظه و محــرز گردیده اســت.
۳۴( رای شماره ۴9۴۵ مورخ 1۳99/12/18 به شماره کاسه 1۴29 آقای / خانم رمضانعلی 
کرمعلــی  ــد  ــه شناســنامه شــماره ۶۰8 کدملــی 11۴1۶81۵۵2 صــادره فرزن ــی ب ــی خوزان رضائ
ک شــماره ۶7۴ فرعــی از  نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب کارگاه بــه مســاحت 1۴۰.۵9 مترمربــع پــا
72 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در دفتر ۴۵7 
صفحــه ۵۳۵  و ماحظــه نقشــه ملــک و گــزارش کارشــناس ماحظــه و محــرز گردیده اســت.
گهی در صفحه ۵ ادامه آ

گهی آ

خبرربخ

شــهر  خمینــی  انتظامی شهرســتان  فرمانــده 
گهــی  کــه از طریــق درج آ از دســتگیری فــردی 
از  تلگــرام  اجتماعــی  شــبکه  در  لبــاس  فــروش 
کاربــران مبلــغ ۱۱ میلیــون و ۳۰۰ هــزار ریــال  یکــی از 

بــود، خبــر داد. کــرده  کالهبــرداری 
ســرهنگ غالمرضــا براتــی اظهــار داشــت: در پــی 
کالهبرداری  شــکایت یکی از شــهروندان مبنی بر 
از وی در شــبکه اجتماعــی تلگــرام، رســیدگی بــه 
کار مأمــوران پلیــس فتا ایــن  موضــوع در دســتور 

گرفــت. فرماندهــی قــرار 
گرفتــه  وی ابــراز داشــت: در تحقیقــات صــورت 
شــبکه  در  وی  شــد  مشــخص  باختــه  مــال  از 
گهــی در زمینــه فــروش  اجتماعــی تلگــرام بــا یــک آ
لبــاس مواجــه شــده و او هــم بــا فروشــنده تمــاس 
می گیرنــد و فروشــنده از او می خواهــد تــا بــرای 
ــون و۳۰۰  ــغ ۱۱ میلی ــر مبل ــورد نظ ــاس م ــال لب ارس

کنــد. هــزار ریــال را بــه حســابش واریــز 
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت: 
کی نیــز فریــب خــورده و مبلغ درخواســتی  فــرد شــا
گونــه مــدرک و نشــانی بــه  را بــدون دریافــت هیــچ 
حســاب آن فــرد واریــز می کنــد و هرچقــدر منتظــر 
و  نمی شــود  لبــاس  ارســال  از  خبــری  می مانــد 
کــه بــا فروشــنده تمــاس می گیــرد وی  وقتــی هــم 

دیگــر پاســخگوی تماس هایــش نبــوده اســت. 
ســرهنگ براتــی بــا بیان اینکــه مأمــوران پلیــس 
فتــا بــا بررســی های تخصصــی در فضــای مجــازی 
متهم را در یکی از استان های شمالی شناسایی 
را  وی  دســتگیری  بــرای  الزم  اقدامــات  و  کــرده 
انجــام دادنــد اظهــار داشــت: پلیــس بارهــا بــه 
تبلیغــی  ســایت های  خصــوص  در  شــهروندان 
کاال  مبنــی بــر عــدم واریــز وجــه تــا قبــل از تحویــل 
یــا خدمــات هشــدار داده و توصیــه کرده اســت که 
شــهروندان قبــل از خرید اینترنتــی و واریــز وجــه به 
حســاب فروشــنده بایــد اطالعــات کافــی از ســایت 
مــورد نظر، شــخص فروشــنده و جنس خریــداری 
کــه آن جنــس را  شــده بــه دســت آورنــد و تــا زمانــی 
مشــاهده و از صحــت و ســالم بــودن آن اطمینــان 
حاصــل نکرده انــد از پرداخــت وجــه خــودداری 

کنند.

کالهبرداری اینترنتی در قالب فروش لباس
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گزارشربخ

هنــر آنچنــان در بنــد بنــد وجــود هســتی رخنــه کرده 
گاهی باشــد. که انکار اهمیت آن شــاید نشــانی از ناآ

گالیه هــای بســیاری را بــه  ایــن انــکار و بــی توجهــی 
کــه  دنبــال داشــته اســت. هنرمنــدان و فعاالنــی 
در شــاخه های مختلــف فرهنــگ و هنــر فعالیــت 
فرامــوش  بــر  اعتراضاتــی مبنــی  اغلــب  می کننــد، 
شــدن این حــوزه توســط دولــت دارنــد. برخــی هــم 
کــو  حرمــت جــواب خــود را نگــه داشــته و بــا بیــان » 
گــوش شــنوا« ســکوت می کننــد. از طرفــی عــده ای 
ــر  ــد واقعیــت امــروز را پذیرفــت و ب ــه بای ک ــد  معتقدن
اســاس همــان انتظاراتــی داشــت و برخی نیز حضور 
هنــر در جامعــه امــروز را نتیجــه تعاملــی دو طرفــه از 

ســوی مــردم و نهادهــای دولتــی می داننــد.
بــا نزدیــک شــدن بــه انتخابــات ۱۴۰۰گوش هــای 
اهالــی فرهنــگ و هنــر بــرای شــنیدن وعده هــای 
پرداخــت  خــأ  اســت،اما  شــده  تیــز  فرهنگــی 
به ایــن حــوزه روز بــه روز در مناظــرات نامزدهــای 
کــه شــب  انتخابــات پررنگ تــر می شــود تــا جایــی 
گذشــته پــس از دور دوم مناظــرات ســید عبــاس 
صالحــی، وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در صفحــه 
کنــش نشــان داد و  توئیتــر خــود به ایــن مســاله وا
نوشــت:فرهنگ و هنــر بخــش مغفــول مناظــرات 
بــود، حتــی در دومیــن مناظــره بــا عنــوان فرهنگــی 
هنر، ایــران  و  فرهنــگ  بــدون  اجتماعی. ایــران  و 

کــدام برنامــه ســخن می گوئیــم؟ نیســت! از 
کــه در قالب هــای زیبایــی  هنر اندیشــه ای اســت 
شناســانه مطــرح می شــود بنابراین نبــود آن غیبت 

نوعــی تفکــر محســوب می شــود. از طرفــی تفکــر 
زیبایــی شناســانه همــواره اســاس فرهنــگ جوامــع 
کشــور بــدون  کــه  را تشــکیل داده اســت،فرهنگی 

پشــتوانه آن از ریشــه سســت می شــود.
کارکــردی اجتماعــی  حجــت امانــی، می گویــد: هنــر 
دارد. جامعــه و هنــر بازتــاب یکدیگر هســتند و میان 
گر تعارضاتی  آنهــا ارتبــاط و تعامــل وجود دارد حــال ا
کــم  میان ایــن دو احســاس شــود نشــان دهنــده 

شــدن توجــه بــه زیبایــی وهنــر در جامعــه اســت.
بــه  توجــه  بــا  و  ســال  دو  می افزاید:در ایــن  وی 
شــرایط موجــود، مــردم از زیبایــی و هنــر محــروم 
تــا  تدابیری اندیشــید  بایــد  بنابرایــن  مانده انــد 
البته ایــن  دهــد.  رخ  هنــر  و  مــردم  بیــن  تقاربــی 
تقــارب نتیجــه یــک تعامــل دوطرفه بیــن نهاد های 
کــه بانــی  کســانی اســت  کل  مردمــی و دولتــی و در 
هنــر در جامعــه هستند.نمایشــگاه ها، تئاترهــا و 
ــر هــم  گ ــدارد وا ــا موســیقی های خیابانــی وجــود ن ی
باشــد، تعداد آنها بســیار محدود اســت. اســماعیل 
کارگردانــی تئاتــر دیــدگاه  موحدی،کارشــناس ارشــد 
متفاوتــی را تشــریح می کنــد. او در خصــوص نقــش 

تئاتــر و حضــور و اهمیت ایــن هنر،اظهــار می کنــد: 
دیگــر  کــه  رســیده اند  نقطــه ای  بــه  تئاتــر  اهــل 
انتظــاری از کســی ندارنــد. آنهــا پذیرفته اند که دیگر 
ــرای  ــر و شــاخه های مختلــف فرهنــگ و هنــر ب تئات
هیچ دولتی در اولویت نیست و وضعیت معیشتی 
و ســایر مشــکالت و موانــع ســر راه هنرمنــدان بــرای 
کســی اهمیــت ندارد. ایــن یــک اشــتباه اســت چــرا 
طریــق  از ایــن  می توانــد  آموزه هــا  از  بســیاری  کــه 
همیــن هنرهــا بــه مــردم منتقــل شــود. این هنرمند 
کمک هایــی شــده اســت امــا طبیعتــًا  می افزایــد: 
پاســخگوی هنرمندان این حوزه نیست. موحدی 
کــه آن هــا را »لــوده« یــا  تصریــح می کنــد: تئاترهایــی 
گران زیــادی دارنــد  »ســخیف« می خواننــد، تماشــا
گرچــه از نظــر مــن  و مــورد اســتقبال قــرار می گیرنــد. ا
وجود ایــن نــوع نمایش هــا بــرای تئاتــر الزم اســت؛ 
امــا دولت هــا موظــف هســتند از تئاترهایی حمایت 
کــه علیرغم اســتقبال کم، محتــوای متفاوتی  کننــد 
نســبت بــه ســایر نمایش هــا دارد، فرهنگ ســازی 
می کنــد و جریان ســاز اســت. این نــوع تئاتــر اهمیــت 

باالیــی دارد.

پژوهشگر هنر:

دیگر از کسی انتظاری نداریم
مسابقه میراث

انتشــارات جهــاد دانشــگاهی واحــد اصفهــان، بــا 
انتشــار فراخوانــی از تمامی دانشــجویان دانشــگاه ها 
بــرای  اســتان،  عالی ایــن  آمــوزش  مؤسســات  و 
از  دوره  نخســتین  اســتانی  مرحلــه ی  در  شــرکت 
دعــوت  ســه دقیقه ای«  کتــاب  ملــی  »مســابقات 
و  کتاب خوانــی  و  کتــاب  فرهنــگ  ترویــج  کــرد. 
آشــنایی بــا جدیدتریــن آثــار تولیدشــده در حــوزه ی 
کــه  کتــاب، یکــی از مســائل مهــم فرهنگــی اســت 
کیــد  همــواره صاحب نظــران و اندیشــمندان بــر آن تأ
داشــته اند و اهمیت ایــن امــر در فضــای دانشــگاه دو 
چندان است. سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی 
ــا  کتاب خوانــی ب کتــاب و  ــا هــدف ترویــج فرهنــگ  ب
بهره گیری از ظرفیت های فضای مجازی، آشــنایی 
ک گذاشــتن  و انس دانشــجویان با کتاب و به اشــترا
ــان، »مســابقه ی ملــی  ــی آن کتاب خوان تجربه هــای 
کتاب ســه دقیقه ای« را طرح ریزی کرده و انتشــارات 
مجــری  نیــز  اصفهــان  واحــد  دانشــگاهی  جهــاد 
برگزاری مرحله ی مقدماتی این مســابقه در اســتان 
بخــش  دو  دارای  مســابقه،  اســت. این  اصفهــان 
اصلــی و ویــژه بــا موضــوع »آزاد« و »شــهر و مطالعــات 
شــهری« اســت و اولویــت، چــه در بخــش ویــژه و چــه 
کــه در دو  کتاب هایــی اســت  در بخــش آزاد آن، بــا 
ســال اخیــر بــه چــاپ رســیده  و یــا بــه لحــاظ تاریخی، 
دانشــجویان  باشــند.  گــذار  علمی اثــر  و  فرهنگــی 
تمامی مقاطــع تحصیلــی دانشــگاه ها و مؤسســات 
آمــوزش عالــی سراســر اســتان اصفهــان بــرای شــرکت 
تــا ۲۸ خردادمــاه فرصــت دارنــد  در ایــن مســابقه 
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کــه در  نســبت بــه ثبت نــام و بارگــذاری ویدئویــی 
ســه  مدت زمــان  در  را  خــود  موردنظــر  کتــاب  آن 
کننــد.  کرده انــد، اقــدام  دقیقــه بــه دیگــران معرفــی 
شــرکت کنندگان، در هــر ویدئــو، تنهــا می تواننــد یــک 
کتــاب را معرفــی کننــد و این معرفــی، می توانــد حول 
کتــاب  یا ایــده ی اصلــی  محــور موضــوع محــوری 
باشــد. تدویــن ویدئــوی ارســالی نیــز بالمانــع اســت و 
کــه در انتهــای ویدئــوی خــود  دانشــجو ملــزم اســت 
ــام خانوادگــی،  ــام و ن مشــخصات فــردی را شــامل ن
رشته و مقطع تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل، 
کنــد. پــس از داوری  ــا در قالــب نوشــته قیــد  بیــان ی
ــر  ــار ارســالی، ســه منتخب ایــن مســابقه، عــالوه ب آث
دریافــت جایــزه، بــرای شــرکت در مرحلــه ی نهایــی 
»مســابقه ی ملی کتاب ســه دقیقه ای« به ســازمان 
انتشــارات جهــاد دانشــگاهی معرفــی خواهند شــد.

گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث   اداره  رییــس 
مجتمــع  گفــت:  گلپایــگان  صنایع دســتی  و 
گردشــگری در منطقه ســد کوِچری این شهرستان 
و  مشــارکت  بــا  مترمربــع  هــزار  مســاحت ۲۰۰  در 
ــود.  ــاد می ش ــش خصوصی ایج ــرمایه گذاری بخ س
گردشــگری  مصطفــی قانونــی افزود: ایــن مجتمــع 
و تفریحــی بــا توجــه بــه جاذبه هــا و ظرفیت هــای 
فراوان طبیعی و تاریخی در محدوده ســد کوچری 
گلپایــگان و بــا هــدف توســعه صنعــت گردشــگری و 

اشــتغالزایی ایجاد خواهــد شــد.
کوچــری  ــا بیان اینکــه محــدوده اطــراف ســد  وی ب
جاذبه هــای  دارای  گلپایــگان  شــهر  جنــوب  در 
طبیعــی و تاریخــی و آب و هــوای معتــدل اســت، 
گردشــگر  اظهــار داشــت: هــر ســال تعــداد زیــادی 
یــک  و ایجــاد  می کننــد  مراجعــه  منطقــه  به ایــن 
مرکــز گردشــگری، اقامتــی و تفریحــی برای پاســخ به 

نیازهــای آنهــا ضروریســت.
قانونــی بــا اشــاره بــه صــدور مجــوز موافقــت اصولــی 
ســال   ۶ از  پــس  کوچــری  گردشــگری  مجتمــع 
کارهای مقدماتی برای  کرد:  پیگیری خاطرنشــان 
ــات  ــزودی عملی ــده و ب ــاده ش ــرح آم ــن ط اجرای ای
بخــش  ســرمایه گذاری  بــا  آن  احــداث  اجرایــی 
کــه یــک شــرکت تعاونــی و مردمــی در  خصوصــی 

گلپایــگان اســت، آغــاز می شــود.
در  گردشــگری  مجموعــه  بیان اینکه ایــن  بــا  وی 
مرحلــه نخســت بــا زیربنــای ۴۰ هــزار مترمربــع بــا 
کــن اقامتــی، پذیرایــی و تفریحــی  پیــش بینــی اما
احــداث می شــود، اضافــه کــرد: زمیــن در نظر گرفته 

منابــع  عرصه هــای  از  مجتمــع  برای ایــن  شــده 
ــا توجــه بــه حساســیت محیــط  طبیعــی اســت و ب
اخــذ  بــرای  اداری  فرایندهــای  زیســتی منطقــه، 

کشــید. مجوزهــای آن طــول 
گلپایــگان بــدون اشــاره  رییــس میــراث فرهنگــی 
بــه میــزان ســرمایه گذاری پیــش بینــی شــده بــرای 
کوچــری،  ســد  گردشــگری  مجموعــه  احــداث 
کرد: ایــن مجتمــع دارای چشــم انداز ســد  تصریــح 
کوچــری اســت و بــه جاذبه هایــی ماننــد رودخانــه 
روســتاهای  گــون،  واژ الله هــای  دشــت  اناربــار، 
گردشــگری ِهنــده و عباس آبــاد و ســنگ نگاره های 
تاریخی دسترســی دارد. وی با اشــاره به اینکه مقرر 
گردشــگری نیــز در روســتای  اســت یــک مجموعــه 
کــرد:  کیــد  گلپایــگان نیز ایجــاد شــود، تا »هنــده« 
گردشــگری  اجــرای چنیــن طرح هایــی بــه رونــق 
هدفمنــد و درآمدزایــی بیشــتر بــرای مــردم منطقــه 

منجــر خواهــد شــد.
قانونــی اظهار داشــت: شهرســتان گلپایــگان دارای 
۲۹ اثــر ملــی ثبــت شــده از جملــه مســجد جامــع 
گوگــد و ســنگ نگاره هایــی بــا  دوره ســلجوقی، ارگ 
گردشــگری غذایــی از  قدمــت هفــت هــزار ســال و 

گلپایــگان اســت. کبــاب  جملــه لبنیــات و 
کیلومتــری جنــوب غــرب  کوچــری در هشــت  ســد 
بــا هــدف  گلپایــگان در ســال ۱۳۹۵  شهرســتان 
شــهرهای  درازمــدت  آشــامیدنی  آب  تأمیــن 
گلپایگان،  دلیجان، ساوه، قم، خوانسار، خمین، 
رســمی به  بطــور  ســلفچگان  و  نیمــور  محــالت، 

رســید. بهره بــرداری 

کتاب دوست مسابقه ای برای دانشجویان  گلپایگان با مشارکت  کوِچری  گردشگری  مجتمع 
بخش خصوصی ایجاد می شود

گهی از صفحه ۴ ادامه آ
کالســه 1۴28 آقــای / خانــم  ۳۵( رای  شــماره ۴917 مــورخ 1۳99/12/18 بــه شــماره 
رمضانعلــی رضائــی خوزانی به شناســنامه شــماره ۶۰8 کدملــی 11۴1۶81۵۵2 صــادره فرزند 
ک شــماره  کارگاه بــه مســاحت 2۴2.۵2 مترمربــع پــال کرمعلــی نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب 
۶7۴ فرعــی از 72 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهرش 
کارشــناس مالحظه  گزارش  امل ثبت در دفتر ۴۵7 صفحه ۵۳۵ و مالحظه نقشــه ملک و 

