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گرانــی هزینه هــا و افزایــش نــرخ  گفــت: باتوجــه بــه  مدیــر عامــل اتحادیــه مرغــداران گوشــتی 
ــودن  ــد. چندنرخــی ب غ را دارن جوجــه یکــروزه، مرغــداران درخواســت افزایــش قیمــت مــر
کــه علــی رغــم  غ بــا نــرخ مصــوب نشــان می دهــد  کاهــش عرضــه مــر غ در بــازار و  گوشــت مــر
غ توســط مرغــداران، امــا بــازار هنــوز ازلحــاظ قیمــت ُپــر التهــاب اســت. تولیــد بــه موقــع مــر

غ قــرار نیســت به ایــن آســانی در بــازار تمــام  اقتصــاد ۲۴ -گویــا ماجــرای افزایــش قیمــت مــر
شــود. عــدم تخصیــص بــه موقــع نهاده های دامــی و بازشــدن پــای دالالن به موضوع تهیه 
دان موردنیــاز مرغداری هــا، شــرایط را بــرای گرانی ایــن محصــول پروتیینی بیش از گذشــته 
کــم ســابقه ای را تجربــه  گذشــته تــا بــه امــروز شــرایط  غ از ســال  کــرده اســت. بــازار مــر فراهــم 
کمبــود البتــه بــا نــرخ مصــوب در  که ایــن محصــول بــا جهــش قیمتــی و  می کنــد، به طــوری 
کــه به طور  غ دارای وجــوه پیــدا و پنهانی اســت  بــازار مواجــه شــده اســت. معضــات بــازار مــر

مســتقیم و غیــر مســتقیم ســبد خانوار های ایرانــی را هــدف قــرار داده اســت.

مرغداران درخواست افزایش قیمت دارند!

غ قطعی است گرانی مجدد مر

لژیونر هندبال:

به دلیل مشکالت شخصی 
برای تیم ملی بازی نمی کنم

۶

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی مطرح کرد

یک سوم بازار لوازم خانگی 
کاال های قاچاق دراختیار 

مصرف برق، 
باالتر از تولید برق در اصفهان 

جزییات وام بازنشستگان 
تامین اجتماعی

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان:

استان اصفهان 
دارای ۷۰۰ طرح عمرانی 

نیمه تمام است

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: 

کرونا  در ابتدای موج پنجم 
هستیم
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معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه در تحریم، 
رکورد شکست

نگاهی به هنر مفهومی در ایران

۳

۵

اردشیرعسگری - شهردار نایین

شــهرداری ناییــن باســتناد مصوبــه 2-8 شــماره 78/۵/۶7۳ مــورخ99/12/2۳ شــورای محتــرم اسامی شــهرنایین 
درنظــردارد تعــداد2  قطعــه زمیــن بــا کاربری مســکونی به نشــانی محله چهل دختــران ابتدای بازاربعد ازفضای ســبز 
را  بــا مشــخصات جــدول و پــان تفکیکــی وکروکــی محــل کــه بــه پیوســت می باشــد را با قیمــت پایه کارشناســی ازطریق 

مزایــده عمومی بــه فروش برســاند. 
لــذا متقاضیــان محتــرم مــی تواننــد تــا پایــان وقــت اداری روز پنــج شــنبه 1۴۰۰/۰۴/۳1 بــا تکمیــل اســناد مزایده ومــدارک 
موردنیــاز بــه انضمــام یــک فقــره ضمانتنامــه بانکــی دارای اعتبــار ســه ماهــه و یــا فیــش واریــزی نقــدی )هــر قطعــه بــه 
گانــه( بــه حســاب ۰1۰۵8۵۰۶7۵۰۰۵ شــهرداری نــزد بانــک ملــی ناییــن بــه عنــوان ســپرده شــرکت در مزایده  صــورت جدا
کــت الــف ضمانتنامــه بانکــی و یــا فیــش واریــز نقــدی ســپرده  ک ومهــر شــده )در پا گانــه سربســته ال کــت جدا را دردو پا
کت ب برگ پیشــنهاد قیمت، فتوکپی شناســنامه، کارت ملی ودیگر اســناد مزایده( به دفتر حراســت شــهرداری  ودرپا

ناییــن تحویــل و رســید دریافــت دارنــد. 
شرایط مزایده:

کت پیشــنهادی قیمت به دبیرخانه شــهرداری  1( متقاضــی موظــف اســت ظــرف مــدت هفــت روز ازتاریخ بازگشــایی پا
مراجعــه واز نتیجــه مزایــده مطلــع و درصــورت برنــده شــدن ظــرف مــدت هفــت روز نســبت بــه واریــز بهــای زمیــن اقــدام 
نمایــد. عــدم واریــز درمهلــت تعییــن شــده انصراف درخرید تلقی شــده ودراین صورت ســپرده تودیعی متقاضی به نفع 

شــهرداری ضبــط و متقاضی هیچگونــه ادعایی نخواهد داشــت.
گهــی در روزنامــه و ســایر هزینه هــای مرتبــط بــا موضوع برعهــده برنده  2( کلیــه هزینه هــای نقــل وانتقــال ســند و چــاپ آ

مزایــده می باشــد و شــهرداری دررد یــا قبــول هریــک از پیشــنهادات مختار اســت.  
۳( قیمــت پیشــنهادی بایســتی بــه عــدد وحــروف نوشــته شــود ودرصــورت مبهــم بــودن مبلــغ پیشــنهادی، ناخوانــا 

ومخــدوش بــودن بــه درخواســت متقاضــی ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. 
۴( متقاضیــان خریــد درصــورت تمایــل به منظور کســب اطاعات بیشــتر از وضعیــت زمین می توانند بــه امورعمرانی و 

شهرســازی شهرداری مراجعه نمایند. 
۵( پیشــنهاددهنده بایــد تمــام اســناد مزایــده را بــدون تغییــر، حذف ویــا قراردادن شــرط، امضاء نمــوده وبه مزایــده گزار 

تسلیم نماید. 
کت )ب( ارایه نمایند وهمچنین  ۶( متقاضیان بایستی کپی شناسنامه و کارت ملی خود را ضمیمه درخواست در پا
گهی هــای تاســیس وآخریــن تغییــرات درمــورد دارنــدگان امضــا مجــاز پیشــنهاددهنده  کپــی آ اشــخاص حقوقــی بایــد 

کــد اقتصــادی نیــز ضمیمه نمایند.  بــرای اســناد مالــی و تعهــد آور و گواهــی 
گذاری با برنده مسترد نخواهد شد.  7( سپرده نفرات دوم و سوم شرکت کنندگان درمزایده تا تنظیم قرارداد وا

کت هــای پیشــنهادی قیمــت داده شــده راس ســاعت 1۴ روز پنجشــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰۴/۳1 درمحــل شــهرداری  8( پا
ناییــن بــا حضــور اعضــای کمیســیون معامــات بــاز خواهــد شــد و حضــور متقاضــی در جلســه آزاد مــی باشــد. 

کارمنــدان دولــت را بنماینــد و باتوجــه بــه مفادقوانیــن یادشــده  کننــدگان بایــد رعایــت قانــون منــع مداخلــه  9( شــرکت 
مشــمولین این قانــون حــق شــرکت درمزایــده را ندارنــد.  

11۵98۴2 / م الف

نوبت اول 
گهی مزایده فروش زمین تجدید آ

نگین فالت مرکزی ایران، قربانی توسعه صنعت:۴

اصفهان بر لبه پرتگاه فرونشست
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گفــت:  گوشــتی  مدیــر عامــل اتحادیــه مرغــداران 
گرانــی هزینه هــا و افزایــش نــرخ جوجــه  باتوجــه بــه 
قیمــت  افزایــش  درخواســت  مرغــداران  یکــروزه، 
غ در  گوشــت مــر غ را دارنــد. چندنرخــی بــودن  مــر
غ بــا نــرخ مصــوب نشــان  کاهــش عرضــه مــر بــازار و 
غ توســط  کــه علــی رغــم تولیــد بــه موقع مر می دهــد 
مرغــداران، امــا بــازار هنــوز ازلحــاظ قیمــت ُپر التهاب 

ــت. اس
غ  اقتصــاد ۲۴ -گویــا ماجــرای افزایــش قیمــت مــر
قــرار نیســت به ایــن آســانی در بــازار تمــام شــود. عدم 
ــدن  ــی و بازش ــای دام ــع نهاده ه ــه موق ــص ب تخصی
موردنیــاز  دان  تهیــه  موضــوع  بــه  دالالن  پــای 
ــول  ــن محص گرانی ای ــرای  ــرایط را ب ــا، ش مرغداری ه

ــت. ــرده اس ک ــم  ــته فراه گذش ــش از  ــی بی پروتیین
کــم  گذشــته تــا بــه امــروز شــرایط  غ از ســال  بــازار مــر
که ایــن  به طــوری  می کنــد،  تجربــه  را  ســابقه ای 
کمبــود البتــه بــا نــرخ  محصــول بــا جهــش قیمتــی و 

مصــوب در بــازار مواجــه شــده اســت.
غ دارای وجــوه پیــدا و پنهانــی  معضــات بــازار مــر
کــه به طــور مســتقیم و غیــر مســتقیم ســبد  اســت 

اســت. قــرار داده  را هــدف  خانوار های ایرانــی 
غ نیست مشکلی در تولید و توزیع مر

عامــل  مدیــر  سروســتانی  کمالــی  محمدعلــی 
گفــت: در ســه مــاه  گوشــتی  اتحادیــه مرغــداران 
کنــون هر مــاه ۱۱۴ میلیــون جوجــه ریزی  گذشــته تــا 
گرفتــه اســت. نگهــداری و تامیــن نهــاده  انجــام 
ــر می باشــد. در ایــن بخــش ۴۵ روز زمــان و هزینــه ب
ــت  گوش ــن  ــزار ت ــد ۱۲۰ ه ــاه بای ــر م ــه داد: ه وی ادام
گر ایــن  کشــور تزریــق شــود. ا غ بــه بــازار سراســر  مــر
زنجیــره بــه خوبــی مدیریــت شــود قاعدتــا نبایــد 

مشــکلی در تولیــد و توزیــع آن بــه وجــود بیایــد.
غ  کیــد بر اینکــه تولیــد مــر کمالــی سروســتانی بــا تا
بیشــتر از تقاضــا نیســت،گفت: تمــام تــاش بر ایــن 
کــه تقاضــای بــازار تحــت هــر شــرایطی تامیــن  اســت 
غ نیــز در تــاش بــرای  کننــدگان مــر شــود و  تولیــد 

حفــظ ســقف تولیــد می باشــند.
گوشــتی بااشــاره  مدیرعامــل اتحادیــه مرغــداران 
هیــچ  کنــون  تا کشــور  در  تولیــد  بخــش  به اینکــه 
توقفــی نداشــته اســت،گفت: ایراد هایی در نظــام 
که ایــن موضــوع بــه تولیــد  غ وجــود دارد  توزیــع مــر
غ  کــه از ورود مــر کننــده هیــچ ارتباطــی نــدارد. چــرا 
بــه کشــتارگاه تــا زمانــی کــه به دســت مصــرف کننده 

در عرضه ایجــاد می شــود. اختــال  می رســد 
غ  کیــد داشــت: چندنرخــی بــودن گوشــت مــر وی تا
غ بــا نرخ مصوب نشــان  در بــازار و کاهــش عرضــه مــر
غ توســط  کــه علــی رغــم تولیــد بــه موقع مر می دهــد 
مرغــداران، امــا بــازار هنــوز ازلحــاظ قیمــت پرالتهــاب 

است.
بــودن  چندنرخــی  صنفــی؛  فعــال  گفته ایــن  بــه 

بــرای مصــرف  را  بــازار وضعیــت  غ در  مــر گوشــت 
کــرده اســت. عرضــه هرکیلــو  کننــده بســیار ســخت 
غ از ۲۹ هــزار تــا ۳۵ هــزار تومــان بــه جــای قیمــت  مــر
قیمتــی  تنــش  تومــان(  و ۹۰۰  هــزار   ۲۴( مصــوب 
کاهــش  باعــث  موضــوع  که ایــن  کــرده  را ایجــاد 
مصرف ایــن محصــول پروتئینــی و ایجــاد صف هــای 

غ دولتــی شــده اســت. کاذب بــرای خریــد مــر
 = بــازار  در  گــذاری  قیمــت  داشــت:  تصریــح  وی 
انصــاف  بــه  بســتگی  نظــارت،  عــدم  ســایه  زیــر 
فروشــندگان و اســتقرار  واحــد صنفــی در مناطــق 

دارد. شــهر  مختلــف 
گوشــتی ادامــه داد:  مدیرعامــل اتحادیــه مرغــداران 
کشــتار شــده  کــه بــه طــور  غ هایــی  بخشــی از مر
کشــتار بــه تهــران وارد و ســپس  و یــا زنــده جهــت 
توزیــع می شــود در شــبکه توزیــع بــا قیمــت مصــوب 
شــد:  یــادآور  سروســتانی  کمالــی  نمی گیــرد.  قــرار 
ــرکت  ــوی ش ــه دار ازس ــای نطف غ ه ــم مر واردات تخ
پشــتیبانی صرفــا جهــت تامیــن ذخایــر اســتراتژیک 
غ هــا بــه  که ایــن تخــم مر اســت. بــه  ایــن معنــی 
می شــود  داده  تحویــل  کــه  تولیــدی  واحــد  هــر 
غ های تولیدی را به شــرکت  درنهایــت موظفنــد، مر
پشــتیبانی تحویــل تــا بــه عنــوان ذخایــر نگهــداری 
ــده  ــازار نش ــا وارد ب غ ه ــت این مر گوش ــوز  ــود و هن ش

اســت.
غ با قیمت مصوب را از دولت  علت کمبود مر

بپرسید
کــه  به ایــن ســوال  پاســخ  فعــال صنفــی در  ایــن 
غ باتوجــه بــه شــرایط  علــت گرانــی و گاهــا کمبــود مــر
گفــت: براســاس اعــداد و  مطلــوب تولیــد چیســت؟ 
غ باشــد.  ارقــام نبایــد کمبــودی در تولید گوشــت مر
غ  کمبــود مرغــی در تهــران نیســت. شــاید مــر هیــچ 
کــم و مشــکل اصلــی  بــا قیمــت مصــوب در بــازار 
بــازار توزیع ایــن محصــول پروتیینــی شــده اســت 
امــا علت ایــن موضــوع بــه شــبکه توزیــع برمی گــردد 
و دولــت بایــد پاســخگوی نظــارت بر ایــن شــبکه 

باشــد.

غ  در تهــران  وی ادامــه داد: نیــاز مصــرف گوشــت مــر
حــدود ۱۱۰۰ تــا ۱۲۰۰ تــن در  روز اســت. درحــال حاضــر 
حــدود ۱۵ درصــد از حجم ایــن محصــول جهــت 
بــرای شــبکه توزیــع  قطعه بنــدی و بســته بندی 
فروشــگاه ها و هایپر هــا بــا  قیمــت مصــوب ســازمان 

حمایــت اختصــاص داده  می شــود.
کیــد  تا گوشــتی  مرغــداران  اتحادیــه  مدیرعامــل 
غ هــا بــا قیمــت مصــوب  داشــت: ۴۰ درصــد از ایــن مر
وارد تهــران می شــود، امــا عمــا وارد شــبکه توزیــع 
نمی گــردد و بــا قیمــت باالتــر از نــرخ مصــوب بــه  
کــه اشــاره شــد تولیــد  فــروش می رســد. همانطــور 
توزیــع  و تصرفــی در شــبکه  کننــده هیــچ دخــل 
از  برخــی  بــه  موضــوع  ندارد. ایــن  غ  مــر گوشــت 
سیاســت های دولــت جهــت تامیــن بخش هــای 

بــاز می گــردد. مختلــف 
بر اینکــه مرغدار هــا  کیــد  تا بــا  کمالــی سروســتانی 
قیمــت  دارند،گفــت:  ریــزی  بــه جوجــه  اشــتیاق 
ــرخ مصــوب بســیار باالســت.  ــه ن جوجــه نســبت ب
غ مــادر موظــف هســتند  واحد هــای تولیــدی مــر
بــه مرغدار هــا  تومــان  بــا قیمــت ۴۵۰۰  را  جوجــه 
بدهنــد، امــا متاســفانه این قیمــت تــا دو برابــر نــرخ 

فــروش می رســد. بــه  مصــوب 
کــه بــا  وی تصریــح داشــت: این نشــان می دهــد 
توجــه بــه شــرایط ســخت و گرانی ها هنوز مرغــداران 

ــد. ــرای جوجه ریــزی دارن گوشــتی اشــتیاق ب
غ  ایــن فعــال صنفــی ادامــه داد: قیمــت مصــوب مــر
در اردیبهشــت مــاه تعییــن و ابــاغ شــد. پــس از 
کنجاله ســویا به طور  گذشــت ۲۰ روز  قیمت ذرت و 
کمالی  کرد.  رسمی کیلویی ۲۰۰ تومان افزایش پیدا 
گرانــی قیمــت حامل هــای  سروســتانی بااشــاره بــه 
انــرژی، حمــل و نقــل، دریافــت گواهی هــا و مجوز هــا 
از دامپزشــکی و ســایر هزینه هــای ســربار و از همــه 
بــرای  نــرخ جوجــه یکروزه،گفــت: دولــت  مهمتــر 
غ ســختگیرانه عمــل می کند.  گرانــی مجــدد نــرخ مر
غ قطعــی  امــا بــا چانــه زنی هــا افزایــش قیمــت مــر

خواهــد بــود.

مرغداران درخواست افزایش قیمت دارند!

غ قطعی است  گرانی مجدد مر

گزارشربخ

هدف گذاری ایــن  از  ســنگان  فــوالد  مدیرعامــل 
نویــن  فناوری هــای  از  اســتفاده  بــرای  شــرکت 
درجهــت پایــداری تولیــد و ارتقــای کیفــی محصول، 
کل منابــع، اجــرای طرح هــای توســعه و  بهــره وری 
متوازن ســازی ظرفیت هــا، توســعه بومی ســازی و 
فنــاوری در ســال ۱۴۰۰ خبــر داد. علــی امرایــی اظهــار 
گندله ســازی این شــرکت ۵  کــرد: ظرفیــت واحــد 
ــازی  گندله س ــد  ــت و واح ــال اس ــن در س ــون ت میلی
ــه آمادگــی الزم را دارد.  گندل بــرای تولید ایــن مقــدار 
بنابرابــن باتوجــه بــه امکانــات و زیرســاخت های 
کنســانتره تــا ســقف ۲.۵  موجــود جهــت تامیــن 
تامیــن  امــکان  و  شــرکت  در ایــن  تــن  میلیــون 
کنســانتره از ســایر منابــع موجــود، برنامــه و  بقیــه 
ــه در ســال ۱۴۰۰ بیشــتر از  گندل هدف گــذاری تولیــد 

گذشــته درنظرگرفتــه شــده اســت. ســال 
درزمینــه  شــرکت  عملکــرد  درخصــوص  وی 
گذشــته  ســودآوری افزود: این شــرکت تا پایان ســال 
و باتوجــه بــه میــزان فــروش محصــول تولیــدی، 
کــه  بــوده  ســود  درصــدی   ۲۵۵ افزایــش  شــاهد 
باتوجــه بــه درنظرگرفتــن ظرفیت هــای موجــود و 
کنســانتره در داخــل شــرکت،  همچنیــن تامیــن 
کنسانتره ســازی  کارخانــه  راه انــدازی  باتوجــه  بــه 
و  ک  اســتها هزینه هــای  کاهــش  همچنیــن  و 
ــد  ــش تولی ــاهد افزای ــااهلل ش ــل و...، ان ش حمل ونق

گندلــه و متعاقبــا ســود ســالیانه خواهیــم بــود.
گزارش ایســنا، مدیرعامل فوالد ســنگان بااشــاره  به 

بــه اهمیــت ســاخت داخل بــه اقدامات این شــرکت 
گفــت: در ســال  کــرد و  درزمینــه بومی ســازی اشــاره 
ــه  ــده درزمین ــام ش ــای انج ــا برنامه ریزی ه ــاری ب ج
اجــرای آن، شــاهد  مهندســی ســاخت داخــل و 
رونــد روبه رشــد بومی ســازی قطعــات و در آینــده ای 
ــه توانمنــدی داخلــی،  ــا اعتمــاد بیشــتر ب نزدیــک ب

شــاهد قطــع وابســتگی خواهیــم بــود.
در  شــرکت  عملکرد ایــن  درخصــوص  امرایــی 
گفــت: پــروژه احــداث و  حــوزه توســعه و تکنولــوژی 
کنســانتره به عنوان عظیم ترین  کارخانه  راه انــدازی 
کشــور بــه ظرفیــت  کنسانتره ســازی در شــرق  پــروژه 
کــه بــه دســت متخصصــان داخلــی  ۵ میلیــون تــن 
کارشناســان خارجــی و همچنیــن  و بــدون حضــور 
تکمیــل و اجــرای طرح هــای توســعه ای و زیربنایــی 
گذشــته نویدبخــش  پــروژه در ســال  از ۲۰  بیــش 
ــاز و  ــاختی موردنی ــای زیرس ــد پروژه ه ــد روبه رش رون

اساســی در ایــن شــرکت اســت.
کــرد: التــزام و پایبنــدی فــوالد ســنگان  وی تصریــح 
در صیانــت و حفاظــت از محیط زیســت، دریافــت 
بــه  را  محیط زیســت  از  حفاظــت  ســپاس  لــوح 
همــراه داشــته و ایــن امــر نشــان از فرهنــگ صنعتــی 
نهادینه شــده در تمام ارکان این شــرکت اســت و این 
رونــد در ســال جــاری نیــز بــا شــدت پیگیــری و اقدام 

خواهــد شــد.
مدیرعامــل فوالد ســنگان دربــاره برنامه هــای فوالد 
ــان در  کارکن ــدی  ــای توانمن ــور ارتق ــنگان به منظ س
ــرد: مهندســی فرایندهــای  ک ــد، اضافــه  ســال جدی

آمــوزش به منظــور اســتقرار ایزو ۱۰۰۱۵، برنامه ریــزی 
کارکنــان، اســتقرار نظــام مدیریــت منابــع  آمــوزش 
مدیریــت  اســتاندارد ۳۴۰۰۰،  بــر  مبتنــی  انســانی 
ارتقــای  دســتورالعمل  تدویــن  و  شــغلی  ارتقــای 
ــات،  ــر شایســتگی فــردی(، انتصاب افقــی )مبتنــی ب
تدویــن پروفایــل شایســتگی و تدویــن و اجــرای 
دستورالعمل مدیریت استعداد و جانشین پروری، 
چرخــش  و  جابه جایــی  برنامه ریــزی  مدیریــت 
عملکــرد  مدیریــت  نظــام  پیاده ســازی  شــغلی، 
ارتقــای  کارکنــان،  شایســتگی های  توســعه  و 
مهارت هــای رهبــری ســطوح مدیریتــی و فراخــوان 
ــه برنامه هــای  اســتفاده از اســتادان داخلــی ازجمل
ســرمایه های  توســعه  حــوزه  در  ســنگان  فــوالد 

انســانی اســت.
ارتقــای  توســعه  مرکــز  امرایی ایجــاد  گفتــه  بــه 
شهرســتان  ســطح  در  روان  و  جســم  ســامت 
کوویــد  خــواف و طــرح خانــه بــه خانــه غربالگــری 
که ایــن  ۱۹ در ســال ۱۴۰۰ ازجملــه اقداماتــی اســت 
بــه ســامتی جســم و  شــرکت درراســتای توجــه 
کارکنــان و خانواده هــای محترم ایشــان انجــام  روان 
داده اســت. همچنیــن درخصــوص اقدامــات فوالد 
ســنگان در عمــل بــه مســئولیت های اجتماعــی، 
همــواره  برنامه محــوری  بــه  شــرکت  التزام ایــن 
از  بتــوان  تــا  بــوده  شــرکت  اولویت های ایــن  جــزو 
کــه خداونــد به ایــن منطقــه ارزانی داشــته،  نعماتــی 
ــه  ــوازن منطق ــه و مت ــعه همه جانب ــتای توس درراس

ــم. بهــره ببری

اجرای طرح های توسعه، بومی سازی و فناوری 
در فوالد سنگان در سال ۱۴۰۰

خبرربخ

خبرربخ

ســامانه  بــه  بایــد  ثبت نــام  بــرای  بازنشســتگان 
کننــد  پرداخــت وام مســتمری بگیــران مراجعــه 
کــه توســط کانون هــای بازنشســتگی فعــال شــده و 

نیــازی بــه مراجعــه حضــوری نیســت.
ثبت نــام وام قــرض الحســنه مســتمری بگیــران 
ســازمان تامین اجتماعــی از شــنبه )1۴۰۰/۰۴/12( 

ــه صــورت غیرحضــوری آغــاز می شــود. ب
کــه دســتورالعمل  کــی از ایــن اســت  پیگیری هــا حا
تخصیــص وام ازســوی مدیرعامل بانک رفــاه داده 
شــده و شــروع ثبت نــام منتظــر دســتور مدیرعامــل 

ســازمان تامیــن اجتماعی اســت.
ثبت نــام  بــرای  بازنشســتگان  اعالم هــا،  بنابــر 
بایــد بــه ســامانه پرداخــت وام مســتمری بگیــران 
کانون های بازنشستگی  مراجعه کنند که توســط 
فعــال شــده و نیــازی بــه مراجعه حضوری نیســت.
کانــون بازنشســتگان  درخصــوص نحــوه ثبت نــام 

خــود  اعضــای  وام  ثبت نــام  بــرای  تهــران  شــهر 
و  کــرده  معرفــی  را   vaam.kabta.ir ســامانه 
متقاضیــان برای نام نویســی باید اطالعات خــود را 
کننــد. اما ایــن ســامانه درحال  در ایــن ســامانه وارد 
حاضــر فعــال نیســت و قــرار اســت بــه زودی فعــال 

شــود.
کســانی در اولویــت دریافــت وام هســتند.  امــا چــه 
ــرای دریافــت وام هفــت میلیونــی بازنشســتگان  ب
کنــون وامی دریافت  کــه تا اولویــت با کســانی اســت 
کــه وام  نکرده انــد و آن دســته از مســتمری بگیرانی 
دریافــت کــرده و درحــال پرداخت اقســاط هســتند 
نمی تواننــد تقاضــای مجــدد دریافــت وام داشــته 
باشــند. همچنین بیمــاران خــاص و صعب العالج 
کــه فرزنــدان آنهــا درشــرف  و همچنیــن افــرادی 
ــال جابه جایــی مســکن  ــا درح ــتند و ی ازدواج هس
جهــت اجاره نشــینی باارایــه مدرک معتبر اســت در 

اولویــت پرداخــت قــرار دارنــد.

گرانی بلیط  ذیبخــش گفــت: درصورتــی که تخلــف 
شــود،  تکــرار  هواپیمایــی  شــرکت های  ازســوی 
لغــو  بــه  نســبت  کشــوری  هواپیمایــی  ســازمان 
ــه  ــرد. ب ک ــد  ــدام خواه ــور اق ــرکت های مذک ــرواز ش پ
گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، محمدحســن 
ذیبخش سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری 
بــا حضــور تلفنــی در پخــش زنده شــبکه خبر ســیما 
کــرد: در آبــان ماه ســال گذشــته شــرکت های  اظهــار 
کشــوری  هواپیمایــی  ســازمان  بــه  هواپیمایــی 
هواپیمــا  بلیط هــای  نــرخ  افزایــش  درخواســت 
افزایــش 1۰  بــا  ســازمان  نهایتا ایــن  کــه  دادنــد  را 
کــرد. وی افــزود: پــس از  درصــدی نرخ هــا موافقــت 
کنــون، هیــچ افزایــش  آن مصوبــه افزایــش قیمــت تا
کشــوری  قیمتــی از ســوی ســازمان هواپیمایــی 
بــه شــرکت های هواپیمایــی ابــاغ نشــده اســت 
و شــرکت ها بایــد براســاس همــان مصوبــه ســال 
کننــد. ســخنگوی  گذشــته اقــدام بــه فــروش بلیــط 
امــا  کــرد:  بیــان  کشــوری  هواپیمایــی  ســازمان 
متاســفانه برخی از این شــرکت ها بدون هماهنگی 
ــا ۳۰  و دریافــت اباغیــه جدیــد اقــدام بــه افزایــش ت
بــا  کردنــد و  نــرخ بلیط هــای هواپیمــا  درصــدی 
قیمت هــای جدیــد و خــارج از نرخنامــه بلیط های 
خــود را فروختنــد. ذیبخش ادامه داد: مســلما این 
ــی  ــازمان هواپیمای ــورد س ــورد برخ ــریعا م ــدام س اق
گرفــت و ایــن اقــدام ازنظــر ســازمان  کشــوری قــرار 
و تعزیــرات حکومتــی بــه عنــوان جــرم شــناخته 
اباغیــه  همچنین ایــن  کــرد:  تصریــح  وی  شــد. 
کشــوری مطــرح  هــم ازســوی ســازمان هواپیمایــی 
کــه خواســتار افزایــش قیمــت  کــه هــر شــرکتی  شــد 

بلیــط هواپیمــا اســت ابتــدا باید ایــن درخواســت 
کنــد  کشــوری اعــام  را بــه ســازمان هواپیمایــی 
کــه در صــورت موافقــت ســازمان، اجــازه افزایــش 
دیگــری  راه  هیــچ  و  می شــود  داده  قیمت هــا 
هواپیمایــی  ســازمان  ســخنگوی  نــدارد.  وجــود 
کــرد: بــا دســتور محمــد اســامی وزیر  کشــوری ابــراز 
کشــوری  راه و شهرســازی بــه ســازمان هواپیمایــی 
و ایــن ســازمان بــه تمــام شــرکت های هواپیمایــی، 
کــه درابتدا ایــن شــرکت ها مبالــغ  قــرار برایــن شــد 
را بــه مصوبه هــای اخیــر خــود بازگرداننــد و تمــام 
اضافــه  مســافران  از  مــدت  در ایــن  کــه  مبالغــی 
ــه آنهــا بازگرداننــد. ذیبخــش  اخــذ شــده اســت را ب
کــه  کــرد: تمــام شــکایت های مردمی هــم  مطــرح 
کشــوری شــده بــود، بــه  بــه ســازمان هواپیمایــی 
کــز قضایــی بــه ویژه ســازمان تعزیــرات حکومتی  مرا
شــرکت های  بــا  مراجــع  تا ایــن  شــد  داده  ارجــاع 
کــرد: لیســت  کننــد. وی عنــوان  متخلــف برخــورد 
دســت  در  را  متخلــف  شــرکت های  تمــام  مالــی 
کــه مبالــغ اضافــه دقیقــا بــه حســاب های  داریــم 
گردانــده شــود و درایــن زمینــه نیــز  ــاز  شــهروندان ب
تعزیــرات حکومتــی نهایــت همــکاری را بــا ســازمان 
کشــوری دارد. ســخنگوی ســازمان  هواپیمایــی 
کــرد: درصورتی که این  هواپیمایــی کشــوری اظهــار 
نــوع تخلــف ازســوی شــرکت های هواپیمایــی تکرار 
کشــوری نســبت بــه  شــود، ســازمان هواپیمایــی 
کــرد.  لغــو پــرواز شــرکت های مذکــور اقــدام خواهــد 
بــا  کــرد: شــهروندان می تواننــد  بیــان  ذیبخــش 
مراجعــه بــه ســایت ســازمان هواپیمایی کشــوری و 
انتخــاب گزینه شــکایات مردمی نســبت بــه هرگونه 

کننــد. ــر آنهــا انجــام شــده اقــدام  کــه ب تخلفــی 

جزییات وام بازنشستگان تامین اجتماعی 

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد؛ 

لغو پرواز ها درصورت مشاهده گرانی بلیط

خبر خبر

گفــت: مســتاجران بایــد  وزیــر راه و شهرســازی 
طبــق ضوابطی کــه وجود دارد بایــد در واحدهای 
کن باشــند و هیچ شــورای حل اختافی  خود ســا

نمی توانــد حکــم تخلیــه بدهــد.
محمــد  شهرســازی،  و  راه  وزارت  گــزارش  بــه 
دســتگاه  ورود ۱۶۹  مراســم  اسامی درحاشــیه 
نــاوگان ریلــی تولیــد داخــل بــه شــبکه ریلی کشــور 
کــردن  و همچنیــن امضــای تفاهم نامــه برقــی 
ــو  گفت وگ ــار، در  گرمس ــران -  ــه ای ته ــار حوم قط
کــرد: سال هاســت موضــوع  بــا خبرنــگاران اعــام 
کــه  بــوده  آهــن در دســتورکار  راه  کــردن  برقــی 
گذشــته  قــرارداد در ســنوات  باوجــود امضــای 
کــه دالیــل  عمــا هیــچ اتفــاق عملیاتــی رخ نــداد 

گونــی داشــته اســت. گونا
وزیــر راه و شهرســازی دربیــان برخــی از دالیــل 
گفــت: مهمتریــن دلیــل  برقــی نشــدن راه آهــن، 
بــر  کیــد  تا و  اســتفاده  آهــن  راه  نشــدن  برقــی 
کشــور، فاینانــس و شــرکت خارجــی بــوده  حضــور 

اســت.
تاش هــای  دوازدهــم  دولــت  کابینــه  عضــو 
ــرای  کــردن قطــار ب ــر برقــی  دولــت دوازدهــم را ب
ــاوگان  امســال و در برنامــه ورود ۱۶۹ دســتگاه ن
کشــور و  ریلــی تولیــد داخــل بــه شــبکه ریلــی 
ــران  ــار ته ــردن قط ک ــی  ــه برق ــای تفاهم نام امض
گرمســار محقــق دانســت و افــزود: امیدواریــم   -
کــردن قطــار حومــه ای تهــران  موضــوع برقــی 
گرمســار بــه دیگــر خطــوط نیــز تســری یابــد و   -

کــردن قطارهــای  کار عمــا بتوانیــم برقــی  با ایــن 
کــه رفــت و آمــد حومــه بــه تهــران و  حومــه ای را 
بالعکــس را تســریع و تســهیل می کننــد، ســرعت 

ببخشــیم.
برقــی  قطــار  تــا  کــرد  امیــدواری  اســامی اظهار 
کــرات بــرای انجــام آن  کــه مذا تهــران - مشــهد 
و  عملیاتــی  زودی  بــه  اســت  بررســی  درحــال 

شــود. اجرایــی 
به هیچ عنوان حکم تخلیه برای مستاجران 

صادر نمی شود
وزیــر راه و شهرســازی بااشــاره به اینکــه ضمانــت 
اجرایــی تمامی مصوبــات مســکنی ســتاد ملــی 
ــت و  ــاف اس ــل اخت ــورای ح ــا ش کرون ــا  ــه ب مقابل
بــه هیــچ عنــوان حکــم تخلیــه بــرای مســتاجران 
صــادر نمی شــود، افزود: ایــن موضــوع هــم امــروز 
کرونــا بحــث شــد و بــه  ــا  در ســتاد ملــی مقابلــه ب

زودی نتایــج آن اعــام می شــود.
ک  امــا مشــاوران  و  تمامی مالــکان  اســامی از 
خــود،  ســامت  بــرای  تــا  کــرد  درخواســت 
مســتاجران و مــردم جامعــه از فشــار آوردن بــرای 

کننــد. پرهیــز  جابــه جایــی مســتاجران 
تقاضــا  ک  امــا آژانس هــای  از  داد:  ادامــه  وی 
می شــود در ایــن بخــش همــکاری الزم را داشــته 
شــود  کمتــر  کشــی  اســباب  میــزان  تــا  باشــند 
کشــی خــود  اســباب  و  کــه جابــه جایــی  چــرا 
کرونــا محســوب  گســترش ویــروس  عاملــی بــرای 

می شــود.