گردیــده اســت. و محــرز 
کالســه ۰۰18 آقــای / خانــم فتــح الــه  ۳۶( رای شــماره ۰991 مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰8 بــه شــماره 
حســامی به شناســنامه شــماره 2 کدملــی 11298۴988۰ صــادره فرزنــد قپانــی نســبت بــه ۶ 
ک شــماره۶11.1 و ۶11 فرعی از اصلی  دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۴1.77 مترمربع پــال
واقــع در اصفهــان بخــش1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل مــع الواســطه از ســند 
229۶۴ مــورخ ۵۵/۰۵/1۳ دفتــر ۶۳ و ثبــت در صفحــه ۳۰۴ دفتــر ۶۶ و مالحظــه نقشــه 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  ملــک و 
کالســه 2۴9۵ آقــای / خانــم  ۳7( رای شــماره ۴887 مــورخ 1۳99/12/17 بــه شــماره 
کدملــی 11۴11۳۴71۳ صــادره فرزنــد  ســیدعلی میرشــفیعیان بــه شناســنامه شــماره 12۴1 
ک شــماره  ســیدمرتضی نســبت به ۶ دانگ یکباب خانه به مســاحت ۵۰/8۴ مترمربع پال
7۴7 فرعــی از 8۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل 
کارشــناس  گــزارش  ســند 2۳917۴ مــورخ 97/11/1۳ دفتــر 7۳ و مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. مالحظــه و محــرز 
۳8( رای شــماره ۴8۶۵ مورخ 1۳99/12/17 به شــماره کالســه 1۳۴۳ آقای / خانم محمد 
خلیلــی بــه شناســنامه شــماره ۳2۳ کدملــی 11۴1۳۵2۴78 صــادره فرزند فتحعلی نســبت 
ک شــماره 272 فرعــی از 82 اصلی  بــه ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 17۶ مترمربع پــال
واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ســند 2۰9۶9۴( و 

کارشــناس مالحظــه و محــرز گردیــده اســت. گــزارش  مالحظــه نقشــه ملــک و 
کالســه 1۰۳9 آقــای / خانــم منیــژه  ۳9( رای شــماره ۴819 مــورخ 1۳99/12/17 بــه شــماره 
تهرانــی مقــدم بــه شناســنامه شــماره 2۰۵۶ کدملــی 11۴112۰127 صــادره فرزنــد رضا نســبت 
ک شــماره 89  به ۳ دانگ مشــاع از ۶ دانگ یکباب خانه به مســاحت 212.28 مترمربع پال
فرعــی از 11۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبــت در  
کارشــناس  گزارش  صفحه ۳۰۳ دفتر ۵۵1 دفتر ۴7 و صفحه 172 و مالحظه نقشــه ملک و 

مالحظــه و محــرز گردیده اســت.
کریــم  کالســه 1۰۴۰ آقــای / خانــم  ۴۰( رای شــماره ۴817 مــورخ 1۳99/12/17 بــه شــماره 
کدملــی 11۴۰۵12۰1۳ صــادره فرزنــد نادعلــی  کمالی اندانــی بــه شناســنامه شــماره 1۳۵۶۳ 
ک  نســبت بــه ۳ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 212.28 مترمربــع پــال
شــماره 89 فرعــی از 11۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر  
شــامل ثبــت در صفحــه ۳۰۳ دفتــر ۵۵1 دفتــر ۴7 و صفحــه 172 و مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش 
کالســه 218۵  آقــای / خانــم حمیــد  ۴1( رای شــماره 1۰۵۵ مــورخ 1۳99/۰2/11 بــه شــماره 
عرفانی زاده به شناســنامه شــماره ۴1۰ کدملی 11۴1۶97۳۳۵ صادره فرزند فرج اله نســبت 
ک  بــه ۳ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ  یکبــاب خانــه دو طبقــه بــه مســاحت 2۰۰ مترمربــع پــال
شماره 7۶9 فرعی از 1۵8 اصلی واقع در اصفهان بخش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شــامل مــع الواســطه از شــهرداری خمینــی شــهر ثبــت در صفحــه ۶8۶ دفتــر ۳ و مالحظــه 

گــزارش کارشــناس  مالحظــه و محــرز گردیــده اســت. نقشــه ملــک و 
کالســه 218۶ آقــای / خانــم مریــم  ۴2( رای شــماره 1۰۵7 مــورخ 1۴۰۰/۰2/11 بــه شــماره 
کدملــی 11۴17272۶9 صــادره فرزنــد محمدصــادق  شــفیعی بــه شناســنامه شــماره 272 
نســبت بــه ۳ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب خانــه دو طبقــه بــه مســاحت 2۰۰ مترمربــع 
ک شــماره 7۶9 فرعــی از 1۵8 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک  پــال
خمینــی شــهر شــامل  مــع الواســطه از شــهرداری ثبــت در صفحــه ۶8۶ دفتــر ۳ و مالحظــه 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  نقشــه ملــک و 
کالســه ۰282 آقــای / خانــم جــواد  ۴۳( رای شــماره 1۰19 مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰8 بــه شــماره 
کدملــی 11۴۰18۵۶۵9 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد  مســیبی بــه شناســنامه شــماره 18۶12 
ک شــماره ۶12۶  اصغــر نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت ۳۳.۶۰ مترمربــع پــال

فرعــی از 1۵8 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل 
مــع الواســطه از شــهرداری خمینــی ثبــت در صفحــه 8۰ دفتــر ۴18 و مالحظــه نقشــه ملک و 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش 
خانــم   / آقــای  کالســه 2۳۶1   شــماره  بــه  مــورخ 1۴۰۰/۰2/1۳  شــماره 1177  رای   )۴۴
کدملــی 11۴1۰۶2۴۴۵ صــادره فرزنــد حســین   مریم هاشــمی پور بــه شناســنامه شــماره 1۰9 
ک شــمار ه۵۵۳ و ۵۳۶  نســبت به ۶ دانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 2۰۰ مترمربع پال
فرعــی از 1۵8 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل مــع 
الواســطه از شــهرداری خمینــی شــهر ثبــت در صفحــه 8۰ و 7۶ دفتــر 1۵7 و مالحظــه نقشــه 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  ملــک و 
ــم فیــروزه  ــای / خان ــه شــماره کالســه 222۰ آق ۴۵( رای شــماره ۵۰۵2 مــورخ 1۳99/12/19 ب
مهدیقلــی نــژاد بــه شناســنامه شــماره ۴۵۶ کدملــی 11۴17182۴۳ صــادره فرزند علی نســبت 
ک شماره ۶2.1 فرعی از 12۰ اصلی واقع در  به 1 سهم از 11 سهم به مساحت ۳21 مترمربع پال
اصفهان بخش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 22987۵ مورخ 9۴/۰8/۰۳ 

دفتــر 7۳ و مالحظــه نقشــه ملــک و گــزارش کارشــناس مالحظــه و محرز گردیده اســت.
کالســه 2219 آقــای / خانــم مریــم  ۴۶( رای شــماره ۵۰۵۵ مــورخ 1۳99/12/19 بــه شــماره 
کدملــی 11۴۰19۴1۳۵ صــادره فرزنــد علــی  مهدیقلــی نــژاد بــه شناســنامه شــماره 19۴۵9 
ک شــماره ۶2.1 فرعــی از 12۰  نســبت بــه 1 ســهم از 11 ســهم  بــه مســاحت ۳21 مترمربــع پــال
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ســند 22987۵ 
گــزارش کارشــناس مالحظــه و محــرز  مــورخ 9۴/۰8/۰۳ دفتــر 7۳ و مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت.
۴7( رای شــماره ۵۰۶۶  مــورخ 1۳99/12/19 بــه شــماره کالســه 2218 آقــای / خانــم طاهــره 
مهدیقلــی نــژاد بــه شناســنامه شــماره ۵۵۶ کدملــی 11۴1۶۶۶29۴ صادره فرزند علی نســبت 
ک شماره ۶2.1 فرعی از 12۰ اصلی واقع در  به 1 سهم از 11 سهم به مساحت ۳21 مترمربع پال
اصفهان بخش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 22987۵ مورخ 9۴/۰8/۰۳ 

دفتــر 7۳ و مالحظــه نقشــه ملــک و گزارش کارشــناس مالحظــه و محرز گردیده اســت.
کالســه 2217 آقــای / خانــم امیــد  ۴8( رای شــماره ۵۰۶۵ مــورخ 1۳99/12/19 بــه شــماره 
کدملی 11۴1۳۵۴۵۰۰ صادره فرزند علی نســبت  مهدیقلی نژاد به شناســنامه شــماره ۵2۴ 
ک شــماره ۶2.1 فرعــی از 12۰ اصلــی  بــه 1 ســهم از 11 ســهم بــه مســاحت ۳21 مترمربــع پــال
واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ســند 22987۵ مــورخ 
گردیده  کارشــناس مالحظه و محرز  گزارش  9۴/۰8/۰۳ دفتر 7۳ و مالحظه نقشــه ملک و 

اســت.
کالســه 221۶ آقای / خانم محبوبه  ۴9( رای شــماره ۵۰۶۳ مورخ 1۳99/12/19 به شــماره 
کدملی 11۴1۰72۴2۴ صادره فرزند علی نســبت  مهدیقلی نژاد به شناســنامه شــماره ۳71 
ک شــماره ۶2.1 فرعــی از 12۰ اصلــی  بــه 1 ســهم از 11 ســهم بــه مســاحت ۳21 مترمربــع پــال
واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ســند 22987۵ مــورخ 
گردیده  کارشــناس مالحظه و محرز  گزارش  9۴/۰8/۰۳ دفتر 7۳ و مالحظه نقشــه ملک و 

است.
۵۰( رای شــماره ۵۰۶2 مــورخ 1۳99/12/19 بــه شــماره کالســه 221۵ آقــای / خانــم عصمــت 
کدملــی 11۴1۴9۴۰۳۵ صــادره فرزنــد مرتضــی   پرنــده خوزانــی بــه شناســنامه شــماره ۵9 
ک شــماره ۶2.1 فرعــی از 12۰  نســبت بــه 1 ســهم از 11 ســهم بــه مســاحت ۳21 مترمربــع پــال
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ســند 22987۵ 
گــزارش کارشــناس مالحظــه و محــرز  مــورخ 9۴/۰8/۰۳ دفتــر 7۳ و مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت.
کالســه 221۴ آقــای / خانــم مرتضــی  ۵1( رای شــماره ۵۰۶۰ مــورخ 1۳99/12/19 بــه شــماره 
کدملی 11۳۰17۶8۶1 صادره فرزند علی  مهدیقلی نژاد به شناسنامه شماره 11۳۰17۶8۶1 
ک شــماره ۶2.1 فرعــی از 12۰  نســبت بــه 1 ســهم از 11 ســهم بــه مســاحت ۳21 مترمربــع پــال
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ســند 22987۵ 
گــزارش کارشــناس مالحظــه و محــرز  مــورخ 9۴/۰8/۰۳ دفتــر 7۳ و مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیده اســت.
۵2( رای شــماره ۵۰۵7 مــورخ 1۳99/12/19 بــه شــماره کالســه 221۳ آقــای / خانــم حمیــد 
کدملــی 11۴۰۳7۳۴۶۳ صــادره فرزنــد علــی  مهدیقلــی نــژاد بــه شناســنامه شــماره 12۰۴۳ 
ک شــماره ۶2.1 فرعــی از 12۰  نســبت بــه 1 ســهم از 11 ســهم بــه مســاحت ۳21 مترمربــع پــال
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ســند 22987۵ 

گــزارش کارشــناس مالحظــه و محــرز  مــورخ 9۴/۰8/۰۳ دفتــر 7۳ و مالحظــه نقشــه ملــک و 
گردیــده اســت.

کالســه  11۴9 آقــای / خانــم  ۵۳( رای شــماره ۵28۴ مــورخ 1۳99/12/2۶ بــه شــماره 
کدملــی 1292۰278۴۳ صــادره  حمیدرضــا حمیــدی منــش بــه شناســنامه شــماره 9979 
ک  فرزنــد حمیــد نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب بــاغ بــه مســاحت ۳971.۴۶ مترمربــع پــال
شــماره ۴2۴ و ۴22 فرعــی از 1۰۳ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینی 
گــزارش  کازرونــی رجبعلــی عبدالهــی و مالحظــه نقشــه ملــک و  شــهر شــامل مــع الواســطه از 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز 
۵۴( رای شــماره ۵289 مــورخ 1۳99/12/2۶ بــه شــماره کالســه 27۶۶ آقــای / خانــم امیــد 
میرزایــی بــه شناســنامه شــماره 871 کدملــی 128۶۰2۴۴۳9 صــادره فرزنــد مرتضــی نســبت 
ک شــماره ۴2۵ و ۴2۴ و  بــه ۶ دانــگ یکبــاب بــاغ بــه مســاحت 2۰7۳.۰۳ مترمربــع پــال
۴22 فرعــی از اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل 
گــزارش  کازرونــی و رجبعلــی عبدالهــی و مالحظــه نقشــه ملــک و  مــع الواســطه از علــی نقــی 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز 
کالســه 22۵۶ آقــای / خانــم  ۵۵( رای شــماره ۵29۵ مــورخ 1۳99/12/2۶ بــه شــماره 
محســن متقــی به شناســنامه شــماره 12۳۵ کدملــی 128۴۶72۶97 صــادره فرزند ابراهیم 
ــماره ۴2۴ و  ک ش ــال ــع پ ــاحت2۵۰9 مترمرب ــه مس ــاغ ب ــاب ب ــدانگ یکب ــمتی از شش در قس
۴22 فرعــی از اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل مــع 
ــی و مالحظــه نقشــه ملــک و  کازرون ــی  ــی نق ــی و عل ــی عبداله الواســطه از مالکیــت رجبعل

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش 
ــی  ــم عل ــای / خان ــه 21۶8 آق کالس ــماره  ــه ش ــورخ 1۴۰۰/۰2/1۳ ب ــماره 12۵۵ م ۵۶( رای ش
کبــر نســبت به  مجیــری بــه شناســنامه شــماره 1۵۶۴ کدملــی 11۴1۳2۴۶28 صــادره فرزنــد ا
ک شــماره 71۶  ۳ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 12۵.۳2 مترمربــع پال
فرعــی از 112 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ثبــت 
کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  در صفحــه ۳۳8 دفتــر ۳۳۵ و مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت.
۵7( رای شــماره 12۵7 مــورخ 1۳99/۰2/1۳ بــه شــماره کالســه 21۶9 آقــای / خانــم ملیحــه 
رحمتــی بــه شناســنامه شــماره 11۳ کدملــی 11۴2۴7۶۶۵۰ صــادره فرزند مهدی نســبت به 
ک شــماره 71۶  ۳ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 12۵.۳2 مترمربــع پال
فرعــی از 112 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ثبــت 
کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  در صفحــه ۳۳8 دفتــر ۳۳۵ و مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیده اســت.
کالســه 2787 آقــای / خانــم الهــام  ۵8( رای شــماره 127۰ مــورخ 1۴۰۰/۰2/1۳ بــه شــماره 
امیــر خانــی بــه شناســنامه شــماره 29۵1 کدملــی 11۴1۳۳8۵21 صــادره فرزند حیدر نســبت 
ک  بــه ۳ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب خانــه دو طبقه بــه مســاحت 1۶9.۶7 مترمربع پال
شــماره77۴ و 77۴.1  فرعــی از 87 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک 
خمینــی شــهر شــامل ثبــت در صفحــه  ۵9۳ دفتــر 2۵۴ و صفحــه ۵9۰ دفتــر 2۵۴ و صفحــه 
کارشــناس مالحظه و محرز  گزارش  ۳8 و ســند 198۳ و دفتر ۴9۴ و مالحظه نقشــه ملک و 

گردیــده اســت.
کالســه  278۵  آقــای / خانــم قمــر  ۵9( رای شــماره 12۶8 مــورخ 1۴۰۰/۰2/1۳ بــه شــماره 
کدملی 11۴1۰۰۵9۵۶ صادره فرزند  حاج هاشمی ورنوســفادرانی به شناســنامه شــماره ۴۴1 
محمدمهــدی نســبت بــه ۳ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب خانــه دو طبقــه بــه مســاحت 
ک شــماره 77۴ و 1/77۴ فرعــی از 87 اصلــی واقــع در اصفهان بخش  1۶9.۶7 مترمربــع پــال
1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ثبــت در صفحــه ۵9۳ دفتــر 2۵۴ و صفحــه ۵9۰ 
گــزارش  و دفتــر 2۵۴ و صفحــه ۳8 و ســند 198۳ و دفتــر ۴9۴ و مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز 
کالســه ۰71۴ آقــای / خانــم حجــت  ۶۰( رای شــماره ۵۰2۴ مــورخ 1۳99/12/18 بــه شــماره 
کریمی بــه شناســنامه شــماره ۴۵۰ کدملــی 11۴1۶977۳۴ صادره فرزند علی نســبت  الــه مال
ک شــماره ۵۶ فرعــی از 11۴  ــال ــع پ ــه مســاحت 1۶7.۰9 مترمرب ــه ب ــه ۶ دانــگ یکبــاب خان ب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحــه ۳2 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  دفتــر ۴۶۶ و مالحظــه نقشــه ملــک و 
کالســه ۰۰82 آقــای / خانــم داریــوش  ۶1( رای شــماره 1279 مــورخ 1۴۰۰/۰2/1۳ بــه شــماره 
کدملــی 127۰۴7۰۳88 صــادره فرزنــد  صادقــی پــور بــه شناســنامه شــماره 127۰۴7۰۳88 

ک شــماره  فتــح الــه نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 218.۴۳ مترمربــع پــال
۳۵1 فرعــی از 12۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل 
کارشــناس  گــزارش  ثبــت در صفحــه ۳۴۴ دفتــر 2۳7 ســند 1۴۶۶ و مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. مالحظــه و محــرز 
خانــم   / آقــای  کالســه 29۴۶  شــماره  بــه  مــورخ 1۴۰۰/۰2/1۳  شــماره 1282  رای   )۶2
کدملــی 11۴۰98۴27۶  محمدتقــی اســماعیلی ورنوســفادرانی بــه شناســنامه شــماره 2۶8 
صــادره فرزنــد نوروزعلــی نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 211.7۳ مترمربــع 
ک شــماره 2۰ و 21 فرعــی از 12۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخش حوزه ثبت ملک خمینی  پــال
شــهر شــامل صفحــه ۵8۵ دفتــر 9۶ و صفحــه 287 دفتــر 9۳ و مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش 
کالســه 1۳22 آقــای / خانــم اعظــم  ۶۳( رای شــماره 128۶ مــورخ 1۴۰۰/۰2/1۳ بــه شــماره 
کیانــی خوزانــی بــه شناســنامه شــماره 1۳2۶۰ کدملــی 11۴۰۵۰877۶ صــادره خمینــی شــهر 
کرمعلــی نســبت بــه ۳ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 198.79  فرزنــد 
ک شــماره 1۳۴ فرعــی از 11۰ اصلــی واقــع در اصفهان بخش 1۴ حوزه ثبت ملک  مترمربــع پــال
گــزارش  خمینــی شــهر شــامل ثبــت در صفحــه ۳1۴ دفتــر 27۳ و مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز 
کالســه 1۳21 آقــای / خانــم ناصــر  ۶۴( رای شــماره 128۴ مــورخ 1۴۰۰/۰2/1۳ بــه شــماره 
ــهر  ــی ش ــادره خمین ــی 11۴1۶1۶۴1۶ ص کدمل ــماره 171  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی خوزان فاتح
فرزند حســینعلی نســبت به ۳ دانگ مشــاع از ۶ دانگ یکباب خانه به مســاحت 198.79 
ک شــماره 1۳۴ فرعــی از 11۰ اصلــی واقــع در اصفهان بخش 1۴ حوزه ثبت ملک  مترمربــع پــال
گــزارش  خمینــی شــهر شــامل ثبــت در صفحــه ۳1۴ دفتــر 27۳ و مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز 
۶۵( رای شــماره 129۵ مــورخ 1۴۰۰/۰2/1۵ بــه شــماره کالســه 29۰2 آقــای / خانــم مجتبــی 
کدملــی 11۴12۶1۵۴۵ صــادره فرزنــد  بــه شناســنامه شــماره 2۴۴1  صالحــی فروشــانی 
ک شــماره  حســنعلی نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 92.1۴ مترمربــع پــال
111۴ فرعــی از 72 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل 
کارشــناس مالحظــه و  گــزارش  ثبــت در صفحــه ۳77 دفتــر 28۵ و مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. محــرز 
خانــم   / آقــای   12۴1 کالســه  شــماره  بــه   1۴۰۰/۰2/1۳ مــورخ   1182 شــماره  رای   )۶۶
محمدمهدی آذربایجانی به شناسنامه شماره 128 کدملی 11۴۰9۵1۴7۵ صادره خمینی 
ک  شــهر فرزنــد تقــی نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 1۵2 مترمربــع پــال
شــماره 2۵۴ فرعــی از 1۵9 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شــه 
رشامل ثبت در صفحه 1 دفتر ۳۰ مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر و مالحظه نقشه 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  ملــک و 
کــرم  ۶7( رای شــماره ۳۴۶۳ مــورخ 1۳99/۰۴/1۶ بــه شــماره کالســه    2۰۰1   آقــای / خانــم ا
کدملــی 11۴۰1۴۴۳1۶ صــادره خمینــی شــهر فرزنــد  دباغــی بــه شناســنامه شــماره 1۴۵۵۶ 
حیدرعلــی نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب ســاختمان تجــاری بــه مســاحت 1۰۵.78 مترمربــع 
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش 1۴ ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 1۵8 اصل ــماره 1۴۳2 فرع ک ش ــال پ
گــزارش  خمینــی شــهر شــامل ثبــت در صفحــه 2۴۵ دفتــر 278 و مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز 
کالســه 2۶11 آقــای / خانــم  ۶8( رای شــماره 1۳۳۶ مــورخ 1۴۰۰/۰2/1۶ بــه شــماره 
کدملــی 11۴111۴771 صــادره فرزنــد  اســماعیل عشــقی بــه شناســنامه شــماره 1۵18 
عزیزالــه نســبت بــه ۳ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب تجــاری بــه مســاحت ۶۴.۴1 
ک شــماره 1222 فرعــی از 82 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت  مترمربــع پــال
ملــک خمینــی شــهر شــامل ثبــت در صفحــه 1۵۴ دفتــر ۵ و مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش 
کالســه 2۶12 آقای / خانم زینب  ۶9( رای شــماره 1۳۳7 مورخ 1۴۰۰/۰2/1۶ به شــماره 
کریمی خوزانی به شناســنامه شــماره 1۰2۰8 کدملــی 11۴2۳2۶9۰1 صــادره فرزند صادق 
نســبت بــه ۳ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب تجــاری بــه مســاحت ۶۴.۴1 مترمربــع 
ک شــماره 1222 فرعــی از 82 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک  پــال
گــزارش  خمینــی شــهر شــامل ثبــت در صفحــه 1۵۴ دفتــر ۵ و مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. کارشــناس  مالحظــه و محــرز 
گهی در صفحه 7 ادامه آ

گهی آ

فراخوانربخ

هنرربخ

پانزدهمیــن دوره  در  بــرای شــرکت  عالقه منــدان 
پایــان خــرداد فرصــت  تــا  کریــم  قــرآن  مســابقات 
کار و رفــاه  کل تعــاون،  دارنــد. مدیــر اجتماعــی اداره 
اجتماعــی اســتان اصفهــان گفــت: مســابقات قــرآن 
کار و تــالش اســتان بــا همــکاری  کریــم ویــژه جامعــه 
ســازمان تبلیغــات اســالمی اصفهان در پنــج رشــته 
کل، حفــظ ۲۰ جــزء، حفــظ ۱۰ جــزء  قرائــت، حفــظ 
و مفاهیــم برگــزار می شــود. احمدرضــا پرنــده افــزود: 
صــرف  مســابقات،  از  دوره  در ایــن  شــرکت  بــرای 
ک  داشــتن دفترچــه بیمــه تأمیــن اجتماعــی مــال
کاری مشــمول  کارگران باید دارای قرارداد  نیســت و 

کار باشــند. مدیر اجتماعی اداره کل تعاون،  قانون 
کار و رفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان همچنیــن 
کشــوری  مرحلــه  اول  نفــرات  حضــور  گفــت: 
کل دوره هــای پیشــین  رشــته های قرائــت و حفــظ 
درآن رشــته ممنــوع اســت و نفــرات اول رشــته های 
حفــظ ۲۰ و ۱۰ دوره هــای پیشــین تنها اجازه شــرکت 

در رشــته های باالتــر حفــظ را خواهنــد داشــت. 
بخــش  دو  در  رشــته ها  همــه  بیان اینکــه  بــا  وی 
افــزود:  می شــود  برگــزار  خواهــران  و  بــرادران 
کار  عالقه منــدان بــرای ثبــت نــام بــه اداره تعــاون، 
و رفــاه اجتماعــی شهرســتان محــل ســکونت خــود 

کننــد. مراجعــه 

نــام  ثبــت  شــروع  از  خورشــید  هنرســرای  مدیــر 
دوره هــای موســیقی این مرکز از 2۰ تــا ۳۰ خرداد خبر 
داد. جــالل رمضانــی اظهــار داشــت: عالقــه منــدان 
هنرســرای  آموزشــی  دوره هــای  در  نــام  ثبــت  بــه 
ــت  ــهروندی ثب ــامانه ش ــدا در س ــد ابت ــید بای خورش
نــام و ســپس وارد ســامانه اصفهــان فرهنــگ شــده 
کالس مــورد  بــا انتخــاب هنرســرای خورشــید،  و 
افــزود: دوره هــای  کننــد. وی  ثبــت  را  نظــر خــود 
تــار،  ســه  تــار،  آواز،  شــامل  هنرســرا  آموزشــی این 
کــه  گیتــار، ســنتور، ویلــن، پیانــو، دف و تنبــک بــوده 
گــروه ســنی ۹ســال بــه بــاال برنامــه ریــزی شــده  ویــژه 
آقایــان در  کالس هــای  کــرد:  اســت. وی تصریــح 

کالس هــای بانــوان در روزهــای فــرد  روزهــای زوج و 
کالس هــا بــه صــورت  کــه هــر یــک از  برگــزار می شــود 
ــوزش  ــورت آم ــه ص ــه ب ــدت ۱۰جلس ــه م ــوری ب حض
ــان  ــا پای ــود و ت ــزار می ش ــه برگ ــی در۲۰ دقیق خصوص
ــود. ــر خواهــد ب ــه مــدت ســه مــاه دای شــهریورماه ب
مدیــر هنرســرای خورشــید ادامــه داد: هنرســرای 
خورشــید وابســته بــه ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 
شــورای  دارای  اصفهــان  شــهرداری  ورزشــی 
کــه در انتخــاب اســاتید  تخصصــی موســیقی بــوده 
بــه  شــورا  و ایــن  می دهنــد  راهنمایــی  و  مشــاوره 
پیشــنهاد مدیــران و معاونــان هنــری ســازمان از 
اســاتید دانشــگاه و موزیســین های مطــرح شــهر 
بــه تاییــد معــاون فرهنگــی  اصفهــان انتخــاب و 

می رســند. شــهردار 
در  خورشــید  هنرســرای  داشــت:  بیــان  رمضانــی 
کرونــا  در زمینــه برگــزاری و ضبــط  شــرایط فعلــی 
و  اجــرا در فضــای مجــازی  و  زنــده  کنســرت های 
همچنیــن ضبــط برنامه هــای موســیقی مناســبتی 
همانند هفته فرهنگی اصفهان و بزرگداشــت های 

شــعرا از جملــه خیــام و فردوســی فعالیــت دارد.
بــرای  منــدان  عالقــه  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
کالس هــا  خصــوص  در  بیشــتر  اطالعــات  کســب 
محــل  بــه  می تواننــد  مرکــز  برنامه های ایــن  و 
هنرســرای خورشــید واقع در بزرگراه شهید چمران، 
ــا  ــا ب ــرده و ی ک جنــب شــهرداری منطقــه 7 مراجعــه 

کننــد. حاصــل  تمــاس   ۳۴۵9۳۵۶۰ شــماره 

فراخوان ثبت نام مسابقات قرآن کریم 
کار و تالش استان ویژه جامعه 

ثبت نام کالس های موسیقی در هنرسرای خورشید



سال پنجم - شماره  11۵3 
پنجشنبه  2۰  خرداد  1۴۰۰ -  29 شوال  1۴۴2
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خبر

گفــت:  هافبــک تیــم فوتبــال بانــوان ســپاهان 
بــرای هماهنگــی بیشــتر نیــاز بــه زمــان داریــم 
خوبــی  پیشــرفت  کوتــاه  مــدت  همیــن  در  و 

داشــته ایم. 
جانبــه  ســه  تورنمنــت  در  کــه  دباغــی  هاجــر 
می بــرد،  ســر  بــه  بــاروس  در  ملــی  تیــم 
فدراســیون  انتخابــات  از  پــس  کــرد:  اظهــار 
ملــی  تیــم  اردوهــای  ســاله،  دو  وقفــه ای  و 
کــه امــکان داشــت بــه  تشــکیل شــد و تــا جایــی 
 آمادگــی الزم رســیدیم، امــا هنــوز خیلــی از راه 

مانده است.
حکــم  کــه  تورنمنــت  کرد: ایــن  کیــد  تا وی 
بــه  زیــادی  کمــک  دارد،  تدارکاتــی  بازی هــای 

کــرد. خواهــد  تیــم  ســازی  آمــاده  رونــد 
کادر فنــی خیلــی خوبــی داریــم و هر تمرینــی را که 
پشــت ســر می گذاریــم نســبت بــه تمریــن قبــل 

بهتــر شــده ایم.
امکانــات اردو نســبت بــه اردوهای قبل متقاوت 

اســت و امیدواریم ایــن امکانــات همیشــگی و 
ادامــه دار باشــد. بــا دو تیــم بــاروس و ازبکســتان 
کرده ایــم و از آنهــا شــناخت خوبــی  قبــا بــازی 

داریــم.
فوتبــال  تیــم  پــوش  ملــی  مهاجــم 

خصــوص  در  ســپاهان  بانــوان 
حرکت فرهنگی باشــگاه ســپاهان 
ــرای بازیکنــان  ــه ب در ارســال هدی

اردوی  در  حاضــر  ســپاهانی 
گفــت: بعــد از آمــدن  تیــم ملــی، 
تغییــرات  جدیــد  مدیرعامــل 
بوده ایــم  شــاهد  را  خوبــی 
تــاش  تمــام  کنــون  ا هــم  و 

باشــگاه ایجاد بهتریــن امکانــات 
امیدواریــم  اســت،  تیم هــا  بــرای 

کارگــران  زحمــات  جــواب  بتوانیــم 
فــوالد و مدیــران باشــگاه را بــا بازی هــای 

دهیــم. لیــگ  در  درخشــان 

مهاجم ملی پوش سپاهان:

تورنمنت بالروس حکم بازی های تدارکاتی را دارد کشــتی آزاد جوانان روزهای ۲۱ خرداد  اردوی تیم 
کشــتی شــهید ابراهیم هادی  تا ۲ تیرماه در خانه 

برگزار می شــود.
اســامی نفرات دعــوت شــده به ایــن اردو بــه شــرح 

زیــر اســت:
کیلوگــرم: مهــدی ویســی )مازنــدران( علــی   ۵۷
قلــی زادگان )تهــران( احمــد محمدنژاد )خراســان 

رضــوی( محمدعلــی عمــوزاد )مازنــدران(
۶۱ کیلوگــرم: پیمــان نعمتــی )مازنــدران( رحمــان 
عمــوزاد )مازنــدران( داریــوش ولــی زاده )همــدان(
کیــان  )قــم(  عبــادی  حســن  کیلوگــرم:   ۶۵
حیــدری  محمــد  )مازنــدران(  محمودجانلــو 

)مازنــدران( قاســمعلی  محمــد  )تهــران( 
کبــر  کیلوگــرم: عرفــان الهــی )مازنــدران( علــی ا  ۷۰

فضلــی )مازنــدران( محمــد بخشــی )مازنــدران(
۷۴ کیلوگرم: ســبحان یاری )کرمانشــاه( محســن 
کــوچ نــژاد )قزوین( محمــد شــهبازنژاد )آذربایجان 

شرقی(
)مازنــدران(  نخــودی  محمــد  کیلوگــرم:   ۷۹
کریمی )البــرز( محمدصــادق ســلطان  علیرضــا 

)کرمــان( نــژاد 
ــدران(  ــور )مازن ــین فیروزپ ــرم: امیرحس کیلوگ  ۸۶
حســین نــوری )تهــران( امیدرضــا ســهیلی )البــرز(
کیلوگــرم: مهــدی حاجیلوئیــان )همــدان(   ۹۲

عظیمی )کردســتان( محمدمبیــن 
۹۷ کیلوگــرم: علیرضا عبدالهی )تهــران( امیرعلی 

آذرپیرا )تهــران(
کبرپــور )مازنــدران( مصطفی  ۱۲۰ کیلوگــرم: علــی ا
طغانــی )خراســان رضوی( ســاالر حبیبی )تهــران(
کشــتی آزاد: محســن  مدیــر فنــی تیم هــای ملــی 

کاوه
فردیــن  میرعمادیــان-  مصطفــی  مربیــان: 
معصومی- احســان امینی- مصطفی آقاجانی- 
کشــتی اســتان  یــک مربــی بــه معرفــی هیئــت 

مازنــدران
بدنساز: سینا ابراهیمی

فیزیوتراپ و ماساژور: احسان ضیایی
سرپرست: محمدجواد یزدانی نیا

مجموعــه ورزشــی« آیلیــن ملکیــان« ویــژه مــادر و 
کــودک در منطقــه ارمنــی نشــین جلفــا اصفهــان بــه 

بهره بــرداری رســید. 
اعتبــار ۱۰۰  بــا  ملکیــان  آیلیــن  ورزشــی  مجموعــه 
میلیــارد ریــال بــا مســاحت یکهــزار و ۴۰۰ مترمربــع 
دارای ۲ بــاب ســالن بدنســازی و اصلــی به متــراژ ۵۰۰ 
ــه ارامنــه  کوچــه ســنگتراش های محل ــع در  مترمرب

شــهر اصفهــان بــه بهره بــرداری رســید.
ایــن مجموعــه ورزشــی بــه پــاس افتخارآفرینی هــای 
کن محلــه جلفــا  آیلیــن ملکیــان بانــوی ارمنــی ســا
کــه از پیشکســوتان بســکتبال ایران اســت توســط 
مدیریــت شــهری اصفهــان ســاخته و نامگــذاری 

ــت. ــده اس ش
از  تعــدادی  از  ورزشــی،  مجموعــه  بر ایــن  عــاوه 
پروژه هــای عمرانــی و خدماتــی منطقــه پنج شــامل 
تعریــض پــل شــهید ســتاری بــه طــول ۷۰۰ متــر و 
اعتبــار حــدود ۹ میلیــارد تومــان، خیابــان آیــت اهلل 
طاهــری حدفاصــل شــهدای صفــه و بهــداری بــا 
هزینــه آزادســازی ۲۸۰ میلیــارد تومــان و اجــرای پنج 

میلیــارد تومــان رونمایــی شــد.
پروژه هــای و خدماتــی منطقــه پنــج شــهر اصفهــان 

در مجمــوع بــا هزینــه ای بالــغ بــر چهارهــزار و ۱۵۰ 
ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــال ب ــارد ری میلی

طــرح  چندیــن  اســت  قــرار  نیــز  آتــی  روزهــای  در 
عمرانــی خدماتــی در ایــن منطقه با هزینه پنــج هزار 

ــال افتتــاح شــود. میلیــارد ری
در پایــان آییــن رونمایــی از مجموعــه ورزشــی مــادر 
کــودک آیلیــن ملکیــان، از این بانــوی افتخارآفرین  و 
و نیــز رومینــا ســالک دختــر اســکیت باز مــدال آور 

جهانــی تجلیــل شــد.
شــهردار اصفهــان، اســقف اعظــم ارامنــه، اعضــای 
شــورای اسامی شــهر و مدیــران شــهری اصفهــان و 
آیلیــن ملکیــان پیشکســوت بســکتبال بانوان ایران 
و ارامنــه در آییــن بهره بــرداری از ایــن طرح هــا حضــور 

داشتند.

پــاداش بازیکنان تیم ملی فوتبال پــس از پیروزی 
برابر بحرین پرداخت شــد. 

گــزارش فدراســیون فوتبــال، پــاداش پیــروزی  بــه 
تیم ملی فوتبال ایران برابر بحرین بافاصله پس 
ــز  ــه حســاب ملــی پوشــان واری ــی ب ــرد تیــم مل از ب
شــد. تیم ملی ایران دوشــنبه شــب توانســت تیم 

بحریــن را بــا نتیجــه ۳ بــر صفــر شکســت دهــد.
که پیش از  بر اســاس تصمیم فدراســیون فوتبال 
شــروع بازی هــا بــه بازیکنــان اعــام شــده، اعضای 
کامبــوج  تیــم بــرای پیــروزی برابــر هنگ کنــگ و 
هــر نفــر ۲۵ میلیــون تومــان پــاداش می گیرنــد و 

بــرای پیــروزی برابــر بحریــن و عــراق هم پــاداش ۵۰ 
میلیونــی تعییــن شــده اســت.

عنــوان  بــه  هــم  میلیــون   ۱۰۰ فدراســیون  البتــه 
پــاداش صعــود به عنوان تیم اول از گروه مشــخص 

کــرده اســت.
اعضــای  از  کــدام  هــر  کنــون  تا حســاب  با ایــن 
تیــم ملــی ۷۵ میلیــون تومــان از دو پیــروزی برابــر 
داشــته اند. درآمدزایــی  بحریــن  و  هنگ کنــگ 
کامبــوج، ضعیف تریــن  تیــم ملــی روز جمعــه بــا 
کــرد و بعــد از برتــری  گــروه دیــدار خواهــد  تیــم 
در ایــن مســابقه، باید ســه امتیاز دیــدار با عــراق در 
کنــد تــا  کســب  روز ســه شــنبه، ۲۵ خــرداد را هــم 

ــه بعــد شــود. ــدون دردســر راهــی مرحل ب
چهــار  هــر  در  پیــروزی  صــورت  در  ملی پوشــان 
مســابقه و صعــود بــه عنــوان تیــم صدرنشــین، 
جمعــا ۲۵۰ میلیــون تومــان پــاداش می گیرنــد.