کنــون حــدود ۲ میلیــارد دالر  گفــت: هــم ا غزنــوی 
کشــور  از ۶ میلیــارد دالر ارزش بــازار لــوازم خانگــی 
کاال هــای قاچــاق قــرار دارد. حمیدرضــا  دراختیــار 
غزنــوی ســخنگوی انجمــن تولیدکننــدگان لــوازم 
شــبکه  گــوی ۱۸:۳۰  و  گفــت  برنامــه  در  خانگــی 
ــوازم  ــده ل کنن ــد  ــروز ۱۵۰۰ تولی ــرد: ام ک ــح  ــر تصری خب
کســب قســمت بیشــتری  کشــور، بــرای  خانگــی در 
ــازار درحــال رقابــت  گنجایــش ۶ میلیــارد دالری ب از 
هســتند و بــرای ادامــه فعالیت بــه بازار مناســب نیاز 
ــازار داخلــی دراختیــار  دارنــد، امــا بخــش زیــادی از ب

کاال هــای خارجــی اســت.
او ادامــه داد: درواقــع ۲ میلیــارد دالر از این ۶ میلیارد 
کــه باوجــود  کاال هــای قاچــاق اســت  دالر دراختیــار 
ــوازم خانگــی، امــا شــاهد ورود  ممنوعیــت واردات ل
حجــم باالیــی از کاال هــا به صورت قاچاق هســتیم.
ســخنگوی انجمــن تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی 
لــوازم  تولیــد  درصــدی   ۷۸ رشــد  تاییــد  ضمــن 
گفــت: بعــد از یــک وقفــه دو تــا ســه ماهــه  خانگــی، 
کنندگان  کننــدگان خارجــی، تولیــد  از خــروج تولیــد 
ــد و  کنن ــر  ــان را پ ــی آن ــای خال ــتند ج ــی توانس داخل
بــازار کشــور را دراختیــار بگیرند. او بااشــاره به قاچاق 
ســازمان یافتــه و غیرســازمان یافتــه افــزود: معلــوم 
کــه جلــوی  کار اســت  کــه چــه دســتی در  نیســت 

گرفتــه نمی شــود. کاالی خارجــی  قاچــاق 
این مقام مســئول گفــت: مــردم ۸۰ درصد نیاز خود 

را از لوازم خانگی تولید داخل اســتفاده می کنند.
ــر  ــم، بیــش از دو براب ــرد: در روز هــای تحری ک او بیــان 
کشــور تولید شــده  قبل از تحریم ها لوازم خانگی در 

اســت.
گفــت: از ســال ۹۷ ثبــت ســفارش بــرای  غزنــوی 
کشــور ممنوع شــد درحالی  واردات لوازم خانگی به 
ــر از یــک  کانتین ــه شــاهد هســتیم ترخیــص ۴۲۸  ک
برنــد معــروف لــوازم خانگــی بامانــع اعــام شــده 
گمــرک  اســت و بیــن بانــک مرکــزی، وزارت صمــت و 

ــت. ــده اس ــق ش ــا تواف کاال ه ــن  ــرای ترخیص ای ب
ســخنگوی انجمــن تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی 
ورود  بــا  برخــورد  بــرای  قضائیــه  قــوه  مســاعدت 
کانتینــر  کشــور و ترخیــص صد هــا  کاال بــه  قاچــاق 

لــوازم خانگــی خارجــی را خواســتار شــد.
ورود صد ها کانتینر لوازم خانگی ممنوعه به 

گمرک
درادامــه برنامــه مهــراد جمــال ارونقــی معــاون فنــی 
کانتینــر لــوازم  کنــون ۴۲۸  کــرد: تا گمــرک تصریــح 
ــد  ــی تمدی ــهید رجای ــرک ش گم ــی در  ــی آلمان خانگ
ثبــت ســفارش شــده، مراحــل مربــوط بــه وزارت 
کــد منشــا ارز را از بانــک  کــرده و تاییــد  صمــت را طــی 

کــرده اســت. مرکــزی دریافــت 
فــراوان،  مکاتبــات  از  پــس  نهایتــا  داد:  ادامــه  او 
کاال را صــادر  وزارت صمــت تاییــد دســتور ترخیــص 
کــرده  و بانــک مرکــزی هــم منشــا ارز آن را تاییــد 
گزیر به  اســت و مــا هــم به عنــوان ســازمان مجــری نا

کاال هــا هســتیم. ترخیص ایــن 
مقرراتــی  ازنظــر  حاضــر  درحــال  گفــت:  ارونقــی 
کاال هــا وجــود نــدارد و  مشــکلی بــرای ترخیص ایــن 
کاال نکنــد صاحــب  گمــرک اقــدام بــه ترخیــص  گــر  ا

کنــد. کاال شــکایت  می توانــد 

وزیر راه و شهرسازی: 

هیچ شورای حل اختالفی نمی تواند حکم تخلیه 
مستاجران را بدهد

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی مطرح کرد

کاال های  یک سوم بازار لوازم خانگی دراختیار 
قاچاق 

 اهمیت استفاده 
از پایانه های فروشگاهی

نظــارت بــر فعالیت هــای اقتصــادی مشــاغل و 
صاحبــان خدمــت، دارایــی و فعالیــت اقتصــادی 
ــت،  ــت اس ــق دولت هاس ــا ح ــه تنه ــهروندان ن ش
بلکــه از وظایــف آن هــا محســوب مــی  شــود تــا 
از ایــن راه ســامت اقتصــادی جامعــه تامیــن و 
تضمیــن شــود. بــا توجــه بــه اهمیــت دریافــت 
کــه الزمــه  مالیــات  بــر اســاس اطاعــات دقیــق 
تحقق عدالت به محســوب می شــود، ســازوکارها 
به ایــن  دســتیابی  بــرای  مختلــف  ابزارهــای  و 
از  یکــی  اســت.  گرفتــه  قــرار  توجــه  مــورد  مهــم 
مهمترین ایــن ســازوکارها اســتفاده از پایانه هــای 
با ایجــاد  طریــق  از ایــن  کــه  اســت  فروشــگاهی 
بــرای  زمینــه مناســب  قانونــی الزم  بســترهای 
تقویــت یــک نظــام مالیاتــی هوشــمند فراهــم 
کنش هــای  می شــود. اهمیــت رصــد دقیــق ترا
مالیاتــی  عدالــت  و  شــفافیت  هــدف  بــا  مالــی 
در میــان خدمــات و مشــاغل مختلــف ســبب 
بــه روش هــای یکســانی  کشــورها  شــده اســت 
بیاورنــد.  روی  هــدف  به ایــن  دســتیابی  بــرای 
از  اســتفاده  الزامی کــردن  روش هــا  از ایــن  یکــی 
یــک  از  بیــش  اســت.  فروشــگاهی  پایانه هــای 
و  اقتصــادی  فعــاالن  کشــورها،  در  اســت  قــرن 
صاحبــان مشــاغل خرده فروشــی از ایــن پایانه هــا 
اســتفاده می کننــد و در هــر دوره بنــا بــر برخــی 
ــی  ــج، تغییرات ــای رای ــود و فناوری ه ــرایط موج ش
کشــورهای  در آنهــا رخ داده  اســت.  امــروزه در 
پیشــرفته، پایانه های فروشــگاهی به مجهزترین 
فناوری  هــای رایانــه  ای و برخــط مجهــز شــده  اند. 
بــا توجــه بــه نقــش مهــم پایانه هــای فروشــگاهی 
کشــور، اســفند ماه ســال 1۳9۴  در ارتقای اقتصاد 
الیحــه ای بــا عنوان »نحوه اســتفاده، نگهــداری و 
نظــارت بــر پایانه هــای فروشــگاهی« بــه مجلــس 
ارائــه شــد. مجلــس شــورای اســامی در جلســه 
پایانه هــای  »قانــون  مــاه 1۳98  مهــر  مــورخ 21 
کــرد.  فروشــگاهی و ســامانه مودیــان« را تصویــب 
آبــان   18 تاریــخ  در  کــه  قانــون  اســاس این  بــر 

1۳98بــرای اجــرا بــه بانــک مرکــزی ابــاغ شــد.

رایانــه، دســتگاه  یــاد شــده،  بــر اســاس قانــون 
پرداخــت  درگاه   ،)pos( بانکــی  کارتخــوان 
کــه امــکان  الکترونیکــی یــا هــر وســیله دیگــری 
پرداخــت  الکترونیکــی  شــبکه های  بــه  اتصــال 
و  داشــته  را  مودیــان  ســامانه  و  رسمی کشــور 
الکترونیکــی  صورتحســاب  صــدور  قابلیــت  از 
محســوب  فروشــگاهی  پایانــه  باشــد  برخــوردار 
فروشــی ها،  خــرده  قانــون،  در ایــن  می شــود. 
واحدهای صنفی و کلیه اشخاصی که مستقیما 
کننــده نهایــی در ارتبــاط هســتند  بــا مصــرف 
موظفنــد عــاوه بــر عضویــت در ســامانه مودیــان، 
کنند.  در این  از پایانه های فروشــگاهی اســتفاده 
کــه مســتقیما بــا  قانــون آمــده اســت مودیانــی 
نیســتند،  ارتبــاط  در  نهایــی  کننــده  مصــرف 
فروشــگاهی  پایانــه  از  اســتفاده  بــرای  تکلیفــی 
ندارنــد امــا موظفنــد صورتحســاب های خــود را 
کــه ســازمان مقــرر می کنــد، از طریــق  بــه ترتیبــی 
کمتریــن  کننــد. ایجــاد  ســامانه مودیــان صــادر 
تداخــل در کســب  وکار صاحبــان مشــاغل، حفظ 
حریــم شــخصی اطاعــات مودیــان بــا اســتفاده از 
کــردن داده هــای موردنیــاز  بســتری امــن، فراهــم 
اجرایــی  دســتگاه های  ســایر  اســتفاده  بــرای 
کشــور،  ایجاد فضای رقابتی و ســالم فعالیت های 
اقتصــادی در بســتری آزاد و قانونمنــد، خــارج 
در  و  انحصــاری  حالــت  از  کســب وکارها  کــردن 
کســب وکارهای  از قاچــاق،  نهایــت، جلوگیــری 
پنهــان و فرارمالیاتــی از مزایــای به کارگیــری پایانــه 

اســت. فروشــگاهی 
ســازمان امورمالیاتــی با اجــرای قانــون پایانه های 
در  قانــون  که ایــن  شــفافیتی  و  فروشــگاهی 
فعالیت هــای اقتصادی ایجــاد می کنــد، زمینــه 
ســاز ارتقــای عدالــت، شــفافیت و رشــد اقتصــادی 
بــه  منجــر  عوامــل  که ایــن  بــود  خواهــد  کشــور 
هوشمندســازی نظام مالیتــی و درنتیجه رعایت 
حقــوق شــهروندان و رضایت ایشــان می شــود.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان 
اصفهان

گزارش تحلیلی
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بازرگانــی اصفهــان ســه موضــوع  اتــاق  رییــس 
و  تهــران   - اصفهــان  سریع الســیر  قطــار  آب، 
گردشــگری را محورهای اصلی مطالبات اســتان 
از رییس جمهــور منتخب جهت توســعه اســتان 

ــرد. ک ــوان  ــور عن کش ــع آن  ــه تب ــان و ب اصفه
کارگروه  گلشــیرازی در نشســت ماهیانه  مســعود 
در  نصف جهــان  مطالعــات  بنیــاد  اقتصــادی 
اتــاق بازرگانــی اصفهــان، بــا اشــاره بــه دکتریــن 
کاندیداهــای  برنامه هــای  در  اقتصــادی 
ازجملــه  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
نقطــه  کــرد:  اظهــار  منتخــب،  رییس جمهــور 
کــه رفــع مشــکالت  مشــترک برنامه ها ایــن بــود 
اقتصــاد  قــراردادن  اولویــت  بــه  وابســته  کشــور 

اســت. کشــور 
وی افــزود: طبــق فرمــوده مقــام معظــم رهبــری 
کــه  دیگــر زمــان آزمــون و خطــا نیســت و افــرادی 
گمــارده  کار تســلط ندارنــد نبایــد بــه امــور  بــه 

شــوند و مجــری سیاســت ها شــوند.
کید بــر توجه  رییــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان بــا تا
گفــت: بــرای افزایــش  بــه اقتصــاد بیــن الملــل، 
کاالی مطلــوب داریــم و بــرای  صــادرات نیــاز بــه 
رســیدن بــه تولیــد مطلــوب نیــاز بــه دانــش فنــی 
گذشــته بخــش  و تکنولــوژی روز، امــا در دولــت 
فنــی  دانــش  انتقــال  در  صنعــت  و  خصوصــی 
عملکرد مناســبی نداشــت و ســرمایه گذاری الزم 
انجــام نشــد، بنابرایــن پروژه هــا متوقــف شــد و 

رشــد اقتصــادی مطلــوب محقــق نشــد.
اســتان،  زیربنایــی  مســایل  بــه  بااشــاره  وی 
نیــرو، وزیــر  کــرد: در حــوزه آب و وزارت  کیــد  تا
ــد و  ــته باش ــعه مدار داش ــی توس ــد بینش ــرو بای نی
گــر در اســتان اصفهــان  کــه ا قایــل به ایــن باشــد 
کل  نفــع  بــه  آن  نتیجــه  شــود  اقدامی انجــام 
کشــور خواهــد بــود، بنابرایــن بایــد زمینــه توســعه 
اســتان  اجتماعــی  و  اقتصــادی  فرهنگــی، 
اســتان  عنــوان  بــه  تــا  شــود  فراهــم  اصفهــان 

کشــور موثــر باشــد. پیشــران بــر توســعه 
گلشــیرازی، پــروژه قطــار سریع الســیر اصفهــان - 
کشــور دانســت  کلیــد توســعه اســتان و  تهــران را 
گردشــگری اســتان اصفهــان  کــرد:  و خاطرنشــان 
کلیــدی بــرای توســعه  نیــز دیگــر حــوزه بنیــادی و 
اســتان و اســتان های همجــوار اســت و نبایــد در 

کــرد. کوتاهــی  ســه حــوزه مطــرح شــده، 
کــه ســازوکار تامیــن  کــرد: تــا زمانــی  کیــد  وی تا

مالــی و ســازوکار حمایــت از بخــش اقتصــادی 
کشــور ســر و ســامان نگیــرد، ســاخت و  مولــد در 
تکمیــل پروژه هــا و توســعه اقتصــادی محقــق 

نمی شــود.
سیستم بانکی کشور نیاز به اصالحات 

اساسی دارد
ــروه اقتصــادی بنیــاد نصف جهــان  گ کار  رییــس 
گفــت: قــرار اســت جلســه ای  نیــز در ایــن نشســت 
تــا  بــا رییس جمهــور منتخــب داشــته باشــیم 
بســته پیشــنهادی خود برای توســعه اقتصادی 

ــه دهیــم. اســتان را ارای
حمیدرضا فوالدگر ادامه داد: مســایل اســتان در 
ســه بخــش قابلیت هــا و توانمندی هــا، امکانات 
گردشــگری  زیرســاختی و حوزه هــای دیگر مانند 

و میــراث فرهنگی احصا شــده اســت.
کــرد: تمام ایــن مــوارد ارزیابــی شــده  وی تصریــح 
که ایــن مشــکالت  کرده ایــم  اســت و مشــخص 
چــه میــزان بــه دیوان ســاالری اداری، مشــکالت 
اســتان،  توســعه نیافتگی  و  محرومیــت  آب، 
بانکــی  منابــع  یــا  گمرکــی  و  بیمــه ای  مســایل 
اســتان بــاز می گــردد، همچنیــن پیشــنهاداتی 
بــه  فعلــی  وضعیــت  از  اســتان  رســیدن  بــرای 
وضعیــت مطلــوب و رفــع موانــع در ایــن بســته 
کــه البتــه به روزرســانی  پیشــنهادی بیــان شــده 

خواهــد شــد.
اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون  درادامــه 
ــکالت  ــایل و مش ــت: مس گف ــان  ــتاندار اصفه اس
کشــور و مســائل اســتان  کالن  بایــد در دو ســطح 

بــه رییس جمهــور منتخــب منعکــس شــود.
 ۴۲۰۰ ارز  افــزود:  قاضی عســگر،  سیدحســن 
پرداخــت  و  ارز  بــودن  نرخــی  چنــد  تومانــی، 
یارانه هــای غیرهدفمنــد ســه مشــکل اساســی 
کشــور  کشــور اســت، همچنیــن سیســتم بانکــی 

دارد. اساســی  اصالحــات  بــه  نیــاز 
مدیران نباید غیرمتخصص و پروازی باشند

رییــس  نصراصفهانــی،  علیرضــا  همچنیــن 
کــرد:  کیــد  تا اصفهــان  اسالمی شــهر  شــورای 
و  گزارش هــا  در ایــن  اســت  قــرار  کــه  تصویــری 
بســته پیشــنهادی بــه رییس جمهــور منتخــب 
ارایــه شــود بایــد تصویــری مبتنــی بــر واقعیــت 
کنــون از اصفهــان به عنــوان  باشــد، چــون هم ا

می شــود. یــاد  برخــوردار  اســتانی 
مهــدی طغیانــی، نماینــده اصفهــان در مجلــس 
گزارشــی  شــورای اســالمی نیز بابیان اینکــه بایــد 
اســتان  توســعه  وضعیــت  از  مفیــد  و  مختصــر 
گفــت:  بــه رئیس جمهــور منتخــب ارایــه شــود، 
پیشــران  حوزه هــای  بــه  بایــد  گــزارش  در ایــن 
اقتصــاد  و  گردشــگری  در  اســتان  اقتصــاد 
دانش بنیــان اشــاره شــود، همچنیــن بایــد بــه 
پروژه هایــی ماننــد قطــار سریع الســیر، دهکــده 
لجســتیک، پروژه هــای جریان دائمی زاینــده رود 

کــرد. و همچنیــن مدیریــت آب اشــاره 
کــه قــرار  کــرد: مدیرانــی  کیــد  وی همچنیــن تا
اســت در دســتگاه های عملیاتــی و اقتصــادی 
نبایــد مدیــران  گمــارده شــوند،  بــه کار  اســتان 

باشــند. پــروازی  و  غیرمتخصــص 

مطالبه اصفهانی ها از رییس جمهور منتخب:

آب، قطار سریع السیر و گردشگری 
خبرربخ

خبر

در نشســت هماهنگــی آبفــا و معاونــان عمــران 
گانــه شــهرداری شــهر اصفهــان بــر  مناطــق 1۵ 
همــکاری روزافزون ایــن دو نهــاد خدمــت رســان  
کیــد شــد. معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب  تا
شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان بااشــاره به 
خدمــات رســانی پایــدار بــه مردم گفــت: همکاری 
درزمینــه  آبفــا  بــا  اصفهــان  شــهرداری  بیشــتر 
اخــذ مجوزهــای حفــاری، تعامــل بــا متقاضیــان 
ســامان  آســفالت،  ترمیــم  خــاص،  انشــعابات 
آوری  جمــع  شــبکه های  و  زهکش هــا  دهــی 
آب هــای ســطحی منجــر بــه ارایــه خدمــات بهتــر 
کبری خواســتار ســرعت  به مردم می شــود. ناصر ا
بخشــیدن بــه دریافــت  مجوزهــای حفــاری شــد 
کــرد: بــا دریافــت ســریع تــر مجــوز  حفــاری  و اعــالم 
در خیابان هــای اصلــی و فرعــی، مــردم زودتــر از 
خدمــات آبفــا بهــره منــد می شــوند. وی افــزود: 
دریافــت  بــه موقــع مجوزهــای حفــاری جهــت 
نصــب انشــعابات و همچنیــن توســعه و اصــالح  
شــبکه های آب و فاضــالب، در رضایــت منــدی 
مــردم از خدمــات رســانی دســتگاه ها بســیار موثــر 
اســت. معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب شــرکت 
آب و فاضــالب اســتان اصفهــان ترمیــم بــه موقــع 
آســفالت را یکــی از مطالبــات مــردم دانســت و 
کــرد: پــس از اجــرای پروژه هــای آبفــا در  عنــوان 
ســطح اســتان، ترمیــم بــه موقــع آســفالت یکــی از 
مطالبــات مردم اســت که ایــن امر همکاری بیش 

کبــری بــه  از پیــش آبفــا و شــهرداری را می طلبــد. ا
ســامان دهــی زهکش هــا و شــبکه های جمــع 
آوری آب های سطحی اشاره کرد و اظهار داشت: 
برای ایــن کــه در زمــان بارندگــی، مــردم دچــار پــس 
زدگــی شــبکه فاضــالب نشــوند ســامان دهــی 
زهکش هــا و شــبکه های جمــع آوری آب هــای 
ســطحی شــهرداری اصفهــان امــری ضــروری بــه 
نظــر می رســد. درادامه این جلســه معــاون عمران 
شــهری شــهرداری اصفهــان گفــت: هرچه تعامل 
گســترده تــر  باشــد،  و همــکاری شــهرداری بــا آبفــا 
رضایــت منــدی مــردم از دســتگاه های خدمــات 
رســان بیشــتر می شــود. ایرج مظفــر ادامــه داد: 
شــهرداری اصفهــان برای ایــن کــه مــردم بــا هزینــه 
کمتــر و ســرعت بیشــتر از خدمــات آبفــا بهــره منــد 
شــوند، مثــل همیشــه  نهایــت همــکاری را با ایــن 
دســتگاه خدمــات رســان خواهــد داشــت. وی 
ــه خدمــات الکترونیکــی شــهرداری اشــاره  ــه ارای ب
کــرد و بیــان داشــت: ارایــه خدمــات بــه صــورت 
غیرحضــوری در دریافــت بــه موقــع مجــوز ازســوی 

شــهرداری ها موثــر اســت.

مدیرعامــل آبفــای اســتان اصفهــان در برنامــه 
زنــده تلویزیونــی هشــت بهشــت حضــور یافــت.

بــه مناســبت هفتــه صرفــه جویــی در مصــرف 
آب، هاشــم امینــی بــا حضــور در لوکیشــن برنامــه 
هشــت بهشــت بــه مــدت 1۵ دقیقــه و بــه صورت 
زنده با بینندگان ســیمای مرکز اصفهان ســخن 

گفت.
کــه هــر شــب از ســاعت 21 تــا 22 و 1۵  ایــن برنامــه 
دقیقــه از شــبکه اصفهــان پخــش می شــود بــه 
ــاج  ــی ح ــل منــزل تاریخ ــدت ســه شــب از مح م
رســولیها معــروف بــه »ســرای بدیــع« در خیابــان 
ــت.  ــن رف ــه روی آنت ــان ب ــن اصفه ــاغ پایی چهارب
مدیرعامــل آبفــای اســتان اصفهــان در گفتگوی 
زنــده بــا »حمیــد مــرادی« مجــری برنامــه هشــت 
ــه تشــریح وضعیــت تولیــد و مصــرف  بهشــت، ب
آب شــرب در 98 شــهر و 9۴8 روســتای اســتان 

پرداخــت و از شــهروندان و روســتائیان خواســت 
گــرم ســال، نســبت بــه مدیریــت  در ماه هــای 
مصرف بهینه آب توجه ویژه ای داشــته باشــند. 
اضافــه می شــود تولیــد برنامه هــای مشــارکتی 
کارشناســان صنعــت آب  و حضــور مدیــران و 
و فاضــالب در برنامه هــای رادیــو - تلویزیونــی 
ــه مفــاد تفاهــم نامــه همــکاری مشــترک  ازجمل
شــرکت آبفا و صداوســیمای مرکز اصفهان اســت 
کــه بــه تازگــی بــه امضــای مدیــران ارشــد هــردو 

ســازمان رســید.

تحقق خدمات رسانی بهتر به مردم 
با تعامل بیش از پیش آبفا و شهرداری

برنامه »هشت بهشت« 
میزبان مدیرعامل آبفای استان اصفهان

خبرربخ

خبرربخ

منطقــه ای  بــرق  شــرکت  هماهنگــی  معــاون 
ــه دلیل اینکــه مصــرف بــرق در  گفــت: ب اصفهــان 
اســتان اصفهــان، باالتــر از میــزان تولیــد اســت، از 
شــبکه سراســری برق وارد شبکه استان اصفهان 

می شــود. 
نوحــی معاون هماهنگی شــرکت بــرق منطقه ای 
در  مصــرف  بیشــترین  کــرد:  اظهــار  اصفهــان 
در  کــه  اســت  شــب   ۱۱ الــی  صبــح   ۱۱ ســاعات 
ســاعات پیک مصــرف نباید از وســایل پرمصرفی 
ظــرف  ماشــین  شــویی،  لبــاس  ماشــین  مثــل 
کــرد و بایــد در ایــن ســاعات  شــویی و...  اســتفاده 

کولــر اســتفاده شــود.  کنــد  از دور 
کــرد: بــه دلیل اینکــه مصــرف بــرق در  او  بیــان 
اســتان اصفهــان باالتــر از تولیــد اســت از شــبکه 
اصفهــان  اســتان  شــبکه  وارد  بــرق  سراســری 
از  آن هــا  بــرق  مصــرف  کــه  افــرادی  و  می شــود 
ســقف مصرف باالتر رود ۱۶ درصد بیشــتر جریمه 

می شــوند. 
منطقــه ای  بــرق  شــرکت  هماهنگــی  معــاون 
دســتگاه های  بــرق   مصــرف  افــزود:  اصفهــان 
اســتخراج ارز دیجیتــال بــه دو صــورت رســمی و 

بــرق  دولــت،  دســتور  بــه  کــه  غیررسمی اســت 
دســتگاه های رســمی تا شــهریور مــاه قطــع شــده، 
کــه بــه صــورت  ولــی مشــکل مــا بــا افــرادی اســت 

می کننــد.  مصــرف  غیررســمی برق 
کمــک معاونــت دادســتانی  نوحــی ادامــه داد: بــا 
و  اطالعــات  اداره  مخابــرات،  اداره  اصفهــان، 
صــورت  بــه  کــه  انتظامی افــرادی  نیرو هــای 
غیررســمی مصرف بــرق دارنــد کشــف و بــه مراجــع 

می شــوند. داده  تحویــل  صــالح  ذی 
منطقــه ای  بــرق  شــرکت  هماهنگــی  معــاون 
کــرد: از مردم اصفهــان و صنایعی  اصفهــان اظهــار 
کــه بیشــترین همــکاری را درخصــوص مصــرف بــه 
کمــال  کنــون داشــتند  موقــع از ابتــدای خــرداد تــا 

تشــکر را داریــم.

و  فــوالد  تخصصــی  پــارک  راه انــدازی  مقدمــات 
تحقیقاتــی  علمــی و  شــهرک  در  فلــزی  صنایــع 

شــد. فراهــم  اصفهــان 
جعفــر قیصــری، رییــس شــهرک علمــی و تحقیقاتی 
اصفهــان در بازدیــد مســووالن فــوالد مبارکــه از ایــن 
شــهرک، بــه بیــان دســتاورد های واحد هــای فنــاور 
مســتقر در شــهرک و نقــش آن هــا در چرخــه زنجیــره 

تامیــن صنعــت فــوالد پرداخــت.
بهره بــرداری  معــاون  محمــدی،  کبــری  ا عبــاس 
شــرکت فــوالد مبارکــه نیــز در ایــن دیــدار بــه اهمیــت 

ارتبــاط موثــر و عمیق تــر میــان واحد هــای فنــاور 
کــرد  و بخش هــای مختلــف فــوالد مبارکــه اشــاره 
و درانتهــا شــرکت های حاضــر در جلســه بــه بیــان 

شــده  عملیاتــی  فناورانــه  دســتاورد های  آخریــن 
ــدار، معــاون  در ایــن صنعــت پرداختنــد. در ایــن دی
همــراه  بــه  مبارکــه،  فــوالد  شــرکت  بهره بــرداری 
ــازی،  ــوالد س ــازی، ف ــی آهن  س ــد نواح ــران ارش مدی
گــرم، نــورد ســرد، نســوز، انــرژی و ســیاالت و  نــورد 

واحــد تحقیــق و توســعه حضــور داشــتند.
شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان بــه عنــوان 
کــز رشــد و پارکهــای علم  اولیــن ســازمان موســس مرا
کشــور، در محــدوده اتوبــان آزادگان  و فنــاوری در 
و جنــب دانشــگاه صنعتــی اصفهــان واقــع شــده 

اســت.

رکــورد تولیــد واحــد نــورد دو قفســه ای شــرکت فــوالد 
مبارکــه، پــس از هفــت ســال شکســت.

مبارکــه  فــوالد  شــرکت  ســرد  نــورد  ناحیــه  مدیــر 
گفــت: خــرداد مــاه امســال، بــا تولیــد ۲۴ هــزار و ۲۶۲ 
و ســایر  قلع انــدود  کالف  ارزش  بــا  تــن محصــول 

محصــوالت خــام موفق شــدیم رکورد قبلی خــود در 
ســال ۱۳۹۳ بــا تولیــد ۲۴۰ هــزار و ۷۳ تــن محصــول را 

پشــت ســر بگذاریــم.
کار نــورد دو قفســه ای  بهــزاد بهادرانــی بــه شــروع بــه 
ــا هــدف تکمیــل زنجیــره تولیــد ورق  در ســال ۸۴ ب
ــرد و افــزود: در ایــن فرآینــد، ورق  ک ــدود اشــاره  قلع ان
بــا ضخامــت ورودی ۲ میلیمتــر بــه ورق موردنیــاز 
بــرای ارســال بــه خطــوط پاییــن دســتی چرخــه 
گفــت: درانتهــا،  تولیــد می شــود. محســن اســتکی 
محصــول بــا قابلیــت زیاد بــرای اســتفاده در صنعت 
کــه  بســته بنــدی و مــواد غذایــی تبدیــل می شــود 
گــروه زیــادی از مشــتریان درایــن زمینــه  پاســخ گــوی 
بــا  که ایــن چرخــه تولیــد، از زنجیره هایــی  اســت 
ارزش آفرینــی بــاال درناحیــه نــورد ســرد شــرکت فوالد 

مبارکــه بــه شــمار مــی رود.