ســتاره ایرانی  انتقــال  شــرط  از  رســانه ایتالیایی 
بــه آ.اس رم ایتالیــا خبــر داد.  نشــریه »کوریــره دلــو 
تیــم  عاقــه  بــه  امــروز  چــاپ  در  اســپورت« ایتالیا 
آ.اس رم بــا مربیگــری ژوزه مورینیــو بــه ســردار آزمــون 
مهاجم ملی پوش کشــورمان و عضو باشــگاه زنیت 
روســیه خبــر داد. طبــق اعام ایــن نشــریه آزمــون 
گزینــه دوم تقویــت خــط حملــه جالوروســی اســت. 
گزینــه اول و اصلــی رم بــرای  بلوتــی مهاجــم تورینــو 

ــت. ــده اس ــل آین ــه در فص ــط حمل ــت خ تقوی
باشــگاه تورینو برای فروش بلوتی مبلغ ۳۰ میلیون 

اســت  رم  دوم  گزینــه  آزمــون  می خواهــد.  یــورو 
بــه »مســی ایران« در  و ایــن ســتاره ایرانی مشــهور 

اســت. کشــورش  رســانه های 

آزمــون در ابتــدا والیبــال بــازی می کــرد ولی مســیرش 
کــرد و فوتبالیســت شــد. مهاجم ایرانــی در  را عــوض 
ــرای زنیــت خــوش درخشــید و 19  گذشــته ب فصــل 
گل بــرای تیمــش بــه ثمــر رســاند. او در اوج آمادگــی 
قــرار دارد. ارزش ایــن بازیکن ایرانــی اخیــرا افزایــش 

یافتــه و بــه 2۵ میلیــون یــورو رســیده اســت.
آزمــون در ســال 2۰19 بــا مبلــغ 12 میلیــون یــورو از 
کازان بــه زنیــت آمــد و موفــق شــد در طــول  روبیــن 
دو نیــم ســال ۳ قهرمانــی متوالــی در لیــگ روســیه 
کــرد. البته ایــن بازیکن ایرانــی عاشــق اســب  کســب 

اســت و اســب ســواری را دوســت دارد.

گفــت: همــه بازیکنــان  دروازه بــان ســابق تیــم ملــی 
تیــم ملــی بــه نوبــه خودشــان در بــازی بــا بحریــن 
تــاش کردنــد امــا بــه نظر مــن طارمی و آزمون نشــان 
دادنــد لیاقــت و شایســتگی حضــور در تیم هــای 

خــوب اروپایــی را دارنــد. 
دربــاره  با ایســنا،  گفت وگــو  در  میرزاپــور  ابراهیــم 
ــرد: باتوجــه  ک ــل بحریــن اظهــار  ــران مقاب پیروزی ای
حساســیت های  و  جــدول  در  کــه  شــرایطی  بــه 
خــاص خــودش دو تیــم تحت تاثیر این حساســیت 
گرفتــه بودنــد امــا تیــم ملــی مــا مالکیــت تــوپ را  قــرار 
در اختیــار داشــت و چنــد موقعیــت گلزنــی را هــم بــه 
دســت آورد امــا در نیمــه دوم توانســتیم بــا خاقیــت 
آزمــون و طارمی بــه گل اول دســت پیــدا کنیــم. بعــد 
گل دیگر بزنیم و برای اولین  از آن هم توانستیم دو 

کشــورش شکســت دهیــم. بــار بحریــن را در 
او ادامــه داد: تیــم ملــی ابتــدا بــه دنبال ایــن بــود 
گل نخــورد و هــر چــه از زمــان بــازی می گذشــت  کــه 
بچه هــا بــا شــرایط بــازی و تیــم حریــف بیشــتر آشــنا 
شــدند و توانســتند در نیمــه دوم بــازی بهتــری بــه 
نمایــش بگذارنــد و پیــروز از زمیــن خــارج شــوند. 
کســی بــه نوبــه خــودش در ایــن بــازی تــاش  هــر 
کیفیــت خوبــی را نشــان داد امــا بــه نظــر مــن  کــرد و 
طارمــی و آزمــون نشــان دادنــد لیاقــت و شایســتگی 
می تواننــد  اروپایــی  خــوب  تیم هــای  در  و  دارنــد 
بــازی کنند. ســامان قــدوس هم نشــان داد بازیکن 

کیفیتــی اســت و می توانــد بــه تیــم ملــی  خــوب و با
مــا کمــک کنــد. دروازبــان تیــم ملــی در جــام جهانی 
گفــت: در  ــاره عملکــرد اســکوچیچ  ۲۰۰۶ آلمــان درب
حــال حاضــر یــک مقــدار زود اســت بخواهیــم دربــاره 
کنیــم، چــون تیــم ملــی قبــل  عملکــرد او صحبــت 
از ایــن مســابقات نــه اردو خــوب و نــه بــازی تدارکاتــی 
داشــت و فقــط بــازی اول مــان یــک بــازی تدارکاتــی 
بازی هــای  بــا  می توانســت  اســکوچیچ  بــود. 
تدارکاتی بیشتر شناخت بیشتری از بازیکنان پیدا 
کنــد امــا بــه هــر حــال هــر چــه زمان بگــذرد آینــده تیم 

ــد آینــده خوبــی باشــد. ملــی می توان
ــی در  کیفیــت و خوب ــا بازیکنــان با ــرد: م ک ــه  او اضاف
اختیــار داریــم و ان شــاءاهلل بتوانیــم بــه عنــوان تیــم 
کــه  کنیــم و در دور بعــدی مســابقات  اول صعــود 
جهانــی  جــام  بــه  اســت  حســاس تری  بازی هــا 
صعــود کنیــم. تیــم مــا با این پیــروزی شــرایط خوبی 
کــرد و بــا همه این هــا بــه نظــرم  در جــدول پیــدا 

کنیــم. گــروه صعــود  می توانیــم صدرنشــین 

نامــه  بــه  پاســخ  در  آســیا  فوتبــال  کنفدراســیون 
کــرد بــه خاطــر تحریم هــا  باشــگاه پرســپولیس اعــام 
کنــد. نمی توانــد پاداش ایــن باشــگاه را پرداخــت 

گــزارش باشــگاه پرســپولیس، این باشــگاه در  بــه 
پــاداش  دریافــت  بــرای  خــود  تاش هــای  ادامــه 
کنفدراســیون فوتبــال آســیا،  آســیایی، بــار دیگــر بــا 

کــرد. نامه نــگاری 
باشــگاه پرســپولیس بــه دلیــل مشــکاتی چــون 

کیــن بــه  کالــدرون و خوا گابریــل  بدهــی ســنگین بــه 
عنــوان مهم تریــن موضوعــات بــرای دریافــت فــوری 
پــاداش آســیایی خــود از نهــاد اصلــی مدیریــت بــر 
کــه هــر چــه ســریع تر  کــرد  فوتبــال آســیا درخواســت 
راهــکاری بــرای انتقال ایــن پــول بــه حســاب معرفــی 
کنــد امــا کنفدراســیون فوتبــال آســیا خیلــی زود و به 
فاصلــه یــک روز، پاســخ نامــه باشــگاه پرســپولیس را 

کــرد. ارســال 
کیــد  تا دیگــر  بــار  آســیا  فوتبــال  کنفدراســیون 
کشــور ایران تحــت تحریــم اســت و آنهــا  کــه  کــرد 
نمی توانند ایــن پــاداش را بــه حســاب باشــگاه واریــز 
که با باشــگاه  کنند و حتی در اختیار شــخص ثالثی 
کشــور ایران در ارتبــاط باشــد، قــرار  پرســپولیس یــا 

دهنــد.
کــه پرســپولیس بــا یــک  ایــن در شــرایطی اســت 
بحــران اقتصادی در خصوص بدهی های گذشــته 
روبروســت و انتقال ایــن پــاداش می توانســت بخش 

کنــد. عمــده ای از ایــن مشــکات را حــل 

۳۰ آزادکار به اردوی تیم کشتی جوانان دعوت شدند

مجموعه ورزشی » آیلین ملکیان« 
در اصفهان به بهره برداری رسید

پرداخت پاداش ۵۰ میلیون تومانی ملی پوشان ایران 
بعد از برد بحرین

گرد مورینیو می شود  آزمون به یک شرط شا

دروازه بان سابق تیم ملی:  

آزمون و طارمی 
لیاقت حضور در تیم های خوب اروپایی را دارند

پاسخ رد AFC به درخواست پرسپولیس
گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخخبرربخ

خبرربخ

ــه دلیــل  کــه ب ــان تیــم فوتبــال پرســپولیس  دروازه ب
رفتــار یکــی از مدیــران میانــی باشــگاه نارحت شــده، 
کــرده ۱۱۸ هزار یورو بــه او پرداخت  حــاال درخواســت 
شــود تــا برگــردد.  پــس از چنــد روز غیبــت بوژیــدار 
یحیــی  پرســپولیس،  تمرینــات  در  رادوشــوویچ 
کــرده تــا ســریعا  گل محمــدی از باشــگاه درخواســت 
مقدمــات بازگشــت این دروازه بــان در ایــران انجــام 
شــود و از ایــن رو پرسپولیســی ها بــه تکاپــو افتادنــد 
تــا مشــکل رادوشــوویچ را بــرای جلــب نظــرش و 

کننــد. بازشگســت حــل 
در  همیــن حــال، دیــروز )دوشــنبه( وکیل ایرانــی 
رادوشــوویچ بــه باشــگاه پرســپولیس رفــت و آخریــن 
کــرد.  ارائــه  باشــگاه  بــه  را  موکلــش  درخواســت 
رادوشــوویچ بــه پرســپولیس اعــام کرده بــا توجه به 
 اینکــه  قــراردادش از پایــان خرداد تا  پایــان خرداد هر 
ســال اســت، باشــگاه باید تمــام قرارداد این فصــل او 
را پرداخــت کنــد امــا مدیــران پرســپولیس می گویند 
فصــل اواســط مــرداد تمــام می شــود تــا آن زمــان 

مطالبات ایــن بازیکــن را پرداخــت می کننــد.
از  درصــد   ۵۵ حــدود  حــال  بــه  تــا  رادوشــوویچ 
کــرده و حــاال بــا  قرارداد ایــن فصــل خــود را دریافــت 
درخواســت جدیــدش، پرســپولیس باید حــدود ۱۰۰ 
هــزار یــورو بــه او بدهــد. البته ایــن فقــط یــک بخــش 
گذشــته  ماجــرا اســت. رادوشــوویچ بابــت فصــل 
هــم ادعــای دریافــت ۱۸ هــزار یــورو بابــت آپشــن 
قــراردادش را هــم دارد و با ایــن حســاب پرســپولیس 
بــرای جلــب نظــر و بازگشــت او بایــد حــدود ۱۱۸ هــزار 

ــه او بدهــد. یــورو ب
چنــد  طــی  کــه  پرســپولیس  کــروات  دروازه بــان 
ســال خیــر همیشــه در دریافــت مطالبــات خــود 
کــرده  مشــکل داشــته، هــر بــار بــا باشــگاه همــکاری 
اما این بــار  نشــود  مشــکل  دچــار  پرســپولیس  تــا 
برخورد نامناســب یکی از مدیرانی میانی باشــگاه با 
او، باعــث شــده رادوشــوویچ دوســتی و رفاقــت را بــا 
کنــار بگــذارد و بخواهــد قانونی مشــکاتش  باشــگاه 
گر پرســپولیس نتواند ایــن دروازه بــان را  حــل شــود. ا
برگردانــد، نــه تنهــا تا پایان فصــل مشــکل دروازه بان 
خواهــد داشــت، بلکــه بایــد تمــام مبالــغ قــرارداد او 
کنــد. درواقــع  در ســه فصــل آینــده را نیــز پرداخــت 
کنــد و برنگــردد،  گــر رادوشــوویچ یــک طرفــه فســخ  ا
پرســپولیس بــا پرونــده حــدود ۸۰۰ هــزار یورویــی 

ــه رو خواهــد شــد. دیگــر روب

پرســپولیس  تیــم  دو  بیــن  ســوپرجام  مســابقه 
کتــور تبریــز )قهرمــان جــام  )قهرمــان لیــگ برتــر( و ترا
حذفــی( روز ۳۰ خــرداد در ورزشــگاه آزادی تهــران 
ــرای تعییــن  کشــی ب ــزار می شــود. مراســم قرعــه  برگ
ــور  ــا حض ــل ۱۳۹۹-۱۳۹۸ ب ــوپرجام فص ــی س میزبان
لیــگ،  ســازمان  دبیــر  فــرد  کشــوری  محمدرضــا 
ســهیل مهــدی مدیــر مســابقات، افشــین پیروانــی 
گــودرزی  واســماعیل  پرســپولیس  تیــم  مدیــر 
کتــور تبریــز در ســازمان  معــاون حقوقــی باشــگاه ترا
که ایــن  لیــگ برگــزار شــد و بــر اســاس قرعــه قــرار شــد 
مســابقه در روز یکشــنبه ۳۰ خــرداد در ورزشــگاه 

آزادی تهــران برگــزار شــود.

کشــورمان بــا  خبرگــزاری رویتــرز بــه بــرد تیــم ملــی 
درخشــش آزمــون مقابــل بحریــن در انتخابــی جــام 
کشــورمان  کنــش نشــان داد. تیــم ملــی  ــی وا جهان
بــه   ۲۰۲۲ جهانــی  جــام  انتخابــی  مســابقات  در 
مصــاف بحریــن رفــت و موفــق شــد بــا نتیجــه ۳ بــر 
صفــر بــه پیــروزی رســید. ســردار آزمــون ســتاره تیــم 
گل  کشــورمان در ایــن بــازی بــود و موفــق شــد  ملــی 
ــه ثمــر برســاند  گردان اســکوچیچ را ب اول و دوم شــا
کنــد.  کســب ۳ امتیــاز راحــت  تــا خیال ایــران را از 
کنــش به ایــن بــرد تیــم  خبرگــزاری »رویتــرز« در وا
کشــورمان، نوشــت: آزمــون بــا دبــل مقابــل  ملــی 
کــرد.  بحرین ایــران را بــرای رســیدن بــه بــرد رهبــری 
بــازی را نیــز مهــدی  گل ســوم تیــم ملــی در ایــن 
کشــورمان با ایــن  طارمی بــه ثمــر رســاند. تیــم ملــی 
کــرد.  بــرد ۱۲ امتیــازی شــد و بــه رده دوم صعــود 
قــرار  کمتــر در رده ســوم  گل  تفاضــل  بــا  بحریــن 
گــروه اســت. گرفــت. عــراق بــا ۱۴ امتیــاز صدرنشــین 

آخرین جزئیات اختالفات 
رادوشوویچ و پرسپولیس: 

پای ۱۱۸ هزار یورو 
در میان است

سوپرجام فوتبال ایران 
در ورزشگاه آزادی

برگزار می شود

تمجید »رویترز« 
از درخشش آزمون 

مقابل بحرین

ســه  بــا  توانســتند  کشــورمان  ملی پوشــان 
فــراز  بکوبنــد  هــم  در  منامــه  در  را  بحریــن  گل 
فاطمی نظــر خــود را در مــورد عملکرد ایــن تیــم 

 . یــد می گو
گــزارش  ایمنــا، تیــم ملــی کشــورمان در دومیــن  بــه 
گام خــود از دور برگشــت انتخابــی جــام جهانــی 
گذشــته و از ســاعت ۲۱ بــه مصــاف بحریــن  شــب 
میزبــان رفــت که این بازی با درخشــش تماشــایی 
ک  طارمــی و آزمــون، حریــف پــر ادعــا و چغــر را در خا
ــه رده  ــا ب ــد ت کردن ــوب  ــچ مغل ــر هی ــه ب ــودش س خ

کننــد. دوم جــدول صعــود 
پیرامــون  بحــث  بــرای  و  خصــوص  همیــن  در 
مســابقات  در  کشــورمان  ملــی  تیــم  وضعیــت 
گویــی را بــا فــراز  گفــت و  مقدماتــی جــام جهانــی 
فاطمی پیشکســوت و بازیکــن اســبق تیــم ملــی 
ــه در  ک ــم  ــام داده ای ــت انج ــرخابی های پایتخ و س

می خوانیــد: ادامــه 
بازی تیم کشورمان برابر بحرین چطور بود؟ 

کامــًا  کشــورمان در تمــام بــازی برابــر بحریــن  تیــم 
کادر  هوشــمندانه و بــا تمرکــز بــاال ظاهــر شــد. هــم 
فنــی و هــم بازیکنــان عملکــرد قابــل قبولــی از خود 

بــه نمایــش گذاشــتند. 
کــه شــده بــود امــا  بــا وجــود تمــام جوســازی هایی 
همــه چیــز در زمیــن بــه خوبــی اتفــاق افتــاد و خــدا 
کــه ملی پوشــان نتیجــه خوبــی را رقــم  کریم  را شــا
گل دیگــر هــم بــه  زدنــد البتــه می توانســتیم چنــد 

گل نرســید. کــه تــوپ بازیکنــان بــه  ثمــر برســانیم 

در این دیدار دو نیمه متفاوت را از تیم ملی 
شاهد بودیم، نظر شما در این خصوص 

چیست؟
کــه وجــود  نیمــه اول بــا توجــه بــه حساســیتی 
داشــت عملکرد تیم مان متفــاوت بــود. در ۱۰ تا ۱۵ 
دقیقــه اول بــازی دو تیــم در حــال ارزیابــی یکدیگــر 
کامــًا فشــرده بــازی می کــرد و  بودنــد البتــه حریــف 
چنــد موقعیت نصــف و نیمــه روی دروازه بیرانوند 
کل بــازی در اختیــار  داشــتند امــا در نیمــه دوم 
گردان اســکوچیچ بــه نحــو  کشــورمان بــود و شــا
کننــد. احســن توانســتند از موقعیت هــا اســتفاده 
دو بازی دیگر برای کشورمان وجود دارد، ابتدا 

باید به مصاف کامبوج برویم و در دیدار آخر 
برابر عراق قرار می گیریم این دو دیدار را چطور 

می بینید؟
کثــر  ا و  نیســت  ســختی  حریــف  کامبــوج 
گــروه مشــکلی بــرای رقابــت بــا آنهــا  تیم های ایــن 
امتیاز ایــن  ســه  راحتــی  بــه  می توانیــم  ندارنــد. 
دیــدار را بگیریــم و حتی در ایــن دیدار از مهره هایی 
کرده انــد اســتفاده شــود امــا دیــدار  کمتــر بــازی  کــه 
کــه در  گــر همیــن تمرکــزی  بــا عــراق بــه نظــر بنــده ا
دیــدار بــا بحریــن داشــتیم بتوانیــم در آن دیــدار 
ــا ســه امتیــاز  کنیــم مطمئنــًا می توانیــم ب هم ایفــا 
کنیــم.  ــه مرحلــه بعــد بازی هــا را تمــام  و صعــود ب
کــردم  کــه بــه آن اشــاره  در خصوص ایــن تمرکــز 
کادر فنــی بتوانــد هماننــد دیــدار بــا بحریــن  گــر  ا
کنــد  اســتفاده  خــود  خــوب  تعویض هــای  از 
می توانیــم عراقی هــا را نیــز از پیــش رو برداریــم.

در خصوص بازیکنان تیم مان صحبت کنید، 
کدام یک در دیدار با بحرین خیلی خوب 

ظاهر شد؟
بــه زعــم بنــده وحیــد امیــری بهتریــن بازیکــن 
کــه بخواهیــم  کشــورمان اســت. از هــر نظــر  تیــم 
در نظــر بگیریــم او در خدمــت تیــم، زحمتکــش و 
بازیکــن  از همــه مهم تر ایــن  اســت.  فوق العــاده 
کمتریــن حاشــیه را دارد. امیــدوارم مصدومیــت 
وی جدی نباشــد و با کمک پزشــکان تیم بتواند 
بــه دیدارهــای بعــدی برســد و بــر خــاف آنچــه 
اعــام شــده بــاز هــم بــرای تیــم مــا بــه میــدان بــرود.
فکر می کنید تیم کشورمان بتواند به مرحله بعد 

صعود کند؟
کــه در این گروه پیــش آمده تقریبًا همه  بــا شــرایطی 
چیز در اختیار خودمان اســت. با کســب ســه امتیاز 
از کامبــوج و حتــی یــک امتیــاز از عــراق می توانیــم به 
کنیــم امــا برابــر عــراق هــم بایــد  مرحلــه بعــد صعــود 
بــه فکــر گرفتــن ســه امتیــاز باشــیم تــا بــدون دغدغــه 

بررســی امتیــازات صعودمان مســجل شــود.
و اما حرف آخر..

از  کــه تیــم ملی ایــران یکــی  واقعیت ایــن اســت 
بهترین هــای مســابقات اســت و انتظــارات زیادی 
امیــدوارم  دارد.  وجــود  اســکوچیچ  گردان  شــا از 
بتوانیــم بــه آســانی این مســابقات را پشــت ســر 
که در دور  بگذاریم و وارد دور بعدی شــویم. با این 
بعــدی رقابت هــا حســاس تر می شــود بــاز هم ایــن 
امکان وجود دارد یکی از نمایندگان آســیا در جام 

جهانــی قطــر باشــیم.

پیشکسوتفوتبالایران؛

وحید امیری بهترین بازیکن ایران است
گزارشربخ اصفهــان  اســتان  جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل 

گفــت: بــرای پــرورش قهرمانــان بــزرگ در ســطح 
اســتان بایــد بــا اســتفاده از یــک برنامــه منســجم 
کاملــی از جای جای  و هماهنــگ اســتعدادیابی 

اســتان داشــته باشــیم.
و  محمــد طباطبایــی در نشســت هماهنگــی 
برنامه ریــزی حضــور در المپیــاد اســتعدادهای 
در  صبــح   ۹ ســاعت  از  کــه  کشــور  ورزش  برتــر 
اظهــار  شــد،  برگــزار  تختــی  ورزشــکاران  ســرای 
بــر  کرونــا و تأثیــر آن  بــا توجــه بــه شــیوع  کــرد: 
برگــزاری مســابقات ورزشــی، وقفــه ای در برگزاری 
بودیــم.  شــاهد  را  برتــر  اســتعدادهای  المپیــاد 
بــود  خــوب  اتفاقــات  از  یکــی  ورزشــی  المپیــاد 
ــم، در  ــاهد آن بودی ــف ش ــت مختل ــه در دو دول ک
دولــت احمدی نــژاد المپیاد ایرانیــان برگــزار شــد 
کــه نقطــه عطفــی بــرای شناســایی و پــرورش 
کشــور بــود در ادامــه بــا  اســتعدادهای ورزشــی 
تغییــر عنــوان و بــه وجــود آوردن شــرایطی بهتــر، 
رقابت هــای المپیــاد اســتعدادهای برتــر ورزشــی 

پیگیــری شــد.
وی بــا بیان اینکــه المپیــاد اســتعدادهای برتــر 
دادن  نشــان  بــرای  خوبــی  محــک  ورزشــی 
و  قهرمانــی  حــوزه  در  اســتان ها  توانایی هــای 
خطاهــا  از  یکــی  گفــت:  اســت،  اســتعدادیابی 
کــه در ایــن المپیــاد بــه  و انحــراف معیارهایــی 
ــزاری مســابقات در برخــی  چشــم می خــورد، برگ
ــرای  ــت؛ ب ــی اس ــر المپیک ــی غی ــته های ورزش رش
در  را  پهلوانــی  و  زورخانــه ای  مثــال مســابقات 
در  کــه  داشــتیم  رقابت هــا  چوب ایــن  چهــار 
مجامــع بیــن المللــی و المپیکــی نقــش پررنگــی 
مثــل  دیگــری  رشــته های  و  نــدارد  برای ایــران 
کونگ فــو و اســکیت المپیکــی نیســتند. بــا توجه 
کــه در دور اول و دوم المپیــاد  بــه آسیب شناســی 
گرفت، قرار بر  اســتعدادهای برتر ورزشــی صورت 
حذف ایــن رشــته ها در دور ســوم رقابت هــا شــد.
اصفهــان،  اســتان  جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل 
اســتان هایی  قبــل  دوره هــای  در  داد:  ادامــه 
کــه بیشــترین مدال هــا را در رشــته های  بودنــد 
ورزشــی غیــر المپیکــی دریافــت می کردنــد و ایــن 
موضــوع باعــث می شــد اشــتباهاتی در ظهــور 
بــه  اســتان ها  ورزشــی  اســتعدادهای  بــروز  و 
کــه در زمینــه اســتعداد  کننــد  وجــود بیایــد و فکــر 
کرده انــد.  کار  پــروری و قهرمــان پــروری خــوب 
ــم، در ســال  ــه انجــام دادی ک در آســیب شناســی 

۹۸ بیشــترین مدال هــای اســتان اصفهــان در 
المپیاد اســتعدادهای برتر ورزشــی از رشــته های 
ورزشــی غیــر المپیکــی بــود و خیلــی از رشــته های 
المپیکــی مــا حتــی بــه مــدال برنــز نرســیدند. 
المپیکــی  رشــته های  بیشــتر  در  امیدواریــم 
کنیــم و در ایــن  کشــف  بتوانیــم اســتعدادها را 

کــرد خوبــی داشــته باشــیم. رقابت هــا عمــل 
کشف و پرورش استعدادهای ورزشی یکی از 

ارکان اصلی وزارت ورزش است
شناســایی  لــزوم  بــه  اشــاره  بــا  طباطبایــی 
تصریــح  ورزشــی،  اســتعدادهای  پــرورش  و 
کشــف  شــامل  پــروری  قهرمــان  مراحــل  کــرد: 
اســتعدادهای ورزشــی، پرورش اســتعدادها و در 

اســت. قهرمــان  پــرورش  نهایــت 
بــرای پــرورش قهرمانــان بــزرگ در ســطح اســتان 
و  منســجم  برنامــه  یــک  از  اســتفاده  بــا  بایــد 
کاملــی از جــای جــای  هماهنــگ اســتعدادیابی 
اســتان داشــته باشــیم تــا در ۲۰ رشــته ورزشــی 
کشــف  ورزشــی  توســط ۲۲ هیئــت  المپیکــی، 

اســتعدادهای ورزشــی را داشــته باشــیم.
المپیــاد اســتعدادهای برتــر ورزشــی بــرای دولــت 
فعلــی اســت و شــاید دولــت جدید ایــن سیاســت 

را اصــًا قبــول نداشــته باشــد. 
ــود  ــر وج ــال حاض ــه در ح ک ــادی  ــه و بنی ــی پای ول
که شــده اســت هــم در دولت  دارد و برنامه ریــزی 
کشــف و پــرورش  قبــل و هــم در دولــت فعلــی 

ــوده اســت. کشــور ب اســتعدادهای ورزشــی 
وی افــزود: موضــوع در پایــه یکــی اســت امــا نحوه 
کار و برنامه ریزی هــا متفــاوت و متغیــر  و شــکل 

اســت.
ــرای پــرورش  ــت بعــدی نیــز ب ــه طــور قطــع دول ب
اســتعدادهای ورزشــی برنامــه خواهــد داشــت، 
کــه بخواهیــم منتظــر بمانیــم تــا متوجــه  اما ایــن 
شــویم این برنامــه و سیاســت ادامه پیــدا خواهد 
کــرد یــا خیــر، یــک خطــای اســتراتژیک اســت. مــا 
بــر اســاس همــان برنامــه قبــل جلــو می رویــم و 

می کنیــم. برنامه ریــزی 

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان: 

آموزش و پرورش بستر ورزش قهرمانی است

خبر
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غذاهای جایگزین مولتی 
ویتامین ها را بشناسید

پژوهشربخ

محققــان و متخصصــان تغذیــه بر ایــن نکتــه توافــق 
کــه شــاید مصــرف مولتــی ویتامین هــا در  دارنــد 
برخــی مــوارد ضــروری باشــد امــا راه دســتیابی بــه 
مــواد مغــذی از طریــق مصــرف مــداوم آنهــا نیســت 
و بهتــر اســت ســفره غذایــی خــود را بــا انــواع میــوه و 

کنیــد: ســبزیجات رنگارنــگ 
انــواع ســیب: ســیب ها سرشــار از مــواد معدنــی، 
کســیدان ها هســتند و اینطــور  ویتامین هــا و آنتــی ا
ــما  ــاز ش ــیب، نی ــه س ــرف روزان ــه مص ک ــده  ــت ش ثاب
کاهــش می دهــد. ســیب  بــه داروهــای تجویــزی را 
دارای فیبــر زیــاد اســت؛ بخصــوص فیبــر محلــول که 
کنــد.  کلســترول خــون را تنظیــم  می توانــد قنــد و 
ســیب همچنیــن منبــع خوبی از پتاســیم اســت که 
کاهــش فشــار خــون تاثیــر زیــادی دارد. مــواد  بــرای 
مغــذی موجــود در انــواع ســیب شــما را در برابــر ابتــا 
بــه بیماری هــای قلبــی عروقــی مصــون می کنــد. 
ــی ســرطان ها از  ــه برخ ــا ب ــه خطــر ابت ک ضمن ایــن 
کاهــش می دهــد. مصــرف  جملــه ســرطان ریــه را 
ســیب بــا کاهــش خطر ابتــا به آلزایمــر و آســم همراه 

اســت.
ســالم،  چربی هــای  منبــع  آجیــل  انــواع  آجیــل: 
کســیدان ها هســتند. بــر  پروتئیــن، فیبــر و آنتــی ا
ــی از  ــل، حت ــواع آجی ــی از ان ــات، برخ ــاس مطالع اس
کســیدان بیشــتری دارنــد.  گیاهــی آنتــی ا غذاهــای 
کاهــش خطــر ابتــا بــه  مصــرف منظــم آجیــل بــا 
بیماری هــای قلبــی عروقــی ارتبــاط مســتقیم دارد 
ضمن ایــن کــه منجــر بــه کاهش مــرگ و میــر در زنان 

بعــد از ســنین یائســگی می شــود.
نشــانه  توت هــا  انــواع  متنــوع  رنگهــای  توت هــا: 
کــه یــک مــاده  وجــود آنتوســیانین در آنهــا اســت 
گیاهــی محســوب می شــود و خــواص  شــیمیایی 
همچنیــن  توت هــا  دارد.  ســامت  بــرای  زیــادی 
منبــع فیبــر، ویتامیــن ب، پتاســیم و ویتامیــن ســی 
هســتند. نشــان داده شــده که آنتوسیانین ها برای 
مبــارزه بــا ســلول های ســرطانی مفیــد هســتند و بــه 

جنــگ التهــاب می رونــد.

کیــک،  مثــل  خوشــمزه ای  تنقــات  ی  همــه 
بیســکوییت، شــکات، شــیرینی، دونات و بسیاری 
ی  دربــاره  حتمــًا  هســتند.  قنــد  از  مملــوء  دیگــر 
کار  شــنیده اید. این  قنــد  زیــاد  مصــرف  مضــرات 
و  قلبــی  بیماری هــای  دیابــت،  بــه  ابتــا  ریســک 
بــاال می بــرد. وقتــی  دیگــر بیماری هــای مزمــن را 
بیــش از حــد قنــد مصــرف می کنیــد بــدن تــان عائــم 
واضحــی از خــود بــروز می دهد. ایــن عائــم می توانــد 
کمتــری مصــرف  ــا قنــد  ــه شــما باشــد ت هشــداری ب

کنیــد.
ــاد  ــه از زی ک گفــت  در ادامــه از نشــانه هایی خواهیــم 

بــودن قنــد مصرفــی تــان حکایــت دارنــد.
۱- وزن تان باال رفته اما باز هم احساس 

گرسنگی می کنید
قنــد شــاید بــرای پرزهــای چشــایی تــان خوشــایند 
ی  بقیــه  بــرای  خوبــی  ســوخت  امــا  باشــد 
قســمت های بــدن تــان نیســت. طبــق تحقیقــات، 
ــی،  ــای افزودن ــیدنی های دارای قنده مصــرف نوش
زمینه ســاز چاقی در بزرگســاالن و کودکان می شــود.
با ایــن حــال، بــدن قنــد را زودتــر از پروتئیــن، فیبــر و 
چربی هــای ســالم می ســوزاند. بنابرایــن تنقــات 
شــیرین می تواننــد شــما را حتــی از قبــل هــم گرســنه 
کننــد. مصــرف قنــد، مغــز را غــرق دوپامیــن یــا  تــر 
ــال،  ــن ح ــا در عی ــد ام ــذت می کن ــون ل ــان هورم هم
ــان را مختــل می کنــد و روی  ــدن ت ســوخت و ســاز ب
کــه شــما را از ســیر شــدن تــان باخبــر  هورمون هایــی 

می کننــد، تأثیــر می گــذارد.
ایــن چرخــه می توانــد منجــر بــه مصــرف وســواس 
گرســنگی ســیری ناپذیــر  گونــه ی تنقــات و یــک 

کــه بــه ویــژه زمانــی می توانــد دشــوار  شــود، امــری 
کــه در زمــان خاصــی از روز هــوس تنقــات  باشــد 
بــا ســرعت  بــدن  کــه  شــیرین می کنیــد. شــب ها 
پاییــن تــری انــرژی می ســوزاند و تاب آوری بیشــتری 
در برابــر قنــد دارد، مســتعد هــوس قنــد )و همینطــور 
هــم شــب ها  گــر  ا و  و نشاســته( هســتیم.  نمــک 
که ایــن  عــادت بــه خــوردن تنقــات داریــد بدانیــد 
عــادت باعــث باال رفتن ریســک اضافــه وزن یا چاقی 

می شــود.
۲- گرسنه هستید

مصــرف بیــش از انــدازه ی قنــد می توانــد شــما را 
ــه  ــد، ب کن ــم  ــال ه ــی ح ــت و ب ــا سس ــزاج ی دمدمی م
کــی تــان تنقــات قنــد بــاال و  گــر خورا خصــوص ا

فــرآوری شــده باشــد.
کــه قنــد زیــادی دارنــد امــا  مصــرف مــواد غذایــی ای 
فاقــد پروتئیــن یــا چربــی هســتند موجــب بــاال رفتن 
کــه  گهانــی قنــد خــون می شــوند، امــری  شــدید و نا
گهانــی انــرژی و احســاس خســتگی و  باعــث افــت نا
کــه  زودرنــج شــدن شــما می شــود. این افــت انــرژی 
پــس از افزایــش شــدید قنــد خــون رخ می دهــد، 
کاهــش قنــد خــون در مغــز هــم می شــود و بــه  باعــث 
همیــن دلیل ممکن اســت بعــد از مصــرف زیاد قند، 

کنیــد. گیجــی  کمی احســاس 
تحقیاقــات نشــان داده بــاال بــودن قنــد خــون اثــری 
کــه  بــر توانایــی شــناختی مــا دارد، امــری  منفــی 
می توانــد بــه معنــای بــروز مشــکل در یادگیــری و 

ادغــام خاطــرات باشــد.
ــی در بلنــد مــدت ممکــن  مصــرف قندهــای افزودن
اســت زمینه ســاز التهاب و بد شــدن روحیه و منجر 

بــه بــروز عائــم افســردگی شــود.