۴۰ میلیــارد تومــان وام برای ۸۰۰ پنل خورشــیدی 
اســت  شــده  درنظرگرفتــه  اصفهــان  اســتان  در 
راه انــدازی  و  نصــب  اســتان  در  پنل هــا  تا ایــن 
شــوند. مســوول قــرارگاه بســیج ســازندگی اســتان 
اصفهــان بااشــاره به اینکــه هــدف اول از ایــن طرح 
کمــک بــه محرومــان و ایجــاد درآمدزایــی بــرای 
کشــور  کمــک بــه صنعــت بــرق  آنــان و هــدف دوم 
اســت، گفــت: شهرســتان آران و بیــدگل به عنوان 
بــودن  کویــری  بــه  باتوجــه  طــرح  پایلوت ایــن 
کنــون بــا بیــش از  گرمــای زیــاد آن انتخــاب و تا و 
کیلــووات  ۷۰ میلیــارد ریــال هزینــه،  ۱۰۰ پنــل ۵ 
از ایــن  نقطــه   ۵ در  پذیــر  تجدیــد  خورشــیدی 

شهرســتان نصــب و راه انــدازی شــده اســت.
پنــل،  ۵۰۰  تعــداد  عجمی افزود: ایــن  ســرهنگ 
کیلــووات بــرق بــه مــدار کشــور و شهرســتان اضافه 
می کننــد و موجــب کاهــش تلفــات شــبکه، پیــک 

ــار و خاموشــی می شــوند. ب
نیروگاه هــای  پنل هــا جایگزیــن  گفت: ایــن  وی 
گازی و هــر خانــه، خــود تولیدکننــده و  فســیلی و 

کننــده بــرق می شــود. مصــرف 
مســوول قرارگاه بســیج ســازندگی استان اصفهان 
برکاهــش  عــالوه  خورشــیدی  پنل هــای  افــزود: 
هزینه هــا و تامیــن ســالمت انســان، منجــر بــه 
حفــظ منابــع طبیعــی بــرای نســل های آینــده 

نیزمی شــود.

مصرف برق، باالتر از تولید برق در اصفهان 

دیدار فوالد مبارکه از شهرک صنعتی:

پارک تخصصی فوالد راه اندازی می شود 

رکورد شکنی دیگر در شرکت فوالد مبارکه 

پنل های خورشیدی بر فراز ساختمان ها 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

را خــم  فــوالد مبارکــه  تنهــا پشــت  نــه  تحریــم، 
نکــرده، بلکــه رکودشــکنی های مختلفــی را درپــی 

داشــته اســت.
مبارکــه  فــوالد  شــرکت  بهره بــرداری  معــاون 
مســووالن  هم اندیشــی  نشســت  درحاشــیه 
شــرکت فــوالد مبارکــه و شــهرک علمی تحقیقاتــی 
اصفهــان دربــاره نقــش فــوالد مبارکــه در خنثــی 
کــردن تحریم هــا گفــت: فــوالد مبارکــه در شــرایطی 
بــر  تکیــه  بــا  اســت،  تحریــم  دچــار  کشــور  کــه 
توانمنــدی داخلــی و بومی ســازی تجهیــزات و 
کاهــش تولیــد نداشــته، بلکــه  فرآیندهــا، نــه تنهــا 
بــه ۷۳ رکــورد  گذشــته، نزدیــک  در یــک ســال 

کــرده اســت. مختلــف و بی ســابقه را ثبــت 
فــوالد  تولیــد  افــزود:  کبــری محمــدی  ا عبــاس 
خام ایــن شــرکت از ۶ میلیــون و ۳۵۰ هــزار تــن در 

ســال ۹۸ بــه بیــش از ۷ میلیــون تــن ارتقــا پیــدا 
که نشــان از موفقیت و تاثیر و جایگاه  کرده اســت 
فــوالد مبارکــه در صنعــت بــه ویــژه صنعــت فــوالد 

کشــور دارد.
ــه،  ــوالد مبارک ــروه ف گ گفــت: درحــال حاضــر،  وی 
کشــور را تولیــد  نزدیــک بــه ۴۵ درصــد از فــوالد 
می کنــد. بــه عــالوه، ۹۳ درصــد ورق و ۸۷ درصــد 
تختــال تولیــدی کشــور نیــز در فــوالد مبارکه تولید 
جایــگاه  و  نقــش  دهنــده  نشــان  کــه  می شــود 
ــه در تامیــن نیازمندیهــای  محــوری فــوالد مبارک

ــت. ــور اس کش ــی  داخل
مبارکــه  فــوالد  شــرکت  بهره بــرداری  معــاون 
دربــاره همکاری ایــن شــرکت بــا مجموعه هــای 
دانش محــور گفــت: درحال حاضر مجموعه های 
کــه  دانش محــور ماننــد شــهرک علمی تحقیقاتــی 
فــوالد مبارکــه بــا آن هــا درارتبــاط اســت، بخــش 

قابــل توجهــی از نیازمندی هــای مربــوط بــه فــن 
آوری فــوالد را تامیــن می کننــد.

گســترش  امــکان  از  محمــدی  کبــری  ا عبــاس 
همــکاری بــا شــرکت های دانــش بنیــان ســخن 
گفــت و افــزود: شــرکت فــوالد مبارکه آماده اســت تا 
چتــر حمایتــی خــود از شــرکت های دانــش بنیــان 
افزایــش دهــد و تســهیالت الزم بــرای همــکاری 

کنــد. بیشــتر را فراهــم 

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه در تحریم، رکورد شکست 

خبر خبر

از  بــرای جلوگیــری  گفــت:  اســتاندار اصفهــان 
افزایــش آالینده هــا و آلودگــی هــوا در یــک ســال 
اخیــر حتــی یــک ســی ســی ســوخت »مــازوت« 
نشــده  اســتفاده  اســتان  نیروگاه هــای  در  نیــز 

اســت.
از  یکــی   »  )Mazut(مــازوت« یــا  کــوره  نفــت 
مــاده  ارزان تریــن  و  نفتــی  هیدروکربن هــای 
برخــی  و  دیزلــی  موتورهــای  بــرای  ســوختنی 
نیروگاه هاســت.  بدلیل اینکــه اســتفاده از ایــن 
بویــژه در شــرایط  بســیاری  آلودگــی  ســوخت، 
پایــداری جــوی بوجــود مــی آورد اســتفاده از آن 
در واحدهــای صنعتــی بخصــوص در مناطــق 
هــوا،  آلودگــی  معضــل  دچــار  و  پرجمعیــت 

اســت. یــا ممنــوع شــده  محــدود 
کارگــروه مقابلــه بــا آلودگــی  عبــاس رضایــی در 
هــوای اســتان در  اســتانداری اظهــار داشــت: 
آلودگــی هــوا و حفــظ ســالمت مــردم از اصلــی 
تریــن مباحــث روز اســت بــه همیــن دلیــل اجازه 
نیروگاه هــای  در  مازوتــی  هیچگونــه  ندادیــم 

گیــرد. اســتان مــورد اســتفاده قــرار 
از  همچنیــن  مبنــا  برهمیــن  داد:  ادامــه  وی 
کنــون اجــازه ندادیــم هیــچ واحــد  ســال ۹۸ تا
کیلومتری  صنعتــی جدیــد آالینده در شــعاع ۵۰ 

اصفهــان ســاخته شــود.
کاهــش آلودگــی هــوا  اســتاندار اصفهــان افــزود: 
و  ســازمان ها  همدلــی  و  همگرایــی  مســتلزم 
نهادهــای مختلــف بــا یکدیگــر اســت و اطــالع 
آمــار  و  صادقانــه  بایــد  زمینــه  در ایــن  رســانی 

احتمــاالت بــه روز شــده باشــد.
بــر ضــرورت فرهنگ ســازی  کیــد  بــا تا رضایــی 
بــرای مصــرف بهینــه انــرژی ازجملــه آب بــرق و 
ــی  ــکات اساس ــی از ن ــه جوی ــه داد: صرف گاز ادام
دیگــر  ازســوی  آالینده هاســت،  کاهــش  در 
موتورخانــه ســاختمان های اصفهــان نیــز بایــد 

شــود. استانداردســازی 
ــز  ــان نی ــتان اصفه ــت اس ــط زیس ــرکل محی مدی
کــرد: ســال ۹۶ بــه  در ایــن جلســه خاطرنشــان 
بعــد اســتانداردهای مربــوط بــه آلودگــی هــوا بــه 
روز شــده اســت تــا میــزان و مقــدار آلودگــی بهتــر 

ارائــه شــود.
افزایش روزهای ناسالم در استان اصفهان

ســال ۱۴۰۰  در  بیان اینکــه  بــا  حشــمتی  ایــرج 
هــوا  بیشــتر  پایــداری  شــاهد  دمــا  افزایــش  بــا 

از  ناســالم  روزهــای  تعــداد  گفــت:  بوده ایــم، 
کنــون نســبت بــه مــدت مشــابه  ابتــدای ســال تا
کــرده اســت لــذا بایــد  ســال قبــل افزایــش پیــدا 
کنــون بــرای وارونگــی هــوا در نیمــه دوم  از هــم ا

ــیم. ــر باش ــه فک ــال ب س
کــز معاینــه  کیــد بــر اهمیــت افزایــش مرا وی باتا
دســتگاه  هــزار   ۷۰۰ اســتان  در  گفــت:  فنــی 
برای ایــن  بایــد  و  دارد  وجــود  موتورســیکلت 
ــیس  ــی تاس ــه فن ــز معاین ــز مرک ــه نی ــیله نقلی وس

شــود.
جــاده ای  نقــل  و  حمــل  و  پایانه هــا  مدیــرکل 
کــرد:  تصریــح  جلســه  در ایــن  نیــز  اصفهــان 
۱۰ ایســتگاه معاینــه فنــی خودروهــای ســنگین 
کــه ازلحــاظ تعــداد، رتبه  در اســتان فعــال اســت 

را دراختیــار داریــم. کشــوری  نخســت 
کاهــش  مهــدی خضــری بااشــاره بــه اهمیــت 
آلودگــی هــوا از ســوی وســایط نقلیــه تصریــح 
فعالیــت  اتوماتیــک  بصــورت  کــز   مرا کرد: ایــن 
ــردد ســه و ۶ ماهــه صــادر  ــد و مجوزهــای ت دارن

می کننــد.
کــرد: فرســودگی نــاوگان حمــل و نقل  کیــد  وی تا
گرفــت و  کشــور را نمی تــوان نادیــده  ســنگین در 

بایــد بــرای آنهــا فکــری شــود.
کز  اصفهان توانایی پذیرش بارگذاری مرا

جدید آالینده را ندارد
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی دانشــگاه علــوم 
کیــد  تا جلســه  در ایــن  نیــز  اصفهــان  پزشــکی 
کــرد: اســتان اصفهــان دیگــر توانایــی پذیــرش 

کــز جدیــد آالینــده را نــدارد. بارگــذاری مرا
طاهــره چنگیــز بااشــاره بــه ازدیــاد بیماری هــای 
ناشــی از آلودگــی هــوا ماننــد معضــالت تنفســی 
ک  گــر قانــون هــوای پــا گفــت: بــه نظــر می رســد ا
ازســوی تمــام نهادهــای مرتبــط بدرســتی اجــرا 
شــود شــاهد توقــف افزایــش آلودگی هــا خواهیــم 

بــود.

رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان 
گفــت: طرح هــای نیمــه تمام ایــن اســتان  اصفهــان 
کــه ســه طــرح اصلی و شــاخص آن  ۷۰۰ طــرح اســت 

تــا پایــان دولــت بــه نتیجــه می رســد.
کبــری افــزود: بطــور میانگیــن هریــک  نعمــت اهلل ا
از ایــن طرح هــا بالــغ بــر ۱۰ میلیــارد تومــان اعتبــار الزم 
کــه ســرجمع آنهــا هفــت هــزار میلیــارد تومــان  دارنــد 

می شــود.
وی ادامــه داد: البتــه از زاویــه ای دیگــر ســه هــزار 
طــرح در اســتان به صــورت نیمــه تمــام وجــود دارد 
امــا بســیاری از آنهــا اقداماتــی جزیــی ماننــد روکــش 
هســتند  ســاختمان  یــک  نمــای  یــا  و  آســفالت 
اســتان  اصلــی  و  شــاخص  طرح هــای  بنابرایــن 

می شــود. اعــالم  طــرح  همــان ۷۰۰ 
رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان 
کشــور نیــز ۷۵ هــزار  کل  کــرد: در  اصفهــان اضافــه 
کــه ۷۰ هــزار طــرح  طــرح نیمــه تمــام وجــود دارد 

اســتانی و بقیــه ملــی اســت.
اســتان  اصلــی  طــرح  ســه  کــرد:  تصریــح  کبــری  ا
آبرســانی  دوم  ســامانه  طــرح  شــامل  اصفهــان 
اصفهــان متشــکل از آبرســانی بــه ۱۴ شهرســتان، 
چهــار هــزار و ۱۵۰ بــاب مســکن محرومــان و قطــار 
شــهری اصفهــان -  شــهر جدیــد بهارســتان اســت 

کــه تــا پایــان دولــت بــه نتیجــه می رســد.
وی هزینه هــای جــاری اســتان اصفهــان در ســال 
کــرد  ۱۴۰۰ را یــک هــزار و ۶۶ میلیــارد تومــان اعــالم 
اعتبــارات  شــامل  عمرانــی  هزینه هــای  گفــت:  و 

اســتانی، ملــی، اســتانی ویــژه و متــوازن ســه هــزار و 
۴۴۰ میلیــارد تومــان و ســرجمع چهــار هــزار و ۵۵۰ 
میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای و عمرانی استان 

اســت.
رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان 
هــزار  قبــل ۱۱  ســال  اســتان  افزود: ایــن  اصفهــان 
میلیــارد تومــان مالیــات به حســاب خزانــه واریز کرد 
و ایــن رقــم در ســال جــاری بایــد بــه ۱۷ هــزار میلیــارد 

تومــان افزایــش یابــد.
درمقایســه  اصفهــان  اســتان  داد:  ادامــه  کبــری  ا
بــا ســایر اســتان ها پــس از تهــران بیشــترین واریــز 

کشــور را دارد. مالیــات بــه خزانــه 
طــرح ســامانه دوم آبرســانی اصفهــان شــامل تونــل 
انتقــال آب و تصفیــه خانــه موســوم بــه »گالب ۲« 
اســت و درصــورت بهــره بــرداری به عنــوان طــرح 
توســعه آبرســانی به ۱۴ شهرســتان اســتان اصفهان 
بــه طــول ۲۷ کیلومتــر، آب دریاچه ســد زاینــده رود را 
بــه تصفیه خانــه انتقــال می دهد؛ ایــن ســامانه بایــد 
گذشــته بــه بهره بــرداری می رســید  در اواســط دهــه 

امــا هنوز ایــن امــر صــورت نگرفتــه اســت.
اجــرای طــرح احــداث بیــش از چهــار هــزار واحــد 
مســکن محرومــان اســتان اصفهــان بــا مشــارکت 
کمیتــه امــداد تابســتان ســال قبــل  بنیــاد مســکن 

ــورد. ــد خ کلی
از  درصــد  حــدود ۸۷  مســووالن  اعــالم  براســاس 
مســیر تونــل متــرو اصفهــان - بهارســتان تکمیــل 

شــده اســت.

نیروگاه های اصفهان 
در ۲ سال اخیر »مازوت« استفاده نکرده اند 

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان:

استان اصفهان دارای ۷۰۰ طرح عمرانی نیمه تمام 
است
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بارگذاری هــای بی چــون و چــرا بــر زاینــده رود، ایجــاد 
جاذبــه صنعتــی و بــه دنبــال آن هجوم جمعیت به 
کارشناســان، آنچنــان بالیــی برســر اصفهان  کیــد  تا
ــه  ــت های بی روی ــه برداش ــر ب گزی ــه نا ک ــت  آورده اس
بــا  از آبخوان هــا شــده و از ایــن رشــد نامتناســب 
کنون ایــن خطــه را بر لپه پرتگاه  آمایــش ســرزمین، ا

فرونشســت قــرار داده اســت.
ــا آنچــه معاونــت برنامــه  ــا، مطابــق ب گزارش ایرن بــه 
گفته اســت،  ریزی شــرکت آب منطقه ای اصفهان 
اصفهــان در۲۰ ســال گذشــته بــه هــر دلیلــی افزایش 
ــه  ــا در منطق ــاد بارگذاری ه ــته و ایج ــت داش جمعی
بــه برهــم خــوردن تعــادل در منابــع و مصــارف آبــی 
ــا  ــه درنتیجــه در ســال، ۳۰۰ ت ک منجــر شــده اســت 
۴۰۰ میلیــون مترمکعــب از منابــع تجدیدناپذیــر 
منابــع  برداشــت  ماحصــل  می شــود.  برداشــت 
کــه آبخوان هــا بــه شــدت  تجدیــد ناپذیر ایــن بــوده 

کــرده اســت. افــت و زمیــن فرونشســت 
کنون از جلوداران  کارشناســان، اصفهان ا گفته  به 
پدیــده  نرخ ایــن  و  اســت  در ایــران  فرونشســت 
مخــرب بیــن ۱۲ تــا ۱۸ ســانتی متــر در ســال در هالل 
شــمالی این شــهر، از منطقــه رهنــان تــا فــرودگاه 
بیــن المللــی شــهید بهشــتی، تهدیــد جــدی بــرای 
کــم جمعیــت اســت. در ایــن شــرایط  کــز پرترا مرا
نــرخ متوســط ۱۵  بــا  برخــوار  دشــت اصفهــان - 
ســانتی متر در ســال فرونشســت می کنــد؛ دشــت 
مهیــار شــمالی مــرده و دشــت مهیــار جنوبــی گرچه 
ارتفاعــات  درامتــداد  امــا  می کشــد  نفــس  هنــوز 
دچــار  رویــه  بــی  برداشــت های  بــا  قاضــی  کاله 
تــا ۶۰  عمــق ۵۰  بــا  ک  خطرنــا فرونشســت هایی 
متــری شــده اســت. فرونشســت براســاس تعریــف 
یونســکو، فروریزش یا نشســت ســطح زمین اســت 
کــه بــه علت هــای متفاوتــی درمقیــاس بــزرگ روی 
می دهــد. مهم تریــن علــت روی دادن فرونشســت 
در اصفهــان برداشــت های بی رویــه از منابــع آبــی 
کــه توســعه صنعــت در ســال های  زیرزمینــی اســت 
کشــاورزی در حــوزه زاینــده رود بــه  گذشــته و البتــه 
کمبــود منابــع و پنــاه بــردن بــه آب هــای زیرزمینــی 

منجــر شــده اســت.
فرونشست، پاسخ زمین به برداشت های 

کولوژیک خارج از توان ا
بایــد گفــت، تنهــا بهــای ســنگین چیدمان توســعه 
کولوژیکــی در اصفهــان، خشــکی  خــارج از تــوان ا
گاوخونــی نیســت، ســنگین تر  زاینــده رود و تــاالب 
بایــد  شــده،  پرداخــت  کــه  قیمت هــا  از ایــن 
فرونشســت زمینــی را کــه زنــده بــه زایش زاینــده رود 

بــوده اســت، افــزود.
گــر روزی ناصرخســرو قبادیانــی اصفهــان را شــهری  ا
بر هامــون نهــاده می خوانــده، شــوربختانه، امــروز 
شــیره جان این هامــون کشــیده شــده و رو بــه موت 
اســت. این اغــراق نیســت؛ ســال ها رگ و پیونــد 
دشــت اصفهــان از رهــاورد زاینــده رود ســیراب و 
گــر آبادانــی، تمــدن و اوج معمــاری  پــر آب شــده و ا
گذشــته را در ســرزمین می بینیــد، حاصــل  ادوار 
کارشناســان  گفتــه  زاینــده رود بــوده اســت؛ امــا بــه 
در  آنچــه  اصفهــان،  در  فرونشســت  پایشــگران  و 
کــه جاذبــه  ســال های اخیــر رخ داده، ایــن اســت 
صنعتــی تعریــف شــده و شــوربختانه طرح هــای 
انتقــال آبــی کــه در آینــده دوباره آب را بر کام توســعه 
و  مــرز ویرانــی  تــا  را  صنایــع می ریزنــد، اصفهــان 

غیرقابــل زیســت بــودن پیــش می برنــد.
می شــود،  زیســت  محیــط  از  صحبــت  وقتــی 
کــه  کــرد،  گــذار  وا آینــده  بــه  را  آینــده  نمی تــوان 
ــر  گ ــروز ا ــرد؛ ام ک ــم  ــت خواهی ــم برداش ــه بکاری هرچ
اصفهــان بــه نمــاد فرونشســت ایران تبدیــل شــده 
کــه بی توجــه  اســت، حاصــل ســال هایی اســت 
بــوم شــناختی، چیدمــان توســعه  نیازهــای  بــه 
ســازه های  تهدیــد  و  فرونشســت  کنــون  ا و  شــد 
هزینه هــای  صــرف  و  تاریخــی  بناهــای  شــهری، 
گــزاف حاصــل همــان توســعه  صنعتــی اســت که به 
کارشناســان، همچنــان با تعریــف طرح های  گفتــه 
انتقــال آب، اصفهــان را دچــار دور باطــل خواهــد 
کارشناســان، فرونشســت  کــه  کــرد. بنابرایــن امــروز 
گفــت،  ــد  را چالــش جــدی اصفهــان می داننــد بای
ــت  ــرای صنع ــدن آب ب ــا آم ــهر ب ــن ش ــده برای ای آین
و اینکــه چگونــه مدیریــت خواهــد شــد، در ســایه 

روشــنی از ابهــام قــرار دارد.
امانت دارهای خوبی برای اصفهان نبودیم

کــه بــرای تامیــن  کارشناســان معتقدانــد، در حالــی 
گرده زاینده رود بارگذاری  که پیشتر بر  آب صنعتی 
شــده است، طرح های جدید انتقال آب عملیاتی 
درمانــی  نمی توانــد  طرح هــا   می شــود، این 
ــا  ــه تنه ک ــرا  ــد چ ــی باش گاوخون ــده رود و  ــرای زاین ب
تقاضا ایجــاد و در آینــده برداشــت ها از آبخوان هــا از 

ــر خواهــد شــد. آنچــه هســت، افزوده ت
زمین شناســی  ســازمان  اســالمی مدیرکل  رضــا 
گــو  گفــت  و  کتشــافات معدنی در اصفهــان در  و ا
بــا خبرنگار ایرنــا دربــاره آنچــه بــا فرونشســت این 
گفــت:   کــرد،  منطقــه و آینــده آن را تهدیــد خواهــد 
گــر امانــت دار  امانــت دارهــای خوبــی نبوده ایــم. ا
بودیــم، نمی گذاشــتیم بــه راحتی بــه زاینــده رود که 
یــک عمــر منبــع زایــش بــوده اســت، دســت درازی 
شــود و بارگــذاری بیــش از حــد بــر آن اتفــاق بیفتــد.

تامیــن  و  تقاضــا  شــدن  افــزوده  بــه  باتوجــه  وی 
کــه ازطریــق برداشــت های بی رویــه  مطالبه هایــی 
گفــت: زاینــده رود هنــوز هــم  افــزوده خواهــد شــد، 
گــر آب در  کــه ا تــوان زایــش دارد امــا زمانــی می رســد 
کــه آب  زاینــده رود جــاری شــود، مثل ایــن اســت 
کــرده باشــند؛ یعنــی آبــی  را در یــک خیابــان جــاری 

نفــوذ نمی کنــد و زمانی ایــن اتفــاق خواهــد افتــاد!
 زاینــده رود منبــع تغذیــه دشــت اصفهــان - برخــوار 
اســت و ازاین رو اشــاره اســالمی در واقع یک هشــدار 
بــه  توجــه  بــدون  گــر چنیــن  ا کــه  اســت  جــدی 
نیازهــای بــوم شــناختی به پیش بتازیــم، با همین 
کوچکتریــن  ــا  ــا فرونشســت و ب فرمــان، اصفهــان ب

کام شــکاف ها فــرو می غلتــد. زلزله هــا در 
گفــت: همیشــه  به ایرنــا  بیشــتر  توضیــح  وی در 
کنیــم. مــردم  ک  می خواهیــم صــورت مســاله را پــا
کــه  را بــرای خودمــان نامحــرم بدانیــم و نگوییــم 
شــده  کــی  خطرنا شــهر  العــاده  فــوق  اصفهــان 
اســت. این اســتان در پهنــه بنــدی خطــر زمیــن 
کــه ســازمان زمین شناســی تهیــه کرده اســت،  لــرزه 
کنــون با  جــزو مناطــق ســفید بــه شــمار می آیــد؛ اما ا
یــک زلزلــه ۵ ریشــتری همــان بالیــی بر ســر اصفهان 
خواهــد آمــد کــه با یک زلزله هشــت ریشــتری اتفاق 

خواهــد افتــاد.
ضعیــف  را  اصفهــان  فرونشســت  اســالمی افزود: 
کــرده اســت؛ مثــل آدمی کــه مریــض شــده باشــد. 
فرونشســت هــم همیــن بــال را بــر ســر این خطــه 
ــا همــان  ــه ای ب آورده اســت و در آینــده نزدیــک زلزل
مقیــاس و انــدازه زلزله اردیبهشــت ســال ۹۲ حبیب 
کــه تنهــا لوســتر خانه هــا را تــکان داد،  آبــاد اصفهــان 
ــا همــان مقیــاس و شــدت زمانــی،  ــه، ب همــان زلزل
ک در خانه ها ایجــاد خواهــد  ترک هــای وحشــتنا
کــرد و امــکان دارد بــا یــک زلزله چهار و نیم ریشــتری 

کشــته هــم داشــته باشــیم.
تعریف جاذبه های صنعتی برای اصفهان و 

تاوان های محیط زیستی
کتشــافات   ا و  زمین شناســی  ســازمان  مدیــرکل 
کــه فرونشســت و عــوارض آن  معدنــی در اصفهــان 
را بــه همــراه  گروه هــای کارشناســی و دســتگاه های 
کــرده  »جــی پــی اس« دو فرکانــس رصــد و پایــش 
و  اصفهــان  شــدن  صنعتــی  از  انتقــاد  بــا  اســت، 
همچنــان آب بر ایــن آســیاب ریختــن در شــرایط 
گفــت: صنعــت دارد  متزلــزل منابــع آبــی، به ایرنــا 
ــت؛  ک اس ــتنا ــا وحش ــد. آماره ــان را می ترکان اصفه
ســنگ  درصــد   ۹۰ فــوالد،  درصــد   ۷۰ اصفهــان 
ســاختمانی، ۵۴ درصــد لبیــات، ۹ درصــد بــرق و 
۱۶ درصــد ســوخت کشــور را تامین می کنــد؛ جاذبه 
کــه  صنعتــی در اصفهــان زیــاد داریــم. اصفهانــی 
کشــش ســه میلیون نفر را  دارد، امســال ۵ میلیون 

و ۷۰۰ هــزار نفــر شــده اســت!
وی افــزود: جمعیــت پنــج میلیــون و هفتصــد هــزار 
نفــری اصفهــان، ۴۸۰ میلیون مترمکعــب آب برای 
شــرب نیــاز دارد. ســد زاینــده رود، ۳۰۰ میلیــون 
مترمکعــب آب دارد؛ اصفهــان در ایــن میــان چــه 
کــرده  کــرده!؟ بــه آب هــای زیرزمینــی دســت درازی 
اســت. از چاه هــا بــه آب شــرب تزریــق می شــود؛ مــا 

کســری آب مواجــه هســتیم. بــا 
اســالمی یادآور شــد: از خلیــج فــارس می خواهنــد 
۲۰۰ میلیــون مترمکعــب در ســال آب بــه اصفهــان و 
بــرای فــوالد بیاورند و اندازه ۵۰۰ میلیون مترمکعب 
برایــش برنامــه ریخته اند! همه اینها درحالی اســت 
گردشــگری  کــه بایــد بــه جــای صنعــت بــه جاذبــه 
اش روی بیاورنــد. در اســتانداری بــه جای معاونت 
گردشــگری تعریــف  اقتصــادی بایــد یــک معاونــت 
شــود. اشــاره اســالمی به طــرح انتقــال ۵۵۰ میلیون 
مترمکعــب آب خلیــج فــارس بــه ۷ اســتان و فــالت 
کــه از ایــن مقــدار ســهم صنایــع  مرکزی ایــران اســت 
اصفهــان، ۲۰۰ میلیون مترمکعــب بود؛ وی معتقد 
کــه فرایندهــای پیــش رو، تقاضــای آب و  اســت 
برداشــت آب هــای زیرزمینــی بــا حفــر چــاه را خواهد 

افــزود.
روی  پیــش  اسالمی شــرایط  پیونــد،  در ایــن 
و  دانســت  ک  خطرنــا را  اصفهــان  فرونشســت 
گفــت: اصفهــان در همــه چیــز رتبــه آور اســت. در 
کــه ســومین اســتان معدنــی  صنعــت و در معــدن 
ــه  کشــور هســتیم. مــا اصفهانی هــا بیشــترین ضرب
را بــه اصفهــان زده ایــم و هیــچ امانــت دار خوبــی 
کشــور  نبوده ایــم. زاینــده رود را بــه دیــد اصفهــان و 
کنیــم. زاینــده  نــگاه نکنیــم، بــه دیــد جهانــی نــگاه 
ــه در  رود یــک میــراث جهانــی اســت. یــک رودخان
فــالت مرکــزی جــاری شــده و حــاال آن را خشــک 
کــه نگین ایــن فــالت مرکــزی  کرده ایــم. اصفهــان 

می شــود! مخروبــه  دارد  اســت 
اصفهان، نماد فرونشست در ایران

کتشــافات  ا و  زمین شناســی  ســازمان  مدیــرکل 
 معدنــی در اصفهــان باالتریــن نــرخ فرونشســت 
در اصفهــان را  ۱۸ ســانتی متــر و در منطقــه رهنــان 
گفــت: نــرخ فرونشســت از  کــرد و  اصفهــان اعــالم 
ســال ۹۲ در شــمال اصفهــان از منطقــه شــاهین 
گــز و برخــوار،  شــهر تــا حبیــب آبــاد، دولــت آبــاد، 
ــان و  ــتی اصفه ــهید بهش ــی ش ــن الملل ــرودگاه بی ف

کمشــچه بســیار شــدید شــد و ایــن بــه چنــد دلیــل 
کــم جمعیتــی  ک اســت؛ یکــی بــه دلیــل ترا خطرنــا
بیشــترین  دیگری اینکــه  و  اصفهــان  شــمال  در 
المان هــای شــهری در این قســمت شــهر قــرار دارد.