۳- دور دهان و چانه تان جوش می زند
کــه قنــد زیــادی دارنــد می تواننــد  مــواد غذایــی ای 
گرچــه عوامــل غذایــی و  زمینــه ســاز جــوش شــوند، 
غیــر غذایــی زیــاد دیگری هســت که باید آن هــا را هم 
گرفــت. تحقیقــات نشــان داده رژیم هــای  در نظــر 
کــه مملــوء از مــواد غذایــی قنــدی - و  غذایــی ای 
همینطــور شــیر و مــواد غذایــی چــرب - هســتند در 

ــوند. ــوش می ش ــث ج ــال باع ــراد بزرگس اف
بــه مقاومــت  قنــد می توانــد منجــر  زیــاد  مصــرف 
ــطح  ــش س ــث افزای ــه باع ک ــری  ــود، ام ــولینی ش انس
هورمونــی بــه نــام آنــدروژن می شــود. بــاال بــودن 
جوش هــای  باعــث  می توانــد  آنــدروژن  ســطح 
کــه دور دهــان و فــک  هورمونــی التهابــی ای شــود 

می شــوند. ظاهــر 
مصــرف قنــد ممکــن اســت بــه فرآینــد پیری پوســت 
ســرعت ببخشــد، بنابرایــن بایــد حــواس تــان بــه 

چیــن و چروک هــای زودهنــگام هــم باشــد.
۴ - دستگاه  گوارش تان به درستی کار نمی کند

می توانــد  هــم  ســوء هاضمه  جــوش،  همچــون 
علــت  از  غ  فــار باشــد.  داشــته  متعــددی  دالیــل 
ــک  ــتن ی ــد داش ــان می گوین کارشناس ــه ای آن،  ریش
کننــده نیســت. بــر  کمــک  رژیــم غذایــی قنــد بــاال 
گرفتــه بــر روی موش هــا،  اســاس تحقیقــات صــورت 
مصــرف بیــش از انــدازه ی قنــد می توانــد از تنــوع 
گــوارش، در  کتری هــای درون دســتگاه  جمعیــت با
کی  عــرض تنهــا چند هفتــه بکاهــد. دادن یــک خورا
قنــدی مشــابه اغلــب نوشــیدنی های غیــر الکلــی بــه 
کتری های  کاهــش تعــداد با موش هــا نــه تنها باعث 
بــه  بلکــه  بــود،  شــده  آن هــا  روده هــای  در  مفیــد 
کتری هــای مضــر اجــازه ی رشــد هــم داده بــود. با

ایننشانههامیگویندزیادقندمصرفمیکنید
خبرربخ

گهی از صفحه ۵ ادامه آ
کاســه 2۶1۳  آقــای / خانــم رســول  7۰( رای شــماره 1۳۳8 مــورخ 1۴۰۰/۰2/1۶ بــه شــماره 
کدملــی 1289۳8971۳ صــادره فرزنــد عزیزالــه نســبت  عشــقی بــه شناســنامه شــماره ۴9۵ 
ک شــماره 1222 فرعــی از 82  بــه ۶ دانــگ یکبــاب تجــاری بــه مســاحت 7۰.9۳ مترمربــع پــا
اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 1۵۴ 

گــزارش کارشــناس ماحظــه و محــرز گردیــده اســت. دفتــر ۵ و ماحظــه نقشــه ملــک و 
کاســه 2۶1۴ آقــای / خانــم علــی  71( رای شــماره 1۳۳9 مــورخ 1۴۰۰/۰2/1۶ بــه شــماره 
عشــقی بــه شناســنامه شــماره 1۴9۳۰ کدملــی 11۴2۳۶۴۰۳8 صــادره فرزند عزیزاله نســبت 
ک شــماره 1222 فرعــی از 82  بــه ۶ دانــگ یکبــاب تجــاری بــه مســاحت ۵7.۳1 مترمربــع پــا
اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 1۵۴ 

کارشــناس ماحظــه و محــرز گردیــده اســت. گــزارش  دفتــر ۵ و ماحظــه نقشــه ملــک و 
72( رای شــماره 1۳۵۰ مورخ 1۴۰۰/۰2/1۶ به شــماره کاســه 2۰۶۵ آقای / خانم یداهلل ملکوتی 
ورنوســفادرانی به شناســنامه شــماره 2۳ کدملی 11۴۰9۳1792 صادره فرزند علی نســبت به ۴ 
ک شــماره 1۰۰ اصلــی واقع  ســهم از 7 ســهم  یــک درب بــاغ بــه مســاحت 7۴۳9.2۶ مترمربــع پــا
در اصفهان بخش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 1۰۶871 مورخ 77/۰7/21 

دفتر 7۳ و ماحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس ماحظه و محرز گردیده اســت.
کاســه 2۰۶۶  آقــای / خانــم فــروغ  7۳( رای شــماره 1۳۴9 مــورخ 1۴۰۰/۰2/1۶ بــه شــماره 
ملــک زاده ورنوســفادرانی بــه شناســنامه شــماره ۴8۵ کدملــی 11۴۰99۰۶8۳ صــادره فرزنــد 
فــرج اهلل نســبت بــه ۳ ســهم از 7 ســهم  یــک درب بــاغ بــه مســاحت 7۴۳9.2۶ مترمربــع 
ک شــماره 1۰۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل   پــا
کارشــناس  ــزارش  گ ســند 1۰۶871 مــورخ 77/۰7/21 دفتــر 7۳ و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. ماحظــه و محــرز 
کاســه 1۳79 آقــای / خانــم مقتــدا  7۴( رای شــماره 1۳۶۳ مــورخ 1۴۰۰/۰2/18 بــه شــماره 
کدملــی 11۴۰۵1۵۴11 صــادره فرزنــد  یوســفیان خوزانــی بــه شناســنامه شــماره 1۴2۰۳ 
مصطفــی نســبت بــه ۳ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه اســتثنای بهــای ثمنیــه 
ک شــماره 2۴7 فرعــی از 82 اصلی واقع در ســکه  اعیانــی بــه مســاحت 18۳.۵9 مترمربــع پا
گردیــده اســت. الزهــر خــوزان  بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر ماحظــه و محــرز 
کاســه 1۰28 آقــای / خانــم اعظــم  7۵( رای شــماره 1۳۶۵ مــورخ 1۴۰۰/۰2/18 بــه شــماره 
ــد رضــا نســبت بــه  کدملــی 129۰818177 صــادره فرزن حیــدری بــه شناســنامه شــماره 1۳ 
۳ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه اســتثنای بهــای ثمنیــه اعیانــی بــه مســاحت 
ک شــماره 2۴7 فرعــی از 82 اصلــی واقــع در ســکه الزهــر خوزان بخش  18۳.۵9 مترمربــع پــا
1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل مــع الواســطه از اقــدس زرگــری ثبــت در صفحــه 
گردیده است. کارشناس ماحظه و محرز  گزارش  ۴1۰ دفتر ۴۴8 و ماحظه نقشه ملک و 
کاســه 2۳17 آقــای / خانــم مجیــد  7۶( رای شــماره 1۳۶8 مــورخ 1۴۰۰/۰2/18 بــه شــماره 
کدملی 11۴228۵۰91 صادره فرزند رجبعلی نســبت به  زمانی به شناســنامه شــماره ۵7۰۶ 
ک شــماره 1۵22  ۳ دانگ مشــاع از ۶ دانگ یکباب خانه به مســاحت 189.9۳ مترمربع پا
فرعــی از 72 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ســند 
گــزارش کارشــناس ماحظه  2۰9۶92 مــورخ 9۰/12/17 دفتــر 72 و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیده اســت. و محــرز 
کاســه 2۳18 آقــای / خانــم راضیــه  77( رای شــماره 1۳۶7 مــورخ 1۴۰۰/۰2/18 بــه شــماره 
حاجیــان فروشــانی بــه شناســنامه شــماره 11۳۰28۶1۰1 کدملــی 11۳۰28۶1۰1 صــادره فرزند 
محمدتقــی نســبت بــه ۳ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 189.9۳ 
ک شــماره 1۵22 فرعــی از 72 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبت ملک  مترمربــع پــا
خمینــی شــهر شــامل ســند 2۰9۶92 مــورخ 9۰/12/17 دفتــر 72 و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش 
کاســه ۰۰1۳ آقــای / خانــم مرتضــی  78( رای شــماره 1۵۳7 مــورخ 1۴۰۰/۰2/2۰ بــه شــماره 
ریاحی فر به شناســنامه شــماره ۶2 کدملی 128۴۶2891۴ صادره فرزند حســن نســبت به 
ک شــماره 9 فرعــی از1۰۰ اصلی واقع  ۶ دانــگ یکبــاب بــاغ  به مســاحت 1۶۰1.۳9 مترمربع پا
در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملک خمینی شــهر شــامل مــع االوســطه از عبدالرحمن 

وطنخــواه و ماحظــه نقشــه ملــک و گزارش کارشــناس ماحظــه و محرز گردیده اســت.
کیانی  کاســه ۰292 آقای / خانم لیا  79( رای شــماره 1۴9۰ مورخ 1۴۰۰/۰2/2۰ به شــماره 

خوزانی به شناســنامه شــماره 7118 کدملی 11۴229۶199 صادره فرزند خداداد نســبت به 
ک شــماره ۵۰1 فرعــی از 8۴ اصلی  ۶ دانــگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 1۳7.۵۶ مترمربع پا
واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ســند 22۳۶1۵ مــورخ 
9۳/۰۴/19 دفتــر 7۳ و ســند 2۳۶2۰۵ مــورخ 9۶/1۰/28 دفتــر 7۳ و ماحظــه نقشــه ملــک 

گــزارش کارشــناس ماحظــه و محــرز گردیده اســت. و 
کاســه ۰۳11 آقــای / خانــم محســن  8۰( رای شــماره 18۵2  مــورخ /1۴۰۰/۳۰۰2 بــه شــماره 
کدملــی 12922۴192۶ صــادره فرزنــد  نــادری درباغشــاهی بــه شناســنامه شــماره 89۰۳ 
ک شــماره 9۴  عزیزالــه نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب بــاغ بــه مســاحت 9۳۴.1۴ مترمربــع پــا
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل مــع الواســطه از 
مالکیــت صفرعلــی ســلطانی ســند ۵۴88۰ مــورخ ۵1/۰۴/18 دفتــر 29 و ماحظــه نقشــه 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  ملــک و 
کاســه ۰2۳۶ آقــای / خانــم بهجــت  81( رای شــماره 1۵79 مــورخ 1۴۰۰/۰2/21 بــه شــماره 
پیمانــی فروشــانی بــه شناســنامه شــماره 211 کدملــی 11۴1۴77۳8۶ صــادره فرزنــد حبیــب 
الــه نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب زمیــن دارای اعیانــی بــه مســاحت ۴۶7.۶1 مترمربــع 
ک شــماره ۵۳ فرعــی از 8۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی  پــا
شــهر شــامل ســند 1۳۴۴2۶ مــورخ 2۶/11/2۵ دفتــر ۴۶ مــع الواســطه از حســن پیمانــی و 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  ماحظــه نقشــه ملــک و 
کاســه ۰228 آقــای / خانــم یدالــه  82( رای شــماره 17۰8 مــورخ 1۴۰۰/۰2/27 بــه شــماره 
کدملــی 11۴2۰212۶2 صــادره فرزنــد قدمعلــی   کرمی هرســتانی بــه شناســنامه شــماره 2 
ک شــماره 2۳78 فرعی  نســبت به ۶ دانگ یکباب خانه به مســاحت 1۴۶.۵۰ مترمربع پا
از 87 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ســند 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  1۵۵۳8 و ماحظــه نقشــه ملــک و 
8۳( رای شــماره 172۰ مــورخ 1۴۰۰/۰2/27 بــه شــماره کاســه ۰281 آقــای / خانــم رجبعلــی 
کدملی 11۴1۶8۰۴7۵ صادره فرزند   علی اصغری ورنوســفادرانی به شناســنامه شــماره ۵۰۰ 
ک شــماره 19۰ فرعــی از 1۰۰  نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب بــاغ بــه مســاحت 7۶۳ مترمربــع پــا
کــرم  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر آقــای / خانــم ا
کدملــی 11۴۰1۴۴۳1۶ صــادره خمینــی شــهر فرزنــد  دباغــی بــه شناســنامه شــماره 1۴۵۵۶ 
حیدرعلــی نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب ســاختمان تجــاری بــه مســاحت 1۰۵.78 مترمربــع 
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش 1۴ ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 1۵8 اصل ــماره 1۴۳2 فرع ک ش ــا پ
ــک و  ــه مل ــه نقش ــر و ماحظ ــورخ 97/۰7/۰1 دفت ــند 1۴۳۳۴9 م ــامل س ــهر ش ــی ش خمین

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش 
8۴( رای شــماره 178۰ مــورخ 1۴۰۰/۰2/27 بــه شــماره کاســه ۰798 آقــای / خانــم ســلمان 
رضایی به شناســنامه شــماره 1۵9 کدملی 11۴21۵۴۶۳7 صادره فرزند محمدعلی نســبت 
ک شــماره ۶۳۴۳  بــه ۶ دانــگ یکبــاب خانــه مخروبــه بــه مســاحت 22۵.۳2 مترمربــع پــا
ــهر  ــی ش ــک خمین ــت مل ــوزه ثب ــش 1۴ ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 87 اصل و 1۳8 فرع
شــامل ســند 11۵7۵2 مــورخ 97/۰9/۰8 دفتــر ۴۶ و ســند 11۶۴۵7 مــورخ 97/11/۰1 دفتــر 
۴۶ و ســند 11۶۴1 مــورخ 97/۰9/28 دفتــر ۴۶ و ماحظــه نقشــه ملــک و گزارش کارشــناس 

گردیــده اســت. ماحظــه و محــرز 
کاســه ۰17۳ آقــای / خانــم جعفــر  8۵( رای شــماره 1۵77  مــورخ 1۴۰۰/۰2/21 بــه شــماره 
پیمانــی بــه شناســنامه شــماره 1۰979 کدملــی 11۴۰۴8۵921 صــادره فرزنــد محمــد نســبت 
ک شــماره ۵۳  بــه ۶ دانــگ یکبــاب زمیــن دارای اعیانــی بــه مســاحت ۴79.۶1 مترمربــع پــا
فرعــی از 8۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل مــع 
الواسطه از مالکیت شایسته پیمانی سند ۳19۳۰ مورخ 98/۰7/1۶ دفتر ۳22 و ماحظه 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  نقشــه ملــک و 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۳/۰۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۳/2۰

ک خمینی شهر رئیس اداره ثبث اسناد و اما
11۳97۶۶ / م الف

گهی فقدان سند مالکیت آ
شــماره نامــه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰۳2۰۰۰۶18، تاریــخ ارســال نامــه: 1۴۰۰/۰۳/12، نظربه اینکــه 
ک ثبتــی شــماره 9128 فرعــی از 1 اصلــی  ســند مالکیــت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان پــا
ک بــه  واقــع در بخــش 17 ثبــت اصفهــان ذیــل ثبــت 12۰۵۰ در صفحــه ۴2۰ دفتــر 22۶ امــا
گردیــده اســت متعاقبــًا بــه موجــب  نــام میرحســن موســوی بلغــه تیمــوری صــادر و تســلیم 

ســند رهنــی 2911۴، 77/11/2۶ دفترخانــه 2 ناییــن نــزد شــرکت ملــی نفــت در رهــن قــرار 
کتبــی  گرفتــه اســت، ســپس میرســاالر موســوی احــدی از ورثــه نامبــرده باارائــه درخواســت 
بــه شــماره وارده ۳2۰۰1291، 1۴۰۰/۳/9 بــه انضمــام دو بــرگ استشــهادیه محلــی کــه امضــاء 
شــهود آن ذیل شــماره 2۰8۰2، 1۴۰۰/۳/9 به گواهی دفترخانه ۵1 اردســتان رســیده اســت 
کــه ســند مالکیــت آن بــه علــت جابجایی مفقــود گردیده اســت و درخواســت  مدعــی اســت 
صــدور ســند مالکیــت ملــک فــوق را نموده انــد لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصاحــی 
ــی  کس ــه  ــود. چنانچ ــی می ش گه ــت آ ــک نوب ــت در ی ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 12۰ آیی ــل م ذی
مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد 
گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را کتبــًا ضمــن ارائــه اصل ســند  از تاریــخ انتشــار این آ
مالکیــت یــا ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس 
گــر ظــرف مــدت  گــردد. بدیهــی اســت ا کننــده ســند مســترد  و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه 
مقرر اعتراضی نرســید یا درصورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود 
اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد. اداره ثبــت اســناد و 

ک شهرســتان اردســتان – 11۴۴7۳۶ / م الــف امــا
گهی ابالغ اجرای ماده 1۴9 قانون ثبت آ

آقــای  ثبــت،  قانــون   1۴9 مــاده  دراجــرای   ،1۴۰۰/2/1۰ تاریــخ:   ،2۰27۰۰۵۰18 شــماره: 
ثبتــی  ک  پــا ششــدانگ  مالکیــن  عروجــی  محمدمهــدی  و  عروجــی  محمدجــواد 
1۵2۴1/2۰۵۶ واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان مبلــغ 19۳/7۰۵ ریــال طــی فیــش شــماره 
ک  ۰۰1۰۵28272۶7۰۰87 مــورخ 1۴۰۰/۰2/28 بابــت 2/18 مترمربــع اضافــه مســاحت پــا
ــور  ک مزب ــه فرزنــد محمدعلــی مالــک اولیــه پــا ــه نفــع محمدرضــا محســن پــور اژی فــوق ب
کــه جهــت  بــه حســاب ســپرده ثبــت تودیــع نمــوده اســت لــذا بدینوســیله ابــاغ می گــردد 
دریافــت مبلــغ فــوق بــه حســابداری ثبــت شــرق اصفهــان واقــع در اصفهــان خیابــان پروین 
گیاهــان دارویــی مراجعــه نماینــد. بدیهــی اســت عــدم مراجعــه وی جهــت  جنــب بازارچــه 
دریافــت وجــه درمدتــی زایــد بــر 1۰ ســال از تاریــخ اصــاح ســند، اعــراض محســوب و وجــه بــه 
حســاب درآمــد اختصاصــی ثبــت واریــز خواهــد شــد. مهــدی شــبان رییــس منطقــه ثبــت 

ک شــرق اصفهــان – 11۴۵۴۶8 / م الــف اســناد و امــا
گهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه( آ

پرونــده:  شــماره   ،1۴۰۰/۰۳/19 گهــی:  آ تاریــخ   ،1۴۰۰۰۳9۰2۰۰۳۰۰۰۰7۴ گهــی:  آ شــماره 
گهــی مزایــده پرونــده 97۰۳۰۴۶/1، تمامــت 1۵ ســهم مشــاع از ۶۰  1۳97۰۴۰۰2۰۰۳۰۰218۰، آ
ک ثبتــی 1۴ )چهــارده( فرعــی از 1۳۶۴1 )ســیزده هــزار  ســهم از 72 ســهم عرصــه و اعیــان پــا
و ششــصد و چهــل و یــک( اصلــی باســتثناء ثمنیــه اعیانــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 
بــه مســاحت 2۴۴/۴2۳8/71 مترمربــع بــه نشــانی اصفهــان خیابــان مــدرس جدیــد 
)آیــت ا... ادیــب( بعــد از چهــارراه سرچشــمه دفتــر اتومبیلهــای تصادفــی منصــف کدپســتی 
کــه ســند مالکیــت بــه شــماره چاپــی ســند 1۶7۴8۳ ســری الــف ســال 91 بــا   81۴9۶1۳1۵۳
شــماره دفتــر بازداشــتی الکترونیــک 1۳98۰۵8۰2۰2۶۰۰۰7۳8 موردثبــت شــماره ۳۰17۰ در 
صفحــه ۴۵2 دفتــر ۶7 دارای ســند مالکیــت اصلــی بــا شــماره چاپــی 1۶7۴8۳ ســری الــف 
گل انــداز  ســال 91 ثبــت و صــادر شــده اســت بــا حــدود: شــماال: بطــول 11/۰۰ یــازده متــر بــه 
گل انــداز  جــوی یخچــال شــرقا: در دو قســمت اول دیواریســت بطــول 1۵/۰۰ پانــزده متــر بــه 
کی جنوبــا: در  جــوی صحرائــی دوم بطــول 2/۵۰ دو متــر و پنجــاه ســانتیمتر بــه مــرز اشــترا
دو قســمت اول بــه دیــوار بطــول 1/۵۰ یــک متــر و پنجــاه ســانتیمتر بــه راهــرو دوم بــه دیــوار 
بــه طــول 1۴/7۵ چهــارده متــر و هفتــاد و پنــج ســانتیمتر بــه کارخانــه شــماره شــش فرعــی از 
ســیزده هــزار و ششــصد و چهــل و یــک اصلــی غربــا: خــط فرضــی اســت بطــول 17/۶۵ هفده 
متــر و شــصت و پنــج ســانتیمتر بــه قطعــه ســیزده تفکیکی ســیزده هــزار و ششــصد و چهل و 
کــه طبــق نظــر کارشــناس رسمی دادگســتری ملــک موردبازدید عبــارت اســت از  یــک اصلــی 
مغــازه باشــماره ملــک 1۳۶۴1/1۴ و شــماره چاپــی 1۶7۴8۳ الــف 91 و شــماره ثبــت ۳۰17۰ 
در دفتــر ۶7 خروجــی صفحــه ۴۵۳ واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بــا مســاحت 2۳8/71 
مترمربــع بــا مالکیــت مرحــوم حســین مســائلی کــه بــه دو قســمت تقســیم، قســمت شــرقی 
کار اتومبیلهــای تصادفــی منصــف و دارای یــک آبدارخانــه و در دســت مالــک  شــامل دفتــر 
ــر  ــی فروشــگاه میــوه فروشــی و در دســت مســتاجر می باشــد. سیســتم بارب و قســمت غرب
دیوارهــای باربــر و ســقف ســوله ای ورقــی با ایرانیــت و دربهــای ورودی آهنــی می باشــد. 
گاز می باشــد. بــه میــزان مالکیــت 1۵ ســهم  همچنیــن ملــک دارای انشــعابات آب و بــرق و 
مشــاع از ۶۰ ســهم از 72 ســهم عرصــه و اعیــان بنــام عبــاس مســائلی می باشــد. باتوجــه بــه 
کلیــه عوامــل موثــر، ارزش پانــزده  کاربــری و موقعیــت زمانــی و مکانــی ملــک و  مراتــب فــوق و 

سهم از هفتاد و دو سهم عرصه و اعیان باستثناء ثمنیه اعیانی به مبلغ 9/9۵8/۰۰۰/۰۰۰ 
ــج  ــود و پن ــد و ن ــادل نهص ــال مع ــون ری ــاه و هشــت میلی ــد و پنج ــارد و نهص ــه میلی ــال )ن ری
میلیــون و هشــتصد هــزار تومــان( ارزیابــی می گــردد. ملکــی آقــای عبــاس مســائلی نــام پــدر 
حســین تاریخ تولد 1۳۵۰/۰۶/۳۰ شــماره ملی 128۰978۳۰9 شــماره شناســنامه ۵۵۰۳8، 
بموجــب ســند نکاحیــه شــماره ۵۵29، تاریــخ ســند 1۳8۰/۰7/۳۰ تنظیمی دفترخانــه ۳۳ 
ازدواج شــماره 1۴7 و طــاق شــماره 7۴ شــهر اصفهــان اســتان اصفهــان درقبــال قســمتی از 
طلــب خانــم فاطمــه محمــدی و ۰/۰۵ اجرائی متعلقه بازداشــت گردیده اســت از ســاعت 9 
الــی 12 روز دوشــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰۴/۰7 در شــعبه اول اداره اجــرای اســناد رســمی اصفهان 
واقــع در اصفهــان، خیابــان جــی تــاالر میــدان هفــت تیــر شــعبه مهریــه اداره اجــرای اســناد 
رســمی اصفهان ازطریــق مزایــده به فــروش می رســد. مزایــده از مبلــغ 9/9۵8/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
)نهصــد و نــود و پنــج میلیــون و هشــتصد هــزار تومــان( شــروع و بــه هرکــس خریــدار باشــد بــه 
باالتریــن قیمــت پیشــنهادی فروختــه می شــود. الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهی هــای 
کــه  ک و مصــرف درصورتــی  گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــترا مربــوط بــه آب، بــرق، 
موردمزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهی هــای مالیاتــی و عوارض شــهرداری وغیــره تا تاریخ 
مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده 
اســت ضمــن آنکــه پــس از مزایــده درصــورت وجــود مــازاد، وجوه پرداختــی بابت هزینه های 
گهــی در یــک نوبــت  ــردد. ضمناً ایــن آ ــده مســترد می گ ــده مزای ــه برن فــوق از محــل مــازاد ب
در روزنامــه ســیمای شــهر چــاپ اصفهــان مــورخ 1۴۰۰/۰۳/2۰ درج و منتشــر می گــردد و 
درصــورت تعطیلــی روز مزایــده بــه روز بعــد موکــول می گــردد. توضیحــًا جهــت شــرکت در 
کل  جلســه مزایــده ده درصــد از مبلــغ پایــه مزایــده را بــه حســاب تمرکــز وجــوه ســپرده اداره 
ک اصفهــان و شناســه واریــز )دریافــت از حســابداری اداره اجــرای اســناد  ثبــت اســناد و امــا
کارت  کتبــی و ارائــه  رســمی اصفهان( بابــت پرونــده کاســه فــوق واریــز و بــه همــراه تقاضــای 
شناســایی معتبــر الزامی اســت. برنــده مزایــده مکلــف اســت مابــه التفــاوت مبلــغ فــروش را 
ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد و درصورتــی 
کــه ظــرف مهلــت مقــرر مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد، مبلــغ مذکــور 
قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد. ضمنــًا چنانچــه روز مزایــده 
تعطیل رســمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار 

خواهــد شــد. اداره اجــرای اســناد رســمی اصفهان – 11۴71۵7 / م الــف

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 ثبتی  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰12۰۰۰۰7۰
تاریخ: 1۴۰۰/۰۳/۰2

برابر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰12۰۰۰۰۴۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک 
ــد اســکندر  ــی فرزن ــه بامعــارض متقاضــی آقــای اســفندیار دهقان ــدن تصرفــات مالکان فری
گاوداری و تاسیســات مربوطه  بشــماره شناســنامه ۵ صادره از داران در یکباب ســاختمان 
ک 1 فرعی از 8 اصلــی واقع در فریــدن – داران اراضی  بــه مســاحت ۵۰۰۰ مترمربــع مفــروز از پــا
محلــه آشــجرد خریــداری از مالک رســمی آقای ابوالقاســم دهقانی محــرز گردیده اســت. لذا 
گهــی می شــود درصورتــی که  بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
اشــخاص 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 پــس از  تاریــخ انتشــار اولیــن آ
اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را به مراجع 
ــور و عــدم وصــول  ــم نماینــد. بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذک قضایــی تقدی

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۳/۰۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۳/2۰

موسی الرضا امامی
ک فریدن رئیس ثبت اسناد و اما

11۴۰۰۶2 / م الف

گهی آ

کرونــا  گذشــت بیــش از ۱۵ مــاه از شــیوع  علی رغــم 
شــغلی،  محیط هــای  در  هــم  هنــوز  کشــور،  در 
شــاغلین در معــرض ابتــا و آســیب های ناشــی از 
آن قــرار دارنــد و عادی انــگاری و ســهل انگاری در 
مراقبــت و پیشــگیری از ایــن بیمــاری، مهم تریــن 
انتقــال  راه هــای  شناســایی  اســت.  آســیب  
عامل ایجادکننــده بیمــاری نقــش مهمــی در کنترل 
کلــی ویروس هــای  آن دارد. بــه عنــوان یــک اصــل 
تنفســی بــه طــور عمــده از طریــق ریز قطرات ســرفه، 
عطســه و یــا لمــس اشــیای آلوده منتقل می شــوند.
از  بیمــاری  کنونی ایــن  دانســته های  براســاس 
یــک طیــف مایــم تــا شــدید بــا عایمی همچــون 
کنــد و در  تــب، ســرفه و تنگــی نفــس می توانــد بــروز 
مــوارد شــدیدتر ممکــن اســت منجــر بــه ذات الریــه، 

کلیــه و مــرگ شــود. نارســایی 
بــا توجــه بــه آخرین اطاعــات، انتقال ویــروس کرونا 
از انســان به انســان از طریق ســرفه، عطسه، تخلیه 
ترشــحات بینــی و دهــان در محیــط اســت. این 
ویــروس می توانــد در فاصلــه ۱ تــا ۲ متــری از طریــق 
ــال،  ــر انتق ــود. راه دیگ ــل ش ــه منتق ــا عطس ــرفه ی س
تمــاس دســت ها بــا محیــط و ســطوح آلــوده بــه 
ویــروس مانند تجهیــزات، دســتگیره درب ها، میز و 
کلیدهــای  صندلــی، شــیرآالت، نــرده پله هــا، پریــز و 
بــرق و تمامی وســایلی شــامل اســکناس، اســناد و 
ــر آن اســت  ــه دســت شــده و نظای مــدارک دســت ب
کــه بــه طــور عمومــی و مشــترک اســتفاده می شــود. 
بنابرایــن حائــز اهمیــت اســت پــس از تمــاس بــا هــر 
فــرد یــا اشــیاء مشــکوک دســت و صــورت بــا آب و 

صابــون شست وشــو شــود.
راه هــای  از  یکــی  اجتماعــی  فاصله گــذاری 

کاهــش مواجهــه و قطــع زنجیــره تمــاس رعایــت 
فاصله گــذاری اجتماعــی اســت. از آنجا که بســیاری 
از شاغلین صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی 
در معــرض بیمــاری کوویــد ۱۹ هســتند و محل های 
کــن تجمــع محســوب شــده  کار یکــی از اما کســب و 
از  و  شــود  بیمــاری  انتقــال  ســبب  می توانــد  کــه 
طرفــی حفــظ ســامت نیــروی کار از اهمیــت باالیی 
از  ویــژه ای  مقــررات  اســت  الزم  اســت؛  برخــوردار 
طریــق فاصله گــذاری اجتماعــی عــاوه بــر رعایــت 
اصول بهداشــتی برای کاهش مواجهات متناسب 
فعالیــت  اهمیــت  درجــه  و  اضطــرار  ســطح  بــا 

گرفتــه شــود. اقتصــادی و صنایــع درنظــر 
در ایــن راســتا الزم اســت مواجهــه چهــره بــه چهــره 
کثری از تلفن، شــبکه های  کارکنان و اســتفاده حدا
برگــزاری  جهــت  کنفرانــس  ویدئــو  و  اجتماعــی 
کــه در داخــل یــک  کارکنانــی  جلســات حتــی بــرای 

کار می کننــد؛ رعایــت شــود. ســاختمان 
گزیــر  کــه مواجهــه چهــره بــه چهــره نا در صورتــی 
کثــر فاصلــه)۲  اســت، حداقــل زمــان ممکــن و حدا
متــر( رعایــت شــود. اجتنــاب از تجمــع در محــل 
 ۵۰ بــا  ذهــاب  و  ســرویس ایاب  از  اســتفاده  کار، 
منظــور  بــه  موجــود  سرنشــین  ظرفیــت  درصــد 
رعایــت فاصله ایمــن، حداقــل ۱ متــری سرنشــینان 

الزامی اســت.
همچنیــن رعایــت فاصله ایمــن بیــن کارکنــان حین 
ســرو غــذا در ســلف ســرویس، قــرار دادن صندلــی 
مراجعــان در فواصــل الزم و ایمــن از یکدیگــر و بــه 
کارکنــان، اســتفاده از سیســتم های صوتــی  دور از 
بــرای برقــراری ارتبــاط مشــتریان بــا متصدیــان در 
ــا  ــه ب ک ــی  کارکنان ــن  ــر بی ــل ۱ مت ــن حداق فواصل ایم

کار دارنــد از موانــع شیشــه ای یــا  اربــاب رجــوع ســر و 
پاســتیکی اســتفاده و جهــت برقــراری ارتبــاط در 
صــورت امــکان از تجهیــزات میکروفــن و بلندگــوی 

کارگیــری شــود. میــزی بــه 
کارکنــان ترجیحــًا از  بــرای ثبــت حضــور و غیــاب 
سیســتم تشــخیص چهره یا کارتخــوان کارکنــان)در 
کنیــد؛ اســتفاده از خودکار  صــورت امکان( اســتفاده 
کارکنان و قرار ندادن  شــخصی توســط متصدیان و 
و  عمــوم  اســتفاده  بــرای  لوازم التحریــر  و  وســایل 
مســتقیم  تمــاس  از  کاســتن  جهــت  مراجعیــن، 
دســت ها بــا در و دســتگیره ها آنهــا را بــه حالت نیمه 
بــاز نگــه  داریــد)در صــورت امــکان( یــا بــرای ســهولت 
ــردد از جــک و آرام بنــد درب هــا اســتفاده نشــود. ت

گرفتــن  کاغــذی و در نظــر  اجتنــاب از فــروش بلیــط 
اقدامــات جایگزیــن بــه صــورت آناین یا با اســتفاده 
از موبایــل و اپلیکیشــن ها، اجتنــاب از دریافــت و 
پرداخــت وجــه نقــد و انجــام پرداخت هــا بــا کارت تــا 
کارکنــان بــه یــک ســوم  کاهــش تعــداد  حــد امــکان، 
ــت  ــم جمعی ک ــش ترا کاه ــت  ــام دورکاری جه و انج
کاری آنــان  کاهــش ســاعت  در محیط هــای اداری و 
کــه منجــر بــه تولیــد صــف بــرای اربــاب  در مواقعــی 
رجوع نشــود. شــاغلین به صــورت تصادفــی و روزانه 
تــا پایــان همه گیــری، از حیــث عائــم تنگــی نفــس و 
ــه قرنطینــه خانگــی در  ســایر عائــم تنفســی نیــاز ب
گیرنــد. ســامانه salamat.gov.ir مــورد ارزیابــی قــرار 
همچنین چنانچه براســاس ارزیابی ســامانه وجود 
تحصیــل  یــا  کار  محــل  بــه  ورود  از  فــرد  داشــت، 
کنــد. در  کارفرمــا یــا مدیــر را مطلــع  خــودداری و 
کار یا تحصیل  غیر اینصــورت از ورود بیمــار بــه محل 

ــود. ــری ش جلوگی

 خطر در یک قدمی شماست

کارمندانبخوانند
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نهمی کمپانــی  نســل  کنســول  استیشــن ۵  پلــی 
کــه از پاییــز ۲۰۲۰ در سراســر جهــان  ســونی اســت 
عرضه شــده اســت. قیمت رســمی، قیمت نهایی، 
خریــد بــازی، حافظــه و امکانات ایــن کنســول بــازی 
کاربران فضای مجازی اســت. در ایــران مــورد توجــه 

کنســول  بــرای  کــه  مســیری  بــا  ســونی  شــرکت 
کاربلــد  کــرده بــاز هــم  پلی استیشــن پنــج تعییــن 
ــه رخ رقبایــش می کشــد. در تولیــد  ــودن خــود را ب ب
شــرکت  ســونی، این  کنســول های  نهــم  نســل 
بــا  و  محکــم  قدم هــای  قبلــی  نســل  هماننــد 

مــی دارد.  بــر  اطمینــان 
جدیــد  ویژگی هــای   ۳ پلی استیشــن  کنســول 
قابلیت هــا  از ایــن  بعضــی  امــا  داشــت  بســیاری 
بــرای توســعه  دهنــدگان  دردســرهای متعــددی 
بــا وجود اینکــه  نیــز  قبلــی  کــرد. در نســل   ایجــاد 
کنســول پلی استیشــن چهــار، به یکــی از موفق ترین 
ــای  ــا نوآوری ه ــد ام ــل ش ــخ تبدی ــول های تاری کنس
چشمگیری نداشت و تنها قدرت محض بیشتری 
کنســول قبلــی ارائــه می کــرد. در ایــن  نســبت بــه 
نســل جدیــد شــرکت ســونی تعــادل بســیار خوبــی 
میــان خالقیت هــای بی ســابقه و از ســوی دیگــر 
کــرده  ارتقــای قــدرت و قابلیت هــای قدیمی ایجــاد 
کنســول هایی  اســت. ســونی همیشــه در هــر نســل 
بازی هــای  البتــه  صــد  و  کیفیــت  با خارق العــاده 
محشــر را بــه همــگان ارائــه داده و بــر اســاس چیــزی 
کــه تــا بــه حــال دیده ایــم پلی استیشــن پنــج نیــز 
اســتثنا  ســونی  کنســول های  ســاخت  قاعــده  از 

نخواهــد بــود.
معرفی پلی استیشن ۵

کــه  پلی استیشــن پنــج قابلیت هــای فراوانــی دارد 
کنســول  کــرد.  ــه بازیکنــان را دگرگــون خواهــد  تجرب
جدیــد شــرکت ســونی قدرتــی بســیار باالیــی دارد 
کــه مخاطبــان تشــنه بــه وضــوح تصویــر و نــرخ فریــم 
بــاال را راضــی می کنــد. اواخر نســل قبــل، بازی هایی 
کــه انتظــار  گرافیــک بســیار بــاال عرضــه شــدند  بــا 
بازیکنــان را تــا حــد زیــادی از صنعــت بازی ســازی 
بــاال بردنــد. در نســل جدیــد، شــرکت ســونی تــالش 
کنــد؛  بــرآورده  را  انتظــارات  بتواند ایــن  تــا  کــرده 
البته ایــن بلندپروازی هــا ارزان نیســت و باعــث بــاال 
کنســول پلی استیشــن پنج شــده و در  رفتن قیمت 
نتیجــه شــرکت ســونی یــک نســخه ارزان تــر و بــدون 
کنســول  درایــو خوانــدن دیســک های نــوری از ایــن 
خریــد  توانایــی  بیشــتری  افــراد  تــا  کــرده  عرضــه 

ــند. ــته باش ــج را داش ــن پن پلی استیش

قیمت پلی استیشن ۵
پنــج  پلی استیشــن  کنســول  دالری   ۵۰۰ قیمــت 
ازای  بــه  امــا  بــه نظــر برســد؛  بــاال  ممکــن اســت 
کــردن دارد. برخــالف  امکاناتــش واقعــًا ارزش هزینــه 
شــرکت مایکروســافت که بــرای کاهــش هزینه تمام 
ــر تغییــرات اساســی بســیاری  کنســول ارزان ت شــده 
کــرده اســت؛ شــرکت ســونی  در ســری اس اعمــال 
کــردن بازیکنــان بــرای اســتفاده از  تنهــا بــه محــدود 
کــرده اســت. هزینــه  بازی هــای دیجیتالــی بســنده 
کنســول ها چیــزی  کــردن درایــو بلــو_ری بــه  اضافــه 
کــم شــدن این قطعــه از  حــدود ۲۰ دالر اســت امــا 
ــته و  ــی داش ــت در پ ــش قیم کاه ــول، ۱۰۰ دالر  کنس
کنســول پلی استیشــن  ــی  قیمــت نســخه دیجیتال
پنــج را بــه ۴۰۰ دالر رســانده است.شــاید این حرکــت 
شــرکت ســونی در ابتدا چندان هوشــمندانه به نظر 
نیایــد و ضررهــای مالــی بــرای آن هــا داشــته باشــد؛ 
امــا حــذف ســخت افزار خوانــدن دیســک حتــی 
بــه ســوددهی  مــدت  اســت در طوالنــی  ممکــن 
دیســکی  بازی هــای  فــروش  و  تهیــه  برســد.  نیــز 
کــه  هزینه هــای اضافــه بــرای شــرکت ســونی دارنــد 
شــرکت  برای ایــن  نوعــی  بــه  هزینه هــا  نبود ایــن 