و  زمین شناســی  ســازمان  مدیــرکل  گفتــه  بــه 
کتشــافات معدنی در اصفهــان، نــرخ فرونشســت  ا
در رهنان ۱۸ ســانتی متر، شــاهین شــهر ۱۲ ســانتی 
متر، ورزشــگاه نقش جهان ۱۲ ســانتی متر، حبیب 
آبــاد ۱۷ تــا تــا ۱۸ ســانتی متــر، دولــت آبــاد ۱۷ ســانتی 
فــرودگاه  در  و  متــر  ســانتی  خوراســگان ۱۸  متــر، 

ــر در ســال اســت. اصفهــان ۱۲ ســانتی مت
در  زمیــن  فرونشســت  شــرایط  بــا  رابطــه  در  وی 
گفــت: در دشــت مهیــار شــمالی  دشــت مهیــار 
دیگــر آبخوانــی وجــود نــدارد و بارندگــی بشــود یــا 
نشــود، بــرای آبخــوان تاثیــری نــدارد. دشــت مهیــار 
شــمالی دشــت مــرده ای بــا ترک هایــی تــا عمــق ۵۰، 
۶۰ متــری و عــرض یــک تــا یــک و نیــم متــری اســت؛ 

ــد. ــس می کش ــوز نف ــا هن ــی ام ــار جنوب مهی
اســالمی افزود: نــرخ بحرانــی فرونشســت در جهــان 
۴  میلی متــر اســت و زمیــن در اصفهــان ســی برابــر 
نــرخ جهانــی نشســت می کنــد. اســتان اصفهــان 
لحــاظ  بــه  اســتان ایران  دهمیــن   ،۹۵ ســال  در 
فرونشســت بود و ســازمان زمین شناســی در ســال 
کــه اصفهــان رتبــه یــک فرونشســت  کــرد  ۹۹ اعــالم 

ــت. ــران اس در ای
در  صنعتــی  توســعه  جدیــد  مــوج  از  نگرانی هــا 

اصفهــان
ک و  کارشــناس خــا در ایــن پیونــد، محمــد کوشــافر 
از کوشــندگان محیــط زیســت اصفهــان، مهم ترین 
خشــکی  را  اصفهــان  در  فرونشســت  دلیــل  
زاینــده رود دانســت و افــزود: فرونشســت یکــی از 
پیامدهــای خشــکی زاینــده رود اســت. در ایــن بــاره 
گر  چندیــن مرتبه کارشناســان تذکــر می دادنــد که ا
وضعیــت زاینــده رود بــه همیــن شــکل پیش بــرود، 
ــا فرونشســت مواجــه خواهیــم بــود. فرونشســت  ب
هــم مثــل خیلــی از پیــش بینی هــای دیگر بــه وقوع 

پیوســت و درحــال اســتمرار اســت.
ــه  ک ــان  ــت اصفه ــس فرونشس ــه اطل ــاره ب وی بااش
کشــور در ســال ۹۷  ازســوی ســازمان نقشــه بــرداری 
تهیه شــده اســت، گفت: یکســری نقاط مهم روی 
نقشــه فرونشســت اصفهــان خودنمایــی می کنــد، 
ازجملــه پل هــای تاریخــی و میــدان نقــش جهــان 
کــه می توانند در معرض آســیب باشــند. همچنین 
کــه ســازه های ســنگین دارنــد، بــه  مکان هایــی 
واســطه وزنشــان می تواننــد تاثیــر بیشــتری داشــته 

کننــد. باشــند و فراینــد فرونشســت را تســریع 
کوشــافر مــدل توســعه نــه تنهــا در اصفهــان  از نــگاه 
تا این انــدازه  اســت  شــده  موجــب  در ایــران  کــه 
ــع آبــی اصفهــان وارد شــود، ممکــن  ــه مناب فشــار ب
اســت توســعه صنعتــی در اســتان های دیگــر رخ 
داده باشــد امــا می توانیــم نتایجــش را در اصفهــان 
ببینــم. بنابرایــن مــدل توســعه در اصفهــان و البتــه 
در کشــور بــه خصــوص اســتان هایی کــه با اصفهان 
درارتبــاط هســتند موجــب شــده اســت تــا اصفهان 
بــا مشــکالت ناشــی از برداشــت های بی رویــه آب بــا 

فرونشســت مواجــه باشــد.
کــه در  گفتــه شــده اســت  کلــی  گفــت: بــه طــور  وی 
طــرح انتقــال آب از خلیــج فــارس بــه اصفهــان، 
ازطرفــی  بیایــد.  صنعــت  بــرای  آب  اســت  قــرار 
گــذاری  می بینیــم که صنعت روی پســاب ســرمایه 
ــادی می کنــد و پســاب شــهرهای اطــراف را هــم  زی
می خــرد. همه این هــا یــک تذکــر و هشــدار اســت 
ــون  ــت، ۲۰۰ میلی ــار صنع ــه آب دراختی ــن هم که ای
مترمکعــب آب بــه اضافــه پســاب، چــه آینــده ای را 
ــی  ــن نگران ــیم می کند! ای ــان ترس ــعه اصفه در توس
افزایــش  باعــث  آب  انتقــال  که ایــن  دارد  وجــود 

ــود. ــت ش صنع
کوشــافر یــادآور شــد: دررابطــه بــا پســاب یــک نکتــه 
وجــود دارد؛ زاینــده رود یــک حوضــه بســته اســت. 
وقتــی می گوینــد از پســاب اســتفاده می کنیــم بایــد 
ــل مشــاهده ای  کمی تغییــر  قاب ــه ازلحــاظ  ک گفــت 
را ایجــاد نمی کنــد. پســاب چــه در آب زیرزمینــی و 
یــا در رودخانــه بــرود، بــه هرحــال جــزو  بیــالن حــوزه 
زاینــده رود  اســت. بنابرایــن پســاب و بــه اضافــه 
کــه قــرار اســت بــه  حجــم ۲۰۰ میلیــون مترمکعبــی 
اســم  صنعــت وارد اصفهــان شــود، این اســتنباط را 
کــه بــه احتمــال، مــوج  بــرای مــا به وجــود مــی آورد  
دیگــری در توســعه صنعتــی اصفهــان خواهیــم 

داشــت.
وقتی حوزه زاینده رود فقیر می شود

منصــور شیشــه فــروش مدیــرکل مدیریــت بحــران 
گــو با ایرنــا یــادآور  گفــت و  اســتانداری اصفهــان در 
کــه روی پهنــه خشکســالی  شــد: طبــق مطالعاتــی 
اســتان انجام شــده اســت، در ۱۰ ســال گذشته، ۹۸ 

درصــد از مســاحت اســتان بــا شــرایط خشکســالی 
خــاص  شــرایط  هــم  امســال  و  اســت  مواجــه 
خشکســالی را داریــم. بارش هــا در سرچشــمه های 
کاهــش  آبــی ۴۰ درصــد نســبت بــه بلنــد مــدت 
داشــته اســت و حجــم منابــع آب ســدهای اســتان 
بــه طــور متوســط نســبت به بلنــد مــدت ۵۳ درصد 
کاهــش دارد. ایــن رونــد کاهش بارش، خشکســالی 
و  هواشناســی  خشکســالی  هیدرولوژیــک، 
کاهــش  کــه اثــرش  خشکســالی ژئوهیدرولوژیــک 
ســطح آب هــای زیزرمینــی اســت را درپــی خواهــد 
آب  پیزومتریــک  چاه هــای  بررســی  بــا  داشــت. 
منطقــه ای اصفهــان، افــت یک متری ســطح آب را 

کرده انــد. گــزارش  درطــول ســال 
ایــن شــرایط بــه علــت خشکســالی باعــث شــده 
کــه برداشــت از آب هــای زیرزمینــی بیشــتر و  اســت 
ســفره های آب زیرزمینی خالی شــود و تاثیرات این 
برداشــت ها را به شــکل فرونشســت شــاهد باشیم.
شیشــه فــروش بااشــاره بــه فصلــی شــدن رودخانــه 
گفــت: قطــع و  گذشــته،  زاینــده رود در ۱۰ ســال 
وصــل مســتمر آب در زاینــده رود باعــث تشــدید 
شــرایط فرونشســت شــده اســت. بــه علت اینکــه 
ــی  ــت، اراض ــده اس ــن نش ــاورزی تامی کش ــرای  آب ب
ــه چاه هــای آب فشــار  کشــت نشــده و ب کشــاورزی 

می آورنــد.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
کار بــرای جلوگیــری از  پیشــرفت فرونشســت  چــاره 
در اصفهان را تامین حقآبه قانونی محیط زیســت 
و رودخانــه زاینــدرود دانســت و گفــت: حــوزه زاینده 
رود فقیــر شــده و تامیــن آب از حوزه هــای دیگــر 
به ایــن حــوزه اجتنــاب ناپذیــر اســت. وزارت نیــرو 
انجــام  را  رودخانــه  احیــای  کــه  دارد  مســوولیت 
بدهــد تــا دشــت ها بیشــتر از این فرونشســت نکند.

وی افــزود: ســازمان زمیــن شناســی ازنظــر قانونــی 
کــه پایــش دشــت ها را بــرای تعییــن  موظــف اســت 
گذشــته بــا  نــرخ فرونشســت انجــام دهــد. از ســال 
و پشــتیبانی الزم، طــرح  همکاری ایــن ســازمان 
پایــش فرونشســت در دشــت اصفهــان - برخــوار 
با ایجــاد ۲۵ ایســتگاه آغــاز شــد. همچنیــن دشــت 
کاشــان، دشــت آران و بیــدگل، دشــت اردســتان، 
دشــت برخــوار و دشــت مهیــار بــه صــورت ویــژه 
و  انجــام  کــه  مطالعاتــی  طبــق  شــدند.  پایــش 
گزارشــی کــه بــه مــا شــده اســت، نــرخ فرونشســت در  
دشــت های مختلف اســتان به طور متوســط  بین 

ــت. ــال اس ــول س ــر در ط ــانتی مت ــا ۱۸ س ۱۵ ت
فرونشســت  اثرات ایــن  گفــت:  فــروش  شیشــه 
اراضــی  در  کــه  شــکاف هایی  در  می توانیــم  را 
کشــاورزی، مســیر جــاده در منطقــه مهیار ایجــاد 
ــا آســیب بــه ۳۰۰ واحــد  شــده اســت و  همچنیــن ب

مســکونی در شــهر دامنــه ببینیــم.
وی افــزود: راهکارهایــی بــرای مقابلــه بــا پدیــده 
بــه  و  شــده  گرفتــه  درپیــش  زمیــن  فرونشســت 
دســتگاه های اجرایــی مربوطــه ابــالغ شــده اســت، 
و  زیرزمینــی  آب هــای  بخشــی  تعــادل  ازجملــه 
ــا چاه هــای آب غیرمجــاز توســط شــرکت  برخــورد ب
کشــت جایگزین  آب منطقه ای، توســعه الگوهای 
و کــم مصــرف آب توســط جهــاد کشــاورزی و اجرای 
طرح هــای بیابــان زدایی و آبخیزداری توســط اداره 

کل منابــع طبیعــی.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان در 
کــه طرح هــای  پاســخ به ایــن نگرانــی و اســتنباط 
احیــای  بــه  کمکــی  تقاضــا،  با ایجــاد  انتقــال آب 
زاینــده رود و مشــکل فرونشســت نخواهــد بــود، 
تامیــن  معتقــدم  کــرد:  کتفــا  ا جملــه  به ایــن 
می توانــد  کشــاورزی  و  رود  زاینــده  حقآبه هــای 
امــا  باشــد  فرونشســت  کنتــرل  در  بزرگــی  کمــک 
کــه طــرح انتقــال آب از خلیــج فــارس بــا  دیدیــد 

هــدف تامیــن آب صنایــع پیــش بینــی شــد.
کارشناســان امر، فرونشســت یک پدیده  به اعتقاد 
زیســت محیطــی، به معنــی نشســت تدریجــی و یــا 
کم  گهانــی ســطح زمیــن به دلیــل ترا پاییــن رفتــن نا
مــواد زیــر ســطحی اســت. برداشــت بیــش از حــد از 
آب هــای زیرزمینــی ناشــی از نیــاز روزافزون به منابع 
کشــاورزی در  کــه بــه دنبــال توســعه صنعــت و  آب 
اصفهــان رخ داده از دالیــل اصلــی فرونشســت بــه 
شــمار  مــی رود. تهدید و آســیب های جبــران ناپذیر 
انتقــال  تاسیســات شــهری، خطــوط  و  ســازه ها 
نیــرو، ســاختمان ها و به خصوص بناهــای تاریخی 
و شــهره شــهر مــوزه اصفهــان ازجملــه نگرانی هــای 
کارشناســان بــرای آینــده پیــش روی اصفهــان دراثر 
زیرزمینــی  آب  منابــع  از  بی رویــه  برداشــت های 
ــع در  کام صنای ــر  ــه ب ک ــی  ــد آب ــا معتقدان ــت. آنه اس
اصفهــان ریختــه می شــود، بــا امکان ایجــاد تقاضــا 
و تعریــف توســعه های بیشــتر، اصفهــان را در لبــه 

پرتــگاه فرونشســت قــرار خواهــد داد.

نگین فالت مرکزی ایران، قربانی توسعه صنعت:

اصفهان بر لبه پرتگاه فرونشست
اســتان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ســخنگوی 
گفــت: درحــال حاضر چهــار مرکز تجمعی  اصفهــان 
کــز تجمعی  کسیناســیون در اصفهــان شــامل مرا وا
مصلــی، پــل شهرســتان، مرکــز صحرایی کنــار الزهرا 
کــه افــراد براســاس پیامکی که  و مرکــز زینبیــه اســت 
کــز مراجعــه می کننــد. دریافــت می کننــد به ایــن مرا

آرش نجیمی درخصــوص آخریــن وضعیــت اســتان 
گذشــته تعــداد  کــرد: در دو هفتــه  اصفهــان، اظهــار 
مــوارد شناســایی شــده بــه طــور قابــل توجهــی 
افزایــش یافتــه اســت و آمــار مــوارد شناســایی از 
حــدود ۲۰ درصــد بــه بــاالی ۳۰ درصــد رســیده و 
افزایــش چشــمگیری داشــته و ایــن افزایــش بســیار 

ــت. ــاد اس ــی و زی گهان نا
کرونــا در اســتان  وی بااشــاره بــه شــروع مــوج پنجــم 
اصفهــان، ادامــه داد: در شــروع هــر مــوج جدیــدی 
ــد  ــش می یاب ــد افزای ــاران جدی ــایی بیم ــار شناس آم
و بعــد از آن نیــز افزایــش مــوارد بســتری را خواهیــم 
داشــت، احتمــاال بــا شــرایط موجــود در ابتــدای راه 

یــک مــوج جدیــد در اســتان هســتیم.
فعالیت ۳ بیمارستان ریفرال کرونا در اصفهان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان 
تســت های  شــدن  مثبــت  افزایــش  بــه  بااشــاره 
کرونــا در اصفهــان، افــزود: در روزهــای آینــده تعــداد 
بیمــاران بســتری و بــه دنبــال آن ســایر آمارهــای 
کرونــا نیــز افزایــش  مربــوط بــه بیمــاران مبتــال بــه 
زنــگ  افزایشــی  آمارهــای  و ایــن  داشــت  خواهــد 

گرفتــه شــود. کــه بایــد جــدی  هشــداری اســت 
ــاالی  ــه ب ــن روزان ــور میانگی ــه ط ــه ب وی بابیان اینک
داریــم،  بیمارســتان ها  در  بســتری  بیمــار   ۱۵۰
ــا  کرون ــه  افــزود: تعــداد فوتی هــای بیمــاران مبتــال ب
ــاالی ۱۰ بیمــار اســت، باتوجــه  ــه حــدودا ب نیــز روزان
بســتری  بیمــاران  تعــداد  حاضــر  ال  در  به اینکــه 
افزایــش  بــه  بنابرایــن  نداشــته،  چندانــی  تغییــر 
کرونــا نیــاز نداریــم  تعــداد بیمارســتان های ریفــرال 
بــاش هســتند  آمــاده  و بیمارســتان ها درحالــت 
اطــالع  ریفــرال  بیمارســتان های  آرایــش  تغییــر  و 

کنــون ســه بیمارســتان  ا رســانی خواهــد شــد و 
ریفــرال در اصفهــان داریــم.

سوش غالب کرونا در اصفهان کرونای 
انگلیسی است

کرونــا در اســتان  نجیمی بااشــاره بــه رنگ بنــدی 
شهرســتان های  تعــداد  کــرد:  اضافــه  اصفهــان، 
نارنجی اســتان اصفهان بیشتر از شهرستان هایی 
با وضعیت زرد اســت و شهرســتان اردســتان نیز در 
گرفتــه اســت، احتمــال افزایــش  وضعیــت قرمــز قــرار 
بــه  باتوجــه  اســتان  رنگ بنــدی  تغییــر  و  آمارهــا 
شــرایط بســیار جــدی اســت و کرونــا دلتــا نیــز همان 
گزارشــی از ابتــال بــه آن در  کــه  نــوع هنــدی اســت 

اســتان نداشــته ایم.
کنتــرل بیمــاری رعایــت  وی بــا توضیح اینکــه بــرای 
نــکات بهداشــتی بســیار مهــم اســت، خاطرنشــان 
کسیناســیون  وا میــزان  کــه  زمانــی  تــا  کــرد: 
ــا  کافــی و الزم برســد، نیــاز اســت ت ــه حــد  عمومی ب
گاهــی  نــکات بهداشــتی بــا جدیــت رعایــت شــود، 
ــه رعایــت  کســن می زننــد، نســبت ب ــه وا ک افــرادی 
می شــوند،  بی توجــه  بهداشــتی  پروتکل هــای 
اســتفاده از ماســک در رعایت ها بیشترین اهمیت 

دارد. را 
اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ســخنگوی 
بابیان اینکه احتماال ســوش غالب کرونا در اســتان 
کنــون  تا کــرد:  کیــد  تا اســت،  انگلیســی  ســوش 
بــرای  کســن  وا دوز  یــک  تنهــا  دریافــت  موضــوع 
کرونــا مطــرح نشــده اســت و تمــام  بهبودیافتــگان 
کســن نیــاز دارنــد. گروه هــا حداقــل بــه دو دوز وا

کسیناسیون در  کز تجمعی وا افزایش تعداد مرا
اصفهان

کســن  کــز تجمعــی وا وی درخصــوص افزایــش مرا
کــرد: یــک مرکــز تجمعــی  کرونــا در اصفهــان، اضافــه 
کــه  شــده  اضافــه  اصفهــان  در  دیگــر  کــز  مرا بــه 
کنــار بیمارســتان الزهــرا اســت و  محل ایــن مرکــز در 
کنــار الزهــرا بــه مرکــز تجمعی  بیمارســتان صحرایــی 

ــد. ــل ش ــیون تبدی کسیناس وا
نجیمی بابیان اینکــه درحــال حاضــر چهــار مرکــز 
کسیناســیون در اصفهــان داریــم، افزود:  تجمعی وا
پــل  مصلــی،  در  کسیناســیون  وا تجمعــی  مرکــز 
کنــار الزهــرا و  شهرســتان، بیمارســتان صحرایــی 
کسیناســیون  کز تجمعی وا مرکز زینبیه ازجمله مرا
کــه افــراد براســاس اعــالم مرکــز در  در اصفهــان اســت 
کــز  کــه دریافــت می کننــد، بایــد به ایــن مرا پیامکــی 

کننــد. مراجعــه 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: 

کرونا هستیم در ابتدای موج پنجم 

خبر

خبرربخ

خبرربخ

اســتان  رانندگــی  و  راهنمایــی  پلیــس  رئیــس 
ک هــای  پال ورود  ممنوعیــت  از  اصفهــان 

داد. خبــر  اصفهــان  اســتان  غیربومی بــه 
کــرد: برابــر  ســرهنگ محمدرضــا محمــدی اظهــار 

کرونــا اســتان اصفهــان، ورود  بــا مصوبــات ســتاد 
ک هــای غیربومی متعلــق بــه اســتان های بــا  پال
وضعیت قرمز شــامل اســتان بوشــهر، یزد، کرمان 
و سیســتان و بلوچســتان بــه اســتان اصفهــان 
ممنــوع شــد. وی افــزود: درصــورت لــزوم بــه افــراد 
ــی و احضــار  ــز درمان ک ــه مرا ــرای مراجعــه ب بیمــار ب
شــوندگان مراجــع قضایــی باارایــه مــدارک، اجــازه 

ورود و تــردد داده خواهــد شــد.
اســتان  رانندگــی  و  راهنمایــی  پلیــس  رییــس 
کــرد: درصــورت رعایــت نکــردن  اصفهــان تصریــح 
ممنوعیت هــای تــردد عــالوه بــر جریمــه ۵۲۵ هــزار 
ک هــای غیربومی اســتان های  تومانــی، از ورود پال

ــود. ــری می ش ــور جلوگی مذک

اســتان  دادگســتری  کل  عمومــی اداره  روابــط 
روی  بــه  رو  خودســوزی  جزییــات  اصفهــان 
کــرد. اعــالم  را  اصفهــان  اســتان  دادگســتری 

بــه دنبــال وقــوع یــک فقــره خودســوزی در خیابــان 
شــهید نیکبخــت خــارج از ســاختمان دادگســتری 
شــبکه های  در  نقیــض  و  ضــد  اخبــار  انتشــار  و 
کل اســتان  اجتماعــی، روابــط عمومی دادگســتری 

توضیحاتــی را ارایــه داد.
۱۳۹۶ ایــن  ســال  در  موجــود  ســوابق  »براســاس 
شــخص یــک واحــد آپارتمــان از شــخص دیگــری بــا 
مبایعــه نامه عــادی خریــداری می کنــد، درحالی که 
مالــک، همــان واحــد را دو ســال قبــل از آن با مبایعه 
نامــه عــادی بــه فــرد دیگــری فروختــه و خریــدار اول 
ــه تحویــل مبیــع مطــرح و  ــزام ب در دادگاه دعــوی ال
ــر  ــد نظ ــادر و در دادگاه تجدی ــع وی ص ــه نف ــم ب حک

ــود. ــد می ش تایی
عنــوان  بــه  مذکــور  رای  بــه  ســوخته  خــود  فــرد 
ــث اعتــراض می کنــد و دادگاه مربوطــه  معتــرض ثال
پــس از رســیدگی بــه لحاظ اینکــه فــروش بــه او موخر 
بــر نفــر قبلــی بــوده اعتــراض ثالــث را وارد ندانســته و 

می کنــد. رد 
درخواســت اعمــال مــاده ۴۷۷ معتــرض ثالــث هــم 

بــرای  بررســی و موجــب قانونــی  نوبــت  از  خــارج 
پیشــنهاد اعمــال مــاده مذکــور در پرونــده مالحظــه 

نمی شــود.
متاســفانه  ملــک  فروشــنده  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
اشــخاص  و  دارد  دیگــر  مشــابه  پرونــده  چندیــن 
غیــر  مــال  فــروش  علیــه وی شــکایت  متعــددی 
کرده انــد. هرچنــد فــرد موردنظــر در ســال  مطــرح 
کیفــری از فروشــنده اعالم رضایت  ۱۳۹۸ در پرونــده 
کــرده اســت امــا متهــم بــه دلیــل شــکایت ســایر 
کی مذکــور  شــکات و نیــز جنبــه عمومی شــکایت شــا

در زنــدان بازداشــت اســت.
احتیاطــی  بــی  از  ناشــی  مشــکالتی  چنیــن  بــروز 
ــر منقــول  ــد امــوال غی بعضــی از شــهروندان در خری
و بــی توجهــی بــه هشــدارهای مکــرر پیشــگیرانه 
کــه شــهروندان محتــرم  دســتگاه قضائــی اســت 
قبل از تحقیق کامل و بررســی مالکیت فروشــنده و 
بــدون تنظیــم ســند رســمی انتقال، اقــدام بــه خرید 
نکننــد و مواظــب باشــند بــه دام افــراد فرصت طلب 

کالهبــردار نیفتنــد. و 
کیفــری  بدیهــی اســت دادگســتری در پرونده هــای 
متشــکله بــرای اســتیفای حقــوق مالباختــگان و 
مجــازات قاطــع مرتکــب براســاس موازیــن قانونــی از 

کــرد. هیــچ تالشــی فروگــذار نخواهــد 

رئیس پلیس راهور استان اصفهان:

ورود مسافران از استان های قرمز به اصفهان ممنوع شد

جزییات خودسوزی رو به روی دادگستری اصفهان 
اعالم شد

آخرین وضعیت 
رنگ بندی 

شهرستان های استان 
اصفهان 

مدیرکل پزشکی قانونی استان 
اصفهان خبر داد:

افزایش ۲۵ درصدی 
قربانیان تصادف در ۲ 

ماه ابتدایی امسال

خبرربخ

خبرربخ

براســاس اعالم ســامانه ماســک، درحال حاضر 
کرونــا دارای  اســتان اصفهــان در بحــران شــیوع 
۹ شهرســتان بــا وضعیــت زرد، ۱۴ شهرســتان 
در  شهرســتان  یــک  و  نارنجــی  وضعیــت  بــا 
وضعیــت قرمــز اســت و شهرســتانی بــا وضعیت 
ســفید و آبــی نــدارد. بــر اســاس اطالعــات بــه 
دســت آمــده براســاس نقشــه آمــاری ســامانه 
کرونــا  اطالع رســانی وضعیــت شــیوع بیمــاری 
در کشــور )ماســک(، وضعیــت اســتان اصفهان 
درزمینــه کنتــرل شــیوع کرونــا درحال حاضــر ۱۴ 
شهرســتان بــا وضعیــت نارنجــی، ۹ شهرســتان 
بــا وضعیــت زرد و یــک شهرســتان در وضعیــت 
قرمــز اســت و شهرســتانی در وضعیــت ســفید و 

آبــی وجــود نــدارد.
ســامانه،  نمادهای ایــن  شــاخص  براســاس 
کــم خطــر، رنــگ زرد خطــر  رنــگ آبــی نشــانه 
متوســط، رنگ نارنجی وضعیت پرخطر، رنگ 

قرمــز نشــانه وضعیــت خیلــی پرخطــر اســت.
وضعیــت شهرســتان های اســتان اصفهــان در 

کرونــا بــه شــرح ذیــل اســت: زمینــه شــیوع 
وضعیت نارنجی:

اصفهان
شاهین شهر

فالورجان
لنجان

نجف آباد
سمیرم
کاشان

شهرضا
خمینی شهر

مبارکه
نطنز
نائین

فریدن
گلپایگان

وضعیت زرد:
آران و بیدگل

دهاقان
چادگان

برخوار
خور و بیابانک

خوانسار
فریدون شهر

بوئین و میاندشت
تیران و کرون

وضعیت قرمز:
اردستان

مدیــرکل پزشــکی قانونــی اســتان اصفهــان 
گفــت: آمــار قربانیــان تصادفــات در دو ماهــه 
ابتدایــی امســال نســبت بــه مــدت مشــابه 
ســال قبل ۲۵.۴ درصد و نســبت به فروردین 
مــاه امســال ۵.۵ درصــد بیشــتر شــده اســت.

علــی ســلیمانپور درخصــوص آمــار قربانیــان 
قربانیــان  آمــار  کــرد:  اظهــار  تصادفــات، 
تصادفــات در در دو ماهــه ابتدایــی امســال 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ۲۵.۴ 
درصــد و نســبت بــه فروردیــن ماه امســال ۵.۵ 

درصــد بیشــتر شــده اســت.
از  ناشــی  فوتی هــای  آمــار  بابیان اینکــه  وی 
حــوادث رانندگی در دو ماهه ابتدایی امســال 
گذشــته  ســال  مشــابه  مــدت  بــه  نســبت 
کــرد: در دو  افزایــش داشــته اســت، تصریــح 
ماهــه ابتدایــی امســال ۱۴۸ نفــر در حــوادث 
رانندگــی جــان باختند، ایــن آمــار در مــدت 
مشــابه ســال قبــل ۱۱۸ نفــر بــود و بــه نظــر 
کرونایــی در ســال  می رســد محدودیت هــای 
گذشــته، کاهش آمار تلفات حــوادث رانندگی 

را درپــی داشــته اســت.
بااشــاره  اســتان  قانونــی  پزشــکی  مدیــرکل 
به اینکــه در دو ماهــه ابتدایــی امســال مــردان 
بیشــترین آمــار حــوادث رانندگــی را بــه خــود 
کل تلفــات  کــرد:  اختصــاص دادنــد، اضافــه 
حــوادث رانندگــی در دو ماهــه امســال، ۳۱ نفــر 
زن و ۱۱۷ نفــر مــرد بودنــد و طی ایــن مــدت 
ســه هــزار و ۴۷۲ مصــدوم حــوادث رانندگــی 
کــه  کردنــد  کــز پزشــکی قانونــی مراجعــه  بــه مرا
از ایــن تعــداد ۹۲۷ نفــر زن و دو هــزار و ۵۴۵ نفــر 

مــرد بوده انــد.



سال پنجم - شماره  117۴ 
دوشنبه  1۴  تیر  1۴۰۰ -  2۴ ذی القعده  1۴۴2
۵  جوالی     2۰21 ۵رفهنگ

گزارشربخ

هنــر  بــه  »نگاهــی  کتــاب  معرفــی  آییــن 
مفهومی مارکــو  آثــار  بررســی  بــا  مفهومی در ایــران 
که با کوشــش علیرضا  گرییگوریان و مرتضی ممیز« 
ارواحــی تنطیــم شــده اســت، در مــوزه هنرهــای 
گزارش ایمنــا،  بــه  شــد.  برگــزار  اصفهــان  معاصــر 
کــرد:  اظهــار  برنامــه،  در ایــن  ارواحــی  علیرضــا 
گروهــی و  پژوهش هــای هنــری را بــه دو صــورت 
گرفــت. مــا تمایــل  شــخصی می تــوان در دســت 
ــه در  ک ــی  گروه ــتیم.  ــی داش گروه کار  ــرای  ــادی ب زی
کتــاب بــه آن اشــاره شــده اســت از ســال ۹۱  مقدمــه 
کــرده اســت. وی افزود: ایــن  فعالیــت خــود را آغــاز 
کار عملــی فعالیــت  ــروه در دو حیطــه پژوهشــی و  گ
گــر بخواهــم بــه یــک خروجــی  کــرد. ا خــود را آغــاز 
شــاید  کنــم،  اشــاره  پژوهشــی  کارهــای  بــاب  در 
بتوان ایــن کتــاب را نــام ببــرم. البته مقــاالت دیگری 

کار شــد. نیــز 
گــروه شــکل  کــه  ایــن پژوهشــگر ادامــه داد: ســال ۹۱ 
گرفــت، شــاید بالــغ بــر ۵۰ هنرمنــد از مدیوم هــای 
گــروه قــرار گرفت. به طور مشــخص  مختلــف در ایــن 
اولیــن مبنایــی کــه در گــروه گذاشــتیم پرداختــن بــه 
گرایش هــای مختلــف  تئــوری دربــاره هنــر بــود. از 
هنــری ازجملــه تئاتــر، ســینما، هنرهای تجســمی و 
کــرد که به  نویســنده نیــز عضو داشــتیم و این کمک 

یــک نــگاه بینــا رشــته ای برســیم.
ارواحــی خاطــر نشــان کرد: درابتدا مشــخص کردیم 
ــه  ــا دهه هــای ۱۹۶۰ ب ــه مباحــث نظــری مرتبــط ب ک
کنیــم. یــک دوره نیــز روی هنــران معاصــر  کار  بعــد را 
کــه دربــاره هنــر مفهومی وجــود دارد  و نظریه هــای 
کردیــم. امــا از جایــی بــه بعد ایــن جرقه ایجــاد  کار 

ــاره هنــر مفهومی صحبــت  کــه درب ــه  ــه آنگون ک شــد 
کتــاب نداریــم. ــه و  می شــود، مقال

کتــاب »نگاهــی بــه هنــر  کلیــت  کــرد:  وی اضافــه 
مفهومی مارکــو  آثــار  بررســی  بــا  مفهومی در ایــران 
گرییگوریــان و مرتضــی ممیــز« تقریبــا چهــار ســال 
کــه  پیــش بــه اتمــام رســید و مــا متوجــه شــدیم 
برخی مقاالت ازقلم افتاده و به آن پرداخته نشــده 
اســت. بعــد دیدیــم نســبت نظریــات هنرمنــدان 
مفهومی چنــدان  هنــر  دربــاره  و ایرانــی  غربــی 
شــباهتی بــه هــم نــدارد و به ایــن نتیجــه رســیدیم 
کــه خوانــش دیگــری از نظریات اندیشــمندان غربــی 
در ایــران صــورت می گیــرد و ایــن مســاله مــا را ســوق 

کار شــود. کتابــی  کــه بایــد چنیــن  داد 
کتــاب زاویــه  ایــن پژوهشــگر ادامــه داد: برای ایــن 
به ایــن  درنظرنگرفتیــم.  خاصــی  رویکــرد  و  نــگاه 
کــه بایــد آغازهــا را بازخوانــی  نتیجــه رســیده بودیــم 
کرد. اینگونــه شــاید پــس از طی مبانی بتوان پله پله 
جلــو آمــد. فکــر می کنــم نیــاز داریــم مبانــی تئــوری را 

کــه برخــی از تئوری هــا  مجــددا بازخوانــی کنیــم، چرا
بــد خوانــده شــده اســت.

کرد: باید ابتدا نســبت به تئوری ها  ارواحــی تصریــح 
شــناخت بــه دســت بیاوریــم و ســپس ســراغ هنــر 
مفهومی برویــم و بــه همیــن دلیل بــه ســراغ آغاز هنر 
گفــت آغــاز  کــه بــه عبارتــی می تــوان  مفهومی رفتیــم 

هنــر معاصــر نیــز محســوب می شــود.
وی ادامــه داد: هــر مفهــوم هنــری بایــد در یــک رونــد 
دیــده شــود، یــک مفهــوم را می تــوان بــه صــورت 
کــه مفهــوم و روند  فیلــم دیــد نــه تــک فرم هــا، زمانی 
ــی ببینیــم،  ــد زمان ــر را در یــک رون گیــری هن شــکل 

بســیاری از مســائل تغییــر می کنــد.
گر کسی به عنوان  کرد: ا این پژوهشگر خاطرنشان 
یــک هنرمنــد می خواهــد هنــر مفهومــی را بشناســد 
کــه دربــاره فلســفه تحلیلــی هــم  چه ایــرادی دارد 
مفهومی ایــران  هنــر  در  کــه  مولفه هایــی  بدانــد؟ 
وجــود دارد، صــورت بنــدی نشــده اســت. یکــی 
کتــاب انجــام می دهــد همیــن  که ایــن  کارهایــی  از 
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و  موسســات  اتحادیــه  مدیــره  هیــات  اعضــای 
تشــکل های مردمی، فرهنگی قرآن و عترت اســتان 
اصفهان انتخاب شدند. مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
آمــوزش و توســعه مشــارکت های معاونــت قــرآن و 
عتــرت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اسالمی درحاشــیه 
گفت: ایــن  اصفهــان  اســتان  انتخابــات  برگــزاری 
انتخابــات در فضــای بــاز و بارعایــت شــیوه نامه های 
بهداشــتی بــرای ۹ نفــره اعضــای هیــات مدیــره بــا 
هــدف تســهیل گری امــور موسســات قرآنــی و عتــرت 
برگــزار شــد. فخرالدیــن اســماعیلی افــزود: مــرداد مــاه 
کل  گذشــته ۲ اتحادیــه زیــر مجموعــه اداره  ســال 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و نیــز ســازمان تبلیغــات 
اســالمی تحت عنــوان اتحادیــه اســتانی موسســات 
و تشــکل های مردمــی، فرهنگــی، قــرآن و عتــرت 
تشــکیل و انتخابات آن در چند اســتان کشــور برگزار 
ــرد: امــروز هــم زمــان در اســتان  ک شــد. وی تصریــح 
اصفهــان و کردســتان این انتخابات درحــال برگزاری 
اســت و اســتان اصفهــان دهمیــن اســتانی اســت 
کــه مجمــع عمومی برگــزار می کنــد. وی ادامــه داد: 
ــری  ــود پیگی ــنامه خ ــت اساس ــا در ماموری کاندیداه
گفتمــان انــس و الفــت بــا قــرآن در  و تســهیل گری 
کشــور و اســتانی را در اولویــت قــرار داده انــد.  فضــای 
توســعه  و  آمــوزش  برنامه ریــزی  دفتــر  مدیــرکل 
مشارکت های معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ 

موسســه  پیوســتن  اســالمی همچنین  ارشــاد  و 
نابینایــان و معلــوالن به ایــن جمــع را نشــان نبــود 
محدودیــت بــرای ارائــه خدمــات به ایــن قشــر عنوان 
کــرد. در ایــن انتخابــات علــی فضیلتــی، ســیدمحمد 
قلمکاریــان، محســن رضوانــی قهریزجانــی، ولــی اهلل 
جعفــری فشــارکی، ســیدمحمدرضا عــالء الدیــن، 
ســیدمرتضی  الدانــی،  نثــاری  جــان  حســینعلی 
صفــرزاده  حســن  ملکی هــا،  محمدرضــا  نیکــزاد، 
تهرانــی بــه عنوان اعضای اصلی هیات مدیــره و رضا 
یــاوری، ســودابه آذری، علــی رضــا کاظمی بــه عنــوان 
عضــو علی البدل اتحادیه موسســات و تشــکل های 
مردمــی، فرهنگــی، قــرآن و عتــرت اســتان اصفهــان 
برگزیــده شــدند. همچنیــن بازرســان اصلــی مجمــع 
حمیدرضــا تاجــی، مهــدی  بزرگــزاد، لیــال جوانــی و 
علل بدل طیبه ظهرابی بیشــترین رای را به دســت 

آوردنــد.

همایش خیران و خادمان حضرت اباعبدالحسین 
ــهید  ــالن ش ــان در س ــتان اصفه ــالم( اس ــه الس )علی

توالیــی دادگســتری اصفهــان برگــزار شــد.
محمدرضا حبیبی، مدیر کل دادگستری اصفهان 
کــرد و  کیــد  بــر بــی نظیــر بــودن خیــران اصفهانــی تا
گفــت: نیت ایــن در امــور خیریــه بســیار مهــم اســت.

حجت االسالم بلک، مدیر کل اوقاف و امور خیریه 
کــرد یکــی از بزرگتریــن  اصفهــان هــم اعــالم آمادگــی 
موقوفات استان را دراختیار ستاد بازسازی عتبات 
کــه با ایــن پیشــنهاد، اختیــار آن  عالیــات قــرار دهــد 

موقوفــه دراختیــار آنــان قــرار می گیــرد.
رییــس ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات اســتان 
گرامیداشــت یــاد  اصفهــان هــم در ایــن همایــش بــا 

ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی بــه عنــوان 
و  توســعه  گفــت  بازســازی  ســتاد  گــذار  بنیــان 
بازســازی نشــان دهنــده تمــدن فرهنگــی و باعــث 

ماســت. رویــش 
جعفــر عســگری افــزود: درســت اســت مشــکالت 
گریبانگیــر مــردم  معیشــتی بــه علــت ســوءمدیریت 
شــد ولی ایــن باعــث نمی شــود وظیفه جهانــی خود 

کنیــم. را فرامــوش 
اقشــار  بــه  کــه  مومنانــه  کمک هــای  گفــت:  وی 
گرفــت از فرهنــگ اهــل بیــت علیهــم  ضعیــف تعلــق 

الســالم نشــات می گیــرد.
کربــال ســاخته  گفــت بــه زودی ضریــح شــهدای  وی 
هنرمنــدان اصفهانــی در ســتاد بازســازی عتبــات 
بــه  نصــب  بــرای  و  نمایــی  رو  اصفهــان  عالیــات 

کربــالی معلــی ارســال می شــود.
محمدرضــا حبیبــی رییس کل دادگســتری اســتان 
ــر  ــره قب ــت :پنج گف ــش  ــن همای ــم در ای ــان ه اصفه
در  الســالم  علیــه  سیدالشــهدا  حضــرت  مطهــر 
ســرداب حــرم بــه همــت خیــران تــا پایــان ســال 

می شــود. ســاخته 

هیات مدیره تشکل های مردمی قرآن و عترت 
اصفهان انتخاب شدند

برگزاری همایش خیران و خادمان حسینی در اصفهان 

گهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

شــماره: 2۰27۰12۵۰۳، تاریــخ: 1۴۰۰/۴/12، دراجــرای مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و برحســب مــاده ۳ قانــون مذکــور 
ــا ســهم مفــروزی متقاضــی  ــر تاییــد انتقــال عــادی و ی کــه ازطرف ایــن هیــات مبنــی ب آرا ذیــل 
کــه بــه  گهــی می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی  گردیــده در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ صــادر 
آرا مذکــور اعتــراض دارنــد از تاریــخ اولیــن انتشــار ظــرف مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن 
اداره تســلیم نمــوده و در مهلــت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض فرصــت دارنــد نســبت بــه 
گواهــی مبنــی بــر طــرح دعــوی اقــدام نماینــد و  تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه صالحــه و ارایــه 
اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارایــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود و درصــورت انقضــا مهلــت و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صدور ســند مالکیت 
مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰27۰۰۳7۶8 مــورخ 
1۴۰۰/۰۳/22 علــی شــایان نــژاد فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه 7۵92 صادره از خوراســگان 
کارگاه احداثــی بــرروی قســمتی از قطعــه  بشــماره ملــی 128۳777711 در ششــدانگ یکبــاب 
ک 7897 واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت ۵7۵/۰۶ مترمربــع.  زمیــن پــال
ــت  ــار نوب ــخ انتش ــت اول: 1۴۰۰/۰۴/1۴، تاری ــار نوب ــخ انتش ــمی. تاری ــند رس ــی س ــداری ط خری
ک شــرق اصفهــان مهــدی شــبان   دوم: 1۴۰۰/۰۴/29 - رییــس منطقــه ثبــت اســناد و امــال

- 11۵92۰9 / م الف

گهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

شــماره: 2۰27۰1۰1۳۵، تاریــخ: 1۴۰۰/۳/27، دراجــرای مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و برحســب مــاده ۳ قانــون مذکــور 
ــا ســهم مفــروزی متقاضــی  ــر تاییــد انتقــال عــادی و ی کــه ازطرف ایــن هیــات مبنــی ب آرا ذیــل 
کــه بــه  گهــی می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی  گردیــده در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ صــادر 
آرا مذکــور اعتــراض دارنــد از تاریــخ اولیــن انتشــار ظــرف مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن 
اداره تســلیم نمــوده و در مهلــت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض فرصــت دارنــد نســبت بــه 
گواهــی مبنــی بــر طــرح دعــوی اقــدام نماینــد و  تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه صالحــه و ارایــه 
اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود و درصــورت انقضــا مهلــت و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صدور ســند مالکیت 
مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰27۰1۵۰28 مــورخ 
1۳99/۰8/1۴ فاطمــه محمــدی فرزنــد رمضــان بشــماره شناســنامه 1 صــادره از اصفهــان 
بشــماره ملــی 1291۳۶۶۵۵۵ در ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثــی بــرروی قســمتی از قطعــه 
ک 77۴1 واقــع در بخــش ۵ ثبت اصفهان به مســاحت 29۶/۰۴ مترمربع. خریداری  زمیــن پــال
مــع الواســطه بصــورت عــادی از مالــک رســمی مرتضی خالقــی برتیانچــی فرزنــد حســن. تاریــخ 
انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۳/۳۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۴ - رییس منطقه ثبت 

ک شــرق اصفهــان مهــدی شــبان - 11۵119۵ / م الــف اســناد و امــال

گهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

شــماره: 2۰27۰۰9872، تاریــخ: 1۴۰۰/۳/2۵، دراجــرای مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و برحســب مــاده ۳ قانــون مذکــور 
کــه ازطرف ایــن هیــات مبنــی بــر تاییــد انتقــال عــادی و یــا ســهم مفــروزی متقاضــی  آراء ذیــل 
کــه بــه  گهــی می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی  گردیــده در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ صــادر 
آرا مذکــور اعتــراض دارنــد از تاریــخ اولیــن انتشــار ظــرف مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن 
اداره تســلیم نمــوده و در مهلــت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض فرصــت دارنــد نســبت بــه 
گواهــی مبنــی بــر طــرح دعــوی اقــدام نماینــد و  تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه صالحــه و ارایــه 
اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارایــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود و درصــورت انقضــا مهلــت و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صدور ســند مالکیت 

مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰27۰۰۳8۳۳ مــورخ 
1۴۰۰/۰۳/2۳، صدیقه پیرجمالی فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه ۴۳ صادره از اردســتان 
ــه  ــمتی از قطع ــرروی قس ــی ب ــه احداث ــاب خان ــدانگ یکب ــی 11897181۰۳ در شش ــماره مل بش
ک 1 واقــع در بخــش 18 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 2۰۰ مترمربــع. خریــداری طــی  زمیــن پــال
ســند رســمی. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۳/۳۰، تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۴ - 

ک شــرق اصفهــان مهــدی شــبان - 11۵1219 / م الــف رییــس منطقــه ثبــت اســناد و امــال

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

1( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰111۳ مــورخ 1۴۰۰/۰1/2۵ هیــات چهــار خانــم ســکینه 
کدملــی ۶۶۰9۵1۴۶۶۶ صــادره برخــوار و  ــه شناســنامه شــماره 1  ــادی ب حــق شــناس آدرمناب
میمــه فرزنــد محمدحســین نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
ک شــماره 1۰۶7 فرعــی از 1۵177 اصلــی واقــع در اصفهــان  بــه مســاحت 1۵9/9۴ مترمربــع پــال
ک شــمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشــد.  بخش ۵ اداره ثبت اســناد و امال
2( رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰111۴ مورخ 1۴۰۰/۰1/2۵ هیات چهار آقای محمد شــهیادی 
کبــر  کدملــی ۶۶۰9۴8۴۴۳۰ صــادره برخــوار و میمــه فرزنــد علــی ا فــر بــه شناســنامه شــماره 17 
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 1۵9/9۴ مترمربع 
ک شــماره 1۰۶7 فرعــی از 1۵177 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و  پــال
ــالع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــد. ل ــک رسمی میباش ــی مال ــود متقاض ــه خ ک ــان  ــمال اصفه ک ش ــال ام
کــه اشــخاص نســبت  گهــی می شــود. درصورتــی  عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
گهــی بــه مــدت  بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد اولیــن آ
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــود را به ای ــراض خ ــاه اعت دو م
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند. بدیهی اســت 
درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 
خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۳/۳۰، تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۴ - 

ک شــمال اصفهــان - 11۵121۳ / م الــف رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــال

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

محســن  آقــای  دو  هیــات  مــورخ 1۴۰۰/۰2/22  شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰227۴  رای  برابــر 
خیرخــواه بــه شناســنامه شــماره 198۶ کدملــی 1287187۵11 صــادره اصفهــان فرزنــد علیرضــا 
ک شــماره 1۶1 فرعــی از  بصــورت ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 2۰/2۰ مترمربــع از پــال
کــه خــود  ک شــمال اصفهــان  99 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۶ اداره ثبــت اســناد و امــال
متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی  گهــی می شــود. درصورتــی  1۵ روز آ
گهــی به مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره  اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد اولیــن آ
تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار نوبــت 
ک  اول: 1۴۰۰/۰۳/۳۰، تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۴ - رییس اداره ثبت اســناد و امال

شــمال اصفهــان - 11۵118۰ / م الــف

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

برابــر رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۴1۰2 مــورخ 1۳99/11/27 هیــات ســه آقــای حبیــب الــه 
محمدقاســمی به شناســنامه شــماره ۶۳ کدملی 1199812۶17 صادره شــهرضا فرزند ماشــااله 
ک شــماره 1۵1 فرعــی از  نســبت بــه ششــدانگ ســاختمان بــه مســاحت 18۴/89 مترمربــع پــال
کــه خــود  ک شــمال اصفهــان  ۳1 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۶ اداره ثبــت اســناد و امــال
متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی  گهــی می شــود. درصورتــی  1۵ روز آ

گهــی به مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره  اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد اولیــن آ
تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار نوبــت 
ک  اول: 1۴۰۰/۰۳/۳۰، تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۴ - رییس اداره ثبت اســناد و امال

شــمال اصفهــان - 11۵1۰۶8 / م الــف

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

برابــر رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۴9۳7 مــورخ 1۳99/12/1۴ هیــات دو آقــای مهــدی 
کدملــی 128۴9۵۴۳1۵ صــادره اصفهــان فرزنــد  پورعابدیــن بــه شناســنامه شــماره 1۴87 
ک 1۵۰8۳ اصلی  غالمعلی بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت ۵۰/۰2 مترمربع پال
کــه خــود متقاضــی  ک شــمال اصفهــان  واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال
ــه 1۵ روز  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب ــک رسمی میباشــد. ل مال
کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیت متقاضــی اعتراضی  گهــی می شــود. درصورتــی  آ
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم  داشــته باشــند می تواننــد اولیــن آ
و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را 
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول: 
ک  ــال ــناد و ام ــت اس ــس اداره ثب ــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۴ - رئی ــار نوب ــخ انتش 1۴۰۰/۰۳/۳۰، تاری

شــمال اصفهــان - 11۵1۰۵۰ / م الــف

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

احمــد  آقــای  دو  هیــات   1۴۰۰/۰1/2۵ مــورخ   1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰11۰7 شــماره  رای  برابــر   )1
کدملــی ۴۵۶88992۵7 صــادره فریــدن فرزنــد امــان  اســکندری بــه شناســنامه شــماره ۴۵۶ 
ــه نســبت بــه چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 1۵7/92  ال
ک شــماره 12۶ فرعــی از 1۴91۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت  مترمربــع پــال
کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی می باشــد. 2( رای شــماره  ک شــمال اصفهــان  اســناد و امــال
1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰11۰۶ مــورخ 1۴۰۰/۰1/2۵ هیــات چهــار خانم پروانه مظاهری به شناســنامه 
شــماره 17928 کدملــی 12292۳7۰۰۳ صــادره خوانســار فرزنــد عباســعلی نســبت بــه دو دانــگ 
ک شــماره 12۶  ــع پــال ــه مســاحت 1۵7/92 مترمرب مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان ب
ک شــمال اصفهــان  فرعــی از 1۴91۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال
کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی می باشــد. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت  گهــی می شــود. درصورتــی  بــه فاصلــه 1۵ روز آ
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود  متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد اولیــن آ
را به ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
ــم نماینــد. بدیهــی اســت درصــورت انقضــای  ــه مراجــع قضایــی تقدی دادخواســت خــود را ب
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. تاریــخ 
انتشــار نوبــت اول: 1۴۰۰/۰۳/۳۰، تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۴ - رییــس اداره ثبــت 

ک شــمال اصفهــان - 11۵1۰1۰ / م الــف اســناد و امــال

گهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

شــماره: 2۰27۰1۰۰۶7، تاریــخ: 1۴۰۰/۳/2۶، دراجــرای مــاده یــک قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
کــه  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و برحســب مــاده ۳ قانــون مذکــور آرا ذیــل 
گردیــده  ازطرف ایــن هیــات مبنــی بــر تاییــد انتقــال عــادی و یــا ســهم مفــروزی متقاضــی صــادر 
کــه بــه آرا مذکــور اعتــراض  گهــی می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی  در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
دارنــد از تاریــخ اولیــن انتشــار ظــرف مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم نمــوده و 
در مهلــت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض فرصــت دارنــد نســبت بــه تقدیــم دادخواســت بــه 

گواهــی مبنــی بــر طــرح دعــوی اقــدام نماینــد و اقدامــات ثبــت موکــول بــه  دادگاه صالحــه و ارائــه 
ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود و درصــورت انقضــاء مهلــت و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 
مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه 
دادگاه نخواهــد بــود. 1( رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰27۰۰۳718 مــورخ 1۴۰۰/۰۳/19، حبیــب الــه 
باقــری فرزنــد فــرج الــه بشــماره شناســنامه ۳2 صــادره از شــهرضا بشــماره ملــی 1199۵712۶1 در 
ک 1۳ فرعــی از اصلــی 1۵192  ســه دانــگ یکبــاب خانــه احداثی برروی قســمتی از قطعه زمین پــال
واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت ۴۰۰ مترمربــع. خریــداری طــی ســند رســمی. 2( 
رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰27۰۰۳717 مــورخ 1۴۰۰/۰۳/19 ســهیال کاظمی فرزنــد مرتضــی بشــماره 
شناسنامه 19۵۴ صادره از تهران بشماره ملی ۰۴91۳191۴2 در سه دانگ یکباب خانه احداثی 
ک 1۳ فرعــی از اصلــی 1۵192 واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهان  بــرروی قســمتی از قطعــه زمیــن پــال
به مســاحت ۴۰۰ مترمربع. خریداری طی ســند رســمی. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۳/۳۰، 
ک شــرق اصفهــان  تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۴ - رییــس منطقــه ثبــت اســناد و امــال

مهــدی شــبان - 11۵۰877 / م الــف

گهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

شــماره: 2۰27۰1۰۰21، تاریــخ: 1۴۰۰/۳/2۶، دراجــرای مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت 
کــه  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و برحســب مــاده ۳ قانــون مذکــور آرا ذیــل 
گردیــده  ازطرف ایــن هیــات مبنــی بــر تاییــد انتقــال عــادی و یــا ســهم مفــروزی متقاضــی صــادر 
کــه بــه آرا مذکــور اعتــراض  گهــی می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی  در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
دارنــد از تاریــخ اولیــن انتشــار ظــرف مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به این اداره تســلیم نمــوده و در 
مهلــت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض فرصت دارند نســبت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه 
صالحــه و ارایــه گواهــی مبنــی بــر طرح دعــوی اقدام نماینــد و اقدامات ثبت موکول بــه ارائه حکم 
قطعــی دادگاه خواهــد بــود و درصــورت انقضــا مهلــت و عــدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰27۰۰292۵ مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰2 احمــد ســیچانی پــزوه فرزنــد حســین 
بشماره شناسنامه 199۶ صادره از اصفهان بشماره ملی 128۳۶8۵7۴۴ در ششدانگ یکباب 
ک 7897 واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان  خانــه احداثــی بــرروی قســمتی از قطعــه زمیــن پــال
بــه مســاحت ۳۳8 مترمربــع. خریــداری مــع الواســطه بصــورت عــادی از مالــک رسمی حســین 
ســیچانی. تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 1۴۰۰/۰۳/۳۰، تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۴ - 

ک شــرق اصفهــان مهــدی شــبان - 11۵۰8۳9 / م الــف رییــس منطقــه ثبــت اســناد و امــال

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

1( برابــر رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰22۳۳2 مــورخ 1۳99/1۰/22 هیــات یــک آقــای محمــود 
زمانی به شناسنامه شماره ۵۳۴ کدملی 128۴128۴1۵ صادره اصفهان فرزند حسن نسبت 
ک  بــه پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 1۰۴/۴۰ مترمربــع از پال
ک شــمال  شــماره ۶9 فرعــی از 1۴91۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امال
اصفهــان کــه خود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. 2( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰22۳۳۳ 
مــورخ 1۳99/1۰/22 هیــات یــک خانــم اعظــم نجفــی نیســیانی بــه شناســنامه شــماره 188 
کدملی 129۰98۰19۵ صادره اصفهان فرزند حســن نســبت به یک دانگ مشــاع از ششــدانگ 
ک شــماره ۶9 فرعــی از 1۴91۵ اصلــی  یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 1۰۴/۴۰ مترمربــع از پــال
کــه خــود متقاضــی  ک شــمال اصفهــان  واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال
گهی  مالــک رسمی میباشــد. لــذا بــه منظــور اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 1۵ روز آ
کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیت متقاضــی اعتراضی داشــته  می شــود. درصورتــی 
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و پــس از  باشــند می تواننــد اولیــن آ
اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نمایند. بدیهی اســت درصــورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض 
ــت اول: 1۴۰۰/۰۳/۳۰،  ــار نوب ــخ انتش ــد. تاری ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق طب
ک شــمال اصفهــان  تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۴ - رییــس اداره ثبــت اســناد و امــال

- 11۵۰799 / م الــف

گهی آ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

»حبــاب خانه بــه دوش« نــام فیلم تئاتــری اســت 
ــاره صائــب  ــه همــت شــهرداری اصفهــان، درب ــه ب ک
بزرگداشــت این  روز  بــه مناســبت  و  ساخته شــده 
شــاعر شــهیر، پخــش می شــود. یســنا پورســینا، 
خانه بــه دوش«  »حبــاب  فیلم تئاتــر  کارگــردان 
ــر زندگــی و شــعر  ــر درنگــی ب می گوید: ایــن فیلــم تئات
صائــب تبریــزی اســت و اتفاقــات آن در یــک کشــتی 
کــه صائــب از هنــد بــه ســوی  رقــم می خــورد؛ زمانــی 
ســعید  می دهــد:  ادامــه  او  برمی گــردد.  اصفهــان 
ــرای نوشــتن  ــه از اشــعار صائــب ب محســنی، ماهران
کرده و به آن جذابیت  نمایشــنامه این اثر اســتفاده 
کارگــردان فیلــم تئاتــر »حبــاب  بخشــیده اســت. 

بــرای  روز  ده  می کنــد:  تصریــح  خانه بــه دوش« 
ــم و  کردی ــن  ــب تمری ــگاه صائ ــر در آرام ــن اث اجرای ای
کار نیــز  ــرداری  کار ضبــط آغــاز شــد. فیلم ب ســپس، 
ــی اســت. کامــال تلویزیون ــر نیســت و  شــبیه تله تئات

کــه بــه ســفارش  گفتــه پورســینا، این فیلم تئاتــر  بــه 

دفتــر تخصصــی هنرهــای نمایشــی ساخته شــده، 
امــروز )دهــم تیرمــاه( بــه مناســبت روز بزرگداشــت 
صائــب تبریــزی از شــبکه اصفهــان و همچنیــن، 
درگاه هــای مجــازی ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و 
ورزشــی شــهرداری اصفهــان پخــش خواهــد شــد.
نــام برخــی از عوامــل اجرایی ایــن فیلــم تئاتــر نیــز 
چنیــن اســت: بازیگــران: بهــزاد ســیفی، ابراهیــم 
النــاز  مدنــی،  جــواد  صفــری،  احســان  کریمــی،  
کریمــی، وحیــد  مائــده  کاردوانــی،  هــدا  بختیــار، 
اصغــری، حمیدرضــا مشــتاقی، حســین پارســاجو، 
حمیدرضــا  اخترزنــد،  افــروز  قاســمی،  مصطفــی 
کارگــردان و برنامه ریــز: شــهره  ناغونــی. دســتیار اول 

جــزی.

حقــوق  افشــای  و  بازخوانــی  هفتــه  بــا  همزمــان 
و  تــرور  شــهید  هــزار  یــادواره ۱۷  آمریکایــی،  بشــر 
گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهید آیــت اهلل دکتــر 
بهشــتی و ۷۲ یــار بــا وفایــش در خمینــی شــهر برگــزار 
شــد. عضــو شــورای مرکــزی جامعــه روحانیــت مبارز 
در ایــن مراســم بااشــاره به برخــی اقدامات خصمانه 
در  منافقــان  ازجملــه  تروریســتی  گروهک هــای 
گفــت: پــس از  مقابلــه بــا جمهــوری اســالمی ایران 
پیــروزی انقــالب اســالمی، دشــمنان بــه ســرکردگی 
کــه آرزو هــای خــود را بــرای تــاراج  آمریــکای جنایتــکار 
کشــورمان بربــاد رفتــه می دیدنــد، بــه انــواع  منافــع 
بــا نظــام اسالمی دســت  بــرای مقابلــه  توطئه هــا 
افــزود:  ســالک  احمــد  االســالم  حجــت  زدنــد. 
مســووالن  تــرور  بــرای  ریــزی  برنامــه  و  همــکاری 
از  حمایــت  و  نظــام  اثرگــذار  شــخصیت های  و 
و  منافقیــن  ک  ســفا و  تروریســتی  گروهک هــای 
کوملــه برخــی از ایــن اقدامــات اســت. وی بااشــاره 
بــه حملــه هوایــی آمریــکا بــه مواضــع حشدالشــعبی 
بــه دســتور جــو بایــدن، رئیس جمهــور آمریکا گفت: 
آمریکایی هــا، غارتگــر ملت ها و اموال مردم هســتند 

و بــرای رســیدن بــه منافــع، دســت بــه هــر جنایــت و 
می زننــد. کشــتاری 

گذشــته مــردم اصفهــان در مجلــس  نماینــده ادوار 
شــورای اســالمی افزود: دشــمن شناســی، توطئــه 
مقابلــه  ابزار هــای  جریان انداختــن  بــه  شناســی، 
کامــل از منویــات مقــام معظــم  بــا دشــمن، پیــروی 
رهبــری، تشــکیل هســته های مقاومــت و مبــارزه بــا 
تــرور فرهنگــی و سیاســی و شــخصیتی و... وظیفــه 

مــا دربرابــر دشــمنان اســت.
به پیشــنهاد رهبر معظم انقالب اســالمی، ششم تا 
دوازدهــم تیــر، بــه دلیل اقدامات تروریســتی متعدد 
مســتقیم و غیرمســتقیم آمریــکا علیــه ملت ایــران، 
بــه نــام »هفتــه بازخوانــی و افشــای حقــوق بشــر 

۱۵۰ نفــر در مدرســه تخصصــی حفــظ قــرآن مهــاد 
اصفهــان قــرآن حفــظ می کننــد.

مدیر مدرســه تخصصی حفظ قرآن مهاد اصفهان 
ــرد و  ک ــه تاســیس این مدرســه در ســال ۹۶ اشــاره  ب
کنــون ۶۰ قــرآن آمــوز پســر و ۹۰ قــرآن آمــوز  گفــت: ا
کریم هســتند. دختر در آن مشــغول به حفظ قرآن 

کار این مدرســه به این  عــادل درخشــان افــزود: روند 

کتبــی و  کــه در پایــان هــر مــاه، آزمــون  گونــه اســت 
شــفاهی برگــزار و پــس از پایــان هــر پنــج جــزء، آزمــون 
کــه شــرکت  گرفتــه می شــود  اعطــای مــدرک حفــظ 
کســب امتیــازات الزم، مــدرک  کننــدگان درصــورت 

حفــظ دریافــت می کننــد.
تربیــت  بــا  مدرســه  به اینکه ایــن  بااشــاره  وی 
حافظــان، برنامه هــای متنوعی را در ســطح اســتان 
گفــت: شــرکت در محافــل حفــظ در  برگــزار می کنــد، 
شــهر اصفهــان و شهرســتان ها و همچنیــن، اجرای 
کــه هــر روز، قبــل از اذان ظهــر و  برنامــه »بشــارت« 
اذان مغــرب از رادیــو اصفهــان پخــش می شــود، 

برنامه هاســت. ازجمله ایــن 
گفت: ایــن مرکــز بــرای غنی ســازی  عــادل درخشــان 
اوقــات و فراغــت دانش   آمــوزان، اردو های متعددی 
کــه  بــه شــهر های ســیاحتی و زیارتــی درنظرمی گیــرد 

معمــوال درطــول تــرم برگــزار می شــود.

فیلم تئاتری برای صائب

برگزاری یادواره ۱۷ هزار شهید ترور در خمینی شهر 

مهاد، جایی برای حفظ قرآن 
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کشــورهای  کــه ســابقه بــازی در  لژیونــر هندبــال 
ــه  ــر را دارد. او در هم ــپانیا و قط ــان، اس ــراق، لبن ع
ســالگی  از ۱۹  و  داشــته  حضــور  ملــی  رده هــای 
پیراهــن تیــم ملــی بزرگســاالن را بــه تــن کــرده، ولی 
کــه بــه دلیــل مشــکالت  حــدود دو ســال اســت 

ــدارد. ــور ن ــی حض ــم مل ــخصی در تی ش
به گزارش ایمنا، ســعید برخــورداری بازیکن ایرانی 
کــه  تیــم هندبــال العربــی قطــر ۳۲ ســال ســن دارد 
هندبــال را از مــدارس بــه دلیل اینکــه در آن زمــان 
کــرد. وی  به ایــن رشــته توجــه می شــد شــروع 
عالقه منــد بــه پســت بازیکــن در هندبــال بــود، 
امــا مربــی بــه خاطــر فیزیــک بدنــی او ترجیــح داد، 

کنــد. کار  درون دروازه 
وی قصــد دارد بعــد از اتمــام دوران بــازی به ایــران 
برگــردد و تجربــه ای که بــه دســت آورده را دراختیار 
جوانــان کشــورش قــرار دهــد. خبرنگار ایمنــا گفت 
ــر هندبــال انجــام  گویــی با ایــن دروازه بــان لژیون و 

کــه در ادامــه می خوانیــم: داده 
از چه سنی هندبال را شروع کردید و چه 

اتفاقی افتاد که وارد این رشته شدید؟
کــردم، در آن زمــان  هندبــال را از ۱۰ ســالگی شــروع 
توجــه ویــژه بــه هندبــال می شــد و دانــش آمــوزان 
بــه جای اینکــه فوتبال بازی کنند، هندبــال بازی 
می کردنــد و معلــم ورزشــم مــن را بــه ســمت این 

رشــته بــرد.
آیا نمی خواستید به جای دروازه بان، بازیکن 

هندبال باشید؟
کــردم  کــه هندبــال را شــروع  روزهــای نخســتی 
دوســت داشــتم بازیکن باشــم ولی مربیم باتوجه 
گرفت درون  که داشــتم تصمیم  به فیزیک بدنی 

کنــم. کار  دروازه 
سابقه حضور در چه تیم هایی را دارید؟

در تیم هــای زیــادی بــازی کردم که شــاخص ترین 
تــا  هندبــال  مدرســه  از  اســت،  ســپاهان  آن 
بزرگســاالن در ایــن باشــگاه بــودم بعــد از آن لژیونــر 
شــدم و در کشــورهای مختلف مثل عراق، لبنان 
کــه در حــال حاضــر هــم در  کــردم  و اســپانیا بــازی 

لیــگ قطــر فعالیــت دارم.
از چه زمانی به تیم ملی دعوت شدید؟

از تیــم ملــی دانــش آمــوزان تــا تیم ملی بزرگســاالن 
ســابقه حضــور در همــه رده هــای ملــی را دارم. در 
رده ســنی نوجوانان و دانشــجویان نایب قهرمان 
آســیا شــدیم، بــا تیــم ملــی بزرگســاالن مقام هــای 

کــه بهتریــن آن صعــود بــه  کردیــم  کســب  زیــادی 
جــام جهانــی و قهرمانــی آســیا بــود. در تیم هــای 
باشــگاهی در ســطح بین المللی مقام داشــتم که 
همــراه ســپاهان در مســابقات باشــگاه های آســیا 

ســوم شــدیم.
در ســن ۱۸ ســالگی بــرای اولیــن بــار بــه تیــم ملــی 
بزرگســاالن دعــوت شــدم و در ۱۹ ســالگی افتخــار 
پوشــیدن لبــاس تیــم ملــی هندبال ایــران بــه مــن 

رسید.
چندسال است که به عنوان لژیونر فعالیت 

می کنید؟
ــربازی،  ــدس س ــت مق ــدن خدم ــام ش ــد از تم بع
کــه بیــرون از ایــران بــه  تقریبــا پنــج ســال اســت 
عنــوان لژیونــر بــازی می کنــم و تجربه هــای خوبــی 

ــردم. ک کســب 
گر بخواهد لژیونر شود  یک بازیکن هندبال ا

گی هایی داشته باشد؟ باید چه ویژ
داشــتن  شــدن  لژیونــر  بــرای  اصــل  مهم تریــن 
مســابقات  در  درخشــش  یــا  خــوب  رزومــه 
کــه درپی آن بازیکنــان ازطریق  بین المللی اســت 
ــه بازیکــن ترانســفر می کننــد  ک کســانی  منیجــر و 
زیرنظرگرفتــه می شــوند و درصــورت خــوب بــودن 
بــه تیم هــای خــوب اروپایــی ترانســفر می شــوند. 
مــن هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نبــودم و باتوجــه 
بــه بازی هــای که در ســطح ملی و بین المللی ک 
کشــور  ــادی داشــتم و درنهایــت  ردم، آفر هــای زی

کــردم. اســپانیا را انتخــاب 
برای انتخاب بازیکن ملی لژیونر در 

اولویت است؟
ایــن موضــوع بســتگی بــه ســرمربی 

کــه بــرای تیــم خــود  تیــم ملــی دارد 
در  دارد.  مدنظــر  بازیکنــی  چــه 

کشــورها بازیکنان زیادی  همه 
در هــر پســت وجــود دارنــد کــه 

ــه تیــم ملــی آن  می تواننــد ب
کننــد ولــی  کمــک  کشــور 

کــه نســبت  مربــی اســت 
بــه ســلیقه و نیــاز بازیکــن 

انتخــاب می کنــد، دررابطــه 
بــا تیــم ملــی هندبال ایــران 
شــرایط بــه همیــن شــکل 

اســت.
سال ۹۶ در مقطعی به 

تیم ملی دعوت نشدید، 

آیا درحال حاضر شرایط خوب است؟
تقریبــًا دو الــی ســه ســال اســت که تصمیم گرفتم 
به دلیل مشــکالت شــخصی برای تیم ملی ایران 
بــازی نکنــم، امــا هیچ موقــع قصد خداحافظــی از 
که  تیم ملی را نداشتم و تنها مشکالت شخصی 
در مقاطــع مختلــف داشــتم باعــث شــده نتوانــم 
در اردو تیــم ملــی حضــور داشــته باشــم. آرزوی 
کمکــی از  موفقیــت تیــم ملــی را دارم و هــر زمانــی 
کشــورم انجــام  دســتم بربیایــد بــرای تیــم ملــی 

دهــم.
تجربه بازی در اسپانیا چطور 

بود؟
بازیکــن  اولیــن  عنــوان  بــه 

کشــور اســپانیا   ایرانــی در 
و اللیــگا اســپانیا حضــور 
افتخــار  که ایــن  داشــتم 
مــن  بــرای  همیشــه 
ازایــن  و  مانــد  خواهــد 

بابــت خوشــحالم، اســپانیا 
قهرمــان اروپا، جهان و المپیک 

لیگ هــای  درمیــان  و  اســت 
کــه  اروپایــی ســطح باالیــی دارد 

بــازی در ایــن ســطح بــرای 
هــر بازیکنــی افتخــار 

است، 

کســب  مــن هــم خوشــحالم توانســتم این تجربــه را 
کنــم.