می تواننــد ســوددهی تلقــی شــود.
هزینــه ای  بازی هــا،  دیســک های  و  بســته بندی 
گانــه دارنــد و ســونی نیــازی بــه پرداخت ایــن  جدا
ــال  ــام دیجیت ــخه تم ــدگان نس ــرای دارن ــا ب هزینه ه
کنســول پلی استیشــن پنــج نــدارد. از ســمت دیگــر 
واســطه های میانــی حــذف خواهنــد شــد و شــرکت 
ــداران  ــه خری ــه طــور مســتقیم بازی هــا را ب ســونی ب
کــه قــرار بــود بــه  ارائــه می کنــد در نتیجــه ســودی 
فروشــگاه های واســطه برســد به جیب های ســونی 
بازمی گــردد. بعضــی بازیکنــان بــه خریــد بازی هــای 
گرایــش دارنــد و یــا مجموعــه عظیمــی از  دســت  دوم 

بازی هــای دیســکی پلی استیشــن چهــار دارنــد و در 
صــورت محدود شــدن بــه خرید دیجیتالی، مجبور 

کامــل خواهنــد شــد. بــه خریــد بازی هــا بــا قیمــت 
نسخه استاندارد و دیجیتال PS۵ چه تفاوتی 

دارند؟
شــرکت ســونی در تاریــخ ۲۳ خــرداد مــاه ۱۳۹۹ از 
کنســول نســل نهم پلی استیشــن با ظاهری خاص 
کنســول پلــی استیشــن  کــرد.  و متفــاوت رونمایــی 
اســتاندارد  نســخه  دو  در  خــود  رقیــب  ماننــد   ۵
نســخه  کــه  شــده  عرضــه  بــازار  بــه  دیجیتــال  و 
ــت و  ــوری Blu-ray اس ــو ن ــد درای ــی آن فاق دیجیتال
قیمــت پایین تــری دارد. برخــالف نســل نهم ایکس 
کــس، نســخه اســتاندارد و نســخه دیجیتالــی پلی  با
استیشــن پنــج از نظــر ســخت افزاری هیــچ تفاوتــی 
ــد و تنهــا تفــاوت آن هــا در طراحــی ظاهــری و  ندارن
درایو نوری اســت. نســخه دیجیتالی پلی استیشن 
پنــج بــه لطــف حــذف درایو نــوری طراحــی یکپارچه 
و جذاب تــری دارد و وزن آن بــه شــکل چشــمگیری 

کــرده اســت. کاهــش پیــدا 
وزن نســخه اســتاندارد پلــی استیشــن پنــج حــدود 
کیلوگــرم و وزن نســخه دیجیتــال آن حــدود   ۴.۵
کیلوگــرم اســت همچنیــن ضخامــت نســخه   ۳.۹
کمتــر اســت. در  دیجیتــال حــدود ۱.۲ ســانتی متــر 
کــس، وزن و ارتفــاع  کنســول ایکس با مقایســه بــا 
پلــی استیشــن پنــج بیشــتر اســت امــا ضخامــت 
رقیــب  نســخه  از  بیشــتر  کــس  با کنســول ایکس 

اســت.
تفاوت قیمت پلی استیشن ۵ استاندارد و 

دیجیتال
پلــی  اســتاندارد  نســخه  بــرای  ســونی  شــرکت 
ــرای نســخه  استیشــن پنــج قیمــت ۴۹۹ دالری و ب
دیجیتالی قیمت ۳۹۹ دالری را در نظر گرفته است 

کنســول ها،  امــا بــه دلیــل موجــودی محدود ایــن 
افــراد ســودجو کنســول های پیــش خریــد شــده را بــا 
قیمــت باالتری در وبســایت های آمــازون و Ebay به 

فــروش می رســانند.
قیمــت  روی  مســتقیمی بر  تأثیــر  موضــوع  ایــن 
کشــور مــا  گیمینــگ در  کنســول های  نســل نهــم 
داشــته اســت. در هنــگام نگارش ایــن مطلــب، پلــی 
استیشــن پنج در کشــور ما قیمت مشــخصی ندارد 
امــا نســخه اســتاندارد آن بیــن ۳۹ تــا ۴۴ میلیــون 
 ۳۳ تــا   ۲۹ بیــن  آن  دیجیتــال  نســخه  و  تومــان 
میلیــون تومــان بــه فــروش می رســد. بــدون شــک 
پــس از افزایــش موجــودی نســل نهــم کنســول های 
قیمت هــا  میــالدی،  آینــده  ســال  در  گیمینــگ 
کــه  کاهــش خواهــد یافــت و پیش بینــی می شــود 
در صــورت ثبــات قیمــت دالر، در آینــده نــه چنــدان 
دور قیمت کنســول پلی استیشــن ۵ در کشــور ما به 

ــد. ــان برس ــون توم ــدود ۱۲ میلی ح
پلی استیشن بخریم؟

کنســول دیجیتــال و اســتاندارد پلی استیشــن پنــج 
نــوری اســت.  بــه درایــو  تنهــا تفاوتشــان مربــوط 
گــر عالقــه داریــد آرشــیوی از بازی هــا بــه صــورت  ا
کنیــد و یــا دانلــود بازی هــا آن هــم  دیســک تهیــه 
نیســت  مقــدور  شــما  بــرای  زیــاد  حجم هــای  بــا 
بــرای شــما مناســب اســت. امــا  نــوع اســتاندارد 
گــر می خواهیــد بازی هــا را بــه صــورت دیجیتالــی  ا
هــم  دانلــود  و  نظر اینترنــت  از  و  کــرده  خریــداری 
مشــکلی نداریــد، بهتــر اســت این نــوع دیجیتــال را 
کــه قیمت بســیار پایین تری  خریــداری نمائیــد چــرا 

نســبت بــه نســخه اســتاندارد دارد.
ــن  ــر توان ای کث ــتفاده از حدا ــر و اس ــه بهت ــرای تجرب ب
 ۴K کنســول بهتــر اســت از تلویزیــون و یــا مانیتــور
بــا نــرخ بــروز رســانی ۱۲۰ هرتــز اســتفاده نمائیــد و آن 
کــه می توانیــد تفــاوت را بیــش از پیــش  زمــان اســت 
از  کنیــد. در غیر ایــن صــورت بســیاری  احســاس 
قابلیت های ایــن کنســول را از دســت خواهیــد داد.

 XBOX بــا  کنســول  مقایســه این  در  همچنیــن 
گفتــه شــد، از نظــر  کــه در بــاال  series X همانطــور 
ســخت افــزاری مقــداری ضعیــف بــوده و حافظــه 
کاربران قــرار می دهد  داخلــی کمتری نیــز در اختیــار 
کــه هیــچ موقــع قــدرت  کــرده  امــا تجربــه ثابــت 
آن  برتــری  باعــث  کنســول ها  در  افــزاری  ســخت 
نشــده و تنها خدمات بهتر و ارائه بازی های بیشــتر 
کیفیت تــر توانســته نظــر بســیاری از کاربــران را به  و با
کنــد. پــس بایــد منتظــر مانــد و دیــد  خــود جلــب 
کــرد. کار خواهنــد  که ایــن دو شــرکت در آینــده چــه 

شــامل  شــده  معرفــی  گجت هــای  جدیدتریــن 
هوشــمند  دســتبند   ،Xbox بی ســیم  هدســت 
پــالر، شــارژر مغناطیســی بی ســیم Anker، زنــگ 
درب ویدئویــی هوشــمند Video Doorbell Pro2 و 

می شــود.   FX۳ ســونی  دوربیــن 
پیشــرفت تکنولوژی باعث شــده است شرکت های 
کــه بــه  کننــد  گجت هــای جدیــدی تولیــد  مختلــف 
کمــک شــایانی  کیفیــت زندگــی انســان ها  بهبــود 
می کننــد. در ادامــه بــه بررســی و معرفــی تعــدادی از 

گجت هــا می پردازیــم: جدیدتریــن 
Xbox هدست بی سیم

بــرای  مایکروســافت   Xbox ســیم  بــی  هدســت 
و   Xbox Series S کنســول های  بــا  گیمینــگ 
PC طراحــی شــده اســت، امــا بــا Xbox Series X
کامــل  گیمینــگ نیــز ســازگاری  هــا و لــپ تاپ هــای 
کاربــران می توانند ایــن هدســت را بــه صــورت  دارد. 
کننــد تــا هنــگام  گوشــی خــود متصــل  همزمــان بــه 
بازی کردن متوجه زنگ خوردن گوشــی هوشــمند 
کننــد  کــه بــازی را متوقــف  خــود شــوند و بدون ایــن 
ــه تمــاس دریافتــی خــود پاســخ دهنــد. هدســت  ب
بــر  گــرم وزن دارد و  بــی ســیم Xbox تقریبــًا ۱۳۲ 
گفته هــای ســازنده می توانــد تــا ۱۵ ســاعت  اســاس 
کنــد  کاربــر را همراهــی  بــدون نیــاز بــه شــارژ مجــدد 
البتــه پــس از پایان شــارژ نیــز کاربران می تواننــد با ۳۰ 
کــردن محصول، تا چهــار ســاعت از آن  دقیقــه شــارژ 
کننــد. قیمت ایــن هدســت بــی ســیم ۱۰۰  اســتفاده 

دالر ارزیابــی شــده اســت.
دستبند هوشمند پالر

صــورت  بــه   Polar Verity هوشــمند  دســتبند 
اســت  شــده  طراحــی  افــرادی  بــرای  اختصاصــی 
کــه قصــد دارنــد همیشــه بــر ضربــان قلــب خــود 

گــرد  کوچــک  نظــارت داشــته باشــند. این دســتگاه 
کــرد و روی  را می تــوان از بنــد مخصوصــش جــدا 
هــر قســمت از بــدن قــرار داد. افــراد می تواننــد آن را 
کافــی  کننــد؛ فقــط  بــه عینــک شــنای خــود متصــل 
کنــد  اســت سنســور دســتگاه، بــدن فــرد را لمــس 
کار خــود را بــه بهتریــن نحــو انجــام دهــد.  تــا بتوانــد 
دســتبند هوشــمند Polar Verity دارای حافظــه 
داخلــی ۱۶ مگابایتــی اســت و طبــق ادعــای شــرکت 
ســازنده می توانــد اطالعــات مربــوط بــه تمرینــات 
ذخیــره  خــود  در  ســاعت   ۶۰۰ تــا  را  فــرد  ورزشــی 
کند. ایــن دســتگاه بــا هــر بــار شــارژ تنهــا بــرای ۲۰ 
کــه بهتریــن  ســاعت روشــن می ماند. ایــن دســتبند 
انتخاب برای ورزشــکاران اســت با قیمت ۹۰ دالر در 

گرفتــه اســت. ــرار  ــراد ق ــار اف اختی
Anker شارژر مغناطیسی بی سیم

 Anker بی ســیم  مغناطیســی  شــارژر 
پرچــم داران  و  اپــل  گوشــی های  مخصــوص 
گوشــی های اندرویدی بســیار ســبک و قابــل حمــل 
ــول  ــل توجــه محص ــای قاب ــی از ویژگی ه اســت. یک
ذکــر شــده این اســت کــه مانــع افزایــش دمــای بیــش 
پدهــای  شــارژر  در ایــن  می شــود.  گوشــی  حــد  از 
کــه باعــث می شــود گوشــی در یک  نرمی وجــود دارد 
محــل بســیار نــرم قــرار بگیــرد و آســیب نبیند. شــارژر 
Anker دارای طراحــی بســیار زیبایــی اســت و یــک 
کــه نشــان  حلقــه LED روی آن تعبیــه شــده اســت 
اســت  شــدن  شــارژ  حــال  در  دســتگاه  می دهــد 
کامــل شــارژ شــده اســت. بعضــی  کــه بــه طــور  یا ایــن 
از مدل های این شــارژر قابلیت شــارژ چند دســتگاه 
بــه طــور همزمــان را دارد. قیمت ایــن شــارژر  چهــل 

دالر ارزیابــی شــده اســت.
 Video زنگ درب ویدئویی هوشمند

Doorbell Pro2

 Video Doorbell زنــگ درب ویدئویــی هوشــمند
کــه بــه  Pro2 یــک دســتگاه امنیتــی در منــزل اســت 
قابلیــت تشــخیص حرکــت ســه بعــدی مجهز شــده 
اســت. محصــول ذکــر شــده قــادر اســت یــک نمــای 
کاربــران  گســترش یافتــه از محیــط را بــه  میدانــی 
نشــان دهــد بنابرایــن افراد می توانند نمــای بیرونی 
گســترده  کنند. میدان دید  منزل خود را مشــاهده 
دوربین ایــن محصــول قادر اســت تصویــر همه بدن 
کیفیــت  کنــد.  کــه پشــت درب اســت را ثبــت  فــردی 
محصــول  توســط این  شــده  ضبــط  ویدئوهــای 
1۵۳۶p HD اســت و میکروفون هــای تعبیــه شــده 
در ایــن محصــول نیز بســیار با کیفیت هســتند. این 
زنــگ درب ویدئویــی هوشــمند دارای ســیم اســت، 
از باتری اســتفاده نمی کند و قیمت آن نیز ۲۵۰ دالر 

اســت.
FX۳ دوربین سونی

مــدل  جدیدتریــن   FX۳ ســونی  دوربیــن 
دوربین هــای ســری Cinema Line اســت و بــا توجــه 
کــه دارد قــادر  کننــده قــوی   بــه سیســتم خنــک 
کیفیــت ۴K را بــه صــورت بــی  اســت ویدئوهــای بــا 
کــه دوربیــن  کنــد. بــه نظــر می رســد  انتهــا ضبــط 
 A7S III مــدل  از  بازســازی  نوعــی   FX۳ ســونی 
کــه بــرای فیلمبــرداری هوایــی بــا پهبادهــای  اســت 
گزینــه مناســبی خواهــد بــود.  ســونی Airpeak نیــز 
از دیگــر ویژگی های ایــن دوربیــن می تــوان بــه لنــز 
۱۲ مگاپیکســلی داخلــی بــا لرزش گیــر خــودکار اشــاره 
کــرد کــه می توانــد فیلم هایــی بــا کیفیــت ۴K در نرخ 

ــد.  کن ــط  ــه را ضب ــر ثانی ــم ب ۱۲۰ فری
گیــر پنــج  محصــول ذکــر شــده از سیســتم لــرزش 
بــار  نخســتین  می کند، ایــن  اســتفاده  محــوره 
کــه شــاهد اســتفاده از چنیــن سیســتمی در  اســت 
هســتیم.   Cinema Line ســری  دوربین هــای 
قابــل شخصی ســازی این دوربیــن  دکمــه ضبــط 
در قســمت جلویــی آن قــرار دارد و صفحــه نمایــش 
گرفتــه  ــرار  ــز در بخــش پشــتی آن ق لمســی LCD نی
نمایشــگر  از ایــن  اســتفاده  بــا  کاربــران  اســت. 
کنتــرل فوکــوس  می تواننــد بــا ســرعت بیشــتری بــه 
خــودکار  فوکــوس  انتخــاب  بخــش  و  خــودکار 
کننــد. در قســمت راســت صفحــه  دسترســی پیــدا 
نمایــش در بخــش پشــتی نیــز شــاهد دکمه ایــزو 

و شــاتر هســتیم.  )ISO(
کلیدهــای دیگــر نیــز اســتفاده  در ایــن قســمت از 
را  آن هــا  می تواننــد  کاربــران  کــه  اســت  شــده 
 FX۳ کنند. قیمت دوربین ســونی شخصی ســازی 

ارزیابــی شــده اســت. تقریبــًا ۳۹۰۰ دالر 

معرفی جدیدترین گجت هامعرفی و امکانات پلی استیشن ۵
فناوریربخفناوریربخ

خانه تاریخی شیخ االسالم؛ خانه نساجی

روستای توریستی ده چشمه فارسان

خانه تاریخی شیخ االسالم به مساحت ۱۴۵۵ مترمربع از بناهای دوره صفویه، هدیه شاه عباس به دخترش »سرو قد خانوم« و دامادش »محقق سبزواری« از علمای 
بزرگ آن عصر است. بعدها شیخ االسالم که از علمای بزرگ زنجان در زمان قاجار بود در این محل سکنی گزید.

این خانه در زمان قاجار به مرکز قضاوت مدعی العموم و در زمان رضاشاه به شهرداری تبدیل شد.
مرمت این بنا در سال ۱۳۷۵ زیر نظر اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان انجام و در سال ۱۳۸۹ موزه نساجی در آن تأسیس شد. 

همچنین این موزه محل نگهداری و نمایش منسوجات و دست بافته های اصیل ایرانی مثل ترمه بافی، شعربافی، چادر شب بافی، عبابافی و مخمل بافی است.

روستای ده  چشمه از روستاهای تاریخی استان چهارمحال و بختیاری است و قدمت طوالنی دارد. از مهم  ترین آثار تاریخی این روستا می  توان به کتیبه سنگی و تاریخی 
پیر غار، سنگ قبله، شیرسنگی و قلعه خان اشاره کرد. کتیبه  ها و سنگ نوشته  های به جا مانده در این روستا به دورة قاجار مربوط است. در این ده، چشمه پر آبی 

وجود دارد که باعث سرسبزی این دهکده توریستی گردیده است.

عکس روز

گردشگری

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان درنظــردارد عملیــات اجرایــی بــه شــرح زیــر 
گــذار نمایــد. را ازطریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط وا

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: 
تا ساعت : 1۵:۰۰ روز شنبه به تاریخ 1۴۰۰/۰۴/۰۵

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: 
از ساعت ۰8:۰۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ 1۴۰۰/۰۴/۰۶

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.irشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8 - ۳۶۶8۰۰۳۰ - ۰۳1

)داخلی ۳۳۴(
نام روزنامه: سیمای شهر

تاریخ انتشار: 1۴۰۰/۰۳/2۰

گهی برگزاری مناقصه عمومی آ
نوبت اول 

مبلغ تضمین 
)ریال (

مبلغ برآورد )ریال(
 محل تامین

اعتبار
موضوع مناقصه

 شماره
مناقصه

1.127.۳89.۰۰۰ ۳۳.2۴۶.۳28.1۴۰ جاری
 انجام خدمات مشترکین

منطقه خمینی شهر
88 - 2 - ۴۰۰

۵7۶.۳۳۴.۰۰۰ 1۴.877.8۳۰.7۶۰ جاری

 بهره برداری و نگهداری
 از چاه ها، ایستگاه پمپاژ
 و خطوط انتقال منطقه

شهرضا

89 - 2 - ۴۰۰

991.1۰8.۰۰۰ 28.7۰۳.۶17.788 جاری
 عملیات مدیریت بهره
 برداری آب و خدمات

مشترکین منطقه سمیرم
91 - 2 - 9۴۰۰
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