سطح لیگ قطر چگونه است؟
کار  قبــل از اینکــه بــه قطــر بیایــم فکــر می کــردم 
کــه فعالیتــم را  راحتــی داشــته باشــم، امــا از زمانــی 
کــردم متوجــه شــدم همــه چیــز برعکــس  شــروع 
ــی  ــطح باالی ــر س ــگ قط ــت. لی ــن اس ــورات م تص
کــه از پیوســتن به ایــن تیــم راضــی هســتم،  دارد 
چالــش بزرگــی دارم زیــرا اضافــه شــدن به تیمی که 
همیشــه برای قهرمانی می جنگد حس 
کــه یکــی از  خــوب و متفاوتــی دارد 
اروپــا همیــن  از  دالیــل جدایــی 

ــود. موضــوع ب
قرار دادهای مالی در قطر 

خوب است؟
کرونا خیلی از باشگاه ها  بعد از 
مشــکالت  تاثیــر  تحــت 
کــه  گرفتنــد  قــرار  اقتصــادی 
کشــور قطــر بــا پیشــنهادهای 
خــوب، بازیکنــان خــوب اروپایــی را 
کــرد و مــن هــم از ایــن قضیــه  جــذب 

نبــودم. مســتثنی 
تا چه زمانی قصد بازی 

دارید؟

دروازه بانــان هندبــال تــا ۴۴ ســالگی می تواننــد 
بــازی کننــد، اما بســتگی بــه زندگی حرفــه ای یک 
گــر بتوانــم شــرایط حرفــه ای  کــه ا ورزشــکار دارد 
کــه بدنــم آمادگــی  کنــم تــا زمانــی  بــودن را حفــظ 

ــم. ــه می ده ــد ادام ــته باش داش
زمانی که دوره بازی شما به پایان رسید، قصد 

داری چه کاری انجام دهید؟
کــه از اروپــا و دروازه بانان  می خواهــم تجربه هایــی 
دراختیــار  را  آوردم  دســت  بــه  جهــان  بــزرگ 
دروازه بانانــی کــه در کشــورمان هســتند قــرار دهم 
تــا در آینــده آنهــا هــم بتواننــد در اروپــا بــازی کننــد.

چه آرزویی در ورزش دارید؟
آرزوی مــن حضــور در مســابقات المپیــک اســت. 
ــهمیه دارد  ــک س ــط ی ــیا فق ــه آس ــه به اینک باتوج
حضــور در ایــن رقابت هــا خیلــی ســخت اســت 
ولــی دوســت دارم روزی ایــن آرزو محقــق شــود.

چه کسی را به عنوان الگوی ورزشی قرار 
دادید؟

ملــی  تیــم  دروازه بــان  بوفــون  لوئیجــی  جــان 
او  بــه  ولــی  نیســت  هندبالــی  فوتبال ایتالیــا 
در  توانســته  ســالگی   ۴۳ تــا  زیــرا  دارم  عالقــه 
کنــد، در هندبــال  باالتریــن ســطح فوتبــال بــازی 
بهتریــن  از  یکــی  کــه  ملــی  تیــم  دروازه بــان   …
دروازه بانــان تاریــخ هندبــال اســت را بــه عنــوان 

دادم. قــرار  الگــو 
آیا ازطرف فدراسیون یا هیئت هندبال استان 

اصفهان حمایت شدید؟
از  انتظــاری  و  نشــدم  خاصــی  حمایــت 
در  زیــرا  نــدارم  هیئــت  و  فدراســیون 
نوجوانــی و جوانــی حمایت هایــی الزم 
کــه مــن درحــال حاضــر  را انجــام دادنــد 
در ایــن جایــگاه قــرار دارم و همیشــه 
قــدر دان آنهــا خواهــم بــود. بازیکنان 
انتظــار  از ایــران  خــارج  هندبالــی 

ندارنــد. حمایــت 
حرف آخر؟

امیــدوارم از جوانانــی کــه در ایران 
هندبال بــازی می کنند حمایت 
بیشتری شود و مبلغ قرار دادها 
افزایــش یابد زیرا هندبــال ورزش 
کــه  ســخت و پرفشــاری اســت 
لیاقــت  رشــته  ورزشــکاران این 

ــد. ــا را دارن بهترین ه
گفت و گو از: کیمیا گلپیرا 

لژیونر هندبال:

بهدلیلمشکالتشخصیبرایتیمملیبازینمیکنم
گزارشربخ رییــس هیئــت شمشــیربازی اســتان اصفهــان 

که  گفــت: تمرینــات تیمی حــدود یــک مــاه اســت 
بــا مجــوز شــروع شــده و بــا دســتورالعمل  جدیــد 
کرونــا، رشــته شمشــیربازی  ســتادملی مبــارزه بــا 

در شــرایط نارنجــی نیــز می توانــد فعــال باشــد.
برنامه هــای  درخصــوص  رضایــی  فرهــاد 
در  کــرد:  اظهــار  شمشــیربازی،  اســتعدادیابی 
شــرایط فعلــی و باتوجــه به اینکــه اســتعدادیابی 
در ســطح مــدارس برگــزار نمی شــود درنظرداریــم 
مهرمــاه  اول  از  تحصیلــی  ســال  آغــاز  بــا 
در  بتوانیــم  و  شــود  ســرگرفته  از  اســتعدادیابی 
ســه اســلحه فلــوره، اپــه و ســابر نفــرات خوبــی را 

کنیــم. تربیــت  و  شناســایی 
و  کرونایــی  ســخت  شــرایط  بــه  بااشــاره  وی 
آســیب های وارد شــده بــه شمشــیربازی درایــن 
مــدت بابیان اینکــه تمرینــات شمشــیربازان در 
ــا  گفــت: ب ــود،  ــزار می ش ــم برگ ــی ه شــرایط نارنج
کرونــا متاســفانه برخــالف ســایر  شــیوع ویــروس 
کــز  کنــش نشــان دادیــم و مرا کشــورها، دیــر وا
کردیــم و همچنــان بــرای آغــاز  را دیــر تعطیــل 
مجــدد بالتکلیــف هســتیم، قطعا ایــن مســئله 
ــه عنــوان  ــه دنبــال داشــته اســت. ب ضررهایــی ب
ــتعدادیابی  ــه در اس ک ــرادی  ــدادی از اف ــال تع مث
کــرده بودیــم در ایــن دوران  کشــف  بــه زحمــت 
دچــار مشــکالتی ازقبیــل اضافــه وزن ناشــی از 

شــدند. بی تحرکــی  و  کم تحرکــی 
رییــس هییــت شمشــیربازی اســتان اصفهــان، 
ادامــه داد: عــالوه بر ایــن دوران طالیــی برخــی 
گذشــته و تعــدادی از آنهــا نیــز  از شمشــیربازان 
یــک رده  ســنی را ازدســت دادنــد و بایــد بــرای 

برنامــه  می شــوند  خالــی  کــه  ســنی  رده هــای 
داشــته باشــیم.

پیــش  میزبانی هــای  درخصــوص  رضایــی 
کــرد: میزبانــی جــام  روی اســتان، خاطرنشــان 
دادیــم،  ازدســت  را  گذشــته  ســال  جهانــی 
امســال  شــده،  انجــام  پیگیری هــای  بــا  امــا 
ســرهنگ پور«  »روزبــه  جــام  مســابقات  نیــز 
جهانــی  جــام  میزبانــی  و  داشــت  خواهیــم  را 
از  البتــه  داریــم،  برعهــده  اصفهــان  در  را  ســابر 
کشــور  کرونایــی  لحــاظ زمانــی بــه ســبب شــرایط 
همچنــان بالتکلیفیم. این مســابقات در ســطح 
کشــورهای خوبــی در آن  اســت و  بین المللــی 

می کننــد. شــرکت 
رییــس هییــت شمشــیربازی اســتان اصفهــان، 
مــاه  بهمــن  در  نیــز  المپیاد ایرانیــان  افــزود: 
ــه  ک ــه دنبــال آن هســتیم  ــزار خواهــد شــد و ب برگ
گذشــته در دو حــوزه دختــران و  همچــون ســال 
کــه از تمــام  پســران مجــددا میزبــان باشــیم، چرا
ــا داشــتن امکاناتــی ماننــد خوابــگاه،  جهــات و ب
ترانســفر، ســالن مســابقات و...شــرایط میزبانــی 

را داریــم.
گفــت:  کشــوری  مســابقات  درخصــوص  وی 
کشــور  اعــزام بــه مســابقات نوجوانــان و جوانــان 
را در ســه بخــش اســلحه ســابر، فلــوره و اپــه بــرای 
پســران ودختــران درپیــش داریــم. چهــار تیــم 
۱۲ نفــره بــه همــراه مربــی و سرپرســت درحــال 
تمریــن و آمــاده ســازی بــرای اعــزام بــه مســابقات 
درخواســت  بر ایــن  عــالوه  و  هســتند  کشــوری 
کالس هــای مربی گــری و داوری نیــز بــه  میزبانــی 

فدراســیون ارســال شــده اســت.

رییس هییت شمشیربازی استان اصفهان خبر داد: 

امکان تمرین شمشیربازان در شرایط نارنجی

خبر

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

برابــر آرا صــادره هیــات موضــوع تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
ک موردتقاضــا بــه شــرح زیــر بــه  ــذا مشــخصات متقاضیــان و امــال گردیــده اســت. ل محــرز 
گهــی می شــود. درصورتی که اشــخاص  منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ 
ک محــل  گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــال انتشــار اولیــن آ
تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 

خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمایند. 
1( رای شــماره 799 و 8۰۰ مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰2 هیــات: خانــم فاطمــه احمــدزاده شــبان 
ــم معصومــه  ــد احمــد و خان کدملــی 12۵۰17۶۳28 فرزن ــه شناســنامه شــماره ۰  بیدگلــی ب
کدملــی 12۵۰۰۵۵۵81 فرزنــد احمــد  احمــدزاده شــبان بیدگلــی بــه شناســنامه شــماره ۰ 
ک شــماره ۳272  ــال ــع پ ــاحت 92.7 مترمرب ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان )بالمناصفــه(، شش
فرعــی از ۳ اصلــی واقــع در معیــن آبــاد بیــدگل بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی 

از مالکیــن رســمی
2( رای شــماره 11۰9 مــورخ 1۴۰۰/۰۳/2۵ هیــات: خانــم فاطمــه عبداللهــی بیدگلــی بــه 
کدملی ۶199۵۵۰7۳۰ فرزند علی نقی، ششــدانگ یکبابخانه به  شناســنامه شــماره ۳۵۵ 
ک شــماره ۳27۴ فرعــی از ۳ اصلــی واقــع در معیــن آبــاد بیــدگل  مســاحت 1۴۵ مترمربــع پــال
بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رســمی و ابتیاعی از مالک رســمی محمد مؤمنی

۳( رای شــماره 111۰ مورخ 1۴۰۰/۰۳/2۵ هیات: خانم زهرا میثمی فر به شناســنامه شــماره 
کدملی ۶199۶۴۴1۰7 فرزند اسداله، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 9۵ مترمربع   2۳2
ک شــماره ۳27۵ فرعــی مفــروز و مجــزی از 1۴۶9 فرعــی از ۳ اصلــی واقــع در معیــن آبــاد  پــال

بیــدگل بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران و بیدگل. مالک رســمی
بــه  بیدگلــی  عنایتــی  مهــدی  آقــای  هیــات:  مــورخ 1۴۰۰/۰۳/2۵  شــماره 1111  رای   )۴
ــه  ــه ب ــد مســلم، ششــدانگ یکبابخان کدملــی ۶199۶۶۳918 فرزن شناســنامه شــماره ۴8 
ک 9۳۵  ک شــماره ۳27۶ فرعی مفروز و مجزی از باقیمانده پال مســاحت 187 مترمربع پال
فرعــی از ۳ اصلــی واقــع در معیــن آبــاد بیــدگل بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعی از 

مالکیــن رســمی وراث آقــای مســلم عنایتــی و خانــم فاطمــه صغــری عنایتــی
۵( رای شــماره 1112 مــورخ 1۴۰۰/۰۳/2۵ هیــات: آقــای محمدرضــا روحانــی بیدگلــی بــه 
کدملــی ۶199۶۶۵۶8۶ فرزنــد حســن، ششــدانگ یکبابخانــه بــه  شناســنامه شــماره 22۵ 
ک شــماره ۳277 فرعــی مفــروز و مجــزی از ۴9۰ فرعــی از ۳  ــال ــع پ مســاحت 1۰9.۵۰ مترمرب
اصلــی واقــع در معیــن آبــاد بیــدگل بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالــک 

رسمی حســین ســتاری
امیرحســین  آقــای  هیــات:  مــورخ 1۴۰۰/۰۳/2۶  و 11۵۶  و 11۵۵  شــماره 11۵۴  رای   )۶
کدملــی ۶1999۴۴781 فرزنــد حســین  عســکریان بیدگلــی بــه شناســنامه شــماره ۳۰7۰ 
ــد  ــی 12۵۰1189۵۶ فرزن کدمل ــماره ۰  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــکریان بیدگل ــه عس ــم فرزان و خان
حســین و خانــم زکیــه منعمی بیدگلــی بــه شناســنامه شــماره ۰ کدملــی ۶19۰۰719۰2 فرزنــد 
ک شــماره  غالمرضــا )بالســویه(، ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 1۶۰.29 مترمربــع پــال
۳278 فرعــی از ۳ اصلــی واقــع در معیــن آبــاد بیــدگل بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. 

ابتیاعــی از مالکیــن رســمی
7( رای شــماره 111۳ مــورخ 1۴۰۰/۰۳/2۵ هیــات: خانــم لیــال ابوزیدآبــادی بیدگلــی بــه 
کدملی ۶199۶9۴۵97 فرزند محمدعلی، ششــدانگ یکبابخانه  شناســنامه شــماره 2۵۴ 
ک شــماره 1۰2۴ فرعــی مفــروز و مجــزی از 1۰۶ فرعــی از ۶  بــه مســاحت 1۵۶.۶۰ مترمربــع پــال
اصلــی واقــع در حســین آبــاد بیــدگل بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از 

مالکیــن رسمی حســین آبــاد بیــدگل
ــه شناســنامه  8( رای شــماره 1۰9۶ مــورخ 1۴۰۰/۰۳/2۵ هیــات: آقــای امیــر خــوش بیــن ب
شــماره 1۶1۰ کدملــی 12۶2۰۰۳822 فرزنــد حســن، ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 117 
ک شــماره 1۰2۵ فرعــی مفــروز و مجــزی از 1۰2 فرعــی از ۶ اصلــی واقــع در حســین  مترمربــع پــال
آبــاد بیــدگل بخــش ســه حــوزه ثبت ملــک آران و بیدگل. ابتیاعــی از مالک رسمی شــهرداری 

آران و بیــدگل

9( رای شــماره 1۰97 مــورخ 1۴۰۰/۰۳/2۵ هیــات: آقــای داود نمکــی بیدگلــی بــه شناســنامه 
بــه  یکبابخانــه  فرزنــد علــی محمــد، ششــدانگ  کدملــی ۶1997۵779۳  شــماره ۳71 
ک شــماره 1۰2۶ فرعی مفروز و مجزی از 1۰2 فرعی از ۶ اصلی  مســاحت 1۳۶.۵۰ مترمربع پال
واقــع در حســین آبــاد بیــدگل بخش ســه حوزه ثبت ملــک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین 

رســمی جهان محترمیــان و اســداله رزاقــی بیدگلــی
1۰( رای شــماره 1۰98 مــورخ 1۴۰۰/۰۳/2۵ هیــات: آقــای حمیدرضــا نوریــان بیدگلــی بــه 
کدملــی ۶19۰۰۳7۴71 فرزنــد حســین، ششــدانگ یکبابخانــه بــه  شناســنامه شــماره ۰ 
ک شــماره 1۰27 فرعــی مفــروز و مجــزی از 1۰2 فرعــی از ۶ اصلــی  مســاحت 1۶۰ مترمربــع پــال
واقــع در حســین آبــاد بیــدگل بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالک 

رســمی نصراله داعــی بیدگلــی
ــه شناســنامه  ــم زهــرا محمدبکــی ب 11( رای شــماره 11۵1 مــورخ 1۴۰۰/۰۳/2۶ هیــات: خان
کدملــی ۶19992۶۴۰۴ فرزنــد علیرضــا، ششــدانگ یکبــاب چهاردیــواری  شــماره 12۳۰ 
ک شــماره 1۰28 فرعی مفروز و مجزی  مشــتمل بر ســاختمان به مســاحت 1۰8 مترمربع پال
از 1۰۶ فرعــی از ۶ اصلــی واقــع در حســین آبــاد بیــدگل بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و 

بیــدگل. ابتیاعــی از مالکیــن رسمی حســین آبــاد بیــدگل
12( رای شــماره 12۳۰و12۳1 مورخ 1۴۰۰/۰۴/۰۳ هیات: آقای حســین رمضان زاده بیدگلی 
کدملــی ۶1999۵9779 فرزنــد غالمعلــی نســبت بــه دو دانــگ  بــه شناســنامه شــماره 1۳1۰ 
کدملــی 12۵۰۴۵۳1۵1 فرزنــد  و خانــم فائــزه علــی حاجــی آرانــی بــه شناســنامه شــماره ۰ 
اســماعیل نســبت بــه چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 7۴.2۵ 
ک شــماره 1۰29 فرعــی مفــروز و مجــزی از 79 فرعــی از ۶ اصلــی واقــع در حســین  مترمربــع پــال
آبــاد بیــدگل بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. مالــک رســمی و ابتیاعــی از مالــک 

رســمی محبوبه رمضــان زاده بیدگلــی
1۳( رای شــماره 1۰9۰ و 1۰91 مــورخ 1۴۰۰/۰۳/2۵ هیــات: آقــای میثــم قنــدی آرانــی بــه 
کدملــی ۶199918۰29 فرزنــد حســین و خانــم فهیمــه دادخــواه  شناســنامه شــماره ۳91 
کدملــی ۶19992۴88۶ فرزنــد جــالل )بالمناصفــه(،  بیدگلــی بــه شناســنامه شــماره 1۰78 
ک شــماره 2۳8 فرعی مفــروز و مجزی  ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 8۵ مترمربــع پــال
کــن بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل.  ک 112 اصلــی واقــع در اما از ۳ فرعــی از پــال

ابتیاعــی از مالــک رسمی سیدهاشــم مطلبــی احــد از ورثــه ســیدجالل مطلبــی 
1۴( رای شــماره 11۵7 مــورخ 1۴۰۰/۰۳/2۶ هیــات: آقــای احســان نجفــی دوســت بــه 
کدملــی ۶199۶۰89۰9 فرزنــد عبــاس، ششــدانگ یکبابخانــه بــه  شناســنامه شــماره 111 
ک شماره 2۳9 فرعی مفروز و مجزی از ۳ فرعی از 112 اصلی  مساحت 127.۵8 مترمربع پال
کــن بخــش ســه حــوزه ثبت ملــک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رســمی وراث  واقــع در اما

عبــاس یتیمی بیدگلــی )نجفــی دوســت( 
1۵( رای شــماره 8۰۵ مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰۳ هیــات: خانــم زهــرا خورشــیدی بیدگلــی بــه 
شناســنامه شــماره ۴1۰ کدملــی ۶1997۴۳2۶1 فرزنــد قــدرت الــه، ششــدانگ یکبابخانه به 
ک شــماره 18 فرعــی مفروز و مجــزی از 2 فرعــی از 18۳ اصلی  مســاحت 1۵9.7۵ مترمربــع پــال
کــن بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالــک رســمی اصغر  واقــع در اما

محلوجــی احــد از ورثــه علــی محلوجــی
1۶( رای شــماره 11۰۳ مــورخ 1۴۰۰/۰۳/2۵ هیــات: خانــم انســیه بــی غــم بیدگلــی بــه 
کدملــی ۶199۶۰1۰92 فرزنــد اســمعیل، ششــدانگ یکبابخانــه بــه  شناســنامه شــماره 1۶9 
ک شــماره 2۴ فرعــی مفــروز و مجــزی از 8 فرعــی و قســمتی  مســاحت 21۳.1۰ مترمربــع پــال
کــن بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل.  ک 22۳ اصلــی واقــع در اما از ۵ فرعــی از پــال

مالــک رســمی و ابتیاعــی از مالــک رســمی کبری خدمتــی
17( رای شــماره 1۰8۵ مورخ 1۴۰۰/۰۳/2۴ هیات: خانم فاطمه بشــرزادگان به شناســنامه 
شــماره 1۴9 کدملی ۶199۶۰۰89۴ فرزند ابوالقاســم، ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 
ک 2 فرعــی از  ــال ک شــماره ۶۶ فرعــی مفــروز و مجــزی از قســمتی از پ ــال ــع پ 28.۴۵ مترمرب
کــن بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رســمی  ک 2۵2 اصلــی واقــع در اما پــال
18( رای شــماره 81۰ مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰۳ هیــات: آقــای ســیدناصر محســن زاده بیدگلــی بــه 
کدملی ۶199۴92۴۴7 فرزند ســیدرضا، ششــدانگ یکبابخانه به  شناســنامه شــماره 2۰7 
ک  ک شــماره 27 فرعــی مفــروز و مجــزی از 8 و 9 فرعــی از پــال مســاحت 17۵.۵۰ مترمربــع پــال
کــن بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعی از مالکین  2۵۴ اصلــی واقــع در اما
کبر مینوئی و فاطمه خانم کیانی رســمی خانم طاهــره ســیدی بیدگلــی و وراث آقــای علــی ا

19( رای شــماره 11۳7 إلــی 11۴۴ مــورخ 1۴۰۰/۰۳/2۵ هیــات: خانــم مریــم حالجــی بیدگلــی 

کدملــی ۶19921۵۰79 فرزنــد لطــف الــه نســبت بــه ۰.۶ دانــگ  بــه شناســنامه شــماره ۵29۰ 
کدملــی ۶199۵72۶۴۵ فرزنــد  و خانــم انســیه مظاهــری فــرد بــه شناســنامه شــماره 128 
حســین نســبت بــه ۰.۶ دانــگ و خانــم ام البنیــن مظاهــری فرد به شناســنامه شــماره 1۰8۶ 
کدملــی 12۶1779۵۰9 فرزنــد حســین نســبت بــه ۰.۶ دانگ و خانم شایســته مظاهــری فرد 
بــه شناســنامه شــماره 1۰۰2 کدملــی 12۶22۴28۴۳ فرزنــد حســین نســبت بــه ۰.۶ دانــگ و 
آقــای عبــاس مظاهــری فــرد بــه شناســنامه شــماره 1 کدملــی ۶199۶۴871۴ فرزنــد حســین 
نســبت بــه 1.2 دانــگ و آقــای علــی محمد مظاهری فرد به شناســنامه شــماره 182 کدملی 
۶199۵1۳7۵۴ فرزنــد حســین نســبت بــه 1.2 دانــگ و خانــم فاطمــه مظاهــری فــرد بــه 
کدملی ۶199۵28212 فرزند حســین نســبت به ۰.۶ دانگ و خانم  شناســنامه شــماره 1۵1 
کدملــی ۶199۶۰۰7۰۳ فرزنــد حســین  فخــری مظاهــری فــرد بــه شناســنامه شــماره 1۳۰ 
ک  نســبت به ۰.۶ دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت ۳17.7۵ مترمربع پال
کــن بخــش ســه حــوزه  شــماره ۵۴1 اصلــی و ۵۳9 اصلــی و قســمتی از مشــاعات واقــع در اما

ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالــک رسمی حســین جانــی
2۰( رای شــماره 1۰8۴ مــورخ 1۴۰۰/۰۳/2۴ هیــات: خانــم ریحانــه معظمی بیدگلــی بــه 
شناســنامه شــماره 92 کدملــی ۶199۶۵۶۵۵۵ فرزنــد علــی محمــد، ششــدانگ یکبابخانــه 
ــع در  ــاعات واق ــی و مش ــی از ۶۰۶ اصل ــماره 1۰ فرع ک ش ــال ــع پ ــاحت 129.12 مترمرب ــه مس ب
کــن بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالــک رســمی علی واثقــی اما
21( رای شــماره 11۴۵ الــی 11۵۰ مــورخ 1۴۰۰/۰۳/2۶ هیــات: خانــم منیــره عبدلــی آرانــی بــه 
ــی  ــه و خانــم ســمیرا عبدل ــد رحمــت ال کدملــی ۶19971979۴ فرزن شناســنامه شــماره 11۰ 
آرانــی بــه شناســنامه شــماره 2۶1 کدملــی ۶19991۶727 فرزنــد رحمــت الــه و خانــم فاطمــه 
عبدلــی آرانــی بــه شناســنامه شــماره 12۵۵ کدملــی ۶19992۶۶۵1 فرزند رحمــت اله و خانم 
کدملــی 12۵۰1۵۴121 فرزنــد رحمــت الــه و آقــای  زهــرا عبدلــی آرانــی بــه شناســنامه شــماره ۰ 
محمدرضــا عبدلــی آرانی به شناســنامه شــماره ۶19۰۰18۶88 کدملــی ۶19۰۰18۶88 فرزند 
کدملی ۶19۰۰87۳1۰ فرزند  رحمت اله و آقای حســن عبدلی آرانی به شناســنامه شــماره ۰ 
ک شــماره  رحمــت الــه )بالســویه(، ششــدانگ یکبابخانه بــه مســاحت 17۵.۳۰ مترمربع پال
ک 11۴8 اصلــی واقــع  22 فرعــی مفــروز و مجــزی از 2 و ۳ فرعــی و قســمتی از مشــاعات از پــال
کــن بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالکیــن رســمی وراث بانو  در اما

افضــل فالحتــی علــی آبــادی و بانــو خانــم جــدی آرانــی و ســیدصادق جــدی آرانــی
22( رای شــماره 11۰۴ و 11۰۵ مــورخ 1۴۰۰/۰۳/2۵ هیــات: آقــای اصغــر شــمس الدیــن بــه 
کدملــی ۶1991191۴2 فرزنــد آقارضــا و خانــم زهــرا مجیــدی آرانــی  شناســنامه شــماره 7918 
کدملــی ۶199۴9۵1۳۶ فرزنــد ناصــر )بالمناصفــه(، ششــدانگ  بــه شناســنامه شــماره 2۰7 
ک شــماره 1۰ فرعــی مفــروز و مجــزی از 2 و ۳ و ۶ و  یکبابخانــه بــه مســاحت 229 مترمربــع پــال
کــن بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و  8 و9 فرعــی و مشــاعات از 12۳8 اصلــی واقــع در اما

بیــدگل. مالکین رســمی 
2۳( رای شــماره 1۰92 مــورخ 1۴۰۰/۰۳/2۵ هیــات: آقــای علیرضــا دارچینــی بــه شناســنامه 
کدملی ۶199۶۵9988 فرزند ماشــااله، ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 1۰9  شــماره 9۵ 
ک شــماره 1۵ فرعی مفروز و مجزی از 1 و 2 و ۳ و 1۰ فرعی و قســمتی از مشــاعات  مترمربع پال
کــن بخــش ســه حــوزه ثبت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعی از  ک 1۳8۰ اصلــی واقــع در اما از پــال

مالکیــن رســمی ابوالفضل دارچینــی آرانی و وراث حســین دارچینــی آرانی
کی به شناســنامه شــماره 1۴2  2۴( رای شــماره 1۰9۳ مورخ 1۴۰۰/۰۳/2۵ هیات: خانم زهرا خا
ک  کدملــی ۶199۶۵۳122 فرزنــد حســن، ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 1۰۵ مترمربــع پال
ک 1۳8۰ اصلی واقع  شــماره 1۶ فرعی مفروز و مجزی از 12و1۳ فرعی و قســمتی از مشــاعات از پال
کــن بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رســمی وراث حســین  در اما

دارچینــی آرانــی و بانــو کلثــوم جــان دارچینــی آرانی و بانو لیلی حاجی بیکــی آرانی
2۵( رای شــماره 11۰۶ مورخ 1۴۰۰/۰۳/2۵ هیات: خانم ســکینه کمال آرانی به شناســنامه 
ــه  ــه ب ــه مخروب ــد ماشــااله، ششــدانگ یکبابخان کدملــی ۶199۵17۵۴7 فرزن شــماره 288 
ک شماره 12 فرعی مفروز و مجزی از 7 و 8 فرعی و مشاعات  مساحت 1۴۰.۳۵ مترمربع پال
کــن بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. مالــک رســمی و  از 17۶۶ اصلــی واقــع در اما

ابتیاعــی از مالــک رسمی شــهرداری آران و بیــدگل 
2۶( رای شــماره 11۰8 مــورخ 1۴۰۰/۰۳/2۵ هیــات: آقــای ســیدمیثم علــل خواجــه آرانــی بــه 
کدملــی ۶199۶۵۳92۰ فرزنــد سیدماشــااله، ششــدانگ یکبــاب  شناســنامه شــماره 222 
کــن  ک شــماره 1 فرعــی از 21۰۵ اصلــی واقــع در اما مغــازه بــه مســاحت 2۶.۴۰ مترمربــع پــال
بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالــک رسمی حســن توســلی آرانــی

27( رای شــماره 111۴و111۵ مــورخ 1۴۰۰/۰۳/2۵ هیــات: آقــای مهــدی میرمعصومی بــه 
ــم معصومــه  ــد علــی محمــد و خان کدملــی ۶1991۵۳۵۰2 فرزن شناســنامه شــماره 11۳۵2 
علــی  فرزنــد   ۶1997۰۵۴۰8 کدملــی   ۳۶۰ شــماره  شناســنامه  بــه  بیدگلــی  پهلوانــی 
ک شــماره 1۰1۳۳  )بالمناصفــه(، ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 1۰2.۰2 مترمربــع پــال
فرعــی مفــروز و مجــزی از 1218 فرعــی از 2۶۳7 اصلــی واقــع در مســعودآباد بخــش ســه حــوزه 

ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالــک رســمی محمدرضا فرقانــی
28( رای شــماره 111۶ مــورخ 1۴۰۰/۰۳/2۵ هیــات: مدرســه علمیــه خواهران حضرت زینب 
)س( بــه شناســه ملــی 1۰2۶۰۰1212۳، ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 1۴9 
کهای 8۰8 و 2۳9۴ فرعی از 2۶۳7  ک شماره 1۰1۳۴ فرعی مفروز و مجزی از پال مترمربع پال

اصلــی واقــع در مســعودآباد بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. مالــک رســمی
29( رای شــماره 1۰9۴ مــورخ 1۴۰۰/۰۳/2۵ هیــات: آقــای احمدعلــی قدیــری آرانــی بــه 
کدملــی ۶199۵۶21۰۰ فرزنــد علــی، ششــدانگ یکبابخانــه بــه  شناســنامه شــماره ۴7۶ 
ک شماره 1۰1۳۵ فرعی مفروز و مجزی از 979 و 982 فرعی  مساحت ۳۳۶.2۶ مترمربع پال
از 2۶۳7 اصلــی واقــع در مســعودآباد بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعی از 

مالکیــن رســمی وراث علــی قدیــری آرانــی و مهــری اصغــری
بــه  آرانــی  ملکیــان  آقــای مجتبــی  مــورخ 1۴۰۰/۰۳/2۵ هیــات:  رای شــماره 1122   )۳۰
کدملــی 12۶18۵9189 فرزنــد حســین، ششــدانگ یکبابخانــه بــه  شناســنامه شــماره ۶۴۵ 
ک  ــال ــی از پ ــزی از 2۳۵ فرع ــروز و مج ــی مف ــماره 2117 فرع ک ش ــال ــع پ ــاحت 111 مترمرب مس
2۶۴۰ اصلــی واقــع در آراندشــت بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از 

مالــک رسمی حســین اوقانــی
۳1( رای شــماره 1۰81 و 1۰82 مــورخ 1۴۰۰/۰۳/2۴ هیــات: آقــای ابوالفضل باغبــان زاده آرانی 
کدملی ۶19۰۰18718 فرزند حســین و خانم لیال جعفرزاده آرانی به  به شناســنامه شــماره ۰ 
شناســنامه شــماره ۰ کدملی ۶19۰۰۶۵791 فرزند علی )بالمناصفه(، ششــدانگ یکبابخانه 
ک شــماره 2118 فرعــی مفــروز و مجــزی از 12۶و127و17۳۵  بــه مســاحت 1۴۴ مترمربــع پــال
ک 2۶۴۰ اصلــی واقــع در آراندشــت بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل.  فرعــی از پــال

مالک رســمی و ابتیاعی از مالکین رســمی و شــهرداری آران و بیدگل
کــرم مهلکــی آرانــی بــه شناســنامه  ۳2( رای شــماره 2۳۵ مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰1 هیــات: خانــم ا
کدملــی ۶199۵۶۶971 فرزنــد عبــاس، ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت  شــماره ۶۶ 
ک شــماره 12۴۶ فرعــی مفــروز و مجــزی از ۳2۳ فرعــی از 2۶۴۵ اصلــی  1۳۳.۳ مترمربــع پــال
واقــع در وشــاد بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیدگل. ابتیاعــی از مالکین رســمی وراث 

عباســعلی صالح 
۳۳( رای شــماره 798 مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰2 هیــات: آقــای میثــم باقرزاده آرانی به شناســنامه 
شــماره 2۶۰ کدملــی ۶19991۶719 فرزنــد عبــاس، ششــدانگ قطعــه زمین محصور با بنای 
ک شــماره 12۵۰ فرعی مفروز و مجزی از ۴۴7 فرعی از  احداثی به مســاحت 17۰ مترمربع پال
2۶۴۵ اصلــی واقــع در وشــاد بخــش ســه حــوزه ثبت ملــک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین 

رســمی وراث عزت خانم ســلمانی آرانی و محمدعلی شــکری ســتوده 
۳۴( رای شــماره 112۳ مــورخ 1۴۰۰/۰۳/2۵ هیــات: خانــم زهریــا آران دشــتی آرانــی بــه 
کدملــی ۶199۵۴77۵۶ فرزنــد حســن، ششــدانگ یکبابخانــه بــه  شناســنامه شــماره ۵7 
ک شــماره 12۵1 فرعــی مفــروز و مجــزی از ۳۴۰ فرعــی از 2۶۴۵  مســاحت 1۰۰.۵ مترمربــع پــال
اصلــی واقــع در وشــاد بخــش ســه حــوزه ثبت ملــک آران و بیدگل. مالک رســمی و ابتیاعی از 

مالــک رسمی حســن آران دشــتی آرانــی
کت پــور آرانــی بــه  ۳۵( رای شــماره 1۰8۰ مــورخ 1۴۰۰/۰۳/2۴ هیــات: خانــم فاطمــه ســا
کدملــی ۶199۳۶77۴1 فرزنــد حیدعلــی، ششــدانگ یکبابخانــه  شناســنامه شــماره 1۰7۰ 
ک شــماره 12۵2 فرعــی مفــروز و مجــزی از 8۳8 فرعــی از  بــه مســاحت 8۴.12 مترمربــع پــال
2۶۴۵ اصلــی واقــع در وشــاد بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالــک 

رســمی احمد مهــران فــر
۳۶( رای شــماره 11۵2و11۵۳ مــورخ 1۴۰۰/۰۳/2۶ هیــات: آقای هــادی نصیــری آرانــی بــه 
کدملــی ۶19۰۰18۳۰۰ فرزنــد مهــدی و خانــم نرگــس بانوئــی آرانــی بــه  شناســنامه شــماره ۰ 
ــدانگ  ــه(، شش ــه )بالمناصف ــت ال ــد رحم ــی 12۵۰1۶۰۴۰۵ فرزن کدمل ــماره ۰  ــنامه ش شناس
ک شــماره 12۵۳ فرعــی مفــروز و مجــزی از ۳2۳  یکبابخانــه بــه مســاحت 182 مترمربــع پــال
فرعــی از 2۶۴۵ اصلــی واقــع در وشــاد بخــش ســه حــوزه ثبت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعی از 

مالــک رســمی رضوان خانــی آرانــی
گهی در صفحه 8 ادامه آ

گهی آ



سال پنجم - شماره  117۴ 
دوشنبه  1۴  تیر  1۴۰۰ -  2۴ ذی القعده  1۴۴2
۵  جوالی     2۰21 7سالمت

کار  محــل  چاقــی  بــروز  در  مهــم  عوامــل  از  یکــی 
کــه محــل کارتــان  شماســت. البتــه نــه به ایــن معنــا 
کنــد، درواقــع عوامــل مختلفــی در  شــما را چــاق 
کار دســت بــه دســت هــم می دهنــد تــا روز  محیــط 

ــوید! ــر ش ــاق  ت ــه روز چ ب
عــدم تحــرک و نشســتن پشــت میــز بــرای ســاعات 
طوالنــی، خــوردن غذا هــای بــدون ارزش هنــگام 
بــروز  کتور هــای موثــر  از فا کار و… همگــی  انجــام 
کار هســتند. باایــن حــال مــواردی  چاقــی در محــل 
کــم اهمیــت و  بــه ظاهــر  کــه  هــم وجــود دارنــد 

کننــده هســتند کوچــک و درعیــن حــال چــاق 
کار زیــاد: مطالعــات نشــان می دھنــد  اســترس و 
کار، احتمــال بــروز  کــه اســترس مزمــن در محــل 
ســندرم متابولیــک را در افــراد افزایــش میدهــد. 
ســندرم متابولیــک به مجموعــه ای از مشــکالت در 
ســالمت فــرد مثــل افزایــش محیــط شــکم، افزایش 
کــه می توانــد  فشــار خــون و مقاومــت بــه انســولین 
گفتــه می شــود.  بــه دیابــت نــوع ٢ منجــر شــود، 
ــر بیشــتر از مــردان درمعــرض خطــر  ــان، پنــج براب زن
بــروز ســندرم متابولیک قــرار دارند، زیرا زنان بیشــتر 
کار می شــوند.  از مــردان دچــار اســترس ناشــی از 
غــدد  می شــویم،  اســترس  دچــار  کــه  وقتــی 
کورتیــزول بیشــتری ترشــح  کلیــه، هورمــون  فــوق 
می کنند. ایــن هورمــون، ذخیــره چربــی را در بــدن 

کــه بایــد  افزایــش می دهــد )مخصوصــا زمان هایــی 
کار مشــغول شــده و از خــوردن  مــدت طوالنــی را بــه 
کنیــم(. ذخیــره چربــی بــه ویــژه در  غــذا صرفنظــر 
ســلول های چربــی ناحیــه شــکم، اتفــاق می افتــد 
و خطــر بــروز دیابــت نــوع ٢ را افزایــش می دهــد. 
ترشــح کورتیــزول همچنیــن، بــرروی هورمون هــای 
افزایــش دهنــده گرســنگی هــم تاثیــر می گذارد. ایــن 
موضــوع باعــث افزایــش اشــتها و درنتیجــه افزایــش 

می شــود. وزن 
کار می کنیــم  گــر در جایــی  کار پــر ســر و صــدا: ا دفتــر 
اســت  صــدا  و  ســر  پــر  و  شــلوغ  ازدحــام،  پــر  کــه 
یــک  در  زیــادی  کارمنــدان  کــه  دفاتــری  )مثــل 
ــا ســالن های آرایشــگاه(، صــدای  ــاق ھســتند و ی ات
ازدحــام از عواملــی اســت کــه مــا را بــه خــوردن میــان 
وعده هــای زیــاد دربیــن وعده هــای اصلــی، ترغیــب 
می کنــد. تحقیقــات نشــان می دهندکــه افــرادی 
کار،  ــا انجــام یــک  ــه درحیــن رفــع یــک مشــکل ی ک
درمعــرض صــدای زیــاد قــرار دارند، غذای بیشــتری 
کــه در محیــط پر  می خورنــد. عــالوه بر ایــن، افــرادی 
کار می کننــد، تمایــل بیشــتری بــه خــوردن  از صــدا 
غذاهــای ناســالم مثــل چیپــس دارنــد. پــس پــر 
کار، هــم تمایــل مــا را  ســر و صــدا بــودن محیــط 
بــه پرخــوری بیشــتر می کنــد و هــم انتخاب هــای 

غذایــی مــا را ناســالم تر می نمایــد.
اســتراحت های گاه و بــی گاه بــرای نوشــیدن قهــوه 

یــا چــای: بــرای بســیاری از مــا، نوشــیدن تعــداد 
زیــادی لیــوان چــای یــا قهــوه بــه عــادت و بایــد 
کامــال  تبدیــل شــده اســت و بــدون آن نمی توانیــم 
هشــیار باشــیم. این مســاله می توانــد بــرروی ســایز 
کمــر تاثیــر بگــذارد. در اینجــا مقصــر فقــط شــکر  دور 
کافییــن  نیســت.  نوشــیدنی ها  در ایــن  موجــود 
قهــوه،  نوشــیدنی ها مثــل  از  موجــود در بعضــی 
کــه  می کنــد  بدن ایجــاد  در  هورمونــی  تغییــرات 
وقتــی  می انجامــد.  بــدن  در  چربــی  ذخیــره  بــه 
غــده  پیامی بــه  می کنیــم،  مصــرف  کافییــن  کــه 
هیپوفیــز در مغــز فرســتاده می شــود و غــدد فــوق 
می شــوند.  تحریــک  آدرنالیــن،  ترشــح  بــه  کلیــه 
درنتیجه، ایــن تصــور اشــتباه بــرای بــدن بــه وجــود 
گرفتــه اســت  کــه در معــرض خطــر قــرار  می آیــد 
کند. ایــن مســاله بــه افزایــش قنــد  و بایــد مبــارزه 
ــتری  ــولین بیش ــدن انس ــود و ب ــر می ش ــون منج خ
ترشــح می کنــد تــا قنــد خــون را بــه حالــت عــادی 
برگردانــد. انســولین یکــی از هورمون هــای اصلــی 
گلوکــز اســتفاده نشــده در  در ذخیــره چربــی اســت و 
بــدن را بــه صــورت گلیکــوژن در ماهیچه هــا ذخیــره 
می کنــد و باقیمانــده قنــد را هــم بــه چربــی تبدیــل 
یــا  فنجــان  نوشــیدن ۵  بــا  رونــد  می نماید. ایــن 
بیشــتر از ۵ لیــوان قهــوه، افزایــش پیــدا می کنــد. بــه 
طــور خالصــه، مصــرف بیــش از حد قهــوه، احتمال 
ــد. ــش می ده ــوع ٢ را افزای ــت ن ــش وزن و دیاب افزای

شغلشمابنابه۳دلیلعجیب،شماراچاقمیکند!
خبرربخ

گهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

تعییــن  قانــون  یــک  مــاده  دراجــرای   ،1۴۰۰/۴/1٢ تاریــخ:   ،٢۰٢7۰1٢۵۰7 شــماره: 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و برحســب مــاده ۳ 
کــه ازطرف ایــن هیــات مبنــی بــر تاییــد انتقــال عــادی و یــا ســهم  قانــون مذکــور آرا ذیــل 
گهــی می شــود تــا  گردیــده در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ مفــروزی متقاضــی صــادر 
ــد از تاریــخ اولیــن انتشــار ظــرف  ــور اعتــراض دارن ــه آرا مذک ــه ب ک ــا اشــخاصی  شــخص ی
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم نمــوده و در مهلــت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض فرصــت دارنــد نســبت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه 
گواهــی مبنــی بــر طــرح دعــوی اقــدام نماینــد و اقدامــات ثبــت موکــول  صالحــه و ارایــه 
ــول  ــدم وص ــت و ع ــا مهل ــورت انقض ــود و درص ــد ب ــی دادگاه خواه ــم قطع ــه حک ــه ارای ب
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت 
مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰٢۰٢7۰۰٢۰۵۵ 
کهنموئــی فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه 9۳7٢ صــادره  خ 1۴۰۰/۰٢/19 حامــد  مــور
از اصفهــان بشــماره ملــی 1٢9٢٢۴۴۶18 در ششــدانگ یکبــاب مغــازه احداثــی بــرروی 
ک 8۰8۰ فرعــی از اصلــی 1۵19۰ واقــع در بخــش ۵ ثبــت  قســمتی از قطعــه زمیــن پــال
اصفهــان بــه مســاحت ۳7/18 مترمربــع. خریــداری مــع الواســطه بصــورت عــادی 
از مالــک رسمی مشــاعی می باشــد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 1۴۰۰/۰۴/1۴، تاریــخ 
شــرق  ک  امــال و  اســناد  ثبــت  منطقــه  رییــس   -  1۴۰۰/۰۴/٢9 دوم:  نوبــت  انتشــار 

اصفهــان مهــدی شــبان - 11۵9٢1۵ / م الــف

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
ــد حــدود ششــدانگ یکبــاب  شــماره: ٢۰٢7۰1٢۰9۰، تاریــخ: 1۴۰۰/۴/8، چــون تحدی
ک 7897/۳۵7۶ واقــع در بخــش ۵  ــی شــماره پــال ــه اســتثنا بهــا ثمنیــه اعیان ــه ب خان
کــه طبــق پرونــده ثبتــی بنــام خانــم بتــول رحیمی فرزند رحیــم درجریان  ثبــت اصفهــان 
خ 99/1۰/٢۵ هیــات حــل  ثبــت اســت و رای شــماره 1۳99۶۰۳۰٢۰٢7۰178۶1 مــور
اختــالف موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ک منطقــه شــرق اصفهــان نســبت بــه ملــک  ســند رسمی مســتقر در ثبــت اســناد و امــال
گردیــده اســت و باتوجــه به اینکــه ســابقه ای از تحدیــد حــدود اولیــه  مرقــوم صــادر 
ک 7897 اصلــی مشــاهده نگردیــد لــذا بــه اســتناد مــاده 1۳ آییــن نامــه قانــون  پــال
ــور تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در تاریــخ 1۴۰۰/۰۵/۰9 ســاعت 9 صبــح در محــل  مزب
ــن  ــن و مجاوری ــه مالکی کلی ــه  ــی ب گه ــن آ ــذا بموجب ای ــد. ل ــد آم ــل خواه ــروع و بعم ش
کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد. اعتراضــات مجاوریــن  اخطــار میگــردد 
تنظیــم صورتمجلــس  تاریــخ  از  ثبــت  قانــون  مــاده ٢۰  ک مطابــق  امــال و صاحبــان 
تحدیــد حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق مــاده 8۶ آییــن نامــه قانــون 
ــا  ــن اداره ب ــراض به ای ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــد ظ ــرض بای ــت معت ثب
گواهــی طــرح دعــوی خــود را  تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی اقــدام و 
به ایــن منطقــه ثبتــی ارایــه نمایــد درغیراینصــورت متقاضــی ثبــت و یــا نماینــده قانونــی 
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را اخــذ و  وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و 
به ایــن منطقــه تســلیم نمایــد. ســپس اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات 
ــدی  ــار: 1۴۰۰/۰۴/1۴ - مه ــخ انتش ــد داد. تاری ــه خواه ــررات ادام ــت مق ــی را بارعای ثبت

ک منطقــه شــرق اصفهــان - 11۵8۶8۴ / م الــف شــبان رییــس ثبــت اســناد و امــال

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

خ 1۳97/۰7/٢۶ و رای اصالحــی شــماره  رای شــماره 1۳97۶۰۳۰٢۰٢۶۰1۰7۰1 مــور
یاردوســتی  حســن  آقــای  ســه  هیــات   1۴۰۰/۰1/1۵ خ  مــور  1۴۰۰۶۰۳۰٢۰٢۶۰۰۰۴۵٢
ــد عبــاس  کدملــی 1٢8۶۶98۵9۶ صــادره اصفهــان فرزن ــه شناســنامه شــماره 198۰  ب
ک شــماره  علــی نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 1۴8/۵٢ مترمربــع پــال

ک شــمال اصفهــان  1۵178 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال
کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک ــی  ــود. درصورت ــی می ش گه ــه 1۵ روز آ ــه فاصل ــت ب نوب
ــه مــدت  گهــی ب ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد اولیــن آ
دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 1۴۰۰/۰۴/1۴، تاریــخ 
ک شــمال اصفهــان  انتشــار نوبــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/٢9 - رییــس اداره ثبــت اســناد و امــال

- 11۵9۶۰۳ / م الــف

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

آقــای  دو  هیــات   1۴۰۰/۰۴/۰۶ خ  مــور  1۴۰۰۶۰۳۰٢۰٢۶۰۰۵۰1۳ شــماره  رای  برابــر 
کدملــی 11٢9۰7۵۵۳٢ صــادره  بــه شناســنامه شــماره 8۵۳  سیداســداله رشــیدی 
فریدونشــهر فرزنــد سیدحســین بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
ک شــماره ٢۵۰ فرعــی از 1۴91۵ اصلــی واقــع در اصفهان بخش  19۴/78 مترمربــع از پــال
ک شــمال اصفهــان خریــداری طبــق مبایعــه نامــه عــادی مع  ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال
ــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب  الواســطه از مالکیــت عبــاس همامیــان ســودانی ل
کــه اشــخاص نســبت بــه  گهــی می شــود. درصورتــی  در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
گهــی بــه  صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد اولیــن آ
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت 
ــم  ــه مراجــع قضایــی تقدی یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
نماینــد. بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 
مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 1۴۰۰/۰۴/1۴، 
ک شــمال  تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/٢9 - رییــس اداره ثبــت اســناد و امــال

اصفهــان - 11۵9۶1۰ / م الــف

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

خ 1۴۰۰/۰۳/٢۵ هیــات ســه آقــای ناصــر  رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰٢۰٢۶۰۰۴۳8۳ مــور
کدملــی 1٢9۳۰8۳۵۴٢ صــادره اصفهــان  حســنی بــه شناســنامه شــماره ۴۶۳7 
فرزنــد براتعلــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ٢۳۰ مترمربــع 
ک  ک شــماره ۳۰9 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۶ اداره ثبــت اســناد و امــال پــال
شــمال اصفهــان خریــداری طبــق مبایعــه نامــه عــادی از مالکیــت مالک رســمی زهره 
ــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز  فرقانــی تهرانــی ل
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی  گهــی می شــود. درصورتــی  آ
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را  اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد اولیــن آ
به ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــت  ــی اس ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس اعت
درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 
مالکیــت صــادر خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 1۴۰۰/۰۴/1۴، تاریــخ انتشــار 
ک شــمال اصفهــان -  نوبــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/٢9 - رییــس اداره ثبــت اســناد و امــال

11۵9۶۴٢ / م الــف

گهی فقدان سند مالکیت آ
ک ثبتــی  شــماره: ٢۶۰۰1۵8٢، تاریــخ: 1۴۰۰/۴/1۰، نظربه اینکــه ســند مالکیــت پــال
شــماره ٢٢7۴ فرعــی از ۴7۵ اصلــی واقــع در بخــش 1۶ ثبــت اصفهــان بــه نــام آقــای 
اصغــر روفیگــری اصفهــان فرزنــد احمــد شــماره چاپــی 919۶۵۶ دفتــر الکترونیکــی 
کنــون آقــای هومــن روفیگــری اصفهانــی  1۳9۶٢۰۳۰٢۶۰۰۵۰۳٢ ثبــت و صــادر شــده و ا

مورخــه   ٢۶۰۶۳1۴٢ وارده  شــماره  بــه  کتبــی  درخواســت  باارایــه  ورثــه  از  احــدی 
 ۵۴ شــعبه   98/۰۳/٢9  ،9۳8 شــماره  حصروراثــت  گواهــی  باارایــه   1۳99/1٢/1۶
شــورای حــل اختــالف و فــرم 19 مالیاتــی شــماره ۵۴۶۶، 99/1۰/1۵ دارایــی اصفهــان 
کــه امضــا شــهود آن ذیــل شــماره ۴8۴۴۵ مورخــه  بــه انضمــام دو بــرگ شــهادت شــهود 
گواهــی دفترخانــه 1٢۴  1۳99/1٢/1۶ بــه شــماره یکتــا 1۳99۰٢1۵۵778۰۰۰٢۴8 بــه 
کــه ســند مالکیــت بــه علــت جابجایــی مفقــود  اصفهــان رســیده، مدعــی میباشــند 
ک  شــده و درخواســت صــدور المثنــای ســند مالکیــت ملــک فــوق را نموده انــد پــال
ــت  ــع بازداش ــتعالم از مراج ــا اس ــه ب ک ــد  ــت میباش ــره بازداش ــن فق ــور دارای چندی مذک
کننــده طــی شــماره های 1۴۰۰۰999۰۰۰77۶8۰8۵۵، 1۴۰۰/۰۳/1۰ شــعبه اول اجــرای 
احــکام مدنــی اصفهــان و 1۴۰۰۰999۰۰۰9٢۴9۶8۰، 1۴۰۰/۰۳/٢۳ شــعبه دوم اجــرای 
احــکام مدنــی اصفهــان و 1۴۰۰۵8۰٢۰۰۳۰۰1۶۵۴، 1۴۰۰/۰٢/٢۰ شــعبه اول اجــرای 
اســناد رســمی صدور ســند المثنــی بــا حفــظ مــوارد بازداشــتی را اعــالم نموده انــد. 
ــه اســتناد تبصــره  ــب فــوق ب ــذا مرات ک در رهــن نمی باشــد. ل ــر امــال گواهــی دفت طبــق 
گهــی می شــود تــا  یــک اصالحــی ذیــل مــاده 1٢۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آ
کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت  چنانچــه 
گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را  ــزد خــود می باشــد، از تاریــخ انتشــار این آ ن
ــا ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم و رســید  ــه اصــل ســند مالکیــت ی کتبــا ضمــن ارای
کننده ســند مســترد  اخــذ نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند مالکیــت به ارایه 
ــورت اعتــراض  ــا درص ــید ی ــی نرس ــدت مقــرر اعتراض ــر ظــرف م گ ــی اســت ا ــردد. بدیه گ
اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارایــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت 
ک منطقــه شــمال  المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد. رییــس اداره ثبــت اســناد و امــال

اصفهــان سیداســداله موســوی - 11۵8711 / م الــف

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

ــم زری  ــار خان ــات چه خ 1۳99/1٢/1۳ هی ــور ــماره 1۳99۶۰۳۰٢۰٢۶۰٢۴8۴۰ م رای ش
کدملــی ۴۶89٢۳7۴7۶ صــادره اردل فرزنــد  کورکورشــره بــه شناســنامه شــماره 117۵ 
ک  صفــدر نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۵٢/1۳ مترمربــع پــال
ــمال  ک ش ــال ــناد و ام ــت اس ــش ۵ اداره ثب ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره 1۳9۰۰ اصل ش
کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم  اصفهــان 
کــه اشــخاص نســبت  گهــی می شــود. درصورتــی  مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
گهــی بــه  بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد اولیــن آ
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت 
ــم  ــه مراجــع قضایــی تقدی یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
نماینــد. بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 
مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 1۴۰۰/۰۴/1۴، 
ک شــمال  تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/٢9 - رییــس اداره ثبــت اســناد و امــال

اصفهــان - 11۵9٢۴9 / م الــف

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
شــماره: ٢۰٢7۰1٢19۴، تاریــخ: 1۴۰۰/۴/9، چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب 
کــه طبــق پرونده  ک ۳1/٢۶7 واقــع در بخــش 18 ثبــت اصفهــان  ســاختمان شــماره پــال
ثبتــی بنــام منصــور ذوالفقــاری تودشــکی و مســعود ذوالفقــاری تودشــکی فرزنــدان 
ولــی الــه )بالســویه( درجریــان ثبــت اســت و آرای شــماره 1۳99۶۰۳۰٢۰٢7۰1۴۳۵1 و 
خ 99/۰7/۳۰ هیــات حــل اختــالف موضــوع قانــون  1۳99۶۰۳۰٢۰٢7۰1۴۳۵۰ مــور
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در 
گردیــده  ک منطقــه شــرق اصفهــان نســبت بــه ملــک مرقــوم صــادر  ثبــت اســناد و امــال
ک ۳1 اصلــی مشــاهده  اســت و باتوجــه به اینکــه ســابقه ای از تحدیــد حــدود اولیــه پــال
نگردیــد لــذا بــه اســتناد مــاده 1۳ آییــن نامــه قانــون مزبــور تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم 
در تاریــخ 1۴۰۰/۰۵/11 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. لــذا 
کــه در روز و ســاعت  کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد  گهــی بــه  بموجب ایــن آ

ک مطابق مــاده ٢۰  مقــرر در محــل حضــور یابنــد. اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امال
قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد 
شــد و طبــق مــاده 8۶ آییــن نامــه قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره بــا تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح قضایی 
گواهــی طــرح دعــوی خــود را به ایــن منطقــه ثبتــی ارایــه نمایــد درغیراینصــورت  اقــدام و 
گواهــی  متقاضــی ثبــت و یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و 
عــدم تقدیــم دادخواســت را اخــذ و به ایــن منطقــه تســلیم نمایــد. ســپس اداره ثبــت 
بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بارعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. تاریــخ 
ک منطقــه شــرق  انتشــار: 1۴۰۰/۰۴/1۴ - مهــدی شــبان رییــس ثبــت اســناد و امــال

اصفهــان - 11۵81۶9 / م الــف

گهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

تعییــن  قانــون  یــک  مــاده  دراجــرای   ،1۴۰۰/۴/1٢ تاریــخ:   ،٢۰٢7۰1٢۵٢8 شــماره: 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و برحســب مــاده ۳ 
کــه ازطرف ایــن هیــات مبنــی بــر تاییــد انتقــال عــادی و یــا ســهم  قانــون مذکــور آرا ذیــل 
گهــی می شــود تــا  گردیــده در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ مفــروزی متقاضــی صــادر 
ــد از تاریــخ اولیــن انتشــار ظــرف  ــور اعتــراض دارن ــه آرا مذک ــه ب ک ــا اشــخاصی  شــخص ی
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم نمــوده و در مهلــت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض فرصــت دارنــد نســبت بــه تقدیم دادخواســت بــه دادگاه صالحه 
گواهــی مبنــی بــر طــرح دعــوی اقــدام نماینــد و اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارایــه  و ارایــه 
ــول اعتــراض  ــدم وص ــا مهلــت و ع ــورت انقض ــود و درص ــد ب ــی دادگاه خواه ــم قطع حک
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از 
خ  مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰٢۰٢7۰۰٢٢۴۴ مــور
کبریــان فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه ۴۴ صــادره از اصفهــان  1۴۰۰/۰٢/٢٢، رضــا ا
بشــماره ملــی 1٢91۳۵8۰۵۶ در ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثــی بــرروی قســمتی از 
ــاحت 17۴/۴۶  ــه مس ــان ب ــت اصفه ــش ۵ ثب ــع در بخ ک 7897 واق ــال ــن پ ــه زمی قطع
کبریــان  مترمربــع. خریــداری مــع الواســطه بصــورت عــادی از مالــک رســمی محمد ا
خوراســگانی فرزنــد حســن. تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 1۴۰۰/۰۴/1۴، تاریــخ انتشــار 
ک شــرق اصفهــان  نوبــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/٢9 - رییــس منطقــه ثبــت اســناد و امــال

مهــدی شــبان - 11۵9٢۶1 / م الــف

گهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

شــماره: ٢۰٢7۰1٢۵۰۵، تاریــخ: 1۴۰۰/۴/1٢، دراجــرای مــاده یــک قانون تعیین تکلیف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و برحســب مــاده ۳ قانــون 
کــه ازطرف ایــن هیــات مبنــی بــر تاییــد انتقــال عــادی و یا ســهم مفروزی  مذکــور آرا ذیــل 
گهــی می شــود تــا شــخص یــا  گردیــده در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ متقاضــی صــادر 
کــه بــه آرا مذکــور اعتــراض دارنــد از تاریــخ اولیــن انتشــار ظــرف مــدت دو مــاه  اشــخاصی 
اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم نمــوده و در مهلــت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
گواهی  اعتــراض فرصــت دارنــد نســبت بــه تقدیم دادخواســت بــه دادگاه صالحــه و ارایه 
مبنــی بــر طــرح دعــوی اقــدام نماینــد و اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارایــه حکــم قطعــی 
دادگاه خواهــد بــود و درصــورت انقضــا مهلــت و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه 
خ 1۴۰۰/۰1/18، اصغــر  دادگاه نخواهــد بــود. رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰٢۰٢7۰۰۰٢۳7 مــور
ــه بشــماره شناســنامه ۳٢9 صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی  ــد نعمــت ال ــادری فرزن ن
ــرروی قســمتی از قطعــه زمیــن  ــه احداثــی ب 1٢8۴۰۳۶٢۶1 در ششــدانگ یکبــاب خان
ک ۶۵1٢ واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان به مســاحت 1۶9/1۰ مترمربع. خریداری  پــال
مــع الواســطه بصــورت عــادی از مالــک رسمی مشــاعی می باشــد. تاریــخ انتشــار نوبــت 
اول: 1۴۰۰/۰۴/1۴، تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/٢9 - رییــس منطقــه ثبــت 

ک شــرق اصفهــان مهــدی شــبان - 11۵9٢۰٢ / م الــف اســناد و امــال

گهی آ

خبر خبر

کســینه  کامــل وا کــه بــه صــورت  معمــوال افــرادی 
آلــوده  کرونــا  دلتاویــروس  گونــه  بــه  و  شــده اند 
می شــوند و عالیمی ماننــد ســردرد، آبریــزش بینــی، 

گلــو درد را تجربــه می کننــد. عطســه و 
از زمــان آغــاز شــیوع ویــروس کرونــا در سراســر جهــان 
و  بویایــی  حــس  دادن  ازدســت  عالئمی چــون 
چشــایی همــراه بــا ســرفه مــداوم ازجمله مهمترین 
درنظرگرفتــه  کوویــد ۱۹  بیمــاری  بــه  ابتــال  عالیــم 
کــه بــا  کنــون نیــز محققــان معتقدنــد  می شــد هــم ا
ــای  گونه ه ــدن  ــدار ش ــا و پدی کرون ــروس  ــش وی جه
گونــه دلتــا، افــراد بــا عالیــم دیگــری  جدیدتــر ماننــد 
ازجملــه آبریــزش بینــی مواجــه می شــوند عــالوه 
بر ایــن نتایــج اطالعــات جمــع آوری شــده نیــز نشــان 
گونــه دلتــا بیشــتر از  کــه میــزان شــیوع  می دهــد 

گونه هــای دیگــر اســت.
کســینه  کامــل وا کــه بــه صــورت  معمــوال افــرادی 

آلــوده  کرونــا  دلتاویــروس  گونــه  بــه  و  شــده اند 
آبریــزش  ســردرد،  عالیمی ماننــد  نیــز  می شــوند 
بینــی، عطســه و گلــو درد را تجربه می کننــد. افرادی 
کرونــا را دریافــت نکرده انــد عــالوه بــر  کســن  کــه وا
عالیــم ذکــر شــده، بــه تــب نیــز مبتــال می شــوند. 
عالیــم  جــز  تــب  و  نفــس  تنگــی  مــداوم،  ســرفه 
ــه  ــا درنظرگرفت کرون ــروس  ــه وی ــای اولی گونه ه ــج  رای

می شــود.
کــه آبریــزش بینــی یکــی از عالیــم ابتــال بــه  ازآنجایــی 
کرونــا اســت، ممکــن اســت افــراد  گونــه دلتــا ویــروس 
کــه بــه ســرماخوردگی شــدید دچــار  کننــد  احســاس 
کــه ممکــن اســت این  گاه باشــند  شــده اند امــا بایــد آ
آبریــزش بینــی نشــانه مبتــال شــدن بــه بیمــاری 
کــه تغییــر عالیــم  کوویــد ۱۹ باشــد. بــه نظــر می رســد 
بــه دلیــل جهش های ایجــاد شــده در ویــروس بــه 

وجــود آمــده اســت.

فصــل تابســتان بــه میوه هــای خوشــمزه و متنــوع 
مشــهور اســت که هریک از ایــن میوه ها گنجینه ای 
بــا  می رونــد.  شــمار  بــه  ســالمتی  بــرای  فوایــد  از 
فرارســیدن تابســتان بــه دلیــل تعــدد میوه هــای 
همچنیــن  ویتامین هــا  و  معدنــی  مــواد  از  غنــی 
تامیــن انــرژی مــورد نیــاز بــدن، گروهــی از میوه هــای 
کــه مخصوص ایــن فصــل هســتند، وارد  خوشــمزه 
که ایــن میوه هــای تابســتانی بــرای  ــازار می شــوند  ب
حفــظ ســالمتی و پیشــگیری از بیماری هــا فوایــد 
گــزارش، مزایــای شــگفت  بســیاری دارنــد. در ایــن 
انگیــز میوه هــای تابســتانی و چگونگــی محافظــت 
آن هــا از بــدن در برابــر بیماری ها را بررســی می کنیم.

مزایای میوه های تابستانی
اول: فواید انگور

انگــور حــاوی مقادیــر زیــادی ویتامیــن C و ویتامیــن 
کسیدان، به ویژه آنتوسیانین  K و همچنین آنتی ا
کــه  کســیدان بــوده  اســت. آنتوســیانین یــک آنتــی ا
ثابــت شــده اســت تأثیــر مثبتی بر ســالمت مغــز دارد 
و از نظر ارزش غذایی بین انگور ســفید، قرمز و ســبز 

تفــاوت معنــی داری وجــود نــدارد.
دوم: فواید طالبی

مــواد معدنــی الزم  و  طالبــی حــاوی ویتامین هــا 
بــرای ســالمت بــدن از جمله ویتامیــن  A، ویتامین 
انــرژی  بــرای  میــوه  اســت. این   B ویتامیــن  و   C
گلبول هــای قرمــز خــون و تبدیــل  بــدن و تشــکیل 
بــه جــای چربــی الزم  انــرژی  بــه  کربوهیدرات هــا 

اســت.
سوم: فواید انجیر

غذایــی  ارزش  دارای  تابســتانی  میــوه ای  انجیــر 
باالیــی ماننــد ویتامیــن A و ویتامین B و همچنین 

کلســیم، آهــن، روی و پتاســیم اســت.
چهارم: فواید هندوانه

هندوانــه حــاوی مقادیــر باالیــی از ویتامیــن C و 
ــیم  ــم و پتاس ــاوی منیزی ــن ح ــن A  همچنی ویتامی
آن  کــه  بــوده  آب  حــاوی  بر ایــن،  عــالوه  و  اســت 
کننــده طبیعــی بــرای بــدن  را بــه یــک مرطــوب 

حــاوی  همچنیــن  میــوه  می کند. ایــن  تبدیــل 
لیکوپیــن و ترایتیربینویــد بــه عنــوان محرک هــای 
کــه با رشــد ســلول های  سیســتم ایمنی بــدن اســت 

ســرطانی مقابلــه می کنــد.
پنجم: فواید انبه

انبــه یکــی از میوه هــای تابســتانی سرشــار از فیبــر 
ویتامیــن  از  باالیــی  درصــد  حــاوی  همچنیــن  و 
و   E ویتامیــن   ،C ویتامیــن   ،B  ۶ ویتامیــن   ،A

اســت. اســیدفولیک 
ششم: فواید آناناس

کــه مقدار  آنانــاس حــاوی مقــدار زیــادی منگنز بوده 
آن تــا ۷۶ درصــد نیــز می رســد؛ عــالوه بر ایــن حــاوی 
کــه ماده مفیدی بــرای ازبیــن بردن  بروملیــن اســت 

ســوهاضمه به شــمار می رود.
هفتم: فواید آلو

آلــو حــاوی ریبوفالوین اســت که به عنوان ویتامین 
٢ Bشــناخته می شــود و بــه ســوخت و ســاز بــدن 

کمــک می کنــد. بــرای تولیــد انــرژی 
سایر مزایای میوه های تابستانی

کــم آبــی که به  مرطــوب ســازی بــدن بــرای رهایــی از 
علــت تعریــق زیاد بــدن در تابســتان رخ می دهد.

بیشــتر  زیــرا  گوارشــی،  اختــالالت  از  جلوگیــری 
میوه هــای تابســتانی حــاوی فیبــر غذایــی هســتند 
کــه حرکــت غــذا در داخــل روده را تســهیل می کنــد.

ــه دلیــل آنکــه بیشــتر  کاهــش احتمــال خســتگی ب
کمپلکس،   B میوه های تابستانی حاوی ویتامین

ویتامیــن B ۶و اســیدفولیک هســتند.
پیشــگیری از بیماری های چشــمی، زیرا میوه های 

تابستانی حاوی ویتامین A هستند.
بــه تاخیر انداختــن ظهــور چیــن و چروک هــا روی 
حــاوی  میوه هــای  آنکه ایــن  دلیــل  بــه  پوســت 
ویتامیــن A و ویتامیــن C بــوده و ایــن ویتامین هــا 

بــرای داشــتن پوســت شــفاف مفیــد هســتند.
میوه هــای  زیــرا  بــدن،  سیســتم ایمنی  تقویــت 
 C ویتامیــن  زیــادی  مقادیــر  حــاوی  تابســتانی 

. هســتند

کسینه شده ها است؟ کمین وا آیا دلتاویروس در  خواص میوه های تابستانی برای سالمتی

خبرربخ

کــه  می دهنــد  هشــدار  بهداشــت  متخصصــان 
کــودکان زیــر ۶ مــاه نبایــد آب بنوشــند، زیــرا ممکــن 
اســت درمعــرض مســمومیت بــا آب قــرار بگیرنــد.
گــزارش »ارم نیــوز«، متخصصــان بــا هشــدار  بــه 
کردنــد  کیــد  تا نــوزاد  بــه  آب  نوشــاندن  درمــورد 
کار ممکــن اســت باعــث مســمومیت نــوزاد  که ایــن 

شــود.
بدن بزرگســاالن ســالم به طور متوســط حدود ۵۵ 
کــودکان را بــه طــور  الــی ۶۰ درصــد آب دارد و بــدن 
کــه  متوســط حــدود ۷۵ ٪ آب تشــکیل می دهــد 
دقیقا همین اختالف دلیل ممنوعیت نوشــاندن 
نــوزدان قبــل از حداقــل شــش ماهگــی  بــه  آب 

اســت.
محدودیــت  آب  تحمــل  میــزان  ازنظــر  کلیه هــا 
خاصــی دارنــد و شکســتن این حــد باعث بازگشــت 
آب اضافــی بــه جریــان خــون شــده و نمــک یــا 

کاهــش می دهــد. را در خــون  ســدیم 
کــودکان  بــه  آب  دادن  می گوینــد  متخصصــان 
خردســال باعــث آزاد شــدن ســدیم بــدن آن هــا 
شــود و از دســت دادن ســدیم می تواند بر فعالیت 
مغــز تاثیــر بگــذارد و منجر به »مســمومیت بــا آب« 

شــود.
عالیم مسمومیت با آب

ــد شــامل  ــا آب می توان ــم اولیــه مســمومیت ب عالی
تحریــک پذیــری، خــواب آلودگــی و ســایر تغییــرات 

ذهنــی باشــد. عالئــم دیگــر شــامل درجــه حــرارت 
پاییــن بــدن، پــف یا تورم درصورت و تشــنج اســت.
کلیــه نــوزادان تــازه متولــد شــده تقریبــا به انــدازه 
بنابرایــن  اســت،  بزرگســال  یــک  کلیــه  نیمــی از 
کلیــه نــوزادان نمی توانــد آب زیــادی را در  درابتــدا 

خــود نگــه دارد.
کافــی رشــد  کلیــه آن هــا به انــدازه  عــالوه بر ایــن، 
نکــرده اســت تــا بتواند آب را به درســتی فیلتر کند، 
کــه بــه بــدن آن هــا وارد شــود در  بنابرایــن هــر آبــی 
ــرار می گیــرد. خــون آن هــا را رقیــق  گــردش خــون ق
می کنــد و آب بــدن آن هــا را ۷ تــا ۸ درصــد افزایــش 

می دهــد.
در بیشــتر مــوارد مســمومیت بــا آب در نــوزادان، 
حتــی یــک لیــوان آب در بــدن او وجــود نــدارد و یک 
کــه وقتــی افــراد بــه طــور  اشــتباه رایج ایــن اســت 
تصادفــی بیش از حد شیرخشــک نــوزادان را رقیق 
می کننــد یــا والدیــن فرزنــدان خــود را در اســتخر باال 
و پاییــن می کننــد، نــوزاد بیش از حــد آب می بلعد.

علت ممنوعیت نوشیدن آب برای نوزادان زیر ۶ ماه 
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کــه مــرد، حتــی یــک نفــر هــم تــوی محــل  وقتــی 
رو  ناراحــت نشــد. بچه هــای محــل اســمش  مــا 
گذاشــته بودنــد مرفــه بــی درد و بی کــس و ایــن لقــب 
هــم چقــدر بــه او می آمــد نــه زن داشــت نــه بچــه و 
نــه کس وکار درســتی. شــنیده بودیــم که چند تایی 
کــه آنهــا هــم وقتی دیده  بــرادرزاده و خواهــرزاده دارد 
بودنــد آبــی از اجــاق عموجان و دایی جان برایشــان 

گذاشــته بودنــد. گــرم نمی شــود، تنهایــش 
کــه مــرد، مــن و ســه چهــار تــا از بچه هــای  وقتــی 
کــه می دانســتیم ثــروت عظیــم و بی کرانــش  محــل 
کســی  بی صاحــب می مانــد، بدون اینکــه بگذاریــم 
از همســایه ها بفهمــد، شــب اول بــا تــرس و لــرز زیــاد 
ــت،  ــد داش ــول نق ــه پ ــدیم و هرچ ــه  اش ش وارد خان

کنــار آمدیــم که: ایــن  بلنــد کردیــم. بعــد هــم بــا خــود 
کــه دزدی نیســت تــازه او به ایــن پول هــا دیگــر هیــچ 
کمی هــم  احتیاجــی هــم نــدارد. تــازه می توانیــم 
کنیــم تــا  کار خیــر  از ایــن پول هــا را از طرفــش صــرف 

هــم خــودش ســود بــرده باشــد و هــم مــا...
کــه بــا  کســپاری اش  امــا دو روز بعــد در مراســم خا
همــت ریــش ســفید های محــل بــه بهشــت زهــرا 
ــیدیم. کش ــت  ــدر خجال ــا چق ــن و بچه ه ــم، م رفتی

که ١۵٠ بچه یتیم از بهزیســتی آمدند باالی  موقعی 
ســرش و فهمیدیــم مرفــه بــی درد خــرج سرپرســتی 
کــه  همــه آنهــا را مــی داده، بچه هــای یتیــم را دیدیــم 
اشــک می ریختنــد و انگار پــدری مهربان را از دســت 

داده انــد از خودمــان پرســیدیم: او تنهــا بــود یــا ما؟

که او مرد  وقتی 

کوتاه داستان 

به گفتــه تحلیلگــر ارشــد اپل، ایــن شــرکت احتمــاال 
نســل دوم ایرپــاد مجهــز بــه حســگر های بیشــتر را در 

کــرد. ســال ۲۰۲۲ روانــه بــازار خواهــد 
هدفون هــا و هندزفری هــا انــواع مختلفــی دارنــد که 
توسط شرکت های مختلفی تولید می شــود. ایرپاد 
درواقــع هدفــون بــی ســیم اختصاصــی شــرکت اپــل 
کــه بــا ویژگی هــای خــاص خــود توانســته  اســت 
کنــد. بــی  اســت، جایــی بــرای خــود در ایــن بــازار بــاز 
شــک اپــل را می تــوان یکــی از اولیــن تولید کنندگان 
و پیشــگامان صنعــت طراحــی و تولیــد لــوازم صوتی 

در جهــان دانســت.
مدتــی اســت اخبــار و شــایعاتی دربــاره نســل بعــدی 
محبوب ایرپــاد  بســیار  بی ســیم  هدفون هــای 
اطالعــات  اغلــب  درواقــع،  می شــود.  منتشــر 
ــد  ــر یــک اصــل واحــد اتفاق نظــر دارن منتشرشــده ب
و آن احتمــال تغییــر طراحی ایرپــاد و ایرپــاد پــرو و 
اضافه شــدن قابلیت هــای جدیــد به ایــن محصــول 
اســت. ســال ۲۰۱۹ اپــل مــدل جدیــد هدفون بســیار 
کرد. ایــن هدفــون  محبوب ایرپــاد پــرو را رونمایــی 
ــه قابلیت هایــی ازجملــه حــذف نویــز فعــال و  باارای
کیفیــت صوتــی بهتــر در مقایســه  با ایرپــاد معمولــی، 
کــرده اســت. باایــن   فــروش بســیار مناســبی تجربــه 
حــال، تقریبــا دو ســال از معرفــی آن می گــذرد و اپــل 
خــود را بــرای رونمایــی نســل دوم ایــن محصــول 

آمــاده می کنــد.
گفته هــای مینگ چــی  اپل اینســایدر بااســتناد بــه 
کــو گزارشــی تدویــن کــرده اســت کــه نشــان می دهــد 
ــاد پــرو را در ســال آینــده  اپــل عرضــه نســل دوم ایرپ
میــالدی مغتنــم دانســته اســت و از قــرار معلــوم، 

قصد دارد این محصول را به حســگر های بیشــتری 
ویژگی هــا  اســت این  بر ایــن  اعتقــاد  کنــد.  مجهــز 
ســبب افزایــش فروش ایرپــاد پــرو و حفــظ ســلطه 
بــازار پوشــیدنی ها و هدفون هــا خواهــد  بــر  اپــل 
بــه  خطــاب  گزارشــی  در  کــو  مینگ چــی  شــد. 
کل محموله هــای اپــل از  ســرمایه گذاران می گویــد 
کامال بی ســیم(  دســتگاه های TWS )هدفون هــای 
ــه بیــش از صــد میلیــون  در ســال آینــده میــالدی ب
واحــد خواهــد رســید. پیــش  از  ایــن، وی به دلیــل 
کاهــش تقاضا پیش بینــی میــزان حمل و نقل ایرپاد 
واحــد  تــا ۷۵ میلیــون  بــه ۷۰  بــازه ۲۰۲۱  بــرای  را 
ــه  ــا فاصل ــود؛ البتــه اپــل همچنــان ب کاهــش داده ب
بــازار  عمــده  ســهم  رقبــا،  از  توجهــی  درخــور 
هدفون هــای بی ســیم را دراختیــار خواهــد داشــت. 
را  فروششــان  رقبــا  می شــود  گفتــه  بااین حــال، 
کمی نزدیک تــر  بهبــود داده انــد و احتمــاال رقابــت را 
پلتفرم ایرپــاد  اســت  معتقــد  کــو  کــرد.  خواهنــد 
مزیتــی رقابتــی در توانایــی رشــد مــداوم از طریــق 
کوسیستم نظیر دستیار هوشمند  پیشرفت های ا
ســیری یــا از ایجاد ابتــکارات جدید همچون نظارت 
گفتــه می شــود اپــل حســگر های  بــر ســالمت دارد. 
محصــول  بهتریــن  در  را  پیشــرفته تری  حرکتــی 
پوشــیدنی صوتــی اش ادغــام می کنــد و می تــوان 
در چشــم انداز محصــوالت صوتــی اپــل اســتفاده از 
کــو، در  فنــاوری بیومتریــک را متصور بــود. به  ادعای 
آینــده اســتفاده از برند دوگانه )بیتس و ایرپــاد( برای 

اپــل بســیار مهــم خواهــد بــود.
مقایسه محصوالت بیتس با شرکت اپل

گران تــر  کــو می گوید: ایرپــاد بــا قیمــت  مینگ چــی 
ــد  ــرار می ده ــدف ق ــل را ه ــتگاه های اپ ــران دس کارب

ــش  ــرای افزای ــد ب ــوآوری جدی ــه ن ــا ارائ ــدف آن ه و ه
ارزش افــزوده اســت. درمقابــل محصــوالت بیتــس 
کاربــران دســتگاه های اپــل و  بــا قیمــت ارزان تــر، 
غیراپــل را هــدف قــرار می دهنــد و ســهم بازار ایــن 
شــرکت را افزایــش خواهنــد داد. بــرای یــادآوری، 
بیســت مــاه گذشــته جدیدتریــن هدفــون بی ســیم 
خــود، اســتودیو بــادز را رونمایــی کرد. اســتودیو بادز 
که از جفت شدن  نخستین محصول بیتس است 
بــا یــک لمــس در هــردو سیســتم عامل اندروید و 
در اندرویــد   Find My قابلیــت از  و هم زمــان   iOS

پشــتیبانی می کنــد.
هدفــون  جدیدتریــن  بدانیــد  اســت  جالــب 
بی ســیم بیتــس از تراشــه ۲۲ نانومتــری مدیاتــک 
کــو  اســتفاده می کنــد.  اپــل   H۱  تراشــه به جــای 
معتقــد اســت اســتفاده از ایــن تراشــه مزیت هایــی 
کمتــر  کاهــش زمــان توســعه و هزینه هــای  ازجملــه 
و تمایــز از هدفون های ایرپــاد دارد. عــالوه  بر ایــن، 
عملکــرد  از  رضایــت  درصــورت  می شــود  گفتــه 
تراشــه مذکــور، اپــل می توانــد همــکاری اش را بــا 
گســترش دهد. ایرپــاد هــم هماننــد دیگــر  مدیاتــک 
محصــوالت اپــل، قابلیــت ســازگاری با دســتگاه ها و 
سیســتم عامل هــای دیگــر را دارد. بــه عبــارت دیگــر 
کــه دارای  شــما ایرپادز را بــا هــر دســتگاه دیگــری 

کنیــد. بلوتــوث باشــد، می توانیــد اســتفاده 
بــه هــر حــال هدفــون وایرلس بســیار لوکس، شــیک 
ــد و  ــه خری ــری را ترغیــب ب کارب ــوده و هــر  و جــذاب ب
کــه  داشــتن آن می کنــد و بــا پیشــرفت های زیــادی 
علــم و فنــاوری در عصــر فعلــی دارد هــر روز شــاهد 
اضافــه شــدن قابلیت هــای هوشــمند جدیــدی 

به ایرپاد هــا هســتیم.

گسترش ویروس کرونای »دلتا« در بسیاری از کشورهای جهان مانند انگلیس، پرتقال، روسیه، رژیم صهیونیستی و استرالیا منجر به بازگشت محدودیت ها در برخی مناطق جهان شده؛ این درحالی است که 
کسن کرونا در دنیا تزریق شده است. طبق آخرین آمار جهانی بیش از دو میلیارد دوز وا

ــا همــان صفحــه آبــی مــرگ همچنــان در  BSOD ی
ــت. ــد داش ــود خواه ــدوز ۱۱ وج وین

منــو اســتارت وینــدوز ۱۱، تنهــا قســمت تغییریافتــه 
سیســتم  عامــل دســکتاپ مایکروســافت نخواهــد 
بــود. به گــزارش انگجــت، در وینــدوز ۱۱ صفحه ســیاه 

ک قبلــی  مــرگ جانشــین صفحــه آبــی مــرگ ترســنا
خواهــد شــد. این اولیــن تغییــر اساسی ایجاد شــده 
از  بعــد  وینــدوز  کاربــری  رابــط  از  قســمت  در ایــن 
کدهــای QR در ســال ۱۳۹۵ )۲۰۱۶(  اضافه کــردن 
محســوب می شــود. مایکروســافت هنــوز صفحــه 
ســیاه مــرگ را در وینــدوز ۱۱ فعــال نکــرده اســت؛ 

مرحلــه  در  هنــوز  عامــل  سیســتم  چرا که ایــن 
آن  بیلد اینســایدر  در  و  دارد  قــرار  پیش نمایــش 
همچنــان همــان صفحــه ســبز مــرگ ســال ۱۳۹۵ 
تصمیــم  دلیــل  اســت.   شــده  تعریــف   )۲۰۱۶(
مایکروســافت بــرای تغییــر رنگ ایــن صفحــه هنــوز 
بتــوان آن  با این حــال، شــاید  نیســت؛  مشــخص 

را بــه قصد ایــن شــرکت بــرای مدرن ســازی ســایر 
کاربری ویندوز مرتبط دانســت.  قســمت های رابط 
کلمــه  خبــر خوش اینکــه هنــوز نیــازی بــه یادگیــری 
ــدی نیســت؛ امــا احتمــال مــی رود از  مخفــف جدی
کــه مایکروســافت وینــدوز ۱۱ را منتشــر  حــاال تــا پاییــز 

کنــد، شــاهد تغییــرات زیــادی باشــیم.

ک ترین جهش کووید ۱۹ نسل دوم ایرپاد پرو در سال ۲۰۲۲ عرضه خواهد شد  ویروس کرونای دلتا؛ خطرنا

صفحه آبی مرگ در ویندوز ۱۱ سیاه می شود

اینفوگرافیربخفناوریربخ

فناوریربخ

می تــوان با مشــاهده برخی عالیم روی مــواد غذایی 
بــه فســاد آن ها پــی برد. 

رایج تریــن  از  یکــی  امــروزه  غذایــی  مســمومیت 
کــه انســان ها بــا آن مواجــه  بیماری هایــی اســت 

هســتند. 
غ از آنکــه فــرآوری شــده باشــند یــا  مــواد غذایــی فــار
خام، دارای طول عمر مشــخصی هســتند و ممکن 
اســت بــه دلیــل آلــوده شــدن بــه عوامــل بیمــاری زا 

باعث ایجــاد مســمومیت در انســان شــوند.
بــرای  راهکار هــا  ســاده ترین  بــه  مطلــب  در ایــن 

می پردازیــم: شــده  فاســد  غــذای  تشــخیص 
گی ظاهری 1( ویژ

کبــاب باقــی مانــده از  گوشــت و  کــه  گــر می بینیــد  ا
ــرای  ــا عجیــب )ب ــرم ی گذشــته دارای ســطح ن شــب 
ــه  ک ــراق اســت(، احتمــاال زمــان آن رســیده  مثــال ب
آن را دور بریزیــد؛ همچنیــن دربــاره ســبزیجات خــرد 
ک بــودن ســطح آن هســتید،  گــر شــاهد نمنــا شــده ا

کنیــد. نبایــد آن را مصــرف 
2( کپک

ســاده ترین  غذایــی  مــواد  روی  کپــک  مشــاهده 
گویــای فاســد شــدن آن اســت.  کــه  راهــکاری اســت 
کپــک مــواد  کــه درحــال بررســی  باایــن حــال، زمانــی 
کتفــا نکنیــد و  غذایــی هســتید، تنهــا بــه روی آن ا
بخش هــای زیریــن و پنهــان آن را نیــز مــورد بررســی 

قــرار دهیــد.

۳( تغییر رنگ
زمانــی  آووکادو  ماننــد  غذایــی  مــواد  از  بســیاری 
رنــگ  تغییــر  هــوا  درمقابــل  می شــوند  فاســد  کــه 
کــم رنــگ شــدن  گــر شــاهد  می دهنــد؛ همچنیــن ا
مــواد غذایــی هســتید، بایــد آن هــا را دور بریزیــد.

۴( بوی نامطبوع و تعفن
گــر تمــام مــوارد ظاهــری را بررســی کردیــد، ولــی هنوز  ا
نســبت به فاســد شــدن مواد غذایی مردد هستید، 
بــه بــو کــردن آن اقــدام کنیــد. مــواد غذایــی فاســد به 

طــور عمومی بــوی نامطبوع و متعفــن دارند.
۵( تغییر بافت مواد غذایی

ظاهــر مــواد غذایــی درصــورت خــراب شــدن دچــار 
گر مــواد غذایی به طــور خود  تغییــر بافــت می شــود. ا
بــه خــود دچــار حفــره و فرورفتگــی شــده یــا پاســتای 
باقــی مانــده از دیشــب دچــار درهــم تنیدگــی اســت، 

بایــد آن هــا را دور بریزیــد.
۶( مواد غذایی منجمد

گــر باقــی مانــده مــواد غذایــی را در فریــزر نگــه داری  ا
می کنید و شــاهد وجود یخ روی آن هســتید، بدان 
معنــا نخواهــد بــود که ایــن مــواد غذایی فاســد شــده 
اســت. باایــن حــال، درایــن حالــت مــزه و طعــم غــذا 
تغییــر می کند. متخصصان می گوینــد در مواجهه با 
مــواد غذایــی مشــکوک به فســاد، همــواره فــرض را بر 
گذاشــته و مــواد غذایــی را دور بریزیــد،  فاســد بــودن 
زیــرا هزینــه مســمومیت غذایــی و بیمــاری بســیار 

بیشــتر است.

راهکارهایی برای تشخیص غذای فاسد 
خانه داریربخ

خانه قزوینی ها 

کبوترخانه دستگرد قداده برج 

خانه های قدیمی بسیاری در اصفهان وجود دارد، اما توریست ها امکان بازدید از تعداد اندکی از آنها را دارند؛ خانه قزوینی  ها یکی از این خانه ها 
است؛ قدمت این خانه تاریخی که در منطقه شهشهان اصفهان واقع شده به دوران ناصرالدین شاه قاجار باز می گردد.

که متعلق به دوره قاجار  کبوتر واقع در مرکز شهر خمینی شهر است  کبوترخانه دستگرد قداده واقع در محله ای به همین نام بزرگترین برج  برج 
که به زیباترین شکل و با معماری بسیار زیبایی دسترسی را به طبقه دوم امکان پذیر می نماید  می باشد. این برج در دو طبقه با راه پله هایی 

کشاورزی به  خصوص پرورش صیفی  جات استفاده  کبوتر به دلیل وجود ترکیبات آلی در  با پالن دایره ای شکل احداث شده است. فضله 
کشاورزی دلیل ساخت چنین برجی است.کبوترخانه ها قدمت هفتصد ساله دارند ولی به نظر می رسد برج  کود  فراوان می شد. درنهایت تولید 
که در محله دستگرد این شهرستان واقع شده حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ سال قدمت داشته باشد. این برج در سال ۸۱ توسط شهرداری  خمینی شهر 

کبوترخانه دستگرد خمینی  تملک و طی چند مرحله بازسازی شده و امروزه به عنوان یک نمای تاریخی در پارک مهر خودنمایی می کند. برج 
کبوتر آتشگاه، برج  های روستای اسماعیل ترخان مبارکه )همه مربوط به ۱۰۰ تا ۱۵۰ سال پیش  شهر از لحاظ سازه و تزئینات بسیار شبیه به برج 

هستند( برج برزه درچه و برج رهنان مربوط به ۲۰۰ سال پیش می باشد.

عکس روز

گردشگری

گهی از صفحه ۶ ادامه آ
۳7( رای شــماره ١۰9۵ مورخ ١۴۰۰/۰۳/2۵ هیات: خانم زهرا مشــجر ابوزیدآبادی به شناســنامه شــماره 
ک  ۳۰8۰ کدملــی ١2۶۰۶۴2992 فرزنــد حســین، ششــدانگ یکبابخانــه به مســاحت ١۰۵.8۰ مترمربع پال
شــماره ١87۵ فرعی مفروز و مجزی از ١۵2 فرعی از 28۰9 اصلی واقع در محمدآباد ابوزیدآباد بخش ســه 

حــوزه ثبــت ملــک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رســمی
۳8( رای شــماره ١١۳۴ مــورخ ١۴۰۰/۰۳/2۵ هیــات: آقــای محمــد ســلطانی بــه شناســنامه شــماره ۳9 
ک  کدملــی ١2۶۳۵2۴7۵۳ فرزنــد رحمــت الــه، ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت ١۳۵.۵۵ مترمربع پال
شــماره ۴۰8 فرعــی مفــروز و مجــزی از 2۴١ فرعــی از 28١۵ اصلــی واقــع در علــی آبــاد فخــره بخــش ســه حوزه 

ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالــک رســمی رحمت الــه ســلطانی
۳9( رای شــماره ١١2۴ و ١١2۵ مــورخ ١۴۰۰/۰۳/2۵ هیــات: آقــای مهــدی دربنــدی مفــرد بــه شناســنامه 
کدملــی ١2۶١9۵۵۵۴۴ فرزنــد محمــود و آقــای مهــدی شــبانیان بیدگلــی بــه شناســنامه  شــماره 8۴۶ 
شــماره 8۰۴9 کدملی ۶١992۴279۳ فرزند ابوالفضل )بالمناصفه(، ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 
ک شــماره ١8۰۳ فرعــی از 28۴۰ اصلــی واقــع در ریگســتان دیمــکار بخــش ســه حــوزه  ١۰۶.۵۰ مترمربــع پــال

ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالکیــن رســمی وراث قاســم نوریــان
۴۰( رای شــماره 829 مــورخ ١۴۰۰/۰۳/۰۳ هیــات: آقــای مهــدی چوپــان زاده نــوش آبــادی بــه شناســنامه 
شــماره ۵١۰١7 کدملی ١2۶۰۵۰۰١87 فرزند نعمت اله، ششــدانگ یکباب ســوله و نمایشــگاه به مساحت 
ک شــماره ۶۶۳۵ فرعــی مفــروز و مجــزی از ١۶7 فرعــی از 28۴۰ اصلی واقع در ریگســتان  ۳۵۵ مترمربــع پــال
دیمــکار بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالکیــن رســمی آقایان علــی ناظمــی و 

حســن نوریان
بــه  آقــای محمدرضــا مســکینی بیدگلــی  ۴١( رای شــماره ١١2۶و١١27 مــورخ ١۴۰۰/۰۳/2۵ هیــات: 
کدملــی ۶١997۶١9۶۰ فرزنــد رمضــان و خانــم ملــک شــاد مرشــدی بیدگلــی بــه  شناســنامه شــماره ۳۰ 
کدملــی ۶١99۴١98۴7 فرزنــد محمدآقــا )بالمناصفــه(، ششــدانگ یکبابخانــه  شناســنامه شــماره 2۶7 
ک شــماره ۶۶۵8 فرعــی مفــروز و مجــزی از ۴۵۵ فرعــی از 28۴۰ اصلــی  بــه مســاحت ١۳9.7۵ مترمربــع پــال
واقــع در ریگســتان دیمــکار بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالک رسمی ماشــااله 

مرشــدی بیدگلــی
۴2( رای شــماره ١١28 و ١١29 مورخ ١۴۰۰/۰۳/2۵ هیات: آقای احمد نیک نفس به شناســنامه شــماره 
کدملــی ۶١99۶72۵8۵ فرزنــد عبــاس و خانــم ســمیه ایوبی بیدگلــی بــه شناســنامه شــماره ۵7۰   ١2۰
کدملــی ۶١997۴۴8۶١ فرزنــد آقــا عبــاس )بالمناصفــه(، ششــدانگ یکبابخانــه به مســاحت ١۰8 مترمربع 
ک شــماره ۶۶۵9 فرعی مفروز و مجزی از ۴۶۵ فرعی از 28۴۰ اصلی واقع در ریگســتان دیمکار بخش  پال

ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. مالــک رســمی و ابتیاعــی از مالــک رســمی احمد نیــک نفــس
۴۳( رای شــماره ١١۳١ مــورخ ١۴۰۰/۰۳/2۵ هیــات: آقــای عبــاس بیدگلــی بیدگلــی به شناســنامه شــماره ۶۰۰8 
کدملــی ۶١992222۴۵ فرزنــد حســینعلی، ششــدانگ قســمتی از یکبابخانــه و مغازه هــای متصــل بــه آن بــه 
ک شــماره ۶۶۶١ فرعــی مفــروز و مجــزی از 227 فرعــی از 28۴۰ اصلــی واقــع در  مســاحت ۴8.۵ مترمربــع پــال
ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی ماشااله خادم بیدگلی

۴۴( رای شماره ١١۳2و١١۳۳ مورخ ١۴۰۰/۰۳/2۵ هیات: آقای محمدرضا حاجی بیدگلی به شناسنامه 
ــه شناســنامه شــماره ۶۶99  ــی ب ــم عــذرا خان ــد ماشــااله و خان کدملــی ۶١999۵۴7۶9 فرزن شــماره 8۰9 
کدملــی ۶١99229١8۵ فرزنــد رمضــان )بالمناصفه(، ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت ١١2.۵۰ مترمربع 
ک شــماره ۶۶۶2 فرعی مفروز و مجزی از ١۰۶۴ فرعی از 28۴۰ اصلی واقع در ریگســتان دیمکار بخش  پال

ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعی از مالک رسمی سیدحســین حســینی بیدگلی
۴۵( رای شــماره ١۰8۳ مــورخ ١۴۰۰/۰۳/2۴ هیــات: آقــای عبادالــه پورقیومی بــه شناســنامه شــماره 7۴ 
ک شــماره  کدملــی 2۳72۴۳۵۴۳۴ فرزنــد مظفــر، ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت ١۵2 مترمربــع پــال
۴۰١9 فرعــی مفــروز و مجــزی از قســمتی از 29۳2 فرعــی از ۴۰ اصلــی واقــع در نــوش آبــاد بخــش چهــار حــوزه 

ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالــک رسمی محســن عبــادی
کاوه نــوش آبــادی بــه شناســنامه  ۴۶( رای شــماره 8۳۰ و 8۳١ مــورخ ١۴۰۰/۰۳/۰۳ هیــات: آقــای مهــدی 
کدملــی ۶١9997۶878 فرزنــد غالمحســین و خانــم معصومــه خجــوی نــوش آبــادی بــه  شــماره ١۰١ 
شناســنامه شــماره ۳۶۶ کدملی ۶١99979۴۳۵ فرزند علی محمد )بالمناصفه(، ششــدانگ یکبابخانه 
ک شــماره ۶۵۳ فرعــی از ۴۳ اصلــی واقــع در غیــاث آبــاد بخــش چهــار حــوزه  بــه مســاحت ١8۰ مترمربــع پــال
ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالــک رسمی یوســف قدیــری بدیهــی اســت درصــورت انقضــای 
مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض، طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار 
ک آران  نوبت اول: ١۴۰۰/۰۴/١۴، تاریخ انتشــار نوبت دوم: ١۴۰۰/۰۴/29 - رییس اداره ثبت اســناد و امال

و بیــدگل حامــد فکریــان آرانــی - ١١۵9۳9۰ / م الــف

گهی آ
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